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İnformal Öğrenmeye Gönül Veren Kıymetli Paydaşlar,  

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin koordinasyonunda 1-3 Kasım 2019 tarihleri arasında 

ülkemizin güzide bölgelerinden Kapadokya yöresinde, Nevşehir’de 1. Uluslararası İnformal Öğrenme 

Kongresi (ICIL 2019) gerçekleştirilmiştir. Bu disiplinlerarası ve uluslararası olması niteliğiyle bir ilk 

olma özelliği göstermektedir.  

Akademik sunumların yanı sıra; informal öğrenmede uluslararası alanda değerli çalışmaları olan davetli 

konuşmacılarımız kongremizde yer almıştır. Gerek yurt dışı gerekse yurt içinden olan bu 

akademisyenlerle özel görüşme imkanları sağlanmıştır. Eğitim-öğretim sürecinin çok değerli 

paydaşlarından öğretmenlerimiz için değişik faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda kongre bir 

eğitim platformu niteliği taşımıştır. Kongre süresince Kayseri Bilim Merkezi ev sahipliğinde diğer bilim 

merkezlerinin de katkılarıyla fen ve sosyal konularında akademisyenlerin, merkez çalışanlarının ve 

tecrübeli öğretmenlerimizin organize ettiği atölyeler gerçekleştirilmiştir. Bu atölyelere ve kongre 

merkezindeki sunumlara paralel olarak ayrıca Avanos’ta “Çağlar Boyu Seramiğin İzinde” etkinliği 

yapılmıştır. Kongre programı çerçevesinde informal öğrenme ortamlarına örnek olması bakımından 

“Antarktika İzlenimleri” konulu Bilim Kafe etkinliği düzenlenmiştir.  

Kongremiz bu ve diğer özellikleri ile informal öğrenme konusunda somut gösterimlerin olduğu, eğitimin 

birçok paydaşının bir alanda bulunduğu öğrenme ortamı oluşturmuştur. Önümüzdeki yılda yine informal 

öğrenme ortamları bakımından ülkemizin zengin bir yöresinde yapmayı planladığımız kongrenin 

geleneksel hale gelmesinde çok değerli katkıları olan kıymetli katılımcılara teşekkürü bir borç biliriz. 

Ortaya çıkan bu tam metin kitabının güncel informal öğrenme alan yazınına katkı sağlayacağını 

düşünüyoruz. 

Saygılarımla… 

 

Prof. Dr. Ahmet İlhan ŞEN 

ICIL 2019 

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı 

 

 



 

 

 

 

 

To all stakeholders who are interested in Informal Learning, 

The 1st International Informal Learning Congress (ICIL 2019) was held in Nevsehir, Cappadocia, one 

of the prominent regions of Turkey, under the coordination of Hacettepe University Faculty of 

Education.  

This interdisciplinary and international congress was first of its kind. In addition to academic 

presentations; invited distinguished speakers studying informal learning took part in our congress. 

Meeting opportunities were provided with these academicians during the congress. Various activities 

were carried out for our teachers, one of the most valuable stakeholders of the education process. In this 

context, the congress served as an educational platform. 

During the congress, workshops were held with the contribution of different science centers hosted by 

Kayseri Science Center. These workshops were organized by academics, science center staff and 

experienced teachers.  

The “Trace of Ceramics Through the Ages ”activity was held in Avanos. Within the framework of the 

congress program, the Science Café event on “Antarctic Impressions” was also organized as an example 

for informal learning environments. This congress has created a learning environment where there are 

concrete demonstrations about informal learning and many stakeholders of education. We would like to 

thank to the valuable participants who have made valuable contributions to the congress. In the following 

year, we plan to host the next congress in a region that presents many informal learning environments. 

We believe that this proceedings book will contribute to the current informal learning literature. 

Yours truly … 

 

Prof. Dr. Ahmet İlhan ŞEN 

ICIL 2019 

President of Congress Organizing Committee 
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Özet 

Son yıllarda fen eğitiminin yeniden yapılanması sürecinde, astronomi konuları daha fazla önem kazanmıştır. Ancak 

yapılan araştırmalar, öğretmenlerin astronomi konularına ilişkin kavram yanılgılarının azımsanamayacak oranda 

varlığını göstermektedir. Öğretmenlerin astronomi konularına ilişkin kavram yanılgıları ve eksik bilgilerinin 

yoğunluğu göz önünde bulundurularak mevsimler konusuna ait kavrama düzeyinde iç içe geçmiş tek bir sorudan 

oluşan testte aynı soru hem çoktan seçmeli hem de açık uçlu olarak yöneltilmiştir ve ardından görüşme tekniği ile 

çalışılmıştır. Bu çalışma ile öğretmenlerin mevsimler konusuna ait bilgi seviyesine hakim oldukları ancak kavrama 

düzeyinde karşılaştıkları zaman açıklamakta zorluk çektikleri kavramlar ortaya çıkarılmıştır. Örneklem grubu 

olarak en az 10 yıllık tecrübesi olan 5 fen bilimleri öğretmeni ile çalışılmıştır. Öğretmenlerin çoktan seçmeli ve 

açık uçlu  soruya verdikleri cevaplar ve görüşme yöntemi ile elde edilen veriler doğrultusunda mevsimler konusuna 

ilişkin bilimsel olarak birçok kavram yanılgısına sahip oldukları gözlemlenmiştir. Elde edilen sonuçlar literatür ile 

karşılaştırılarak yorumlanmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Astronomi Eğitimi, Mevsimlerin Oluşumu, Kavram Yanılgıları 

 

Assessment Of Teachers’ Mısconceptıon About The Seasons 
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Abstract 

In recent years, astronomy has gained more importance in the process of restructuring science education. However, 

studies show that teachers' misconceptions about astronomy issues are considerably high. Considering teachers’ 

misconceptions and lack of knowledge about astronomy, the same question was asked both in multiple choice and 

open ended form and then by face to face interviewing. This study shows that teachers have a good knowledge of 

the seasons but they have difficulty in explaining when they come across at the level of comprehension. Science 

teachers (n=5) with at least 10 years of experience were included in the study. It was observed that teachers had 

many misconceptions about the seasons on the basis of their answers to the multiple-choice and open-ended 

question and the data obtained through the interview method. The results were compared with the literature. 

 

Keywords: Astronomy education,  Seasons, Misconceptions 
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1. Giriş  

En eski bilim dallarından biri olan astronomi, binlerce yıl boyunca insanın kendisi ve çevresini anlama sürecinde 

en etkili yollardan biri olmuştur. Türk eğitim sisteminde son yıllarda önem kazanan astronomi biliminin öğrenciler 

tarafından kavranmasının kolaylaştırmanın gereklerinden birisi öğretmenlerin iyi kavramış olmasıdır. 

 

Son yıllarda yapılan birçok çalışma, öğrencilerin astronomideki temel kavramlar hakkında birçok kavram 

yanılgılarının olduğunu, bunun yanında artan yaş ve eğitimin bu kavram yanılgılarını azaltma eğiliminde olmasına 

rağmen, bazı yüksek eğitimli lisansüstü öğrenciler ve öğretmenlerin bile ortaokul öğrencilerininkine benzer yanlış 

fikirlere sahip olduklarını ortaya koymaktadır (Sneider, 2011).  

 

Hatta bu yanlış öğrenmeleri değiştirmenin çok zor olduğu ve yaş ilerledikçe de bu durumun çok değişmediği 

belirtilmiştir (Bisard, Aron, Francek ve Nelson, 1994; Schneps ve Sadler, 1989). Temel astronomi konularından 

biri olan mevsimler konusu ise öğrencilerin öğrenmekte güçlük çektiği ve yanlış anlamlar yüklediği kavramların 

başında gelmektedir. İlk ve ortaokul müfredatları incelendiğinde mevsimler kavramına ilişkin kazanımlara ilkokul 

1. sınıftan orta okul 4. sınıfa kadar tüm seviyelerde dolaylı ya da dolaysız olarak Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve 

Fen Bilimleri dersleri içerisinde rastlanmaktadır.  

 

Rollins ve ark. (1983) ve Sadler (1992) yapmış oldukları çalışmalarda öğrencilerin çok büyük bir kısmının yaz 

mevsiminde Dünya’nın Güneş’e daha yakın olduğunu, kış mevsiminde ise Dünya’nın Güneş’ten daha uzak olduğu 

düşüncesine sahip olduklarını ortaya koymuşlardır. 

 

Vosniadou (1991) mevsimlerin oluşumuyla ilgili çalışmasında kavram yanılgıları tespit ederek, öğrencilerin 

mevsimleri zihinlerinde yapılandırırken bilimsel gerçeklerden farklı olarak günlük yaşantılarından 

yararlandıklarını belirtmiştir. 

 

Sneider (2011) yaptığı çalışmasında bir grup bilim insanı ve öğretmene Dünya’nın Güneş ile yaptığı yörüngesel 

hareketi anlatan bir video izleterek, öğrencilerin mevsimlerin nasıl oluştuğunun kavramada zorlanmalarının 

nedenine olası açıklama getirmelerini istemiştir. Tüm bilim insanlarının ve öğretmenlerin buluştuğu ortak nokta 

kitaplarda verilen görsellerin birçok öğrencinin eliptik yörüngeden dolayı mevsimlerin oluştuğu yanılgısına 

vardığı olarak belirlenmiştir. Kavramada zorlanmanın bir diğer nedeni olarak mevsimlerin oluşumunu 

anlamlandırabilmek için bazı ön bilgilere sahip olmalarının gerektiğidir. Mevsimler hakkında öğrenmenin bilim, 

ışık, enerji, iklim bölgeleri ve Dünya’nın Güneş sistemindeki yeri hakkında bir dizi önemli ön öğrenmelere sahip 

olmaları gerektiği belirlenmiştir.  

 

Astronomi konu/kavramlarının ilk ve ortaokul öğrencilerinin yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak verilmesi 

konusunda en önemli sorumluluğun Fen Bilimleri öğretmenlerine düştüğü için ilgili öğretmenlerin astronomi 

konularında yeterli donanıma sahip olmaları gerekmektedir.  Öğrencilerin günlük yaşamdan tecrübeleri ile 

öğrendikleri yanlış bilgi ve kavramları bilimsel olarak doğruları ile değiştirebilmeleri için öncelikle kendilerinin 

de bilimsel doğruları içselleştirmiş olmaları gerekmektedir.  

Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, ortaokul öğretmenlerinin mevsimler konusu hakkındaki kavram yanılgılarının 

derinlemesine incelenmesidir. 

 

2. Yöntem 

Araştırma Modeli 

Öğretmenlerin astronomi konularına ilişkin kavram yanılgıları ve eksik bilgilerinin yoğunluğu göz önünde 

bulundurularak var olan durumun ortaya çıkarılması için betimsel bir çalışma yapılmıştır. Araştırmaya katılan 5 

fen bilimleri öğretmenine aynı bloom taksonomisine göre farklı düzeylerde sorulmuştur. 

 

Bloom taksonomisine (Bloom, 1956) göre, bilişsel alan basamakları bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve 

değerlendirme olarak sıralanmaktadır. Bilgi seviyesinde esas olan ezberlemek ve hatırlamaktır. Kişinin görünce 
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tanıması, sorunca söylemesi ya da ezberden aynen tekrar etmesi davranışlarını kapsar. Kavrama düzeyinde ise; 

bilgi düzeyinde kazanılan davranışların özümsenmesi ve anlamının yakalanması söz konusudur. Bilginin transfer 

edilmesi söz konusudur. Yeni bir anlatım biçimine çevirme, grafiğini çizme, bir grafiği yazılı veya sözlü olarak 

açıklama, bir olgunun nedenini, nasıl ve niye olduğunu kendi cümleleri ile açıklaması söz konusudur (Demirel, 

2002, Sönmez, 1993). Analiz düzeyinde ise ilgili hedefler belli bir sistemin hangi alt sistemlerden oluştuğunu ve 

bu alt sistemler hangi yöntem ve ilkelere göre birlikte işlendiğini bulunması beklenir. Bu ilkelerin ait olduğu 

sistemler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarılabilmesi için daha önceden bu ilkelerini uygun bir şekilde 

örgütlenebilmiş olması gerekir. Analiz seviyesinde olgular, yasalar, teoriler, hipotezler ve verilen bir sınama 

durumunun neden – sonuç̧ ilişkileri mantık ile birlikte irdelenebilir (Senemoğlu, 2001). Bilgi ve kavrama 

düzeyinde yönlendirilen soru çoktan seçmeli, analiz düzeyinde yönlendirilen soru açık uçlu olarak düzenlenmiştir. 

Çoktan seçmeli sorular açık uçlu soru için bilgi verir nitelikte olduğundan, ilk etapta açık uçlu soru sorulmuş, 

ardından bilgi düzeyindeki soru ve daha sonra kavrama düzeyindeki soru yöneltilmiştir. Tüm düzeylerde sorulan 

sorular aynı kavram ve olayları kapsamaktadır. 

 

Evren -örneklem, Çalışma grubu 

Çalışma farklı illerden gönüllü olarak katılan 5 fen bilimleri öğretmeni ile yapılmıştır. Öğretmenlerin mesleki 

tecrübeleri 10 ile 17 yıl arasında değişmektedir. Samsun, Gümüşhane, Konya illerinden katılan öğretmenlerin 

mesleki tecrübeleri ve bulundukları il ve cinsiyetlerine ait bilgiler tablo 1’de verilmiştir. 

 
Tablo 1. Öğretmenlerin Demografik Bilgileri 

İl  Mesleki tecrübe Cinsiyet  İl  

Samsun 16 Kadın Samsun 

Samsun 13 Kadın Samsun 

Gümüşhane 17 Erkek Gümüşhane 

Günüşhane 12 Kadın Günüşhane 

Konya 10 Erkek Konya 

 
Verilerin toplanması/ Veri toplama aracı 

Öğretmenlerin mevsimlerin oluşumuna ilişkin bilişsel becerilerini (bilgi düzeyi-kavrama düzeyi-analiz düzeyi) 

belirlemek için aynı soru üç farklı düzeyde hem çoktan seçmeli hem de açık uçlu olarak yöneltilmiştir. 

Araştırmanın amacına yönelik olarak “Mevsimlerin nasıl oluşmuştur?” sorusu üç düzeye de uyarlanmış ve 

öğretmenlere yöneltilmiştir. Araştırma için öğretmenlere yönlendirilen sorular tablo 2’de belirtilmiştir. 

 
Tablo 2. Bloom Taksonomisi'ne göre geliştirilen sorular 

Düzey  
Bilgi Mevsimlerin oluşmasının temel sebebi/sebepleri aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi ve Güneş’in etrafında dolanması 

b) Dünya’nın dönme ekseninin 23,5 derecelik bir eğime sahip olması ve Güneş’in 

etrafında dolanması 

c) Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi ve dönme ekseninin 23,5 derecelik bir 

eğime sahip olması 

d) Yaz mevsiminde Güneş’in Dünya’ya daha yakın, kış mevsiminde ise daha uzak 

olması 

e) Dünya’nın dönme ekseninin Güneş etrafındaki dolanma düzlemine göre 23,5 

derecelik eğime sahip olması 

Kavrama Dünya, Güneş’in etrafında Şekil I’de 

görüldüğü üzere elips şeklindeki bir 

yörüngede dolanmaktadır. Dünya’nın, 

Güneş etrafındaki yörüngesini Şekil 

II’de gösterildiği gibi, tam bir daire 

biçimine dönüştürdüğünüzü varsayın. 

Bu durumda bütün yıl boyunca Dünya 

ile Güneş arasındaki uzaklık hiç 

değişmeyecektir. Böyle bir durum 

mevsimleri nasıl etkilerdi? 

 
Şekil - I Şekil - II 
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a) Sadece yaz ve kış mevsimleri oluşurdu. 

b) Sadece ilkbahar ve sonbahar mevsimleri oluşurdu. 

c) Dört mevsimden daha fazla mevsim oluşurdu 

d) Mevsimler bugünkü gibi dört mevsim olarak oluşurdu 

e) Tek bir mevsim oluşurdu 

Analiz Mevsimlerin nasıl oluştuğunu açıklayınız. 

 
 

3.  Bulgular 

Araştırma kapsamında öğretmenlerle yapılan çalışmada öğretmenlere sorulan bilgi düzeyindeki soruya tamamı 

doğru yanıt vermiştir. Bilgi düzeyindeki “Mevsimlerin oluşmasının temel sebebi/sebepleri aşağıdakilerden 

hangisidir?” sorusuna 5 fen bilimleri öğretmeni de “Dünya’nın dönme ekseninin 23,5 derecelik eksen eğikliğine 

sahip olması ve Güneş etrafında dolanması” yanıtını vererek doğru değerlendirmişledir. 

 

Tablo 3.Bilgi Düzeyinde Öğretmen Cevapları 

 Bilgi Düzeyi 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 

Ancak araştırmaya dahil olan beş fen bilimleri öğretmenine aynı soru kavrama düzeyinde tekrar yönlendirildiğinde 

verdikleri cevaplar daha farklı bir durumu ortaya çıkarmıştır. Öğrencilere kavrama düzeyindeki “Dünya, Güneş’in 

etrafında Şekil I’de görüldüğü üzere elips şeklindeki bir yörüngede dolanmaktadır. Dünya’nın, Güneş etrafındaki 

yörüngesini Şekil II’de gösterildiği gibi, tam bir daire biçimine dönüştürdüğünüzü varsayın. Bu durumda bütün yıl 

boyunca Dünya ile Güneş arasındaki uzaklık hiç değişmeyecektir. Böyle bir durum mevsimleri nasıl etkilerdi?” 

sorulduğunda alınan cevaplar tablo 4’te verilmiştir. 
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Tablo 4. Kavrama Düzeyinde Öğretmen Cevapları 

 Kavrama Düzeyi 

1 

 
2 

 
3 

 
4 
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5 

 
 

Tablo 4 incelendiğinde bilgi düzeyinde doğru yanıt veren öğretmenlerin yalnızca bir tanesi doğru yanıt 

vermiştir. 2 ve 4 numaralı öğretmenler yörüngenin şeklinin küreselleşmesi neticesinde yalnızca sonbahar 

ve ilkbahar mevsimlerinin oluşacağı şeklinde yanıt vermişlerdir. 3 numaralı öğretmen ise yalnızca tek 

mevsim oluşurdu yanıtını vermiştir. 5 numaralı öğretmen ise bu soruya hiç yanıt verememiştir. Sorulan 

her iki soru da mevsimlerin nasıl oluştuğuna ilişkin olmasına rağmen sorunun sorulma düzeyi değiştikçe 

öğretmenlerin bu bilgilere yalnızca bilgi düzeyinde cevap verebildikleri belirlenmiştir. Bunun yanında 

öğretmenlere mevsimlerin oluşumu hakkında açık uçlu soru sorulmuştur. Bu soruda; 

 Mevsimlerin oluşmasının nedeninin bilimsel olarak doğru olarak kabul edilmesi için verilmesi gereken 

cevaplar; 

 Dünya’nın küresel bir şekle sahip olması, 

 Dünya’nın 23,5 derecelik eksen eğikliğine sahip olması, 

 Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanma hareket sonucu şeklinde açıklama yapılması olarak, 

 Mevsimlerin oluşmasının nedeninin bilimsel olarak kısmen doğru olarak kabul edilmesi için verilmesi 

gereken cevaplar; 

 Bilimsel olarak doğru olarak kabul edilen öncüllerden bir kısmının eksik yazılması, 

 Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığının mevsimler üzerinde bir etkisi yoktur şeklinde açıklama yaparak, 

etkisinin ne olduğunun belirtilmemesi olarak, 

 Mevsimlerin oluşmasının nedeninin bilimsel olarak yanlış olarak kabul edilmesi için verilmesi gereken 

cevaplar; 

 Bilimsel olarak doğru ya da kısmen doğru olarak kabul edilen cevapların dışında bir cevap vermek veya 

açıklama kısmını boş bırakmak olarak belirlenmiştir.  

 Bu doğrultuda öğretmenlerin verdikleri cevaplar tablo 5’te verilmiştir. 
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Tablo 5. Analiz Düzeyinde Öğretmen Cevapları 

 Analiz düzeyi 

1 

 
2 

 
3 
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4 

 
5 

 
 

Tablo 5 incelendiğinde bilimsel olarak doğru kabul edilen cevaba öğretmenlerin hiçbiri bilimsel olarak doğru kabul 

edilen cevapları vermemiştir. 1 numaralı sahip öğretmen “Güneş’in Dünya etrafındaki hareketi ve Dünya’nın 

eksen eğikliği nedeniyle oluşur.” cevabını vermesi hem kavram yanılgısını hem de eksik bilgiye sahip olduğunu 

göstermiştir. Güneş’in Dünya etrafında bir hareketi bilimsel olarak kabul edilir bir yanıt olmadığından ve 

içerisinde kavram yanılgısı ihtiva ettiğinden kavrama düzeyinde doğru yanıt vermiş olsa bile analiz düzeyinde 

mevsimlerin oluşumuna ilişkin oldukça ciddi bir kavram yanılgısına sahip olduğunu göstermektedir. Bunun 

yanında mevsimlerin oluşumunda önemli bir etken olan Dünya’nın küresel bir yapıya sahip olması yanıtına hiç 

değinmemesinden dolayı eksik bilgiye sahip olduğu söylenebilir. 

 

2 numaralı öğretmende üst düzeyde kavram yanılgısı ve eksik bilgiye rastlanmıştır. Bilgi düzeyindeki soruya doğru 

yanıt vermiş olmasına rağmen kavrama ve analiz düzeyindeki sorulara yanlış yanıt vermiştir. Öncelikle Dünya’nın 

Güneş etrafındaki (yörüngesindeki) hareketi dönme değil dolanma hareketidir. 2 numaralı öğretmenin dönme ve 

dolanma hareketleri kavramlarında yanılgıya sahip olduğu söylenebilir. Ayrıca mevsimlerin oluşumuna etki eden 

etmenlerden olan eksen eğikliği ve Dünya’nın küresel yapıya sahip olması açıklamalarına hiç değinmemiş olması 

bu konuda eksik bilgiye sahip olduğunu göstermektedir.  

 

3 numaralı öğretmen 1 numaralı öğretmen ve 2 numaralı öğretmen gibi bilgi düzeyindeki soruya doğru yanıt 

vermiş olmasına rağmen kavrama ve analiz düzeyindeki sorulara verdikleri cevaplar ile eksik bilgiye ya da kavram 

yanılgısına sahip olduğunu göstermiştir. 3 numaralı öğretmenin mevsimlerin oluşumunu yalnızca eksen eğikliğine 

bağlarken Dünya’nın Güneş yörüngesinde ki dolanım hareketinden ve Dünya’nın küresel yapısından 

bahsetmemesi mevsimler konusu hakkında eksik bilgiye sahip olduğunu göstermiştir. 

 

4 numaralı öğretmende diğer öğretmenlerde olduğu gibi bilgi düzeyindeki soruya doğru yanıt vermiş olmasına 

rağmen mevsimlerin oluşumunu analiz düzeyinde yalnızca Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketine bağlamıştır. 

Bunun yanında bu hareketi “dönme” olarak ifade etmiştir. Öğretmenin dönme ve dolanma hareketleri ile ilgili 

kavram yanılgısı olduğu söylenebilir. Ayrıca mevsimlerin oluşumu konusunda eksen eğikliği ve Dünya’nın 

küresel bir yapıya sahip olması durumlarından hiç bahsetmemiştir.  

 

5 numaralı öğretmenin verdiği cevaplar incelendiğinde mevsimlerin oluşumunu yalnızca eksen eğikliğine 

bağlamıştır. Bilgi düzeyinde doğru yanıt veren öğretmen kavrama düzeyindeki soruya yanlış yanıtlarken analiz 

düzeyinde de tamamen eksik bir açıklama yapmıştır. Dünya’nın Güneş yörüngesindeki dolanma hareketine ve 

Dünya’nın küresel bir yapıya sahip olmasından dolayı mevsimlerin oluşmasından bahsetmemesi mevsimlerin 

oluşumu konusuna ilişkin eksik bilgisi olduğunu göstermektedir. 
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4. Sonuç ve Tartışma 

Lightman ve Sandler (1993) yaptıkları çalışmada 12. Sınıf öğrencilerinin %10’nun mevsimsel değişimlerinin 

nedenini tam olarak kavrayamadıklarını belirlemiştir. Trumper (2006)’te yaptığı çalışmasında mevsimlerin 

oluşumu ile ilgili soruların yanıtlarını analiz ettiklerinde mevsimlerin oluşum nedeninin yazın Dünya’nın Güneş’e 

daha yakın kışın daha uzak olmasından kaynaklandığını ifade ettiklerini belirlemiştir ayrıca yazın kış mevsiminden 

daha sıcak olmasını da yazın Dünya’nın Güneş’e daha yakın olmasından kaynaklandığını belirtmiştir. Vosniadou 

(1991) genel olarak fen öğretiminde ve özellikle astronomi konularında yerleşik inançları farklı bir açıklayıcı 

çerçeve ile değiştirmeyi amaçlayan deneysel öğretim faaliyetleri kullanılarak anlaşılırlığının artırılmasının 

mümkün olduğun ifade etmiştir. 

 

Çalışma yapılırken analiz düzeyindeki soru bilgi ve kavrama düzeyindeki sorulardan önce öğretmenlere 

yönlendirilmiştir. Burada amaç çoktan seçmeli soruların cevap seçeneklerinden etkilenerek açık uçlu soruya yanıt 

vermelerin engelleyerek verilerin güvenirliğini artırmaktır.  

 

Yapılan çalışmada ilk soru mevsimlerin oluşum nedenini sorgulayan bilgi seviyesinde bir sorudur. Bu soruya 

verilen cevaplar incelendiğinde öğretmenlerin tamamının doğru yanıt verdiği görülmüştür. Sadece bu sorudan yola 

çıkarak yorum yapacak olursak öğretmenlerin tamamı mevsimlerin oluşum nedenlerini bilmektedir. Ancak ikinci 

soru ile bu durumun desteklenmesi sağlanamamıştır. İlk soruya doğru cevap veren öğretmenlerden yalnızca bir 

tanesi doğru yanıt olan “Mevsimler bugünkü gibi dört mevsim olarak oluşurdu.” Yanıtını vermişken diğerleri 

kavrama düzeyinde olan ikinci soruya yanlış cevap vermiştir. Bu sonuç öğretmenlerin astronominin temel 

kazanımlarından olan mevsimler oluşumuna ilişkin süreçleri tam olarak kavrayamadıklarını ancak ezberlediklerini 

göstermektedir. Öğretmenlere bilgi ve kavrama düzeyinden önce analiz düzeyindeki açık uçlu soru sorulmuş ve 

öğretmenlerin tamamının eksik bilgiye sahip olmasının yanında kavram yanılgılarına sahip oldukları 

belirlenmiştir.  

 

Yapılan çalışma öğretmen yetiştirme kurumlarının mevsimlerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem ve 

tekniklerinin çoğaltılması ve farklılaştırılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Mevsimlerin oluşum süreci farklı 

bakış açıları ile anlatılarak öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının kavram yanılgıları ortadan kaldırılmalı ve 

öğrenmenin daha içselleştirilmesi sağlanması önerilebilir. Bilimin geleceğini yönlendirilmesinde önemli bir ayak 

olan öğretmenlerin benzer kavram yanılgılarının ve eksik öğrenmelerin önüne geçilmesi adına kendi öğrencilerine 

astronomi konularının öğretim sürecinde uygulayacakları öğretim yöntem ve tekniklerini astronomi ile yeni 

tanışmakta olan öğrencilerinin olduklarını göz önünde bulundurarak yapılandırmalı, ilk elden doğru uyaranlar ile 

karşılaşmalarını sağlamaları gerekmektedir. Bu amaçla kavram yanılgısına yatkın olan astronomi konularının 

öğretiminde model, simülasyon, sanal gerçeklik ve laboratuvar çalışmaları vb. gibi hayal gücünü harekete 

geçirecek öğretim ortamları oluşturulması analiz düzeyinde öğretime katkı sağlayabilir.  
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Aile Etkileşimli Kollektif Aile Eğitimi Modeli 
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Özet 

Bireyin kendi yaşantısı yolu ile kasıtlı ve istendik davranış değişikliği meydana getirme süreci olan eğitim 

toplumsal açıdan da bir kültürleme aracıdır. Milletler asırlar boyunca hem kültürel, hem de toplumsal varlıklarını 

eğitim ile günümüze kadar taşımışlardır. Bilginin hızla kendini yenilediği günümüzde ithal eğitim sistemi psiko-

sosyal bir varlık olan bireyin duyuşsal, bilişsel ve fiziksel bütünlüğü açısından da tehdit oluşturmakta, bireyi 

yalnızlaştırmaktadır. MEB’in hali hazırda uyguladığı eğitim modelleri ve programları kendi coğrafyasının, 

toplumunun ve kültürünün ürünü olmadığı için yapılan reformlar toplumun tüm kesimleri tarafından 

içselleştirilememiş ve özümsenememiştir. İthal eğitim modellerinde verilen eğitim ile beklenen eğitim çıktılarının 

uyum içinde olmamasının bir başka nedeni de çocuğu eğitime dâhil ederken çocuğun varlığından birinci derecede 

sorumlu olan ailesinin sürecin dışında bırakılmasıdır. Söz konusu eğitimde yapılan yenilik ve reformist hareketler 

toplumun ve ülkenin ‘nitelikli insan gücü’ ihtiyacını karşılamada da yetersiz kalmıştır. Osmanlı Devleti’nin son 

dönemlerinde batı etkisiyle işlevselliğini yitiren yerli ve milli eğitim sistemimiz, Cumhuriyet Dönemi’nde bir 

eğitim ve kalkınma modeli olan ‘Köy Enstitüleri ‘ile tekrar yerli ve milli bir kimlik kazanmışsa da günümüze kadar 

varlığını koruyamamıştır. Bu çalışmamızda; Köy Enstitüleri’nin kapatılmasıyla birlikte ‘İthal Eğitim’ sisteminin 

kontrolüne geçen eğitim sistemimizin ‘İthal Eğitim’ sisteminden ayrıştırılması ve tamamen yerli ve milli bir eğitim 

modeli olan Aile Etkileşimli Kollektif Eğitim Modeli’nin işlevselliğine cevap aranmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İthal Eğitim Sistemi, Multidisipliner Eğitim, Yerli ve Milli Eğitim Modeli, Ailenin Eğitim 

Sürecine Aktif katılımı  

Family Interactive Collective Education Model 

İrem POLAT 

Technology and Design Teacher 

Bahçelievler İstanbul Ticaret Odası Science and Art Center 

polatirem@gmail.com 

 

Abstract 

Education, which is the process of creating an intentional and desired behavior change through an individual's own 

life, is also a social culture tool. Nations have carried their cultural and social assets to the present day through 

education. In today's world where information is rapidly renewing itself, the imported education system is also a 

threat to the affective, cognitive and physical integrity of the individual who is a psycho-social entity and the 

individual is isolated. Since the education models and programs implemented by the Ministry of National 

Education are not the products of their own geography, society and culture, the reforms made could not be 

internalized and assimilated by all segments of the society. Another reason for the incompatibility between the 

education provided in the imported education models and the expected educational outcomes is the exclusion of 

the family whose primary responsibility is responsible for the existence of the child while including the child in 

education. Innovation and reformist movements in this training were also insufficient to meet the needs of toplum 

qualified manpower toplum of the society and the country. Although the local and national education system, 

which lost its functionality with the western influence in the last periods of the Ottoman Empire, gained a local 

and national identity with the ‘Village Institutes olan, which was a training and development model in the 

Republican Period, but it has not survived until today. In this study; Upon the closure of the Village Institutes, the 

separation of our education system from the thal Import Education ’system and the functionality of the Family 

Interactive Collective Education Model, which is a completely domestic and national education model, is sought. 

Keywords: Imported Education System, Multidisciplinary Education, Domestic and National Education Model, 

Active Participation of Family in Education Process 
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1. Giriş 

 

1.1. Geçmişten Günümüze Eğitim Sistemleri’ne Genel Bakış 

Milletlerin hafızası, tarih denilen zaman kesiti içinde oluşmaktadır. Bireylerin kendi iradesi dışında gibi görünen 

birtakım olaylar, savaşlar, istilalar, göçler kimliğinin kişiliğinin hatta kültürünün oluşumunda son derece önemli 

rol oynar (Ortaylı, .2008). Devletlerin ve milletlerin sorunları günümüzde ortaya çıksa da çözümler için mutlaka 

geçmişe bakılır (Özdemirci ve Torunlar 2014). 

Toplumlar tarihler boyunca kültürel ve toplumsal varlıklarını günümüze kadar taşıyabilmelerini de eğitime 

borçludurlar. Eğitim bu anlamda hem kültür biriktirme hem de nesilden nesile kültür aktarma aracıdır. Dolayısıyla 

toplumlar kendi gelişim süreçlerini de yine eğitim üzerinden ölçmektedirler. Uygulanan eğitim programları ve 

hedeflenen davranış değişikliği fonksiyonel olarak ihtiyacı karşılamada yetersiz kaldığında eğitim sisteminin 

yeniden düzenlenmesi kaçınılmazdır. Bu arayışlar milletleri yeni arayışlara itmektedirler ve en çok tercih edilen 

ise batılılaşma olmuştur.    

Tarihinin belli bir dönemlerinde Avrupa ülkelerinde ya da ABD de bilim, teknoloji, ekonomi, politika, kültür ve 

sanat alanlarındaki gelişmeleri taklit ederek ya da özümseyerek almalarına ‘batılılaşma’ denir. Hemen hemen her 

ülkenin bir modernleşme (Batılılaşma) dönemi vardır ( Karataş, 2003). Batılılaşma beraberinde küreselleşmeyi de 

getirir. 

Küreselleşme; ulus devletleri kültür farklılıklarını besleyerek aşındırırken (Göktolga ve Gündoğmuş, 2015 ) 

eğitimi de kapsama alanı içine almıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nda III. Selim ile başlayan Eğitim’de Batılaşma 

Hareketi askeri alanda başlamış olsa da eğitim alanında da Fransız Eğitim Sistemi’nin Osmanlı Devleti’nin Eğitim 

Sistemi’ne aktarılması ve müfredat olarak uygulanmaya başlanmıştır. 

Evrensel eğitim programları her millete, her coğrafyaya her topluma uygulanabilir olsa da her milletin ihtiyacını 

karşılayamayabilir. Görünen o ki 1700’lerde başlayan ‘Eğitimde Batılılaşma Hareketi’nin’ hedeflenen seviyesini 

gerçekleştirmede yetersiz kalmış ve toplumun nitelikli insan ihtiyacını da karşılayamamıştır. İthal eğitim 

modellerinde verilen eğitim ile beklenen eğitim çıktılarının uyum içinde olmamasının bir başka nedeni de çocuğu 

eğitime dâhil ederken çocuğun varlığından birinci derecede sorumlu olan ailesinin sürecin dışında bırakılmasıdır.  

Milletler asırlar boyunca toplumda karşılaştıkları sorunların kaynağını da ve çözümünü de uyguladıkları eğitimde 

aramışlar ve görünen o ki aramaya da devam edecekler. Türk Milli Eğitim Sistemi’ni oluşturan eğitim modelleri 

tümüyle kendi coğrafyasının, kendi toplumunun ve kendi kültürünün ürünü olmadığı için yapılan uygulamalar ve 

reformlar toplumun tüm kesimleri tarafından içselleştirilememiş ve özümsenememiştir.  

Hunlar’ ın, Göktürk’lerin ve Uygurların İslamiyet öncesi dönemde hüküm sürdüklerinden doğal olarak güçlü 

savaşçı olmanın ön planda olduğu dolayısıyla kılıç kullanmak, at binmek, vb gibi iyi bir savaşçı da bulunması 

gereken özelliklere ağırlık verilmiştir. Hunlar da tıpkı geçmişte ki ataları gibi göçebe bir hayat yaşamışlardır. Gerek 

Göktürkler gerekse Uygurlar kendi alfabeleri olmasına rağmen köklü bir eğitim sistemini 

oturtamamışlardır.(Erdoğan, 2002). 

1.1.1. İlk Türk Devlet’lerinde Eğitim Sistemi 

Türkler Kök-Türk ve Uygur alfabeleri dışında V. yüzyıldan itibaren inançlarına ve etkileşime girdikleri kültür 

çevrelerine göre çeşitli alfabeler kullanmışlardır.,Türklerin İslâm dinini kabul etmeleriyle birlikte XI. Yüzyılın 

başından itibaren Arap alfabesi, Türkler arasında yaygınlaşmış olmakla birlikte  Arap harfleri hiçbir zaman 

Türkçe’nin ses yapısına uymadığı için okunup yazılması da sorun olmuştur .(Tongul, 2004).  

Türk Devletleri’nde genellikle töre ağırlıklı eğitim verilmiş olup, Türkler ananelerine gelenek ve göreneklerine 

bağlı bir millettir. İslamiyeti kabul eden Türkler de inanç sistemi çocuk yetiştirmede etkisini göstermiştir. (Doğan, 

1997). Türk Devletleri’nde aileler ‘aile içinde verilen eğitimin’ toplumla uyumlu olmasına özen gösterirken öte 

yandan da çocukların ve gençlerin sosyalleşmeleri için özel çaba sarf etmişlerdir. Türk tarihinde toplumun eğitimi 

için şiirler, destanlar ve atasözlerinin derlendiği ve bu derlemeler halk ozanları aracılığı ile nesilden nesile 

aktarılması halkın eğitimine verilen öneme dikkat çekmektedir. Türk kültüründe çok önemli bir yer olan destanlar 

halkın eğitimini sağlamanın ve bilgi aktarmanın yanı sıra kültür aktarımı da sağlanmıştır.  

1.1.2. Selçuklularda Eğitim Faaliyetleri 

Selçuklular da Eğitim faaliyetleri medreselerde yürütülürken; bir yandan da , Ömer el-Hayyam ve arkadaşları 

rasathane de gözlemler yaparak güneş takvimi (Zic-i Melikşahi ve Takvim-i Cellllf'yi ) hazırlamışlardır. Türkler'in 
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ve Selçuklular'ın hükümranlığı döneminde İslam kültürü ve biliminin en parlak dönemi olup pek çok mimari eser 

günümüze kadar ulaşmıştır (İhsanoğlu, 1998).Bir meslek örgütü olan ‘Ahilik’ ilk kez Selçuklu Devleti 

Dönemi’nde kurulmuş ve Osmanlı Devletinin eğitim sisteminde varlığını sürdürmüştür. Eğitim tarihimizde özgün 

ve önemli bir yeri olan ahilik sisteminde kalfa ve çıraklara meslek öncesi, mesleki ahlaki ve Türkler için olmazsa 

olmaz askeri bir karakter taşımaktaydı (Erdoğan, 2002). İslam dünyasının en önemli bilim kurumu olan medreseler 

ve hastaneler Selçuklu Devleti zamanında yaygınlaşmıştır. Selçuklu Devletinin hakimiyetinde bulunan ülkelerde 

de medreselerin yaygınlaştırılmasıyla okur-yazar seviyesi yükseltilmiş buna bağlı olarak ta eğitim ve sağlık 

hizmetleri artmış refah ve bayındırlık seviyesinin artmasıyla beraberinde edebiyat, sanat ve bilim faaliyetlerinin 

de artmasını sağlamıştır. (İhsanoğlu, 1998) 

1.1.3. Osmanlı Dönemi Eğitim Sistemi’ne Genel Bakış 

Osmanlı Devletinde ve hüküm sürdüğü tüm bölgelerde, çağının çok ötesinde olan Medreseler  Selçuklular ve 

Osmanlı devletinin (özellikle yükselme) dönemlinde Türklerin eğitime verdikleri önemi göstergesidir (İhsanoğlu, 

1998). Medreseler halka açık olmayıp devlet işlerinin yürütülmesinde görev yapanları yetiştirilirken halk ise 

sıbyan mekteplerine devam etmektedir ve Sıbyan mekteplerinde dini eğitim verilmektedir.(Doğan, 1997). II. 

Murat döneminde hayata geçirilen Enderun Mektepleri Fatih zamanında devletin korunmasında görevli idari ve 

mülki kadroyu yetiştirmeye yönelmiştir. (Ünal,  2008) Enderun  ise elit bir eğitim kurumu olup sadece gayri 

Müslimler ve devşirmeler alınırdı. (Erdoğan, 2002).  

Enderun yalnız devleti idare eden yüksek dereceli sivil kadroyu yetiştirmesi bakımından değil, iş ve eğitimi 

senkronize eden eğitim metodları açısından da oldukça önemli kurumlardır. İlginç olan bu kuruma sadece 

devşirmelerin alınmasıdır (Doğan, 1997). Medreselerin bozulmalarının en önemli sebepleri ise gözlem, deney gibi 

müsbet bilimlere yeterince yer verilmemesi öğretimin yöntem ve disiplin bakımından yozlaşması, öğretimde akli 

ve müspet bilimleri bırakıp yalnızca dini-şer' i bilimlerle ilgilenilmesi, yöntem bakımından aktarmacı, kitabi bir 

yol tutması, Arapça’ya ağırlık verilmesi, liyakate önem verilmemesi gibi sebepler yer almaktadır. 

Osmanlılar, karşılaştıkları entelektüel sorunların çözümünü İslam kültür ve iliminde ararken, ihtiyaç duyulan 

teknolojik gelişmelerde çözümü Avrupa'dan yani batı kültüründen almışlardır (İhsanoğlu,1998). 1860'larda Münif 

Paşa Arap alfabesinin Türkçe ile uyumlu olmadığı konusunda başlattığı tartışma 1928 yılına kadar bu konudaki 

öneriler, tartışmalar ve çalışmalar sürmüş ve halen günümüzde de güncelliğini korumaktadır (Tongul, 2004). 

Osmanlı Eğitim Sistemi, gerek okulların kuruluş yapısı gerekse eğitimin içeriği bakımından batılılaşma döneminde 

yeni bir sistem oluşturmaya çalışmıştır (Ergün, 1994). 18. yüzyılda eğitimin (özellikle halkın büyük çoğunluğunun 

devam ettiği ilkokulun) dönüştürücü gücü keşfeden yönetici seçkinler modern merkezi devletlerin gelişimi ve 

konsolidasyonu sürecinde keşfetmeleriyle başlıyor. Devamında 18.yy ikinci yarısından itibaren özellikle batı 

dünyasında ivme kazanan dünyevileşme ve laikleşmenin etkisiyle kaynağını tanrıdan alan egemenlik anlayışına 

karşı egemenliğin kaynağının ve kullanımını halka dayandıran "milli egemenlik" ilkesi çerçevesinde 

dünyevileşmesi sonucu yönetici seçkinlerin ihtiyaç duyduğu insan ve yurttaş yetiştirmeyen dayanıyor. Son olarak 

Colin Heywood’un çocukları "kusurlu yetişkinler" ya da yetişkinlerin küçük bir modeli olarak tanımladığı 18. 

yüzyıldan itibaren Batı'da bu değişimler çocukluğa ilişkin bakışı da etkisi altına alıyor. Batıda çocukluk ile ilgili 

düşüncelerde önemli değişim ve dönüşümlerin gerçekleştiği, 18.yüzyılda çocuklar bağımsız birer birey, başlı 

başına bir aktör olarak kabul ediliyor (Üstel, 2005). 

Modern merkezi devletlerin siyasal yeni öznesi olan "vatandaş"ın rolü ile III. Cumhuriyet Fransa’sını anımsatan 

II. Meşrutiyet'in getirisi olan değerler sistemine göre biçimlendirilecek yeni kuşakların üretimi, çocuğa olan ilgiyi 

artırmış olup toplumun geleceği olarak görülmeye başlanan çocuk rejimin geleceği açısından devletin 

manipülasyon alanının içine çekilmiştir. II. Mahmut ilköğretimi zorunlu hale getirmeye çalışsa da 

yaygınlaştıramamıştır. Oluşturulmaya çalışılan " yeni insan-yeni yaşam" anlayışıyla Tanzimat Döneminde başlı 

başına bir aktör olarak keşfedilen çocuk, II. Meşrutiyet döneminde inşa edilmeye başlanmıştır. (Üstel, 2005). 

Böylece merkezi otoritenin merkezkaç güçlere karşı ortak bir siyasal aidiyet ve sadakat duygusu geliştirmek 

amacıyla, 19.yüzyılın ikinci yarısından  itibaren "okulda vatandaş eğitimine özel bir önem verdiği lsviçre, Belçika, 

Almanya, Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerden yaklaşık 50 yıl 

sonra Meşrutiyet pedagogları da "malumat-ı medeniyetinin vatandaş yetiştirmedeki gerekliliğine kanaat 

getirmişlerdir. Osmanlı'nın eğitimdeki esin kaynağı 1789 Devrimi'nin ertesinde parasız zorunlu ve laik eğitim 

sistemini yürürlüğe koyan Fransa'da, yurttaşlık eğitimi ( Instruction civique ) dersi, 1882 tarihli yasa ile Osmanlı 

da okullarda okutulmaya başlanana tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi derslerinin de ilham kaynağını oluşturmuş 

ve bu derslerin başlıca amacı yurtsever,  ulusal kimlik telkin etmektir (Üstel, 2005). Vatan bir milletin sosyal , 
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kültürel , maddi ve manevi  ihtiyaçlarını karşıladığı,  barındığı yerdir. Bununla birlikte vatan milletin atalarının 

eserleriyle duygusal manada beslendiği topraklardır ( Elban, 2015). 

1.1.4. Cumhuriyet Dönemi Eğitim Sistemine Genel Bakış 

1923–1924 öğretim yılında, yaklaşık 480 medresede tahminen 6.000–18.000 arasında öğrenci okumaktaydı. Laik 

sayılabilecek yaklaşık 4894 ilkokul, 72 rüştiye ve 22 idadi vardır. Bu okullarda sırasıyla 342.000 (ilkokula gitmesi 

gereken toplam çocuk nüfusunun  yaklaşık % 20’si), 5.900 ve 1.240 öğrenci kayıtlıydı. Yüksek öğrenim gören 

öğrenci sayısı ise 2.900’dür. O yıllarda azınlıkların yoğunlaştığı İstanbul, İzmir ve memurların çok olduğu Ankara 

dışında yaklaşık 60 ilde okuma bilenlerin oranının % 6,6 olduğu görülmektedir.(Sayılan, F.- Yıldız, A. 2009) 

18. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti’nde yapılan eğitim alanında yeniliklerle Cumhuriyet Dönemi’ne bir 

alt yapı oluşturulmuş olsa da, batı tarzı yeni kurumların açılmasıyla birlikte eğitimde ikilik ortaya çıkmış ve 20. 

yüzyılın kabusu olan savaşlar eğitim-öğretim faaliyetlerini önemli ölçüde sekteye uğratmışlartır (Öksüz ve Köksal, 

2018).  

1860' larda Münif Paşa’nın Arap alfabesinin Türkçe ile uyumlu olmadığı konusunda başlattığı tartışma 1928 yılına 

kadar bu konudaki öneriler, süre giden tartışmalar ve çalışmalar, Cumhuriyet'in ilk yıllarında daha da önem 

kazananmış ve Atatürk bu asırlık tartışmaları harf inkılâbı ile çözüme kavuşturmuştur. (Tongul, 2004).  

II. Meşrutiyet döneminin öğretim programlan incelendiğinde‘Yurttaşlık Bilgisi ’  gerek dersin adı, gerekse 

uygulandığı yıl, eğitimin kademeleri, ve haftalık ders saat sayısının farklılıklar gösterdiği görülmektedir.  (Üstel, 

2005). Vatanseverlik millî eğitimlerin öğrencilere kazandırılacak en önde gelen amaçlarından birisidir. Bu 

amaçların sistemsel olarak ortaya çıkması millî devletlerin oluşmalarıyla doğrudan doğruya  ilişkilidir. Çünkü millî 

devletlerin en temel esaslarından birisi de toplumu oluşturan bireylerin devletiyle olan vatandaşlık bağıdır. ( Elban, 

2015). Vatandaşlık ve vatanseverlik Köy Enstitürleri ile hayat bulmuştur. 

1.1.5. Köy Enstitüleri 

Dünya da ki ülkelerin büyük bir çoğunluğu ülkelerinin geleceği için eğitim ve öğretimi milli olarak 

uygulamaktadırlar. Dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de Milli Eğitim Bakanlığı ülkemizin geleceği olan 

yeni nesillerin eğitimini ve yurdumuzun ihtiyacı olan alanlar da insan yetiştirmeyi amaç ve görev edinmiş önemli 

bir kurumdur. 

İlköğretim umum müdürü İsmail Hakkı Tonguç’un ve Maarif vekili olan Hasan Âli Yücel’in ortaya koydukları ve 

bir eğitmen projesi olan Köy Enstitüsü hem bir kalkınma hem de bir eğitim modelidir (Bahadır, 2002).  Türkiye’de 

köy okullarına öğretmen yetiştirmek ve yörenin kalkınmasına öncülük etmek için kurulmuş olan yerli ve milli 

eğitim kurumlarıdır. 

1935 yılı verilerine göre 16 milyon olan nüfusun yaklaşık 12 milyonu kırsalda yaşamaktadır. Erkeklerin %76,7’si, 

kadınların %91,8 okuma yazma bilmemektedir. Köy Enstitüleri ‘Toplumun ihtiyacını! gidermeye yönelik yapılan 

çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır. ( Sayar, 2019) 

1700’lerde başlayan Eğitimde Batılılaşma Hareketi sonucu uygulanan ithal eğitim modelleri gerek öğrenci gerekse 

toplum açısından yeterince benimsenememiş ve özümsenememiştir. Oysa Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan Köy 

Enstitüleri tamamen yerli ve milli olduğu için halk tarafından kolayca benimsenmiş ve özümsenmiştir. Köy 

Enstitüleri toplumun hemen her kesiminde kabul görmesi kendi coğrafyasının ürünü olması ve kendi motiflerini 

değerlerini taşımasından kaynaklanmıştır. Öncelikli amacı köy öğretmeni ve köye yönelik diğer mesleklerde 

nitelikli insan yetiştirmek olan Köy Enstitülerinin ‘eğitimle tarımsal ekonominin rasyonelleştirilmesinin yanı sıra 

halkı da eğitmektir.  Köy Enstitüleri özellikle köylüyü, toplumsal ve kültürel ve ekonomik alanlarda etkin kılmak 

eğitim düzeyini yükseltmek için eğitime halkı dahil ederek yaygınlaştırmıştır. Tüm halkın motivasyon noktası 

vatanseverlik olmuş ve birlikten kuvvet doğmuştur. Köy Enstitülerinin öncelikli amacı köy öğretmeni ve köye 

yönelik diğer mesleklerde nitelikli eleman yetiştirmek olsa da eğitimle tarımsal ekonominin 

rasyonelleştirilmesinin yanı sıra halkı da eğitmek, özellikle köylüyü ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlarda 

etkin kılmak, bilinç düzeyini yükseltmek, böylece kırsal yapıda köklü bir değişim gerçekleştirmek hedeflenmiştir. 

Köy Enstitüleri ile öğretmenlere öğretme görevinin yanı sıra toplumu eğitmek gibi önemli bir misyonda 

verilmiştir. Köy Enstitüsü Mezunu bir Öğretmen eğitmen olmanın yanı sıra köylüye önderlik etmiştir. (Bahadır, 

2002).  Köy enstitülerinde ilk zamanlar gerek ülke ihtiyaçları gerek önceliklerin değişmesi gerekse ekonomik 

yetersizlikler nedeniyle esnek ve bölgesel imkan ve ihtiyaçlara göre değişken bir program uygulanmıştır.  
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Köy enstitülerinde eğitim beş yıllık kesintisiz ve karma olup köy enstitülerinin kontenjanları da illere ve nüfusa 

göre belirlenmiştir. Köy enstitülerinde eğitim görebilme koşulları ise beş yıllık köy okulu mezunu ya da üç yıllık 

şehir okulundan mezun olmak iki yıllık köy enstitüsü hazırlık sınıfını başarıyla tamamlama şartı aranmıştır. Beş 

yıllık eğitim-öğrenim süresinin % 43,8’i kültür dersleri, % 22,3’ü uygulamalı ziraat dersleri, % 22,3’ü uygulamalı 

teknik dersler, % 11’i de tatillere ayrılmıştı. Tatil dönemlerin de öğretmenler kendi memleketlerinde aileleri ve 

yakın çevrelerinde eğitim faaliyetlerine devam etmişlerdir. Çalışma planı yapılırken bölgesel özellikler, öğrenci 

ve öğreticilerin durumları göz önünde bulundurulmuştur. (Bahadır, 2002) Köy enstitüleri Enderun ve Medrese den 

farklı olarak kendi yerli halkına eğitim hizmeti vermiştir. 

1.1.6. Günümüz Eğitim Sistemi’ne Genel Bakış 

 

Bugünkü eğitim sistemimizin temeli 3 Mart 1924 tarihli Tevhidi Tedrisat Yasası’na dayanmakla birlikte düşünce 

tarzı olarak Batılı tarzda okullarının açılmaya başladığı Tanzimat Dönemi’ne kadar gitmektedir. O halde günümüz 

eğitim sistemi de batılılaşmanın bir parçası olarak kabul edilebilir (Karadaş, 2003).  

Bilgi, toplumsal bir olgudur; ahlâk, politika, dil, din, hukuk, ekonomi gibi toplumsal alanlardaki bilgiler, toplum 

yapısının ürünüdürler. İnsanın bilgisi üzerinde toplumun etkilerine, toplum üyesi bütün bireylerin ve sosyal 

kurumların toplumdaki yaygın bilgi yapısı ile uyum içindedir (Ergün,1994). 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren 

gelişen bilgi ve bilişim teknolojisi, bilginin üretim ve paylaşım hızı, insanlık tarihinde daha önce görülmemiş bir 

hız kazanmıştır. Ancak ‘İnsanlığın bilgi birikimi, her beş yılda bir  katlanırken, bilginin geçerliliği 

kısalmıştır.’diyor (Öztürk, C. ve  Nurdoğan, A. N.,  (2017).  ).  

Bilginin kitap arşivlerinde ve zihinlerde depolandığı yıllardaki öğretmen merkezli, ezbere ve aktarmaya dayalı 

öğretim stratejileri günümüzde işlevselliğini yitirmiştir. Çünkü ezberlenen bilgi kalıcı olmadığı gibi günlük 

yaşamdaki sorunları çözmede de yetersiz kalmakla birlikte öğrenciler okulda öğrendiklerinden çok daha farkı 

içerikteki bilgileri, bilgi teknolojileri ve özellikle de internet aracılığıyla kısa zamanda ve kolayca 

edinebilmektedir. (Öztürk, C. ve  Nurdoğan, A. N.,  (2017).  ). Durkheim'a göre, modern toplumlar bireyleri 

koruma ve yönlendirme özelliğini yitirmiştir. Yeni sosyal kurumlar insanlardan pek az konuda pek az şey istiyor; 

diğer konularda ise insanları kendi haline bırakmaktadır. İnsanlar, karşılaştıkları problemleri çözerkende yalnız 

kalıyor. Modern toplumlar, eskisinden çok daha karmaşık olmasına rağmen bireylerin yaşayışını kontrol edip 

destekleyememektedir (Ergün, 1994). 

Sonuç olarak bizim tarihimizde de kendi kültürü ve yerel dinamikleriyle kurulan, günümüze kadar gelip, Avrupa 

ülkelerinde öğrencilere ev sahipliği yapan “yerli ve milli” bir okul oluşturulamamıştır. Günümüzde hala yabancı 

menşeli okullar en yüksek puanlı öğrencilerini, en yüksek ücrete öğrencileri almaya devam etmektedir. (Saygın, 

2016).  

1.2. Aile Etkileşimli Kollektif Eğitim Modeli (AEKEM) 

 

1.2.1. Aile Etkileşimli Kollektif Eğitim Modeli Tanımı 

Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal gelişimlerinde, sosyal ve kültürel çevrenin etkisi oldukça yüksektir. 

Öğrenme/öğretme sürecinde öğrenciler, bilimsel yöntemi kullanabilen, mantıklı ve doğru kararlar alabilen, 

eleştirel ve analitik düşünebilen, empati kurabilen, kendisine, ailesine, ülkesine ve insanlığa yönelik olumlu tutum 

ve değer geliştirebilen bireyler olarak yetiştirilmelidir. (Öztürk,C.ve Nurdoğan, A. N. (2017). ). 

AEKEM ’inde eğitim ve öğretimin en önemli bileşenleri okul, öğretmen, öğrenciler, ailelerin yanı sıra eğitimden 

doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen kurum ve kuruluşlardır. AEKEM ’inde tüm  paydaşların her birine yerinde, 

zamanında etkin katılımla birbirlerinin deneyimine eşlik etme ve yararlanma fırsatı verir. Ve bu süreçte herkesin 

hem bireysel hem de ortak deneyimini yeniden üretilmesine imkan sağlar. AEKEM hem davranışçı hem bilişsel, 

hem duyuşsal hem de yapısal yaklaşımı içerdiği gibi ailenin deneyimlerini de sürece dahil ederken eğitimi 

zenginleştirerek sosyal öğrenme becerisi açısından  da bireye katma değer sağlar. AEKEM’ de toplumun temeli 

olan aile eğitim sürecine aktif katıldığı için  içeriğe yapılacak küçük müdahaleler ile her ülkeye ve her millete 

kolayca uyarlanabilir. 

AEKEM’i vagonlardan oluşan bir trenin raylar üzerinde hareket etmesine benzetebiliriz. Mevcut eğitim sisteminde 

aile çocuğu okula bırakıp süreci dışarıdan izlerken   AEKEM’ de kendisi de çocuğun yolculuğuna eşlik eder. Her 

vagon bir eğitim kademesini temsil eder ve katar katar üzerine koyarak ilerler ve ilerlerken de aile ile aradaki 

makas açılmaz onlarında bu sürece eşlik ederek dolaylı yoldan eğitim almasına imkan sağlar. Sabit bir okul binası 
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içinde öğretmen ve öğrenci etkileşimli sınırlandırılmış bir eğitim hizmeti yerine değişik faaliyet ve öğrenme 

ortamlarına geçiş olanağına sahip ve öte yandan da hep birlikte ilerleyen bir sistemdir. AEKEM, Mevlana 

Hazretleri’inin pergel meteforuna benzetilebilir. Pergelin sivri ucu sabittir ve diğer ucu dairesel olarak  hareket 

eder. AEKEM ’imi de  pergelde olduğu gibi bir ayağı kendi köklerinde sabit diğer ayağı pergel misali tüm kainatı 

dolaşır. İki ayağını yerden kesip köklerinden kopmamalı, iki ayağı yerde sabit statik olmamalı, bir ayağı kendi 

köklerinde diğer ayağı kainatı dolaşmalıdır. AEKEM ’inde de bireyin bir ayağı kendi köklerinde 

ailesinde(ülkesinde) diğer ayağı ile mikro çevresinden  başlayarak bireyler arası, disiplinler arası, kurumlar arası 

nihayetinde uluslararası genişleterek makro çevresini kapsayarak dolaşmaktadır. İthal Eğitim Modelleri’nde çocuk 

eğitim sürecine alınırken aile aktif eğitim sürecine dahil edilmemektedir. İthal Eğitim Modelleri kısa vadede başarı 

gösterse de uzun vadede istenilen başarıyı sağlamadığı ülkenin yetişmiş nitelikli insan gücünü ihtiyacını 

karşılamada yetersiz kaldığı ve eğitimin beklentileri karşılamadığı yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur. Eğitim 

kavramının tanımlanmasında okulun rolü ve önemi yadsınamaz.Ülkemizde kültür kavramı genelde çok dar 

anlamda kullanılmaktadır ve daha çok güzel sanatlar ile kısıtlanmaktadır. (Kılıç,F. 2009) Oysa kültür  bireyin 

kimliğidir soy ağacıdır aidiyet bağıdır ve beslendiği topraktır.  

Her çocuk kendi toprağında sağlıklı yetişir hem kendi kültüründen beslenir, hem kendi yaşamından doyum elde 

eder hem de mikro çevresinden makro çevresine doğru genişleyerek ailesine, çevresine ülkesine, milletine 

dolayısıyla da tüm insanlığa katkı sağlar. Öksüz ve köksüz değil; köklerine bağlı, kendi köklerinde yetişen ve 

kendi köklerinden beslenerek kendi köklerinin hatalarından ders alan, kendi köklerinin ihtiyaçlarının farkına varan 

ve bu ihtiyaçları gidermek için yine kendi kökleri ile işbirliği içerisinde kollektif hareket ederek hep birlikte 

büyüyerek gelişen bir eğitim modelidir. 

AEKEM’nin temeli eğitimin tüm aşamalarına aileyi de dahil etmekten geçmektedir. (Müfredatın 

belirlenmesinden, eğitim yöntem ve tekniklerine, eğitim uygulama ortamlarının tasarımından uygulanma sürecine 

kadar). İthal eğitim modellerinde çocuk aileden alınır, okulda gerek eğitim gerekse öğretim devletin belirlediği 

şekilde öğretmen tarafından uygulanır. AEKEM’nde ise müfredatın belirlenmesinden uygulama aşamalarına kadar 

aile de sürece dahil edilir. 

Sosyal bir varlık olan birey içinde yaşadığı sosyal ortamlarla pek çok kişi, kurum ile etkileşime girerek şekillenir. 

Bu etkileşim onun kişiliğinin oluşmasında da rol oynar. Bunlar içinde en önemli ve en öncelikli olan eğitimdir. 

Bireyler değişen ortamlara uygun bilgi ve becerilere eğitim yardımıyla donatılırlar. Değişim sürecinde 

gerçekleştirilmeye çalışılan istendik davranış değişimi toplumsal değerlerin dikkate alınması, değişimin niteliğini 

ve yönünü belirlemede etkili olmaktadır. Her toplumun kültürel özellikleri, temel dinamikleri vedeğerlerinin 

dikkate alınması değişimin istenilen yönde başarısını da belirlemede etkili olacaktır. Eğitim ve eğitim kurumları 

bunun yapılmasında birinci derecede etkin rol oynayan kurumlardır (Özkan,2011). 

AEKEM hem disiplinler arası, hem bireyler arası, hem de  paydaşlar  arası işbirliği ilkesine dayanan döngüsel ve 

tepkisel bir eğitim modelidir. Her ders için temel felsefe bir dersin her şeyini, her dersin bir şeyini öğrenmeyi 

hedefler. Birey işlediği konunun her şeyini,  aile bireyleri bir ya da birkaç şeyini öğrenir. Aile kendi çocuğuyla 

‘aile projesi’ deneyimini her yönüyle geniş çaplı uygularken, kendi ailesi ve diğer öğrencilerin aileleri ile sınırlı 

yönlerini paylaşır. 

Sonuç olarak öğrenci dersi hem okulda öğrenir hem evde öğreterek tekrar eder ve böylece eksiklerinin farkına 

varır. Aile çocuk üzerinden dolaylı yoldan eğitim alırken eğitimini de denetlemiş olur. Sistem içerisinde her birey 

hem kendi öğrenmesinden hem de sürecin denetiminden sorumludur. Başlangıçta biraz ağır ilerlemekle birlikte 

sistemin oturmasıyla birlikte normalden daha hızlı ilerler. Hem bireyi hem ailesini hem de toplumu eğitime dahil 

etmiş olur. Tabi aynı işlem okul ve kurumlar arasında da döngüsel olarak sisteme dahil olacağından hangi alanda 

eğitime ihtiyaç olduğu ve hangi alanda nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulduğu da belirlenir ve sistem çıktıları 

kendi içinde kendi kontrol sistemi ile eğitim çıktılarını zaman ve enerji kayıplarının da önüne geçmiş olur. 

 

Aile Etkileşimli Kollektif Eğitim Modeli  (AEKEM) Sınıflandırma 

Eğitim Kademesine Göre Kurumsal İşbirliğine Göre Bireylerarası İşbirliğine Göre 

Okul öncesi T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen 

Ortaokul T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Öğrenci 

İlkokul T.C. Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

ve  Aile Bakanlığı  

Veli 

Lise T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Diğer öğrenciler 
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Fakülte T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  Diğer Veliler 

Lisansüstü Eğitim T.C. Dış İşleri Bakanlığı Toplum 

Doktora + Tüm Bakanlıklar + Diğer Toplumlar + 

Şekil 1. Aile Etkileşimli Kollektif Eğitim Modeli Sınıflandırma 

1.2.1. Aile Etkileşimli Kollektif Eğitim Modeli Uygulaması 

21. yy da bilgi ve teknoloji  alanındaki hızlı değişimler eğitime de yansımaktadır. Bu hızlı değişim nedeniyle eğitim 

ve öğretim sürecine, öğretmen, öğrenen  kavramlarına yüklenen anlamlar da değişmekte, eğitim sürecinden 

beklentiler farklılaşmaktadır.Bir başka deyişle eğitimde ki paradigmalar da değişmektedir. Bu süreçten etkilenen 

öğrencilerin farklılaşan ihtiyaçlarına cevap verecek farklı öğrenme modelleri ortaya çıkmaktadır.( Kardaş, ve 

Yeşilyaprak,  2015). AEKEM farklılaşan ihtiyaçları karşılamaya yönelik ortaya çıkan bir modeldir. 

Teknolojinin hızla ilerlemesi ve hemen her alana kolay erişim sağlaması nedeniyle dünya ülkeleri ekonomik, 

sosyal ve kültürel bir erozyana maruz kalmaktadır. Ülkemizin gelişmiş ülkelerle rekabet gücünü elinde 

bulundurabilmesi için hızla değişen teknolojiye uyum sağlaması ve ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü 

yetiştirmesi gerekmektedir. Bu amaç için çalışırken özünü ve sahip olduğu toplumsal değerleri de koruyabilmek 

zorundadır. Dolayısıyla sürekli değişen ve geçerliliğini yitiren bilgi ve teknoloji ile bireylerden beklenen özellikler 

de değişmekte kuşaklar arasında ki makas git gide açılmakta aile bireyleri birbirlerine yabancılaşmaktadır. 

Günümüz çocukları aileler tarafından değil internet üzerinden eğitilmektedir. İnternet bilgiye erişimi 

kolaylaştırırken filtre edilmeyen bilgi de MEB’in  ve ailelerin işini zorlaştırmaktadır. AEKEM bu anlamda da 

MEB’in ihtiyaçlarını karşılamada ve toplumun en temel yapı taşı olan aileyi koruma açısından da yararlı olabilir. 

AEKEM modeli ‘Bir dersin (konunun) her şeyini diğer derslerin o ders ve konu ile ilişkisini öğrenme ‘ felsefesine 

dayanmaktadır. AEKEM disiplinler arası işbirliği olmakla birlikte bireyler ve kurumlar arası işbirliği ilkesine 

dayanmaktadır. Bu bağlamda yürüttüğümüz çalışmalar ve uygulamalar içeriğe göre değişkenlik göstermiştir. 

Birden fazla uygulama eş zamanlı yürütülmüştür. Seçmeli Zeka Oyunları dersinde ilk aşamada ders programında 

olan (Mangala,koridor,satranç,abalone vb)  oyunları oynamayı öğrenen çocuklar beyin fırtınası yaparak oyunlar 

ile diğer derslerin arasında ki ilişki kurmaları sağlanmıştır. Ardından  öğrencilerin okulda öğrendikleri oyunları  

evde ailelerine öğretmeleri ve hayatları ile ilişkilendirmeleri üzerine düşünmeleri istenmiştir. Okulda öğretilen 

mevcut oyunların dışında ‘aile proje ödevi’ olarak ‘ eğitsel oyuncak ve zeka oyunları tasarımı’ yapmaları 

istenmiştir. Sınıfta beyin fırtınası yapılarak eğitsel oyunun taşıması gereken kriterler belirlenmiştir. Bu kriterler;  

oyunlar tasarlanırken az bir ders ile doğrudan diğer dersler ile dolaylı olarak ilişkilendirilmesi , strateji, kural, 

yönerge, hedef kitle, zorluk (seviye) vb ortak özellikler olup öğrenci ve ailelerinin tasarlayacağı ‘aile projesinin’ 

de bu kriterleri taşıması istenmiştir.  

Her çocuk ailesi ile birlikte bir eğitsel oyun veya zeka oyunu tasarlayarak önce aile içinde işlevselliğini test ederek 

işlerliğinden emin olduktan sonra okulda arkadaşları ile birlikte oynayarak onların değerlendirmeleri istemiştir. 

Nihayetinde yapılan çalışma tüm test aşamalarını tamamladıktan sonra kurallar hazırlanmış ve başkalarının 

kullanımına uygun hale getirildikten sonra tüm oyun ve oyuncaklar okulda sergilendikten sonra sosyal medyadan 

gelen talepler doğrultusunda velilerin, öğrencilerin öğretmenin ve okul idaresinin ortak kararıyla Ağrı İlinde 

bulunan Kiptaş Ortaokuluna hediye olarak gönderilmiştir. Aileler öğrenci ile birlikte tüm sürece aktif olarak 

katılmış çalışmaların büyük çoğunluğu okul dışında gerçekleştirilmiştir. Öğretmen süreç içerisinde yönergeleri 

vermiş ve sadece klavuzluk etmiştir. Öğretmen doğrudan fikir verme yönlendirme ya da rol model olma vb 

davranışlardan özellikle kaçınmış ve gerek çocuğun gerekse ailelerin yaratıcı yönlerini açığa çıkarmalarına fırsat 

tanırken diğer yandan da katılımcıları ve süreci gözlemlemiştir.  

Öğretmen Teknoloji ve Tasarım Dersinde ‘Tasarım hayalle başlar, teknoloji ile hayat bulur’ diyerek ‘Atıkları kay-

nağında ayrıştırma ve dönüştürme’ konusu hakkında bilgi verdikten sonra öğrencilerin konuyu diğer disiplinler ile 

ilişkilendirmeleri için beyin fırtınası yapılmıştır. Ardından konuyu ailelerine anlatmalarını bu konuda ailelerin evde 

atıkları kategorize ederek ayrıştırmaları için atıklardan çöp kovası tasarlamaları istenmiştir. Atıkları değerlendirme 

‘aile projesi’ için kendi atıklarını dönüştürerek bir ürün geliştirmişler ve bu çalışma sürecini de raporlaştırmışlardır. 

Bir başka uygulama ise ‘Gıdalarda ki katkı maddeleri ve GDO’lu yiyecekler’ konusunda öğrencilerden aileleri ile 

birlikte konuyla ilgili belgesel izlemelerini daha sonra konuyla ilgili araştırma yaparak dosya hazırlamalarını ve 

hazırladıkları dosyaları aile bireylerine okul ortamında ki gibi sunmaları istenmiştir. Tüm süreç tamamlandıktan 

sonra aileler, öğrenciler ve öğretmen  bir araya gelerek süreci ve öğrenmeleri değerlendirmişlerdir. Yapılan çalışma 

sonunda velilerde dolaylı öğrenme gerçekleşirken ebeveyn eğitiminden sorumlu olan çocuklarda beslenme 

alışkanlıkları kısmen değiştiği gözlenmiştir. Benzer çalışmalar ‘Evde Tarım Uygulamaları, Topraksız Tarım, 

Hidroponik Tarım, Atıkların Değerlendirilmesi, Mimari Proje Tasarımları, Atıklardan Fonksiyonel Eşya Üretimi’ 

gibi farklı içerikler ve konular üzerinden tekrar tekrar uygulanmış ve aileler zaman zaman ödevlendirlmekten 
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şikayet etselerde süreç sonunda edindikleri bilgiden ve aile içi iletişimin artmasından dolayı duydukları 

memnuniyeti dile getirmişlerdir. Bu süreçte aldıkları eğitimi içselleştirebildikleri yaşamlarına uyarlayabildikleri 

gözlenmiştir. Son olarak öğrencilerden her hangi bir derste öğrendiği bir konuyu diğer dersler ile ilişkilendirerek 

ailelerine anlatmaları  istenmiş ve ders sonunda süreç beyin fırtınası yapıldıktan sonra anket ile değerlendirilerek 

bitirilmiştir. Ölçme ve değerlendirmede ise kriter çalışmanın amacına ulaşması, öğrenilen bilginin özümsenmesi 

ve hayata uyarlanması olmuştur.  

2. Yöntem  
 

Araştırma Modeli 

Bu çalışmada Osmanlı Devleti öncesinden başlayarak Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Dönemi eğitim 

sistemi günümüze süregelen Millî Eğitim Sistemi içerik ve değerler eğitimi açısından literatür tarama ve alan yazı 

yöntemiyle incelenmiştir.Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İstanbul Avcılar Alsancak Ortaokul öğrencileri arasından 

gönüllük esasına dayanarak seçilen bir grup öğrenci  ve velileri ile okul idaresi, araştırmayı yürüten öğretmen, 

çalışmaya katılan diğer öğrenciler  ve onların velilerinin etkin katılımıyla Teknoloji ve Tasarım Dersi ve Seçmeli 

Zeka Oyunları Derslerinde  yapılan bir dizi etkinlik ve faaliyetler  sonucunda ortaya çıkan çalışmanın literatür 

taraması ile  birlikte ele alınarak  oluşturulmuştur. 

 

Evren -örneklem, Çalışma grubu: 

MEB İstanbul Avcılar Alsancak Ortaokul öğrencileri arasından gönüllülük esasına dayanarak seçilen, öğrenci, 

veli, öğretmen ve okul yöneticilerinden oluşan 100 kişilik bir araştırma grubu ile bir dizi çalışma yürütülmüştür. 
 

Verilerin toplanması/ Veri toplama aracı 

AEKEM’i uygulamaya konulmadan önce,gönüllü olan öğrenci ve ailelerine yönelik mevcut eğitim sitemi 

menununiyetini ve uygulanan eğitim modelinin memnuniyetini ölçmek amacıyla, araştırmacı öğretmen tarafından 

anketler geliştirilmiştir. Anketler 100 katılımcıya online olarak internet üzerinden uygulanmıştır.  

Veri Analizi 

AEKEM’i uygulamaya konulmadan önce mevcut eğitim sistemi memnuniyetini ölçmek amacıyla araştırmacı 

tarafından geliştirilen ve 100 katılımcıya uygulanan öntest sonuçları değerlendirilmiştir. İstanbul Avcılar Alsancak 

Ortaokulu öğrencilerinden gönüllü olan öğrenci ve ailelerine mevcut eğitim sitemi menunuiyetini ölçmek üzere 

araştırmacı öğretmen tarafından hazırlanan anket (ön test) online olarak internet üzerinden katılımcılara  

uygulanmıştır. Ankete katılanların %60 kadın, %40 erkek;  olup ‘Mevcut eğitim sisteminden memnun musunuz?’ 

sorusuna verilen cevaplar ışığında memnun olmayanların oranı   %62 iken memnun olanların oranı, %5,te 

kalmıştır. Kısmen diyenlerin oranı  %31 ile kayda değer biro ran olup değiştirilmesini istedikleri alanlar olduğu 

sonucuna varılabilir.  

Mevcut uygulanan eğitim sistemimizin yerli ve milli olduğunu düşünenlerin oranı  % 5 iken  düşünmeyenlerin 

oranı % 36, Kısmen diyenlerin oranı %49, Fikrim yok %10 ‘dur. 

Aile,çocuk,öğretmen,diğer öğrenciler ve onların ailelerinin etkileşimde olacağı bir eğitim modelinin eğitim 

sistemimizi zenginleştireceğini düşünenlerin oranı %65, kısmen %25 düşünmeyenlerin oranı ,% 8 dir. 

Ayrıca ön testte ‘Çocuklarının eğitimine dolaylı olarak katılan ailelerinde eğitimden faydalanacağını düşünüyor 

musunuz? ‘ sorusuna Kesinlikle evet % 60, kesinlikle hayır %4,Kısmen %33 ve fikrim yok % 3 cevabı verilmiştir.  

AEKEM’ne ihtiyaç duyulup duyulmadığı hakkında bir veri elde edebilmek için  varsayılan duruma ilişkin bir 

sorusuna Kesinlikle evet  cevabı verenlerin oranı %64, kısmen %24, iken kesinlikle hayır %5 te kalmıştır. 

AEKEM’inin tanımı yapılarak ‘Bu tip bir eğitim modelinin ailelerin de eğitilmesine katkı sağlayacağını düşünür 

müsünüz?’ sorusu yöneltilmiş ve katılımcıların % 65 kesinlikle evet derken, Kısmen %25,  kesinlile hayır 

diyenlerin oranı %4,te kalmıştır.,Aynı ankette son olarak ‘Yerli ve millii eğitim için ailenin de eğitimde aktif rol 

alması gerektiğini düşünüyor musunuz?’sorusuna %75 Kesinlikle evet, cevabı yerli ve milli eğitimde ailenin 

katılımı gereklidir  sonucuna varılabilir. 
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Tablo 1. Mevcut Eğitim Sistemi Memnuniyet Anketi 

Mevcut Eğitim Sistemi Memnuniyet Anketi Ön test 

Cinsiyet Kadın  %60 Erkek        %40 

                      Toplam 100 kişi 

 Mevcut Eğitim Sistemi Memnuniyet Anketi   

Sorular  Cevaplar 

 Kesinlikle 

Evet    % 

Kesinlikle 

Hayır    % 

Kısmen        

% 

Fikrim 

Yok     % 

Mevcut eğitim sisteminden memnun musunuz? 5 62 31 2 

Mevcut  eğitim sisteminin yerli ve milli olduğunu düşünüyor musunuz?  5 36 49 10 

Aile,çocuk,öğretmen,diğer öğrenciler ve onların ailelerinin etkileşimde 

olacağı bir eğitim modelinin eğitim sistemimizi zenginleştireceğini 

düşünüyor musunuz?  

65 8 25 2 

 Çocuklarının eğitimine dolaylı olarak katılan ailelerinde eğitimden 

faydalanacağını düşünüyor musunuz 

60 4 33 3 

Varsayılan duruma ilişkin sorular 

 Örneğin çocuğunuzla ortak proje yapacaksınız, istediğiniz ders ve 

öğretmenden proje seçme hakkınız var ancak hangi dersi seçerseniz 

seçin diğer derslerle ilişkilendireceksiniz ve çocuğunuzla birlikte 

öğrenme sü-recine aktif katılacaksınız. Öğretmen sadece size klavuzluk 

edecek!. Böyle bir eğitim modelinin hem aile, hem çocuk hem de ülke 

açısından yararlı olacağını dü-şünür müsünüz? 

       64  5        24  7 

 Yukarıda ki varsayılan duruma ilişkin cevaplandırın lütfen ‘Bu 

tip bir eğitim modelinin ailelerin de eğitilmesine katkı 

sağlayacağını düşünür müsünüz? 

       65  4

  

       25         6 

Yerli ve millii eğitim için ailenin de eğitimde aktif rol alması gerektiğini 

düşünüyor musunuz? 

       75  4

  

     19  2

  

 

Uygulanan anket sonuçlarına göre, mevcut eğitim sistemimizin yerli ve milli olmadığı inancı hakimdir. 
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Tablo:2 Aile Etkileşimli Kollektif Eğitim Modeli değerlendirme anketi 

Aile Etkileşimli Kollektif Eğitim Modeli Değerlendirme Anketi 

Cinsiyet Kadın      %49,8 Erkek %33.2 

                                Katılımcı  Öğrenci %45.65      Veli 37.35 

                                Toplam 83 kişi 

Aile Etkileşimli Kollektif Eğitim Modeli Değerlendirme Anketi 

Sorular Cevaplar 

 Kesinlikle 

Evet    % 

Kesinlikle 

Hayır    % 

Kısmen 

% 

Toplam 

yanıt 

Daha önce ailenizle ortak bir proje yürüttünüz mü? 44,6 28,9 26,5 83 

AEKEM sürecinde yaptığınız çalışmalarınız sürecinde sorun 

yaşadınız mı? 

36.2 26.5 37.3 83 

AEKEM sürecinde yaptığınız çalışmalar aile içi iletişiminize 

katkı sağladı mı? 

73.5 16.9 9.6 83 

Ailenizle birlikte yaptığınız çalışmaların ailenizin eğitimine katkı 

sağladığını düşünüyor musunuz? 

75.9 12 9.6 83 

AEKEM ‘nin eğitim sistemimize katkısı olacağını düşünüyor 

musunuz? 

75.9 12 12 83 

AEKEM ‘nin ülke ekonomisine katkısı olacağını düşünüyor 

musunuz? 

81.9 4.6 13.3 83 

Aile Etkileşimli Kollektif Eğitim Modeli projesi kapsamında ne 

tür çalışmalar yaptınız? 

Birden fazla seçenek işaretlenebilir. 

Oyuncak 

tasarımı 

%67.1 

GDO 

Beslenm

e Alış.% 

84.1 

Atık 

değer. 

%74.4 

 

 

 

       82 

Tarım 

projesi 

%56.1 

Mimari 

tas. 

%75.6 

Hiçbiri 

%2.4 

Aile Etkileşimli Kollektif Eğitim Modelinin ailenize ve size ne 

tür katkılar sağladı? 

Problem 

Çözme 

becerisi 

gelişti 

%50.5 

Beslenm

e 

Alışkan. 

Değişti 

%80.2 

Yeteneği

mizi fark 

ettik 

%49.4 

 

    81 

Aile içi 

işbirliği 

arttı %55.6 

Tarımın 

önemini 

fark ettik 

%70.4 

Hiçbir 

şey 

katmadı 

%1.2 

 

AEKEM ‘nin eğitim sistemimize katkısı olacağını düşünüyor musunuz? Sorusuna %75 kesinlikle evet ekonomiye 

katkısı olacağını düşünüyor musunuz? Sorusuna %81,9 gibi yüksek bir orana karşı; eğitim sistemine katkısı olmaz 

diyenler %12, ekonomiye katkısı olmaz diyenlerin oranı 4,6 da kalmıştır. Bu veriler ışığında ailenin eğitim 

sürecine aktif katılmak istediği ve AEKEM’nin eğitim sistemimize, ekonomimize ve aile içi iletişime katkısı 

olacağı yönünde ki inanç yüksektir.  

 

3.  Bulgular 

İlk olarak, Millî Eğitim Sistemi’ne genel olarak bakıldığında; daha çok ithal eğitim modeline ağırlık verildiği çoğu 

zaman Türk Milletinin kültürel ve Geleneksel yapısına uyarlanmadığı görülmektedir. Bu itibarla Millî Eğitim 

Sistemlerinde yerli ve milli bir eğitim modeline yönelik bir bulguya rastlanmamıştır. 

AEKEM’i uygulamaya konulmadan önce mevcut eğitim sistemi  memnuniyetini ölçmek amacıyla araştırmacı 

tarafından geliştirilen ve 100 katılımcıya uygulanan öntest uygulanmıştır. AEKEM’ne ihtiyaç duyulup 

duyulmadığı hakkında bir veri elde edebilmek için AEKEM’nin özelliklerini taşıyan ve varsayıma dayandırılan 

ailenin eğitim sürecine aktif katılacağı öğretmenin klavuzluk edeceği bir eğitim modelinin aile, çocuk ve  ülke 
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açısından yararlı olup olmayacağı  sorusuna Kesinlikle evet  diyenlerin oranı  %64, iken kesinlikle hayır  diyenlerin 

oranı %5 te kalmıştır ki bu veriler ışığında ailelerim sürece dahil olmak ,istedikleri sonucuna varılabilir. 

Yine aynı anket sonuçlarına gore ‘AEKEM nin ailelerin de eğitilmesine katkı sağlayacağını düşünenlerin oranı  % 

65, iken olumsuz düşünenlerin oranı  %4’te kalmıştır. 

Aynı ankettin sonuçlarına gore ‘Yerli ve millii eğitim için ailenin de eğitimde aktif rol alması gerektiğini 

düşünenlerin oranı %75, iken , katılmayanların oranı %4 tür. 

Uygulanan öntest sonuçlarına gore mevcut eğitim sistemimizin yerli ve milli olmadığı inancı hakimdir. 

