
İLKÖ(;RETİM OKULLARıNDA
PROGRAMGELİŞTİRME

Hüseyin HüsnülEKlŞIK (*)

BUGÜNE KADAR HAZıRLANAN tLKOKUL PROGRAMLARI

Ülkemizde uzun süre BÖlTtM PROGRAMI yerine "MüfreeJatProgramı" deyimi
kullanılmışbr~"Müfredat Programı", okullardaher sınıfta akutolacak derslerin isim-
lerini, haftalık ders saatlerini,bu derslerle ilgili amaçlan, ilkeleri, konulan ve
açıklamaları bir araya getirenkitapanlamınagelir."Müfredat Programı" deyimi bizde
1950'lere kadar kullaiulmışbr.

Bizde program çalışmalan, 1924 yılından itibaren daha çok ilkokul alanında
başlaguş ve ooaölretim programlarıda bu ç"rnalann ışılı albnda yapılmıştır.

1924 PROGRAMI:

1924 )'ılında, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetinin elitim ve ölretim anlayışı,
ihtiyacı ve şartları düşünülerek "1914 tık Mektep Müfredat Programı"
hazırlanmışbr. Bu prograindahaçok bir proje programmahiy~e olup 1926 yılına.
kadar uygulanmıştir.

.

1926 PRO<!RAMI :
i

1926 yılında, yurdumuzuno zamanki ihtiyaçlarına. çocuklann özelliklerine ve
dünyadalçi ilerielitim ve ölretim anlayışı1)8göre "1916 tık MektepMüfredat
Programı" hazırlanmıştır.

1926 programı. J>ugüJ)kü programlarımızın dayandıAı;.
1). 'Toplu itretim sistemi,

1) tıkokulun amaçları,

3) Derslerin özel amaçları,

(*) Eiitimci -Yazar-
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4) Ölretimde takip. edilecek yollar,

5) ılkokuma-yazma qretiminde uyıulanan çözümleme metodu,

6) Beş sınını ilkokul..n bjrinci v, ikinci devreye ayrılması gibi
temelesaslanihtiva,tmesi ~ ön~.

1926 programı. 1936 yıknakadafilkokullaıunU:dauY88lanmışbr.

1930 KÖY OKULLARı PROGRAMI:

1930 yılında şehir okull;m müfredatının esaslarına sadık kalınarak köy
çocuklarım köyün şartlarınave' ihtiyaçlarına göre yetiştirmek amacı ile "Köy Mek-
tepleri. Mütredat PrOlraml" hazırlanmıştır.

19361LKOKUL PROGRAMI

1936 yılında. 1926 prograpııgünün ihtiyaçlarınagöre yeniden8Özden geçirilınek
ve geUştirilmeksuretiyle şehir okullatı için "1936. ılkokul Pr~ramı"
hazırlanmıştır.Bu PrOgJ'aİn1948 yılınakadar uyguJanmıiUr.

19481LKOKUL PROGRAMI: .
, .1944 yılında. şehir ve köyokulları' programlarınin birleştirilmesi ve

geliştirilmesihalckınd8bütünöAretmenlere'biranket açılmıştır.ÖAretmenlerinbu
anketeverdiklericevaplardandayararlanılarak.19~ ilkokul,programıveköy okul-
ları programı projesi. günün ihtiyaçlarınagöre geliştirilmek suretiyle "1948
ılkokul Proııııııu"hazırlanniıştıi. Bu prograıtı 1948-1949 ötretim ~ılında uygu-
lamaya konmuş ve 20 yıl.uygulanmıştır.

1948 n..KOKUL PROGRAMıNıNGELışTıRıLMESı ıçtN
YAPILAN ÇALIŞMALAR

1951-1952 öAretim yılında. 1948 programının uygulanmasında karşılaşılan
güçlükleri saptamak ve bu programı geliştirmek amacı İle Amerika'dan Prof. Dr.
Kate Wolford Ülkemize davetedilmiştir. Wofford 4 aylık bir inceleme 89nunda
1948 programınınyeniden ele alınmasıkonusundabir raporvehniştir~

1952 yılında. P.rof. Wofford'un tavsiyesi üzerine 25 kişilik bir 'öRretmen
ırubu ilköAretimalanında görgü ve bilgisini artırmakamacı ile Bakanlıkça Ameri-
ka FIorida Üniversitesi'ne gönderilmiştir. .

