
ÖZET: Bu çal›flmada disiplinler aras› ö¤retim yaklafl›m› ta-
n›t›lm›fl ve Türkiye koflullar›nda orta ö¤retim biyoloji e¤itim-
de uygulanabilirli¤i araflt›r›lm›flt›r..Araflt›rman›n sonucunda
biyoloji ö¤retmenlerinin büyük bir k›sm›n›n disiplinler aras›
ö¤retim hakk›nda bilgilerinin olmad›¤› görülmüfltür. Ö¤ret-
menler biyoloji ders saatlerini disiplinler aras› ö¤retimin uy-
gulanmas› için yetersiz bulmufllar ve program çok yüklü oldu-
¤undan disiplinler aras› çal›flmalara zaman kalmad›¤›n› belirt-
mifllerdir. Bunun yan›nda, programda yer alan biyoloji konu-
lar›n›n disiplinler aras› ö¤retime yeterince uygun olmad›¤› ifa-
de edilmifltir. Ö¤retmenler okullardaki zümreler aras› iletifli-
min disiplinler aras› çal›flmalar için “orta” derecede yeterli ol-
du¤unu belirtirken, hem ö¤retmenler hem de yöneticiler okul-
larda disiplinler aras› ö¤retim için gerekli organizasyonun
sa¤lanabilece¤ini ifade etmifllerdir. Okullar›n araç gereç dona-
n›m› bak›m›ndan her iki grup taraf›ndan “az” yeterli bulundu-
¤u görülmüfltür. 

Anahtar Kelimeler: Disiplinler aras› ö¤retim, biyoloji
e¤itimi.

ABSTRACT: TIn this study, interdisciplinary teaching
approach and feas›bility of the approach in the high school
biology education in Turkey were searched. The results
showed that the majority of biology teachers did not know
much on interdisciplinary teaching approach. Teachers stated
that allocated time for biology courses was not adequate for
this teaching approach and also emphasized there was not
much time for interdisciplinary studies because of the heavy
content of the curriculum. Furthermore, it has been stated that
the the subjects in biology  curriculum  were not suitable
enough for  the interdisciplinary teaching approach.

While teachers expressed that communication among the
sub – branches was adequate for interdisciplinary studies at
“medium” level, both teachers and principals stated necessary
organization could be provided for interdisciplinary studies  in
schools. Both teachers and principals found that equipment of
the schools were adequate at  “low” level. 
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1. G‹R‹fi

Günümüzde insanl›¤›n temel problemleri be-
lirli bilim alanlar› ile s›n›rl› kalmamakta, bunlar›n
analizi ve çözümü ço¤u zaman farkl› disiplinlerin
ifl birli¤ini gerektirmektedir. 

Küreselleflme, bilgi toplumuna geçifl, çok h›zl›
meydana gelen ekolojik ve sosyal geliflmeler pek
çok sorunu sadece disiplinler aras› yaklafl›mlarla
çözülebilir hale getirmifltir. Bu nedenle çeflitli fle-
killerde ortaya ç›kan bireysel ve toplumsal sorun-
lar›n çözümünde farkl› alan bilgilerini birlefltire-
rek kullanabilen, farkl› alanlar aras›nda iliflki ku-
rabilen, problemleri farkl› bak›fl aç›lar›ndan göre-
bilen insanlara olan ihtiyaç da artm›flt›r. 

‹nsanl›¤›n gelecekte ihtiyaç duydu¤u bu bilgi
ve beceriler geleneksel yöntemlerle uygulanmaya
çal›fl›lan alanlarla s›n›rl› derslerle çok az kazand›-
r›labilir. Bu nedenle okul e¤itimi disiplinlere ve
bunlar›n bölünmüfl bilgilerine yönelmek yerine di-
siplinler aras› ö¤renme ortamlar› oluflturmal›d›r
(Wellensiek und Petermann, 2002). 

Alana dayal› ö¤retimde ö¤renciler bilgileri
izole ve birbirinden kopuk olarak ö¤rendiklerin-
den bunlar› birbiriyle iliflkilendirmekte ve yaflama
uygulamakta güçlük çekmektedirler (Y›ld›r›m,
1996). Alan bilgisi vazgeçilmez olup belirli bir za-
man içinde mutlaka kazand›r›lmal›d›r. Ancak bun-
lar, yaflam için gerekli olan temel yeterliliklere yö-
nelik ortak bir hedef do¤rultusunda koordine edil-
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melidir. Buna göre ilk olarak alan yeterlili¤i, daha
sonra da bunlar› di¤er yeterlilikleri kazanmada kul-
lanabilme yollar› ö¤retilmelidir (Schaefer, 2002).

Ö¤renciler ancak anlaml› bilgi edinebilirlerse
biyoloji bilgisinden günlük yaflamda yararlanabi-
lirler (Ergezen, 1994). Biyoloji ö¤retiminin an-
laml› olabilmesi için di¤er alanlar›n bilgileri ve
yöntemleri derslerde birlikte kullan›lmal›d›r.

Okullarda disiplinler aras› çal›flmalar›n yay-
g›nlaflt›r›lmas› ö¤renme-ö¤retme sürecini zengin-
lefltirecek ve ö¤rencilerin herhangi bir derste ö¤-
rendiklerini farkl› alanlara transfer etmelerini ko-
laylaflt›racakt›r.

Disiplinler aras› ö¤retimin uygulanmas› için,
ö¤retmenlerin ve okul yöneticilerinin s›k› bir ifl-
birli¤ine, zaman, içerik ve mekanla ilgili esnek ve
kiflisel çözümler üretmeye, blok dersler veya pro-
je haftalar› gibi zaman dilimleri oluflturmaya ve
buna uygun okul içi ve okul d›fl› çerçeve flartlar›
sa¤lamaya haz›r olmalar› gereklidir (Schoch and
Seitz, 1997).