 

4. Sonuç ve Tartışma 

TDK aileyi; evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum 

içindeki en küçük birlik olarak tanımlıyor. 19. yy pozitivizm ve bilimselliğin rasyonelliği; bireyi şekillendiren 

manevi yapılarını ihmal etmiştir. Modern eğitimde mekanist, pozitivist dünya görüşü hakim olup; bilim etkisinde 

şekillenmesi nedeniyle nesneleri sadece nicel olarak tanımlaması,  bütün varlığa bakma ve mekanik-araçsal bilme 

şekliyle sadece bilmeye odaklanılmıştır (Kenan, 2009). Modernizim ilerlerken bireyi mekanikleştirmekte haz, para 

ve güç üçgeninde ruhunun anlam ihtiyacını kaybettirerek boşluğa sürüklemektedir. (Ersanlı, Şanlı, 2015).Milli ve 

çağdaş eğitim anlayışının nasıl olması gerektiği konusu  hala tartışılmaya devam ettiği günümüzde güçlü ve çağdaş 

bir toplumun temelinde kaliteli bir eğitimin olduğu da bilinmektedir (Kıralp,  2016). ‘Eğitim Sistem Yaklaşımları- 

Eğitim ve Öğretim Yöntem ve Teknikleri’ sadece bize değil tüm dünya da eğreti olmanın yanı sıra kendi kendini 

içten içe çürütmektedir. Mevcut eğitim modelleri kültürleri, toplumların öz değerlerini ve kişisel yetenekleri 

törpüleyerek bireyleri homojenize olmaya zorlamakta ve farkında olmadan insanlık hem kendini hem de birbirini 

yok etmektedir. AEKEM  ile tüm dünya ülkeleri birbirleriyle senkronize olabilir, kendi kimliklerini koruyabilir, 

varlıklarını sürdürebilir ve gelişebilirler. AEKEM bir eğitim modeli çerçeve planı olup tüm ülkeler içeriğini kendi 

özellikleri, kültürleri ve ihtiyaçları doğrultusunda değiştirerek kolayca ve rahatça uygulayabilirler.Bu anlamda da 

tüm dünyaya uyarlanabilir. Çünkü aile toplumun en temel yapı taşıdır. Bu nedenle AEKEM aileyi eğitim sürecine 

dahil ederek deneyimlerinden yararlanırken bir kültür aktarma aracı olarak ta aileden yararlanılabilir. En güzel 

eğitim metodu, güzel örnek olmakla mümkündür, bu noktada da ailenin tutumunu ve öğretmenin yeterlikleri önem 

kazanmaktadır (Maraşlı , 2012). AEKEM ile aileler çocuklarının ne öğrendiklerini sorgulamakta sorgulayarak 

öğrenen çocukların bu öğrenmeleri aile içi sohbetlere konu etmekle kalmayarak birlikte ortak ürün çıkarmaya 

yönlendirmeleri öğrenmenin kalitesini ve kapsamını da genişletecek ve çocuklarına güzel örnek olacaklardır. 

Üstelik bu örnek olma sadece o öğrenme ile sınırlı kalmayarak ilerisi için de örnek anne baba olma konusunda rol 

model oluşturacaktır. 

 

Eğitim, sadece kendinden önceki kuşakların yaptıklarını tekrarlamak  olmamalı  yeni şeyler yapabilme yeteneği 

olan insanlar yetiştirmeyi amaç edinmelidir." (Erdoğan,  1995) Eğitim bir kültür aktarma aracı olmanın yanı sıra 

geleceğe de köprü kurar. AEKEM ailenin deneyimlerinden ders çıkarmaya ve yararlanmaya da imkan verir. Sosyal 

bir çevrenin içerisine doğan insan yaşamı boyunca bu çevre ile etkileşimde bulunurlar. İnsanlar  aynı anda birçok 

değişkeni göz önünde bulundurarak düşünmek zorundadır. İnsanlar, sonucu kestirilemeyen sürekli değişen ve 

gelişen yeni durumlara ve çevresine uyum sağladığı, sağlıklı iletişim ve etkileşim kurabildiği ölçüde yaşantısında 

başarılı olmaktadır. (Öztürk, 2014) Günümüz insanının yaşam koşulları ve üretim becerisi  ile on binlerce  yıl 

öncesinin insanı  kıyaslandığında çok büyük farklar olduğu görülmektedir. Bu fark on birlerce yıllık deneyimin 

birikiminden kaynaklanmaktadır.(Çırak, 2017).   
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Tablo:3 TUİK  2018  Ulusal Eğitim İstatistikleri Veritabanına Göre Nüfus Dağılımı 

TUİK 2018 

verileri Bknz 

tuik.gov.tr 

 

2018  Ulusal Eğitim İstatistikleri Veritabanı (M) na göre nüfus dağılımı 

Yaş 

aralığı 

Bilinmeyen Okuma Yazma Bilmeyen 

 kadın erkek kadın erkek 

14-17 5.428 5.169 86 43 

18-21 8.931 7.008 4.256 1.154 

25-29 20.909 15.187 51.170 11.414 

30-34 20.958 23.942 61.070 16.426 

40-44 19.164 19.048 60.848 13.322 

60-64 23.222 21.794 198.694 26.272 

65+         63738 49.149 1.096.049            190.229 

 

2018  Ulusal Eğitim İstatistikleri Veritabanı (M) na göre nüfus dağılımı (TUİK 2018) Eğitim durumu ve okuma 

yazma oranları incelendiğinde 14-17 yaş aralığında 5,169’si erkek ve 5.428’si kadının toplam 10,597 okul çağında 

ki  gencin okuma yazma bilip bilmediği bilinmiyor; 43 erkek, 86 kadın okuma yazma bilmiyor. 18-21 yaş 

aralığında toplam 15,939 genç insanımızın okuma yazma bilip bilmediği bilinmiyor. 30-44 yaş aralığında toplam 

83,112  okuma yazma bilip bilmediği bilinmeyen, 151,666 okuma yazma bilmeyen toplam 234,778 muhtemelen 

çocuk sahibi olan kişiye AEKEM ile ulaşılabilir ve çocukları üzerinden dolaylı olarak eğitilerek topluma 

kazandırılabilirler.  

 

XIX. Millî Eğitim Şûrası, bir önceki şurada olduğu gibi değerler eğitimi çalışmalarının okul öncesinden 

başlamasına öğrencilerin psikolojik güvenliğini artırmak için “Okul aile arasındaki bağları güçlendirmeye dönük 

önlemler alınmasını, bu bağlamda ‘0-18 Yaş Aile Eğitim Semineri’ne katılımın özendirilmesini’ tavsiye 

etmektedir. (Aytan,T.-Güney,N.2016) 

Bireyin birçok öğrenmeyi bir araya getirip örgütleyebildiği beyin temelli öğrenme,, öğrenme ortamlarını sınıf ile 

sınırlandırmaz. Öğrenme sürecinde bütün-parça ilişkisini dikkate alarak öğrencilerin bütün içinde parçaları 

incelemesi için, ortamın düzenlenmesine izin verir. (Savaş, .2017)  Milli eğitimin uyguladığı eğitim modeli, 

eğitimin ve içeriğin niteliği, uygulama süreci, öğrencilerin aldıkları eğitimi hayatla ilişkilenmeleri, kendi 

geleceklerini kurma becerisi ile aldıkları eğitimin işlevselliğini ortaya koymaktadır. Eğitim, ders kitaplarını 

ezberlemek ve sınav geçmek değil edinilen bilgileri hayatın bir parçası haline getirebilmektir. Diğer bir deyişle 

alınan eğitimin dünyayla rekabet edebilir seviyede olması ve bireyin kendi yaşantısı yoluyla karşılığını bulmasına 

bağlıdır 

Eğitim ve öğretim içeriği ve uygulama biçimi ülkede hatta dünyada genelleştirilebilecek, tek tipe indirgenebilecek 

bir şey değildir. Ancak farklı uygulamaları ve deneyimleri örnek alınabilir ama sonuç olarak kendi kültürüne ve 

ihtiyaçlarına uyarlanması gerekir.AEKEM içerikten, uygulamaya, ölçme ve değerlendirmeye kadar tüm 

aşamalarda hem iş bölümü hem de sorumluluğu paylaşma esasına dayanmaktadır.. Kollektif amaç ve kollektif  

bilinç etrafında birleştirmeyi ve insan merkezli bir eğitim sistemine geçiş yapılmasını sağlar. Böylece tüm 

katılımcıların multi-disiplineer-düşünmelerini sağlar. Dairesel olarak aynı küme içerisindeki katılımcıları 

birbirleriyle ve konu ile ilişkilendiren; etki tepki oranlarını gözden geçiren, sorgulayan ölçüp test eden, hayatının 

sorumluluğunu ve kontrolünü elinde tutarken başta mikro çevresi olan aile bireyleri olmak üzere diğer insanlar 

hatta canlılara karşı da sorumluluğunun farkına olan‘farkındalıklı bireyler’yetiştirmeyi amaçlar. 

Okullar, yerel düzeyde ortaya çıkan ihtiyaçları kolayca karşılayabilir ve teknolojik gelişmelere de daha çabuk ve 

kolay uyum sağlarlar. Yerel yönetimde personel de daha yaratıcı ve daha verimli olarak çalışabilir. (Erdoğan,  1995) 

Ancak aile çocuğun aidiyet ihtiyacını giderebilir ve bu aynı zamanda ait olduğu ülke için de geçerlidir. 

Bireyin algılamasını sağlayan  araçlar ait olduğu kültürden kopuksa doğru ve yanlış, güzel ve çirkin, haklı ve 

haksız gibi değerlendirme ölçütlerinden de yoksunsa o insan bağımsız kişilikten de yoksun demektir. (Aydoğan, 

2019) 
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Salt mekanik ve teknik eğitim psiko- sosyal bir varlık olan bireyi tek düze bir hayatın içine hapsederek’ 

köleleşmesine’ neden olacaktır. Ancak aidiyet bağı içerisinde hem mekanik hem duygusal hem de eleştirel eğitim 

alabilir. Çünkü aidiyet bağı bireye güven vermenin yanı sıra sorumlulukta yükler. Bir başka deyişle salt mekanik 

eğitim köleleştirir, yoksun sorgulamaktan uzak dini eğitim aptallaştırır ancak ve ancak eleştiren sorgulayan 

araştıran eğitim özgürleştirir. 

Bağımsız zihinlere sahip insanlar  yetiştirmek eğitimin en temel ve en hayati görevidir. Eğitim,  yetiştirdiği 

insanlara sorumluluk duygusunu yüklerken ciddi, samimi, ahlak sahibi olmanın yanı sıra merhamet duygularını 

da aşılamalıdır ki insan gelişsin çünkü insan gelişirse toplum ve devlet te gelişir. Bu değerler sorumlulukla 

pekiştirilerek bireye verilmelidir. (Aydoğan, 2019) 

Eğitim ve Öğretimin temel girdisi insan olup eğitim faaliyeti bir kontrol listesiyle tanımlanamaz. Eğitim ve 

Öğretim, formal bir yapı olan okul da ve sınıfta öğretmen ve öğrencilerin gözetiminde nasıl davranmaları 

gerektiğini deneyimledikleri, diğer insanlarla olan iletişime girerek  gelişimlerini ele alan bir uzmanlık alanıdır. 

Bu uzmanlık alanı bir bütün olarak ele aldığı bireyi ve onun daha iyi nasıl öğrenebileceğine ve eğitilebileceğine 

odaklanır. (Güven, 2004) AEKEM de temel girdisi insandır ancak salt insanı almaz temel girdi olan insanın 

yaşanmışlıkları, ait olduğu kültürü, ailesi, yetenekleri, yeterlilikleri ve yetersizlikleri girdi olarak ele alınırken 

toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü elde ki bu veriler ile nasıl karşılanacağı üzerinde çalışılır. Ve bu 

çalışma kollektif olarak yürütülür. Öğretmen aktaran, öğrenci  alan ve işleyen aile fizyolojik ihtiyaçlarını finanse 

eden değil sürece aktif katılan çocuğunun eğitimine eşlik ederken kendisi de değişip dönüşen ve gelişen bir 

pozisyondadır. Gelişim sadece maddi varlıklarla gözle görünen bir biçimde olmaz otonom sinir sisteminin 

gelişimine bağlı olarak ta ortaya çıkan fiziksel gelişim, bireyin davranışlarının niteliğini ve niceliğini doğrudan 

veya dolaylı olarak etkiler. (Siyez, 2017) O halde bireyi edilgen pozisyondan kurtarırken başta ailesi olmak üzere 

yakın çevresinden başlayarak mikro çevresinden makro çevresine kadar mültidisipliner bir eğitim ile eğitimini 

zenginleştirmek gerekir. 

Öğrenme çoğu kez sınıf içinde dış dünyadan yalıtılmış ortamlarda gerçekleşir. Ancak, öğrenme-öğretme sürecinde 

öğrencilerin istendik davranışları kazanabilmelerinde çoğu kez dört duvarın arasındaki etkileşimler onlara yetmez. 

Dolayısıyla öğrencinin, gezilerle, gözlemlerle ve ödevler yoluyla sınıf dışı etkileşimlerle de kaynaşmaları gerekir 

(Mirzaoğlu ve Özcan 2016). Güdülenme, büyük ölçüde bilinçli, hedef odaklı ve çaba gerektiren bir süreç olan 

öğrenme ile bağlantılı bir kavram olarak görülmektedir. Dolayısıyla, geçmişten günümüze, öğrenmeye yönelik 

güdülenmenin karmaşık ve çok boyutlu doğasını açıklamak amacıyla birçok kuram ve model ortaya atılmıştır. 

Bunlar arasında, eğitim hem bilimsel anlamda önemli bir değişken olan başarı kavramına yönelik amaçlara 

odaklanması, hem de öğrencilerin öğrenmeyle ve okulla ilgili olumlu ve olumsuz derse katılım, okulu bırakma, 

devamsızlık, öğrenmeyi değerli bulma vb. tutum ve  davranışlarını açıklayabilme potansiyeli nedeniyle, oldukça 

önemlidir (Duman ve Eren 2016) 

Klasik ana akım eğitim modelinde müfredata sıkı sıkıya bağlılık vardır ve esnek değildir. Öğretmen ya da öğrenci  

merkezlidir. AEKEM de müfredat, içerik ve uygulama çoklu katılım ile ortaklaşa belirlenir ve uygulanır, esnektir 

değişen durumlara göre değişkenlik yapmaya uygundur. Hem bireyler hem disiplinler hem eğitim kademeleri hem 

de bu eğitim kurumlarından yetiştirilecek insan gücüne ihtiyaç duyan kurumlar iç içedir. 

Geleneklerin ve geleneğe yüklenen anlamın azaldığı günümüzde; doğru -yanlış, haklı- haksızlığın, değerli- 

değersizliğin birbirine karışması karşısın da  toplumsal  değerlerden yararlanma imkanının da azaldığı ve bu 

durumun anlam boşluğuna nasıl zemin oluşturduğu, açıkça görülmektedir. Sağlıksız olarak gelişen özgürlük ve 

sorumsuzluk varoluşsal bir boşluk için zemin hazırlamaktadır. Vicdanın hakim kılınıp değerlerin, 

anlamlandırılması içselleştirilmesi ve yaşanması da oldukça önemlidir ve  aidiyet bağı bağlamında 

değerlendirilmelidir. Toplumların geleceğe güvenle bakabilmesi için bireylerin “Ben kimim?” sorusuna 

verilebilecekleri cevapların da sahip oldukları yaşamda anlam arayışına yer bırakmayacak şekilde olması gerektiği 

kadar millet olarak “Biz kimiz?” sorusuna verilebilecek cevaplarında aynı şekilde sahip olunan yaşamda anlamlı 

bir karşılığının olması gerekmektedir. (Ersanlı, Şanlı, 2015).  

Ersanlı’nın da belirttiği gibi; Köklerinden sökülen bireyler gittikleri yerde aidiyet bağı olmadığından hep eğrelti 

olduklarını hissedecek ve yaşamlarından doyum elde etmedikleri gibi boşluk duygusuyla baş etmeye 

çalışacaklardır. İçine düştükleri boşluk duygusunu da başarı diye tanımladığımız ve genellikle materyalist olan 

somut maddelerde arayacaktır. (başarma duygusu başlangıçta kendini gerçekleştirme gibi gözükse de hedonist bir 
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duygudur.) Toplumsal statüler ve para kişisel doyumun çok çok önünde yer alıyor ve eğer statü ve paraya sahip 

olunursa mutlu olunacağına duyulan inanç artıyor. 

AEKEM aile sürece dahil edilerek kuşaklar arasında kültürel aktarım için köprü kurar. Hem çocuğunun eğitimine 

katkı sağlar hem eğitimi denetler hem dolaylı olarak kendisi de eğitimden faydalanır. Öğretmen sadece çocuğunun 

dersine giren ve çocuğunu eğiten biri olmaktan çıkar. Öğretmen: hiç tanımadığı insanların, hiç tanımadığı 

çocuklarına üstelikte onların rızalarına ihtiyaç duymaksızın bir şeyler öğretme çabasına giren kişidir. AEKEM de 

içerikten, uygulamaya, ölçme ve değerlendirmeye kadar tüm aşamalarda hem  iş bölümü hem de sorumluluğu 

paylaşma esasına dayanmaktadır. Kollektif amaç ve kollektif bilinç etrafında birleştirmeyi ve insan merkezli bir 

eğitim sistemine geçiş yapılmasını sağlar. Böylece tüm katılımcıların multi-disiplineer-düşünmelerini sağlar. 

Dairesel olarak aynı küme içerisindeki katılımcıları birbirleriyle ve konu ile ilişkilendiren; etki tepki oranlarını 

gözden geçiren, sorgulayan ölçüp test eden, kaderini başkalarının eline teslim etmeyen kendi hayatının 

sorumluluğunu ve kontrolünü elinde tutarken başta mikro çevresi olan aile bireyleri olmak üzere diğer insanlar 

hatta canlılara karşı da sorumluluğunun farkına olan‘farkındalıklı bireyler’yetiştirmeyi amaçlar.  

‘Fransa’nın, tıpta kullandığı tüm alet ve makinaları bir anda yok etseniz, Fransa  altı ayda eski gücüne yeniden 

ulaşır, ama Fransa’nın tıpta yetişmiş sağlık personelini (doktorun, ebesini, hemşiresini) bir anda yok ederseniz, 

Fransa eski gücüne  ancak yüzyıl sonra ulaşabilir’ diyor bir bilim adamı. Yine aynı şekilde düşünen Hanry Ford ‘ 

Bütün alet ve makinalarımı tahrip edin ama yetişmiş insan gücüme (mühendisime, ustama, iyi eğitilmiş işçime) 

dokunmayın, en kısa sürede eski gücüme yeniden ulaşırım.’ (Çelenk,2016) 

 

Eğitim için çocuğu ailesinden alıp kopartarak ve aileyi devre dışında bırakarak çocuğu aile ortamının dışında farklı 

kültürler farklı görüşler aşılayarak yetiştirmeye çabalanmaktadır. Kısa vadede başarılı olduğunu düşünsek te uzun 

vadede zarar da olduğumuz apaçık ortadır. Her çocuk kendi toprağında doğal yetişir hem kendi yaşamından doyum 

elde eder hem de mikro çevresinden makro çevresine doğru genişleyerek ailesine, çevresine vatanına milletine 

dolayısıyla da tüm insanlığa katkı sağlar 

Eğitimin nasıl olması gerektiği ve çağdaş eğitim anlayışı nasıl olmalıdır gibi konular hala tartışılmaya devam etse 

de güçlü ve çağdaş bir toplumun temelinde kaliteli bir eğitimin olduğu bilinmektedir. (Kıralp,Şahin 2016)  

Eğitim sektör olarak  hem kamusal, hem  özel sektör, hem de kurumsal yapı olarak, istihdam yaratma gücü ve ilgili 

olduğu kesimler açısından tüm  sektörlerden daha geniş alana daha uzun süre ve vade ile etki eder. Eğitim bireysel 

yetenekleri geliştirirken, ait olduğu toplumun kalkınmasına da katkı sağlar. Kalkınma eğitim sisteminin diğer 

ilişkili olduğu  tüm sistemlerle etkileşiminin ortak ürünüdür. Bu yönüyle de  toplumsal gelişmişlik düzeyinin bir 

göstergesidir.Tüm sektörler eğitim sektörüyle ilişkilidir. (Uluğ, 1998)  AEKEM de özne olan öğrenci başta ailesi 

olmak üzere toplumun tüm kesimleri ile ilişkilendirilerek eğitilebilir. Eğitimin temel girdisi olan öğrenci ait olduğu 

ailesinden bağımsız ithal bir eğitime tabi tutulmak yerine kendi kültürü, kendi coğrafyası ve kendi toplumundan 

etkilenerek ailesinin de etkin katılımıyla eğitim alabilir. Toplumunun ihtiyaçlarının farkına varır toplumun 

özelliklerini tanıyabilir, toplumunun avantaj ve dezavantajlarına göre stratejisini belirler. Öğrenci sürece sadece 

edilgen bir girdi olarak değil gelişmeye ve kontrollü değişime hazır bir biçimde dahil olabilir. Eğitim sürecinde 

öğrenci ne merkezde sorumsuz bir etkenliğe ne de salt dinleyen ve yönergeleri izleyen edilgen bir girdi olmaz 

sürece aktif katılım sağlayabilir. Bir öğretmen bir çocuğu, bir çocuk bir aileyi bir aile bir mahalleyi, bir mahalle 

bir ilçeyi bir ilçe bir ili bir il bir ülkeyi bir ülke tüm dünyayı eğitir. Öksüz ve köksüz değil; köklerine bağlı, kendi 

köklerinde yetişen ve kendi köklerinden beslenerek kendi köklerinin hatalarından ders alan, kendi köklerinin 

ihtiyaçlarının farkına varan ve bu ihtiyaçları gidermek için yine kendi kökleri ile işbirliği içerisinde kollektif 

hareket ederek hep birlikte büyüyerek gelişen bir eğitim modelidir. Halkın tamamını ayrımsız cehaletin ve 

bilgisizliğin koyu karanlığından kurtarmaktan geçiyor. 

Eğitim sistemimizle ilgili sorunlarımız olduğu herkesin malumudur. Okullar çocuklarımızın ailelerin ve toplumun 

yetişmiş insan gücünü karşılamada yetersiz kalmaktadır. (Güçlü, ve Gülbahar, 2006)Bunun en önemli nedeni  İthal 

eğitim modellerinin  tüm dünyaya genelleyerek uygulanmasıdır. İthal eğitim modelleri bireysel farklılıkları 

törpüleyerek bireylerin ruhsal doyum almasını da engeller. Eğitim tek taraflı bir ileti  değildir. Karşılıklı etkileşim 

gerektirir. İthal eğitim modelleri bireyi yalnızlaştırmakta ve yaşamından doyum almasına engel olmaktadır. İthal 

eğitim modelleri bireysel farklılıkları ortadan kaldırarak tek tipleştirmektedir.  

Eğitim ve öğretim alanında son yirmi beş yıldır belli başlı adımlar atılmış olmakla birlikte eğitim ve öğretim  için 

uygulanan modellerin ötekileştirilen başka bir modelden etkilenerek biçimlendiği de açıkça görülmektedir. 
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Örneğin öğretmen merkezli-öğrenci merkezli,  özel okullar, kamu okulları, ademi merkeziyetçi, merkeziyetçi 

eğitim vb ikilem yaratan seçeneklerden birisi doğruymuş gibi sunulmaktadır. Oysa ikilem olarak algılanan eğitim 

modellerinin her biri sanıldığı kadar diğerinin zıddı olmayabilir. (Erdoğan, 2014) Bu algı ve ikilem bütüncül 

yaklaşımdan uzak olduğu için kaynaklanmaktadır. Disiplinler arası işbirliği ilkesine dayanan bir eğitim modeli 

aileyi süreç dışında bırakabilmekte, aileyi sürece dahil eden bir model disiplinler arası işbirliğinden 

uzaklaşabilmekte, teknik ve mekanik eğitime ağırlık vererek duygusal alanda zayıf kalabilmekte ya da tam tersi 

duygusal alana ağırlık vererek teknik ve mekanik alanı eksik bırakabilmektedir. Birey bir çoklu yetenekleri ,  

değerleri,  inançları olan ve kuşaklar öncesinden kendisine aktarılan kültürel mirası ve tabi ki içine doğduğu ailesi 

ile bütünüdür. AEKEM bireyi ve tüm bireyleri sosyal, kültürel, psikolojik ve mental olarak sahip olduğu toplumsal 

ve kültürel mirasları ve aidiyet bağı içerisinde ve kendi realitesi içinde eğitim ve öğretim almasına imkan ve olanak 

sağlayabilir.  

Değerler eğitiminin amacı bireyleri ve toplumu kötü ahlaktan korumaya çalışmak ve toplumsal huzuru sağlamaktır 

ancak toplumu kötü ahlaktan korumaya çalışmak yeterli olmaz aynı zamanda toplumu, güzel ahlakla donatmak ve 

sürekliliğini de sağlamak gerekir.  (Bağcı, 2013: 4). Teknolojinin ivme kazandığı günümüzde sosyal medya ve 

teknoloji okul, öğretmen ve ailenin yerini alarak çocukların eğitiminde neredeyse tüm otoriteleri devre dışı 

bırakarak tek söz sahibi olacak kadar etkili hale gelmiştir. Asıl dikkat edilmesi gereken bu tehlikenin tek başına 

çocuklar için değil teknoloji ve sosyal medya bağımlısı aileleri de hedef almasıdır. Toplumsal çözülmelerin önüne 

geçebilmek için ailelerin de yeniden eğitim sürecine dahil edilmesi ve çocuklar ile birlikte yeniden toplumsal 

değerler ile donatılması gerekmektedir. Aileler de çocukları gibi kendi reel ihtiyaçlarının farkında olmamakta daha 

çok sosyal medyanın kendisine dayattığı sanal gerçeklik tarafından yönlendirilmektedir.  
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Özet 

Okul dışı öğrenme ortamları, formal eğitimi destekleme ve bireye birinci elden deneyim kazandırma potansiyeline 

sahip önemli öğrenme ortamlarıdır. Bu ortamların daha etkin kullanımına yönelik olarak MEB tarafından tüm 

illerde bir çalışma başlatılmıştır.  Bu çalışma kapsamında her ilde bulunan okul dışı öğrenme ortamları 

belirlenmeye öğretim programlarının kazanımlarıyla ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Çalışmalar sonucunda il 

bazında informal öğrenme ortamları belirlenmiş ve öğretmenlere yönelik okul dışı öğrenme ortamları kılavuzu 

hazırlanmıştır. İnformal ortamların belirlenmesi beraberinde bu ortamların öğretmenler tarafından nasıl 

kullanılacağı sorusunu gündeme getirmiştir. Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin kimya öğretiminde kullanılan 

sınıf dışı öğrenme ortamları ile Trabzon iline yönelik hazırlanan okul dışı öğrenme ortamları kılavuzunda yer alan 

kimya dersine yönelik kazanım-mekan ve örnek etkinlikler hakkındaki görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmaya 

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı liselerde görev yapan öğretmenler katılmıştır. Bu kapsamda 14 kimya 

öğretmeni ile çevrimiçi görüşme tekniği kullanılarak mülakat yapılmıştır. Bu amaçla, 10 açık uçlu soru ve 

öğretmenlerin demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorulardan oluşan “Öğretmenlerin Sınıf Dışı 

Öğrenme Ortamlarına Yönelik Görüşleri” formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Veriler, betimsel analiz 

tekniğinden yararlanılarak çözümlenmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler. Çalışma sonucunda, kimya 

öğretmenlerinin sınıf dışı öğrenme ortamları olarak çoğunlukla fabrikalar, arıtma tesisleri, bilim sanat merkezi, 

sanayi kuruluşları, üniversiteler, laboratuvarlar ve okul bahçesi gibi ortamları örnek olarak verdikleri görülmüştür. 

Öğretmenlerin, bu ortamların kimya öğretimi açısından uygun olduğunu düşünme nedenleri arasında öğrencilerin 

yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri, kimyanın günlük hayatla olan ilişkisi, kalıcı öğrenmeyi teşvik etmesi gibi 

nedenler yer almaktadır. Öğretmenlerin 6’sı sınıf dışı öğrenme ortamlarından yararlanmadıklarını ifade ederken 8 

öğretmen farklı türlerdeki sınıf dışı öğrenme ortamlarını (arıtma tesisi, laboratuvar, doğa gezisi, bilim şenliği) 

kullandıklarını belirtmiştir. Belirtilen ortamların bazıları öğretmenler tarafından sıklıkla kullanılırken bazıları bir 

ya da iki kez kullanılmıştır. Öğretmenlerin %50’si bu ortamlardan yeterince yararlanıldığını düşünürken diğer 

yarısı yeterince fayda sağlanamadığını düşünmektedir. Öğretmenlere bu ortamların avantajları sorulduğunda, 

pratik işlevlerinin olması, öğrencilerin kimyanın hayatın her alanında olduğunu görmelerini sağlaması gibi 

yanıtların yanı sıra öğrencilerin sosyalleşmelerine de katkı sağlaması yanıtını vermişlerdir. Dezavantajları olarak 

bu ortamlarda zaman kaybının oluşu, sınıf hâkimiyetinin güçlüğü ile çevre ve bürokratik sorunlar gibi yanıtlar 

verilmiştir. Sınıf dışı öğrenme ortamlarının daha işlevsel bir biçimde kullanılması için bu alanda yapılmış bilimsel 

çalışmaların daha fazla olması, gezilerin daha az öğrenci ile gerçekleştirilmesi, ulaşım problemlerinin okul idaresi 

tarafından giderilmesi gibi önerilerde bulunulmuştur. Öğretmenlerin bir kısmı kılavuzu henüz incelemediğini 

belirtirken diğer kısmı da uygulamada güçlükler yaşanacağını belirtmiştir.    

Anahtar Kelimeler: Okul dışı öğrenme ortamları kılavuzu, kimya öğretimi, okul dışı öğrenme etkinlikleri 
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Abstract 

The aim of this study is to determine the views of teachers about out-of-school learning environments used in 

chemistry classes and learning outcomes, informal learning environments and sample activities in the guidebook 

prepared for Trabzon province. The sample of the present study consisted of 14 chemistry teachers in high schools 

in Trabzon. In this context, the teachers were interviewed using the online interview technique. In the study, 

“Teachers' Perceptions of Out-of-School Learning Environments” form, which consisted of 10 open-ended 

questions, was used as data collection tool. Data were analyzed by using descriptive analysis technique. As a result 

of the study, it was seen that chemistry teachers cited factories, treatment plants, science and arts center, industrial 

establishments, universities, laboratories and school garden as examples for out-of-school learning environments. 

Among the reasons why teachers think that these environments are suitable for chemistry teaching are the students' 

learning by doing and living, the relationship between chemistry and daily life and encouraging permanent 

learning. While 6 of the teachers stated that they did not benefit from out-of-shool learning environments, 8 

teachers stated that they used out-of-school learning environments such as treatment plant, laboratory, nature trip, 

science fair. Some of the environments mentioned are used frequently by teachers, but others were used once or 

twice. 50% of the teachers think that they have benefited from these environments and the other half think that 

they have not benefited enough. When teachers were asked about the advantages of these environments, they 

answered that they had practical functions, and help students to see that chemistry is everywhere in life, as well as 

contributing to the socialization of students. Loss of time, difficulties in classroom management and bureaucratic 

and environmental problems were expressed as disadvantages of these environments. In order to use the out-

ofschool learning environments in a more functional way, the teachers made recommendations such as conducting 

more scientific research in this field, visiting the environment with fewer students, and providing transportation 

by the school administrations. Some of the teachers stated that they have not reviewed the guidebook yet, while 

others stated that there would be difficulties in implementation.  

 

Keywords: Out-of-school learning environments guidebook, chemistry teaching, out-of-school learning activities 

 

1. Giriş 

 

Öğrenme, yalnızca okulda öğretmen gözetiminde belirli program ve plan dahilinde gerçekleştirilen bir süreç olarak 

algılanmamalıdır. Özellikle kimya dersi, öğrenciler tarafından anlaşılması zor soyut kavramlar içermektedir. Bu 

açıdan, kimya kavramlarının öğretilmesinde somut ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi için sınıf dışı ortamlara 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumu destekler şekilde Kimya Dersi Öğretim Programı’nda, “Öğrencinin somut 

materyallerle doğrudan ilişki ve etkileşimini sağlayacak şekilde zenginleştirilmiş bir ortamda öğrenme ve öğretme 

etkinliklerinin öğretmen tarafından organize edilip yönetilmesi esastır” yaklaşımı benimsenmiştir (MEB, 2018). 

Yapılan birçok araştırmada öğrencilerin, fen kavramlarını günlük hayatla yeterince ilişkilendiremedikleri ifade 

edilmektedir (Özmen, 2003; Balkan-Kıyıcı, 2008; Yadigaroğlu, Demircioğlu ve Demircioğlu, 2017). Okul dışı 

öğrenme ortamlarının özellikle öğrencilerin öğrendikleri kavramları, günlük hayatla ilişkilendirmeleri üzerine 

önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

Okuldan okul dışına doğru öğrenme, formal, non-formal ve informal olarak isimlendirilmektedir  (Eshach, 2007). 

Formal öğrenme, belirli bir zaman, ortam ve öğretim materyalleri ile organize edilmiş planlı ve programlı bir 

ortamda gerçekleşen öğrenmeyi ifade etmektedir. Formal öğrenme sonucu öğrenciler diploma ya da sertifika ile 

ödüllendirilir (Cedefob, 2008). İnformal öğrenme ise zamandan bağımsız iş ya da aile ile ilgili günlük etkinliklerin 

bir sonucu olarak gerçekleşmektedir. Bu öğrenmede zaman sınırlaması, belirli bir amaç ve eğitimsel planlama 

bulunmamakta ve öğrenme plansız, gelişigüzel ve deneyimlere dayalı olarak gerçekleşmektedir. Non-formal 

öğrenme ise öğrenme amacıyla oluşturulmayan planlı aktiviteler sonucu gerçekleşen öğrenmelerdir (Cedefob, 
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2008). Diğer bir ifade ile katı kuralları olmayan, kısmen yapılandırılmış, amaçlı ya da amaçsız ve tecrübeli bir 

lider tarafından yönlendirilen öğrenme şeklidir. İnformal ve non-formal öğrenme, formal öğrenmenin 

tamamlayıcısı olarak ifade edilebilir (Demircioğlu, 2016). Okul dışı öğrenme, en genel ifade ile “öğrenme amaçlı 

sınıf dışında kullanılan ortamların tamamı” şeklinde tanımlanabilir  (DFES, 2006). Buradan okul dışı öğrenme, 

“müzeler, hayvanat bahçeleri, bilim merkezleri ve benzeri okul dışındaki ortamlara, kalıcı öğrenmeyi sağlamaya 

yönelik yapılan, planlı ve programlı geziler” olarak ifade edilebilir (Eshach, 2007). Alan yazında bu kavram, “okul 

dışı öğrenme (out-of school learning)”, “serbest seçimli öğrenme (freechoice learning)”, “yaşam boyu fen öğrenme 

(lifelong science learning)”, “günlük hayatta fen öğrenimi (science learning in everyday life)” gibi farklı şekillerde 

adlandırılmaktadır  (Dierking, Falk, Rennie, Anderson ve Ellenbogen, 2003). Müzeler, hayvanat bahçeleri, botanik 

bahçeleri, planetaryumlar, sanayi kuruluşları, milli parklar ve bilim merkezleri gün geçtikçe artan bir şekilde okul 

dışı öğrenme ortamları olarak farklı disiplinlerde kullanılmaktadır. Özellikle fen eğitiminde okul dışı mekânların 

kullanımına yönelik alan yazında çok sayıda çalışmayla karşılaşılmıştır (Aslan, 2015; Atmaca, 2012; Güler, 2011; 

Bozdoğan, 2007; Yardımcı, 2009). Bu çalışmalar genelde; müze, bilim merkezleri ve doğa eğitimlerini 

kapsamaktadır. Aslan (2015) yaptığı doktora tez çalışmasında ise diğer çalışmalardan farklı olarak eğlenceli ve 

etkileşimli etkinlikler içeren bir sınıf dışı kimya ortamı tasarlamıştır. Bir lisenin laboratuarında tasarladığı ortamın 

öğrencilerin kimyayı günlük hayatla ilişkilendirme düzeyleri ve kimyaya karşı olan tutumları üzerine etkililiğini 

araştırmıştır. Uygulama sonrasında öğrencilerin kimyaya yönelik tutumlarında anlamlı bir artış tespit etmiştir. 

Bununla birlikte tutum ölçeğinin alt boyutlarından biri olan kariyer algısı, öğrencilerde artış göstermemiştir. Diğer 

taraftan okul dışı öğrenme ortamlarından biri olan bilim merkezlerinin öğrencilerin kariyer tercihlerinin 

oluşmasında (Persson, 2000;), motivasyonlarının (Salmi, 1993), bilime karşı tutumlarının (Faria ve Chagas, 2012) 

ilgi ve meraklarının (Falk, Dierking & Prendergast, 2014) ilerlemesinde etkili olduğu iddia edilmektedir.  

 

Orion ve Hofstein, 1994 yılında yaptıkları çalışmada fen öğretiminin genellikle sınıf, laboratuvar ve okul dışı 

ortamlarda gerçekleştirildiğini, bununla birlikte araştırmacılar, müfredat geliştiriciler ve öğretmenler tarafından en 

fazla ihmal edilen, yani kullanılmayan boyutun okul dışı ortamlar olduğunu ifade etmişlerdir. Özellikle ülkemiz 

için bugünkü duruma baktığımızda durumun fazla değişmediği hatta laboratuvarların da hemen hemen hiç 

kullanılmadığı kaçınılmaz bir gerçektir. Sınıf ve laboratuvar ortamları fen dersleri için sınırlı öğrenme ortamları 

olduğu, diğer taraftan okul dışı mekânların öğrenme için daha fazla fırsatlar sunduğu kaçınılmaz bir gerçektir 

(Carrier, 2009; NRC, 1996). Unutulmamalıdır ki insan, duygu, düşünce ve tavırlarıyla var olan bütünsel bir 

varlıktır. Dolayısıyla kendini en iyi ifade edebildiği yer, doğal ortamlardır. Çünkü doğal ortamlarda sadece bilişsel 

özellikler yoktur, duyuşsal ve psikomotor özelliklerle bütünsel bir yapı vardır.  Gerçek hayat, sınıf duvarlarının 

dışında devam etmektedir (Payne, 1985). Buradan hareketle sınıf, laboratuar ve okul dışı mekânların birlikte 

kullanılmasının anlamlı ve kalıcı öğrenme için bir zorunluluk olduğu söylenebilir. Özellikle öğrencilerin 

çevrelerini tanıması, çevresel problemlerin farkında olması, fen konularını doğal çevrenin bir parçası olduğunu 

anlamaları ve dünyayı anlamlandırmaları için okul dışı ortamların okullara entegre edilmesi gerekir.  

 

Ülkemizde son yıllarda okul dışı öğrenme kavramına olan ilgi giderek artmaktadır. Bilim merkezlerinin sayısının 

arttırılması ve her ilde bilim merkezi kurma çabaları bunun bir göstergesidir. Ülkemizin 2023 eğitim vizyonu da 

okul dışı öğrenme ortamlarının önemine ve okuldaki öğrenme ile okul dışı mekânlar ilişkisinin ivedilikle 

kurulmasına dikkati çekmektedir. Ülkemizin 2023 eğitim vizyonunda “Temel Eğitim” altında yer alan 2. Hedefin 

(Yenilikçi Uygulamalara İmkân Sağlanacak) 2. Eyleminde, "Okulların, bölgelerindeki bilim merkezleri, müzeler, 

sanat merkezleri, teknoparklar ve üniversitelerle iş birlikleri artırılacaktır." ifadesi yer almaktadır. Benzer şekilde 

Ortaöğretim Teması altında yer alan 3. Hedefin (Akademik Bilginin Beceriye Dönüşmesi Sağlanacak) şeklindeki 

3. Eyleminde; "Doğal, tarihi ve kültürel mekânlar ile bilim-sanat merkezleri ve müzeler gibi okul dışı öğrenme 

ortamlarının, müfredatlarda yer alan kazanımlar doğrultusunda daha etkili kullanılması sağlanacaktır” ifadesi yer 

almaktadır (MEB, 2019). Eğitim vizyonu çerçevesinde, milli eğitim bakanlığı her ilde okul dışı öğrenme amaçlı 

ziyaret edilebilecek ortamlar ile müfredatlardaki kazanımların ilişkilendirilmesine yönelik bir çalışma başlatmıştır. 

Bu kapsamda, İstanbul il milli eğitim müdürlüğü tarafından hazırlattırılan okul dışı öğrenme ortamları kılavuz 

kitabında, bilim merkezleri, kütüphaneler, müzeler, sanat merkezleri, park ve bahçeler, tarihi mekânlar, 

üniversiteler, doğal sit alanları ve ören yerleri, endüstriyel kuruluşlar, teknoparklar okul dışı öğrenme ortamları 

kapsamında gezilebilecek yerler olarak belirlenmiştir. Kılavuzda ayrıca ortamların kısa tanıtımı yapılmış ve gezi 

sürecine yönelik olarak bilgiler verilmiştir. Benzer uygulamalar tüm illerde milli eğitim müdürlüklerinin 

bünyesinde ilgili branş öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Okul dışı öğrenme ortamları ile 
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müfredat kazanımları arasındaki ilişkilendirmeleri hazırlamak önemli bir uğraş olmakla birlikte sonrasında bu 

ortamlara yönelik etkinliklerin ve gezilerin düzenlenmesi daha önemlidir. Bu süreci öğretmenlerin benimsemesi 

ve etkili kullanması, uygulamanın başarısı açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada kimya öğretmenlerinin 

okul dışı öğrenme sürecine bakış açıları resmedilmeye çalışılmıştır.    

 

Bu araştırmanın temel amacı, kimya öğretiminde sınıf dışı öğrenme ortamlarının kullanım durumunu belirlemektir. 

Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmıştır: 

 Kimya öğretmenlerinin, kimya öğretiminde sınıf dışı öğrenme ortamlarının kullanımına ilişkin görüşleri 

nelerdir? 

 Farklı mesleki deneyim yılına sahip öğretmenlerin, kimya öğretiminde sınıf dışı öğrenme ortamlarına 

ilişkin görüşleri nasıl farklılaşmaktadır? 

 Kimya öğretmenlerinin, Trabzon İli Okul Dışı Öğrenme Ortamları Kılavuz kitabında yer alan örnek 

etkinliklerin uygulanabilirliğine yönelik görüşleri nelerdir? 

 

Kimya dersinin öğrenciler tarafından anlaşılması zor soyut kavramlar içerdiği, bu nedenle kimya kavramlarının 

öğretilmesinde somut öğrenmelerin gerçekleşmesi için sınıf dışı ortamlara ihtiyaç duyulduğu bilinmektedir. 

Bununla birlikte, sınıf dışı öğrenme ortamlarının, kimya öğretimi için önemli fırsatlar sunacağı düşünülmektedir. 

Kimya Dersi Öğretim Programı’ndaki temel yaklaşıma göre, öğrencinin somut materyallerle doğrudan ilişki ve 

etkileşimini sağlayacak şekilde zenginleştirilmiş bir ortamda öğrenme ve öğretme etkinliklerinin öğretmen 

tarafından organize edilip yönetilmesi esastır (MEB, 2018). Okullardaki sınıf dışı öğrenme ortamları olarak 

laboratuvar, okul bahçesi, koridor, kütüphane vb. alanlar bulunmaktadır. Okul dışındaki öğrenme ortamlarına ise 

müzeler, bilim merkezleri, hayvanat bahçeleri, fabrikalar vb. mekânlar örnek olarak verilebilmektedir. Yapılan 

çalışmalar, bu ortamların öğretmenler tarafından ulaşım sorunu, sınıf hâkimiyetinin güç olması, bürokratik 

sorunlar gibi nedenlerden kaynaklı olarak aktif bir şekilde kullanılmadığını göstermektedir (Michie, 1998; 

Bozdoğan, 2015). Bu nedenle, bu tür ortamların başta kimya öğretmenleri olmak üzere diğer öğretmenler 

tarafından da etkili bir şekilde kullanılmasının önemli olduğu düşünülmektedir.  

 

2. Yöntem  

 

Araştırma Modeli 

Kimya öğretmenlerinin sınıf dışı öğrenme ortamları hakkındaki görüşlerini ve bu ortamları kullanma durumlarını 

belirlemek amacıyla yapılan araştırma tarama araştırması türlerinden kesitsel tarama modeli kullanılarak 

yürütülmüştür. Kesitsel araştırmalarda tüm verilerin toplanması için gereken süre bir günden birkaç haftaya kadar 

(veya daha fazla) kadar sürebilirse de veriler bir kez toplanır (Fraenkel & Wallen, 2009). Tarama modellerinde 

amaç bir durumu var olduğu şekliyle betimlemektir (Karasar, 2005). Temel olarak, araştırmacıların bulmak 

istediği, ilgilenilen evrenin üyelerinin bir ya da daha fazla değişkene (örneğin yaş, etnik köken, dini tercih, okula 

karşı tutumlar vb.) göre nasıl dağılım gösterdikleridir (Sezgin Selçuk, 2019). Bu amaçla kimya öğretmenleri ile 

çevrimiçi ve yüz yüze görüşmeler yapılmıştır.  

 

Evren -örneklem, Çalışma grubu 

Araştırmanın katılımcıları kimya öğretmenlerinden oluşmaktadır. Katılımcılar kolay ulaşılabilir durum 

örneklemesi ile seçilmiştir. Trabzon ili merkezinde ve ilçelerindeki liselere gidilerek, bazı öğretmenler ile de 

telefonla görüşülerek gönüllü olan öğretmenler araştırmaya katılmıştır. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında yapılan 

araştırmada 14 öğretmen ile görüşme yapılmıştır. Sahip oldukları olanaklar açısından farklılık gösterdiği 

düşünüldüğünden hem devlet hem de özel okulda görev yapan öğretmenlerin görüşlerine başvurulmuştur. 

Görüşme yapılan öğretmenlerin tümü devlet okulunda görev yapmaktadır. 
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Tablo 1. Araştırmaya katılan öğretmenlerin özellikleri  

 

KIDEM F 

0-6 YIL 2 

7-12 YIL 2 

13-18 YIL 2 

19-24 YIL 3 

25 YIL VE ÜZERİ 5 

MEZUN OLUNAN OKUL  

ÖĞRETMEN OKULU - 

EĞİTİM ENSTİTÜSÜ - 

EĞİTİM YÜKSEKOKULU - 

EĞİTİM FAKÜLTESİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 

PROGRAMI 

9 

EĞİTİM FAKÜLTESİ DİĞER PROGRAMLAR - 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 5 

DİĞER FAKÜLTELER - 

CİNSİYET  

KADIN 7 

ERKEK 7 

TOPLAM 14 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, çalışmaya katılan öğretmenlerin 2’si 0-6 yıl arası, 2’si 7-12 yıl arası, 2’si 13-18 yıl 

arası, 3’ü 19-24 yıl arası ve 5’i 25 yıl ve üzeri kıdem yılına sahiptir. Bu öğretmenlerden 9’u eğitim fakültesi 

mezunu, 5’i ise fen-edebiyat fakültesi mezunudur. Çalışmaya katılan öğretmenlerin 7’si erkek, 7’si ise kadındır.  

 

Verilerin toplanması/ Veri toplama aracı 

Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen 8 açık uçlu soru ve 3 alt sorudan oluşan online bir 

form kullanılmıştır. Araştırmacılar bu formu kimya öğretmenlerinin sınıf dışı öğrenme ortamları ile ilgili 

görüşlerinin ve bu ortamları kullanma durumlarının tespit edilmesi amacıyla geliştirmiştir. Öğretmenlere 

yöneltilen açık uçlu sorulara; “Kimya öğretiminde sınıf dışı öğrenme ortamları olarak kullanılabilecek ortamlar 

nerelerdir?”, “Sınıf dışı öğrenme ortamlarından yeterince faydalanılamamasının sebepleri nelerdir?” ve “Sınıf dışı 

öğrenme ortamlarının kimya öğretiminde işlevsel bir biçimde kullanılmasına yönelik ne gibi önerileriniz vardır?” 

soruları örnek olarak verilebilir.  

 

Veri Analizi 

Formda yer alan açık uçlu soruların analizinde öğretmenlerin verdiği cevaplardan elde edilen veriler betimlenerek 

kodlanmış ve kategoriler oluşturulmuştur. Açık uçlu sorulardan elde edilen verilerin betimsel analizi yapılmıştır. 

Öğretmenlerin verdikleri cevaplarda elde edile veriler uygun kategorilere yerleştirilmiş ve bu kategorilerde yer 

alan cevapların frekans hesapları yapılmıştır. Forma verilen cevaplar ikinci araştırmacı tarafında analiz edilmiş ve 

araştırmacılar arası kodlama tutarlılığı 0.90 olarak hesaplanmıştır.  

 

3.  Bulgular 

 

Bu bölümde kimya öğretmenlerinin sınıf dışı öğrenme ortamları ile ilgili sorulan açık uçlu sorulara verdikleri 

cevaplar araştırma problemlerine paralel olacak şekilde başlıklar halinde sunulmuştur. Öğretmen cevaplarından 

örnek alıntılara da yer verilmiştir.  
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Tablo 2. Öğretmenlerin sınıf dışı öğrenme ortamlarının neler olduğuna ilişkin verdiği cevapların dağılımı 

 

Kategoriler  f 

Fabrikalar 9 

Üniversiteler 4 

Ören yerleri 4 

Bilim ve sanat merkezleri 3 

Laboratuvarlar 3 

Sanayi kuruluşları 2 

Okul bahçesi 1 

Arıtma tesisi 1 

 

Tablo 2’ye göre, öğretmenler kimya öğretiminde kullanılabilecek sınıf dışı öğrenme ortamlarının neler olduğu 

konusunda çeşitli görüşler belirtmiştir. Öğretmenlerin sıklıkla fabrikaları, kimya öğretiminde sınıf dışı öğrenme 

ortamı olarak belirtmişlerdir. Fabrikalar dışında üniversiteler, doğal yaşam alanları, bilim ve sanat merkezleri ile 

laboratuarlar da öğretmenler tarafından sınıf dışı öğrenme ortamları olarak ifade edilmiştir (Tablo 2).  

Tablo 3. Öğretmenlerin sınıf dışı öğrenme ortamlarının kimya öğretimine uygunluğuna yönelik cevaplarının 

dağılımı 

 

Kategoriler  f 

Kimya dersinin günlük hayatla ilişkili olması 6 

Kimya dersi için kalıcı öğrenmenin sağlanması 5 

Aktif öğrenmenin sağlanması 2 

Çalışma alanı ve işleyişinin uygunluğu 1 

 

Öğretmenler sınıf dışı öğrenme ortamları olarak belirttikleri mekânların kimya öğretimine uygunluğunu ortaya 

koyarken sıklıkla kimya dersinin günlük hayatla olan ilişkisini ifade etmişlerdir. Ayrıca bu ortamlar ile kimya 

dersinde kalıcı öğrenmenin de gerçekleştiğini belirtmişlerdir. Yalnız bir öğretmen sınıf dışı ortamların çalışma 

alanlarının ve işleyişinin kimya dersi ile olan benzerliğini, bu ortamların seçilmesindeki nedenlerden biri olarak 

düşünmüştür (Tablo 3).  

 

Tablo 4. Öğretmenlerin sınıf dışı öğrenme ortamlarını öğretim sürecinde kullanma durumlarına yönelik 

cevaplarının dağılımı 

 

Kategoriler  f 

Sınıf dışı mekânların kullanılmaması 8 

Arıtma tesisinin kullanılması 1 

Ören yerlerinin kullanılması 1 

Doğa gezisi yapılması 1 

Laboratuvarların kullanılması 2 

Bilim şenliklerinin yapılması 1 

 

Öğretmen cevapları incelendiğinde, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun sınıf dışı öğrene ortamlarını kimya 

öğretiminde kullanmadıkları belirlenmiştir (Tablo 4). Kimya öğretiminde sınıf dışı öğrenme ortamları olarak 

öğretmenlerin, arıtma tesislerini, ören yerlerini ve laboratuvarları kullandıkları görülmüştür. Aynı zamanda doğa 

gezisi yaparak ve bilim şenlikleri düzenleyerek kimya dersinin öğrenciler tarafından daha ilgi çekici hale gelmesini 

sağladıklarını ifade etmişlerdir. Kullanma sıklıkları sorulduğunda ise laboratuvarları oldukça sık kullandıklarını, 

bunun yanı sıra doğa gezileri düzenleme ve TUBİTAK Bilim şenliklerine öğrencilerin katılımını sağlama 

faaliyetlerini de belirli aralıklarla yaptıklarını belirtmişlerdir. 
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Tablo 5. Öğretmenlerin sınıf dışı öğrenme ortamlarının kimya öğretimine hangi açılardan katkısının olduğuna 

yönelik cevaplarının dağılımı 

 

Kategoriler  f 

Kalıcı öğrenme sağlaması 5 

Görsel yönden katkı sağlaması 4 

Yaparak-yaşayarak öğrenme  3 

Bilgiyi somutlaştırması 1 

Problem çözme becerisi kazandırma 1 

 

Öğretmenler sınıf dışı öğrenme ortamlarının kimya öğretimine özellikle kalıcı öğrenmenin sağlanması açısından 

fayda sağladığını ifade etmişlerdir. Dört öğretmen bu ortamların görsel yönünün zengin olmasının, üç öğretmen 

ise bu ortamlarda yaparak-yaşayarak öğrenme fırsatı bulunmasının kimya öğretimine katkı sağlayan etkenler 

olduğunu belirtmiştir (Tablo 5). Öğretmenler tarafından sınıf dışı öğrenme ortamlarının bilgiyi somutlaştırması ve 

öğrenciye problem çözme becerisi kazandırması ile kimya öğretim yöntemlerini zenginleştirdiği şeklinde de 

cevaplar verilmiştir.   

Öğretmenlerin, “Sizce bu ortamlardan yeterince fayda sağlanıyor mu?” sorusuna vermiş oldukları cevaplar 

incelendiğinde çoğunluğunun (8 kişi) “Evet, sağlanıyor” şeklinde görüş bildirdiği tespit edilmiştir. Sınıf dışı 

öğrenme ortamlarından yeterince fayda sağlandığını düşünen öğretmenler gerekçe olarak; kalıcı öğrenmenin 

gerçekleşmesini, öğrencilerin derse karşı ilgi ve isteklerinin artıyor olmasını ve kimya dersinin günlük hayatla 

ilişkilendirilerek sunulmasını sunmuşlardır. “Hayır, fayda sağlanmıyor” şeklinde görüş bildiren öğretmenler ise 

gerekçe olarak; sınıf mevcutlarının kalabalık olmasını, meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin alt 

yapılarının ve derse olan ilgilerinin zayıf olmasını, maddi yetersizlikleri ve kimya öğretim programında teorik 

olarak verilmesi gereken konuların daha fazla olmasını göstermiştir.  

Tablo 6. Öğretmenlerin sınıf dışı öğrenme ortamlarını kimya öğretiminde kullanmanın avantajları hakkındaki 

görüşlerinin dağılımı 

 

Kategoriler  f 

Derse olan ilginin artması 4 

Kalıcı öğrenme sağlaması 3 

Kimyanın günlük hayatla ilişkisini gösterme 2 

Sosyalleşmeyi sağlaması 1 

Yaparak-yaşayarak öğrenme sağlaması 1 

Pratik işlevinin olması 1 

 

Öğretmenlere sınıf dışı öğrenme ortamlarının avantajlarının neler olabileceği sorulduğunda, öğretmenlerin çoğu 

bu ortamlar sayesinde kimya dersine yönelik ilginin arttığını aynı zamanda da kalıcı öğrenmenin gerçekleştiğini 

belirtmiştir (Tablo 6). Bunun yanı sıra, kimya dersini günlük hayatla ilişkilendirme, öğrencilerin sosyalleşmesini 

sağlama, yaparak-yaşayarak öğrenme deneyimi sunma ve pratik işlevi bulunma gibi özellikler de bu ortamların 

avantajları olarak görülmüştür. İki öğretmen ise sınıf dışı öğrenme ortamlarının kimya dersi için herhangi bir 

avantajının olmadığını düşünmektedir.  

Tablo 7. Öğretmenlerin sınıf dışı öğrenme ortamlarını kimya öğretiminde kullanmanın dezavantajları 

hakkındaki görüşlerinin dağılımı 

 

Kategoriler  f 

Zaman kaybının olması 6 

Öğrenci sayısının fazla olması 2 

Bürokratik sorunlar 2 

Sınıf hâkimiyetinin zor olması 2 

Ulaşım problemleri 1 

Organize olamamak 1 

 

Öğretmenlere sınıf dışı öğrenme ortamlarının dezavantajlarının neler olabileceği sorusu yöneltildiğinde çoğunun 

bu tür ortamlarda faaliyet gerçekleştirildiğinde zaman kaybının olacağını düşündüğü görülmektedir (Tablo 7). 
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Aynı zamanda öğrenci sayısının fazla olması, bürokratik sebepler, sınıf hâkimiyetinin zor olması, ulaşım 

problemlerinin olması ve yeterince organize olamamak gibi nedenlerden dolayı öğretmenler sınıf dışı ortamlarda 

kimya öğretiminin istenilen düzeyde yapılamadığını belirtmişlerdir.  

 

Tablo 8. Öğretmenlerin sınıf dışı öğrenme ortamlarının kimya öğretiminde işlevsel bir şekilde kullanılmasına 

yönelik görüşlerinin dağılımı 

 

Kategoriler f 

Öğrenci sayısının az olması 2 

Uygun zaman verilmesi 2 

Okul dışı öğrenme faaliyetlerinin önemsenmesi 2 

Ulaşım problemlerinin çözülmesi 2 

Bilimsel çalışmaların arttırılması 1 

Uygulama öğretmenlerinin olması 2 

Uygulama takvimi düzenlenmesi 2 

 

Öğretmenler daha az sayıdaki öğrenci grupları ile gezilere katılarak, MEB tarafından yeterli zaman verilerek, 

kurum ve öğretmenler tarafından okul dışı öğrenme faaliyetleri daha fazla önemsenerek, ulaşım problemleri 

çözülerek, bu faaliyetler için uygulama öğretmenleri görevlendirerek, okul dışı öğrenme etkinliklerine yıllık 

planda yer verilerek okul dışı öğrenme ortamlarındaki etkinliklerin daha işlevsel bir şekilde yürütülebileceğini 

belirtmişlerdir. Aynı zamanda öğretmenler, bu alanda yapılan bilimsel çalışma sayısının arttırılmasıyla okul dışı 

öğrenme etkinliklerine yönelik farkındalığın artacağını düşünmektedir (Tablo 8). 

 

Tablo 9. Öğretmenlerin okul dışı öğrenme ortamları kılavuzunda kimya konu alanı ile ilgili yer alan etkinlikler 

hakkındaki görüşlerinin dağılımı 

 

Kategoriler  f 

Kılavuz hakkında bilgi sahibi olunmaması 6 

Faaliyetlerin uygulanabilir olmaması 5 

Faaliyetlerin uygulanabilir olması 2 

Farklı disiplinler için uygulanabilir olması 1 

 

Öğretmenlere “Okulum Trabzon” projesi kapsamında yayınlanan okul dışı öğrenme ortamları kılavuzunda kimya 

konu alanı ile ilgili yer alan kazanım-mekan ilişkilendirmesi ve bu ilişkilendirmelere yönelik geliştirilen örnek 

etkinlikler hakkındaki görüşleri sorulmuştur. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu henüz kılavuzu detaylı olarak 

incelemediğini belirtmiştir. Kılavuzu inceleyen öğretmenlerin büyük bir kısmı ise faaliyetlerin ve bu faaliyetler 

sırasında gerçekleştirilecek etkinliklerin sıra dışı olduğunu ve müfredatın bu faaliyetleri gerçekleştirmek için 

uygun olmadığını düşünmüştür. Öğretmenlerin ikisi uygulama takvimi doğrultusunda faaliyetlerin 

gerçekleştirilebileceğini ifade etmektedir. Bir öğretmen ise kılavuzda yer alan etkinliklerin, Tarih ve Edebiyat 

derslerine uygun etkinlikler olduğunu belirtmiştir (Tablo 9).  

 

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

 

Bu çalışmadan elde dilen sonuçlarda öğretmenlerin sınıf dışı öğrenme ortamları, bu ortamların kimya öğretiminde 

kullanılma durumu ve “Okulum Trabzon” projesi kapsamında yayınlanan okul dışı öğrenme ortamları kılavuzu 

hakkında farklı görüşlerinin olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu fabrikaları, üniversite 

laboratuvarlarını ve ören yerlerini kimya öğretiminde kullanılabilecek sınıf dışı öğrenme ortamları olarak 

değerlendirmektedir. Bunun yanı sıra, az sayıda öğretmen de bilim ve sanat merkezlerini, sanayi kuruluşlarını, 

arıtma tesislerini ve okul bahçesini sınıf dışı öğrenme ortamları olarak belirtmiştir. Türkmen (2016) yapmış olduğu 

çalışmada, okul bahçesinin ulaşılabilir bir sınıf dışı öğrenme ortamı olduğunu ifade etmiştir. Buna rağmen, yalnız 

bir öğretmen okul bahçesini kimya öğretiminde kullanılabilecek sınıf dışı mekân olarak nitelendirmiştir. 

Öğretmenlerin çoğu sınıf dışı mekânların kalıcı öğrenmeyi sağlaması ve kimyanın günlük hayatla oldukça iç içe 

bir ders olması açısından kimya dersi için uygun olduğunu belirtmiştir. Elde edilen bu bulgu Ertaş, Şen ve 

Parmaksızoğlu (2011), okul dışı bilimsel etkinliklerin 9. sınıf öğrencilerinin “Enerji” konusunu günlük hayatla 

ilişkilendirme düzeylerine olan etkisini belirlemek istedikleri çalışmalarında enerji parkı gezisi sonrasında 
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öğrencilerin “Enerji” konusunu anlama ve günlük hayatla ilişkilendirme düzeylerinin arttığını tespit ettikleri 

çalışmanın sonuçları ile örtüşmektedir. Aslan (2015) tarafından yapılan çalışmada da etkileşimli sınıf dışı kimya 

ortamında gerçekleştirilen etkinliklerin öğrencilerin kimyayı günlük hayatla ilişkilendirme seviyeleri üzerinde 

olumlu etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin sınıf dışı öğrenme ortamlarının kimya öğretimi için birçok 

yönden fayda sağladığını düşünmelerine rağmen büyük çoğunluğunun (8 kişi) bu ortamları öğretimleri esnasında 

kullanmadıkları görülmüştür. Öğretmenler tarafından kullanılan sınıf dışı ortamların ise laboratuvarlar, arıtma 

tesisleri ve ören yerleri olduğu belirlenmiştir.  

 

Sınıf dışı öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen öğretimin dezavantajlarına yönelik sorulan soruya verilen 

öğretmen cevaplarının başında zaman yetersizliği, ulaşım zorluğu, öğrenci sayısının fazla olması yer almaktadır. 

Literatürde de benzer sonuçlara ulaşılmış çalışmalar bulunmaktadır. Ay, Anagün ve Demir (2015), sınıf öğretmeni 

adayları ile yürütmüş olduğu çalışmada okul dışı öğrenme ortamlarının dezavantajları olarak öğrencilerin kontrolü, 

güvenlik, ulaşılabilirlik, zaman ve maliyeti belirtilmiştir. Thomas (2010), öğretmenlerin sınıf dışındaki ortamlarda 

öğrenci gruplarını yönetmekte zorluk yaşadıklarını tespit etmiştir. Öğretmenlere, sınıf dışı öğrenme ortamlarının 

kimya öğretiminde daha işlevsel bir şekilde kullanılmasına yönelik görüşlerinin sorulduğu soruya verilen cevaplar 

incelendiğinde, çoğunlukla bu ortamların dezavantajları olarak nitelendirdikleri sorunlara getirdikleri çözüm 

önerilerinin yer aldığı görülmektedir. Bu bulgu, literatürdeki çalışmaların sonuçları ile benzerlik göstermektedir.  

Son olarak öğretmenlerin “Okulum Trabzon” projesi kapsamında yayınlanan okul dışı öğrenme ortamları 

kılavuzunda yer alan kimya ders içeriğine yönelik ünite/konu, kazanım, mekân ve örnek etkinlikler hakkındaki 

görüşleri sorulmuştur. Bu soruya verilen cevaplar incelendiğinde, öğretmenlerin çoğunluğunun henüz kılavuzu 

detaylı olarak incelemedikleri sonucuyla karşılaşılmıştır. Kılavuzu inceleyen öğretmenlerin büyük bir kısmı ise 

kılavuzda yer alan etkinliklerin gerçekleştirilmesi zor etkinlikler olduğunu düşünmektedir. Yine bu durumun 

ortaya çıkmasında da mevcut programının yoğun oluşunun, sınıf mevcutlarının kalabalık oluşunun ve 

öğretmenlerin bu konuda deneyimlerinin olmayışının etkisinin olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın 

sonuçlarından elde edilen veriler ışığında aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur.  

 

Kimya öğretmenlerinin sınıf dışı öğrenme ortamlarının neler olduğu hususunda yeterince bilgi sahibi olmadıkları 

belirlenmiştir. Öğretmenler genel olarak fabrika, üniversite laboratuvarları ve ören yerleri gibi mekânları sınıf dışı 

öğrenme ortamı olarak örneklendirmektedir. Buna karşılık, bilim ve sanat merkezleri, sanayi kuruluşları, arıtma 

tesisleri gibi kimya derslerinin öğretiminin yapılabileceği ortamları sınıf dışı öğrenme ortamı olarak belirten 

öğretmen sayısı azdır. Kimya öğretiminde etkili olan sınıf dışı öğrenme ortamları ile ilgili derslerin lisans 

düzeyinde öğretmen adaylarına verilmesi ile mesleğe başladıklarında bu ortamları daha aktif kullanmaları 

sağlanabilir. Öğretmenler hizmet içi kurslar veya mümkünse eğitimler (TUBİTAK 4005 vb.) ile sınıf dışı öğrenme 

ortamları ve uygulamalar ile bilgilendirilmelidir. Aynı zamanda öğretmelere sınıf dışı öğrenme ortamlarında 

öğrencilerin güvenliğini ne şekilde sağlamaları gerektiği hususunda risk değerlendirmesi ile ilgili planlamanın 

nasıl yapılabileceği örneklerle açıklanmalıdır. Öğretmenlerin sınıf dışı ortamlarını daha çok ve etkili 

kullanabilmeleri için prosedürler kolaylaştırılabilir. Öğretmenlerin sınıf dışı öğrenme ortamları için belirttiği 

eksiklikler ve çekinceler yetkili kişiler tarafından giderilebilir. “Okulum Trabzon” projesi kapsamında yayınlanan 

okul dışı öğrenme ortamları kılavuzunda yer alan ortamlarda faaliyetlerin etkili bir şekilde, amacına uygun olarak 

gerçekleştirilmesi için üniversite ile işbirliğine girilmesi ve uzman personellerden gerekli desteğin alınması 

önerilmektedir.  
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Özet 

Okul dışı öğrenme ortamları, formal eğitimi destekleyen ve bireye birinci elden deneyim kazandıran ortamlardır. 

Bu öğrenme ortamları eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın il milli 

eğitim müdürlükleri ile ortak bir şekilde yürüttüğü “Okul Dışı Öğrenme Ortamları Kılavuzu” oluşturma çalışması 

kapsamında, okul dışı öğrenme ortamlarının temel eğitim ve ortaöğretime ait eğitim/öğretim programlarıyla 

ilişkilendirilmesi ve bu yolla üretilecek öğretmen kılavuz kitapları sayesinde daha etkin kullanılması; bu ortamların 

daha yakından tanınması, ayrıca öğrencilerin eğitim/öğretim programlarındaki kazanımları yaparak ve yaşayarak 

öğrenmelerine katkı sağlamak amacıyla rehber materyal hazırlanması çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda her 

ilde çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmanın amacı, “Okulumuz Trabzon” okul dışı öğrenme ortamları 

kılavuzunda kimya konu alanıyla ilgili yer alan ünite/konu, mekan/kazanım ilişkilerinin ve örnek etkinliklerin 

farklı boyutlardan irdelenmesidir. Çalışma kapsamında ulaşılacak sonuçlarla, kılavuzdaki örnek etkinliklerde yer 

alan eksikliklerin uygulamaya konulmadan belirlenebileceği ve hızlı bir şekilde giderilmesine yönelik öneriler 

sunulabileceği düşünülmektedir. Bu durum, kılavuzun belirlenen pilot okullarda uygulanması aşamasında elde 

edilecek verileri desteklemesi açısından da önem taşımaktadır. Ayrıca, bu çalışma ile öğretmenlere ve 

araştırmacılara okul dışı etkinliklerin dahil edildiği ODÖOK’nın kimya ders içerikleri ile ilgili detaylı bilgi 

verilmeye çalışılacaktır. Bununla birlikte, çalışmanın diğer araştırmacılara, konu ile ilgili yeni araştırmalar için 

kaynak oluşturabileceği düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Okul dışı öğrenme, Kimya öğretimi, Okul dışı öğrenme etkinlikleri. 
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Abstract 

Out-of-school learning environments support formal education and provide individuals with first-hand experience. 

These learning environments have become an integral part of the education system. Within the scope of the 

“Guidebook for Out-of-School Learning Environments” jointly carried out by the Ministry of National Education 

with provincial national education directorates, linking out-of-school learning environments with primary 

education and secondary education training programs and using them more effectively through teacher 

guidebooks; in order to make these environments better known and contribute to the learning of students by 

experiencing the gains of education system guidance materials were prepared. In this context, studies were carried 

out in each province. The aim of this study is to examine the relations of unit/subject, place/outcomes and the 

sample activities related to chemistry subject area in the out-of-school learning environments guide book (Our 

School Trabzon) from different dimensions. With the results to be reached within the scope of the study, it is 

thought that the deficiencies in the sample activities inside guide can be identified without putting them into 

practice and suggestions can be provided to eliminate them quickly. This is also important in terms of supporting 

the data to be obtained during the implementation of the guidelines in the designated pilot schools. In addition, 

teachers and researchers will be instructed with detailed information concerning SGOLE instructions for chemistry 

course contents which out of school learning activities are included.  

 

Keywords: Out-of-school learning, Chemistry teaching, Out-of-school learning activities. 
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1. Giriş 

 

Öğrenme, sadece okulda öğretmen gözetiminde belirli program ve plan dahilinde gerçekleştirilen bir süreç olarak 

görülmemelidir. Özellikle kimya dersinin, öğrenciler tarafından anlaşılması zor soyut kavramlar içerdiği 

bilinmektedir. Bu açıdan, kimya kavramlarının öğretilmesinde somut ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi için 

sınıf dışı ortamlara ihtiyaç duyulmaktadır. Okul dışı öğrenmeyi destekleyecek şekilde Kimya Dersi Öğretim 

Programı’nda, “Öğrencinin somut materyallerle doğrudan ilişki ve etkileşimini sağlayacak şekilde 

zenginleştirilmiş bir ortamda öğrenme ve öğretme etkinliklerinin öğretmen tarafından organize edilip yönetilmesi 

esastır” yaklaşımı benimsenmiştir (MEB, 2018). Yapılan araştırmaların çoğunda öğrencilerin, fen kavramlarını 

günlük hayatla yeterince ilişkilendiremedikleri belirtilmektedir (Özmen, 2003; Balkan-Kıyıcı, Aydoğdu, 2011; 

Yadigaroğlu, Demircioğlu ve Demircioğlu, 2017). Okul dışı öğrenme ortamlarının özellikle öğrencilerin 

öğrendikleri kavramları, günlük hayatla ilişkilendirmeleri üzerine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

Okul dışı öğrenme ortamları zengin öğrenme fırsatları sunsa da, her zaman hedeflenen bir öğrenmenin 

gerçekleşeceğini garanti etmez ve bu tür ortamlarda öğrenmenin önünde olası bazı engeller olabilir (Griffin, 2004). 

Hatta iyi yönlendirilmeyen bir gezi, öğrencilerde kavram yanılgılarının oluşmasına da neden olabilir (McComas, 

2006). Bu nedenle, hedeflenen becerilere ulaşabilmek için eğitimcilerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır. 
Okul dışı öğrenme ortamlarına yapılan gezilerde etkili öğrenmenin oluşması için öğrencilere gezi öncesi çalışma 

yaprakları veya ödev kâğıtları dağıtılarak gezi tam olarak planlanmalıdır. Gezi öncesinde öğrencilere sunum 

yapılarak da bu sağlanabilmektedir. Bu sayede öğrencilerin okul dışı öğrenme alanlarında geçirdikleri zamanı 

etkili kullanmaları sağlanabilmektedir (Braun, Buyer ve Randler, 2010; Domizi, 2008; Griffin, 2004; Griffin ve 

Symington, 1997; Gutwill ve Allen, 2012 ve Kisiel, 2005). Gezi esnasında, geziye katılan öğrencilerin gruplara 

ayrılması yapılacak olan gezinin verimliliği için önemlidir. Her bir etkinliğe ayrılacak zamanın önceden 

belirlenmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra okul dışı öğrenme ortamlarında kullanılabilecek yöntem ve teknikler 

ile yapılabilecek bir takım etkinlikler vardır (Abacı, 1996; Demircioğlu, 2007; Kuruoğlu Maccario, 2002; 

Şişginoğlu, 2011). Bunların içerisinde drama, gözlem ve gözlemsel çizim, grup çalışmaları ve çalışma yaprağı gibi 

etkinlikler bulunmaktadır.  

 

Etkinliklere dayalı öğrenme ile öğrencilerde, problem çözme, bilgi ve becerileri transfer etme gibi yüksek düzeyli 

performans gerektiren zihinsel modeller inşa edilmektedir. Öğrenci öğrenme gereksinimlerini inceleyerek bir 

sorunun nasıl çözüleceğini düşünür, içeriği öğrenmezler. Hatta sorunu çözme süreci hakkında bilgi de edinebilirler. 

Etkinliğe dayalı öğrenmenin gerçekleşebilmesi için, öğrencilerin, kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, fiziksel 

hareketliliğin olduğu, öğretmene tepkiler vererek veya sorular sorarak aktif katılım gösterdikleri ve öğrenme 

sorumluluğunu alabildikleri öğrenme ortamlarının oluşması gerekmektedir (UNICEF, 2011). Bu açıdan okul dışı 

öğrenme ortamlarının, etkinliğe dayalı öğrenmenin gerçekleşmesi için oldukça uygun mekânlar olduğu ve bu 

ortamlardaki öğrenme faaliyetlerinin değerlendirilmesindeki kriterlerle etkinliğe dayalı öğrenmenin taşıması 

gereken özelliklerin benzerlik gösterdiği düşülmektedir. Ülkemizde okul dışı öğrenme ortamlarının formal 

öğrenmeyi destekleyecek şekilde daha aktif kullanılabilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından il 

müdürlüklerine 2018-2019 öğretim yılı içerisinde, bulundukları illerde okul dışı öğrenme ortamı olarak 

kullanılabilecek mekânların ilgili ders, konu ve kazanımlarla ilişkilendirilmesine dayalı olarak “Okul Dışı 

Öğrenme Kılavuzları”nın hazırlanması talimatı verilmiştir. Bu talimat doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlükleri 

tarafından hazırlanan okul dışı öğrenme ortamları kılavuzlarının, öğretmenlere rehber olacağı düşünülmektedir. 

Tüm illerde hazırlanan bu kılavuzlarda ünite/konu, kazanım ve mekân ilişkisi kurulmuştur. “Okulum Trabzon” 

başlığı altında yayınlanan okul dışı öğrenme ortamları kılavuzunda ise buna ek olarak örnek etkinliklere de yer 

verilmiştir.  

 

Buradan yola çıkarak bu araştırmada, “Okulum Trabzon” projesi kapsamında Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından yayınlanan okul dışı öğrenme ortamları kılavuzunda yer alan kimya alanına yönelik ünite/konu, 

kazanım, mekân ve örnek etkinliklerin birçok açıdan incelenmesi amaçlanmıştır.  
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 Yöntem  

 

Araştırma Modeli 

Çalışma doküman analizi yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Bu çalışmada, Trabzon İli’ne ait Okul Dışı 

Öğrenme Ortamları Kılavuzu (ODÖOK)’nun kimya konu alanına yönelik hazırlanan ünite/konu, kazanım/mekân 

ilişkilerine ek olarak öneri şeklinde sunulan örnek etkinlikler de değerlendirilmiştir. Doküman inceleme, 

araştırmanın konusu ile ilgili bilgi içeren materyallerin analizidir (Cansız-Aktaş, 2019).  Doküman analizi aynı 

zamanda, yapılacak olan çalışma ile ilgili mevcut kayıt ve belgeleri toplayıp belli bir sisteme göre kodlayıp 

inceleme işlemi olarak tanımlanmaktadır (Çepni, 2010). 

 

Evren -örneklem, Çalışma grubu 

Araştırmanın evreninin 2019 yılında Türkiye genelinde tüm illerde yayınlanan Okul Dışı Öğrenme Ortamları 

Kılavuzları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise “Okulum Trabzon” projesi kapsamında yayınlanan 

kılavuzda yer alan kimya konu alanına yönelik ünite/konu, kazanım, mekân ve örnek etkinliklerdir.  

 

Verilerin toplanması ve analizi 

Okul Dışı Öğrenme Ortamları Kılavuzu (ODÖOK)’nda kimya konu alanına yönelik hazırlanan unite/konu, 

kazanım/mekân ilişkileri içerik analizine tabi tutulmuştur. Kazanım ve mekân ile ilgili tablolarda (Tablo 2-5) 

bulgular sunulurken ODÖOK’ta yer alan kazanımlar ‘x’ ile gösterilmiş ve kullanılan farklı kazanım sayısı kadar 

rakamla birlikte kullanılmıştır (Örneğin, x2; iki farklı kazanım kullanıldığı anlamına gelmektedir). ODÖOK’ta yer 

alan mekân ifadeleri kılavuzlarda verilen mekân sınıflamaları da incelenerek 15 başlık altında toplanmıştır. 

Bulgular verilirken mekânların sınıflandırıldığı gruplara ait numaralar kullanılmıştır (Örneğin, 2; bilim 

merkezlerinin mekân olarak önerildiği anlamına gelmektedir). Mekân ile ilgili tablolarda bulgular sunulurken 

mekânların sınıflandırıldığı gruplara ait numaralar kullanılmış ve bu numaralandırma Tablo 1’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 1. Mekânların sınıflandırılması  

 

Mekânlar  

1. Müze 

2. Bilim Merkezi 

3. Sanat Merkezi 

4. Teknopark 

5. Tarihî ve Kültürel Mekân 

6. Kütüphane 

7. Doğal Sit Alanı ve Ören Yeri 

8. Endüstriyel Kuruluş (Geri dönüşüm birimleri, 

fabrikalar, … vb.) 

9. Üniversite 

10. Millî, Tematik Park ve Bahçe 

11. Çeşitli Kurum ve Kuruluşlar (Belediye, Adliye, 

Valilik, Kızılay, Havaalanı, Aksa, Baro, Dernek, 

Gazete, … vb.) 

12. Sağlık Kuruluşu 

13. HES ve enerji santrali 

14. Spor Alanı 

15. Çeşitli Eğitim Kurumları (Halk eğitim, İlkokul, 

Lise, … vb.) 

 

Kılavuzda yer alan örnek etkinliklerin değerlendirilmesinde ise Koç (2018) tarafından geliştirilen ve 12 maddeden 

oluşan “Etkinlik Çalışmaları Değerlendirme Ölçeği” (Ek-1) kullanılmıştır. Bu ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.96 

olarak hesaplanmıştır. Bu ölçeğe gore değerlendirilen örnek etkinlikler, 0-4 madde arası özellikleri taşıyorsa 

yetersiz, 4-8 madde arası özellikleri taşıyorsa kısmen yeterli, 8-12 madde arası özellikleri taşıyorsa yeterli olarak 

kabul edilmiştir. Aynı zamanda örnek etkinlikler, okul dışı öğrenme ortamlarının doğasına uygun olarak gezi 

öncesi, esnası ve sonrası yapılması gerekenler dikkate alınarak da değerlendirmeye tabi tutulmuştur.  ODÖOK, 

araştırmacı ve alan uzmanı bir araştırmacı tarafından birbirinden bağımsız olarak analiz edilmiştir. Elde edilen 

veriler karşılaştırılarak araştırmacılar arasında fikir birliğine varılmıştır. Bu araştırmacılar arasındaki uyum yüzdesi 
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Miles & Huberman (1994)’ın uyum yüzdesi formülü ile (Uyum yüzdesi= [Görüş birliği/Görüş ayrılığı + Görüş 

birliği]*100) hesaplanarak uyum yüzdesi 0.86 olarak belirlenmiştir. 

3.  Bulgular 

 

Bulgular iki aşamada toplanarak özetlenmiştir. İlk aşamada “Ünite/konu ve mekân/kazanım yönünden elde edilen 

bulgular” ve ikinci aşamada ise “Örnek etkinliklerin değerlendirilmesinden elde edilen bulgular” verilmiştir. 

 

(1) ODÖOK’nın kimya ders içeriğinin ünite/konu ve mekân/kazanım ilişkilerine göre incelenmesi ile 

elde edilen bulgular 

 

Tablo 2. Dokuzuncu sınıf kimya dersi için ünite/konu ve mekân dağılımı 

Üniteler Konular Mekânlar Kazanım sayısı 

1. Kimya bilimi 

Simyadan kimyaya 1 x 

Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma 

alanları 
9, 8 x3 

Kimyanın sembolik dili - - 

Kimya uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği 2 x 

2. Atom ve 

periyodik sistem 

Atom modelleri - - 

Atomun yapısı - - 

Periyodik sistem 2 x 

3. Kimyasal türler 

arası etkileşimler 

Kimyasal tür - - 

Kimyasal türler arası etkileşimlerin 

sınıflandırılması 
- - 

Güçlü etkileşimler - - 

Zayıf etkileşimler - - 

Fiziksel ve kimyasal değişimler - - 

4. Maddenin halleri 

Maddenin fiziksel halleri 9 x 

Katılar - - 

Sıvılar 11 x 

Gazlar 8 x 

Plazma  9 x 

5. Doğa ve kimya  
Su ve hayat 11 x 

Çevre kimyası 2, 7 x2 

 
Dokuzuncu sınıf kimya dersi için öğretim programında beş ünite ve 19 konu başlığı için önerilen mekânlar Tablo 

2’de verilmiştir. Ünite bağlamında önerilen mekânlar incelendiğinde, en çok öneri sunulan konuların 2’şer farklı 

mekân önerisi ile “Kimya bilimi” ünitesinde yer alan “Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları” ve 

“Doğa ve kimya” ünitesinde yer alan “Çevre kimyası” konuları olduğu belirlenmiştir. Tablo 2’ye göre, önerilen 

mekân sayısı fazla olan konularda iki ve üç farklı kazanıma yer verilmiştir. 

 
Tablo 3. Onuncu sınıf kimya dersi için ünite/konu ve dağılımı 

Üniteler Konular Mekânlar Kazanım sayısı 

1. Kimyanın temel 

kanunları ve 

kimyasal 

hesaplamalar 

Kimyanın temel kanunları - - 

Mol kavramı - - 

Kimyasal tepkimeler ve denklemler 7 x 

Kimyasal tepkimelerde hesaplamalar - - 

2. Karışımlar  
Homojen ve heterojen karışımlar 11 x 

Ayırma ve saflaştırma teknikleri 9, 13, 8 x2 

3. Asitler, bazlar ve 

tuzlar 

Asitler ve bazlar - - 

Asitlerin ve bazların tepkimeleri - - 

Hayatımızda asitler ve bazlar 2 x 

Tuzlar  - - 

4. Kimya her yerde 
Yaygın günlük hayat kimyasalları 8, 2 x2 

Gıdalar  8, 9, 2 x2 
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Onuncu sınıf kimya dersi için öğretim programında dört ünite ve 12 konu başlığı için önerilen mekânlar Tablo 3’te 

verilmiştir. Ünite bağlamında önerilen mekânlar incelendiğinde, en çok öneri sunulan konuların 3’er farklı mekân 

önerisi ile “Kimya her yerde” ünitesinde yer alan “Gıdalar” ve “Karışımlar” ünitesinde yer alan “Ayırma ve 

Saflaştırma Teknikleri” konuları olduğu belirlenmiştir. Tablo 3’e göre,  önerilen mekân sayısının fazla olduğu 

konularda 2 farklı kazanıma yer verilmiştir. 

