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tLKÖGRETtM OKULLARıNıN.
6, 7, 8. sıNıFLARıNDA SEÇMELt DERSLER

Doç. Dr. Galten ÜLGEN (*)

Birey bir taraftan kendi toplumu ve dünya topl~mununbir üyesi olarak uyumlu
bir yaşam için gerekli ilgi. beceri ve duygusal özellikleri bir bütünlükiçinde kazan-
ma;.diler taraftanda kendi ilgi ve yeteneklerini tanıma, geliştirme. hangi.işleri"daha
iyi yapabilecelini yordayabilme ve gelecekteki elitimini planlayabilmek için gerekli
davranışları kazanma ihtiyacındadır.Elitim kurumlarınınsorumluluAuise, biribirin-
den farklı özelikte olan ölrencilerin dolal olarak farklı olan ihtiyaçlarını,
çeşitlendirilmişelitim programlarıuygulayarakkarşılamakbr.İnsanlarfarldı yaşlarda
farkıl gelişim özelili gösterdiIiiçin, elitim programlarıru,nhazırlanmasında yaş
faktörü dikkate alınır. Bu nedenle, seçmeli dersler de ölrencilerin yaş düzeyleri ve
gelişim ihtiyaçlarıdikkate alınarakincelenmelidir.

.
tLKOORETtM OKULLARıNıN 6, 7, 8. sıNıFLARı VE Ö(;RENCt

Bu sınıflar bireyi çocukluktan ergenlile, ilkölretimden ortaölretime geçiren bir
köprü gibidir. ılkönce bu kö~den geçmektenolan ölrencinin özelikleri nelerdirs0-
rusunacevap arayalım.

Ölreoci Özellikleri:

Ölrenciler bu dönemde organizmalarındameydana gelen biyo:kimyasal
delişmelerin etkisiyle, delişen kendilerinitanimave araştırmaçabasında olan; intel.
lektneı açıdan ~yut düşünm~sürecinde filizlenmiş bir kişilik özelili gösterirler
(Gardner, 1978).,-Ooun karışık sosy~ ve duygusal delişmele.rle, dünyayı önceki
yıllardan çok farklı görmeye başladılı bu zamanda, kendi güçlerini araştırması ona
yeni bir nitelik kazandırır (Sara, 19~). Ölrenci tüm güçlerini keşfedebildili, onları
çevresiyle olan etlcileşim süreciôde etkili biçimde kullanabildiAi,ölçüde uyumlu ve
güçlü bir ben kavramı geliştirebileCek ve kendini gerçekleştirmede saııam .adımlar
atabilecektir. Wishkoshi (1987), sekiZincisınıf öAı'encilerininkendi ilgi ve yetenek-

(*) Hacettepe Üniversitesi EJitim Fakültesi OJretim Üyesi.
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lerini analiz ederek, iş dünyasının' ve iş fırsatlannın farkındahAını geliştirmesi, ka(ar

vermenin esasIannıögrenmesi ve bir eAitim 'planı geliştirme gücünde olması gerek-
tigi kanısındadır. Bu gerekler zorunlu eAitimin sekiz yıl olduAu her yerde geçerİidir., ,

çünkü, ı;orunlueAitiminsonundabirey.kendisine bir yol seÇmekzorundadır. Hangi
tür bir eAitimeYÖDelrqelidir? .

İşte bu sınıflarda,ögrenci kendisinesunulanderskeve il~ faaliyetlerdeedindik-
lerinin sonucundakendi kendine uygun bir elitim planı yapabi~irveya yapamayabi-
lir. Ya da hangiölçüde yeterli bir plan yapabilecektir? Dolan ve Külahçının
ilkögretim okullarında öArenci, veli ve öAretmen görüşü toplayarak yaptılı bir
araştırmada, öArencilerin ilköAretiminbirinci dö.ı~minde % 61.l'nin, ikinci
döneminde ise % 39.7'sinin devam edecekleri okul konusunda kararsız olduklarına

i
,

işaret edilmektedir. Gidecekleri okulu planlı.yanIann kararIannın ne kadar yeterli
oldugu da bilinmemektedir. BQ yeterliligi etkileyen elbette çeşitli faktörl~ vardır;
Bunlardan bir t8nesi de egitim programlarındaki zorunlu derslerin sayısının çok,
seçmeli ders çeşidinin sınırlı. oluşu ve bu ders~erin beceri kazanma amacını
güdmesidir. Vatandaşlık egitimi için belli sayıda zorunlu derslere ihtiyaç vardır.
Ama, ögrencilerin geleceAe yönelik kişisel gelişimlerini planlayabilmeleri için,
çeşitli alanları tanımaya ve bu alanlarda kendi ilgi, yetenek ve kapasitelerini
sınamaya; kendi doAal meraldarını doyurmaya; ve soLu sonnaya hakları vardır. Bu ne-

'

denle onlara yardım edilmeli, çocukluktan ergenliAe geçişi sallayan 6, 7 ve8 nci
sınıflarda ~meli derslere gereken yer verilmelidir. Düşünme yeteneAinin httla
gelişti Ai bu dönemde, onlar akademik ve mesleksel açıdan ulaşabilecekleri
olasılıklarla donatı1malıdırlar.