Bu çal›flmada pek çok geliflmifl ülkede uygu-
lanmaya bafllanan disiplinler aras› ö¤retim yakla-
fl›m›n›n tan›t›lmas› ve Türkiye koflullar›nda orta
ö¤retim biyoloji derslerinde uygulanabilirli¤inin
araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.

1.1. Disiplinler Aras› Ö¤retimin Tan›m›

Disiplinler aras› kavram› genel olarak birden
fazla disiplin ya da alt disiplinin ifl birli¤ini ifade
etmekle birlikte çok farkl› kullan›m alanlar› bu-
lunmaktad›r. Disiplinler aras› kavram› bölünme-
nin ortadan kalkt›¤›, büyük oranda disiplin s›n›rla-
r›ndan kurtularak problemlerin alanlardan ba¤›m-
s›z olarak tan›mlan›p çözüldü¤ü bir araflt›rma flek-
lini ifade eder. Uygulamada ise disiplinler aras›
ifadesinden birden fazla disiplinden bireylerin ifl
birli¤i yaparak disiplinlere özgü bak›fl aç›lar›n›n
ortak bir hedef çerçevesinde genel bir görüfle ulafl-
t›r›lmak amac›yla çal›flmalar› anlafl›lmaktad›r (De-
fila und Guilio, 2002).

Literatürde disiplinler aras› ö¤retim kavram›
d›fl›nda yer alan ve bu alana katk› getiren farkl›
kavramlar bulunmaktad›r. Afla¤›da bu kavramlar
tan›mlanm›flt›r (Jacops, 1989);

Disiplin (Discipline); Kendine özgü termino-
lojisi, ö¤retim yöntemleri, uygulamalar› ve içeri¤i
olan ö¤retilebilir bilgi alan›.

Çapraz disiplinler (Crossdisciplinary); Bir di-
siplinin baflka bir disiplinin bak›fl aç›s›yla ele al›n-
mas› ve bir bütün oluflturmas›. Örne¤in matematik
tarihi.

Çok disiplinli (Multidisciplinary); Bütünlefltir-
me çabas› olmadan bir problem üzerinde odakla-
nan çeflitli disiplinlerin birleflimi. 

Disiplinler ötesi (Transdisciplinary); Disiplinle-
rin kapsam›n›n ötesine geçilmesi. Di¤er bir deyiflle,
bir problemin ele al›n›p, problemin çözümünde
farkl› disiplinlerden al›nan bilgilerin kullan›lmas›.

Ço¤ulcu disiplinler (Pluridisciplinary); Birbi-
riyle ilgisi oldu¤u düflünülen disiplinlerin birleflme-
si, örne¤in matematik ve fizik, frans›zca ve latince.

Literatürde yukar›da sözü edilen kavramlar bu-
lunmakla birlikte, ö¤retimle ilgili yayg›n olarak
kullan›lan kavram “disiplinler aras›” kavram›d›r.

Jacops (1989), disiplinler aras› terimini, temel
bir konuyu, problemi, bafll›¤› ya da deneyimi ince-
lemek için birden fazla disiplinden gelen yöntemi
ve dili bilinçli olarak uygulayan bilgi görüflü ve
program yaklafl›m› fleklinde tan›mlam›flt›r. Disip-
linler aras› programlar iki ya da daha fazla ö¤ret-
men aras›nda yap›lan ifl birli¤i etkinliklerinden
oluflmaktad›r. Ancak bir ö¤retmenin kendi alan›na
di¤er alanlar›n içeriklerini entegre etmesi de
mümkündür.

Dezure (2000) ise disiplinler aras› kavram›n›
ö¤retmenlerin ve ö¤rencilerin probleme yönelik
disiplin yaklafl›m›ndaki farkl›l›klar› incelemek ve
bir sentez oluflturmak için birlikte bilgi oluflturma
süreci olarak kullanm›flt›r.

Disiplinler aras› ö¤renme ço¤unlukla problem,
soru ya da konuyla bafllar ve tekli disiplin yakla-
fl›mlar› kullan›larak tatmin edici flekilde ele al›n-
mas› mümkün olmayan karmafl›k sorular›n yan›t-
lanmas› ve problemlerin çözülmesi için kullan›lan
bir araçt›r (Dezure, 2000). Alana dayal› yaklafl›-
m›n tersine disiplinler aras› ö¤retim ay›r›mlar› de-
¤il ba¤lant›lar› vurgular (Jacops, 1989). Gelenek-
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sel alana dayal› ö¤retimde genellikle karfl›lafl›lan
günlük yaflamdan kopuk ö¤renmenin yerini, bu
ö¤retim yaklafl›m›nda günlük yaflama daha yak›n
ö¤renme almaktad›r (Y›ld›r›m, 1996). 

Disiplinler aras› ö¤retimin baflar›l› olarak uy-
gulanabilmesi, programda yer alan derslerin içeri-
¤ine ba¤l›d›r. Bu programda yer alan derslerin içe-
riklerinin disiplinler aras› yaklafl›ma uygun olma-
s› gereklidir.

Peterssen (2000), disiplinler aras› ders kavra-
m›n› bir organizasyon flekli olarak tan›mlam›flt›r.
Disiplinler aras›, alanlara ayr›lmam›fl dersle alan
dersi aras›nda bir orta prensiptir. Peterssen’in di-
siplinler aras› ders anlay›fl›nda disiplinlerin birbi-
rine ba¤lanmas› söz konusudur ve bu ba¤lant› ko-
nular üzerinden gerçeklefltirilir. Tek tek alanlar›n
ayr› konular› ifllemeleri yerine ortak bir konu fark-
l› alanlar taraf›ndan birlikte ifllenir. Disiplinler ara-
s› dersler amaçlar›na ya da düzenleme flekline gö-
re farkl› flekillerde tan›mlanmaktad›r.

