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.

.

.KONU "AtAN.LARIYLA tLGt~r'GÖRÜşLERl..

. TuAba YANPAR(**}

. Giriş

Egitim sİ$teminintemel basımıaklari~ biriilköAı:etlmak. tJköAretim.çocuAu~
.

geUşimjndeen önemırçaAlafdan~ip.hi Qıuşt~.Bu <Jevreyleniyi şekilde
geç~. çocuıiıiııtIdıAı elitimin nite1ilil1ebaAlıdir.Bloom'a göre çocup on sekiz
yaşın~ .taı.~ gösıer~iJj..~~ınik1>aŞai1nın

*
4;Z~siil~ok~daki başarisıyla

açıkJ8nrn~ÇBI.oon:ı 1974).:Eliôıniİı iUte1iliniarttmııadailkokul öAretmenlerinin
fonksiyonu9ld~ büyükörıeıritaşımaktadır:.

.

.
Çalımızda iUtöAreWnOkULJanndagörev.aIanöıretmenlerin bilgi aktarıcıdeAil.

çocuAu' .geIiştirici.. ve uygulanıaya 4önük olmalan beklenmektedir. QAreunen,
günüm~ 'biijıp~l diijenen, yınucı, öArenci1eritanıY~ ve seven, iletişim kOOus..
da yeterli ve Türlççe'yi i.yi~,topluındelerleJ'ini bilen ve geliştiren, yeniliklere
açık bir kişiliAe sahip.o~alıc;lır.1Ik()kulölreuneni, çoculu iyi tanıyar8k luiyata
hazniayıcı.temel da~kazandınnalı.. çocuAwıdrula uyumunuve güdülelımesini
sagIay~iyibirreıme..obnalıdır. '.

. ,

~

"ÖAretmeninen temel göı'evi,öpci1erde davnuıtşdeAişikliAimeydana getimıek
yani ögrçnjneyi saAJ;ımakt;ır.Oırenmeyi eddtisallaıpada*tı1}~ saıılpolmaları
gereken1>iJ&i~~ g~ ~~U .Jmgisi,senel ye Ö1.el.öIJ:etmenlikbil-
gisi olarak elç aJpıma1t.tadır.Shulnwı ve Ş~ {19&6) ö~tmenleria sahip olmalan
gerekenbilgileriSeJdZ~işJentir. B. oiqımayaı.magibitemelbe-
ceri1eride içine alan genel elitim, içerik-özelpedagojikbilgi, elitimin oldulu,ooamda-
ki içerik 'bilgisi, pedagojik ilkeleri uyg~ genel bilgisi, egitim programi bijgisi,
öArencj çeşidiliIİ've bireysel farldıblt anlama,peıfoımans becerileri (ses, hareket,
duygUsaı),ve öAmmenlik mesleli ile ilgili teıiıellmiir. Ausubel (1969) bir öAretffiende
atanaıı ni~, 7ihinsel Yet.eriik,y.1i alaııbilgisi, akademik haZırlık,gelişim ve
öıreum, bilgisi. isteoi1irkişisel özel1ilderdarak beş gruptatoplamıştır.Bu niteliklere
g(Xe~'~~~~ geakmddedir.
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. ÖğfetflUm yeUıUrmede, ,Üteİililt l@hıtifUm@8iful@ tiir90k ~Ofilllll. ~ılmAldidlf. *wut~~IÖltV ~*ufttfi@~~
lmwı pik çokIIMIftliUtti _Yi~' Ölmtm@ÖROI;UlliftlUIt Iİ-i1fft@8i iyi
Dir @Aitim poIit00ı8i U@ mümkÜiutüf. Iyi'bit @Aitim politilü18ı m@v~ut ölretm@nl@fift

ImÜtl@rilldefi YAfifllllAfik ölttUtum.ylmftift ihUYIIÇlmllifi Döürl@ıım@ii
dolfüUU8Uııdıı Qllwbilit, Blitim ihtiYIWiftift8QtllftmUi pm_h Dir ölfttim
91lijmiSiftiftilk iAdtmüiııi oluıtllfüf(fiymü ı~ıı i ı~). Ö~@Uüd@ m@slÖI@

y@ııi

blfliYM ölfltmMlöt öAftttMııtili mülqi, }ü)IIUıllıli W 1@1l@1kültür ~ulifidifi
olduqıfulA !iOfülılAk1qi .iyl kIlmAktidif. II! noktödi mıwut ÖlfttmMltfilı
lötüıletirıd@n YiflflımAfilk oo@mh bilıi v@*tfilW'in bIlitlöftffl@lıi,ölfttmeıı
yttittifm@ ıwolfllltllmftift ıiÜltifümüİM iötki 1@tİftM8i _mmdiD ÖIl@Iftlidit.