SEÇMELt DERSLE~

John Franktıtgöre, iki türlü seçmeli ders vardır: (1) Araştumalıkseçmeli dersler
(exploratory/elective), (2) Seçmeli dersler (elective). Birinci grupta ifade edilen
seçmeli ,dersler ögreneinin çevresini ve kendi ilgi-yeteneklerini tanımasına, ara-
masınaaaraştırmasına yöneliktir~İkinei grup seçmeli dersler ise,ögreneinin belli
alanlarda yogunlaşmasını, ögrenmeyi güçlendirmesini saAlamaya yöneliktir.'Orta
okul sıralarındabirinci grupseçmeli ~rsler gerekli,görülmektedir.Bu nedenle burada
sadece birinci grup seçmeli derslerinözellikleri açıklanmıştır.

Seçmeli, (exploratory), Derslerin ÖzeUikleri :

. ÖArenciyesunulanderslerçeşitli alanJantemsil etmelidir:Ömelin, güzel sanat-
lar, endüstriyel sanatlar, fen bilimleri sosyal bilimler, mateıbatik, yabancı dil
gibi... Londra da "West Lea" okulundauygulanan,seçmeli dersler(a) iş dünyası,
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(b) bireysel ve t~lumsal eAitim. (c) endüstriyel. sosyal ve çevresel çalışmalar.
(d) yarabCl estetik gelişme. (e) bilgisayar alanlanndaiı örneklenmiştir.

. Dersin adı ne olursa olsun. araştınna kavramını işlemden geçirmey~ gerektiren. .. i

belli elementleri içennelidir.

. Tüm ögrenciler sunulanseçmeli derslerintanranumalma1ıdır.. .

. Bu dersler hazırbulunuşluAu saRIama gibi muhtevanın öRretimi ile ilgili '.
deAiLdir.

. .

. Önkoşuluyoktur. ,r

. Farklı sımflardan hatta farldı okullardan öArenciler aynı grupta bir alanla ilgili
inceleme yapabilirler.

. ~u derslerde öArenciyemuhtevaile ilgili, bilgi ve. beceri kazandırmak
.
amaçIanainaz.

Seçmeli dersler okulun bulunduAuyörenin özellikleri. okulun olanakları dikkate
alınarakplanlanmalıdır.Bu derslerminikurslaı'nitelijinde organize edilebilir.,

Seçmeii (exploratory) dersl~rin Ölrenciye salladılı yararlar :

Bu tür dersler öArenciye çevresini ve kendini tanımanın dışında bazı yararlar
saAIar:

. Güzel sana~ ve uygulamalı sanatlardakiaraştınnalaröArencininestetik. tak-
dirve pratikyaşambecerisinigeljştirir.

.

. Ölrenci1erin bir işi seçme ve başlatmayıtecrübeedinmelerinefırsat verir.

. . ÖArenciyi farkli sımflardan farklı yetenekteki öArencilerle karşılaştını". Etki-
leşimigeliştirir.

.

.
.
ÖArencilerin hoş vakit geçirmeleri için. faaliyetler ve olumlu ilgiler
geliştirmelerineyardımcıolur.

. Çocukluktan ergenliAe geçiş döneı.ıinde. uyum ihtiyacını karşılamak için
önemli b~ yarabCılık kapısı açar.

,
KIZ MESLEK ORTAOKULU ıçıN HAZıRLANAN DENEMELıK

Bı& SEÇMELtlEXPLORA TORY DERSLER MODELı

Kız Meslek orta Okulları için hazırlanan bu denemelik seçme li dersler modelinin

fonksiyonu. öRrencHerin sekizinci sınıfın sonunda kendi.. ilgi. yetenekleri
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Seçme ii . Ders Grupları

Tarım ve Beslenme Ticaret

lpekböcekçiliıi Muhasebe

Besin Teknolojisi B ankacılık

Fİdecilik Tur operat.
Arıcdık Sekreterlik

Su ürünleri Kooperatif

. .

dolrultusunda hangi tür ~Iitime YÖDeleceklerinekarar vermelerlni sallamaktır.
Çalışmanın iki boyutu vardır. (1) Birinci boyutunda,seçmeli derslerin organizasyo-
nu, faaliyetierin planlanması, ölrenci başarısının deledendirilmesi ve öli"etmen
yetiştinne ele alınmıştır. (2) İkinci boyutu ise, ögrenci rehberlik hizmetieri ile ilgili-
dir: Ölrencilede ilgili bilgi toplama ve ölrencilerin sekizinci sınıfın sonunda kendi

.elitimlerine karar vermede kullanabilecekleri araçları geliştirme ve kullanımı
sallama gibi çalışmalar ele alınJIIlştır.Bu sunuda konunun birinci boyutu ile ilgili .
bilgiler verilecektir. Ancak Ölretmenyetiştirme konusubunundışında tutulmuştur.

