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ÖNSÖZ
Sosyal Bilgiler alanına bir katkı getirmek, Sosyal Bilgiler eğitiminde ciddi bir
ihtiyaç olduğunu düĢündüğüm sosyal bilgiler branĢ dersliklerini öğretmen, öğrenci ve
idareci görüĢlerine göre değerlendirmek amacı ile hazırlamıĢ olduğum bu tez çalıĢması
uzun ve yorucu bir sürecin ürünüdür. Bu zorlu süreçte emeklerinin karĢılığını asla
ödeyemeyeceğim kiĢilerin katkıları sayesinde araĢtırmamın tamamlandığını belirtmek
isterim.
Akademik anlamda yaĢadığım her problem karĢısında bana her zaman yardımcı
olan ve yol gösteren, güler yüzünü, özverisini esirgemeyen, bu yolda sağlıklı ilerlememi
sağlayan danıĢmanım Yrd. Doç. Dr. Emrullah YILMAZ‟ a, tez çalıĢmama katkı sunan
Doç. Dr. Fatma ÜNAL‟ a ve Yrd. Doç. Dr. Sema Sulak‟a, bu süreçte her zaman yanımda
olan desteğini esirgemeyen canım annem, babam ve eĢim Özgür SAYAR‟ a çok teĢekkür
ederim. Bu tez, zorlu yüksek lisans sürecinde kaybettiğim iki bebeğimin anısına
hediyemdir.
Bu tez Bartın Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi
tarafından 2016-SOS-CY-009 proje numarası ile desteklenmiĢtir.

Pınar SAYAR
BARTIN-2016

IV

ÖZET
Yüksek Lisans Tezi
Sosyal Bilgiler Dersinde BranĢ Derslik Sistemi Uygulamasının Öğretmen, Öğrenci ve
Ġdareci GörüĢlerine Göre Değerlendirilmesi

Pınar SAYAR

Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
Tez DanıĢmanı: Yrd. Doç. Dr. Emrullah YILMAZ
Bartın-2016, Sayfa XIV+111
AraĢtırmanın amacı, Sosyal bilgiler dersinde branĢ derslik sistemi uygulamasını
öğretmen, öğrenci ve idareci görüĢlerine göre değerlendirmektir. AraĢtırmada nicel ve nitel
metotların birlikte kullanıldığı karma yöntemin yakınsayan paralel deseni kullanılmıĢtır.
AraĢtırmanın nicel boyutunda, tarama modeli; nitel boyutunda ise durum çalıĢması deseni
kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın evrenini, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Bartın ilinde branĢ
derslik sistemi uygulayan 27 ortaokul ve bu okullardaki sosyal bilgiler öğretmenleri ve
idareciler, bu okullar arasından amaçlı örneklem alınarak seçilmiĢ 11 ortaokuldaki 764, 5.
6. ve 7. sınıf öğrencileri oluĢturmaktadır. AraĢtırmada, nitel verileri toplamak idarecilerin
branĢ derslik sistemine iliĢkin görüĢlerini almak için açık uçlu anket formu, öğrenci ve
öğretmenlerin görüĢlerini almak için açık uçlu sorular kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın nicel
boyutunda ise öğretmen ve öğrencilerin branĢ derslik sistemi uygulamasına iliĢkin
görüĢlerini almak için 3‟lü likert tipi ölçek kullanılmıĢtır. Nitel verilerin analizinde
betimsel analiz yapılırken, nicel verilerin analizinde ise SPSS 22 paket programı
kullanılmıĢtır. AraĢtırmadan elde edilen bulgular neticesinde Sosyal Bilgiler dersinde branĢ
dersliği uygulamasına yönelik öğretmenler, ders için gerekli araç-gerece anında ulaĢma,
araç gereçleri taĢıma zahmetinden kurtulma, araç gereçlerin yıpranmasının önlenmesi
noktasında olumlu görüĢ ifade etmiĢlerdir. Öğrenciler ise görsel açıdan ve teknolojik
olarak eğitim-öğretime hazır temiz bir ortam sunması açısından sosyal bilgiler branĢ
dersliklerine iliĢkin olumlu görüĢ ifade ederken; idareciler ise Sosyal bilgiler branĢ
dersliklerini öğrencilerin ilgi ve motivasyonlarını uyarıcı görsellikte, zengin öğrenme
V

materyali

ve

ortamı

sunarak

kalıcı

öğrenme

sağlaması

noktasında

olumlu

değerlendirmiĢlerdir. AraĢtırma bulguları neticesinde, uygulamadaki eksik ve aksayan
yönlerin giderilerek uygulamanın yaygınlaĢtırılması önerisinde bulunulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Dersliği, BranĢ Derslik Sistemi Uygulaması,
Derslik.
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ABSTRACT
Master’s Thesis
The Evaluation of Subject-based Classroom Application in Social Sciences Class in
Terms of the Views of Teachers, Students and Administrators

Pınar SAYAR
Bartın University
Institute of Educational Sciences, Department of Educational Sciences
Division of Curriculum and Instruction
Thesis Supervisor: Asst. Prof. Dr. Emrullah YILMAZ
Bartın-2016, Pp: XIV+111

The aim of the study is to evaluate subject-based classroom application in social
sciences class in in terms of the views of teachers, students and administrators. Convergent
parallel design in which both quantitative and qualitative methods are used together was
used in the study. Survey design was used in the quantitative part of the study; case study
was used in the qualitative part.
The population of the study consists of 36 social sciences teachers and 52
administrators working in the state secondary schools where subject-based classroom
application is implemented in social sciences classes and also 764 students chosen from
among 5th, 6th and 7th year students in 11 secondary schools. Open-ended questionnaire
form was used to collect administrators‟ views on subject-based classroom application and
open-ended items were used to get students‟ and teachers‟ views in the qualitative part of
the study.In the quantitative part of the study, a three-point likert type scale was used so as
to determine the views of teachers and students on subject-based classroom system.
Content analysis was employed in the analysis of qualitative data and quantitative data
were analysed using SPSS statistics package program. As the data obtained in the study
suggest, most of the teachers regard subject-based classroom application quite necessary.
Most of the participating teachers, administrators and students think that subject-based
classroom system has many positive sides and few negative sides. The positive sides
VII

stressed mainly by the participators are a well-equipped, motivating setting for students
and facilitator of teaching process for teachers. As for the negative sides, the congestion
during the break times and lack of personal cupboards for students are two main factors.
Finally, subject-based classroom system has a lot of positive contributions and it should be
implemented nationwide after its problems are solved.
Keywords:Social Studies Classroom, Subject-Based Classroom, Views
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM
1. GĠRĠġ
Ġnsanlar doğdukları günden itibaren bir eğitim süreci yaĢarlar. Çoğu zaman farkında
olmadıkları bu süreç içerisinde, ilk önce aile fertlerinin desteğiyle öğrenmeler
gerçekleĢtiren bireyin hayatına, okul yaĢamının baĢlamasıyla birlikte dersler, kitaplar,
öğretmenler katılır. Aile içerisinde ailenin yaĢam tarzına, gelenek göreneklerine ve
kültürüne göre yetiĢen birey okul içerisinde ise devletin öngördüğü hedeflere göre ilerleme
kaydetmeye çalıĢır.
Devletler bireylerin topluma uyumunu sağlamak ve ihtiyaç duyduğu nitelikli
bireyleri yetiĢtirmek için eğitim programları hazırlar. Eğitim bir yaĢına ancak 25 yıl sonra
girebilmektedir (VarıĢ, 1988, 14). Yani bireyin eğitim-öğretim sürecinin ardından iĢe
yerleĢmesi ve topluma kazandırılması, devletlerin ihtiyaç duyduğu ve eğitim-öğretim
faaliyetleriyle ortaya çıkan bu çıktı,

25 yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Dolayısıyla

nitelikli eğitim vermek bütün devletlerin en önemli hedeflerinden biridir. Nitelikli ve
eğitimli

bireyler

yetiĢtirme,

toplumların

geliĢmiĢlik

düzeylerinin

de

önemli

ölçütlerindendir.
Her toplum sürekliliğini sağlamak için gelecek nesillerini en iyi Ģekilde yetiĢtirmek
ister. Bunu yapmanın en sistemli yolu bireyleri eğitmekten geçer (Akdağ, 2014, 21).
Eğitimin vazgeçilmez temel öğeleri ise öğrenci, öğretmen ve eğitim programıdır.
Öğretmenler öğrencilere istendik yöndeki davranıĢları eğitim programları aracılığı ile
kazandırır (Özan Boydak, 2014, 7).
Çağımızda gün geçtikçe daha da önem kazanan “Eğitim Teknolojisi”, eğitim
programının planlama, uygulama ve değerlendirme safhalarının her birinde göz ardı
edilmemesi gerekli bir bilim dalıdır. Daha çok eğitimin yürütülmesine iliĢkin süreçlerle
ilgili olan Eğitim Teknolojisi, davranıĢları, eğitim durumlarını belirleme ve yaĢantılar
kazandırma faaliyetleriyle ilgili olarak eğitim ortamını düzenleme ya da çevreyi ayarlama
etkinliklerini kapsamaktadır” (Alkan, 1997, 22).
Ġlk ve orta öğretim kurumlarında günümüz Ģartlarında uygulanan ortam
düzenlemesinde, öğrenciler sınıf ve Ģubelere bölünmekte ve branĢ öğretmenleri bu sınıf ve
Ģubelerde ders dağıtım çizelgesine göre derse girmektedir. Yani ders öğretmeni ders sırası
kendine geldiğinde sınıfta yerini almaktadır (Erdoğan, 2009, 30; Kurtkaya, 2010, 41;
Ersöz, 2012, 18).

Sınıf, eğitim ve öğretim etkinliklerinin uygulanabilmesi için yapılacak çalıĢmaların
merkezini oluĢturur. Çünkü öğrenme öğretme sürecinin büyük bir bölümü burada
yürütülmektedir. Buradan hareketle, öğrenme öğretme sürecindeki istendik hedeflere
ulaĢmada sınıfın özellikleri doğrudan etkilidir. Öğrenciyi merkeze alan uygulamaların
yaygınlaĢması, sınıf düzeninin öğretilecek konu üzerinde ve öğrenci üzerindeki etkisinin
araĢtırılmasına yol açmıĢtır. Buradan hareketle, etkili öğrenme için neyin gerekli olduğu
sorusunun cevaplarından biri de amaca uygun sınıf ve donanım olmuĢtur (Özür, K.,
tarihsiz, 19).
1.1. Problem Durumu
Çağımızda bilim ve teknoloji o kadar çabuk geliĢmektedir ki, okulların
öğrencilerine yirmi yıl sonra yararlanabilecekleri bilgileri nasıl vermeleri gerektiğini
kendilerine sormaları gerekmektedir. Televizyonda bir füzenin atılıĢını seyreden ve uluslar
arası yayınları izleyen öğrenciler sınıfa geldiklerinde kitabi olmaktan çok entelektüel bir
dağarcığa ve somut yaĢantılara sahip olmaktadır (Alkan, 2011, 5).
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu 17.08.2006 tarihli, 8738 sayılı ve
15.02.2008 tarihli, 1514 sayılı Öğretmen BranĢ Dersliği Uygulaması konulu yazısı ile okul
öncesi eğitim kurumları ile birleĢtirilmiĢ sınıflı ilköğretim okulları hariç olmak üzere örgün
eğitim yapan okullarda fiziki kapasite ve öğretmen imkânları dâhilinde Öğretmen BranĢ
Dersliği (matematik, fizik, kimya, biyoloji, fen ve teknoloji, edebiyat, yabancı dil, sosyal
bilgiler, coğrafya, tarih dersliği vb.) uygulamasına geçilmesini istemiĢtir.
BranĢ Derslik Sistemi, Türkiye‟de seyrek bir Ģekilde uygulanmakta olan, gerek
görsel öğrenme gerekse zengin materyal kullanımıyla her dersin kendine özgü özel
ortamında iĢlenmesine dayalı bir eğitim ortamı düzenlemesidir (Ersöz, 2012, 18). Klasik
sınıf sisteminde öğretmenler, harita, poster, küre gibi görsel ders araç gereçlerini bir
sınıftan diğer sınıfa taĢımak zorunda kalmakta, bir video ya da ses kaydı dinletebilmek için
öğrencilerini multimedya sınıfına götürmeleri gerekmektedir. Ancak uygulamalar
incelendiğinde, bunlar yoruculuğu ve zaman kaybı sebebiyle tercih edilmemektedir (Ersöz,
2012, 6). Teknoloji çağının geliĢtirmiĢ olduğu modern araç gereçleri kilitli odalarda tutmak
yerine, öğretmenlerin her an yararlanabileceği Ģekilde hizmete sunmak, eğitimin
iyileĢtirilmesi ve geliĢtirilmesi adına atılacak her adım için zorunlu hale gelmiĢtir (ġimĢek,
2002, 22).
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Ülkemizde 2005 yılında yenilenen Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ile toplumsal
olay ve sorunlara duyarlı, olayları farklı açılardan ele alabilen, iletiĢim gücü yüksek, etkin,
üretken,

problem

çözebilen,

özgüveni

sağlam,

aktif

insan

tipleri

yetiĢtirmek

amaçlanmaktadır. Bu amaçların gerçekleĢtirilebilmesi için ise modern öğretim araç ve
gereçleriyle donatılmıĢ, öğrencilerin aktif olduğu, yaratıcı düĢünme becerilerini geliĢtirici
faaliyetlerin yapılabilmesine olanak sağlayan sosyal bilgiler sınıfı (laboratuvar) tarzı
öğrenme ortamlarına ihtiyaç duyulmaktadır (Akdağ ve Kaymakçı, 2013, 172).
Literatür incelendiğinde, branĢ derslik uygulamasına ve sosyal bilgiler dersliklerine
yönelik alan yazında yeterli düzeyde araĢtırma bulunmamaktadır. Uygulamada karĢılaĢılan
eksik ve aksayan yönlerin tespiti ve uygulamanın daha verimli iĢleyebilmesi adına bu
araĢtırmanın katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. Sosyal Bilgiler dersliklerinin mevcut
durumlarını ve niteliklerini belirlemek, eksik, aksayan ya da faydalı yönlerini öğretmen,
öğrenci ve idareci görüĢlerine göre değerlendirmek araĢtırmanın problem durumunu
oluĢturmaktadır.
1.2. AraĢtırmanın Amacı
AraĢtırmanın temel amacı, Sosyal Bilgiler dersinde branĢ

derslik sistemi

uygulaması hakkında öğretmen, öğrenci ve idareci görüĢlerini almaktır.
1.2.1. AraĢtırmanın Alt Amaçları
Genel amaç doğrultusunda Sosyal Bilgiler dersinde branĢ

derslik sistemi

uygulamasına iliĢkin nicel ve nitel alt amaçlar geliĢtirilmiĢtir.
1. Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler branĢ derslik sistemine iliĢkin
görüĢleri nelerdir?
2. Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin branĢ dersliğine yönelik görüĢleri cinsiyete ve
kıdeme göre farklılaĢmakta mıdır?
3. Sosyal Bilgiler branĢ dersliklerinin mevcut durumu nedir?
4. Sosyal Bilgiler branĢ dersliklerine iliĢkin öğrenci görüĢleri nelerdir?
5. Öğrencilerin sosyal bilgiler branĢ dersliklerine iliĢkin görüĢleri cinsiyete, sınıf
düzeyine, öğrenim gördükleri okullara göre göre farklılaĢmakta mıdır?
6. Ġdarecilerin branĢ derslik sistemine iliĢkin görüĢleri nelerdir?
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1.3. AraĢtırmanın Önemi
Gün geçtikçe küçülmekte olan dünyada bireylerin toplumların coğrafya ve tarihini
anlamaya yönelik ihtiyaçları da giderek artmaktadır. Bu ihtiyacı karĢılamayı hedefleyen
öğretim programlarından biri de Sosyal Bilgilerdir. Teknolojideki değiĢim ve geliĢim
Sosyal Bilgiler öğretiminde yeni arayıĢlara neden olmakta ve okullarda özel branĢ
dersliklerinin oluĢturulabileceği düĢünülmektedir (Kaya, 2012, 999).
Günümüzde, Milli Eğitim Bakanlığınca uygulamaya konulan Okul GeliĢim Modeli
(OGEM) ‟nin uygulanmaya baĢlamasıyla OGEM ‟in fiziksel standartları arasında yer alan
Resim Odası, Fen (Fizik, Kimya, Biyoloji) Laboratuarı, Müzik Odası, Spor Salonu,
Öğretmen ÇalıĢma Odası, Çok Amaçlı Salon, ĠĢ Eğitimi Atölyeleri oluĢturma çabaları
okullar tarafından gündemlerine alınmakta ve okullar çalıĢmalarını bu mekânları oluĢturma
yönünde devam ettirmektedir. Bu mekânların oluĢturulması ya da fiziksel Ģartları uygun
olan okullarda uygun bir planlamayla derslerin her derse, branĢa ait dersliklerde yani branĢ
dersliklerinde yürütülmesi gereklidir (Kurtkaya, 2010, 46; Erdoğan, 2009, 31).
Ülkemizde sekiz yıllık zorunlu ve kesintisiz eğitimin getirdiği mekan standartları
kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim Genel Müdürlüğü‟nün ifade etmiĢ olduğu
temel varsayıma göre; 6-8. yıllar arası tüm dersler, ilgili branĢ öğretmenine tahsis edilmiĢ
özel mekanlarda verilir (Çınar, Çizmeci ve Akdemir, 2007, 195). Literatür incelendiğinde,
ülkemizde branĢ derslik uygulamasına yönelik çok az sayıda çalıĢma bulunmaktadır.
Ayrıca, branĢ derslik sistemi Sosyal Bilgiler dersliği boyutunda yeterince çalıĢılmamıĢtır
(Erdoğan, 2009; Ġbret, Bayraktar ve Kocaman, 2011; Ersöz, 2012; Kaya, 2012; Akdağ ve
Kaymakçı, 2013). Ülkemizde yaklaĢık on yıldır resmi olarak uygulamada olan branĢ
derslik sistemi uygulamasını değerlendirmeye yönelik araĢtırmanın ve uygulamanın
verimliliğine dönük değerlendirmenin yeterince bulunmadığı görülmüĢtür. Bu durum
çalıĢmayı özgün kılmaktadır. Yine araĢtırma kapsamında sınıf gözlem formu hazırlanmıĢ
ve Bartın ilindeki okulların sosyal bilgiler dersliklerinin mevcut durumu belirlenmeye
çalıĢılmıĢtır.
1.4. Sayıltılar
ÇalıĢmanın sayıltıları aĢağıdaki gibidir.
 AraĢtırmaya katılan öğretmen, öğrenci ve idareciler nicel ve nitel veri toplama
araçlarındaki sorulara, araĢtırılan konuyla ilgili gerçek durumu yansıtan samimi
cevaplar vermiĢlerdir.
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 AraĢtırmanın sonuçlarının kendinden sonraki araĢtırmalar için kaynak teĢkil
edeceği varsayılmıĢtır.
 Örneklem olarak seçtiğimiz öğretmen grubu evreni temsil edebilecek niteliklere
sahiptir.
1.5. Sınırlılıklar
Bu çalıĢma;
 2015-2016 Eğitim-öğretim yılı Bartın il sınırlarındaki branĢ derslik sistemi
uygulayan 27 ortaokulun sosyal bilgiler öğretmenleri ve idarecileri ile bu okullar
arasından seçilmiĢ (5, 6, ve 7. sınıf) 764 öğrenciden elde edilen verilerle sınırlıdır.
 Veri toplama araçlarından elde edilen verilerle sınırlıdır.
 Kuramsal çerçeve eriĢilebilen kaynaklarla sınırlıdır. Bu bölümde çalıĢma içerisinde
geçen bazı tanımlara yer verilmiĢtir.
1.6. Tanımlar
Eğitim teknolojisi: Eğitimin amaçlarına ulaĢılmasını sağlayacak yaĢantıları
belirleme ve bu yaĢantıları kazandıracak eğitim durumlarını seçerek uygulama sürecidir
(Çilenti, 1979, 25).
Eğitim ortamı: Eğitsel faaliyetlerin oluĢtuğu; personel, araç gereç, tesis,
organizasyon gibi öğelerden oluĢan çevredir (Alkan, 1979,21).
BranĢ Derslik Sistemi: Her öğretmenin branĢının içeriğine uygun araç-gereç,
materyal, donanımı ile dersliğinde bulunduğu, öğrencilerin derslerinde öğretmenlerinin
dersliklerini gezdikleri sistemdir (Ġbret, Bayraktar ve Kocaman, 2011, 125).
Sosyal Bilgiler Laboratuvarı: Sosyal bilgiler dersinin iĢlenmesi için alana özgü
araç gereçlerle donatılmıĢ branĢa özel derslik (Tarman, 2011, 138).
1.7. Kısaltmalar
BDS: BranĢ Derslik Sistemi
MEB: Milli Eğitim Bakanlığı
OGEM: Okul GeliĢim Modeli
NCSS: National Council Social Studies
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SBS: Sosyal Bilgiler Sınıfı
TDK: Türk Dil Kurumu
ĠHO: Ġmam Hatip Ortaokulu
YBO: Yatılı Bölge Ortaokulu
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM
2. KURAMSAL ÇERÇEVE ve ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR
Bu bölümde sosyal bilgiler ve branĢ derslik uygulaması ile ilgili kuramsal çerçeve
bilgilerine ve ilgili araĢtırmalara yer verilmiĢtir.
2.1.KURAMSAL ÇERÇEVE
2.1.1. Sosyal Bilgiler
Sosyal bilgiler kavramı, ilk kez 1916 yılında ABD'de Milli Eğitim Derneğinin Orta
Dereceli Okulu TeĢkilatlandırma Komisyonu Sosyal Bilgiler Komitesi tarafından kabul
edilmiĢtir. Daha sonraki yıllarda ise kavram bütün ülkelerde yaygın olarak kullanılmaya ve
okul programlarında yer almaya baĢlamıĢtır (Moffat, 1957, 18; Köstüklü, 1999,9; Çiçek,
2009, 153; Savage ve Armstrong, 2008, 6). Komite bu terimi “ Mevzuu doğrudan doğruya
insan cemiyetinin teşkilatına ve tekamülüne ve bu içtimai birliklerin bir uzvu olması
dolayısıyla insana dair olan bilgiler sosyal bilgilerdir” Ģeklinde tanımlamıĢtır (Akt.
Moffat, 1957, 18). Ülkemizde bir ders olarak sosyal bilgiler ilk kez 1960'lı yıllarda
benimsenmiĢtir. 1962 programının taslağında ilkokulun amacı "kiĢisel, insanlık
münasebeti, ekonomik ve toplumsal hayat" bakımlarından belirlenmiĢ, tarih, coğrafya ve
yurt bilgisi dersleri birleĢtirilerek Toplum ve Ülke Ġncelemeleri dersi olarak okutulmuĢ,
1968 yılında ise bu ders sosyal bilgiler adını almıĢtır (Sönmez, 2010, 7; Bilgili, 2009, 20).
2005 yılında geliĢtirilen yeni sosyal bilgiler öğretim programı ise sosyal bilgiler dersini Ģu
ifadelerle açıklamıĢtır (MEB, 2005a, 46);
Sosyal Bilgiler, bireyin toplumsal var oluĢunu gerçekleĢtirebilmesine yardımcı
olması amacıyla; tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset
bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimleri ve vatandaĢlık bilgisi konularını yansıtan; öğrenme
alanlarının bir ünite ya da tema altında birleĢtirilmesini içeren; insanın sosyal ve fizikî
çevresiyle etkileĢiminin geçmiĢ, bugün ve gelecek bağlamında incelendiği; toplu öğretim
anlayıĢından hareketle oluĢturulmuĢ bir ilköğretim dersidir.

Tanımda da ifade edildiği gibi sosyal bilgilerin amacı “bireyin toplumsal var
oluĢunu gerçekleĢtirme” olarak vurgulanmıĢtır. Toplumsal var oluĢ ifadesi bireyin sosyal
bir varlık olma noktasına odaklanırken, vatandaĢlık kavramı ise daha çok bireye politik bir
varlık olarak odaklanmaktadır. Sosyal bilgilerin içerik alanı anlamında tanımda sosyal
bilimler belirtilmiĢ, sanat, edebiyat vb. insanla alakalı diğer tüm bilgiler belirtilmemiĢtir.
Programın etkinlikler bölümünde, sosyal bilimler haricinde farklı bilgi kaynakları da

