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Özet

Ülkemiz, 2004-2005 eğitim-öğretim yılında eğitimde bir devrim gerçekleĢtirerek “öğretmen
merkezli” anlayıĢtan vazgeçip “öğrenci merkezli” anlayıĢa geçmiĢtir. Bu anlayıĢa dayalı
olarak tüm ilköğretim programları yapılandırmacı yaklaĢımı temele alarak değiĢtirilmiĢtir.
Yapılandırmacılık, son yıllarda eğitim uygulamalarını en çok etkileyen yaklaĢımlardan biri
olmuĢtur. Yapılandırmacı yaklaĢım, eğitim alanında bilgi inĢası anlamında
kullanılmaktadır. Bu yaklaĢımda, öğrenciler var olan bilgilerinin üzerine yeni bilgileri inĢa
etmektedirler. Bu yaklaĢımla birlikte, öğrenme-öğretme kavramına farklı anlamlar
yüklenmiĢ ve bu farklı anlamlar öğretmen ve öğrencinin rollerinde değiĢikliklere yol
açmıĢtır. Yeni programların uygulanmasında öğretmen rehber niteliğindedir, yani bilgiyi
veren değil, bilgiye giden yolu gösteren bir rehberdir. Yeni programlarda, çoklu zeka,
eleĢtirel ve yansıtıcı düĢünme, aktif öğrenme, yaratıcı düĢünme gibi üst düzey düĢünme
becerilerini geliĢtirecek çağdaĢ yaklaĢımlara da yer verilmiĢtir. Yapılandırmacı yaklaĢımla
birlikte eğitim programının ögelerinde önemli değiĢiklikler yapılmıĢtır. Bu araĢtırmada,
2004 ilköğretim programının “öğrenme-öğretme süreci” boyutu ile ilgili yapılan
araĢtırmaların değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. Bunun için araĢtırmada betimsel tarama
modeli kullanılmıĢtır. AraĢtırmaların analizinde, meta-analiz ve içerik analizi kullanılmıĢtır.
AraĢtırmanın çalıĢma kapsamını, 2004-2011 yılları arasında yeni ilköğretim programlarının
değerlendirilmesine yönelik yapılmıĢ olan ve araĢtırmacılar tarafından ulaĢılabilen 29
bildiri ve 25 makale oluĢturmaktadır. ÇalıĢma kapsamını oluĢturan yayınlara Google,
Akademik Google, ERIC, ASOS, Ulakbim gibi arama motorları kullanılarak ulaĢılmıĢtır.
Yapılan değerlendirme sonucunda Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır: AraĢtırmaların çoğunun 20062008 yılları arasında yoğunlaĢtığı, araĢtırma modeli olarak daha çok nitel ve betimsel
araĢtırma modellerinin kullanıldığı, veri toplama aracı olarak anket ve görüĢmenin
seçildiği, hedef gruplar olarak daha çok öğretmenlerin belirlendiği, yapılan araĢtırmaların
daha çok iç ve batı bölgelerde uygulandığı ortaya çıkmıĢtır. Bu çalıĢmada, ayrıca yapılan
araĢtırmaların sonuç ve önerilerine de yer verilmiĢtir. En son olarak da araĢtırmalara dayalı
olarak yapılan değerlendirmeler ve araĢtırmaların sonuç ve önerileri de göz önüne alınarak
öneriler geliĢtirilmiĢtir.
Anahtar Sözcükler:
Yapılandırmacılık.
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GİRİŞ
Bilgi çağı olarak adlandırılan çağımızda, bilgi büyük bir hızla değiĢmektedir. Bu
değiĢim eğitimi de etkilemektedir. Ülkelerin birçoğu eğitim alanındaki geliĢmeleri
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dikkate alarak eğitim programlarını değiĢtirmiĢlerdir. Ülkemiz de bu değiĢim trendine
uyarak 2004-2005 eğitim-öğretim yılında eğitimde bir devrim gerçekleĢtirerek
“öğretmen merkezli” anlayıĢtan vazgeçip “öğrenci merkezli” anlayıĢa geçmiĢtir. Bu
anlayıĢa dayalı olarak ve diğer ülkelerin eğitiminde de ön plana çıkan
yapılandırmacılığa göre tüm ilköğretim programları değiĢtirilmiĢtir.
Yapılandırmacılık, son yıllarda eğitim uygulamalarını en çok etkileyen
felsefelerden biri olmuĢtur. Yapılandırmacılık, bireyin "zihinsel yapılandırması" sonucu
gerçekleĢen biliĢ temelli bir öğrenme yaklaĢımıdır. Yapılandırmacı yaklaĢım öğretme
kavramından çok, öğrenme kavramını merkeze alır. Yapılandırmacılık kuramına göre
öğrenme; bireylerin kendi deneyimleri, zihinsel yapıları ve inançlarına bağlı olarak
bilgiyi yapılandırma sürecidir. Yapılandırmacılık baĢkalarının bilgilerini olduğu gibi
bireye aktarmak yerine, insanların kendi bilgilerini kendilerinin yapılandırmasını
önermektedir. Yapılandırmacı yaklaĢımın bir sonucu olarak öğrencilerin, öğrenme
sürecine katılımı, yaparak-yaĢayarak ve düĢünerek öğrenmeleri hedeflenmiĢ, kritik ve
yaratıcı düĢünme, analiz etme ve değerlendirme gibi üst düzey düĢünme becerilerini
geliĢtirebilecekleri öğrenme ortamları yaratılmaya çalıĢılmıĢtır (Arslan, 2007; DurmuĢ,
2007; Koç ve Demirel, 2004; Richardson, 2003). Ülkemizde yapılandırmacı yaklaĢımla
birlikte eğitim programının ögeleri olan hedef/kazanım, içerik, öğrenme-öğretme süreci
ve değerlendirmede önemli değiĢiklikler yapılmıĢtır. Bu ögelerde, öğrenciyi temele alıp
onu aktif kılan çağdaĢ anlayıĢlar hakim olmuĢtur.
2004 ilköğretim programında esas alınan öğrenme-öğretme anlayıĢı Ģu ifadelerle
açıklanmaktadır (MEB, 2005b):
“Günümüzde öğrenme ve öğretme süreci ile ilgili olarak yeni yaklaşımlar ortaya
çıkmıştır. Bilginin yarılanma süresinin 4 yıl gibi oldukça kısa sürelere inmesi ve
dolayısıyla mevcut bilgilerin hızla eskimesi nedeniyle çocuklara bilgi aktarma
yaklaşımının önemi azalmıştır. Öğrenme-öğretme sürecinde çocukların bilgilerini sürekli
güncelleyebilme becerilerinin geliştirilmesi daha önemli hale gelmiştir. Bunu da
öğrencilerin aktif olduğu yöntemlerle gerçekleştirmek gerekmektedir. Öğretmenlerin
temel rollerinden biri, öğrencilere bu anlayışa uygun öğrenme-öğretme ortamı
hazırlamaktır. Öğrencilerin öğrenme-öğretme sürecinin her aşamasına aktif olarak
katılımı sağlanmalıdır. Bu süreçte öğretmenler, öğrenciler arasındaki bireysel
farklılıkları dikkate almalıdır. Öğrenme- öğretme ortamları düzenlenirken öğrencilerin
farklı öğrenme stillerine ve zeka alanlarına sahip olacakları akılda tutulmalıdır.”