iA1A,TIRMANDcAMACI Vi ÖNEMı

Du ~ iIft\1i@iıükokül_i OIVft öINbD@ftttfinin ö~ük mültli
W ükökuldi öifttiltn kooıı ALiıLIifı~wndAn_li ~ biljiw ~b@=
liflt_ ö ~ kUfUmLAnBPföIIUiIifmi ~ ~.Ö~
1ftHİtk.bil_i. ÖINtIMftYltiltİf@ft~ ifiültltd@nttliWioilıı aı bil=

\li81* dt illtökulooMi dtvmlt oluıt_ dtflıl@fİft~tfi hAkkı- öANtmtft
IÖfÖIllfi. ııhıımııur. DiL .lIÇıdııııpfOırıımlifill l@hım@8ilı@ kıtkı I@Uf@@@Aİ.

dÖlÖllölftılli.1

PROBLEM CÜMLEıı,

llimlwl iIiiOOift@Vf@ölfltffıımt@fİftiftöpetmtfilik _Iqi wiiimlwldi ö~
ltoouaiMliI'ıyliilim ~ Mı-l

.

ALT PIOBLIMLlU~.,

1i Uköiul iüwi _m ölNtmıml@fİölftbftulili mültli ilt illili bMıi Dilıi v@
\w.@@fÜ@liÖft@IfiÜ~

, 2: IlkokulikiMi d@vftölfi_ııltfiiıioküldiölfttiltft DU 'lİifttiflYliilıili
bM; bİlIiw~ÖMIftli ~ . .

YÖNTEM
lU ~ öINtftWfiıMilltti iliodllÜKlM MIImli@t bit WUılfM y!lPılffu4 w

'WfÜtf_t yoluylitkii@dÜm.1
.',

.

AfilltlfmAı"ı=~ ö!fttim yılındı AnIiifII'ftrnm_ı böı iijtııintt@ft~iltıı 10

üköküldi uyllı1Anmı, v@ bu oiiollAftlAIÖftv yliptüi4. V@~, 8l1t!' 100 ôlfttlfi@nift
IÖfÖlü illit_ ~@kl@,titilmi.tif,Mült1ln1ft ADDt, lti,i8fı DilIU@f, ö~ntili

m" bill_ v@kODUÖıMitiitlit@ftot_ _ bölMUI@fi otü,muıtut, VfiÜ@fift MI:

LiIiNI fı1iAM veyü.ler heımplafimq,qvllkk~ blrtijftftUl'W. '

IN.

--_._- -- --



aULOULAI Vi YOIUMLAR

MiliUfDUilUO Difio@i ilt probl@miı ilkökul İkio@i Ô@Vff ölfftm@ııl@,inio
ğlttim@ftlik iM8l@1i ilt ügm Öft@lflliMÖftJüil@fi Dilei vf _filtfi b@1ifl@ffi@k~mı
tiqtmWUiidıf,AfötUfffiiWn_@i Wipt'ObltfftiM@@vöp OfmUMftölfftm@ftlik mak

b"MisiilftÜtikuUımılfluıUf,~nı _",Oüil ~INtm@ftlikfofmwotm
V@ koou

lıımlOftym ileiü öi@l ölfftlMnlii milliVOllll Dilıi vf b@@@fit@fihöiiıntİii öAmtmtft
I\ÖfÜjııfi wmml,Uf,

... '
, .