kullanılmasına karĢı, tanımda yalnızca sosyal bilimler üzerinde durulmuĢtur. Tanım
ifadelerinden içeriğin oluĢturulmasında disiplinler arası tematik bir anlayıĢın benimsendiği
gözlemlenmektedir. Bu boyutuyla tanımın, çağdaĢ sosyal bilgiler anlayıĢını da taĢıdığını
gözlemlemekteyiz (Doğanay, 2008, 83).
Sosyal Bilgilerin amacı, sınırsız dünyamızda kültürel olarak çeĢitli ve demokratik
bir toplumun vatandaĢları olarak genç insanların kamu yararı için bilgili ve mantıklı
kararlar alma yeteneği geliĢtirmesine yardımcı olmaktır (Parker, 2011, 3).
Sosyal Bilgiler kavramı farklı araĢtırmacılar tarafından açıklanmaya çalıĢılmıĢtır.
Sönmez (2010, 3)' e göre "Sosyal Bilgiler, toplumsal gerçekle kanıtlamaya dayalı bağ
kurma süreci ve süreç sonucunda elde edilen dirik bilgilerdir".Sosyal bilgiler dersi bireyi,
toplumu ve bunlarla iliĢkisi ıĢığında çevreyi konu alanı olarak incelemektedir. Öğrencinin,
insan-toplum iliĢkileriyle ilgili olarak bilgi ve deneyimlerini geliĢtirmesine fırsat
sağlamasının yanında, bireyin kendisini, değerlerini ve düĢüncelerini keĢfediĢinin alt
yapısını oluĢturan bir ders de olabilmelidir (Kabapınar, 2012, 3). Günümüzde değiĢen ülke
ve dünya koĢullarında bilgiye dayalı olarak karar alıp, problem çözebilen etkin ve aktif
vatandaĢlar yetiĢtirme idealiyle sosyal ve beĢeri bilimlerden aldığı bilgi ve yöntemleri
kaynaĢtıran ve kullanan bir öğretim programıdır (Öztürk, 2012, 4). Bütün bu
çeĢitlilikleriyle yeryüzündeki olayları tanıtan, bunların oluĢ nedenlerini açıklayan,
vatandaĢlık hak ve sorumluluklarının neler olduğunu belirten, kısaca insan ve onun sosyal
ve fiziki çevresiyle geçmiĢte, günümüzde ve gelecekteki etkileĢimini ortaya koyan
bilgilerdir (AkbaĢlı, 2004, 45). Parker (2011, 3)' e göre ise sosyal bilgiler, sivil yetkinliği
arttırmak için sosyal bilimler ve beĢeri bilimlerin bütünleĢik çalıĢmasıdır. Öztürk ve
Otluoğlu (2011, 6)' na göre ise Sosyal bilgiler, sosyal bilimlerin verilerini entegre edip
öğrencilerin seviyesine göre basitleĢtiren, bunlardan yararlanarak, öğrencilere, beceri,
tutum ve değerleri kazandırmayı hedefleyen bir yurttaĢlık eğitim programıdır.
2.1.2. Sosyal Bilgilerin Kapsamı
Ġlköğretimde iyi ve sorumluluk sahibi vatandaĢlar yetiĢtirmek amacı taĢıyan sosyal
bilgiler, sosyal bilimler disiplinlerinden seçilmiĢ bilgilere dayalı olarak, öğrencilere
toplumsal hayatla ilgili temel, bilgi, beceri, tutum ve değerlerin kazandırılmaya çalıĢıldığı
bir çalıĢma alanıdır (Erden, tarihsiz, 8). Sosyal bilgiler denildiği zaman insanların aklına
ilk gelen, tarih ve coğrafya dersleri sosyal hayata uyum sağlamada ve sosyal problemlere
çözüm üretmede lazım olacak bilgi olmaktadır. Bu düĢünce, 2005 yılından itibaren
uygulanmakta olan "Sosyal Bilgiler" ders programı ile değiĢtirilmiĢtir. Bu değiĢimle,
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"Sosyal Bilgiler" öğrencilerin, toplumsal varoluĢunu gerçekleĢtirebilmesine yardımcı
olmak amacıyla; " Tarih, Coğrafya, Ekonomi, Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji, Felsefe,
Uluslararası ĠliĢkiler, Siyaset Bilimi ve Hukuk" gibi Sosyal Bilimleri ve VatandaĢlık
Bilgisi konularını yansıtan öğrenme alanlarını, bir ünite adı altında birleĢtirmiĢtir (Turan ve
Ulusoy, 2013, 139).
Buradan hareketle sosyal bilgilerin yalnızca tarih, coğrafya ve vatandaĢlık
bilgilerinden oluĢan bir ders olmadığının daha iyi aktarılabilmesi için sosyal bilimleri ve
sosyal bilgileri oluĢturan disiplinleri iyi bilmek önemlidir. Sosyal bilimler alanındaki teorik
ve bilimsel ilerlemelerin eğitim sürecinde de vurgulanmasını, toplum içinde geliĢmesini ve
yetiĢtirilmesini amaç edinen sosyal bilgiler kavramı, ülkemizde ilköğretim seviyesinde
kullanılmaktadır (Keçe ve Merey, 2011, 111-112).
2005 yılında uygulamaya konulan yeni sosyal bilgiler öğretim programıyla Sosyal
bilgiler dersinde tarih ve coğrafya derslerinin yoğunluğu azaltılmıĢ; psikoloji, sosyoloji,
antropoloji, ekonomi, hukuk, siyasal bilimler ve sosyal psikoloji gibi disiplinlere ağırlık
verilmiĢtir. Sosyal bilimler alanındaki kavram ve yöntemlere dayanan disiplinler arası bir
yapı belirlenmiĢtir. Öğrenciler, bilginin pasif alıcısı olmaktan çıkarılarak, bilgiyi aktif bir
Ģekilde elde eden, eleĢtirel düĢünme becerisine sahip bireyler olarak yetiĢtirilmek
istenmiĢtir (Aysal, 2012, 11).
2.1.3. Sosyal Bilgileri OluĢturan Disiplinler
2.1.3.1. Tarih
En eski sosyal ilimlerden biri olan tarih, eski Yunan kaynaklarına dayanır. Soru
sormak veya sorgulama yaparak öğrenmek anlamına gelen Hıstorıe veya Hıstorıa
kelimelerinden türetilmiĢtir (Moffat, 1957, 3). Sosyal bilimler arasında ele alınan tarih;
geçmiĢte yaĢanmıĢ olaylar veya bunlar hakkındaki belgelerin verileridir. Tarih, geçmiĢteki
olayları, yer, zaman ve faiilleri göstererek kaynaklara dayalı olarak neden- sonuç iliĢkisi
içerisinde inceleyen bir bilimdir (Köstüklü, 1999, 11-12). Tarih geçmiĢteki olayları
inceleyen ve kayıt eden bir bilimdir. Ġnsanoğlunun geçmiĢte yaptıklarıyla ilgilenir.
Tarihçiler geçmiĢteki olayları açıklamak ve bu olaylarla ilgili sorulara cevap vermek için,
olaylarla ilgili bilgi ve kanıt toplar, olguları kayıt altına alır, ulaĢtığı bilgileri örgütleyerek
ve yorumlayarak sunar (Erden, tarihsiz, 36).
Tarih, bireylerin bir topluluğun üyesi olarak yaptıkları iĢleri, ortaklaĢa faaliyet ve
geliĢmelerini, yer ve zaman çerçevesi dahilinde, olayların neden ve bağlılıklarını göz
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önünde bulundurarak belgelere dayandıran, ilmi yöntem bütünlüğü içerisinde tasvir eden
ve anlatan bir ilimdir (Koçak, 1998, 5).
Sosyal bilimler arasında en baskın nitelikte olan ve okul düzeyindeki sosyal bilgiler
öğretimine temel anlamı veren disiplinlerden biri tarihtir. Ġnsanın, insanlığın ve kültürlerin
belleği olarak da tanımlanan tarih bilimi, insanın ve insanlığın olumlu ya da olumsuz
anlamda ortaya koyduklarının anlamlandırıldığı ve eleĢtirel bir açıdan değerlendirmelerin
yapıldığı bir disiplindir (Kabapınar, 2012, 12). Tarihin amacı geçmiĢteki insan
etkinliklerini bilimsel yöntemlerle ortaya koyarak, bugüne ıĢık tutmak ve geleceğe yön
vermektir (Çapa, 2009, 137).
Tarih, vatandaĢlık eğitimi açısından çok önemlidir. Çünkü tarih konuları üzerine
yapılacak öğrenme- öğretme faaliyetleri sayesinde öğrenciler, hem kendi ülkelerinin hem
de baĢka ülkelerin tarihlerini öğrenme fırsatı elde ederler. Tarih öğretimi, vatandaĢlık
eğitiminin çok önemli bir amacı olan kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasında da
önemli bir yere sahiptir (Öztürk, 2012, 21).
Eğitim sistemimizin vazgeçilmez unsuru olan tarih, 20. yüzyıl boyunca sosyal
bilgiler programlarında önemli bir konuma sahip olmuĢtur. Ġngiltere gibi tek disiplinli
program geleneğinin sürdürüldüğü ülkeler bir yana, disiplinler arası sosyal bilgiler
geleneğinin doğduğu ülke olan ABD'de dahi, kültürel mirasın yeni nesile aktarılmasında
baĢrolü oynadığı varsayılan tarih dersi, önemini korumuĢtur. Bu durum Türkiye için de
geçerlidir (Ulusoy, 2014, 302).
2004 yılında uygulamaya konulan yeni sosyal bilgiler ders programında, diğer
sosyal bilim dallarına da yer verildiğinden tarih konularında bir sınırlamaya gidilmiĢtir.
Yeni sosyal bilgiler programında "Kültür ve Miras" öğrenme alanı içerisinde tarih
konularına yer verilmiĢtir. 4. sınıftaki "geçmiĢimi öğreniyorum", "5.sınıftaki adım adım
Türkiye", 6. sınıftaki "ipek yolunda Türkler" ve 7. sınıftaki "Türk Tarihine Yolculuk"
ünitelerinde tarih konuları bulunmaktadır (Çapa, 2009, 159).
2.1.3.2. Coğrafya
Coğrafya terimi "Geo" (yer, dünya) ve "graphein" (yazarak ve çizerek açıklamak)
sözcüklerinin bir araya gelmesi ile oluĢmuĢtur. Aslında, bu iki sözcüğün birleĢmesinden
meydana gelen bir birleĢik sözcük olan coğrafya, terim olarak dünyanın yazarak ve çizerek
açıklanması anlamına gelmektedir. Coğrafya, insan ile onun yaĢadığı mekan (çevre)
arasındaki iliĢkileri dağılıĢ, karĢılaĢtırma ve nedensellik ilkeleri ıĢığında araĢtıran ve
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sonuçlar ortaya koyan bilimdir (Zeybek, 2009, 111). Coğrafya, yeryüzü Ģekillerinin
oluĢumunu, tabi ortam ile insanın karĢılıklı etkileĢimini ve bu etkileĢim sonucu oluĢan
faaliyetleri karĢılaĢtırma, nedensellik ilkeleri çerçevesinde inceleyen bir bilim dalıdır
(Kabapınar, 2012, 22).
Sosyal bilgiler program ve dersleri temelde iyi birer vatandaĢ yetiĢtirmeyi hedef
almaktadır. Ġyi vatandaĢın niteliklerinden biri de toplumla uyum içerisinde yaĢamasıdır.
Coğrafya, baĢta yakın çevre olmak üzere, insanın yaĢadığı yeri kendisine tanıtmayı
amaçlar. Çevresini tanıyan bireyler, onunla uyum içerisinde yaĢamak için çaba gösterirler
(Zeybek, 2009, 156).
Coğrafya bilgisi öğrencilerin kendi çevreleri hakkında bilgi toplamalarını
sağlamaktadır. Öğrenciler yaĢadıkları fiziki çevre ile ekonomik etkinlikleri, yaĢam tarzları
arasında iliĢki kurabilir, çevresini tanır, deniz, göl, nehir gibi coğrafi yapıların önemini
kavrar ve korur. Coğrafya öğretiminin en önemli amaçlarından biri öğrenciye harita
kullanmayı öğretmektir. Harita bilgisine sahip bir birey harita kullanarak ilk kez gördüğü
yerleri gezebilir, hiç görmediği bir ülkenin iklimini, fiziksel niteliklerini, ekonomik
faaliyetlerini, politik açıdan yerinin önemini vb. anlayabilir (Erden, tarihsiz, 39).
Ġlköğretim 4-7. sınıflarında okutulan sosyal bilgiler dersinin "Ġnsanlar, Yerler ve
Çevreler" öğrenme alanı konuları coğrafya bilimine ait verilerin öğrenimine ayrılmıĢtır. Bu
çerçevede 4.sınıfta "yaĢadığımız yer", 5.sınıfta "bölgemizi tanıyalım", 6.sınıfta
"yeryüzünde yaĢam", 7.sınıfta "ülkemizde nüfus" üniteleri bulunmaktadır (Zeybek, 2009,
157).
2.1.3.3. Sosyoloji
Sosyoloji (Latince socio + logos); "Toplum Bilimi" ya da "sosyal olayların bilimi"
ve ya "sosyal örgütlenme ve sosyal değiĢimler bilimi" olarak bilinmektedir (Çiçek, 2009,
81). Sosyoloji kavramını ilk kez Auguste Comte kullanmıĢtır (Duran, 2013, 175; Çiçek,
2009, 85; Fichter, 2004, 1). Comte göre sosyoloji, fizik, kimya ve biyolojiden sonra
geliĢecek olan, bütün bilimlerin en önemli ve karmaĢığı olacak en son bilim dalıdır (Çiçek,
2009, 85).
Sosyoloji, toplumsal hayatın düzenliliğini sağlayan sosyal grupları ve toplumsal
kurumları öğretir. Toplumsal kontrolün ne olduğunu ve toplumsal güç merkezlerini öğretir.
Bireyin geliĢme kaydettiği ortamı, ortak duygu ve düĢüncelerini, davranıĢlarını ve
kültürünü öğretir. Bireye kendisini kontrol etmesini, baĢkalarıyla karĢılaĢtırma yapmasını,
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kendisini tanımasını, toplumdaki yerini ve rollerini öğretir. Bireyin hem kendisini hem de
içinde yaĢadığı dünyayı daha iyi anlayabilmesini sağlar (Çiçek, 2009, 154). Sosyoloji;
sosyal hayatın, sosyal değiĢmenin ve bireylerin sosyal davranıĢlarının sebeplerinin ve
sonuçlarının bilimsel yöntemlerle araĢtırılmasıdır. Sosyolojinin ilgi alanlarının baĢında,
toplumsal iliĢkiler, gruplar, toplumların yapısı, toplumsal etkileĢim, toplumsal değiĢme,
kültür, toplumsal kurumlar bulunmaktadır (Bahar, 2011, 23). Sosyal bilimleri oluĢturan
bilim dallarından olan sosyoloji, sosyal bilgiler öğretimine çok önemli katkılarda
bulunmuĢtur. Aile, okul, komĢuluk iliĢkileri, devlet gibi temel toplumsal kurumlar bu
kurumlar içerisindeki statü ve toplumsal roller ilköğretimin birinci kademesinde
öğrencilere kazandırılır (Erden, tarihsiz, 40).
Sosyal bilgilerin temel amaçları içerisinde iyi vatandaĢ, topluma uyum sağlayan
bireyler yetiĢtirme, bireyin içerisinde yaĢadığı toplumu tanımasını sağlama ve yaĢadığı
dünyayı tanıma gibi hedefler bulunmaktadır. Bu doğrultuda sosyal bilgilerde toplum ve
toplumsal yapı son derece önemli bir konuma sahiptir. Toplumsal yapının açıklanmasında
sosyal bilgiler, sosyolojinin temel kuram ve kavramlarından yararlanmak zorundadır. Bu
bağlamda düĢünüldüğünde sosyoloji, sosyal bilgilerde toplumun geçmiĢ, bugün ve gelecek
boyutu çerçevesinde, bugünden hareketle geçmiĢ ve geleceğe yönelik çıkarımlarda
bulunulmasına katkı sağlayan ve bireyin yaĢadığı toplumu ve çevreyi açıklayan bir bilim
dalı olarak düĢünülmelidir. 2004 yılında uygulamaya konulan yeni sosyal bilgiler ders
programında " Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler" ve " Güç, Yönetim ve Toplum"
öğrenme alanları sosyoloji biliminin verilerine dayandırılmaktadır. Gruplar, Kurumlar ve
Sosyal Örgütler öğrenme alanında 4. sınıfta "hep birlikte", 5.sınıfta "toplum için
çalıĢanlar", Güç, Yönetim ve Toplum öğrenme alanında 4. sınıfta "insanlar ve yönetim",
5.sınıfta "bir ülke bir bayrak", 6. sınıfta "demokrasinin serüveni" ünitelerinde sosyoloji
konuları yer almıĢtır (Çiçek, 2009, 154-155).
Sosyal bilgiler dersi, kullanmıĢ olduğu kavramlar, ders içeriği ve ünite baĢlıkları
bakımından sosyoloji biliminin kullandığı temel kavramlardan yararlanan bir derstir.
Sosyoloji, ilgili konulara bilimsel bir disiplin çerçevesinde yaklaĢırken, sosyal bilgiler ilgili
konuların temel kavramlarını bir değer olarak öğrencilere benimsetmeyi temel almaktadır
(Duran, 2013, 190). Sosyoloji, doğrudan toplumu ve sorunlarını incelemesi nedeniyle
sosyal bilgilerin en önemli alt disiplinlerinden biri konumundadır. Öğrenci, sosyal bilgiler
dersinde, toplumun yapısına ve özelliklerine ait verileri alıp bunları içselleĢtirerek toplumla
barıĢık bir insan haline gelebilir (Keçe ve Merey, 2011, 117).
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2.1.3.4. Antropoloji
Antropoloji kelimesi, Grekçe "insan" anlamına gelen "anthropos" ile "logos/logia"
kelimelerinden türetilmiĢtir. Kavramın bilimsel bir disipline gönderme yapacak tarzda ilk
kullanımının, 16. yüzyılda olduğu bilinmektedir (Özbudun vd., 2006, 9). Antropoloji, eski
çağlardan beri insanın sosyal, fiziki ve kültürel geliĢimini inceleyen sosyal bilimlerden
biridir (Moffat, 1957, 7). Ġnsanoğlu var oluĢundan günümüze kadar pek çok toplumsal
problemle karĢı karĢıya kalmıĢtır. Bu problemlerin çözümü sürecinde birçok sosyal bilim
disiplini doğmuĢtur. Bu disiplinler içerisinde toplumsal problemlerin anlaĢılıp çözümler
sunulmasını, insanın kendisinin ve oluĢturduğu toplumun anlaĢılmasından geçtiğine inanan
bir bilim olarak antropoloji doğmuĢtur. En geniĢ ve kısa tanımıyla insan bilimi olarak
ifade edilen antropoloji, insanların biyolojik ve kültürel çeĢitliliklerini, bunun nedenlerine
iliĢkin bilgi ve verileri sağlamayı amaçlar (Akpınar, 2009, 98). Antropoloji birey olarak
insanla ilgilenmemektedir. Ġlgisi grup içerisinde yaĢamını sürdüren insan, bu insanın
yaptıkları ve davranıĢlarıdır (Saran, 1995, 21).
Antropoloji, ilkel kültürlerden baĢka modern medeniyeti de araĢtırarak köklerini
tespit etmeye çabalar. Diğer kültürlerin çeĢitli zıt adetlerini ve bunların milli kimlik üzerine
yaptığı etkileri ve modern dünya insanlarını incelemek öğrencinin dünya ve millet
sorunlarını daha iyi anlamasına yardım eder. Sosyal bilgiler öğretmeni antroplojiye dair
araĢtırmalardan zevk alacak ve öğrencileri de özellikle Mısır, Hindistan, Alaska ve diğer az
bilinen ülkelerin tarih, coğrafya ve sosyolojisi araĢtırılırken bu çimentodan ürün ve
genellikle çok ilgileneceklerdir. BeĢeriyetin araĢtırılması öğrencinin görüĢünü geniĢletir
(Moffat, 1957, 8).
Sosyal bilgiler dersinde gerek tarihle ilgili, gerekse yurttaĢlık bilgisi ile ilgili
konularda Antropoloji biliminin sağladığı bilgilerden yararlanılmaktadır (Erden, tarihsiz,
44). Antropoloji toplumsal hayatla ilgili temel bilgileri kendi disiplin perspektifinden
üretmeye çabalayan bu anlamda sosyal bilgilere kaynaklık yapan bir disiplindir (Akpınar,
2009, 155).

Sosyal bilgiler vatandaĢlık eğitiminde kültür aktarımı sorumluluğunu

üstlenmiĢtir. Kültür aktarımını gerçekleĢtirebilmek için kültürü tanımak ve nasıl ve ne
amaçla bu kültürün aktarılacağını bilmek gerekir. Bu noktada ise eğitim politikalarının
dayandığı felsefi temelleri bilmek gereklidir. Kültürleri tanıma, kimlere ait olduğunu tespit
etme, toplumlar için ne anlam ifade ettiğini belirleme ve bu verilerden nasıl
yararlanılacağının politikalarını oluĢturmak antropolojinin ilgi alanına girer. Bu nedenle
antropolojik veriler sosyal bilgilerce kullanılır. Nitekim 2004 yılında uygulamaya konulan
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Sosyal Bilgiler ders programında "Kültür ve Miras" öğrenme alanında tarih ile birlikte
antropoloji konularının öğretimine yer verildiği görülmektedir (Akpınar, 2009, 156).
2.1.3.5. Ekonomi
Ekonomi, yunanlılar tarafından telaffuz edilen en eski sosyal ilimlerden biridir.
Yunancada aile ve köleleri de kapsayan bir birlik anlamına gelen Oıkos sözcüğünden gelir.
Ekonomi, halkın görüĢü ile dünya ihtiyaçlarını karĢılayacak insan faaliyetlerini gösteren
sistemli bir bilgi bütünüdür (Moffat, 1957, 6).
Ekonomi mallar ve hizmetler ile bunların dağıtım ve tüketimini, dünyadaki sınırlı
kaynakların paylaĢımını konu almaktadır. Ekonomi konuları üzerine yapılan öğrenmeöğretme faaliyetleri, mallar ve hizmetler, para, takas, arz ve talep ile ekonominin diğer
kavram ve ilkelerini kavramada öğrencilere destek olur. Ġhtiyaçlar ve istekler, iĢ ve
ücretler, kaynakların etkili kullanımına iliĢkin karar verme, bu grupta yer alabilecek diğer
konular arasındadır (Öztürk, 2012, 20).
Ekonomi, insanların sınırsız tüketim arzularının sınırlı kaynaklarla en iyi nasıl
giderileceğini inceleyen sosyal bilim dalıdır (Ertek, 2006, 3; Topoğlu, 2011, 1).
Ġhtiyaçların giderilmesi için hangi mallardan, ne kadar üretileceği ve üretilenlerin ne
Ģekilde paylaĢılacağı probleminin çözümü ekonomi biliminin çalıĢma alanına girer (Gürler,
2013, 2).
Ekonomi toplumsal hayatın vazgeçilmez ve en önemli unsurlarından biridir.
GeliĢmiĢ ülkelerde bireyler bir gün boyunca kaçınılmaz olarak birçok ekonomik problemle
karĢılaĢır. Günümüzde çocuklar da küçük yaĢtan itibaren ekonomik problemlerle
karĢılaĢmaktadırlar.

Çocuğun

günlük

hayatında

karĢılaĢtığı

bu

sorunları

anlamlandırabilmesi ve çözebilmesi için, ilkokuldan itibaren ekonomi ile ilgili temel
bilgileri kazanması gereklidir (Erden, tarihsiz, 40).
Sosyal bilgiler öğretim programı genel amaçlarında ekonomi konuları ile ilgili
maddelere yer verilmiĢtir. Buna göre (MEB, 2005a, 6) ;
“Ekonominin temel kavramlarını anlayarak, kalkınmada ve uluslararası ekonomik
iliĢkilerde ulusal ekonominin yerini kavrar (8. Madde),
“Meslekleri tanır, çalıĢmanın toplumsal yaĢamdaki önemine ve her mesleğin gerekli
olduğuna inanır (9. Madde)”
YaĢamımızın her alanıyla derinden ilgili olan ekonomi disiplininin öğretiminde
mühim bir vizyon üstlenmiĢ olan Sosyal Bilgiler dersi amaçlarında, yukarıda da görüldüğü
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gibi ekonomi konuları ile ilgili maddelere yer verilmiĢtir. Ekonomiyle alakalı konuların,
sosyal bilgiler öğretim programın genel amaçlarına ve dersin içeriğine yansıması, ekonomi
öğretimine sosyal bilgiler dersinin verdiği önemi göstermektedir. Sosyal bilgiler dersi
kapsamında “Üretim, Dağıtım ve Tüketim”, “Küresel Bağlantılar”, Bilim, Teknoloji ve
Toplum” öğrenme alanları ekonomi konuları ile ilgilidir (Akhan, 2013, 403).
2.1.3.6. Psikoloji
Psikoloji yunanca psikologia olarak ifade edilmiĢ olup, Türkçe karĢılığı ruh
bilimidir. Günümüzde psikoloji, gözlenmesi ve incelenmesi mümkün olan bütün canlı
varlıkların verdikleri tepkileri konu edinmektedir. Bu bilgi ıĢığında psikoloji, davranıĢ
bilimi olarak adlandırılmaktadır. Kısaca psikoloji bilimi, organizmanın davranıĢlarını
incelemektedir (Yılmaz, 2009, 66).
Günümüzde psikoloji biliminin verilerinden çok farklı alanlarda istifade
edilmektedir. Eğitim, tıp, endüstri, iĢ, ekonomi gibi alanlarda psikoloji biliminin elde ettiği
bilgiler oldukça dikkate alınmaktadır. Özellikle eğitim alanında, büyüme, geliĢme,
kabiliyet, ilgi, zeka, motivasyon, düĢünme, bellek ve öğrenme ile ilgili edinilen bilgilerden
eğitim alanında yararlanılmakta ve alana yeni bakıĢ açıları kazandırmaktadır (Yılmaz,
2009, 66).
Sosyal bilgilerde psikolojinin yeri, özellikle 2005 yılında geliĢtirilen sosyal bilgiler
programından da anlaĢılacağı üzere, düĢünme becerilerinin öğretilmesinde ve bazı Ģahsi
niteliklerin kazandırılmasında (iyi bir vatandaĢ olma) karĢımıza çıkmaktadır (Kaya, 2013,
194). 2004 yılında uygulamaya konulan yeni sosyal bilgiler programında “Birey ve
Toplum” öğrenme alanı içerisine psikoloji bilimi ile ilgili konuları yerleĢtirilmiĢtir. Bu
öğrenme alanında; 4.sınıfta “kendimi tanıyorum”, 5.sınıfta “haklarımı öğreniyorum”,
6.sınıfta “sosyal bilgiler öğreniyorum”, 7.sınıfta iletiĢim ve insan iliĢkileri” üniteleri
içerisinde birçok konu psikoloji biliminin verilerinin öğrenimine ayrılmıĢtır (Yılmaz, 2009,
157).
2.1.4. Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Önemi
Toplumsal bir varlık olan insanoğlu var olduğundan bu yana dünyayı anlama ve
anlamlandırma gayreti içerisinde olmuĢtur. Günümüzde, dünyanın birçok ülkesinde
toplumsal, ekonomik, siyasal, kültürel, bilimsel ve teknolojik vb. alanlarda hızlı değiĢim ve
geliĢimler yaĢanmaktadır. Teknolojinin süratli bir Ģekilde ilerlemesi ve geliĢmesiyle
birlikte dünyadaki olayların maddi ve manevi değiĢimleri de aynı hızda ilerlemektedir.
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Bireyler arası siyasi çatıĢmalar, kapitalist ülkelerin sömürge arayıĢları, dini yozlaĢma,
bireylerin sosyalleĢmelerini engellemekle birlikte insanların eğitime olan ihtiyacını da her
geçen gün arttırmıĢtır. Bu açıdan bakıldığında dünyadaki sosyo-ekonomik yapıdaki
değiĢimi anlamaya, anlamlandırmaya çalıĢan insanoğlu için okul en temel araç olmaktadır.
Böylesine ciddi bir sorumluluk yüklenen okulların programlarında sosyal bilgiler dersi ise
ayrı bir öneme sahiptir (Duman, 2011,8). Bu bağlamda bakıldığında okulların bir toplumun
yapılanmasında, inĢasında son derece önemli bir rol üstlendiği söylenilebilir ve bu rolün en
büyük aracı ise sosyal bilgilerdir.
Devletler devamlılığını sürdürebilmek amacıyla etkili vatandaĢ yetiĢtirmek isterler.
"Etkili vatandaĢ" yetiĢtirme ise belirli bir plan ve program dahilinde ve formal yollarla
gerçekleĢtirilmektedir. Eğitimin temel amacı olan "etkili vatandaĢ" yetiĢtirme görevi
ülkemizde sosyal bilgiler dersinin sorumlulukları arasındadır. Bu açıdan sosyal bilgiler
dersi stratejik bir önem arz etmektedir (Sarı, 2014, 130).
Milletlerin ve devletlerin geleceğinin belirlenmesinde tarih boyunca, eğitimöğretim çalıĢmalarına önemli sorumluluklar yüklenmiĢtir. Eğitim-öğretim faaliyetleri bu
görevleri çeĢitli dersler aracılığıyla yerine getirmiĢtir. Etkin, üretken, hak ve
sorumluluklarını bilen, karĢılaĢtığı sorunlara çözüm üretebilen aktif bireyler ve iyi
vatandaĢlar yetiĢtirmek ideali bulunan sosyal bilgiler bu derslerden biridir (Akpınar ve
Kaymakçı, 2012, 606).
Toplumsal hayata uyum sağlamak, toplumsal yapı içerisinde bulunan birey, grup ve
kurumlarla birlikte uyumlu yaĢamak oldukça güç bir uğraĢtır. Toplumsal kurum ve
iliĢkilerin basit olduğu toplumlarda kiĢi toplumsal davranıĢları yaĢayarak, çevresinden,
ailesinden ve yakınlarından öğrenebilir. Ancak toplumsal kurum ve iliĢkilerinin geliĢme
kaydettiği ve çeĢitlendiği günümüz toplumlarında, çocuğun insan iliĢkilerini; insanların
birbirlerinden farklı olduğunu; topumdaki formal ve informal gruplar ile bu grupların
iĢlevlerini; aile ile baĢlayan ve hükümet, devlet gibi geniĢ örgütlere uzanan toplumsal
kurumları ve iĢlevlerini öğrenmesi gerekmektedir. Öğrencilerin bu bilgi ve becerileri
ailesinden öğrenmesi mümkün değildir. Bu nedenle çocuğun toplumsallaĢması iĢlevini
eğitim kurumları üstlenmiĢtir (Erden, tarihsiz, 4). Okulların en önemli sorumluluklarından
biri, bireyin yararlı iyi bir vatandaĢ olarak yetiĢtirilmesinin yanında sosyal ortama uyum
sağlamasına yardımcı olmaktır. Okullarda bu amaca hizmet eden disiplinlerin baĢında
sosyal bilgiler dersi gelmektedir (Aysal, 2012, 6).
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Her toplum sürekliliğini sağlamak için gelecek nesillerini en iyi Ģekilde yetiĢtirmek
ister. Bunu yapmanın en sistemli yolu bireyleri eğitmekten geçer. Bu amaç doğrultusunda
toplumlar gerek evrensel gerekse kendilerine has nitelikleri barındıran eğitim programları
ile bunu gerçekleĢtirmeye çalıĢırlar. Önceleri dar bir alanda ele alınan ve bireysel nitelikler
ıĢığında belirlenen eğitim programları bugün bunların yanı sıra evrensel içerikleri de göz
önünde bulundurmak zorundadır. Bu özellikleri nedeniyle sosyal bilgiler öğretim
kademesinde bu amaca yönelik bir ders olarak okutulmaktadır (Akdağ, 2014, 21).
Eğitim kurumlarının en önemli iĢlevlerinden biri çocuğun sosyalleĢmesini sağlamak
ve onu iyi bir vatandaĢ olarak yetiĢtirmektir. Türkiye'de ilköğretim kurumlarında bu amaca
hizmet eden en önemli dersler 1. 2. ve 3. sınıflarda Hayat Bilgisi ve 4.5.6. ve 7. sınıflarda
sosyal bilgiler dersidir. Sosyal bilgiler dersi, çocuğun yakın çevresini tanımasına, yurt
sevgisini güçlendirmesine, duyu organlarını keskinleĢtirmesine, olayların sebeplerini
anlama ve araĢtırma kabiliyetinin geliĢmesine yardım eder (Meydan, 2013, 160).
Sosyal Bilgiler dersi, demokratik değerleri benimseyen yurttaĢlar olarak
öğrencilerin içinde yaĢadığı topluma uyum sağlamalarını ve öğrencilere sahip oldukları bu
bilgi birikimini yaĢama aktarabilecek donanımlar kazandırmayı amaç edinmiĢtir (MEB,
2005a, 45).
2.1.5. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Temel YaklaĢımlar
Sosyal bilgiler öğretimi üzerine çalıĢan eğitimciler, bu özel öğretim alanının tanımı
üzerine uzlaĢamamıĢlardır. Bunun en önemli nedeni, uzmanların, sosyal bilgilerin niteliği
ve iĢlevi hususlarında aynı fikri benimsememeleridir. Bu farklı bakıĢ açıları doğrultusunda
üç ayrı sosyal bilgiler öğretim yaklaĢımı ortaya çıkmıĢtır (Erden, tarihsiz, 7; Akt. Öztürk ve
Otluoğlu, 2011, 6);
1. VatandaĢlık aktarımı olarak sosyal bilgiler,
2. Sosyal Bilim olarak sosyal bilgiler,
3. Yansıtıcı inceleme olarak sosyal bilgilerdir.
2.1.5.1. VatandaĢlık Aktarımı Olarak Sosyal Bilgiler Öğretimi
VatandaĢlık aktarımı olarak sosyal bilgiler öğretimi geleneği, sosyal bilgilerin ilk
ortaya çıktığı zaman gerçekleĢtirmek istediği amaca hizmet etmek üzere oluĢturulduğu
söylenilebilir. Nitekim 1916 yılında ilk kez ABD'de okutulmaya baĢlanılan sosyal bilgiler
dersisin asıl amacının, o dönemde ortaya çıkan toplumsal dönüĢümün bunalımından
insanları kurtarmak ve bu yolla Amerikan vatandaĢlığı kavramını insanlara benimsetmek
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olduğu görülmektedir. Bugün ABD vatandaĢlarının birçoğu kendi ulusal benliklerini ortaya
çıkarmamakta ve kendilerini Amerikalı olarak tanıtmaktadır. Dolayısıyla vatandaĢlık
aktarımı olarak sosyal bilgiler öğretim geleneğinin ortaya çıkıĢındaki amaca özellikle
ABD'de ulaĢıldığını söylemek mümkündür. Etkili vatandaĢ yetiĢtirmede gelenek bazı
sosyal bilimciler tarafından kabul görmese de, uygulamada tarih, coğrafya bilimleri ve
vatandaĢlık bilgisi konularıyla birlikte verilmiĢtir (Tay, 2013, 11-12).
VatandaĢlık aktarımı olarak sosyal bilgiler yaklaĢımının felsefi temeli daimicilik ve
esasiciliktir. Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan en eski yaklaĢımdır (Öztürk ve
Otluoğlu, 2011, 78). Genel amaç, toplumdaki temel kurum, değer ve inançların
öğretilerinin öğrencilere telkin edilmesiyle, mevcut durumun devamlılığını sağlamaktır.
Barr ve arkadaĢlarına (1978) göre bu yaklaĢımın amacı, kültürel devamlılığı sağlayacak
yeni nesiller yetiĢtirmektir. Ġçerik yetiĢkinlerce belirlenmektedir. GeçmiĢi öğrenme, geçmiĢ
ve geleneklerle gururlanma, sorumluluk alma, uygun tutum ve davranıĢlarda bulunma ve
otoriteye bağlılık, ulaĢılmak istenilen hedefler arasındadır. Öğretmen merkezli bir eğitim
anlayıĢını savunur (Öztürk, 2012, 5; Erden, tarihsiz, 7). Bu yaklaĢımda sosyal bilgiler
öğretiminin amacı, öğrencilere kültürel mirası aktarıp, onları iyi birer vatandaĢ olarak
yetiĢtirmektir. Kültürel miras aktarılırken, öğrencilere, geçmiĢe ait bilgiler ve olgular,
inanç ve değerler, temel toplumsal kurumlar öğretilmeye çalıĢılır (Öztürk ve Otluoğlu,
2011, 6).
DavranıĢçı öğrenme kuramı ve bunun Sosyal bilimler ile ilintili derslerdeki
izdüĢümü olan vatandaĢlık aktarımında temel amaç, öğrencinin içinde yaĢadığı topluma
uyumlu olmasını sağlayan bilgi, tutum ve beceriler geliĢtirmektir. Birbirine benzer değer
yargıları olan, homojen ve aynı paydada birleĢen benzer bireyler yetiĢtirmek bu geleneğin
ana iskeletini oluĢturur (Kabapınar, 2012, 27).
2.1.5.2. Sosyal Bilim Olarak Sosyal Bilgiler Öğretimi
Bu yaklaĢım, sosyal bilimlere ait bilgi, beceri ve değerlerin kazanılmasının etkili
vatandaĢlık için en iyi hazırlık olduğu varsayımına dayanmaktadır. YaklaĢıma göre
öğrenciler, sosyal bilimlerin yapısı (temel kavramları, genellemeleri ve kuramları) ile bilgi
toplama ve yorumlama süreçlerini öğrenmelidirler. Bu sebepten dolayı sosyal bilimciler
tarafından tanımlanan önemli bulgular, bakıĢ açıları ve sorunlar, sosyal bilgiler
programlarının içeriğini oluĢtururlar. Bu nitelikleri taĢıyan öğretme- öğrenme süreçleri,
öğrencilerin karmaĢık ve çoğu kez iç içe girmiĢ dünyalarında karĢı karĢıya kalacakları
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problemlerle baĢ edebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve değerler ile donanmalarını sağlar
(Öztürk, 2012, 5).
Sosyal bilim olarak sosyal bilgiler öğretimi yaklaĢımı daha çok ilerlemecilik ve
yeniden kurmacılık akımlarına dayanır. Sosyal bilim olarak sosyal bilgiler öğretimi
yaklaĢımında amaç yine iyi vatandaĢ yetiĢtirmek ise de, öncelikli hedef öğrencilere, sosyal
bilimlerdeki disiplinlere ait bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Örneğin, bu yaklaĢıma göre
tasarlanmıĢ tarih derslerinde öğrencinin rolü, küçük bir tarihçi olmaktır (Öztürk ve
Otluoğlu, 2011, 78).