Eski programda öğrenme-öğretme sürecindeki etkinlikler; ezbere dayalı, üst düzey
becerileri göz önünde bulundurmayan, daha çok anlatım ve soru cevap yönteminin
kullanıldığı öğretmen merkezli bir anlayıĢla yapılmaktaydı. Yeni programda öğrenmeöğretme süreci içerisinde, öğrenmenin gerçekleĢebilmesi için doğal merakın uyarılması,
öğrenci merkezli etkinlikler, öğrenilenleri farklı ortamlarda kullanmak ve öğrenciler
arasındaki iĢbirliğini teĢvik etmek gibi unsurlara önem verilmiĢtir. Yeni program
Avrupa ülkelerine entegrasyonu sağlayarak çağdaĢ eğitim yaklaĢımlarını da beraberinde
getirmiĢtir. Özellikle son yıllarda adlarından oldukça söz edilen “Çoklu Zeka Kuramı,
İşbirlikli Öğrenme, Proje Tabanlı Öğrenme, Probleme Dayalı Öğrenme, Aktif Öğrenme,
Eleştirel ve Yansıtıcı Düşünme” gibi çağdaĢ yaklaĢımlar yeni programlara
yerleĢtirilmiĢtir. Öğrenme-öğretme sürecinde yapılan etkinlikler, bu yeni yaklaĢımları
dikkate alarak, okulun ve çevrenin Ģartları gözetilerek oluĢturulmaktadır. Bu bakımdan
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yeni program esneklik özelliği göstermektedir. 2004 ilköğretim programlarında,
yapılandırmacı öğrenme yaklaĢımına göre hazırlanan öğrenme-öğretme süreci
öğrencilere bilgi, becerilerini sergileyip kullanabilecekleri ortamlar oluĢturmayı
gerektirmektedir. Bu ortamların oluĢturulması için sınıfların fiziki mekânı da öğrenciyi
merkeze alarak düzenlenmektedir (Yanpar, 2009: 226).
Ülkemizde ilköğretim seviyesinde öğrenme-öğretme sürecindeki etkinliklerin
öğrenciyi merkeze alan, onun ilgi ve istidatlarına göre, çevrenin koĢulları da göz önünde
bulundurularak hazırlanması önerilmektedir. Öğrencilerin programlarda belirlenen
kazanımları edinebilmesi için kullanılacak öğretim stratejileri ve öğrenme deneyimleri
mümkün olan her durumda yapılandırmacı öğrenme yaklaĢımıyla yönlendirilmeli,
öğrenme ortamları ve öğretim stratejileri de “Yapılandırmacı Yaklaşımı” olabildiğince
yansıtmalıdır
(MEB, 2005a). Ancak yapılan çeĢitli araĢtırmalar, ülkemizde
öğretmenlerin öğrenme-öğretme sürecini düzenlemede eksiklerinin olduğunu ortaya
koymaktadır (Görgen vd, 2008; Aydın ve Özmen, 2009). Yapılan araĢtırmalar
incelendiğinde, yeni ilköğretim programlarının öğrenme-öğretme sürecine yönelik,
birbirinden bağımsız yapılan çalıĢmalarda farklı sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Bu sonuçları
yorumlamak ve yeni ilköğretim programların öğrenme-öğretme süreci bakımından
iĢlerliğini görebilmek için böyle bir çalıĢmaya ihtiyaç duyulmuĢtur. Yapılan bu
araĢtırmanın, yeni ilköğretim programlarının öğrenme-öğretme sürecinin genel bir
resmini ortaya koyacağı düĢünülmektedir. Buna göre, bu çalıĢmada, 2004 yılından
bugüne kadar yapılmıĢ ve literatür taraması sonucu ulaĢılmıĢ araĢtırmalar incelenerek,
ilköğretim programının öğrenme-öğretme süreci boyutu ile ilgili yapılan araĢtırmaların
değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır.
YÖNTEM
AraĢtırmanın verileri “betimsel tarama modeli” esasına göre toplanmıĢtır. Karasar
(2000: 77) tarama modellerini, geçmiĢte ya da halen var olan bir durumu var olduğu
Ģekliyle betimlemeyi amaçlayan araĢtırma yaklaĢımları olarak tanımlamakta- dır. Daha
önceden yapılmıĢ araĢtırmaların sonuçlarının bütünleĢtirilmesi yöntemi olarak ifade
edilen “meta analiz” (Balcı, 2004; Sağlam ve Yüksel, 2007) kullanılarak 2004
ilköğretim programının öğrenme-öğretme süreci boyutuna yönelik yapılmıĢ olan ve
çalıĢma kapsamındaki bildiri ve makaleler bu araĢtırmanın veri kaynağı olarak içerik
analizine (Yıldırım ve ġimĢek, 2006) tabi tutulmuĢ, nicel ve nitel yöntemle
değerlendirilmiĢtir.
AraĢtırmanın çalıĢma kapsamını 2004 ilköğretim programının “öğrenme-öğretme
süreci” boyutuna yönelik yapılan 2004-2011 yılları arasında bildiri ve makaleler
oluĢturmaktadır. ÇalıĢma kapsamında yer alan ve bu alanda yapılmıĢ olan bildiri ile
makaleler Ek:1’de verilmiĢtir.
AraĢtırmada, 2004 ilköğretim programlarının öğrenme-öğretme süreci boyutuna
yönelik yapılmıĢ olan makale, sempozyum, kongre bildirilerinden, araĢtırmacılar
tarafından ulaĢılabilen yayınlardan ve alana dair kavram ve isimlerden (öğrenme-
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öğretme süreci, program, program değerlendirme vb.) de yola çıkılarak eğitim
dergilerinin web sitelerinden ilköğretim programlarının öğrenme-öğretme sürecinin
değerlendirilmesine yönelik yapılmıĢ yayınlara ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Ulakbim,
Google, Akademik Google, ASOS, ERIC arama motoru gibi web sayfaları ile eğitim
fakültelerin dergilerinde çalıĢma kapsamını oluĢturan yayınlar araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢma
kapsamını oluĢturan araĢtırmalardan temininde sakınca görülmeyenler PDF dosyası
olarak indirilmiĢtir. ÇalıĢma kapsamını oluĢturan yayınlar seçilirken aĢağıdaki ölçütler
dikkate alınmıĢtır:
1- Yeni öğretim programlarının öğrenme-öğretme süreci boyutuna yönelik
yapılmıĢ araĢtırmalar,
2- Nitel ve/ya nicel veri içeren araĢtırmalar,
3- 2004-2011 yılları arasında gerçekleĢtirilen araĢtırmalar,
4- Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ile ulusal ve uluslararası
sempozyum, kongrelerde sunulan bildiriler.
Bu sürecin sonunda, 2004-2011 yılları arasında yapılmıĢ 29 bildiri, 25 makale
olmak üzere 54 araĢtırmaya ulaĢılmıĢtır. UlaĢılan araĢtırmalar öncelikle türleri
bağlamında sınıflandırılarak incelenmiĢtir. Elde edilen bilgilere göre araĢtırmanın
yayınlandığı yıllar, araĢtırmanın modeli, veri toplama araçları, hedef grupları, öğretim
programları (Fen ve Teknoloji, Türkçe, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Matematik) ve
araĢtırmanın yapıldığı illere göre dağılımlarını ortaya koyacak Ģekilde içerik analizi
yapılmıĢtır. Bazı araĢtırmalar birden çok ilde ve farklı hedef grupları ile yapılmıĢtır.
Bunlar ilgili tablolarda gösterilmiĢtir. Ayrıca, ulaĢılan araĢtırmaların bazıları, tüm
öğretim programlarını değerlendirirken bazıları sadece bir öğretim programını
değerlendirmektedir. Yıldırım ve ġimĢek (2006) nitel araĢtırmalarda, verinin ve elde
edilen sonuçların nasıl elde edildiğinin detaylı bir Ģekilde rapor edilmesinin geçerlik için
önemli bir ölçüt olduğunu belirtmektedir. Bu doğrultuda bu araĢtırmada veri toplama ve
analizi süreci detaylı bir biçimde açıklanmıĢtır. ÇalıĢmanın güvenirliğini sağlamak için,
elde edilen veri önce birinci araĢtırmacı tarafından daha sonra da ikinci araĢtırmacı
tarafından analiz edilerek çalıĢmaların hangi kategorilere girdiği belirlenmiĢtir. Birinci
ve ikinci araĢtırmacının analizleri karĢılaĢtırılarak örtüĢen ve örtüĢmeyen kategorilerin
sayısı tespit edilmiĢtir. [Güvenirlik = örtüĢenlerin sayısı / (örtüĢenler + örtüĢmeyenler
sayısı)] formülü (Milles and Huberman, 2002) kullanılarak güvenirlik düzeyi %98
bulunmuĢtur. Milles ve Huberman’a göre ise bu formülden elde edilen %90 ve üzerinde
değerler güvenirlik için yeterli bulunmaktadır. Son adımda ise kategorilerin son hali
oluĢturulmuĢ, veriler SPSS 16.0 istatistik paket programına aktarılarak yüzde ve frekans
değerleri hesaplanmıĢtır.
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BULGULAR ve YORUMLAR
1-Bildiri ve Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı
Tablo 1 incelendiğinde araĢtırmaların 2006-2008 yılları arasında yoğunlaĢtığı
görülmektedir. Bunun nedeni, yeni ilköğretim programının 2004 yılında pilot illerde
uygulanıp 2005-2006 öğretim yılında resmen uygulamaya geçmesi olabilir.
Tablo 1. Bildiri ve Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı
ARAŞTIRMA TÜRÜ
YILLAR