Moegling (1998), Huber’in disiplinler aras›
dersleri düzenleme flekline göre s›n›fland›rd›¤›n›
belirtmifltir;

1. Alan S›n›rlar›n› Aflan Ders: Ö¤retmen kendi
alan dersini ifllerken alan›n›n d›fl›na ç›karak di¤er
alanlar›n içeriklerini ya da alan›yla ba¤lant›l› olan
konular› dersine katar. Organizasyon s›n›rl›d›r ve
ö¤retmenin insiyatifine kalm›flt›r.

2. Alan Birlefltirici Ders: ‹ki yada daha fazla
alan dersi ortak bir konu etraf›nda bir araya getiri-
lir. Konular›n farkl› alanlarda, ayn› anda ve koor-
dineli olarak ifllenerek bütünlefltirilmesi söz konu-
sudur.

3. Koordine Alanlar: Birden fazla alan dersi
ortak bir konu etraf›nda planl› ve birbirleriyle ko-
ordineli bir flekilde birlefltirilir. Yani alanlar bir s›-
n›f için bir plan içerisinde koordine edilir. 

Son iki ders ayn› organizasyon yöntemini tayin
eder, sadece koordinasyondaki yo¤unluk derecesi
bak›m›ndan birbirinden ayr›l›rlar.

4. Alan Tamamlay›c› Ders: Alan derslerinin
içeri¤i ve düzeni disiplinler aras› proje ve etkinlik-
ler kapsam›nda de¤ifltirilir. Alan derslerine ek ola-
rak disiplinler aras› ders dilimleri getirilir. 

5. Konu Öncelikli Ders: Alan dersi belirli bir
zaman dilimi için, bir konu, bir ders veya proje ça-
l›flmas› kapsam›nda tamamen ortadan kald›r›l›r,
proje haftalar› söz konusu olabilir.

Moegling (1998), disiplinler aras› derslerle il-
gili di¤er bir s›n›fland›rmay› Hiller‘in yapt›¤›n›
belirtmifltir. Hiller disiplinler aras› dersleri amaç
ve hedeflerine göre s›n›fland›rm›flt›r. 

1. Özel alan derslerinin gereklili¤ini gösteren
dersler: Alan dersinde bir konu ifllenirken di¤er
alanlara ait bilgiler ve yöntemler kullan›larak,
bunlar›n gereklili¤i ve konu için anlam› ortaya ko-
nur. 

2. Özel alan derslerinin yarar›n› gösteren
dersler: Karmafl›k konular›n farkl› alan derslerin-
de haz›rlanmas› söz konusudur. Örne¤in Fransa’
ya bir gezi konusu co¤rafya ve sosyal bilgiler gibi
farkl› derslerde haz›rlan›r. 

3. Alan perspektiflerini iliflkilendiren dersler:
Alan dersleri baflka alanlarla iliflkilendirilerek s›-
n›rlar› ve yetersiz kalan noktalar› netlefltirilir. Ör-
ne¤in kimya dersinde ilaçlar konusu ifllenirken t›p
alan›ndan da bilgilerin ifle kat›lmas›.

4. Ortak yöntem ve formal iliflkilerin gösteril-
di¤i dersler: Derslerde benzer teorik yaklafl›m, uy-
gulamalar ve farkl› alanlara ait metotlar›n denen-
di¤i bir anlay›fl, yani disiplinler aras› kooperasyon
problemiyle bafla ç›kabilmek için yeni yöntemle-
rin araflt›r›lmas› söz konusudur. Buna göre bir
problem durumunu çok perspektifli de¤erlendire-
bilmek için birden fazla alan konu üzerinde ifl bö-
lümü yapar ve koordineli bir flekilde birlikte çal›-
fl›rlar. Örne¤in aletli jimnastik konusu biyoloji, ta-
rih ve matemati¤in imkanlar›yla ifllenir.

5. Günlük yaflam gerçe¤inden kesitlerin daha
iyi anlafl›lmas›, çözülmesi ve denenmesi amac›na
yönelik dersler: Bu ders anlay›fl›nda gerçek ya-
flamdan problemleri veya davran›fllar› merkeze
alan konular›n ifllenmesi söz konusudur. Örne¤in
çevre e¤itiminden konular.

Moegling (1998), Popp‘un ba¤lant›lar üzerin-
de uzmanlaflma kavram›ndan söz etti¤ini bildir-
mifltir. Popp’a göre disiplinler aras› bir dersin en
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önemli görevlerinden biri ba¤lant›larda uzmanlafl-
may› sa¤lamakt›r. Bu nedenle as›l ö¤renme hedefi
yeni bilgileri daha öncekilerle (di¤er alanlardaki)
ve yaflam deneyimleriyle kaynaflt›rarak ba¤lamak
olmal›d›r. Bu hedefleri amaçlayan bir dersin özel-
likleri; probleme ve davran›fla yönelme, sorumlu-
luklar›n vurgulanmas›, yaflama yönelme ve kat›l›m,
perspektifli olma, tart›flma ve okul d›fl› iletiflimdir.

1.2. Disiplinler Aras› Ö¤retimin Önemi

Okuldaki ö¤retim ve ö¤renilenler günlük yaflam
için anlaml› hale getirilirse ve kullan›labilirse daha
etkili olacakt›r. Yaflamla ba¤lant›lar, okulda iflleni-
len konular üzerinden sa¤lanabilir. Disiplinler aras›
ö¤retim böyle bir anlay›fl› benimsemektedir.

Bütünlefltirici ö¤retim, dünyay› yapmac›k bir
flekilde konulara ay›rmak, ders kitaplar› kullan-
mak ve oturarak ifl yapt›rmak yerine ö¤rencilerin
yaflam›n karmafl›kl›¤›n› yans›tan zengin bir ortama
girmelerini sa¤lar (Dean, 1996).

Bu ö¤retim yaklafl›m› ö¤rencilerin düflünmede
ayr›nt›ya inerek yüksek düzeyde genellemelere
ulaflmalar›n›, güncel konu ve problemlere yönel-
melerini sa¤lar (Aybek, 2001).