Bu yaklaĢım genellikle “konu alanı merkezli” programlarda

kullanılmaktadır (Öztürk ve Otluoğlu, 2011, 6).
Sosyal bilimler (yöntemi) olarak sosyal bilgiler öğretimi anlayıĢı, vatandaĢlık
aktarımının tersine, bir birey olarak öğrenciyi ve öğrencinin psiko-motor, duyuĢsal ve
biliĢsel geliĢimini ön planda tutar.

YaklaĢım çerçevesinde, Sosyal Bilgiler/ Tarih

programlarını düzenleyen devletler/ülkeler yurttaĢlarını tektipleĢtirici anlayıĢlardan kısmen
uzak olup, vatandaĢlarının değiĢik ve farklı bakıĢ açılarına sahip olmasından
çekinmemektedir denilebilir. Bu yaklaĢım daha demokratik ülke ve rejimlerde hayat
bulabilmektedir (Kabapınar, 2012, 31).
Barr, Barth ve Shermis'e göre bu yaklaĢım iyi yurttaĢ yetiĢtirmek için öğrencilere,
sosyal bilimlerle ilgili disiplinlerdeki bilgi, beceri ve değerler kazandırılmalıdır. Bu
yaklaĢım genel anlamda konu alanı merkezli programlarda kullanılmaktadır (Erden,
tarihsiz, 7).
2.1.5.3. Yansıtıcı Ġnceleme Olarak Sosyal Bilgiler Öğretimi
Barr, Barth ve Shermis'e göre bu yaklaĢıma göre, sosyal bilgiler öğretiminin amacı,
öğrencilerin bireysel ve toplumsal sorunları tanımlama, analiz etme ve karar verme
süreçlerini geliĢtirmektedir. Yansıtıcı inceleme, öğrencilerde bu becerilerin geliĢmesine
yardımcı olmaktadır. Bu yaklaĢımda, sosyal bilgilerin sınırları belli bir kapsamı yoktur.
ÇağdaĢ problemler çalıĢmanın temelini oluĢturmaktadır (Erden, tarihsiz, 7).
YaklaĢıma John Dewey'in düĢünceleri temel oluĢturmaktadır. YaklaĢımın temel
amacı, öğrencilerin problem çözme ve karar alma becerilerini öğrenip uygulamalarını
sağlamaktır. Öğrencilerin bireysel ve toplumsal sorunları tanımlayıp analiz edebilecekleri
ve bunlara yönelik bilgiye dayalı karar alabilecekleri öğrenme-öğretme süreçlerine önem
vermektedir. Önceden belirlenmiĢ ve kesinlikle uygulanması gerekli bir içerik söz konusu
değildir. Yapılması gereken etkinliklerin öğrencileri doğrudan ilgilendiren, etkileyen ve
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endiĢelendiren güncel problem ve konulara odaklanması istenir. Bu yaklaĢımda yöntem
olarak araĢtırma-inceleme kullanılmaktadır (Öztürk, 2012, 6).
Yansıtıcı soruĢturma olarak sosyal bilgiler yaklaĢımı, vatandaĢlık öğretimi olarak
sosyal bilgiler öğretimi ve sosyal bilimler olarak sosyal bilgiler yaklaĢımlarında olduğu
gibi etkin vatandaĢ yetiĢtirmeyi amaçlar. Ancak, düĢünceye dayalı araĢtırma yöntemini
kullanan eğitmenler için vatandaĢlık eğitimi, vatandaĢlık aktarımı ve sosyal bilimler
yaklaĢımını benimseyenlerden farklı bir manaya gelmektedir. Yansıtıcı soruĢturma
yaklaĢımını benimseyenlere göre, ilköğretimde vatandaĢlık eğitimi, öğrencilerin toplumsal
ve bireysel sorunlar karĢısında, makul ve düĢünülerek alınmıĢ kararlara varmasını
sağlamaya yöneliktir (Barth ve DemirtaĢ, 1997, 1.10).
Yansıtıcı inceleme alanı olarak sosyal bilgiler öğretimi yaklaĢımının amacı,
öğrencilerin bireysel ve sosyal problemleri tanımlama, karar verme ve analiz etme
becerilerini geliĢtirmektir. Yansıtıcı incelemeler bu amaç ıĢığında kullanılır. Bu
yaklaĢımda dersin içeriği, sosyal bilgilerin tarih, yurttaĢlık bilgisi ve coğrafya gibi
geleneksel konuları ile sınırlı değildir. ÇağdaĢ dünya problemleri, yerel, ulusal ve evrensel
boyutta öğretim sürecinde ele alınmaktadır (Öztürk ve Otluoğlu, 2011, 6).
2.1.6. 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı
Son yıllarda dünyada öğretim programı geliĢtirme çabaları hız kazanmıĢ ve
neredeyse birçok ülke, programlarını radikal ve köklü bir Ģekilde yeniden incelemeye
baĢlamıĢtır. Bu değiĢimler sosyal bilgiler eğitimi anlayıĢına, programlarına da yansımıĢtır.
Teknolojik yenililer ve küresel sorunlara karĢı sergilenecek ortak tutum ve tavırlar sosyal
bilgiler programlarının Ģekillenmesine neden olmuĢtur (Ata, 2012, 34). 2004 yılında
geliĢtirilen Ġlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Programı, MEB Talim Terbiye Kurulu
BaĢkanlığı tarafından, önceden uygulanan 1968 programının bir uyarlaması olan 1998
programı

yerine

geliĢtirilmiĢtir.

2005

Sosyal

Bilgiler

Öğretim

Programının

geliĢtirilmesinin temel nedeni, önceden uygulanan 1998 programının birçok açıdan eksik
kalması, ihtiyaçları ve beklentileri yeteri kadar karĢılayamaması ve geliĢen ve değiĢen
dünya Ģartlarını göz ardı etmesi vb. söylenebilir (Özdemir, 2014, 33).
Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığının çalıĢmaları
bünyesinde 2003 yılından itibaren ilköğretim öğretim programlarını yeni bir anlayıĢla
geliĢtirmek ve revize etmek için çeĢitli çalıĢmalar yapmaya baĢlamıĢtır. Bu çalıĢmalar
ıĢığında geliĢtirilen öğretim programlarının 2004-2005 öğretim yılında farklı okullarda
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pilot olarak uygulaması yapılmıĢ ve 2005-2006 öğretim yılında da tüm ülke kapsamında
uygulamaya geçirilmesi sağlanmıĢtır. Yeni bir anlayıĢla geliĢtirilen öğretim programları
arasında sosyal bilgiler programı da bulunmaktadır. Sosyal bilgiler öğretim programının
diğer ders programlarında olduğu gibi çeĢitli temelleri, vizyonu, amaçları ve program
yapısı bulunmaktadır. 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programını geliĢtiren komisyona göre,
bugünün dünyasında farklı alanlarda ortaya çıkan değiĢim ve geliĢimlerin ülkemize ve
toplumumuza etki ettiği ve bunun da eğitim sistemine yansıması gerekliliği Ģeklinde
belirtilmiĢtir (Özdemir, 2009, 19). 2005 Sosyal bilgiler programının (MEB, 2005a) „e göre
geliĢtirilme nedeni dünyadaki toplumsal, bireysel ve ekonomik alanlardaki değiĢim ve
geliĢimi; ülkemizin demografik yapısında, ailenin niteliğinde, yaĢam tarzında, üretim ve
tüketim

Ģekillerinde, toplumsal

cinsiyet

alanında,

bilimsellik

anlayıĢında,

bilgi

teknolojisinde, iĢ iliĢkileri ve iĢ gücü niteliğinde, yerelleĢme ve küreselleĢme süreçlerinde
görmek mümkündür. Bu değiĢim ve geliĢimleri eğitim sistemimize ve programlarımıza
yansıtmak bir zorunluluk hâline gelmiĢtir. OluĢturulmuĢ olan program, dünyada yaĢanan
tüm bu değiĢim ve geliĢimlerle beraber, AB normlarını ve eğitim anlayıĢını, var olan
programların değerlendirmelerine iliĢkin sonuçları ve ihtiyaç analizlerini dikkate
almaktadır.
2.1.6.1. Programın Vizyonu
2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programının, daha önceki programlarda üzerinde
durulan Atatürkçülük, milli ve manevi değerlerin öğrencilere kazandırılması, demokratik
değerlerin benimsenmesi vb. gibi temel özelliklerin yanı sıra, özellikle öğrencilerin
zihinsel becerilerini ve duyuĢsal özelliklerini geliĢtirme hedefine yönelik olarak
geliĢtirildiği ifade edilmektedir (Özdemir, 2014, 20). Bu doğrultuda 2005 Sosyal Bilgiler
Öğretim Programının vizyonu programda Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir (MEB, 2005a, 45);
21. yüzyılın çağdaĢ, Atatürk ilkeleri ve inkılâplarını benimsemiĢ, Türk tarihini ve
kültürünü kavramıĢ, temel demokratik değerlerle donanmıĢ ve insan haklarına saygılı,
yaĢadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam
içinde oluĢturan, kullanan ve düzenleyen (eleĢtirel düĢünen, yaratıcı, doğru karar veren),
sosyal katılım becerileri geliĢmiĢ, sosyal bilimcilerin bilimsel bilgiyi üretirken
kullandıkları yöntemleri kazanmıĢ, sosyal yaĢamda etkin, üretken, haklarını ve
sorumluluklarını bilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢlarını yetiĢtirmektir.
Talim Terbiye Komisyonun yaptığı vizyon açıklamasında da görüldüğü üzere,
"bilgiyi deneyimlerine yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde oluĢturma, kullanma
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ve düzenleme", "sosyal bilimcilerin bilimsel bilgiyi üretirken kullandıkları yöntemleri
kazanma" yeni kavram ve yaklaĢımlarla karĢı karĢıya kalmıĢ durumdayız (Kabapınar,
2012, 42). Bir baĢka açıdan bakıldığında ise bazı ifadelerin eski programda da olduğu
görülmektedir. Özellikle konu alan bilgisinin önemli olduğu ve ezberlenmesinin gerekli
olduğu eski programda, "Açıklamalar " bölümünde yer alan bazı ifadeler bir tür iyi niyet
dileği gibi durmaktadır. Yeni sosyal bilgiler öğretim programında ise vizyon ifadeleri
etkinliklerle, doğrudan verilecek beceri ve değerlerle kazanabilecek ve geliĢtirilebilecek
imkanlara kavuĢmaktadır (Ata, 2012, 35).
2.1.6.2. Programın Temel YaklaĢımı
2005 Sosyal Bilgiler Programının temel yaklaĢımı, Türkiye Cumhuriyeti
vatandaĢını, bilgiyi üretmek ve kullanmak için gereken beceri, kavram ve değerlerle
donatarak yetiĢtirmektir. Programı incelediğimizde öncelikle "sosyal bilgiler" tanımında
değiĢiklik gözlemlenmektedir. Eski yaklaĢıma göre sosyal bilgiler; tarih, coğrafya ve
vatandaĢlık gibi disiplinlerle sınırlı gibi gözlemlenmektedir. Yeni sosyal bilgiler
programında ise tarih, coğrafya ve vatandaĢlık gibi disiplinlere ek olarak antropoloji,
hukuk, felsefe, psikoloji, sosyoloji, ekonomi gibi disiplinler de eklenmiĢ ve bunları
yansıtan öğrenme alanlarına göre üniteler oluĢturulmuĢtur. Sosyal bilgiler dersinin toplu
öğretim anlayıĢından hareketle oluĢturulmuĢ bir ders olduğu ifade edilmiĢtir (Ata, 2012,
35).
Sosyal Bilgiler Öğretim Programının temel yaklaĢımı, 2005 Sosyal Bilgiler
Öğretim Programında açıklanarak ifade edilmiĢtir. Programda bilginin, insanlık tarihinin
her döneminde önemli olduğu, iletiĢim imkânlarının küçülttüğü yaĢadığımız dünyada en
önemli etken durumuna geldiği belirtilmiĢtir. Günümüzde bilgiyi üreten ve bilgiyi
kullananların üstün olduğu, bilginin öğrenilmesinde, kullanılmasında ve nitelikli insan
gücünün yetiĢtirilmesinde en önemli görevin eğitim sistemimize ait olduğu vurgulanmıĢtır.
Gerek Milli Eğitim ġurası gerekse benzeri platformlarda sıkça, öğretim programlarının,
öğrencilerin bilgiye ulaĢma yollarını öğrenmelerine, sorun çözme ve karar verme
yeteneklerini geliĢtirmelerine imkan sağlayacak biçimde yeniden düzenlenmesine gerek
olduğu dile getirilmiĢtir. Tüm bu gereklilikler ve ihtiyaçlar ıĢığında dünyada yaĢanan
değiĢim ve geliĢimlere paralel olarak, öğretim programlarında yeni yaklaĢımlar dikkat
çeker noktaya gelmiĢtir. Bu sebeple program, tamamen davranıĢçı yaklaĢımlardan öte,
bilginin değerini ve bireyin var olan tecrübelerini dikkate alarak, hayata aktif katılımını,
doğru karar verebilmesini, sorun çözümünü destekleyici ve geliĢtirici bir yaklaĢım
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doğrultusunda yapılandırmayı önemseyen bir geliĢim sergilemektedir. Bu yaklaĢımla
öğrenci ve etkinlik merkezli, sosyal bilgiler açısından, bilgi ve beceriyi dengede tutan,
öğrencinin kendi yaĢantılarını ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak çevreyle
etkileĢimine imkan tanıyan yeni bir anlayıĢ hayata geçirilmeye çalıĢılmıĢtır (MEB, 2005a,
45).
Tüm bu anlayıĢlar çerçevesinde Sosyal Bilgiler Programı, her bir öğrencinin
kendine özgü olduğunu kabul etmiĢtir. Program, öğrencilerin gelecek yaĢantılarını
Ģekillendirmek adına bireylerden beklenen özelliklerin geliĢimine karĢı duyarlı Ģekilde
hazırlanmıĢtır. Bilgilerin, kavramların, değerlerin ve becerilerin geliĢmesini sağlamayı ve
öğrenmeyi öğrenmenin gerçekleĢmesini ön planda tutar. Program öğrencileri düĢünmeye,
görüĢ alıĢveriĢi yapmaya ve soru sormaya özendirmektedir. Öğrencilerin gerek fiziksel
gerekse duygusal açıdan mutlu ve sağlıklı bireyler olarak yetiĢtirilmesi programın hedefleri
arasındadır. Yeni geliĢtirilen öğretim programı öğrencilerin toplumsal problemlere karĢı
duyarlı olmasını, haklarını bilen ve kullanan, üzerine aldığı sorumlulukları yerine getiren
bireyler olarak yetiĢmesini önemsemektedir. Program, öğrencilerin öğrenme sürecinde
deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle etkileĢim kurmasına imkan tanır. Ayrıca her
öğrenciye ulaĢabilmek için öğrenme- öğretme yöntem ve tekniklerindeki çeĢitliliği
önemser. Program, milli kimliği merkeze alarak, evrensel değerlerin benimsenmesin ve
öğrencilerin kendi kültürlerine ait örf, adetleri çerçevesinde sosyal, ahlaki, psikolojik ve
kültürel yönlerden geliĢmesini hedefler. Öte yandan düzenli olarak, öğrenci çalıĢma
dosyalarının kontrol edilmesiyle öğrenme ve öğretme süreci boyunca değerlendirmeye
imkan sağlar (MEB, 2005a, 45)
Yeni Sosyal Bilgiler Öğretim Programı, bilginin taĢıdığı kıymeti ve bireyin var olan
deneyimlerini göz önünde bulundurarak, yaĢama etkin katılımını, doğru karar vermesini,
sorun çözmesini destekleyici ve geliĢtirici bir anlayıĢ ıĢığında yapılandırmacı eğitimi
temele alan bir yaklaĢıma sahiptir. Bu yaklaĢımda derslerin "aktif öğrenmeye" dayalı,
"öğrenci etkinlik merkezli" iĢlenmesi öngörülmüĢtür. Bilgi ve beceri eĢ değerde tutulmuĢ,
öğrencinin yaĢantıları ve bireysel farklılıkları önemsenmiĢtir. Bu doğrultuda öğrencinin
çevreyle etkileĢimine olanak sağlanmaya çalıĢılmıĢtır (Bilgili, 2009, 23).
2.1.6.3. Programın Temel Öğeleri
2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı genel amaçlardan, kavramlardan,
değerlerden, becerilerden ve öğrenme alanlarından oluĢmaktadır (MEB, 2005a, 4).
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Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Genel Amaçları
2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programının genel amaçlarını incelediğimizde,
önceki programda bulunan benzer amaçları taĢımasıyla birlikte, amaçların genel anlamda
yapılandırmacılık yaklaĢımı ıĢığında belirlendiği ve daha çok biliĢsel ve duyuĢsal alanla
ilgili olduğu görülmektedir. Sosyal Bilgiler öğretim programı öğrencilere milli ve kültürel
değerlerin yanında, evrensel, demokratik ve çağdaĢ değerler kazandırmayı amaçladığı
görülmektedir. Ayrıca, Atatürk ilke ve inkılâplarının sosyal hayatımızdaki yerini ve
önemini, bilim ve teknolojinin günlük hayattaki önemi ve bilgi ve iletiĢim teknolojilerini
aktif olarak kullanmayı, ekonomiyle ilgili kavramları anlamayı, Türk kültürünü ve tarihini
besleyenana öğe ve süreçleri kavramayı ve milli bilinç oluĢturmayı, bilimsel düĢünmeyi,
öğrencilerin bireysel özelliklerinin farkına varmalarını ve ülkemizi ve dünyayı ilgilendiren
konulara duyarlı olmaları gibi amaçlar belirlenmiĢtir (Özdemir, 2014, 36). Bu doğrultuda
2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki genel amaçlar Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir
(MEB, 2005a, 6);
1. Özgür bir birey olarak fiziksel, duygusal özelliklerinin; ilgi, istek ve yeteneklerinin
farkına varır.
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olarak, vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve
kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, ulusal bilince sahip bir vatandaĢ olarak yetiĢir.
3. Atatürk Ġlke ve Ġnkılâplarının, Türkiye Cumhuriyetinin sosyal, kültürel ve ekonomik
kalkınmasındaki yerini kavrar; lâik, demokratik, ulusal ve çağdaĢ değerleri yaĢatmaya
istekli olur.
4. Hukuk kurallarının herkes için bağlayıcı olduğunu, tüm kiĢi ve kuruluĢların yasalar
önünde eĢit olduğunu gerekçeleriyle bilir.
5. Türk kültürünü ve tarihini oluĢturan temel öge ve süreçleri kavrayarak, millî bilincin
oluĢmasını sağlayan kültürel mirasın korunması ve geliĢtirilmesi gerektiğini kabul eder.
6. YaĢadığı çevrenin ve dünyanın coğrafî özelliklerini tanıyarak, insanlar ile doğal çevre
arasındaki etkileĢimi açıklar.
7. Bilgiyi uygun ve çeĢitli biçimlerde (harita, grafik, tablo, küre, diyagram, zaman Ģeridi
vb.) kullanır, düzenler ve geliĢtirir.
8. Ekonominin temel kavramlarını anlayarak, kalkınmada ve uluslararası ekonomik
iliĢkilerde ulusal ekonominin yerini kavrar.
9. Meslekleri tanır, çalıĢmanın toplumsal yaĢamdaki önemine ve her mesleğin gerekli
olduğuna inanır.
10. Farklı dönem ve mekânlara ait tarihsel kanıtları sorgulayarak insanlar, nesneler, olaylar
ve olgular arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler, değiĢim ve sürekliliği algılar.
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11. Bilim ve teknolojinin geliĢim sürecini ve toplumsal yaĢam üzerindeki etkilerini
kavrayarak bilgi ve iletiĢim teknolojilerini kullanır.
12. Bilimsel düĢünmeyi temel alarak bilgiye ulaĢma, bilgiyi kullanma ve üretmede bilimsel
ahlâkı gözetir.
13. Birey, toplum ve devlet arasındaki iliĢkileri açıklarken, sosyal bilimlerin temel
kavramlarından yararlanır.
14. Katılımın önemine inanır, kiĢisel ve toplumsal sorunların çözümü için kendine özgü
görüĢler ileri sürer.
15. Ġnsan hakları, ulusal egemenlik, demokrasi, lâiklik, cumhuriyet kavramlarının tarihsel
süreçleri ve günümüz Türkiyesi üzerindeki etkilerini kavrayarak yaĢamını demokratik
kurallara göre düzenler.
16. Farklı dönem ve mekânlardaki toplumlararası siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik
etkileĢimi analiz eder.
17. Ġnsanlığın bir parçası olduğu bilincini taĢıyarak, ülkesini ve dünyayı ilgilendiren
konulara duyarlılık gösterir.

2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programının genel amaçlarını ifade eden maddeleri
analiz ettiğimizde amaçların evrensel, ulusal ve bireysel boyut olmak üzere 3 farklı
boyutlarda ve baĢlıklar altında toplandıklarını gözlemlemekteyiz (Akdağ, 2014, 10). Bu
açıdan bakıldığında 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programının, globalleĢen dünyada
insanlığın evrensel değerlerine uyum sağlayan ve bu değerleri koruyan, milli değerlerine
sahip çıkan ve bu değerleri geliĢtirme çabası içerisinde olan, bireysel ihtiyaçlarını bilen ve
karĢılayabilen bireyler yetiĢtirmeyi amaçladığı söylenebilir. Programın genel amaçlarına
bakıldığında, bireyin yaĢadığı dünyada hem kendisi, hem ülkesi hem de tüm insanlık için
kazanması gerekli amaçlar belirlendiği görülmekte ve bireyin bir bütün olarak geliĢimi
öngörülmektedir.
Beceriler
Öğrencilerde, öğrenme süreci sırasında kazanılması, geliĢtirilmesi ve hayata
aktarılması planlanan kabiliyetlere beceri denilmektedir.2005 Sosyal Bilgiler Öğretim
Programı, ilköğretim 4 -7. sınıf düzeylerinde diğer derslerle birlikte eleĢtirel düĢünme,
yaratıcı düĢünme, iletiĢim, araĢtırma, problem çözme, karar verme, bilgi teknolojilerini
kullanma, giriĢimcilik, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, gözlem becerilerini
kazandırmanın yanında, kendine özgü mekanı algılama, zaman ve kronoloji algılama,
değiĢim ve sürekliliği algılama, sosyal katılım ve empati becerilerini kazandırmayı da
hedeflemiĢtir (MEB, 2005a, 47).
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Kavramlar
Kavramlar düĢünmemizin temel aracıları ve unsurlarıdır. 2005 Sosyal Bilgiler
Öğretim

Programı,

öğrencilere

bilgi

kazandırmaktan

ziyade

tümevarımsal

ve

tümdengelimsel düĢünme yetisini kazandırmayı önemli görmektedir. Program, sosyal
bilgileri oluĢturan bilimlerden öğrencilere bahsetmeksizin, yapısal kavramlarının öğretimi
üzerinde durmaktadır. Örneğin, gider ve gelir, emek, pazar, istek ve ihtiyaçlar ekonomi
alanı ile ilgili, göç, kültür, kentleĢme, aile, grup gibi kavramlar sosyoloji alanı ile ilgili
yapısal kavramlar olarak görülebilir (Ata, 2012, 39).
Sosyal bilimler, ilköğretim seviyesinde disiplinler arası ve bütünleĢtirilmiĢ bir formal
eğitim programı olarak „sosyal bilgiler‟ Ģeklinde ele alınmaktadır. Sosyal bilgiler dersi
içeriği, sosyal bilimler temel alınarak oluĢturulduğundan kavramlar açısından oldukça
zengindir. Sosyal bilgiler dersinde öğrenciler tarih, coğrafya, antropoloji, sosyoloji, siyaset
bilimi, ekonomi vb. ile ilgili birçok kavramla karĢılaĢmaktadır (AlkıĢ, 2014, 75). Sosyal
bilimlerin kendilerine özgü olan kavramları, temel düzenleyici-örgütleyici soyut fikirlerdir
ve öğretim programlarındaki içerik, bu soyut fikirler aracılığıyla geliĢtirilir (Barth ve
DemirtaĢ, 1997, 10. 6).
Kavramlar ilköğretim seviyesindeki öğrencilerin zihinlerindeki ana biliĢsel
yapıların oluĢmasına ve yeni bilgileri anlamlı bir Ģekilde öğrenmelerine yardımcı
olmaktadır. Bu yüzden ilköğretim öğrencilerinin karĢılarına çıkabilecek sosyal problemleri
çözebilmek için sosyal bilgilerle alakalı temel ilkeleri öğrenmeleri ve temel kavramları
anlamaları gerekmektedir (Yel, 2012, 141). Kavramlar, Sosyal Bilgiler Öğretim
programının önemli öğelerindendir. Programda kavramın, "olgulardan yola çıkarak
geliĢtirilen bir zihinsel yapı olduğu belirtilmiĢ ve bu çerçevede kavram, nesnelerin,
insanların, duyguların ya da fikirlerin ortak özelliklerini tanımlayan ve dil ile ifade edilen
yapı" Ģeklinde tanımlanmıĢtır (Özdemir, 2014, 22). Sosyal bilgiler öğretim programı
incelendiğinde 4. sınıf düzeyinde 93, 5.sınıf düzeyinde 123, 6.sınıf düzeyinde 144, 7.sınıf
düzeyinde ise 156 kavrama yer verildiği görülmektedir.
Değerler
Değer, TDK (2014) tarafından bir Ģeyin önemini yarayan soyut ölçü, bir Ģeyin
değdiği, kıymet olarak tanımlanmaktadır. Sosyal bilgiler öğretim programında ise, "bir
sosyal grup veya toplumun kendi varlık, birlik, iĢleyiĢ ve devamını sağlamak ve sürdürmek
için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları kabul edilen ortak düĢünce,
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amaç, temel ahlaki ilke ya da inançlar" Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Değerlerin özelliklerini Ģu
Ģekilde sıralayabiliriz (MEB, 2005a, 89):


Toplum ve bireyler tarafından benimsenir ve bütünleĢtiricidir.



