
İLKOKULLARIMIZDAKİ FEN EGİTİMİNDE
ÇAGDAŞLIKTAN NE KADAR UZAKTAYıZ?

Prof. Dr. KAmuranç1LENTl (*)

I'E~itimde ça~daşlık" hemen her gün konuşulan ve gazete ya da dergilerde sık sık

sözü edilen bir kavram oldu. Fen öAretiminde (ya da fen e~timi teknolojisinde) ne

dereceye kadar ça~daş olduAumuz sorununu cevaplamaya geçmeden önce, fen

öAretiminin öAelerine bir göz atmamtZ gerekir.
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Şekil 1. Fen Öıretiminin Öıeleri

A. FEN ÖGRETtMtNtN ÖGELERt

Şekil Ilde fen ö~etiminin öAeleri ve aralarındaki ilişkiler görülm~ktedir.,Bu
ö~elerdenen önemlisi "öArenci"dir."ÖAretnten"ingörevi öArenciyifen eAitimiprog-

(*) Anadolu ünivenitesi Elitim FakülıesiOlretim üyesi.
cı
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ramında belirlenmiş alan "özel amaçlar"a ulaşbnnaktır. Bunun için .okulda, fen ders~
lerinin yapılabileceAi uygun bir "yer" ve "donanım" ile, bu derslerin öAretilmesi için
gerekli "eAitim araç ve gereçleri"nin bulunması şarttır~ ÖAretmen, okulda mevcut
alan bu yer ve donanımla eAitim araç ve gereçlerini ve fen derslerinin özel "öAretim
YÖRtem ve teknikleri"ne, "eAitim bilirnlerinin verileri"ne dayalı alarak kullanıp

'ögrencilerini özel amaçlara 'ulaŞtıracak "öAretme dummları"m .oluşturacaktır.
ÖArencilerin, eAitim durumlarından geçtikten sonra, amaçlara ulaşmak için 'gerekli
davranışları kazanıp kazanmamış .olduklannı "ölçme ve deAerlendirme" ve buradan
çıkacak spnuçlara göre sistemde gerekli düzeltme ve deAişmelerin yapılması da fen
ögretiminin vazgeçilmez ölelerinden biridir. Bütün bu ögelerin aluşturduAu sistemin
düzenli alarak işleyebilmesi, "toplum"rio, "aile"lerin, .okuldaki "yönetim, denetim,
saAlık ve rehberlik hizmetleri"nin öAretmene yardımcı almasıyla mümkündür.

. Şimdi, ilkokuldaki fen.öAretimininçaAdaşalabilmesi için, az önce belirlediAimiz
öAelerinhangi özelliklere sahip alması gerektiltinive ülkemizdekiilkakul fen
öAretjminde bunların çaAdaşlık derecelerini incelemeye çalışalım.

B. ÇA(;DAŞ ıLKOKUL FEN. ö(;RETıMı ö(;ELERıNıN
ÖZELLİKLERı VE ÜLKEMıZDEKI DURUM

"ÇaAdaş" sözeüAü, ",bulunulanzamanauygun" anlamınagelir. Herhangi bir alan-
da çaAdaşalma, yeryüzündeyaşamakta,alanileri milletlerin.oalandaortaklaşa varmış
.olduklarıdüzeyi üade eder. O halde ilkokul feh öAretiminde,eAitim alanınd8 ileri
memleketlerin .ortaklaşaO~ Ulaşmış.olduklarıdüzey "çaAdaş ilk.okulfen öAretimi
düzeyi"olacaktır. .

.

Bu açıklamayı göz önündebulundurarakilkokul.fen ögretimininölelerini sırayla
gözden geçirelim:

1. Toplum ve Aile: ÇaAdaş taplum~çaAdaş ,eAitimin gereklililtine inanmış,
diAertoplumlarınkOltürelve teknalojikdüzeyine erişmiş ve.karşılaştıklan güçlükleri
bilimsel yöntemle gidermeyealışmış ailelerle bireylerden .oluşmuşalan taplumdur.