 

Tablo 4. On birinci sınıf kimya dersi için ünite/konu ve mekân dağılımı 

Üniteler Konular Mekânlar Kazanım sayısı 

1. Modern atom 

teorisi 

Atomun kuantum modeli - - 

Periyodik sistem ve elektron dizilimi - - 

Periyodik özellikler - - 

Elementleri tanıyalım - - 

Yükseltgenme basamakları - - 

2. Gazlar  

Gazların özellikleri ve gaz yasaları - - 

İdeal gaz yasası - - 

Gazlarda kinetik teori - - 

Gaz karışımları - - 

Gerçek gazlar - - 

3. Sıvı çözeltiler ve 

çözünürlük 

Çözücü çözünen etkileşimleri - - 

Derişim birimleri - - 

Koligatif özellikler - - 

Çözünürlük - - 

Çözünürlüğe etki eden faktörler  - - 

4. Kimyasal 

tepkimelerde 

enerji 

Tepkimelerde ısı değişimi 2 x 

Oluşum entalpisi - - 

Bağ enerjileri - - 

Tepkime ısılarının toplanabilirliği - - 

5. Kimyasal 

tepkimelerde hız 

Tepkime hızları - - 

Tepkime hızını etkileyen faktörler  - - 

6. Kimyasal 

tepkimelerde 

denge 

Kimyasal denge - - 

Dengeyi etkileyen faktörler - - 

Sulu çözelti dengeleri  7 x 

 

On birinci sınıf kimya dersi için öğretim programında altı ünite ve 24 konu başlığı için önerilen mekânlar Tablo 

4’te verilmiştir. Ünite bağlamında önerilen mekânlar incelendiğinde, öneri sunulan konuların bir mekân önerisi ile 

“Kimyasal tepkimelerde denge” ünitesinde yer alan “Sulu çözelti dengeleri” ve “Kimyasal tepkimelerde enerji” 

ünitesinde yer alan “Tepkimelerde ısı değişimi” konuları olduğu belirlenmiştir. Tablo 4’e göre, birer mekân 

önerisinde (bilim merkezi ve doğal sit alanı/ören yeri) bulunulan konu başlıklarında birer kazanıma yer verilmiştir.  

 

Tablo 5. On ikinci sınıf kimya dersi için ünite/konu ve mekân dağılımı 

Üniteler Konular Mekânlar Kazanım sayısı 

1. Kimya ve elektrik 

İndirgenme-yükseltgenme tepkimelerinde 

elektrik akımı 
- - 

Elektrotlar ve elektrokimyasal hücreler - - 

Elektrot potansiyelleri  - - 

Kimyasallardan elektrik üretimi - - 

Elektroliz  - - 

Korozyon  8 x 

2. Karbon kimyasına 

giriş 

Anorganik ve organik bileşikler - - 

Basit formül ve molekül formülü - - 

Doğada karbon  9 x 

Lewis formülleri - - 

Hibritleşme-molekül geometrileri - - 

3. Organik bileşikler  

Hidrokarbonlar  - - 

Fonksiyonel gruplar - - 

Alkoller - - 

Eterler - - 
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Karbonil bileşikleri - - 

Karboksilik asitler - - 

Esterler  - - 

4. Enerji kaynakları 

ve bilimsel 

gelişmeler 

Fosil yakıtlar  - - 

Alternatif enerji kaynakları  - - 

Sürdürülebilrlik  4 x 

Nanoteknoloji  - - 

 

On ikinci sınıf kimya dersi için öğretim programında dört ünite ve 22 konu başlığı için önerilen mekânlar Tablo 5 

üzerinde gösterilmiştir. Ünite bağlamında önerilen mekânlar incelendiğinde, öneri sunulan konuların birer mekân 

önerisi ile “Kimya ve elektrik” ünitesinde yer alan “Korozyon”, “Karbon kimyasına giriş” ünitesinde yer alan 

“Doğada karbon” ve “Enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeler” ünitesinde yer alan “Sürdürülebilirlik” konuları 

olduğu belirlenmiştir. Tablo 5’e göre, birer mekân önerisinde (endüstriyel kuruluş, üniversite, teknopark) 

bulunulan konu başlıklarında birer kazanıma yer verilmiştir. 

 

(2) Örnek etkinliklerin değerlendirilmesinden elde edilen bulgular 

 

Şekil 1. Dokuzuncu sınıf kimya dersi için örnek etkinlik değerlendirilmesi-1 

 

Yukarıda belirtilen örnek etkinlik değerlendirildiğinde; öğrencilerin sosyalleşmesine yardımcı olma, bireysel 

yeteneklerinin ortaya çıkmasına katkı sağlama, başarma duygusunu tatmalarını sağlama, arkadaşlarıyla 

kaynaşmasına yardımcı olma ve olumlu davranış kazanmasına olanak sağlama açısından yeterli olduğu 

görülmektedir. Aynı zamanda içeriğin günlük hayattan kopuk olmadığı ve öğrencileri araştırma yapmaya 

yönlendirdiği belirlenmiştir. Bu anlamda 8 kriteri sağladığı için öğrenme etkinliğinin “yeterli düzeyde” bir etkinlik 

olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, gezi öncesi kısmı tam olarak planlanmadığından gezi öncesi, esnası ve 

sonrası yapılması gerekenleri de kısmen sağlamaktadır.  

 

 
Şekil 2. Dokuzuncu sınıf kimya dersi için örnek etkinlik değerlendirilmesi-2 
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Şekil 2’de belirtilen örnek etkinlik değerlendirildiğinde; öğrencilerin sosyalleşmesine yardımcı olma, bireysel 

yeteneklerinin ortaya çıkmasına katkı sağlama, özgüven duygularını geliştirme, başarma duygusunu tatmalarını 

sağlama, arkadaşlarıyla kaynaşmasına yardımcı olma ve olumlu davranış kazanmasına olanak sağlama açısından 

yeterli olduğu görülmektedir. Aynı zamanda içeriğin günlük hayattan kopuk olmadığı, öğrencilere üst düzey 

düşünme becerileri sağladığı ve öğrencileri araştırma yapmaya yönlendirdiği belirlenmiştir. Bu anlamda 9 kriteri 

sağladığı için öğrenme faaliyeti olarak “yeterli düzeyde” bir etkinlik olduğu görülmektedir. Öte yandan, gezi esnası 

kısmı tam olarak planlanmadığından gezi öncesi, esnası ve sonrası yapılması gerekenleri de kısmen sağlamaktadır.  

 

 
Şekil 3. Onuncu sınıf kimya dersi için örnek etkinlik değerlendirilmesi 

 

Şekil 3’te belirtilen örnek etkinlik değerlendirildiğinde; öğrencilerin sosyalleşmesine yardımcı olma, bireysel 

yeteneklerinin ortaya çıkmasına katkı sağlama, özgüven duygularını geliştirme, başarma duygusunu tatmalarını 

sağlama, arkadaşlarıyla kaynaşmasına yardımcı olma ve olumlu davranış kazanmasına olanak sağlama açısından 

yeterli olduğu görülmektedir. Aynı zamanda içeriğin günlük hayattan kopuk olmadığı, öğrencilere üst düzey 

düşünme becerileri sağladığı ve öğrencileri araştırma yapmaya yönlendirdiği belirlenmiştir. Bu anlamda 9 kriteri 

sağladığından öğrenme faaliyeti olarak “yeterli düzeyde” bir etkinlik olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, gezi 

öncesi, esnası ve sonrası yapılması gerekenleri de kısmen sağlamaktadır çünkü gezi esnası ve sonrası kısmı tam 

olarak planlanmamıştır.  

 

 
Şekil 4. Onbirinci sınıf kimya dersi için örnek etkinlik değerlendirilmesi 

Şekil 4’teki örnek etkinlik değerlendirildiğinde; öğrencilerin sosyalleşmesine yardımcı olma, bireysel 

yeteneklerinin ortaya çıkmasına katkı sağlama, özgüven duygularını geliştirme, başarma duygusunu tatmalarını 

sağlama, arkadaşlarıyla kaynaşmasına yardımcı olma ve olumlu davranış kazanmasına olanak sağlama açısından 

yeterli olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda içeriğin günlük hayattan kopuk olmadığı, öğrencilere üst düzey 

düşünme becerileri sağladığı ve öğrencileri araştırma yapmaya yönlendirdiği de belirlenmiştir. Bu anlamda 8 

kriteri sağladığı için öğrenme etkinliği olarak “yeterli düzeyde” bir etkinlik olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, 

gezi öncesi, esnası ve sonrası yapılması gerekenlerin tümünü sağlamaktadır.  

 

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Bu araştırmanın amacı, “Okulum Trabzon” projesi kapsamında Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 

yayınlanan okul dışı öğrenme ortamları kılavuzunda yer alan kimya alanına yönelik ünite/konu, kazanım, mekân 

ve örnek etkinliklerin incelenmesdir. Bu amaç doğrultusunda araştırma problemlerine yönelik elde edilen 

bulgulara ve ilgili literatüre dayalı olarak yapılan değerlendirmeler bu kısımda verilmiştir.  
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ODÖOK’da yer alan kimya dersi içerikleri detaylı olarak incelendiğinde; kılavuzda kimya içeriklerine yönelik 

konu kazanım ilişkisinin yeterli düzeyde kurulamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Oysaki günlük hayat ile kimya dersi 

arasında var olduğu ifade edilen kopukluk ve bunun beraberinde gelen derse yönelik olumsuz tutumun, formal 

öğrenme faaliyetlerinin okul dışı öğrenme ortamlarında yürütülen etkinliklerle desteklenmesi ile giderilebileceği 

düşünülmektedir (Aslan, 2015). Okul dışı etkinliklerin planlanmasında, okul ve okul dışı öğrenme ortamları (bilim 

merkezi, üniversiteler, müzeler, vb.) arasında bağlantı kurulmasının dersin aktif işlenmesine aynı zamanda da 

öğrencilerin bilişsel ile duyuşsal kazanımlarına katkı sağlayacağı belirtilmektedir (Bozdoğan, 2007; Beiers ve Mc 

Robbie, 1992).  

 

Konu/kazanım-mekân ilişkisi çeşitliliği dikkate alınarak elde edilen bulgular; mekân türünün sınırlı olduğunu 

göstermiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında Trabzon ilinde, teknopark, sanat merkezi, müze gibi mekânların 

sınırlı sayıda bulunması, bazı mekânların ise hiç bulunmamasının etkisinin olduğu düşünülmektedir. Bazı 

mekânlar ise çok sayıda olmasına rağmen (Örn: kütüphane) ODÖOK’da ziyaret edilmesi planlanan mekânlar 

arasında yer almamıştır. Bu durum kimya dersinin doğası gereği beklenen bir sonuçtur; çünkü kimya dersi 

çoğunlukla etkileşim içerisinde bulunulabilecek ve sınıfta öğrenilen bilgilerin günlük hayatla ilişkilendirilebileceği 

mekânlarla daha uyumludur (Örn: Çözünme-çökelme tepkimeleri/Çal Mağarası/Trabzon). Dolayısıyla, bu 

durumun ortaya çıkmasında dersin doğası ile mekân arasında tam bir uyumun olmadığının akla gelmesinin etkisi 

olabilir. Diğer bir deyişle, önerilen mekânların çeşitliliğini etkileyen en önemli faktörlerin başında dersin doğasının 

geldiği ve mekân önerisinde bulunulurken de bu durum dikkate alınarak seçim yapıldığı düşünülmektedir. Aryıca, 

öğretmenlerin okul dışı öğrenme ortamları ile ilgili bilgi sahibi olmamaları, okul dışı öğrenme ortamı önerilerinde 

mekân çeşitliliğinin beklenen düzeyde gerçekleşmemesinin sebepleri arasında yer alabilir. Bu duruma örnek 

oluşturacak bir araştırmada (Büyükkaynak, Ok ve Aslan, 2016), öğretmenlerin okul dışı öğrenme ortamları 

denilince aklına ilk olarak okul bahçeleri ile bilim merkezlerinin geldiği vurgulanmaktadır. Okul dışı fen öğrenme 

ortamlarının sahip olması gereken özelliklerin başında eğlenceli olma, gönüllülük esasına dayanma, bireysel 

yönetime fırsat verme, yaparak-yaşayarak öğrenmenin olması, açık uçluluğun olması, ardışık olmama yani 

problem çözme becerilerinin sıralı oluşmasını beklememe ve maksatlı yani bir amaç dahilinde tasarlanmış olması 

gelmektedir (Orion ve Hofstein, 1994; Storkdieck, 2001; Tezcan Akmehmet ve Ödekan, 2006). Mekân seçiminde 

bu durumun göz önünde bulundurulması gerektiği düşünülmektedir.  

 

Okul dışı öğrenme ortamlarına yapılan gezilerin sadece bir eğlence ve gezinti olarak görülmesi, bu ortamlardan 

yeterince faydalanılmasına engel oluşturmaktadır. Yapılan ziyaretlerin en uygun öğrenme deneyimini sağlaması 

için ziyaret öncesi ve sonrası aktivitelerle desteklenmesi çok önemlidir. Bu öne göz önüne alınarak kılavuzda yer 

alan örnek etkinlikler değerlendirildiğinde, çoğunun okul dışı öğrenme ortamlarının doğasına uygun etkinlikler 

olduğu belirlenmiştir. Örnek etkinlikler planlanırken üç aşamanın (gezi öncesi, esnası ve sonrası) tümünün dikkate 

alınmasının daha etkili sonuçlar vereceği düşünülmektedir. 
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Özet 

Günümüzde teknolojik imkânların fazlalığı, yeşil alan yetersizliği ve ebeveynlerin yoğun iş temposu birleştiğinde 

spora ve egzersize daha az vakit ayıran, mekân dışında daha az vakit geçiren ve çocuklarını da aynı şekilde 

yetiştiren bir toplum olma yolunda ilerlendiği görülmektedir. Bu süreçte; çocukların hareket etme, koşup oynama, 

tırmanma gibi gelişimlerini destekleyecek olan faaliyetlerden faydalanma hakkı da oldukça kısıtlanmaktadır. 

Potansiyel bir merak duygusuyla dünyaya gelen çocuk, keşfetme ve öğrenme isteğiyle hayatını devam ettirir. 

Yaşadığı dünyayı anlamlandırabilmesi için de somutlaştırılmış bilgiler üzerine kurulu bir eğitim programına maruz 

kalması gerekmektedir. 0-6 yaş aralığını kapsayan okul öncesi dönemde çocukların öğrendikleri her şeyin sonraki 

yıllarda kazanılacak bilgilere temel oluşturduğu bilinmektedir (Küçükturan, Öztürk, ve Cihangir, 2000). Tüm gün 

dört duvar arasında vaktini masa ve sıralarda oturup geçiren bir çocuk için, tüm duyularına hitap edecek olan sınıf 

dışı eğitimden daha iyi bir alternatif düşünülemez (Dahlgren ve Szczepanski, 1998). Sobel 1999; 4 yaşından 7 

yaşına kadar olan çocukların kendileriyle doğal dünya arasında empati oluşturacak faaliyetlere katılmak 

istediklerini, dışarda gerçek doğal bir hayat olduğunu, sağlıklı yaşamın kapılarını açmanın sınıf dışı aktiviteler 

yoluyla çocukla doğa arasındaki bağı güçlendirmekten geçtiğini savunmaktadır. Bu çalışmanın amacı; anasınıfı 

çocuklarının tüm gelişimsel alanlarına hitap eden organlar etkinliği ile sınıf dışı eğitimin öğrenme üzerindeki 

etkisini ölçmektir. Araştırmacı tarafından organlar ile ilgili hazırlanmış olan resimli sorular anasınıfı öğretmeninin 

de görüşüne başvurularak düzenlenmiştir. Etkinlik öncesinde önbilgilerini yoklamak amacıyla 15 anasınıfı 

öğrencisi ile mülakat gerçekleştirilmiş, etkinlik sonrası öğrencilere yeniden aynı sorular yöneltilmiş ilk 

cevaplarıyla son cevapları karşılaştırılmıştır. Organlar etkinliği beş aşama halinde okul bahçesinde uygun koşullar 

sağlanarak yapılmıştır. Etkinlikler esnasında gözlemciler tarafından notlar tutulmuş ve her aşaması kayda 

alınmıştır. Araştırmada; nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış 

mülakat, kamera çekimi ve gözlemci notlarından faydalanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi betimsel analiz yoluyla 

gerçekleştirilmiştir. Etkinlik öncesinde öğrencilerin iç organlar ve duyu organlarını ayırt edemedikleri, iç 

organların görevlerini tam olarak bilemedikleri ve vücuttaki yerlerini ise karıştırdıkları gözlenmiştir. 

Gerçekleştirilen organ etkinliği ile çocukların sahip olduğu yanlış bilgilerin düzeltildiği, yanılgılarının giderildiği 

ve yeni bilgilerin eklendiği sonucuna varılmıştır. Araştırmacılara; okul öncesi dönem çocuklarında farklı yaş 

gruplarına hitap edecek şekilde sınıf dışı eğitim etkinlikleri ile fenni açık alanda somutlaştırarak öğretmeyi hedef 

alan yeni çalışmalar önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sınıf dışı eğitim, Okul öncesi fen, Fen ve doğa, Organlar. 
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Abstract 

In our era, it is a common fact that the society is being individuals who spare less and less of their time on sports 

and exercise, spend less time outdoors and bring up their children in the same way due to the abundance of 

technological opportunities, inadequate green areas and hectic business schedule of parents. The right of the 

children for activities such as moving, running and playing, climbing which will support their growth is being 

restricted. The children born with curiosity go on their lives with the desire of discovery and learning. They need 

to be exposed to an education program based on objectified knowledge in order to give meaning to their lives. It 

is known that everything acquired by preschool children at the ages of 0-6 year old infrastructure their knowledge 

in the future years (Kucukturan, Ozturk and Cihangir, 2000). Nothing is a better alternative than outdoor activities 

that will appeal to all their senses for children spending their all day sitting on desks indoors (Dahlgren and 

Szczpanski, 1998). Sobel, 1999 claims that the children want to be involved in activities that will create sympathy 

between nature and themselves and there is a real world outside and extracurricular activities open the doors of a 

healthy life. The aim of this study is to measure the effect of extracurricular activities on preschool children’s 

learning with the activity of “organs” that appeals all developmental areas. Questions with images about organs 

were arranged by the researcher, taking the ideas of the class teacher into consideration. 15 Preschool students 

were interviewed to measure their knowledge before the activity. The same questions were asked to the students 

following the activity and their first and second answers were compared. “Organs” activity was done in 5 stages 

under the appropriate conditions. Notes were taken by observers and all stages were recorded during the activity. 

Qualitative method was used in the research. Half-structured interviews, camera recording and observer notes were 

used as the data collecting means. The analysis of data was done by illustrative analysis. Before the activity, it was 

observed that the students could not differentiate internal organs and sense organs, did not know the functions of 

internal organs and were confused about location of internal organs on their body. With the activity of “organs” it 

was concluded that the false knowledge was corrected and new knowledge was added. New studies that target 

teaching preschool children with objectified outdoor activities for different age groups are suggested. 

Keywords: Outdoor education, Science in preschool, Science and nature, Organs.  

 

1. Giriş  

21. yüzyıl bilişim çağında çocukların gereksinimlerine cevap verebilmek, yoğun iş temposuna maruz kalan 

ebeveynler açsından son derece zor olmaktadır. Gerek teknolojik imkân fazlalığı, gerek yeşil alanların yerine tercih 

edilen kapalı oyun mekânlarının artması sebebiyle spora, egzersize hatta yürüyüşe bile daha az vakit ayıran, açık 

havada daha az vakit geçiren ve çocuklarını da aynı şekilde yetiştiren bir toplum olma yolunda ilerlendiği 

görülmektedir. Dolayısıyla çocuklar açık alan aktiviteleriyle harcaması gereken enerjilerini, ne yazık ki teknolojik 

aletlere doğru eğilim göstererek ve sanal dünyanın kapısından içeri girmeye çalışarak harcamakta böylelikle de 

yaşadıkları dünyadan izole olmaktadırlar. Fıtratları gereği çocuklar koşup oynamak, tırmanıp sallanmak, hoplayıp 

zıplamak, keşfedip deneyimlemek ve dokunup hissetmek isterler ve vakit geçirebildikleri sürece doğaya ait 

olduklarını hisseder, bu sırada dünyada kendilerinden başka canlı türlerinin de yaşadığını fark ederek; sevme, 

tanıma, empati kurma, dokunma, hissetme, keşfetme gibi beceriler edinebilirler (Dilek, 2019). Dr. Charles H. 

Hillman, çocuklar üzerinde yaptığı çalışmasında, 20 dakikalık yürüyüşün bile beyin aktivitelerinde önemli 

derecede artışlar sağladığını, dolayısıyla oyun oynayan, hareket eden, gelişim çağında fiziksel aktivitelerle 

desteklenen çocukların daha sağlıklı beyinlere sahip olduğunu savunmaktadır. Doğal ortamlar ve açık alanlar 

ailelerin çocuklarıyla birlikte farklı etkinlikler oluşturabilmesi adına zengin fırsatlarla doludur. Wilson (1994) ve 

Kos’a (2010) göre yaratıcı oyunlar oluşturmak için doğal ortamlardaki olanaklar kapalı ortamlara göre daha 
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fazladır ve çocuklar bu alanlarda farklı nesnelerle temas halinde bulunarak hem yaratıcılıklarını geliştirirler hem 

de tüm gelişim alanlarını desteklerler. Meraklı olmak doğası gereği çocuğa sunulmuş bilimsel duyarlılığın alt 

yapısını oluşturan bir özelliktir ve erken çocukluk döneminde çocuklar; kendilerini, yaşadıkları çevreyi bütünüyle 

keşfetme çabasında olan minik bilim insanları gibidirler (Büyüktaşkapu, Çeliköz, Akman, 2012). Algılarının son 

derece açık, farkındalık düzeyleri, gözlem yapma, sebep sonuç ilişkisi kurabilme yeteneklerinin, yaratıcı düşünme 

becerilerinin oldukça iyi olduğu bu dönemde çocukları tek düze ve soyut bilgilerle süslenmiş ezberci bir fen 

eğitimiyle tatmin edemezsiniz (Kandır, 2001). Bu sebeple, çocukların, açık alanda tüm duyularını kullanarak 

somut ve gerçek materyallerle gözlem yapma, tahminde bulunma, tahminlerini arkadaşları ile paylaşma ya da 

araştırarak deneylerle test etme çalışmaları ile fen-doğa uygulamalarına aktif katılımlarının sağlandığı sınıf dışı 

eğitimden daha iyi bir alternatif düşünülmemektedir. Sınıf dışı eğitim uygulamalarına aktif katılım sağlamaları 

çocukların yalnızca bilişsel düşünce yapılarını geliştirmekle kalmaz, sosyal, motor ve dil gelişimlerine de katkı 

sağlayarak, araştıran sorgulayan bireylere dönüşmelerini ve fen bilimlerine doğru yönelmelerini sağlar 

(Alisinanoğlu ve Bay, 2007). Fen, doğanın ve günlük hayatın bir parçasıdır dolayısıyla insan, yaşamın her 

aşamasında fenden örneklerle karşılaşmaktadır (Eliason ve Jenkins, 2003). Doğa olayları, yediklerimiz, beslenme 

şekillerimiz, vücudumuz ve sağlığımız, hayvanlar alemi, canlı- cansız varlıklar, çevremiz, geri dönüşümler ve daha 

birçok şey aslında tamamen fennin çatısı altında birleşmektedir. Erken çocukluk döneminde fen eğitiminin amacı, 

çocukları temel yaşam becerileri ile donatmak, karşılaştıkları olaylar karşısında problem çözme becerisi 

kazanmalarını ve yaşadıkları çevreye karşı duyarlılık geliştirmiş, etrafında kendinden başka canlı varlıklar 

olduğunun bilincine varmış bireyler olarak hayata devam etmelerini sağlamaktır (Kumtepe, 2009). Ailede başlayan 

eğitim çocukluk dönemindeki okul hayatı ile paralel şekilde devam eder. Okul öncesi eğitim süreci, bireyin 

yaşamında kalıcı izler bırakan hayatı boyunca alacağı yolların bir alt yapısının oluşturulduğu en kritik zaman dilimi 

olması nedeniyle çocuklar için hayatlarının en önemli ve değerli bilgilerini taşımaktadır (Şahin, 2000). Okul öncesi 

dönem çocuklarının gelişimsel özellikleri incelendiğinde, gün ışığından uzak, dört duvar arasında saatlerini geçiren 

çocukların araştırıp sorgulayarak herhangi bir şey keşfetmeleri ya da somut doğal materyaller olmadan yaşadıkları 

dünyayı anlamlandırabilmeleri mümkün gözükmemektedir (Dahlgren ve Szczepanski, 1998). Sınıf dışı ortamlar, 

sınıf içi ortamlara göre çok daha fazla değişkene sahip olduğundan, erken çocukluk döneminde sınıf dışında, doğal 

ortamlarda yapılan öğrenmelerin daha fazla duyusu devrede bulunan öğrenciler üzerinde öğrenmeleri 

kolaylaştırdığı ve kalıcı hale getirdiği düşünülmektedir. Sınıf dışı eğitim etkinlikleri öğrencilerde bilişsel, duyuşsal 

ve devinişsel olmak üzere üç gelişimsel alana hitap etmelidir. Bilişsel alanda çocuklar bilgileri hatırlama, 

analizleme, sentezleme gibi süreçleri sağlarken, duyuşsal alanda heyecan, sorumluluk, tutum, değer gibi 

özelliklerini geliştirir, devinişsel olarak ise kendi bedensel yeteneklerinin farkında olabilmelerine imkân verir 

(Braund & Reiss, 2004). 

Günümüzde tercih edilen yapılandırmacı yaklaşımın da gerektirdiği üzere öğrencilerin yaparak yaşayarak, gerekli 

bilgi ve becerileri kazanmalarında, öğrenme ortamları ve süreç oldukça mühimdir (Özmen, 2004). Bu bağlamda 

yapılmış olan bu çalışmanın da anaokulu öğrencilerinin öğrenme sürecine destek olmak adına oldukça önemli 

olduğu düşünülmektedir. Fen ve doğa birbirinden ayrı düşünülemeyecek kavramlar olduğundan, çalışmanın sınıf 

yerine okul bahçesinde çocukların keşfine imkân tanınarak yapılması araştırmanın en önemli hedeflerinden birisi 

olup, bunun okul öncesi eğitim alan çocuklarla gerçekleştirilmek istenmesi de araştırmanın özgünlüğünü 

göstermektedir. Çalışmanın amacı; çocukların açık havada gelişim alanlarını destekleyecek eğitim ortamı 

oluşturarak bir öğrenme süreci başlatmak ve sınıf dışı eğitimle desteklenen organlar etkinliğinin öğrenme 

üzerindeki etkisini araştırmaktır. 
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2. Yöntem 

Araştırma Modeli 
Araştırmada; nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup durum çalışması tercih edilmiştir. Durum çalışması; belirli 

bir zaman aralığında sınırlandırılmış olan durumun ve duruma ilişkin etmenlerin çoklu kaynaklar içeren veri 

toplama araçları ile ayrıntılı bir şekilde incelendiği, durumların ve duruma bağlı temaların ise zengin veri çeşitliliği 

ile desteklendiği, çok yaygın olarak kullanılan nitel bir araştırma yaklaşımıdır (Creswell, 2007). 

Yapılacak olan çalışma ile ilgili etkinlik araştırmacı tarafından tasarlanmış ve uzman görüşü alındıktan sonra 

üniversite kurul onayına sunulmuştur. Kurul tarafından onayı alınan etkinlik, Milli Eğitime sunulmuş ve 

anaokulunda uygulamak için izin alınmıştır. Daha sonra okul idaresi ile görüşülmüş ve anasınıfı öğretmenine 

gerekli açıklamalar yapılarak bilgilendirilmiş ve fikir alış verişi yapılmıştır. Son olarak veliler ile bir toplantı 

düzenlenmiş, çalışmanın amacı, sınıf dışı eğitiminin ne olduğu, önemi ve çocuklar üzerindeki etkileri anlatılmıştır. 

Yapılacak olan etkinlik hakkında da velilere bilgi verilerek sınıf dışında eğitim yapmak için izin belgeleri 

imzalatılmıştır. 

Evren - Örneklem 

2018-2019 eğitim öğretim yılında bir devlet okulunun anasınıfına devam eden 15 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. 

Verilerin Toplanması 

Veri toplama aracı olarak gözlem ve yarı yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından organlar 

ile ilgili hazırlanmış olan sorular uygulamaya geçmeden önce uzman görüşü alınarak soruların son haline karar 

verilmiş, ilgili anasınıfı öğretmeninin de görüşüne başvurularak düzenlenmiştir. Etkinlik öncesinde önbilgilerini 

yoklamak amacıyla 15 anasınıfı öğrencisi ile öğretmenler odasında uygun ortam oluşturularak birebir görüşmeler 

yapılmıştır. Sorular renkli şekiller içermekte olup araştırmacı tarafından çocuklara okunarak söyledikleri cevaplar 

not alınmıştır. Sınıf dışı eğitim etkinlikleri sonrası öğrencilerle yeniden öğretmenler odasında birebir görüşme 

yapılarak aynı sorular yöneltilmiş ilk cevaplarıyla son cevapları karşılaştırılmış ve analizler yapılmıştır. Organlar 

etkinliği beş aşama halinde okul bahçesi uygun hale getirilerek gerçekleştirilmiştir. Etkinlikler esnasında 

gözlemciler tarafından notlar tutulmuş ve etkinliğin her aşaması kayda alınmıştır. 

Veri Analizi 

Çalışmadan elde edilen görüşme verilerinin çözümlenmesinde betimsel analizden faydalanılmıştır. Betimsel 

analizde veriler; daha öncesinden belirlenmiş olan kavramsal çerçeve veya temalara göre özetlenerek yorumlanır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2016). 

Öğrencilerin;  iç organlar ve duyu organların isimleri, görevleri, vücutta bulundukları yerler hakkında sahip 

oldukları bilgilerin analizi yapılmıştır.  

3.  Bulgular 

 

Etkinlikten iki gün önce gözlemcilerle birlikte okula gidilmiş, okul bahçesi analiz edilmek üzere incelemeler 

yapılmış, öğrenciler için herhangi bir tehlike olup olmadığı kontrol edilmiş ve etkinlik için uygun bir alan 

belirlenmiştir. Daha sonra sınıfa gidilerek öğrencilerle tanışma gerçekleştirilmiş ve uygulanması planlanan çalışma 

hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Araştırmacı ile öğrenciler arasında güvenilirliği artırmak, doğru ve 

anlaşılabilir diyaloglar sağlayabilmek, etkili bir iletişim gerçekleştirebilmek amacıyla bir süre sınıf ortamında 

birlikte vakit geçirilmiştir. Gözlemciler öğrencilere tanıtılmış ve her gözlemciye 3 öğrenci düşecek şekilde gruplar 

oluşturulmuştur. Öğrencilerle gözlemciler kendi aralarında sohbet etmiş ve etkinlik öncesi yabancılık 

çekmemeleri, ortamda kendilerini rahat hissetmeleri için birbirlerini daha yakından tanımalarına izin verilmiştir. 

Uygulamanın gerçekleştirileceği gün ve saat belirlenerek öğrencilerin tam katılım yapmaları için heyecanlı bir 

ortam oluşturulmuş, merak uyandırılmış, güdülenme ve motivasyon sağlanmıştır. 

Araştırmacı tarafından anasınıfı çocuklarının kazanım ve göstergelerini hedef alarak gelişim alanlarını destekleyici 

organlar etkinliği oluşturulmuştur. Aşamalar hazırlanırken, yapılandırmacı yaklaşım ile deneyimsel öğrenme 
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yaklaşımının harmanlanması sonucu oluşturulan etkinlik basamakları ısınma, dikkat çekme, ana uygulama, 

pekiştirme ve yansıtma olmak üzere 5 aşamadan meydana gelmiştir.  

Isınma oyunu: Burada öğrencilere kazanmaları gereken bir yarış içinde olmadıkları, bunun etkinliğin ilk basamağı 

ve bedensel becerilerini sergileyecekleri bir faaliyet olduğu anlatılır.  

Öğrenciler ikili sıra olup karşılıklı dizilir. İki grubun başına da 5 er tane hulohop konur. Elele tutuşan öğrenciler 

bu hulohoplara dokunmadan içlerinden geçerek birbirlerinin vücuduna iletirler. Hulohop ilerledikçe diğeri alınır 

ve bitince sondaki öğrenci tarafından yere bırakılır. Hulohoplar bitene kadar oyun devam eder. 

Dikkat toplama: Bir yandan eğlenerek öğrenme diğer yandan da birbirleriyle etkileşim içerisinde olarak oyunla 

öğrenmeyi hedef alan bir yaklaşımla öğrencilerin dikkati etkinliğe yoğunlaştırılmıştır. 

İki öğrenciye bir hulohop düşecek şekilde yere halka halinde hulohoplar dizilir. Öğrenciler eşleriyle birlikte 

hulohopun içerisine ayaklarının birini koyarak beklerler. İç organlarının ve duyu organlarının resimleri çocuklara 

çağrışım yapması için çemberin ortasına konulur. Oyunu öğrencilerden birinin adını söyleyerek topu havaya atan 

öğretmen başlatır. Topu tutan öğrenci ise arkadaşlarından birinin adını söyler ve onu bir organ adı ile eşleştirir.   ( 

örnek: Ayşe – kulak, Mehmet – böbrek gibi…  ) Arkadaşının attığı topu tutan öğrenci ortaya geçer ve adı geçen 

organın görevini söyler. Bu sırada halkadaki eşli öğrenciler eğer adı geçen organın iç organ olduğunu 

düşünüyorlarsa hep birlikte hulohopu bellerine kaldırırlar ve bir elleri ile eşlerinin ismi geçen organına dokunurlar. 

Söylenen organ duyu organımız ise hulohopun içerisine çömelirler ve yine bir elleri ile eşlerinin ismi geçen 

organına dokunurlar. Oyun bütün öğrenciler ile organlar eşleşene kadar sürer. Organın görevini hatırlayamayan 

öğrenciye öğretmen küçük hatırlatmalar yaparak bulmasını sağlar. 

Ana uygulama, etkinlik: Bu aşamada öğrencilerin bir yandan eğlenceli bir şekilde bedensel aktivitelerle denge 

ve koordinasyonlarını sağlamaları bir yandan da organların yeri ve görevlerini öğrenmeleri hedef alınmıştır. 

Öğrencilerin hepsinin ellerine birer havlu kağıt rulosu ve küçük top verilir. Aynı hizada yanyana dizilip karşı 

hedefe kadar topu rulonun üzerine koyarak, düşürmeden yürümeleri gerekmektedir. Bu sırada araştırmacı düdük 

çaldığında herkes durup sorulacak olan soruyu dinlemelidir. Araştırmacı ismini söylemeden bilmece şeklinde 

hazırladığı organlardan birinin görevini söyler ve çocukların bu organın ismini bilerek diğer elleri ile o organlarına 

dokunmalarını ister. Organlarına dokunurken diğer ellerindeki havlu kağıt rulosunun üzerine koydukları topları da 

düşürmemeye çalışırlar. 

Pekiştirme: Hangi organın neye benzediği konusunda beyin fırtınası ile öğrencilerin farklı fikirler üretmeleri, 

görevleri ve yerlerini tekrar ederek birbirlerine sormaları için izin verilir. 

Öğrencilerle bahçede halka olup hulohopların içine oturulur. Organ yeleğini üzerine giyen araştırmacı öğrencilerle 

birlikte tüm organların vücudumuzdaki yerini inceleyerek görevlerini tekrar eder. Organlarımızın sağlığını 

korumak için neler yapılmalıdır ve nasıl beslenilmelidir şeklinde sorular yöneltilerek öğrencilere beyin fırtınası ile 

farklı fikirler sunmaları için fırsat verilir.  

Yansıtma: Temanın tam anlamıyla akılda kalıcılığının sağlanması için her grubun kendi ürünlerini oluşturmasına 

fırsat verilmiştir. 

Daha önceden gözlemcilerle birlikte 5 ayrı ağaç belirlenmiş ve altına renkli kartonla yapıştırıcı konulmuştur. 

Zarfların içerisine gizlenmiş organ resimleri ise ağaçların dallarına asılmıştır. Öğrenciler 5 gruba ayrılır ve her 

grubun başına bir gözlemci verilir. Öğrenci gruplarından kartona bir vücut çizmeleri ve ağaçların dallarındaki 

zarflara ulaşarak, içinden çıkan organ resimlerini vücudun doğru yerline yapıştırmaları istenmiştir. Son olarak her 

grup oluşturduğu ürünü diğer gruptaki arkadaşlarına sunmuştur. 

Etkinlik uygulaması bittikten sonra öğrencilerle sınıf ortamında buluşulmuş ve sınıf dışında yapılan organlar 

etkinliği hakkında konuşulmuştur. Her birinden olumlu dönütler alınmış ve yeniden buna benzer etkinlikler 

yapmak istediklerini ifade etmişlerdir. Daha sonra son mülakatı gerçekleştirmek üzere öğretmenler odasına 

geçilmiş ve öğrenciler tek tek çağırılarak ilk mülakattaki resimli organlar soruları yöneltilmiştir.  
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Öğrencilerle yapılan mülakatta, organlar ile ilgili sorulan sorulara verilen cevaplar doğrultusunda araştırmacının 

elde ettiği bulgular şöyledir: 

Duyu organlarından göz, kulak, dil ve burunu ilk görüşmede tüm öğrenciler doğru cevaplarken bazı öğrenciler 

dokunma duyusuna deri, bazıları da deri yerine el diye cevap vermiş, diğer öğrenciler ise derinin bir duyu organı 

olduğunu ifade edememiştir. Yine ilk görüşmede bazı öğrenciler beyin ve kalbin de duyu organı olduğunu 

söylemiş ancak etkinliklerden sonra beş duyu organını da tam olarak tüm öğrenciler doğru cevaplamışlardır. 

İlk görüşmede duyu organlarından çok vücut organlarının isimleri, vücuttaki yerleri ile ilgili yanılgılar yaşanmış, 

çoğu öğrenci resimlerden vücut organlarını tanıyamamıştır. Görsellerde yer alan iç organlar; kalp, beyin, akciğer, 

karaciğer, mide, böbrek, ince ve kalın bağırsak olmak üzere 7 tanedir. Bunlardan en iyi bildikleri kalp, mide, 

bağırsaklar ve beyin iken en az bildikleri akciğer, karaciğer ve böbrekler, en çok birbirine karıştırdıkları ise 

karaciğer ve akciğerdir. İnce ve kalın bağırsağın ise tek bir organ olduğunu sadece ilk kısmının ince devamının 

kalın olduğunu düşünmektedirler. Son görüşmede organların isimleri ve yerlerini tam olarak öğrenmiş olan 

öğrencilerden bazıları ilk görüşmede ifade ettikleri kendi kavram yanılgılarını bile hatırlayarak düzeltmeye 

çalışmışlardır.  

Öğrencilerin iç organlar ile ilgili kavram yanılgıları yaşadıkları ve görevleri hakkında oldukça eksik bilgilere sahip 

oldukları anlaşılmıştır. İlk görüşmede hiçbir öğrenci tam anlamıyla organların vücuttaki görevlerini ifade 

edememiştir. Özellikle böbrek ve karaciğerin görevi hakkında hiçbir öğrenci yorum yapamamış ve bilmiyorum 

demiştir. Araştırmacının çocuklara okuduğu küçük ipucu içeren bilmecelerle görselleri eşleştirmeye çalışmışlardır. 

Öğrenciler ilk önce en iyi bildiği organları görevleri ile eşleştirebilmiş ancak geriye kalan organları da tahmin 

yürütme yoluyla eşleştirmeye çalışmışlardır. Tüm öğrencilerin görevini bildiği organlar beyin, kalp ve midedir. 

Yalnızca iki öğrenci akciğer ve bağırsakların görevini söylemiştir. 3 öğrenci karaciğeri sigara içen insanlarda 

akciğerlerin siyahlanması olarak, bir öğrenci ise akciğerler yaşlılarda kararabilir şeklinde yorumlamıştır. Sınıf 

dışında uygulanan etkinliklerin ardından yapılan son görüşmelerde öğrencilerin kavram yanılgılarını düzelttiği ve 

organların görevlerini içeren bilmecelerle organları hızlı bir şekilde eşleştirdiği görülmüş, yalnızca bir öğrencinin 

karaciğerle akciğerin adını ve yerlerini karıştırdığı ama daha sonra hemen doğrusunu bulduğu gözlenmiştir. 

4. Sonuç ve Tartışma 

 

Son mülakat sonuçlarına göre; gerçekleştirilen organ etkinliği sayesinde çocukların sahip olduğu yanlış bilgilerin 

düzeltildiği, yanılgılarının giderildiği, yeni bilgilerin eklendiği anlaşılmıştır. 

Gözlem sonuçlarına göre; çocukların okul bahçesinde daha özgürce hareket ettikleri, etkinliğe yoğunlaşma 

sürelerinin daha uzun olduğu ve sıkılmadıkları, etkinliğe katılımın tam ve aktif bir şekilde gerçekleştiği, işbirlikli 

öğrenme sağlandığı, bilişsel, sosyal ve motor gelişimin desteklendiği gözlenmiştir. 

Okul öncesi eğitimde, sınıf içi etkinlikleri hedef alan bazı araştırmalar; (Balcı ve Ahi, 2017; Durak, 2019) 

incelendiğinde amaç; çocuğun vücudunu tanımasını ve organların görevlerini öğrenmesini sağlamaktır. Sınıf dışı 

eğitimle desteklenen bu araştırmada asıl amaç; öğrenme sürecinde çocukların gelişim alanlarına destek olan 

etkinliklerle bilgiye ulaşma çabasında özgüven ve deneyim kazanmalarını sağlayarak, çocukların ne 

öğrendiklerinden çok öğrenme aşamalarındaki becerileri ve gayretlerinin gelişim alanlarına sağladığı katkıyı 

gözlemleyebilmektir. 

Bu bağlamda yapılmış olan araştırma; sınıf dışı eğitimin okul öncesi dönem çocukları üzerinde uygulanabilirliği 

ve gelişim alanlarını destekleyerek öğrenmenin gerçekleşmesi yönünden birçok araştırmayla (Uludağ, 2017; 

Civelek ve Akamca, 2018; Şahin, 2019) paralellik göstermektedir. 

Açık alanlarda yapılan eğitimlerin; öğrenciler ve eğitimciler üzerindeki etkileri, birçok araştırmacı tarafından tez 

ve makalelere konu olmuş ve sınıf dışı eğitimlerin öğrenme sürecine heyecan, ilgi, merak, aktif katılım, deneyim 

gibi katkılar sağladığı için çocukların, gelecekteki eğitim hayatlarında derin izler bıraktığı, çevrelerindeki 

nesnelere, varlıklara, özellikle de doğaya olan farkındalıklarını arttırdığı, onları daha duyarlı empati kurabilen, 

bağımsız davranışlar sergileyebilen, problemler karşısında yaratıcı çözümler üretebilen bireyler olarak 
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yetişebilmeleri için gelişimsel alanlarına katkı sağladığı konusunda birleşmektedir (Palmberg ve Kuru, 2000; 

Payne, 2006; Yanık, 2006; Ozaner, 2007; Yardımcı, 2009; Erdoğan, 2011; Meydan, Bozyiğit ve Karakurt 2012; 

Tungaç, 2015; Veselack and Kiewra 2016; Civelek ve Akamca, 2018; Çobanoğlu, Tağrıkulu, Cirit Gül, 2018; 

Macun, 2018; Dilek, 2019). 

Öneriler 

Araştırmacılara; okul öncesi dönem çocuklarında farklı yaş gruplarına hitap edecek şekilde sınıf dışı eğitim 

etkinlikleri ile fenni açık alanda somutlaştırarak öğretmeyi hedef alan yeni çalışmalar önerilmektedir. 

Okul öncesi dönem çocuklarının dört duvar arasından çok doğada vakit geçirmeye ihtiyaç duyduğu göz önünde 

bulundurulduğunda; sınıf dışı eğitimlere daha sık yer verilmeli, öğretmenlere idare tarafından destek ve imkân 

sağlanmalı, bu yönde becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirebilmeleri için öğretmenlere hizmet içi eğitimler ve 

seminerler düzenlenmelidir.  

Türkiye’de son yıllarda yapılan araştırmaların artması sebebiyle literatürde yerini alan sınıf dışı eğitim ile ilgili 

öğretmen adaylarına lisans düzeyinde dersler konulmalı ve bu eğitimi öğretmenlik mesleğine başladıklarında 

sınıflarında uygulayabilmeleri için teşvik edilmelidir. 

Okullarda düzenlenecek toplantılarla öğrenci velileri sınıf dışı eğitim hakkında bilgilendirilmeli ve açık havanın 

çocuklar üzerindeki etkisinin yadsınamayacak kadar önemli olduğu bu konuda yapılmış olan araştırmalarla 

örneklendirilerek anlatılmalıdır. 
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Abstract 

Pre-service science teachers (PSSTs) who registered to the community services practices course at Kocaeli 

University visited regularly Children Oncology Department at Kocaeli University Hospital during an academic 

semester and had teaching experiences in such an out-of school environment. Community service practices aim to 

develop consciousness of social responsibility and professional skills, as well as to gain awareness of social and 

community problems and find solutions for pre-service teachers. With this aim, PSST developed activities or 

lesson plans during a semester and meet a child from hospital each week. A total of 10 PSST enrolled in the course 

comprised the sample of the present study. In this case study, the effect of such an out-of school experience was 

investigated in details in terms of PSSTs’ teaching practices. 30-minute interviews conducted with two of the 

PSST and reflection papers collected during the semester from all 10 participants of the study were used as data 

source for the study. 
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Özet 

Kocaeli Üniversitesi'nde topluma hizmet uygulamaları dersine kayıt yaptırmış olan fen bilgisi öğretmen adayları, 

bir akademik dönem boyunca düzenli olarak Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü’nü ziyaret 

etmiş ve okul dışı bir ortamda öğretim deneyimleri yaşamıştır. Topluma hizmet uygulamaları dersi, öğretmen 

adaylarının sosyal sorumluluk ve mesleki beceri bilincini geliştirmelerini, ayrıca sosyal ve toplumsal sorunlar 

hakkında farkındalık kazanıp, bu sorunlara çözümler bulabilmelerini amaçlamaktadır. Bu amaçla, fen bilgisi 

öğretmen adayları bir dönem boyunca her hafta hastanede uzun süreli yatmakta olan çocuklarla buluşup 

hazırladıkları fen etkinlikleri veya ders planlarını uygulamışlardır. Bu derse kayıtlı toplam 10 fen bilgisi öğretmen 

adayı bu çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Bu durum çalışmasında, böyle bir okul dışı deneyimin fen bilgisi 

öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamaları üzerine etkisi ayrıntılı olarak incelenmiştir. İki öğretmen adayı ile 

yapılan 30 dakikalık yarı yapılandırılmış görüşmeler ve dönem boyunca çalışmanın 10 katılımcısının tamamından 

edinilen yansıtma yazıları bu çalışma için veri kaynağı olarak kullanılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Fen öğretimi, okul dışı öğretim, hastanede fen öğretimi  

 

 

1. Introduction 

Students’ life experiences, both in and out of school, have profound effects on their achievement in school and 

their functioning in society (Resnik, 1987). Studies found that teaching science concepts in the outdoors holds 

tremendous value for providing authentic learning experiences for students (Cronin-Jones, 2000; Schmidt, 1996). 
Many teachers, especially beginning ones, feel ineffective teaching in the outdoors (Ferry, 1995; Simmons, 1998). 

However, beginning teachers would have a vision of effective teaching practices if their pre-service preparation 

has been successful (Carrier, 2009; Confait, 2015). Eshach (2007) divided out-of school science learning 

environments into two as: non-formal science learning environments that we visit occasionally (science centers, 

museums, zoo, planetarium, aquarium etc.) and informal science learning environments that we stay within our 

day-to-day routine (school garden, street, home, play ground etc.). However, very few studies mention “hospitals” 

as an out-of school environment. As a non-formal science teaching and learning out-of school environment 

hospitals, which rarely mentioned in previous studies, was discussed in the current study. Children staying in 
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hospital for long periods need some special educational efforts to close the gap in order not to be behind the 

curriculum and life. To reduce psychological, physical and social problems that children in the hospital may 

encounter when they back to their class, hospital schools have been founded. Studies about teaching in the hospital 

schools (Gültekin, Boyraz & Uyanık, 2017; Işıntekiner, Akbaba-Altun, 2011; Kamışlı, Yanpar-Yelken & Akay, 

2016; Ünüvar, 2011; Poursanidou, Garner & Watson, 2008) are mainly about children n hospitals or in-service 

teachers teaching. In the present study, the effect of teaching experiences in hospitals as a community service 

activity was investigated in pre-service science teachers (PSSTs) preparation to their teaching profession. 

However, this research aimed to share the preliminary results of this study. 

 

2. Method 

Research Design and Context 

The research design of the study is a case study. A case study is a detailed examination of one setting, or one 

particular event (Bogdan & Biklen, 1998). In this research, Pre-service science teachers (PSSTs) practiced teaching 

science in a hospital located in Kocaeli, Turkey as a community service practice. Community service practices 

course aims to develop consciousness of social responsibility and professional skills, as well as to gain awareness 

of social and community problems and find solutions for pre-service teachers. This course has three class hours in 

a week. PSSTs have varies opportunities (e.g., working in an almshouse, collecting old books for schools from 

poor districts) to select and voluntarily attend the course before the semester starts. In this particular community 

service practices course, PSSTs visited regularly Children Oncology Department at Kocaeli University Hospital 

during an academic semester and had teaching experiences in such an out-of school environment. During the 14-

week academic semester, each PSST spent two hours in a week in the hospital for teaching one or two child who 

had to stay in hospital for a long time to take his/her medical care. The remaining one course hour spent in the 

faculty with the preparation and discussion of their teaching practices. The detail of the weekly schedule followed 

both at the faculty and in the hospital is given in Table 1. Six students (ages from 6 to 14), who were staying in 

hospital for long terms, were assigned to ten PSSTs at the beginning of the semester. When a student was 

discharged from the hospital, the responsible nurse assigned someone else instead of him/her. 

 

Participants  

Ten PSSTs (6 male, 4 female) enrolled in the community services practices course at Kocaeli University were the 

participants of the present reserach. The participants shown in Figure 1 were in their sixth semester of a four-year 

science teacher education program. Before the community service practices course, PSSTs completed all of their 

core subject matter courses (e.g., physics, chemistry, biology), some of their general pedagogical courses (e.g., 

educational psychology, curriculum and planning) and some of their subject-specific pedagogical courses (e.g., 

methods of science teaching, instructional technology and material development in science teaching).  However, 

the participants have not attended any school experience course yet. Therefore, this teaching practice was their 

first official teaching experience.  

 

Data Collection 

In order to collect data for the purposes of the present study, the researcher conducted Awareness Questionnaire 

at the begining of the semester, collected Refleciton Papers at the mid and end of the semester, and conducted 30-

minute interviews with two of the PSSTs at the end of the semester. All of the data colection tools were preperade 

by the reseracher.  

 

Data Analysis 

The data collected by the data collection tools were analyzed through content analysis.  
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Table 1. Weekly schedule followed during the academic semester in the faculty and in the hospital. 
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Figure 1. Picture of participant PSSTs.    

 

3.  Findings and Conclusions 

From the preliminary analysis of the PSSTs’ answers to the Awareness Questionnaire, which was administered at 

the begining of the semester, it was emerged that at the beginning of the semester, none of the PSSTs have idea 

about the educational services of Ministry of National Education (MEB) in the hospitals for patient students who 

needs health care for long terms. Also at the begining the PSSTs’ expectations from this practice were mostly 

about: 

 improving their science teaching practices,  

 improving their social consciousness by helping students who needs special help because of their illness,  

 and improving their science content knowledge.   

However, they also reported mostly that they were worried about teaching science in hospitals to the patient 

students.  

 

From the analysis of the Reflection Papers written by all of the ten PSSTs at the mid and end of the semester, it 

was found that despite their concerns at the beginning of the semester many of the PSSTs said that working with 

students in the hospital became favorite of their experiences during that semester. Most of them pronounced that 

they became aware of the services that Ministry of National Education (MEB) provided in the hospitals. However, 

a great many of them complained about the deficiencies in the operation of the services in practice.  

 

Providing PSSTs with strategies for helping students in the hospital discover the wonder of teaching science out 

of school districts. Besides developing consciousness of social responsibility and awareness of social problems, 

this particular community service has found to have positive effects on PSSTs’ teaching practices especially in 

terms of developing their pedagogical content knowledge (PCK). PSSTs provided opportunities for students in 

hospital on their own to discover targeted science concepts and allowed students to be active with materials through 

hands-on experiences (orientations toward science teaching). Most PSTs had limited knowledge about national 

science curriculum for teaching in hospitals at the begining. However, during their practices they discovered the 

presence and function of the classroom in some of the hospitals as well as the teaching in the hospitals  (knowledge 

and beliefs about science curriculum). Research also showed that PSSTs’ knowledge of topic specific strategies 

increase as a result of involvement in this program (knowledge and beliefs about instructional strategies for 

teaching science). 
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Özet 

İnformal ortamlarda gerçekleştirilen etkinlikler, öğrencinin kendi hızında bilgi edinmesine 

yardımcı olmakta, öğrenmeyi cesaretlendirmekte ve okuldaki eğitimi desteklemektedir. İnformal 

ortamların bu olumlu etkileri fen bilimleri, sosyal bilimler, matematik ve sanat bilgisi gibi birçok 

dışıplin alanında görülmektedir. 2018’de, İlçemizde Fatsa Matematik Müzesi kurularak; 

ziyaretçilerimizin okul dışı eğitim ortamında faaliyet gerçekleştirebileceği bir ortam oluşturulmuştur. 

Müzemizde öğrencilerimizin derslerine, diğer ziyaretçilerimizin düşüncelerine katkı sağlayacak ve 

onların hayatın içindeki matematiği deneyimleyebilmesini sağlayacak 44 adet stant bulunmaktadır. 

Öğrencilerimiz bu materyallerle yaparak yaşayarak öğrenme, iş birlikli öğrenme, soru cevap tekniği, 

beyin fırtınası, problem çözme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrenme fırsatı bulmaktadır. 

Müzemizde matematiğe dayanan akıl oyunları bölümü de bulunmaktadır. Ziyaretçilerimiz müzemizde 

su doku oyununu materyallerle oynayarak rakamlarla kurmakta zorlandığı büyük küçük ilişkisini 

materyallerle oluşturmaktadır. Yine müzemizde değerli bilim adamlarımızın çocuk yaştan itibaren 

yapmış oldukları çalışmalar ve bu çalışmaları gerçekleştirirken tabiattan nasıl faydalandıkları 

anlatılmaktadır. Müzemizde etkinliğe katılan ziyaretçilerimizin farkındalığı artmakta, doğadaki 

matematiği keşfedebilmesi sağlanmaktadır. Müze faaliyetlerinden sonra atölye faaliyetlerimizdeki 

eğlenceli sunumlarla, ziyaretçilerimize ritimle matematik, drama, yaparak yaşayarak öğrenme, 

işbirlikli öğrenme ve problem çözme yöntem ve teknikleri uygulanarak öğrencilerimizin yapılan 

çalışmalara katılımları sağlanmaktadır. Atölyede öğrencilerimiz materyalleri kullanmakta ve derste 

arkadaşlarına sunarak öğrenmeyi pekiştirmektedir. Hatta öğrencilerimizden çalıştıkları materyallere 

bakarak yeni materyal tasarlanmaları istenmekte, onların hayal gücü de işin içine katılarak 

zihinlerinde yer alan öğrenme ağı kuvvetlendirilmektedir. Öğrencilere; Matematik dersini sevdirmek 

amacıyla özel tasarlanmış olan Matematik Müzesi ve Atölyesinde yapılan sunumlarla, Müze Defteri 

yazdırılmakta, öğrencilerimizden matematik dersi konusunda düşüncelerini yazmaları istenmektedir. 

Defterde yazılanlardan yola çıkarak; Ziyaretçilerimizin matematiğe bakış açılarının olumlu yönde 

değiştiği, Matematiğin aslında eğlenceli olduğu, Matematik Dersinin bu şekilde anlatılması gerektiği 

yorumlarının öne çıktığı görülmüştür. Matematik öğretiminde, atölyesi şeklinde düzenlenmiş 

informal öğrenme alanlarının artırılması, öğrencilerin model kullanarak problem çözme ve problem 

kurma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak ve kavramlar arası bağ kurmalarına yardımcı olacaktır. 

Ayrıca bu ortamlar öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine de katkı sağlamaktadır. Öğretmenlerimiz, 

problem çözme basamaklarını bu alanda somutlaştırarak öğrencilere aktarabilmeyi öğrenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Okul dışı öğrenme, matematik, müze, teknik, yöntem. 
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Abstract 

Activities held in informal environments help students in acquiring information at their own 

pace, encourage learning and boost school education. Such positive effects of informal environments 

are apparent in a number of disciplinary areas such as natural and applied sciences, social sciences, 

mathematics and art. Fatsa Math Museum was founded in 2018 in an effort to bring into service an 

environment where the visitors can carry out outdoor learning activities. There are 44 stands deployed 

in Museum, which are supposed to contribute to the students’ learning development and the other 

visitors’ wisdom through experiencing mathematics in life.  In the Museum, the students have a chance 

to attend to learning activities held through various methods and techniques such as  learning by doing, 

cooperative learning, brain storming, problem solving and question –answering. In addition, a division 

of mind games is also located in the Museum, where the visitors have an opportunity to build big/little 

relationship through playing Sudoku with concrete materials instead of mental process of numbers.   

Moreover, our well-known scientists, their works including the ones completed during childhood and 

how they made use of nature on their works are also exhibited in the Museum. The activities held in 

the Museum provide the visitors with enhanced awareness by exploration of maths in nature. 

Following the Museum activities, the visitors participate in workshop activities of entertaining 

presentations consisting of various teaching methods and techniques such as drama, math-through-

rhythm, learning by doing, cooperative learning and problem solving. The students, actively using the 

materials in the Museum, boost their skills at giving presentations to their peers at school. In addition, 

the students are also asked to design new materials inspired by the equipment they see in the Museum, 

which leads to empowered network of learning in their minds. Having attended to Math Museum and 

Workshop activities aiming to promote interest on Math, the students are also supposed to take down 

their thoughts on Math in writing on the Museum Record Book, where the most common comments 

are as follows: Positively reshaped point of view towards Math, Mathematics is basically entertaining, 

Math should be taught through the ways exhibited in the Museum. Increasing the number of informal 

environments designed as math workshops will lead to a development of students’ skills on problem 

solving through modeling and contribute to their conception of interconnection of math notions. In 

this environment, the teachers are able to find an opportunity not only to learn and concretize steps of 

problem solving but also to transfer them to their pupils, which results in professional development 

of teachers in this context. 

Keywords: Outdoor learning, mathematics, museum, technique, method. 
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1. Giriş 

Okulda ve okul dışı öğrenme teknikleri, özellikle son dönemlerde, birlikte uygulanmaya 

çalışılan öğrenme teknikleridir (Eshach, 2007). Özellikle fen bilimleri temelli bilginin öğrenciye 

nakledilmesinde sıklıkla okul içinde öğrenilen teorik bilginin müzeler, kamplar, laboratuvarlar ve 

bilim merkezleri gibi okul dışı eğitim alanlarında yapılan aktivitelerle desteklenmesi bilginin kalıcılığı 

ve günlük hayatta kullanımı açsından önemli görülmektedir (Braund ve Reiss, 2006). Bu tur okul içi 

ve okul dışı eğitim aktivitelerinin birlikte öğrencilerin yararına kullanılması fizik, kimya ve biyoloji 

gibi deneysel uygulamalar üzerinden yürüyen derslerde daha kolay olmakla birlikte, özellikle 

matematik gibi soyut kavramalara dayanan derslerin okul dışı yöntemlerle desteklenmesi daha zor 

görülmektedir (Choutou ve diğerleri, 2019). 

Matematik eğitiminin okul dışı aktiviteler kullanılarak hem daha zevkli hale getirilmesi hem 

de öğrencilerin uygulayarak öğrenebilecekleri alanlar yaratabilmek adına dünyada çoğunlukla sanat 

(Choutou ve diğerleri, 2019) ve teknolojinin kullanıldığı çalışmalar mevcuttur (Drijvers, 2015). 

Dahası, özellikle düşük gelir grubundan gelen ailelerin çocuklarına uygulanan yaz kamplarının da 

matematik eğitiminde faydalı olduğu görülmüştür (Little ve diğerleri, 2018). Ayrıca, müze 

ziyaretlerinin matematik dersi için önemli bir okul dışı faaliyet olarak kullanılması tavsiye edilmiştir 

(Yıldız ve Gol, 2014). Müze ziyaretleri öğrencilerin gözlem yeteneklerinin artması ve sosyal olarak 

diğer öğrencilerle etkileşim içerisinde öğrenebilmesi açısından özellikle önemli görülmektedir 

(García-Carrión ve Díez-Palomar, 2015). Fakat bu çalışmalarda bahsedilen müzeler genellikle doğa 

müzeleri, etnografya müzeleri, tarih müzeleri gibi temelde matematiksel materyalleri değil doğada ve 

tarihsel süreç boyunca insanoğlunun kat ettiği gelişmeden kaynaklı ürünlerin sergilendiği müzeleridir.  

Yalnızca matematiksel materyalleri barından müzelerin sayısı maalesef dünyada çok azdır 

(Hart, 2005; Henebry, 2012). Fakat bu müzeler de matematiksel materyal açısından sıkıntı 

çekmektedir. Bunun temel sebebi matematik müzelerine olan inancın nispeten eksik olmasıdır. Bu 

yüzden, pek çok çalışmanın tavsiye ettiği gibi gerçekte matematiksel materyalleri içerisinde 

barındıran ve bu yönüyle öğrencilerin okullarda öğrendikleri matematiksel bilgiye fayda sağlayacak 

bir müzenin öğrencilerin matematik eğitimine fayda sağlayıp sağlamadığı halen tartışmalı bir konudur 

(Choutou ve diğerleri, 2019). Bu mevcut soruyu cevaplayabilmek amacıyla, Fatsa’da 2018 yılında 

kurulmuş matematik müzesinin öğrencilerin matematiksel bilgi ve becerisine etkileri araştırılmıştır.  

 

2. Yöntem  

Araştırma Modeli 

Araştırmamızın temel gayesi, gerçek manada içerisinde matematiksel materyalleri barındıran 

bir müzenin öğrencilerin matematiksel öğrenme süreçlerine fayda sağlayıp sağlamadığını anlamaktır. 

Bu bağlamda, 2018 yılında kurulan Fatsa Matematik Müzesini ziyaret eden öğrenci ve öğretmenlerin 

görüşlerini kullandık.  

Çalışma Grubu 

Bu çalışmanın çalışma grubunu Fatsa Matematik Müzesini ziyaret eden öğretmenler, ortaokul 

ve lise öğrencileri oluşturmaktadır.  

Verilerin Toplanması 

Fatsa Matematik Müzesinin öğrencilerin matematik öğrenimine etkilerini araştırmak amacıyla, 

müzeyi ziyaret eden öğretmenlerden, ortaokul ve lise öğrencilerinden görüşleri alınmıştır. Görüşlerin 
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toplanması esnasında gönüllülük esas alınmıştır. Ayrıca görüşlerin alınması kısmında, katılımcıların 

kimlikleri sorulmamış, kimliklerini açıklama kararı katılımcılara bırakılmıştır. Ayrıca, müzenin genel 

başarısı ortaokul son sınıf ve lise son sınıf öğrencilerinin girdikleri ulusal sınavlardaki matematik 

sorularındaki başarıları bir önceki yıl ayni sınavlara giren öğrencilerin matematiksel başarısıyla 

kıyaslanmıştır.  

Veri Analizi 

Toplanan verilere öncelikle tanımlama istatistikleri uygulanmıştır. Bunu takiben, müzeyi 

ziyaret eden ve görüş bildiren öğrenci ve öğretmenlerin oluşturduğu gruplar için olumlu ve olumsuz 

görüş bildirenler arasındaki farkın önemli olup olmadığı ki-kare testi ile ölçülmüştür. 

Müzeyi ziyaret eden öğrencilerin matematik başarısında herhangi bir farkın olup olmadığını 

anlamak için toplanan verilerin parametrik testler için uygun olup olmadıkları ön testler aracılığıyla 

tespit edilmiştir. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini anlamak için Shapiro-Wilk Testi, 

eşit varyans aralığına sahip olup olmadığını anlamak için ise Levene testi uygulanmıştır. Gereken 

kriterlere sahip olmayan veriler logaritmik dönüşüme tabii tutulmuştur. En sonunda ise gruplar 

arasındaki farklılığın önemli olup olmadığı t-testi uygulanarak değerlendirilmiştir.  

 

3.  Bulgular 

Matematik müzesini ziyaret eden 36 öğrenci ve 44 öğretmen müze hakkında görüş 

bildirmişlerdir. Katılan öğrencilerden %93’u müzeyi gayet faydalı bulmuş, %7’si ise özellikle fiziki 

yapı ve organizasyon olarak ciddi eksikleri olduğunu vurgulamıştır. Ziyaretçi öğrencilerden olumlu 

ve olumsuz görüş bildiren öğrenciler arasındaki fark önemli bulunmuştur (ki-kare testi, X2= 144.7, p< 

0.001, Tablo 1). Benzer şekilde müzeyi ziyaret eden öğretmelerin yaklaşık %96’si müzenin faydalı ve 

yeterli, yaklaşık %4’luk kısmı ise yetersiz bulmuştur. Yeterli ve yetersiz cevabını veren öğretmenler 

arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (ki-kare testi, X2= 238.9, p< 0.001, Tablo 1). 

Matematik müzesini ziyaret eden ortaokul öğrencileri bir önceki yıla göre LGS sınavında 

ortalama 2.38 fazla matematik neti yapmışlardır. İki yıl sınıfı arasında elde edilen ortalama matematik 

neti sayısı önemli derecede farklı bulunmuştur (t-test, t= 12.84, p =0.003, Sekil 1). Benzer şekilde 

matematik müzesini ziyaret eden lise öğrencilerinin girdiği YKS sınavında elde etmiş oldukları 

matematik net cevap sayısı 1.28 artmıştır. Matematik alanında elde edilen net sayısı iki yıl sınıfı 

arasında anlamlı bulunmuştur (t-testi, t= 6.47, p = 0.042, Sekil 1). 

 

4. Sonuç ve Tartışma 

Okul dışı eğitim faaliyetlerinin gerek öğretmen gerekse de öğrenciler tarafından olumlu ve 

yararlı bulunduğu, öğretmenlerin matematik öğretmede soyut kavramlardan ziyade somut 

materyallerin daha öğretici olduğunu düşündükleri, öğrencilerin de somut materyaller ile öğrenme 

sırasında hem sıkılmadıkları, hem de daha kolay ve daha hızlı öğrendikleri ve öğrencilerin somut 

materyaller aracılığıyla öğrendikleri matematiksel bilgileri yalnızca okulda teorik olarak öğrenen 

öğrencilere göre daha uzun sure muhafaza edebildikleri ortaya çıkarılmıştır. Her ne kadar tarif edilen 

müze çeşitleri doğa, tarih ve etnografya müzeleriyse de, müze ziyaretlerinin matematik öğrenimine 

kolaylık anlamında fayda sağlayacağı Yıldız ve Göl (2014) tarafından ileri sürülmüştür. Benzer 

şekilde Eshach (2006) müze ziyaretlerinin yalnızca matematik değil tüm fen bilimleri ile ilgili dersler 

açısından faydalı olacağını ileri sürmüştür. Bu çalışmada diğer yazarların ileri sürdüğü görüşlerin 

doğru yönde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

 



 

64 

 

 

 

Tablo 1. Matematik müzesini ziyaret eden ve görüş bildiren öğrenci ve öğretmenlerin ortalama 

tutumları. (n örnek büyüklüğünü, * farkın önemli olduğunu göstermektedir.) 

Grup Olumlu (n) Olumsuz (n) p 

Öğretmen 42 2 <0.001* 

Öğrenci 33 3 <0.001* 

Toplam 75 5  

 

Çalışmamızda ziyaret edilen müzenin doğrudan matematiksel materyaller içermesinin daha 

faydalı olduğu kanısındayız. Her ne kadar farklı amaçlarla kurulmuş müzeler (doğa, tarih, etnografya 

vb.) öğrencilerin gözlem yapabilme, kritik düşünme ve başka öğrenci ve ziyaretçilerle iletişim kurma 

gibi yeteneklerinin gelişimlerine yardımcı olacakları düşüncesi (García-Carrión ve Díez-Palomar, 

2015) doğru olsa da, temel amacın matematik öğretme ve öğrenme olduğu düşünüldüğünde 

matematiksel materyaller içermeyen bir müzenin bu amaca özellikle de uzun vadede hizmet 

etmeyeceği düşünülebilir. Yine de bu konuda çalışmalar çok yetersiz olup, deneysel bir çalışmayla 

bunun tespiti gerekmektedir.  

 

Sekil 1. YKS ve LGS sınavlarında ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerinin 2018 ve 2019 

yıllarında yapmış oldukları matematik net ortalamaları. (Fatsa MEM  

Çalışmamız, matematiksel materyallerin yer aldığı bir müze ziyaretinin neticesinde elde edilen 

bilginin daha uzun sureli muhafaza edildiğini ortaya koymuştur. Öyle ki, öğrenciler Kasım ayından 

Mart ve Nisan aylarına kadar ziyaret ederek edindikleri bilgileri yaklaşık birkaç ay sonra girdikleri 

sınavlarda kullanabilecek kadar uzun sure muhafaza etmişlerdir. Bu da, matematik gibi soyut 
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kavramalara dayanan bir dersin öğrenilmesinde bile materyal üzerinden elde edilen bilginin uzun 

sureli belleğe alındığını göstermiştir (Engin ve diğerleri, 2008). Nitekim bu durum, öğrencilerin 

tecrübe ederek öğrendikleri bilgiyi daha uzun sure bellekte tutabildikleri (Bellek Modeli) seklinde 

açıklanabilir (Yasar, 1992). 

Sonuç olarak, matematiksel bilginin çeşitli materyaller aracılığıyla elde edildiğinde daha kolay 

ve daha uzun sure kullanılabildiği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, öğretmenlerin sınıf ve okul turu fark 

etmeksizin her ne kadar soyut kavramlara sahip olsa da mümkün olduğu ölçüde somut materyaller 

ve/veya örnekler vererek matematik dersini öğretmeleri çalışmanın tavsiye edebileceği 

sonuçlardandır.   
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Müze Eğitimi ile Okul Dışı Öğrenmenin Benzerlikleri ve Farklılıkları 

 

Birgül FEYZİOĞLU 
Müze Eğitimcisi, Avukat 

birgulfeyzioglu@gmail.com 

 

Özet 

Günümüz çağdaş müzecilik anlayışı, müzelere, okul dışı öğrenme teknikleri konusunda önemli görevler 

yüklemektedir. Merak etmek, sorgulamak, ucu açık sorulara cevap aramak üzerine kurgulu olan müze eğitimleri 

okul dışı öğrenmenin önemli bir örneğidir. İnsan, ömür boyu öğrenen ve yenilikleri takip eden bir canlıdır. Okulda 

öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi ya da güncellenmesi söz konusu olduğunda; okul dışı öğrenme, insanın 

toplumsal yaşamla olan bağlantısında, değişime adapte olmasında önemli yer tutar.  

 

Anahtar Kelimeler:  Okul dışı öğrenme, ömür boyu eğitim, müze eğitimi. 

 

Giriş 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi,  insanların kişiliğinin serbestçe ve tam gelişmesinde hakları ve ödevleri 

bulunduğunu açık bir biçimde belirtmektedir. Toplum, insanların kişiliğinin serbestçe ve tam gelişmesine imkan 

veren yerdir. Herkes toplumun kültürel yaşamına serbestçe katılma, güzel sanatlardan yararlanma, bilimsel 

gelişmeye katılma ve bundan yararlanma hakkına sahiptir. Toplum içinde gelişmede öğrenme ve eğitim önemli bir 

yer tutar (http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/h_rigths_turkce.pdf). Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğe 

göre öğrenme, herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi amacıyla 

yapılan çalışma olarak tanımlanır. Eğitim ise çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için 

gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan 

veya dolaylı yardım etmektir (https://sozluk.gov.tr/). Eğitimin tanımından da görüleceği üzere, eğitim okul içinde 

veya okul dışında gerçekleştirilebilir. 

 

Müzeler, okul dışı öğrenme olarak tanımlanan alanda son yıllarda giderek artan bir önem taşımaktadır. Türk Dil 

Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğe göre müze,  sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin 

saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapıdır (https://sozluk.gov.tr/). 

 

Müze eğitimi, müze eğitimcisin,  müze ziyaretçisine, müzede bulunan bir kavram ya da obje üzerinden, yaratıcı 

düşünme teknikleri de kullanmak suretiyle yeni beceriler kazandırmasıdır. Müze eğitimi okul dışında öğrenmenin 

güzel bir örneğidir. Müze eğitiminde ziyaretçi içindeki merak duygusu  ve yaratıcı yön ile tanışır. Soru sormanın, 

sorgulamanın, tartışmanın keyfine varır. Kim? Ne? Nerede? Ne Zaman? Nasıl? Niçin? Sorularının karşılığında 

araştırmaları şekillenir ve bilgiyi nasıl kullanacağı konusunda farkındalık kazanır. Çalışmada, müze eğitimi ile 

okul dışı öğrenme arasındaki benzerlikler ve farklılıklar, 15-18 Mart 2019 tarihleri arasında 6. Art Ankara Çağdaş 

Sanat Fuarı’nda gerçekleştirilen Görünen Kadınlar isimli müze eğitimi çalışması üzerinden değerlendirilecektir. 

 

Görünen Kadınlar İsimli Müze Eğitimi Çalışması 
15-18 Mart 2019 tarihleri arasında 6. Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarı’nda, Görünen Kadınlar isimli müze eğitimi 

çalışması gerçekleştirilmiştir. 

 

6. Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarında ana tema kadın olarak belirlenmiştir. Bu temadan hareketle Görünen Kadınlar 

başlığı altında üç gün boyunca kadının toplumsal hayattaki önemine ilişkin farkındalık çalışması yapılmıştır. Bu 

çalışmalardan birinde beliren yetişkinler ile sağlıklı ileri yetişkinlerin kaynaşması hedeflenmiştir. 

 

Beliren yetişkin grubu, üniversite öğrencilerinden seçilmiştir. Üniversite öğrencileri daha evvel müze eğitimine 

katılmış; sürecin işleyişini tecrübe etmiş bir gruptur. Sağlıklı ileri yetişkin katılımcılar ise ilk defa müze eğitimi ile 

karşılaşacak grup olarak seçilmiştir. 

 

Üniversite öğrencileri ile sağlıklı ileri yetişkin grup gelmeden önce, sürecin planlanması için toplantı yapılmıştır. 

Bu toplantıda üniversite öğrencilerine, daha evvel müzede katıldıkları müze eğitimi çerçevesinde, süreci 

kendilerinin kurgulanması önerilmiştir. Üniversite öğrencileri tüm süreci aşama aşama programlamışlar; bu 

programlama çerçevesinde  aralarında bir görev bölümü gerçekleştirmişlerdir. Bu görev bölümünde; her bir 

sağlıklı ileri yetişkin bir üniversite öğrencisi ile eşleştirilmiştir.  

 

http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/h_rigths_turkce.pdf
https://sozluk.gov.tr/
https://sozluk.gov.tr/
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Müze eğitimine katılan ziyaretçi profiline baktığımızda, üniversite öğrencilerinin konusuna hakim; nazik,  saygılı, 

enerjik oldukları; yaş aralığının 18-23 yaş arasında yer aldığı görülmektedir. Sağlıklı ileri yetişkin profiline 

baktığımızda, en az 25-30 sene çalışma hayatında aktif rol almış, konularında uzman, halen emekli; yaş aralığının 

da 75-95 arasında olduğu görülmektedir. 

 

Müze eğitimi çalışmasında yetişkin yaş grubu, üniversite öğrencileri tarafından kapıda karşılanmıştır. Böylelikle 

çağdaş sanat fuarının çok kalabalık olması ve etkinliğin yapılacağı standın uzaklığı gibi konularda katılımcılar 

hiçbir sorun yaşamamıştır. 

 

Etkinlik alanına gelen katılımcılar masa başında misafir edilmiştir. Açılış konuşmalarından sonra,  yetişkinler 

ortalama 30-40 yıllık çalışma hayatlarında nasıl başarılı olduklarını anlatmışlardır. Bu anlatımların sonunda 

çalışma hayatlarını sadece bir kelime ile özetlemeleri istenmiştir. Bu çalışmada, çalışkanlık-azim-dürüstlük-

cesaret- disiplin-özveri- çalışma aşkı- özgüven-cesaret… kelimeleri ön plana çıkmıştır. Böylece poster 

çalışmasının slogan kelimesi bulunmuş; ardından poster çalışmasının yapılmasına geçilmiştir.  

 

Görünen Kadınlar İsimli Müze Eğitimi Çalışmasının Okul Dışı Öğrenme Açısından 

Değerlendirilmesi 
Mekan açısından değerlendirme: Müze eğitimi etkinliği fuar alanında gerçekleştirilmiştir. Bu anlamda etkinlik 

okul dışı öğrenmenin farklı yerlerde gerçekleştirilebileceğine örnek teşkil etmektedir. 

 

Yaş grubu açısından değerlendirme: Müze eğitimi farklı yaş grupları bir araya getirilerek sürdürülmüştür. 

Etkinlikte 18-23 yaş ile 75- 90 yaş aralığı bir arada çalışmıştır. Beliren yetişkinler enerjileri ile ileri yetişkinler ise 

tecrübeleri ile etkinliğe katkı sağlamışlardır. 

 

Planlama açısından değerlendirme: Gerçekleştirilen etkinlik belirli bir plan dahilinde sürdürülmüştür.  Üniversite 

öğrencilerinin anlatımları müze eğitimi kurgusuna tamamen uygun olarak hazırlanmıştır. Somut örnekte üniversite 

öğrencileri hem müze eğitimcisi rolünü belirli bir noktaya kadar üstlenmişler; hem de öğrenen konumunda 

bulunmuşlardır. Bu aşamada farklı durumlara göre çeşitli stratejiler oluşturulmuştur.  

 

İleri yetişkinlerin çalışma hayatlarına yönelik tecrübelerini içlerinden geldiği gibi  paylaştıkları bölüm ise, 

tamamen doğal ortamda kendiliğinden oluşmuştur. İleri yetişkinlerin farklı tarz ve üslupta anlattıkları çalışma 

hayatı hikayeleri, üniversite öğrencileri için çok güzel hayat tecrübesi olarak bilgi dağarcıklarında yer edinmiştir. 

 

Üniversite öğrencilerinin ve ileri yetişkinlerin sunumlarından oluşan müze eğitimi, farklı yaş gruplarının 

kaynaştırılmasına ve okul dışı öğrenme metoduna örnek olduğu ve kazanılan becerilerin, kişiden kişiye değişmekle 

birlikte; genç yaşlı herkesin keyif aldığı düşünülmektedir. 

 

Sonuç 
Müzeler ve müze eğitimi, okul dışı öğrenmenin etkin biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan mekanların başında 

gelir.  Okul dışı öğrenme müze ile sınırlı değildir. Müze haricinde, doğal sit alanları ve ören yerleri, bilim ve sanat 

merkezleri, tarihi ve kültürel mekanlar, kütüphaneler, teknoparklar, endüstriyel kuruluşlar da okul dışı öğrenmede 

önemli yer tutar.   

 

Müze eğitimi ve okul dışı öğrenme planlama açısından benzerlik ve farklılıklar taşımaktadır. Müze eğitimi, müze 

eğitimcisi tarafından gerçekleştirilir. Müze eğitiminde süreç önceden müze eğitimcisi tarafından planlanır, 

kurgulanır, aşamaları belirlenir. Bu çerçevede yukarıda belirtilen örnekte olduğu gibi, tamamen doğal akışında 

cereyan eden bölümler olabilir; ancak  süreç müze eğitimcisinin kontrolünde tamamlanır.   Okul dışı öğrenmenin 

bazı türlerinde, örneğin sokak, arkadaş ortamı gibi alanlarda öğrenme tamamen plansızdır. Bu süreci planlayan 

belirli bir eğitimci olmayabilir.  

 

Müze eğitimi ve okul dışı öğrenme zamanlama açısından benzerlik ve farklılıklar taşımaktadır. Müze eğitiminin 

ne zaman yapılacağı, süresi önceden belirlidir. Ancak okul dışı öğrenmenin bazı türlerinde öğrenme her an her 

yerde gerçekleşebilir. 

 

İnsan, yaşadığı sürece öğrenen ve yenilenen bir varlıktır. Müze eğitimi çalışması bize okul dışı öğrenmede de müze 

eğitiminde de temel hedefin insanın eğitimine katkı sağlaması olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede müze 

eğitimi, çok daha geniş bir yaş grubuna hitap etmektedir. Günümüz çağdaş müze anlayışında müze eğitimi yaş 

kategorileri, çok geniş bir yelpazeye sahiptir.  
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Müze eğitimi yoluyla okul dışı öğrenme kalıcıdır. Çünkü müze eğitiminde birey aktif olarak eğitimin içindedir. 

Beceri kazanırken aynı zamanda eğlenir; kendini farklı yönleriyle tanır ve özgüveni artar. Toplumun kültürel 

yaşamına serbestçe katılan birey güzel sanatlardan yararlanma, bilimsel gelişmeye katılma ve bundan yararlanma 

hakkını kullanır; kişisel gelişimini tamamlamada önemli bir adım atmış olur. 

 

Kaynaklar:  
1. https://sozluk.gov.tr/ 

2. http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/h_rigths_turkce.pdf 
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Özet 

Bu çalışma vahşi bir alanda bir makara sisteminin tasarımı konusunda işbirlikli problem çözme sürecine 

odaklanmaktadır. Makara sistemleriyle yükleri yükseltme konusu fizik ders kitaplarında çokça yer almaktadır ve 

okulda farklı seviyelerde resmi müfredatın bir parçası olarak veya bilim müzelerinde yaygın eğitim yöntemleriyle 

öğretilmektedir. Fizik öğretmen adayları kavramla ilgili teorik bilgiye sahip ve ders kitaplarındaki soruları 

çözmede rahat olsalar da, mekanik olarak avantajlı böyle bir sistemi ilk kez Doğada Fizik Dersinde gerçek 

durumlarda tasarlamışlar ve test etmişlerdir. Katılımcılar 2015 yılında Doğada Fizik dersine kayıtlı olan 27 fizik 

öğretmen adayından oluşmaktadır. İlk araştırmacı sürece doktor adayı ve arama kurtarma gönüllüsü olarak 

katılmıştır. İkinci araştırmacı Doğada Fizik Dersini veren öğretim üyesidir. Veriler Türkiye’nin Marmara 

Bölgesi’ndeki İzmit ilinin Başiskele ilçesi yakınlarında yer alan Yuvacık’a yapılan günübirlik bir gezide 

toplanmıştır. Araştırmacılar ve fizik öğretmen adayları bu günübirlik geziye Nisan 2015’te katılmıştır.  

 

Tasarım etkinliği işbirlikli bir grup çalışması olarak dört aşamadan oluşmaktadır. Bu çalışmada sadece vahşi 

alanda makara sistemini tasarlamak için sınıf dışı durumlara hazırlık nitel olarak bir durum çalışması şeklinde 

değerlendirilmiştir. Ancak gerçek ortamlarda tasarımın test edilmesi bu çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. 