1953 yılında toplananV.MiIli Egitim Şurasında. 1948 programı üzerinde dorul.
muş. günün ihtiyaçlarına cevap verecek yenıbir prOlnmm hazırlanması ve
deneme okullarnıda uyıulanıp geliştirildikten sonra bütün okullarda uygu-
lanması kararlaştırılmıştır.
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.
1960 yılında hazırlanan "Milli Elitim Planının Hazırlılı ile Görevli Ko-

misyon Raporu"nda 1948 programının, öArencil~rin psikolojik ihtiyaçlarına,
öAretimamaçlarınav~gününihtiyaçlarınagörey~niden~l~alınarak~Aiştirilm~siİSren-
miştk.

1962 PROGRAM TASLAÖI:

1961 yılında ııkögretim Gen~l Müdürlügü 1948 prQgramının, zamanın ih-.
tiyaçlıanna göre gözd~ng~irilm~si için re~bbü~ g~miş, Taiim ve Terbiye Kurulu ile
işbirligi yaparak 16 kişilik uygulayıcı ve uz..ıandıin oluşan bir komisyonda
"ılkokul Programında yapılacak delişikliklerle ilgili esaslar" bir rapor
halindetesbitedilmiştir.

.
Miııi EAitimBakanhAıillereyaptl~1bir genelgede,~retmenlerin, teşkilatın

ve elitim ku'ruluşlarının 1948 programı hakkında tenkidi görüşlerini
istemiştir. Bakanlıkta kurulan bir komisyonda, ilkokul programı hakkında illerd~n
g~l~ndökümanlar yapılan.inc~l~m~v~ d~n~m~sonuçları gözd~n.g~iril~r~k y~ni
hazırlanacakprogramın~saslantesbitooilmiştir.

1962 Şubatında, köy ve şehir oku,larında çalışan ölretmen, ilkokul
müdürü, milli elitim müdürü, ilkölretim müfettişi, ortaokul v~
öaretmen okulu'ölretmenleri ile okul-aile birlili temsilcilerinden v ~
uzmanlardan kurulan 108 kişilik bir komisyonda ÖN PROGRAM
T ASLAGl hazırlanmıştır.

Ön programtaslagı,28 Mart-14 Nisan 1962 tarihl~riarasındıJ3S kişilik uygula-
yıcı ve uzmanın katılmaı komisyonda incelenerekson şeklini almıştır.

1962 p~gram Taslagı, Talim v~ T~rbiye Kurulu'nca inc~lenmiş 12 Eylül 1962
tarih ve 215 sayılı kararla, 5 yıl sür~ il~ bir kısım .okullarda denenmesi v~
geliştirilmesi şartiyle uygulamaya, konması uygun görülmüştür. .
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OrtaöAretim pıogramlarının geliştirilmesi için ıstan~ul Atatürk. Kız lisesi
ile Ankara Bahçelievler Deneme lisesinde başlatılan çalışmalardan ve Modern.
Fen programı hazırlıklarındanuygulamaya dönük bir sonuç elde edilemedi.

Politik düşüncelerle bilimsel anlamda ve ,geniş çapta. program hazırlama ve
geliştirme çalışmalarındanvazgeçilmiştir. ·

Elitim programlarının hazırlanması ve geliştirilmesi. Ba'kanhkta görevli
birkaç kişi ile, okullardan gelişi güzel çalrdan birkaç ölretmenin
bir ~daya kapanıp bir-iki ay içinde yapacalı basit bir iş ola,rak
kabul edilmiştir. Bakanlılın. 20-25 yıldan ,beri devam eden bu olumsuz anlayışı.
milli elitimi program geliştirme alanındançok geri bırakmıştır.

İlkölretinıde halen Hayat Bilgisi. Sosyal Bilgiler. Fen Bilgisi; derslerinde 1968
~gramı uygulanmaktadır.

,

1990 şubatında kurulan programgeliştirme komisyonları arasında ilkölretimle il-

gi.i olan;
. ,

,

..Matematik. ,

. Sosyal Bilgiler

, .Fen Bilgisi programgeliştirmekomisyonlarıvardır.BunlardanMatem~tik
program geliştirme komisyonu. 1980'li yıllarda geliştirilen Matematik programı
üzerinde çok az delişiklik yaparak ilkOlretim matematikprogramınıhazırlamıştır.

Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi programı geliştirme komisyonlarının çalışmaları
henüz sonuçlanmamıştır., .