Disiplinler aras› derslerin di¤er derslerden fark-
l› olarak, bilgilendirme, yeterlik gelifltirme ve de-
¤erlere yönelme bak›m›ndan de¤iflik, ö¤renmeyi
kolaylaflt›r›c› ve kal›c› hale getirici hedefleri vard›r.

Bilgi edinme bak›m›ndan;

Farkl› durumlar›n farkl› ba¤lamlardaki pers-
pektiflerinin tan›nmas›, karmafl›k, sosyal, ekono-
mik, teknolojik, ekolojik ve etik problemlerin ve
ba¤lant›lar›n tan›nmas›, bilgi kullanma becerisinin
garantilenmesi, alan sistemati¤ine göre ö¤renilen
bilgilerin esnek kullan›lmas›, disiplinler aras› ifl
birli¤inin etkisi ve gereklili¤inin denenmesi, fark-
l› de¤er hiyerarflilerinin tan›nmas›.

Yeterlilik gelifltirmesi bak›m›ndan;

Di¤er bak›fl aç›lar›na yaklafl›lmas› ve bunlar›n
tart›fl›lmas›, sistemli bak›fl aç›lar›n›n denenmesi,
alana özgü çal›flma tekniklerinin farkl› ba¤lamlarda
etkili ve amaca yönelik kullan›lmas›, ortak problem
çözme stratejilerini bir alan çerçevesi d›fl›nda kul-
lanmas›, farkl› alan metotlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›.

De¤erlere yönelme bak›m›ndan;

Kendinin ve dünyan›n anlafl›lmas›, güvenilir
davran›fllar›n güçlendirilmesi ortak bir hedef için
sorumluluk bilincinin kazand›r›lmas›, empati be-
cerisinin gelifltirilmesi, perspektif de¤ifltirmenin
ö¤retilmesi.

2. YÖNTEM

Bu bölümde araflt›rman›n türü, verilerin top-
lanmas› ve çözümlenmesi üzerinde durulmufltur. 

2.1. Araflt›rman›n Türü

Araflt›rma survey (tarama) modelindedir.

2.2. Verilerin Toplanmas›

Veri toplama arac› olarak üç bölümden oluflan

2 farkl› anket formu gelifltirilmifltir. Anketler biyo-

loji ö¤retmeni ve okul yöneticisi olmak üzere iki

gruba uygulanm›flt›r. 

Anketlerin haz›rlanmas› s›ras›nda disiplinler

aras› ö¤retimle ilgili literatürler incelenmifl ve uy-

gulanmas› için gerekli olan koflullar belirlenmeye

çal›fl›lm›flt›r.

Anketler haz›rland›ktan sonra bir grup biyo-

loji ö¤retmeni ve okul yöneticisine ön anket uy-

gulanm›fl ve buna göre anketlere son flekli veril-

mifltir.

Anketler Ankara ilindeki 67 biyoloji ö¤retme-
ni ve 25 okul yöneticisine uygulanm›flt›r.

2.3. Verilerin Çözümlenmesi

Verilerin çözümlenmesinde frekans ve yüzde
hesaplamalar› kullan›lm›flt›r. Ö¤retmenler ve okul
yöneticilerinin cevaplar›n›n karfl›laflt›r›lmas› için
ki-kare testi uygulanm›flt›r

3. BULGULAR

3.1. Okullar›n Disiplinler Aras› Ö¤retim

‹çin Uygunlu¤u

3.1.1. Ö¤retmen Görüflleri

Okullarda disiplinler aras› ö¤retimin uygulan-
mas› ile ilgili ö¤retmen görüflleri tablo 1 ve tablo
2’de gösterilmifltir.
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Tablo 1. Ö¤retmenlerin Biyoloji Derslerinde Disiplinler Aras› Ö¤retime ‹liflkin  Görüflleri

SORULAR Hiç Az Orta Çok Pek çok Toplam

N % N % N % N % N % N %

Di¤er alanlardaki bilginiz disiplinler 
aras› ö¤retim için ne derece yeterli? 2 2.99 9 13.43 41 61.19 15 22.39 0 0.00 67 100

Haftal›k Biyoloji ders saatleri 
disiplinler aras› ö¤retim için ne 
derece yeterli? 12 17.91 36 53.73 15 22.39 4 5.97 0 0.00 67 100

Müfredatta yer alan Biyoloji 
konular› disiplinler aras› 
ö¤retime ne derece uygun? 4 5.97 26 38.81 24 35.82 11 16.42 2 2.99 67 100

Ö¤rencilerin ilgi ve kapasitesi 
disiplinler aras› ö¤retim 
için ne derece yeterli? 6 8.96 32 47.76 24 35.82 5 7.46 0 0.00 67 100

Okulunuzda zümreler aras›
iletiflim ve iflbirli¤i disiplinler 
aras› çal›flmalar için ne 
derece yeterli? 5 7.46 20 29.85 31 46.27 7 10.45 4 5.97 67 100

Okul yönetimiyle iletiflim ve 
iflbirli¤i disi ne derece yeterli? 3 4.48 22 32.84 29 43.28 9 13.43 4 5.97 67 100

Tablo 2. Ö¤retmenlerin Disiplinler Aras› Ö¤retimin Uygulanmas› ‹le ‹lgili Görüflleri

GÖRÜfiLER

N % N % N % N % N % N %

Ö¤retmenlerin birlikte çal›flmalar› 

mümkün olmaz. 2 2.99 17 25.37 11 16.42 30 44.78 7 10.45 67 100

Yöneticiler gerekli yard›m› ve 

deste¤i sa¤lamaz. 0 0.00 15 22.39 14 20.90 31 46.27 7 10.45 67 100

Ö¤retmenlerin disiplinler aras› 

etkinliklere kat›l›m› sa¤lanamaz. 1 1.49 15 22.39 17 25.37 31 46.27 3 4.48 67 100

Ö¤renciler disiplinler aras› 

etkinliklere yeterince ilgi göstermez. 1 1.49 15 22.39 17 25.37 31 46.27 3 4.48 67 100