Video ve fotoğraflar, gruplarla yapılan görüşmeler ve araştırmacıların alan notları veri kaynakları olarak 

kullanılmıştır. Çalışmada güvenlik arama ve kurtarma alanında öğrenilen ve sürdürülen bir ortak yeterlilik olarak 

yorumlanmaktadır. Deneysel sonuçlar öğrencilerin, sınıftaki uygulamalardan bilinen yöntemlerden çok tasarımı 

tartışmaya ve açık alan ortamında iş birliğine odaklandığını göstermiştir. Çalışma ayrıca bu uygulamaların resmi 

olarak kurulan bir dizi güvenlik sisteminden kaynaklandığını ve organizasyon ile ilgili durumlardan ve çalışmanın 

konusundan etkilendiğini göstermektedir. Sonuçlar fizik öğretmen adaylarının fizik problemi çözme süreci 

boyunca deneyimlediği ihtiyaçları ve makara sistemiyle ilgili bütünleşmiş bilgilerinin gelişimini ortaya koymuştur.  

 

 

Anahtar kelimeler: Vahşi doğa eğitimi, Makara sistemleri, Doğada Fizik, İşbirlikli problem çözme 
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Abstract 

This study focuses on the collaborative problem solving (CPS) process with regards to the design of a pulley 

system in the wilderness area. Subject of ascending the loads with pulley systems is vastly included in physics 

textbooks and they have been taught as part of the formal curriculum at different grades at school, or in science 

museums through informal learning methods. Although prospective physics teachers have the theoretical 

knowledge of the concept and comfortable with solving the problems in the textbooks, they designed such a 

mechanically advantageous system and tested their design in real conditions for the first time in Physics in Nature 

Course (PNC). The participants of the study consisted of 27 prospective physics teachers, who were enrolled in 

the PNC in 2015. The first researcher has participated in the process as a Ph.D. candidate and a Search & Rescue 

volunteer. The second researcher is the lecturer of the PNC. Data were collected from a daily trip to Yuvacık, 

which was a natural area located near Başiskele district in İzmit in Marmara Region of Turkey. Researchers and 

prospective physics teachers attended the daily trip as participants in April 2015. 

 

Design activity as a collaborative group work has been conducted in four phases. In this study, only preparedness 

to the outdoor conditions for designing the pulley system in the wilderness area was evaluated qualitatively as a 

case study. However, testing of the designs in real conditions is excluded within this study. Videos and 

photographs, interviews with groups and researchers’ field notes are used as data resources. In the study, safety is 

interpreted as a collective competence that is learned and maintained in Search & Rescue domain. 

The empirical results showed that the students concentrated on discussing the design and collaboration in the 

outdoor environment, rather than the known methods from the classroom. The study also showed that these work 

practices are rooted in a set of formally established safety systems, and they are influenced by organizational 

conditions and the theme of the study. The results revealed that prospective physics teachers experienced the needs 

and development of integrated knowledge of safety factors of a pulley system during the physics problem solving 

process. 

 

Keywords: Wilderness education, Pulley systems, Physics in nature, Collaborative problem solving, 
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1. Introduction 

 

Nature and Wilderness Area Connection 

 

National Parks offer us as nature-lovers an unforgettable trip experience in unspoiled wilderness. Humans have 

always been curious about the world around them. The night sky with its bright celestial objects has fascinated 

humans since time immemorial. The regular repetitions of the day and night, the annual cycle of seasons, the 

eclipses, the tides, the volcanoes, and the rainbow have always been a source of wonder (NCERT, 2019). Outdoor 

education can occur in any outdoor setting from a school yard in an industrial neighbourhood to a faraway 

wilderness setting. In recent years, when the researches in physics education are examined, it is seen that there are 

studies related to outdoor education. However, especially when we consider wilderness environments, the studies 

that include these environments as complementary to the formal education have not been found yet. For example, 

Ngarai Sianok as Physics Education's Edupark uses nature as a place to study. Learning innovations carried out in 

nature are important as a refresher and a variety of learning. Students can study physics while taking part in 

recreational activities. Results of analysis of Basic Competence Skills in Physics material will be applied directly 

in the environment. Research on the Sianok as Physics Education Edupark has never been done. This research has 

the potential to develop natural materials, learning models, evaluations, and physics-based learning devices based 

on Edupark (Emafri & Rifai 2019). When students work with experimental problems outdoors, expected results 

can be quite unexpected. The complexity of the real-world situations demands the lecturer to be more researcher 

and partner for students in this work rather than possessor of the right answers (Popov & Höper, 2017). 

Since physics comes from a Greek word meaning nature, we can use wilderness areas as educational settings. Wild 

Pedagogy as a philosophy is based on different ecophilosophiers, ecosophies and nature worth philosophy which 

focuses on other values, views and ethics in the relationship between nature and man, than the dominating 

mechanistic world view. The methodology can be described as a way of teaching and learning in nature or in a 

classroom, where both the teacher and student where the students as well as the teacher let themselves or are 

allowed to “go wild” and wiggle, not without intention but in order to develop a deeper understanding and relation 

to nature (Jickling, Blenkinsop, Timmerman, & Sitka-Sage, 2018). It also gains importance to deduce about the 

nature of planning which is included in outdoor guidance in wilderness (Boyes, Potter, Andkjær, & Lindner, 2019).   

Physics in Nature: Camping and Visiting Practices Course includes real life problems which pass through a 

solution process and residential camps. In these camps various habitat and physics activities are carried out during 

the day, and sky observation and conversations are made around the campfire during the night in accordance with 

the theme of the camp (Doğan, 2013). As Gürel (2019), states sometimes the problems have a practical form like 

getting out of the mud when the car is stuck while climbing a road, sometimes it consists of trying to understand 

the turbulent motion of the sparkles of the campfire. For example, the crisis event focused on in this research 

occurred on the way to Sülüklügöl Plateau. 
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Collaborative Voluntarily Partnership and Search & Rescue Domain Connection.  

This study focuses on sampling one of the collaborative design activities which is the ascending of a pulley system 

in the wilderness area based on collaborative voluntarily partnership of the civilian defence volunteers. 

Experienced professionals use the rope rescue systems for emergency purposes. Brown (2000) wrote a book about 

engineering practical rope rescue systems. This book provides a complete look at team integrity and development 

issues as well as team efficiency concepts that create a superior survival profile for users. Accordingly, engineering 

rope-rescue systems can be discussed under the following headings.  

 Photographs and illustrations highlight safety techniques and system rigging concepts 

 Written by an internationally known rope rescue expert 

 Exciting real-life rescue stories captivate the reader and apply learned concepts 

 Uses the fundamentals of physics to study basic interactions with rope rescue equipment allowing the 

user to develop the art of rope rescue 

 

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) Connection 

In recent years, there have been many studies pointing to the increasing importance of STEM disciplines and fields. 

People from all areas of STEM are asked to draw their ideas and thinking together to deliver real outcomes. STEM 

education in different countries, in different settings, and of diverse learners in light of the guiding question all 

authors were asked to address, namely STEM learning: For whom and toward what ends?(Rahm, 2019).  

For example, the design and construction of a bridge requires a range of personnel drawn from across the STEM 

disciplines. They need to know how to share and integrate their knowledge if they are to effectively and efficiently 

build the best possible bridge. If anyone of these areas fails then the outcomes of the project are in jeopardy and 

can be catastrophic for the users of the bridge. So how does this happen and can we use the processes and ideas of 

the ‘real-world’ to drive our classroom practice and deliver real world learning for our students? The answer is 

certainly yes (Berry, Chalmers & Chandra, 2012).  

Because the scientific knowledge structures of STEM disciplines are complex and specialised, undergraduate 

students generally do not bring their own understandings of scientific disciplines to their university studies. Indeed, 

the acquisition of science knowledge is a lengthy process that requires both subject knowledge and training in how 

this knowledge is structured (Winberg, Adendorff, Bozalek, Conana, Pallitt, Wolff, Roxå, 2019). 

Application of contextually-based, hands-on group work, with plenty of inquiry and discussion through the 

integration of Mathematics and Science within secondary education (and higher education) would aid in solving 

this issue. This pedagogical approach offers the starting point for the development of a teaching model that 

integrates Mathematics and Science in a manner which ensures significant learning takes place (Treacy, 2012). 
New pedagogical approaches is the starting point for the development of a teaching model that integrates 

mathematics and science in the centre of a praxis to provide  the way of integration in the real-world conditions. 

There are many different possible approaches to curriculum integration units. Rule and Barrera (2008) gave an 

example of problem-based curriculum integration based on a major product of the bird habitat that is formed in 

the school. In this study, they considered three: a problem-based learning approach that focused on the problem of 

enhancing a bird habitat, a content-and-skills-based thematic unit focused on bird adaptations, and an approach 

using sets of manipulative materials (object boxes) for learning science concepts of bird adaptations, based on 

Montessori Education ideas.  

This study focuses on the collaborative problem solving (CPS) process with regards to the design of a pulley 

system in the wilderness area. Subject of ascending the loads with pulley systems is vastly included in physics 

textbooks and they have been taught as part of the formal curriculum at different grades at school, or in science 

museums through informal learning methods. Although prospective physics teachers have the theoretical 

knowledge of the concept and comfortable with solving the problems in the textbooks, they designed such a 

mechanically advantageous system and tested their design in real conditions for the first time in Physics in Nature 
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Course (PNC) Prospective physics teachers can use pulley systems with educational purposes differently from 

formal education content to real life applications. These can be summarized as follows:  

 Formal Education 

 Science Museums (Sets of pulleys) 

 Science toys and the use of toy blocks  

 STEM and robotic education  

 Industry etc. in real settings  

 Mountaineering in real settings 

 Search & rescue in real settings  

There are no practices and pedagogic studies on the design of pulley systems (real condition da), problem solving 

and contextualization. However, some new conceptual approaches have been developed recently. 

2. Procedure 

Participants and Research Setting 

Researchers and prospective physics teachers attended the daily trip as participants in April 2015. The participants 

of the study consisted of 27 prospective physics teachers. The first researcher has participated in the process as a 

PhD candidate and a Search & Rescue volunteer. The second researcher is the lecturer of the PNC. Data were. 

collected from a daily trip to Yuvacık, which was a natural area located near Başiskele district in İzmit in Marmara 

Region of Turkey as shown in Figure 1. 

 

 

Figure 1. Wilderness near Başiskele district in İzmit 

 

Data Collection 

The activities related to rope-pulley systems were implemented within Ph.D. thesis of the first researcher (2014-

2016) in one-day visits or residential camps in nature. These activities are shown in Table 1. 
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Table 1: Activities within Ph.D. thesis of the first researcher (2014-2016) 

Year Region Activity Integration 

 

2014 

 

Ballıkayalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descending system 

 

 

 

 

Ill-structured problem solving 

Conceptual physics—Safety 

Factors-Collaboration 

 

 

2015 and 

2016 

repetition 

Yuvacık* 

 
Descending and ascending system 

 

 

 

 
2015-Engineering  design-

safety factors-CPS  

2016-  repetition 

2014 and 

2016 

repetition 

Sülüklügöl 

Plateau 

 

 

 

 

 

 

 

Repetitions under extreme 

conditions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

Erikli 

Plateau 

String rope bridge across the lake 

 

 

 

String rope bridge across the stream 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repetitions 

                                                   



 

75 

 

A qualitative case study was conducted to investigate the preparedness phase to the outdoor conditions in this 

study as shown in Table 1, 2015 Yuvacık. Design activity as a collaborative group work had  seven stages but 

testing of the designs in real conditions is excluded within this study. In the selected activity, we searched for 

answers to the following research questions: 

- How were the saftety systems, which are used in search and rescue practices, integrated in the design of 

ascending systems using pulleys in nature by prospective physics teachers who were included in collaborative 

group work?  

- What are the safety factors that were effective on this process? How did these factors affect the process? 

 Data Analyses 

Content analysis was used to analyse the data. First, video records were transcribed verbatim. Second, 

transcriptions and were analysed based on the research questions and theoretical framework of the study on safety 

factor basis.  

3. Findings 

This section presents the themes that emerged throughout the case study conducted in 2015 compared to the whole 

process and integration factors. 

Data related to equipments, leadership and the first implementation which were based on document analysis of 

researchers’ field notes are summarized in Table 2. 

Table 2. Equipment, Leadership and  First Implementations 

Date Equipment Leadership 
Implementation 

(First) 

 

2006 Borrowing 
Exogenous 

voluntarily 

Bridging ropes in 

lake and stream 

 

 

2007 fall semester --- 

Pioneering civil 

defence volunteer, 

we worked together 

died abruptly in 

2007 and this 

affected the 

conduction of the 

course and all 

organizations. 

--- 

 

2007 spring 

semester 

Provision of 

some important 

equipment 

within BAPKO1 

Project 

 

Problems 

There was no 

container to put 

the equipment in, 

the equipment 

was kept in the 

second 

researcher’s 

office (to get over 

something) 

 

 

2008 Available 

The first researcher 

took over the 

leadership in 

students’ club 

Implementations 

 

2010 Available 
The beginning of 

leadership 

The provision of 

the container by 

donation –

Practices in rural 

areas 
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2014-2016 Available 

Leadership of the 

club and the 

beginning of first 

researcher’s 

implementations 

for his PhD thesis 

Implementations 

between 2014-

2016 

 

2016-Present Available 

Problematics with 

leadership of the 

club 

Problematics 

 

     
1BAPKO Fund from a University Project 

The area in which the ascending system designed was implemented and tested is shown in the photographs.  

 

Table 3. The solution process of the ascending pulley-rope system problem within PhD thesis (2014-2016)  

Real life problem Area Approaches Solution 

Developing the design Engineering project 
Which system 

works/doesn’t work 
Optimization 

Constructing the problem Physics-Mathematics 

Force Diagram-Newton’s 

Laws of Motion 

The search for quantitative 

data  

Solutions of equations in 

real life 

Catalogue systems 

Search&rescue, 

Safety factors and 

Mountaineering 

 

Categorical variables 

 

Checking the equipment, 

implementation and 

storage 

 

Bodily experiences  
New pedagogies 

 

Wild nature-body 

relationship, survival, 

responsibility, learning 

communities, 

Reflections of activities  

Information on 

integration  
STEM 

 

The potential of technology 

and catalogue systems  

The construction of 

conceptual framework  

 

Table 3 shows richness of the integration process. 
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Table 4. Stages of the ascending activity in 2015  

Stages of the 

ascending activity 

in 2015 

                                             

Giving the problem 

           

            

Description of 

safety factors and 

the equipment 

 

           

            

            

Forming the CPS 

groups 

           

            

            

Developing the 

designs 

 

           

            

            

Deciding about the 

design that will be 

implemented  

           

            

            

The 

implementation of 

the design  

           

 
           

            

Briefing and 

evaluation  

           

            

            

 

Description of safety factors and the equipment stage can be seen on the Table 3. The integration themes that 

emerged from the process can be expressed as follows: Professional collaborations and integrations and technical 

knowledge connection to the ascending pulley-rope systems.  

Professional collaboration and integration  

Professional collaboration and integration connection to the ascending pulley-rope systems after the activity can 

be expressed: 

• Outdoor Educator (Adventure Education): Role of first researcher 

• Search and Rescue Trainer (Preparation for disasters): Role of the first researcher and his team. 

• The ropes and knots training that are used while working and rescuing at height (Health and Safety at 

Work): Role of the firs researcher and his team. 

• Physics-Mathematics Educator (Physics Teacher): Role of the first and second researcher and invited 

experts. 
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• Physics Education Researcher (Integration Approaches, PhD study): Role of the first and second 

researcher and other researchers in the physics in Nature educational setting 

Technical Knowledge Connection  

Technical knowledge connection to the ascending pulley-rope systems after the activity can be expressed: 

• Real life situations are different from test questions.  

• While designing a system in real life there is no neglection, on the contrary the effect of neglections on 

the system is calculated.   

• In our experience the safety factor is included in the system.  

• The equipment was introduced. There are some durability numbers given on them.  

• However, these numbers have the maximum value. If you want to construct the system within a safety 

factor of 5:1, you want the carabine to be loaded to a maximum value of 5 kN when it is locked. This 

value decreases to 2.5 kN when the safety factor is 10:1.  

• On the other hand, the ropes have a durability value.  

• For example, a static rope of 11 mm can carry 4100 kg. You can find the tables for different brands and 

diameters on internet.  

• If you calculate the safety factor as 5:1, you don’t want the rope to weigh more than 820 kg.  

• However, the knots are also effective on the weighing capacity of the ropes.  

• You can decrease the durability of the rope 20%, even 70%. You can also find how much a knot can 

decrease on internet.  

• Finally, if the rope on which you exert a force makes an angle at any point, what do you think about 

recalculating the force at that point? 

• You can only decide if your system is within acceptable safety limits after all these calculations.    

 

4. Results and Discussion 

This study investigated the educational activities which aimed integration of physics courses with civil defence 

activities in case of the ascending system in 2015. The students were able to learn from and experience with the 

volunteers the problem-solving techniques and scenarios they come across in their lives or civil defence education. 
Within the context, the endeavour of the voluntary team of civil defence is a factor which can affect the study 

(Gürel, Ergen, & Gürel, 2007).  In this study, integration had neither an orientation for nor any goals or inspiration 

for civil defence purposes. As in raising the pulley-rope system within the scope of PhD studies enriched the 

professional collaboration and the integration as shown figure 2. 
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Mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 Professional Collaboration 

The Nature of Safety Factors and Integration 

How were they provided? Historical values-Institutional connection 

How were they used? The connection with the past 

Why is it necessary to keep catalogue values? 

How do they have to be declared? Storage control 

How do they have to be used? Survivability consciousness 

To use the catalogue values in the problem; Problem solving stages Newton Laws and quantification 

Where and how will they be kept? The connection to the future, the consciousness of public property, to value life  

To use engineering terminology that is special to safety factors 

Body and material interaction, to feel the force 

To evaluate technological potential 
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Özet 

Bu çalışmada informal gezi ortamı olan İzmir Fuar Hayvanat Bahçesini ziyaret eden kişilerin otobiyografik 

anılarının çeşitli yaş gruplarına göre değişimi incelenmiştir. Çalışma nicel ve nitel yaklaşımların birlikte 

kullanıldığı karma yöntem kullanılmıştır. İzmir Fuar Hayvanat bahçesini ziyaret etmiş yaş dağılımları farklı olan 

42 kişiyle yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Veri analizi bölümünde görüşülen kişilerin frekanslarını 

belirleyebilmek için veriler bilgisayara aktarılıp hesaplanmış ve betimsel analiz gerçekleştirilmiştir. Çalışma için 

seçilen örneklem, araştırmacıların kolay ulaşabileceği kişilerden oluşturulmuş aynı zamanda ölçüt örnekleme ile 

desteklenmiştir; İzmir Fuar Hayvanat Bahçesini en az bir kere ziyaret etmiş kişilerle çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışma sonucunda İnformal gezi ortamı olan İzmir Fuar Hayvanat Bahçesini ziyaret eden kişilerden 23 yaşın 

altında bulunan genç bireylerin anılarını hatırlayamadığı, bireylerin yaşları arttıkça hatırlamalarının ve anılarındaki 

ayrıntıların arttığı gözlenmiştir. Ayrıca yaşın artışıyla birlikte yaşlı kişilerin daha çok olumlu anılardan bahsettiği 

ortaya çıkmış olup ergenlik yaş grubuna doğru yaşın azalışıyla olumlu anıların aktarımının da azaldığı tespit 

edilmiştir; genç bireyler genellikle pis kokuya ve hayvanların dar alanda oluşuna odaklanmıştır. Daha genç 

bireylerin zamanın şartlarına bağlı olarak daha az anıya sahip olduğu görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: informal ortam, otobiyografik bellek, hayvanat bahçesi, informal öğrenme, olumluluk etkisi 

 

Examination of Autobiographical Memories of Visitors: The Case of İzmir Fair Zoo 
 

Abstract 
The people is a lifelong learner in school and/or out of school. People store semantic information about where they 

were born, who they are, and information about their specific memories in their autobiographical memories. When 

a relevant stimulus arrives, it causes the information to be remembered from the autobiographical part of long-

term memory. In this study, the autobiographical memories of the visitors of Izmir Fair Zoo were examined 

according to various age groups. In this study, qualitative research method was applied. Seven open-ended 

questions were asked to measure the memories of the visitors, and the data were evaluated with descriptive 

analysis. The interview took place between 10-25 minutes. For this purpose, structured interviews were conducted 

with 42 people with different age distributions who visited Izmir Fair Zoo. The participants were selected by 

convenient/criterion sampling that is one of the purposive sampling methods. The criterion was decided as the 

people who visited Izmir Fair Zoo which was closed at the end of 2007 at least once. As a result of this study, it 

was clearly seen that autobiographical memory varies according to age in people, visiting İzmir Fair Zoo which is 

an informal learning environment. Young individuals under the age of 23 could not remember their memories 

about İzmir Fair Zoo. It was observed that as the age of individuals increased, their recall and details in their 

memories increased. In addition, with the increase in age, it is revealed that elderly people talk more about positive 

memories. Younger individuals have fewer memories depending on the circumstances of the time. Young 

individuals usually focus on stench and the smallness of the cages of animals. The necessities conditions for 

learning in informal environments were not often provided by İzmir Fair Zoo because it was not designed to teach 

new information to visitors. 

 

Key Words: informal learning environment, autobiographical memory, zoo. 
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Giriş 

 

İnsanlar yaşamları boyunca istemli olarak veya farkında olmadan öğrenme olayını gerçekleştirmektedir. 

Öğrenmenin gerçekleşmesi için; bireyde yaşantılar aracılığıyla göreceli olarak kalıcı değişiklikler oluşması 

gerekmektedir. Bireyler bu kalıcı değişiklikler sayesinde yaşamlarını sürdürebilmekte ve yeterlilikler 

kazanmaktadır. Bu yeterlilikler zaman içinde öğrenilerek kazanılmaktadır. Öğrenmeyi zaman boyutundan ele 

aldığımızda karşımıza bellek kavramı çıkmaktadır. Çünkü öğrenilen bilginin kalıcılığı büyük ölçüde bellek ile 

ilgilidir (Açıkgöz. 2003; akt., Korkmaz ve Mahiroğlu, 2007). Ün(1981) öğrenme ve belleği madalyonun iki yüzü 

gibi görmektedir. Öğrenme belleğe kalıcı davranış potansiyeli kazandırmaktadır. Bellek ise bu potansiyelin bir 

süre depolanması ve anımsanması olayı ile harekete geçirilmesi süreçlerini kapsamaktadır. (Ün, 1981 ; akt., 

Babadoğan, 1992). 

 

Bellek temel olarak kısa süreli (short-term memory) ve uzun süreli bellek (long-term memory) olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Kısa süreli bellek duyu organlarından gelen bilgiler ile sınırlı kalmaktadır, belleğin bilgi akışını 

düzenleyen kısmıdır ve kapasitesi sınırlıdır. Bilgiler kullanılmadığında veya yinelenmediğinde 20-30 saniye 

içerisinde kaybolmaktadır. Uzun süreli bellekte ise, bilgi dakikalar ile on yıllar boyu sürelerle saklanabilmektedir 

(Karabekiroğlu vd 2005; akt., Engin vd. 2008). Olaylar, kişiler, deneyimler, anılar ve öğrenilen bilgiler bu bellekte 

depolanmaktadır. Bilgiler ve olaylar burada saklanmaktadır; biyolojik olarak bir bilgi veya olaya ait olan uyaranlar 

arka arkaya gelerek kendine bir yol belirlemekte ve o olaya ait bilgiler sinirler aracılığıyla iletilirken bu yolu 

izleyerek hatırlama olayı gerçekleşmektedir.  

 

Uzun süreli bellek çeşitli kısımlara ayrılmaktadır. Bunlar; işlemsel bellek, anlamsal bellek ve anısal bellek olmak 

üzere üç tanedir. İşlemsel bellekte psikomotor beceriler, anlamsal(semantik) bellekte ise akademik bilgiler 

saklanmaktadır. Anısal (Epizodik) bellek, bireylerin yaşadığı olaylar ve duygusal yaşantılarının saklandığı 

bölümdür. Kişiler, nerede doğdukları, kim oldukları ile ilgili anlamsal(semantik) bilgileri ve yaşadıkları belirli 

anılarına ait anısal bilgileri otobiyografik belleklerinde saklamaktadır. Otobiyografik bellek hakkında pek çok 

çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalar dikkate alındığında yaşanan olayın önemli sonuçlar doğurması, duygusal 

uyarımın yüksek olması, eylemin açık ya da gizli şekilde sık sık tekrarlanması veya maruz kalınan eylemin 

beklenmedik olması sonucunda otobiyografik anıların oluştuğu yani yaşananların uzun süreli belleğe geçtiği 

görülmektedir. Böylelikle o an veya o bilgi ile ilgili bir uyaran geldiğinde, bilginin yolu belli ve açık olduğundan 

ve bu yol ilgili bilgileri de birbirine bağladığından, bilginin tümü birden hatırlanmaktadır (Yılmaz 2005; akt., 

Engin vd., 2008). Literatür incelendiğinde yaş arttıkça kişilerin daha eskiye dair anılarını hatırladığı görülmektedir. 

Yaşlı bireyler genellikle uzun yıllar önce yaşadıkları anıları daha ayrıntılı hatırlamaktadır. Hatırlanan anılar ise 

genellikle olumlu anılardır. Genç bireyler ise son birkaç yıl içinde yaşadıkları anıları daha ayrıntılı 

anlatabilmektedir. Hatıraları ise genellikle olumsuz deneyimlere aittir. Bu duruma literatürde “olumluluk etkisi” 

denmektedir. Bireylerin yaşı arttıkça olumlu anılarını hatırlama ve anılarını olumsu olsa dahi olumlu yönleriyle 

anlatma eğilimleri artmaktadır. 

 

Hatırlananlar kategorize edildiğinde; duyu sistemimizle aldığımız objeler, kokular, sesler, tatlar ve yaşantı yoluyla 

öğrendiğimiz bilgiler karşımıza çıkmaktadır. Yaşantı yoluyla öğrenme kategorisini baktığımızda bireyin bilgilerini 

kalıcı hale getirmesi için yaparak yaşayarak (hands on) öğrenmesi gerektiğini görmekteyiz. Yani bireyler 

öğrendiklerini uzun süreli belleklerinde saklamak için bilgileri içselleştirmeli, gerçek hayatta kullanılabilirliğini 

görmeli ve belki de en önemlisi bilgiye kendi eylemleriyle ulaşmalıdır.  

 

Tüm bunları eğitim-öğretim açısından irdelediğimizde, öğrenci merkezli derslerin öğrencilerde daha kalıcı etkiler 

ve uzun süreli anılar bırakacağı açıktır. Öğretmen tarafından hazırlanan öğrenci merkezli bir ders planında bireyler 

kendi kendilerine ve/veya uzmanların yönlendirmeleriyle bilgiye ulaşabilirler ve bunun da anlamlı öğrenmelerine 

olumlu etkisi vardır (Türkmen vd., 2016). 

 

Bireylerin kalıcı öğrenmelerini arttıracak ve yaparak yaşayarak öğrenmelerine ortam sağlayacak mekânlar sadece 

okul ve sınıf olarak düşünülmemelidir. Öğrenme belirli sınırlar içinde gerçekleşmek zorunda değildir; 

unutulmamalıdır ki sadece okul ortamı değil, içinde bulunduğumuz çevre de kişilere öğrenme imkânı sunmaktadır. 

Müzeler, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, parklar, doğa merkezleri, çevre eğitim merkezleri, bilimsel 

araştırma merkezleri gibi pek çok sınıf dışı mekânda öğrenciler özgür olarak bilgiye kendi kendine ulaşıp merakı 

doğrultusunda sorgulayıp ve keşfetmektedir. Öyleyse öğrenme her an her yerde gerçekleşebilmektedir; bu durum 

informal öğrenme kavramı ile açıklanmaktadır. Türkoğlu (2009)’a göre; Bireyler yaşamlarının belirli ve sınırlı bir 

bölümünü formal eğitim kurumlarında gerçekleştirirken, informal öğrenme her an ve her yerde gerçekleşmektedir 

(Altıntaş, 2014). Öğrenciler informal ortamlarda görerek, dokunarak, işiterek, doğrudan kendi deneyimleriyle bilgi 

ve anılar oluşturmaktadır. İnformal ortamların bireylere sorgulama ve keşfetme özgürlüğü vermesi gerekmektedir. 
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Bu durum kişilerde uzun süreli etkiler ve uzun süreli anılar yaratmaktadır. İnformal ortamların istenen etkiyi 

göstermesi için bazı şartlar aranmaktadır: 

 

 1. Eğlenceli: İnformal ortamın bireye ilgisi ve merakı doğrultusunda keşfetme özgürlüğü vermesi beklenmektedir. 

Birey, bilinmeyenleri keşfetme dürtüsünün kendisine verdiği hazza ve eğlenme duygusuna, merak ve ilgi alanı 

doğrultusunda ulaşmalı ve bunu yaparken, sanki bir oyun oynar gibi, ama ciddi bir çalışma disiplini içerisinde 

yapmalıdır. 

2. Gönüllülük: Öğrenciler 18 yaş ve altı iseler gerekli izinler alınmalıdır. Bireyler zorla informal ortama 

götürülmemelidir. 

3. Bireysel yönetme (Self-Directed): Birey neyi keşfedeceğine veya neyi göreceğine kendisi karar vermelidir; bu 

nedenle özgür bırakılmalıdır.  

4. Yaparak-yaşayarak (hands-on): Birey aktif olarak öğrenmesinde rol alır, bilgiyi kendisi keşfeder. Bu süreçte 

bireyin kullandığı bilimsel süreç becerileri ile yaşadığı tecrübeleri diğer arkadaşlarıyla paylaşmasına fırsat 

tanınmalıdır. 

5. Açık uçluluk: İnformal ortamda gerçekleştirilen keşfetme ve soğulama eylemleri bir zaman dilimiyle 

sınırlandırılmamalıdır. Unutulmamalıdır ki bireysel farklılıklardan dolayı öğrenme farklılıklar gösterir; öğrenme 

süreci uzun veya kısa olabilir.  

6. Ardışık olmama (Non-Sequential): Bireyin öğrenmesi günlük hayatında gerçekleşeceği için zamandan bağımsız 

ve sıralı olmayabilir. Bu aşamada öğrenmesi esnasında informal ortamda yapacaklarına kendisi karar vermelidir, 

problem çözme becerilerinin sıralı kullanılması beklenmemelidir.  

7. Maksatlı: Bireylerin informal ortamlara dâhil olması için bir amacının olması ve bu amaç doğrultusunda elde 

edecekleri bilimsel bilgiye olanaklar sağlayacak şartların belirlenmesi, ön hazırlıkların yapılması gerekmektedir.  

 

Hem öğrenciler hem de yetişkinler açısından bakıldığında bu şartlar altında informal ortamlar, bireylere rahat 

öğrenme ortamı sunarak baskı yaratan unsurları (müfredat, öğretmen, bilgi sunmak… vb.) ortadan kaldırmaktadır. 

Bireylerin özgürce keşfetmelerine, kendi kendilerine öğrenmelerine veya küçük gruplar oluşturularak 

sosyalleşmelerine, deneyimlerini paylaşmalarına fırsat vermektedir (Orion ve Hofstein, 1994, akt., Türkmen, 

2010). 

 

Çalışmada informal bir gezi ortamı olan İzmir Fuar Hayvanat Bahçesini ziyaret etmiş kişilerin anılarından 

faydalanılmıştır. Fuar Hayvanat Bahçesi hizmet verdiği yıllarda uygun koşullar sağlandığında informal öğrenme 

ortamının sağlaması gereken tüm şartları sağlar nitelikte bir gezi ortamı olmuştur. 

 

İzmir Fuar Hayvanat Bahçesi: Türkiye'nin ilk koleksiyon tipi hayvanat bahçesi olarak inşa edilmiş İzmir Fuar 

Hayvanat Bahçesi 1936 yılında İzmir'in Konak ilçesinde açılmıştır. İzmir Enternasyonel Fuar alanı içerisinde, 

lunapark, gazino, açık hava tiyatrosu, paraşüt kulesi ile birlikte kurulmuştur. 2007 yılı sonunda kapatılmış ve tüm 

hayvanlar İzmir Doğal Yaşam Parkına taşınmıştır. Yine aynı yılda 59 yaşında bir ameliyat sırasında hayatını 

kaybetmiş olan Bahadır isimli asya fili İzmir'in önemli simgelerinden olmuştur. 75 yıl boyunca hizmet veren 

hayvanat bahçesi 21 tür memeli, 50 tür kanatlı, 17 tür sürüngen olmak üzere binden fazla hayvanı barındırmış ve 

her yıl ortalama 450.000 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.  

 

Literatüre baktığımızda informal gezi ortamlarında öğrenme, motivasyon, öğrenmede kalıcılık, otobiyografik 

anılar ve uzun süreli bellek üzerine yapılmış pek çok çalışma olmasına rağmen informal öğrenmenin ve informal 

gezi ortamlarının kişilerde zaman içinde, geçen yıllara ve yaşa bağlı olarak otobiyografik bellek yönünden 

incelenmesine yönelik bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, informal bir gezi ortamı olan İzmir 

Fuar Hayvanat Bahçesini (şu an böyle bir hayvanat bahçesi bulunmamaktadır) ziyaret etmiş kişilerin anılarının 

ortaya çıkarılması ve Otobiyografik Bellek yönünden incelenmesidir.  

 

Yöntem 
 

Araştırma Deseni 

Çalışmada İzmir Fuar Hayvanat Bahçesini ziyaret etmiş kişilerin Otobiyografik anılarını belirlemek ve bu anıların 

ziyaretçiler üzerindeki etkilerini saptamak amaçlanmaktadır. Amaca uygun olarak nitel araştırma yöntemi 

uygulanmıştır. Ziyaretçilerin hatıralarını ölçmek için nitel verilerle tanımlayıcı bir çalışma yapılmıştır.  

 

Örneklem 

Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden olan ölçüt 

örneklemeden yararlanılmıştır. Araştırmacılar için kolay ulaşılabilir konumda olan ve en az bir defa İzmir Fuar 

Hayvanat Bahçesini ziyaret etmiş veya ziyaret ettiğini hatırlamıyorsa ailesi tarafından ziyaret ettiğini öğrenmiş ve 

fotoğraf ile bunu teyit etmiş 42 kişi çalışmaya dâhil edilmiştir.  
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Veri Toplama Araçları 

Çalışmada veri toplama aracı olarak yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüş ve Otobiyografik anıları 

ortaya çıkarmak amacıyla 7 açık uçlu soru yöneltilmiştir ve soruların kullanımı ile ilgili 4 uzmanın onayı alınmıştır. 

Veri toplama aracı olarak kullanılacak görüşme formu hazırlandıktan sonra İzmir Fuar Hayvanat Bahçesini ziyaret 

etmiş kişilerden randevu alınmış ve görüşme yapılmıştır. Görüşmeler 10-25 dakika arasında sürmüştür, ses kayıt 

cihazı kullanılmış ve notlar alınmıştır. Görüşme öncesinde kişilere amaç açıklanmış ve araştırmada isimlerinin 

kesinlikle yer almayacağı, söyleyeceklerinin tümünün gizli tutulacağı belirtilmiştir. 

 

Verilerin Analizi 

Görüşmeler yapıldıktan sonra bilgisayar ortamına aktarılmış ve deşifresi yapılmıştır. Ziyaretçilerin verdikleri 

cevaplar betimsel analize tabi tutulmuş ve elde edilen verilerin frekansı hesaplanmıştır. 

 

Bulgular 
İzmir Fuar Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret etmiş kişiler ile yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen veriler betimsel 

analize tabi tutulmuştur. Analizden elde edilen veriler görüşmede sorulan her soru için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 

Yapılan çalışmada kişiler tablo 1’de görüldüğü gibi ergen, ilk yetişkinlik, orta yetişkinlik, son yetişkinlik yaş 

gruplarına ayrılmıştır(Özkan vd., 2015; Aydın ve Şahin, 2009). 

 

Tablo 1. Yaş Grupları ve Grup Sayıları 

Yaş Grupları Yaş Aralığı Kişi Sayısı 

Ergen 19 Yaş ve Altı 4 

İlk Yetişkinlik 20-35 11 

Orta Yetişkinlik 36-55 21 

Son Yetişkinlik 56 Yaş ve Üstü 6 

 

Görüşme esnasında hayvanat bahçesini ziyaret etmiş kişilere yöneltilen ilk soru “İzmir Fuar Hayvanat Bahçesine 

neden gittiğinizi hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsanız anlatır mısınız?” olmuştur.  

 

Tablo 2'de verildiği üzere son yetişkinlik dönemindeki 56 yaş ve üstü tüm kişiler ve orta yetişkinlik dönemindeki 

36-55 yaş arasındaki tüm yetişkinler hayvanat bahçesine neden gittiğini hatırlamaktadır. Hatırlamayan ilk 

yetişkinlik yaş grubundaki üç kişi 23 yaşlarındadır ve hatırlamayan ergen grubundaki üç kişi 18 yaşlarındadır. 

Hatırlayan ergen grubundaki 1 kişi ise orada çok fazla fotoğraf çekildiğini ve bu fotoğraflara sık sık baktığını 

belirtmiştir. Hatırlayanlar içinden 22 ziyaretçi hayvanat bahçesine ailesiyle gittiğini, 8 kişi okul gezi ile gittiğini, 

4 kişi ise üniversite sınavı için İzmir'e gittiklerini ve sonrasında hayvanat bahçesini ziyaret ettiklerini belirtmiştir 

(Tablo 2). 

 

Tablo 2. 1. Sorunun hatırlanmasına ilişkin frekans tablosu 

 Hatırlıyor Hatırlamıyor Toplam 

Yaş Ergen 1 3 4 

İlk Yetişkinlik 8 3 11 

Orta Yetişkinlik 21 0 21 

Son Yetişkinlik 6 0 6 

Toplam 36 6 42 

 

Verilen 50 yaşındaki E1 hatırladığı hayvanat bahçesi anısı hakkında şunları söylemektedir; 

E1: " ...80'lerin ortasında lise öğrenimim için İzmir'e taşınmıştık, evimiz hayvanat bahçesine çok yakındı, 

taşındıktan hemen sonra ailem ve amcamın oğulları ile hayvanat bahçesine gitmiştik. Okuduğum lise Namık Kemal 

Lisesiydi ve fuarın tam karşısındaydı. Bu yüzden her fırsatta arkadaşlarımla hayvanat bahçesine giderdik." 

48 yaşındaki K1 ilk olarak ne için gittiğini belirtmiş ve şunları söylemiştir; 

K1: "...Babam ile birlikte İzmir'e üniversite sınavım için gitmiştik. Babam sınav öncesinde sınavdan sonra beni 

hayvanat bahçesine götüreceğini söylemişti, heyecanla sınavı erkenden bitirip çıkmıştım ve babamı görür görmez 

'Haydi gidelim' demiştim." 

Hayvanat bahçesini ziyaret etmiş kişilere sorulan ikinci soru “İzmir Fuar Hayvanat Bahçesine gittiğiniz tarih ve 

yaşınız hakkında ne hatırlıyorsunuz?” olmuştur. Tablo 3'de görüldüğü gibi 34 kişi gittiği yaşı ve tarihi 

hatırlamaktadır. Son yetişkinlik döneminden 6 kişinin tümü neden gittiğini hatırlamaktadır.  
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Tablo 3: 2. Sorunun hatırlanmasına ilişkin frekans tablosu 

 Hatırlıyor Hatırlamıyor Toplam 

Yaş Ergen 0 4 4 

İlk Yetişkinlik 8 3 11 

Orta Yetişkinlik 20 1 21 

Son Yetişkinlik 6 0 6 

Toplam 34 8 42 

 

Bu kişilerden 55 yaşındaki K2 şunları söylemiştir;  

K2: "İlk olarak 1974 yılında gittim. 10 yaşındaydım, ikinci olarak haziran ayında 1994'de gittim."   

57 yaşındaki E2; 

E2: "Lise son sınıfta idim. Tarih 20 Nisan 1979 yılı idi." 

 Son yetişkinlik dönemi içindeki 6 kişinin tümü hayvanat bahçesine gittiği yılı, ayı ve yaşını net olarak belirtmiştir. 

Orta yetişkinlik yaş dönemindeki 20 kişiden 54 yaşındaki E3 harici kimse net bir yaş veya tarih belirtmemiştir.  

54 yaşındaki E3 şunları söylemiştir; 

 E3:" 1986 yılının eylül ayında 22 yaşında gitmiştim."  

İlk yetişkinlik dönemindeki 8 kişi net bir tarih ve net yaşları hakkında bilgi verememiştir.  

 34 yaşındaki K3 tarihi net hatırlamamakla birlikte tahmini bir yıl belirtmiştir: 

K3:" Tarihi hatırlamıyorum. Zannedersem 1991-1992 yılları olabilir. Fuar yaz aylarında olduğu için mevsim 

yazdı."  

34 yaşındaki K4 de tahmini bir yıl söylemiştir: 

K4:" 1996 yılı olabilir. Fuar zamanıydı ve ilkokula gidiyordum." 

Yöneltilen üçüncü soru “İzmir Fuar Hayvanat Bahçesine kiminle veya kimlerle gittiniz? Hatırlıyor musunuz? 

Hatırlıyorsanız bahseder misiniz?” sorusu olmuştur. Orta yetişkinlik ve son yetişkinlik dönemindeki ziyaretçilerin 

tümü hayvanat bahçesine kimlerle gittiğini hatırlamaktadır. (Tablo 4) .  

 

Tablo 4: 3. Sorunun hatırlanmasına ilişkin frekans tablosu 

 Hatırlıyor Hatırlamıyor Toplam 

Yaş Ergen 2 2 4 

İlk Yetişkinlik 9 2 11 

Orta Yetişkinlik 21 0 21 

Son Yetişkinlik 6 0 6 

Toplam 38 4 42 

 

 

İlk yetişkinlik dönemindeki 11 kişiden 2'si kimlerle gittiğini hatırlamamaktadır. Hatırlamayanların 2'si de 23 

yaşındadır. 

E4:" Annemin gösterdiği fotoğraflardan hayvanat bahçesine gittiğimi biliyorum fakat bu konu hakkında başka bir 

şey hatırlamıyorum..."  

Ergen yaş grubundaki hatırlayan kişilerden 2'si 18 yaşındadır. Anne ve babasıyla birlikte 3 kişi gittiklerini 

hatırlamaktadırlar. Bu kişilerden E6 şunları söylemiştir; 

E6: " Ailemle birlikte gitmiştim, yaşım küçüktü o zaman, orada gördüğüm hayvanları anımsıyorum..." 

Ergen yaş grubundan kiminle gittiğini hatırlayan 18 yaşındaki K5 ise şöyle ifade etmiştir; 

K5: " O gün önce babamla birlikte oraya gitmiştik, oraya vardığımızda ise annemin gelmesini beklemiştik daha 

sonra hep birlikte orayı gezdiğimizi hatırlıyorum." 

Dördüncü soruda İzmir Fuar Hayvanat Bahçesinin giriş fotoğrafı gösterilmiş( Fotoğraf 1) ve “Bu fotoğrafı 

gördüğünüzde ne hissediyorsunuz, aklınıza ne geliyor?” sorusu sorulmuştur. 42 kişi içerisinden 36 kişi fotoğrafı 

İzmir Fuar Hayvanat Bahçesinin girişine ait olduğunu hatırlamıştır (Tablo 5). 

Fotoğraf 1: İzmir Fuar Hayvanat Bahçesi Girişi 
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Tablo 5. Fotoğrafın hatırlanmasına ilişkin frekans tablosu 

 Hatırlıyor Hatırlamıyor Toplam 

Yaş Ergen 1 3 4 

İlk Yetişkinlik 9 2 11 

Orta Yetişkinlik 20 1 21 

Son Yetişkinlik 6 0 6 

Toplam 36 6 42 

 

Ergen yaş grubundan hatırlayan 1 kişi şunu söylemiştir.  

K5: "Kapının önünde ablam ile fotoğrafımız var. Fotoğraf buzdolabının üzerinde duruyor." 

Son ve orta yetişkinlik dönemindeki hatırlayan 26 kişi fotoğraf hakkında geniş bilgiler vermiştir. Örneğin; 60 

yaşındaki K6 ve 50 yaşındaki E5 şunları söylemiştir:  

K6: "Hayvanat bahçesi kapısındaki heyecanımı tarif edemem. Hiçbir zaman göremeyeceğim hayvanları yakından 

görmüştüm. Maymunlar insan gibi muzu soyup yiyordu, kaşınıp bir yandan da çiğdem yiyorlardı. Daha sonra 

yeşillik bir alanda oturup dondurma yemiştik." 

E5: "Giriş kapısını gördüğümde aklıma direkt pamuk helva ve dondurma geliyor, birde şimdi yanımda olmayan 

annem ve babam."  

 

İlk yetişkinlik yaş grubundaki hatırlayan 9 kişi hayvanat bahçesinin giriş kapısı olduğunu söylemiş fakat bir anıdan 

bahsetmemiştir. 

 

Gösterilen fotoğrafın hayvanat bahçesinin girişine ait olduğunu hatırlayan 36 kişiden hayvanat bahçesini üç ayrı 

kelime ile tanımlamaları istenmiş ve beşinci soru yöneltilmiştir. Ziyaretçiler en çok 22 defa fil kelimesini 

kullanmıştır. 17 defa koku kelimesini kullanmıştır.  Fil ve koku kelimelerinden sonra 13 defa eğlence kelimesi 

kullanılmıştır. 8'er defa ise İzmir Fuar Hayvanat Bahçesi yanında bulunan fuar ve lunaparktan bahsedilmiştir. 

Kelimeler daha sonra kategorilere ayrılmıştır. Ziyaretçiler 35 defa hayvanlardan, 17 defa herhangi bir duygudan 

ve 46 defa ortamdan bahsetmiştir (Tablo 6). 

 

Tablo 6. Kelime - Frekans Tablosu 

Kategori 

Hayvan Duygular Ortam Diğer 

Fil 22 Eğlence 13 Koku 17 Diğer kelimeler 9 

Maymun 6 Heyecan 5 Fuar 8   

Aslan 4   Lunapark 8   

Diğer Hayvanlar 3   Yeşil 7   

    Parmaklık 6   

 

Bunun hakkında 51 yaşındaki K7 şunları söylemiştir: 

K7: " Ortamda çok ağır bir koku vardı, büyük ihtimalle bu hayvanlardan kaynaklıydı, kaldıkları yer çok küçüktü. 

Umarım hayvan dostlarımız yeni yaşam alanlarında(İzmir Sasalı Doğal Yaşam Parkı) mutludurlar." 

Altıncı soru "En çok hatırladığınız hayvan hangisi?" olmuştur. Bu soru 42 ziyaretçinin tümüne sorulmuştur. 

Hayvanat bahçesine gittiğini hatırlamayan 6 kişi fil cevabını vermiştir. Bu 6 kişiye özel olarak 'Neden fil ?' 

dedikleri sorulmuştur. 6 kişiden 3'ü fil ile fotoğraflarının olduğunu 2'si yakın çevresinden duyduğunu, 1 kişi ise 
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televizyonda gördüğünü belirtmiştir. En çok hatırlanan hayvan fil olup 31 kişi fil cevabını vermiştir. 5 kişi en çok 

hatırladığı hayvanın aslan olduğunu belirtmiştir (Tablo 7).  

 

Tablo 7: Kişilerin hatırladığı hayvana ilişkin frekans tablosu 

 Hayvan 

Aslan Fil Kuş Lama Papağan Su 

aygırı 

Yılan Zürafa Toplam 

Yaş Ergen 1 3 0 0 0 0 0 0 4 

İlk Yetişkinlik 2 7 1 0 0 1 0 0 11 

Orta Yetişkinlik 1 17 0 0 1 0 1 1 21 

Son Yetişkinlik 1 4 0 1 0 0 0 0 6 

Toplam 5 31 1 1 1 1 1 1 42 

 

Yedinci soru “O güne ait bir anınızı anlatır mısınız?” sorusudur. Son yetişkinlik dönemine ait 6 kişinin tümü o 

güne ait bir anısını anlatmıştır (Tablo 8). 

 

Örneğin 60 yaşındaki K6 ve 74 yaşındaki K8 şunları anlatmıştır; 

K6: "Çocuktum, fil Bahadır bir adamı hortumuna doldurduğu su ile ıslatmıştı, herkes çok gülmüştü."   

K8: " Bir adam elinde gazete kağıdı ile file bir şeyler uzatıyordu. Gazete kâğıdı üzerindekileri filde hortumuyla 

alıyordu. Daha sonra onların çiğdem olduğunu gördüm."  

Orta yetişkinlik dönemine ait yetişkinlerden 5'i o güne ait belirgin bir anılarının olmadığını belirtmişlerdir. 16 kişi 

ise bir anısını anlatmıştır. İlk yetişkinlik dönemine ait hatırlamayan 4 kişinin hepsinin yaşı 23'dür. Ergen yaş 

grubundaki 4 kişinin tümü o güne ait belirli bir anı anlatamamıştır. Bu konu hakkında 18 yaşındaki E6 şunları 

söylemiştir;  

E6: " Gittiğimde yaşım küçüktü, fotoğraf karesi şeklinde birkaç an dışında bir şey hatırlamıyorum." 

 

Sonuç 
Araştırmada İzmir Fuar Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerinin otobiyografik anılarının incelenmesine yönelik sorulan 

görüşme sorularına bağlı olarak; çeşitli yaş gruplarına göre ortaya çıkan sonuçlar şu şekilde değerlendirilmiştir; 

genel olarak tüm yaş grupları arasında 23 yaş altındaki genç bireyler o güne dair bir anı anlatamamıştır. Yaş arttıkça 

anlatılan otobiyografik anıların ayrıntıları artmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre informal öğrenme 

ortamı olan İzmir Fuar Hayvanat Bahçesini ziyaret eden bireylerden, orta yetişkinlik ve son yetişkinlik yaş 

grubunda bulunanların otobiyografik belleklerindeki anıları ayrıntılı olarak anlattıkları görülmektedir. 

Otobiyografik belleğin yaşa bağlı olarak değişkenlik göstermesi açıkça görülmüştür. Bu sonuç Sayar'ın (2013) 

yaşın artmasıyla birlikte bireylerin otobiyografik bellek anılarını daha ayrıntılı bir şekilde anlattığını ortaya koyan 

araştırmasıile paralellik göstermektedir. Bu araştırmayla benzer olarak yaş ilerledikçe uzun süreli bellekte 

yaşanılan olayların ve anıların ne kadar zaman geçerse geçsin kişisel bilgiler gibi yerini koruduğu ziyaretçi 

görüşmelerinde de görülmektedir.  

 

Anderson ve Piscitelli (2002) yaptıkları araştırmalarda informal ortamlarda elde edilen bilgilerin uzun yıllar 

hafızada tutulduğunu göstermiştir (Türkmen, 2018). Bireylerin hayvanat bahçesine ait anılarının otobiyografik 

bellekte uzun süre korunması, informal öğrenme ortamının yaşantı yoluyla kalıcı öğrenmeler sağlaması bunu 

destekler niteliktedir. Çünkü bireyler bu ortamlarda birebir bulunarak doğrudan kendi deneyimleriyle anılar 

oluşturmaktadır. Kişilerin informal ortamlarda birebir tecrübe ettiği deneyimler ve yaparak yaşayarak öğrendiği 

bilgiler uzun süreli belleğinde otobiyografik anılarıyla birlikte yıllarca kalacaktır. Örneğin Falk ve Dierking (1997) 

yaptığı bir araştırmada da ilköğretim öğrencilerinin hafızalarında, uzun süre yapmış oldukları gezinin, anılarını 

taşıdıkları ve orada keşfettikleri bilgileri yıllar sonra bile hala hatırladıklarından bahsetmiştir (T ürkmen, 2010). 

 

Tablo 8. Anıların hatırlanmasına ait frekans tablosu 

 Hatırlıyor Hatırlamıyor Toplam 

Yaş Ergen 0 4 4 

İlk Yetişkinlik 7 4 11 

Orta Yetişkinlik 16 5 21 

Son Yetişkinlik 6 0 6 

Total 29 13 42 
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Ergen ve ilk yetişkinlik yaş grubuna ait 20-23 yaş aralığındaki bireyler tüm bu araştırmalara zıt şekilde informal 

gezi ortamında anı oluşturamamış ve kalıcı öğrenme sağlayamamıştır. İlk yetişkinlik yaş grubuna ait 23 yaş ve 

üstü bireyler ile orta ve son yetişkinlik yaş grubundaki bireyler araştırmalarla uyumlu sonuçlar vermiştir; 

ziyaretçiler çocuk yaşlarda gittikleri hayvanat bahçesine dair anılarını yıllarca taşımıştır. 

Açıldığı yıllarda en popüler informal ortamlardan biri olan; ziyaretçilerine görerek, dokunarak, işiterek, doğrudan 

kendi deneyimleriyle bilgi ve anılar oluşturma şansı veren İzmir Fuar Hayvanat Bahçesi, duygusal uyarımı yüksek 

anılar yaşatarak ziyaretçilerin uzun süreli belleklerinde yerini almıştır. İnformal ortamlarda öğrenimin 

gerçekleşmesi için gerekli koşullar olan; eğlenceli olma, gönüllü katılım sağlama, bireysel yönetme, yaparak 

yaşayarak öğrenme, açık uçluluk, ardışık olmama ve maksatlı olma koşulları ziyaretleri sırasında bireylerde çoğu 

zaman sağlanamamıştır çünkü ortam bu şartları karşılayacak formatta düzenlenmemiştir. Ziyaretçilerin çoğu 

hayvanat bahçesine ailesi ile gitmiş, eğlenceli zaman geçirmiş, gönüllü olarak ortamda bulunmuştur. Bu nedenle 

Brown ve Kulik (1977)’in otobiyografik bellek çalışmalarıyla uyumlu şekilde duygusal uyarımın yüksek olması, 

eylemin açık ya da gizli şekilde sık sık tekrarlanması veya maruz kalınan eylemin beklenmedik olması sonucunda 

öğrenmeler oluşmuştur. Özellikle yaşları büyük ziyaretçiler zaman içinde birden fazla gittikleri, canlı olarak 

göremedikleri hayvanları zamanın koşullarında ilk defa görerek heyecanlandıkları için duygusal uyarımları yüksek 

olmuş, hayvanat bahçesi hakkında otobiyografik anılar oluşturmuşlardır. Yaşları daha genç bireyler ise zamanın 

koşullarının bir getirisi ve hayvanat bahçesinin 2007 yılında kapanması sebebiyle daha az ziyaret etmiş ve daha az 

otobiyografik anı oluşturmuştur. 

 

Literatüre baktığımızda yaşlıların gençlere kıyasla olumsuz yaşantıları azaltma, buna karşın olumlu duygusal 

yaşantılara daha fazla tepkide bulunma (yaklaşma, yönelme, hatırlama, dikkat etme vs.) eğiliminde olduğu 

yönünde birçok araştırma bulunmaktadır; Yani, yaşlılar olumlu duygusal yüke sahip materyali daha çok 

hatırlayarak, “olumluluk etkisi” göstermektedir (Sayar 2013). Araştırmaya katılan yaşlı bireyler bu bilgiye uyumlu 

olarak görüşmeler esnasında olumlu anılarını anlatmıştır; aileleriyle hoşça vakit geçirdiğine, hayvanları gördükleri 

anki hislerine dair anılardan bahsetmişlerdir. İlk yetişkinlik yaş grubundaki 30-35 yaş arası kişiler genellikle 

ortamda kötü koku olması, hayvanların dar bir alanda bulunmasına dair anılarından bahsetmiştir. Yaş artışıyla 

doğru orantılı olarak olumluluk etkisinde artış gözlenmiştir. Özellikle olumluluk etkisine bağlı olarak olumlu 

anıların hatırlanması orta ve son yetişkinlik yaş gruplarında tespit edilmiştir 

Bu çalışmada bulunan sonuçlar literatürdeki otobiyografik bellek anılarının yaş ve zamana bağlı olarak incelendiği 

çalışmalarla birlikte yaşın artmasıyla bireylerin daha çok olumlu anılarını anlattığı çalışmalarla tutarlılık 

göstermektedir. Bireylerin informal gezi ortamı olan İzmir Fuar Hayvanat Bahçesinde edindiği otobiyografik 

anılar ve öğrenmeler yaşlarına bağlı olarak değişiklik göstermiştir. 
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Özet 

Okul kapıları dışındaki her ortam informal öğrenme ortamı olarak tanımlanır ve birey öğrenmeye devam 

etmektedir. Çocuk müzeleri, öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesine imkan veren informal öğrenme 

ortamlarındandır. Çünkü çağdaş toplumlarda müzeler ziyaretçilerin öğrenme isteklerini arttıran ve eğlenirken 

öğrenmelerini sağlayan kültür merkezleri olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı İzmir Karşıyaka’da 

bulunan Evrensel Çocuk Müzesi’nde görevli olan eğitmenlerin müzede yapılan etkinlikler ve yaşanan sorunlar 

hakkında görüşlerini öğrenmek ve yapılan ziyaretler ile müze eğitmenleri ile ziyaretçiler arasındaki etkileşimleri 

gözlemlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile yürütülmüştür. Evrensel Çocuk 

Müzesi’nde çalışmakta olan 7 eğitmen ile yarı yapılandırılmış görüşmeler ve müzede yapılan gözlemler 

aracılığıyla veri toplanmıştır. Elde edilen veriler iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı içerik analizine tabi tutulmuştur 

ve görüş birliğine varılarak veriler tablolaştırılmıştır. Eğitmenlere göre öğrencilerin müze ziyaretinin temel 

amaçları öğrenmek, gezmek ve eğlenmek olurken öğretmenler için öğrencilerine bir şeyler öğretmek, belirli gün 

ve haftalara yönelik sosyal medyada paylaşım yapmak ve velileri memnun etmek amacıyla müzeyi ziyaret 

etmektedir. Müzede yaşanan sorunlardan birisi öğrencilerin müzeyi okul, dersler ve öğrenim çıktılarından 

bağımsız görmesinden dolayı müzedeki davranışlarının etkilenmesidir. Müze eğitmenleri ile öğrenciler arasındaki 

etkileşimin genellikle etkinliklerdeki eğitimsel boyutlara yönelik olarak, uyarılarda bulunma ve sessizlik sağlama 

amaçlı sınıf yönetimsel davranışlardan kaynaklı olduğu saptanmıştır. Müzedeki etkinliklerin öğrencilere yaş 

gruplarına veya sınıflarına göre değişkenlik göstermesine rağmen yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı verme 

konusunda yetersiz kaldığı görülmüştür. Bunların yanı sıra müze mimarisinden kaynaklı ışık ve ses gibi çevresel 

faktörlerin de müzede öğrenmeyi etkilediği ortaya çıkarılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: informal öğrenme ortamları; çocuk müzesi; müze eğitmenleri. 

 

Views of Museum Educators on Educational Use of Museums: The Case of Universal Children 

Museum 
 

Abstract 

Children museums are one of the informal learning environments that enable students to learn by doing. Because, 

in modern societies, museums are defined as cultural centers that increase visitors' desire to learn and enable them 

to learn while having fun. The aim of this study is to learn the opinions of the museum educators, working at the 

Universal Children's Museum in Karsiyaka, Izmir, about the activities and problems in the museum and to observe 

the interaction between the museum educators and the visitors. The research was conducted with case study, which 

is one of the qualitative research methods. Data were collected through semi-structured interviews with 7 educators 

working at the Universal Children Museum and observations at the museum. The data obtained were analyzed 

through content analysis by two researchers separately, and the data were tabulated by consensus. According to 

the educators, the main objectives of the students' visit to the museum are to learn, to visit and have fun, while for 

the teachers, to teach something to their students, to share something on social media for certain days and weeks 

and to please parents. One of the problems experienced in the museum is students' perceptions that the museum is 

independent from the school, lessons and learning outcomes, affects their behavior in the museum. The interaction 

between the museum educators and the students was generally related to the educational dimensions of the 

activities rely on classroom management behaviors aimed to give warnings and provide silence. Although the 

activities in the museum have variety according to the age groups and classes of students, they were found 

insufficient to give the students the opportunity to learn by doing. In addition, environmental factors such as light 

and sound originating from museum architecture have been found to affect learning in museum. 

 

Key Words: informal learning environment; children museum; museum educators. 
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Giriş 
İnsanoğlu yaşam boyu öğrenmeye devam eden varlıklardır. Okul kapıları dışına çıkıldığı zaman da eğitim öğretim 

bizim için devam etmektedir. Bu öğretim kaynakları; aile, arkadaşlar, internet, televizyon, kitaplar, dergiler, müze 

gezileri, seyahatler vb. olabilmektedir. Bu bağlamda öğrenmenin yalnızca formal ortamlarda ve alanında uzman 

ya da profesyonel insanlar aktarımıyla gerçekleşmediği görülmektedir (Türkmen, 2010).  Türkmen tarafından ilgili 

konu üzerine bilgi sahibi olan insanların bireyi motive ederek ve durumlar hakkında düşünmelerini sağlayarak 

bireyin öğrenmesine yardımcı olması informal öğrenme olarak adlandırılmaktadır. En çok tercih edilen informal 

öğrenme ortamlarına örnek olarak müzeler verilebilir. 

 

Madran (1999) müzeleri; "toplumun hizmetinde olan, halka açık, insana ve yaşadığı çevreye tanıklık etmiş 

malzemelerin üzerinde araştırmalar yapan, toplayan, koruyan, bilgiyi paylaşan ve sonunda inceleme, eğitim ve  

zevk alma doğrultusunda sergileyen, kar düşüncesinden bağımsız, sürekliliği olan kurum" olarak açıklamaktadır 

(Şahan, 2005). Çağdaş toplumda müzeler ziyaretçilerin öğrenme isteklerini arttıran ve eğlenirken öğrenmelerini 

sağlayan kültür merkezleri olarak tanımlanmaktadır (Maccario, 2002). 

 

Okullarda mevcut olan tüm dersleri eğlenceli hale getirmek ve anlamlı öğrenmeye katkı sağlamak için müzelerden 

yararlanılabilir (Maccario, 2002). Ancak ülkemizde müzelerden yararlanmaya dair eksiklikler mevcuttur. Yapılan 

müze ziyaretleri "Müzeler Haftası" gibi özel zamanlarda yapılan geziler olarak sınırlı kalmakta ve ezber bilgiden 

oluşmaktadır. Diğer bir eksiklik ise müze çalışanlarının pedagojik eğitim almamasıdır (Çetin, 2002).  Oysaki 

günümüz müze eğitmenleri, eğitim kalitelerini kanıtlamanın yanında, ziyaretçiler üzerinde bıraktıkları olumlu 

etkileri de kanıtlamak zorundadır (Paulson, 2003, s. 47). Bu bağlamda müze eğitmenlerinin ziyaretçiler üzerinde 

olumlu etkiler bırakabilmesi için ziyaretçilere hitap eden bir dil kullanmaları ve onların seviyelerine inebilmeleri 

gerekmekte fakat pedagojik eğitim almayan müze eğitmenlerinin bunu başarması oldukça güçtür. 

 

Müzeler eğitim işlevlerini, kendi hazırladıkları programlar çerçevesinde ya da okulların kendi programlarına 

yardımcı olarak gerçekleştirmektedirler. Buna ek olarak programlar yaş seviyesine/hedef kitlesine uygun olarak 

düzenlenmektedir. Çocuklar için, çocuk müzelerinde; ilgilerini çeken, eğlenceli ortamlar sunan, oyunlarla 

zenginleştirilmiş programlar düzenlenmektedir (Maccario, 2002). 

 

Karadeniz'in tanımına göre çocuk müzeleri, ziyaretçilerin istekleri ve ilgilerine yönelik, öğrenmelerini güdüleyen 

ve sergi içeriğiyle doğrudan iletişim kurmaya olanak veren ortamlardır (Karadeniz, 2009). Çocuk müzeleri 

bireylere dokunsal ve duyusal olanaklar sağlayan, alternatif öğrenme olanakları sunan, oyunu temel alan ve 

yaparak yaşayarak öğrenmenin gerçekleştiği ortamlardır. Geleneksel müzeler ile arasındaki temel fark ise, 

geleneksel müzelerde dokunma ve dur anlayışı hakimken, çocuk müzeleri dokunarak, etkileşimde bulunarak 

öğrenmeyi esas almaktadır (Aktaş Arnas, 2017). Çocuk müzeleri aracılığıyla formal eğitimin dışına çıkılarak 

çocuklara etkinlikler yoluyla çocuk merkezli öğrenme olanağı sunulmaktadır (Karadeniz, 2009). Bu nedenle 

informal öğrenme ortamı olarak çocuk müzeleri verimli bir kaynak olarak kullanılabilir. 
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Çocuk Müzelerinin Tarihi 

1900'lerin başında yaparak yaşayarak öğrenme anlayışının benimsenmesi ile çocuk müzeleri ortaya çıkmaya 

başlamıştır. John Dewey, Maria Montessori ve Jean Piaget gibi düşünürler çocuklara okul ortamı dışında öğrenme 

ortamları oluşturulması ve çocukların öğrenmeye daha fazla katılmaları gerektiği görüşünü savunmuşlardır. Bu 

görüşler doğrultusunda da çocuk müzelerinin açılmasına katkıda bulunmuşlardır (Aktaş Arnas, 2017). 

 

Dünyanın ilk çocuk müzesi 1899 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde açılmış ve oldukça ilgi görmüştür. 

İlerleyen yıllarda ABD'de bulunan çocuk müzelerinin sayısı artmış, 1970 yılından itibaren de Avrupa'da yayılmaya 

başlamıştır. Fakat ABD'de kurulan çocuk müzeleri bağımsız müzeler iken Avrupa'da kurulan çocuk müzeleri 

başka müzelere bağlı olarak kurulmuştur (Karadeniz, 2010). 

 

Türkiye'deki çocuk müzesi örneklerine baktığımızda ilk olarak 1990’da Antalya Arkeoloji Müzesinde bir çocuk 

bölümü açıldığını ardından ise 1995’te İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne bağlı bir çocuk müzesi kurulduğunu 

görmekteyiz (Karadeniz, 2010). 2017 yılına gelindiğinde ise bağımsız olarak Türkiye'de hizmet veren tek çocuk 

müzesi ve eğitim kampüsü olan Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü, kurulmuştur. İzmir'de 

bulunan bu müze aynı zamanda da evrensel değerler temalı ilk Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü olarak hizmet 

vermektedir (www.karsiyakacocukmuzesi.com). 

 

Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi 

Müzenin hedefleri, "çocuklara ve ailelere bilim, sanat ve toplumla ilgili eğlenceli oyunlar, ilham verici sergiler ve 

çocukların bireysel farklılıklarına göre çeşitli keşfetme etkinliklerini içeren programlar sunarak çocukların merak 

duygularını ateşleyip hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmektir. Karşıyaka Evrensel 

Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü'nün önemli bir boyutu da çocukların eğlenerek öğrenebilecekleri zengin 

ortamlar yaratmaktır."  (Karşıyaka Belediyesi Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü, t.y.). Bunların yanı 

sıra yardımseverlik, saygı, sevgi, doğruluk, hoşgörü ve dostluktan oluşan evrensel değerleri, çocuklara çeşitli 

temalar altında yapılan etkinlikler ile kazandırmak hedeflenmektedir. 

 

Müze; mavi alan, sarı alan ve yeşil alan olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Sarı alandaki ilk sergi 

yardımseverlik değerini kazandırmayı amaçlayan vahşi yaşam sergisidir. Bu sergide nesli tükenme tehlikesi 

altında olan vahşi hayvanlarının modelleri bulunmaktadır ve ön kısımlarında hayvanlar ile ilgili 

bilgilendirilmelerin bulunduğu tabelalar mevcuttur. Burada müze eğitmenleri nesli tükenmekte olan vahşi 

hayvanların doğal yaşamlarından bahsedilmekte ve korktuğumuz kadar vahşi olup olmadıkları üzerine çocuklarla 

ile tartışmaktadır. İkinci sergi ise dostluk değerini öne çıkaran Bremen mızıkacıları etkinliğidir. Müze eğitmeni 

(ME) tarafından çocuklara Bremen mızıkacılarının dostluk hikayesi anlatılmakta ve çocukları bir araya getiren 

çeşitli oyunlar oynanmaktadır. Bu alandaki son sergi ise sevgi değerini öne çıkaran veterinerlik etkinliğidir. 

Çocukların veteriner rolünü üstlendiği oyunlar oynanmakta aynı zamanda hayvanları sevmek, korumak ve 

sahiplenmek üzerine konuşmalar yapılmaktadır. 

 

Mavi alanın ilk sergisi çocuklara saygı değerini kazandırmayı hedefleyen çevre sergisidir. Burada çocuklara iklim 

bilimci ve çiftçi gibi rol kimlikler verilerek çevre ve doğa hakkında tartışmalar yapılmaktadır. Bu tartışma 

konularına örnek olarak; tükettiğimiz meyve sebzelerin nasıl yetiştiği, sofraya gelene kadar nasıl bir yolculuk 

geçirdiği ve çevreye ne kadar saygı duyduğumuz hakkındaki konuşmalar verilebilir. İkinci sergi hoşgörü değerini 

çocuklara anlatan trafik bölümüdür. Burada oyunlar aracılığı ile çocuklara trafik kuralları hakkında bilgiler 

verilmektedir. Trafikte dezavantajlı insanlara nasıl yardımcı olabilecekleri hakkındaki etkinlikler ise trafik 

sergisinin temel hedefidir. Mavi alanın son sergisi sorumluluk bilincini kazandırmayı hedefleyen havaalanı 

sergisidir. Sergi içerisinde çocukların içerisine oturabileceği bir uçak ve pasaport kontrol noktasının maketleri 

bulunmaktadır. Çocukların havaalanı içerinde uyması gereken kurallar ve sorumluluklar uygulamalı olarak 

anlatılmaktadır. 

 

Müzenin son bölümü ise yeşil alandır. Yeşil alan müzenin eğitim kampüs alanıdır içerisinde Paleontoloji ve Kazı 

Adası, Entomoloji Adası ve Bilim Adası bulunmaktadır. Entomoloji adasında boyut olarak büyütülmüş böcek 

maketleri ve böcek otelleri bulunmaktadır. Maketlerin ön kısmında ziyaretçilerin okuması için bilgilendirme 

plakaları bulunmaktadır.  Müze eğitmenleri plakada bulunan bilgilere eklemeler yaparak ve ziyaretçilerinin yaş 

grubuna uygun öğretim tekniklerini kullanarak alanı gezdirmekte ve ziyaretçileri bilgilendirmektedir.  Bilim 

adasında bir kısmı animatronik olan toplamda 15 tane dinozor maketi bulunmaktadır. Dinozor maketlerinin 

önlerinde ziyaretçiler için bilgilendirme plakaları ve hareket sensörleri bulunmaktadır. Hareket sensörleri 

aracılığıyla animatronik maketlerinin önünde ziyaretçi bulunduğu esnada maketlerin hareket etmesi ve ses 

çıkarmaları sağlanmaktadır. Gerçek boyutlarında ve açık havada sergilenen dinozorlar, ziyaretçilerin ilgisini çeken 
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asıl bölümdür. Paleontoloji bölümünde kazı havuzu yer almaktadır. Kazı havuzunda ziyaretçiler fırça yardımıyla 

gömülü olan iskeletleri ortaya çıkararak hangi dinozora ait olduğunu bulmaya çalışmaktadır.  

 

Bu çalışmada araştırmacılar, Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi'ne düzenlenen okul gezilerinde öğrencilerin 

deneyimlerini ve kazanımlarını daha üst seviyeye çıkaracak önerilerde bulunmak amacı ile müze eğitimcilerinin 

öğrencilerle etkileşimlerini ve müzede yaşanan problemleri incelemişlerdir.  

Çalışmanın araştırma soruları şunlardır: 

1. Müze eğitim süreci boyunca müze eğitmenleri ile öğrenciler arasında ne tür etkileşimler görülmektedir? 

2. Müze eğitmenleri belirledikleri hedeflere ulaşmak için ne tür uygulamalar yapıyorlar? 

3. Müze eğitmenlerinin yaşadığı problemler nelerdir? 

 

Yöntem 

 
Araştırma Deseni 

Creswell (1998) nitel araştırmayı, sosyal yaşamı ve insanla ilgili problemleri kendine özgü metotlarla 

sorgulayarak, anlamlandırma süreci olarak ifade etmektedir (Karadağ, 2010).  Bu çalışmada müze çalışanları ile 

öğrencilerin etkileşimleri anlamlandırılmaya ve müzede yaşanan problemlerin doğal ortamı içerisinde 

derinlemesine incelenmesi amaçlandığı için nitel araştırma desenlerinden durum çalışması tercih edilmiştir. 

Durum çalışmalarında tek bir durum kendi içinde alt birimlere ayrılarak çalışıldığında iç içe geçmiş durum 

çalışması olarak adlandırılır (Yıldırım & Şimşek, 2018). Bu çalışmada da tek bir duruma ait analiz birimleri 

çalışıldığından iç içe geçmiş durum çalışması modeli kullanılması tercih edilmiştir. 

 

Durum ve Analiz Birimi 

Çalışmada durum olarak Evrensel Çocuk Müzesi ele alınmıştır. 2017 yılında İzmir iline bağlı Karşıyaka ilçesinde 

açılmış olan müze Türkiye'deki tek çocuk müzesi ve eğitim kampüsüdür. Dünyada ise evrensel değerler temalı ilk 

müze olma özelliğini taşımaktadır. Farklı temalarla ilişkilendirilmiş bu 7 evrensel değer; saygı ve çevre, sevgi ve 

veterinerlik, doğruluk ve pinokyo, hoşgörü ve trafik, dostluk ve bremen mızıkacıları, sorumluluk ve havaalanıdır. 

 

Müze eğitmenleri ile öğrenciler arasındaki etkileşimler, belirlenen hedeflere ulaşma amacı ile eğitmenlerin yaptığı 

uygulamalar ve yaşadıkları problemler araştırmamızda analiz birimleri olarak seçilmiştir. 

 

Örneklem 

Çalışma grubunu evrensel çocuk müzesinde görev yapmakta olan 7 eğitmen oluşturmaktadır. Bu 7 eğitmen basit 

seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Çalışma grubunun veya örneklemin küçük olması nitel araştırmalarda 

daha derinlemesine ve ayrıntılı araştırmalar yapılması nedeniyle tercih edilmektedir (Yıldırım, Şimşek, 2008). 

Katılımcıların kimliklerini gizlik tutmak için her katılımcıya sırasıyla ME1, ME2, .... ME7 kodları verilmiş ve 

araştırma süresince bu kodlar kullanılmıştır. 

 

Veri Toplama Yöntemi 

Nitel araştırmacıların veri toplamak ve analiz etmek için kullanabileceği 3 ana yöntem vardır: Gözlem, görüşme 

ve içerik analizi (Fraenkel, Wallen & Hellen, 2012). Bu çalışmada, müze eğitmenlerin etkileşim şekilleri, müzede 

yapılan aktiviteler ve müze eğitmenlerinin karşılaştığı sorunları araştırmak amacıyla gözlem ve görüşmeler 

yapılarak veri toplanmıştır. Araştırmacılar, bir hafta ara ile iki kez müzeye giderek gözlem ve görüşmeler 

yapmıştır. Araştırmacılar, müzede yapılan etkinlikleri, müze eğitmenlerinin etkinlikler sırasında öğrenciler ile 

iletişim ve etkileşimini incelemek amacıyla iki farklı günde, eş zamanlı olarak, toplam 3 saat gözlemde 

bulunmuştur. Araştırmacıların gözlem öncesinde hazırlayarak, gözlemin boyutlarını ortaya koydukları gözlem 

formu EK-1’de verilmiştir. Araştırmacılar, etkinlikleri gerçekleştirirken gözlemledikleri müze eğitimcileri ile, 

gözlemleri sonrasında görüşmeler yapmışlardır. Görüşmeler, 7 müze eğitmeni ile yarı yapılandırılmış bir şekilde 

gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşmeler, özelliği gereği soru ekleme, cevaplandığı düşünülen 

soruların çıkarılması gibi imkanlar sunduğundan (Yıldırım & Şimşek, 2018), araştırmacılar tarafından tercih 

edilmiştir. Araştırmacıların görüşmeler öncesi hazırlayarak görüşme süresince kullandıkları, görüşme sorularını 

da içeren görüşme formu EK-2’de verilmiştir.  

 

Gözlem ve görüşme formları alanında informal ortamlarda eğitim alanına hakim 3 uzman tarafından onay 

alındıktan sonra kullanılmıştır. Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi ve müzenin bağlı olduğu Karşıyaka 

Belediyesi'nden gözlem ve görüşmeler için gerekli izinler alınmış daha sonra araştırmaya başlanmıştır. 
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Veri Analizi  

Katılımcılarla yapılan görüşmeler ve gözlemler öncelikle ses kaydına alınmış ardından transkripsiyon edilerek veri 

seti oluşturulmuştur. Toplanan bu verileri açıklayabilmek ve aralarındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek için içerik 

analizi yöntemi ile veriler çözümlenmiştir. İçerik analizinin temel amacı, sözel olmayan dokümanı nicel verilere 

dönüştürerek kavramların ölçülmesini sağlamak ve bu kavramlardan anlamlar çıkarmaktır (Tavşancıl & Aslan, 

2001). 

 

İçerik analizinin aşamaları; verilerin kodlanması, düzenlenmesi ve bu kodlara göre temaların oluşturulmasıdır 

(Yıldırım & Şimşek, 2018). Çalışma kapsamında 7 tema oluşturulmuş ve bu çerçevede veriler yorumlanmıştır. 

 
Geçerlik ve Güvenirlik 

Yıldırım (2010), geçerlik ve güvenirliğin nitel araştırmalardaki karşılığı olan inandırıcılık, aktarılabilirlik, tutarlılık 

ve teyit edilebilirliği sağlayacak yöntemler kullanmanın yapılan çalışmanın niteliğini arttırmak için önemini 

vurgulamaktadır. Bu bağlamda araştırmamızda yapılan yöntemler; 

 

Araştırmanın iç geçerliğini (inandırıcılık) arttırmak için gözlem ve görüşme yöntemleri bir arada kullanılarak veri 

çeşitlemesi yoluna gidilmiş ve elde edilen veriler birbirini teyit amaçlı kullanılmıştır. Birden fazla veri toplama 

yöntemi kullanma ve kanıt zinciri oluşturma durum çalışmasında önemli ilkelerdir (Yin, 2003, akt: Aytaçlı, 2012). 

Aynı zamanda gözlem ve görüşme formu müzede yapılan bir ön gözlem ve araştırılan konuyla ilgili literatür 

taramasından sonra oluşturulmuş ve alana hakim 3 uzman tarafından onaylandıktan sonra kullanılmıştır. 

 

Yıldırım ve Şimşek'e göre dış geçerliliğin (aktarılabilirlik) sağlanması için verilerin okuyucuya olabildiğince 

yorum katılmadan aktarılması gerekmektedir. Bu bağlamda araştırmada elde edilen bulgular doğrudan alıntılarla 

güçlendirilmiştir. 

 

Araştırmanın iç güvenirliği (tutarlılık) için araştırma verileri iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı kodlanmıştır.  

Ardından yapılan kodlamalar karşılaştırılmış, farklı kodlar üzerinde uzlaşmaya varılmış ve düzeltmeler 

yapılmıştır. 

 

Araştırmanın aktarılabilirliği için ise araştırma süreci ve araştırmacıların rolü detaylı anlatılmış ve kullanılan veri 

toplama formları ekler kısmında verilmiştir. Ayrıca elde edilen veriler ve kodlamalar istenildiği takdirde başka 

araştırmacılar tarafından incelenmesine olanak sağlamak için saklanmaktadır. 

 

Bulgular 
Çalışmada elde edilen bulgular görüşme ve gözlem bulguları olarak iki başlıkta ele alınmıştır. 

 
Görüşme Bulguları  

Evrensel Çocuk Müzesinde çalışan 7 müze eğitmeni ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler, araştırmacılar 

tarafından 7 boyut altında incelenmiştir. Bunlar: (1) Ziyaretçilerin müzeye geliş amacı, (2) aktivitelerin amaçları, 

(3) aktivitelerdeki değişikler, (4) müzedeki sorunlar, (5) çözüme yönelik yapılanlar ve öneriler, (6) etkileşim, (7) 

iyi bir müze eğitimcisinin sahip olması gereken özelliklerdir. 

Ziyaretçilerin Müzeye Geliş Amacı 

 

Müze eğitmenleri ile yapılan görüşmelerde, öğrenci ve öğretmenlerin Evrensel Çocuk Müzesini ziyaretlerindeki 

amaçları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Katılımcıların görüşlerine göre, öğrenciler müzeyi bir şeyler öğrenmek 

(=2), gezmek (=2), eğlenmek (=2) gibi amaçlarla ziyaret ederken; öğretmenler, belirli gün ve haftalara yönelik 

(=1), sosyal medyada paylaşım yapmak (=1) ve velileri memnun etmek (=1) amacıyla müzeyi ziyaret 

etmektedir (Tablo 1).  

 

Katılımcılardan ME3, öğretmenlerin müze ziyaret amaçlarından birinin de belirli gün ve haftalara yönelik 

olduğunu şu sözlerle ifade etmektedir:  

ME3: “… Mesela trafik haftasında çok geliyorlar, belirli haftalarda, veterinerlik haftasında, 28 Nisan’da 

veterinerlik haftasını kutladığımızda. Okul gruplarından daha çok değerler eğitimini takip ederek geliyorlar.” 

 

Müze eğitmenlerinden ME7 ise öğretmenlerin gelişlerinin sosyal medyada paylaşım yapmak amaçlı olduğunu 

aktarmıştır: 

ME7: “… Örneğin okul öncecileri görsel şov açısından geliyor. Hemen müzeye gelir gelmez canlı yayına 

başlıyorlar, Facebook, İnstagram falan. Onların eğitimle bir alakası yok tamamen gezmeye gelmek.” 
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Tablo1: Ziyaretçilerin Müzeye Geliş Amacı 

Öğrencilerin Amaçları Öğretmenlerin Amaçlar 

Akademik Amaçlar Kişisel Amaçlar Akademik Amaçlar Kişisel Amaçlar Okul İstekleri 

Bir şeyler 

öğrenmek 

2 Gezmek  

2 

Belirli gün ve 

haftalara 

yönelik geziler 
1 

Sosyal 

medyada 

paylaşım 

amaçlı 

2 

Velileri 

memnun 

etmek 
1 

  Eğlenmek  

2 

Etkinlik 

amacıyla 
1 

Dinozorları 

ilgi çekici 

bulmaları 
1 

Okulun 

reklamını 

yapmak 

için 

1 

  Görsellik 

amaçlı 

ziyaret  

2 

Pekiştirme 

amacıyla 1 

    

  Dinozor 

görmek 
1 

      

  Oyun amaçlı 

ziyaret 
1 

      

 

Aktivitelerin Amaçları 
Müze eğitmenlerinin Evrensel Çocuk Müzesinde yapılan etkinliklerin amaçlarına yönelik cevapları 3 kategori 

altında toplanmıştır: bilişsel çıktılar, duyuşsal çıktılar ve geleneksel eğitimden uzaklaşmak (Tablo 2). Bilişsel 

çıktılara yönelik olarak etkinliklerin amaçları, konulara yönelik öğretim çıktıları (=4); duyuşsal çıktılara yönelik 

amaçlar (=4), evrensel değerler kazandırmak (=3), farkındalık yaratmak (=2); geleneksel eğitimden 

uzaklaşmaya yönelik amaçlar ise görerek dokunarak öğrenme fırsatı yaratmak (=3), interaktif eğitim (=2) olarak 

saptanmıştır.  

 

Müze eğitmenlerinin müzedeki etkinliklerin amaçlarına yönelik ifadeleri şu şekildedir: 

ME4 “… İnteraktif eğitimle karşılıklı öğrenmelerini sağlamak istiyoruz.  Okullardaki gibi sadece anlatarak değil 

burada görerek dokunarak öğrenmelerini.” 

ME1 “… Tabi etkinliğe bağlı, yapan kişiye de bağlı aynı zamanda ama. Hayata hazırlamak aslında bir yandan 

çocukları. Buradaki bir saatte ne kadar etkileyebiliriz bilmiyoruz.” 