E(;ıTıM PROGRAMLARıNı GELışTİ-RME NEDıR. VE

NASIL OLMALIDIR?

ııerhangi bir konuda içinde bulunulan toplumun arzu ettili davranışlaran
kazandırılması ..Iamında bir elitim planlaması, uygulanması,
delerlendirilmesive ileriye dönük olarak iyileştirilmesi sürocine
program geliştirme denilmektedir. Elitim programlarının geliştirme konusu ileri
ülkelerde bir bilim dalı haline gelmiştir. Program hazırlamak ve geliştirmek. bu
alanda yetişmiş uzman ve uygulayıcılardan oluşan bir ekibin yapacalı bilimsel
,çalışma işidir. '

İyi bir program geliştirme şu aşamalardag~ekleşir:
,

.

i. PlAnlama

II. Uygulama
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III. Deterlendirme

IV. ıleriye dönük iyileştirme

I. PLANLAMA AŞAMASı

Planlama, egitimprograıİıının hazırlanma aşamasıd)r. Egitimin planlanmasında
aşagıdaki çalışmalar yapılır.

ı. PROGRAM GELIŞTIRME GRUBUNUN OLUŞTURULMASı:

Egitim programlaonı hazırlamak ve geliştirJnek Bakanhkta görevli herkesin

'. masa başındayapacatı basit bir iş Belildir. Program geliştirme, degişik alan
ve düzeylerden bir uzmanlar grubunun işidir. Bu grupta yeralacak uzmanlardan bir
kısmı, her çeşit program geliştirme çalışmalarında bulunması gereken kimselerdir. Bir
kısmı, egitimi söz konusu olan konu alanı ve uygulama ile dolrudan ilgili kimseler-

dir. Bir kısmı da, gerektikçe çagrtlarak danışılacak kimselerdir.

. 1 - Her çe.şit program geliStirme çalışmalarında yer alacak uz-
manlar:

.

1) Program geliştirme uzmanı /'

2) Egitim felsefesi uzmanı

. 3) Egitim psikolQgu

4) Egitim sosyologu

5) Egitim ekonomistt .

6) E~itim teknologu

7) Ölçme ve degerlendirmeuzmanı

8) Egitim yöntemi ve planlaması uzmanı

2 - Programıgeliştirilen konu alanıyla dotrudan ilifkilikimse-
ler:

1) Konu alanı uzmanı

2) Konu alanı ögretmeni

3 - Gerektikçe çaArdacak kimseler :
1) Konu alanıyla ilişkili alanlardanuzmanlar(Sosyal Bilgiler, Fen Bilim-

leri, Matemaik v.b. alanlarla ilgili uzmanlar) . .

2) Okul-Aile Birligi temsilcileri

3) İşçi ve iş veren temsilcileri
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2. ÖZEL AMAÇLARIN (HEDEFLERtN) SAPTANMASI VE YAZıLMASı:

BununiçiİıaşaItdasıraJanan çalışmalar yapılır: ,
'

ı - Türk Milli \aitımin'in, Programı Geliştirilecek Kurumun
Geael Amaçlarının İncelenmesi:

Her ülkenin yönetim biçimine, kültürüne, 'sosyal, ekonomik ve jeo-
poUtık durumunagöre bireAitim felsefesi vardır.Ülke milli eAitiminingenel

,

amaçlan (*) bu egitim felsefesine dayanır.

Ülkenin herh8ngi bir.okulundaki egitim. o'ülkenin eAitiminingenel amaçlarına
uyacak biçiırideplanlanıp yUıi1tülür.Bu nedenle. egitim programı hazırlayacak uz-
manlar grubununyapacagı ilk iş. ülke milli egitiminin genel amaçları ile. programı
hazırlanacakkurumungenel ~lannı incelegıektir.

2 - Programın uygulanacalt Toplumun İncelenmesı: Bu incelemede;

1) :roplumun hangi bilgi. beceri. alışkanlıklara sahip insan gücüne ih-
tiyacı olduAu;

2) Bu egitimi gören kimselerin hayatta hangi güçlüklerle karşılaştıgı;

3) Toplumun. buelitimi görenkimselere ne gibi ilerleme imkanı vere-

celi araştınlıp saptanır. ,

3 Elitim YapılacakKonu Alanının İncelenmesi: Bu incelemede;

1) Konu alanımn kapsadıgı bilimsel bilgilerin neler oldugü?

