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Fen, günlük hayatın bir parçasıdır..Hangi yaşta olursa olsun, bütün insanlar
içinde yaşadıkları dünyayı yöneten temel fenprensiplerini ö~nmekisterler. 6-14
yaşları çocukların en meraklı, en araştıncı oldu~u yaşıaıdır ve çocUkların en çok
merak ettikleri, en çok sorusorduklarıkonularfen konularıdır..

Çocuklar; ne oldu nasıl oldu, niçin oldu bilmek isterler ve çevreleriyle ilgili

do~uştan meraklan vardır. Bunu anlamak için soru soran bir çocukla birkaç saat
geçirmek yeter. Dönen topacı, çalan saati merak ederler. Uçurtma nasıl uçuyor, gemi-

ler nasıl yüzüyor, gök kuşa~ı nasıl meydana geliyor; uzayda insan nasıl yürüyor
ö~renmek isterler. Oyuncakları söker, ,onların nasıl çalıştı~ın1 araştırır, anlamaya
çalışırlar ve çalışırken saatler geçirirler, incele~kten, araştırınakıan yorulmazlar. Bir

konuyu ö~ndikçe, o konuyla ilgili yeni sorular sorarlar: Duman nereye gider, tele-
vizyona resimler nasıl gelir, karanlık nereden gelir, kuşlar yumurtadan nasıl çıkar
gibi sorularla anne babalar ve ö~tmenler sık sık karşılaşırlar (Gega 1968, s.)

12 yaşına kadar çocuklar; gözlem yapma, biriktirme, araştırrIıa. sınıflandırma,
s~ama ve sorgulama yaparlar. 7-12 yaşlar arasında, araştıncı özellikleri en üst nok-
tasına gelen "Bilimadamları"dırlar. Ögtetmenler ve bilim adamları olarak bize düşen,

bu meraklarım canlı ve işler tutmaktır (AlIen, 1991, s. V) Bu nedenleonlara, dikkat-
lerini çeken, ilgilerini canlı tutan, kavramlar, kurallar ve çözümler oluşturmalarına
yoi açacak, yapılması kolay etkinlikler~ermeliyiz.

Çocukların, fen problemlerini çözme yet'enekleri geliştikçe v~ yaratıcılıklai1
arttıkça çevreleri ile iletişim kurmaları, hayat problemlerini çözmeleri daha kolay-
laşacaktır. Böylece kendi ö~nmeleri üzerinde de kontrol kurabileceklerdir.

Ö~ncilerin, fen becerileri gelişirken, pratik hayattaki becerileri de artacak ve
fenle birlikte di~er konuları ö~renmeleri de kolaylaşacaktır. Dolayısıyle her zaman,
her yerde; her konuda; bir problemin kurulması, konu hakkı~da bilgi ve veriler top-
lanması, açıklama, organizasyon, veriler arasında 'ilişki kurma, karar verme, sonuca

gitmede de fen etkili olacaktır. Problem çözerken veya karar verirken; yaratıcı

(*) Mannara üniversitesi Atatüde Egitim Fakültesi Egitim Yüksekokulu Ögretim üyesi.
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düşünme becerisi kullanırken, çözümün mümkün olan en iyi çözüm olmasına
yardım ederken, diger faktörler içinde en mümkün ihtimali hesaplarken, mümkün
olan en iyi karan verebileceklerdir (Smith 1982, s. 7).