Toplumun ve bireylerin yararına yönelik inanılan ölçütlerdir.



Bilinç, duygu ve heyecanları içeren yargılardır.



Bireyin bilincinde olan ve davranıĢı yönlendirendir.



Değerler normları içermektedir

Program kapsamında öğrencilere kazandırılmak istenilen, adil olma, aile birliğine
önem verme, bağımsızlık, barıĢ, bilimsellik, hoĢgörü, misafirperverlik, özgürlük, sağlıklı
olmaya önem verme, saygı, çalıĢkanlık, dayanıĢma, duyarlılık, dürüstlük, estetik, sevgi,
sorumluluk, temizlik, vatanseverlik ve yardımseverlik olmak üzere toplamda 20 değer
bulunmaktadır.
Öğrenme Alanları
Öğrenme alanı sözcüğünün Türkçe literatüre 2005 yılında ilköğretim okulları
öğretim programlarının yenilenmesiyle birlikte girdiği söylenebilir. Sosyal Bilgiler öğretim
programının çerçevesini ve içeriğini oluĢturan bu kavram, Amerika BirleĢik Devletleri
Sosyal Bilgiler müfredatında konu alanı standartlarını oluĢturan üç standart tipinden biri
olan “Tematik Standartlar” olarak ifade edilmiĢtir (Öztürk Zayimoğlu, 2011, 30).
Programda öğrenme alanı, "birbiri ile ilişkili beceri, tema, kavram ve değerlerin bir bütün
olarak görülebildiği, öğrenmeyi organize eden yapı" Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Sosyal
Bilgiler Dersi Öğretim Programı, Birey ve Toplum, Kültür ve Miras, Ġnsanlar Yerler ve
Çevreler, Üretim, Dağıtım ve Tüketim, Zaman, Süreklilik ve DeğiĢim, Bilim, Teknoloji ve
Toplum, Gruplar,

Kurumlar ve Sosyal Örgütler, Güç, Yönetim ve Toplum, Küresel

Bağlantılar adı altında dokuz öğrenme alanı çerçevesinde yapılandırılmıĢtır (MEB, 2005a,
98).
Bu öğrenme alanları ilköğretim 4. Sınıftan 7. Sınıfa kadar devam eden sarmal bir
yapı göstermektedir. Bu sarmal yapı oluĢturulurken yakından uzağa, somuttan soyuta vb.
öğretim ilkeleri de göz önünde tutulmuĢtur (Öztürk Zayimoğlu, 2011, 31). Öğrenme
alanları, bir ya da birden fazla akademik disiplini içerebilir. Örneğin; “Birey ve Toplum,”
psikoloji ve vatandaĢlık bilgisini; “Kültür ve Miras”, antropoloji, tarih ve vatandaĢlık
bilgisini; “Ġnsanlar, Yerler ve Çevreler,” coğrafya‟yı; “Üretim, Dağıtım ve Tüketim”
ekonomi‟yi; “Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler” ve “Güç, Yönetim ve Toplum”
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sosyoloji‟yi; vatandaĢlık bilgisini, hukuku içermektedir. “Bilim, Teknoloji ve Toplum” ve
“Küresel Bağlantılar” disiplinler arası alanlar olarak programda yer almıĢtır. Sosyal
Bilgiler öğretim programında dokuz öğrenme alanı olmasına karĢın, 6. ve 7. Sınıflarda
7‟Ģer ünite vardır. Her iki sınıfta “Zaman, Süreklilik ve DeğiĢim” ve “Gruplar, Kurumlar
ve Sosyal Örgütler” öğrenme alanı diğer öğrenme alanları içinde düĢünüldüğü için ayrıca
bir ünite oluĢturulmamıĢtır (MEB, 2005a, 98). Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler
öğrenme alanı 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler programında Güç Yönetim ve Toplum öğrenme
alanı içerisine yerleĢtirilmiĢtir (Keçe ve Merey, 2011, 122).
Sosyal Bilgiler Öğretim Programı‟nı oluĢturan öğrenme alanları sosyal bilim
disiplinlerinin ürettiği bilgilerin belli bir düzen içerisinde bir araya getirilmesiyle
oluĢturulmuĢtur. Ancak söz konusu dokuz öğrenme alanının her birinde ön plana çıkan
yani ağırlıklı olan disiplinler söz konusudur (Öztürk Zayimoğlu, 2011,31).
Tablo 1: Sosyal Bilgiler öğrenme alanları ve temel disiplinler

Kaynak: Öztürk Zayimoğlu, F. (2011). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının İlköğretim
Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yer Alan Öğrenme Alanlarına İlişkin Özyeterlik
Düzeylerinin İncelenmesi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tablo 1‟de öğrenme alanları bazı temel disiplinlerle eĢleĢtirilmiĢtir. “Bilim,
Teknoloji ve Toplum” ile “Küresel Bağlantılar” öğrenme alanlarını oluĢturan baskın bir
disiplin söz konusu olmadığından, bu alanlar birden fazla temel disiplini içerdiği için
disiplinler arası Ģeklinde ifade edilmiĢtir (Öztürk Zayimoğlu, 2011, 32).
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2.1.7. BranĢ Derslik Sistemi Uygulaması
Dünyada ve ülkemizde yaĢanan ekonomik, sosyal, bilimsel ve teknolojik değiĢimler
ile eğitim alanında ortaya çıkan geliĢmeler okullarda uygulanan öğretim programlarının da
revizyona girmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıĢtır. Buradan hareketle 2004 yılında geliĢtirilen
Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı 2005-2006 yılından itibaren ilköğretim 4.sınıftan
7.sınıfa kadar kademeli Ģekilde uygulanmaktadır. Yeni Sosyal Bilgiler Programı,
günümüzde çoğu ülkede eğitim sistemleri ve uygulamaları üzerinde etkili olan
yapılandırmacılık yaklaĢımını temel alarak geliĢtirilmiĢtir. Programda, yapılandırmacılık
yaklaĢımı ile öğrenme-öğretme süreçlerinde öğretmenden öğrenciye, okul yönetiminden
velilere kadar öğrenci merkezli bir eğitim anlayıĢı benimsenmiĢtir (Özdemir, 2014, 43). Bu
nedenle sınıflarında yapılandırmacı yaklaĢıma göre düzenlenmesi ve tasarımlanması
gerekir. Sınıf, öğrenmenin oluĢtuğu bir ortam olarak değerlendirildiğinde, öğrenme ancak
öğrenmeye elveriĢli sosyal ve fiziksel bir ortamda gerçekleĢebilir. Sınıf, öğrenciye kendi
arkadaĢlarıyla ve öğretmeniyle rahatça iletiĢime geçebileceği, bilgiye ulaĢma yollarını
keĢfedebileceği, teknolojik imkânlardan faydalanabileceği, gerçek öğrenme yaĢantılarıyla
tanıĢabileceği olanaklar sunmalıdır (Erdoğan, 2009, 2).
Öğrencilerin öğrendiklerini daha iyi kavrayabilmeleri için sınıf ortamında daha çok
eğitim aracının iĢe koĢulması da önem arz etmektedir. Günümüz koĢullarındaki sınıf
ortamında görsel ve iĢitsel araçlar ön plandadır. Bu anlamda kalıcı öğrenmenin olabilmesi
için daha çok duyu organına hitap eden görsel ve iĢitsel araçlarla oluĢturulacak öğrenme
ortamları kaçınılmaz bir ihtiyaçtır (Dursun, 2006, 8). Nitekim bilimsel araĢtırma
bulgularına göre, insanlar, öğrendiklerinin %83'unü görme, %11‟ini iĢitme, %3,5 ini
koklama, %1,5 ini dokunma, %1,5‟ini tat duyularıyla kazanmaktadırlar. Yani
öğrendiklerimizin %95‟i görsel-iĢitsel duyularımıza hitap eden öğrenme ortamlarında
kazanılmaktadır (Erdoğan, 2009, 20). Bu öğrenme ortamlarından biri de branĢ
derslikleridir.
BranĢ dersliği her öğretmenin branĢının içeriğine uygun araç-gereç, materyal,
donanımı ile dersliğinde bulunduğu, öğrencilerin derslerinde öğretmenlerinin dersliklerini
gezdikleri sistemdir (Ġbret, Bayraktar ve Kocaman, 2011, 125). Ersöz (2012, 4)‟ e göre;
BranĢ Derslik Sistemi, okul binasında her ders veya her öğretmen için dersin ihtiyaçlarına
göre ĢekillendirilmiĢ ayrı bir dersliğin bulunduğu, öğrencilerin ders programlarına göre
farklı dersliklere giderek öğretim gördüğü, zengin araç-gereç kullanımı sağlayarak daha
etkili bir öğrenme atmosferinin oluĢturulmasının amaçlandığı bir uygulamadır.
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BranĢ dersliği uygulamasının kökeni yapılandırmacılık ve öğrenciyi merkeze alan
uygulamaların ortaya çıkıĢına dayanmaktadır. 1900‟lü yıllarda çeĢitli uygulamalarla
desteklenen bu türdeki çalıĢmalar günümüze daha da geliĢerek gelmiĢtir. ÇağdaĢ anlamda
branĢ dersliklerinin temelleri ise, Amerika BirleĢik Devletleri‟nde 1960‟lı yıllarda fen
bilimleri derslerinde laboratuar etkinliklerinin baĢlatılması ile atılmıĢtır (Demirci, 2008,
59; Akt. Özür KarakaĢ, Tarihsiz, 21 ).
BranĢ Derslik Sistemi ülkemizde Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı
17.08.2006/8738 tarihli genelge ile resmi olarak uygulanmaya baĢlanan, geleneksel sınıf
sisteminden farklı olarak dersliklerin sınıf Ģubelerine değil, öğretmenlerin branĢlarına göre
ayrıldığı bir uygulamadır. BranĢ derslik sistemi; belirli dersler ya da aynı niteliğe sahip
ders grupları için belirli mekânlar ayrılarak, öğretmenin ve araç gereçlerin yerleĢik,
öğrencilerin mekânlar arasında gezici olduğu bir sistem olarak tanımlanmıĢtır (Sarısözen,
1976 akt. Soylu, 1986, 54). BranĢ Derslik Sistemini Sarısözen ders dersliği yöntemi olarak
ifade ederken Soylu ise; öğretim dalı dersliği yöntemi olarak ifade etmiĢtir (Soylu, 1986,
82).Literatür incelendiğinde branĢ dersliği uygulamasına kabinet ismi verildiği de
görülmektedir(http://ttkb.meb.gov.tr/ /EriĢim Tarihi: 21.09.2008; Akt. Erdoğan,2009, 28)
2.1.7.1. BranĢ Derslik Sistemi Uygulamasının Faydaları
Önceden uygulanan eğitim modelinde sınıfta öğrenci, öğretmen ve ders kitabı
kapalı bir sistem durumundaydı. Yeni uygulanmaya koyulan eğitim modelinde ise bu
kapalı sistem açık bir hale getirilmiĢtir. Eğitim öğretim sürecinde yeni mekânlar ve
zamanlar yerini almıĢtır. Öğrenciyi merkeze alan yeni bir eğitim modelinin seçilmesi, sınıf
içinde ve sınıf dıĢında farklı yeni eğitim modellerinden faydalanılmasını gündeme
getirmiĢtir. Yeni uygulanmaya baĢlanan eğitim modelinde öğretmenin kritik önemi daha da
artmıĢtır. Model, hem öğrenciden hem de öğretmenden çok Ģey beklemektedir. BranĢ
dersliği ya da bir diğer bir deyiĢle kabinet sistemi öğrenme ortamını geliĢtirmeyi,
öğrenmeyi zenginleĢtirmeyi, öğrenciyi pasif halden aktif hale geçirmeyi hedeflemektedir.
BranĢ dersliği uygulamasının öğretmenler, öğrenciler ve kurum açısından bir takım
faydaları vardır (http://ttkb.meb.gov.tr/ /EriĢim Tarihi: 21.09.2008; Akt. Erdoğan,2009,
28).
Öğretmenler açsısından faydalarına bakıldığında; branĢ dersliği uygulamasının esas
uygulayıcısı öğretmen olduğu için sistemin bir kere öğretmene hangi kazanımlar
sunduğunu öğretmenlerin iyi bilmesi gerekmektedir. Bu uygulama sayesinde öğretmenler
dersleriyle ilgili kaynakları sınıflarında hazır bulundurabileceğinden, istediği kaynağa ders
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sırasında çabuk ulaĢır. Bu sayede öğretmen aynı zamanda doküman taĢıma zahmetinden de
kurtulmuĢ olur. Yine bu sistem sayesinde öğretmenler, sınıflarla öğretmenler odası ve
diğer odalar arasında gidip gelerek yorulmayacak buna bağlı olarak verimlilikleri
artacaktır. Bu sistemin öğretmene mesleki açıdan sağladığı kazanımlar da vardır. Öğretmen
kendine ait derslikte, kiĢisel ve mesleki geliĢimi adına planlama yapabilir ve dersine daha
kolay hazırlanabilir. Ayrıca bu sistem öğretmene yeni geliĢen eğitim öğretim tekniklerini
kullanabilme olanağı da sağlamaktadır. Öte yandan öğretmenin okul içerisinde ayrı bir
alana sahip olması mesleki anlamda katkı sağlamanın yanında öğrenci ve velileriyle
verimli görüĢmeler yapabilmesine de olanak tanır (http://ttkb.meb.gov.tr/ /EriĢim Tarihi:
21.09.2008; Akt. Erdoğan, 2009, 28).
BranĢ dersliği uygulamasının öğrenciler açısından da faydaları bulunmaktadır. Bu
uygulamadan en fazla etkilenecek olan grup öğrencidir. Bu sebeple öğrenciye bu sistem
oldukça iyi anlatılarak öğrenci bu uygulamanın gerekliliği konusunda ikna edilmelidir.
Bütün bir sene süresince aynı sınıfta aynı sırada ders dinlemek, öğretmene, tahtaya sürekli
aynı açıdan bakmak bir monotonluktur. BranĢ dersliği uygulaması bu monotonluğu ortadan
kaldırır. Bu uygulama öğrenciyi pasif halden aktif hale geçirmeyi hedeflemektedir. Bu
uygulama ile öğrenciler dersleriyle alakalı pek çok uygulamayı sınıf ortamında yapma
olanağına sahip olurlar. Uygulama görsel öğrenmeyi hedeflediği için öğrenci haritadan,
fotoğraflardan, görüntülü filmlerden faydalanacak ve öğrenme daha nitelikli seviyede
gerçekleĢecektir. Öğrencilerin görsel araç gereçlerle iç içe olmaları, birçok malzemeyi
inceleyebilmeleri ve kaynak eserlere ulaĢabilmeleri daha kalıcı nitelikte öğrenmelerini
sağlamaktadır. Öte

yandan öğrenciler kullanmıĢ

oldukları öğrenci

dolaplarının

sorumluluğunu alarak sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiĢirler (http://ttkb.meb.gov.tr/
/EriĢim Tarihi: 21.09.2008; Akt. Erdoğan, 2009, 28).
BranĢ dersliği uygulaması bir kurum olarak okulların ileriki yıllara yönelik
hedeflerine ve vizyonuna katkı sağlar. En baĢta okullar bu sitemle öğretmenlerin
kendilerini yetiĢtirmesine katkı sağlar. Bu sistem öğretmeni teknolojiyi kullanmaya mecbur
kılar. Bu da çalıĢtığı okulun baĢarısına yansıyan bir durumdur. Dersliklerin öğretmene
teslim edilmesi ve öğretmenin sürekli sınıfta olması sebebi ile ders araç gereçleri daha iyi
muhafaza edilecek, böylece yıpranma en aza indirgenecektir. Materyaller sürekli
gezmediği için korunabilecektir. BranĢ dersliği uygulaması kurumlar için maliyetli gibi
görünse bile dersliklerin donatımında velilerin ve okul-aile birliğinin devreye girmesi bu
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maliyeti hafifletecektir (http://ttkb.meb.gov.tr/ /EriĢim Tarihi: 21.09.2008; Akt. Erdoğan,
2009).
2.1.7.2. Geleneksel Sistemle BranĢ Derslik Sisteminin KarĢılaĢtırılması
Zengin öğrenme ortamları, bireylerin öğrenmesi için gerekli araç ve gereçlerin yer
aldığı ve bireyin daha aktif olarak öğrenme sürecine katıldığı ortamlar olarak
tanımlanmaktadır. Uyarıcıların yoğun olduğu çoklu ortamlarda, öğrenme daha iyi
gerçekleĢebilmektedir. Bu tanımın dıĢında kalan sınıf çevreleri geleneksel sınıflar olarak
adlandırılmaktadır (Akt. Ersöz, 2012,18). Geleneksel sınıf sistemi ile branĢ derslik sistemi
arasındaki farklılıklar Tablo 2‟ de açıklanmıĢtır.
Tablo 2: Geleneksel sistemle branĢ derslik sisteminin karĢılaĢtırılması
Geleneksel Sistem

BranĢ Derslik Sistemi

Öğrenci tüm derslerini tek derslikte görür.

Öğrenci her dersi o derse ait derslikte görür.

Öğrenci öğretmeni ve dersi pasif bir Ģekilde Derslik değiĢtirme zorunluluğu ve dersleri
bekler.

takip etme öğrenciyi aktif yapar.

Derslikler standarttır ve derse uygun
düzenlenmemiĢtir.

Derslikler

Öğretmenlerin

tamamı

bir

ilgili

derse

uygun

Ģekilde

düzenlenebilir.
dersliğe Dersliği öğretmen ve öğrenciler birlikte

girdiğinden öğretmenlerin sınıfı ve dersi düzenleyeceğinden dersive dersliği algılama
algılama düzeyinde faklılık olmamaktadır.

düzeyi üst seviyelerdedir.

Öğretmenlerin, öğretmenler odası haricinde Öğretmenler, dersliklerini öğrenci ve veli
özel mekânları bulunmamaktadır.

görüĢmelerini de yapabileceği bir büro gibi
tasarlayabilmektedir.

Öğretmenler

ve

öğrencilerin

proje Öğretmenler

ve

öğrencilerin

proje

çalıĢmalarını yürütecekleri ve bu çalıĢmaları çalıĢmaları yapılabilecek ve bu çalıĢmaların
muhafaza edecekleri mekânları bulmaları korunacakları yerler bulunmaktadır.
zor olmaktadır.
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Öğrenci

oturduğu

sıra

ile

neredeyse Öğrenci öğrenmeyi ve yaĢamayı farklı

özdeĢleĢmiĢ konumdadır. Bu durum öğrenci ortamlarda
için sonraki süreçlerde farklı öğrenme süreçlerde
ortamlarına

girdiği

zaman

gerçekleĢtirdiğinde
farklı

öğrenme

sonraki

ortamlarına

öğrenmesini girmesinden fazla etkilenmemektedir.

engelleyecek ortamların oluĢmasına neden
olabilir.
Sürekli

aynı

ortam içerisinde bulunan Sürekli

ortam

değiĢikliği

yapıldığından

öğrenci ve öğretmenler ortamdaki fiziksel ortamlardaki olumsuz fiziksel değiĢiklikler
olumsuzlukların farkına varmamaktadır.

öğrenci ve öğretmenler tarafından fark
edilmektedir.

2.1.7.3. BranĢ Dersliklerinin Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar
Eğitim ortamı eğitsel etkinliklerin gerçekleĢtiği, öğrenme öğretme süreçlerindeki
iletiĢim ve etkileĢimin oluĢtuğu, personel, araç gereç, tesis, organizasyon gibi öğelerden
oluĢan çevredir. Eğitimci için bu çevrenin öğrenme öğretme süreci için uygun Ģekilde
düzenlenmesi gerekir (Alkan, 1979, 21). Eğitim öğretim ortamlarının düzenlenmesi eğitim
biliminin öncelikli alanlarından biridir. Eğitim ortamlarında, ortamda bulunan kiĢi
sayısından, eğitim ortamının fiziksel Ģartlarına (ıĢığın yönü, tahtanın-ekranın bulunacağı
yer, eğitim ortamının geniĢliği ve havalandırma durumu vb.), bulunacak donatım araçlarına
ve ekipmanlara kadar planlanması ve dikkate alınması zorunlu faktörler bulunmaktadır. Bu
nedenle branĢ derslikleri düzenlenirken bir takım dikkat edilmesi gereken noktalar
bulunmaktadır (http://ttkb.meb.gov.tr/ /EriĢim Tarihi: 21.09.2008; Akt. Erdoğan, 2009);
• Öncelikle binanın derslik olarak kullanılabilecek tüm alanları belirlenmelidir.
• Alan tespitinden sonra öğretmen sayısının derslik sayısından fazla olduğu
okullarda bazı derslikler ortak kullanılacaktır. Bu planlamanın da iyi yapılması
gerekmektedir.
• Dersliklerin yerlerini belirlemede aynı branĢları ya da yakın branĢları bir araya
getirmek gerekmektedir.
• Öğrencilerin derslikler arası dolaĢımı göz önüne alınarak ders programları
planlanmalı ve öğrencinin çok fazla gezmesi en aza indirilmelidir.
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• Derslik ortamının zenginleĢtirilmesi ve geliĢtirilmesi, ders kalitesinin artırılması,
yeni ders anlatım yöntemlerinin daha iyi uygulanabilmesi için dersliklerde
kullanılacak teknik malzemeler belirlenmelidir.
Ülkemizde yapılandırmacı yaklaĢıma göre oluĢturulan ilköğretim ve ortaöğretim
programlarının baĢarıyla uygulanabilmesi ve sağlıklı sonuçlar elde edilebilmesi için
donanımlı sınıf ortamlarına ihtiyaç duyulmaktadır (Erdoğan, 2009, 2). Bu bağlamda her
branĢa ait eğitim ortamları ve sosyal bilgiler dersine özgü branĢ derslikleri de önemini
korumaktadır.
2.1.8. Sosyal Bilgiler Laboratuarı ( Derslikleri)
Sosyal Bilgiler laboratuarı kavramı ilk kez 20. yüzyılın ilk çeyreğinde, Amerikalı
sosyal bilgiler eğitimcilerinden oluĢan bir grup tarafından kullanılmıĢtır. Zihinlerinde “
Sosyal Bilgiler Laboratuarı” olarak canlandırdıkları görüntü; hem sosyal bilgiler
kavramlarını araĢtırmak için ayrılmıĢ ayrı bir sınıf, hem de o derse özel bir öğretim
yöntemi anlamını kapsıyordu. Sosyal bilgiler laboratuarı düĢüncesi ve daha sonra sosyal
bilgilerde laboratuar yöntemi olarak bilinen Ģey Prof. Mary Sheldon Barnes‟e dayanmakta
olup, 1896‟ların baĢında Barnes sosyal bilgiler laboratuarı ve laboratuar metodu iliĢkisini
Ģu Ģekilde açıklamıĢtır :(Barnes, 1896, 44-45; Akt. Tarman, 2011, 139)
“…ve bilim, kendini, dar ders kitapları ve doğmatik öğretmeniyle birlikte basit
sınıftan fenomen dünyaya ve çalıĢma masaları, veriler ve özel aygıtlarla donatılmıĢ özel
laboratuarlara taĢırken, tarih de kendi yolunu, aynı ders kitabı ve doğmatik öğretmeniyle
birlikte basit sınıftan, insan doğasının olduğu dünyaya ve haritalarla, resimlerle ve
kitaplarla, her öğrenci için ayrı çalıĢma masasıyla donatılmıĢ özel fakültelere taĢımıĢtır, bu
bütün öğrenciye kendi kaynaklarına rehberlik eden ve bu kaynakları ona nasıl doğru ve
eleĢtirel bir Ģekilde yorumlayacağını gösteren bir uzman tarafından sağlanmaktadır”

Çağımızın en etkili silahı olan bilginin, nasıl en etkili Ģekilde öğretileceği ve
kullanılacağı üzerinde durulması gereken bir sorudur. Bilgiye ulaĢmayı bilen bireyleri
yetiĢtirmek için derslerde etkin bir Ģekilde öğretim araç gereçlerinden yararlanmak
durumundayız (Çelikkaya, 2013, 45). Öğretim araç gereçlerinden en verimli Ģekilde
yararlanmak her an kullanabilmek ve zamandan tasarruf sağlayabilmek için branĢa özel
oluĢturulan sosyal bilgiler derslikleri (laboratuarları) önem arz etmektedir.
Sosyal bilgiler laboratuarları (derslikleri), ortam içerisinde sosyal bilgiler dersiyle
ilgili görsel ve yazılı materyalleri barındıran dersin daha etkili bir Ģekilde iĢlenebilmesini
hedefleyen, özel olarak oluĢturulmuĢ sınıflardır. Genel bir bakıĢ açısıyla laboratuarlar (özel
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sınıflar da diyebiliriz), derste kalıcı öğrenmeler gerçekleĢtirebilmek için içerisinde
projeksiyon, bilgisayar, tepegöz, televizyon ve akıllı tahta gibi teknolojik donanımların
bulunduğu görsel açıdan zengin ve eğitimin her kademesinde uygulanabilir sınıflardır
(Tarman, 2011, 138). Moffat (1957, 55)‟a göre ise; Sosyal bilgiler laboratuarına “öğrenme
atölyesi” demek hiç de yanlıĢ değildir. Sosyal bilgiler laboratuarı, öğrencilerin yabancılık
hissetmeyeceği Ģekilde rahat aynı zamanda onlara çalıĢma zevki verebilecek bir yer
olmalıdır. Moffat (1957, 56) sosyal bilgiler laboratuarlarının (derslik) öğrenci ile öğretmen
arasındaki sosyal bağı güçlendirici etkisi olduğunu vurgulamaktadır.
Sosyal Bilgiler dersliği, fiziki ve sosyal açıdan sosyal bilgiler öğretim materyalleri
ve araç gereçlerinden de yararlanarak dersin farklı düzeydeki kazanımlarını edindirme
hedefine yönelik etkinliklerin gerçekleĢtirilmesine uygun Ģartları taĢıyan dinamik bir
ortamdır (Kaya, 2012, 1000).
Sosyal bilgiler sınıfları (laboratuvar) sosyal bilgiler dersinin daha etkili
iĢlenebilmesi için oluĢturulmuĢ içerisinde derste kullanılabilecek basılı, görsel, iĢitsel,
görsel-iĢitsel ve tümleĢik öğretim araç ve gereçlerinin yer aldığı özel dersliklerdir (Sharpe,
1931; Kohli, 1996; Nas, 2000; Meydan, 2001; Sharma, 2002; Bilen, 2006; Akt. Akdağ ve
Kaymakçı, 2013, 172). Artık sosyal bilgiler sınıflarında farklı tiplerde ders kitapları,
broĢürler, okuma kitapları, farklı türlerde haritalar, küreler, çizelgeler, projeksiyon aletleri
ve donanımları ve bülten panolarını görmek olağan dıĢı bir durum değildir. Bu kadar farklı
çeĢit ve miktarda malzemenin varlığı Sosyal Bilgiler Laboratuvarı ifadesini gündeme
getirmiĢtir.