T.oplumumuz ve .onu.oluşturanailelerle bireylerin çaAunluAu,çaAdaş eAitimin
gerekliliAine inanmış .ol.m~a birlikte, Batı Dünyasındaki toplumların .ortak.olarak
ulaşmış .olduklarıkültürel verelmalojik düzeye, maalesef henüz ulaşamamış bulun-
maktadır.Fakat Atatürk'tenberi toplumalarak hedeflmizin, batı uygarhAınıneriştiAi
düzeyin üstü alduAununda bilincindeyiz.

2. <>trenci: çagdaş diyebilecegimiz ilkokul öArencisi, her yönüyle çaAdaş bir
t.oplumiçinde kurulmuş alan narmal ve çagdaş bir ailenin üyesi almalı ve okulda
yaşına, bedensel ve zihinsel özelliklerine uygun bir sınıf düzeyine yerleştirilmiş bu-
lunmalıdır. .

Günümüzde, taplumumuzdaki.öArencilerçoAunlukla ana-babalanndan daha iyi
kaşullar altında yerleşıriektedirler. Saglıldarı ve gelişmeleri günümüzün teknalajik
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koşullanna dayalı olarak daha iyidir. Meraklan söndürülmedigi, yaşlanna uygun
sınıflarakonulupeAitildikleritakdirdeçaAdaşöArencilerolacaklardır.

3. Öjtretmen: Diger ülkelerdeki çaldaş egitim uygulamalanna göre fen bilim-
lerini öAretecekçagdaş ilköAretim'öAretmeninin,

a) En azından dört yıllık üniversitemezunuolması;

b) Fen alanındakiçagdaş gelişmeleri izleyebilecek temel bilgi, yöntem ve beceri-
lere sahip olması;

c) çagdaş fen egitiminin araç ve yöntemlerini, ögretme işlemlerinde ustalıkla
kul1anabilmesi; .

d) Fen alanıyla diger alanlararasındakiilişkilerikavrayabileCekkad&rgenel kültür
salıibi olması gereklidir.-

Bütün ileri ülkelerde oldugu gibi, ögretmen yetiştiren bütün okulların
üniversitelere dönüştürülmesinihayet ülkemizde de gerçekleşmiş, çok çeşitli egitim
kurumlarındadegişik sürelerle ögretim gören ögretmenlerinyerini dört yıllık egitim
fakültelerinibi~n ögretmenleralmayabaşlamıştır.

.

Milli Egitim BakanhAlmız ile üniversitelerimizinortak çalışmalarıyla, halen hiz-
. mette olan degişik kaynaklı öAretmenlerinde AnadOluÜniversitesinin Açıkögretim
programlarıyla dört yıllıkı düzeye çıkanlmasına uAraşılmaktadır.Milli Egitim Ba-
~hgımız ile üniversitelerimizinortaklaşa çalışmalarının ürünü olarak halen hiz-
mette bulunan deAişikkaynaklı ögretmenlerinde dört yıllık üniversite mezunu duru-
muna getirilmelerine Anadolu Üniversitesinin Açıkögretim Programlari yardım
etmektedir.

Bunlann yanında, ögretrtıenlik sertifikası almak suretiyle ögrenim alanında
ögretmenlik yapmak isteyen diger faküItelerinögrencilerine uygulanacak sertifıka
(formasy~n) programının kapsamının ne olacagı, halen çözülememiş bir p~oblem
olarak durmaktadır.Bu hususun,egitim fakülteleri sorumlularıile Bakanhgın Talim
ve Terbiye kurulu arasında yapılacak biranlaşma sonucunda, zorunlu ögretmenlik
derslerinin saptanmasıyla çözümlenmesi mümkündür. Bu yoldan yetişecek
öAretmenlerinçagdaş olabilmesi için zorunluderslerarasındaegitim felsefi, sosyal ve
psikolojik temelleriyle ögretmenlik alanının uygulamalı özel ögretimi (yani alanın
egitiminin teknoloji!ıi)ninbulunması-mutlaka şarttır. Aksi halde sertifıka programı
çagdaşlıkıan 50 yıl gerideki yerindekalmış olacaktır.