Okul içi organizasyon sa¤lanamaz. 0 0.00 23 34.33 13 19.40 25 37.31 6 8.96 67 100

Müfredat konular› disiplinler 

aras› ö¤retime uygun de¤il. 5 7.46 33 49.25 9 13.43 19 28.36 1 1.49 67 100

Müfredat çok yüklü disiplinler 

aras› ö¤retime zaman kalmaz. 15 22.39 37 55.22 2 2.99 12 17.91 1 1.49 67 100

Yeterli araç gereç ve materyal 

sa¤lanamaz. 12 17.91 30 44.78 9 13.43 13 19.40 3 4.48 67 100

S›n›flar birden fazla ö¤retmenin 

birlikte ö¤retim yapmas›na 

uygun de¤il. 16 23.88 33 49.25 1 1.49 13 19.40 4 5.97 67 100

Ö¤retmenlerin disiplinler 

aras› ö¤retim hakk›nda bilgileri 

yeterli de¤il. 14 20.90 33 49.25 3 4.48 14 20.90 3 4.48 67 100
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Tablo 1 incelendi¤inde ö¤retmenlerin %61’inin

di¤er alanlardaki bilgilerini disiplinler aras› ö¤retim
için “orta” derecede yeterli bulurken, %22’sinin
“çok” yeterli buldu¤u gözlenmektedir. 

Ö¤retmenlerin %54’ü haftal›k biyoloji ders sa-
atlerinin “az”, %22’si “orta” derecede yeterli oldu-
¤unu belirtirken, %39’u müfredatta yer alan biyolo-
ji konular›n›n disiplinler aras› ö¤retim için “az” uy-
gun oldu¤unu belirtmifltir.

Ö¤retmenlerin %48’i ö¤rencilerin ilgi ve kapa-
sitesinin disiplinler aras› ö¤retim için “az” yeterli
oldu¤unu belirtirken, %36’s› “orta” derecede yeter-
li oldu¤unu belirtmifltir.

Ö¤retmenlerin %43’ü okul yönetimiyle iletiflim
ve iflbirli¤inin disiplinler aras› organizasyon için
“orta” derecede yeterli oldu¤unu düflünürken,
%33’ü “az” yeterli oldu¤unu ifade etmifltir.

Tablo 2 incelendi¤inde ö¤retmenlerin %45’inin
“ö¤retmenlerin birlikte çal›flmalar›n›n mümkün ol-
mayaca¤›” görüflüne kat›lmad›¤› görülmektedir.

Ö¤retmenlerin %46’s› “ö¤retmenlerin disiplin-
ler aras› etkinliklere kat›l›m›n›n sa¤lanamayaca¤›”
görüflüne kat›ld›¤›n› belirtirken, bu görüfle kat›lma-
yanlar›n oran› %22’dir.

Ö¤retmenlerin %46’s› “ö¤rencilerin disiplinler
aras› etkinliklere yeterince ilgi göstermeyece¤i” gö-
rüflüne kat›lmad›¤›n› belirtmifltir.

Ö¤retmenlerin %37’si “okul içi organizasyonun
sa¤lanamayaca¤›” görüflüne kat›lmad›¤›n› belirtir-
ken, kat›lanlar›n oran› %34’tür.

Ö¤retmenlerin %49’u “müfredat konular›n›n
disiplinler aras› ö¤retime uygun olmad›¤›” görü-
flüne kat›ld›¤›n› belirtirken, kat›lmayanlar›n oran›
%27’dir.

Ö¤retmenlerin %55’i “müfredat çok yüklü ol-
du¤undan disiplinler aras› ö¤retime zaman kalma-
yaca¤›” görüflüne kat›ld›¤›n›, %22’si ise tamamen
kat›ld›¤›n› ifade etmifl 

Ö¤retmenlerin %49’u “ö¤retmenlerin disiplin-
ler aras› ö¤retim hakk›ndaki bilgilerinin yeterli ol-
mad›¤›” görüflüne kat›ld›¤›n› ,%21’i tamamen kat›l-
d›¤›n› belirtmifltir. Bu görüfle kat›lmayanlar›n oran›
ise %21’dir.

3.1.2. Yöneticilerin Görüflleri

Yöneticilerin disiplinler aras› ö¤retimin uygu-
lanmas›na iliflkin görüflleri Tablo 3 ve Tablo 4’de
verilmifltir.

Yöneticilerin %64’ünün bir dersi farkl› alanlar-
dan ö¤retmenlerin birlikte vermesinin uygun olma-
d›¤›n› ve %80’inin yasal düzenlemelerin disiplinler
aras› ö¤retime uygun olmad›¤›n› belirtti¤i görül-
mektedir. Yöneticilerin %64’ü ders programlar›n›n
disiplinler aras› etkinliklere göre düzenlenebilece-
¤ini, %36’s› düzenlenemeyece¤ini belirtmifltir.

Yöneticilerin %80’i yasal düzenlemelerin di-
siplinler aras› ö¤retime uygun olmad›¤›n›, %20‘si
ise uygun oldu¤unu ifade etmifltir. Yöneticilerin
%92‘si ö¤retmenlere disiplinler aras› ö¤retime yö-
nelik hizmet içi e¤itim verilebilece¤ini, %8‘i ise
verilemeyece¤ini ifade etmifltir.

Tablo 4 incelendi¤inde yöneticilerin %60’›n›n
“ö¤retmenlerin birlikte çal›flmalar›n›n mümkün
olmayaca¤›” görüflüne kat›lmad›¤› görülmektedir.

Yöneticilerin %48’i “yöneticilerin gerekli yar-
d›m› ve deste¤i sa¤lamayaca¤›” görüflüne kat›lma-
d›¤›n› ifade etmifltir.