Ancak, bu ifade, fen bilimlerini çağrıĢtırması ve sosyal bilgiler dersinde

deneysel uygulamaların yapılacağı algısını uyandırması nedeniyle Ģanssız bir seçim
olmuĢtur (Sharma,2007, 120).
2.1.8.1. Sosyal Bilgiler Dersliğinde Bulunması Gereken Araç ve Gereçler
Sosyal bilgiler derslikleri (laboratuarları) dersin en etkili Ģekilde iĢlenebilmesini
hedefleyen içerisinde birtakım araç-gereç ve materyalleri bulunduran özel sınıflardır.
Sosyal bilgiler sınıfları (laboratuarları) basit düzeydeki laboratuarlar olup bu özel sınıfların
asıl amacı öğretim yapmaktır. Bu nedenle sosyal bilgiler laboratuarlarında bir araĢtırma
laboratuarındaki gibi karmaĢık ve kullanımı uzmanlık gerektiren araç-gereçler bulunmaz
(Akgün, 2001, 176- 177 Akt. Akdağ ve Kaymakçı, 2013, 165). Yenilikçi düĢünen
öğretmenler sosyal bilgiler öğretiminde daha fazla sayıda ve daha iyi materyaller
kullanmanın gerektiği konusunda hem fikirdirler ancak, bu ders için özel bir
“laboratuvar”a ihtiyaç olup olmadığı konusunda görüĢ ayrılıkları vardır. Bazıları bu
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ifadeye tamamen karĢı çıkarken, diğerleri de laboratuvarların sahip olması gereken nitelik
ve donanımlar konusunda uzlaĢamamaktadır. Bu konudaki literatür araĢtırmaları
laboratuvarların barındırması gereken materyaller konusunda birbirinden farklı görüĢlerin
olduğunu ortaya koymaktadır. Bazı laboratuvar tasvirleri neredeyse yalnızca kitaplardan
oluĢmaktayken, bazılarında da kitaplar çok küçük bir yer tutmakladır. Laboratuvarların
hangi materyal ve donanımlara sahip olması gerektiği konusunda ilgili materyalin öğretim
sürecindeki değeri ilk göz önüne alınması gereken konu olmalıdır (Sharma,2007,121).
Sosyal bilgiler laboratuvarında hangi materyal ve donanımların olması gerektiği
konusunda yapılan literatür taraması neticesinde çok farklı sonuçlara ulaĢılmaktadır.
Herkesin üzerinde birleĢtiği ortak noktalara bakıldığında ise öncelikle sınıf alanının
öğrencilerin kapladığı alanın bir ila bir buçuk katı kadar fazla olması gerektiği
düĢüncesinde birleĢilmiĢtir. Oturma düzeni için sıraların yerine masalar ve tek kiĢilik
sandalyelerin olması gerektiği; bülten panosu, yazı tahtası, dosya dolapları, alandaki farklı
kitaplarla doldurulmuĢ kitaplıklar, referans kitaplar ve ansiklopediler, sözlükler, atlaslar,
haritalar, resimler ve çizelgeler, grafikler, ve mürekkep, kalem ve kurĢun kalem gibi
kırtasiye malzemeleri bir laboratuvarda olması gereken malzeme listesi içine dahil
edilmiĢtir. Bu konuda en kapsamlı araĢtırmayı Dr. J.W. Baldwin yapmıĢtır. Baldwin‟in
öncelik sırasında oturma düzeni ilk sırada gelmektedir. Sıraların yerine masa ve
sandalyelerin olması savunulmaktadır. Ġkinci sırada bülten panoları ve üçüncü sırada ise
yazı tahtası yer almaktadır (Sharma, 2007, 124).
Literatür

incelendiğinde

sosyal

bilgiler

laboratuarında

(dersliklerinde)

bulundurulması önerilen bazı araç ve gereçler Ģu Ģekilde sıralanmaktadır (Tarman, 2011,
142-143):


Zaman ve mevsim Ģeritleri



Bilgisayar ve internet



Projeksiyon; Tepegöz ve asetatlar, slaytlar



Televizyon ve video; Dersle ilgili kaset, CD, VCD ve DVD setleri.



Tahtalar (Akıllı tahta, etkileĢimli tahtalar, beyaz yazı tahtası, bülten vb.)



Haritalar ve atlaslar; Küreler



AfiĢ, broĢür, resim ve fotoğraflar



Ders kitapları: Elektronik ve yazılı kitaplar, çalıĢma yaprakları ve yardımcı
kitaplar; ünite dergileri, fasiküller; gazete ve diğer süreli yayınlar
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Temel baĢvuru kaynakları (Ansiklopediler, koleksiyonlar vb.)



Bayraklar



Meteorolojik aletler; Ölçüm araçları (Cetvel, pergel vb.)



Modeller, maketler; Tablo, grafik ve diyagramlar
2.1.8.2. Sosyal bilgiler dersinde derslik (laboratuar) kullanımının faydaları
Sosyal bilgiler dersinde derslik (laboratuar) kullanımının faydaları ise Ģu Ģekilde

ifade edilmektedir:


Öğrencilerin herhangi bir konuda bilimsel bilgi öğrenmelerine yarar sağlar.



Öğrencilerin bilimsel nitelikte bir araĢtırmanın nasıl yapılacağını öğrenmelerine
imkan tanır.



Sosyal bilgiler öğretiminin etkili ve nitelikli bir Ģekilde yapılmasını sağlar.



Derse uygun öğrenme atmosferi sağlar.



Öğrencilerin gözlem ve hayal gücünün geliĢmesine yardımcı olur (Kohli, 1996, 201Akt.
Akdağ ve Kaymakçı, 2013, 166).



Öğrencilerin birinci elden kaynaklarla, yazılı ve görsel dokümanlara ulaĢmasını
sağlar.



Dersliğin içinde bulunan materyaller öğrencilerin ilgi ve dikkat düzeyini derse karĢı
arttırır.



Dersliğe girdikleri andan itibaren öğrencilerin dersle iç içe olmalarını sağlar.



Öğrencilere teknoloji ve materyal destekli zengin bir öğretim ortamı sunarak
öğrencilerin dersi daha iyi kavramalarına yardımcı olur.



Öğrencilerin yaparak yaĢayarak öğrenmelerine imkan tanır.



Öğrencilerin bireysel öğrenmelerine katkı sağlar.



Öğrencilere anında dönüt verme olanağı sunar (Sharpe, 1931; Nas, 2000; Meydan,
2001;Sharma, 2002; Bilen, 2006Akt. Akdağ ve Kaymakçı, 2013,167).
2.1.8.3. Sosyal Bilgiler Laboratuarının (dersliğinin ) oluĢturulma süreci:
Laboratuar yöntemi öğrencilerin öğrenecekleri bilgileri deney ve gözlem yaparak

oluĢturdukları, teorik olan bilgileri pratiğe döktükleri bir yöntemdir. Günümüzde fen bilgisi
derslerinin yanında sosyal bilgiler dersinde de kullanılmaya baĢlanan bu yöntem,
öğrencilerin el becerilerini geliĢtirirken, bir yandan yapılacak iĢi idare yeteneği
kazandırmakta, bir yandan da analiz, sentez ve gözlem kabiliyetini arttırmaktadır. Aslında
laboratuar yöntemi öğrencilerin öğretim konularını laboratuar veya özel donanımlı
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sınıflarda bireysel veya gruplar halinde gözlem, deney, yaparak yaĢayarak öğrenme ve
gösteri gibi tekniklerle araĢtırarak öğrenmelerinde izledikleri yoldur (Tarman, 2011,138).
Her sosyal bilgiler odası gerçek bir laboratuar haline gelebilmelidir. Her türlü malzeme
zaman içerisinde tamamlanabilir. Bazı malzemeler ise okulda ucuz bir maliyetle
yapılabilir. Öğrencilerin katkıları ve iĢbirliği ile çok orijinal ürünler ortaya çıkabilir.
Laboratuar bir bakıma, farklı bireylerin ideal bir öğrenme tarzı ile yetiĢen mutlu insanları
meydana getirdiği bir ortamdır. Laboratuarın kıymeti bir bakıma öğrencilerin baĢardıkları
iĢler ile ölçülür. Sosyal bilgiler dersliği bütün sınıflar gibi estetik görünümlü ve aydınlık
olmalıdır. Perdeler, tablolar ve panolar bulunmalı, bununla birlikte laboratuarın asıl
maksadı unutulmadan düzenleme yapılmalıdır. Her Ģeyden önce bir müze yada gösteri
yerinden ziyade bir sınıf hissi vermeli, teĢhir ve sergi malzemeleri gibi kullanılmayan
malzeme ile karma karıĢık hale gelmemelidir. Bir sınıf laboratuarı olarak amacı eğitimöğrenimin amacını oluĢturan faaliyetlere yer vermektir. Bu amaç her zaman akılda
tutulmalıdır (Moffat, 1957, 59).
2.2. ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR
Bu bölümde, gerçekleĢtirilen çalıĢma kapsamında sosyal bilgiler öğretimi ve branĢ
derslik sistemiile ilgili eriĢilebilen araĢtırmalara yer verilmiĢtir
2.2.1. BranĢ Derslik Sistemi Ġle Ġlgili AraĢtırmalar
Yapılandırmacı yaklaĢıma göre tasarlanmıĢ sosyal bilgiler sınıfına iliĢkin öğrenci
görüĢlerinin incelenmesi amacıyla Erdoğan (2009) tarafından yapılan çalıĢmada karma
yöntem kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemi Ġstanbul Sefaköy ilçesindeki Ġnönü
Ġlkögretim Okulunda ögrenim gören 18 ögrenciden oluĢmaktadır. AraĢtırma kapsamında
nicel veri toplama aracı olarak “Sosyal Bilgiler Dersi Ġlgi Ölçegi” kullanılmıĢtır.
AraĢtırmada nitel veri toplamak amacıyla yarı yapılandırılmıĢ mülakat formundan
yararlanılmıĢtır. AraĢtırmada ögrenci görüĢlerinden elde edilen bulgular neticesinde; sosyal
bilgiler dersliklerinin, öğrenmeye elveriĢli bir ortam hazırladığını, sosyal bilgiler dersini
daha ilgi çekici hale getirdiğini, derslikteki araç gereçlerin ise dersin daha nitelikli
iĢlenilmesini sağladığını, bu gibi durumların da ögrencilerin sosyal bilgiler dersindeki
baĢarıları üzerinde olumlu yönde etki sağladığı görülmektedir.
Ġlköğretim ikinci kademe branĢ derslik sistemi uygulamasına iliĢkin idareci,
öğretmen ve öğrenci görüĢlerini incelemek amacıyla Ersöz (2012) tarafından yapılan
araĢtırmada karma yöntem kullanılmıĢ olup, araĢtırmanın nicel boyutunda, tarama yöntemi,
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nitel boyutunda ise durum çalıĢması deseni kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın evrenini, 2011 –
2012 eğitim-öğretim yılında Malatya ve Elazığ ilinde bulunan, yedi resmi ve üç özel
ilköğretim okulunda görevli idareciler, ortaokul öğretmenleri ve ortaokul öğrencileri
oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın nitel boyutunda idarecilerin görüĢlerini almak için yarı
yapılandırılmıĢ görüĢme formu, nicel boyutunda ise öğretmen ve öğrencilerin görüĢlerini
almak üzere anket kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgular neticesinde,
genellikle öğretmenlerin branĢ derslik sistemine iliĢkin daha olumlu düĢüncelere sahip
olduğu, öğrencilerin branĢ derslik uygulamasına iliĢkin olumsuz düĢüncelerinin daha fazla
ön plana çıktığı ve devlet okulunda öğrenim gören öğrencilerin, özel okulda öğrenim gören
öğrencilere göre branĢ derslik sisteminin olumsuz yönlerine daha çok vurgu yaptığı ortaya
çıkmıĢtır.
Coğrafya öğretiminde laboratuvar çalıĢmalarının öğrenci baĢarısı üzerine etkisini
belirlemek amacıyla Dündar (2010) tarafından yapılan çalıĢmada deneysel yöntem
kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın deney grubu Kırıkkale ili Karakeçili Çok Programlı Lisesi‟nde
öğrenim gören 9.sınıf öğrencilerinden oluĢurken, kontrol grubu ise Karakeçili Ġmam Hatip
Lisesi 9.sınıf öğrencilerinden oluĢmuĢtur. Rüzgâr AĢındırma ve Biriktirme Ģekilleri‟nin
öğretimine geçilmeden önce, üniteye iliĢkin araĢtırma testi, gruplara öntest olarak
uygulanmıĢtır. Deney ve kontrol gruplarına farklı yöntemlerle konunun öğretilmesinin
ardından, öncesinde uygulanan test son test olarak kullanılmıĢtır. Elde edilen bulgular
ıĢığında; Coğrafya dersinde laboratuar kullanımının öğrenci baĢarısını artırması açısından
klasik öğretim yöntemlerine göre daha etkili bir yöntem olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Ortaöğretim coğrafya eğitiminde materyal kullanımı ve coğrafya sınıflarının
gerekliliği

adlı yüksek lisans tez çalıĢması, coğrafya dersleri için kullanılabilecek

materyaller ile donatılmıĢ coğrafya branĢ dersliklerinin gerekliliğini ortaya koymak
amacıyla Kurtkaya (2010) tarafından hazırlanmıĢtır. AraĢtırma tarama modellidir.
AraĢtırmanın örneklemini Kastamonu il merkezindeki ortaöğretim kurumlarında görevli
coğrafya öğretmenleri ve okul yöneticileri oluĢturmuĢtur. AraĢtırma verileri, araĢtırmacı
tarafından hazırlanan, Okul Yöneticileri soru formunda 16; Coğrafya Öğretmeni soru
formunda 20 sorudan oluĢan iki ayrı anket yardımıyla toplanmıĢtır. Elde edilen bulgular
neticesinde okul yöneticilerinin %78‟i okullarda coğrafya branĢ dersliklerinin olmama
sebebini fiziki yetersizlik olarak ifade etmekte ve bu yöneticilerin %92‟si okullarda
materyallerle donatılmıĢ coğrafya sınıflarının öğrenci baĢarısı üzerinde etkili olacağına
inanmaktadır. Coğrafya öğretmenlerinin tamamı okullarda tam donanımlı coğrafya branĢ
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derslikleri kurulursa bunun öğrenci baĢarıları üzerinde etkili olacağına ve bu öğretmenlerin
%94‟ü de mesleki açıdan verimliliklerinin de artacağına inanmaktadır.
Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin branĢ dersliğine iliĢkin görüĢlerini belirlemeye
yönelik araĢtırmada Ġbret, Bayraktar ve Kocaman (2011) nitel araĢtırma yöntemlerinden
betimsel analiz kullanmıĢlardır. AraĢtırma kapsamında, Kastamonu ilinde görev yapan ve
okullarında branĢ dersliği uygulaması olan 30 sosyal bilgiler öğretmeni araĢtırmanın
çalıĢma grubunu oluĢturmuĢtur. AraĢtırmada elde edilen veriler, araĢtırmacı tarafından
oluĢturulan görüĢme formu ile toplanmıĢtır. AraĢtırma kapsamında elde edilen bulgular
neticesinde görüĢmeye katılan öğretmenlerin tamamının branĢ dersliği uygulaması olan bir
okulda çalıĢmak istediği, branĢ dersliklerinin amacına uygun olarak düzenlenmediği ve
dersliklerin araç-gereç ve materyal açısından eksik olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Ġlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler öğrenme ortamına iliĢkin beklentilerini
belirleme amacıyla Kaya

(2012) tarafından

yapılan

çalıĢmada

nitel

araĢtırma

yöntemlerinden yarı yapılandırılmıĢ görüĢme tekniğinden yararlanılmıĢtır. AraĢtırma
kapsmında amaçlı örnekleme çeĢitlerinden benzeĢik örnekleme tekniği kullanılmıĢtır.
Verilerin analizinde betimsel analiz yapılmıĢtır. Öğrencilerin beklentileri arasında Sosyal
Bilgiler öğrenme ortamının sosyal ve fiziki boyutuna iliĢkin görüĢler yer almıĢtır. Öte
yandan dersliklerdeki elektronik, grafik, üç boyutlu, gösterim ve basılı araç-gereçlere
iliĢkin öğrenci beklentileri de aktarılmıĢtır. Öğrenci görüĢleri ıĢığında, Sosyal Bilgiler
öğrenme ortamı, özellikle olay yeri, canlandırma ve simülasyon çalıĢmalarıyla yaĢanılarak
öğrenilen bir ortam olmalıdır sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Sosyal Bilgiler öğretiminde sosyal bilgiler dersliği kullanımına iliĢkin öğretmen
görüĢlerini belirleme amacıyla Kaya (2012) tarafından yapılan çalıĢmada nitel araĢtırma
yöntemlerinden yarı yapılandırılmıĢ görüĢme tekniğinden yararlanılmıĢtır. Arastırmanın
örneklem grubunu EskiĢehir il merkezindeki 18 okulda görev yapan ve sosyal bilgiler
dersine giren sınıf öğretmenleri ve sosyal bilgiler öğretmenleri oluĢturmaktadır. Verilerin
analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıĢtır. Elde edilen bulgular neticesinde okullarda
sosyal bilgiler dersliği düzenlemesinin uygun olacağı, sosyal ve fiziki ortamın taĢıması
gereken özellikler, dersliklerde elektronik, üç boyutlu, grafik, gösterim ve basılı araçgereçlere yer verilmesi konusunda öğretmenlerin görüĢlerinin yoğunlaĢtığı görülmüĢtür.
Sosyal bilgiler öğretiminde harita ve grafik kullanımının eğitimi destekleme
düzeyini belirleme amacıyla Göksel (2007) tarafından hazırlanan araĢtırmada tarama
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yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın evrenini Manisa‟nın Demirci , Gördes , Akhisar ,
Soma , Kırkağaç ve KöprübaĢı ilçelerindeki ilköğretim kurumlarında okuyan öğrenciler ile
bu kurumlarda görevli sosyal bilgiler öğretmenleri oluĢturmaktadır. AraĢtırmada verileri
toplamak amacıyla araĢtırmacı tarafından hazırlanan anket kullanılmıĢtır. UlaĢılan bulgular
neticesinde örnekleme giren okullarda sosyal bilgiler dersi için hazırlanmıĢ özel bir sınıfın
genel olarak mevcut olmadığı görülmüĢtür. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin %70‟i
okullarında sosyal bilgiler laboratuarının bulunmadığını belirtirken , öğretmenlerin %27‟si
ise okullarında sosyal bilgiler laboratuarının olduğunu belirtmistir.
Sosyal Bilgiler Laboratuvarlarının (Sınıflarının) Sosyal Bilgiler Öğretiminde
Etkililiği Üzerine Bir ÇalıĢma yürüten Akdağ ve Kaymakçı (2013) araĢtırmalarında
deneysel yöntemin ön test-son test-kontrol gruplu desenini kullanmıĢtır. Sosyal Bilgiler
dersliklerinin diğer bir ifadeyle laboratuarlarının öğrencilerin akademik baĢarılarına
etkisini ortaya koyma amacı taĢıyan bu araĢtırmaya, 2008–2009 eğitim öğretim yılında
Konya Ġlinde yer alan Meram Mehmet Karacığanlar Ġlköğretim Okulu ve Selçuklu MareĢal
Mustafa Kemal Ġlköğretim Okulu 7. sınıf öğrencileri katkı sağlamıĢtır. AraĢtırma bulguları
neticesinde sosyal bilgiler laboratuvarlarının (dersliklerinin) klasik dersliklere nazaran
öğrencilerin sosyal bilgiler dersindeki baĢarıları üzerinde daha etkili olduğu saptanmıĢ,
sosyal bilgiler dersliğinde öğrenim gören deney grubundaki öğrencilerin klasik sınıf
ortamında öğrenim gören kontrol grubu öğrencilerine göre Türk Tarihi‟nde Yolculuk adlı
ünitede verilen bilgileri daha iyi kavradıkları görülmüĢtür. AraĢtırma kapsamında sosyal
bilgiler laboratuvarları ve bu laboratuvarların kullanımına iliĢkin araĢtırmalara yüksek
lisans ve doktora düzeyinde daha fazla yer verilmesi ve araĢtırmaların nitelik ve nicelik
açısından artırılması önerisinde bulunulmuĢtur.
Literatür araĢtıması çerçevesinde, Türkiye‟de yaklaĢık on yıldır uygulanmakta olan
branĢ derslik sistemine iliĢkin yeterince araĢtırma olmadığı görülmektedir. BranĢ
dersliklerinin farklı branĢlar bazında incelenmesi ve değerlendirilmesi adına bu
araĢtırmanın katkı sağlayacağı düĢünülmektedir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
3. YÖNTEM
Bu bölümde araĢtırmanın yöntemi, evren ve örneklemi, veri toplama araçları,
verilerin toplanması ve veri analizine iliĢkin açıklayıcı bilgiler yer almaktadır.
3.1. AraĢtırmanın Modeli
AraĢtırmada Sosyal Bilgiler dersinde branĢ derslik sistemi uygulamasını öğretmen,
öğrenci ve idareci görüĢlerine göre değerlendirmek için nicel ve nitel araĢtırma
yöntemlerinin birlikte kullanıldığı “karma” yöntem kullanılmıĢtır. Karma yöntem, nicel ve
nitel araĢtırma yöntemlerini birleĢtirme gücüyle beraber her iki yaklaĢımın sınırlılıklarını
en aza indirmesi sebebiyle tercih edilir (Creswell, 2014, 218). Bu araĢtırmada, Creswell ve
Clark (2014)‟nin sınıflandırmasındaki karma yöntem desenlerinden “yakınsayan paralel
desen” kullanılmıĢtır. Bu desen, araĢtırmacının nitel ve nicel aĢamaları araĢtırma sürecinin
bir aĢamasında eĢ zamanlı (yaklaĢık aynı zamanlarda baĢlayıp biten) olarak uygulamasıyla
oluĢur (Creswell, 2014, 219). Yakınsayan yaklaĢımda bulgular kısmında nitel ve nicel
veriler analiz edilirken tartıĢma bölümünde nitel ve nicel verileri yorumlama ve
karĢılaĢtırma yer alır (Creswell, 2014, 223).
AraĢtırmanın nicel boyutunda, Sosyal bilgiler dersinde branĢ derslik sistemi
uygulamasını öğretmen ve öğrenci görüĢlerine göre değerlendirmek amacıyla tarama
modeli kullanılmıĢtır. Tarama (survey) modeli; “olayların, objelerin, varlıkların,
kurumların, grupların ve çeşitli alanların ne olduğunu betimleye, açıklamaya çalışan bir
model”dir (Kaptan, 1998, 58). Karasar (2013, 77) tarama modelini “geçmişte ya da halen
var olan durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımdır”
Ģeklinde tanımlarken, Büyüköztürk vd. (2013, 177) ise “bir konuya ya da olaya ilişkin
katılımcıların görüşlerinin ya da ilgi, beceri, yetenek, tutum vb. özelliklerinin belirlendiği
genellikle diğer araştırmalara göre görece daha büyük örneklemler üzerinde yapılan
araştırmalar” Ģeklinde tanımlamıĢtır.
AraĢtırmanın nitel boyutunda ise Sosyal Bilgiler dersinde branĢ derslik sistemi
uygulamasına iliĢkin idareci görüĢlerini belirlemek amacıyla durum çalıĢması deseni
kullanılmıĢtır. Nitel durum çalıĢmasının en temel özelliği bir ya da birkaç durumun
derinliğine araĢtırılmasıdır. Yani bir duruma iliĢkin etkenler (ortam, bireyler, olaylar,
süreçler, vb.) bütüncül bir yaklaĢımla araĢtırılır ve ilgili durumu nasıl etkiledikleri ve ilgili
durumdan nasıl etkilendikleri üzerine odaklanılır (Yıldırım ve ġimĢek, 2008, 36).

3.2. AraĢtırmanının Evren ve Örneklemi/ ÇalıĢma Grubu
3.2.1. Nicel Veriler için Evren ve Örneklem
AraĢtırmanın nicel boyutundaki evrenini, 2015-2016 eğitim öğretim yılı içerisinde
Bartın ilinde branĢ derslik sistemi uygulayan 27 ortaokuldaki; sosyal bilgiler öğretmenleri
ve bu ortaokullarda öğrenim gören 5. 6. ve 7. sınıf öğrencileri oluĢturmaktadır. AraĢtırma
kapsamında branĢ derslik sistemini uygulayan 27 ortaokuldaki 36 sosyal bilgiler
öğretmeninin tamamına ulaĢılmıĢ olup örneklem alınmamıĢtır. Tablo 3‟ te araĢtırmaya
katılan öğretmenlerin kiĢisel bilgilerine yer verilmiĢtir.
Tablo 3: Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin kiĢisel bilgileri

Cinsiyet

Atamaya Esas BranĢ

Mesleki Kıdem

f

%

Kadın

16

44,4

Erkek

20

55,5

Sosyal Bilgiler

32

88,8

Tarih

3

8,3

Coğrafya

1

2,7

0-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl ve üzeri

10
8
9
5
4

27,7
22,2
25,0
13,8
11,0

Tablo 3 incelendiğinde, araĢtırmaya katılan 36 Sosyal Bilgiler öğretmeninin 16‟ sı
(%44,4) kadın, 20‟ si (%55,5) erkek öğretmenlerden oluĢmaktadır. Öğretmenlerin atamaya
esas branĢları; 32 (%88,8) Sosyal Bilgiler, 3 (%8,3) Tarih ve 1 (%2,7) coğrafya branĢından
oluĢmaktadır. Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine bakıldığında,

0-5 yıl kıdeme sahip

öğretmenlerin sayısı 10 (%27,7), 6-10 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin sayısı 8 (%22,2), 1115 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin sayısı 9 (%25,0), 16-20 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin
sayısı 5 (%13,8), 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlerin sayısının ise 4 (%11,0)‟ dür.
BranĢ derslik sistemi uygulayan 27 ortaokul arasından amaçlı örneklem alma
yoluyla seçilmiĢ 11 ortaokuldaki 5. 6. ve 7. sınıf öğrencileri ise araĢtırmanın öğrenci
çalıĢma evrenini oluĢturmaktadır. AraĢtırma kapsamında 8. Sınıf öğrencileri TEOG
sınavına hazırlık sürecinde olmalarından dolayı örneklem grubuna alınmamıĢtır. Amaçlı
örneklem yaklaĢımının temel amacı, araĢtırma konusunu oluĢturan olay, kiĢi ya da durumla
ilgili ve belirli bir amaca yönelik olarak derinlemesine bilgi toplamaktır (Maxwell, 1996,
71). Amaçlı örneklemede araĢtırmacının amaçlarına en uygun yanıtı verebilecek birey ve
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objeler arasından örneklem seçimi yapılır (Aziz, 2011, 55). Amaçlı örneklem seçimi
sürecinde ilk olarak Bartın Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaret edilerek branĢ dersliği
uygulayan okullar tespit edilmiĢtir. AraĢtırma kapsamında branĢ derslik sistemi uygulayan
27 ortaokul arasından, öğrenci verilerini toplamak amacıyla, araĢtırmanın amacına hizmet
edecek nitelikte, her ilçeden en az iki ortaokul olmak üzere 11 ortaokul seçilmiĢtir.
AraĢtırma kapsamında her ilçeden donanımı yeterli nitelikte okulların seçilmesine özen
gösterilmiĢtir. Okulların belirlenmesinin ardından, her sınıf düzeyinde birer tane Ģube,
rastgele örneklem yoluyla belirlenerek öğrenci örneklem grubu oluĢturulmuĢtur.
AraĢtırmanın örneklem grubunu, devlet okullarında öğrenim gören, 5. 6. ve 7. sınıfta, 350
kız ve 414 erkek olmak üzere toplam 764 öğrenci oluĢturmaktadır. Tablo 4‟ te araĢtırmaya
katılan öğrencilerin kiĢisel bilgilerine yer verilmiĢtir.
Tablo 4: AraĢtırmaya katılan öğrencilere iliĢkin kiĢisel bilgiler

Cinsiyet

Sınıf Düzeyi

f

%

Kız

350

45,8

Erkek

414

54,2

5. Sınıf

256

33,5

6.Sınıf

259

33,9

7.Sınıf

249

32,6

Tablo 4‟ de de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlere göre
dağılımı incelendiğinde 764 öğrencinin 350‟ si (%45,8) kız, 414‟ ü (%54,2) erkek
öğrencilerden oluĢmaktadır. Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre dağılımı incelendiğinde,
256‟sı (%33,5) 5.sınıf, 259‟ u (%33,9) 6.sınıf ve 249‟u (%32,6) 7.sınıf öğrencilerinden
oluĢmaktadır.
3.2.2. Nitel Veriler Ġçin ÇalıĢma Grubu
Sosyal bilgiler dersinde branĢ derslik sistemi uygulamasını öğretmen, öğrenci ve
idareci görüĢlerine göre değerlendirme amacı taĢıyan araĢtırmanın nitel boyuttaki çalıĢma
grubunu, Bartın ilinde branĢ derslik sistemi uygulaması yapan 27 ortaokuldaki 52 idareci,
36 Sosyal Bilgiler öğretmeni ve 27 ortaokul arasından amaçlı örnekleme yoluyla seçilmiĢ
11 ortaokuldaki 764 5. 6. ve 7.sınıf öğrencileri oluĢturmaktadır. Öğretmenlerin ve
idarecilerin seçiminde ayrıca örneklem alma yoluna gidilmemiĢ, tamamına ulaĢılmaya
çalıĢılmıĢ ancak araĢtırma, gönüllülük esaslı yapıldığı için 3 idareci araĢtırmaya katılmak
istememiĢtir. Tablo 5‟ te araĢtırmaya katılan idarecilerin kiĢisel bilgilerine yer verilmiĢtir.
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Tablo 5: AraĢtırmaya katılan idarecilere iliĢkin kiĢisel bilgiler