BİLDİRİ

MAKALE

TOPLAM

2004

-

1

1

2005

8

1

9

2006

7

2

9

2007

6

6

12

2008

6

6

12

2009

-

5

5

2010

2

2

4

2011

-

2

2

Toplam

29

25

54

Bildirilerde, 2004, 2009 ve 2011 yıllarında hiçbir yayına ulaĢılmamıĢtır.
Makalelerde, 2004 ve 2005 yıllarında bir yayına ulaĢılmıĢtır. 2004 yılında yeni
ilköğretim programları pilot illerde uygulandığından bu yıl içerisinde az yayın yapıldığı
düĢünülmektedir. 2008 yılından sonra yayınlarda azalma olmuĢtur. Yeni ilköğretim
programlarının öğrenme-öğretme süreci boyutuna iliĢkin uygulamadaki sorunların belli
ölçülerde giderilmesinin ve programların 6 yıldır uygulamada olmasının bu azalmaya
neden olduğu söylenebilir.
2-Bildiri ve Makalelerin Araştırmanın Modeline Göre Dağılımı
Tablo 2 incelendiğinde bildirilerde en çok nitel araĢtırma modeli (%65,52),
makalelerde ise betimsel tarama modeli (%60) kullanıldığı görülmektedir. Erdoğan vd.
(2011) tarafından yeni geliĢtirilen öğretim programları ile ilgili öğretmen görüĢlerine
yönelik 2005-2011 yılları arasında yapılan araĢtırmaların içerik analizinin yapıldığı
çalıĢmada ise, ulaĢılan 43 makalede daha çok betimsel tarama modelinin kullanıldığı
sonucu ortaya çıkmıĢtır.
Tablo 2. Bildiri ve Makalelerin Araştırmanın Modeline Göre Dağılımı
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Araştırmanın Modeli
Alan Araştırması
Betimsel Tarama
Deneysel Araştırma
İlişkisel Araştırma
Nitel Araştırma
Toplam

Bildiri
f
10
19
29

%
34,48
65,52
100

Makale
f
2
15
1
7
25

%
8
60
4
28
100

Toplam
N
2
25
1
26
54

Nitel araĢtırma, gözlem, görüĢme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama
yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir
biçimde ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği araĢtırma türüdür. Nitel
araĢtırma, günümüzde önemi gittikçe artan bir modeldir. Bundan ötürü araĢtırmalarda
bu modelin tercih edildiği söylenebilir. Betimsel tarama modeli, bir durumun ortaya
konulmasında kullanılan araĢtırma modelidir. Özellikle sosyal bilimler alanındaki
araĢtırmalarda daha çok bu model kullanılmaktadır (Yıldırım ve ġimĢek, 2006). Bundan
dolayı araĢtırmacılar tarafından bu model tercih edilmiĢ olabilir. Deneysel araĢtırma
modelinin hiç kullanılmadığı görülmektedir. Deneysel araĢtırmaların uygulanması uzun
zaman gerektirmektedir, bundan ötürü araĢtırmacılar tarafından bu model tercih
edilmemiĢ olabilir. Tabloda alan araĢtırması ve iliĢkisel araĢtırma modellerinin de
kullanıldığı görülmektedir.
3-Bildiri ve Makalelerin Veri Toplama Araçlarına Göre Dağılımı

83

Tablo 3 incelendiğinde veri toplama aracı olarak bildirilerde en çok görüĢme
aracının (%65,52), makalelerde ise en çok anketin (%60) kullanıldığı görülmektedir.
Erdoğan vd. (2011) tarafından öğretmenlerin, öğrenme ve öğretme süreçleri ile ilgili
görüĢ, tutum ve inançlarını belirlemek amacıyla 2005-2011 yılları arasında yapılan
araĢtırmaların değerlendirilmesine yönelik gerçekleĢtirdikleri çalıĢmalarında da veri
toplama aracı olarak daha çok görüĢme ve anketin kullanıldığı sonucu ortaya çıkmıĢtır.
Tablo 3. Bildiri ve Makalelerin Veri Toplama Araçlarına Göre Dağılımı
Veri Toplama Araçları
Anket
Anket ve Görüşme
Alanyazın Taraması
Görüşme
Görüşme ve Belge Analizi
Toplam

Bildiri
f
10
19
29

%
34,48
65,52
100

Makale
f
15
2
2
5
1
25

%
60
8
8
20
4
100

Toplam
N
25
2
2
24
1
54

Nitel araĢtırmalarda kullanılan görüĢme, etkili bir veri toplama aracıdır.
GörüĢme yoluyla, deneyimler, tutumlar, yorumlar, düĢünceler, algılar ve tepkiler
araĢtırılmaktadır. Anket ise betimsel tarama modelinde kullanılan bir veri toplama
aracıdır. Mevcut durumun ortaya konulmasında ve çok sayıda kiĢiye ulaĢmada kolaylık
sağladığından bu veri toplama aracı araĢtırmacılar tarafından seçilmiĢ olabilir. Tabloda
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görüldüğü üzere, alanyazın taraması, anket ve görüĢme ile görüĢme ve belge analizi
bildirilerdeki araĢtırmalarda kullanılmamıĢ, makalelerde kullanılmıĢtır.
4-Bildiri ve Makalelerin Hedef Gruplarına Göre Dağılımı
UlaĢılan araĢtırmaların bir bölümü bir hedef grubu üzerinde yapılırken, bir
bölümü birkaç hedef grubu üzerinde yapılmıĢtır. Tablo 4 incelendiğinde bildiri ve
makalelerdeki hedef grupların öğretmenler üzerinde yoğunlaĢtığı görülmektedir.
Tablo 4. Bildiri ve Makalelerin Hedef Gruplarına Göre Dağılımı
Bildiri

Hedef Grupları
Öğrenci
Öğretmen
Veli
Yöneticiler
Öğretim Üyeleri
Lisans
Öğrencileri
Adayları)
Müfettişler
Toplam