Tablo 3. Yöneticilerin okullar›n disiplinler Aras› Ö¤retime Uygunlu¤una ‹liflkin 

Görüflleri

SORULAR Evet Hay›r             Toplam

N % N % N %

Bir dersi farkl› alanlardan ö¤retmenlerin birlikte vermesi uygun olur mu? 9 36 16 64 25 100

Ders programlar› disiplinler aras› aktivitelere göre düzenlenebilir mi? 16 64 9 36 25 100

Yasal düzenlemeler disiplinler aras› ö¤retime uygun mu? 5 20 20 80 25 100

Okul yönetimiyle ilgili düzenlemeler disiplinler aras› ö¤retime uygun mu? 12 48 13 52 25 100

Ö¤retmenlere disiplinler aras› ö¤retime yönelik hizmet içi e¤itim verilebilir mi? 23 92 2 8 25 100
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Yöneticilerin %48’i “okul içi organizasyonun

sa¤lanamayaca¤›” görüflüne kat›lmad›¤›n› belirt-

mifltir.

Yöneticilerin %36’s› “müfredat konular›n›n di-

siplinler aras› ö¤retime uygun olmad›¤›” görüflüne

kat›ld›¤›n›, bu görüfle kat›lmad›¤›n› 

belirtenlerin oran› %12’dir.

Yöneticilerin %48’i “yeterli araç gereç ve ma-

teryal sa¤lanamayaca¤›” görüflüne kat›ld›¤›n›,

%12’si tamamen kat›ld›¤›n›, %12’si tamamen ka-

t›ld›¤›n› ifade etmifltir. Bu görüfle kat›lmayanlar›n

oran› %28’dir.

Yöneticilerin %36’s› “ö¤retmenlerin disiplin-

ler aras› ö¤retim hakk›ndaki bilgilerinin yeterli ol-

mad›¤›” görüflüne kat›ld›¤›n› ifade etmifltir.

3.2. Ö¤retmenlerle Yöneticilerin 

Görüfllerinin Karfl›laflt›r›lmas›

Ö¤retmen ve yöneticilerin disiplinler aras› ö¤-

retimin uygulanabilirli¤i konusundaki görüflleri

Ki Kare testi uygulanarak karfl›laflt›r›lm›fl ve so-

nuçlar tablo 5’de verilmifltir.

Tablo 5 incelendi¤inde, ö¤retmenler ve yöneti-
ciler “Ö¤retmenlerin birlikte çal›flmalar› mümkün
olmaz” ve “Yöneticiler gerekli yard›m› ve deste¤i
sa¤lamaz” görüflüne ço¤unlukla kat›lmad›klar›n›
belirtmifllerdir. Bu konudaki ö¤retmen ve yönetici
görüflleri seçeneklere da¤›l›m bak›m›ndan anlaml›
düzeyde farkl› bulunmufltur.

Benzer flekilde ö¤retmenler ve yöneticiler
“Okul içi organizasyon sa¤lanamaz” ve “Müfredat
çok yüklü oldu¤undan disiplinler aras› ö¤retime
zaman kalmaz” görüflüne ço¤unlukla kat›ld›klar›-
n› belirtmifllerdir. Ö¤retmen ve yöneticilerin bu
konudaki görüflleri seçeneklere da¤›l›m bak›m›n-
dan anlaml› düzeyde farkl› bulunmufltur. 

Benzer flekilde ö¤retmenler ve yöneticiler
“Okul içi organizasyon sa¤lanamaz” ve “Müfredat
çok yüklü oldu¤undan disiplinler aras› ö¤retime
zaman kalmaz” görüflüne ço¤unlukla kat›ld›klar›-
n› belirtmifllerdir. Ö¤retmen ve yöneticilerin bu
konudaki görüflleri seçeneklere da¤›l›m bak›m›n-
dan anlaml› düzeyde farkl› bulunmufltur. 

Disiplinler aras› ö¤retimin uygulanmas› ile il-
gili di¤er maddelere iliflkin ö¤retmen ve yönetici
görüflleri aras›nda anlaml› bir fark yoktur. 

Tablo 4. Yöneticilerin Disiplinler Aras› Ö¤retimin Uygulanmas› ‹le ‹lgili Görüflleri

GÖRÜfiLER
Tamamen Kat›l›yorum Karars›z›m Kat›lm›yorum Kesinlikle Toplam

Kat›l›yorum Kat›lm›yorum

N % N % N % N % N % N %
Ö¤retmenlerin birlikte çal›flmalar›
mümkün olmaz. 4 16 4 16 0 0 15 60 2 8 25 100

Yöneticiler gerekli yard›m› ve 
deste¤i sa¤lamaz. 2 8 3 12 1 4 12 48 7 28 25 100

Ö¤retmenlerin disiplinler aras› 
etkinliklere kat›l›m› sa¤lanamaz. 0 0 7 28 5 20 10 40 3 12 25 100

Ö¤renciler disiplinler aras› 
etkinliklere yeterince ilgi göstermez. 1 4 6 24 7 28 8 32 3 12 25 100

Okul içi organizasyon sa¤lanamaz. 2 8 5 20 1 4 12 48 5 20 25 100

Müfredat konular› disiplinler 
aras› ö¤retime uygun de¤il. 6 24 9 36 6 24 4 16 0 0 25 100

Müfredat çok yüklü disiplinler 
aras› ö¤retime zaman kalmaz. 6 24 9 36 6 24 3 12 1 4 25 100

Yeterli araç gereç ve materyal sa¤lanamaz. 3 12 12 48 2 8 7 28 1 4 25 100

S›n›flar birden fazla ö¤retmenin 
birlikte ö¤retim yapmas›na uygun de¤il. 8 32 11 44 1 4 4 16 1 4 25 100

Ö¤retmenlerin disiplinler aras› 
ö¤retim hakk›nda bilgileri yeterli de¤il. 9 36 9 36 1 4 3 12 3 12 25 100
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4. TARTIfiMA

Gloecki (1997), disiplinler aras› ö¤retim s›ra-
s›nda karfl›lafl›lan zorluklar›n bir k›sm›n›n ö¤ret-
menlerin di¤er alanlardaki bilgi eksikli¤inden
kaynakland›¤›n› ifade etmifltir.