Cinsiyet
Ġdari Pozisyon

BranĢ

Mesleki Kıdem

f

%

Kadın

4

7,7

Erkek

48

92,3

Müdür

26

50,0

Müdür Yardımcısı

26

50,0

Sosyal Bilgiler
Fen ve Teknoloji
Sınıf
Türkçe
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Beden Eğitimi
Diğer
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21 -25 yıl
26-yıl ve üzeri

14
6
6
5
5
4
12
7
11
10
9
9
6

26,9
11,5
11,5
9,6
9,6
7,7
23,1
13,5
21,2
19,2
17,3
17,3
11,6

Tablo 5‟ te de görüldüğü gibi idarecilerin cinsiyetlere göre dağılımı incelendiğinde
52 idarecinin 4‟ü (%7,7) kadın, 48‟ i (%92,3) erkeklerden oluĢmaktadır. Ġdari
pozisyonlarına göre dağılımı incelendiğinde, 26‟ sı (%50) müdür, 26‟ sı (%50) müdür
yardımcılarından oluĢmaktadır. Ġdarecilerin branĢlarına göre dağılımı incelendiğinde 14‟ ü
(%26,9) Sosyal Bilgiler, 6‟ sı (%11,5) Fen ve Teknoloji, 6‟sı (%11,5) Sınıf, 5‟i (%9,6)
Türkçe, 5‟ i (%9,6) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 12‟ si ise (%23,1) diğer branĢlardan
oluĢmaktadır. Kıdemlerine göre dağılım incelendiğinde 7‟ si (% 13,5) 1-5 yıl arası kıdeme,
11‟ i (%21,2) 6-10 yıl arası kıdeme, 10‟ u (%19,2) 11-15 yıl arası kıdeme, 9‟ u (%17,3) 1620 yıl arası kıdeme, 9‟ u (%17,3) 21-25 yıl arası kıdeme, 6‟ sı (%11,6) 26 yıl ve üzeri
kıdeme sahiptir.
3.3. Veri Toplama Araçları
ÇalıĢmanın bu bölümünde nicel ve nitel veri toplama araçlarından ve
özelliklerinden bahsedilmiĢtir.
3.3.1. Nicel Veri Toplama Araçları
AraĢtırmada nicel veri toplama araçları olarak Sosyal Bilgiler BranĢ Derslik Sistemi
Öğretmen Değerlendirme Ölçeği (EK-1), Sosyal Bilgiler Dersi BranĢ Dersliği Gözlem
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Formu (EK-2), Sosyal Bilgiler BranĢ Derslik Sistemi Öğrenci Değerlendirme Ölçeği (EK3), kullanılmıĢ olup bu ölçekler aĢağıda tanıtılmıĢtır.
3.3.1.1. Sosyal Bilgiler BranĢ Derslik Sistemi Değerlendirme Ölçeği
(Öğretmen)
AraĢtırmada Sosyal bilgiler dersinde branĢ derslik sistemi uygulamasını öğretmen
görüĢlerine göre değerlendirmek amacıyla 26 maddeden oluĢan 3‟lü likert tipi Sosyal
bilgiler branĢ derslik sistemi değerlendirme ölçeği (öğretmen) geliĢtirilmiĢtir. Ölçeğin
geliĢtirilmesi aĢamasında Ersöz (2012)‟ ün “Ġlköğretim Ġkinci Kademe BranĢ Derslik
Sistemi Uygulamasına ĠliĢkin Ġdareci, Öğretmen ve Öğrenci GörüĢleri” adlı araĢtırmasında
kullanmıĢ olduğu 3‟lü likert tipi anket formu gerekli izinler alınarak kullanılmıĢ ve ölçek
Sosyal Bilgiler branĢına uyarlanmıĢtır.
Pilot uygulama kapsamında Bartın Ġl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokullarda
görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinin (36) görüĢleri alınarak güvenirlik çalıĢması
yapılmıĢ Cronbach‟s Alpha güvenirlik katsayısı α= .92 olarak bulunmuĢtur. Örneklem
sayısı, faktör analizi için yetersiz olduğu için (36) faktör analizi yapılamamıĢ, maddeler
araĢtırmacı tarafından 4 grupta incelenerek yorumlanmıĢtır. Birinci grupta Sosyal Bilgiler
branĢ dersliklerinin mesleki açıdan öğretmenlere sağladığı faydalara iliĢkin 6 madde, ikinci
grupta Sosyal Bilgiler branĢ dersliklerinin eğitim öğretim sürecindeki faydalarına iliĢkin 8
madde, üçüncü grupta Sosyal Bilgiler branĢ dersliklerinin öğretmenlere sunduğu imkan ve
olanaklara iliĢkin 9 madde, son olarak dördüncü grupta ise Sosyal Bilgiler branĢ
dersliklerinin olumsuz yanlarına iliĢkin 3 madde yer almıĢtır.
Veri toplama amacıyla kullanılan ölçek üç bölümden oluĢmaktadır. Ölçeğin birinci
bölümünde araĢtırmanın uygulanacağı öğretmenlerin kiĢisel bilgilerini içeren sorular yer
almaktadır. Ġkinci bölümde Sosyal Bilgiler dersinde branĢ derslik sistemi uygulamasının
öğretmenler tarafından değerlendirileceği 3‟lü likert tipi derecelendirme formundan oluĢan
26 adet ölçek maddesi yer almaktadır. Katılımcılardan her maddenin karĢısında bulunan
“katılıyorum”, ortadayım” ve “ katılmıyorum” seçeneklerinden birinin iĢaretlenmesi
istenmektedir. Veri toplama araçları Ģu Ģekilde derecelendirilmiĢtir: Katılıyorum (3),
Ortadayım (2), Katılmıyorum (1). Verilere iliĢkin sayısal değerler aĢağıda gösterilmektedir.
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Tablo 6: Öğretmen ölçeğine iliĢkin sayısal veri aralığı
Ġfade

Puan

Puan Aralığı

Katılıyorum

3

2,34-3,00

Ortadayım

2

1,67-2,33

Katılmıyorum

1

1,00-1,66

Veri toplama aracının üçüncü bölümü ise öğretmenlere ait nitel verilerin toplandığı
açık uçlu üç sorudan oluĢmaktadır. Bu bölümde öğretmenlerden sosyal bilgiler dersinde
branĢ derslik sistemi uygulamasının olumlu, olumsuz yönlerini ve branĢ dersliklerinin
fiziksel ve donanımsal olarak nasıl olmasını istediklerine yönelik beklentilerini yazmaları
istenmiĢtir.
3.3.1.2. Sosyal Bilgiler BranĢ Derslik Sistemi Değerlendirme Ölçeği (Öğrenci)
AraĢtırmada Sosyal bilgiler dersinde branĢ derslik sistemi uygulamasını öğrenci
görüĢlerine göre değerlendirmek için 15 maddeden oluĢan 3‟lü likert tipi Sosyal bilgiler
branĢ derslik sistemi öğrenci değerlendirme ölçeği geliĢtirilmiĢtir. Ölçeğin geliĢtirilmesi
aĢamasında Ersöz (2012)‟ün “Ġlköğretim Ġkinci Kademe BranĢ Derslik Sistemi
Uygulamasına ĠliĢkin Ġdareci, Öğretmen ve Öğrenci GörüĢleri” adlı araĢtırmasında
kullanmıĢ olduğu 3‟lü likert tipi öğrenci ölçek formu gerekli izinler alınarak kullanılmıĢ ve
ölçek Sosyal Bilgiler branĢına uyarlanmıĢtır.
Sosyal Bilgiler dersinde branĢ derslik sistemi uygulamasını öğrenci görüĢlerine
göre değerlendirmeye yönelik veri toplama aracının güvenirliğini sağlamak için, gerekli
izinler alındıktan sonra, Bartın ilinde branĢ dersliği uygulayan bir okulda öğrenim gören
165 öğrenciye pilot uygulama için ölçek uygulanmıĢtır. Uygulama sonrası ölçeğin
Cronbach‟s Alpha güvenirlik katsayısı α= .75 olarak bulunmuĢtur.
Verilerin faktör analizi için uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi ve Barlett
testi ile sınanmıĢtır. Elde edilen analiz sonuçları Tablo 4‟de sunulmuĢtur.
Tablo 7: Öğrenci ölçeğinin kmo ve barlett testi değerleri
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliği

Barlett Testi

.761

Ki-Kare Değeri

538.274

sd

105

p

.000*

*p<.001
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Bu araĢtırmada Tablo 4‟te görüldüğü gibi KMO değeri .761 olarak bulunmuĢtur.
Bu sonuçlar örneklemin ota düzeyde yeterliliğe sahip olduğunu göstermektedir. Verilerin
faktör analizi için uygun olup olmadığına karar vermek amacıyla kullanılan bir diğer ölçüt
de Barlett testinin istatistiksel açıdan anlamlılığıdır. Tablo 4‟te görüldüğü gibi Barlett testi
de istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur (p<.001). Verilerin faktör analizine uygun
olduğunun belirlenmesinin ardından ölçeğin faktör analizi yapılmıĢ ve bunun sonucunda
14 numaralı ölçek maddesi faktör yükü düĢük olduğu için ölçekten çıkarılmıĢtır. Ölçekte
biniĢik madde bulunmamıĢtır. Ölçeğe ait faktör yükleri Tablo 5‟de görüldüğü gibidir.
Tablo 8: DöndürülmüĢ faktör matrisi
Faktör
Madde

1

6. Sosyal bilgiler dersliği sayesinde öğretmenimiz dersimizle ilgili her türlü araç ve
gereci rahatlıkla kullanabilir.
3.Sosyal bilgiler dersliğindeki eğitim araçları ve materyaller ilgimi çekiyor.
12.Sosyal bilgiler dersinde yaptığımız çalıĢmalarımız ve projelerimiz dersliğimizde
sergilenir.

2

,785
,684
,669

5.Sosyal bilgiler dersliği, öğretmenime daha kolay ulaĢabilmeme katkı sağlıyor.

,626

7.Sosyal bilgiler dersliği sosyal bilgiler dersine olan ilgimi arttırıyor.

,571

,421

9.Sosyal bilgiler dersliğinde ders iĢlemek dersi verimli geçirmemizi sağlıyor.

,533

,368

,508

,347

4.Sosyal bilgiler dersliğindeki panolar ve görsel materyaller bu dersi daha iyi
anlamama katkı sağlıyor.
2.Sosyal bilgiler dersi için sınıf değiĢtirmek beni yoruyor.

,797

15.Bütün derslerimi tek bir sınıfta iĢlemek istiyorum.

,677

8.Sosyal bilgiler dersliği sosyal bilgiler dersindeki baĢarımı arttırıyor.

,518

11.Sosyal bilgiler dersinde branĢ derslik sistemi uygulanmasını istemiyorum.

,457

1.Sosyal bilgiler dersinin sosyal bilgiler sınıfında iĢlenmesinden hoĢlanıyorum.

,321

,638
,418

14.Derslik kilitli olduğunda ders çalıĢabileceğimiz alanlar olmalıdır.

-,391

,446

10.Ders zili çaldığında gideceğimiz derslik kilitli ise sıkıntı yaĢıyoruz.
13. Sınıf değiĢtirirken sürekli kargaĢa yaĢanıyor.

3

,560
-,487

Veri toplama amacıyla kullanılan ölçek üç bölümden oluĢmaktadır. Anketin birinci
bölümünde öğrencilerin kiĢisel bilgilerini içeren sorular yer almaktadır. Ġkinci bölümde
Sosyal Bilgiler dersinde branĢ derslik sistemi uygulamasının öğrenciler tarafından
değerlendirileceği 3‟lü likert tipi derecelendirme formundan oluĢan 15 adet soru yer
almaktadır. Öğrencilerden her maddenin karĢısında bulunan “katılıyorum”, ortadayım” ve
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“ katılmıyorum” seçeneklerinden birini iĢaretlemesi istenmektedir. Veri toplama araçları Ģu
Ģekilde derecelendirilmiĢtir: Katılıyorum (3), Ortadayım (2), Katılmıyorum (1).
Veri toplama aracının üçüncü bölümü ise öğrencilere ait nitel verilerin toplandığı
açık uçlu iki sorudan oluĢmaktadır. Bu bölümde öğrencilerden sosyal bilgiler dersinde
branĢ derslik sistemi uygulamasının olumlu ve olumsuz yönlerini ifade etmeleri
istenmiĢtir.
3.3.1.3. Sosyal Bilgiler Derslik Sistemi Gözlem Formu ( Öğretmen)
AraĢtırmada Sosyal bilgiler derslikleriyle ilgili mevcut durumu belirleyebilmek
adına, araĢtırmacı tarafından 22 maddeden oluĢan 3‟lü likert tipi “Sosyal Bilgiler Dersi
BranĢ Dersliği Gözlem Formu” geliĢtirilmiĢtir. Ölçeğin geliĢtirilmesi aĢamasında literatür
taraması yapılmıĢ ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüĢlerinden yararlanılmıĢtır.
Gözlem formu okullarda Sosyal Bilgiler dersinde uygulanmakta olan BranĢ Derslik
Sistemi ile ilgili olarak sınıfların olanakları, donanımları ve standardı belirleyebilmek
adına

oluĢturulmuĢtur.

Öğretmenlerimizin

alanlarına

özgü

olarak

kullandıkları

dersliklerinin niteliklerini ve mevcut durumunu belirleme amacı taĢımaktadır. Gözlem
formu tek bölümden oluĢmakta olup öğretmenlerden 22 maddenin her birini “Evet”,
“hayır” ve “kısmen” Ģeklinde cevaplandırması istenmektedir. AraĢtırmada dersliklerin
sahip olduğu imkanlarla ilgili durum tespiti yapılması hedeflenmiĢtir ve öğretmenlerden
evet /hayır cevabının alınması yeterli görülmüĢtür ancak bazı fiziksel olanakların tam
zamanlı ve tam kapasite ile kullanıma hazır olmamasından dolayı kısmen seçeneği de
eklenmiĢtir. Veri toplama araçları Ģu Ģekilde derecelendirilmiĢtir: Evet (3), Kısmen (2),
Hayır (1).
3.3.2. Nitel Veri Toplama Araçları
AraĢtırmada nitel verileri toplamak amacıyla öğrenci ve öğretmen boyutunda açık
uçlu sorular kullanılırken, idareci boyutunda açık uçlu anket formu kullanılmıĢtır. BranĢ
Derslik Sistemi Açık Uçlu Anket Formu (Ġdareci ), (EK-4) aĢağıda tanıtılmıĢtır.
3.3.2.1. Ġdarecilere Uygulanan Açık Uçlu Anket Formu
AraĢtırmada, nitel verileri toplamak; idarecilerin branĢ derslik sistemine iliĢkin
görüĢlerini almak için açık uçlu 5 sorudan oluĢan anket formu geliĢtirilmiĢtir. Ölçeğin
geliĢtirilmesi aĢamasında Ersöz (2012)‟ün “Ġlköğretim Ġkinci Kademe BranĢ Derslik
Sistemi Uygulamasına ĠliĢkin Ġdareci, Öğretmen ve Öğrenci GörüĢleri” adlı araĢtırmasında
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idareciler için kullanmıĢ olduğu görüĢme formu gerekli izinler alınarak kullanılmıĢ ve
yeniden düzenlenmiĢtir.
Nicel ve nitel veri toplama araçlarının geliĢtirilmesi aĢamasında, her bir ölçme aracı
Eğitim Programları ve Öğretim (2), Ölçme Değerlendirme (1), Rehberlik (1), Fen
Bilimleri(2) ve Sosyal Bilgiler (1) alanlarında görevli akademisyenlere ve Sosyal Bilgiler
Öğretmenlerine (2) gösterilmiĢ, uzman görüĢü doğrultusunda gerekli düzenlemeler
yapıldıktan sonra son halini almıĢtır.
3.4. Verilerin Toplanması
ÇalıĢmanın bu bölümünde nicel ve nitel veri toplama araçlarının uygulanması ve
verilerin toplanması süreçlerinden bahsedilmiĢtir.
3.4.1. Nicel Verilerin Toplanması
AraĢtırmada kullanılan ölçeklerin uygulamaları 2015-2016 eğitim öğretim yılında
Ocak, ġubat ve Mart ayları içinde yapılmıĢtır. Uygulama öncesinde ilgili kurumlardan
gerekli izinler alınmıĢ, okul idarecileriyle ön görüĢmeler yapılıp belirlenen tarih ve
saatlerde okullar ziyaret edilmiĢtir. Uygulamaya katılacak olan öğrenciler her sınıf
düzeyinde sınıf mevcutları cinsiyete göre dengeli dağılan Ģubelerden belirlenmiĢ ve okul
idaresinin uygun gördüğü zaman dilimlerinde uygulama gerçekleĢtirilmiĢtir. Ölçekler
dağıtılmadan öğretmenlere ve öğrencilere uygulama hakkında açıklama yapılarak
araĢtırmanın önemi vurgulanmıĢtır. Ölçeklerin cevaplama süresi yaklaĢık 20 dakika
almıĢtır.
3.4.2. Nitel Verilerin Toplanması
AraĢtırmaya iliĢkin verilerin toplanmasında kullanılmak üzere geliĢtirilen ölçme
aracının uygulaması 2015-2016 eğitim-öğretim yılı Ocak, ġubat ve Mart ayları içinde
gerçekleĢtirilmiĢtir. Uygulama öncesinde ilgili makamlardan gerekli izinler alınmıĢtır.
Okul idarecileriyle ön görüĢmeler yapılarak okullar randevulu bir Ģekilde ziyaret edilmiĢtir.
Uygulamalar için araĢtırma ile ilgili bilgi verildikten sonra örnek açık uçlu anket formu ve
araĢtırmanın gerçekleĢebilmesi için gerekli olan izin onayı ilgililere verilmiĢtir. Ölçme
aracı araĢtırmacı tarafından bizzat uygulanmıĢ, uygulama sırasında idareciler soruları yazılı
bir Ģekilde cevaplandırmıĢtır. Cevaplandırılan ölçme aracı genellikle aynı gün idarecilerden
toplanmıĢtır.
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3.5. Verilerin Analizi
ÇalıĢmanın bu bölümünde nicel ve nitel verilerin analizinden ve veri çözümleme
süreçlerinden bahsedilmiĢtir.
3.5.1. Nicel Verilerin Analizi
AraĢtırma kapsamında Bartın Ġlinde branĢ derslik sistemini uygulayan okullarda
görev yapan 36 Sosyal Bilgiler Öğretmenine ölçek uygulanmıĢtır. Elde edilen verilerin
analizi SSPS 22 paket programı kullanılarak yapılmıĢtır. Bu araĢtırmada kullanılan “Sosyal
Bilgiler Dersi BranĢ Derslik Sistemi Değerlendirme Ölçeği (Öğretmen)”nin Cronbach‟s
Alpha güvenirlik katsayısı α= .92 olarak bulunmuĢtur. Veriler istatistik programı aracılığı
ile yüzde (%) ve frekans(f) kullanılarak çözümlenmiĢtir. Ölçekteki verilerin normallik
dağılımını incelemek için Shapiro-Wilk-W ve Kolmogorov Smirnov testleri uygulanmıĢ
p<.01 değeri elde edildiği için dağılımın normal olmadığı sonucuna varılmıĢtır.
Öğretmenlere uygulanan ölçekten elde edilen verilerin normal dağılım göstermemesi
nedeniyle verilerin analizinde nonparametrik testlerden Kruskall Wallis-H (KWH) ve
Mann Whitney U (MWU) testi kullanılmıĢtır. Öğretmenlerin ölçek maddelerine vermiĢ
oldukları cevapların, cinsiyetleri, mesleki kıdemleri, branĢlarına göre farklılık gösterip
göstermediğine bakılmıĢtır. Analiz edilen veriler daha sonra tablolar oluĢturularak
açıklanmıĢ ve yorumlanmıĢtır.
AraĢtırma kapsamında Bartın Ġlinde branĢ derslik sistemini uygulayan okullarda 5.
6. ve 7.sınıfta öğrenim gören 764 öğrenciye ölçek uygulanmıĢtır. Elde edilen verilerin
analizinde SSPS 22 paket programı kullanılmıĢtır. AraĢtırma kapsamında kullanılan
“Sosyal Bilgiler Dersi BranĢ Derslik Sistemi Öğrenci Değerlendirme Ölçeği”nin
Cronbach‟s Alpha güvenirlik katsayısı α= .75 olarak bulunmuĢtur. Veriler istatistik
programı aracılığı ile standart sapma (Ss), frekans(f), aritmetik ortalama ( X ) kullanılarak
çözümlenmiĢtir. Ölçekteki verilerin dağılımını incelemek için için Shapiro-Wilk-W ve
Kolmogorov Smirnov testleri uygulanmıĢ p<.01 değeri elde edildiği için dağılımın normal
olmadığı sonucuna varılmıĢtır. Öğrencilere uygulanan ölçekten elde edilen verilerin normal
dağılım göstermemesi nedeniyle verilerin analizinde nonparametrik testlerden Kruskall
Wallis-H (KWH) ve Mann Whitney U (MWU) testi kullanılmıĢtır.
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3.5.2. Nitel Verilerin Analizi
AraĢtırma kapsamında idareci, öğretmen ve öğrencilerin Sosyal Bilgiler branĢ
dersliklerine iliĢkin mevcut görüĢ ve düĢünceleri betimsel analiz yapılarak belirlenmeye
çalıĢılmıĢtır. Betimsel analiz, çeĢitli veri toplama teknikleri ile elde edilmiĢ verilerin daha
önceden belirlenmiĢ temalara göre özetlenmesi ve yorumlanmasını içeren bir nitel veri
analiz türüdür. Bu analiz türünde araĢtırmacı görüĢtüğü ya da gözlemiĢ olduğu bireylerin
görüĢlerini çarpıcı bir biçimde yansıtabilmek amacıyla doğrudan alıntılara sıkça yer
verebilmektedir. Bu analiz türünde temel amaç elde edilmiĢ olan bulguların okuyucuya
özetlenmiĢ ve yorumlanmıĢ bir biçimde sunulmasıdır (Yıldırım ve ġimĢek, 2003, 139).
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
4. BULGULAR VE YORUMLAR
Bu bölümde, araĢtırmadan elde edilen bulgular ve yorumlara yer verilmiĢtir. Bu
doğrultuda, alt problemler çerçevesinde elde edilen bulgular tablolaĢtırılmıĢ ve
yorumlanmıĢtır.
4.1. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler BranĢ Dersliklerine
Yönelik GörüĢlerine ĠliĢkin Bulgular
Sosyal Bilgiler branĢ dersliklerine iliĢkin öğretmen görüĢleri, nicel ve nitel
boyutlarda ayrı baĢlıklar altında incelenmiĢtir. Nicel boyutta branĢ dersliklerinin
öğretmenlere mesleki geliĢim ve eğitim öğretim sürecinde sağladığı faydalar, branĢ
dersliklerinin öğretmenlere sağladığı imkan ve olanaklar, branĢ dersliklerine yönelik
olumsuz öğretmen görüĢleri tablolaĢtırılmıĢ ve devamında yorumlanmıĢtır. Nitel boyutta
ise Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin branĢ derslik uygulamasına iliĢkin olumlu ve olumsuz
görüĢleri ile Sosyal Bilgiler branĢ dersliklerinde istenilen fiziksel ve donanımsal niteliklere
iliĢkin öğretmen görüĢleri tablolaĢtırılmıĢ ve devamında yorumlanmıĢtır.
4.1.1. Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler BranĢ Dersliklerine Yönelik GörüĢlerine
ĠliĢkin Nicel Bulgular
Sosyal Bilgiler dersinde uygulanan branĢ derslik sisteminin öğretmenlere mesleki
açıdan sağladığı faydalara iliĢkin öğretmen görüĢleri alınmıĢ ve değerlendirilmiĢtir.
AĢağıda öğretmenlerin bu sorulara verdiği cevaplar tablo halinde özetlenmiĢ ve devamında
yorumlanmıĢtır.

Öğretmenlerin değerlendirmelerinden ortaya çıkan frekans ve yüzde

değerleri aĢağıdaki Tablo 9‟da verilmiĢtir.
Tablo 9: Sosyal Bilgiler branĢ dersliklerin öğretmenlere mesleki açıdan sağladığı faydalara
iliĢkin öğretmen görüĢleri
Katılıyorum

Ortadayım

Katılmıyorum

Ölçek Maddeleri
N

f

%

f

%

f

%

2.Sosyal bilgiler dersinde uyguladığım branĢ
derslik sistemi öğretme motivasyonumu arttırır.

36

34

94,4

2

5,6

0

0

5. Sosyal bilgiler dersinde uyguladığım branĢ
derslik sistemi kendimi mesleki olarak
geliĢtirme konusunda beni teĢvik eder.

36

34

94,4

1

2,8

1

2,8

7.Okulda kendime ait dersliğimin olması okula
olan bağlılığımı ve okulda geçirdiğim zamanı
arttırır.

36

28

77,8

7

19,4

1

2,8

18.Sosyal bilgiler dersinde uyguladığım branĢ
derslik sistemi sayesinde öğrencilerle iletiĢimim
ve etkileĢimim arttı.

36

27

75,0

8

22,2

1

2,8

21. Sosyal bilgiler dersliğim öğrenci merkezli
yaklaĢımları etkili Ģekilde uygulamama imkân
tanıyor.

36

31

86,1

4

11,1

1

2,8

25.Sosyal bilgiler dersliği eğitim programının
oluĢturduğu zaman sıkıntısını aĢmamda katkı
sağlar.

36

20

55,6

13

36,1

3

8,3

Tablo 9‟dan da anlaĢıldığı gibi, sosyal bilgiler dersliklerinin mesleki açıdan
öğretmenlere sağladığı faydalara iliĢkin görüĢler incelendiğinde öğretmenler, özellikle
öğretme motivasyonlarını arttırma ve mesleki geliĢimlerini teĢvik etme noktasında sosyal
bilgiler branĢ dersliklerini faydalı bulmuĢlardır. Bunların haricinde öğrenci merkezli
yaklaĢımları etkili Ģekilde uygulama, öğretmenlerin okula bağlılığını ve okulda geçirdikleri
zamanı arttırma, öğrencilerle etkileĢimi ve iletiĢimi arttırma noktasında sosyal bilgiler
branĢ derslikleri öğretmenler tarafından mesleki açıdan faydalı bulunan yönler arasındadır.
Öğretmenlerin bu boyutta en az katıldıkları görüĢ ise branĢ dersliklerinin eğitim
programının oluĢturduğu zaman sıkıntısını aĢma konusunda sağladığı faydayı belirten
yirmi beĢinci madde olmuĢtur.
AraĢtırmanın alt amacı kapsamında branĢ derslik sisteminin sosyal bilgiler
öğretmenlerine eğitim öğretim sürecinde sağladığı faydalara iliĢkin öğretmen görüĢleri
alınmıĢtır. AĢağıda öğretmenlerin bu sorulara verdiği cevaplar tablo halinde özetlenmiĢ ve
devamında yorumlanmıĢtır. Öğretmenlerin değerlendirmelerinden ortaya çıkan frekans ve
yüzde değerleri Tablo 10‟da verilmiĢtir.
Tablo 10: Sosyal Bilgiler branĢ dersliklerinin eğitim öğretim sürecindeki faydalarına iliĢkin
öğretmen görüĢleri
Katılıyorum

Ortadayım

Katılmıyorum

Ölçek Maddeleri
N

f

%

f

%

f

%

3.Sosyal bilgiler dersinde uyguladığım branĢ
derslik sistemi monotonluğu engeller.

36

32

88,9

4

11,1

0

0

4. Sosyal bilgiler dersinde uyguladığım branĢ
derslik sistemi öğrencinin derse ilgisini artırır.

36

33

91,7

3

8,3

0

0

6. Sosyal bilgiler dersinde uyguladığım branĢ
derslik sistemi sayesinde, ders için gerekli
görselleri öğrencilerime kolaylıkla gösteririm.

36

34

94,4

1

2,8

1

2,8
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10. Sosyal bilgiler dersinde uyguladığım branĢ
derslik sistemi sayesinde sınıf içi disiplin
problemleri azaldı.

36

26

72,2

8

22,2

2

5,6

13.Sosyal bilgiler dersine ait öğrenci
çalıĢmalarını
ve projelerini dersliğimde
sergilerim.