2) Konu alanından bilgi edinme yolI3nmn neler oldugu?

3) Konu alanıyla ilgili ögretim yöntemlerinin neler oldugu araştınlıp

saptanır. '

,

4 - Elitllec:ek Bireyin İn~elenniesi: Bu incelemede;

1) Bireyiribiyolojik.psikolojikye sosyo-ekonomiközellikleri.
,

'

2) Bireyin konu a1aniylailgili yaşantılan.

3) Bireyin bu,konudakietitim ihtiyacı araştınhp saptanır.

5 - Aday Özel amaçlarm (bedenerin) saptanması: Egitim program-
larının aday özel amaçlarının saptanabilmesi için aşaIıdaki çalışmaların
yapılması gerekir.

(") Tart Milli Elitiminin genel amaçlan ile. ölretim kunnnlannın' amaçlan 1739 sayılı Milli
Ejitim Temel kanununun 2., 3.. 23.. 28. maddelerinde; ilkölretimin amaçlan, ilkokul Prog-
ramının 21.-28. ıayfalannda belirtilmi,tir. ,
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1) Konularıo saptanması:

a) Konu alanı ve elitilecek birey hakkında elde edilen bilgilere göre, o
.
sımfta öAretilecekkonuJannnelerolacalı saptanır.

b) Bu konular, konu alanı içindeki ilişkileri dikkate alınarak grup-
Iandınlarakünitelereayrılır.

c) Her üniteninkapsadılı konularkonu alanındakisırasınagöre dizile~
.-ekünitelerinalt başlıkları belirlenir. .

2) Ünitelerin, .ögretilec:ek temel ögelerini.. belirlenmesi:

a) Üniteler bir bir ele alınarak alt başlıklarının kapsayacalı
aynntıJann neler otaçalı kararlaştırılır.

b) Bu ayrıntılardaki kavramlar,terimler, yöntemler ve kUram-
lannnelerolacalı belirlenir. .

3) Kazandırllac:ak . davranış çeşitlerinin' belirlenmesi: Aday
Özel amaÇlarınkolayllkıa belirlenmesi için ünitelerin,her alt başlılı
ölretilirken bilgi, duygu ve beceri yönlerinden kazandırılacak dav-
ranışlarbelirlenir. .

4) Aday ~zel aınaçların yazılması: Bunun için ünitelerln alt
başlık

.

ları t. Ö " b ' l ' '" " bec ,." it .
"", J\.onusunag re ... i gISI,.. ensı, gücü, ...

kavrayabilme", "ayırt çdebilme" gibi ifadeler eklenerek yazılır.

ÖRNEK: .
.

. Yirmiye kadarRoma rakamlarıbilgisi

. Bir ve iki basamaklıdotal sayılarlatoplamaişlemibecerisi

. 10.000' kadarolandolal sayılarıkavrayabilme

. Temizlik faaliyetlçrine.katılmagilc:ü .
. . Varlıklar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt edebilme

5) Aday özel amaçlarıo elitim programına konac:ak özel
amaçlar baline getirilmesi: Yazılı hale getirilen her üniteye ait
aday özel amaçlar, sırasiylaelitim felsefesi, egitim psikoloJi-
si, etitim ekonomisi uzmanlarıyardımı ile incelenir.

Önce elitim felsefesi uzmanı, aday özel 'amaçların milli egitimin ve
programlailgili kurumun amaçlanna uygun olup olmadıtı bakınıındanin-.
celer. Uygun olmayanadayözel amaçlarlistedençıkarılır.kalanaday amaçlarlR .

birbiriyle tutarlı olup olmadılı incelenir. Tutarlı olmayan amaçlar. da .listeden
çıkarılır. Üniteler için eksik kJllan amaçlar butunup bulunmadılı incelenir. Ge-
rekiyorsa mteye ye~ amaçlarektenir.'
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Bundan sonra adayözel amaçlar, elitim psikololu tarafından ölrencilerin
gelişim düzeyine, ölrenme ihtiyaçlarına ve gelecekte işe yararlı ölup
olmadıgı bakımıl)danincelenir.Çıkarılmasıgerekenlerlistedençıkarılırve,eksik kalan-

lar da listeyeektenir.