SEÇMELt DERS GRUPLARı VE ORGANıZASYONU

Halen uygulanmakta olan Kız Meslek Ortaokullarındahaftada 8 saatlik seçmeli
ders bulunmaktadır.Bu süreninkullanımı ile' ilgili elitim programınaalınan dersler,
yörede yapılan ihtiyaç belirleme çalışmalarına ve lise düzeyindeki okulların fonk-
siyonlarına dayan~ seçilmiş ve belli gruplar~ -iş alanlarında bütünleştirilmeye
çalışılmıştır. Hem teknisyenlikdüzeyinde ilgi ve yetenek gerektirenkonular, hem de

orta veijst kac;lemedekimesleklere taban oluştuian matematik ve fen bilimleri gibi
konular seçmeli derslerkapsamınaalınmıştır.

Matematik

Matematik

Bilgisayar

Fen

Elektrik

Fen Bilim.

El Sartatları

Spor ve Sanat

Tiyatro.

Müzik

Endüstri

Hazır giyim

Resim

Beden Eıitimi

Beden Eptimi

Sosyal Bil.

Tarih

Coirafya

Dil

Türkçe

Yabancı

Egitim ve Saglık

Çocuk gelişimi ve okulöncesi et.Örgü

Dokuma

Aıaç işleri Evekonomisi eı.
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Seçmeli Derslerin Seçimi ve Organizasyonu :. . . (

Seçmeli dersler modeli danışma kurulununönerileri doAru1tusunda.Proje kap-ı

saD)ındaoluşturulan Merkez ve Yöre KoordinatörlükkurullarınındesteAi ile Besni
Kız Meslek Lisesi yöneticileri ve ögretmenlerinceplanlanmaktave uygulanmaktadır.

Ders seçimi ve organizasyonuile ilgili ilkeler aşaAıdadır:

. Altı ve yedinci sımf ögrencileri sunulanseçmeli derslerintanıamınıalmalıdır.

. Sekizinci sınıfta ise istedikleri. ilgi duyduklan dersleri ikinci kez alabilmeli-
dirler.

. İkinci kez alınan dersler ilk alınan dersle aynı içerikte oıinamalı.

. Ögrencinin kendi tercihi esas olmakla birlikte. seçenekler ve ögrencinin yapa-
bilecegi faaliyetler konusunda. rehberlik uzmanı ve sınıf ögretmeni h~r ders
yılı başında ögrenci ve ögrenci velisi ile bir toplanb yapmalıdır. Bu toplanbda

ögrencinin ,çevresindeki meslek alanlarını ve kendi ilgi-yeteneklerini

tanımalarİ için nasıl bir inceleme ortamı yaratılacaAı açıklanmalı; velinin bu

'karara katılması saglanmalıdır.

. Yerleşim bölgesindeki tüm okulların ögrenci sayıları okullardaki ögretmen ve-
derslik olanakları, yörede ihtiyaçduyulan meslek alanları, çevredeki iş yerleri-

nin kulanılına olanakları incelenerek her yıl kapsamlı bir plan yapılmalıdır;
gerçek iş ortamında uygulanmalıdır.

i

. Dersler konununözeligine göre, gerektigindemini kurslar olarak
düzenlenebilmelidir.

..

. Organizasyondaesneklikesasbr, gerektigindemesai dışı zamankul-
lamimalıdır.

SEÇMELI DERS FAALİYETLERİ VE DEGERLENDİRİLMESİ

Bu dersierin faaliyetlerinin gerçek ortamda yaparak-yaşayarak ögrenmeye
dayandırılması esasbr. Söz konusu ögrenme ögrencinin içerikle ilgili bilgileri degil,
çeverini ve belli meslek alanlarındakendi ilgi ve yeteneklerini- işlerin gerektirdiAi
kritik davranışlarıne kadar yapabildiginiögrenmesidir.Bu nedenleögrencilerinilgile-
ri ve alanla ilgili kritikdavranışlarıne derece gerçekleştirebildikleriögrenci ile birlik-
te ölçülmelidir. Seçmeli ders faaliyetlerindeaşagıdakiyol i:ı:lenmelidir:

111
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Sonucu Bir IOnraki de" için
dejjerlendirmevar 1-4 hazırlanma.
is. OrOno ~18m8.