36

30

83,3

4

11,1

2

5,6

16. Sosyal bilgiler dersinde branĢ derslik
sistemiyle daha verimli ders iĢlerim.

36

35

97,2

0

0

1

2,8

20.Sosyal bilgiler dersinde uyguladığım branĢ
derslik
sistemi
öğrenci
baĢarısını
ve
motivasyonunu artırır.

36

32

88,9

4

11,1

0

0

26. Öğrenciler, sosyal bilgiler branĢ dersliği
sayesinde sosyal bilgiler dersine karĢı olumlu
bakıĢ açısı geliĢtirdi.

36

28

77,8

7

19,4

1

2,8

Tablo 10‟dan da anlaĢıldığı gibi, sosyal bilgiler dersliklerinin eğitim öğretim
açısından öğretmenlere sağladığı faydalara iliĢkin görüĢler incelendiğinde öğretmenler,
daha verimli ders iĢleme, ders için gerekli görselleri öğrencilere kolayca gösterme ve
öğrencilerin derse olan ilgisini arttırma noktasında sosyal bilgiler branĢ dersliklerini faydalı
bulmuĢlardır. Bunların haricinde monotonluğu engelleme, öğrenci baĢarısını ve
motivasyonunu arttırma, öğrenci çalıĢmalarını ve projelerini derslikte sergileme ve
öğrencilerin sosyal bilgiler dersine karĢı olumlu bakıĢ açısı geliĢtirmesi noktasında sosyal
bilgiler branĢ derslikleri öğretmenler tarafından eğitim öğretim sürecinde faydalı
bulunmuĢtur. Öğretmenlerin bu boyutta en az katıldıkları görüĢ ise branĢ dersliklerinin
sınıf içi disiplin problemlerini azalttığını belirten onuncu madde olmuĢtur.
AraĢtırmanın alt amacı kapsamında Sosyal Bilgiler dersinde uygulanan branĢ
derslik sisteminin öğretmenlere sunduğu imkan ve olanaklara iliĢkin öğretmen görüĢleri
alınmıĢtır. AĢağıda öğretmenlerin bu sorulara verdiği cevaplar tablo halinde özetlenmiĢ ve
devamında yorumlanmıĢtır. Öğretmenlerin değerlendirmelerinden ortaya çıkan frekans ve
yüzde değerleri Tablo 11‟de verilmiĢtir.
Tablo 11:Sosyal Bilgiler branĢ dersliklerinin imkan ve olanaklarına iliĢkin öğretmen
görüĢleri
Katılıyorum

Ortadayım

Katılmıyorum

Ölçek Maddeleri
N

f

%

f

%

f

%

1.Sosyal bilgiler dersinde uyguladığım branĢ
derslik sistemini yararlı buluyorum.

36

35

97,2

1

2,8

0

0

8.Dersliğimde branĢımla ilgili araç-gereç ve
görsel dokümanlar yeterlidir (poster, resim,

36

18

50,0

12

33,3

6

16,7
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tablo vb.)
9.Dersliğimi daha iyi dizayn etmek için
araĢtırmalar yaparım.

36

30

83,3

6

16,7

0

0

11. Sosyal bilgiler dersinde uyguladığım branĢ
derslik sistemi sayesinde araç ve gereçlerin
taĢınmadan kaynaklanan yıpranması azaldı.

36

34

94,4

2

5,6

0

0

14. Sosyal bilgiler dersliğimde farklı oturma
düzenleri (U tipi, yarım daire gibi.) uygularım.

36

17

47,2

13

36,1

6

16,7

15.Veli görüĢmelerimi ve bazı
toplantılarımı dersliğimde yaparım.

36

28

77,8

8

22,2

0

0

19. Dersliğim öğrenciler tarafından benimsenip,
korunur.

36

26

72,2

7

19,4

3

8,3

23.Gerektiğinde dersliğimin ihtiyaçlarını okul
idaresine gitmeden kendim karĢılarım.

36

23

63,9

10

27,8

3

8,3

24. Sosyal bilgiler
donanımı yeterlidir.

36

15

41,7

14

38,9

7

19,4

dersliğimin

öğrenci

teknolojik

Tablo 11‟den de anlaĢıldığı gibi, sosyal bilgiler dersliklerinin imkan ve olanakları
açısından öğretmenlere sağladığı faydalara iliĢkin görüĢler incelendiğinde öğretmenler,
araç gereçlerin taĢımadan kaynaklı yıpranmasının azalması, dersliğini dizayn etmek için
araĢtırmalar yapabilmesi, veli görüĢmeleri ve öğrenci toplantılarını dersliğinde yapabilmesi
noktasında sosyal bilgiler branĢ dersliklerini sağladığı imkan ve olanaklar açısından faydalı
bulmuĢlardır. Öğretmenlerin bu boyutta en az katıldıkları görüĢ ise teknolojik donanımın
yeterli olduğunu belirten yirmi dördüncü madde olmuĢtur.
AraĢtırmanın alt amacı kapsamında Sosyal Bilgiler dersinde uygulanan branĢ
derslik sisteminin olumsuz yönlerine iliĢkin öğretmen görüĢleri alınmıĢtır. AĢağıda
öğretmenlerin bu sorulara verdiği cevaplar tablo halinde özetlenmiĢ ve devamında
yorumlanmıĢtır. Öğretmenlerin değerlendirmelerinden ortaya çıkan frekans ve yüzde
değerleri Tablo 12‟de verilmiĢtir.
Tablo 12: Sosyal Bilgiler branĢ dersliklerine yönelik olumsuz öğretmen görüĢleri
Katılıyorum

Ortadayım

Katılmıyorum

Ölçek Maddeleri
N

f

%

f

%

f

%

12.Sosyal bilgiler dersinde branĢ derslik
sisteminin uygulanmasını istemiyorum.

36

0

0

3

8,3

33

91,7

17.BranĢ derslik sistemi öğretmenler arası
iletiĢimi azaltır.

36

3

8,3

6

16,7

27

75,0
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22. BranĢ derslik sisteminin kendi branĢım için
uygun olduğunu düĢünmüyorum.

36

1

2,8

0

0

35

97,2

Tablo 12‟den de anlaĢıldığı gibi, sosyal bilgiler branĢ dersliklerine iliĢkin olumsuz
öğretmen görüĢleri incelendiğinde öğretmenlerin çoğunluğunun olumsuz görüĢlere
katılmadığı anlaĢılmaktadır. Öğretmenlerin en fazla katıldıkları olumsuz görüĢ ise branĢ
derslik sisteminin öğretmenler arası iletiĢimi azalttığını belirten 17.maddedir.
4.1.2. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler BranĢ Dersliklerine
Yönelik GörüĢlerine ĠliĢkin Nitel Bulgular
Sosyal bilgiler dersinde uygulanan branĢ derslik sisteminin öğretmenler açısından
olumlu yanlarını tespit edebilmek için öğretmenlere “Sosyal bilgiler dersinde uygulanan
branĢ derslik sisteminin size göre olumlu yanları nelerdir?” sorusu sorulmuĢtur. AĢağıda
öğretmenlerin bu sorulara verdiği cevaplar tablo halinde özetlenmiĢ ve devamında
yorumlanmıĢtır.
Tablo 13: Sosyal Bilgiler dersinde uygulanan branĢ derslik sistemine iliĢkin olumlu
öğretmen görüĢleri
Açık Uçlu Sorular

f

Ders için gerekli araç-gerece anında ulaĢma, taĢıma zahmetinden ve yıpranmasından kurtarma
ve zamanı verimli kullanma

27

Öğretmenin derse hazırlığını kolaylaĢtırma

22

Ġlgili branĢa ait, öğrencilerle birlikte özelleĢtirme imkanı sunması ve sınıfı benimsemeyi
sağlaması

20

Öğrencilerin branĢa ait ortamlarda farklı yöntemlerle ders iĢleme imkanı olması ve
ilgi,motivasyon ve dikkatinin artması

19

Öğrencilerin kalıcı ve verimli öğrenmeler gerçekleĢtirebileceği görsel açıdan zengin öğrenme
ortamı sağlaması

11

Sınıfta daha fazla zaman geçirme isteği uyandırması ve öğretmenin motivasyonunu arttırması

10

Öğrenci çalıĢmalarının sergilenebilmesi

7

Tablo 13‟de de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan öğretmenlerin genel itibariyle
birbirlerine benzer ve destekleyici yorumlarda birleĢtiği görülmüĢtür. BranĢ dersliği
uygulamasının olumlu yönleri konusunda en çok dile getirilen görüĢ öğretmenlerin, ders
için gerekli araç-gerece anında ulaĢmaları, taĢıma zahmetinden kurtulmaları, araç
gereçlerin yıpranmasının önlenmesi ve bunların sonucu olarak zamanı verimli kullanmaları
olarak ifade edilmiĢtir. Buna ek olarak öğretmenlerin çoğunluğunun dile getirdiği baĢka bir
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görüĢ ise branĢ derslik kullanmanın öğretmenlerin derse hazırlığını kolaylaĢtırması
olmuĢtur. Özellikle birinci maddede de vurgulanan araç gerece anında ulaĢma ve araç
gerecin

taĢınma

zahmetinden

kurtulması

öğretmenlerin

derse

hazırlıklarını

kolaylaĢtırdıkları ve zamandan tasarruf sağladıkları söylenebilir.
Öğretmenlerin kendi branĢlarına özel bir sınıfa sahip olmaları bu sınıfı
benimsemeleri yine öğretmenlerin sıkça dile getirdiği diğer bir görüĢ olmuĢtur. BranĢ
dersliklerinin öğrencilerin o derse ait eğitim ortamlarında farklı yöntemlerle ders
iĢlemelerine imkan sağlaması ve sosyal bilgiler dersine özel oluĢturulmuĢ bir sınıfın
öğrencilerin derse karĢı ilgi, motivasyon ve dikkatlerini arttırması birçok öğretmenin
katıldığı yine en çok dile getirilen görüĢlerden biri olmuĢtur. AraĢtırmaya katılan
öğretmenlerin yaklaĢık üçte birinin hem fikir olduğu diğer bir durum branĢ dersliklerinin
öğrencilerin kalıcı ve verimli öğrenmeler gerçekleĢtirebileceği görsel ortam sağlamasıdır.
Hemen hemen aynı sayıda öğretmenin ortak görüĢ belirttiği diğer bir husus da
öğretmenlerin sınıfta daha fazla zaman geçirme isteklerinin ve çalıĢma motivasyonlarını
arttırması olmuĢtur. Yukarıda verilen açık uçlu soru kapsamında araĢtırmada yer verilen
son öğretmen görüĢü ise branĢ dersliklerinin öğrenci çalıĢmalarına olanak sağlaması
olmuĢtur. Burada belirtilen görüĢlerin haricinde sosyal bilgiler dersinde branĢ derslik
uygulamasına yönelik olarak öğretmenlerin farklı görüĢleri de vardır ancak ilgili görüĢe
katılan öğretmen sayısı çok az olduğu için burada yer verilmemiĢtir.
Sosyal bilgiler dersinde uygulanan branĢ derslik sisteminin öğretmenler açısından
olumsuz yanlarını tespit edebilmek için öğretmenlere “Sosyal bilgiler dersinde uygulanan
branĢ derslik sisteminin size göre olumsuz yanları nelerdir?” sorusu sorulmuĢtur. AĢağıda
öğretmenlerin bu sorulara verdiği cevaplar tablo halinde özetlenmiĢ ve devamında
yorumlanmıĢtır.
Tablo 14: Sosyal Bilgiler dersinde uygulanan branĢ derslik sistemine iliĢkin olumsuz
öğretmen görüĢleri
Açık Uçlu Sorular

f

Herhangi bir olumsuz yanı yok

16

Sınıf değiĢtirmek öğrenci için yorucu olabilir

6

Öğrencilerin derslikleri ve materyalleri sahiplenip korumamaları

4

Sınıfta araç-gereç, donanım yetersizliği ve temininin güçlüğü

4

Öğrencilerin ağır çantaları koyacak dolapları olmaması nedeniyle çantalarını taĢımak zorunda
kalmaları

3

58

Derslikler arası geçiĢlerde kargaĢanın yaĢanması

3

Tablo 14‟de de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan öğretmenlerin yaklaĢık yarısı sosyal
bilgiler branĢ dersliği uygulamasının olumsuz bir yanı olmadığını ifade etmiĢlerdir.
Öğretmenlerin branĢ dersliğine yönelik olumsuz görüĢleri daha çok öğrenciye dönük olup,
en fazla sınıf değiĢtirmenin öğrenciler için yorucu olduğu düĢüncesinde hemfikir oldukları
gözlemlenmiĢtir. Ayrıca öğretmenlerin bir kısmı sosyal bilgiler dersi branĢ dersliklerinin
araç-gereç ve donanım yetersizliği yine bunların temininde güçlük yaĢamalarından ötürü
branĢ derslik sistemine yönelik olumsuz görüĢ belirtmiĢlerdir. Buna ek olarak öğrencilerin
var olan derslikleri ve materyalleri benimseyip korumamaları öğretmenlerin olumsuz
değerlendirmeleri arasında yer almaktadır. Bu görüĢler haricinde bazı öğretmenlerimiz
sınıfların değiĢimi sırasındaki kargaĢayı olumsuz olarak değerlendirirken bazıları ise
öğrencilerin kendilerine ait dolapları olmadığı için ağır çantaları taĢımak zorunda
kalmalarını olumsuz olarak değerlendirmiĢtir. Bu görüĢlerin haricinde sosyal bilgiler
dersinde branĢ derslik uygulamasının olumsuz yanlarına yönelik öğretmenlerin farklı
görüĢleri de vardır ancak ilgili görüĢe katılan öğretmen sayısı çok az olduğu için burada
yer verilmemiĢtir.
Sosyal Bilgiler branĢ derslik sistemi uygulayan öğretmenlere “BranĢ dersliğinizin
fiziksel ve donanımsal olarak hangi niteliklere sahip olmasını isterdiniz? sorusu
yöneltilmiĢ, bu doğrultuda öğretmenlerin arzu ettikleri sınıfın nitelikleri belirlenmeye
çalıĢılmıĢtır. AĢağıda öğretmenlerin soruya verdikleri cevaplar tablo halinde özetlenmiĢ ve
devamında yorumlanmıĢtır.
Tablo 15: Sosyal Bilgiler branĢ dersliklerinde istenilen fiziksel ve donanımsal niteliklere
iliĢkin öğretmen görüĢleri
Açık Uçlu Sorular

f

Görsel olarak öğrencinin dikkatini, ilgisini ve motivasyonunu arttıracak nitelikte gerekli
materyallerle donatılmıĢ, zenginleĢtirilmiĢ bir ortam

17

Öğretmenlerin kendilerine ait yazıcı ve bilgisayar, akıllı tahta teknolojik donanımı yeterli sınıf

16

DeğiĢik oturma düzenlerine müsait geniĢlikte bir ortam

6

Dersliğim yeterli

4

BranĢa uygun renkte boyanması ve temiz olması

3

Öğrencilere ait dolapların ve sıraların olması

3

59

Tablo 15‟i incelediğimizde araĢtırmaya katılan öğretmenlerin yarısı, sınıflarının görsel
olarak öğrencinin dikkatini ve ilgisini çekecek nitelikte yine öğrencilerin motivasyonunu
arttıracak

materyallerle

donatılmıĢ

olmasını,

fiziksel

ve

donanımsal

olarak

zenginleĢtirilmiĢ bir eğitim ortamı olmasını istemektedirler. Öğretmenlerin yaklaĢık
yarısının hemfikir olduğu diğer bir konu ise özellikle teknolojik donanımla ilgilidir.
Öğretmenler kendilerine ait yazıcı, bilgisayar, akıllı tahta gibi teknolojik donanımın yeterli
olduğu sosyal bilgiler dersliklerine sahip olmak istemektedirler. AraĢtırmaya katılan
öğretmenlerin bir kısmı dersliklerini fiziksel ve donanımsal açıdan yeterli bulurken bir
kısmı ise değiĢik oturma düzenlerine müsait geniĢlikte bir sınıf arzu etmektedirler. Yine
öğretmenlerin belirttiği bir diğer görüĢ branĢa uygun renklerde sınıfların boyanması ve
sınıfların boyalarının temiz olması olmuĢtur. Ayrıca öğretmenlerimiz sınıflarında
öğrencilere ait dolapların ve tekli sıraların olmasını da istemektedirler. Bu görüĢler
haricinde öğretmenlerimizin sosyal bilgiler dersinde branĢ derslik uygulamasına yönelik
olarak donanımsal ve fiziksel açıdan sahip olmak istedikleri farklı görüĢleri de olmuĢtur
fakat ilgili görüĢe katılan öğretmen sayısı çok az olduğu için burada yer verilmemiĢtir.
4.2. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin BranĢ Dersliğine Yönelik GörüĢlerinin
Cinsiyete ve Kıdeme Göre Farkına ĠliĢkin Bulgular
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin BranĢ derslik uygulamasına iliĢkin görüĢlerini
almak için 26 maddeden oluĢan 3‟lü likert tipi derecelendirme ölçeği 36 öğretmene
uygulanmıĢtır. Öğretmenlere ait verilerin cinsiyete göre ortalama puanları aĢağıda
verilmiĢtir.
Tablo 16: Ölçek madde puan ortalamalarının cinsiyete göre dağılımı
Cinsiyet

f

Ss

Kadın

16

2,63

0,19

Erkek

20

2,49

0,29

Tablodan da görüldüğü gibi kadın ve erkek öğretmenlerin madde ortalama puanları
kadınların lehine farklıdır. Kadınların madde ortalama puanları erkeklerin puanından
yaklaĢık 0,14 puan daha yüksektir ve erkeklerin standart sapma puanları da
kadınlarınkinden daha yüksektir. Buradan hareketle, erkeklerin ölçekteki maddelere iliĢkin
görüĢleri konusunda kadınlar kadar benzer fikirlere sahip olmadıkları söylenebilir. Kadın
ve erkek öğretmenler arasındaki puan farkının anlamlı olup olmadığını tespit etmek için
Mann-Whitney U testi yapılmıĢtır. Bu testin sonuçları aĢağıda yer almaktadır.
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Tablo 17: Ölçek madde puan ortalamalarının cinsiyete göre farkı
Grup

N

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

Kadın

16

23,75

380,00

Erkek

20

14,30

286,00

U

p

76,0

0,007*

*P<0.05

Tablo 17 incelendiğinde, ölçekten elde edilen ortalama puanların cinsiyete göre
kadın öğretmenlerin lehine anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği tespit edilmiĢtir (p<0.05).
Bu verilerden hareketle, kadın öğretmenlerin branĢ derslik sistemi konusunda erkek
öğretmenlere oranla daha olumlu bir görüĢe sahip olduğu söylenebilir.
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin BranĢ derslik uygulamasına dönük görüĢlerini
almak için 26 maddeden oluĢan 3‟lü likert tipi derecelendirme ölçeği 36 öğretmene
uygulanmıĢtır. Öğretmenlere ait verilerin kıdeme göre ortalama puanları aĢağıda
verilmiĢtir.
Tablo 18: Ölçek madde puan ortalamalarının kıdeme göre dağılımı
Kıdem

f

0-5 yıl

10

2,47

0,04

6-10 yıl

8

2,65

0,07

11-15 yıl

9

2,61

0,15

16-20 yıl

5

2,50

0,12

21 yıl ve üzeri

4

2,49

0,29

Ss

Öğretmenlerin kıdemlerine göre ortalama puanlarını incelediğimizde 6-15 yıl arası
kıdeme sahip öğretmenlerin ortalama puanlarının, 0-5 yıl ile 16- 20 yıl üzeri kıdeme sahip
öğretmenlere göre yüksek olduğu görülmektedir. Tablodan da görüldüğü gibi
öğretmenlerin kıdemlerine göre madde ortalama puanları farklıdır. Bu farklılığın anlamlı
olup olmadığını tespit etmek için Kruskal-Wallis testi yapılmıĢtır. Bu testin sonuçları
aĢağıda yer almaktadır.
Tablo 19: Ölçek madde puan ortalamalarının kıdeme göre farkı
Grup

N

Sıra Ortalaması

0-5 yıl

10

18,60

6-10 yıl

8

21,88

11-15 yıl

9

20,67

16-20 yıl

5

10,80

4

16,25

21 yıl ve üzeri
*P>0.05
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Sd

X2

p

4

4,09

0.39*

Tablo 19 incelendiğinde, ölçekten elde edilen ortalama puanların kıdeme göre
anlamlı düzeyde farklılık göstermediği tespit edilmiĢtir (p>0.05). Bu verilerden hareketle,
farklı kıdemlere sahip öğretmenlerin branĢ derslik sistemine iliĢkin görüĢlerinin benzer
olduğu söylenebilir.
4.3. Sosyal Bilgiler BranĢ Dersliklerinin Mevcut Durumuna ĠliĢkin Bulgular
AraĢtırmanın alt amacı kapsamında sosyal bilgiler branĢ dersliklerinin teknolojik
donanımlarına iliĢkin mevcut durumunu tespit edebilmek amacıyla branĢ derslik sistemi
uygulayan okullardaki sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüĢleri alınmıĢtır. Öğretmenlerin
değerlendirmelerinden ortaya çıkan frekans ve yüzde değerleri aĢağıdaki Tablo 20‟de
verilmiĢtir.
Tablo 20: Sosyal Bilgiler branĢ dersliklerinin teknolojik donanımlarına iliĢkin öğretmen
görüĢleri
Kısmen

Evet
Ölçek Maddeleri

Hayır

n
f

%

f

%

f

%

1.Sosyal bilgiler dersliğinde çalıĢır durumda
bilgisayar bulunur.

35

19

54,3

2

5,7

14

40,0

2. Sosyal bilgiler dersliğinde internet bağlantısı
mevcuttur.

35

13

37,1

5

14,3

17

48,6

3. Sosyal bilgiler dersliğinde çalıĢır durumda
projeksiyon cihazı vardır.

35

14

40,0

4

11,4

17

48,6

4. Sosyal bilgiler dersliğinde çalıĢır durumda akıllı
tahta bulunur.

35

20

57,1

3

8,6

12

34,3

5. Sosyal bilgiler dersliğinde çalıĢır durumda yazıcı
bulunur.

35

4

11,4

0

0

31

88,6

6. Sosyal bilgiler dersliğinde çalıĢır durumda
hoparlör ya da ses sistemi bulunur.

35

13

37,1

5

14,3

17

48,6

Tablo 20‟den de anlaĢıldığı gibi, dersliklerin donanımsal durumu incelendiğinde
öğretmenlerin birçoğu bilgisayar ve akıllı tahta teknolojisine sahiptir fakat internet
bağlantısı, projeksiyon cihazı, yazıcı, hoparlör ve ses sistemi gibi teknolojik donanıma bir
çoğunun sahip olmadığı anlaĢılmaktadır.
AraĢtırmanın alt amacı kapsamında sosyal bilgiler branĢ dersliklerinin fiziki
Ģartlarına iliĢkin mevcut durumu tespit edebilmek amacıyla branĢ derslik sistemi uygulayan
okullardaki

sosyal

bilgiler

öğretmenlerinin
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görüĢleri

alınmıĢtır.

Öğretmenlerin

değerlendirmelerinden ortaya çıkan frekans ve yüzde değerleri aĢağıdaki tabloda
verilmiĢtir.
Tablo 21: Sosyal Bilgiler branĢ dersliklerinin fiziki Ģartlarına iliĢkin öğretmen görüĢleri
Kısmen

Evet
Ölçek Maddeleri

Hayır

n
f

%

f

%

f

%

7. Sosyal bilgiler dersliğinde farklı oturma düzenleri
(U tipi, yarım daire vs.) uygulanmaktadır.

35

12

34,3

10

28,6

13

37,1

8. Sosyal bilgiler dersliği farklı oturma düzenleri (U
tipi, yarım daire vs.) için yeterli geniĢliğe sahiptir.

35

17

48,6

10

28,6

8

22,9

9. Sosyal bilgiler dersliğinin sıraları tekli sıralardan
oluĢur.

35

10

28,6

1

2,9

24

68,6

11. Sosyal bilgiler dersliğinin boyası temiz ve
bakımlıdır.

35

28

80,0

6

17,1

1

2,9

14. Sosyal bilgiler dersliği estetik açıdan göze hitap
eder.

35

13

37,1

20

57,1

2

5,7

15. Sosyal bilgiler dersliğinde perde bulunur.

35

32

91,4

0

0

3

8,6

16. Sosyal bilgiler dersliğinin perdesi projeksiyonla
ders iĢlemeye uygundur.

35

25

71,4

3

8,6

7

20,0

17. Sosyal bilgiler dersliğinde ısınma problemi
yoktur.

35

31

88,6

3

8,6

1

2,9

Tablo 21‟den de anlaĢıldığı gibi dersliklerin fiziki Ģartları incelendiğinde
öğretmenlerin farklı oturma düzenleri uygulama noktasında farklı ve birbirine yakın
frekanslarda görüĢ belirtmiĢtir. Buradan hareketle sınıflarında farklı oturma düzeni
uygulayan, kısmen uygulayan ve uygulamayan öğretmenler bulunmaktadır. Bunun
yanında, dersliklerin bir çoğunun farklı oturma düzenlerine imkan tanıyacak geniĢlikte
olduğunu, dersliklerinin genelinin tekli sıralardan oluĢmadığını, dersliklerin çoğunluğunun
boyasının temiz ve bakımlı olduğunu, sınıfların kısmen estetik açıdan göze hitap ettiğini,
sınıfların çoğunda perde sıkıntısı olmadığını ve projeksiyonla ders iĢlemeye uygun nitelikte
perdeler olduğunu ve sınıflarda ısınma problemi olmadığını söyleyebiliriz.
AraĢtırmanın alt amacı kapsamında sosyal bilgiler branĢ dersliklerinin branĢı temsil
edebilirliğine iliĢkin mevcut durumu belirlemek amacıyla branĢ derslik sistemi uygulayan
okullardaki

sosyal

bilgiler

öğretmenlerinin

görüĢleri

alınmıĢtır.

Öğretmenlerin

değerlendirmelerinden ortaya çıkan frekans ve yüzde değerleri aĢağıdaki tabloda
verilmiĢtir. Öğretmenlerin değerlendirmelerinden ortaya çıkan frekans ve yüzde değerleri
aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.
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Tablo 22: Sosyal Bilgiler branĢ dersliklerinin branĢı temsil edebilirliğine iliĢkin öğretmen
görüĢleri
Kısmen

Evet
Ölçek Maddeleri

Hayır

n
f

%

f

%

f

%

10. Sosyal bilgiler dersliğinde alana özgü harita,
küre, tarih Ģeridi gibi materyaller mevcuttur.

35

24

68,6

9

25,7

2

5,7

12.Sosyal bilgiler dersliğinde sosyal bilgiler dersine
özgü kitap ve dergilerden oluĢan kütüphane
mevcuttur.

35

13

37,1

14

40,0

8

22,9

13. Sosyal bilgiler dersliğinin kapısı dersime uygun
Ģekilde dizayn edilmiĢ, tasarlanmıĢtır.

35

13

37,1

4

11,4

18

51,4

22. Sosyal bilgiler derslik uygulaması kapsamında
öğrencilerin teneffüslerde çanta taĢımamaları için,
kendilerine ait dolapları bulunur.