Kısaca söylemek gere~, Ö~tmen yetiştirmekonusununüniversiteleredevre-
dilmesinin, öAretmenlikmesleginmbiliırle dayalı olarak gelişmesini saglayacagından
kimsenin şüphesi olmamahdır. Daha iyi ögretmen. yetiştirme konusunda
ögrencilerin, üniversiteyi bitirdikten sonra Bakanlıkça kurulacak "ögretmen akademi-·si" denen bir kuruma devam etmelerinin saglanması, ilgilerin eski ögretmen ok~llan
özlemini gidermekten başka bir yarar saglamayacaktır. Üniversite mezunu
ögt'etmenlerin amaçları ve ögretim kadrosunun ne olac!i~ı belırlenmemiş olan bu m-
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demi yerine e~tim fakültelerinde ya. da dış ülkelerde yüksek lisans veya doktora prog-
ramlarına devam etmeleri ülkemizde ö~tmenliAin bilimselliAe dayanarak çagdaşlıga
yaklaşmasını saglayacaktır.

4. EAitimin Yeri ve Donanımı: çagdaş ilkögretim okul binalarının 6 yaş
çocugunun bütün ilitiyaçlarınıkarşılayabilecek ve bulunulanyerin iklim koşullarına
uyacak şekilde planlanması ve yapımı gerekir; Ne yazık ki ~ku1mimarisi, yapımı,
donanımı, kullanımı, balGmıve onarımıyönündenBatı Dünyasıiyla aynı düzeye ge-
Iememiş bulunuyoruz. Mimari noksanlıklar biryana, özellikle binaların bakımı ve
temizliAi,şehir merlcezlerindençevreye (örnegin Ankara'daşehiriçi okullanodan ge-
cekondu semtlerineve köylere) gidildikçe göze çarpacak'birşekilae kötüleşmektedir.
Sıhhi tesisatın temiz tutulmasıve binalarınısıtılması konularındada başarılı olama-
maktayız. Batıdaki okul mimarisindedersliklerin, gerektiAindebir fen laboratuvarı
olacak gibi düzenlenmişve donatılmışoldugunugörmekteyiz.

5. Araç-Gereç ve Y ö~temler: Batı Dünyasının çagdaş egitim sistemlerinde-
ld,her okulda bir egitim teknolojisi merkezi ya da birimi bulunur. Bu birim okulda
v~rilen her ders için gerekli egitim araçlarını saglamaktansorumludur.Ayrı dersler
için donatılmış dersliklerde yaparak-yaşayarak ve gözleyerek ögrenmeyi saglayan
gerçek. araçlar; gözleyerek ögrenmeyi saglayacak sesli. ya da sessiz görüntüleri
göstermeye yarayan çeşitli projektöder;somutve soyut görerekögrenmearaçları yer
alır. Bunlarınbakımı yenilemnesi ve onarımı egitim teknolojisi birimi tarafından
yapılır. Aynı dersin çeşitli sınıflafda yerilişinde kullanılacak film, film şeridi,
slayt,plak~ manyetik şerit, video kaseti gibi araçlar egitim teknolojisi birimi
tarafından depolanır ve getektikçe dagıtım yapılıp tekrar toplanır. Okullarda bulun-
mayan araçlar bu birim tarafındaniçinde bulunuftınşehirde veya ilde bulunanbölge
egitim teknolojisi merkezindenbelli süreleriçin ödünç almıp iade edilir. Bu şekilde
işleyen egitiqı teknolojisi sist~minintemel görevi, ögretmenlerinderslerinde kulla-
nacaklarıaraç-gereçleriistediklerizamanistedikleriyerdehazırbulundurmaldadır.

Ülkemizdeki' ögrenme araç ve gereçlerine göz atarsak, okullarımızda henüz
yukarıda açıklanan biçimde egitim teknolojisi birimleri ye da merkezleri bulun-
madıgmı gö~.

.

i.
Yalnız, bazı Ankara~ İstanbul ve İzmir ilkokullarında "egitim araçları laboratu-

van " dedig!miz,. fen derslerVıi yapmak .üzere düzenlenmiş ve okulda bulunan diger
görme işitme yoluyla egitim araçlarını da,kapsayan ö?:el derslikler oluşturulmuştur.

Diger taraftan Milli Egitim BakanlıAfnın egitim teknolojisiyle ilgili örgütü,

diger derslerle birlikte, fen dersleri için gerekıiaraçların yapımı, saAlanll!ası ve okul-

1ara dagıtımı konusunda, Ankara'da kurulmuş olan "Film, Radyo ve Televizyonla
Egitim Merlcezi" ile "Ders Araçları Yapımve Onarım Merlcezi" ve illerde bulunan "ıı

Egitim Araçları Merlcezleri" kanalıyla elinden gelen~ yapmaktadır.

