
İLKÖGRETİMDE FEN BİLGİSİ VE SOSYAL
BİLGİLER DERSLERİNİN İÇERİKLERİNİN

DÜZENLENİŞİNDEKİ tLKELER .

Mukaddes ERDEM (*)

Kültürün yeni kuşaklara aktarılması yani egitim işlevi okullara devredildigi
günlerden bu yana .ne ögretelim? ve. nasıl ögretelim? gibi pek çok soru egitim
gündemindedaima ~ılıgını korurOlJf'D"ve koruyacaktır. .

Sözkonusu sorulardan"ne ögretelim?" sorusubizi içerik SQ1.1JOunagötürür.Bugüne
degin egitim sistemimiz içerisinde belki de en çok ihmale ugmyan içerik. programın
temel unsurlarındanbiri olan. hedeflere ulaşmada araç işlevi gören ve konu alanına
ilişkin olgu, kavram, ilke vb. ögelerinbellisistematik bagıarıabirleşerekoluşturdukları
bütünlerolaraktanımlanabilir.İçerik sonmuda başlıca iki boyuttaele alınıp incelenme-
lidir. Bunların ilki içt(oginseçimi ikincisiise organizasyonudur.. .

İçerigin.seçimi genellikle, konu-alanıuzmanıbilim adamlarınınbilgiye ve.gerçege
bakış ,açılarınınyani felsefi görüşlerininetkisindekalmıştır:Bununlabirlikte seç~ için
yol gösterici olabilecek, "anlamlılık, geçerlilik, ilgi çekicilik, kullarilşhhk,
dayanıklılık. ögrenilebilirlik, uygulanabilirlik" (Orstein ve Hunkins 1988) gibi bazı
ortakkriterlerde oluşturulabilmiştir.En az içeriginseçimikadarönemlibirdiger konuda
organizasyonudur. İçerigin'organizasyonu. bilginin dogası. çocugun büyümesi ve
gelişmesi yani ögrenmeninkarakteristiklerinidikkate almayı gerektiren karmaşık bir
süreçtir.

Bilginin doga&ınaagu-lıkveren görüşler, içerigi bütünüylekonu-alanı yani disiplin
bazında ele almışlar ve yapının "alan bagımh" oldugunu, alandan alana farklılık
göstereceginiileri sürmüşlerdir.Ancak bu çalışmadaiçerikbelli bir konualanındanbelli
bir hedefler grubunugerçekleştirmeküzere seçilen birimlerolarak tanımlandıgından.
ögretmenin özelliklerine agırlık veren. yapının "alandan bagılOSız" oldugunu ve tüm
alanlar için bazı ortakkriterlerinvarlıgınısavunangörüşlerbenimsenmiştir.

İçerigin organizasyonundatemelde iki boyuttansözedilebilir.Bunlar delişik içerik
alan, tip ve temaları.arasındakiyatay ilişkililigi ifade eden bütünleştirme (integra-
tion) ve içerigi oluşturan kavram, ilke, olgu vb. içerik ögeleri arasındaki dikey
ilişkililigi ifade eden aşamaldık (sequence) tır (Orstein and Hunkins 1988: 169).

(*) Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Arattırma Görevlisi
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Sözkonusıı bu iki boyutun htsaba katılması yoluyla yapılacak bir organizasyon
öncelikle içerigin temel ögelerini yani olgu, kavram, ilke. aşamalı dizi, temel görüş vb.
ayrıştırma daha sonrada bunları önkoşul oluş v.edayanışıklık ilkeleri uyarınca bir araya

getirme yani sentezlerne işlemlerini gerektirir. ÇocuAun zihninde böyle çalışıyor olması
bu s~i daha önemlikılmaktadır.

Gerekaşamalama gerekse bütünleştirme boyutunda hangi, ilkelerin esas almacaAı
noliasına gelindiginde ve ögrenmenin özellikleri hareket noktaDuz oldugunda, ögretim
basamakları arasında.farldılıklar olacaktır.

Bu noktada ilkögretim düzeyinde Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerinin
içeriklerinin düzenlenmesinde hangi ilkelereuyulmalıdır sorusunun yanıtını aramaya
geçilebilir.