(Öğretmen

f
2
24
1
1
-

%
6,45
77,41
3,22
3,22
-

f
2
22
7
1

Makale
%
5,84
64,70
20,58
2,94

Toplam
N
4
46
1
8
1

2

6,45

-

-

2

1
31

3,22
100

2
34

2,94
100

3
65

Öğrenme-öğretme sürecinin en büyük paydaĢlarından biri olan öğrenciler, veliler
ve yöneticiler bildirilerde hedef grup olarak çok az seçilmiĢtir. Bu da yapılan
araĢtırmaların en büyük eksikliği olarak ortaya çıkmaktadır. Makalelerde veli ve
öğretmen adayları hedef grup seçilmezken bildirilerde öğretim elemanları hedef grup
olarak seçilmemiĢtir. Eğitim öğretim sürecinin denetçisi olan müfettiĢler, veliler ve
yöneticilerle ilgili araĢtırmaların çok az olması dikkati çekmektedir. Ayrıca öğretmen
adaylarını kapsayan çok az sayıda araĢtırma yapıldığı ortaya çıkan diğer bulgulardandır.
Öğrenme-öğretme sürecinin düzenlenmesi öğretmenlerin sorumluluğundadır; ancak bu
sürecin önemli ögelerinden biri olan öğrencilerin, bu sürecin nasıl iĢlediği konusunda
düĢüncelerinin yeterince araĢtırılmaması büyük bir eksiklik olarak görülmektedir.
Ayrıca, öğrenme-öğretme sürecinin mevcut öğretim programlarındaki kazanımlara
ulaĢılıp ulaĢılmadığına, öğrencinin günlük yaĢamına, geliĢim özelliklerine ve çevre
koĢullarına göre düzenlenip düzenlenmediği konusunda öğrenci, veli, yönetici,
öğretmen adayı, öğretim elemanları ve müfettiĢlerin de görüĢlerinin daha fazla alınması
gerekmektedir.
5-Bildiri ve Makalelerin Öğretim Programlarına Göre Dağılımı
UlaĢılan araĢtırmaların bir kısmı tüm programları değerlendirirken, bir kısmı da
sadece bir öğretim programının değerlendirmektedir. Tablo 5 incelendiğinde bildiri
(%31,03) ve makalelerde (%64) daha çok tüm öğretim programları ile ilgili
araĢtırmaların yapıldığı görülmektedir.
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Tablo 5. Bildiri ve Makalelerin Öğretim Programlarına Göre Dağılımı
Bildiri

Öğretim Programları

f
6
5
4
2
3
9
29

Fen ve Teknoloji
Türkçe
Hayat Bilgisi
Matematik
Sosyal Bilgiler
Tüm öğretim programları
Toplam

%
20,68
17,24
13,79
6,89
10,34
31,03
100

Makale
f
3
4
1
1
16
25

%
12
16
4
4
64
100

Toplam
N
9
9
4
3
4
25
54

Tablo 5 incelendiğinde, bildirilerin çoğunun fen ve teknoloji dersi öğretim
programında (%20,68), makalelerin çoğunun Türkçe öğretim programında (%16)
yapıldığı görülmektedir. Ġlköğretim programlarının öğrenme-öğretme sürecinin
değerlendirilmesine yönelik bildiri araĢtırmalarının olmasına karĢın, hayat bilgisi
öğretim programının öğrenme-öğretme sürecinin değerlendiril- mesine yönelik
makaleye rastlanmamıĢtır. Bu da yapılan araĢtırmaların bir eksikliği olarak ortaya
çıkmaktadır.
6-Bildiri ve Makalelerin Yapıldığı İllere Göre Dağılımı
Tablo 6 incelendiğinde, ulaĢılan araĢtırmaların bir bölümü bir ilde yapılırken, bir
bölümü birkaç ilde yapıldığı anlaĢılmaktadır. Bir makale ise Türkiye genelindeki il milli
eğitim müdür yardımcılarına yönelik yapılmıĢtır; ancak hangi ilde uygulandığı
belirtilmemiĢtir.
Tablo 6. Bildiri ve Makalelerin Yapıldığı İllere Göre Dağılımı
İller

Sayı

İller

Sayı

Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Ankara
Antalya
Aydın
Batman
Bolu
Çanakkale
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Erzurum
EskiĢehir
Gaziantep
Hatay
Ġstanbul
Ġzmir

2
2
2
1
1
10
2
1
1
5
1
1
3
1
1
6
1
3
8
5

KahramanmaraĢ
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Muğla
Niğde
Osmaniye
Sakarya
Samsun
Siirt
Sivas
ġanlıurfa
Tekirdağ
Trabzon
UĢak
Van
Yozgat
Zonguldak