Fakat fen dersleri için hazırlanmış olan yaparak Ögrenme araçlarının nasıl kul-
lanılacagı, ögretmen yetiştiren fakültelerde ögretmen adaylarına maalesef
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ögretilmedigi için, ögretmenler bunlan kullanmaktan kaçınmaktadırlar. Bu arI;'Çların
kullanılmasıyla ilgili olarak 11Egitim Araçları merkezlerinde açılmakta olan hizmet

. içi egitim kurslarına katılan ögretmenlerin, bu araçlan kullanma gayretleri de çogu

zaman, bu iş için okullarda yer aynımaması yüzünden, sonuç vermemekte çogu

okullarda Bakanlıkça dagıtılmış ola araç ve gereçler dolaplarda kilitli olarak kalmak-
tadır. .

Görerek, gözleyerek ögreiımearaçlarınagelince: Bir yandanfen derslerininher ko-
nusuyla ilgili ilkokul düzeyine uygun film, slayt, film-şeridi, levha vb. gibi görsel-
işitsel araçların yeter sayıda yapilıp okullara dagıtılamamış oluşu, her okulda bun-
ların gösterilmesini saglayacak projektörlerin~ulunmayışı; diger yandan 11Egitim
Araçlan Merkezlerinde bulunan bu çeşit araçlarda projektörlerin her ilde bulunan

,yüzlerce ilkokul ögretmeninin istedigi anda ayagına götürülmesinin mümkün
olmayışı da derslerde araç kullanma isteklerini engellemektedir. Son yıllarda film ye-

rine video-kasetle~ yapımı ve dagıtımın~ yönelen il merkezleri de, yine dagıtımın

teknik ve. ekonomik nedenlere baglı kalması yüzünden pek başarılı alamamaktadır.

Bu arada, üç beş yıldan beri B,akanlıkça üniversitelerin yardımıyla sürdfirülmeye
çalışılan bilgisayar ögretimi gayretleri de bütün okullara yayılabilme yönünden

lçarşılaşılangüçlükler içinde çabalamaktadır.(Çilenti, 1989).
.

Egitim araçları yönünden durumumuz yukarıda açıklandıgı gibi hiçde çagdaş
görünmüyor. Şimdi de fen ögretim yöntemlerinin.durumunabakalım: Derslerdekul-
lanılan araçlann daima kullanılan yöntemleri yansıttıgı gerçeginden hareketle, ilkO-
kullarımızda yaparak-yaşayarak ve gözleyerek ögretme yöntemlerinden çok,
düzanlatım ve okuma, ezberleme yöntemlerinin kullanıldıgı söylenebilir. Halbuki
çagdaş fen ögretiminde temel ilke, karşılaşılan bilimsel problemleri çözmede yapa-
rak-yaşayarak ögreıune yoluyla,bilimsel yönteminkullanılması.nıögretmektir.

Şu halde ilkokullanmızda fen bilimlerini ögretmede kullandıgımız araç ve
yöntemler yönüridençagdaşlıga yaklaşabilmemiz için okuilarımızı mümkün oldugu
kadar somut yaşantılar kazandırabilecek ar~ç ve gereçlerle donatabilmemiz ve
ögretmenlerimizi fen bilimlerini ögretirken bu araçlan nasıl kullanacaklarim
üniversiteokurkenögretmemizgereklidir.

. .

6. Yönetim, Denetim Hizmetleri: Okullarda ögretme-ögrenmesisteminin
aksamadan işleyebilmesi için çagdaş bir yönetim ve denenm hizmetine gerek var~ır.

. Çagdaş bir yönetim ve denetimise okul müdürlerininve müfettişierinüniversitelerin
"Egitim Yönetimi, Teftişi ve Ekonomisi" bölümlerinden mezun olmuş .kimseler
olmasıyla mümkündür.

Halbuki ilkokullanmızdaki yöneticiler halen mes\ekte tecrübe kazanmış
ögretmenler arasından seçilmektedir. Bunların çagdaş egitim yönetimi alanındaki
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yaşantılarımn toplamı ön lisans egitimi sırasındaaldıkları egitim yönetimi dersinde "

öArendiklerinden ibarettir.