Seçmeli Ders Faaliyetleri

OOl'8lmen

Kritik
Nol«a1ar

it oıııımında CfOOaI

kotularda
yonı.ıdirilrııemit

gaztemyapma. -

Uygulama

it 01'811118faaJiyed8mi
aeıbe8tçe gerçekkıt-
tirme.

Sonraki Denin
Seçimi

1

Ojjnınciyi bir

80IIraki deıse
motiw edecek
planı hazırlama

ve uygulama.

Ojjı-:iye
batanları
hatırlalılır.

Merak uyandınlır.
Seıbestçe hareket
etmeal
de8t8klıınir.
Bir ltı tamamiamı,
olmanın hazzını
duyması .ajllanır.

. .
Seçmeli dersler. alanın uzman OOretmeni ve/veya usta OOretici tSrafından sunulur. Her gruptaki OOrenci sayısı

ortalama 10-15'i geçmemelidir. Ancak dersin özelligine Qore bu sayı deoişebllir.
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GOZIemin nerede
v. hangi qullıırda
yapılacaOı nı planla-
ma. Ojjrencinin
mealek alanı ile i~
gii~
yapılacaoını

&lgdamı.ın, .

aajjlama.

Meslek alanındaki
faaliyetlerle ilgili
aynoolı açıldama
yapılmaz.
GOzIem oncesı ve
.ıı.ında kritik
davranı,lara dildcal

Ç8IciImez.
OOrılncinin

ıı..tçe hatek81

8Im8ai Allıanır;

a-ı- aorulan
sorular cevaplanır.

ıtte ilgili Idik
davranı.ların-OI1emı
yeteneklerin
denenebileceili bir
faıifiyıı planı .

yapma. EiI/Iim
OIIamı, itlem
baaamaldan ve bilgi
kaynaklan nı
hazırlama ve
uygulamaya koyma.

Her OOt'enctnin
planlanan kritik
davranl,1an mutlaka
dan_i aajjlanır.
Kr.ik davranı,ları
yakalarnalan ve o
durum da kandi
kandiı-ini gOzlemeJri
için onlara.ipuçIarı
verilir.
Faaliyetin dOOıuluOu
hakkında bilgi verilir.
BBtan onaylanır.
Ger8kIiOi kııdar zaman
verilir.

Rehberuzman,
relıb8rOO_n ve
00ı-:i ili ile bir
toplantı yapma.

Çalı,maları

daDertendirme.
Bunun için uygun
zamaııda uygun

.
8Ima8IerI HOlama.

ErrpeIi geltlirilir.
Iiliitim kurulur.
Hoşgoro AOlanu.
Gerçekçi olunur.
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Seçmeli Derslerin Delerlendirilmesi

Del eriendirilecek ölrenci özellikleri

1. ÖWencinin faaliyet alanına ilgisi.

2. Ögrencinin meslek alM.ndaki kritikdavranışlaraerişi düzeyi.

Ölçme I\raçları :

1. ılgiyi gözlernek için beş araWehbir ölçek : Ögretmen bu ölçegi ögrencinin
görme alanının dışında cevaplar.

2. Ögrencinin ilgisine işaret eden açık uçlu .sorular:Ögrenci bu sorulan
başkasının etkisinde kalmadan k~ndi algı1anna dayanarak cevaplar.

3. Meslek alanlarıyla ilgili kritik davranışların bulundugu beş aralıklı bir derece-

lerne ölçe!i: Bu ölçek hem ögretmen hem di ögrenci tarafından ayn ayn
başkalannın etisindelciılmadan.bagırnslZolarakcevaplanar.

.

4.. Ürünün degerlendirilmesi için, iş'standardma uygun geliştirilmiş beş aralıklı.
bir ölçek. Ögretmen6grenci ve. gerek duyuldugunda gruptaki diger

ögreocilerce cevaplanar.

Ölçeklerden elde edilen puanların delerlendirilmesi

1. Ögrencinin meslek .alanlarıile ilgisine işareteden bilgiler ögrenci merlcezinde
kendidosy3larındakorunur.

2. Ögrencilerin kritik davranışları ve meydana getirdikleri ürÜnleilgili pu~lar
. bagd degerlendirme.yoluyla notadönüştÜrülür.

3. Seçmeli derslerdenalınannotlarınaritmetikortalamalarıalınarve diger dersle-
rin not ortalamalanna ilave edilir. Tüm derslerin aritmetik ortalaması
ögrencininsınıf geçme derecesiniverir.

4. Seçmeli derslerdensınıfta kalınmaz.

Not: Bu modelde seçmeli derslerin haftada 8 saat olması önemli bir faktör
degildir. Uygulama bitiminde model başarıyla sonuçlanabilir ise, ilkögretim okul-
larının İkinci kısmına genellenebilir.
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