1
4
3
1
2
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
4
1
1

TOPLAM: 90
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AraĢtırmaların çoğunun üç büyük kentte (Ġstanbul, Ankara ve EskiĢehir)
yapıldığı görülmektedir. Ayrıca tabloda araĢtırmaların kırk ilde ve daha çok iç ve batı
bölgelerimizdeki illerde yapıldığı ortaya çıkan diğer bir sonuçtur. Ülkemiz farklı
bölgelerden ve farklı kültürel özelliklere sahip toplumlardan oluĢmaktadır. Bu nedenle
ülkemizin tüm bölgelerinde ayrı ayrı araĢtırmaların yapılmasının öğretim
programlarının değerlendirilmesine katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. Özellikle
öğretim programlarının iĢlevselliği ve öğrenme-öğretme sürecinin çevresel faktörler ile
kültürel özellikler dikkate alınarak hazırlandığı düĢünülürse, farklı il ve bölgelerde
neden araĢtırmaların yapılması gerektiği daha iyi ortaya çıkacaktır.
7-Bildiri ve Makalelerin Sonuç ve Öneriler Bölümlerine Genel Bir Bakış
Bu bölümde araĢtırma kapsamında değerlendirilen makale ve bildirilerin sonuç
ve önerileri yer almaktadır. AraĢtırmaların birçoğunda aynı sonuçlar ortaya çıkmıĢ ve bu
sonuçlara benzer önerilerde bulunulmuĢtur.
7.1. Sonuçlar Bölümü: AraĢtırmaların hedef grupları içerisinde yer alan
öğretmen, yönetici, öğrenci, veli ve müfettiĢler yeni ilköğretim programlarının birçok
yenilik getirdiğini ancak bunlar hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıklarını
söylemektedirler. Özellikle öğretmenler, öğrenme-öğretme sürecinde, sınıfların
kalabalık olmasından dolayı yapılandırmacı yaklaĢıma göre hazırlanmıĢ etkinlikleri
yetiĢtiremediklerini, yeni yöntem ve teknikleri kullanamadıklarını belirtmiĢlerdir.
Ayrıca sınıfların kalabalık oluĢu öğrenme-öğretme sürecinde disiplin sorunlarına da
neden olmaktadır. Yönetici ve müfettiĢler, yeni ilköğretim programlarına olumlu
bakmaktadırlar. Onlara göre, yenilenen öğretim programları; bilgiye ulaĢma yollarının
alternatif yöntem ve tekniklerle verildiği, birlikteliğe dayalı olduğu, öğretmenin
öğrenciye sorgulamayı öğrettiği, velilerle iĢbirliğinin esas alındığı, öğrenciyi merkeze
alarak ihtiyaçlarına eğilen öğretmen ve yöneticilerin benimsendiği eğitim anlayıĢı
Ģeklinde ifade etmiĢlerdir. Öğrenciler, yeni ilköğretim programlarına olumlu tutum
geliĢtirmiĢlerdir. Özellikle öğrenme-öğretme sürecinin çeĢitli etkinliklerle sürdürülmesi
ve öğrenci merkezli anlayıĢa göre derslerin iĢleniĢi bu olumlu tutumun geliĢmesine
neden olmuĢtur. Veliler, yeni öğretim programları ile ilgili yeterince bilgiye sahip
değillerdir. Özellikle öğrencilere verilen ödevler ile sınıf içerisinde yapılan etkinlik
malzemelerinin maliyetinin yüksek olmasından Ģikayet etmektedirler. Ayrıca veliler,
öğrencilere verilen ev ödevlerinin zor olduğunu belirtmiĢlerdir, bu yüzden verilen ev
ödevleri veliler tarafından yapılmaktadır. Bu da velilerin yaĢamıĢ olduğu bir sorun
olarak ortaya çıkmaktadır.
Yapılan araĢtırmalarda, bazı öğretmenlerin yapılandırmacı yaklaĢımı
benimsemediklerini ve bundan ötürü bu anlayıĢa dayalı olarak etkinlik
geliĢtiremedikleri ortaya çıkmıĢtır. Bu da öğrenme-öğretme sürecini olumsuz
etkilemektedir. Hedef grupların önemli bir bölümünü teĢkil eden öğretmenlerin çoğu,
yeni öğretim programlarının tanıtılmasında hizmetiçi eğitimin yetersiz olduğunu
belirtmiĢlerdir. Ancak son yıllarda yapılan çalıĢmalarda bu sorunun azaldığı
görülmektedir. Öğrenme-öğretme sürecinin etkili bir Ģekilde iĢlemesi için gerekli olan
eğitim araç-gereçlerinin yetersiz oluĢu da çıkan diğer sonuçlardan biridir. Özellikle köy
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okullarında bu sorun daha da önem arz etmektedir. Ayrıca öğretmen kılavuz
kitaplarındaki etkinliklerin hedeflere göre hazırlanmadığı, çalıĢma kitaplarındaki
etkinliklerin çok basit olduğundan öğrencilerin bu etkinlikleri kısa bir süre içerisinde
yaptıkları belirtilmektedir. Yenilenen öğretim programlarında yaĢanan en büyük
sıkıntılardan biri de zamanın yetmemesidir. Derslerin gereksiz ve oldukça fazla
etkinliklerle dolu olması bu sorunu ortaya çıkarmaktadır. Yeni programlarla birlikte
öğrenme-öğretme sürecinin, çevresel koĢullar ve öğrencilerin geliĢim özellikleri dikkate
alınarak, günlük hayatla iliĢkilendirilmesi öğretmen, öğrenci, veli, yönetici, müfettiĢ,
öğretmen adayları ve akademisyenler tarafından olumlu bir özellik olarak
gösterilmektedir.
7.2. Önerilerr Bölümü: ÇalıĢma kapsamını oluĢturan araĢtırmaların önerileri de
incelenmiĢtir. AraĢtırmaların birçoğunda benzer önerilerde bulunulmuĢtur. Bu önerilerin
sıklıkla yinelenenleri Ģöyledir: Öğretmenler hizmetiçi eğitimden geçirilerek eksiklikleri
giderilebilir; Yeni ilköğretim programlarındaki etkinliklere göre eğitim araç-gereçleri
geliĢtirilmelidir Programların etkili uygulanması için sınıf mevcutları azaltılmalıdır;
Öğretmen kılavuz kitapları ile öğrenci çalıĢma kitaplarındaki etkinlikler kazanımlara
uygun olarak hazırlanmalıdır; Veliler ile okul iĢbirliği yaparak, velilere yeni ilköğretim
programları tanıtılmalıdır; Öğretmenlere programın güçlü ve zayıf yanları tanıtılmalıdır;
Öğretmenlere etkinliklerin nasıl uygulanacağı ve ne kadar sürmesi gerektiği konusunda
bilgi verilmelidir; Sınıf ortamı Yapılandırmacı yaklaĢıma göre düzenlenmelidir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
ÇalıĢma kapsamını oluĢturan 54 araĢtırmanın 29’unu bildiri ve 25’ini makaleler
oluĢturmaktadır. Ġlköğretim programlarının değerlendirilmesine yönelik çalıĢmaların
2006-2008 yılları arasında yoğunlaĢtığı görülmektedir. 2008 yılından sonra
araĢtırmaların sayısında azalma olmuĢtur. Özellikle öğretim programlarının yaklaĢık
2004’ten bu yana uygulamada olması ve öğrenme-öğretme sürecinde karĢılaĢılan
sorunların giderilmeye çalıĢılmasının bu azalmaya neden olduğu düĢünülmektedir.
AraĢtırmalar incelendiğinde, bildirilerde en çok nitel araĢtırma modelinin, makalelerde
ise betimsel araĢtırma modelinin kullanıldığı görülmektedir. Günümüzde nitel
araĢtırmaların önemi gittikçe artmaktadır. Bu nedenle araĢtırmacıların çoğunun bu
araĢtırma modelini kullandığı düĢünülmektedir. Betimsel tarama, daha çok sosyal
bilimlerde kullanılan bir modeldir. Sosyal bilimlerde yapılan birçok araĢtırmada bu
modelin kullanıldığı görülmektedir. Mevcut durumun ortaya konulmasında kullanılan
tarama modelidir. Bu nedenle araĢtırmacıların bu modeli tercih ettikleri
düĢünülmektedir. Bunun yanı sıra araĢtırmalarda, alan araĢtırması ve iliĢkisel araĢtırma
modelinin kullanıldığı, deneysel araĢtırma modelinin hiç kullanılmadığı görülmektedir.
Veri toplama aracı olarak, bildirilerde en çok görüĢme aracının, makalelerde ise
en çok anketin kullanıldığı görülmektedir. Nitekim Erdoğan vd. (2011) tarafından
yapılan araĢtırmada da buna benzer bir sonuca ulaĢılmıĢtır. GörüĢme, daha çok nitel
araĢtırmalarda kullanılan bir veri toplama aracıdır. GörüĢme yoluyla tutumlar, değerler,
algılar vb. araĢtırılmaktadır. Ayrıca yukarıda bildirilerde daha çok nitel araĢtırma
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modelinin kullanılması ile ilgili sonuca dayalı olarak araĢtırmacıların nitel veri toplama
aracı olan görüĢmeyi kullandıkları görülmektedir. Bu da araĢtırma modeline uygun veri
toplama aracının kullanıldığını göstermektedir. Anket ise daha çok betimsel tarama
modelinde kullanılan bir veri toplama aracıdır. Mevcut durumun ortaya konulmasını
sağlamaktadır. Ayrıca yukarıda makalelerde daha çok betimsel tarama modelinin
kullanılması ile ilgili sonuca dayalı olarak araĢtırmacıların bu veri toplama aracını
seçtikleri görülmektedir. Bu da araĢtırma modeline uygun veri toplama aracının
kullanıldığını göstermektedir. Anket, sayesinde birçok kiĢiye ulaĢıldığından
araĢtırmacıların bu veri toplama aracını seçtikleri düĢünülmektedir. Bununla birlikte
araĢtırmalarda veri toplama aracı olarak, alanyazın taraması ve belge analizi de
kullanılmıĢtır.
Yapılan araĢtırmalar incelendiğinde, bildiri ve makalelerdeki hedef grupların
öğretmenler üzerinde yoğunlaĢtığı görülmektedir. Öğrenme-öğretme sürecinin
düzenlenmesinde öğretmenler sorumludur. Ancak bu sürecin iĢlerliğine dair öğrenci,
müfettiĢ, veli ve idarecilerle ilgili araĢtırmaların yeterince yapılmaması büyük bir
eksiklik olarak görülmektedir. Ayrıca öğretmen adayları ve öğretim elemanları ile ilgili
çok az sayıda araĢtırma yapılması da ortaya çıkan diğer bir bulgudur. AraĢtırmalar
incelendiğinde yeni öğretim programları olarak, bildirilerin çoğunun fen ve teknoloji
dersi öğretim programında, makalelerin çoğunun Türkçe öğretim programında yapıldığı
görülmektedir. Bu da yapılan araĢtırmaların bir eksikliği olarak ortaya çıkmaktadır.
Ayrıca matematik, hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretim programlarında da
araĢtırmalar yapılmıĢtır. AraĢtırmaların büyük bir kısmının Ġstanbul, Ankara ve
EskiĢehir’de yapıldığı ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca araĢtırmaların çoğunun batı bölgesindeki
illerde yapıldığı, doğu bölgelerinde az yapıldığı ortaya çıkan diğer bir sonuçtur.
Öğrenme-öğretme süreci çevre koĢulları dikkate alınarak düzenlenmektedir. Ülkemizde
farklı bölgelerden ve farklı kültürel özelliklere sahip toplumlardan oluĢmaktadır. Bu
nedenle ülkemizin farklı bölgelerinde, öğrenme-öğretme sürecinin nasıl iĢlediğine dair
araĢtırmaların yapılmasının programlara katkı sağlayacağı düĢünülmektedir.
Yukarıda ortaya çıkan sonuçlara dayalı olarak aĢağıdaki öneriler geliĢtirilmiĢtir:
 ÇalıĢma kapsamındaki araĢtırmaların önerilerinde yer alan saptamalar ve
yapılması gerekenler temel alınarak, bildiri ve makalelerin önerilerinin ne
kadarının gerçekleĢtirildiği değerlendirilmelidir.
 Program değerlendirme süreci biteviyedir. Ancak yapılan araĢtırmalara
bakıldığında, özellikle son yıllarda programların öğrenme-öğretme sürecinin
değerlendirilmesine yönelik yayınlarda azalma olduğu görülmektedir. Farklı
öğretim programlarının öğrenme-öğretme sürecine yönelik araĢtırmalar
yapılmalıdır.
 AraĢtırmalar incelendiğinde araĢtırmaların çoğunda betimsel model ile nitel
araĢtırma modelinin kullanıldığı görülmektedir. Programların öğrenmeöğretme sürecinin değerlendirilmesinde bu araĢtırma modellerinin yanı sıra
farklı araĢtırma modelleri de kullanılmalıdır.
 Yapılan araĢtırmalara bakıldığında, veri toplama aracı olarak görüĢme ve
anketin daha çok kullanıldığı görülmektedir. Bu veri toplama araçlarının
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yanı sıra farklı araçlar da kullanılmalıdır. Böylece programların öğrenmeöğretme sürecinin iĢlerliği hakkında daha sağlıklı bilgilere ulaĢılabilir.
Bundan sonra öğrenme-öğretme süreci ile ilgili yapılacak araĢtırmalarda
öğretmenlerin yanı sıra, öncelikle öğrenciler olmak üzere veliler, yöneticiler,
müfettiĢler, öğretmen adayları ve akademisyenleri de hedef alan araĢtırmalar
yapılmalıdır.
Yapılan araĢtırmaların çoğunun iç ve batı bölgelerimizdeki illerde
uygulandığı görülmektedir. Ülkemiz farklı kültürel ve sosyo-ekonomik
özelliklere sahip toplumlardan oluĢmuĢtur. Bundan ötürü öğrenme-öğretme
sürecine yönelik tüm bölgeleri ve illeri içeren araĢtırmalar yapılmalıdır.
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Ek : Çalışma Kapsamında İncelenen Bildiri (B) ve Makaleler (M)
Araştırmanın
Sıra
No