Denetimi ise bugüne kadar, egitim enstitülerinin "egitim" bölümlerini bitirmiş

ilköAı"etim müfettişieri yapmaktaydı. Bu müfettişierin, çagdaş teftiş, denetleme ve
ögre"tmenlere rehberlik hizmetlerini çok iyi anlamış oldukları ve teftiş için kendileri~

ne verilen okul ve ögretmen sayısının çokluguna "ragmen güç.lükle de olsa görevlerini .
yapmaya çalıştıkları bilinmektedir. Bundan. böyle b~nların yerini yavaş yavaş

üniversitelerin egitim fakültelerinin "Egitim Yönetimi, teftişi ve ekonomisi"
bölümlerindenmezun'olacakmüfettişleralacaktır.

Saglık, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, yönetim hizmetlerinin
önemli bir grubunu oluşturur: lIkögretim okullarında egitim-ögretim işlemlerinin
düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için bu hizmetler de gereklidir. Batı ülkelerinin
ilkögretim okullarının çagdaşlık gereklerindenolan bu hizmetler maalesef bizim il-
kokullarımlZdahenüz görülmemektedir.Sekiz yıllık ilkögretimokullarımız kurulur-
ken ögrencilerinbu ihtiyaçlarınında BalaUılıgımlZcadilşünülecegineinanmaktayız.

. 7. EAitim Programı: Batı Dünyasındaki okulların çagdaş egitim program-
larındadersler, ana okulu sınıflarındabelli şeritlerhalindebaşlayıp orta ögretimin s~
nuna kadar genişleyerek gi~er. Bu dersler lOtuncuMilli Egitim Şurasında da kabul
edildigi gibi, genellikle şunlardır(T.C. Milli Egitim Bakanlıgı, 1981, s. 76-79):

- Ana dili

- ~osyalbilimler

- Fen bilimleri
- Matematik

- Güzel sanatlar

- Saglık ve beden egitimi

. - Teknoloji (iş bilgisi)

Çagdaş egitimde bu ders şeritlerinin her sınıf için geliştirilen programlarıda şu
ögeler mutlaka bulunmaktadır.

.

a. Topluma, Konu alanının evrensel' gelişim düzeyine veo sınıfın ögrenci
özelliklerine uygun özelamaçlar,

b. Her konununözel amaçlarına ulaşmalarıiçin ögrencilere kazandırılacak dav-
ranışlar (yani hedef davranışlar);

c. Söz konusudavranışlarıkazandıracakögretmedurumları;

d Davranışların kazanılıp kazanılmadıgını gösterecek sınama durumları ve bü
durumlarauygun sınamaaraçlan (test)~ekleri.
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Yukarıda ögeleri sıralanançagdaş programlarınyapım ve geliştirilmesind~çagdaş
program geliştirme yöntemlerineuyulması tabiidir.Bunun için de programın, prog-
,ram geliştirme, egitim felsefesi, egitim psikolojisi, egitim sosyolojisi, egitim tek-
nolojisi, ölçme ve degerlendinne, egitim. yönetimi ve planlam~ı ve .söz konusu
alanın birer uzman ile o dersi okutan bir ögretmenden oluşturulanbir komisyonca
hazırlanıp geliştirilmesi gereklidir. (Çilenti ve Özçelik 1991, s. 34-55).

Şimdi ülkemizde uygulanmaktaolan ilkögretimfen PfOgramlarınayukarıdabelir-
tilen çagdaşlık ölçülerinene kadaruydugunugözdengeçirelim.

Atatürk'ün egitim ve bilimle ilgili olarak Söyledikleri incelenirse şu dört nokta
üzerinde durdugu anlaşılır.

a. Dünyanın neresinde olursa olsun, bilim ve fen alanındaki gelişmeler yakından
izlenmelidir.

.

b. Bireyler fen alanındaçagın gereklerinegöre egitilmelidir.

c. Hangi alanda olursa olsun egitimin, bilimsel verilere dayalı olarak bilim ve.
fennin öncülügündeyapılmasıgerekir.

d Fen alanındaverilecek egitimjnamacı, her alandabaşarılı, yaqırh, etkili ve b~-
limsel düşünce sahibi kimseler yetiştirmektir. (Çilenti, 1981, s. 276-278).