Aday. özel amaçlar son olarak.egitim ekonomisiuzmanıtarafındantoplumun ih.
tiyaçları, var olan elitim imkanları ve yatırım hIJrcamaları yönündenuygun
olup olmadlgı bakımından. egitim ekonomisi uzmanı tarafındanincelenir. Gereksiz
olan çıkarılır. İhtiyaç olan yeni amaçlareklenir.Böylece programınözel amaçları sap-
tanmışolur. .

Özel amaçlarıo yazılmasındaJ)lrlik sallanabUmesiiçin:
(1) Her özel amaç ögrenci davranışı ytmünden ifade edilmelidir.,

. .
(2) Her özel amaç bir davranışlar grubunu kapsamalı ve açık olarak ifade edil-

melidir.

(3.) Amaç ifadeleri... bilgisi, h. becerisi, ...' gücü, yeteneli, ... bilme
(yapabilme.bekleyebilme,kavrayabilmev.b.) gibi yetenek(veya özellik) ifade eden bir
kelime veya ekle sonuçlanmalıdır.

Davranışsal amaçlarıo (hedef-davranışları) saptanması: Bir özelı}maca
ulaşmak için edinilmesigerekendavranışlaradavranışsalamaçlar(hedef-davranıaşlar)
denir.

Belli bir özel amacın hedef.davranışlarını yazmada (amacın davranışlara
dönüştürülmesinde şunlara dikkat edilir:

1 -Bir özel amacın ııooef-davranışlan bir araya geldigi zaman amacıoluştutmalı.

i - Hedef-davranışların sınırları belli olmalı.

3 -Hedef -davriınışhir özel amacın dışına taşmamalı,

4 -Her hedef-davranış, daha aşagı düzeyde bazı küçük davranışları temsil edecek
şekilde kapsamlı olmalı.

5 -Her hedef -davranış. bulundugo düzeyde bir ,tek davranışı ifade edecek şekilde kale- ,

me alınmış olmalı,

6 - Hedef-davranışlar. dogrudan dogruya veya dolaylı olarak gözlene~ilir ve
ölçülebilir olmalı, '

,

, 7 -Her hedef-davranış ögrencinin neyi, hangi durumda ve hangi ölçüde yapacagını
açık seçik belirlemeli ve yapma, etme gibi fiilden yapma bir isimle sonuçlanmalı,

8 -Bir özel amacın hedef-davranışları saptanırken kritik davranışlardan hiçbiri
unutulmamalıdır. (Kritik davranışlar yqkarıda verilen 1..2., ve 3.. Özelliklere sa!ıip
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davranışlardır.) çünkü bir özel amaca ulaşılınış o'ması, o amaçla ilgili bütün kritik
davranışların kazanılmış olması demektir.

3. ÖÖRETME DURUMLARıNıN SAPTANMASI:

Ö~tme durumları, bireyleri hedef-davranışlara ulaştırmak için düzenlenen
ögretme ortamıdır.

Ögretme durumwıun saptanmasında belli bir hedef-davranışı kazandırmalç için .
ögretmenin neler yapacagı, ögrencilerin neler yapacagı, hangi araç ve gereçlerden ya-
rarlanılacagı, hangi metot ve tekniklerin uygulanacagı düşünülür.

Saptanan ögretme durumları aşagıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

1 - Amaca uygunluk: Ögretme durumu ilgili amacındavranışlarını oluşturmaya
yardım edecek nitelikte olmalıdır.

2 - Ögrenciye uygunluk: Ögretme durumu,ögrencininzeka, bilgi, beceri,
alışkanlık, geçmiş yaşantılarma, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olmalıdır.

3 - Ekonomik: Ögretme durumu, harcanacak zaman, emek.ve paraya degmeli ve

mümkünse birden fazla davranışın kazanılmasına yardımcı olmalıdır.
. .

4 - Diger ögretme dUfUmlarına uygunluk: Ögretme durumu, kendisinden önce
gelen ögretme durumlarına dayalı ve keıWisinden ~nra gelecek ögretme durumlarına
hazırlayıcı olmalı, davranışların oluşturulmasında diger paralel ögretme durumları ile

işbidigi yapmalıdır.

4. SINAMA pURUMLARININ VE SINAMA ARAÇLARıNıN SAPTANMASI:
. .

Belli bir hedef-davranışın kazanılıp kazanılmadıgını anlamak için ögrencilere

hangi şartlarda nasıl bir test uygulanacagının saptanması sınama durumudur. Sınama
araçları, hedef davranışların test maddeleri haline sokulmuş şeklidir. '"

Program geliştirmenin bu sonu~cu işlemi de tamamlandıktan sonra, belli bir

konu alanında, belli bir egitim düzeyinde, yapılacak egitimin:

özel amaçlarını,

Hedef -davranışlarını,

Ögretme durumlarını,

Sınama durumlarını ve araçlarını kapsayan bir kitap meydana gelmiş olacaktır.