Yazar(lar)

Tü
rü

Adı

Modeli

Veri
Toplama
Aracı

Hedef Grubu

Yapıldığı İl

1.

B. DUMAN (2004)

M

Ġlköğretim Türkçe Programının Etkililiğinin
Değerlendirilmesi

Betims
el

Anket ve
GörüĢme

Öğretmen,
Yönetici

Konya,
Muğla

2.

N. T. BÜMEN (2005)

M

Nitel

Anket ve
GörüĢme

Öğretmen

Ġzmir

3.

ġ.YAġAR,M.GÜLTEKĠN,
B.TÜRKKAN, N.
YILDIZ, P.GĠRMEN
(2005)

B

Öğretmenlerin Yeni Ġlköğretim 1-5. Sınıf
Programlarıyla Ġlgili GörüĢleri ve Programı
Uygulamaya Hazırlayıcı Bir Hizmetiçi
Eğitim ÇalıĢması Örneği
Yeni Ġlköğretim Programlarına ĠliĢkin Sınıf
Öğretmenlerinin HazırbulunuĢluk
Düzeylerinin ve Eğitim Gereksinimlerinin
Belirlenmesi (EskiĢehir Ġli Örneği)

Betims
el

Anket

Öğretmen

EskiĢehir

4.

A.

BAġ COLLĠNS
(2005)

B

Ġlköğretim Türkçe Programları Pilot
Uygulama Değerlendirmesi

Nitel

GörüĢme

Öğretmen,
Öğrenci,
Yönetici, Veli

Ankara

5.

M. ERDOĞAN (2005)

B

Yeni GeliĢtirilen BeĢinci Sınıf Fen ve
Teknoloji Dersi Müfredatı: Pilot Uygulama
Yansımaları

Nitel

GörüĢme

Öğretmen,
Öğrenci

Ankara

6.

F. ERCAN, S. ALTUN
(2005)

B

Ġlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ve 5.
Sınıflar Öğretim Programına ĠliĢkin
Öğretmen GörüĢleri

Nitel

GörüĢme

Öğretmen

Bolu

7.

N. AYKAÇ, E. BAġAR
(2005)

B

Ġlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Eğitim
Programının Değerlendirilmesi

Nitel

GörüĢme

Öğretmen

Samsun,
Ankara

8.

A.ÖZDAġ, D. TANIġLI,
N. KÖSE, Ç. KILIÇ
(2005)

B

Yeni Ġlköğretim Matematik Dersi (1-5.
Sınıflar) Öğretim Programının Öğretmen
GörüĢlerine Göre Değerlendirilmesi

Nitel

GörüĢme

Öğretmen

EskiĢehir

9.

Y. ÖZDEN (2005)

B

2004 Yeni Hayat Bilgisi Programının,
Öğretmen GörüĢleri Esas Alınarak
Değerlendirilmesi (Samsun Ġli Örneği)

Nitel

GörüĢme

Öğretmen

Samsun

10.

H. BAYRAM (2005)

B

1998 Hayat Bilgisi Dersi Programı ile 2004
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının
Etkililiğine ĠliĢkin Öğretmen Adayı
GörüĢleri

Betims
el

Anket

Öğretmen
Adayı

Bolu

11.

Ġ. KORKMAZ (2006)

M

Yeni Ġlköğretim 1. Sınıf Programının
Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi

Nitel

GörüĢme

Öğretmen

Konya

12.

O. ÇINAR, E. TEYFUR
ve M. TEYFUR (2006)

M

Ġlköğretim Okulu Öğretmen ve
Yöneticilerinin Yapılandırmacı Eğitim
YaklaĢımı ve Programı Hakkındaki
GörüĢleri

Betims
el

Anket

Öğretmen,
Yönetici

Ağrı

13.