Gerçekten de Cumhuriyetin ilk kuruldugu yıllarda egitimimiz Atatürk'ün
gözetiminde çagdaş hale getirilmeye çalışılmıştır. Örnegin 192Q'lerde Almanya ve
Avusturya'da egitimgören veilkögretimimize o zaman için çok önemli .olan bir
takım yenilikler getirmiş olan egitimcilerimiz 1924 ilkokul egitim programına ilk
üç yılda okutulmaküzere hayat bilgisi dersinikoydunnuşlardır.Sosyal bilimlerle fen
bilimlerini kapsayan bu ders, zamanladahaçok sosyal konularla yüzeysel bir tekno-
lojiyi içeren fen konularındakibir takım genellemelerin denemeden, nedenlerine.in-
meden sözel bir şekilde aktarılıp ezberletilmesindenibaret bir ders haline gelmiştir.
Dördüncü ve beşinci sımflardaise ilk üç sınıfta yaparakögretmeye dayalı saglam bir
temele dayalı olmadan bütün fen bilinıleri konuları, yaparak ögrenme yerine çogu
zamansınıf dergisindenya da ansiklopedilerdenalınanbilgilerin sÖzelanlatımıve ez-
berlenmesi yoluyla ögretilmeye başlanmıştır. Böylece sözel ögretim yoluyla iki
sınıfta bitirilen fen bilimleri orta okulun üç sınıfında baştan başlanarak yeniden tek-
rar edilmekte,fakat ilkokul sınıflarındapratik bir temel hazırlanmamış oldugundan
yinesözelve ezberedayalıbirşekildeögretilmektedir.

.

Fen programlarındaki bu aksaklık ilk defa 1966'da, 1962 ilkokul taslgk prog-
ramındaki fen bilgilerinin eleştirisi yapılırken ele alınmış. Fakat Bakanhgımız, prog-
ram 1968'de gözden geçirilip yayınlanırken bu konunun üzerinde durmamıştır.
(Çilenti, 1966, s. 71; 1975, s. 184-185).

1972'de yürürlüge giren 1739 sayılı "Milli Egitim Temel Kanunu", "Türk Milli
Egitimininilkeleri, W'IlCUilke, madde l3'te: "Her dereceve türdekidersprogramlarıve. . .
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, .
egitim metodlanyla ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara,ve yenilildere,
çevre ve ülke ihtiyaçlarınagöre sürekli olarak geliştirilir.

Egitimde verimli lig in arttınlması ve sürekli olarak gelişme ve ye nileŞmesinin
saglanması bilimsel araştınna ve degerlendirmelere dayalı 'olarak yapılır". Hükümlerine
ge~rek Atatürk'ün yıllarca önce söylediklerini, zorunlu olarak uygulanması gereken
yasa emri haline getirmiştir. (T.C. Milli Egitim Gençlik ve Spor Bakanltgı, 1987, s. 9).

Kanunun bu hükmü ancak doku2 sene sonra, W'uncn Milli Egitim şôrasında ciddi
olarak ele alınmış; Hacettepe ve Ankara Üniversitesi ögretim üyelerinin hazuiadıgı şUra '

dokÜffianında ilkokul programların,ın çagdaş hale getirilmeşi ve hayat bilgisi dersinin
kaldırılarak yerine sosyal ve fen bilİnileri şeritlerinin konulması ve bu derslerin kona-
larının ana okulu sımflarından, itibaren somut ve uygulamalı temellere dayalı olarak 8

inci sınıfın sonuna kadar sürdürülmesi teklif edilmiştir.

Bu teklifkomisyonlarda ve şUra genel kurulunda tartışılarak kabul edilmiştir. (T.C.
Milli Egitim Bakanbg., 1981, s.76-79). Ş urayı izleyen 2 yıl içinde Milli Egitim Ba-
kanbgı llkögretim programlarının yeniden ele alınıp bilimsel temellere dayalı olarak ye-

niden hazırlanması için her dersiçin komisyonlar kurmuştur.