 

Tablo2: Müzede Yapılan Etkinliklerin Amaçları 
Bilişsel Çıktılar Duyuşsal Çıktılar Geleneksel Eğitimden Uzaklaşmak 

Konulara yönelik öğretim 

çıktıları  

4 Evrensel değerler 

kazandırmak  

3 Görerek dokunarak öğrenme 

fırsatı yaratmak 

3 

Etkinliğe ve kişiye bağlı 

akademik çıktılar 

1 Farkındalık yaratmak  2 Öğrenci merkezli eğitim 2 

Daha iyi öğrenim sağlama 1 Ahlaki ve vicdani yönleri 

ortaya çıkarmak 

1 Eğitim şeklini değiştirmek  2 

Bilgiyi anlamlandırma 1 Hayata hazırlamak 1 İnteraktif eğitim  2 

  Görgü kuralları 1   

 

Aktivitelerdeki Değişiklikler 

Katılımcılara, müzedeki aktivitelerde yapılan değişikler sorulmuş, cevaplar 3 tema altında kodlanmıştır (Tablo 3). 

İçerik ve konu değişikliklerine yönelik olarak eğitmenler etkinlikler sırasında bilgi verme düzeylerinin değiştiğini 

(=2); yaş gruplarına yönelik olarak yapılan değişiklikler için kullanılan dil (=2), etkinlik türü (=2) ve 

etkinliklerin zorluk seviyesinin (=2) değiştiğini; grup dinamiğine göre ise öğrencilerin daha aktif olmalarını 

sağlama (=2) ve öğrencilerin hareketlerinin kısıtlaması (=1) yönünde değişiklikler yapıldığını aktarmışlardır. 

 

 

 



 

96 

 

Tablo 3: Aktivitelerde Yapılan Anlık Değişiklikler 

İçerik ve konu değişkenleri Yaş grubu değişiklikleri Grup dinamiği değişiklikleri 

Bilgi verme düzeyi 

değişiyor  

2 Kullanılan dil 2 Daha aktif olmalarını 

sağlama  

2 

Bilgi ağırlıklı 1 Etkinlik türü  2 Hareketlerinin kısıtlanması 1 

Değerler eğitimi ağırlıklı 1 Etkinliklerin zorluk 

seviyesi  

2   

Konuların içeriği 1 4-7 yaş bilgi ağırlıklı 1   

Oyunlar 1 7-14 yaş aktivite ağırlıklı 1   

Evrensel değerler hepsinde 

ortak 

1 Yöntemler 1   

  Öğretmenden yardım 

alma 

1   

 

Müze eğitmenlerinden ME1 grup dinamiğine göre yaptıkları değişimleri, ME2 ve ME5 yaş gruplarına yönelik 

yapılan değişikleri ifade etmişlerdir: 

ME1: "… Biz anlık değişimler kendimize göre yapıyoruz. Çünkü bir grup çok kalabalıksa, çok hareketli 

görünüyorsa ya da çok dağınıksa oturtmak tercihimiz. Çünkü daha kontrol altında olabiliyor. Ama daha sakinse 

mesela dokunmalarına daha çok izin verebiliriz. Çünkü o zaman risk de azalıyor." 

ME2: "… Eğitim programlarımız 4-7, 7-12 şeklinde oluşturulmuş. Ne fark ediyor derseniz: küçük yaş grubuna 

daha anlayabilecekleri seviyeye iniyoruz. Daha eksik hani, 2 cümle 3 cümle." 

ME5: "…Tabi yaş gruplarına göre değişiklik gösteriyor. İçerik ve konular değişiyor. Ama evrensel değerler 

hepsinde ortak, bilgi içeriği değişebiliyor. Anlatım şekli çok değişiyor ve konularda hafif değişiklikler oluyor." 

 
Müzedeki Sorunlar 

Müze eğitmenlerinin Evrensel Çocuk Müzesinde yaşadıkları sorunlara yönelik cevapları 6 tema altında 

toplanmıştır: eğitmen kaynaklı sorunlar, öğrenci öğretmen davranışları kaynaklı, program kaynaklı, maddi 

sorunlar, fiziksel sorunlar, seans sıklığı ve yoğunluğu (Tablo 4). Bu 6 tema altında en çok frekans gösteren kodlar 

sırasıyla şu şekildedir: yaş grupları arasında geçişin zor olması (=2), eğlenme amaçlı ziyaret (=4), bilgi 

yoğunluğunun fazla olması (=2), kısıtlı ödenek (=1), yankı (=4), yorgunluk (=4). 

 

Müze eğitmenlerini yaşadıkları sorunları şu şekilde ifade etmişlerdir: 

ME4: "… Çocuklar sonuçta kurallara da uymuyor, yoruyorlar. Ve hepsinin önüne güler yüzle çıkmamız lazım 

bunu yapmak zor olabiliyor yorgunken. Çocukların dilini anlayamıyorum o zaman öğretmenlerinden yardım 

istiyorum." 

ME6: "… Çok fazla gürültü olması ortamda iletişimi çok zorluyor. Bir de yaş grubu uyumsuzlukları yaşanıyor. 

Çok farklı yaş gruplarına aynı anda bakmamız gerekiyor." 

ME1: "… Dinozorları görmek. Bizim temel sorunumuzdu bu. Dinozor parka gideceğiz, dinozorları göreceğiz. 

Dokunmak temelde amaçları, dinozorlar söz konusu olunca kavga etmek.  Temelde çoğu öğrenci dinozor görmek 

ve dokunmak için geliyor. Bazı öğrenciler ellerinde not defterleri ile geliyor. Ama o çok nadir oluyor." 
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Tablo 4: Müzede Yaşanan Sorunlar 

Eğitmen kaynaklı sorunlar Öğrenci-öğretmen 

davranışları kaynaklı 

Fiziki sorunlar 

Motivasyon düşüklüğü 1 Eğlenme amaçlı ziyaret  4 Yankı  4 

Çocukların seviyesine 

inememe  

2 Ön hazırlık eksikleri  3 Sesin Dağılması 2 

Öğrenciyi kontrol edememe 1 Dinozor odaklı ziyaretler 2 Uyaranların fazla olması  2 

Yaş grupları arasında 

geçişin zor olması 

2 Öğrencilerin kurallara 

uymaması 

2 Öğrencilerin sürekli ayakta 

olmaları 

1 

  Fotoğraf çektirmek için 

gelmeleri 

1 Öğrenci bekleme alanı 

yetersizliği 

1 

  Öğrencilerin 

materyallere zarar 

vermesi 

1 Eğitmen dinlenme 

alanlarının yetersizliği 

1 

  Dikkat dağılması 1 Gürültü 1 

Seans sıklığı ve yoğunluğu Program kaynaklı sorunlar Maddi sorunlar 

Yorgunluk 4 Sürenin uzun olması 1 Malzeme eksikliği 1 

Yoğun çalışma saatleri  3 Bilgi yoğunluğunun fazla 

olması 

2 Kısıtlı ödenek 1 

Sesin yorulması 1   Projeleri uygulamaya 

koyamama 

1 

Dikkat dağılması 1     

Güler yüzlü olmanın 

zorlaşması 

1     

İletişimin zor olması 1     

 

Çözüme Yönelik Yapılanlar ve Öneriler 

Katılımcılara, müzede yaşadıkları problemlere yönelik neler yaptıkları ve bu problemlerin çözümlerine yönelik 

önerileri sorulmuştur. Elde edilen bulgular 2 tema altında kodlanmıştır. Çözüme yönelik yapılanlar teması altında 

ceza ve ödül taktiğinin kullanıldığını (=1), yetkililere (=1) veya sendikalara (=1) iletildiğini: öneriler ve istekler 

teması altında ise öğretmenler öğrencileri müzeye hazırlamalı (=1) ve etkinlikleri atölye ile değiştirmek (=1) 

önerileri yer almaktadır (Tablo 5). 

 

Müze eğitimcileri müzede yaşadıkları problemlerin çözümüne yönelik yaptıklarını ve çözüm önerilerini şu şekilde 

ifade etmişlerdir: 

ME3: "Bize destek oluyorlar. Sendikalar var. Onlar bir şekilde yardımcı oluyor. Biz onlara dileklerimiz, 

şikayetlerimizi, ‘bunlar olursa daha iyi olur’ gibi düşüncelerimizi sunduğumuzda ‘bize biraz zaman verin’ diyerek 

kısa sürede bize yardımcı oluyorlar." 

ME4: "Kendi aramızda çözümler bulmaya çalışıyoruz ama ... çözüm önerilerimizin bir faydası yok." 

 

Tablo 5: Sorunların Çözümüne Yönelik Yapılanlar ve Öneriler 

Çözüme yönelik yapılanlar Öneriler-istekler 

Yetkililere iletmek  3 Öğretmenler öğrencileri müzeye hazırlamalı  1 

Ceza ve ödül taktiği 1 Etkinlikleri atölye ile değiştirmek 1 

Sendikalara iletmek 1   

 

Etkileşim 

Müze eğitmenleri ile yapılan görüşmelerde eğitmenlerin müze ziyaretçileri ile etkileşimleri hakkında bilgi 

edinilmeye çalışılmıştır. Müze eğitmenlerinin etkileşimleri yaş gruplarına göre, uzun süreli olmalarına göre, amaç 

ve çıktılarına göre 4 tema altında analiz edilmiştir (Tablo 6). Müze eğitmenlerinin 4-7 yaş grubu ile 

etkileşimlerinde onları anlamakta zorluk çektikleri (=2), kontrolün zor olması (=2) yönleri; 7-12 yaş grubu ile 

etkileşimlerinin daha kolay/iyi olduğu ve birlikte eğlendikleri ortaya çıkartılmıştır. Ayrıca, etkileşimleri sonucu 

bazı öğrencilerin uzun süreli bağ kurduğu (=2) aktarılmıştır. Etkileşimlerinin amaçları olarak öğrencilerin 

dikkatini toplamak (=3), etkileşimlerinin çıktısı olarak ise bilgilerin kalıcılığının sağlanması (=3) ifade 

edilmiştir. 

Müze eğitmenlerinin öğrenciler ile içinde bulundukları etkileşimlere dair ifadeleri aşağıda yer verilmiştir: 
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ME1: "… Yeterince etkileşimli olduğunu düşünmüyorum. Biraz önce de dediğim oydu. 20 dk içinde hem çocuklara 

bir şey verip hem de bir şey almaya çalışıyoruz. Bu pek olası bir şey değil aslına bakarsanız. Bir masanın etrafında 

onlarla göz göze gelip, onlarla aynı hizada olarak yaptığımız etkinlik çok daha faydalı olacaktır. Hem o zaman 

çocukların el becerilerini de kazandıracak bir şey yapmamız lazım. Yani etkileşim sadece çocuklara soru sormak 

ve onlardan dönüt almak değil aslına bakarsanız, temel mesele o. " 

ME3: "… Ayakkabısının bağı çözülür. Yanıma gelir sırtı terlidir. Ayakkabısının bağı çözülmüş, terli çocuk 

olduğunda o seansa başlayamam, rahatsız olurum o düşerse, derse başlayamam. Ben bir anneyim benim de 

çocuğum aynı şeyleri yaşayabilir düşüncesiyle bakarım. " 

 

Tablo 6: Müze Eğitmenlerinin Etkileşimleri 
Yaş gruplarına göre etkileşim Uzun süreli 

etkileşim 

Etkileşim amaçları Etkileşim çıktıları 

4-7 yaş grubu 7-12 yaş grubu 

Anlamada 

zorluk 

çekmeleri  

2 Birlikte 

eğlenme  

2 Öğrencilerin 

bağ kurması                                       

2 Öğrencilerin 

dikkatini 

toplamak  

3 Bilgilerin 

kalıcılığının 

sağlanması  

3 

Kontrolün zor 

olması  

2 Etkileşimin 

daha 

kolay/iyi 

olması  

2 Tekrar 

ziyaretleri   

1 Öğrencilerin 

anlık sorunlarını 

çözmek 

1 Yetersiz/Etkisi 

yok  

2 

Eğlenememe 1 Bilgi 

ağırlıklı 

olmaması 

1   Öğretmen/veli 

ile iletişim 

1 Öğrencilerin 

aktif olmasını 

sağlama 

1 

Oyun ağırlıklı 

olması 

1 Dramayı 

daha iyi 

kullanma 

1     Örtük 

öğrenme 

1 

Çok tatlılar 1 Arkadaş gibi 

olma 

1       

 

İyi Bir Müze Eğitmeninin Sahip Olması Gereken Özellikler 

Müze eğitmenlerinden iyi bir müze eğitimcisinin nasıl özelliklere sahip olması gerektiği hakkında elde edilen 

veriler bireysel kimlik ve eğitimci kimlik olmak üzere 2 tema altında toplanmıştır. Bireysel kimlik teması altında; 

çocukları seven (=3), enerjik (=4), güler yüzlü (=1), pratik (=3) gibi özellikler yer alırken eğitimsel kimlik 

teması altında; bilgili-donanımlı-deneyimli (=1), ilgiyi toplayabilen (=1), formasyon eğitimi almalı (=1) gibi 

özellikler yer almaktadır. 

Müze eğitmenlerinin sahip olunması gereken özelliklere dair ifadeleri şu şekildedir: 

ME7: "… Çocuk sevgisi, çocuğu sevmesi gerekiyor, eğitimi sevmesi gerekiyor, formasyon eğitiminin 

olması gerekiyor. (...)Formasyon almayanlar gelen gruplara göre eğitimi nasıl indirgeyeceğini bilmiyor. 

Ortaokul öğrencisine de aynı anaokul öğrencisine de aynı. Ama o gruplarının algısını potansiyelini iyi 

analiz edemiyor. Liderlik vasıfları yok, gruba hakim olamıyorlar." 

ME6: "… Çocukları seven, problemlere anında müdahale edebilen, bilgili donanımlı, ilgiyi toplayan 

birisi olmalı. Ben bunlara uymaya çalışıyorum." 

 

Tablo 7: İyi Bir Müze Eğitmeninin Sahip Olması Gereken Özellikler  
Bireysel Kimlik Eğitimci Kimliği 

Enerjik  4 Bilgili-Donanımlı- Deneyimli 1 

Çocukları seven   3 Eğitimi sevmeli 1 

Pratik  3 Formasyon eğitimi olmalı 1 

Sabırlı  2 Anlatımın iyi olması 1 

Kendini yenileyen  2 İlgiyi toplayabilen 1 

Özverili 1   

Güler yüzlü  1   

Sakin 1   

Şeffaf davranan 1   

Pozitif  1   
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Gözlem Bulguları 

Müzede yapılan gözleme dair veriler, etkileşim ve sorunlar olmak üzere iki başlıkta analiz edilmiştir. 

Etkileşim Etkinlikleri 

Müzede gerçekleştirilen gözlemlerde ME ve öğrenciler arasında gerçekleşen sözlü ve sözsüz iletişim aktiviteleri 

incelenmiş etkileşim etkinliklerinin neler olduğu saptanmaya çalışılmıştır. Müzede gerçekleştiği gözlemlenen 

etkileşim etkinlikleri ME’lerin öğrenciler ile etkileşim etkinlikleri ve öğrencilerin ME ile etkileşim etkinlikleri 

olarak iki kategori altında analiz edilmiştir (Tablo 8). Buna göre ME etkileşim etkinlikleri sınıf kontrolü, uyarıda 

bulunma, bilgilendirme yapma, öğrencilerin anlamalarını kolaylaştıracak drama katma gibi eğitimsel davranışların 

yanı sıra öğrencilerin anlık ihtiyaçlarına yönelik veya süreçte gerçekleşen olaylarla bağlantılar kurma, eğlence 

katma amaçlı davranışlar sergilemekte bu yönde etkileşimlerde bulunmaktadırlar. 

 

Tablo 8: Müzede Gözlemlenen Etkileşim Etkinlikleri 

Müze Eğitmenlerinin Öğrencilerle Etkileşim Etkinlikleri 

Sınıf Kontrolü 

 Dikkat Çekme “Dinle, bak buraya!” 

Düdük çalma 

El çırpma 

 Düzeni Sağlama “1,2,3 tıp!” 

“İkişerli olun, çıkalım. İkişerli olmadan çıkamıyoruz.” 

Uyarıda Bulunma 

 Sergiyi korumaya yönelik 

uyarılar 

“Vurmak yok. Dikkatli olun, hareketli!” 

 Öğrencileri korumaya yönelik 

uyarılar 

“Hareketli korkmayın.” 

“Arkadaşının üstüne toprak atma, 5 dakika uzak kalırsın.” 

 Soru-Cevap ME: İçecek kutusu ne kadar zamanda yok olur? 

Ö: 1 milyon yıl, bin yıl… 

 Eğlendirmeye yönelik söylemler Dinozoru göstererek “Kendisi (dinozor) Beşiktaşlı.” demesi 

 Sürece yönelik bilgilendirme 

 

ME bir sonraki alana kadar eşlik ederek, yeni ME’yi tanıtması ve 

veterinerlik yapacaklarını söylemesi 

ME’nin süreci anlatması: “… Sevgiyle ilgili konuşacağız.” 

 Dikkate almama Soru soran öğrenciyi yanıtsız bırakma. 

ME’nin kendinden uzakta, aralarında konuşan, etkinliğe katılmayan 

öğrencileri uyarmaması. 

Öğrencilerin Anlamasını Kolaylaştırmaya Yönelik Davranışlar 

 Öğrencilerin hayal etmesini 

kolaylaştırmak için benzetme 

yapma 

“5 fil, 3 zürafayı üst üste koyun” 

 Öğrenci üzerinde anlatım 

yapması 

Uçak kazalarından korunmak için alınması gereken pozisyonu 

göstermesi 

 Drama Kullanması 

 

Öğrencilerden ifadeleri canlandırmalarını isteme: “Heyecanlı 

korkuluklar, kızgın korkuluklar, üzgün korkuluklar, kızan korkuluklar”  

“El çırpınca herkes ses çıkaracak: kedi, köpek, tavuk, eşek sesi.” 

 Düzeye Göre Değişiklikler Ses tonunu ve vurgularını öğrencilere göre ayarlaması. 

Farklı yaş gruplarına farklı oyunların oynatılması. 

 Süreçte yaşananlar ile bağlantı 

kurma 

ME: “Bir arkadaş vardı, nerede o? Allah taş gönderdi demişti.” 

 Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik 

davranışlar 

Öğrenciye yara bandı getirerek yarasını sarması. 

Kazı etkinliğinden sonra ME’nin öğrencilerden ellerini çırpmalarını, 

ayaklarını yere vurmalarını istemesi. 

Öğrencilerin minderlere yerleşmesine yardımcı olma. 

Etkinlik başlangıcında çantalarını bırakabilecekleri bir yer göstermek. 

 Onaylama Öğrencileri onaylamak için omuzlarına dokunma, baş sallama 

Öğrencilerin Müze Eğitmenleriyle Etkileşim Etkinlikleri 

İhtiyaca Yönelik İstekler Çöp atmak istemesi. 

Tuvaletin yerini sorması. 

Katılıma Yönelik Davranışlar 

 Soru Sorma “Öğretmenim diş bulduk. Şimdi kolları mı bulacağız?” 

 Cevap Verme ME’nin sorduğu sorulara öğrencilerin yarısından fazlası parmak kaldırdı. 

 Dokunmak İsteme Açık alandaki hayvan ve dinozor modellerine dokunmak istemeleri 



 

100 

 

 

Duygusal Tepkiler 

 Olumsuz tepkiler Öğrencilerin çekirge ve tarantuladan korkmaları, dokunmak 

istememeleri: “Iyy ben dokunmam.”, “Iyy midem bulandı.” 

 

 Olumlu tepkiler Tarantulaların günümüzde yaşamakta olduğunu öğrencinin şaşırması 

“Yaşıyormuş!” diye bağırması. 

“Ben bir daha buraya geleceğim!” 

Şikayet etme ……(öğrenci adı) hızlı yaptı, kumu bize geldi.    

Sürece/Etkinliklere Yönelik Sorular “Böcek otelini anlatacak mısınız?” 

“İçeriyi gezecek miyiz?” 

“Kazı yapacak mıyız?” 

 

Sorunlar 

Müzede yaşanan sorunları belirlemek amacı ile yapılan gözlemlerde, müzenin olanakları, mimari yapısı, ME ile 

öğrenciler arasındaki etkileşimler bütünsel bir çerçevede incelenmiştir. Gözlemlerden elde edilen bulgular ışığında 

müzede yaşanan sorunlar 4 kategori altında analiz edilmiştir. Bu kategoriler sırası ile; müzede yapılan etkinlikler 

ile ilgili sorunlar, ziyaretçi kaynaklı sorunlar, mimari sorunlar, ve eğitmen kaynaklı sorunlardır (Tablo 9). Müzede 

yapılan etkinlikler ile ilgili sorunlar seansların uzun olmasından kaynaklanmakta, ziyaretçi kaynaklı sorunlar ise 

öğrencilerin etkinlikten kopması ile gerçekleşmektedir. Mimari sorunları ele aldığımızda binada gürültü/yankının 

yanı sıra çocukların güneş ve sıcaktan etkilenmesinden kaynaklandığı görülmektedir. Son olarak eğitmen kaynaklı 

sorunlar başlığı altında eğitmenlerin tüm öğrencilere ulaşamaması ve etkinlik hakkında eksik bilgilendirmelerde 

bulunmaları saptanmıştır. Gözlemler sırasında karşılaşılan sorunlara dair örneklere tabloda yer verilmektedir. 

 

Tablo 9: Müzede Gözlemlenen Sorunlar 

Müzede yapılan etkinliklerle ilgili sorunlar 

Seans uzunluğu  Serginin sonlarına doğru öğrencilerde dikkatin giderek azalması, verilen dönütlerin 

azalması 

 Öğrencilerin acıktıkları için etkinliği bitirmek istemeleri 

Ziyaretçi kaynaklı sorunlar 

Öğrencinin 

Etkinlikten 

Kopması 

 Öğrencilerin Trafik etkinliği sırasında karşıdaki işaretleri okuması ve etkinliğe 

katılmaması 

 Öğrencilerin kendi aralarında konuşmaları ve gülmeleri 

 Öğretmenlerin öğrencilerle konu dışı bireysel sohbet etmesi 

 Öğretmenlerin fotoğraf çekmek için etkinliği bölmesi, poz vermelerini istemesi 

Mimari sorunlar 

Gürültü/Yankı 

 
 Diğer alanlardan gelen seslerin gürültü oluşturması, öğrencilerin dikkatini dağıtması 

 Etraftan dinozor seslerinin gelmesi 

Güneş ve sıcaktan 

etkilenme 
 Açık alandaki etkinliklerde öğrencilerin güneşten korunamaması ve sıcaktan olumsuz 

etkilenmeleri 

Eğitmen Kaynaklı Sorunlar 

Tüm öğrencilere 

ulaşamama 
 Etkinlik sırasında materyalleri yakın çevresine göstermesi, uzaktaki öğrencilere 

yaklaşmaması 

Etkinlik hakkında 

bilgilendirme 

eksikliği 

 Kazı etkinliğinde öğrencilerin etkinliğin amacını anlayamaması ve verilen amaçlarla 

oynamaları 
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Çalışmada Evrensel Çocuk Müzesi’nde yapılan aktiviteler, aktiviteler sırasında ME’ler ile öğrencilerin 

etkileşimleri ve ME’lerin yaşadığı sorunlar incelenmiştir. İnformal bir öğrenme ortamı olan müzelere yapılan 

ziyaretlerin amaçları ile müzenin ve müzedeki eğitmenlerin amaçlarının uyuşumu, müzedeki öğrenme ortamını 

destekleyecek, ziyaretçileri ile ME arasındaki etkileşimi etkileyecektir. ME’ler ile yapılan görüşmeler ortaya 

koymaktadır ki, ME’ler öğrencilerin müzeye ziyaret amacını öğrenmek, gezmek ve eğlenmek olarak 

gözlemlemektedir. Müzeyi ziyaret amacı eğlenmek ve gezmek olan öğrencilerin aktiviteler sırasında ME’lere 

çıkarttıkları zorluklar müzedeki sorunlar altında da yer almaktadır. ME’lerin bu öğrencileri etkinliğe çekmek, diğer 

öğrencilerin dikkatini dağıtacak davranışlarını önlemek adına yaptıkları uyarılar hem yapılan görüşmelerde hem 

de gözlemlerde ortaya çıkartılmıştır. Bu da göstermektedir ki informal ortamlarda ‘gezme’ ve ‘eğlenme’ olguları 

öğrenciler ve müze eğitmenleri tarafından farklı algılanmaktadır. Öğrencilerin informal ortamları okul, dersler ve 

öğrenim çıktılarından bağımsız görmesi müzeye geliş amaçlarını dolayısıyla müzedeki davranışlarını 

etkilemektedir. Benzer şekilde, Schultz ve Joordens (2014), Toronto Hayvanat Bahçesinde yaptıkları araştırmada 

ziyaretçilerin informal ortamları ziyaret motivasyonlarının, öğrenim çıktılarını etkilediği sonucuna varmışlardır. 

Bu nedenle öğrencilerin müzeleri okul duvarlarının dışına taşınmış bir eğitim ortamı olarak görerek; bu bağlamda 

gezme ve eğlenme amaçları ile müzelere ziyarette bulunmaları müzelerdeki etkileşimi ve öğrenim çıktılarını 

etkileyecektir. ME’ler ile yapılan görüşmelerde ön hazırlık yapılması gerekliliği olarak bahsi geçen, müzelerin 

tanıtımının doğru bir şekilde yapılarak burada yapılan eğitim, çalışma veya sergilerin ve müzenin amaçlarının 

okullara ziyaretleri öncesi tanıtılması, öğrenci ve öğretmenlerin müzeye geliş amaçlarını ve motivasyonlarını 

dolayısıyla eğitim çıktılarını olumlu yönde etkileyecektir. Karadeniz, Okvuran, Artar ve Çakır İlhan (2015) müze 

eğitimcilerinin günümüz müzelerindeki görev ve sorumluluklarının eğitim programları hazırlayıp sunmanın 

ötesine geçtiğini belirtmekte, yeni sorumlulukları arasında müzenin tanıtımına katkı sağlamaya da yer vermektedir.  

 

ME görüşmelerinde ortaya koyulan ziyaretçilerin amaçlarından biri de öğretmenlerin veli veya okul 

memnuniyetini sağlamaya yönelik yaptıkları sosyal medya paylaşımları, fotoğraf çekimidir. Gözlem verileri de 

öğretmenlerin müzede fotoğraf çekerken öğrencilerden poz vermelerini istediklerini, dikkatlerini etkinlik dışına 

çektiklerini desteklemektedir. Buna ek olarak öğretmenlerin müzede öğrencileri tamamen ME’lerin 

sorumluluğuna bırakmaları ME’ler tarafından bir sorun olarak görülmektedir. Bazı öğretmenlerin yaptığı üzere, 

müzenin evrensel değerler temasına paralel olarak belirli gün haftalarda amaçlı ziyaretleri ya da müfredata uyumu 

sağlanarak derslere paralel yapılan çalışmalar müze eğitimini, süreçteki etkileşim ve eğitim çıktılarını olumlu 

yönde etkilediği düşünülmektedir. Bu nedenle, müze ziyaretlerinde yalnızca öğrencilerin değil öğretmenlerin de 

gündem ve motivasyonları eğitimin önemli unsurlarıdır. Öğretmenler müze gibi informal ortamlara ziyaretlerde 

aktif rol oynayarak okul müfredatı ile ilişkilendirilmiş, sınıfta yapılan çalışmaları pekiştirmeye ve öğrencilerin 

ilgisini çekmeye yönelik yapacakları alan gezilerini çok iyi yapılandırmalı, süreçten kopuk olmamalıdır (Morentin 

& Guisasola, 2015).  Symington & Griffin (1997) öğretmenlerin, müze gezilerini okul müfredatına yönelik 

planlayarak, öğrencilerin müzeyi kendi sorularına yanıt aradıkları bir araştırma ortamına çevirmeleri gerektiğini 

vurgulamakta, müzede öğrencileri kendi sorularına yanıt aramanın yanı sıra yeni sorular da üretebilmesine teşvik 

etmelerini önermektedir. Benzer şekilde öğretmenler, müze gezilerinden önce ders kazanım ve çıktılarını göz  

önünde bulundurarak, öğrencilere müze gibi informal ortamları araştırma ortamı olarak kullanabilecekleri, sorular 

sormaya ve yanıtlarını aramaya imkan tanıyan yapılandırmacı eğitim anlayışına uygun dersler tasarlamalılardır. 

Öğretmenlerin planladıkları bu tür müze ziyaretleri, öğrencilerin öğrenim sürecinin yanı sıra, müzedeki etkileşimi, 

ME’lerin rol ve sorumluluklarını değiştirecek, sürekli uyarılarda bulunulması, sessizliği sağlamaya yönelik 

çabaları gibi sorunlarına da çözüm olacaktır. 

 

ME görüşmeleri bulgularında da yer aldığı üzere, müzede yapılan etkinliklerin amacının müzede bahsi geçen 

konulara yönelik öğrenim sağlanması, evrensel değerlerin kazanılması ve bu yönde farkındalık geliştirilmesi 

olduğu belirtilmektedir. ME’ler bu amaçlarını geleneksel metotlardan uzaklaşarak, interaktif eğitimler ile 

sağladıklarını aktarmaktadırlar. Ne yazık ki gözlemler ME’ler tarafından ‘interaktif’ olarak adlandırılan eğitimin 

yalnızca drama, kazı çalışmaları ve daha az sıklıkla yapılan atölyeler ile sınırlı olduğunu ve bu etkinliklerin müze 

ziyaretinin küçük bir kısmı olduğunu ortaya koymaktadır. Benzer olarak günümüz müzelerinde rehberle yapılan 

gezilerin yerini ziyaretçilerin aktif katılarak, yaparak ve yaşayarak öğrendiği atölye ve sergi çalışmaları almaya 

başlamış olmasına rağmen, Türkmen, Zengin & Kahraman müze uzmanlarının eğitim amaçlı müze faaliyetlerini 

inceledikleri çalışmasında, müzelerin genellikle rehber ile düz anlatıma yönelik olduğu, atölye ve sergilerin ancak 

yarısında yürütüldüğü sonucuna varmıştır. ME1 de bu konuda, müzede yapılan etkinlik ve etkileşimlerin yetersiz 

olduğunu aktarmakta atölye çalışmaları üzerine kurulu olması gerektiğini, bunun müzede karşılaştıkları birçok 

sorunun da çözümü olacağını savunmaktadır. Dori & Tal (2000), formal ve informal öğrenim çıktılarını 

yapılandırmacı yöntemler ile birleştirerek öğrencilerin uzun süreli katılımını sağlayacakları aktivitelerin önemini 

vurgulamaktadır. Müzelerde eğitmenlerin yapılandırmacı yöntemler kullanılarak hazırlanmış aktivitelerde 

öğretmen ya da anlatıcı rolündense yönlendirici, yardımcı rolünü üstlenmesi yapılan etkinliklerin atölye çalışması, 

oyun alanı gibi öğrencilerin kendi hızlarında kendi zevk ve ihtiyaçlarına yönelik, kendilerini tanıyarak ve içeriğe 
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katkı sağlayarak katıldıkları şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu tür değişiklikler öğrencilerin istenilen 

kazanımlara ulaşmasını kolaylaştıracaktır. 

 

Gözlemlenen müzede, binanın mimari özelliklerinden kaynaklı yankı ve gürültü problemleri dikkat çekmektedir. 

Görüşmeler sırasında da ME’ler müzedeki önemli sorunlardan biri olarak bu ses kirliliği sorununu göstermektedir. 

Yankı ve gürültü, etkinlikler sırasında öğrencilerin diğer alanlardan gelen seslere yoğunlaşarak dikkatinin 

dağılmasına, ME’yi dinlemekte sıkıntı çekmesine ve ilgisini kaybetmesine neden olmaktadır. Bu etkiler, ME ile 

öğrenciler arasındaki etkileşime de yansımakta, ME’lerin sürekli seslerini ayarlamak zorunda kalmasına, 

öğrencileri uyarmasına neden olmaktadır. Bu sorun gösteriyor ki müzelerdeki eğitim, ziyaretçi ve eğitmenlerin 

yanı sıra çevresel faktörlerden de etkilenmektedir. Bu nedenle müzelerin mimari özellikleri de müzelerin amaç ve 

etkinliklerine paralel olarak belirlenmeli, en verimli olacak şekilde tasarlanmalıdır.  
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Özet 

Bu çalışmada didaktik durumlar teorisi ve öğrenme stilleri yaklaşımı çerçevesinde elektrik akımı konularına 

yönelik adidaktik öğrenme ortamlarının tasarlanması amaçlanmaktadır. Öğrenme ortamlarının tasarımı sırasında 

didaktik durumlar teorisi altında yer alan adidaktik öğrenme ortamlarından yararlanılmıştır. Adidaktik öğrenme 

ortamları tasarlanırken yapılan ön hazırlık analizleri olarak; mevcut öğrenme ortamları hakkında bilgi edinilmiş, 

öğrenme ortamına katılacak öğrencilerin ön bilgileri belirlenmiş, öğrenme ortamında işlenecek konulara ilişkin 

literatür ve kaynak kitaplar incelenmiş ve öğrenme ortamına katılacak öğrenci profili ortaya çıkarılmıştır. Öğrenme 

ortamının tasarımı için ise, bu analizlerden yola çıkılarak didaktik değişkenler belirlenmiştir: Genel (makro) 

değişkenler ve yerel (mikro) değişkenler. Beş evreden oluşan adidaktik öğrenme ortamlarına ön hazırlık analizleri 

ve didaktik değişkenler çerçevesinde doğru akım, elektromanyetik indüksiyon ve alternatif akım konuları için 

tasarlanmıştır. Adidaktik öğrenme ortamlarının öncü analizleri gerçekleştirilmiş, pilot uygulamaları yapılmış ve 

öğrenme ortamları tasarlanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Fizik eğitimi, Adidaktik öğrenme ortamı, Öğrenme ortamı tasarımı, Öğrenme stili. 
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Abstract 

In this study, it is aimed to design adidactic situations related to electric current subjects within the framework of 

theory of didactic situations and learning styles approach. In the design of learning environments, adidactic 

situations under theory of didactic situations were utilized. As preliminary analysis made when designing adidactic 

situations; information about the electric current subjects of existing learning environments was obtained, the 

students' preliminary knowledge was determined, literature and reference books related to the subjects in the 

learning environment were examined and the profile of the students who will participate in the learning 

environment was revealed. For the design of the learning environments, didactic variables were determined based 

on those analysis: General (macro) variables and local (micro) variables. It is designed the adidactic situations in 

five phase for electric current subjects including direct current, electromagnetic induction and alternating current 

within the framework of preliminary analysis and didactic variables. The prior analysis of the adidactic situations 

was carried out, pilot applications were made and the adidactic situations were designed. 

 

Keywords: Physics education, Adidactic situation, Design of learning environment, Learning style.  

 

 

 

 

 

 

 

1Bu çalışma ilk yazarın ikinci yazar danışmanlığında hazırladığı doktora tezinden üretilmiştir.  
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1. Giriş 

Bilindiği üzere eğitim araştırmaları öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini, öğrenme sürecini hangi faktörlerin 

etkilediğini ve öğrenme ilkelerinin öğrenme ortamlarında nasıl uygulandığını incelemekte ve etkili öğrenme 

süreçlerini tasarlanmasını amaçlamaktadır. Bu çerçevede farklı öğrenme teorileri ve yaklaşımları ileri sürülmüş; 

bu teori ve yaklaşımlardan farklı disiplinlerdeki konu ve kavramların öğretim sürecinin iyileştirilmesinde 

yararlanılmıştır. Bu disiplinlerden biri olarak, fizik dersi farklı öğretim kademelerindeki birçok öğrencinin 

korktuğu, sevmediği ve anlaşılması zor/karmaşık konu ve kavramlardan oluştuğu düşüncesi ile anılan bir derstir 

(Aycan & Yumuşak, 2003; Mulhall & Gunstone, 2008; Ornek, Robinson & Haugan, 2008; Şahin & Yağbasan, 

2012; Trumper, 2006; Yeşilyurt, 2006). Bu bağlamda, fizik dersinin öğretim sürecinin daha etkili işlenebilmesi, 

öğretim sürecinin öğrenciler için daha zevkli geçebilmesi ve öğrencilerin derse karşı önyargılarının aşılabilmesi 

için farklı öğretim teori, yöntem ve tekniklerinin kullanılarak fizik dersine ait öğrenme ortamlarının 

zenginleştirilmesi önemlidir. Bahsedilen bu öğrenme ortamlarının hazırlanmasında ve yürütülmesinde fen bilgisi 

ve fizik öğretmenlerine önemli sorumluluklar düşmektedir. Öğrenme ortamlarının hazırlanması ve yürütülmesi 

aşamalarında ise öğretmenlerin yeterli alan ve pedagojik alan bilgilerine sahip olması gereklidir (Ball, Thames & 

Phelps, 2008; Beşoluk & Horzum, 2011; Koehler & Mishra, 2009). Ancak, yapılan çalışmalarda öğretmenlerin 

sahip oldukları alan bilgilerinin kullanımında bir takım yetersizliklere sahip oldukları belirlenmiştir (Ayvacı & 

Bebek, 2018; Ball, Thames & Phelps, 2008; Yip, Chung & Mak, 1998; Yürümezoğlu, 2005).  

 

Araştırmanın Kuramsal Çerçevesi   

Bu araştırmanın kuramsal çerçevesi didaktik durumlar teorisi ile öğrenme stilleri yaklaşımı üzerine kurulmuştur. 

Kuramsal çerçevede yer alan yaklaşımlara ait kısa bilgiler ve bu iki yaklaşımın nasıl ilişkilendirildiği bu başlık 

altında özetlenmiştir.  

 

Didaktik Durumlar Teorisi 

Didaktik durumlar teorisi, öğretim uygulamalarını anlamayı, yorumlamayı ve uygulamalardaki eksik noktaları 

tespit ederek iyileştirmeyi amaçlar (Arslan, 2008’ten akt. Altundağ, 2010, s. 3). Bu teori çerçevesinde öğrenme, 

birey – ‘ortam’ etkileşimi sırasında dengedeki sisteme dışarıdan yapılan etkinin ortadan kaldırılarak sistemin 

yeniden denge haline geri dönmesi olarak tanımlanır (Brousseau, 2002). Diğer bir ifadeyle, bu teori çerçevesinde 

birey ile öğrenilecek durum/nesne arasında ilişkiler kurularak bilgi alış-verişi ile hedeflenen öğrenmenin 

gerçekleşmesi sağlanmaktadır (Erdoğan, 2016). Bu öğrenme ortamlarında bilginin kazanılması için üretim odaklı 

bir sürecin oluşturulması gerekmektedir (Erümit, Arslan & Fiş-Erümit, 2012). Adidaktik ortamlarda yürütülen 

öğretim uygulamalarının öğrencilerin soyut düşünceleri somutlaştırma durumlarını kolaylaştırdığını, farklı 

açılardan probleme yaklaşabilme becerilerini arttırdığını ve ezberleyerek değil yaşayarak öğrenmelerini 

sağladığını ortaya çıkarmıştır (Erdoğan, Özdemir-Erdoğan, Garan & Güler, 2012). 

 

Didaktik durumlar teorisinde, bir öğrenme ortamı “öğretmenin belirdiği hedeflere ulaşmak için öğrencilerin eski 

bilgilerini işe koştukları ve yeni bilgiler yapılandırdıkları etkinlikler bütünü” olarak tanımlanmaktadır (Arslan, 

Baran & Okumuş, 2011). Bu öğrenme ortamlarından biri olan adidaktik öğrenme ortamında birey ‘ortam’ ile 

etkileşim kurarak öğrenir. Öğrenme süreci içerisinde birey ‘ortam’a bir etki gönderir ve bu etkiye karşılık olarak 

‘ortam’ da bireye bir dönüt gönderir. Birey ‘ortam’a gönderdiği tüm etkiler için ‘ortam’dan onay aldığında 

öğrenmeyi gerçekleştirmiş olur. Adidaktik öğrenme ortamında öğrenme süreci Şekil 1’deki gibi özetlenebilir 

(Arslan vd., 2011; Brousseau, 2002). 
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Şekil 1. Adidaktik öğrenme ortamında öğrenme süreci 

 

Adidaktik öğrenme ortamlarına dair yürütülen çalışmalar; bu ortamların öğrencilerin özgüvenlerinin arttığını 

(Altundağ, 2010), derse karşı motivasyonlarının olumlu yönde etkilendiğini (Altundağ, 2010; Erümit vd., 2012), 

derslere karşı tutumlarını olumlu yönde etkilediğini (Erdoğan vd., 2012), bilgiyi daha iyi anladıklarını (Altundağ, 

2010; Evans & Winslow, 2012), bilginin kalıcılığının arttığını (Altundağ, 2010; Erümit vd., 2012), öğrencilerin 

matematiksel düşünme süreçlerini desteklediğini (Brousseau, 2002; Kent, 2010) öğrencilerin sürece aktif olarak 

katılmasını teşvik ettiğini (Erdoğan & Özdemir-Erdoğan, 2013; Çelik, Güler, Bülbül & Özmen, 2015) tespit 

etmişlerdir.   

 

Öğrenme Stili 

1980’li yıllarda araştırmacılar tarafından farklı öğrenme stilleri ileri sürülmüş ve bu konuda pek çok araştırma 

yapılmıştır. ‘Öğrenme stili’ kavramını öğrencinin nasıl algıladığını ve öğrendiğini, öğrenme ortamıyla nasıl 

etkileşimlerde bulunduğunu ve bu ortama yönelik tepkilerinin neler olduğunu belirleyen bireyin bilişsel, duyuşsal 

ve fizyolojik davranış özellikleri (Keefe & Ferrell, 1990) olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma paralel olarak 

yapılan çalışmalarda öğrenme stillerinin öğrencilerin nasıl öğrendiği ve öğrenilecek nesne/durum ile nasıl ilişki 

kurulması gerektiği hususlarında etkili bir faktör olduğu tespit edilmiştir (Gregorc & Butler, 1984; Watson & 

Thompson, 2001) 

 

Bu çalışma için Gregorc (1982)’un ileri sürdüğü öğrenme stilleri yaklaşımı temel alınmıştır. Bu öğrenme stili 

yaklaşımı, öğrenmenin bilişsel boyutu içerisinde kabul edilir ve bilgiyi alma, işleme, depolama, kodlama ve kodları 

çözme biçimleri üzerinde yoğunlaşır. Gregorc’a göre kişiler algılama yeteneklerine göre; Somut (concrete) ve 

Soyut (abstract) ile algıladıkları veriyi düzenleme (yerleştirme) yeteneklerine göre; Ardışık (sequential) ve 

Random (random) olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bireyin bilgiyi algılama ve düzenleme yetenekleri göre Gregorc 

Öğrenme Stili Modeli’nde dört öğrenme stili bulunmaktadır: Somut ardışık, Somut random, Soyut ardışık ve Soyut 

random (Şekil 2). 

 

 
 

Şekil 2. Gregorc öğrenme stili modeli 

 

İlgili literatür incelendiğinde, Gregorc öğrenme stillerine yönelik yapılan birçok çalışmanın sadece katılımcıların 

öğrenme stillerini belirlemek amacıyla yürütüldüğü görülmektedir (Ekici, 2013; Harasym, Leong, Lucier & 

Lorscheider, 1995; Özdemir, Alaybeyoğlu, & Balbal, 2018; Seidel & England, 1999; Topuz & Karamustafaoğlu, 

2013; Watson & Thompson, 2001; Yanık, 2016). Gregorc öğrenme stilleri dikkate alınarak tasarlanan ders 

Ortam 



 

106 

 

planlarının veya öğrenme ortamlarının oldukça az sayıdaki çalışmanın konusu olduğu dikkat çekmektedir 

(Örneğin, Ekici, 2001; Terry, 2002). 

 

Didaktik durumlar teorisinin literatürdeki çalışmalarda ifade edilen öğrenme sürecine katkıları ve Gregorc 

öğrenme stillerinin bireyin bilgiyi işleme sürecine odaklanması ile öğrenenlere yönelik bir öğrenme ortamının 

tasarımında dikkat edilecek ortam önerilerine yönelik açıklamaları dikkate alındığında; bu iki yaklaşımın bir arada 

kullanılmasıyla bireye özgü öğrenme ortamının oluşumunun sağlanacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda bu 

çalışmada didaktik durumlar teorisi ve öğrenme stilleri yaklaşımı çerçevesinde elektrik akımı konularına yönelik 

adidaktik öğrenme ortamlarının tasarlanması amaçlanmaktadır. 

 

2. Yöntem  

Araştırma Modeli 

Bu çalışmanın dayandığı “Öğretim Mühendisliğinin” temelleri, Guy Brousseau’nun “Didaktik Durumlar Teorisi” 

ile Yves Chevallard’ın “Didaktiksel Dönüşüm Kuramı”na dayanmaktadır (Artigue, 1994). Kullanılan yöntemlerin 

teorik çalışmalarda ortaya çıkan bilgileri sınıf içine yansıtmada yetersiz kalması bu yöntemin çıkış noktası olarak 

gösterilmektedir (Arslan & Sağlam-Arslan, 2016).  

 

Ruthven (2002) öğretim mühendisliğini, didaktik teorileri çerçevesinde değişen ve stratejilerin sistematik 

analizinin yapılması ile uygun kontrollü sınıf şartları altında nitelikli öğretim tasarımlarının geliştirilmesi olarak 

açıklamaktadır. Öğretim mühendisliği, sınıf ile öğrencilerin özelliklerini dikkate alan ve öğrenme ortamlarının 

tasarlanması, uygulanması, gözlenmesi ile değerlendirilmesi gibi sınıf içi uygulamalara dayalı olan önemli bir 

araştırma ve öğretim yöntemidir (Arslan & Sağlam-Arslan, 2016). Öğretim Mühendisliği, bir probleme hitap eden 

bilginin ortaya çıkma sürecini içeren durumların kontrollü olarak gözlemlemeyi, tasarlamayı ve yeniden 

düzenleme yapmayı içermektedir (Gonzalez-Martin, Bloch, Durand-Guerrier & Maschietto, 2014). Öğretim 

Mühendisliği, çalışmanın hedefleri doğrultusunda yapılandırılan öğrenme ortamının, uygulama süreci boyunca 

öğretim sürecindeki pratiklerden yola çıkılarak yeniden yapılandırılmasına ve eksikliklerinin giderilmesine imkân 

vermesi (Artigue, 2014) yöntemin araştırma boyutunu ve öğrencilere yönelik bir proje gerçekleştirmek için 

«mühendis--öğretmen» tarafından tasarlanan ve düzenlenen sınıf içi uygulamaları (Douady, 1993) yöntemin 

öğrenme boyutunu vurgulanmaktadır. 

 

Artigue (1988) öğretim mühendisliği ile yürütülecek bir çalışma hakkında aşağıdaki açıklamaları yapmıştır (akt., 

Arslan & Sağlam-Arslan, 2016, s. 922); “… öğretim sisteminde, işleyişinde problem olan bir durumu belirler ve 

bu durumu mercek altına alırız. Daha sonra, yaptığımız incelemelerle bu durumu daha kabul edilebilir hale 

getirmek ve iyileştirmek için hangi parametrelerin değiştirmemiz gerektiğini belirleriz. Son olarak bu parametreler 

üzerinde oynamak suretiyle problem(ler)i ortadan kaldırır ve böylece durumu geliştirerek daha iyi hale getirmeye 

çalışırız …”. Bu yöntem ile yürütülecek bir çalışma süreci dört aşama üzerinde yapılandırılır (Arslan & Sağlam-

Arslan, 2016; Artigue, 2014); ön hazırlık analizleri, tasarım ve öncü analiz, uygulama, son analiz ve değerlendirme 

(Şekil 3).  

 

 
 

Şekil 3. Öğretim mühendisliği yönteminin aşamaları 

 

Ön hazırlık analizleri ile tasarım ve öncü analiz aşamaları öğrenme ortamlarının yapılandırılması aşamalarıdır. 

Uygulama aşamasında hazırlanan öğrenme ortamlarının uygulanması ve verilerin toplanması sürecini içerir. Son 

analizi ve değerlendirme aşamasında ise, tasarım ve öncü analiz aşamasında oluşturulan öğrenme ortamlarının ve 

veri toplama araçlarının öncü analizleri ile uygulama sürecinden sonra toplanan veriler karşılaştırılarak analiz 

Ön Hazırlık Analizleri 
Tasarım ve Öncü 

Analiz
Uygulama 

Son analiz ve 
Değerlendirme 
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yapılır. Öğrenme ortamlarının yapılandırıldığı öğretim mühendisliğinin ilk iki aşamasında yapılan işlemler aşağıda 

detaylıca açıklanmıştır. 

 

Ön Hazırlık Analizleri 

Bu aşamada literatürde yer alan çalışmalara ve genel bir kuramsal çerçeveye dayanan bir hazırlığın yapıldığı ve 

çalışmanın amaçlarına bağlı olarak öğrenme ortamını tasarlamak amacıyla çalışılan konu/kavram ile ilgili 

bilgilerin toplandığı aşamadır. Öğrenme ortamlarını geliştirmek için bu aşamada beş başlık altında beş başlık 

altında bilgi toplanmıştır:   

 

Mevcut Öğrenme Ortamını Gözlemleme 

Öğrenme ortamı hazırlanmadan önce konular ile ilgili mevcut öğrenme ortamlarının gözlemi yapılarak konunun 

öğretimine yönelik hususlar incelenmiştir. 

 

Öğrencilerin Konuya Dair Ön Bilgi Durumlarını Tespit Etme 

Öğrenme ortamına katılacak öğrencileri ile akademik açıdan denk bir grubun konular ile ilgili teorik ve pratik 

bilgilerini ortaya çıkaracak açık uçlu sorular ile öğrencilerin ön bilgileri ve genel anlama durumları tespit 

edilmiştir. 

 

İlgili Literatürü Tarama 

Elektrik akımının öğrenimi ve öğretimi ile ilgili literatürde yer alan çalışmalar (içerik analizi ile) irdelenmiştir. 

İncelenen çalışmalardan ulaşılan genel durum, öğrencilerin elektrik akımı ve türlerinin soyut kavramlar olması 

sebebiyle anlaşılmasında güçlükler yaşadıkları ve alternatif kavramlara sahip olduklarını göstermektedir. 

 

Üniversite Seviyesinde Kaynak Kitap Tarama 

Konu öğretimi sırasında kullanılabilecek mevcut kaynak kitaplar (prakseolojik analiz ile) incelenmiştir. Analiz 

sonuçları kitapların genellikle benzer konu içerikleri ve benzer talep tiplerine sahip problemler içerdiğini 

göstermektedir. 

 

Öğrenme Ortamına Katılacak Öğrencilerin Profilini Belirleme 

Adidaktik öğrenme ortamına katılacak öğrencilerin profili öğrenme stilleri, fizik ve fizik laboratuvarı derslerine 

yönelik tutumları ile gibi değişkenler açısından ortaya çıkarılmıştır:  

1. Gregorc öğrenme stilleri envanteri kullanılarak öğrenme ortamına katılacak öğrencilerin öğrenme 

stillerine göre dağılımı belirlenmiş ve her bir öğrenme stiline yönelik öğrenme ve öğretme stratejileri 

tespit edilmiştir. Öğrenme ortamlarının özellikleri ortama katılacak öğrencilerin öğrenme stillerine dikkat 

edilerek düzenlenmiştir. 

2. Öğrencilerin toplam tutum puanı ve ortalama tutum puanları dikkate alındığında, fizik dersine yönelik 

nötr ve fizik laboratuvarı dersine yönelik olumlu tutumlara sahip oldukları belirlenmiştir. 

3. Öğrencilerin fizik ile matematik bilgisi arasında kurdukları ilişkiler incelendiğinde, matematik bilgisi 

olmadan fizik problemlerini çözmekte zorlanacakları/zorlandıklarını ifade ettikleri görülmüştür.  

4. Fizik dersinin öğrenimine yönelik değerlendirmeleri genellikle “defterdeki notlardan çalışıyorum” ya da 

“korktuğum/sevmediğim vb için çalışmıyorum” şeklindedir. Fizik dersinin öğretimine yönelik “basit, 

sade veya formüller üzerinden anlatılması” gibi önerilerde bulunmuşlardır.  

5. Öğrencilerin mezun oldukları okul türü ile üniversiteye yerleşme puan türleri ve puanları tespit edilmiştir.  

 

Tasarım ve Öncü Analiz 

Ön hazırlık analizleri aşamasında çalışılacak konu ve kavramların mevcut durumu analiz edilerek problem 

durumunun çerçevesi çizilmiş ve bu durumun iyileştirilmesi için hazırlanacak öğrenme ortamlarının 

yapılandırılması için kullanılacak değişkenler tespit edilmiştir. Tasarım ve öncü analiz aşamasında bu 

değişkenlerden bahsedilerek bir önceki aşamada tespit edilen problem durumunu ortadan kaldırmak için tasarlanan 

öğrenme ortamlarının öncü analizleri gerçekleştirilmiştir. 

 

Didaktik değişken, bir öğrenme ortamının/problemin gidişatını ve zorluk derecesini değiştirebilecek ve farklı 

değerler alabilecek nitelikte bir ölçüttür (Arslan & Sağlam-Arslan, 2016). Didaktik değişkenler, öğrenciye 
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yapılabilecek yardım ve açıklamalar, verilecek yönergeler ile ilişkili olabileceği gibi kullanılacak materyallere 

yönelik te olabilir. İki tip değişken vardır; genel (makro) ve yerel (mikro) değişkenler.  

 

Genel (Makro) Didaktik Değişkenleri Belirleme 

Genel (makro) değişkenler, öğretim mühendisliğinin işleyişini etkileyebilecek nitelikteki değişkenlerdir. 

Hazırlanan öğrenme ortamının genel organizasyonu ile ilişkili olan genel (makro) didaktik değişkenler aşağıdaki 

gibi belirlenmiştir: 

 Konuya yönelik öğretim süreci için ayrılan zaman: Süreci bir zaman zarfında kısıtlamak için, Genel Fizik 

II dersini yürütmüş ve yürütmekte olan öğretim üyelerine danışılmıştır. Öğretim üyelerinin üzerinde 

çalışacağımız her bir fizik konusu için ortalama bir hafta süre ayırdıkları gözlenmiştir. Bu sebeple, dersin 

içeriğini ve öğrencilerin diğer konular ile ilgili öğrenme durumlarını etkilemeyecek şekilde her bir 

elektrik akımı konusu için bir haftalık ders süreci içinde yürütülebilecek adidaktik öğrenme ortamları 

tasarlanmıştır. 

 Öğrenme stillerinin özellikleri çerçevesinde öğrenme ortamlarının düzenlenmesi: Öğrenme stilleri 

dikkate alınarak adidaktik öğrenme ortamlarının yapılandırılmasıdır. Öğrenme stillerinin öğrenme 

ortamına adapte edilmesi sürecinde, ilk önce uygulamanın yürütüleceği katılımcıların hangi tür öğrenme 

stillerine sahip olduğu belirlenmiştir. Öğrenme stilleri envanteri uygulandıktan sonra, her bir öğrenme 

stiline sahip katılımcının bulunduğu tespit edilmiş ve öğrenme stillerine yönelik özellikleri içerecek 

şekilde öğrenme ortamlarının tasarlanmasına gidilmiştir. Tasarlanan adidaktik öğrenme ortamlarının 

öğrenme stillerine göre genel nitelikleri Gregorc (1982), Butler (1987) ile Ekici (2003) çalışmalarından 

yararlanılarak Tablo 1’de özetlenmiştir.   

 

Tablo 1. Öğrenme Stillerine Göre Tasarlanan Adidaktik Öğrenme Ortamlarının Nitelikleri 

 

Öğrenme stili 

Parametreler 

Somut 

ardışık 

Somut 

random 

Soyut 

ardışık 

Soyut 

random 

B
il

g
iy

i 
A

lg
ıl

a
m

a 

y
et

en
ek

le
ri

 

Yaparak yaşayarak keşfederek öğrenme     

Kavramlara önem verme     

Problem çözme     

Somut örnek verme     

Laboratuvar çalışmaları yapma     

Metin hazırlama     

Kavram yorumlama      

Görsel araçlar kullanma     

B
il

g
iy

i 

İş
le

m
e 

y
et

en
ek

le
ri

 Bilgi adım adım verilmeli      

Bilgi basitten karmaşığa verilmeli     

Öğrenilecek bilgilerde bir düzen olmamalı     

Örneklerle zenginleştirme     

 

Gregorc öğrenme stilleri bilgiyi algılama ve işleme yetenekleri temel alınarak yapılandırılmıştır. Bu noktada, 

öğrenme stillerine göre hazırlanan öğrenme ortamlarındaki parametreler bu iki başlık altında sınıflandırılarak 

kullanılmıştır. 

 Adidaktik öğrenme ortamlarının yapısı: Adidaktik öğrenme ortamları, Brousseau (2002)’nun belirttiği 

beş evre dikkate alınarak hazırlanmıştır. Tasarlanan öğrenme ortamlarının yürütülüşü ve evrelere göre 

genel yapısı aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

Sorumluluk aktarma: Öğrenciler kendi öğrenme stillerine yönelik hazırlanmış problemler ile tanıştırılmıştır. 

Öğrencilerden verilen problem durumlarına grup halinde çözüm oluşturmaları istenmiştir. Öğrenme ortamında bu 

aşamanın temsili Şekil 4’te sunulmuştur.  
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Şekil 4. Öğrenme ortamında ‘sorumluluk aktarma’ aşamasının temsili. 

 

Eylem: Gruplar problemle baş başa bırakılmıştır. Probleme çözüm arayışı sürecinde istedikleri takdirde deneyler 

yapabilmeleri için laboratuvar malzemelerine; teorik bilgi arayışları için farklı fizik kaynak kitapları ve İnternet 

bağlantısı ile her türlü kırtasiye malzemesine ulaşmaları sağlanmıştır. Bu süreç içerisinde araştırmacı gözlemci ve 

rehber görevlerindedir. Sınıf ortamında dolaşarak öğrencilerin probleme çözüm üretme süreçlerini gözlemlemiş 

ve öğrenci sorularına doğru yanıtı vermekten kaçınarak onlara sorular sormuştur. Öğrenme ortamında bu aşamanın 

temsili Şekil 5’te sunulmuştur.2 

 

 
 

Şekil 5. Öğrenme ortamında ‘eylem’ aşamasının temsili 

 

İfade etme: Öğrencilerin problemin çözümüne yönelik geliştirdikleri yolları çözümün türüne göre denemelerine 

fırsat verilmiştir. Örneğin, verilen problem durumuna çözüm olarak bir deney tasarlayan grup deneyin işleyip 

işlemediğini test etmiş, işlemeyen noktalar olduğunda deneyi düzenleyerek tekrar yapmalarına olanak sağlanmış 

ve deneyin problemin çözümü için uygun olup olmadığı grup içinde tartışılması desteklenmiştir. Bu sayede, grup 

içinde etkileşimleri ile ortak bir çözüme ulaşmaları sağlanmıştır. Bu süreçte araştırmacı yine gözlemci ve rehber 

görevlerindedir. Öğrenme ortamında bu aşamanın temsili Şekil 6’da sunulmuştur. 

 

 

 

 
2Şekil 5, 6 ve 7’de yer alan öğrenci gruplarının içinde ve arasındaki oklar Şekil 1’de yer alan adidaktik öğrenme sürecindeki 

eylem-bilgi ilişkisini ve geri bildirim sürecini temsil etmektedir. 
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Şekil 6. Öğrenme ortamında ‘ifade etme’ aşamasının temsili 

 

Onaylama: Öğrencilerin ürettikleri çözümlerin doğruluğu üzerinde araştırma yapmaları ve çözümlerinin 

kullanışlılığını belirlemeleri istenmiştir. Grup çalışmasının sonunda her grup problem durumu ile birlikte 

oluşturduğu çözümü araştırmacıya ve diğer öğrencilere sunmuştur. Hazırladıkları çözüm için, gerekirse 

araştırmacı da birkaç noktaya dikkat çekerek küçük bir tartışma ortamı oluşturulmuştur. Bu tartışma süreci 

içerisinde sunum yapan gruptaki öğrencilerden diğer öğrencileri ikna etmeleri istenmiştir. Öğrenme ortamında bu 

aşamanın temsili Şekil 7’de sunulmuştur. 

 

 
 

Şekil 7. Öğrenme ortamında ‘onaylama’ aşamasının temsili 
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Kurumsallaştırma: Bu evrede, öğrencilerin elde ettikleri bilgileri araştırmacı tarafından konu içeriği kapsamında 

resmileştirilmesi sağlanmıştır. Resmileştirme sürecinde etkinliğin arkasında yatan teorik bilgilerin yanı sıra, 

uygulama alanlarının ve temel teorik bilgilerinde verildiği araştırmacı tarafından farklı fizik kaynak kitaplarından 

derlenerek hazırlanan ve öğrencilerin sahip oldukları öğrenme stilleri dikkate alınarak deney videosu, 

simülasyonlar, okuma parçaları, farklı problem türleri gibi farklı içeriklerle desteklenen ders materyalleri 

kullanılmıştır. Öğrenme ortamında bu aşamanın temsili Şekil 8’de sunulmuştur. 

  

 
 

Şekil 8. Öğrenme ortamında ‘kurumsallaştırma’ aşamasının temsili 

 

Bu süreç sonunda doğru akım, elektromanyetik indüksiyon ve alternatif akım olmak üzere üç ayrı adidaktik 

öğrenme ortamı hazırlanarak Genel Fizik II ve Genel Fizik Laboratuvarı II dersleri içerisinde yürütülmesi 

planlanmıştır.  

 

Yerel (Mikro) Didaktik Değişkenleri Belirleme 

Yerel (mikro) değişkenler ise, öğretim mühendisliğinin bir bölümünü etkileyebilecek nitelikteki değişkenlerdir. 

Hazırlanan ortamların yerel organizasyonu (her bir ders/seans) ile ilişkili olan yerel (mikro) didaktik değişkenler 

belirlenmiştir: Öğrencilerin sahip olduğu öğrenme stilleri uyarınca teknoloji destekli materyaller (deneylere ait 

videolar, simülasyonlar kullanma), okuma parçaları (farklı disiplinlerden veya bilim insanlarının çalışmalarından 

örnekler sunma), problem çözme, kavramların tanımlarından ve kavramlar arası ilişkilerden yola çıkarak kavram 

haritaları oluşturma, günlük hayattan uygulamalar gibi öğrencilerin bilgilerini ortaya çıkaracak konulara özgü 

olarak hazırlanan öğretim materyalleridir. 

 

Öğrenme Ortamları ve Veri Toplama Araçları İçin Öncü Analizin Yapılması 

Belirlenen genel (makro) ve yerel (mikro) değişkenler bağlamında, tasarlanan adidaktik öğrenme ortamları ve veri 

toplama araçları için öncü analizler gerçekleştirilmiştir. Öncü analizin temel amacı, tasarımda yapılan tercihlerin, 

belirlenen didaktik değişkenlerin ne derece anlamlı olduğunu, nasıl ve ne oranda öğrenci davranışlarının kontrol 

etme imkanı sunduğunu göstermektir (Arslan & Sağlam-Arslan, 2016). 

 

Tasarlanan adidaktik öğrenme ortamlarında verilen görevlere yönelik öncü analizler ön uygulama ve pilot 

uygulama sonuçları dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, veri toplama araçları ile ilgili öncü 

analizler, yine ön uygulama ve pilot uygulama sonuçlarının yanı sıra, uzman görüşleri de dikkate alınarak 

gerçekleştirilmiştir. 
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3. Sonuç ve Tartışma 

Elektrik akımı konularına yönelik adidaktik öğrenme ortamlarının tasarlanması amacıyla hazırlanan bu çalışma ile 

genellikle matematik öğretiminde yararlanılan didaktik öğrenme teorisinin farklı bir disiplinde uygulanma durumu 

araştırılmış ve uygulanabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu çalışma kapsamında öğrenmeyi etkileyen 

değişkenler gerçek koşullar altında saptanarak adidaktik öğrenme ortamları tasarlandığından, bu ortamlardan 

öğretim üyelerinin ve öğretmenlerin faydalanabileceğine inanılmaktadır. Fen öğretiminin amacının, öğrencinin 

günlük hayatta karşılaştığı olayları ve durumları anlamlandırabilmesi olduğu düşünüldüğünde (Balım, İnel & 

Evrekli, 2008), günlük hayatta karşılaşılan, gözlenmesi zor ve süreç gerektiren fen kavramlarının öğretimine 

yönelik bu gibi öğrenme ortamlarının tasarlanarak kullanılması, öğrencilerin bilgiyi zihinlerinde daha kolay 

yapılandırmasına imkan sağlayacaktır. Ayrıca, tasarlanan adidaktik öğrenme ortamlarının benzer altyapı 

kullanılarak eğitimin her kademesinde öğrenim gören öğrencilerin öğretim sürecinin iyileştirilebilmesi için 

kullanılması önerilmektedir. Bireye özgü öğrenme ortamlarının hazırlanmasının da bireyin bilgiyi zihninde daha 

sağlam yapılandırmasına ve kalıcı bilgiler edinmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bireye özgü olarak 

geliştirilmesi amaçlanan bu tür öğrenme ortamlarının etkileri zihinsel model yaklaşımı gibi süreci bireysel olarak 

değerlendirmeye imkan sağlayan yaklaşımlar kullanılarak tespit edilmesi önerilebilir. Öğretim sürecinin içerisinde 

zihinsel modeller olaylar, durumlar ve sistemler hakkında nasıl ve niçin sorularına cevap vererek bireylerin 

kavrama derecesini gösteren kullanışlı bir bilgi olarak kullanılmaktadır (Vosniadou & Brewer, 1992). Bu sebeple, 

zihinsel model yaklaşımının bireyin süreç içerisinde edindiği bilgilerin yapısının ve ilişkilerinin ortaya çıkarılması 

amacıyla kullanmasının uygun olduğu düşünülmektedir.  
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Özet 

Bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutları bulunan öğrenci katılımı, öğrencilerin etkinliklere aktif katılımı, çok 

sayıda öğrencinin etkinliklere ve uygulama sürecine katılarak bilgilerini ötelemesi, öğrencilerin çalışma ve 

problem çözmedeki yaşantısal öğrenme durumlarına ilişkin geri bildirimler yoluyla öğrenmelerini anlamlandırarak 

derinleştirmesidir. Öğrenci katılım düzeyi ile motivasyonu arasında doğrusal bir ilişki bulunduğu yapılan 

çalışmalarla ortaya konulmuştur. Düzenli öğrenci katılımı beraberinde ilişkili olarak yüksek katılımlı sınıflar 

getirmektedir. Davranışsal katılımın başarı üzerinde, duyuşsal katılımın ise akademik başarı üzerindeki pozitif 

etkisi uzmanlar tarafından vurgulanmaktadır. Öğrenci katılımı çalışmalarının ilkokul düzeyinde etkili biçimde 

yürütülmesi, sonraki eğitim kademelerindeki başarısını da olumlu olarak etkilemektedir. Toplum, aile ve sınıf gibi 

sosyal yapıların içinde yer alan okulun, sosyo-ekonomik koşullar ve kültürden etkilendiği göz önünde 

bulundurulduğunda, öğrenci katılımı çalışmalarının özellikle ilkokul döneminde kritik bir öneme sahip olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda öğrenci katılımında başarının sağlanması için öğrenci katılımıyla birlikte, aile 

katılımı da oldukça önemlidir. Bu çalışmada, sosyo-ekonomik statü değişkeni bağlamında, ilkokul dördüncü sınıf 

öğrencilerinin deneyimleri temelinde aile katılımı çalışmalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu temel amaç 

doğrultusunda, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerini desteklemek için gerçekleştirilen okul içi/dışı aile katılımı 

türleri nelerdir? sorusuna yanıt aranmıştır. Çalışma nitel desende planlanmıştır. Örneklem grubunu farklı sosyo-

ekonomik statüdeki ilkokullarda öğrenim gören 4. sınıf öğrencileri arasından küme örnekleme tekniği ile 

belirlenen öğrenciler oluşturmaktadır. Bu çalışmaya, sosyo-ekonomik düzeyi düşük, orta ve üst statüdeki her bir 

okuldan 182, toplamda ise 546 öğrenci seçilmiştir. Çalışma grubunda 340 kız ve 206 erkek öğrenci bulunmaktadır. 

Verilerin analizi içerik analizi yoluyla gerçekleştirilmiştir. İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin deneyimleri temelinde 

aile katılımı çalışmaları üç ana temada belirlenmiştir. Öğrenciler tarafından aile katılımı çalışmaları; ödevler ve 

projeler, milli günler, özel günler ve kutlamalar, sanatsal, sosyal ve sportif faaliyetler, toplum destekli farkındalık 

çalışmaları olarak ifade edilmiştir. Öğrenci deneyimleri temelinde aile katılımları, en çok davranışsal boyutta 

gerçekleşirken en az bilişsel boyutta gerçekleşmiştir. Öğrenci deneyimleri temelinde aile katılımı yetersizlikleri 

ise aile temelli sorunlarla okul ve öğretmen temelli sorunlar olarak yansıtılmıştır. Aileyle birlikte öğrenci 

katılımının davranışsal boyutta en yoğun, duyuşsal boyutta orta düzeyde ve bilişsel boyutta oldukça az katılımın 

gerçekleşmesi, aile katılımının en çok ödev ve proje yapımında gerçekleştirilmesi ve bazı aileler tarafından evde 

ve okulda katılım gerçekleştirilmemesi bu çalışmanın dikkat çekici sonuçlarıdır.  

 

Anahtar Kelimeler: İlkokul, Aile Katılımı, Öğrenci Katılımı, Akademik Başarı, İstendik Davranış 
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Abstract 

Student participation having cognitive, affective and behavioral dimensions means active participation of students 

in the activities, the participation of many students in the activities and application process, and their deepening of 

their learning through the feedback from their teachers about their experiences in working and problem solving. It 

has been revealed that there is a linear relationship between student participation level and motivation. Regular 

student participation leads to classes with high participation. The positive effect of behavioral participation on 

achievement and affective participation on academic achievement is emphasized by experts. The effectiveness of 

student participation at the primary school level positively affects the success of the student at following levels of 

education. Considering that the school, which is located in social structures such as society, family and class, is 

affected by socio-economic conditions and culture, it is seen that student participation has a critical importance 

especially in primary school period. In this context, in addition to student participation, family participation is also 

very important for the success of student participation. In this study, it is aimed to examine the family participation 

activities based on the experiences of fourth grade primary school students in the context of the variable of socio-

economic status. For this main purpose, an answer was sought for the question what are the types of in-school / 

out-of-school family participation to support primary school fourth grade students? The study was planned in 

qualitative design. The sample group is consisted of 4th grade students who are from different socio-economic 

statuses and were selected by cluster sampling technique. In this study, 182 students were selected from each 

school having low, middle and high socio-economic level. In total, 546 students participated in the study.  The 

study group is consisted of 340 female and 206 male students. Data analysis was carried out through content 

analysis. Based on the experiences of primary school 4th grade students, family participation activities were 

collected under 3 main themes. Students expressed family participation activities as homework and projects, 

national days, special days and celebrations, artistic, social and sportive activities, and community-supported 

awareness activities. On the basis of student experiences, family participation was mostly performed in the 

behavioral dimension and least in the cognitive dimension. Inadequacy of family participation was reflected as 

family based problems and school and teacher based problems. The most significant results of this study are the 

fact that student participation with the family is the most intense in the behavioral dimension, moderate in the 

affective dimension, and very little in the cognitive dimension, family participation is mostly realized in homework 

and project making and some families do not participate at home and school. 

 

Keywords: Primary school, Family Participation, Academic Achievement, Terminal Behavior 
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1. Giriş 

Bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutları bulunan öğrenci katılımı, öğrencilerin etkinliklere aktif katılımı, çok 

sayıda öğrencinin etkinliklere ve uygulama sürecine katılarak bilgilerini ötelemesi, öğrencilerin çalışma ve 

problem çözmedeki yaşantısal öğrenme durumlarına ilişkin geri bildirimler yoluyla öğrenmelerini anlamlandırarak 

derinleştirmesidir (Fredricks, Blumenfeld ve Paris, 2004; Kuh, 2009). Bu katılım türlerinden davranışsal katılım; 

öğrencilerin okul içi ve dışı etkinliklerini kapsamakta olup olumlu davranış geliştirme, akademik katılım sağlama 

ve okul faaliyetlerine katılma süreçlerini kapsamaktadır. Duyuşsal katılım; öğrencilerin derse, okula, 

öğretmenlerine, sınıf arkadaşlarına karşı pozitif tutum ve katılımlarının yanı sıra çevresiyle iletişimdeki tutum ve 

davranışlarıdır. Bilişsel katılım ise; bireylerin öğrenme stillerine göre uygun stratejileri kullanarak öğrenme 

sürecine aktif bir şekildeki katılımında öz yeterlilik, motivasyon, öğrencilerin okul, öğretmen, diğer öğrenciler ve 

kendileriyle olan algıları ve inançlarını kapsamaktadır. 

 

Ailenin çocuğun hayatına katılımı çocuğun doğduğu andan itibaren başlamaktadır. Ailenin, çocuğun bilişsel ve 

duyuşsal gelişimine katılımının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesinin, kendisi ve toplumla barışık nesiller 

yetiştirme açısından oldukça önemli olduğu söylenebilir. Bu bağlamda çocuğun bilişsel ve duyuşsal gelişiminde 

informal öğrenme türlerinden biri olan aile katılımı önemli bir rol oynamaktadır. Aile katılımı modellerinde aile, 

bir yandan öğretici, karar verici, gözlemci, geçici olarak gönüllü, gönüllü kaynak sağlayıcı, istihdam kaynağı 

olarak yer alırken öte yandan evde öğrenme, iletişim, karar verme, gönüllülük ve toplumla işbirliğine yardımcı 

olarak görülür. 

 

Eğitimde aile katılımı, çocuğun eğitimini, okul başarısını ve gelişimini bütüncül bir şekilde destekleyerek, evde 

ve okulda yaptığı çalışmalarda aile ile okulun çok yönlü işbirliği sürecidir (Epstein ve Sheldon, 2002). Son yıllarda, 

eğitimciler ve eğitimde politika yapıcılar tarafından öğrencinin okul başarısında önemli rol oynayan faktörlerden 

biri olan öğrenci katılımıyla birlikte aile değişkeni üzerinde önemle durulmaktadır (Graue ve Brown, 2003). Bu 

bağlamda aile katılımı çalışmaları üzerinde önemle durulan bir konu haline gelmiş, aile katılımının öğrencilerin 

akademik başarısını desteklediği ve istendik davranışlar sergileme eğilimlerini artırdığı görülmüştür (Domina, 

2005). Bundan dolayı eğitim öğretim uygulamalarına ilişkin yönetmeliklerde, okulun eğitim programları ve 

uygulanması sürecine ailelerin katılımını özendiren düzenlemelere yer verilmektedir. Aile katılımı ile ilgili 

çalışmalarda, alt sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin katılımı,  çocuğun gelişim ve başarısında oldukça önemli 

görülür (Domina, 2005). Barnard (2003) ise ilkokul eğitimi sürecinde etkili biçimde yürütülen aile katılımının, 

çocuğun lise başarısını da boylamsal olarak etkilediğini ifade etmektedir.  

 

Öğrenci katılım düzeyi ile motivasyonu arasında doğrusal bir ilişki bulunduğu yapılan çalışmalarla ortaya 

konulmuştur. Düzenli öğrenci katılımı beraberinde ilişkili olarak yüksek katılımlı sınıflar getirmektedir. 

Davranışsal katılımın başarı üzerinde, duyuşsal katılımın ise akademik başarı üzerindeki pozitif etkisi uzmanlar 

tarafından vurgulanmaktadır. Bu bağlamda öğrenci katılımıyla PISA ve TIMSS gibi sınavlardaki başarı arasındaki 

ilişki çok sayıdaki çalışmalarla yansıtılmıştır (Bomia, Beluzo, Demeester, Elander, Jhonson ve Sheldon, 1997; 

Kahraman, 2014). 

 

Öğrenci katılımı çalışmalarının ilkokul düzeyinde etkili biçimde yürütülmesi, sonraki eğitim kademelerindeki 

başarısını da olumlu olarak etkilemektedir. Toplum, aile ve sınıf gibi sosyal yapıların içinde yer alan okulun, sosyo-

ekonomik koşullar ve kültürden etkilendiği göz önünde bulundurulduğunda, aile destekli öğrenci katılımı 

çalışmalarının özellikle ilkokul döneminde kritik bir öneme sahip olduğu görülmektedir. Bu bağlamda öğrenci 

katılımında başarının sağlanması için öğrenci katılımıyla birlikte, aile katılımı da oldukça önemlidir. Bu çalışmada, 

sosyo-ekonomik statü değişkeni bağlamında, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin deneyimleri temelinde aile 

katılımı çalışmalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu temel amaç doğrultusunda, ilkokul dördüncü sınıf 

öğrencilerini desteklemek için gerçekleştirilen okul içi/dışı aile katılımı türleri nelerdir? sorusuna yanıt aranmıştır. 
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2. Yöntem  

Araştırma Modeli 

Çalışma nitel desende planlanmıştır. Nitel araştırma deseninde planlanan bu çalışmanın verileri, Rize ilindeki 

farklı sosyo-ekonomik statüde bulunan ilkokul 4. sınıf öğrencilerinden küme örnekleme tekniği ile belirlenen 

öğrencilerin yazılı görüşlerinden elde edilmiştir.  

 

Evren-Örneklem, Çalışma Grubu 

Araştırmanın evrenini, Rize ilindeki farklı sosyo-ekonomik statüdeki ailelerden gelen öğrencilerin eğitim gördüğü 

ilkokullardaki 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2019 eğitim yılında Rize İl Milli 

Eğitim Müdürlüğüne bağlı farklı sosyo-ekonomik statüdeki ilkokullarda öğrenim gören 4. sınıf öğrencileri 

arasından küme örnekleme tekniği ile belirlenen öğrenciler oluşturmaktadır. Bu çalışmaya, sosyo-ekonomik 

düzeyi düşük, orta ve üst statüdeki her bir okuldan 182, toplamda ise 546 öğrenci seçilmiştir. Çalışma grubunda 

340 kız ve 206 erkek öğrenci bulunmaktadır.  

Verilerin Toplanması / Veri Analizi 

Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış yazılı görüşme formu ile elde edilmiştir. Görüşme 

formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, öğrencilerin cinsiyet, anne-baba mesleği, gelir durumu, ödev 

yapmak için ayrılan zaman, ödev yapımında ailenin nasıl katkı sağladığını belirlemeyi amaçlayan 5 demografik 

soru bulunmaktadır. İkinci bölüm, öğrencilerin deneyimleri temelinde aile katılımı çalışmalarının neler olduğunu 

belirlemek amacıyla ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerine yönlendirilen bir açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Bu 

soru öğretmen görüşleri alınarak literatüre dayalı olarak hazırlanmıştır. Yazılı görüşme formunda aile katılımı 

çalışmalarının neler olduğu ve görüşlerini nasıl ifade edeceğiyle ilgili yönergede gerekli açıklamalar yapılmıştır. 

Görüşme formunun güvenirliği için sosyo-ekonomik düzeyi düşük, orta ve üst statüdeki okullardan bir öğrenciyle 

pilot görüşme yapılmıştır.  

 

Veri toplama işlemi sonrası, verilerin analizi içerik analizi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Veriler, öğrencilerinin 

deneyimleri temelinde aile katılımı çalışmaları hakkındaki görüşleri anlamlı birimler oluşturacak şekilde 

kodlanmıştır. Kodlanan verilere bağlı olarak ana temalar belirlenmiştir. Ana temalara bağlı olarak tablolar 

hazırlanmıştır. Bu tablolarla birlikte, katılımcıların ana temaları açıklayan çarpıcı görüşleri sunulmuştur. 

 

3.  Bulgular 

Tema 1. Öğrenci deneyimlerine göre aile katılımı türleri  

 
Tablo 1’de öğrenci deneyimlerine göre aile katılımı türlerine ilişkin ana temalara yer verilmiştir. 

 

Tablo 1. Öğrenci deneyimlerine göre aile katılımı türleri 

Ana Tema Katılımcı f 

Ev ödevleri 490 

23 Nisan 450 

Yerli malı 369 

Öğretmenler günü 300 

Sportif turnuvalar 290 

Kan bağışı 270 

Okuma bayramı 250 

Proje ödevleri 247 

Sınıf kahvaltısı 60 

Kermes 50 

Kitap okuma 50 

Okul gezisi 48 

Tiyatro 12 
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Tablo 1’de, öğrenciler tarafından aile katılımı çalışmaları; ödevler ve projeler, milli günler, özel günler ve 

kutlamalar, sanatsal, sosyal ve sportif faaliyetler, toplum destekli farkındalık çalışmaları olarak ifade edilmiştir. 

 

Tema 2. Öğrenci deneyimleri temelinde aile katılımı boyutları 

Öğrenci deneyimleri temelinde aile katılımı boyutları üç ana temada belirlenmiştir. Bu ana temalar (1) Öğrenci 

deneyimleri temelinde davranışsal aile katılımları (2) Öğrenci deneyimleri temelinde duyuşsal aile katılımları, (3) 

Öğrenci deneyimleri temelinde bilişsel aile katılımlarıdır. Tablo 2’de öğrenci deneyimleri temelinde aile katılımı 

boyutlarına ilişkin ana temalar yer almaktadır. 

 

Tablo 2. Öğrenci deneyimleri temelinde aile katılımı boyutları 

Ana Tema  Toplam 

 f 

SED 

Düşük 

f 

SED 

Orta 

f 

SED Yüksek 

f 

Öğrenci deneyimleri temelinde davranışsal aile 

katılımları 

2057 367 595 962 

Öğrenci deneyimleri temelinde duyuşsal aile 

katılımları 

568 39 133 396 

Öğrenci deneyimleri temelinde bilişsel aile katılımları 70 2 12 56 

 

Tablo 2’de yer alan davranışsal boyuttaki aile katılımları ödevler ve projeler, milli günler, özel günler ve 

kutlamalar, sanatsal, sosyal ve sportif faaliyetler olarak öğrenciler tarafından yansıtılmıştır. Aşağıda sosyo-

ekonomik düzeyi yüksek okullarda öğrenci deneyimleri temelinde davranışsal boyuttaki aile katılımına ilişkin 

çarpıcı görüşlere yer verilmiştir:  

 

Annem benim resmime ve projeme yardım ederken hoşuma gider. Bir ödevime yardım ederken de hoşuma gider 

(K19). 29 Nisan’da dansa katılmıştım. Annem, amcamın kızı, abimler beni izlemeye gelmişti. O günüm çok güzel 

geçmişti. Amcamın kızı kameraya aldı. Sadece dans ile değil yarışmaya katılmıştım. Yarışmam sandalye 

kapmacaydı. Ama ödülü kazanamamıştım. O beni çok üzmüştü (K24). Bir gün öğretmen fen bilimlerinden bir ödev 

vermişti. Ben o ödevi babamla yaptım. Öğretmen dünya ve güneşle ilgili bir proje yapmıştım. Babama ilk alması 

gereken malzemeleri söyledim. İki tane topi kartonu, raptiye ve keçeli kalem. İlk olarak babamdan yardım alarak 

kartondan bir dikdörtgen kestik. Sonra yan yana iki delik açtık. Topları alıp ben keçeli kalemle boyadım. Sonra 

babamla toplara iki delik açtık. Sonra kartondaki raptiyelere toptaki deliklere geçirdik. Ama yapıştırmadık çünkü 

dönmeleri gerekiyordu (K47). Anneler gününde öğretmenimiz çok güzel bir program hazırlamıştı. Biz de bu 

programda görev almıştık. Bizi seyretmeye gelmişlerdi çok mutlu olmuştum (K60). Annem bizi Rize belediye 

başkanına götürmüştü. Orda çok eğlenmiştik ve belediye başkanımızı daha yakından tanımıştık (K104).  