Fen bilgisıni, önemine ragmen, acaba yeterince ögretebiliyor muyuz? 19 Şubat
1992 tarihli bir gazetede yayınlananhabere göre: Aôadolu Liseleri giriş sınavındaki
başan oranının incelenmesi, ilginç bir sonuç ortaya çıkarmış ve 1991 Anadolu Lise-
leri giriş sınavına katılan 204 bin ilkokul son sınıf ögrencisinden 35 bin ögrencinin
sıfır puan aldıkları belirlenmiştir (19.2.1992 tarihli Milliyet Gazetesi). Bu olumsuz
durumdan kurtulmanın yollarından biri de, ı~okı:ıl programının, fen' ünitelerinin

.",
amaç, içerik ve metot bakımındanyeni baştan ele alınmasıdır. Türkiye'nin degişen
dünyada yerini alabilmesi, çaga ayak uydurabilmesi için, Milli Egitim'de köklü
degişiklikler yapmak, Milli EA1tiin'in problemlerini cesaretle ortaya koyup,
tartışmakve bu problemlereçözüm yolları aramakdurumundayız.

FEN ÖGRETIMtNIN BAŞLıCA AMAÇLARı:

- Sınıfta hareketli bir fen ortaınıyaratmak.

- Bu ortama bütünögrencilerin katılımınısaglamak,
- Günlük hayatla fen arasındailişki'kurmak,

- Fen konularındabeceriler öAretınek,

- F:enve teknoloji okur, yazarlıgı geliştirmek, .
- Fen konuları.ile sosyal konularaı;:asındailişki kurmak
- Kullanarak, yaparak,deneyecek,ö~nmeyi tamamlamak,

- Fen konularınıkişiSel düzeyde yararlı hale getirmek,

- ÖgrencilerifeQve teknolojiiçinhazırlamak,
~

. .
- ÖArencilerin,fen çevresinde sorumluluktaşımalarınayardım etınek,
- Ögrencileri, fen konusunda heveslendirmek, meraklarını arttırmak, onların

dahafazlaaraştırıcıolmalarınısaglamaktır.(Alien,a.g.e.). '

, Fen bilgisindeögretıneninamacı;bütünögrencilerin'miikemmelbir fen prog-
ramına hazırlanması, sadece fen konusunda çalışacak bilim adamları yetiştirmeı{
degil, aynı zamanda yeni teknolojileri kullanabiloo, bilimsel ve temolojik kararlar
verebilecek vatandaşlaryetiştirmekolmalıdır.

.

ÖNERILER

Araştırıcı egitim; ilkokuldan, hatta okul öncesindçn verilmeye başlanmalıdır. Bu

şekilde çocuklar araşbncı, karar verme yeteneAine ve sorumluluk duygusuna sahip, aıta-
daşları, ögretınenleri, anne babaları ile iyi ilişkiler kuran, kişilik sahibi bireyler olarak

yetişecelderdir. Etraflanndaki dünyayı anladıkça, çevrelerine daha çok duyarlı olacak, ken-
dilerine güvenleri artacaktır.
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Çagımız' bilim çagıdır. Egitim çagın niteligine uygun olarak bilim ve teknoloji

egitimini esas almak durumundadır. llkögretim bir temel egitim kurumudur. Bu nedenle
Ilkokullarda "'erilecek fen egitiminin,' toplumun ve bireyin, ihtiyaçlarını karşılıyacak
şekilde düzenlenmesi ve geliştirilmesi gerekir. Uygulanmakta olan Ilkokul programı,
1968 yılında kabUı edilmiş bir projVanıdır. O halde 23 yıldan beri İlkokul programları
degişmemişur. Müfredat pr$amları buna baglı olarak ders kitapları, günümfIz toplu-
m\ınun ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelmiştir.

.

1973 yılında kabuledilen 1739 sayılı Milli Egitim Temel Kanunu'nda öngörülen 8
yıllık Temel Egitim Programları bir bütünlük içinde ele alınmalı, fen bilgisi müfredat
programları, bu~ baglı olarak ders kitapları, laboratuvar klavuzları, ögretmen kitapları,

yardımcı kitaplar yeniden yazılıp hazırlanmalıdır.