Fen programını hazırlama komisyonu iki yıl, haftada ikiyarım gün ttl)planarakbirin-
ci sınıftan başlayan ve beşinci Sınıfın sonuna kadar olan konuları kapsayan bir,program
hazırlamıştır. Ne yazı ki 1982 seçimleri sonunda yeni gelen iktidar Talim ve Terbiye

Dairesinde toplanmakta olan bu komisyonların çalışmalarına son vermiştir. (T.C. Milli
Egitim Gençlik ve SpOr Bakanltgı, 1984)..

Bu çalışmalardan sonra Bakanbgın 1988, 1989 ve 1990 yıllarında kısım kısım basıp
yaydıgı en yeni ilkokul programında: Mateffi4ltik, Türkçe ve Beden eAitimi programları

ile 6 yaş Hayat Bilgisi programının kısmen çagdaş program geliştirme ilkelerine uyula-
rak hazırlanmış 9ldugu sosyal ve fen bilimleri programlarının 1968 programındaki gibi
bırakıldıgı, program içeri~ yönünden 1950'lerden ,önceki program hazırlama esasl~a

göre ele alınmış oldugu göıiilmüktedir, (T.C. Milli Egitim Gençlik ve spOr Bakanbgı,
1988; Kocaoluk, ve Kocaoluk, 1991). Halbuki 10iincu şUrakitabında da belirtildigi
gibi, bugünkü bilimsel verilere göreilkokul çocuAu zihinsel gelişim yönünden "somut
işlemler dönemin"dedir. Bu dönem içinde çocugun, özellikle fen 'bilimlerinin ilkelerini,
ken~ yapabildigi basit araçlarla yaparak-yaşayarak ögrenmesi 8'incisınıfa kadar gidecek
fen şeridi için somut bir ögrenme temeli hazırlanması ortaokul sımflarındakibilgi ve be-
cerileri anlayarak ögrenmest için zonmludur. (1)(Bahl, Fahrenberger ve Schopf, 1991).

(1) Bugün Almanya hariç egitimi çagdaş olan ülkelerin hepsinde fen bilgisi ana okulu

sınıftanndan başlayıp !iıeye k~dar devam etmektedir. Alınanya'da 6 sınıflı olan ilkokulun

2'nci ve 3'üncü sınıfında fen, "Hayat bil~isi" adlı birc'ders içinde başlamakta ve,4'ncü

sınıftan !iseye kadar ayn bir şerit haline gelmektedir. Yamız bizimkinden farklı olarak fen

biliminin temelleri, deneylerle, somut yöntem ve araçlarla 4ve yukan sınıflarda devam ede-

cek olan fen derslerine hazırlık ve başlangıç olacak şekilde verilmekte. 4'üocü sınıfta yeni-

den baş1amamaktadır.
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Şekil 2. Çocuklarda Cisimlerle İlgili Kavramların Gelişimi

,

tlkokulda hayat bilgisi yerine, ana okulunda başlayıp 8'nci sınıfuı sonuna kadar

sürecek fen şeridinin konmasını zoı:unlu kılan diger bir bilimsel veri de ilkokul
dönemindeki çocuklarda fen bilimleriyle ilgili temel kllvramların Şekil 2'de

görüldügü gibi, 6-7 yaşlarından başlayarak 15-16 yaşlarına kadar peşpeşe ve somut

olanlardan soyut olanlara dogru. geliştiklerinin g9zlemniş olmasıdır. (T.C. Milli

Egitim Bakanlıgı, 1981, s. 87-91; Çilenti ve Özçelik, 1981, s. 79-84).

Yukarıda belirtilen ve,10'uoeu şUra kitabında da aynnW:ı olarak açıklanan bu bi-

" timsel gerçeklere uyulmadtAı taktirde 1789 sayılı Kanunun hükümleri uygulanmamış
olacak ve jlköAı'etim fen programımızda, çaAdaş programların en az 30 yıl gerisinde
kalacaktır.

Umarız ki Milli Egitim Bakanbguoız, fen programının daçagdaş duruma getiril-

mesini ele alacak ve bu konuda kurulacak komisyonun. 22 kişinin 2 yıl çalışarak
.

hazırladıAı 1984'te basılan fakat uygulanmayan "ilkokul fen bilgisi programı"ndan

yararlanmasını saAlayacaktır.
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