Bu araflt›rmadan elde edilen sonuçlara göre bi-
yoloji ö¤retmenlerinin %61’i di¤er alanlarda “or-
ta” derecede, %22’si “çok” derecede bilgi sahibi
olduklar›n› belirtmifllerdir.

Biyoloji e¤itimi veren kurumlar›n biyolojinin
yan› s›ra fizik, kimya gibi temel fen derslerini de
vermeleri ö¤retmenlerin bir bütün olarak fen ala-
n›nda yeterli olmalar›na katk› getirecektir.

Disiplinler aras› ö¤retimin planlanmas› ve uy-
gulanmas› alan ö¤retimine göre daha fazla zaman
ve çaba gerektirir. Araflt›rma sonuçlar›na göre ö¤-
retmenlerin büyük bir k›sm› biyoloji ders saatleri-
nin disiplinler aras› ö¤retim için yetersiz oldu¤u
görüflündedir. Ayn› zamanda hem ö¤retmenler
hem de yöneticiler, müfredat çok yüklü oldu¤un-
dan disiplinler aras› ö¤retime zaman kalmayaca¤›-
n› belirtmifllerdir.

Disiplinler aras› ö¤retimin uygulanmas›nda

önemli faktörlerden birisi de konular›n uygunlu-

¤udur. Müfredatta yer alan konular›n disiplinler

aras› nitelikte olmas› gerekir. Ö¤retmenler biyolo-

ji konular›n›n disiplinler aras› ö¤retim için “az” ve

“orta” derecede yeterli oldu¤unu belirtmifllerdir.

Orta ö¤retim müfredatlar›n›n alana dayal› haz›r-

land›¤› düflünülürse bu beklenen bir sonuçtur.

Alan derslerinin bile ö¤renciler için bir çok

zorluklar› varken disiplinlerin entegrasyonunun

ö¤renciler için afl›r› yüklenme olup olmad›¤› tar-

t›flmal›d›r (Reinhold und Bünder, 2001).

Disiplinler aras› ö¤retim alana dayal› yaklafl›-

ma göre ö¤rencilerin ilgisini daha fazla çekmekle

birlikte s›navlar›n alana dayal› olmas› ve özellikle

üniversiteye girifl s›navlar›nda özel alan bilgileri-

nin isteniyor olmas› ö¤rencilerin disiplinler aras›

çal›flmalara yeterince ilgi göstermemelerine neden

olabilir.

Disiplinler aras› ö¤retim tüm süreç boyunca

farkl› alanlardan ö¤retmenlerin iflbirli¤ini gerekti-

Tablo 5. Ö¤retmenlerle Yöneticilerin Görüfllerinin Karfl›laflt›r›lmas›

Görüfller 1 2 3 4 5 X2 P

N % N % N % N % N %

ö¤retmenlerin birlikte ö¤retmen 2 2,99 17 25,4 11 16,42 30 44,78 7 10,45 10,508 0.03*

çal›flmalar› mümkün olmaz Yönetici 4 16 4 16 0 0 15 60 2 8 .

Yöneticiler gerekli yard›m› ve ö¤retmen 1 1.49 15 22.39 14 20.90 31 46.27 7 10.45 13.249 0.01*

deste¤i sa¤lamaz Yönetici 2 8 3 12 1 4 12 48 7 28

Ö¤retmenlerin disiplinler aras› ö¤retmen 1 1.49 15 22.39 17 25.37 31 46.27 3 4.48 2.573 0.63

etkinliklere kat›l›m› sa¤lanamaz Yönetici 0 0.00 7 28 5 20 10 40 3 12

Ö¤renciler disiplinler aras› ö¤retmen 1 1.49 15 22.39 17 25.37 31 46.27 3 4.48 1.120 0.89

etkinliklere yeterince ilgi göstermez. Yönetici 1 4 6 24 7 28 8 32 3 12

Okul içi organizasyon sa¤lanamaz. ö¤retmen 0 0.00 23 34.33 13 19.40 25 37.21 6 8.96 11.801 0.01*

Yönetici 1 8 5 20 1 4 12 48 5 20

Müfredat konular› disiplinler aras› ö¤retmen 5 7.46 33 49.25 9 13.43 19 28.36 1 1.49 7.597 0.10

ö¤retime uygun de¤il. Yönetici 6 24 9 36 6 24 4 16 0 0.00

Müfredat çok yüklü, disiplinler  ö¤retmen 5 22.39 37 55.22 2 2.99 12 17.91 1 1.49 11.530 0.02*

aras› ö¤retime zaman kalmaz. Yönetici 6 24 9 36 6 24 3 12 1 4

Yeterli araç gereç ve materyal ö¤retmen 12 17.91 30 44.78 9 13.43 13 19.40 3 44.8 1.510 0.85

sa¤lanamaz. Yönetici 3 12 12 48 2 8 7 28 1 4

S›n›flar birden fazla ö¤retmenin ö¤retmen 16 22.88 33 49.25 1 1.49 13 19.40 4 5.97 1.336 0.85

ö¤retim yapmas›na uygun de¤il. Yönetici 8 32 11 44 1 4 4 16 1 4

Ö¤retmenlerin disiplinler aras›  ö¤retmen 14 20.90 33 49.25 3 4.48 14 20.90 3 4.48 4.560 0.33

ö¤retim hakk›nda bilgileri yetersiz Yönetici 9 36 9 36 1 4 3 12 3 12
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rir. Ö¤retmenler okuldaki zümreler aras› iletiflimi
ço¤unlukla “orta” veya “az” derecede yeterli bul-
mufllard›r.

Orta ö¤retim kurumlar›nda zümreler aras›nda
iflbirli¤i yap›lmas› zorunlu olmas›na ra¤men uygu-
lamada yetersiz kalmaktad›r.

Disiplinler aras› ö¤retim kesin bir flekilde onu
hedef alan bir organizasyon sa¤lan›rsa, okul yöne-
timi taraf›ndan desteklenirse ve uygulanmas› için
gerekli önlemler al›n›p uygulan›rsa gerçeklefltiri-
lebilir (Rauch, 2002).