Otn@1 öAntm@olii fOflftil8YOftuotlil@liHmin t@m@U@fiil@ item otftfik
ötrttm@nltiift @RÖft@tft1i.IÖftlükltfi.komı1I~Ü@fl@ qbldı ilfti"" twfmill koou=

SUd..f, Iunun yımıfttlilllölnliii düuyin@ ııyıun oliD'ilkbilıiyi uwmöll (4,8I)ı
HClnliiiyi tMtmı teiniiltti" (411') ıibi MUltil tIiL~ Öft@mli bUlfIttl,ıiftbfl

'Ölflimtftt@fii\ bu ltöftukm. öMmU bolmülOftl Bufttlft IımK i~i_ ııtkttktiikUUM=

llUÜiftı __dim.pt'Obltfftltfi Pffi@tljiil ~ififfiülı buıkoolidi Pt'ObLtfft-
!iık ııık,

kilI1llqmililft il@ !ltıklımıbilif, lubilei V@ _@fil@i fiAitim p!iikötoji!ii kOOulilfl

olduAu~iRölfttIMn y@Uttifm@dlqit1m ~i!ii tl@f8iBildi bir~
tu~ı

:
ÖlNtIft@~ HTiifk @litim8i8-ııioİft tliyifttltlı ftt8@f@I@f"(lD1)libi t@Ofik jw;

ouWt dohii u Öft@ffiUı"qitim Tifihill (3,I)kolUiSunU Öft@m~ bulm",IMdtf, BUDUR
n_i uyl~il yöft@Uk bü; oItftilffiulfttlilftkilyMklftMbitif, '

, ,CINtm@nl" HO@fttd öltttim YÖftt@tftvf t@iftikt@fi"ni~okÖft@mUbulmu,I.,

llIfilt1iı _fi _ v@ pıqltMn kıdlmulmuı" (4.ı1~)1 IItWillölrttim yöntim
V@ tık:

ftiikmH (4At)I"Y@ol öANtim ftuıttfyillffi wıfliffiilll (4,ıW) V@ IIDfiIı kUapliWtOUl
yapısı vf iıltftmüi hiiikıfttliiki bileil@tll (4:jt)) koııulOftnlO Mpııini ~@k Öfl@mO
IÖftftüttutlif,lu !iOftUVı OIMl öjrttim yöot@ffi vf t@kI\OO@fioin ölttimtft )@u,tifm@
pffilfllftımli)t@tft@l tltı-fÔ@ft biriııi olmHt; IiÜftkli bilıilirin y@nillndili bif wım
olmuı vf ~@,itlimittiYw kolIDIImiuı;umltlıom 8@ftlltII..o\IftiffiDSIMö@niyhJ~
Öft@ffiU boltluklifı..~ıilmıitbUil,

.'
,

. i

'iAitim IJfOIfiHfIIü@ilMüi08 öAf@\ffi@ftljf @n~okllPffiiJümlft huıflimmüt V@ .

I@Upifilm@!iill (4,39) konusuftuwok Öft@mUbıdmlı,lOftltfı lu §ijnıı~ı ölttUft@nltftft
pffiMRIII pUıtifmtoin ÖQ@miftl mımmülllfh8lftıfOffiHftmtlil.tl~ımn pmbtlmltfl
~ÖiIft@. iii ~Hlı Qihm oflMIım dithi\y@fimü Lu ~nQYftuıımibi=
~ '

,.

ÖI~m@ v@ tltPfl@Oditffl@ konusunöA ölfltm@nl@f IIcn~m@ §@ftlı~lıiflOlft
tIIprltmtlifilm@silloin(4:81) ~ok öftlmU oIOQIl811ifittl@ @tmiılffttif, Bıınun ~ftlUntla
"Tm l@ü,tifmI" (4:41)1 "~oktmı .tti

V@ kıSil @@wplı m_ yüfDilU(4AI)koou=

nt tIiL~ öMmü otn @@Vııplilmlt1ftfttıf,llIftil _ıbk u§imftıımi 1@f@ktif@OV@

yuıh yokliffii ~ift m_~umaH (~,i7) konUllıınu öı\@mUbulmu,ıiftbf, Ö"ııw
.1@fl@tttlifIft@ qi,tim 8üft@ifttl@ ~ok Öft@mU bif_U"Of, ÖAmmMlIflD bu köftYti
ıüçlüklli~illiflı 4, V@ 8,Mıhi ~ULÜOfl §lftiWhuıfliülıitOfl~io tüt ,iIIUiWc
mwOft DUkooııyu ~ ~Ii V@ Öft@ft\1ibutmiılöflmo ~ otabilir,

.18
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. Ölretmenlere göre "TutQm ve deAerlerin öAretÜmesi" (4.28) çok önemlidir.
ÖA!etmenlerin tutum ve deAerleriıi öAreillmesini ilkokulda ötrencilere kazandınlacak

.

temel amaçlardan biri olarakgörmeleri bu konunun önemine inanmalan şeklinde
açıklanabilir.