1Ikögretimin amacı bireyi hayata hazırlamaktır. Bireyin hayata ~ırlanması ise ona.
içinde yaşadtgı doAal ve toplumsal çevre hakkında gerekli bilgileri VerQ1ek:ve bu bilgileri
yaşamında kullanmasını saAlayacak transfer yetenegini kazandırmakla mümkün ola-
caktır.

Bireye dogal ve toplumsal çevresi hakkında bilgiler verecek: ikitemel ders Fen Bilgisi
ve Sosyal Bilgiler dersleridir. O halde, bu iki derste verilecek olan bilgilerin bireye hem
kavrama hem de transferaçısıiıdan yetkinlikkazandıracak şekilde organize edilip sunul-
ması gerekir.

Ögrenciyi böylesi bir yetkinlik düzeyine ulaştıracak içerikorganizasyonunda
herşeyden önce şu sorulara yanıt bulmak gerekir.

ı. Hangi içerikögeleri hangi sırayla sunulmalıdır, yani olgu,_kavram, ilke ya da ge-

nellemeler hangi sıra içinde düzenlenecektir?

2. Sözkonusu içerik tipleri kendi içinde nasıl bir düzenlemeye tabi tutulacaktır?
'Hangi ilkeler esasalınacaktır1

Daha öncede belirtildigi gibi içerigin kavram, ilke. olgu. genellerne vb. bazı ögeleri
vardır. Kavramlara olgulardan.önce yer veren ya da olguları hiç ele almayan görüşler bu-
lunmakla birlikte (Taba 1963; Bloom 1956) bunların düzenlenmesi ve sunulmasında.
olgu, kavram, g~nelleme, ilke sıralamasının uygunıugu 'konusunda görüşbirligi
vardır (Orlich ,ve digerleri 1985). llkögretim düzeyindeki bir çocugun henüz somut
işlemler-döneminde oldugu (Charles. çev. Ülgen: 1992) ve somuttan-soyuta giden bir
düzenlemenin daha etkili ögrenmeler saglayacagı düşünülürse böyle bir sıralama uygun-
lugu ileri sürülebilir. Aynca bu sıralamanın parçada~bütüne ilkesine de uygun bir
düzenleme olacaktır.

Kavramların olgulara, genellerne v,e il~elerinse k~vramlara dayalı olarak
geliştirilmiş olması da bu sıralamanınuygunluAunabir diger gerekçe olarak getirilebi-
lir.
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Ancak iççrikögelerininböyle birSUaIamaiçindedüzenlenmesiorganizasyoniçin ye- .
terii del.ıdir. Aynca her bir içerik ögeSinin kendi içinde ve'birbirleriyle ilişkileri de
ihmal edilmeksizindüzenIe~i ger$ir. Bu bir anlamdabOtünJ.eşmeboyutunuhesaba
katmakdemektir.Bu düzenlemedetemelealınmasıgerekenilkelerse.~uttan-soyuta.
bilinendeli-bilioineyene.basitten-karmaşıJa,yalan çevreden-uzakçe~ye vb.dir.

Organizasyonda somtJt!an-soyutailkesi önemlidir. Çünkü, daha Önce de belirt-
tilimiz gibi ilköAretimdüzeyinde öjrenci, ~ut iş.lemlerdönemindedirya da soyut
işlemler döneminehenüz geçmiştirve soyutbilgileri ancak somutö111tlkleryoluyla ka-
zanabilir. Yine organizasyondayakından-uzala ilkesi önemlidir.Çünkü, yakın çevre
çolu~ en somutolan ve en iyi bilinendir.Bilinenlerdenhareketsehem öJrencinin
başarılı olma gereksinimini giderecek'ld bu onun yeni öjrenmelere,karşı güdüsünü
artıracaktır, hem de yeni ölrenmelerin bilinenler üzerine inşasını' olası kılarak
kalıctblım sallayacaktır. BuradaöJrenmeninbirildmlibir süreçoIOOlugerçeli bir kez
daha~. Bu gerçekaynı zamanda~ bütüneÖJrenmeilkesiningerek-
lililini de ortayakoymaktadır.Organizasyondaüzerindedurulmasıgerekenbirdiler ilke
ise basitten-karmaşıla ilkesi idi. Fazlakarmaşik içe~ birimlerininöArenmegüçlülü
yaratarak motivasyonu düşüreceli- bir gerçektir. Oysa başarı duygusunun yeni
öjrenmelere güdüleyici oldulu belirtilmiştir. Aynca ilköAı'etim-basamalında bir
ÖJrenCinin~1 gelişimdüzeyininnedenseıbaAJarJwımakaÇismdanhenüz.yeterince
gelişmedili düşünüldüAünde.buiikeninönemide rahatlıklagörülebilecektir.,