 

Aşağıda sosyo-ekonomik düzeyi orta ve düşük okullarda öğrenci deneyimleri temelinde davranışsal boyuttaki aile 

katılımına ilişkin birer görüşe yer verilmiştir:  

 

Çocuk bayramında yumurta yarışmasına katıldım. Annem beni izlemeye gelmişti. O yarışmada birinci oldum. Aynı 

zamanda çok mutlu oldum, gururlandım. Bu etkinliği ve o günü hiç unutmadım (K279_SED_O). 23 Nisan’da ya 

da bazı faaliyetlerde bana yardımcı oluyorlar ve çok eğleniyoruz (K447_SED_D). 

 

Aşağıda sosyo-ekonomik düzeyi yüksek okullarda öğrenci deneyimleri temelinde duyuşsal boyuttaki aile 

katılımına ilişkin çarpıcı görüşlere yer verilmiştir: 

 

Okulda boş derslerde yapılan sinema, tiyatro ve benzerleri eğlenceli ve eğitici oyunlar oynama. Bu derslerde resim 

atölyelerinde resim yapılmasına annem yardım ediyor. Bu çocuklar için çok eğlenceli bir kampanya oldu (K21). 

Hem annem hem de babam yardım kampanyalarına destek oluyorlar (K106). Birgün okulda kuş evi yapmıştık. 

Kuş evi yapmak için yardımımıza annem gelmişti. Kuş evini hep beraber yaptık, boyadık ve kurutup küçük bir 

fotoğraf çektik (K128). Evde her gün kitap okuma saati uyguluyoruz. İlgi duyduğumuz bilimsel konularda hep 

beraber araştırmalar yapıyoruz. Ben bilim adamı olacağım (K131). 
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Aşağıda sosyo-ekonomik düzeyi orta okullarda öğrenci deneyimleri temelinde duyuşsal boyuttaki aile katılımına 

ilişkin çarpıcı görüşlere yer verilmiştir:  

 

Kızılay’a kan verdiler yani annem bu etkinliğe katıldığı için çok mutluyum (K239). Çevreyi korumak adına bez 

torba dağıtmıştık. Annem ve babam da ordaydı (K301). Projeler, fen konusu, matematik projesi (K392). 

Derslerime yardım yapmaları. Kitap okuyorsam onların da okuması. Bir saat ya da bir saatten az oyun oynaması. 

Test çözdüm mü benimle test çözmesi. Beş taş oynadım mı onların da benimle oynuyor. Ödevimi yaptım mı onlar 

da kitap ya da test çözer. Biraz otuz dakika bilgisayara ya da tablette oynarım. (K407) 

 

Aşağıda sosyo-ekonomik düzeyi yüksek okullarda öğrenci deneyimleri temelinde bilişsel boyuttaki aile katılımına 

ilişkin çarpıcı görüşlere yer verilmiştir:  

 

Kitap okuma saati (K38). Zekâ oyunları oynamak (K43). Öğretmenimiz bize atasözleri kelimesi verdi. Evde 

onlarla oynuyoruz (K67). Sinemaya gitmek, projelere katılmak, pikniğe gitmek, su savaşı yapmak, futbol turnuvası 

yapmak, öğretmenin verdiği kitapları okumak (K88). Bütün aile salonda toplanırız akıl oyunlar testler vb şeyler 

yaparız (K92). Anne ve babam sınıfımıza gelerek bize origami etkinliği yaptırdılar. Küp yaptık. Geometrik 

cisimleri anlattılar. Sonra da bize hediye vererek ayrıldılar (K104). Bir gün okuldan çıkıp otobüse bindik. O sırada 

annem de oradaydı. Belediye parkında bez poşet ve file dağıtıyorduk. O gün çok eğlendim. Hatta babaannem ve 

dedem bile aradaydı. Herkese poşet dağıttık. Bir de İHA’ya röportaj bile verdik (K113). Biz öğretmenlerimizle 

parka gitmiştik. Yer çekimi konusunu işlemeye gittik orada parkta oynadık. Ders işledik geri geldik (K128). Anne 

ve babama göre bu okul çok eğlenceli ve faydalıdır. Bu okulun etkinliklerini çok güzel eğlendirici ve çok faydası 

olduğunu söylüyor. Mesela annem öğretmenimin düzenlediği bir etkinliğe gitti ve o etkinliğe hayran kaldı (K168). 

 

Aşağıda sosyo-ekonomik düzeyi orta okullarda öğrenci deneyimleri temelinde bilişsel boyuttaki aile katılımına 

ilişkin çarpıcı görüşlere yer verilmiştir:  

 

Ailem proje ödevlerinde yardım eder (K268). Kitap okuma yarışmasına annemle beraber katıldım  (K384). Sınıfta 

kitap okuma etkinliğine annem de katıldı (K401).  

 

Sosyo-ekonomik düzeyi düşük okullarda öğrenci deneyimleri temelinde bilişsel boyutta sadece 2 aile katılımı ifade 

edilmiştir. Bu bağlamda sosyo-ekonomik düzey değişkeninin aile katılımındaki davranışsal, duyuşsal ve bilişsel 

katılımlarının bir belirleyici olduğu söylenebilir.  

 

Tema 3. Öğrenci deneyimleri temelinde aile katılımı yetersizlikleri 

 

Öğrenci deneyimleri temelinde aile katılımı yetersizlikleri iki ana temada belirlenmiştir. Bu ana temalar (1) Aile 

temelli sorunlar,  (2) Okul ve öğretmen temelli sorunlardır. Tablo 3’de öğrenci deneyimleri temelinde aile katılımı 

yetersizliklerine ilişkin ana temalar yer almaktadır. 

 

Tablo 1. Öğrenci deneyimleri temelinde aile katılımı yetersizlikleri 

Ana Tema Toplam f SED Orta f SED Düşük f 

Aile temelli sorunlar 92 19 73 

Okul ve öğretmen temelli sorunlar 37 12 25 

 

Sosyo-ekonomik düzey değişkeni bağlamında, öğrenci deneyimleri temelinde aile katılımı yetersizliklerinin düşük 

ve orta düzeydeki okullardan yansıtıldığı ortaya konulmuştur. sosyo-ekonomik düzey değişkeninin aile 

katılımındaki yetersizliklerinin bir belirleyici olduğu söylenebilir. 

 

Aşağıda sosyo-ekonomik düzeyi düşük ve orta okullarda öğrenci deneyimleri temelinde aile katılımı 

yetersizliklerinden aile temelli sorunlara ilişkin çarpıcı görüşlere yer verilmiştir:  
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Aile temelli sorunlar 

Ailemle annem, ablam babam gelemedi okuldaki etkinliklere, çünkü çalışıyordu. Abim de askerde olduğu için 

gelemedi (K234_SED_O). Babam çok çalışıyor. Sabah 6.00’da geliyor eve (K378_SED_O). Anne-babamla 

katıldığım eğlenceli ya da faydalı bir okul etkinliği yoktur (K411_SED_D). Annem-babam beni hiç okulda yapılan 

etkinliklere bırakmadılar (K463_SED_D). Benim annemle babam benimle hiçbir etkinliğe katılamadılar çünkü 

zamanları yoktu. Ama bazı etkinliklere sınıf anneleriyle katıldım (K502_SED_D). Babam bile ilgilenmiyor 

ödevlerimle. Kendim yapıyorum (K522_SED_D). Babam sadece parada yarımcı olur. Ev ödevlerime kimse 

yardımcı olmaz (K540_SED_D). 

 

Okul ve öğretmen temelli sorunlar 

Okulda herhangi bir etkinlik yapılmamıştır (K412_SED_D). 

Öğretmenimiz pek etkinlik yapmaz (K431_SED_D). 

Öyle bir etkinlik olmadı (K523_SED_D). 

 

Bu çalışmanın bulguları bağlamında; öğrenci deneyimleri temelinde aile katılımları, en çok davranışsal boyutta 

gerçekleşirken en az bilişsel boyutta gerçekleşmiştir. Öğrenci deneyimleri temelinde aile katılımı yetersizlikleri 

ise aile temelli sorunlarla okul ve öğretmen temelli sorunlar olarak yansıtılmıştır. Aileyle birlikte öğrenci 

katılımının davranışsal boyutta en yoğun, duyuşsal boyutta orta düzeyde ve bilişsel boyutta oldukça az katılımın 

gerçekleşmesi, aile katılımının en çok ödev ve proje yapımında gerçekleştirilmesi ve sosyo ekonomik düzeyi orta 

ve düşük düzeydeki bazı aileler tarafından evde ve okulda katılım gerçekleştirilmemesi bu çalışmanın dikkat çekici 

sonuçlarıdır. 

 

4. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışma, nitel araştırma deseninde planlanmıştır. Bu çalışmada, Rize ilinin mevcut coğrafi durumu da göz 

önünde bulundurularak düşük, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeyde eğitim gören ilkokul 4. sınıf öğrencilerin 

deneyimleri temelinde aile katılımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi ve Rize için genel bir sonuca ulaşılması 

amaçlanmıştır. İlkokulda aile katılımı çalışmalarının öğrenci deneyimleri temelinde incelenmesine ilişkin üç ana 

tema belirlenmiştir. Öğrenciler aile katılımı çalışmalarını ödevler ve projeler, milli günler, özel günler ve 

kutlamalar, sanatsal, sosyal ve sportif faaliyetler, toplum destekli farkındalık çalışmaları olarak ifade etmektedir.  

 

Araştırma sonuçlarına bakıldığında, öğrencilerin çoğunluğu tarafından sosyo-ekonomik düzeyi düşük, orta ve 

yüksek okullarda davranışsal boyuttaki aile katılımlarının gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Buna karşın sosyo-

ekonomik düzeyi orta ve düşük okullarda duyuşsal ve bilişsel boyutta aile katılımlarının gittikçe azaldığı ortaya 

konulmaktadır. Bu bağlamda sosyo-ekonomik düzey değişkeninin aile katılımındaki davranışsal, duyuşsal ve 

bilişsel katılımlarının bir belirleyicisi olduğu söylenebilir. Türkiye’de, ilkokulda öğrenci deneyimleri temelinde 

aile katılımı çalışmaları oldukça sınırlıdır.  Bundan dolayı çalışmanın sonuçları alan yazında yapılan çalışmalarla 

desteklenmiştir. Konuyla ilgili bazı çalışmalarda Türkiye’de aile katılımının yüksek olduğu bulgularına 

ulaşılmıştır (Gültekin ve Kılıç, 2014; Kılıç, 2010; Selanik-Ay ve Aydoğdu, 2016; Şaban, 2011; Şad ve Gürbüztürk, 

2013). Konuya ilişkin yapılan çalışmalar incelendiğinde, öğretmenleriyle etkili iletişim kurarak işbirliği içinde 

olan ailelerdeki öğrencilerin okul yaşantısında akademik olarak daha başarılı oldukları, okula daha kolay uyum 

sağladıkları, olumlu davranış ve tutumları daha sık sergiledikleri görülmektedir (Epstein, 2011; Henderson, Mapp, 

Johnson & Davies, 2007; Sheldon, 2003). Bu bağlamda öğrencinin akademik başarısına katkı sağlamak için ailenin 

bilişsel katılım düzeyi arttıkça akademik başarısının da arttığı söylenebilir. Bilişsel aile katılımın olumlu akademik 

sonuçlarla ilişkili olduğu konuyla ilgili alan yazın tarafından ortaya konulmuştur (Fredricks, Blumenfeld ve Paris, 

2004). Konuyla ilgili başka çalışmalarda eğitimde aile katılımı yüksek olan öğrencilerin sorumluluk alma 

duygularının, okula olan aidiyet düzeylerinin, derse katılımlarının, okul tutum ve motivasyonlarını olumlu 

etkilediği, öğrencilerin üst okullara kadar öğrenim görme isteğini uyarıcı fonksiyon gösterdiği ve disiplin 

sorunlarının en alt düzeyde olduğu vurgulanmaktadır (DeHass, Williems, Holbein, 2005; Epstein ve Sheldon, 

2002; Sheldon ve Epstein, 2005; Patrikakou, 2008).  

 

Bu çalışmanın sonuçları bağlamında Rize ilinde okulların sosyo-ekonomik düzeyi düştükçe aile katılımının da 

azaldığı ve yetersizleştiği ortaya konulmuştur. Türkiye’de, ilkokulda aile katılımı çalışmalarını inceleyen 

çalışmalarda, ailelerin eğitim sürecine katılımının bir gereklilik olmasına karşın ailelerin eğitim sürecine katılmada 

gönülsüz olduğu ve katılımın yetersiz kaldığına ilişkin bulgular yer almaktadır (Argon ve Kıyıcı; 2010; Erdoğan 
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ve Kasımoğlu, 2010; Şeker, 2009). Üst ve orta sosyo-ekonomik düzeydeki okullarda görevli öğretmenler 

tarafından aile katılımı nicelik ve nitelik yönünden pozitif olarak değerlendirilirken alt sosyo-ekonomik düzeydeki 

okullarda görevli öğretmenler tarafından aile katılımı yetersiz ve etkisiz bulunmaktadır (Bellibaş ve Gümüş, 2013). 

Başka çalışmalarda ise ailelerin çocuklarının ödevlerine gerekli katkıyı sağlayamadıkları ve çocuklarının eğitim 

sürecine katılım göstermeyi istemelerine karşın bu katılımın nasıl gerçekleştireceklerini bilemedikleri ortaya 

konulmuştur (Aksu ve Karaçöp, 2015; Keçeli-Kaysılı, 2008).  

Aile katılımı, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimleri için oldukça önemlidir. Aile 

katılımı yoluyla, aileler okula destekçi konumunda öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve gereksinimlerinin karşılanmasında 

da sorumluluğu paylaşmaktadırlar.  Bu bağlamda aile katılımı, öğrencilerin tüm yönleriyle gelişimi için örtük ve 

açık programlar yoluyla okul ve ailenin bütünleşmesine yardımcı olur.  

Çalışmadan elde edilen sonuçlara dayanarak, sosyo-ekonomik değişken bağlamında düşük ve orta düzeydeki 

ilkokullarda aile katılımı çalışmaları sürdürülebilirlik temelinde uygulanmalıdır. Düşük, orta ve yüksek sosyo-

ekonomik düzeydeki bütün okullar için aile katılımı çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Ayrıca aile katılımının 

yetersiz olduğu okullardaki öğretmen ve kurum eksiklikleri giderilmelidir. Bu bağlamda aile katılımının öğrenciler 

için önemli çıktıları göz önünde bulundurulduğunda aile katılımının başarılı ve işlevsel bir programın önemli bir 

boyutu olduğu anlaşılmaktadır. Öğrenciler için temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı ilkokul sürecinde, temel 

eğitim programının aile katılım boyutunu oluşturmak için tüm paydaşlar işbirliği içinde çalışmalıdır.  
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EK-1:     GÖZLEM FORMU 

Amaç:  

Müzelerde gerçekleşen okul gezilerinde öğrencilerin deneyimlerini ve kazanımlarını daha üst seviyeye 

çıkarmak amacı ile müze eğitimcilerinin öğrencilerle etkileşimlerini ve müzede yaşanan problemleri 

incelemek. 

 

Alt problemler: 

1. Müze eğitim süreci boyunca müze eğitmenleri ile öğrenciler arasında ne tür etkileşimler görülmektedir? 

2. Müze eğitimcileri belirledikleri hedeflere ulaşmak için ne tür uygulamalar yapıyorlar? 

3. Müze eğitimcilerinin yaşadığı problemler nelerdir? 

 

Gözlem Boyutları: 

1.Müze eğitimcilerinin öğrencilerle etkileşim etkinlikleri 

    Soru sorma 

 

    Yanıt verme 

 

    Açıklama 

 

    Yöneltme 

 

    Dikkate almama 

 

    Onaylama  

 

2.Öğrencilerin müze çalışanlarıyla etkileşim etkinlikleri 

                       Soru sorma 

                       Yanıt verme 

                       Dinleme 

                       İzleme 

                       Katılımcı olma 

                       Dikkate almama 
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EK-2:     GÖRÜŞME FORMU 

Merhaba, biz Ege Üniversitesi Fen Eğitimi yüksek lisans öğrencileriyiz. informal eğitim dersi kapsamında bu 

müzede bir çalışma yapmak istiyoruz. Yapacağımız çalışmanın amacı müzelerde gerçekleşen okul gezilerinde 

öğrencilerin deneyimlerini ve kazanımlarını daha üst seviyeye çıkarmak için öğrencilerin ve müze eğitimcilerinin 

rol ve etkileşimlerini incelemek. Bu çalışma için sizi gözlemlemek ve bazı sorular sormak istiyoruz. Yapılan 

görüşmelerde kimliğiniz gizli kalacak ve kimseyle paylaşılmayacaktır. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz. 

   

Amaç:  

Müzelerde gerçekleşen okul gezilerinde öğrencilerin deneyimlerini ve kazanımlarını daha üst seviyeye 

çıkarmak amacı ile öğrencilerin ve müze eğitimcilerinin rol ve etkileşimlerini incelemek. 

Alt problemler: 

1. Müze eğitim süreci boyunca müze eğitmenleri ile öğrenciler arasında ne tür etkileşimler görülmektedir? 

2. Müze eğitimcileri belirledikleri hedeflere ulaşmak için ne tür uygulamalar yapıyorlar? 

3. Müze eğitimcilerinin yaşadığı problemler nelerdir? 

 

 

Görüşme Soruları: 

1. Öğrencilerin bu müzeye geliş amacı nedir? 

2. Müzede yapılan aktiviteler nelerdir? 

3. Bu aktivitelerin amaçları nelerdir? Öğrencilere ne gibi katkılar sağlaması hedeflenmektedir? 

4. Katılımcı gruba göre bu amaçlarınız değişiyor mu? Nasıl değişiyor? 

5. Aktivitelerde katılımcı gruba göre değişiklikler yapıyor musunuz? Bu değişiklikler nelerdir? 

6. Müze eğitimlerinizde karşılaştığınız sorunlar nelerdir? 

7. Bu sorunları çözmeye yönelik neler yapıyorsunuz? 

8. Öğrencilerle etkileşiminizin müze eğitimine etkisi var mı? 

       9. Etkileşiminiz hangi yaş grubuyla daha iyi? Bunun nedeni ne olabilir? 

       10.İyi bir müze eğitimcisini nasıl tanımlarsınız? Siz buna ne kadar uyuyorsunuz? 
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Özet 

Tarih öğretimi yapılırken, tıpkı diğer bilimlerde olduğu gibi kavramlar kullanılır. Bir yetişkinin bile anlamakta, 

hatırlamakta zorlandığı tarihsel kavramların sayısı, hiç de az değildir. Bu durum öğrencilerde tarih düşüncesinin 

gelişmesini büyük ölçüde etkilemektedir. Bu çalışmada tarih kavramlarını oyun tabanlı eğitsel oyunla öğretilmesi 

amaçlanmıştır. Bu çalışmada deney grubundaki öğrencilere oyunla öğretim yöntemi, kontrol grubundaki 

öğrencilere ise geleneksel öğretim uygulanmıştır. Konuya ilişkin çoktan seçmeli 20 soruluk başarı testi 

hazırlanmış, Ön test uygulanmış ardından seçilen iki sınıfa “İpucu” oyunu oynatıldıktan sonra seçmiş olunan tüm 

sınıflara son test uygulanıp SPSS programında analiz edilmiştir. Çalışmaya kura ile 104 öğrenci katılmış bu 

öğrencilerin 51 tanesi deney grubu 53 tanesi de kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Çalışma için 70 tane oyun kartı 

hazırlanmış olup her karta bir kavram ve onu tanımlayan dört ipucu cümlesi okulumuzda bulunan tarih 

öğretmenleri kontrolünde tarafımızdan hazırlanmıştır. Uyguladığımız ön test ve son test sonuçlarına göre deney 

grubu, kontrol grubuna göre büyük başarı sağlamıştır. Uygulama sırasında deney grubunu oluşturan öğrencilerin 

oyunu oynarken büyük keyif aldıkları ve tarih kavramlarının öğrenmede daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir. 

Konuların daha fazla duyu organına hitap edebilecek şekilde somutlaştırılması, görsel, işitsel materyallerle 

desteklenmesi ve mümkün olduğunca basite indirgenmesi öğrenme sürecine büyük katkılar sunmaktadır. Bu 

nedenle öncelikli olarak Tarih Dersi Öğretim Programı bu doğrultuda ele alınıp gerekli eklemeler ve düzenlemeler 

yapılmalı ve öğretmenlerin Tarih dersinde oyunla öğretim yapmaları teşvik edilebilir. Gençler arasına son 

zamanlarda en çok oynanan oyunlardan olan ‘Tabu’ oyunundan esinlenilerek hazırladığımız bu oyundan, sanal 

ortama aktarıldığında çevrimiçi ya da çevrimdışı olarak yararlanılabilir. Uyguladığımız bu oyunun diğer dersler 

üzerinde de uyarlanabilir olduğunu düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Tarih, Kavramlar, İpucu, Oyun. 
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Abstract 

While teaching history, concepts are used just like other sciences. The number of historical concepts that even an 

adult has difficulty in understanding and remembering is not less. This situation affects the development of 

historical thought to a great extent. In this study, it is aimed to teach history concepts with game based educational 

game. In this study, teaching method was applied to the students in the experimental group and traditional teaching 

was applied to the students in the control group. 20 multiple-choice achievement tests were prepared on the subject, 

pre-test was applied, then “Hint” game was played to the selected two classes and all the selected classes were 

finalized and analyzed in SPSS program. 104 students participated in the study by drawing lots, 51 of them were 

determined as experimental group and 53 as control group. 70 playing cards were prepared for the study and a 

concept and four clues for each card were prepared by us under the control of history teachers. According to the 

pre-test and post-test results, the experimental group achieved great success compared to the control group. During 

the application, it was observed that the students who formed the experimental group had great pleasure in playing 

the game and that the concepts of history were more successful in learning. Concretizing the subjects to address 

more sensory organs, supporting them with visual and auditory materials and making them as simple as possible 

contribute greatly to the learning process. For this reason, first of all, History Course Curriculum should be handled 

in this direction and necessary additions and arrangements should be made and teachers can be encouraged to play 

in History course. This game, inspired by ’Taboo’ which is one of the most recently played games among young 

people, can be used online or offline when transferred to virtual environment. We think that this game is also 

adaptable on other courses. 

Keywords: History, Concepts, Hint, Game 

 

 

1. Giriş 

1.1.  Oyun ve Eğitim 

 

Eğitimciler oyunu öğretim için değişik yönleri ile ele almışlardır. Dewey’e (2004) göre, oyun oynayanlar sadece 

fiziksel hareketler sergilemekle kalmazlar. Belirli bir şeyi gerçekleştirmeye ya da etkilemeye çalışırlar. Tepkilerini 

daha ileriki hamlelere dönük öngörülerine göre belirler. Bununla birlikte öngörülen sonuç, objelerde belirgin bir 

değişiklik yaratmaktan çok etkinliğin akışının değiştirilmesine neden olur. Sonuç olarak oyun özgürce oynanır ve 

isteğe göre şekillendirilebilir. Psikolojik olarak oyunun belirleyici nitelikleri, eğlence ya da amaçsızlık değildir. 

Garvey’e (1990) göre oyun, tatmin edici, eğlenceli ve motive edicidir. Oyun, oynayanın aktif olmasını sağlar. 

McKinney’e (2009) göre ise oyun, çocuk için bazen sığınılacak bir liman, bazen öğrendiklerini uygulayacağı bir 

deneme yanılma tahtası ve bazen de kendisini en rahat hissettiği gizemli dünyasıdır. İlköğretim birinci kademedeki 

çocukların sınıfta 40 dakika boyunca sabit oturmalarını beklemek onların gelişim özelliklerine ters düşmektedir 

(Aykaç, 2005). Bu yönüyle öğrencinin öğrenme için aktif rol oynayacağı oyunla öğretim büyük önem taşımaktadır. 

Yetişkin gözüyle bakıldığında oyun, çocuğun eğlenmesine, oyalanmasına yarayan amaçsız bir uğraştır. İşi 

olamayan, vakit geçirmek isteyen kişi oynar. Çocuk için oyun ciddi bir iştir. Oyun tecrübe kazanma, öğrenme ve 

yapma ortamları sağlar. 

 

Çocukların dünyayı görme ve gerçeklere karar vermede kendine özgü yolları vardır. Bu yollardan en doğal olanı 

da oyunla öğretim yöntemidir. Ören ve Avcı (2004) çalışmalarında oyunla öğretimin geleneksel öğretime göre fen 

bilgisi öğretiminde akademik başarıyı arttırmada daha etkili olduğu sonucunu elde etmişlerdir. Oyunla öğrenme 

çocukların temel bilimsel kavramları öğrenmelerine de yardımcı olur (Şahin, 2001). Ülkemizde değişik derslerde 

oyunla öğretimin öğrenmeye olan etkisini belirlemeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. Ülkemizde oyunla öğretim 

çalışmaları ilk okuma ve yazma öğretimi (Özenç, 2007), matematik (Altunay, 2004; Kılıç, 2007; Tural, 2005; 
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Yiğit, 2007), bilgisayar (Yağız, 2007), okulöncesi dönemde oyunun çocuk gelişimine etkisi (Aytekin, 2001) vb. 

alanlarda yapılmıştır. 

 

1.2.  Tarih Tanımı Ve Kavramlar 

 

Tarih öğretimi yapılırken, tıpkı diğer bilimlerde olduğu gibi kavramlar kullanılır. Kavramlar, kapsamlı bilgileri 

kullanılabilir birimler haline getirir. Bireyin bir grup varlık, olay, düşünce ve süreçlerle ilişkiler kurmasına yardım 

eder. Bu bakımdan, öğrencilerin tarih düşünce ve anlayışlarının şekillenmesi, gelişmesinde öncelikle tarihi 

kavramlar belirleyici rol oynar. Tarih dersleri, çoğu zaman öğrenciler tarafından sıkıcı bir ders olarak 

algılanmaktadır. Bunun en önemli nedeni tarihin dilidir. Bir yetişkinin bile anlamakta, hatırlamakta zorlandığı 

tarihsel kavramların sayısı, hiç de az değildir. Bu durum öğrencilerde tarih düşüncesinin gelişmesini büyük ölçüde 

etkiler niteliktedir. 

 

Özbaran (1997, 96) tarihi, geçmişte insanların yaptıklarına, beklentilerine veya niyetlerine ve çektiklerine ilişkin 

olarak, gerçekliğe inanılarak ortaya konulmuş betimlemeler olarak tanımlar. Lewis (Özbaran, 1997, 128) göre 

tarih, pek çok yanlarıyla memnun edici olmayan bir bilgi dalıdır; güvenilmezdir, değişkenlik gösterir, uyuşmazdır, 

parçacıklar halindedir, çoğu zamanda inkârcıdır. Ancak bu niteliklerine rağmen yine de geçmişe ilişkin değerli 

bilgiler taşır. Beşeri görüntüyü doğru yansıtır. Bu yüzden de yalnızca geçmişi değil, günümüz de olup biteni de 

anlayabilmek için gereklidir. Tarih yapısı itibariyle disiplinler arası çalışan bir bilimdir. Aksoy’a (2000) göre tarih, 

özellikle sosyolojinin harmanıdır. Bunun nedeni de sosyolojinin kendisiyle ilgili bilgileri tarihten toplamasıdır. 

Tarihi, sosyolojik bağlamda tanımlayanlardan biri olan Mills’e (2000) göre tarihsel çalışmalara önem vermekle 

toplumsal yapıların önemini kavrayabilme şansımız artar. 

 

İki çeşit tarih kavramından söz edilir. Bunlar somut kavramlar, mekân, silah, asker gibi ve soyut kavramlar, 

demokrasi ve özgürlük gibidir. Özgürlük gibi soyut bir kavram, silah gibi deneysel gözlemlerle kanıtlanabilme 

şansına sahip değildir. Deneysel kavramlar doğru veya yanlış olabilirler, fakat soyut kavramlar öyle midir? 

Tarihsel kavramları temellendirmede, bilimsel kavramları temellendirdiğimiz kadar başarılı olduğumuz 

söylenemez. Bu bizzat tarih biliminin bir zafiyeti değil, aksine sosyal bilimlerin doğasından kaynaklanan bir 

sorundur. Tarihsel kavramlar, içinde yaşanılan tarihi döneme ve kullanılış amacına göre de değişim gösterir. 

Kavramlar, kendini doğuran ve taşıyan bir dile ihtiyaç duyarlar. 

 

Tarih eğitiminde kullanılan kavramlar, dilin yapısı ve sınırları, tarihi ve toplumsal düşüncenin çerçevesini belirler. 

Bu nedenle, tarih öğretimine konu olan tarihsel kavramların neler olduğu ve öğretilme durumuna ilişkin etkililiğin 

belirlenmesi gerekir. Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim 11. Sınıf öğrencilerinin önceki yıllarda öğrendikleri 

Türkiye Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemi’nin bazı tarihi kavramlarını oyun tabanlı 

öğrenme ile kazanma durumunu belirlemektir. 

 

2. Yöntem  

Araştırma Modeli 

Araştırma, deneme-tarama modelidir. Bu çalışmada ön test ve son test modeli kullanılmıştır. Buna ek olarak, ilgili 

literatür daha önce konuyla ilgili yapılmış çalışmalar değerlendirilmiştir. Araştırmada 10.sınıf ders kitabındaki 

tarih kavramlarından hazırlanan 70 adet oyun kartları hazırlanmış ve kullanılmıştır. 

Okulumuzda bulunan tarih öğretmenleri gözetiminde hazırladığımız ipucu kartları ile pilot uygulama yapılmıştır. 

Öğrencilere oyunun amacı ve kuralları anlatılmış ve kura ile seçilen 2 sınıfta ipucu oyunu oynatılmıştır. Sınıflarda 

3 öğrenciden oluşan iki grup kura ile seçilmiştir. Bir grup hazırlanan kartlardan rastgele birini seçmiş ve diğer 

gruba,  bu seçilen kartta verilen ipuçlarından istenilen kavramı bulmaları istenmiştir. Tablo 1 de görüldüğü gibi; 

Birinci ipucu söylendiğinde karşı grup kavramı bilirse 4 puan, ikinci ipucunda bilirse 3 puan, üçüncü ipucunda 

bilirse 2 puan ve dördüncü ipucunda bilirse 1 puan verilmiştir. Her ipucu arasında ise süre olarak 5 sn. verilmiştir. 
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 Tablo 1. Oyun Kartlarındaki ipuçlarının puan değeri 

Kavram Puan 

1.ipucu 4 puan 

2.ipucu 3 puan 

3.ipucu 2 puan 

4.ipucu 1 puan 

 

 

İpucu oyunuyla ilgili hazırlanan kavram örneklerinden “Kadı, Akşemseddin, Lala, Devşirme, Yeniçeri, 

Şeri Hukuk” kavramları şekil 1’de verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1. Örnek ipucu kartları 

 

Evren -örneklem, Çalışma grubu 

Örneklem olarak Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinden bir Anadolu Lisesi seçilmiştir. Bu lisenin 11. 

Sınıflarında okuyan toplam 200 öğrenciden gönüllü 104 öğrenci seçilmiştir. Bu öğrencilerden kura ile seçilen 51 

öğrenci deney grubunu, kontrol grubunu ise 53 öğrenciden oluşmuştur. 

 

Verilerin toplanması/ Veri toplama aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak konuyu kapsayan bir başarı testi geliştirilmiştir. Konuya ilişkin 20 adet 

çoktan seçmeli sorudan oluşan ön test ve son test müfredata uygun olarak okul müdürü, tarih öğretmeni ve 

danışman öğretmen gözetiminde hazırlanmış ve yapılmıştır. Uygulamalar tüm dersler bittikten sonra okulda 

yapılmıştır. Sorular 2 kolay, 14 orta zorlukta ve 4 zor olacak şekilde hazırlanmıştır. Uygulamaya başlamadan önce 

ilk 30 dakikadan oluşan bir ön test ve uygulamalardan sonra 30 dakikadan oluşan bir son test hem deney grubuna 

hem de kontrol grubuna uygulanmıştır. Sorular ve zorluk dereceleri tablo 2’de verilmiştir.  
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Tablo 2. Soruların zorluk dereceleri             

Soru Sayısı Zorluk Derecesi 

2 Kolay  

14 Orta 

4 Zor 

 
 

Veri Analizi 

Verilerin toplanmasında ön test ve son testler uygulanmıştır. Başarı testinde, Türkiye Selçuklu Devleti ve Osmanlı 

Devletinin Kuruluş Dönemi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığının tarih ders kitaplarındaki tarih kavramlarından 70 

tanesi ile ilgili hazırlanmış 20 adet çoktan seçmeli test soruları hazırlanmıştır. Ön testi yapmamızın amacı, daha 

önceki öğretim hayatından gelen bilgileri ve tahmin oranlarını saptamaktır. Verilerin bilgisayara girilmesi 

sürecinde doğru cevaplar “1”, yanlış cevaplar ise “2” olarak kodlanmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket 

program kullanılmıştır. Türkiye Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemi kavramlarından oluşan 

testin güvenirliği KR20=0, 80 olarak hesaplanmıştır. 

 

3. Bulgular 

Bu bölümde araştırma problemine yönelik bulgular yer almaktadır. İlk olarak deney ve kontrol gruplarının ön test 

ve son test puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan t-testi tablolarına yer 

verilmiştir. 

Tablo 3. Deney Grubu Ön test- Son test Puanları Arasında Yapılan Eşli Gruplar t Testi Sonuçlar 
  

Deney grubu  N    Xort.      S.S.          T       P 

Ön test   51 24,62 2,40      

Son test   51 34,52 3,89 -15,456 0,000* 

*<0,05 düzeyinde anlamlı fark vardır. 

 

Tablo 3 incelendiğinde, deney grubunun ön test (Xort.=24,62) ile son test (Xort.=34,52) puanları arasında p<0,05 

düzeyinde anlamlı fark olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 4. Kontrol Grubu Ön test- Son test Puanları Arasında Yapılan Eşli Gruplar t Testi Sonuçları 

 

Kontrol grubu  N    Xort.      S.S.          T       P 

Ön test   53 25,71 4,40      

Son test   53 26,39 4,56 -,780 ,764* 

*<0,05 düzeyinde anlamlı fark bulunmamaktadır. 

  

Tablo 4 incelendiğinde, kontrol grubunun ön test (Xort.=25,71) ile son test (Xort.=26,39) puanları arasında p<0,05 

düzeyinde anlamlı fark bulunmadığı görülmektedir. 
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Tablo 5. Deney ve Kontrol Grublarının  Öntest- Sontest sonuç tablosu  

 

     Ön test      Son test    

   N    Xort.     S.S. N    Xort.    S.S.  

Deney Grubu   51 24,62 2,40 51 34,52 3,89 0,000* 

Kontrol Grubu        53 25,71 4,40 53 26,39 4,56 0,764* 

*<0,05 düzeyinde anlamlı fark vardır. 

*<0,05 düzeyinde anlamlı fark bulunmamaktadır. 

 
Tablo 5’e bakıldığında hem deney hem de kontrol grubundaki öğrencilerin Tarih dersinin konularından seçilen 

kavramlarla ilgili yapılan başarı testinde bir artış olduğu gözlenmiştir. Ancak bu artış ortalamalara bakıldığında 

deney grubunda oldukça fazla ve anlamlı olduğu gözlenmiştir. Kontrol grubunun ön test (Xort.=25,71) ile son test 

(Xort.=26,39) puanları arasında p<0,05 düzeyinde anlamlı fark bulunmadığı görülmektedir.  

 

4. Sonuç ve Tartışma 

Tarih öğretimi yapılırken, tıpkı diğer bilimlerde olduğu gibi kavramlar kullanılır. Bir yetişkinin bile anlamakta, 

hatırlamakta zorlandığı tarihsel kavramların sayısı, hiç de az değildir. Bu durum öğrencilerde tarih düşüncesinin 

gelişmesini büyük ölçüde etkiler niteliktedir. 

 

Bu çalışmada Tarih kavramlarını oyun tabanlı eğitsel oyunla öğretilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada deney 

grubundaki öğrencilere oyunla öğretim yöntemi, kontrol grubundaki öğrencilere ise geleneksel öğretim yöntemi 

uygulanmıştır. Bu çalışmada yer alan bağımlı değişkenler; öğrencilerin Tarih dersindeki başarılarını gösteren ön-

son test başarı puanlarıdır. Bağımsız değişken ise geleneksel öğretim yöntemi ve oyunla öğretim yöntemidir. 

Uyguladığımız ön test ve son test sonuçlarına göre deney grubu, kontrol grubuna göre büyük başarı sağlamıştır. 

Uygulama sırasında deney grubunu oluşturan öğrencilerin oyunu oynarken büyük keyif aldıkları ve Tarih 

kavramlarının öğrenmede daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir. Konuların daha fazla duyu organına hitap 

edebilecek şekilde somutlaştırılması, görsel, işitsel materyallerle desteklenmesi ve mümkün olduğunca basite 

indirgenmesi öğrenme sürecine büyük katkılar sunmaktadır. 

 

Bu nedenle öncelikli olarak Tarih Dersi Öğretim Programı bu doğrultuda ele alınıp gerekli eklemeler ve 

düzenlemeler yapılmalı ve öğretmenlerin Tarih dersinde oyunla öğretim yapmaları teşvik edilebilir. Bu 

düzenlemeye bağlı olarak Tarih ders kitaplarında oyunla öğretim yapılmasını destekleyecek değişiklikler 

yapılabilir. Yapılan bu değişikliklerin uygulamadaki etkililiğini arttırmak için oyunla öğretim yöntemiyle yapılan 

öğretimin değerlendirilmesine yönelik ölçme değerlendirme araçları geliştirilebilir. 

 

Gençler arasına son zamanlarda en çok oynanan oyunlardan olan ‘Tabu’ oyunundan esinlenilerek hazırladığımız 

bu oyundan, sanal ortama aktarıldığında çevrimiçi ya da çevrimdışı olarak yararlanılabilir. Uyguladığımız bu 

oyunun diğer dersler ve bilim dallarının üzerinde de uyarlanabilir olduğunu düşünmekteyiz. 
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Özet 

Bu çalışmayla öğretmen adaylarının okul dışı ortamlarda öğretimlerine yönelik motivasyonlarını belirlemede 

kullanılacak bir ölçme aracı geliştirilmesi amaçlanmıştır. Okul dışı ortamlarda öğretime yönelik motivasyonla 

ilgili 26 maddelik motivasyon ölçeği deneme formu, 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenim gören öğretmen 

adaylarına uygulanmıştır. Elde edilen veriler Cronbach-alfa güvenirlik analizi, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör 

analizlerine tabi tutulmuştur. Açımlayıcı Faktör Analizi sonucuna göre boyutlar tespit edilmiştir. Doğrulayıcı 

faktör analizinde ise uyum katsayıları incelenmiş ve yeterli düzeyde uyum gösterdiği görülmüştür. Elde edilen 

bulgulara göre okul dışı ortamlarda öğretim motivasyonu ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu 

belirlenmiştir. 
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Abstract 

In this study, it is aimed to develop a measurement tool to be used to determine the instructional motivation of pre-

service teachers in out-of-school environments. 26-item motivation scale trial form in out-of-school environments 

was applied to pre-service teachers in their 2019-2020 academic year. The obtained data were subjected to 

Cronbach-alpha reliability analysis, explanatory and confirmatory factor analysis. According to the results of 

Exploratory Factor Analysis, it was determined that the scale consisted sub-dimensions. In confirmatory factor 

analysis, compliance coefficient were examined and found to be adequate. According to the findings, it is 

determined that the instructional motivation scale in out-of-school environments is a valid and a reliable 

assessment tool. 

Keywords: informal learning, out-of-school learning environments, motivation scale 

 

 

1. Giriş 

Öğrenme, formal, informal ve yaygın olmak üzere birbirinden farklı şekillerde gerçekleşmektedir. Her ne kadar 

bu öğrenmeler birbirlerinden farklı olsalar da aynı zamanda birbirlerinin tamamlayıcılarıdırlar (Karademir, 2018, 

s. 427). Bu öğrenmeler dışında okul dışı öğrenme de bir öğrenme türü olarak yer almaktadır. Okul dışı öğrenme, 

sınıf duvarlarının ötesinde yapılan tüm öğrenmeleri içermektedir. Park, müze, hastane, bilim merkezi gibi okul 

dışındaki tüm ortamlarda gerçekleştirilen öğretim faaliyetleri bu tür öğrenmeleri kapsamaktadır (Şen, 2019, s. 6). 

Okul dışı öğrenme, diğer üç öğrenmeden tamamen bağımsız değildir. Okul dışı öğrenme, informal eğitimi planlı 
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bir şekilde kullanarak formal eğitime katkı sağlamak için, öğretim programları doğrultusunda okul dışı alanların 

kullanılması esasına dayanmaktadır (Karademir, 2018, s. 432). 

 

Okul dışı öğrenmenin, öğrenciler üzerinde birçok duyuşsal, bilişsel etkileri bulunmaktadır. Okul dışı bilimsel 

etkinliklerin, öğrencilerin bazı fizik konularını anlamalarını olumlu yönde etkilediğini ve konularla günlük hayatı 

ilişkilendirebilme düzeylerinin arttırıldığını gösteren araştırmalar yer almaktadır (Ertaş, Şen ve Parmaksızoğlu, 

2011). Bazı çalışmalarda okul dışı öğrenme ortamlarının gözlem gibi bilimsel süreç becerilerine katkı sağladığı 

tespit edilmiştir (Erten ve Taşçi, 2016). Alan yazında öğrencilerin akademik başarıları üzerine sınıf dışı 

etkinliklerin olumlu etkilerini ortaya koyan çalışmalar da yer almaktadır (Bodur ve Yıldırım, 2018). Bazı 

araştırmalar okul dışı öğrenme etkinliklerinin, öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerini ve derse yönelik 

tutumlarını artırmada etkili olduğunu ortaya koymuştur (Ertaş Kılıç ve Şen, 2014). Okul dışı öğrenme ortamlarının 

kullanılmasının öğrencilerin derse karşı ilgilerini ve başarılarını artırdığına yönelik araştırmalar bulunmaktadır 

(Dori ve Tal, 2000). 

 

Son yıllarda okul dışı öğrenme ile ilgili çalışmalar artış göstermiştir. Ülkemizde 2010 yılından beri okul dışı 

öğrenme ile ilgili araştırmalar artmıştır. Bu çalışmalar değerlendirildiğinde, çalışmaların çoğunun betimsel-tarama 

çalışması ya da deneysel çalışma olduğu görülmüştür. Konu ile ilgili 133 çalışmanın incelenmesi sonucunda, 

sadece beş çalışmanın ölçek-test geliştirme amacıyla yapıldığı tespit edilmiştir (Saraç, 2017). Okul dışı öğrenme 

ile alakalı çalışmaların alan yazında eksik olduğu göze çarpmaktadır. Bu çerçevede, okul dışı öğrenme ile ilgili 

ölçek geliştirme çalışmalarına ihtiyaç olduğu söylenebilir. Bu noktadan hareketle araştırmada, öğretmen 

adaylarının okul dışı ortamlarda öğretim motivasyonlarını ölçmede kullanılabilecek bir ölçek geliştirmek 

amaçlanmıştır. 

 

2. Yöntem  

 

Çalışma Grubu 

Ölçek, 2019-2020 eğitim öğretim yılının güz döneminde 210 sınıf öğretmeni ve ilköğretim matematik öğretmenliği 

adaylarına uygulanmıştır. Veriler incelenerek tüm maddeleri aynı kodlayan ya da eksik verisi olan kâğıtlar 

analizden çıkarılmıştır. Analizler 185 kişinin verileri üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

 

Verilerin Toplanması/Veri Toplama Aracı 

Ölçeğin geliştirilmesi aşamasında DeVellis (2014) tarafından belirtilen ölçek geliştirme ilkeleri dikkate alınmıştır 

(Şekil 1). 

 

 
Şekil 1. Ölçek geliştirme ilkeleri [DeVellis (2014) tarafından belirtilen ölçek geliştirme ilkelerine göre 

şekillendirilmiştir.] 

 

Veri Analizi 

Ölçek çalışma grubuna uygulandıktan sonra açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmış, güvenirlik 

analizleri gerçekleştirilmiştir. 
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3.  Bulgular 

Araştırmada ölçek geliştirme ilkeleri çerçevesinde ölçek geliştirilmiştir. 

 

Ölçmek İstenen Yapının Açık Bir Biçimde Belirlenmesi 

Bir ölçek, ölçülmek istenen durumla ilgili önemli kuramlara dayandırılmalıdır. Dolayısıyla ölçek geliştirilirken 

incelenmek istenen durumun yapısal özellikleri (alt boyut/faktör/bileşen) ilgili alan yazın incelenerek belirlenir 

(DeVellis, 2014; Özdamar, 2016). Bu araştırmada da ölçek geliştirilirken, geliştirilmiş motivasyon ölçekleri, 

güncel motivasyon kuramları ve ölçeklerin dayandırıldıkları kuramlar incelenmiştir. İncelemeler sonucunda 

ölçeğin ARCS Modeli’ne (Keller, 1984; akt. Keller, 2010) dayandırılmasına karar verilmiştir. Bu seçimin 

nedenleri; diğer teorileri de açıklayan daha üst düzey bir model olması, motivasyonla alakalı literatürün geniş bir 

incelemesine dayandırılmış olması şeklinde sıralanabilmektedir (Keller, 2010). 

ARCS Modeli dört kategoride açıklanmaktadır:  

1) Attention (dikkat),  

2) Relevance (ilişki),  

3) Confidence (güven),  

4) Satisfaction (doyum) (Keller, 2010).  

Ölçek geliştirilirken bu kategoriler, alt boyut olarak belirlenmiştir. 

 

Madde Havuzunun Oluşturulması 

Ölçek geliştirirken madde havuzunun olabildiğince büyük olması tercih edilmelidir ve her bir madde ilgili yapıyı 

yansıtacak şekilde hazırlanmalıdır (DeVellis, 2014). Bu araştırmada da 26 maddelik bir havuz hazırlanmıştır.  

 

Ölçme Biçiminin Belirlenmesi 

Bu araştırmada ölçme biçimi olarak Likert tipi ölçeklendirme kullanılmıştır. Likert ölçeklerde verilen madde 

şeklindeki cümleye katılma veya onaylama düzeyini gösteren yanıtlama seçenekleri vardır (DeVellis, 2014). Bu 

araştırmada da motivasyon ölçek maddelerinin öğretmen adaylarına uygunluk düzeyi belirlenmeye çalışıldığı için 

ölçek Likert tipindedir: (1) Hiç uygun değil, (2) Uygun değil, (3) Kararsızım, (4) Uygun, (5) Tamamen uygun. 

 

Başlangıçtaki Madde Havuzunun Uzmanlar Tarafından Gözden Geçirilmesi 

Oluşturulan 26 maddeli madde havuzunun değerlendirilmesi için ölçek uzman görüşüne sunulmuştur. 

Uzmanlardan gelen dönütler doğrultusunda maddeler düzenlenerek, tamamı olumlu 26 maddeden oluşan ölçek 

son haline getirilmiştir. 

  

Maddelerinin İncelenerek Uygun Şekle Getirilmesi 

Ölçek çalışma grubuna uygulandıktan sonra açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmış, güvenirlik 

analizleri gerçekleştirilmiştir. 

 

Açımlayıcı Faktör Analizi 

26 maddeli ölçek verilerine SPSS 22 programında açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda ölçeğin 

KMO değeri 0.898 olarak, Bartlett’s testi ise anlamlı olarak (p<.05) bulunmuştur. Ölçeğin madde havuzunun KMO 

ve Bartlett’s testlerinden elde edilen sonuçlara göre, faktör analizine devam etmenin uygun olduğuna karar 

verilmiştir.  

Araştırmada faktör yük değerleri için sınır değer 0,40 olarak belirlenmiştir. 0,30’un altında faktör yük değerine 

sahip maddenin yer almadığı tespit edilmiştir. Madde 5, 7, 12, 18 binişik olduğundan analizden çıkarılmıştır.  

Çıkarılan maddelerden sonra dik döndürme tekniklerinden “varimax” kullanılmıştır. Bu tekniğin uygulanmasından 

sonra “rotated component matrix” tablosuna bakıldığında binişik maddeler 4, 8, 10, 11, 14, 19, 20, 22 ölçekten 

çıkarılıp tekrar “varimax” tekniği kullanılarak faktör analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda tüm maddelerin 

kuramsal alt yapıya göre dağıldığı belirlenmiştir. Kuramsal alt yapıya göre ölçek iki faktörlü olarak; ARCS 

motivasyon modelinde ilk iki aşama olan dikkat ve ilişki alt boyutu, üst aşamalar olan güven ve doyum alt boyutu 

olarak ayrılmıştır. Faktör analizi sonucunda açıklanan toplam varyans tablosu Tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1 incelendiğinde ölçeğin; incelenen yapının %52’sini açıklayan iki faktörden oluştuğu görülmektedir. 

Ölçeğin “Scree Plot” grafiği ise Şekil 2’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 2. Ölçeğe ait “Scree Plot” grafiği 

 

Tablo 1. Ölçeğin Toplam Varyans Tablosu 

Bileşenler 

Başlangıçtaki Öz Değerler 

Toplam Varyans Yüzdesi Birikimli Yüzdesi 

1 5.803 41.448 41.448 

2 1.449 10.350 51.798 

 

Şekil 2 incelendiğinde ikinci aralıktan sonra eğitim düze yaklaştığı, dolayısıyla faktör sayısının iki olduğu 

görülmüştür.  

 

Maddelerin hangi alt boyutlar altında toplandığını belirlemek için “rotated component matrix” tablosuna 

bakılmıştır. Ölçeğin maddelerinin iki alt boyuta ne şekilde dağıldığı Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tabloya bakıldığında ölçeğin iki alt boyuttan/faktörden oluştuğu, faktörlerde binişik maddelerin bulunmadığı ve 

her maddenin faktördeki yük değerinin 0,40’dan yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre ölçek, 14 

maddelidir ve iki faktörden oluşmaktadır. Ölçekteki faktörler ve maddeler, faktör isimleri ile birlikte aşağıda 

verilmiştir. 

 

Faktör 1: Güven ve doyum alt boyutu; madde 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26 

Faktör 2: Dikkat ve ilişki alt boyutu; madde 1, 2, 3, 6, 9, 13 
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Tablo 2. Ölçeğin Döndürülmüş Bileşenler Matrisi 

Maddeler 
Faktörler 

1 2 

26 .799  

21 .797  

23 .728  

15 .707  

17 .697  

16 .679  

24 .607  

25 .561  

2  .754 

9  .695 

3  .661 

6  .564 

1  .554 

13  .528 

 

Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Doğrulayıcı faktör analizinde, χ2 /sd değeri 2.333 olarak bulunmuştur. CFI değeri ise 0.9 olarak hesaplanmıştır. 

Araştırmada RMSEA değeri 0.08 olarak bulunmuştur. GFI değeri ise 0.88 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlara 

bakılarak uyum indeksleri açısından, açımlayıcı faktör analiziyle ortaya çıkan ölçek yapısının doğrulandığı ve 

kabul edilebilir olduğu söylenebilir.  

Doğrulayıcı faktör analizinde ortaya çıkan standardize regresyon değerleri, yani faktör yükleri Şekil 3’de 

verilmiştir. Her bir faktör yükü için p<,05 olduğundan, maddeler faktörlere doğru yüklenmiştir. 

 

 
Şekil 3. Ölçeğe ait path diyagramı 

 

Güvenirlik Analizi 

Ölçeğin tamamının ve alt boyutlarının Cronbach Alpha katsayı Tablo 3’de verilmiştir. Bu sonuçlara göre ölçeğin 

tamamı da boyutları da yüksek güvenirliğe sahiptir. 
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Tablo 3. Ölçeğe İlişkin Cronbach Alpha Katsayıları 

Boyutlar Madde sayısı Cronbach Alpha katsayısı (α) 

Dikkat-ilişki 6 0.739 

Güven-doyum 8 0.882 

Tüm ölçek 14 0.880 

 

Çalışılan grupta geçerliği ve güvenirliği sağlanmış ölçek 14 maddeli ve iki boyutlu olarak son halini almıştır (Ek 

1). 

 

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Araştırmada öğretmen adaylarının okul dışı ortamlarda öğretimlerine yönelik motivasyonlarını belirlemede 

kullanılacak bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçek geliştirirken DeVellis (2014) tarafından önerilen adımlar takip 

edilmiştir. Alan yazında birçok ölçekte de (İlhan ve Çetin, 2013; Şeker ve Kaya, 2018) bu adımlar takip edilmiştir. 

Ölçek geliştirilirken maddelerin geçerliğini ve güvenirliğini test etmek için birçok analiz yapılmıştır. Ölçek 

maddelerine ilk olarak açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin incelenen 

yapının %41’ini açıkladığı ve iki faktörden oluştuğu görülmüştür. Maddelerin hangi alt boyutlar altında 

toplandığını belirlemek için döndürülmüş bileşenler matrisine bakılmıştır (Seçer, 2013). Bunun sonucunda 

ölçeğin, iki faktör altında toplanan 14 maddeden oluştuğu tespit edilmiştir. Ölçekteki faktörler; dikkat ve ilişki, 

güven ve doyum olarak belirlenmiştir. 

 

Araştırmada ölçeğin doğrulayıcı faktör analizi sonucunda χ2 /sd değeri 2.333 olarak bulunmuştur. Bu değerin 5’den 

büyük olması uyumsuzluğu göstermektedir. Dolayısıyla bu değer için ölçek uyum göstermektedir. CFI değeri ise 

0.9 olarak hesaplanmıştır. CFI değeri için sınır değer 0.9’a eş veya büyük olmasıdır. Araştırmada RMSEA değeri 

ise 0.08 olarak hesaplanmıştır (sınır değer 0.08’e eş veya küçük olmasıdır). GFI değeri ise 0.88 (sınıf değer 0.85’e 

eş veya büyük) olarak hesaplanmıştır (Özdamar, 2016). Bu sonuçlara bakılarak uyum indeksleri açısından, 

açımlayıcı faktör analiziyle ortaya çıkan ölçek yapısının doğrulandığı ve kabul edilebilir olduğu söylenebilir.  

Ölçeğin tamamının ve alt boyutlarının Cronbach Alpha katsayı hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre ölçeğin tamamı 

da boyutları da yüksek güvenirliğe sahiptir. 

 

Yukarıda açıklanan analizler sonucunda, geçerli ve güvenilir 14 maddeli ve iki faktörlü Okul Dışı Ortamlarda 

Öğretim Motivasyonu Ölçeği geliştirildiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmada öğretmen adayları için geliştirilen ölçek, deneysel çalışmalarda veya betimsel araştırmalarda 

kullanılabilir. Öğretmenlerle de ölçeğin uygulaması yapılabilir.  
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Ek-1 

Ölçek Maddeleri 

1. Okul dışı öğrenme ortamlarında öğretim yapmak ilgimi çeker. 

2. Müzelerde eğitim ilgimi çeker. 

3. Öğretmenlik hayatımda bilim merkezlerini kullanmak ilgimi çeker. 

6. Kütüphanelerde öğretim yapmak dikkatimi çeker. 

9. Müzeler ile öğretim programındaki konuları ilişkilendirebilirim. 

13. Ören yerlerini kullanarak öğrencilerimin geçmiş zamanlarla günümüz arasında bağlantı kurmaları 

sağlayabilirim. 

15. Okul dışı öğrenme ortamlarında öğretim yapabileceğime inanıyorum. 

16. Öğretim programındaki bazı konuları bilim merkezlerinde öğretebileceğime inanıyorum.  

17. Okul dışı öğrenme ortamlarında öğretim yapmak konusunda kendime güvenirim. 

21. Okul dışı öğrenme ortamlarını eğitim amacıyla kullanmak bana zevk verir. 

23. Farklı okul dışı öğrenme ortamlarında eğitim yapmak bana başarı duygusu verir. 

24. Bilim merkezlerinde öğretim yapmaktan zevk alırım. 

25. Tabiat parklarında öğretim yapma fikri beni mutlu eder. 

26. Okul dışı öğrenme ortamlarını kullanarak eğitim yaparsam kendimi başarılı bir öğretmen olarak görürüm. 
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Özet 

Okul dışı öğrenme ortamlarının çok yönlü ve etkili kullanımı öğrenmeyi pekiştirmekte, kalıcı hale getirmekte ve 

öğrencilerin çalışılan konuya ilişkin algılarını, farkındalıklarını ve becerilerini geliştirmektedir. Müzelerin 

koleksiyonları bağlamında öğrenme programlarıyla ilişkilendirilerek aktif öğrenme süreçlerine dâhil edilmesi ile 

Türkiye’de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı devlet müzelerinde ve özel müzelerde koleksiyon temelli 

eğitim çalışmaları hız kazanmış; kültürel, doğal ve teknolojik mirası gündeme getiren etkinliklerle projelere 

öncelik verilmeye başlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür, Turizm Bakanlığı arasında müze ve ören 

yerlerinin eğitim – öğretim süreçlerinde aktif kullanımına ilişkin işbirliği protokolünün imzalanması müzede 

eğitim etkinliklerini geliştirecek uzmanlara ihtiyacı artırmış; öğretmenlerin müze eğitimi süreçleri, ilkelerini ve 

müze eğitiminde kullanılacak yöntem ve teknikleri konusunda donanımlarını artırmalarını zorunlu hale getirmiştir. 

Bu bağlamda müze eğitimcilerinin ve öğretmenlerin müze eğitiminin amacını yerine getirecek şekilde müze 

eğitimini tanımlamaları ve müze ortamındaki rollerini hayata geçirebilecekleri becerileri kazanmaları önemlidir. 

Müze ve galeri eğitimi ile artık bir müzede yürütülen müze faaliyetlerinin geniş anlamıyla topluma bilgi ve tecrübe 

aktarma işi olduğu anlaşılmalıdır. Bu tanım, müzenin asıl amacının eğitim olduğunu vurgulayan sergileri de 

kapsamaktadır. Dolayısıyla her geçen gün sayısı ve çeşitliliği artan müzelerde (ve galerilerde) izleyicilerle bilgi 

paylaşım ve eğitim süreçlerinde kullanılacak yöntem ve tekniklerin seçimine, yaş gruplarına uygunluğuna ve 

içeriklerine dikkat edilmeli; müze eğitimi politikaları ve ilkeleri saptanarak yazılı hale getirilmelidir. Bu 

çalışmanın amacı, dünyada ve Türkiye’de farklı türde ve içerikteki müzelerde öğretim programları dahilinde aktif 

öğrenmeyi gerçekleştirmek amacıyla gerçekleştirilen eğitim süreçlerinde kullanılan yöntem ve teknikleri örnekler 

yoluyla incelemektir.  

 

Anahtar Sözcükler: müze, müze eğitimi, okul dışı öğrenme, müze politikası, müze eğitimi ilkesi 
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Abstract 

The multi-faceted and effective use of informal learning environments reinforces and makes learning permanent. 

It improves students' perceptions, awareness and skills on the topic which is being studied. In the context of 

museum collections with the inclusion of the active learning process in relation with the learning programs in 

Turkey, collection-based training activities in state and private museums affiliated to the Ministry of Culture and 

Tourism have accelerated. Cultural, natural and technological heritage are initials in this process. The signing of 

the cooperation protocol between the Ministry of National Education and the Ministry of Culture and Tourism on 

the active use of museums and historical sites in the education and training processes increased the need for experts 

to develop educational activities in the museum; It has made it compulsory for teachers to increase their knowledge 

about museum education processes, principles and methods and techniques to be used in museum education. In 

this context, it is important for museum educators and teachers to define museum education in order to fulfill the 

purpose of museum education and to acquire the skills to perform their roles in the museum environment. 

It should be understood that museum and gallery education and museum activities carried out in a museum are 

now the task of transferring knowledge and experience to the society in the broadest sense. This definition includes 
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exhibitions emphasizing that the main purpose of the museum is education. Therefore, in the museums (and 

galleries) whose number and diversity increase day by day, attention should be paid to the selection of methods 

and techniques to be used in information sharing and education processes with the audience, their suitability for 

age groups and their contents and museum education policies and principles should be determined and written. 

Methods and techniques used in the educational process carried out in Turkey and in the world are examined 

through the curriculum in the museums in order to achieve active learning is to examine samples. 

 

Key Words: museum, museum education, informal learning, Museum policy, Museum education principles  

 

Giriş  

Çağdaş müze yalnızca nesne koleksiyonlarından ibaret değildir. Müzede insan merkeze alınarak, süreç odaklı, 

ziyaretçileriyle iletişimi önemseyen, aktif bir süreç hayata geçirilmektedir. Çağdaş müze farklı yaş gruplarına 

eğitim veren, bireysel gelişime katkı sağlayan, kültürleri buluşturan, toplumsal barışı ve kalkınmayı destekleyen 

dinamik ve sıra dışı bir kurum özelliği kazanmıştır. Müzenin bir kurum olarak yaşadığı bu değişim eğitimi en etkili 

iletişim araçlarından biri haline getirmektedir. Müzeler günümüzde koleksiyonlarını da bu değişimlere dayanarak 

belirledikleri hedef kitleye göre koleksiyonlar geliştirerek farklı yaş gruplarına seslenen eğitim programları 

hazırlamaktadır.  

 

Hooper-Greenhill’e göre (1992:24; 1999:40), müze eğitimi farklı disiplinlerin bir arada çalışmasını gerektiren bir 

alandır. Müze eğitimi, müzenin koleksiyonları ile ziyaretçinin ilgileri arasında ilgi kurulan, aktif, canlı, katılımcı 

ve yenilikçi bir süreçtir. Talboys (2006:24), müze eğitimini, müzelerin mevcut koleksiyonlarını kullanarak 

ziyaretçilerde merak, ilgi ve heyecan uyandıracak ziyaretçi merkezli eğitim programları ve uygulamaya olanak 

sağlayan etkinlikler hazırlama süreçleri olarak tanımlar. Müze eğitimi sürecinde merakı ve ilgiyi gündeme 

getirmek için müzenin tamamını görmek ana hedef olmamalıdır. Bu süreçte etkinliği müze öncesi, müze ve müze 

sonrası aşamalara ayırmak ve her aşama için ayrıntılı ön çalışmalar yapmak önemlidir.  

 

Geleneksel olarak, bir müzeyi ziyaret etmekteki amaç ya müze koleksiyonunu incelemektir ya da ziyaret bir tarihi 

binaya yapılıyorsa, bu binayı ayrıntılarıyla gözlemlemek ve binada herhangi bir uzmanlık konusunu çalışmaktır. 

Genel bir müze ziyareti, ziyaretçi açısından nesneyi görmek ve anlamak üzerine kurulmaktadır ya da 

düşüncelerden bağımsız olarak sadece görsel deneyim sağlamaya odaklanmaktadır. Ancak müzede görmek ve 

anlamak deneyimi, dokunmak, duymak ve hatta koklamak duyularıyla genişletilebilmektedir. Bu deneyimler 

sonucunda müzedeki bu birincil eğitim, duyusal bir eğitime dönüşür ancak entelektüel deneyim yaşamak da 

duyusal eğitimle eşit derecede önemlidir. Bu süreçte farklı yöntem ve tekniklerin kullanımı önemlidir. Müze 

eğitiminde işlenen konuya ilişkin öğretim programı doğrultusunda etkinlik içeriği hazırlamak; bu etkinliklerde 

arabul etkinlik formları hazırlamak, tarih şeridi düzenlemek, afiş yaptırmak için kraft kâğıtları ve boyaları temin 

etmek, öğrencilerin dolduracağı kavram kartlarını düzenlemek, müzeye ilişkin farklı öğretici materyal geliştirmek 

vb. gibi örnekler sıkça karşımıza çıkmaktadır. Müze eğitiminde en sık kullanılan yöntem ve tekniklere ilişkin bilgi 

ve örnekler aşağıda sıralanmaktadır: 

 

Anlatım Yöntemi: Bu yöntemde eğitimci belirli bir konuya ilişkin bilgileri sözlü olarak gruba aktarır (İlhan vd., 

2011). Anlatım sürecinde sunum, grafik, kitap, kopya malzemeler gibi materyal kullanımı katılımcılar için etkili 

olmaktadır. Ayrıca ders planı ve öğretim tasarımı dışında günlük ve aktüel konuları da içeren, iletişimin çok yönlü 

olduğu ve öğrencinin aktif katılımına dayanan anlatım yöntemi müzede etkinlikleri uygulamadan önce başlangıç 

çalışması için avantajlıdır. Konuya odaklanmayı ve zamanın iyi kullanımını sağlar. Oyuncak müzesinde anlatım 

planlanırken soru-cevap ve tartışma teknikleri kullanılarak anlatımın etkisi artırılabilir. Bu yöntemde kullanılan 

dil basit ve sade olmalıdır (Gözütok, 2011). Müzede anlatım yöntemi uygulamalarında bir müze rehberinden 

yardım alınabilir.  

 

Rehberli Tur: Müze içerisinde sınırlı bir sürede daha fazla bilgi paylaşmaya dayanan ve ziyaretçi ihtiyaçları göz 

önünde bulundurularak planlanan gezi deneyimidir. Müze eğitimi süreçlerinde dünya çapında kullanılan 

geleneksel bir öğretim biçimidir.  Ziyaretçilerin edilgen, eğitimcinin ise rehber olarak yer aldığı bu geleneksel 

yöntemde çeşitli teknikler kullanılarak ziyaretçinin aktif hale gelmesi sağlanabilmektedir. Günümüzde en popüler 

müze rehberli turları okul gruplarında akran eğitiminin kullanıldığı ve bir öğrencinin sınıf arkadaşlarına müzede 

rehberlik ettiği rehberli tur biçimidir (Velhuizen, 2017).  

 

Galeri Sohbetleri/ Diyalog: Ziyaretçilerin müze gezisi sürecinde müze ile kendi yaşamları arasında bağ 

kurmalarını sağlayan, müzenin bir bölümü ya da bir nesne grubu üzerine derinlemesine düşünmelerini ve 

konuşmalarını sağlayan yöntemdir. Müze uzmanı ile ziyaretçilerin karşılıklı konuşmalarını içermektedir. 
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Günümüz müzelerinde herhangi bir müze galerisinde yerde oturan ve rehber ile bir konu hakkında sohbet eden 

öğrenci toplulukları ya da taşınabilir sandalyelere oturmuş ve bir nesneyi derinlemesine inceleyen yetişkin grupları 

görmek mümkündür. Galeri sohbetleri süreci “görüş geliştirme” deneyimine dayanır. Müze galerisinde bir konuda 

yapılan düşünce alışverişinde, kişinin kendi görüşünü diğer görüşlerden de yararlanarak geliştirmesini ya da 

değiştirmesini, karşı çıktığı görüşü benimsemesini sağlayan bir öğretme – öğrenme tekniği olarak kabul 

edilmektedir. Ziyaretçilerin bütün halinde katıldıkları bir çalışma olması, kendi görüşlerini ifade etme, bu görüşleri 

gerekçeleriyle savunma ve fikir değişikliği yapma olanağı tanıması bakımından müze ve galerilerde sıkça 

kullanılmaktadır (Rogoff vd., 2016).  

 

Sunum Yöntemi: Eğitimcinin konuya ilişkin olarak daha önce hazırladığı sunu aracılığıyla öncesinde belirlediği 

konu başlıklarını katılımcılara açıklaması yoluyla gerçekleştirilir. Eğiticinin sunuyu kısa süreli tutması ve anlatım 

aralarında katılımcılara sorular sorması süreç açısında faydalı olmaktadır (İlhan vd., 2011). Müze öncesi üzerinde 

çalışılacak konuya ilişkin kısa bir sunum ve ziyaret edilecek müzeyle ilgili yazılı ve görsel metinlerden oluşan bir 

sunu eğitimin kalitesini ve verimi artıracaktır.   Powerpoint, Prezi, SlideDog ve Apple Keynote gibi programlar 

bilgisayar destekli renkli ve etkileşimli sunumlar hazırlamak için kullanılmaktadır.  

 

Soru-Cevap Yöntemi: Soru – cevap yöntemi katılımcıyı düşünmeye yöneltmek, konuda anlaşılmayan noktaları 

ortaya çıkarmak, bilgi ölçmek, önemli olan noktayı vurgulamak vb. amaçlarla konuya ilişkin olarak önceden 

belirlenmiş soruların kullanıldığı ve istenen bilgilerin katılımcı yanıtlarında arandığı yöntemdir. Sorulan soruların 

düzeyi, türü ve soru oluşturma yolları yapılandırılırken katılımcıların düzeyi ve eğitimin içeriği temel alınmaktadır. 

Soru türleri anlama soruları, uygulama soruları ve değerlendirme soruları olarak ele alınabilmektedir (İlhan vd., 

2011). Soru -  cevap yöntemi öğrenciyi güdüler, sosyalleştirir; ona öğrendiklerini uygulama ve yorumlama imkânı 

verir. Müze eğitimi öncesinde öğrenci beklentilerini sormak, eğitimin konusu hakkında kısa bilgi soruları 

yöneltmek ve anlatım sürecinde anlatımı destekleyici sorularla müze eğitimini verimli kılmak sağlanabilir.  

 

Kendilerine Soru Soran Katılımcılar: Geleneksel soru – cevap yönteminin aksine, katılımcıların müze sürecinde 

kendilerine sorular sordukları; öğrenmek istedikleri şey hakkında düşünmelerini sağlayarak zihinlerinin aktif 

kılınmasını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde katılımcılar merak ettikleri soruları müze ziyareti öncesinde 

hazırlar ve müze eğitimcisi bu soruların yanıtlarına yönelik bir müze gezisi ya da eğitim etkinliği tasarlar. Sorular 

müzeye gelindiği anda oluşturulup müze eğitimcisine sunulabilir ya da daha önceden hazırlanan sorular müze 

ziyareti öncesinde müze eğitimcisine iletilir. Öte yandan müze ziyareti gerçekleştikten sonra soruların hazırlandığı 

ve yanıtlandığı çeşitler de bulunmaktadır. Soru sormak katılımcılar için önemli bir beceridir. Dolayısıyla eleştirel 

düşünme becerilerini artırır. Eğitimcinin bu süreçte soru geliştirme sürecinde katılımcılara yardım etmesi 

gerekebilir. Örneğin, katılımcılar kendilerini müzede en çok hangi nesnenin şaşkınlığa uğrattığını sorması ve bu 

soruyu açıklaması diğer katılımcıların da ilgisini çekecektir (Velhuizen, 2017).  

 

Tartışma Yöntemi: Katılımcıların bir konu hakkında görüşlerini ortaya koydukları, yeni fikirler ürettikleri ve 

büyük grup ve küçük grup tartışması olarak temelde ikiye ayrılan yöntemdir. Tartışma yönteminde katılımcılar 

birbirini dinler, eleştirir ve birbirlerine sorular sorarlar. Büyük grup tartışmasında öğretmen, konuyla ilgili bir 

tartışmayı tüm sınıfa açar, öğrencilere sorular sorarak fikirlerini söylemelerini sağlar. Küçük grup tartışması ise, 

tartışmaya katılımı sağlamak için sınıfın 2-6 kişilik gruplara bölünmesidir. Bu teknikte yüz yüze etkileşim daha 

fazladır. Tartışma yöntemi katılımcılara konuyu kavrama, çözümleme, yorumlama gibi noktada yardımcı olur. 

Katılımcıları karşıt düşünceleri tahammül ile karşılamaya alıştırır. Müze eğitimi sürecinde müze öncesinde ve 

müze sonrası değerlendirme aşamalarında tartışma yönteminden faydalanılır. Tartışma yöntemi münazara, panel, 

forum, workshop, sempozyum, forum, kolokyum, beyin fırtınası, çember, vızıltı, açık oturum, konferans ve fikir 

taraması gibi türlere ayrılmaktadır (İlhan vd., 2011; Gözütok, 2011; Bilen, 2010).   

 

Konuşma Halkası: Bu teknikte tartışılacak olan konu veya sorulara yönelik görüşlerin halkada bulunan herkes 

tarafından belirtilmesi beklenir. Katılımcıların görüş farklılıklarını görmeye ve farklı görüşlere saygı gösterme 

davranışını geliştirmeye odaklanan bir yöntemdir (İlhan vd., 2011). Çember biçiminde tartışma ve yanıtlama 

tekniği olarak da bilinen konuşma halkasında katılımcıların konuşmaya özendirilmesi ve konuşma – dinleme 

yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanır (Bilen, 2010).  

 

Beyin Fırtınası Tekniği: Beyin fırtınası tekniği yaratıcı düşünmeyi ve yeni yollarla problem çözmeyi öngören bir 

tekniktir. Aynı zamanda katılımcıların eleştirilme endişesi olmadan fikirlerini rahatlıkla ifade ettikleri bir grup 

tartışma tekniğidir. Beyin fırtınası, değişik fikirlerin ortaya konulmasını destekler, böylece kısa sürede çok sayıda 

farklı fikirler üretilir. Bu tekniğin uygulanmasında fikirlerin niteliğinden çok, sayıca çokluğu önemlidir. Beyin 

fırtınası sürecinde katılımcılar alt gruplara ayrılırlar ve her grup içinde birer lider seçilir. Liderler konu netleştikten 

sonra belirli bir süre saptanır. Gruptaki her üye sırayla bir fikir ortaya atar ve ekip liderleri her fikri tahtaya yazarlar. 
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Fikirlerin sayıca çokluğu önemlidir.-Süreç, gruptakilerin bütün fikirlerini tamamlanıncaya kadar devam eder. 

Tartışma sonunda söylenenler özetlenip değerlendirilir (Bilen, 2010).  

 

Gösteri (Demonstrasyon) Tekniği: Gösteri, bir hareketin nasıl yapıldığını ya da bir işlemin nasıl kullanıldığını 

göstermek amacıyla dikkatle düzenlenmiş bir sunudur. Birden fazla duyu organına hitap ederek bir işin yapılma 

biçimini göstermeye yarar. Yeni buluşların, yeni teknolojilerin ya da yeni toplumsal oluşumların en gelişmiş 

biçimiyle uygulamalı olarak gösterilmesi ve yaptırılmasıdır. Katılımcıların gösterimi yapılan nesne veya işlem 

hakkında ön bilgiye sahip olmasında yarar görülmektedir. Bu teknik kulağa ve göze hitap ettiğinden, öğrenmenin 

kalıcılığı artar. Gösteri tekniği ile etkin bir öğrenmeyi sağlayabilmek ve istenilen davranış değişikliğini 

gerçekleştirebilmek için gerçek eşya veya varlıklardan yararlanılmakta, konu ile ilgili yerlere inceleme gezileri 

düzenlenmekte ve ilgili film, slayt, model, resim ve haritalardan yararlanılmalıdır. Müze, gösterim tekniğinin sıkça 

kullanıldığı ortamlardan biridir. Bir nesnenin nasıl yapıldığını ya da kullanıldığını anlayabilmek ve yapımına 

ilişkin müzede bir atölye çalışmasına katılmak eğitimin verimini artıracaktır (Gözütok, 2011; Bilen, 2010).   

 

İstasyon Tekniği: Müze eğitimi sürecinde ilgili konuya ilişkin çeşitli çalışma istasyonları oluşturulur. Gruplar, 

oluşturulmuş olan öğrenme istasyonlarına katkı sağlayarak kendilerinden önce istasyonda bulunan grubun yaptığı 

çalışmaları ileriye götürmeye çalışırlar. Oluşturulan her bir istasyonda tamamlanması gereken bir görev vardır. 

Katılımcı odaklı olan bu teknikte katılımcıları yaratıcılık ve iş birliği yapma becerileri geliştirilir ve istasyon 

çalışmaları tamamlandıktan sonra değerlendirme ile etkinlik sonlandırılır (İlhan vd., 2011). İstasyon yöntemi 

yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirir. Başkasının başladığı bir işi devam ettirme becerisi kazandırır. Birlikte 

çalışma becerilerini geliştirir. İş bitirme becerilerinin gelişimine katkıda bulunur (Bilen, 2010). Müze içinde 

uygulanacağı zaman gürültü ve kargaşaya sebep olabileceğinden genellikle müze eğitimi sonrasındaki 

değerlendirme aşamalarında kullanılır.  

 

Benzetim (Simülasyon) Tekniği: Benzetim, dinamik bir sistemin özelliklerini ve davranışlarını bilgisayar 

aracılığıyla değerlendiren bir tekniktir.  Gerçeğe uygun modeller veya bilgisayarda oluşturulmuş simülasyonlar 

üzerinde çalışılan bu teknikle katılımcıların bir olayı gerçekmiş gibi ele alması sağlanmaya çalışılır (İlhan vd., 

2011). 

 

Örnek Olay Tekniği: Müze eğitimi sürecinde örnek olay, gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin müze ortamında 

çözülmesi yoluyla öğrenmenin sağlanmasıdır. Bu teknik katılımcılara müzeye ilişkin bir konuyu ya da bir beceriyi 

kazandırmak ve o konuda uygulama yaptırmak amacıyla kullanılabilir. Günlük hayatta karşılaşılan gerçek 

bir problemin çözümü için de bu tekniğin kullanıldığı görülmektedir. Bu tekniğin amacı toplumdaki farklı 

görüşlere, farklı değerlere sahip insanların birbirleriyle konuşarak farklılıklardan kaynaklanan problemleri 

çözmede kullanabilecekleri becerileri kazandırmaktır. Örneğin, bir müzede tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili bir 

örnek olayı tartışmak önemli bir örnek olay çalışması olabilir.  

 

Proje Tabanlı Öğrenme: Proje tabanlı öğrenme müze eğitiminde kullanılabilecek önemli bir süreç çalışmasıdır. 

Bu yönteminin hedefleri; katılımcıların kritik düşünme becerisini güçlendirmek, onlara çok yönlü araştırma 

yapabilme becerisi kazandırmak, sorun çözme yeteneğini geliştirmek, iş birliği ve ortak çalışma becerisini 

güçlendirmek ve katılımcılara hazırladıkları projeyi sunma yetkinliği kazandırmaktır. Katılımcılardan bir müzenin 

koleksiyonunu incelemeleri, sınıflandırmaları ve bu koleksiyona yönelik bir tanıtım projesi başlatmaları 

istenebilir. Katılımcılar çocuk ve gençlerden oluşuyorsa çocuk ve genç gözüyle müzelerin nasıl göründüğü ve nasıl 

tanıtılabileceği üzerine veri elde edilebilecektir. Örneğin, Varşova Ulusal Müzesi tarafından açılan “Her şey Biter” 

isimli geçici serginin küratörlüğü ilkokul öğrencileri tarafından yapılmıştır. 6-14 yaş arası 69 çocuktan oluşan bir 

grup altı küratöryal gruba ayrılmıştır. Altı aydan fazla bir süre içinde katılımcılar müzeyi tanımış ve sergi 

kapsamında haftalık 4 saatlik toplantılar gerçekleştirmişlerdir. Genç küratörlerin ekipleri senaryolar hazırlamış ve 

sergiye yerleştirilecek yaklaşık 300 eser seçmiştir. Ayrıca multimedya sunumları ve sergi tasarımı, eğitim 

broşürleri tasarlama, sesli rehberler vb. tanıtım malzemeleri de hazırlanmıştır. Çocuklar küratörlük projesi 

sürecinde müze depolarını görme, müze uzmanlarıyla tanışma ve birlikte karar verme süreçlerinden geçmişlerdir.  

 

Yaratıcı Drama Yöntemi ve Teknikleri: Yaratıcı drama, bireylerin bir yaşantıyı, olayı, bir fikri, kimi zaman soyut 

bir kavramı ya da davranışı eski bilişsel örüntülerinin yeniden düzenlenmesi yoluyla grup çalışması içinde ve 

oyunsu süreçlerde anlamlandırmasıdır (San, 1990). Drama içinde birey hem kendi olarak hem de bir grubun 

parçası olarak farklı rollere girer. Bunun yanı sıra drama süreci ile ilgili olarak tartışmalar yürütülür ve süreç grup 

tarafından bir bütün olarak değerlendirilir (İlhan vd., 2011). Yaratıcı drama çalışmaları hazırlık-ısınma; 

canlandırma ve değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Hazırlık-ısınma aşamasının amacı katılımcı 

dinamiğini oluşturmak ve grubu canlandırma aşamasına hazırlamaktır. Canlandırma aşamasında konu 

çerçevesinde bir başlangıç noktası ile başlayarak rol oynama, doğaçlama ve birçok farklı teknik kullanılır. 



 

143 
 

Değerlendirme aşaması drama sürecinin özü, önemi, niteliği ile ilgili saptamaların yapıldığı ve duyguların 

paylaşıldığı son aşamadır. Süreçle ilgili tüm tartışmalar bu aşamada yürütülür (İlhan vd., 2011).  

 

Doğaçlama: Doğaçlama, önceden belirlenmemiş veya çok az tasarlanmış ve serbest biçimde gerçekleşen 

canlandırmalardır. Doğaçlamada belirleyici olan şey hedeflenen yere ulaşmak için imgelem gücünün 

kullanılmasıdır. Burada da doğallık ve içtenlik önemli bir faktördür (Adıgüzel, 2018). 

 

Etkileşimsel müze yaşantısı sağlamak için ziyaretçilerin deneme, merak, keşif yapma, kişisel anlam çıkarma, 

yaratıcılık becerilerini uyarmak gerekir. Çocuklar etkileşimsel müze yaşantıları ile pek çok becerilerini 

geliştirirler: Objelerle etkileşimde bulunma, gözlem, duyguları ifade etme, hayal gücü, yorumlama ve kendi 

yaşamına bağlama, müzedeki objeleri okuma, kültürel değerleri fark etme, gerçeği arama, eserlerde verilen 

mesajların analizini yapma, müzenin planını çıkarma, müzedeki uygulamalara katılma, deney yapma, 

değerlendirme, ekip çalışması ve iş birliği yapma, tahminde bulunma, sonuç çıkarma vb. (Paykoç, 2008). Drama 

burada uyarıcı işlev yüklenebilir. Müzede drama/tiyatro ziyaretçilerin, müze içindeki eğitsel yaşantılarını artırmayı 

hedefler. Öykü anlatmaktan, canlı tarih yorumuna, müzikal gösterimden, kukla, mim vb’ne kadar pek çok türü 

bulunmaktadır (Okvuran, 2012). 

 

Donuk imge: Yaratıcı drama yönteminde de sıkça kullanılan donuk imge, katılımcıların bireysel olarak veya 

küçük gruplar halinde kendi bedenlerini kullanarak sessiz, sözsüz görüntüler oluşturma ve yansıtma biçimidir. 

Uygulaması kolay ve etkili bir tekniktir. Özellikle anlamların somut imgelere dönüştürülmesi, duyguların en sade 

biçimde diğer katılımcılar tarafından yorumlanması olasıdır. Tekniğin amacına ulaşması birey ya da grup 

üyelerinin bu imgeyi en iyi şekilde ifade edebilmesine bağlıdır (Adıgüzel, 2018). Müzede donuk imge uygulama 

süreçlerinde katılımcılar müze nesnelerini bedenleriyle canlandırabilir, toplu canlandırmalarda bir müze galerisini 

hayata geçirebilirler. Gruplar halinde gerçekleştirilen donuk imge çalışmalarında gruplar birbirlerinin 

canlandırmalarını tahmin edebilirler.  

 

Grup Heykelleri/ Tablo Oluşturma: Yaratıcı drama çalışmalarında katılımcılardan biri diğer grup üyelerinden 

küçük bir gruba ya da grubun tamamına belirli bir amaç içerisinde bir biçim, bir tablo verir. Bir iş birliğini de 

gerektiren grup heykeli oluşturma, bir kişinin dışında gruptaki diğer katılımcıların kendi istekleriyle heykeli bir 

parçası olmasına dayalı olarak gerçekleştirilir. Katılımcıların bu tekniği uygularken araç olarak sadece kendi 

bedenlerini kullanırlar (Adıgüzel, 2018). Teknik bir müze galerisinde herhangi bir temanın derinlemesine 

çalışılması sürecinde ya da müze sonrası değerlendirme aşamasında kullanılabilir.  

 

Ritüeller/ Seramoniler: Tiyatro ve dramanın kökenine ilişkin önemli bir işleve sahip olan ritüel, taşıdığı özellikleri 

nedeniyle yaratıcı dramada bir canlandırma biçimi, bir teknik olarak da başvurulan tekniklerden biridir. 