.

ÖAretmenler "Türkçe öAre:tirni" konulannın hepsini çok önemİi bulmuşlardır.
"Okuma öAretimi" (4.28), "Dinleme öAretirni" (4.79), "Yazma öAretimi" (4.79),
"Konuşma ölretimi" (4.68) konuJarını çok önemli bulmalannm nedeni ilkokul elitim
programlarında Türkçe dersine büyük alırlık verilmesi, öArencil~ Türk dilinin ka-

~ en temel amaçiaıdan birisi olması ile açıklanabilir.

Fen öAretiminde ötretmenler"Fen laboratuvarlanninkullanııiu" (4.60) ve "Fen
deneylerinin yapdışı" (4.59) kontılarının çok önemli olduAunu belirtmişlerdir. Bu ko-
nuları çok önemli bulmaları ilkokul ptogramı ve ders kitaplarmda deney aIJrbkh konu-
ların yer almasından biyoaklanabilir. "Fen problem çözme becerisinin geliştirilmesi"
(3.63) konusunu ise daha az önemli görmüşlerdir. Bununnedeninin programdJ! prob-
lemlere çok faz)ayer verillnenıeSoiduAusöylenebilir. .

. . .
. ÖAretmenlerniate~tiköAretiminde"Matematikproblemçözme becerisinin

geliştirilinesi"ni (4.72)çok:ÖnemlibUlmuşlardır. BunUlinedeDi,4. ve S. sınıfta temel
amaçlardan,birininproblemçözme becerisiııingeliştirilmesi olması ve ö#fetmenlerin
problemçözmeyi ha~bir konuolarakalgılamaJanile açıklanabilir.

.Sosyal Bilgiler öAretiminde öAretm~mler"Sosyal Bilgilerka~mlarının
ögretimini" (4.48) çok önem,libulmuşlardır.Buna karşıhk"SosYal Bilgiler ilkelerinin
öAretimi" (4.17) ve "Sosyal Bilgiler problem çözı1ıe'.becerisi"ni (4.06) önemli
gtmıüşlerdir.Bu dUmÔ1ÖtretJnenLerin ~daba ~kavramöRretimiüzerindedur-
dukl8nlunbir öster

.olarak: onımlanabilir. . . .
"

.

."

g geşı
.

y
. ' '~.:'

Müzik öArçtiminde öAretmenler ~şarkıö.AletinU" (4.26) konusunuçok önemli
bu1muŞlardır.ötretmen1erin bu konuya.ap-ııkvermeıeri Müzik programında şarıa
öAretimine &Aldık VeriJmeSi ile açıkJaOabiLir:'

.

~erBedel;Blibmi~:~ kaşlanm ge1i3dıicioyunlar"

(4.65), "Müzik eşli.1indeki oyunlar" (4:4'1)kÔı1.UWmıçok önemlibulmuşlardır.Bu
'4durwn, öAfetmenİerinBeden EAitimi~ çOcup gelişinrlndekiöneminibilmele-

ri, ilkokul çocuklannınQyUDdöneniindeolmaları ve BedenElitimi dersinde bilinçli
oyun eAifuniverilmesi gerektililinden kaynaklanabilir.

. ,Resim öAretiminde'ölre1menler"resimaraç-gereçlerininkıd1Ant~ma!Um"(4.47)
çokönemli bulmuşlardır. Bunun yanında,"Düzenliresim yapmanınölretimi"(4.28)
kOdUSUmıda çokönemli, ~SanatEAifuni"ni (3.98),ise önemli bulmuşlardır. Resim
dc!:miaıaç-geıeçle.~ birdentir, Ayrıca sanateAifunininçoçuAunduygu ve
~~ıdt (!nemli olması ve çocuAu iyi tanımayı SaILaıDaSı açılarından
önemli bulunduAu söylenebilir.