Ögretmenlere, yapacakları egitim çalışmalarnıda yardımcı olacak bu kitaba "EÖtI1M

PROORAMI" denir.
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II. EGtTtM PROGRAMıNıN pVGULAMA AŞAMASı

'Hazırlanan bir eAitim programının uygulamaya konması okulun. ders araç ve
gereçlerinin. öAretmenlerin,yöneticilerin ve rehberlik yapacak müfettişleri~ bu işe
hazırlanmasını gerektirir. Bu hazırlık. Milli EAitim BakanlıAının, milli eAitim
müdürlifkIerininve öAretmenyetiştirenkurumlarınyapacaAıçalışmalarla ve açacaAı
seminerlerlesaAlanır.

Gerekli h8zlrlıldaryapılmadanuygulamayak<,>nanegitim ~gramlannın amacına
ulaşması 1968 ilkokul programında olduAu gıbi çok zor, hatta imkansız olur.

.' -

EAitim programının uygul~a' aşamasını öAretmenler sürdürür. Bu aşamada
öAretme ve öArenmesüı:eçleriyer alır. Uygulama aşamasında, öArencilerhazırlanan
eAitimçevresinde, öAretmenlerinrehberliAindeuygulanançeşitliyöntemlerle.ve yarar-
lanılanaraçlarla Çalışarak kendilerini' özel amaçlara ulaşac3ıc hedef-davranışları
kazanırlar.

iV. EÖtTtM PROGRAMıNı' tLERİvE DÖNÜK tVtLEŞTtRME:

. Progriungeliştirmeuzmanlmile programıuygulayanöAretmenlerinişbirligis0-
nucunda'elde edilen deAerlendirmesonuçları, Program geliştirme grubu
tarafın~ incelenerekamaçlardakri~ davranIŞ~, öAretimyöntemve tekniklerin-
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de, araç ve gereçlerde yapılacak deAişiklikler, iyileştirmeler saptanır. Bu yenilikler ek-

lenerek eAitim programları ileriye dönük olarak geliştirilir.

SONUÇ VE ÖNERtLER

Bizde program çalışmaları halen,.Bakanlık~ görevli birkaç kişi ile, okullardan
çaAnlan birkaç ölretmenin, mevcut prQgramımasa başında incelemesi, bazı konu-
larm çıkarilması ve ilave edilmesi şeklinde yürütülmektedir. Planlama (programın
hazırlanması) gereAi gibi.ydpılmarnak~.Uygulama, deAerlendirmeve ileriye dönük
iyileştirme çalışmalarınayer verilmemektedir.

ı. Program geliştirme bu alanda özelolarak yetiştirilen uzman ve uygu-
layacılardan oluşan bir ekibin, bilimsel esaslaragöre yOiiiteceAibir iştir. .

Bu ekipte görevalacak uzmanların yurt içinde ve y~ dışın<!a \'Cilen yetiştirilmesi
. saAIanmalı. Bu ekipler, Ölretim Genel Müdürlüklerincıe ve Talim Terbiye Kurulunda

devamlı kadrolar halinde oluşturulmalı.
.

2. Program geliştirme çalışmaları, BakaRlık .. Üniversite işbirliAi ile

rPlanlama

ll. Uygulama

m. DeAerlendinne

IV. İleriye dönük iyileştirme

aşamalarındave bilimsel bir Şekildedikkatle yürütülmelidir.

KAYNAKLAR ;

1. 1948 Ilko.kulProgiamı. Milli Elitim Bakanhlı, Milli Elitim Basımevi-İstai1bul,
.

1948. . .

.
2. 1962 İlkokul Protram Taslalı. Milli Elitim Bakanlılı. Milli Elitim Basımevi, 1962.

3. TekışıkHüseyin~üsnü.İlkokulProgramıUygulamaRehberi.RehberYayınevi Ankara
1968.

4. Program Geliştirmede Rehberlik.Olretmeni '~şbaıındaYetiştirme Büro~u,Ankara
1955.

.

5.. Çilenti Kamuran, Fen Elitimi TeknolojisiAnkara.. 1965.
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