Katılımcılarla belirli özel günlerde çeşitli kutlamalar yapılır. Bu kutlamalarda ritüel ve seramoniler çeşitli 

biçimlerde yapılandırılır ve bir ifade aracı olarak kullanılır (Veldhuizen,2017).   

 

Fotoğraf Anı: Fotoğraf anı katılımcıların yaratıcı dramada belli bir anı canlandırmalarında ortaya çıkar ve 

çoğunlukla “o anın fotoğrafını çekme” olarak adlandırılır. Fotoğraf anını, tıpkı bir fotoğraf makinesiyle sokakta, 

rast gele tasarlamadan vizörden bakıp fotoğrafladığınızı düşünelim. O fotoğrafı çeken kişinin hiçbir amacı 

olmayabilir. Buna rağmen çektikleri arasında pek çok ifade biçimine sahip dramatik anlar söz konusudur. Ancak 

fotoğrafı çekilen kişilerin bundan haberi yoktur. Fotoğraf anında bir tasarlama, hazırlama söz konusu değildir. O 

anda kendiliğinden oluşturulmaktadır. Fotoğraf anı, o anın fotoğrafını çekme eylemidir (Adıgüzel, 2018). 

 

Geriye Dönüş (Flashback): Yaratıcı drama sürecinde bir dramatik durumun canlandırılması sırasında ya da 

sonrasında, aynı rol kişileriyle geçmişte yaşanılan olayların veya bir kahramanın geçmişine gidilip yeniden 

canlandırılmasıdır. Bu teknik o anda ya da hazırlanarak olaydan önceki ana gidip o anı canlandırma eylemidir. 

Müze eğitiminde en sık kullanılan yaratıcı drama tekniklerinden biridir (Adıgüzel, 2018).  Bu teknikle oluşturulan 

dramada şimdiki ve geçmiş arasındaki ilişki, “geriye dönüş” sahneleri gösterilerek pekiştirilir veya karakter 

geçmişin can alıcı görüntüleriyle karşılaştırılır.  

 

Öğretmenin Role Girmesi: Drama çalışmalarında öğrencilerle birlikte öğretmenin de rol alması anlamına gelir. 

Öğretmenin role girmesi öncelikle rolü tanımlama, çalışmayı düzenleme, amaçlar doğrultusunda yaratılan 

dramatik durumun, amacın dışına çıkmasını önleme ve grubu elde tutmada geniş çaplı kullanım olanağı 

sunmaktadır. Eğitimcinin role girmesi katılımcıları etkinliğin içine çekmeyi sağlar ve konunun pekiştirilmesine 

yardımcı olur. 
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Rol kartı: Rol kartı canlandırılacak olan karakter ve kullanılacak içerik hakkında ayrıntılı bilgi verir. Bu teknik, 

eğitimcinin bir dizi rolü, sınırlı bir zaman dilimi kullanarak vermek istediğinde yararlı olabilir. Ayrıca eğitimci 

katılımcılardan, kendi rolleri dışındaki ayrıntıları bilmelerini istemediği zaman da kullanılabilir. Rol kartları 

hazırlanırken dikkat edilecek noktalardan biri, katılımcıların, birbirilerinin kartlarına bakmalarına gerek 

kalmayacak biçimde, ortaya tüm bilgilerin her iki kartta da bulunmasıdır. Eğitimcinin göz önünde bulundurması 

gereken bir diğer nokta da, hazırlanan kartların, kullanılacağı ana kadar katılımcılar tarafından görülmemelerine 

dikkat edilmelidir. Rol kartları, canlandırma sürecine katılacak kişilere canlandıracakları karaktere ilişkin 

bilgilerin yer aldığı, içinde çatışmanın olduğu, başlama noktası, zaman ve mekânın yer aldığı özel bazı bilgileri 

bulunduran bir metinden oluşmaktadır. Çalışma yapılacak müze ve konuya göre hazırlanmalıdır (Adıgüzel, 2018).  

 

Nesne Çalışması: Müze öncesi, müze ve müze sonrası süreçlerde kullanılabilecek nesne çalışması katılımcıların 

araştırma, inceleme, analiz ve sentez becerilerini geliştirmeye yönelik bir yöntemdir. Belirlenen nesneler üzerine 

yapılan inceleme ve gözlemleme çalışmalarını içerir. Nesne çalışmalarının en bilinen örneği envanter formu 

doldurma çalışmalarıdır. Nesnenin incelendikten sonra nasıl belgeleneceğine ilişkin alıştırmaları içeren envanter 

çalışması yazılı olarak yapılabildiği gibi internet üzerinden de hazırlanabilir. Tek bir nesnede keşfedilecek birçok 

bileşen vardır, dolayısıyla katılımcılar açısından renkli ve eğlenceli bir çalışmadır (Veldhuizen,2017).   

 

Ara-bul/ İpucu Kâğıdı Çalışması/ Hazine Avı: Öğretmen ya da müze eğitimcisi tarafından hazırlanan ve müze 

galerilerinde bulunan bir ya da birden fazla nesnenin fotoğraflarını içeren çalışma kâğıdı kullanılarak 

gerçekleştirilen öğrenme sürecidir. Bu kâğıtlarda ilgili nesneye ilişkin sorular yer alır. Bu sorular genel olarak 

nesneye ait kimlik bilgilerine ve katılımcının nesneye ilişkin duygu ve düşüncelerine yöneliktir. Kâğıtlar 

dağıtıldıktan sonra nesneler kişi veya gruplar tarafından müze galerisinde aranıp bulunur ve kâğıtlardaki sorular 

yanıtlanır. Ara-bul çalışması boyunca müze uzmanından yardım istenebilir. Çalışmanın sonunda katılımcılar 

süreçte bilgi edindikleri nesneyi diğer katılımcılara anlatarak süreç değerlendirmesi yaparlar. Ara-bul 

çalışmalarının devam etkinliklerinde tarih şeridi ve harita üzerinde gösterme çalışmaları yapılabilmektedir. Bu 

çalışma, müzede sergide bulunan nesnelerin tarih şeridi üzerine yerleştirilerek kronolojik olarak sıralanmasını ve 

ait oldukları dönemler göz önünde bulundurularak değerlendirilmelerini içerir. Bu çalışmada tek bir nesneyi 

bulmaya odaklanan çalışmalar yapılabileceği gibi, bu nesneye bağlı bir temayı, dönemi, tekniği, kişiyi, uygarlığı 

anlatmaya yönelik tasarımlar yapılabilir. Okul öncesi süreçlerde sadece fotoğraflardan yararlanarak ara-bul 

çalışmaları yapılabilmektedir (fotoğraf avı gibi).  

 

Müzede Afiş ve Broşür Hazırlama: Müze afişi çalışması, müzedeki bir nesneyi veya müzede seçilen herhangi bir 

temayı konu alan ve katılımcılar tarafından hazırlanır. Müze broşürü, müze hakkında kısa bilgiler vermek üzere 

elde taşınabilir boyutlarda tasarlanan görsel ve yazılı metinlerden oluşan bir kitapçıktır. Müze afişi ve broşür 

çalışması müze eğitimi sonrasındaki değerlendirme aşamasının önemli çıktıları arasında kabul edilir. Bu çalışma 

akıllı telefonlarla müze gezisi boyunca çekilen fotoğrafların bilgisayar ortamında bir araya getirilmesi biçiminde 

de gerçekleştirilebilmektedir (İlhan vd, 2011). 

 

Görsel Sanat Çalışmaları: Müze eğitimi süreçlerinde en sık kullanılan görsel sanat çalışmaları arasında seramik, 

desen çalışmaları, pastel boya çalışmaları ve kolaj hazırlama çalışmaları öne çıkmaktadır. Hammaddesi kil olan 

ve elde ya da kalıpta biçimlendirilen veya fırınlanan her türlü eşyanın üretildiği seramik tekniğiyle, müzedeki 

nesnelerin birer kopyası seramik kalıpları ve kil vasıtasıyla yapılabilir. Kalın ve geniş dokulu kâğıtlara ya da renkli 

fon kartonlarına yağlı ya da kuru pastel boya kullanılarak müze nesnelerinin resimleri yapılabilir. Pastel boya 

kullanılarak müzede afiş – broşür hazırlama çalışmaları yapılabilir. Müzede atık malzemeler kullanarak müze 

nesnelerinin benzerlerinin yapılması da sıkça kullanılan bir görsel sanat çalışmasıdır (İlhan vd, 2011). 

 

Müze Bavulu Hazırlama: Genellikle müze dışındaki izleyici topluluklarıyla buluşmak için müze tarafından 

tasarlanan küçük gezici sergi olarak tanımlanabilir. Müze koleksiyonundan çeşitli nesneleri, tıpkıbasım 

numuneleri, fotoğrafları ve tanıtım malzemelerini içermektedir. Öğretim programlarından hareketle ziyaret 

edilmesi planlanan müzenin türü ve koleksiyon içeriğinden hareketle eğitimci tarafından bir müze bavulu 

hazırlanabilir. Müze öncesi süreçte ziyaret edilecek müzenin fotoğrafları, koleksiyon içeriğine uyan bazı nesneler 

vb. bir kutuya yerleştirilerek temsili bir müze bavulu oluşturulabilir ve müze öncesi süreçte sınıf içi eğitimde 

kullanılabilir.  

 

Müze Atölye Çalışmaları: Katılımcıların müze koleksiyonunda yer alan nesneler hakkında derinlemesine deneyim 

kazanmalarının amaçlandığı yöntemdir. Bir sanat müzesinde herhangi bir sanat akımını tensil eden resim 

çalışmalarının yapılması, bir arkeoloji müzesinde eski yazı atölyelerinin uygulanması ya da bir bilim müzesinde 

bir deneyin gerçekleştirilmesi müze atölye çalışmalarına örnek verilebilir.  
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Fotoğraf, Çizim ve Film Çalışmaları: Müze nesneleriyle bağlantılı olarak görsellerin ayrıntılı olarak 

incelenmesini içeren bir yöntemdir. Müze eğitimcisi, eğitim sırasında müzede nelerin görüldüğünü kavramaları 

amacıyla katılımcılardan müze alanındaki belirli nesneleri fotoğraflamalarını, çizmelerini ya da filme almalarını 

ister. Bu yöntemde sürece dayalı deneyim öne çıkar. Çizim malzemeleri, fotoğraf makinesi ya da video kamera 

gibi malzemeleri ve bu malzemeleri kullanma becerisi gerektirir. Katılımcılardan müzede en sevdikleri nesnenin 

resmini çizmelerini ya da fotoğrafını çekmelerini istenebilir. Bu nesneyle ilgili çekilen fotoğraflardan bir video 

hazırlanması gündeme gelebilir. Bu yöntemle katılımcıların gözlem becerileri geliştirilebilir. Hazırlanan çizim, 

fotoğraf ve film çalışmalarından sergiler hazırlanabilir (Veldhuizen, 2017).  

 

Hikâye Anlatma: Müzede katılımcılar ile hikâyeler aracılığıyla bağ kurma çalışmalarıdır. Katılımcıların en aktif 

oldukları müze eğitimi yöntemlerinden biri olarak kabul edilir. Hikâyeler aracılığıyla kültürel miras unsurlarına 

farklı anlamlar kazandırılabilir. Müze galerilerinde belli bir temaya odaklanan hikâyeler sesli biçimde okunabilir. 

Eğitimcinin müzede başlattığı bir hikâye katılımcılar tarafından hayal güçlerini kullanarak sürdürebilir. 

Katılımcılar alt gruplara ayrılarak hikâye yarışmaları düzenlenebilir. Yaratıcı drama teknikleri kullanılarak bu 

hikâyeler ilgili galeride canlandırılabilir. Kültürel miras ögelerinin arka planındaki duygular ve hikâyeler ortaya 

çıkarılmak istendiğinde kullanılabilir. Hikâye oluşturma çalışmalarında çocuk kitabı yazarlarının yapıtları 

kullanılabilir. Hikâye çalışmalarıyla ilgili olarak kütüphanelerle iş birliği yapılabilir (Veldhuizen, 2017). 

 

Röportaj: Katılımcıların bir konuyu inceleyip araştırarak hazırladıkları ya da bir kimseyle görüşme biçiminde 

sundukları ve başkalarının düşüncelerini iyi bir şekilde dinlemelerini amaçlayan bir yöntemdir. Katılımcılar bir 

konuda bilgi toplamak amacıyla müze uzmanlarıyla ya da başka izleyicilerle görüşmeler yapabilirler. Müze içinde 

röportaj genellikle gruplar halinde yapılır. Bir kent müzesinde eğitim etkinliğine katılan katılımcıların kent halkına 

kentteki değişimler ile ilgili ya da kent müzesinin işlevi hakkında sorular sormaları önemli bir örnektir. Bir müzeye 

ilişkin sürekli ve geçici sergi hakkında farklı yaş gruplarındaki ziyaretçilerden sergiyi değerlendirmelerinin 

istenmesi de örnek bir çalışma olabilir (Veldhuizen, 2017).   

 

Günümüz müzesi, toplumun doğal, kültürel ve teknolojik mirasını koruyan, toplum için ortak bir bellek yaratan, 

her yaştan öğrenciyi özgün malzemelerle buluşturarak eğitim veren, araştırmacılara kolay ulaşılabilir bir uzmanlık 

merkezi olarak hizmet veren çağdaş bir kurumdur. Bu işlevleriyle müze, topluma önemli bir ekonomik canlanma 

ve sosyal katkı sağlamaktadır. Müze eğitimi süreçlerinde müze öncesi, müze ve müze sonrasında yapılacak 

çalışmalarda öğretim programıyla ve izleyicilerin yaşantılarıyla ilişkilendirme sağlanmalı, kültürel mirasın yanı 

sıra teknolojik ve doğal mirasa da vurgu yapılmalı ve izleyicinin merkeze alındığı etkileşimli öğretim yöntem ve 

teknikleri tercih edilmelidir.  
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Özet 

Son yıllarda fen eğitiminin yeniden yapılanması sürecinde, astronomi konuları daha fazla önem kazanmıştır. Fen 

ve Teknoloji eğitiminde anlamlı ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi için öğrenme ortamlarının etkisinin yanında 

öğretmenlerin etkisinin çok önemli olduğu birçok araştırma ile desteklenmektedir. Yapılan araştırmalar, 

öğretmenlerin astronomi konularına ilişkin kavram yanılgılarının azımsanamayacak oranda varlığını 

göstermektedir. Bu kavram yanılgıları göz önünde bulundurularak Ay’ın evreleri konusuna ait kavrama düzeyinde 

tek bir soru öğretmenlere yöneltilmiştir ve ardından görüşme tekniği ile çalışılmıştır. Bu çalışma ile öğretmenlerin 

Ay’ın evreleri konusuna ait bilgi seviyesinde hakim oldukları kavramın daha üst düzeyinde karşılaştıkları zaman 

açıklamakta zorluk çektikleri ortaya çıkarılmıştır. Örneklem grubu olarak en az 10 yıllık tecrübesi olan 5 fen 

bilimleri öğretmeni ile çalışılmıştır. Öğretmenlerin kendilerine yöneltilen soruya verdikleri cevaplar ve görüşme 

yöntemi ile elde edilen veriler doğrultusunda Ay’ın evreleri konusuna ilişkin bilimsel olarak birçok kavram 

yanılgısına sahip oldukları gözlemlenmiştir. Elde edilen sonuçlar literatür ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır. 
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Abstract 

In recent years, astronomy issues have gained more importance in the process of restructuring science education. 

It is supported by many researches that the effect of teachers as well as the effect of learning environments is very 

important for meaningful and permanent learning in Science and Technology education. Researches show that 

teachers' misconceptions about astronomy subjects are not negligible. Considering these misconceptions, a single 

question was asked to the teachers at the comprehension level of the phases of the Moon and then the interview 

technique was studied. This study revealed that teachers had difficulty explaining when they met at a higher level 

than the concept they had mastered at the level of knowledge of Moon phases. The sample group consisted of 5 

science teachers with at least 10 years of experience. It was observed that teachers had many misconceptions about 

the phases of the Moon in line with the answers given to the question directed to them and the data obtained 

through the interview method. The results were compared with the literature. 

 

Keywords: Moon Movements, Moon Phases, Concept Misconceptions 
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1. Giriş  

En eski bilim dallarından biri olan astronomi, binlerce yıl boyunca insanın kendisi ve çevresini anlama sürecinde 

en etkili yollardan biri olmuştur. Öğrencilerin en çok merak ettiği ve ilgi duyduğu konuların başında astronomi 

konuları gelirken yapılan birçok araştırma, astronomi kavramlarının öğrenilmesi konusunda direnç 

gösterdiklerini ortaya koymaktadır (Baxter, 1989; Kalkan ve Kıroğlu, 2007). Son yıllarda yapılan birçok çalışma, 

öğrencilerin astronomideki temel kavramlar hakkında birçok kavram yanılgılarının olduğunu bunun yanında 

artan yaş ve eğitimin bu kavram yanılgılarını azaltma eğiliminde olmasına rağmen, bazı yüksek eğitimli 

lisansüstü öğrenciler ve öğretmenlerin bile ortaokul öğrencilerininkine benzer yanlış fikirlere sahip olduklarını 

ortaya koymaktadır (Sneider, 2011). Hatta bu yanlış öğrenmeleri değiştirmenin çok zor olduğu ve yaş ilerledikçe 

de bu durumun çok değişmediği belirtilmiştir (Bisard, Aron, Francek ve Nelson, 1994; Schneps ve Sadler, 1989). 

Astronomi kavram ve olayları genellikle soyuttur ve üç boyutlu düşünmeyi gerektirir (Yu, 2005). Eğitim 

sisteminde sıklıkla karşılaşılan problem ise bu üç boyutlu kavram ve olayları iki boyutlu diyagramlar üzerinde 

anlatmaya çalışmak ile köklenmeye başlamaktadır. Dolayısıyla astronomi öğreticilerinin temel astronomi 

kavramlarını tam olarak kavramış ve aktarabilir bilgi ve beceriye sahip olmaları gerekmektedir. Öğretmenlerin 

temel astronomi kavramlarını içselleştirmiş olmaları bu kavramların aktarımında oldukça etkili olabilir. Literatür 

incelendiğinde astronomi konularına ilişkin dolayısıyla Ay ve Ay hareketlerine ilişkin geniş kapsamlı 

çalışmaların diğer fen bilimleri konularına nazaran az olduğu ortadadır. Bu doğrultuda öğretmenlerin bilgi ve 

kavrama düzeyinde Ay’ın evrelerine ilişkin kavram yanılgılarını araştıran bu çalışmanın literatüre var olan 

durumu ortaya koyması açısından fayda sağlayacağı beklenmektedir. 

2. Yöntem 
Araştırma Modeli 

Öğretmenlerin astronomi konularına ilişkin kavram yanılgıları ve eksik bilgilerinin yoğunluğu göz önünde 

bulundurularak var olan durumun ortaya çıkarılması için betimsel bir çalışma yapılmıştır. Araştırmaya katılan 5 

fen bilimleri öğretmenine bloom taksonomisine göre aynı konu farklı düzeylerde sorulmuştur. 

 

Bloom taksonomisine (Bloom, 1956) göre, bilişsel alan basamakları bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve 

değerlendirme olarak sıralanmaktadır. Bilgi seviyesinde esas olan ezberlemek ve hatırlamaktır. Kişinin görünce 

tanıması, sorunca söylemesi ya da ezberden aynen tekrar etmesi davranışlarını kapsar. Kavrama düzeyinde ise; 

bilgi düzeyinde kazanılan davranışların özümsenmesi ve anlamının yakalanması söz konusudur. Bilginin transfer 

edilmesi söz konusudur. Yeni bir anlatım biçimine çevirme, grafiğini çizme, bir grafiği yazılı veya sözlü olarak 

açıklama, bir olgunun nedenini, nasıl ve niye olduğunu kendi cümleleri ile açıklaması söz konusudur (Demirel, 

2002, Sönmez, 1993). Bilgi ve kavrama düzeyinde yönlendirilen sorular çoktan seçmeli  olarak düzenlenmiştir. 

Tüm düzeylerde sorulan sorular aynı kavram ve olayları kapsamaktadır. 

 

Evren -örneklem, Çalışma grubu 

Çalışma farklı illerden gönüllü olarak katılan 5 fen bilimleri öğretmeni ile yapılmıştır. Öğretmenlerin mesleki 

tecrübeleri 10 ile 17 yıl arasında değişmektedir. Samsun, Gümüşhane, Konya illerinden katılan öğretmenlerin 

mesleki tecrübeleri ve bulundukları il ve cinsiyetlerine ait bilgiler tablo 1’de verilmiştir. 

 
Tablo 6.Öğretmenlerin Demografik Bilgileri 

İl  Mesleki tecrübe Cinsiyet  İl  

Samsun 16 Kadın Samsun 

Samsun 13 Kadın Samsun 

Gümüşhane 17 Erkek Gümüşhane 

Günüşhane 12 Kadın Günüşhane 

Konya 10 Erkek Konya 

 
 

Verilerin toplanması/ Veri toplama aracı 

Öğretmenlerin mevsimlerin oluşumuna ilişkin bilişsel becerilerini (bilgi düzeyi-kavrama düzeyi) belirlemek için 

aynı soru iki farklı düzeyde çoktan seçmeli olarak yöneltilmiştir. Araştırmanın amacına yönelik olarak Ay’ın 

evrelerinin kavransamına ilişkin iki düzeye de uyarlanmış ve öğretmenlere yöneltilmiştir. Araştırma için 

öğretmenlere yönlendirilen sorular tablo 2’de belirtilmiştir. 
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Tablo 7. Bloom Taksonomisi'ne göre geliştirilen sorular 

Düzey  

Bilgi 

 

 

Akşam Ay doğu ufkunda doğarken, şekildeki gibi görünüyor. Buna göre, aynı 

gün 6 saat sonra, gökyüzünün yaklaşık olarak en yüksek noktasına ulaştığında 

Ay’ın yeni görüntüsü nasıl olur? 
 

a b c d e 
  

   

Kavrama 

Şekle göre; Dünya üzerinde Ali, Ayşe ve Arzu aynı boylamda ve 

Ali ile Alp de aynı   enlemde yaşamaktadırlar. Ali, Ayşe, Alp ve 

Arzu aynı anda Ay’ı izlemektedirler. Buna göre aşağıdaki şıklardan 

hangisi doğrudur?  

a)Ali ile Ayşe, Ay’ı aynı evrede; Alp ise farklı evrede görür. 

b)Ali ile Alp, Ay’ı aynı evrede; Ayşe ise farklı evrede görür. 

c)Ali, Ayşe Alp ve Arzu’nun dördü birden Ay’ın aynı evrede 

olduğunu görürler. 

d)Ali, Ayşe ve Arzu, Ay’ın farklı evrelerini görür. 

e)Arzu bulunduğu yerden Ay’ın evrelerini gözlemleyemez 

 

 
 

3.  Bulgular 

Araştırma kapsamında öğretmenlerle yaptığımız çalışmada öğretmenlere sorulan bilgi düzeyindeki soruya tamamı 

doğru yanıt vermiştir. Bilgi düzeyindeki “Akşam Ay doğu ufkunda doğarken, şekildeki gibi görünüyor. Buna göre, 

aynı gün 6 saat sonra, gökyüzünün yaklaşık olarak en yüksek noktasına ulaştığında Ay’ın yeni görüntüsü nasıl 

olur?” sorusuna 5 fen bilimleri öğretmeni de aynı gece boyunca Ay’ın içinde bulunduğu evrenin değişmeyeceği 

yanıtı olan a seçeneğini işaretleyerek doğru değerlendirmişledir. 

 

Tablo 8.Bilgi Düzeyinde Öğretmen Cevapları 

 Bilgi Düzeyi 

1 

 
2 
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3 

 
4 

 
5 

 
 

Ancak araştırmaya dahil olan beş fen bilimleri öğretmenine aynı kavram ve olayları araştıran soru kavrama 

düzeyinde tekrar yönlendirildiğinde verdikleri cevaplar daha farklı bir durumu ortaya çıkarmıştır. Öğretmenlere 

kavrama düzeyindeki “Şekle göre; Dünya üzerinde Ali, Ayşe ve Arzu aynı boylamda ve Ali ile Alp de 

aynı   enlemde yaşamaktadırlar. Ali, Ayşe, Alp ve Arzu aynı anda Ay’ı izlemektedirler. Buna göre aşağıdaki 

şıklardan hangisi doğrudur?” sorusu sorulduğunda alınan cevaplar tablo 4’te verilmiştir 

 
Tablo 9.Kavrama Düzeyinde Öğretmen Cevapları 

 Kavrama Düzeyi 

1 

 
2 
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3 

 
4 

 
5 

 
 

Tablo 4 incelendiğinde bilgi düzeyinde doğru yanıt veren öğretmenlerin tamamı kavrama düzeyinde olan ve 

bilginin transfer edilmesini araştıran soruya yanlış yanıt vermiştir. 2,4,5 numaralı öğretmenler aynı boylamda aynı 

evreler gözükürken farklı boylamlarda farklı evrelerin görüleceği fikrini öne çıkaran a seçeneğini işaretlemişlerdir. 

1 ve 2 numaralı öğretmenler ise aynı boylamda farklı evrelerin görüleceğini ifade eden d seçeneğini 

işaretlemişlerdir. Dünya ve Ay arasındaki mesafeyi ve bu mesafenin etkilerini üç boyutlu düşünemediklerinden 

dolayı Dünya’nın her yerinden Ay’ın göründüğü tüm bölgelerden aynı evrede görüneceğini zihinlerinde 

canlandıramamışlar ve doğru yanıt olan c yanıtını hiçbir öğretmen yakalayamamıştır.  

 

Ay’ın evrelerinin oluşumu birçok ulusal ve uluslararası kaynaklarda bulunmaktadır. Öğretmenlerin kendi 

sınıflarında kullandıkları kitaplarda da mevcut olan bu kavram ve olay bilgi düzeyinde öğretmenlerin öğrenmesine 

veya ezberlemesine katkı sağlamaktadır ancak üç boyutlu ve yaratıcı düşünmeye ihtiyaç duyan astronomi 

konularından olan Ay’ın evrelerinin Dünya’nın faklı enlem ve boylamlarında görünmesini inceleyen kavrama 

düzeyindeki soruya tüm öğretmenler konuyu içselleştirmede başarılı olamadıklarından yanlış yanıt vermişlerdir.  

 

4. Sonuç ve Tartışma 

Temel astronomi bilgilerinin tespiti amacıyla yapılan bu araştırma ile Fen Bilimleri öğretmenlerinin “Ay” ile ilişkili 

kavramlar olan, Ay’ın evreleri ve hareketleri ilişken bilgi düzeyleri ve varsa alternatif kavramları belirlenmeye 

çalışılmıştır. Bu süreçte öğretmenlere Ay’ın evrelerini ölçen biri bilgi diğeri kavrama düzeyinde olan iki çoktan 

seçmeli soru sorulmuştur. Bilgi düzeyindeki soru öğretmenlerin kullandıkları kaynak kitaplarında karşılaştıkları 

ve öğrencilerine sıklık anlattıkları konu sorulmuştur. Kavrama düzeyindeki soru ise öğretmenlerin yaratıcı ve üç 

boyutlu düşünebilme becerilerini ölçen bilgiyi aktarma, yeni durumlara uyarlayıp açıklayabilmeleri amaçlanmıştır. 

Araştırma sonucunda Fen Bilimleri öğretmenlerinin Ay’ın evrelerinin bir gün boyunca değişmediğini bildikleri 
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ancak Dünya’nın farklı enlem ve boylamlarında da aynı evrenin göründüğünü bilmedikleri belirlenmiştir. Bu 

durum Percy (1998)’nin çalışmasından elde edilen; uluslararası arenada astronomi eğitiminin problemlerinden 

olan ve klasik öğretim teknikleri ile giderilmesi mümkün olmayan alternatif kavramların olmasının, öğretmenlerin 

astronomi kavramlarını tam olarak kavrayamadıkları sonucu ile örtüştüğünü göstermektedir. 

 

Elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda öğretmenlerin temel astronomi kavramları ile ilgili bazı 

aksaklıkların olduğu anlaşılabilir. Bilim dünyasında astronomi bilimi her geçen gün daha çok önem kazanırken ve 

eğitimin içerisine daha yaygın olarak yerleştirilmeye çalışılırken, ülkemizde de bu dünyaya ayak uydurmak 

amacıyla yeni çalışmalar yapılmasını gerekli kılınmalıdır. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamlarına ilişkin görüşlerinin 

incelenmesidir. Çalışma grubunu 2019-2020 öğretim yılının güz döneminde Erciyes Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 2. sınıf 22 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada nitel 

araştırma yöntemlerinden betimsel araştırma kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak çizme-yazma tekniğinin 

kullanıldığı bu çalışmada katılımcılara üç adet açık uçlu soru yazılı olarak yöneltilmiştir. Birinci soruda 

öğrencilerden “okul dışı öğrenme ortamları” denildiğinde akıllarına gelenleri çizmeleri istenirken, ikinci soruda 

okul dışı öğrenme ortamını tanımlamaları, son soruda ise okul dışı öğrenme ortamlarına örnek vermeleri 

istenmiştir. Öğretmen adaylarının açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlara içerik analizi uygulanmıştır. Elde edilen 

bulgulara ait frekans ve yüzde dağılımları yorumlanmıştır. Öğrencilerin yazımlarından elde edilen bulgulara göre, 

okul dışı öğrenme ortamlarını genel hatları ile tanımlayan fen bilgisi öğretmen adayları bu ortamlara örnek olarak 

genellikle aile ve arkadaş ortamını vermişlerdir. Bu sıralamada ikinci olarak doğa, üçüncü olarak ise kütüphane 

örnek verilmiştir. Sonuç olarak toplamda 11 temaya ulaşılmıştır. Fen bilgisi öğretmen adaylarının çizimlerinden 

elde edilen bulgulara göre, okul dışı öğrenme ortamı denildiğinde katılımcıların aklına genellikle park, ev ve 

kütüphanenin geldiği görülmüştür.  

 

Anahtar Kelimeler: İnformal öğrenme, Fen öğretimi, Okul dışı öğrenme ortamları, Fen bilgisi öğretmen adayları 
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Abstract 

The aim of this study is to investigate the opinions of pre-service science teachers about out-of-school learning 

environments. The study group consisted of 22 pre-service science teachers studying at Erciyes University Faculty 

of Education in the fall semester of 2019-2020 academic year. Descriptive research, one of the qualitative research 

methods, was used in the study. In the study, drawing-writing technique was used as data collection tool. Three 

open-ended questions were asked in writing. Students were asked to draw what came to their mind when “out-of-

school learning environments” was mentioned in the first question, they were asked to define the out-of-school 

learning environment in the second question, and they were asked to give examples of out-of-school learning 

environments in the last question. Content analysis was applied to the answers of the pre-service teachers to the 

open-ended questions. The frequency and percentage distributions of the findings were interpreted. According to 

the findings obtained from the writings of the students, pre-service science teachers who defined the out-of-school 

learning environments in general terms, gave the family and friends environment as examples to these 

environments. They gave nature in the second place and library in the third place as out-of-school learning 

environments. As a result, a total of 11 themes were reached. According to the findings obtained from the pre-
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service science teachers’ drawings, it was seen that park, home and library are often come to their mind as out-of-

learning environments. 

 

Keywords: Informal learning, Science teaching, Out-of-school learning environments, Pre-service science 

teachers 

 

1. Giriş 

Öğrencilerin yalnızca sınıf içerisinde bulunmalarının kişisel gelişimlerinin sağlanması ve eğitim hayatlarını 

verimli bir şekilde sürdürebilmeleri için yetersiz olduğu kuşku götürmez bir gerçektir. Öğrencilerin sınıf 

duvarlarının dışına çıkmaları, gerçek hayattan kopmadan eğitimlerini sürdürmeleri gerekmektedir. Okul dışı 

mekânlar kişilere pek çok fırsat sunmakta, öğrenimin okul dışında da sürmesine olanak tanımaktadır. Bu ortamlar 

öğrencileri öğrenme sürecinde aktif kılmaktadır. Okul dışı öğrenme ortamları ikiye ayrılmaktadır. Non-formal 

ortamlar belirli zaman aralıklarında ziyaret edilebilen, okul dışındaki kurumsal kimliği olan alanlardır. Hayvanat 

bahçesi, botanik bahçesi, müzeler ve bilim merkezleri, planetaryumlar, geziler ve doğa etkinlikleri, sanayi 

kuruluşları, milli parklar, interaktif sergiler ile akvaryumlar bu alanlara örnek olarak verilmektedir (Eshach, 2007, 

akt. Saraç, 2017). İnformal ortamlar çevremizde yer alan ve kurumsal özelliğe sahip olmayan, her an ziyaret 

edebileceğimiz alanlardır (Tal & Morag, 2009, akt. Saraç, 2017). Bu öğrenme ortamları plansız ve gelişigüzeldir. 

Buralarda birey, karşılaştığı durum ve parçası olduğu grubun üyeleriyle etkileşimi sonucunda farkında olmadan 

yeni bilgiler edinir (Fidan, 2012, akt. Saraç, 2017). Sokaklar ve oyun alanları, mobil cihazlar, ev ortamı, 

okullardaki ücretsiz faaliyetler, e-öğrenme ve web 2.0 uygulamaları informal öğrenme ortamlarına örnek teşkil 

etmektedir (Eshach, 2007, akt. Saraç, 2017). 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının, öğrencilerin ilgi alanlarına ve öğrenme düzeylerine uygun okul dışı öğrenme 

ortamlarına yer vermeleri oldukça önemlidir (Genç, Albayrak, & Söğüt, 2019). Fen bilgisi öğretmenliği 

programında okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik zorunlu ders yoktur. Yalnızca bazı fakültelerde seçmeli ders 

kapsamında alan gezileri düzenlenmekte, bu geziler bilgi düzeyi ve özgüveni arttırmaktadır (Bozdoğan, 2012). 

Okul dışı öğrenme ortamlarının kullanılması öğrencilerin fen bilimleri dersine olan ilgilerini ve başarılarını 

arttırmaktadır (Dori & Tal, 2000). Ayrıca bu ortamların öğrencilerin okulda öğrendiklerini pekiştirmelerine 

yardımcı olduğu, teorik bilgilerle günlük yaşam arasında ilişki kurmayı ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesini 

sağladığı da bilinmektedir.  

Okul dışı öğrenme ortamları ile ilgili Türkiye’de yapılan araştırmaların genellikle fen bilimleri alanında yürütülen 

nicel ve betimsel/ tarama çalışmaları olduğu ve bu çalışmaların daha çok ortaokul öğrencileri ve öğretmenler ile 

gerçekleştirildiği belirlenmiştir (Saraç, 2017). Öğretmen ve öğretmen adayları ile gerçekleştirilen çalışmalarda 

genellikle fen bilgisi öğretmen adaylarının (Bostan Sarıoğlan & Küçüközer, 2017; Genç vd., 2019; Kubat, 2018) 

ve fen bilimleri öğretmenlerinin okul dışı eğitime yönelik görüşleri (Tatar & Bağrıyanık, 2012) incelenmiştir.  

Gelecekte kendi sınıflarında okul dışı öğrenme ortamlarını kullanma fırsatı bulacak olan fen bilgisi öğretmen 

adaylarının bu ortamlara yönelik görüşlerinin belirlenmesi önem taşımaktadır. Buradan hareketle bu çalışmanın 

amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Bahsi 

geçen çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada öğrencilerin görüşleri yalnızca yazılı olarak değil, çizme-yazma 

tekniği ile incelenmiştir. 

 

 2. Yöntem  

Araştırma Deseni 

Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) kullanılmıştır. Olgubilim deseninde, farkında 

olunan ancak hakkında daha detaylı bir bilgiye ulaşılmak istenen olguların incelenmesi (Yıldırım ve Şimşek, 2016) 

ve kişilerin bir olguya yükledikleri ortak anlamın ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır (Creswell, 2013). Bu 

bağlamda araştırmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamları hakkındaki görüşleri 

incelenmiştir. 

Çalışma grubu 

Katılımcılar, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile belirlenmiştir. Bu 

çerçevede, araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 öğretim yılının güz döneminde Kayseri’de bulunan bir 
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üniversitenin Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan 22 ikinci sınıf öğretmen adayı 

oluşturmaktadır.  

Verilerin Toplanması 

Öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi için çizme-yazma tekniğine 

başvurulmuştur. Bu bağlamda, katılımcılara araştırmacılar tarafından belirlenen üç açık uçlu soru yazılı olarak 

yönlendirilmiştir. Sorular için uzman görüşü olarak matematik öğretiminde doktora yapmış bir, fen bilgisi 

öğretiminde doktora yapmış iki akademisyenin görüşleri alınmış, görüş ve öneriler doğrultusunda sorulara son 

şekilleri verilmiştir. Fen bilgisi öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamlarına ilişkin görüşlerinin 

belirlenmesi amacıyla katılımcılara aşağıdaki sorular yöneltilmiştir:  

1. “Okul dışı öğrenme ortamları” terimini duyduğunuzda aklınıza gelenleri çiziniz. 

2. Okul dışı öğrenme ortamını tanımlayınız. 

3. Okul dışı öğrenme ortamlarına en az beş tane örnek yazınız. 

Soruların cevaplanması yaklaşık 15 dakika sürmüştür. 

 

Verilerin Analizi 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlar içerik analizi ile analiz edilmiştir. İçerik 

analizinde, veriler düzenlenerek, verileri en iyi şekilde açıklayacak tema, kod ve kategoriler oluşturulmaktadır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bulgularda görüşlerine yer verilen öğretmen adaylarının kimlikleri gizli tutulmuş, 

katılımcılar Ö1, Ö2, Ö3… şeklinde kodlanmıştır. 

 

3. Bulgular 

Araştırmada yazma tekniği ile ikinci sorudan elde edilen veriler sekiz tema halinde düzenlenmiş ve Tablo 1’de 

verilmiştir. Buna göre katılımcıların yarısından fazlası okul dışı öğrenmeyi okulun dışındaki herhangi bir yerde 

gerçekleşen öğrenme tanımı ile bağdaştırmıştır. Katılımcıların yarısına yakın bir kısmı ise bu kavramı uzman 

kişilerden edinilen bilgiler olarak tanımlamıştır. Dokuz fen bilgisi öğretmen adayı ise okul dışı öğrenmeyi okulda 

edinilen teorik bilgilerin dış ortamda somutlaştırılması şeklinde tanımlamıştır. Bu tanımların dışında isteğe bağlı 

öğrenme, plansız gerçekleşen öğrenme, farklı mekânlarda gerçekleşen öğrenme, yetenek keşfi için öğrenme ve 

bireysel öğrenme temalarına ulaşılmıştır. 

Tablo 1. Katılımcıların okul dışı öğrenme ortamı tanımlarına ilişkin temalar 

Tema Sayı 

Okulun dışındaki herhangi bir yerde gerçekleşen öğrenme 12 

Uzman kişilerden edinilen bilgiler 10 

Okulda edinilen teorik bilgilerin dış ortamda somutlaştırılması 9 

İsteğe bağlı öğrenme 8 

Plansız gerçekleşen öğrenme 7 

Farklı mekânlarda öğrenme 7 

Yetenek keşfi için gerçekleşen öğrenme 2 

Bireysel öğrenme  1 

Toplam 22 

 

Öğrencilerden bazılarının okul dışı öğrenmeye ilişkin tanımları şu şekildedir: 

Ö4: ‘’Bilgiyi bulabileceğimiz okul dışındaki herhangi bir yer.’’ 

Ö6: ‘’Farklı yönlerimizi ve yeteneklerimizi keşfetmemize ve ilerletmemize yarayan tek veya toplu halde 

gerçekleşen öğrenmedir.’’  

Ö8: ‘’İstenilen zamanda ve yerde öğrenme imkânına sahip olduğumuz, bilgiye daha rahat ulaşabildiğimiz 

ortamlardır.’’ 

Ö16: ‘’Birinin isteyerek, kasıtlı olarak öğrenmek istediklerini kalıcı olarak davranışa dönüştürmek için yetkili 

birinden aldığı öğrenme şeklidir.’’ 

Ö19: ‘’Zorunluluk esası olmayan, daha çok kişilerin kendi isteğine bağlı olarak gerçekleşen öğrenmedir.’’ 
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Yazma tekniği ile üçüncü sorudan elde edilen yanıtlardan 11 kategoriye ulaşılmıştır. Bu kategoriler Tablo 2’de 

verilmiştir. Buna göre bir öğrenci dışındaki tüm öğrenciler arkadaş ve aile ortamını okul dışı öğrenmeye örnek 

olarak vermişlerdir. Katılımcıların yaklaşık olarak yarısı doğa ve kütüphane örneklerini sunmuşlardır. Sekiz 

öğrenci sosyal medyayı, yedi öğrenci ise dershane ile yabancı dil ve hobi kurslarını örnek vermiştir. Müze, tiyatro, 

sanat merkezleri ve tarihi mekanlar, konferans ve kongreler ile sinema ise oldukça az sayıda öğrenci tarafından 

örnek olarak verilmiştir. 

Tablo 2. Okul dışı öğrenme ortamlarına verilen örneklere ilişkin kategoriler 

Kategori Sayı 

Arkadaş ve aile ortamı (sosyal hayat) 21 

Doğa 12 

Kütüphane 11 

Sosyal medya 8 

Dershane 7 

Yabancı dil ve hobi kursları 7 

Müze 3 

Tiyatro  3 

Sanat merkezleri/ tarihi mekânlar 3 

Konferans/ kongre 2 

Sinema  2 

Toplam 22 

 

Çizim tekniği ile elde edilen veriler altı kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler Tablo 3’te verilmiştir. Buna 

göre çizimlerde dokuz öğrenci park, beş öğrenci ev ve kütüphane, iki öğrenci sosyal medya, birer öğrenci ise 

dershane ve hobi kursuna yer vermiştir. 

Tablo 3. Okul dışı öğrenme ortamlarına ilişkin çizimlerden elde edilen kategoriler 

Kategori Sayı 

Park  9 

Ev 5 

Kütüphane 5 

Sosyal medya 2 

Dershane 1 

Hobi kursu 1 

Toplam 22 

 

Aşağıda yer alan Şekil 1 ve 2’de fen bilgisi öğretmen adaylarının yaptıkları çizimlerden bazı örnekler sunulmuştur. 
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Şekil 1. Örnek çizim (Ö7) 

 
Şekil 2. Örnek çizim (Ö18) 

 

4. Sonuç ve Tartışma 

Çalışmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamlarına ilişkin pek çok farklı görüşe sahip 

oldukları belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğunun arkadaş ve aile ortamını okul dışı öğrenme 

ortamı olarak değerlendirdikleri görülmektedir. İkinci sırada doğa, üçüncü sırada ise kütüphane gelmektedir. Elde 

edilen bu bulgulara paralel olarak, Bostan Sarıoğlan ve Küçüközer’in (2017) çalışmasında da fen bilgisi öğretmen 

adayları büyük bir çoğunluğu okul dışı öğrenme ortamlarına örnek olarak ev, arkadaş ve aile ortamını vermişlerdir. 

Öte yandan, Kubat’ın (2018) çalışmasında fen bilgisi öğretmen adayları bilim merkezi, müze, sanayi kuruluşları 

ve yaz bilim kamplarını okul dışı öğrenme ortamları olarak belirlemişlerdir. Ancak mevcut çalışmada öğretmen 

adayları bilim merkezi, sanayi kuruluşları ve yaz kamplarına ne yazım ne de çizimlerinde yer vermişlerdir. Genç, 

Albayrak ve Söğüt’ün çalışmasında (2019) fen bilgisi öğretmen adayları okul dışı öğrenme ortamına örnek olarak 

en çok kongre ve konferansları belirtmişlerdir. Mevcut çalışmada ise yalnızca iki öğretmen adayı kongre ve 

konferansları örnek vermiştir. 

Araştırmada katılımcıların okul dışı öğrenme ortamı olarak çizimlerinde en çok parka yer verdikleri, parkı ev ve 

kütüphanenin takip ettiği bulgusuna ulaşılmıştır. Çalışmada hiçbir öğretmen adayının bilim merkezini örnek olarak 

vermemiş olması oldukça dikkat çekici bir bulgudur. Fen bilgisi öğretmen adaylarına öğrenim görmekte oldukları 
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üniversitede üçüncü sınıfta Topluma Hizmet dersi kapsamında bilim merkezini gözlemleme, hatta burada gönüllü 

olarak çalışma şansı sunulmaktadır. Dolayısıyla ikinci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerin bilim 

merkezinin bir okul dışı öğrenme ortamı olduğunu fark edememiş olmaları mümkündür. 

5. Öneriler 

Çalışmada elde edilen bulgulardan yola çıkılarak aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur: 

- Katılımcıların okul dışı öğrenme ortamlarını örneklendirmede yetersiz kaldığı; bilim merkezi ve arıtma tesisi 

gibi alanları ile yakından ilişkili olan pek çok öğrenme ortamına örneklerinde yer vermedikleri görülmüştür. 

Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programında biri alan eğitimi seçmeli dersi (Fen Öğretiminde Okul Dışı 

Öğrenme Ortamları), biri ise meslek bilgisi seçmeli dersi (Okul Dışı Öğrenme Ortamları) olmak üzere okul 

dışı öğrenmeye yönelik iki seçmeli ders bulunmaktadır. Ancak öğretim programına okul dışı öğrenmeye 

yönelik zorunlu ders eklenmesi önem arz etmektedir.  

- Okul dışı öğrenme ile ilgili yürütülen araştırmaların büyük kısmının fen bilimleri alanında olduğu 

görülmüştür. Diğer disiplin alanlarında da okul dışı öğrenme ortamları daha fazla kullanılabilir. 

- Okul dışı öğrenme ortamları ile ilgili veri toplama araçları ve veri analiz yöntemleri çeşitlendirilebilir. 

- Konuyla ilgili olarak daha kapsamlı ve detaylı, geçerli ve güvenilir sonuçlar elde edilmesi için karma desenli 

çalışmalara yer verilebilir. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı okul dışı öğrenme ortamlarında matematik öğretimine ilişkin ilköğretim matematik öğretmen 

adaylarının görüşlerinin alınmasıdır. Çalışma grubunu 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Erciyes 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği ikinci sınıfına devam eden 39 öğrenci 

oluşturmaktadır. İlköğretim matematik öğretmenliği öğretim programında okul dışı öğrenme ortamları dersi 

Eğitim Fakültelerinin güncellenen programında yeni eklenen bir ders olması sebebiyle ilköğretim matematik 

öğretmen adaylarının bu ders hakkındaki görüşleri alınmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yönetmelerinden 

betimsel araştırma kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak üç adet açık uçlu soru kullanılmıştır. Öğretmen 

adaylarının açık uçlu sorulara verdikleri yanıtla içerik analiziyle incelenmiştir. Verilerin analizinden sonra 

ilköğretim matematik öğretmenlerinin görüşleri frekans ve yüzde tabloları şeklinde tablolaştırılmıştır. Okul dışı 

öğrenmenin tanımını temel hatları ile yapmışlardır. İlköğretim matematik öğretmenler adayları genel olarak okul 

dışı öğrenme ortamlarını doğada matematik öğretimi olarak belirtmişlerdir. İkinci sırada müzelerde ve bilim 

merkezlerinde matematik öğretimini okul dışı öğrenme ortamları olarak vermişlerdir. Okul dışı öğrenme 

ortamlarını daha eğlenceli öğretim ortamları olarak tasarlamışlardır.  

 

Anahtar Kelimeler: Okul dışı öğrenme, Matematik öğretimi, Okul dışı öğrenme alanları, İlköğretim matematik 

öğretmen adayı 
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Abstract 

The aim of this study is to get the opinions of pre-service elementary mathematics teachers about teaching 

mathematics in out-of-school learning environments and anlyze their thoughts. The study group consisted of 39 

pre-service elementary mathematics teacher attending the second grade of a mathematics teacher education 

program at Erciyes University Faculty of Education in the fall semester of 2019-2020 academic year. Because of 

being a newly added out-of-school mathematics learning environments course in the updated curriculum of the 

Faculties of Education in elemenatry mathematics teaching the curriculum, the preservice elementary mathematics 

teachers' opinions about this course was important for analysis. In this study, descriptive research method was 

used. Three open-ended questions were used as data collection tools. The pre-service elementary mathematics 

teachers' responses to open-ended questions were analysed by content analysis. After the analysis of the data, the 

opinions of pre-service elementary mathematics teachers were interpreted as frequency and percentage tables. 

They made the definition of out-of-school learning with basic lines. Pre-service elementary mathematics teachers' 

generally stated the out of school learning environments as teaching mathematics in nature. In the second place, 
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they gave mathematics teaching in museums and science centres as out-of-school learning environments. They 

designed out-of-school learning environments as more entertaining teaching environments. 

 

Keywords: Out of school learning, Mathematics teaching, Out of school learning environments, Pre-service 

elementary mathematics teachers 

 

1. Giriş 

Sınıf içi ve okul ortamları olarak düşünülen öğrenme ortamları, okul dışı ortamlarını kapsayacak şekilde 

genişletilmiştir (Şimşek, 2011).Eshach2a göre okul dışı öğrenme ortamları okul sınırları dışında yer alan çeşitli 

yaşam alanlarından veya ortamlarından sanal ortamlara kadar birçok yeri kapsamaktadır (Eshach, 2007). “Okul 

dışı öğrenme” okul süresinde bağlı kalınan öğretim programının okul yapısı dışındaki alanların ve kurumların 

kullanıldığı eğitim-öğretim anlamına gelmektedir (Ertaş, Şen ve Parmaksızoğlu, 2011).  

Okul dışı öğrenme ortamları öğrencilerin kendi hızında bilgi edinmesine yardımcı olmaktadır, öğrenme 

durumlarında cesaretlendirmektedir ve her öğrencinin öğrenmesini desteklemektedir (Melber ve Abraham, 1999). 

Bütün bunların yanında okulda yürütülmekte olan derslerin öğretim programlarına katkı sağlamaktadır(Gerber, 

Marek ve Cavallo, 2001). Öğretim progrmalarına verilen katkı her alanda matematik, sosyal bilgiler, edebiyat, 

görsel sanatlar olamkatadır. Okul dışı öğrenme etkinlikleri ile ilgili alanyazında yapılmış çok sayıda çalışma 

bulunmaktadır (Wellington 1990; Pascarella ve Terenzini, 1991; Kuh, 1995; Westfall, 1999; Koosimile, 2004; 

Guisasola ve diğerleri, 2005; Strauss ve Terenzini, 2007; Akın, 2012; Karademir, 2013; Kılıç ve Şen, 2014, 

Armağan, 2015). Alan yazında ülkemizde yapılan araştırmalardan okul dışı öğrenme ortamlarıyla olanlar büyük 

çoğunlukla öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin; gezilere ve doğal etkinliklere katılımı ile ilgili görüşlerinin 

veya düşüncelerinin alınmasıdır (Balkan Kıyıcı ve Atabek Yiğit, 2010; Bozdoğan, 2015; Güler, 2009; Tatar ve 

Bağrıyanık, 2012; Genç Albayrak, Söğüt, 2019; Çiftçi, Dikmenli, 2016). Okul dışı öğrenme ortamlarında 

matematik eğitimi çok az sayıda yapılmıştır ( Cifçi Dikmenli 2016). 

Saraç (2017) yaptığı içerik analizinden çalışmalarda gezi/doğa etkinliklerinin ve müze/bilim merkezlerinin daha 

çok kullanıldığı, genellikle nicel ve betimsel/tarama yöntemlerin kullanıldığı tespit etmiştir. Ayrıca çalışmaların 

çoğunlukla ortaokul öğrencileri ve öğretmenler ile gerçekleştirildiği, okul dışı öğrenme ortamlarında ortaya çıkan 

eğitim-öğretim sorunlarının, bu ortamların öğrencilerin ilgi, tutum ve öğrenme ürünlerine etkisinin incelendiği 

belirlemiştir. Bu araştırmanın amacı okul dışı öğrenme ortamlarında matematik öğretimine ilişkin ilköğretim 

matematik öğretmen adaylarının görüşlerinin alınmasıdır. 

 2. Yöntem  

Araştırma Modeli 

Bu çalışmada okul dışı öğrenme ortamlarında matematik öğretimine yönelik algılarını ortaya koymayı amaçlarken 

ilköğretim matematik öğretmen adaylarından veri toplama ve yorumlama sürecinde nitel araştırma yöntemleri biri 

olan olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Fenomenolojik araştırmada insanlarının kendi bakış 

açılarından bir olguyu nasıl anlamlandırdıklarını ve algıladıklarını anlamaya çalışmaktır (Johnson ve Christensen, 

2014). Fenomenolojik çalışmalar, çeşitli düşünce, algı ve reaksiyonları araştırmayı hedefleyen olguların, 

kavramların, yaşanmış deneyimlerin anlamını tanımlamakla uğraşan, gerçekliğin fiziksel görünüşte değil, 

bireylerin davranışlarında ve deneyimlerinin içinde yer aldığını savunan bir araştırma tipidir (Frankel ve Wallen, 

2006; Creswell, 1998). Bu araştırmada nitel araştırma tekniklerinden betimsel araştırma kullanılmıştır. Nitel 

araştırma sürecinde araştırmacı bütüncül bir araştırma tablosu ortaya koyarak; kelime analizleri, detaylı katılımcı 

görüşme raporları kullanır ve araştırmayı doğal ortamda düzenler (Karadağ, 2010). 

 

Çalışma grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 

bölümünde öğrenim görmekte olan ikinci sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmacının görev yaptığı 

üniversitede matematik öğretmen adaylarına kolay erişilebilmesi sebebiyle ulaşılabilir örneklem yöntemi 

kullanılmıştır. Katılımcıların kolay ulaşılabilir olması çalışmaya hız ve kolaylık sağlar (Yıldırım ve Şimşek, 2016)  
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Verilerin toplanması/ Veri toplama aracı 

Görüşme olgu bilim (fenomoloji) araştırmalarında başlıca veri toplama aracıdır (Yıldırım ve Şimşek 2016). 

Görüşme yöntemi ile ilköğretim matematik öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamları hakkında neler 

düşündüklerini, duygu, tutum ve hislerinin neler olduğunu görüşlerini ortaya çıkaran etkenleri bulmaya yönelik 

bir veri toplama aracıdır. Bu araştırmada ilköğretim matematik öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme 

ortamlarında matematik öğretimine ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmak amacıyla araştırmacılar tarafından 

oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturulurken 

alan yazın taranmış ve uzman görüşleri alınarak açık uçlu yarı yapılandırılmış görüşme soruları oluşturulmuştur. 

Uzman görüşü olarak matematik öğretiminde doktora yapmış bir, fen bilgisi öğretiminde doktora yapmış iki 

akademisyenin görüşleri alınmıştır. Pilot çalışma olarak alanda doktora yapmış üç öğretim görevlisinin görüşleri 

alınmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda açık uçlu üç tane soru bulunmaktadır. İlköğretim matematik 

öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamlarında matematik öğretimine yönelik görüşlerini tespit etmek için 

yönlendirilen yarı yapılandırılmış açık uçlu sorular aşağıda erilmiştir:  

1. Sizce okul dışı öğrenme ortamları nedir? Tanımlayınız.  

2. Okul dışı öğrenme ortamları denilince aklınıza gelen görseli çiziniz.  

3. Okul dışı öğrenme ortamları nelerdir?  

İlköğretim matematik öğretmen adayları gönüllü olarak çalışmaya katılmışlardır. İlköğretim matematik öğretmen 

adaylarının araştırmada verilerinin isimleri gizli tutularak kullanılacağı belirtilmiştir.  

Veri Analizi 

İlköğretim matematik öğretmenlerinin görüşmelerinden elde edilen verilen betimsel ve içerik analiz teknikleri 

kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizi ile veriler karşılaştırılarak ve sınıflandırılarak nicel hale getirilmiştir.  

İlköğretim matematik öğretmen adayları Ö1, Ö2…, Ö39 şeklinde tanımlanmış ve bulgular kısmında bu şekilde 

verilmişlerdir. 

 

3. Bulgular 

Bu bölümde araştırmanın alt problemlerine ilişkin bulgular ve yorumlara yer verilmiştir.  

Okul Dışı Öğrenme ortamlarının Tanımı 

İköğretim matematik öğretmen adaylarının %80’i okul dışı öğrenme ortamlarının okulun bahçesinin dışında ya da 

sınıfın dışındaki ortam olarak tanımlamışlardır. Örnek olarak ilköğretim matematik öğretmenin yaptığı tnaım Şekil 

1’de verilmiştir.  

Şekil 1. Okul dışı öğrenme ortamları tanımı 

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının %20 si ise öğrendiklerini aktif hale getirecekleri aktif öğrenmeyi 

sağlayan okulun ya da sınıfın dışındaki mekânlar olarak tanımlamaktadırlar. İlköğretim matematik 

öğretmenlerinden birisinin verdiği örnek tanım Şekil’2 de verilmiştir.  

Şekil 2. Okul dışı öğrenme ortamları tanımı 2 

İlköğretim matematik öğretmen adayları aslında sabit bir ortama bağlı kalmadan öğrenenlerin arkadaş ortamında 

da öğrenebildiklerini arkadaşlarıyla sohbet ederken de kendilerini geliştirdiklerini savunmuşlardır. Bu ortamları 

öğrenenin çevresi olarakta sınırlandırmışlardır.  İlköğrteim matematik öğretmenlerinin %6’sı arkadaş ortamını 
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okul dışı öğrenme oratmı olarak tanımlamışlardır. Şekil 3’de bu temaya örnek bir ilköğretim matematik 

öğretmeninin tanımı verilmiştir.  

 
Şekil 3. Okul dışı öğrenme ortamları tanımı 3 

Öğretim programında yer alan materyallerin olduğu her ortamı öğretimi somutlaştıran okul dışı öğrenme ortamları 

olarak tanımlamışlarıdr.  İlköğretim matematik öğretmen adaylarının Az kısmı aslında %4 bu temada okul dışı 

öğrenme ortamlarını tanımlaışlardır. Bu temaya örnek bir tanım Şekil 4’de verilmiştir.  

Şekil 4. Okul dışı öğrenme ortamları tanımı 4 

Okul dışı öğrenme ortamlarına en az 5 tane örnek yazınız. 

İlköğretim matematik öğretmen adaylarına yönlendirilen ikinci alt problem okul dışı öğrenme ortamlarına 5 adet 

yer yazmalarıdır. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu okul dışı öğrenme ortamları 

denildiğinde akıllarına müze gelmektedir. İkinci sırada müzeler ya da ören yerleri yer almaktadır. İlköğretim 

matematik öğretmen adaylarının %75’inin müzeler ve miarı yapılar ya de ören yerlerini sosyal bilgiler dersi ile 

okul dışı öğrenme ortamlarını ilişkilendirmelerinden kaynaklanmaktadır. %15 ilköğretim matematik öğretmena 

dayı ise bilim merkezlerini okul dışı öğrenme ortamlarına yazmışlardır. %5 kitap fuarlarını okul dışı öğrenme 

ortamı olarak tanımlamaktadırlar. %2 sı ise sanat galerileri resim sergilerine okul dışı öğrenme ortamı demektedir. 

%1’ ise okul dışı öğrenme oratmlarını gözlemevleri olarak tanımlamaktadırlar. İlköğretim matematik öğretmen 

adaylarından bir tanesinin örenk listesi Şekil 5’de ve Şekil 6’da verilmiştir.  

Şekil 5. Okul dışı öğrenme ortamları nelerdir 
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Şekil 6. Okul dışı öğrenme ortamları nelerdir 2 

 

Okul dışı öğrenme ortamları nelerdir?  

İlköğretim matematik öğretmen adaylarına yönlendirilen üçüncü alt problem okul dışı öğrenme ortamlarının 

kendilerien ifade ettikleri yeri resim çizmeleri istenmiştir. Bu alt problemde ilköğretim matematik öğretmen 

adayları büyük çoğunlukla %70 park ve bahçe çizmişlerdir. Bahçe okul bahçesi olarak bile resmedilmiştir. Okul 

duvarının olmadığı yeri okul dışı öğrenme oratmnı olarak resmetmişlerdir. %10 ilköğretim matematik öğretmen 

adayı ise kantin, avm gibi sosyal ortamları okul dışı öğrenme ortamı olarak ifade etmişlerdir. %5’i ise kütüphaneyi 

okulun dışındaki öğrenme ortamı olarak resmetmiştir. %5’i ise bilim merkezlerini çizmeye çalışmışlardır. Az olan 

diğer okul dışı öğrenme ortamlarında müze, botanik park, hayvanat bahçesi çizilmiştir.  

 

4. Sonuç ve Tartışma 

Okul dışı öğrenme ortamlarına ilişkin ilköğretim matematik öğretmen adaylarının görüşlerinin alınmasını 

amaçlayan bu araştırmada, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamları ile ilgili 

birbirinden farklı fikirlere sahip oldukları belirlenmiştir. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının büyük bir 

çoğunluğunun okul bahçesi dâhil sınıfın dışındaki yerleri okul dışı öğrenme ortamı olarak değerlendirdikleri 

görülmektedir. Bununla birlikte az da olsa ilköğretim matematik öğretmen adaylarının bilim merkezleri, fabrikalar 

ve bilim şenliklerini okul dışı öğrenme ortamları olarak belirttikleri görülmektedir. Sonuçlara göre, ilköğretim 

matematik öğretmen adayları, daha çok okul dışı öğrenme ortamlarının öğrencilere. 21. yüzyıl becerilerini 

kazandırdığını belirtmişlerdir. İlköğretim matematik öğretmen adaylarına yönlendirilen ikinci alt problem okul 

dışı öğrenme ortamlarına 5 adet yer yazmalarıdır. Okul dışı öğrenme ortamı olan bilim merkezlerinin bilgilerin 

kalıcılığını sağlayarak ve bilgileri somutlaştırarak matematik öğretimine katkısı olduğunu belirlenmiştir 

(Bozdağan, 2008). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının görüşleri; bilgiyi alırken birden fazla duyu 

organının kullanılmasının bilginin kalıcılığı için önemli olduğu ve bilim merkezlerinin öğrencilerin matematik 

dersine olan ilgilerini arttırdığı yönündedir. Bu sonuçlar bizim çalışmamız ile uyum içerisindedir. Çavuş vd., 

(2012) okul dışı öğrenme ortamı olan bilgi evlerinde gerçekleşen etkinliklerin beceri kazandırdığını, konuların 

pekişmesini ve kalıcı öğrenmeyi sağladığını belirlemişledir. Buna ilişkin ilköğretim matematik öğretmen 

görüşleri; bilgievlerinde dokunarak, yaşayarak öğrenmeyi, kalıcı öğrenmeyi sağladığı yönündedir. Tatar ve 

Bağrıyanık, (2012) yaptıkları çalışmada okul dışı öğrenme ortamlarında gerçekleşen etkinliklerin öğrencilerde ilgi, 

merak ve istek uyandırdığını öğrenmeyi kolaylaştırdığını, öğrenmeyi anlamlı ve kalıcı hale getirdiğini 

belirlemişledir. İlköğretim matematik öğretmen görüşleri; etkin ve kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirdiği, ilgi çekici 

olduğu ve bununla birlikte gözlem ve kabiliyetlerini arttırdığı yönündedir. Bostan-Sarıoğlan ve Küçüközer, (2017) 

yaptıkları çalışmaların sonucunda okul dışı öğrenme ortamları olarak ev ortamı, kurs, etüt merkezi, dershane, 

müzeleri, arkadaş ve aile ortamını belirlemişlerdir. Buna ek olarak okul dışı öğrenme ortamlarının avantajı olarak 

kalıcı öğrenmeyi sağladığını ve öğrencilerin ilgisini çektiğini, dezavantajı olarak ise öğretim sürecini kontrol 

etmenin zor olduğunu belirlemişledir. Bu sonuçlar bizim çalışmamız ile uyum içerisindedir. Kubat (2018) ise 

yaptığı çalışmada bilim merkezlerini, müzeleri, sanayi kuruluşlarını ve yaz bilim kamplarını okul dışı öğrenme 

ortamı olarak belirlemiştir. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı okul dışı öğrenme ortamlarında matematik öğretimine ilişkin ilköğretim matematik öğretmen 

adaylarının görüşlerinin alınmasıdır. Çalışma grubunu 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Erciyes 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi ilköğretim matematik öğretmenliği ikinci sınıfına devam eden 39 öğrenci 

oluşturmaktadır. İlköğretim matematik öğretmenliği öğretim programında okul dışı öğrenme ortamları dersi 

Eğitim Fakültelerinin güncellenen programında yeni eklenen bir ders olması sebebiyle ilköğretim matematik 

öğretmen adaylarının müze ortamında matematiği nasıl öğretecekleri hakkında görüşleri alınmıştır. Bu çalışmada 

nitel araştırma yöntemlerinden betimsel araştırma kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak üç adet açık uçlu soru 

kullanılmıştır. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının açık uçlu sorulara verdikleri yanıtla içerik analiziyle 

incelenmiştir. Verilerin analizinden sonra ilköğretim matematik öğretmenlerinin görüşleri frekans ve yüzde 

tabloları şeklinde tablolaştırılmıştır. Müzede matematik dersi işlemenin çok keyifli olduğundan bahsetmişlerdir. 

İlköğretim matematik öğretmenler adayları genel olarak müzede matematik öğretimi yapılabileceğini ve 

kazanımlar arası ilişkilerin kurulabileceğinden bahsetmişlerdir. Okul dışı öğrenme ortamlarını daha eğlenceli 

öğretim ortamları olarak tasarlamışlardır.  

 

Anahtar Kelimeler: Okul dışı öğrenme, Matematik öğretimi, Okul dışı öğrenme alanları, Müze, İlköğretim 

matematik öğretmen adayı 

 

Pre-service Elementary Mathematics Teachers Views About Learning Mathematics at 

Museum 
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Abstract 

The aim of this study is to get the opinions of pre-service elementary mathematics teachers about teaching 

mathematics in a museum learning environment. The study group consisted of 39 pre-service elementary 

mathematics teacher attending the second grade of a mathematics teacher education program at Erciyes University 

Faculty of Education in the fall semester of 2019-2020 academic year. Because of being a newly added out-of-

school mathematics learning environments course in the updated curriculum of the Faculties of Education in the 

curriculum mathematics teaching program, the preservice elementary mathematics teachers' opinions about this 

course was important for analysis. In this study, descriptive research method was used. Three open-ended questions 

were used as data collection tools. The pre-service elementary mathematics teachers' responses to open-ended 

questions were analysed by content analysis. After the analysis of the data, the opinions of pre-service elementary 

mathematics teachers were interpreted as frequency and percentage tables. They were happy about learning at the 

museum. Pre-service elementary mathematics teachers' generally stated the museum as a classroom for teaching 

mathematics. In the second place, they gave mathematics teaching in museums with ruins of history. They designed 

out-of-school learning environments as more entertaining teaching nad learning environments. 

 

Keywords: Out of school learning, Mathematics teaching, Out of school learning environments, Museum, Pre-

service elementary mathematics teachers 

 

1. Giriş 

Müzeler matematik eğitimi içinde barındıran kurumlardır. Müzede yer alan deney ya da öğretim setlerinin 

öğrenme alanlarının içinde yapılan etkinliklerin etkili ve anlamlı öğrenmelerin gerçekleşmesi açısından son derece 

önemlidir. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının müze ziyaretleri sırasında deneyim yaşadıkları etkinliklerin 

ve öğrenme setlerinin matematik dersi ile ilişkilendirmeleri ve ortaokul öğrencilere hangi becerileri ve üst düzey 

düşünme becerileri kazandırmayı amaçlamaları beklenmektedir. Geleneksel olarak sınıf ortamında öğrenme 

gerçekleşirken öğretmen genellikle merkezdedir yalnız okul dışı öğrenme ortamlarında öğrenciler etkinlik 

ortamında aktif olarak katılmaktadırlar. 

mailto:mucahitayra@hotmail.com
mailto:mucahitayra@hotmail.com
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Okul dışı öğrenme ortamlarıyla ilgili çalışmalar genellikle öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının; gezilere ve 

doğal etkinliklere katılımı ile ilgili görüşlerinin alınmasıdır (Balkan Kıyıcı ve Atabek Yiğit, 2010; Bozdoğan, 

2015; Güler, 2009; Tatar ve Bağrıyanık, 2012; Genç Albayrak, Söğüt, 2019, Çiftçi, Dikmenli, 2016). Öğrenme 

formal ve informal öğrenme olarak ikiye ayrılır. Formal öğrenme belirli bir zaman diliminde planlı, programlı ve 

belirli amaçlar doğrultusunda yürütülürken, informal öğrenme bireyin doğduğu andan başlayarak hayatının sonuna 

kadar devam eder (Lâçin Şimşek, 2011). Okul dışı öğrenme okul süresi boyunca, öğretim programına bağlı 

kalarak, okul yapısı dışındaki alanların ve kurumların kullanıldığı eğitim anlamına gelmektedir (Ertaş, Şen ve 

Parmaksızoğlu, 2011). Bu çalışmanın amacı okul dışı öğrenme ortamlarından birisi olan müzede ilköğretim 

matematik öğretimine ilişkin ilköğretim matematik öğretmen adaylarının görüşlerinin alınmasıdır. 

 

2. Yöntem  

Araştırma Modeli 

Araştırmanın deseni nitel araştırma desenidir. Betimsel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Betimsel araştırma var 

olan durumlarının genel özelliklerini ortaya çıkartmak için yapılan araştırmalarıdır. İlköğretim matematik 

öğretmen adaylarından toplanan verilerin analizinde içerik analizi yapılmıştır.  

 

Çalışma grubu 

Araştırmanın örneklemini Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünde 

öğrenim görmekte olan ikinci sınıf ilköğretim matematik öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmacının görev 

yaptığı üniversitede matematik öğretmen adaylarına kolay erişilebilmesi sebebiyle ulaşılabilir örneklem yöntemi 

kullanılmıştır. Katılımcıların kolay ulaşılabilir olması çalışmaya hız ve kolaylık sağlar (Yıldırım ve Şimşek, 2016).  

 

Verilerin toplanması/ Veri toplama aracı 

Görüşme olgu bilim (fenomoloji) araştırmalarında başlıca veri toplama aracıdır (Yıldırım ve Şimşek 2016). 

Görüşme yöntemi ile ilköğretim matematik öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamları hakkında neler 

düşündüklerini, duygu, tutum ve hislerinin neler olduğunu görüşlerini ortaya çıkaran etkenleri bulmaya yönelik 

bir veri toplama aracıdır. Bu araştırmada ilköğretim matematik öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme 

ortamlarında matematik öğretimine ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmak amacıyla araştırmacılar tarafından 

oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturulurken 

alan yazın taranmış ve uzman görüşleri alınarak açık uçlu yarı yapılandırılmış görüşme soruları oluşturulmuştur. 

Uzman görüşü olarak matematik öğretiminde doktora yapmış bir, fen bilgisi öğretiminde doktora yapmış iki 

akademisyenin görüşleri alınmıştır. Pilot çalışma olarak alanda doktora yapmış üç öğretim görevlisinin görüşleri 

alınmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda açık uçlu üç tane soru bulunmaktadır. İlköğretim matematik 

öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamlarından müzede matematik öğretimine yönelik görüşlerini tespit 

etmek için yönlendirilen yarı yapılandırılmış açık uçlu sorular aşağıda verilmiştir:  

4. Müzeler matematik eğitiminde kullanılır mı?  

5. Müzede gördüğünüz eğitim setlerinden hangisi ile matematik öğretimi arasında ilişki kurabildiniz?  

6. Müzede matematik öğretimi yapmanın faydalarını ve negatif yönlerini yazınız.  

İlköğretim matematik öğretmen adayları gönüllü olarak çalışmaya katılmışlardır. İlköğretim matematik öğretmen 

adaylarının araştırmada verilerinin isimleri gizli tutularak kullanılacağı belirtilmiştir.  

 

Verilerin Analizi  

İlköğretim matematik öğretmenlerinin görüşmelerinden elde edilen verilen betimsel ve içerik analiz teknikleri 

kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizi ile veriler karşılaştırılarak ve sınıflandırılarak nicel hale getirilmiştir. 

İlköğretim matematik öğretmen adayları Ö1, Ö2…, Ö39 şeklinde tanımlanmış ve bulgular kısmında bu şekilde 

verilmişlerdir.  

3. Bulgular 

Bu bölümde araştırmanın alt problemlerine ilişkin bulgular ve yorumlara yer verilmiştir.  

1. Müzeler matematik eğitiminde kullanılır mı?  

2. Müzede gördüğünüz eğitim setlerinden hangisi ile matematik öğretimi arasında ilişki kurabildiniz? 

• Selçuklu yıldızı ve geometri  
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• Selçuklu yıldızı ve dönüşüm geometrisi 

• Örüntüler  

• Ağırlık ölçüleri  

• Para birimleri  

• Uzunluk ölçüleri 

Selçuklu yıldızı ve geometri temasında ilköğretim matematik öğretmen adaylarından ikisinin verdikleri cevaplara 

örnekler aşağıda verilmiştir. Şekil 1’de verdikleri cevapları desteklemek için Şelçuklu müzesinde çektikleri 

görselleri eklemişlerdir.  

AT: «Bu yıldız iki karenin iç içe geçmesi ile oluşturulmuş bir yıldızdır. Öğrencilerime bu yıldızın iki kareden 

oluştuğunu ve uç kısımlardaki üçgenlerin ikizkenar dik üçgen olduğunu ve ikiz açıların kırk beşer derece 

olduğundan bahsederdim. Ayrıca bu yıldızın sekiz köşesinin olduğunu ve sekiz köşe olmasının nedeninin sekiz 

tane cennet kapısını simgelediğini söylerdim.» 

BY: «kilimlerde fraktallar kulanılmış.» 

 
Şekil 1. Selçuklu yıldızı 

Örüntü temasında ilköğretim matematik öğretmen adaylarının verdikleri örnek yanıtlar aşağıda verilmiştir. Örüntü 

temasını destekleyici fotoğraf Şekil 2’de verilmiştir. 

ANY: «Halılardaki bu örüntü ve simetrinin matematikle alakalı olduğunu düşünüyorum ve ortaokulda örüntü ve 

simetri konusunda gösterilebilecek çok güzel bir örnek.» 

 

 

Şekil 2. Selçuklu Müzesi çini örnekleri 
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Ağırlık ölçüleri temasında ilköğretim matematik öğretmen adaylarının verdikleri yanıtlardan birisi aşağıda 

verilmiştir. Şekil 3’de Selçuklu müzesinden bu temayi destekleyici görsel eklenmiştir.  

BHD»“12,5, 25, 50, 100, 200, 400” kesirleri olan dirhem ağırlıkları kullanılmış. Bu kesirlerin arasında birbirinin 

iki katı artarak gittiği ilişkisine dikkat etmeliyiz. Öğrencilere “kesirler” konusunu anlatırken bu örneği vermek 

hatta imkânımız varsa canlı bir şekilde bu örneği yerinde gösterebilmek çocuklar için faydalı olacaktır.» 

 

 

Şekil 3. Selçuklu Müzesi ağırlık takımları 

Para birimleri temasında ilköğretim matematik öğretmen adaylarının verdikleri yanıtlardan birisi aşağıda 

verilmiştir. Şekil 4’de Selçuklu müzesinden paralar ile ilgili verilen metinin görseli ilköğretim matematik öğretmen 

adayının metnini destelemek için eklenmiştir. 

DFK: «Selçukluda para birimi ve ağırlık olarak kullanılan Yunancadan Farsça’ya oradan da Arapçaya geçen ve 

Selçukluların hem ağırlık hem para birimi olarak kullandığı Dirhemi orjinal örneğini gördüm. Kesirli olan ve 

birbirinin 2 katı şeklinde devam eden Dirhem ağırlıkları ilerde mesleğimi yaparken kesirleri öğrenen 

öğrencilerime Selçukluların kesirlerin katlarını ve orantılarını kullanarak kurdukları bu matematiksel sistemi 

göstererek kesirleri eğlenerek kalıcı bir şekilde öğrenmelerini sağlayabilirim.» 

 

Şekil 4. Selçuklu Müzesi para birimleri 

Uzunluk ölçüleri temasında ilköğretim matematik öğretmen adaylarının verdikleri yanıtlardan birisi aşağıda 

verilmiştir.  

BNS: «Uzunluk ölçmeyi uygulamalı olarak öğrenebilirler.» 

3. Müzede matematik öğretimi yapmanın faydalarını ve negatif yönlerini yazınız.  

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının üçüncü alt probleme verdikleri yanıtlarının genel ifadelerine aşağıda 

örnek verilmiştir.  

BD. «İlk olarak sınıf yönetimi okul dışında nasıl yapılır onu öğrendim. Örnek verecek olursak liseli öğrencilerin 

öğretmeni gibi yönetmezdim. Ayrıca öğrencilere bilgi vereceğim zaman etrafımda toplanmalarını sağlayarak 

benim vereceğim bilgilerden faydalanmalarını sağlardım.» 

Bİ: «Matematiğin geçmişten günümüze birikerek sistematik bir biçimde geldiğini gördüm. Müzeye öğrencilerimi 

de götürmek isterdim çünkü tarihsel süreçte matematiğin her anlamda hayatımızda olduğunu canlı olarak 

görmeleri gerektiğini düşünüyorum. Müze gezisi matematik alanında sadece geçmişten günümüze nasıl geldiğini 
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veya geçmişte hangi matematik konuları işlenerek hayat sürmüşler göstermek için faydalı olabileceğini 

düşünüyorum.» 

Matematik tarihi ve müze ilişkisi alt temasında ilköğretim matematik öğretmen adaylarının verdikleri yanıtlardan 

birisi aşağıda verilmiştir. Şekil 5’de Selçuklu müzesinden görsel eklenmiştir. 

 

BNS: «Muhtasaru Oklidis eseri Öklid’in geometri ve matematiğe kazandırmış olduğu tarihin en önemli 

eserlerinden biridir. İçerisindeki temel geometrik bilgileri ve özenle çizilmiş geometrik şekilleri inceledik. 19.yy’a 

kadar temel kitap olarak kullanılan bu eserin günümüzde halen çevirisi yapılmaktaymış. İlerde öğretmen 

olduğumda öğrencilerime mutlaka göstermek istediğim bir eserdir ve onların geometriye olan ilgilerini 

artıracağını düşünüyorum. Müze bana matematiğin tarihteki yerini görmek açısından iyi bir fırsat oldu ve yeni 

bilgiler edindim. Müzenin matematik için de bir öğrenme ortamı olabileceğini görmüş oldum.» 

 

 

Şekil 5. Selçuklu Müzesi geometri kitabı 

AT: «Tüm bu gözlemlerime ve anlattıklarıma rağmen hala matematiğin soyut bir bilim olduğu için değerli 

olduğunu ve matematiği fen bilimleri ve sosyal bilimler kadar somut bir hale getirmeye çalışmamızın matematiğin 

değerini azaltacağı düşüncesini koruyorum.» 

ANY: «Genel kültürümüzü geliştirebileceğimiz bir müze olduğuna inanıyorum fakat matematikle pek alakası 

olduğunu düşünmüyorum. Özellikle öğretmen olduğumda öğrencilerimi götürürsem yaşlarından dolayı eğlenme 

odaklı oldukları için oradaki bilgilere odaklanabileceklerini düşünmüyorum.» 

DT: «Müzenin tarih, coğrafya, sosyal bilimler gibi derslerin konularıyla ilişkilendirilebilecek ve gözlem imkânı 

sunacak alanlara daha çok sahip olduğunu düşünüyorum.» 

DÖ: «Diğer bilim dalları için de faydalı olabileceği gibi matematik dersi için de farkındalık yaratmak açısından 

yararlı olabileceğini düşünüyorum. Hem öğrencilerin öğrenmenin sadece okulla sınırlı olmadığını fark etmeleri 

hem de matematiği dış dünyada görmeleri onları matematikle daha da kaynaştıracaktır.» 

 

4. Sonuç ve Tartışma 

Okul dışı öğrenme ortamlarına ilişkin ilköğretim matematik öğretmen adaylarının görüşlerinin alınmasını 

amaçlayan bu araştırmada, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamları ile ilgili 

birbirinden farklı fikirlere sahip oldukları belirlenmiştir. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının büyük bir 

çoğunluğunun okul bahçesi dâhil sınıfın dışındaki yerleri okul dışı öğrenme ortamı olarak değerlendirdikleri 
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görülmektedir. Bununla birlikte az da olsa ilköğretim matematik öğretmen adaylarının bilim merkezleri, fabrikalar 

ve bilim şenliklerini okul dışı öğrenme ortamları olarak belirttikleri görülmektedir. Sonuçlara göre, ilköğretim 

matematik öğretmen adayları, daha çok okul dışı öğrenme ortamlarının öğrencilere. 21. yüzyıl becerilerini 

kazandırdığını belirtmişlerdir. Bozdağan (2008) okul dışı öğrenme ortamı olan bilim merkezlerinin bilgilerin 

kalıcılığını sağlayarak ve bilgileri somutlaştırarak matematik öğretimine katkısı olduğunu belirlemiştir. İlköğretim 

matematik öğretmen adaylarının görüşleri; bilgiyi alırken birden fazla duyu organının kullanılmasının bilginin 

kalıcılığı için önemli olduğu ve bilim merkezlerinin öğrencilerin matematik dersine olan ilgilerini arttırdığı 

yönündedir. Çavuş vd., (2012) okul dışı öğrenme ortamı olan bilgi evlerinde gerçekleşen etkinliklerin beceri 

kazandırdığını, konuların pekişmesini ve kalıcı öğrenmeyi sağladığını belirlemişledir. Buna ilişkin ilköğretim 

matematik öğretmen görüşleri; bilgievlerinde dokunarak, yaşayarak öğrenmeyi, kalıcı öğrenmeyi sağladığı 

yönündedir. Tatar ve Bağrıyanık (2012) okul dışı öğrenme ortamlarında gerçekleşen etkinliklerin öğrencilerde ilgi, 

merak ve istek uyandırdığını öğrenmeyi kolaylaştırdığını, öğrenmeyi anlamlı ve kalıcı hale getirdiğini 

belirlemişledir. İlköğretim matematik öğretmen görüşleri; etkin ve kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirdiği, ilgi çekici 

olduğu ve bununla birlikte gözlem ve kabiliyetlerini arttırdığı yönündedir. Bostan-Sarıoğlan ve Küçüközer, (2017) 

okul dışı öğrenme ortamlarının avantajı olarak kalıcı öğrenmeyi sağladığını ve öğrencilerin ilgisini çektiğini, 

dezavantajı olarak ise öğretim sürecini kontrol etmenin zor olduğunu belirlemişledir. Bu sonuçlar bizim 

çalışmamız ile uyum içerisindedir. 
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Özet 
Sosyal bilimler ders içeriğine bakıldığında eski döneme ait bilgilerin yeni nesillere aktarılması konusunun dersin kazanımları 

arasında yer aldığı görülmektedir. Öğrencilerin bizzat kendilerinin içinde bulunmadığı, yaşamadığı kültürlerin günümüze 

uyarlanarak aktarılması için otantik öğretim ile sosyal bilimler dersinin birleştirilmesi amaçlanan bu çalışmada, sosyal bilimler 

dersi kazanımlarından olan “Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihî gelişimini değerlendirir” kavramından yola 

çıkılmıştır. Araştırma kapsamında okul içinde öğrencilerin kendi aile veya çevrelerinden gelen eski eşyalardan oluşan bir sergi 
kurulmuştur ve öğrenciler sergiyi gezerken bu eşyaları yakından tanıma fırsatı sağlanmıştır. Açıklayıcı sıralı desen kullanılan 

çalışmada nicel verilere betimsel analiz uygulanırken, nitel veriler görüşme formları ile toplanarak değerlendirmeleri 

yapılmıştır. Çalışma grubu Samsun iline bağlı bir ortaokulun 5, 6 ve 7.sınıflarını kapsayan 92 kişiden oluşmaktadır.  Tarihi 

eşyalar tanıma formunun öntest ve sontest değerlendirilmesi sonucunda öğrencilerin bilgi seviyesinde artış olduğu, bilmedikleri 

eşyalar hakkında yeni bilgiler öğrendikleri ve yanlış bilgilerini düzeltme şansı buldukları görülmüştür. Görüşme sonrasında ise 
öğrencilerin kültürel miraslarımız ve geçmiş tarihimiz hakkında yeni bir şeyleri öğrenmekten hoşlandıklarını ve geçmiş 

yaşantılarımızın günümüze ışık tuttuğunu düşündükleri ortaya çıkarılmıştır. Okul öğrencilerin kendi geçmişlerine ait 

eşyalardan oluşan mini sergilerin kurulması, kendi geçmişlerinden başlayarak daha geniş bir alanı kapsayan öğrenme merakı 

uyandıracaktır. 
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Abstract 

When the social sciences course content is examined, it is seen that transferring the information from the old period to the new 

generations is among the gains of the course. It is aimed to combine authentic teaching and social sciences course in order to 

transfer the cultures that the students do not live in and adapt to the present day. In this study, it is aimed to evaluate the 
historical development of cultural elements in daily life. Within the scope of the research, an exhibition consisting of old 

belongings of students coming from their own families or communities was established within the school and the students were 

given the opportunity to get to know these belongings closely. In the study, where exploratory sequential design was used, 

qualitative data were collected through interview forms and evaluated while quantitative data were subjected to descriptive 

analysis.The study group consisted of 92 people in 5th, 6th and 7th grades of a secondary school in Samsun. As a result of the 
pre-test and post-test evaluation of the historical items recognition scale, it was seen that the students' knowledge level 

increased, they learned new information about the items they didn't know and they had the chance to correct their wrong 

information. After the interview, it was revealed that students liked to learn something new about our cultural heritage and 
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history and that our past experiences shed light on our day. The establishment of mini exhibitions of school students' belongings 
from their past will create a curiosity for learning, starting from their own past. 