'

,

Ausubel'in Progressive Differentiation Modeli, Gagne'ninÖjrenme Hiyerarşisi,
Broner'in Spiral Programı, Reigeluth ve MeniI'in EIaborationTeorisi, Sldnner'in Prog- .

rarnlı Ölretim Yaklaşımı, sözü edilen ilkelerin kullanıldılı modelJerden bir kaçıdır. ,

, .

Bu modellerin tek tek üstünde d~akyerine, iki temel kavramdan söz etmek istiyo-
rum..BunIarörKrgütleyicilerve sentezieyicüerdir. "

Önörgütleyiciler, Ausubel'in anlamlı ölrenmeler sallamak için ileri sürdülü temel
kavramlardan birisidir. Önörgütleyiciler.ölretilecek materyalin sunul.ıJıa4ımdanönce ve-
rilen ve materyalinzihinde organize edilmesi için bil alt yapının oluşmasını sallayan

'

,kavramlar, ilkeler,' sorular ya da kısa özetlerdir (Alct. DeCecco 1968: 448).
Onörgütleyiciler resimler, hikayeler vb. kullanıJarak çeşitlendirilebilir. Burada amaç,

bireneinin yeni ölrendiklerini zihnine yerleştirebilmesi için bir alt yapı oluşturmak,
ilişkileri ,daha rahat kmmasım salJamaktır.

Sentezleyici ise bir konu alanındakitemel görüşler ve bu görüşler arasındaki
ilişkileri gösteren bir tür genellemedir. Sentezleyici adı verilen genellemeler a)
ÖftreOciye oldukça ~ieıli bir bilgi tÜrÜsunar b) Bireysel gMŞıerin daha dePnlemesine
anJaşıImasım olası kılar'c) Ölretimin anlamlılılını ve motivasyonelnitelilini artırırd)
Öjrenilenlerin kalıcılılını saAJar (Patten, Chao ve Reigeluth 1986: 460-464).. Sentez-
leyicilerin temel amacı öJrencilerin ölfenilen görüller arasında baAlantı kurmasını
sallamaktır ve ÖDörgütleyicilerlerden farldı olarak dersin ya da konunun yalnı~ca
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başlangıcında yer almaz, süreç içine yayılarak, belli aralıklarla kullanılır. Sentezleyici
olarak analojiler, ilişkileri vurgulayan özetleyici paragraflar kullanılabilir. Ögreneinin
bellegini harekete geçirici sorular da sentezleyici olarak kullanılabilir.

Bw-ada sizin de dikkatinizi çektiginden emin oldugum bir noktaya degirimek istiyo-.
rum. Organizasyon ilkeleri Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Dersleri arasında aynm

. yapılmaksızın genelolarak ele alındı. Çünkü, gerçekte çalışma başlatıluk:en, içerigin or-

ganizasyonunda, içerigin yapısının agırlık kazanacagı,ilkelerin bulunması bekleniyor-,
'

du. Ancak incelemeler asıl önemli olanın ögrenmenin özellikleri oldugu noktasına bizi
götürdü. Bu nedenle bu iki dersin içeriklerinin ayn ayn ilkelere baglı olarak organize
edilmesinin degil ögrenmenin özelliklerine ~ kalınarakortak ilkeler uyarınca organi-

ze edilmesinin daha uygun oJacagı kanısına vanldı. ıçerigiD sunuluşu aşaması, getirile-
cek bazı farldılıklar, içeriklerin yapılarından kaynaklanacak farklılıkları dikkate almak
açısındandahauygunbiraşamaolarakgörülebilir.

.

.
'ıçerik daJıa etkili ögrenmeler saglamak içinbir araç oldoguna göre, onun ögrenmenin

ilkeleri uyarınca organize edilmesi de ayncaanlamlı've tutarlıbir alayış olsa gerek.
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