C. ÖZTÜRK ve G.
TUNCEL (2006)

B

Yeni 4. Ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi
Öğretim Programı ile Ġlgili Öğretmen
GörüĢleri

Betims
el

Anket

Öğretmen

Ġstanbul

14.

R. ÖZBEK, B. ORAL ve
M. SEVGĠ (2006)

B

2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılında
Uygulanmaya Konan Yeni Ġlköğretim
Programlarının Öğretmen GörüĢlerine Göre
Değerlendirilmesi

Betims
el

Anket

Öğretmen

Siirt

15.

E. ĠZCĠ, M. ÖZDEN ve
A. TEKĠN (2006)

B

Yeni Ġlköğretim Fen Ve Teknoloji Dersi
Öğretim Programının Değerlendirilmesi
(Adıyaman Ġli Örneği)

Betims
el

Anket

Öğretmen

Adıyaman

16.

K. SELVĠ (2006)

B

Ġlköğretim Programlarının Sınıf Öğretmeni
GörüĢlerine Dayalı Olarak Ġncelenmesi

Nitel

GörüĢme

Öğretmen

EskiĢehir

17.

C.YÜCEL, M.K.
KARAMAN, Z. BATUR,
A. BAġER ve A.
KARATAġ (2006)

B

Yeni Öğretim Programlarına ĠliĢkin
Öğretmen GörüĢleri Ve Programın
Değerlendirilmesi

Nitel

GörüĢme

Öğretmen

Ġstanbul,
UĢak

18.

N. AKKAYA ve F.
KIRMIZI (2006)

B

Ġlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin
Yeni Türkçe Programına ve Programın
Uygulanmasına ĠliĢkin GörüĢleri

Nitel

GörüĢme

Öğretmen

Ġzmir
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19.

A. AKTAġ (2006)

B

Ġlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Fen Bilgisi
Programındaki Öğrenme-Öğretme
YaĢantılarının Öğretim Ġlkelerine
Uygunluğu (Öğretmen GörüĢleri)
Yeni Ġlköğretim Programına ĠliĢkin
Öğretmen GörüĢlerinin ÇeĢitli DeğiĢkenler
Açısından Değerlendirilmesi

Betims
el

Anket

Öğretmen

Malatya

20.

M. N. GÖMLEKSĠZ
(2007)

M

Betims
el

Anket

Öğretmen

M

Yeni GeliĢtirilen 4. Ve 5. Sınıf Fen ve
Teknoloji Dersi Öğretim Programının
Analizi; Nitel Bir ÇalıĢma

Nitel

GörüĢme

Akademisyen,
Öğretmen,
Öğrenci

Pilot
uygulamanın
uygulandığı
iller
Ġzmir, Ankara

21.

M. ERDOĞAN (2007)

22.

A.R. ÖZPOLAT, F.
SEZER, Ġ.Y. ĠġGÖR, M.
SEZER (2007)

M

Sınıf Öğretmenlerinin Yeni Ġlköğretim
Programına ĠliĢkin GörüĢlerinin
Ġncelenmesi

Betims
el

Anket

Öğretmen

Erzurum

23.

M. N. GÖMLEKSĠZ ve Ġ.
BULUT (2007)

M

Yeni Ġlköğretim Türkçe Dersi Öğretim
Programının Uygulamadaki Etkililiğinin
Değerlendirilmesi

Betims
el

Anket

Öğretmen

24.

Ġ. ġAHĠN (2007)

M

Yeni Ġlköğretim 1. Kademe Türkçe
Programının Değerlendirilmesi

Betims
el

Anket

Öğretmen

Ġstanbul,
Ġzmir,
Ankara,
Kocaeli, Van,
Bolu,
Hatay,
Diyarbakır
Samsun,
Hatay,
Bolu,
Ġstanbul,
Diyarbakır
Kocaeli, Van

25.

M. YAPICI ve N. H.
LEBLEBĠCĠER (2007)

M

Öğretmenlerin Yeni Ġlköğretim Programına
ĠliĢkin GörüĢleri

Betims
el

Anket

Öğretmen

Afyon

26.

Ö. KORAY ve G. C.
PEHLĠVAN (2007)

B

Ġlköğretim 1. Kademe Sınıf
Öğretmenlerinin Yeni Hayat Bilgisi Dersi
Öğretim Programı Hakkındaki GörüĢleri
Üzerine Nitel Bir AraĢtırma

Nitel

GörüĢme

Öğretmen

Zonguldak

27.

T. UĞUR (2007)

B

2005 Ġlköğretim 1,2 Ve 3. Sınıflar Hayat
Bilgisi Dersi Öğretim Programına ĠliĢkin
Öğretmen GörüĢleri

Betims
el

Anket

Öğretmen

UĢak

28.

A. TAġ (2007)

B

Öğretmen Adaylarının Yeni Ġlköğretim
Programına Ve Ġlköğretim Okullarında
Uygulanmasına ĠliĢkin GörüĢlerinin
Belirlenmesi

Nitel

GörüĢme

Öğretmen
Adayı

Konya

29.

P. ARTUT ve A. P. BAL
(2007)

B

Ġlköğretim 1. Kademe Matematik Öğretim
Programının Değerlendirilmesi

Nitel

GörüĢme

Öğretmen

Adana

30.

S. ORUÇ ve B. N. ALTIN
(2007)

B

Sosyal Bilgiler Dersi Yeni Öğretim
Programı Ġle Ġlgili Öğretmen Adaylarının
GörüĢleri

Betims
el

Anket

Öğretmen
Adayı

Ankara,
Niğde

31.

M. N. GÖMLEKSĠZ ve T.
DĠLCĠ (2007)

B

Yeni Ġlköğretim Programının Getirdiği
Yeniliklerin ĠĢlevselliğine Dönük
Ġlköğretim MüfettiĢlerinin Algıları: Nitel
Bir ÇalıĢma

Nitel

GörüĢme

MüfettiĢ

Adana,
Osmaniye

32.

A.

M

Yeni Ġlköğretim Matematik Öğretim
Programının Öğretmen GörüĢleri Açısından
Değerlendirilmesi

Nitel

GörüĢme

Öğretmen

Hatay

33.

M

Yeni Ġlköğretim 1-5 Programlarının Sınıf
Öğretmenlerinin GörüĢlerine Göre
Değerlendirilmesi

Betims
el

Anket

Öğretmen

Muğla

34.

Ġ. GÖRGEN, S.
KARAÇELĠK, N.
KAPUCU, Ġ. KAYA
(2008)
M. C. YILDIRIM (2008)

M

Yeni Ġlköğretim Programının
Değerlendirilmesi

Alanyazın

-

-

35.

S. GÜVEN (2008)

M

Sınıf Öğretmenlerinin Yeni Ġlköğretim Ders
Programlarının Uygulanmasına ĠliĢkin
GörüĢleri

Alan
AraĢtır
ması
Nitel

GörüĢme

Öğretmen

Ankara

36.

C. EPÇAÇAN ve M.
ERZEN (2008)

M

Ġlköğretim Türkçe Dersi Öğretim
Programının Değerlendirilmesi

Betims
el

Anket

Öğretmen

Ankara, Siirt

37.

N. SERT (2008)

M

Ġlköğretim Programlarında OluĢturmacılık

Nitel

GörüĢme
ve Belge
Analizi

Öğretmen,
Yönetici

Ankara

38.

S. UYGUN ve S. Z.
GENÇ (2008)

B

Yeni Ġlköğretim Programlarının Kuramsal
Temelleri Açısından Uygulanabilirliğinin
Öğretmen GörüĢlerine Göre
Değerlendirilmesi

Betims
el

Anket

Öğretmen

Çanakkale

39.