Key Words: Social Studies Education, Culture and Hertige, Authentic Learning, Informal Learning 

 

 

1. Giriş 

İnsanoğlunu tüm canlılardan farklı kılan, düşünme ve karar verme mekanizmasının yanında, sahip olduğu kültürü 

ve bilgi birikimidir. Kültür bireyin karakterini oluşturur ve onu diğer bireylerden farklı kılar. Ülkeler ve 

medeniyetler kültürleri ile var olur ve yaşamlarını sürdürürler. Kültür kavramının tanımına bakacak olursak Türk 

Dil Kurumuna göre;  

“Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları 

yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine 

egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü olarak tanımlanan kültür toplumlar için çok 

önemli bir mirastır (TDK, 2019)” şeklinde açıklandığı görülmektedir.  

 

Kültür kavramı genel bir yaklaşım olup, bireylerin topluma uyum amacını belirlemek için kullanılmaktadır. Kültür 

toplumlardaki değişimlerin düzenlenmesini sağlayıcı bir özelliğe sahiptir. Böylece toplumda meydana gelen 

değişim kontrol altına alınıp, bireylere aktarılarak sosyalleşme ve toplumsal uyum açısından başarı sağlanacaktır 

(Çekikten, 2006). Bir toplumda yaşayan insanların inancını, dilini, maddi ve manevi değerlerini, ekonomi ve bilim 

alanındaki düşünceleri ile her alandaki ananevi kuralları kültürü oluşturur (Coşgun, 2012). Bizi başka milletlerden 

ayıran özelliğimiz, ortak noktalarımızın bir araya getirdiği kültürümüzdür. Bir kültüre sahip milletin kendine özgü 

yemekleri, oyunları, kutlamaları, milli marşı, bayrağı, gelenek ve görenekleri vardır. Bunların tümü o milletin 

karakterini ve yaşayış tarzını belirler. Bunun yanında bir milletin dini, dili, tarihi de milli kültürün içindedir. Bu 

nedenle toplum olarak gelenek ve göreneklerimizi yaşatarak sahip olduğumuz değerlerimizi de yaşatmış oluruz 

(Elvin & Kafadar, 2004). Milli kültürü olan toplumlar daha güçlü toplumlardır ve dış kuvvetlere karşı daha dik bir 

duruş sergilerler. Kültür bir milletin kimliğidir. Her toplum daha güçlü olmak ve kimliğine sahip çıkmak için milli 

kültürünü korumalıdır. 

 

Kültür kavramının öğrencilere kazandırılmasını sağlayan derslerden birisi olarak ortaokul seviyesinde (5, 6, 7 ve 

8 sınıf) sosyal bilgiler dersi görülmektedir. Sosyal bilgiler ders içeriğine bakıldığında çağın gerektiği bilgi, beceri 

ve değerlere sahip bireyler yetiştirilmesidir. Değişen sosyal bilgiler ders içeriğiyle beraber gelen öğrenme 

alanlarından biri “Kültür ve Miras” olarak ifade edilmiştir (Kaymakcı, 2009). Yenilen eğitim sisteminin getirdiği 

yapılandırmacı yaklaşım ile sosyal bilgiler dersinin ezber içeren bir ders olmasından uzaklaşılmakta ve yaparak 

yaşayarak öğrenmelerini teşvik edici yönelimler oluşmaktadır (Ata, 2007). Sosyal bilgiler dersinde yaparak 

yaşayarak öğrenmede önemli faktörlerden birini müze gezileri olarak gösterilmektedir (Meydan & Akkuş, 2014; 

Bülbül, 2016). Bu açıdan Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilgiler Öğretim Programı içinde kültürün aktarılmasına 

ilişkin hedefleri aşağıdaki gibi açıklamıştır: 

•Kültürel varlıkları, tarihî eserleri anlama, koruma, değerlendirme ve yorumlama becerisi ile zaman ve mekân 

algılama becerisi gelişmiş, 

•Kültürel ve kültürler arası hoşgörü becerisi kazanmış, kendilerini çevreleyen dünyaya karşı görsel farkındalıkları 

olan,  

•Geçmiş, bugün ve gelecek arasında bağ kurabilen, arşivleme bilincine sahip, toplumsallaşmış, bireyler 

yetiştirmektir (Akt: Bülbül, 2016).  

 

Müze gezileri ile öğrenciler nesneler ile aralarında bağlar kurması, kendilerine göre yapılandırması ve geçmiş ile 

şimdi arasında bağ kurması sağlanacaktır (Egüz & Kesten, 2012). Sosyal bilimler dersi 5. sınıf seviyesinde 

öğrencilerin kazanmaları gereken temel durumlardan biri olan “SB.5.2.5. Günlük yaşamdaki kültürel unsurların 

tarihî gelişimini değerlendirir” kazanımının öğrencilere öğretilmesinin sağlanmasıdır. Yaparak yaşayarak 

öğrenmeye dayalı ve yeni bir eğitim sistemi olan “Otantik Eğitim” ile öğrencilerin eğitim sürecinde aktif rol alması 

sağlanarak öğrenmenin daha iyi olması sağlanmaktadır. Otantik öğrenmede amaç öğrencilerin görevleri 

kendilerinin üstlenmesi ile sanki kendileri o durumları yaşıyorlarmış gibi davranmalarını sağlanmasıdır. Amaç 

gerçek deneyimler ile öğrenmeyi daha aktif hale getirmektir (Koçyiğit & Zembat, 2013, s. 291).  
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2. Yöntem  

Araştırma Modeli 

Araştırmada tek gruplu yarı deneysel desenin kullanıldığı açıklayıcı sıralı karma araştırma yöntemi tercih 

edilmiştir. Nicel veri toplamak amacıyla “Tarihi Eşya Bilgisi” formu ve nitel veriler için de görüşme formu 

kullanılmıştır.  

 

Evren -örneklem, Çalışma grubu 

Araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılında Samsun iline bağlı bir ortaokulda eğitim gören 5, 6 ve 7. Sınıflara 

devam etmekte olan 92 öğrenci ile yapılmıştır. Çalışmanın “Tarihi Eşyaları Tanıma Formu” toplam 92 öğrenciye, 

tam yapılandırılmış görüşme formu gönüllü olarak katılan 17 öğrenciye uygulanmıştır.  

 

Verilerin toplanması/ Veri toplama aracı 

Veri toplanması amacıyla iki ölçek kullanılmıştır. Bunlar “Eski Eşyaları Tanıma Formu” ve tam yapılandırmış 

görüşme formudur.  

 

Araştırma süreci üç aşamadan oluşmaktadır. 

1. Aşama: Çalışmaya ilgi çekmek amacıyla “Sandıktan Çıkan Saklı Tarih” afişleri okula asılmıştır. Bu afişlerle 

beraber öğrencilerden eski dönemlere ait, büyüklerimizden kalan tarihi eşyalar getirmesi için duyuru yapılmıştır. 

Verilen sürenin sonunda getirilen eşyalardan farklı tarzda 18 tane seçilmiş ve bu seçilen ürünler üzerinden ön-test 

uygulaması yapılmıştır. 

2. Aşama: Çevre halktan, öğretmenlerden, öğrenci-velilerden toplanan tarihi eşyalar okul girişinde oluşturulan sergi 

ile tanıtım için hazırlanmıştır. Öğrenci grupları sırasıyla sergiye alınmış ve sergi başında görevli öğrenciler 

tarafından tarihi eşyalar tanıtılmış, eşyaların hikayeleri anlatılmış ve gezen öğrencilerin eşyalar ile bağlantı 

kurması sağlanmıştır. İki hafta süreyle tarihi eşyalar okulun girişinde sergilenmiştir.  

3. Aşama: Öğrencilere son-test ve görüşme formu uygulanmıştır. 

 

Veri Analizi 

Veri analizi için SPSS 22.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Öğrencilerin “Tarihi Eşyalar Bilgisi” formuna 

verdiği cevaplar “1- biliyor ve doğru”, “2- biliyor ama yanlış” ve “3- bilmiyor” gibi kategorilere ayrılmıştır. Ön 

test ve son test ile elde edilen veriler incelenerek frekans ve yüzdelik ifadelerin bulunduğu bir açıklama tablosu 

hazırlanmıştır. Çalışmanın nitel kısmında ise görüşme formu ile öğrencilerin deneyimleri sonucunda ne 

hissettiklerini ortaya koymaları sağlanmıştır. 

 

 

3.  Bulgular 
Araştırmanın bulguları iki alt başlıkta incelenebilmektedir.  

- Nicel Veri Değerlendirilmesi 

- Nitel Veri Değerlendirilmesi 

 

3.1. Nitel Veri Değerlendirmesi 

 

Öğrencilerin tarihi eşyaları ne kadar tanıdığını, tanıdıklarını düşündüklerini ve ne kadar doğru bildikleri ölçen ön test sonuçları 

ile sergi sonrasında uygulanan aynı ölçeğe verdikleri cevaplar Tablo’1 de karşılaştırılmıştır.  
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Tablo-1:  
Tarihi Eşya Bilgisi Ön-test ve Son-test Sonuçları 

Soru 

maddeleri  

Ön-test  Son-test  

Biliyor ve 

doğru 

Biliyor ama 

yanlış 

Bilmiyor Biliyor ve 

doğru 

Biliyor ama 

yanlış 

Bilmiyor 

Y
ü
zd

el
ik

  

F
re

k
an

s 

Y
ü
zd

el
ik

  

F
re

k
an

s 

Y
ü
zd

el
ik

  

F
re

k
an

s 

Y
ü
zd

el
ik

  

F
re

k
an

s 

Y
ü
zd

el
ik

  

F
re

k
an

s 

Y
ü
zd

el
ik

  

F
re

k
an

s 

Fotoğraf 1 55.4 51 17.4 16 27.2 25 93.3 84 5.6 5 1.1 1 

Fotoğraf 2 10.9 10 22.8 21 66.3 61 66.7 60 12.2 11 21.1 19 

Fotoğraf 3 68.5 63 5.4 5 26.1 24 88.9 80 5.6 5 5.6 5 

Fotoğraf 4 3.3 3 12.0 11 84.8 78 57,8 52 15.6 14 26.7 24 

Fotoğraf 5 76.1 70 4.3 4 19.6 18 90.0 81 4.4 4 5.6 5 

Fotoğraf 6  68.5 63 27.2 25 4.3 4 81.1 73 16.7 15 1.1 1 

Fotoğraf 7 91.3 84 5.4 5 3.3 3 93.3 84 5.6 5 1.1 1 

Fotoğraf 8 1.1 1 17.4 16 81.5 75 40.0 36 13.3 12 46.7 42 

Fotoğraf 9 37.0 34 38.0 35 25.0 23 73.3 66 15.6 14 11.1 10 

Fotoğraf 10 15.2 14 38.0 35 46.7 43 60.0 54 20.0 18 20.0 18 

Fotoğraf 11  4.3 4 59.8 55 35.9 33 36.7 33 44.4 40 18.9 17 

Fotoğraf 12 4.3 4 70.7 65 25.0 23 47.8 43 43.3 39 8.9 8 

Fotoğraf 13 - - 22.8 21 77.2 71 80.0 72 7.8 7 12.2 11 

Fotoğraf 14 14.1 13 42.4 39 43.5 40 53.3 48 31.1 28 15.6 14 

Fotoğraf 15 69.6 64 20.7 19 9.8 9 86.7 78 10.0 9 3.3 3 

Fotoğraf 16 34.8 32 47.8 44 17.4 16 68.9 62 26.7 24 4.4 4 

Fotoğraf 17 14.1 13 37.0 34 48.9 45 78.9 71 10.0 9 11.1 10 

Fotoğraf 18  91.3 84 7.6 7 1.1 1 100.0 90 - - - - 

 

Tablo 1 incelendiğinde öğrencilerin eski döneme ait bazı eşyaları hiç tanımadığı, bildiklerini düşündüklerinin ise yanlış olduğu 

görülmektedir. Son-test uygulamasında ise oranları arttığı ve bilgi seviyelerinin yükseldiği sonucuna ulaşılmaktadır. Özellikle 
ellik olarak bilinen ve orak ile ot biçme sırasında parmakların korunmasını sağlayan eşyayı hiç tanımadıkları yapılan ön-test 

ile ortaya konmuştur. Sergi sonrasında ise %80 bir artışla eşyanın kullanım amacının öğrenildiği görülmektedir. Elliği %65 ile 

takip eden eşyanın kıyma çekme makinası olduğu görülürken, öğrencilerin bilme durumuna göre sonuncu eşya ise %2 ile gaz 

lambası olmaktadır. Gaz lambasının daha modern olanlarının günümüzde süs eşyası olarak evlerde kullanılması veya filmlerde 

yer verilen bir araç olması ile daha çok bilinen bir eşya olduğu düşünülmektedir.  
Araştırma verileri incelendiğinde öğrencilerin kendi kuşaklarına yakın dönemlerde kullanılan eşyaları daha iyi bildikleri, ancak 

eski dönemlerde kullanılan eşyaları görmüş olsalar bile ne amaçla kullanıldıklarını konusunda eksik olduklarını göstermektedir.  

 

Araştırmada kullanılan her fotoğraflar için birebir karşılaştırma sonuçlarına bakacak olursak; 

Fotoğraf 1: Nüfus Cüzdanı 
Ön test uygulamasında katılımcıların yaklaşık yarısının doğru bildiği sonucuna ulaşılmıştır. Ancak doğru bildiğini 

düşünenler ise pasaport ifadesini kullanarak yanlış bilgi vermişlerdir.  

 

Fotoğraf 2: Su taşıma askısı 

Ön test uygulamasında bilen öğrencilerin sayısı %10 gibi küçük bir oran çıkarken, bilmeyenlerin ise %61 gibi yüksek olduğu 

görülmektedir. Bildiğini söylerin öğrencilerin ise terazi cevabını verdiklerinden yanlış sayılmıştır. Son test uygulamasında 

öğrencilerin bilgi oranının arttığı görülmektedir. Ancak yanlış bilen ve bilmeyen öğrenci oranı da bir o kadar yüksek 

çıkmıştır.  

 
Fotoğraf 3: Tahta Bebek Beşiği 

Ön test uygulamasında bilen öğrencilerin yüksek oranda olması, bu materyalin oyuncak olarak günlük hayatımızda hala 

kullanılmakta olmasından kaynaklı olduğu düşünülebilir. Son test uygulamasında bilmeyen öğrencilerinde bilgisinin arttığı 

ve oranın % 89‘a çıktığı görülmektedir. 
 

Fotoğraf 4: Marangoz Rendesi  

Öğrencilerin bilgisinin arttığı gözlenmiştir. Bazı öğrenciler bu araç ile ayakkabı yapılabileceğini düşünerek sontestte 

kullanım amacı sorusuna yanlış bilgi vermişlerdir.  

 
Fotoğraf 5: Kömürlü Ütü 

Günümüzde de aksesuar olarak evlerde kullanılan bir ürün olması nedeniyle bilen öğrenci oranı (%76) yüksek çıkmıştır. 

Öğrencilerin çoğu kömürlü ütü kavramını duymuş veya büyüklerinden öğrenmiştir. Sergi sonunda ise bilen öğrenci 

sayısında artış olması öğrencilerin ilgisini çektiğini göstermektedir. 
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Fotoğraf 6: Plak  
Günümüz teknolojik ürünü olan cd ile karıştırılan bir eşya olduğu öğrenci cevapları incelemesiyle ortaya çıkmaktadır. Sergi 

sonrası yapılan sontestte artış oranının az çıkması öğrencilerin günümüz ile ilişkilendirme durumunun öğrenmeye ket 

vurduğunu göstermektedir. Cd cevabını veren öğrenciler olduğu verilen cevapların incelenmesi ile ortaya çıkmıştır.  

 

Fotoğraf 7: Gaz Lambası  
Filmlerde yer alması veya süs eşyası olarak hala günümüzde kullanılması öğrencilerin bilgi seviyesinin yüksek olduğunu 

(%91) göstermektedir. 

 

Fotoğraf 8: Yün Eğirme Çıkrığı 

Öğrencilerden büyük çoğunluğunun (%81.5) bu eşyayı tanımadığı görülmektedir. Bu eşyanın daha çok köy ortamında 

kullanılması öğrencilerin daha önceden görmemiş olmasına neden olduğu varsayılmaktadır. Ayrıca günümüzde yün eğirme 

işlemlerinin fabrikasyon olması da bu sonucu doğurmaktadır. Öğrencilerden %40 gibi bir oranı bu eşyayı öğrenmesine 

rağmen hala karıştıran ya da bilmeyen öğrencilerin günümüz ile ilişkilendirmekte zorlanması bu duruma neden olduğu 

düşünülmektedir. 

 
Fotoğraf 9: Orak 

Köy ortamında tarlalarda buğday ve arpa biçerken kullanılan aletlerden biri olması öğrencilerin bilme oranını %37 olmasını 

sağlamıştır. Öğrenci cevaplarında tam olarak adını veremeseler de “biçmek” kavramı kullanılmasından bu çıkarım 

yapılmaktadır. Sergi sonrası beklenen artış olmaması, bazı öğrencilerin beklenen cevabı tam olarak vermemesi ve “ot 

kesmek” için ifadesinde bulunması dikkatli dinlememesi yada önceki bilgilerinin yeterli olduğunu düşünmelerinden 
kaynaklandığı çıkarımı yapılmıştır.  

 

Fotoğraf 10: Kahve Değirmeni 

Bu materyali karıştıran öğrencilerin oranının %38 olması verilen cevaplar incelendiğinde günümüzde kullanılan baharat 

değirmenlerine benzetmeleri olduğu görülmektedir. Sergi sonrası bilen öğrenci sayısı artmış ancak cevaplarda hala baharat 
ile ilişkilendirme durumu olduğu için beklenen seviyeye çıkmadığı görülmüştür. 

 

Fotoğraf 11: Kahve Pişirme Ocağı 

Öğrencilerin günümüzde kullanılan semaver ile benzeştirdiklerinden kaynaklı öntestte yanlış bildikleri verdikleri 
cevaplardan ortaya konulmaktadır. Sergi sonrasında ise verilen cevapların incelenmesi ile öğrencilerin ne olduğunu 

anladıkları ancak ismini doğru kullanamadıkları görülmektedir.  

 

Fotoğraf 12: Eski Savaş Aleti 

Öntest uygulaması sonunda gelen cevapların çoğu (%70 yanlış biliyor) günümüzde kullanılan balta ile çok benzeştiğinden 

“balta” olmuştur. Sergi sonrasında ise cevaplar “savaş aleti (balta)” olarak verilmiştir. Bu durum öğrencilerin yeni bilgiler 

öğrenseler de eski bilgilerin yerini koruma devam ettiğini göstermektedir.  

  

Fotoğraf 13: Ellik  

Öntestte öğrencilerin büyük çoğunluğunun ön öğrenmelerinin resim ile ilişkilendirmeleri sonucun da çok farklı cevaplar 
verdiği veya bilmediği görülmüştür. Sergi sonrasında resimde gördüklerini yanlış yorumladıklarını ifade etmişler ve çoğu 

resimde gördüklerinin gerçek halini görünce şaşırmışlardır. Sergi sırasında alınan dönütler eşyanın daha büyük olduğunu 

düşündükleri yöndedir. Sontest ile öğrenme oranlarının arttığı ve doğru şekilde ifade ettikleri görülmüştür.  

 

Fotoğraf 14: Borazan  
Öntest ile öğrencilerin çok azının (%14) bildiği görülmüştür. Verilen cevaplar incelendiğinde öğrencilerin genel olarak 

müzik aletlerini bilmediği ve akıllarına gelen bir müzik aletini yazdıkları çıkarımı yapılmıştır. Sontest ile bilgi oranının 

arttığı ancak karıştıranların hala var olduğu görülmektedir.  

 

Fotoğraf 15: Daktilo 
Günümüzde filmlerde rastlanabilmesi ve yakın bir geçmişe ait bir eşya olması öğrencilerin bilme oranı %70 gibi yüksek bir 

oranda olmasını sağlamıştır. Öğrencilerin sonteste verdikleri cevaplar sonucunda bu oranın arttığı görülmektedir.  

 

Fotoğraf 16: Atari ve Konsolu 

Günümüz çocuklarının yakından ilgi duydukları oyun dünyası ile ilişkili olduğu için bilinmesi beklenen bir eşya olmasına 
rağmen birçok öğrencinin (%50) yanlış bildiği görülmektedir. Atari yerine sadece oyun konsolu kavramı kullanmaları 

günümüz ile ilişkilendirdikleri ve atari ile ilgili bilgiye sahip olmadıklarını göstermektedir. Sontest uygulamasında konsol 

ifadesini kullanan öğrencilerin oranının %27 olması öğrendiklerini kullanmadıklarını düşündürmektedir  

 

Fotoğraf 17: Kıyma Çekme Makinası  
Bilinme oranı düşükken sergi sonrasında yükselen (%14 ten %79 a) aletlerden biridir. Artık evlerde kıyma çekilmemesi, 

bunun için kasapların kullanılması ve kasaplardaki aletin daha teknolojik özellikte olması öğrencilerin bilgisinin az olmasına 

neden olduğu düşünülmektedir. Sergi sonrasında verilen cevapların doğru olması birçoğunun dikkatini çektiğini gösterebilir. 
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3.2. Nitel Verilerin Değerlendirilmesi  
 
Öğrencilerle sergi sonrası tam yapılandırılmış görüşme formu gönüllü 17 öğrenciye uygulanmıştır. Öğrencilerin cevabı 

değerlendirildiğinde sergiye olumlu bakış açısına sahip olduğu görülmüştür. Geçmiş ile günümüz arasında bağ kurmalarını 

sağladığı ve yaşam şartlarının değişmesinin kullandığımız eşyalara nasıl yansıdığını fark ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Görüşme formunda yer alan sorular ve öğrenci cevapları değerlendirilmesi aşağıdaki gibidir. 

 

1. Sergiyi gezerken ne hissettiniz? 

Öğrencilerin verdiği cevaplar değerlendirildiğinde genel olarak heyecanlı olduklarını, geçmişe bir yolculuk yapmış gibi 

hissettiklerini ifade ettikleri görülmüştür. 

Ö7: Sergiyi gezerken kendimi eskilere gitmiş gibi hissettim. 

Ö10: Müzedeymişim gibi hissettim.  
Ö12: Biraz heyecanlıydım çünkü eskiden kullanılan eşyaları tanıyacak ve öğrenecektim. 

Ö13: Güzel hissettim, önceden duymadığım eşyalar vardı. 

Ö 16: Tarihin içinde kendimi buldum. 

 

2. Size neler kattı? 
Öğrencilerin cevapları incelendiğinde çoğunluğunun bilmedikleri eşyaları ve kullanım amaçlarını öğrenmeleri serginin 

onlara kattıkları olarak ifade edilebilir.  

Ö1: Bilmediğim eşyaların adlarını ve kullanım biçimlerini öğrendim. 

Ö4: Çok şey kattı çünkü eski insanların ne kullandıklarını gördüm. Onlar gibi düşündüm.  

Ö13: Eski anılarımı hatırlattı. 
 

3. Eski eşyaların günümüzde kullanılmamasını nasıl yorumluyorsunuz?  

Öğrencilerin cevaplarından büyük çoğunluğunun kullanılmama nedenini teknoloji gelişmesi ile ilişkilendirildiği ortaya 

çıkmaktadır. Birkaç öğrenci için eski eşyaların kullanılmasının çocuklar için daha önemli olduğu, cevaplarından ortaya 
çıkmaktadır.  

Ö1: Teknoloji geliştiği için insanların ihtiyaçları da farklılaştı. 

Ö3: Teknoloji geliştiği için çok şey çıktı hayatımızı kolaylaştırıyor 

Ö11: Teknoloji gelişmesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. 

Ö 14: Kullanılsa bence şu durumdan daha iyi olurdu, bağımlılık olmazdı 
 

4. O dönem ile şimdiki dönemi karşılaştırın, size neler ifade ediyor? 

Öğrencilerin cevapları incelendiğin de şimdiki dönemi daha yeni, teknolojik ve kolaylaşmış buldukları anlaşılmaktadır.  

Ö1: Önceden insanların ihtiyaçları farklıydı şimdi insanların ihtiyaçları değişti. 

Ö3: Yeni şeyler çıka çıka eski dönemler bitti. 
Ö6: Her şey daha kolaylaştı. 

Ö8: Şu anki dönem eski döneme göre çok gelişmiş kalıyor. 

Ö9: Her şey çok değişmiş, eskiden daha zor yaşama koşulları olduğunu ifade ediyor.  

Ö11: Bence eski zaman ve eşyalar daha samimi  

Ö16: O dönemlerde hayat daha akıcı ve eşyaların değeri biliniyor ama şu an insanlar çok yargılayıcı tavırlar 
sergiliyorlar. Ama şu anki teknoloji geliştiği için insanlar kolaya kaçıp onları kullanıyor.  

 

4. Sonuç ve Tartışma 

Genel olarak çalışma incelendiğinde öğrencilerin hazırlanan sergi ile eski dönemlerde tanımadıkları eşyaları 

tanıma ve yanlış bildiklerini doğrusu ile değiştirme fırsatı buldukları görülmektedir. Öğrencilerin sosyal bilgiler 

dersi ile kavramaları istenen kültür anlayışı ve eski dönem insanları ile empati kurmaları ve şimdiki şartları 

değerlendirmeleri sağlanmış oldu. Çetin (2010) yaptığı bir çalışmada öğrencilerin tarihte yaşanan olayları bilmesi, 

o döneme ait eşyaları tanıması ve farkında olması sonucunda psiko-sosyal yapılarını güçlendirdiği sonucuna 

ulaşmıştır (Akt: Gömleksiz & Cüro, 2011).  

 

Ayrıca Kılcan ve Akbaba (2016) yaptıkları çalışma ile müze gezileri ile öğrencilerin kültürel mirasa önem verdiği 

ancak duyarlı olduklarının önem sıralamasının daha ileri seviyede olduğu görülmektedir.  

Literatür taraması yapıldığında sosyal bilgiler dersi kapsamında daha çok müze gezilerinin kullanıldığı 

görülmektedir. Okul içi müze ortamının yaratılması ile ilgili yapılan çalışmalara örnek ve teşvik olması açısından 

çalışmamız önemlidir. Çalışma ile sadece eski dönem ve şimdiki dönem karşılaştırılması yapılmış ve öğrencilerin 

teknolojik gelişmeler ile günlük yaşamda meydana gelen farklılaşmalara dikkat çekilmesi ve farkındalıklarının 

oluşması sağlanmıştır. Bu çalışma geliştirilerek kültürel kazanımlar, tarihi farkındalık kazanımları gibi farklı 

boyutlar eklenmesi sağlanabilir. 

Fotoğraf 18: Telefon  
Şekil itibariyle telefon olduğunun net olması, yeni modellerinin aksesuar olarak evlerde kullanılması öğrencilerin yüksek 

oranda bilmesini sağlamıştır.  
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Özet 

Günümüz koşullarında eğitim-öğretimde sadece sınıf ortamı ile sınırlı olmadan her türlü okul dışı öğrenme 

ortamından yararlanılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bireyselleştirilmiş öğrenmeyi de destekleyen okul dışı 

ortamlarda kişi kendi öğrenme hızına göre öğrenir, çevresindekilerle etkileşime girerek günlük hayatla bağlantılı 

olarak deneyim kazanır. Birey eğlenerek öğrenir ve sosyal becerisi gelişir. Öğrenciler için tatil dönemlerinde 

organize edilen, eğitici olduğu kadar eğlenceli vakit geçirebilecekleri yerlerden birisi de düzenlenen kamplardır.  

Bahsedilen amaçları karşılama hedefiyle “Bilim, Astronomi ve Kayak Eğitimi (BAK) Kampı” ortaokul öğrencileri 

için 2018-2019 ara tatilde bir haftalık bir program olarak Erzurum il sınırları içerisinde düzenlenmiştir. Bu kamp 

toplam 8 ortaokul öğrencisi ve alanında uzman 5 eğitmen, bir kamp koordinatörü ve 2 yardımcı eleman ile 

gerçekleştirilmiştir. Kampta öğrenci yaş ve sınıf seviyesi göz önüne alınarak astronomi eğitimi, ışık ve görme 

konularına ait etkinlikler, teleskop yapımı ve uzay gözlemi, mikroskop kullanımına yönelik etkinlikler, iletişim 

oyunları, kayak eğitimi, doğa ve tarihi geziler düzenlenmiştir. Kamp süresince öğrencilerin yaşadıkları deneyimler, 

öğrencilerle yapılan kamp sonrası görüşmelerle ölçülmüştür. Veriler ses kaydı yardımıyla kağıda dökülmüş ve 

doğrudan alıntılar yapılarak betimsel bir yaklaşımla analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre kamp tüm öğrenciler 

tarafından oldukça öğretici ve eğlenceli bulunmuştur. Öğrenciler okulda gördükleri fen derslerindeki bilgileri 

tatilde farklı ortamlarda (üniversite laboratuvarı) tekrar ettiklerini ve daha akılda kalıcı bir şekilde öğrendiklerini 

ifade etmişlerdir. Sosyal bakımdan ise farklı arkadaşlıklar kurduklarını ve beraberce vakit geçirmenin onları çok 

mutlu ettiğini söylemişlerdir. Kamp süresinde birçok şeyi daha çok merak ettiklerini ve daha çok soru sorduklarını 

belirtmişlerdir. Ek olarak, katılımcı öğrenciler kampı süre olarak az bulduklarını vurgulamışlardır. Bir daha böyle 

bir kamp düzenlenirse katılma isteklerini hem aileleriyle hem de kamp eğitmenleriyle paylaşmışlardır. 

 

Anahtar Kelimeler: Okul dışı öğrenme, BAK kampı, ortaokul öğrencileri, betimsel analiz 
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Abstract 

In today's conditions, the necessity of using any kind of out-of-school learning environment has emerged in 

education without being limited to the classroom environment only. In out-of-school environments, which also 

support individualized learning, the person learns according to their own learning speed, interacts with those 

around him and gains experience in connection with daily life. The individual learns with fun and develops social 

skills. One of the places where students can have fun as well as educational activities, which are organized during 

the holidays, are the camps. "Science, Astronomy and Ski Training (SAS) Camp” was organized as a one-week 

program for middle school students in 2018-2019 mid-term holiday time conducted in Erzurum province. This 

camp was performed with a total of eight middle school students and five instructors, a camp coordinator and two 

assistants who are experts in their field. In the camp, astronomy education, light and vision activities, telescope 

construction and space observation, microscope activities, communication games, ski education, nature and 

historical trips were organized considering the age and level of the students. The experiences of the students during 

the camp were measured by post-camp interviews with the students. The data were recorded on a paper with the 

help of sound recording and analyzed directly using a descriptive approach with direct quotations. According to 

the results of the analysis, the camp was found to be highly instructive and entertaining by all students. The students 
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stated that they repeated the knowledge in the science lessons they saw at school in different settings (university 

laboratory) during the holiday and learned in a more memorable way. In social perspective, they said that they 

formed different friendships and spending time together made them very happy. They stated that they were more 

curious about many things during the camp time and asked more questions. In addition, the participating students 

emphasized that they found the camp to be short in duration. If such a camp was ever organized again, they shared 

their willingness to participate with both their families and camp instructors. 

 

Keywords: Out-of school learning, SAS camp, middle school students, descriptive analysis 

 

1. Giriş 

Günümüz koşullarında gelişen teknolojiye paralel olarak eğitim-öğretim alanlarında öğretme/öğrenme yöntem ve 

tekniklerinde önemli gelişmeler, değişimler yaşanmaktadır. Bu gelişmelerle beraber eğitim-öğretim faaliyetleri 

artık okul içi ve sınıf ortamında yapılan aktivitelerle sınırlı kalmayıp, bu çerçevenin dışına taşmıştır. Yaşama dair 

faydalı olabilecek her türlü okul dışı ortamlarından yararlanma gerektiği fikri ön plana çıkmıştır. Bu yeni duruma 

yönelik olarak, okul ve sınıf içi olarak düşünülen öğrenme ortamları artık, okul dışı ortamlarını da kapsayacak 

şekilde genişletilmiştir. Okul dışı öğrenme kavramının çerçevesi okul sınırları dışında yer alan her türlü yaşam 

alanlarından sanal ortamlara kadar çok sayıda alanı kapsamaktadır (Balkan Kıyıcı & Atabek Yiğit, 2010). Bu 

ortamların küçük yaştaki çocuklar üzerindeki etkileri ise oldukça fazladır. Çocukların bu ortamlarda çevreye karşı 

ilgileri artar. Meraklı bir şekilde soru sorarlar, çevrelerindeki olup bitenlere anlam yüklemeye çalışırlar (Bass, 

Contant & Carin, 2009).  

 

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin içeriklerinde öğrencinin aktif olarak bulunma yüzdesi ne kadar artarsa, yani yaparak 

yaşayarak öğrenme durumları çoğalırsa, öğrenci öğrendiği konuları anlık olarak çevresindeki olay, olgu ve 

nesnelerle ilişkilendirir veya bağ kurar ve öğrenmenin kaliteli ve bir o kadar da kalıcı olmasına neden olur. 

Monoton ve tek taraflı eğitim-öğretim faaliyetlerinin artık bir şekilde asgariye indirilip, okul dışı öğrenme 

faaliyetlerinin standartlarının belirlenmesine yönelik Amerikan Ulusal Araştırma Konseyi’nin de faaliyetleri bu 

konuda güncel olarak devam eden çalışmalar arasındadır (Türkmen, 2010).  

 

Ülkemizdeki eğitim sistemi içinde, müze, hayvanat bahçesi ziyaretleri ve yıl sonlarında yapılan piknikler, geziler 

yer almaktadır. Ancak bu tür ziyaret ve geziler şimdiye kadar bir öğrenme fırsatı olarak algılanmamış, daha çok 

öğrencilerin eğlenecekleri, arkadaşları ile birlikte zaman geçirecekleri, paylaşımda bulunacakları, yeni yerler 

görecekleri fırsatlar sağlayan bir gezi olarak görülmüştür (Laçin Şimşek, 2011). Oysaki eğlenerek öğrenmek, 

öğrenirken eğlenmek bilgilerin kalıcılığını sağlayan en önemli etkenlerdendir.  

 

Bu çalışma kapsamında öğrencilerin tatil dönemlerini etkili bir biçimde geçirmelerini sağlamak amacıyla Bilim, 

Astronomi ve Kayak Eğitimi (BAK) Kampı organize edilmiştir. Öğrencileri okul sınırlarından çıkararak hem 

öğrenmeleri, öğrenirken de eğlenmeleri bu kamp sayesinde amaçlanmaktadır. Araştırmada aşağıda verilen sorulara 

cevap alınmaya çalışılmıştır: 

  

1) BAK kampına katılan ortaokul öğrencilerinin kamp sonrası edindikleri deneyimler nelerdir? 

2) BAK kampı sonrası ortaokul öğrencilerinin kampa yönelik düşünceleri nelerdir? 

 

2. Yöntem  

Araştırma Modeli 

Bu araştırmanın modeli nitel araştırma yaklaşımlarından olgu bilim (fenomenoloji) araştırması olarak 

desenlenmiştir. Araştırmada, görüşme (mülakat) ve yazılı günlükler veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. 

Olgu bilim (fenomenoloji) deseni varlığından haberdar olduğumuz fakat ayrıntılarına vakıf olmadığımız veya 

olamadığımız durumlardan oluşmaktadır. Olgular, yaşadığımız dünyada olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, 

kavramlar ve durumlar gibi çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabilmektedir (Yıldırım & Şimşek, 2005). Bizlere 

tamamen yabancı olmayan olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için olgu bilim (fenomenoloji) uygun bir 

araştırma zemini oluşturur.  
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Evren-örneklem, Çalışma grubu 

Araştırmanın katılımcılarını 5, 6, 7 ve 8. sınıfta öğrenim gören toplam 8 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklem seçiminde kolay ulaşılabilir durum örnekleme yöntemi kullanılmıştır (Büyüköztürk,  

Çakmak Kılıç, Akgün, Karadeniz, & Demirel, 2009). Bu yönteme göre araştırmacılar en ulaşılabilir olan 

yanıtlayıcılardan örneklemini oluşturarak belirlenen durum üzerinde çalışmıştır.  

 

Verilerin toplanması/Veri toplama aracı 

Araştırmada, kamp programına katılan bütün öğrenciler ile program bitiminde görüşmeler yapılarak veriler 

toplamıştır. Ayrıca her günün sonunda öğrencilere “BAK Kampı günlüğü” etkinliği yaptırılarak öğrencilerin 

duygu ve düşüncelerini bir kağıda yazmaları istenmiştir. Bu veri toplama araçlarına ait örnek ifadeler aşağıda 

Tablo 1’de yer almaktadır.  

 

Tablo 1. Görüşme ve BAK kampı günlüğünden örnek sorular 

 

Görüşme sorusu Katıldığınız bu kampta girdiğiniz dersleri düşünürek hangi konularda 

neler öğrendiniz? 

BAK kampı günlüğü Bu kampta en çok neler hoşunuza gitti? Yazınız. 

 

Veri Analizi 

Öğrencilerle yapılan tüm görüşmeler yazılı hale getirilmiş ve öğrencilerin kamp programı hakkındaki 

düşüncelerinin ayrıntılı değerlendirmesi yapılarak genel fikirler kategorize edilerek sınıflandırılmıştır. İçerik 

analizi yöntemi kullanılarak her araştırmacı tarafından veri toplama araçları ayrı ayrı incelenmiş ve verilen 

cevaplar belli boyutlar altında gruplanmıştır. Bu boyutlar araştırmacılar tarafından tekrar ele alınarak incelenmiş 

ve ortak fikir birliğine varılmıştır. 

 

3.  Bulgular 

Bak Kampı katılımcılarıyla yapılan görüşmeler ve yazılan günlükler incelendiğinde; öğrenme boyutu, sosyal boyut 

ve kampa ait görüşler olmak üzere üç kategorinin ortaya çıktığı görülmektedir. Sekiz öğrencinin cevapları 1’den 

8’e kadar “Ö1,..,Ö8” olarak kodlanmıştır. Boyutlar bazında veriler Tablo 2’de verilmektedir.  

 

Tablo 2. Öğrenci cevaplarından örnek ifadeler 

 

Boyutlar İfadeler 

Öğrenme 

boyutu 

Ö1: Görme olayının nasıl meydana geldiğini öğrendim.  

Ö2: Bir mikroskopta bitki ve hayvan hücrelerinin nasıl inceleneceğini keşfettim.  

Ö3: Uzaydaki gezegenleri ve gezegenlerin özelliklerini inceledim. 

Ö4: Merceklerde görüntü oluşumunu öğrendim. 

Ö5: Aynalarda görüntü ve ve görüntünün özelliklerini inceledim.  

Ö6: Hubble uzay teleskobunun parçalarını ve bu parçaların görevlerini öğrendim. 

Ö7: Gerçek ve zahiri görüntünün nasıl oluştuğunu gözlemledim. 

Ö8: Işığın özelliklerini öğrendim.  

Sosyal 

boyut 

Ö1: Birçok yeni arkadaşla tanıştım ve iyi iletişimler kurdum. 

Ö2: Kayak eğitimi aldım ve eğitim çok faydalı geçti. 

Ö3: Doğa gezileri ve tarihi geziler yaptık ve yeni yerler keşfettim.  

Ö4: Birçok yeni ve eğlenceli oyun öğrendim.  

Ö5: Kendi başıma ailemden uzakta kalabilmeyi öğrendim.  

Ö6: Kamp süresince doğaya yönelik öğretici video ve filmler izledim. 

Ö7: Kampın olduğu şehirdeki üniversite laboratuvarında bir bilim insanı gibi deneyler yaptım. 

Ö8: Günlük yazmak çok hoşuma gitti, yazmaya devam edeceğim.  
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Tablo 2. Öğrenci cevaplarından örnek ifadeler (devamı) 

 

Kampa ait 

görüşler 

Ö1: Keşke okulumdaki bütün ders etkinlikleri bu şekilde eğlenceli olsa. 

Ö2: Bizim öğretmenlerimiz neden böylesi şeyler yaptırmıyorlar? Hiç sıkılmadım. 

Ö3: Çok faydalı ve yararlı bir hafta geçirdim.  

Ö4: Hem eğlendim, eğlenirken de öğrendim.  

Ö5: Şimdi gökyüzüne daha farklı bakıyorum, astronomiye bu kamp sayesinde ilgim arttı.

   

Ö6: Keşke bu kamp hiç bitmeseydi, seneye tekrar gelmek istiyorum.  

Ö7: Kamptaki öğretmenlerimiz bilgili ve bize karşı çok ilgiliydiler.  

Ö8: Sadece fen dersi yoktu, oyunlar, kayak dersleri, deneyler ve gezilerle harika bir kamp oldu. 

 

Aşağıda BAK kampı programının her gününe ait aktivitelerinden kesitlerlere yer verilmiştir. Öğrencilerin yüz 

ifadelerinden yaptıkları faaliyetlere ne kadar konsantre oldukları ve eğlendikleri çekilen fotoğraflardan da ayrıca 

görülmektedir.  

 

 
Şekil 1. BAK kampı oyunla tanışma aktivitesi 

  

Şekil 2. BAK kampı katılımcı ve rehberlerin uygulama öncesi durumları 
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Şekil 3. BAK kampı bilime giriş 

 

 

Şekil 4. BAK kampı kartopu savaşı 
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Şekil 5. BAK kampı eğlenceli bilim arası, bilimsel eğlence 

 

 

 

 
 

Şekil 6. BAK kampı Hubble Uzay Teleskobu yapımı 

 

 

Şekil 7. BAK kampı laboratuvar deneyimleri 
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4. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada tatil döneminde Erzurum il sınırları içerisinde düzenlenenen bir haftalık bir kamp programından 

izlenimler aktarılmıştır. Bu kampa toplam 8 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Bu öğrencilerle yapılan görüşmeler ve 

yazılı günlüklerin incelenmesinden sonra bu kampın öğrencilerin öğrenmelerine, sosyal boyutta iletişimlerini 

artırmaya yönelik olumlu katkılarının olduğu söylenebilir. Bu yönüyle kampın bir okul dışı öğrenme ortamı olarak 

öğrenmeye ve sosyal anlamda yaptığı katkı alanyazındaki çalışmaların bulguları ile örtüşmektedir (Aaron Price & 

Chiu, 2018; Eshach, 2007). BAK kampına katılan bütün öğrencilerin programdan çok memnun kaldıklarını 

belirtmeleri ve program boyunca hiç sıkılmadıklarını söylemeleri önemli bir husus olarak öğrenciler tarafından 

belirtilmiştir. Ayrıca öğrenciler program boyunca edindikleri bilgi birikimlerinin hayatları boyunca kendilerine 

rehber olacağını söylemişlerdir. Öğrenme boyutunda okul süresince gördükleri fen dersine ait ışık, görme, aynalar, 

mercekler, uzay, evren, gezegenler ile ilgili bilgilerini tekrarladıklarını ve yeni bilgiler öğrendiklerini ifade 

etmişlerdir. Bu bilgileri okullarına geri döndüklerinde öğretmenleri ve arkadaşlarıyla paylaşacaklarını söyleyen 

öğrenci sayısı fazladır. Öğrendikleri bu bilgileri deneyler eşliğinde sıkılmadan farklı bir şekilde öğrendiklerini ve 

akıllarında bu şekilde daha çok kaldığını belirtmişlerdir. Sosyal boyutta kampın kazandırdığı etkilerden biri ise 

öğrencilerin daha önceden hiç tanımadıkları kişilerle bu ortamda hemen arkadaş kurabildiklerini söylemeleridir. 

Bu arkadaşlıklarını evlerine döndüklerinde dahi sürdürmek istediklerini ifade etmişlerdir. Rahat bir ortamda soru 

sorabildiklerini, düşüncelerini ifade edebildiklerini, gezilerle yeni yerler keşfettiklerini, kayak öğrendiklerini, bir 

bilim insanı gibi beyaz önlük giyerek deney yaptıklarını yazılı olarak anlatmışlardır. Bütün öğrenciler kamp 

programının bitiminde çok üzüldüklerini ve daha uzun bir program isteklerini belirtmişlerdir. Bu araştırmadan 

elde edilen sonuçlar doğrultusunda şu önerilerde bulunulmuştur: 

 

 Çalışma sonucunda formal olmayan bütün ortamların eğitim-öğretim amaçlı kullanılabileceği sonucuna 

varılmıştır.  

 Okul dışı öğrenme ortamları bütün eğitim düzeylerinde kullanılabilir.  

 Okul dışı öğrenme ortamları ile ilgili çalışmalarda kullanılan veri toplama araçları ve veri analiz yöntem 

ve teknikleri çeşitlendirilebilir. 

 Öğretmenlerin okul dışı ortamlarını daha çok kullanabilmesi için prosedürler kolaylaştırılabilir.  

 Özellikle yaşanılan yerdeki okul dışı öğrenme ortamları öğretmenlerin ve öğrencilerin istekleri dikkate 

alınarak kullanılmalı ve çeşitlendirilmelidir. 
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Özet 

Bilgi çağında yaşadığımız günümüzde toplumlar, küreselleşme, teknoloji gelişimi ve üretim sektöründeki 

değişimden kaynaklanan rekabet ortamı ile karşı karşıyadır. Bu rekabet koşullarına adapte olabilmek ve rekabete 

ortak olmak için de eğitim, öğrenme ve öğretim süreçleri de önemli bir araçtır. Özellikle bilginin katlanarak arttığı 

günümüzde bireyin ne şekilde eğitileceği, diğer bir deyişle öğretim stratejilerinin nasıl olması gerektiği önemli bir 

sorunsaldır. Öğretim sürecinde bireylerin yaparak ve yaşayarak öğrendiği, konuların çevreyle ilişkilendirilerek 

verildiği ve sosyal yaşantı ile bağların kurulduğu öğretim yaklaşımlarının en etkili strateji olduğu alan yazın 

çalışmalarında sıkça vurgulanmaktadır. Bu stratejinin en etkili şekilde uygulandığı öğrenme biçimlerinden bir 

tanesi de son yıllarda daha sık gündeme gelmeye başlayan okul dışı öğrenmedir. Okul dışı öğrenme özellikle fen 

ve sosyal bilgiler derslerinde eğitim-öğretim süreçlerinde formal eğitimi tamamlayacak bir yöntem olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Ancak okul dışı öğrenmenin bu derslerde uygulanmasına yönelik uygulanması boyutunda 

eksiklikler söz konusudur.  Bu bağlamda, bu araştırmada fen bilgisi ve sosyal bilgiler eğitimi öğretmen adaylarının 

okul dışı öğrenme tercihlerinin bulanık çok kriterli bir karar verme modeli oluşturularak saptanması amaçlanmıştır.  

Çalışma Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören fen bilgisi ve sosyal bilgiler 

eğitimi öğretmen adayları ile yürütülmüştür. Çalışmada Bulanık TOPSIS yönteminden faydalanmıştır. 

Araştırmaya katılan 20 öğretmen adayından olası okul dışı öğrenme yönelimleri düşünülerek belirlenmiş okul dışı 

öğrenme ortamlarını, okul dışı öğrenme ortamı seçim özellikleri dikkate alınarak ortaya konmuş olan 23 karar 

kriterine göre değerlendirmeleri istenmiştir. 20 karar verici karar kriterlerinin önem ağırlıklarını ve ilerideki okul 

dışı öğrenme tercihlerini hazırlanmış olan değerlendirme formunu kullanarak dilsel değişkenler yoluyla 

değerlendirmiştir. Dilsel değişkenler üçgen bulanık sayılara çevrilmiş ve her bir kriterin önem ağırlığı 

hesaplanmıştır. Bununla birlikte, öğretmen adaylarının tercih edebilecekleri alternatiflerin yakınlık katsayıları 

hesaplanmış ve alternatif sıralaması bulunmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Fen Bilgisi Öğretmen Adayı, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayı, Bulanık Çok-Kriterli Karar 

Verme, Okul Dışı Öğrenme. 
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Abstract 

In today's information age, societies are faced with a competitive environment stemming from globalization, 

technology development and change in the production sector. In order to adapt to these competitive conditions and 

to become a partner in competition; education, learning and teaching processes are also an important tool. In 

particular, how the individual will be educated, in other words, how teaching strategies should be, is an important 

problematic. It is frequently emphasized in the literature that teaching approaches where individuals learn by doing 

and living, subjects are given in relation to the environment and links with social life are the most effective 

strategies. One of the learning styles in which this strategy is most effectively implemented is informal learning, 

which has become more frequent in recent years. Informal learning is a method that completes formal education, 

especially in science and social sciences classes. However, there are deficiencies in the application of informal 

learning in these courses. In this context, in this study, it was aimed to determine the informal learning preferences 

of pre-service science and social sciences teachers by creating a fuzzy multi-criteria decision making model. The 
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study was conducted with pre-service science and social sciences teachers in Niğde Ömer Halisdemir University 

Faculty of Education. Fuzzy TOPSIS method was used in the study. 20 pre-service teachers were asked to evaluate 

the informal learning environments according to the 23 decision criteria which were determined by considering 

the characteristics of the informal learning environment. 20 decision-makers evaluated the importance of decision 

criteria and future informal learning preferences through linguistic variables using the prepared evaluation form. 

The linguistic variables were translated into triangular fuzzy numbers and the significance of each criterion was 

calculated. However, the proximity coefficients of the alternatives that pre-service teachers could choose were 

calculated and alternative rankings were found. 

 

Keywords: Pre-service Science Teacher, Pre-service Social Sciences Teacher, Fuzzy Multi-Criteria Decision 

Making, Informal Learning. 

 

 

1. Giriş 

Okul dışı öğrenme, okullarda gerçekleştirilen öğrenmenin dışındaki öğrenme etkinliklerini içermektedir. 

Çoğunlukla planlı, programlı, amaçlı ve kasıtlı olarak gerçekleştirilen formal öğrenmenin dışında kalan non-formal 

ve informal öğrenme ile okul dışı öğrenme kavramları çoğunlukla karıştırılmaktadır. Dolayısıyla okul dşı 

öğrenmenin daha iyi anlaşılması amacıyla öncelikle non-formal ve informal öğrenme kavramlarından bahsetmek 

gerekmektedir. 

 

Non-formal öğrenme, formal veya informal eğitim alanlarının ötesinde, planlı bir şekilde, kurum ve kuruluşlarda 

uyarlanabilir bir şekilde gerçekleşir. Formal eğitime aracılık etme özelliği bulunur, ancak öğrenme motivasyonu 

öğrencide tamamen içsel olabilir (Eshach, 2007: 173). Formal öğrenmeye benzemektedir. Planlı ve kasıtlı 

öğrenmelerden oluşur. Öğrenmenin belirli bir mekânda yapılması gerekmez. Açık öğrenme ve uzaktan öğrenme 

örnek olarak verilebilir. 

 

İnformal öğrenme, kendiliğinden ortaya çıkan yaşam durumları için geçerlidir; örneğin, aile çevresi, mahalle vb. 

(Eshach, 2007: 173). İnformal öğrenmede öğrenmeler çoğu zaman kendiliğinden gerçekleşir, deneyimler ve 

yaşantılar sonucu oluşur. Bir bakıma yapılandırılmamış öğrenme olarak da ifade edilebilir. Formal öğrenmeden 

en önemli farkı, öğrenmelerin çoğunlukla planlı ve programlı bir şekilde gerçekleşmemesidir. Formal öğrenmede 

öğrenenler belli bir programa tabi tutulurlar. Belirli bir müfredat ve içerik doğrultusunda öğrenme etkinlikleri 

gerçekleştirilir (Tablo 1).  

 

Tablo 1. Formal, Non-formal ve İnformal Öğrenme Arasındaki Farklar 

Formal Non-formal İnformal 

Genellikle okulda Okul dışı bir kurumda Heryerde 

Baskıcı olabilir Genellikle destekleyici Destekleyici 

Yapılandırılmış Yapılandırılmamış Yapılandırılmamış 

Genellikle önceden ayarlanmış Genellikle önceden ayarlanmış Kendiliğinden 

Motivasyon tipik olarak daha 

dışsaldır 

Motivasyon dışsal olabilir, ancak 

genellikle daha içseldir 

Motivasyon esas olarak içseldir 

Zorunlu Genellikle gönüllü Gönüllü 

Öğrenmen liderliğinde Rehber veya öğretmen liderliğinde 

olabilir 

Genellikle öğrenen önderliğinde 

Öğrenme değerlendirilir Öğrenme genellikle 

değerlendirilmez 

Öğrenme değerlendirilmez 

Ardışıktır Genellikle ardışık olmayan Ardışık olmayan 

Kaynak: Eshach, (2007: 173) 

 

Okul dışı öğretim, informal ve yaygın eğitim değildir. İnformal öğrenme, yaşamın her alanında plansız ve 

programsız bir şekilde gerçekleştiğinden; yaygın eğitim ise örgün eğitim dışındaki eğitim-öğretim faaliyetlerini 

kapsadığından okul dışı öğrenmeden farklıdırlar (Şimşek ve Kaymakcı, 2015: 3). Bununla birlikte okul dışı eğitim, 

informal eğitim ve formal eğitimin bağlantısını sağlamaktadır. İnformal eğitim ortamları olarak ifade 
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edebileceğimiz, müzeler, bilim merkezleri, hayvanat bahçeleri, botanik parkları, akvaryumlar, planetaryumlar, 

formal eğitim için kullanıldığında öğrencilerin ilgileri, tutumları, öğrenme düzeyleri üzerinde farklı etkilere sahip 

olabilmektedir (Salmi, 1993; Akt. Kılıç ve Şen, 2014: 14).  

 

Eshach, (2007: 173) okul dışı öğrenme ortamlarını informal ve non-formal öğrenme olmak üzere 2 grupta 

incelemektedir. Bu şekilde kategoriye ayırmanın okul dışı öğrenmenin özelliklerini daha iyi anlamamıza yardımcı 

olduğunu belirtir. Non-formal okul dışı öğrenme ortamları, arasıra ziyaret ettiğimiz yerlerken; informal okul dışı 

öğrenme ortamları, günlük rutinlerimizle ilgili mekânlardır. Non-formal okul dışı öğrenme ortamlarını, endüstriyel 

kuruluşlar, bilim merkezleri, müzeler, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, akvaryumlar, planetaryumlar, milli 

parklar olarak; informal okul dışı öğrenme ortamlarını ise okullardaki serbest etkinlikler, evler, sokaklar ve oyun 

alanları olarak sınıflandırmaktadır (Eshach, 2007: 174).  

 

Eğitimde en etkili stratejilerin; öğrencinin öğrenmede aktif olarak rol aldığı, yaparak yaşayarak öğrendiği, 

çevresiyle öğrendiği konuları ilişkilendirdiği ve sosyal yaşantısı ile bağlantılar kurduğu bir öğretim anlayışı olduğu 

düşünülmektedir (Saraç, 2017: 61). Okul dışı öğrenme ortamları öğrenenlerin gerçek hayat deneyimlemeleri 

yoluyla öğrenmelerinin daha anlamlı ve kalıcı olmasını sağlamaktadır. Öğrenciler okul dışı öğrenme ortamlarında 

planlı ve programlı yaşantılar içerisine girerek öğrenirler. Bu yolla öğrencilerin bireysel deneyimler kazanmaları 

sağlanır. Okul dışı öğretim, öğrenenlerin soyut bilgileri somutlaştırmasına yardımcı olur. Bunun yanında Erten ve 

Taşçı, (2016) okul dışı öğrenme ortamlarının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine katkı sağladığını ifade 

etmektedirler. Özellikle okul dışı öğrenme ortmalarında gerçekleştirilen etkinlikler fen ve sosyal bilimler eğitimine 

katkı sağlamaktadır. Yapısı ve doğası gereği fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerinde konu-kazanımlara uygun 

bir şekilde kullanılabilcek çok sayıda okul dışı öğrenme ortamları bulunmaktadır. Fakat Tatar ve Bağrıyanık 

(2015)’e göre öğretmenler okul dışı öğrenme ortamlarının gerekli olduğuna inanırken bu ortamları kullanma 

konusunda biraz mesafeli durmaktadırlar. Öğretmenlerin okul dışı öğrenme ortamlarını yeterince 

kullanmamalarının sebepleri arasında çok zaman alması, masraflı olması, resmi prosedürlerinin fazla olması 

sayılabilir. Bununla birlikte öğretmenlerin okul dışı öğrenme ortamlarının kullanımı konusunda eksiklerinin oluşu 

da sebepler arasında görülebilir. Bu çalışmada, yakın zamanda öğretmenlik mesleğine başlayacak olan fen bilgisi 

ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının okul dışı öğrenmeye yönelik karar verme eğilimlerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

 

2. Yöntem  

Araştırma Modeli 

Araştırma kapsamında fen bilgisi ve sosyal bilgiler eğitimi öğretmen adaylarının belirlenmiş olan karar kriterlerine 

göre okul dışı öğrenme karar verme eğilimlerinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu çerçevede Bulanık TOPSİS 

yönteminden faydalanılmıştır.  

 

Bulanık çok kriterli karar verme yöntemlerinden en yaygın kullanılanlarından bir tanesi Bulanık TOPSİS 

yöntemidir. Bu yöntemde kriterlerin sahip oldukları önem ağırlıkları ve alternatiflerin bu kriterlere göre 

değerlendirilmeleri dilsel değişkenler ile belirtilmektedir (Chen, 2000: 4-5). Bu dilsel değişkenlerin üçgensel, 

yamuk, Gausian ve genelleştirilmiş Bell şeklinde sayı karşılıkları olabilmektedir  (Erginel, Çakmak, ve Şentürk, 

2010: 83). Araştırma kapsamında Chen (2000)’in çalışmasında vermiş olduğu üçgensel karşılıklar kullanılmıştır. 

İlgili dilsel değişkenler ve üçgen bulanık sayılar olarak karşılıkları Tablo 2 ve Tablo 3’te verilmektedir. 

 

Tablo 2. Kriterler İçin Kullanılan Dilsel Değişkenler ve Üçgen Bulanık Sayı Olarak Karşılıkları  

Çok Düşük (ÇD) (0, 0, 0.2) 

Düşük (D) (0, 0.2, 0.4) 

Orta (O) (0.3, 0.5, 0.7) 

Yüksek (Y) (0.6, 0.8, 1) 

Çok Yüksek (ÇY) (0.8, 1, 1) 
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Tablo 3. Alternatiflerin Değerlendirilmesinde Kullanılan Dilsel Değişkenler ve Üçgen Bulanık Sayı Olarak 

Karşılıkları  

Çok Kötü (ÇK) (0, 0, 2) 

Kötü (K) (0, 2, 4) 

Orta (O) (3, 5, 7) 

İyi (İ) (6, 8, 10) 

Çok İyi (Çİ) (8, 10, 10) 

 

Bulanık üçgensel sayı olan ã, Şekil 1’de gösterildiği gibi (a1, a2, a3) şeklinde belirtilmektedir. Üyelik fonksiyonu 

µã (x) ise şu şekilde tanımlanmaktadır; 

 

 

                                                           (1)  

 
Şekil 1. Bulanık Üçgensel Sayı ã 

 

Bulanık üçgensel sayının üyelik derecesinin (µã (x)) hesaplanış şekli Eşitlik 1’de erilmektedir. Bulanık TOPSİS 

yönteminde her bir alternatifin bulanık pozitif ve bulanık negatiften uzaklıkları hesaplanmalıdır. ã = (a1, a2, a3) ve 

ñ =  (n1, n2, n3) olmak üzere Chen (2000: 3) tarafından verilen hesaplama şekli Eşitlik 2’de verilmektedir.  

d(ã, ñ) =                                  (2) 

Her bir kritere ait bulanıklık ağırlık dereceleri ve her bir alternatifin her bir kriter ile ilişkisini veren bulanık karar 

matrisi ise Eşitlik 3 ve Eşitlik 4’te verilmektedir. 

 

                                                                                                      (3) 
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                                                                 (4) 

 

Bulanık TOPSİS Yönteminin Adımları 

 

Bulanık TOPSİS yönteminin adımları şu şekilde sıralanmaktadır; 

 

Adım 1: Çalışma grubu ile kriterler ve kriterlerin dilsel ağırlıkları bulanık üçgensel sayılar şeklinde belirlenir. 

 i. alternatifin j kriterine göre değerini göstermek üzere, K tane karar vericiden oluşan bir grupta, alternatiflerin 

kriter değerleri,  

        (5)                           

eşitliği kullanılarak hesaplanır. 

 

 j. karar kriterinin önem ağırlığını göstermek üzere, K tane karar vericiden oluşan bir grupta karar kriterlerinin 

önem ağırlıkları, 

      (6) 

eşitliği kullanılarak hesaplanır. 

 

Adım 2: Kriterler ile alternatifler arasındaki ilişki derecesi yine dilsel değişkenler kullanılarak belirlenir. Üçgen 

üyelik fonksiyonları yardımı ile bulanık sayılar şeklinde belirtilir. Böylece bulanık karar matrisi ( D ) elde edilir. 

 

Adım 3: Bulanık karar matrisinden nomalize edilmiş bulanık karar matrisi,  

 

      (7) 

 

eşitliği ile bulunur.  

 

Eğer bulanık karar matrisinde ilgilenilen kriter en büyüklenmek isteniyor ise, kriter bazında alternatiflerin aldığı 

değerler sütün içerisindeki en büyük değere bölünerek (Eşitlik 8), en küçüklenmek isteniyor ise de kriter bazında 

sütun içerisindeki en küçük değer alternatiflerin aldığı değerlere bölünerek (Eşitlik 9) bulanık karar matrisi 

normalize edilir. 

,                         (8) 

,                                       (9) 

 

 

Adım 4: Bu adımda her bir karar kriterinin farklı ağırlıkları göz önünde bulundurularak ağırlıklandırılmış nomalize 

bulanık karar matrisi hesaplanır. 
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                 i=1,2,…,m ; j=1,2,…,n                                  (10) 

şeklinde oluşturulur. Burada, 

  

                                                      (11) 

eşitliğinden hesaplanır. 

 

Adım 5: Her bir kriter için bulanık pozitif ideal nokta (A+) (FPİÇ) ve bulanık negatif ideal nokta (A-) (FNİÇ) 

Eşitlik 12 ve Eşitlik 13’te verildiği şekli ile belirlenir.  

                 (12) 

                                                             (13)  

 

Adım 6: Alternatiflerin bulanık pozitif ve bulanık negatif ideal çözüme olan uzaklıkları hesaplanır (Eşitlik 14 ve 

Eşitlik 15). 

    ,                   i=1,2,…,m                  (14) 

,                       i=1,2,…,m                            (15) 

 

Adım 7: Her bir alternatifin yakınlık katsayısı (CCi) Eşitlik 16’daki gibi hesaplanır. 

 

 ,                              i=1,2,…,m    (16)  

Adım 8: Son adımda ise yakınlık katsayılarının azalan şekilde sıralanması ve alternatiflerin tercih sırası elde 

edilmektedir. 

 

Yakınlık katsayısı 0 ile 1 arasında bir değer almaktadır. Değer 1’e yaklaştıkça alternatiflerin değerlendirici 

tarafından kabul edilme derecesi artmaktadır.  

 

Çalışma grubu 

Çalışmada, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören fen bilgisi ve sosyal bilgiler 

eğitimi öğretmen adayları karar verici olarak yer almıştır. Araştırmaya katılan 20 öğretmen adayından (10 fen 

bilgisi, 10 sosyal bilgiler) olası okul dışı öğrenme yönelimleri düşünülerek belirlenmiş okul dışı öğrenme 

ortamlarını, okul dışı öğrenme ortamı seçim özellikleri dikkate alınarak ortaya konmuş olan 23 karar kriterine göre 

değerlendirmeleri istenmiştir. Öğretmen adaylarının fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında profesyonelleşmiş 

olmaları ve son sınıfta olup bilinçli bir şekilde seçim yapacak olmaları uygulama için tercih edilmelerinde etkili 

olmuştur. 

 

Karar Kriterlerinin Belirlenmesi 

Çalışmada öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamlarını tercih ederken hangi kriterleri kullanarak 

değerlendirme yaptıklarını saptamak ve hangi okul dışı öğrenme ortamlarının onlar için alternatif olduğunu 

elirlemek amacı güdüldüğünden, karar kriterleri oluşturulurken literatür taraması yapıldıktan sonra ilgili alan 

uzmanları ve çalışmada karar verici olarak yer alan öğretmen adayları ile istişarede bulunulmuş ve hepsi fayda 

kriteri olan 23 kriter üzerinde fikir birliği sağlanmıştır. Bununla birlikte okul dışı öğrenme ortamı alternatifleri ise 

altı adet belirlenmiştir. Çalışmada yer alan 23 karar kriteri şu şekildedir; 
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Karar Kriterleri 

Dersim için gerekli olan okul dışı öğrenme ortamının; 

 

1. Anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi sağlaması (K1) 

2. Uygulamaya/Deneyimlemeye açık olması (K2) 

3. Hata yapmaya ve hatayı düzeltmeye olanak tanıması (K3) 

4. Zihinsel becerileri geliştirmesi (K4) 

5. Yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlaması (K5) 

6. Aynı anda çok fazla gözleme olanak tanıması (K6) 

7. Öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olması (K7) 

8. Öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun olması (K8) 

9. Güvenli olması (K9) 

10. Ulaşımının kolay olması (K10) 

11. Öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini kullanmasına olanak tanıması (K11) 

12. Öğrencileri aktif kılması (K12) 

13. Öğrenciler arası iletişimi ve işbirliğini arttırması (K13) 

14. Öğrenciler için doğal çevre oluşturması (K14) 

15. Sıkıcılıktan uzak, eğlenceli bir ortam olması (K15) 

16. Dikkat/İlgi çekici bir ortam olması (K16) 

17. Farklı zekâ alanlarına hitap etmesi (K17) 

18. Ders kazanımlarına uygun olması (K18) 

19. Öğrencilerin birden fazla duyusuna hitap etmesi (K19) 

20. Öğrenci motivasyonunu artırması (K20) 

21. Soyut kavramları somutlaştırması (K21) 

22. Öğrencilerin bilgiyi keşfetmelerini sağlaması (K22) 

23. Öğrencilerin soru sormalarına, tartışmalarına olanak tanıması (K23) gerekmektedir. 

 

Çalışmada alternatif olarak belirlenen okul dışı öğrenme ortamları ise şu şekildedir; 

 

1. Doğal Mekânlar (A1) 

2. Tarihi Mekânlar (A2) 

3. Kültürel Mekânlar (A3) 

4. Kurum ve Kuruluşlar (Üniversite, Kütüphane, Endüstriyel Kuruluş, vb.) (A4) 

5. Bilim ve Sanat Merkezleri (A5) 

6. Müzeler (A6) 

 

Verilerin toplanması 

Çalışmada karar kriterleri ve alternatifler belirlendikten sonra kriterler yazılı hale getirilmiştir. Hazırlanan 

değerleme formları (Ek-1, Ek-2) ile öğretmen adayları okul dışı öğrenme ortamı tercih kriterlerinin önem 

ağırlıklarını işaretlemişler ve kriterler ile alternatifler arasındaki ilişkiye ilişkin değerlendirmelerini 

gerçekleştirmişlerdir.   

 

Verilerin Analizi 

Öğretmen adayları kriterlerin önem ağırlıklarını Tablo 1’de verilen dilsel değişkenler çerçevesinde 

değerlendirmişlerdir. Bu dilsel değişkenler yine aynı tabloda verilen üçgen bulanık sayılara çevrilmiştir. 

Sonrasında Eşitlik 6’da yer alan hesaplama yardımı ile kriterlerin önem ağırlıkları hesaplanmıştır. Bununla birlikte 

öğretmen adayları okul dışı öğrenme ortamı alternatiflerini de Tablo 2’de verilen dilsel değişkenler çerçevesinde 

değerlendirmişlerdir. Bu dilsel değişkenler benzer şekilde aynı tabloda yer alan üçgen bulanık sayılara çevrilmiş 

ve Eşitlik 5’teki hesaplama yardımı ile bulanık karar matrisi oluşturulmuştur. Çalışmada yararlanılan tüm kriterler 

fayda kriteri olduğu için normalize edilmiş değerler hesaplanmış ve normalize edilmiş bulanık karar matrisi 

oluşturulmuştur. Daha sonra ise ağırlıklı normalize edilmiş bulanık karar matrisi oluşturulmuştur. Ağırlıklı 



 

191 
 

normalize edilmiş bulanık karar matrisinin meydana getirilmesinden sonra (çalışmada   ve  vj-=(0,0,0)  

olduğu kabul edilmiştir) her bir alternatifin pozitif ve negatif ideal çözümden uzaklıkları Vertex Metodu 

yardımıyla hesaplanmıştır. Son olarak alternatif olan altı okul dışı öğrenme ortamının yakınlık katsayıları 

bulunmuş ve okul dışı öğrenme ortamları sıralaması belirlenmiştir. Bu işlemler fen bilgisi ve sosyal bilgiler 

öğretmen adayları için ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde her iki programa devam eden öğretmen adaylarının 

okul dışı öğrenme ortamlarına ilişkin karar kriteri önem ağırlıkları ve alternatifleri seçme şekilleri 

karşılaştırılmıştır. 

 

3.  Bulgular 

Bir önceki bölümde ifade edildiği üzere, 20 karar vericiden oluşan çalışma grubu karar kriterlerini dilsel 

değişkenler çerçevesinde değerlendirmişlerdir. Dilsel değişkenler bulanık sayılara çevrilmiş, her bir kriterin önem 

ağırlıkları hesaplanmıştır. Öğretimen adaylarının okumuş oldukları programlar çerçevesinde elde edilen bulanık 

ağırlıklar matrisi Tablo 4’te verilmektedir. 

 

Tablo 4. Bulanık Ağırlıklar Matrisi 

Kriterler Fen Bilgisi Sosyal Bilgiler 

Anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi sağlaması (K1) (0.565, 0.762, 0.877) (0.533, 0.726, 0.854) 

Uygulamaya/Deneyimlemeye açık olması (K2) (0.726, 0.923, 0.965) (0.669, 0.867, 0.957) 

Hata yapmaya ve hatayı düzeltmeye olanak tanıması 

(K3) 
(0.667, 0.863, 0.958) (0.640, 0.837, 0.946) 

Zihinsel becerileri geliştirmesi (K4) (0.735, 0.932, 0.977) (0.689, 0.888, 0.959) 

Yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlaması (K5) (0.786, 0.977, 0.987) (0.565, 0.762, 0.877) 

Aynı anda çok fazla gözleme olanak tanıması (K6) (0.682, 0.879, 0.965) (0.785, 0.967, 0.981) 

Öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olması (K7) (0.518, 0.713, 0.861) (0.517, 0.711, 0.852) 

Öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun olması (K8) (0.689, 0.819, 0.917) (0.682, 0.879, 0.965) 

Güvenli olması (K9) (0.691, 0.817, 0.928) (0.704, 0.837, 0.957) 

Ulaşımının kolay olması (K10) (0.517, 0.709, 0.855) (0.726, 0.923, 0.965) 

Öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini kullanmasına 

olanak tanıması (K11) 
(0.765, 0.937, 0.988) (0.575, 0.774, 0.889) 

Öğrencileri aktif kılması (K12) (0.699, 0.857, 0.954) (0.687, 0.885, 0.959) 

Öğrenciler arası iletişimi ve işbirliğini arttırması (K13) (0.565, 0.762, 0.877) (0.726, 0.923, 0.975) 

Öğrenciler için doğal çevre oluşturması (K14) (0.587, 0.739, 0.898) (0.745, 0.944, 0.975) 

Sıkıcılıktan uzak, eğlenceli bir ortam olması (K15) (0.601, 0.718, 0.867) (0.670, 0.885, 0.947) 

Dikkat/İlgi çekici bir ortam olması (K16) (0.687, 0.885, 0.979) (0.667, 0.863, 0.958) 

Farklı zekâ alanlarına hitap etmesi (K17) (0.701, 0.847, 0.955) (0.505, 0.754, 0.852) 

Ders kazanımlarına uygun olması (K18) (0.774, 0.954, 0.998) (0.776, 0.937, 0.986) 

Öğrencilerin birden fazla duyusuna hitap etmesi (K19) (0.723, 0.924, 0.977) (0.604, 0.848, 0.925) 

Öğrenci motivasyonunu artırması (K20) (0.604, 0.729, 0.855) (0.630, 0.872, 0.962) 

Soyut kavramları somutlaştırması (K21) (0.734, 0.942, 0.986) (0.682, 0.881, 0.968) 

Öğrencilerin bilgiyi keşfetmelerini sağlaması (K22) (0.689, 0.839, 0.955) (0.701, 0.937, 0.986) 

Öğrencilerin soru sormalarına, tartışmalarına olanak 

tanıması (K23) 
(0.656, 0.832, 0.927) (0.720, 0.965, 0.946) 

 

Tablo 4’te yer alan değerler incelendiğinde, belirlenmiş olan okul dışı öğrenme ortamlarını seçme kriterlerinin 

öğretmen adayları tarafından önemli görüldüğü söylenebilir. Her iki programa da dâhil olan öğretmen adaylarının 

okul dışı öğrenme ortamlarını tercih ederken en önemli buldukları kriterin “ders kazanımlarına uygun olması” 

kriteri olduğu görülmektedir. Diğer kriterlerin önem ağırlıkları fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarına 

göre farklılıklar göstermektedir. Fen bilgisi öğretmen adayları okul dışı öğrenme ortamlarını belirleme 

tercihlerinde “Uygulamaya/Deneyimlemeye açık olması”, “Zihinsel becerileri geliştirmesi”, “Yaparak yaşayarak 

öğrenmeyi sağlaması”, “Öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini kullanmasına olanak tanıması”, “Farklı zekâ 

alanlarına hitap etmesi”, “Öğrencilerin birden fazla duyusuna hitap etmesi” ve “Soyut kavramları somutlaştırması” 

kriterlerini daha önemli bulurken; sosyal bilgiler öğretmen adayları okul dışı ortamlarını belirleme tercihlerinde 

“Aynı anda çok fazla gözleme olanak tanıması”, “Güvenli olması”, “Ulaşımının kolay olması”, “Öğrenciler arası 

*

jv (1,1,1)
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iletişimi ve işbirliğini arttırması”, “Öğrenciler için doğal çevre oluşturması”, “Öğrencilerin bilgiyi keşfetmelerini 

sağlaması” ve “Öğrencilerin soru sormalarına, tartışmalarına olanak tanıması” kriterlerini daha önemli 

bulmaktadır. 

 

Daha önce belirtildiği üzere öğretmen adayları okul dışı öğrenme ortamı alternatiflerini de Tablo 2’de verilen dilsel 

değişkenler çerçevesinde değerlendirmişlerdir. Bu dilsel değişkenler benzer şekilde aynı tabloda yer alan üçgen 

bulanık sayılara çevrilmiş ve Eşitlik 5’teki hesaplama yardımı ile bulanık karar matrisleri fen bilgisi ve sosyal 

bilgiler öğretmen adaylarına göre ayrı ayrı oluşturulmuştur. Sonrasında ise normalize edilmiş ve ağırlıklı normalize 

edilmiş karar matrisleri oluşturularak her bir alternatifin pozitif ve negatif ideal çözümden uzaklıkları Vertex 

Metodu yardımıyla hesaplanmıştır. Son olarak alternatif olan altı okul dışı öğrenme ortamının yakınlık katsayıları 

bulunmuş ve okul dışı öğrenme ortamlarının sıralaması fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmen adayları için ayrı 

ayrı hesaplanmışır. Alternatiflere ilişkin yakınlık katsayıları ve alternatif sıralaması Tablo 5’te gösterilmektedir.   

 

Tablo 5. Öğretmen Adaylarının Programlarına Göre Okul Dışı Öğrenme Ortamları Yakınlık Katsayıları (CCi) ve 

Okul Dışı Öğrenme Ortamları Sıralaması 

Okul Dışı 

Öğrenme 

Ortamları 

Fen Bilgisi Sosyal Bilgiler 

CCi Sıralama CCi Sıralama 

Doğal Mekânlar 0.646 3 0.739 3 

Tarihi Mekânlar 0.479 5 0.882 1 

Kültürel Mekânlar 0.498 6 0.744 2 

Kurum ve 

Kuruluşlar 
0.629 4 0.544 5 

Bilim ve Sanat 

Merkezleri 
0.895 1 0.512 6 

Müzeler 0.718 2 0.702 4 

 

Tablo 5 yardımı ile yakınlık katsayısı nedeniyle seçilen alternatiflerin kabul durumları incelendiğinde, fen bilgisi 

öğretmen adaylarının belirtmiş olduğu “tarihi mekânlar” ve “kültürel mekânlar” alternatifleri dışında diğer tüm 

alternatiflerin kabul edilebilir olduğu görülmektedir. Bu okul dışı öğrenme ortamları fen bilgisi öğretmen adayları 

tarafından seçilebilir görülmemiştir. Fen bilgisi öğretmen adayları okul dışı öğrenme ortamı seçimlerinde öncelikli 

olarak bilim ve sanat merkezlerini tercih etmektedir. Bunun dışında yine müzeler fen bilgisi öğretmen adaylarının 

öncelikli okul dışı öğrenme ortamları tercihleri arasındadır. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının tercihleri 

açısından bakıldığında ise, bu adayların yüksek oranda tarihi, kültürel ve doğal mekânları tercih ettikleri 

görülmektedir. Bununla birlikte fen bilgisi öğretmen adaylarına benzer şekilde müzeler de sosyal bilgiler öğretmen 

adayları açısından tercih edilen okul dışı öğrenme ortamlarındandır. Fen bilgisi öğretmen adaylarının yakınlık 

katsayılarının sosyal bilgiler öğretmen adaylarına göre daha düşük olduğu bulunmuştur.  

 

4. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada bulanık çok kriterli karar verme mantığıyla, öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamlarını 

tercih durumları saptanmaya çalışılmıştır. Çalışma okul dışı öğrenme ortamlarını en sık kullanılacağı düşünülen 

fen bilgisi ve sosyal bilgiler eğitimi öğretmen adayları ile gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde her iki öğretmen adayı 

grubunun okul dışı öğrenme ortamı tercihleri ve karar verme eğilimleri karşılaştırılmıştır. Çalışmada okul dışı 

öğrenme ortamlarını tercihe yönelik 23 karar kriteri belirlenmiş, bu karar kriterlerinin önem ağırlıkları fen bilgisi 

ve sosyal bilgiler eğitimi öğretmen adaylarına göre ayrı ayrı hesaplanmıştır. Bununla birlikte öğretmen adaylarının 

okul dışı öğrenme alternatifleri içerisindeki tercih sıralamaları da saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara 

göre her iki programda da öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamlarını tercih 

ederken “Ders kazanımlarına uygun olması” karar kriterini önemli buldukları görülmüştür. Diğer okul dışı 

öğrenme ortamları karar kriterlerinin önem ağırlıkları ise öğretmen adaylarının öğrenim görmüş oldukları 
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programa göre farklılık göstermiştir. Fen bilgisi öğretmen adayları okul dışı öğrenme ortamlarını belirleme 

tercihlerinde karar kriteri olarak daha ziyade ortamın uygulama yapmaya açık olması, zihinsel becerileri 

geliştirmesi, yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlaması, bilimsel süreç becerlilerini işe koşması, farklı zekâ 

alanlarına hitap etmesi, birden fazla duyu organına hitap etmesi ve soyut kavramları somutlaştırması gibi kriterleri 

önemli görmüşlerdir. Sosyal bilgiler öğretmen adayları ise güvenlik, gözlem yapabilme, ulaşım kolaylığı, iletişim 

ve işbirliğini artırma, doğal çevre oluşturma, bilgi keşfetme, soru sorma, tartışma gibi kriterleri daha önemli 

görmüşlerdir. Fen bilgisi öğretmen adaylarının 4 yıllık lisans eğitimleri süresince almış oldukları derslerde ve 

edinmiş oldukları kazanımlarda uygulama yapma, zihinsel beceri, yaparak yaşayarak öğrenme, bilimsel süreç 

becerileri, zekâ farklılıkları, birden fazla duyu organını kullanma, soyut kavramların somutlaştırılması gibi 

söylemlerin sıkça üzerinde durmaları neticesinde bu kiterleri daha önemli gördükleri düşünülmektedir. Diğer 

taraftan, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ise derslerinde doğal çevre, gözlem yapma, soru sorma, işbirliği, 

tartışma, iletişim gibi kavramları derslerinde daha çok ön planda tutuyor olmaları, bu kriterleri okul dışı öğrenme 

ortamı tercihlerinde daha önemli bulmalarınını sağlamıştır. 

 

Fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme alternatifi olarak belirlenmiş olan “Doğal 

mekânlar”, “Tarihi mekânlar”, “Kültürel mekânlar”, “Kurum ve kuruluşlar”, “Bilim ve sanat merkezleri” ve 

“Müzeler” ortamlarına ilişkin yakınlık katsayıları ve sıralamaları da farklılık göstermektedir. Fen bilgisi öğretmen 

adayları için en önemli okul dışı öğrenme ortamları bilim ve sanat merkezleri ile müzeler iken, sosyal bilgiler 

öğremen adayları için en önemli okul dışı öğrenme ortamları tarihi ve kültürel mekânlar olarak göze çarpmaktadır. 

Benzer bir sonuç Ocak ve Korkmaz (2018) tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışmada da ortaya çıkmıştır. İlgili 

çalışmada fen bilimleri öğretmenlerinin en çok bilim sanat merkezi, müze gibi okul dışı öğrenme ortamlarından 

faydalandıkları tespit edilmiştir. Topçu (2017) da sosyal bilgiler öğretmen adayları ie gerçekleştirmiş olduğu 

çalışmada, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bu çalışmada ortaya çıkan okul dışı öğrenme tercihleri ile paralel 

sonuca ulaşmıştır. Tarihi ve kültürel mekânlar fen bilgisi öğretmen adayları tarafından seçilebilir görülmemiştir. 

Bu da beklenen bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğretmen adayları öğrenim gördükleri alan gereği, o 

alanın gerektirdiği becerileri kazandıracak okul dışı öğrenme ortamlarını öncelikli alternatif olarak 

belirlemişlerdir. 
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EK-1: Karar Kriterlerinin Önem Ağırlığını Belirleme Formu 
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EK-2: Okul Dışı Öğrenme Ortamlarını Değerlendirme Formu 

 

 