.
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ı~cı ALT PROBLEME ıLİşKtNBULGU VE' YORUMLAR
Araştırmanın ikinci alıprobleminde öAretmenlerln ögretilen konu alanlarında

önemli gOrdü1derl bilgilerin ~ oldupun maya konmasıanıaç4unmşbf.

ögreımenler Sosyal Bilgiler konuJanndan "Cumhuriyet Tarihi" (4.87) konusunu

.'

çok önemli bulmuşlardır. Bunun yanında "Türkiye çoArafyası", "çevrenin Korun-
ması" (4.76), "Ulaşım ve T~afik" (4.63), "Türk Tarihi" kOflularını da çok önemli
göniıüŞıerdir. Bunakatşılık: "1slam Tarihi" (3.67) ve "Ülkeler CoArafyası" (3.45) gibi

konu\an ise önemli olarak ifade etmjşwdir. Bu muç,öAretmenWin yakın çevre il~.il-
gili gUneel. ve yeni' konulara (jaba fazIG alırlık vermelerine inandıkları' şekllııde
~~ilk.

'

F'en Bilgisinde ögretmenler, "Zenginlik Kaynaklanmız" '(4.76) konusunu çok
önemli bu1muş1ardır.Bu konuyuçok önemlibuJmalannın~ iJkOkU1 p-ogramuida

geniş yer alması, 4. ve S. sınıfta yeni',bk konu olması ve ögrencilerin ekonomik
yaşantının temeli olanzenginl,i1c kaynaklanmızı bilmelerinin gerekliliıi ile
~ıklanabilir. Bunun yanında "sallık bilgisi" (4.71), "Bilim ve araştırma" (4.54),

"Yeni bilimsel ,çalışmalar" (4.~O) konulannfn da çok önemli olduAnnu ifade
etınişlen1ir. Bu tür bilgilerin ÇOCÔtUnyaşamında devamlı

kUDanıbnaSı nedeniylebu so-

nucunö~~ tarafındanönemlibu1undu~söy1eneJjlir.
.

tlkoku~ öAretmenlerl Matematikte "Ölçüler" (4.72) konusunu .çbk~önemli
bu1muşJaıdır. Bunun nedeni ölçülerin günlük yaşamda her zaman kUJJanı1PjaSı ve ilk0-

kul programındaaAırLıkh olarakyer ~ kaynak1anab~. :

Türkçe konulan ile ilgili elde edilen bulgularagöre'~ "Dilbilgisikural-

]arı" (4.76) ve "Çocuk Edebiyatı" (4.55) konulannı çok önemli bulmuşlardır.Bunun
nedeni, 'ftbkçenin en temel dets1erden birisi olmasına ~Anabilir. Aynca ÖIfe1menLer

'

"Güzel~ yazmatekıillderi"ni(3.93)önemlig~.
.

Resim-iş ile ilgili konulardan ölretnıenler "Boyama,~Nni (4.28) çok
önem1;ibulmuşJanbr. "Şekil, çizgi, model" (4.12), "Resim araç~gereç1eri"(4.00) ve
"Resim Türleri"ni de (3.67) önemli gönnfi1lerdir.BUDagöre öııretmenterinResim-iş

, konuJarına ilkokul çocolu için önemvecdik1eri söylenebilir. ~

ötretmenler, MUzi1ckonulanıudiler konua1aiılarına göre az önemli
bu1muşlardır."Neta bilgisi"ni (3.94) önemli, "çaIgJlar ve çalgı toplulukları".(3.32),
"MiizikteÖlçüler" (3.31) ve "Müzik Türleri"(3.13) konUlannıdaa:ta derecede önemli'
bu1muşlanbr', .

"

."
"

Beden Elitiminde oıretmenler"Spor ve sallık bilgisiani (4.58) çok önemli
bulm~. Bunu _çeşidi kaslarıgeU,lirici oyunJar" (4.49) konusuizlemektedir.
Bununnedeni.çocuk1ann ,ge1işimiaçısıiıdangerektheJW8ramda~ gere-
ken teineı bilgiler olması şeklinde ~~ ÖAJ:etmenler,"Ç~~ spor dalJarının

bilgisi"ni (3.86) ise önemli bulmuşlardı.Bununnedeni,i1kokulçOcuRu içi~ bu biigiyi

~ fazla gerekli ve uygu1amayadOnÜk olmaması şeklinde aç1k1anabillr.
.