M. TAHĠROĞLU, M.
KARASU, V. AKTEPE
(2008)

B

BirleĢtirilmiĢ Sınıflarda Yeni Programın
Uygulanması Esnasında KarĢılaĢılan
Güçlüklere ĠliĢkin Öğretmen GörüĢleri

Nitel

GörüĢme

Öğretmen

Aksaray

P. BAL (2008)
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B

Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Ders
Etkinliklerine ĠliĢkin GörüĢleri

Nitel

GörüĢme

Öğretmen

Ġstanbul

41.

S. SEKĠN, Z.
ĠBRAHĠMOĞLU ve M.
YÜCEL (2008)
Ç. ÇETĠNKAYA (2008)

B

Nitel

GörüĢme

Veli

Ankara

42.

R. KARADAĞ (2008)

B

Ġlköğretim 1. Sınıf Ebeveynlerin 2004
Ġlköğretim 1. Sınıf Türkçe Programına
ĠliĢkin GörüĢleri
Türkçe Öğretim Programının
Uygulanmasında YaĢanan Sorunlar Ve
Çözüm Önerileri

Nitel

GörüĢme

Öğretmen

Adıyaman

43.

H. ANILAN, F. ÇALIġIR,
B. GENÇ ve U.
OKKĠRMAN (2008)

B

Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersinin
Uygulama AĢamasında KarĢılaĢtıkları
Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Nitel

GörüĢme

Öğretmen

EskiĢehir

44.

Ö. KELEġ, E. BAKAR ve
M. KOÇAKOĞLU (2009)

M

Ġl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarının
Yenilenen Ġlköğretim Programlarına
Yönelik GörüĢleri

Nitel

GörüĢme

Yönetici

Türkiye
Geneli

45.

B. ÇETĠN (2009)

M

ĠliĢkisel
Tarama

Anket

Öğrenciler

Ġstanbul

46.

K. KAYIKÇI ve A.
SABANCI (2009)

M

Yeni Ġlköğretim Programı (2005)
Uygulamaları Hakkında Ġlköğretim 4. Ve 5.
Sınıf Öğrencilerinin GörüĢleri
Yeni Ġlköğretim Programının
Değerlendirilmesi

Betims
el

Anket

Kilis, Hatay,
Antalya

47.

O. AYDIN ve Z. ÖZMEN
(2009)

M

Yeni Ġlköğretim Programı Ġle Ġlgili
Öğretmen GörüĢleri

Betims
el

Anket

Öğretmen,
MüfettiĢ,
Yönetici
Öğretmen

48.

A. ADIGÜZEL (2009)

M

Yenilenen Ġlköğretim Programının
Uygulanması Sürecinde KarĢılaĢılan
Sorunlar

Betims
el

Anket

Öğretmen,
Yönetici

ġanlıurfa

49.

Ö.C. KARACAOĞLU ve
E. ACAR (2010)

M

Yenilenen Programların Uygulanmasında
Öğretmenlerin KarĢılaĢtığı Sorunlar

Alan
AraĢtır
ması

Alanyazın
(Kartopu)

Öğretmen

Aydın

50.

Y. DOĞAN (2010)

M

Fen Ve Teknoloji Dersi Programının
Uygulanması Sürecinde KarĢılaĢılan
Sorunlar

Betims
el

Anket

Öğretmen

14 farklı il

51.

S. UNAYAĞYOL (2010)

B

Öğretmenlerin Fen Ve Teknoloji
Programının Uygulanması Sürecinde
KarĢılaĢtığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
(Yozgat Ġlli Örneği)

Betims
el

Anket

Öğretmen

Yozgat

52.

R. KETE, Ç. DEDE ve V.
ÖZ (2010)

B

Ġzmir Buca Ġlçesinde 5. Sınıf Fen ve
Teknoloji Yeni Ders Programlarına Ait
Öğretmen GörüĢleri

Nitel

GörüĢme

Öğretmen

Ġzmir

53.

S. YALÇIN ve S.
YALÇIN (2011)

M

Yeni Ġlköğretim Müfredatının
Uygulanmasına ĠliĢkin Ġlköğretim
Öğretmenlerinin GörüĢleri

Betims
el

Anket

Öğretmen

Bayburt

54.

S. YÖRÜK, A. YAVUZ,
E. KIVRAK (2011)

M

Yeni (2005) Ġlköğretim Fen ve Teknoloji
Programının Öğretmen, Yönetici ve
MüfettiĢ GörüĢleri Doğrultusunda
Değerlendirilmesi

Betims
el

Anket

Öğretmen,
Yönetici,
MüfettiĢ

Afyon

40.
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Extended Summary
Problem and Purpose: The continuous development of curriculums to meet the
changing needs of the time is one of the fundamental factors of education systems to
remain up-to-date. Therefore, countries, especially developed ones, have made every
effort to increase the quality of their educational curriculums. In our country, Ministry
of National Education has been carrying out studies to innovate and improve primary
school curriculums to keep pace with these needs since 2004. With renewed primary
school curriculum based on constructivist learning approach, an approach which is
student-centered, activity-based, and gives importance to the integration of inside and
outside classroom activities of the students is adopted.
As a result of constructivist approach, students’ involvement in learning process
and their learning by doing and thinking have been aimed, and creating an environment
in which students can improve their high-level thinking abilities such as critical and
creative thinking, analyzing and evaluation have attempted to be provided. With
constructivist approach, important changes have been made on goals/objectives,
content, learning-teaching process and evaluation which are comprising the dimensions
of the education program. Activities in learning and teaching process of previous
curriculum were implemented with a teacher-centered approach which was mostly
based on memorization in which high-level skills were not taken into consideration and
asking question method was mostly used. In learning and teaching process of new
curriculum, elements such as stimulating natural curiosity for learning to take place,
student-centered activities, using what is learned in different environments and
encouraging co-operation between students have been given importance.
In Turkey, many studies regarding the new primary school curriculum were
conducted. When these studies are analyzed, different conclusions were reached about
the learning and teaching process. This study aims to evaluate the conclusions of these
studies and understand the functionality of new primary school curriculum. It is
considered that this study will provide a general overview of the learning and teaching
process of new primary school curriculum. To this end, studies conducted on the
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learning and teaching process of new curriculum since 2004 were collected and
analyzed.
Method: Data were collected through "descriptive scan model”. Scan models are
defined as describing an existing or a past situation as it is or it was. 54 studies were
collected, and meta and content analysis were used to evaluate them.
Results: Depending on the analysis, it has been revealed that most of the studies were
conducted with respect to teachers’ views and studies with respect to students, parents,
directors and inspectors’ views are insufficient. It has been also revealed that most of
the studies were conducted between 2006 and 2008; qualitative and descriptive research
models were employed as the research model; questionnaires and interviews were
preferred as the data gathering tool; teachers were determined as target groups and
studies were mostly conducted in central and west districts. According to the teachers,
the positive side of the new curriculum is that it directs students to research and think.
However, they also indicated that time insufficiency, crowdedness of classrooms, lack
of communication with families, and financial costs of the activities to parents and
teachers were the negative sides of the new curriculum. Another finding from these
studies was that teachers have a positive view on new approaches used in learning and
teaching process, however, they do not have enough knowledge on them. Besides, in
order to actively implement new curriculum, physical conditions should be appropriate
and there should be enough equipment to employ the activities. However, there have
been problems in learning and teaching process since these conditions have not been
fulfilled. Some of the findings of these studies include that activities in the new
curriculum lead students to think and research, there is an increase in the students’
interests towards lessons and activities are effective in teaching the subject matter and
contribute to the socialization of the students. In the conclusion section of this study,
some suggestions are offered depending on the evaluation of the studies in the literature.
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