Fe~ kitapları hazırlanırleen:

- Çocukların dogal yetenelderi, dUşüiıme tarzlan dikkate ıılınn!alı,

_ Çocukların içgüdüsel meraldarım belli bir kOnp ü~de yogunlaştırarak. onları

konu hakkında düşünmeye, gözlem, araştırma ve deney yapmaya yöneitmeyi
amaçlamalı,

. ,

_ Anlatılanları kendi başlarına anlayabilecekleri bir düzey ~liınmalı,_Kelimeler, çoculdarın anliıyabilecegi şekilde seçilmeli (Güçlü Yayıncılık 1988),_Konular az olmalı ve konular arasında tutarlılık olmalı, bir konudan digerine
geçişlerdearadabagliınbkurulmalı,konulararasındabütünlüksı@anınalı, '

_ Her konu çocukların konuyu tam olarak ögreı::ıebilecegişekilde incelenmeli,
ögrencilerinbilmesigerekenverilmeli,neeksiknede fazlaolmalı.

.

- Konular8 yıla bütünlügübozmadandagwlmalı,

- Gereksiz telaarlardankaçınılmalı,_Konularişlenirken,örnelder,hayattan,veçe~n verilmeli,

-Konular, ezberekaçılmadanegıendirici,ögrltici, lOr olmayan,bütünögr.eDcilerin
birdenyapabilecegi,basit~Iarla yap~ecek deneylerlepekiştirilmeli,_Deneyler; bulutlar, yagmur, bitkiler, sesler gibi iyi bi!inen şeylerin' sırrını
keşfetmekiçinseçilmişdeneylerolmalı(Amery1997, s. 2),

.

.

_ Kitaplar, "Çocuklar, deney ve araşbrma yaparken, en iyi ögtenirler" fikri
kabul edilerekyazılmalıdır.

Halen uygulanmakta olan 1968 programı Türkiye geneline g~re hazırlanmışbr.
Bunun sonucu olarak da egitimde bölgesel özellikler ihmal edilmiştir. Oysa
ülkemizde egitim açısındanbölgesel farklılıklar son derece belirleyici bir öneme sa-
hiptir. Fen ögretimi, bölgeden bölgeye, şehirden şehire, hatta aynı şehirin farklı
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okullanna göre degişildilder gösterdigi gibi. aynı okulun farklı sınıflannda da
degişiklik gösterebilir.

Her ögrencinin ögrenme kabiliyeti fiırklı oldugu gibi, ögrenme yolları da
farklıdır. Burada ögretmeneçok büyük SQfUII1ı.ulukdüşmektedir.Neyi. nasıl, ne kadar.
ögretecek. buna ögretmen karar verebilmelidir. Bu yol seneden seneye degişiklik
gösterebilecegi gibi, konudankonuya da farklılık gösterebilir.

Ögretmen, konulardaögrencininmerakınısonunakadarzorlamalıdır(Davis, Bor-
nett, Gross 1961, s. V).

llkögretim okulları için hazırlanmış,fen projeleri desteldenmeli, fen bilgisi prog-
mmlan geliştirilmelidir. Fen Bilgisi dersleri ayrı ögretmenler tarafındanokutulmalı
ve bu ögretmenler belli aralarla yaz kurslanna alınmalıdır.Gezici laboratuvarlarku-
rulmalı veya okullarınihtiyaç duydukçaaraç gereç alabilecekleribölge depolan kurul-
malıdır (Gürdal 1991). Ögrenciler, ezbereilikten uzaklaştırılmalı,özelokul sınav so-
ruları, ezbere dayanansorulardançok, yoruma.zekaya. yaratıcıİıgadayalı olmal~dır.

SONUÇ

Fen bilgisi kişinin; çalışma hayatında etkili iletişim be~rileri kurmasını. işteki
degişikliklerden etlQlenmemesi~i sag1ar. Okul ve iş hayatından, aile ve arkadaş
ilişkilerine kadar bütün hayatını zenginleştirir. Kişinin dünyaya daha degişik açıdan
bakmasını sag1ar.
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