.
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MONUÇ VE ONIRttlR
. IIkok\lUlo@id@m ölf@tmtnltfi (4: V@ S: sınıf) ÖINtm@nlik IMMwAi it@ "Mili

bil@i V@ b@@tfil@fll@ft U~Dyil fÖD@lik oIimIlIi V@Imnu mMhmmn ölf@timiod@ d@
üimimi pmfmflM qmik tiqı~km_ön@llili _~ı

()~n koouilIimlimyllü@iiibil@ü@. ttf öINtffl@nl@filk@kul-lW@flIftUfttm
qlflık tDt~ı-ytniı MmMdil V@mHimdil". _ olim koouliıfl dAhiLön~
@~: .

Yokimdlki ııonuq1m @Öf@ilköjf@tiIM ölfttlMl! 1@ti,Urtn Immmlm=m @Iitim
pqmmlilfmm döHnt@nm@8ind@ LO öo@fÜ@nt@ -ıuftukmilifl

ı: Ilkölfttim@ ölf@tffl@ft y@tqhfm@ PfOJ'ftfflIimDt1iı ititimpsik@Jftji§i d@f§I@ftft@

ıllfllJi v@ftlm@tidif:lu ön@ft ölfttmtnl@fift tm_in Qp_ı iVinttfkj pU,im v@
"'If@DlM ü@iI@ilikoouJm:ı"ypmmitdil8üıW1ikullim~ _mmmmllkmdıf: -

,: I~INti~ölmtm@fti y@tiıUfm@ PffiMfftmlimndil K3p8ilm ilIiilI~iı tYtum vf
ttfl@fltfiD ö8ftt,tiIm@8i Ü@qili t@m@i bilMiv@--İ_ '1JfflIflIIftpliftifm@~
il_,W_litüf:,"

~

_

:j: O~ _Jm:mA ilkokul~ y@filiimtI@n@yltfin (li@n _iiçin)
h@p§i~ilPt1fIImilIıı Y@titm@l@fi ~:

4,OIf@tfflM _1iImiI @1it8f1_ @IilimidMi vWm@litüf:

, ~:MÇ@ ~ @litimİDd@eoouk id@~Btmil QIfIık wfiIm@litüf:

ti: t~tim@ ölNtm@o ~tifıM pl'@1fiIfttm:mu- bilMisiilÇlSlndim~
'~_ _ vfUfM~il ~1ik.uhIm~Blıftık VtIiIm@Iidif,

_ KAYNAKLAR
"

In~N~ını N@vilJ@, Tl\@ §ft'finv@ PfimIU'J 8@ım8ı TH€ı-! TM 8@lYih IWA Th@@IJ 8f

~~ THehiq 8fT@iM!Mf§dtRÜOft: i'" vol!4 No;1(l'=~') ','

BbOOMı ~@ftjıımi8, 8IAmliıJ ım@'(1h18l@ iR Rum18 (1hlfHn§ftt!§1'"4, ,
limANı N\lft!tnd-

vi! M,§ID{N, §jitim Bilimi8@ §ifj,: 1"1A8kIlAi RA@@n@lJ@

Qniv@f§it@§i:
~

-
"

, '

M,§,B, n~\lı f!fO~fıımı: Hj88 l§tI8DıJ1i Milli §Iitim BA§1ffl@vi:

8~MANı bı Thô§@ who ijn@@f§1A88 K!\owı_ §mwÜ\ iR T!A@hm@,§8\1@ftno8AlI@=
§@ftWhff 1'*fi, - "

8MIm. (3.,I},AfttlN§Ab§y~, ı},Thf ~§_tio8 8f 8I1bjt!@$ MftMffIoowl@48t1in ~ft:,

~ 8@j@fle@ T@A@hift@, TH@hi8a BMfimt@f ~Ü@fl: ı~18mı ~ N8. '~~1!U~
H~) .

l' AMJJı~n~M§, Ijg\ıj@@tM§tt@fAft{\k@lltM ~~Al ~wlı!Q@ inTN@M J;@H@I:
"~m,\8H,,,~~ Afut T@A@Mf ~\lan@fl,
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