Anket sonuçlar›na göre yöneticiler okul içeri-
sinde gerekli organizasyonun ve yöneticilerin des-
te¤inin sa¤lanaca¤› görüflündeyken, ö¤retmenler
bu konuda daha karars›z kalm›fllard›r.

Disiplinler aras› ö¤retimle ilgili yap›lan bir
araflt›rma projesinin sonuçlar›na göre disiplinler
aras› ö¤retimi zorlaflt›ran faktörlerden biri ö¤ret-
menlerin birlikte çal›flmaya haz›r olamamalar› ve
dersleri disiplinler aras› yap›land›rmaya istekli ol-
mamalar›d›r (Labudde, 2002).

Araflt›rma sonuçlar›na göre hem ö¤retmenler
hem de yöneticiler ö¤retmenlerin birlikte çal›flma-
lar›n›n ve disiplinler aras› etkinliklere kat›l›mlar›-
n›n sa¤lanabilece¤i görüflündedir.

Anketlerden elde edilen sonuçlara göre ö¤ret-
menlerin büyük bir k›sm›n›n disiplinler aras› ö¤re-
tim hakk›nda bilgileri yoktur. Bu durum ö¤ret-
menlerin büyük bir k›sm›n›n e¤itimle ilgili son
y›llardaki geliflmeleri takip etmediklerini göster-
mektedir.

Orta ö¤retim kurumlar› disiplinler aras› çal›fl-
malar için üniversitelere ya da di¤er kurumlara
göre baz› faktörler bak›m›ndan daha uygundur.
Çünkü bu kadar farkl› alandan temsilcilerin bir
arada topland›¤› baflka bir kurum yoktur. Ancak
okullardaki yasal ve yönetimle ilgili düzenlemele-
rin, okullar›n genel yap›s›n›n, örne¤in programla-
r›n, kitaplar›n, ö¤retim araçlar›n›n ve ö¤retmenle-
rin e¤itiminin tamamen alan derslerine yönelik ol-
mas› okullarda disiplinler aras› çal›flmalar› zorlafl-
t›rmaktad›r (Gloecki, 1997).

Bu çal›flmadan elde edilen bulgulara göre okul
yöneticilerinin büyük bir k›sm› yasal düzenleme-
lerin ve okullar›n yap›sal flartlar›n›n disiplinler
aras› ö¤retime uygun olmad›¤›n› belirtmifltir.

5. ÖNER‹LER

Bu çal›flman›n sonucunda disiplinler aras› ö¤reti-
min Türkiye’deki orta ö¤retim kurumlar›nda uygu-
lanmas› için gerekli olan koflullar›n sa¤lanmas›na yar-
d›mc› olaca¤› düflünülen baz› öneriler getirilmifltir:

Afl›r› yüklü olan alan programlar› hafifletilme-
li ve güncellefltirilmelidir. Alan programlar›n›n
içerikleri birbirini tamamlayacak flekilde düzen-
lenmeli ve bu programlarda disiplinler aras› ö¤re-
time uygun konulara yer verilmelidir. Alanlar›n
bütünlefltirilmesine çal›fl›lmal›d›r.

Okullarda disiplinler aras› ö¤renme ortamlar›
oluflturulmaya çal›fl›lmal›d›r. Bunun için;

– ‹çerikleri birbirine uygun olarak düzenlenen
dersler ba¤lant›l› hale getirilmeli ya da bir-
lefltirilmelidir.

– Alan derslerinde disiplinler üstü konulara da
yer verilerek alan s›n›rlar›n›n afl›lmas› sa¤-
lanmal›d›r.

– Disiplinler üstü konu ya da problemlerin bi-
linçli olarak farkl› alanlar›n bak›fl aç›lar› ve
yaklafl›mlar›yla ele al›nd›¤› projeler gerçek-
lefltirilmelidir.

– Grup çal›flmalar›, deneyler, proje ve sergiler
gibi etkinliklere a¤›rl›k verilmeli ve okul d›fl›
mekanlarda ö¤retim ortamlar› sunulmal›d›r.

– Okullarda disiplinler aras› dersler ya da et-
kinlikler için zaman dilimleri yarat›lmal›d›r.

– Ö¤retmenlerin okulda ders d›fl› görev ve so-
rumluluklar› azalt›larak disiplinler aras› ö¤-
retime zaman ay›rmalar› sa¤lanmal›d›r.

– Ders programlar› ö¤retmenlerin birlikte ça-
l›flmalar›n› kolaylaflt›racak flekilde düzenlen-
meli, gerekli olan mekan ve zaman ayarla-
malar› yap›lmal›d›r (Örne¤in grup ö¤retimi-
ne imkan verecek flekilde ö¤retmenlerden
birinin dersi oldu¤u saatte di¤erinin bofl sa-
atinin olmas› veya ö¤retmenlerin ayn› s›n›f-
lara ders vermelerinin sa¤lanmas› gibi).

Disiplinler aras› ö¤retime yönelik ö¤retim ma-
teryalleri gelifltirilmeli, disiplinler aras› yeterlilik-
leri ölçen de¤erlendirme sistemleri getirilmeli ve
disiplinler aras› ö¤retim etkinlikleri için gerekli
yasal düzenlemeler yap›lmal›d›r.
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Milli E¤itim Bakanl›¤› ya da üniversiteler tara-

f›ndan haz›rlanan disiplinler aras› programlar pilot
okullarda uygulanmaya bafllanmal› ve bunlar okul
yönetimi, ilgili kurumlar ve üniversitelerce des-
teklenmelidir.

Ö¤retmen yetifltiren kurumlar programlar›nda
disiplinler aras› ö¤retime yer vermelidir. Bunun
yan›nda ö¤retmenlere disiplinler aras› ö¤retimle
ilgili hizmet içi e¤itim ve seminerler verilmelidir.
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