35

3

8,6

2

5,7

30

85,7

Tablo

22‟den

de

anlaĢıldığı

gibi

dersliklerin

branĢı

temsil

edebilirliği

incelendiğinde, çoğu derslikte alana özgü harita, küre, tarih Ģeridi gibi materyaller mevcut
iken, alana özgü kitap ve dergilerden oluĢan kütüphane kısmen mevcuttur. Öte yandan
çoğu sınıfın kapısının dersliğe uygun tasarlanmadığı ve yine branĢ dersliklerinin bir gereği
olan öğrenci dolaplarının çoğu okulda bulunmadığı görülmektedir.
AraĢtırmanın alt amacı kapsamında sosyal bilgiler branĢ dersliklerinin oluĢturulma
sürecinde öğretmenlere katkı sağlayanları belirlemek amacıyla branĢ derslik sistemi
uygulayan okullardaki sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüĢleri alınmıĢtır. Öğretmenlerin
değerlendirmelerinden ortaya çıkan frekans ve yüzde değerleri aĢağıdaki tabloda
verilmiĢtir.
Tablo 23: Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin branĢ dersliğinin oluĢturulma sürecine iliĢkin
görüĢleri
Kısmen

Evet
Ölçek Maddeleri

Hayır

n
f

%

f

%

f

%

18. Sosyal bilgiler dersliğini oluĢtururken öğrenciler
katkı sağlamıĢtır

35

16

45,7

10

28,6

9

25,7

19. Sosyal bilgiler dersliğini oluĢtururken okul
idaresi katkı sağlamıĢtır.

35

23

65,7

10

28,6

2

5,7

20. Sosyal bilgiler dersliğini oluĢtururken çevre ve
veli iliĢkilerim katkı sağlamıĢtır.

35

2

5,7

16

45,7

17

48,6

21. Sosyal bilgiler dersliğini kendi imkânlarım ve
çabalarımla oluĢturdum.

35

5

14,3

16

45,7

14

40,0

64

Tablo 23‟den de anlaĢıldığı gibi dersliklerin oluĢturulma süreci incelendiğinde,
çoğunlukla okul idaresinin katkısıyla oluĢturulduğunu görmekteyiz. Öte yandan öğrenciler
de dersliklerin oluĢturulma sürecine katkı sağlamıĢtır. Fakat öğretmenin veli ve çevre
iliĢkileri ve kendi imkânları bu noktada sınırlı katkı sağlamıĢtır.
4.4. Sosyal Bilgiler BranĢ Dersliklerine Yönelik Öğrenci GörüĢlerine ĠliĢkin
Bulgular
Sosyal Bilgiler branĢ dersliklerine iliĢkin öğrenci görüĢleri nicel ve nitel boyutlarda
ayrı baĢlıklar altında incelenmiĢtir. Nicel boyutta sosyal bilgiler branĢ dersliğine iliĢkin
olumlu öğrenci görüĢleri, branĢ dersliklerine dönük öğrenci görüĢ ve beklentileri, branĢ
dersliğinin kullanımı sırasında yaĢanılan sıkıntılara iliĢkin görüĢler tablolaĢtırılmıĢ ve
yorumlanmıĢtır. Nitel boyutta ise öğrencilerin Sosyal Bilgiler branĢ derslik uygulamasına
iliĢkin olumlu ve olumsuz görüĢleri tablolaĢtırılmıĢ ve yorumlanmıĢtır.
4.4.1. Sosyal Bilgiler BranĢ Dersliklerine Yönelik Öğrenci GörüĢlerine ĠliĢkin
Nicel Bulgular
AraĢtırmanın alt amacı kapsamında sosyal bilgiler branĢ dersliklerine iliĢkin olumlu
öğrenci görüĢleri alınmıĢtır. Bartın ilinde branĢ derslik sistemi uygulaması olan 11
ortaokulda öğrenim gören 5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin branĢ dersliklerine iliĢkin olumlu
görüĢleri ortalama ve standart sapma puanlarını gösteren dağılım ile tablo 24‟de
gösterilmiĢtir.
Tablo 24:Sosyal Bilgiler branĢ dersliklerine yönelik olumlu öğrenci görüĢleri
Dersliğe yönelik olumlu öğrenci görüĢleri

N

X

Ss

4.Sosyal bilgiler dersliğindeki panolar ve görsel materyaller bu dersi
daha iyi anlamama katkı sağlıyor.

764

2,76

0,53

6. Sosyal bilgiler dersliği sayesinde öğretmenimiz dersimizle ilgili her
türlü araç ve gereci rahatlıkla kullanabilir.

764

2,65

0,60

3.Sosyal bilgiler dersliğindeki eğitim araçları ve materyaller ilgimi
çekiyor.

764

2,63

0,63

9.Sosyal bilgiler dersliğinde ders iĢlemek dersi verimli geçirmemizi
sağlıyor.

764

2,60

0,63

5.Sosyal bilgiler dersliği, öğretmenime daha kolay ulaĢabilmeme katkı
sağlıyor.

764

2,60

0,62

7.Sosyal bilgiler dersliği sosyal bilgiler dersine olan ilgimi arttırıyor.

764

2,55

0,67

12.Sosyal bilgiler dersinde yaptığımız çalıĢmalarımız ve projelerimiz
dersliğimizde sergilenir.

764

2,51

0,69
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Sosyal Bilgiler branĢ dersliklerine yönelik olumlu öğrenci görüĢleri Tablo 24‟de
görülmektedir. Bu boyutta en yüksek düzeyde ortalamaya sahip madde 2,76 ortalama ile
Sosyal bilgiler dersliğindeki panolar ve görsel materyallerin dersi daha iyi anlamaya katkı
sağladığını belirten 4.madde olmuĢtur. Ġkinci sırada 2,65 ortalama ile dersliğin
öğretmenlere ilgili her türlü araç ve gereci rahatlıkla kullanımını sağladığını belirten 6.
madde gelmektedir. Yine öğrencilerin üzerinde yoğunlaĢtığı ifadeler arasında 2,63
ortalama ile derslikteki eğitim araçları ve materyallerin öğrencilerin ilgisini çektiğini
belirten 3. madde olmuĢtur. Tablodan da anlaĢıldığı gibi öğrencilerin üzerinde yoğunlaĢtığı
maddeler ders araç gereçleri ile ilgili olan maddelerdir. Bu boyutta en düĢük düzeyde
ortalamaya sahip madde derslikte yapılan çalıĢmaların ve projelerin sergilendiğini belirten
12. madde olmuĢtur.
AraĢtırmanın alt amacı kapsamında sosyal bilgiler branĢ dersliklerine iliĢkin
öğrenci görüĢ ve beklentileri alınmıĢtır. Bartın ilinde branĢ derslik sistemi uygulaması olan
11 ortaokulda öğrenim gören 5. 6.ve 7. sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler branĢ
dersliklerine iliĢkin görüĢ ve beklentileri ortalama ve standart sapma puanlarını gösteren
dağılım ile Tablo 25‟ de gösterilmiĢtir.
Tablo 25: Sosyal Bilgiler branĢ dersliklerine iliĢkin öğrenci görüĢ ve beklentileri
Sosyal Bilgiler BranĢ dersliklerine dönük öğrenci görüĢ ve beklentileri

N

X

Ss

1.Sosyal bilgiler dersinin sosyal bilgiler sınıfında iĢlenmesinden
hoĢlanıyorum.

764

2,70

0,61

8.Sosyal bilgiler dersliği sosyal bilgiler dersindeki baĢarımı arttırıyor.

764

2,57

0,62

*14. Bütün derslerimi tek bir sınıfta iĢlemek istiyorum.

764

1,99

0,91

*2.Sosyal bilgiler dersi için sınıf değiĢtirmek beni yoruyor.

764

1,91

0,85

*11.Sosyal bilgiler dersinde branĢ derslik sistemi uygulanmasını
istemiyorum.

764

1,80

0,85

*Olumsuz maddeler

Sosyal Bilgiler branĢ dersliklerine yönelik öğrenci görüĢleri ve beklentileri Tablo
25‟ de görülmektedir. Bu boyutta en yüksek düzeyde ortalamaya sahip madde 2,70
ortalama ile sosyal bilgiler dersinin branĢ dersliğinde iĢlenmesinden hoĢlanıldığını belirten
1.madde olmuĢtur. Ġkinci sırada 2,57 ortalama ile sosyal bilgiler dersliğinin sosyal bilgiler
dersindeki baĢarıyı arttırdığını belirten 8.madde olmuĢtur.
Olumsuz maddeler kendi içerisinde değerlendirildiğinde bu boyutta en düĢük
ortalamaya sahip madde 1,80 ortalama ile sosyal bilgiler dersinde branĢ derslik sistemi
uygulamasını istemediklerini belirten 11. Madde olmuĢtur. Ġkinci sırada 1.91 ortalama ile
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sosyal bilgiler dersi için sınıf değiĢtirmenin yorucu olduğunu belirten 2. madde olmuĢtur.
Olumsuz maddeler arasında en yüksek ortalamaya sahip madde 1,99 ortalama ile bütün
derslerin tek sınıfta iĢlenilmesini belirten 14.madde olmuĢtur.
AraĢtırmanın alt amacı kapsamında sosyal bilgiler branĢ dersliklerinin kullanımı
sırasında yaĢanan sıkıntılara iliĢkin öğrenci görüĢleri alınmıĢtır. Bartın ilinde branĢ derslik
sistemi uygulaması olan 11 ortaokulda öğrenim gören 5. 6.ve 7. sınıf öğrencilerinin branĢ
derslik kullanımı sırasında yaĢadıkları sıkıntılara iliĢkin frekans, ortalama ve standart
sapma puanlarını gösteren dağılım Tablo 26‟ da gösterilmiĢtir
Tablo 26: BranĢ dersliklerinin kullanımı sırasında yaĢanan sıkıntılara iliĢkin öğrenci
görüĢleri
Öğrencilerin derslik kullanımında yaĢadıkları sıkıntılara iliĢkin görüĢler

N

X

Ss

13. Sınıf değiĢtirirken sürekli kargaĢa yaĢanıyor.

764

2,18

0,85

10.Ders zili çaldığında gideceğimiz derslik kilitli ise sıkıntı yaĢıyoruz.

764

2,11

0,87

Sosyal Bilgiler branĢ dersliklerinin kullanımı sırasında öğrencilerin yaĢadıkları
sıkıntılara iliĢkin Tablo 26 incelendiğinde bu boyutta en yüksek düzeyde ortalamaya sahip
madde 2,18 ortalama ile sınıf değiĢtirirken sürekli kargaĢa yaĢandığını belirten 13. madde
olmuĢtur. Ġkinci sırada 2,11 ortalama ile ders zili çaldığında gidilecek dersliğin kilitli
olması durumunda yaĢanan sıkıntıları belirten 10. Madde olmuĢtur.
4.4.2. Sosyal Bilgiler BranĢ Dersliklerine Yönelik Öğrenci GörüĢlerine ĠliĢkin
Nitel Bulgular
AraĢtırma kapsamında BDS uygulanan okullardaki öğrencilerin Sosyal bilgiler
dersinde uygulanan BDS hakkındaki bakıĢ açılarını belirleyebilmek için BDS
uygulamasına dönük olumlu öğrenci görüĢleri alınmıĢtır. Öğrencilerin BDS uygulamasına
dönük olumlu görüĢleri tablo halinde özetlenmiĢ ve devamında yorumlanmıĢtır.
Tablo 27: Sosyal Bilgiler branĢ dersliklerine iliĢkin olumlu öğrenci görüĢleri
Açık Uçlu Sorular

f

Görsel açıdan ve teknolojik olarak eğitim öğretime hazır temiz ortam

257

Görsel açıdan zenginliğin öğrenmelere katkı sağlaması

187

BranĢ dersliğinde dersin daha verimli ve iyi iĢlenmesi

157

Dersin daha eğlenceli ve zevkli geçmesi

94

Görsel açıdan zenginliğin derse ilgiyi ve katılımı arttırması

75
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Tablo 27‟de de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan öğrencilere “Sosyal bilgiler dersi
branĢ dersliği uygulaması hakkındaki olumlu düĢüncelerinizi, sevdiğiniz yönlerini
yazınız.” ifadesi doğrultusunda öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersinde BDS uygulamasına
iliĢkin görüĢleri alınmak istenilmiĢtir. Bu doğrultuda öğrencilerin birçoğu Sosyal bilgiler
dersliklerini “görsel açıdan ve teknolojik olarak eğitim-öğretime hazır temiz bir ortam”
Ģeklinde nitelendirerek olumlu görüĢ ifade etmiĢlerdir. Ayrıca öğrenciler derslikteki görsel
zenginliğin

öğrenmelerine

katkı

sağladığını

düĢünmektedirler.

Öğrenciler

branĢ

dersliklerinde sosyal bilgiler dersini daha verimli ve iyi iĢlediklerini düĢünmektedirler.
Öğrencilerin yine sıklıkla ifade ettiği görüĢlerden birisi branĢ dersliklerinde dersin daha
eğlenceli ve zevkli geçtiğidir. Ayrıca dersliklerde yer alan görsel zenginliğin derse olan
ilgiyi ve katılımı arttırması da olumlu ifade edilen görüĢler arasındadır.
Tüm bu görüĢlerin yanında öğrencilerin ifade ettiği farklı olumlu görüĢler de vardır.
Öğrencilerin bazıları öğretmene ulaĢma, baĢarılı olma, sınıf değiĢtirmekten hoĢlanma,
projelerin sınıfta sergilenebilmesi ve sosyal bilgiler sınıfını sevme gibi olumlu görüĢler
ifade etmiĢlerdir.
AraĢtırma kapsamında BDS uygulanan okullardaki öğrencilerin Sosyal bilgiler
dersinde uygulanan BDS hakkındaki bakıĢ açılarını belirleyebilmek için, BDS
uygulamasına

dönük

olumsuz

öğrenci

görüĢleri

alınmıĢtır.

Öğrencilerin

BDS

uygulamasına dönük olumsuz görüĢleri tablo halinde özetlenmiĢ ve devamında
yorumlanmıĢtır.
Tablo 28: Sosyal Bilgiler branĢ dersliklerine iliĢkin olumsuz öğrenci görüĢleri
Açık Uçlu Sorular

f

Olumsuz düĢüncem yok

267

Sınıf değiĢikliği sırasındaki hareketliliğin oluĢturduğu yorgunluk

141

Sınıf değiĢikliği sırasında oluĢan kargaĢa

113

Tablo 28‟de de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan öğrencilere “Sosyal bilgiler
dersi branĢ dersliği uygulaması hakkındaki olumsuz düĢüncelerinizi, sevmediğiniz
yönlerini yazınız.” sorusu yöneltilmiĢ, bu doğrultuda öğrencilerin çoğunluğu olumsuz
görüĢleri olmadığını ifade etmiĢlerdir. Bunun yanında uygulamaya dönük öğrencilerin
sıklıkla ifade ettiği olumsuz görüĢ ise sınıf değiĢikliği sırasında yaĢanan hareketliliğin
yorgunluk oluĢturması ve sınıf değiĢikliği sırasında oluĢan kargaĢa olmuĢtur. Buradan
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hareketle öğrencilerin branĢ dersliği uygulamasına dönük olumsuz görüĢleri sınıf
değiĢikliği sırasında oluĢan sıkıntılarda yoğunlaĢmıĢtır diyebiliriz.
Bunların haricinde, öğrencilerin bir kısmı sınıf değiĢikliğinden hoĢlanmadıklarını
ifade etmiĢlerdir. Bu durum ise sınıf değiĢikliği sırasında yaĢanan olumsuz durumlardan
kaynaklanabilir. Bazı öğrenciler ise branĢ dersliklerini bakımsız bularak uygulamayı
olumsuz değerlendirirmiĢ, bazıları ise dersliğin araç-gereç ve donanım yetersizliğini
olumsuz değerlendirmiĢtir. Yine öğrencilerin olumsuz değerlendirmeleri arasında derslik
değiĢimi sırasında eĢyaların sınıflarda unutulması, kaybolması ya da zarar görmesi;
sınıfların zaman zaman kilitli olması ve teneffüslerin ihtiyaçları gidermede yetersiz
kalması Ģeklindeki ifadeler yer almıĢtır.
4.5. Öğrencilerin Sosyal Bilgiler BranĢ Dersliklerine ĠliĢkin GörüĢlerinin
Cinsiyete, Sınıf Düzeyine, Öğrenim Gördükleri Okullara Göre Farkına ĠliĢkin
Bulgular
Ortaokul öğrencilerinin branĢ derslik uygulamasına dönük görüĢlerini almak için 14
maddeden oluĢan 3‟lü likert tipi derecelendirme ölçeği 764 öğrenciye uygulanmıĢtır.
Öğrencilere ait verilerin cinsiyete göre ortalama puanları aĢağıda verilmiĢtir.
Tablo 29: Ölçek madde puan ortalamalarının cinsiyete göre dağılımı
Cinsiyet

f

Ss

Kız

350

2,43

0,69

Erkek

414

2,37

0,72

Tablodan da görüldüğü gibi kız ve erkek öğrencilerin madde ortalama puanları
kızların lehine farklıdır. Bu farklılığın anlamlı olup olmadığını tespit etmek için MannWhitney U testi yapılmıĢtır. Bu testin sonuçları aĢağıda yer almaktadır.
Tablo 30: Ölçek madde puan ortalamalarının cinsiyete göre farkı
N

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

U

p

Kız

350

400,60

140211,50

66113,5

.036

Erkek

414

367,19

152018,50

Grup

*P<0.05
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Tablo 30 incelendiğinde öğrencilerin ortalama puanları arasında cinsiyete göre kız
öğrencilerin lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüĢtür (p<0.5). Buradan hareketle, kız
öğrencilerin ortalama puanlarının erkek öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde yüksek
olduğu söylenebilir.
Ortaokul öğrencilerinin branĢ derslik uygulamasına dönük görüĢlerini almak için 14
maddeden oluĢan 3‟lü likert tipi derecelendirme ölçeği 764 öğrenciye uygulanmıĢtır.
Öğrencilere ait verilerin sınıf düzeyine göre ortalama puanları aĢağıda verilmiĢtir.
Tablo 31: Ölçek madde puan ortalamalarının sınıf düzeyine göre dağılımı
Sınıf Düzeyi

f

Ss

5

256

2,44

0,68

6

259

2,38

0,72

7

249

2,37

0,72

Tablodan da görüldüğü gibi farklı sınıf düzeylerindeki öğrencilerin madde ortalama
puanları farklıdır. Bu farklılığın anlamlı olup olmadığını tespit etmek için Kruskal-Wallis
testi yapılmıĢtır. Bu testin sonuçları aĢağıda yer almaktadır.
Tablo 32: Ölçek madde puan ortalamalarının sınıf düzeyine göre farkı
N

Sıra Ortalaması

Sd

X2

p

5

256

418,77

2

11,314

.003

6

259

372,89

7

249

355,21

Grup

(p<0.1)

Tablo 32 incelendiğinde, ölçekten elde edilen ortalama puanlarda sınıf düzeyine
göre 5.sınıfların lehine anlamlı fark tespit edilmiĢtir (p<0.01). Bu verilerden hareketle,
farklı sınıf düzeylerindeki öğrencilerin branĢ derslik sistemine iliĢkin görüĢlerinin anlamlı
düzeyde farklı olduğu söylenebilir.
Ortaokul öğrencilerinin branĢ derslik uygulamasına dönük görüĢlerini almak için 14
maddeden oluĢan 3‟lü likert tipi derecelendirme ölçeği 764 öğrenciye uygulanmıĢtır.
Öğrencilere ait verilerin okullara göre ortalama puanları aĢağıda verilmiĢtir.
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Tablo 33: Ölçek madde puan ortalamalarının okullara göre dağılımı
Okullar

f

Ss

Okul 1

61

2,37

0,38

Okul 2

67

2,39

0,22

Okul 3

62

2,32

0,31

Okul 4

165

2,48

0,23

Okul 5

87

2,36

0,26

Okul 6

63

2,42

0,20

Okul 7

70

2,42

0,25

Okul 8

39

2,33

0,23

Okul 9

58

2,30

0,22

Okul 10

56

2,46

0,19

Okul 11

36

2,36

0,14

Tablodan da görüldüğü gibi branĢ derslik sistemini uygulayan okulların madde
ortalama puanları farklıdır. Bu farklılığın anlamlı olup olmadığını tespit etmek için
Kruskal-Wallis testi yapılmıĢtır. Bu testin sonuçları aĢağıda yer almaktadır.
Tablo 34: Ölçek madde puan ortalamalarının okullara göre farkı
Grup

N

Sıra Ortalaması

Okul 1

61

396,79

Okul 2

67

365,64

Okul 3

62

321,49

Okul 4

165

449,46

Okul 5

87

350,56

Okul 6

63

397,15

Okul 7

70

416,31

Okul 8

39

310,50

Okul 9

58

295,71

Okul 10

56

424,40

Okul 11

36

326,29

Sd

X2

p

10

42,15

.000

*P<0.01

Tablo 34 incelendiğinde, ölçekten elde edilen ortalama puanlarda branĢ derslik
sistemini uygulayan okullara göre anlamlı fark tespit edilmiĢtir (p<0.01). Bu verilerden
hareketle, farklı okullarda okuyan öğrencilerin branĢ derslik sistemine iliĢkin görüĢlerinin
anlamlı düzeyde farklı olduğu söylenebilir.
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4.6. Ġdarecilerin BranĢ Derslik Sistemine Yönelik GörüĢlerine ĠliĢkin Bulgular
BDS uygulamasının Sosyal Bilgiler dersi için olumlu yönlerini, idarecilerin bakıĢ
açısıyla belirleyebilmek için “BDS‟ nin Sosyal Bilgiler dersi için olumlu/ faydalı yönleri
nelerdir? sorusu yöneltilmiĢtir. AĢağıda idarecilerin soruya verdikleri cevaplar tablo
halinde özetlenmiĢ ve devamında yorumlanmıĢtır.
Tablo 35: Sosyal Bilgiler dersinde BDS uygulamasına iliĢkin olumlu idareci görüĢleri
Açık Uçlu Sorular

f

Öğrencilerin ilgi ve motivasyonlarını uyarıcı görsellikte zengin öğrenme materyali ve ortamı
sunarak kalıcı öğrenme sağlaması

34

Öğretmenin derse hazırlığını kolaylaĢtırması ve ders sırasında istediği materyale (harita, küre
vs.) anında ulaĢabilmesi

20

Öğretmene esnek, düzenlenebilir ve benimseyebileceği nitelikte çalıĢma ortamı sunarak
öğretmenin çalıĢma motivasyonunu arttırması

17

Öğrencilerin ders araç ve gereçlerini etkin kullanarak, yaparak yaĢayarak öğrenme
gerçekleĢtirebilmeleri

10

Sınıf içi etkinliklerde verimliliği sağlaması ve bunların sergilenebilmesi

6

Araç gereç taĢıma zahmetini ortadan kaldırarak zamandan tasarruf sağlaması ve araç
gereçlerinin taĢınmadan kaynaklı yıpranmasının önüne geçilmesi

5

Tablo 35‟te de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan idarecilere “BDS‟ nin Sosyal
Bilgiler dersi için olumlu/ faydalı yönleri nelerdir?” sorusu yöneltilmiĢ, idarecilerin genel
itibariyle birbirlerine benzer ve destekleyici nitelikte yorumlarda bulunduğu görülmüĢtür.
AraĢtırmaya katılan idarecilerin yarısından fazlasının birleĢtiği olumlu görüĢe göre, Sosyal
bilgiler branĢ derslikleri öğrencilerin ilgi ve motivasyonlarını uyarıcı görsellikte, zengin
öğrenme materyali ve ortamı sunarak kalıcı öğrenme sağlaması noktasında faydalı
bulunmuĢtur. Buna ek olarak, idarecilerin yaklaĢık yarısının dile getirdiği baĢka bir görüĢ
ise öğretmenin derse hazırlığını kolaylaĢtırması ve ders sırasında istediği materyale (harita,
küre vs.) anında ulaĢabilmesi olmuĢtur. Buna ek olarak idarecilerin sıkça dile getirdikleri,
sosyal bilgiler branĢ dersliklerine yönelik bir baĢka olumlu görüĢ ise, sosyal bilgiler
dersliklerinin, öğretmene esnek, düzenlenebilir ve benimseyebileceği nitelikte çalıĢma
ortamı sunarak öğretmenin çalıĢma motivasyonunu arttırması olmuĢtur.
Öğrencilerin ders araç ve gereçlerini etkin kullanarak, yaparak yaĢayarak öğrenme
gerçekleĢtirebilmeleri sosyal bilgiler branĢ derslik uygulamasına yönelik olumlu idareci
görüĢleri arasında yerini almıĢtır. Ġdarecilerin bir bölümü sosyal bilgiler branĢ dersliklerini
sınıf içi etkinliklerde verimliliği sağlaması ve bunların sergilenebilmesi konusunda yararlı
72

bulurken bir bölümü ise araç gereç taĢıma zahmetini ortadan kaldırarak zamandan tasarruf
sağlaması ve araç gereçlerinin taĢınmadan kaynaklı yıpranmasının önüne geçilmesi
konusunda yararlı bulmuĢtur.
BDS uygulamasının Sosyal Bilgiler dersi için olumsuz yönlerini ve yaĢanan
sıkıntıları idarecilerin bakıĢ açısıyla belirleyebilmek için “BDS‟ nin Sosyal Bilgiler dersi
için olumsuz yönleri ve yaĢanan sıkıntılar nelerdir? sorusu yöneltilmiĢtir. AĢağıda
idarecilerin soruya verdikleri cevaplar tablo halinde özetlenmiĢ ve devamında
yorumlanmıĢtır.
Tablo 36: Sosyal Bilgiler dersinde BDS uygulamasına iliĢkin olumsuz idareci görüĢleri
Açık Uçlu Sorular

f

Herhangi bir olumsuz yön ya da yaĢanan bir sıkıntı yoktur

15

Teneffüslerde sınıf değiĢikliği nedeniyle kargaĢa oluĢması

15

Öğrencilerin derslikleri benimsememesi ve sahip çıkmaması sonucu ders araç gereçleri
yıpranması

9

Öğretmenin yeterince dersliğini benimsememesi ve ilgilenmemesi sonucu dersliğin branĢı
temsil edebilirliğinin düĢük olması

7

Öğrencilerin teneffüs sürelerinin sınıf değiĢikliği nedeniyle kısalması ve bunun sonucu olarak
dinlenemeden sonraki dersin baĢlaması

6

Öğrenci dolabının yetersizliği ve/veya olmaması

6

Tablo 36‟da da görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan idarecilere “BDS‟ nin Sosyal
Bilgiler dersi için olumsuz yönleri ve yaĢanan sıkıntılar nelerdir?” sorusu yöneltilmiĢ,
idarecilerin bir kısmı herhangi bir olumsuz yön ya da yaĢanan bir sıkıntı bulmazken, bir
kısmı ise teneffüslerde yaĢanan sınıf değiĢikliğinin kargaĢa oluĢturmasını olumsuz görüĢ
olarak ifade etmiĢtir. AraĢtırmaya katılan idarecilerin belirtmiĢ olduğu diğer bir olumsuz
görüĢ iĢe öğrencilerin derslikleri benimsememesi ve sahip çıkmaması sonucu ders araç
gereçlerinin yıpranması olarak ifade edilmiĢtir. Öte yandan bir kısım idarecinin hemfikir
olduğu olumsuz görüĢ ise öğretmenin yeterince dersliğini benimsememesi ve
ilgilenmemesi sonucu dersliğin branĢı temsil edebilirliğinin düĢük olması Ģeklinde ifade
edilmiĢtir. Buradan hareketle, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin derslikleri
benimsememeleri idareciler tarafından ifade edilen olumsuz görüĢlerdir. Öğrencilerin
teneffüs sürelerinin sınıf değiĢikliği nedeniyle kısalması ve bunun sonucu olarak
dinlenemeden sonraki dersin baĢlaması ve yine öğrenci dolabının yetersizliği ve/veya
olmaması idareciler tarafından belirtilen olumsuz görüĢler arasındadır.
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Ġdarecilerin BDS‟ nin gerekliliğine dair görüĢlerini belirlemek için BDS uygulayan
okullardaki idarecilere “BDS ‟nin gerekliliğine dair düĢünceleriniz nelerdir? sorusu
yöneltilmiĢtir. AĢağıda idarecilerin soruya verdikleri cevaplar tablo halinde özetlenmiĢ ve
devamında yorumlanmıĢtır.
Tablo 37: BDS‟ nin gerekliliğine iliĢkin idareci görüĢleri
Açık Uçlu Sorular

f

Öğretmenin branĢı açısından gerekli olan eğitim ortamı düzenlemesini sağlar.

18

Dersin verimliliğini, dersi öğrenme ve kavrama yeteneğini ve beraberinde kalıcılığı arttırır.

16

Öğrencilerin derse ilgi ve merakını, derse konsantre olmasını ve motivasyonunu arttırır.

12

Öğretmenin ve öğrencinin dersliği sahiplenmesini sağlar.

9

Dersi planlamanın ve öğrenci hazır bulunuĢluğunun kolaylıkla sağlanmasına imkan tanır.

8

Gerekli değildir.

4

Tablo 37‟de de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan idarecilere “BDS‟ nin
gerekliliğine dair düĢünceleriniz nelerdir? sorusu yöneltilmiĢ, bu doğrultuda idarecilerin bir
çoğu öğretmene branĢı açısından gerekli olan eğitim ortamı düzenlemesini sağlaması
bakımından branĢ derslik sistemini gerekli görürken bir kısmı ise dersin verimliliğini, dersi
öğrenme ve kavrama yeteneğini ve beraberinde kalıcılığı arttırması bakımından BDS
uygulamasını gerekli görmüĢtür. Ġdarecilerin BDS‟ nin gerekliliğine dönük olarak sıklıkla
ifade ettiği diğer bir görüĢ ise BDS‟ nin öğrencilerin derse ilgi ve merakını,
konsantrasyonunu ve motivasyonunu arttırması olmuĢtur. Öte yandan, öğretmenin ve
öğrencinin dersliği sahiplenmesi, dersi planlamanın ve öğrenci hazır bulunuĢluluğunun
kolaylıkla sağlanabilmesi açısından idarecilerin bir kısmı BDS‟ ni gerekli görmüĢtür.
Genel anlamda idarecilerin büyük bir bölümü BDS‟ ni çeĢitli nedenlerden ötürü gerekli
görürken çok az bir kısmı gereksiz olarak ifade etmiĢtir.
Ġdarecilerin BDS‟ nin önemine dair görüĢlerini belirlemek için BDS uygulayan
okullardaki idarecilere “BDS‟ nin önemine dair düĢünceleriniz nelerdir? sorusu
yöneltilmiĢtir. AĢağıda idarecilerin soruya verdikleri cevaplar tablo halinde özetlenmiĢ ve
devamında yorumlanmıĢtır.
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Tablo 38: BDS‟ nin önemine iliĢkin idareci görüĢleri
Açık Uçlu Sorular

f

Öğrenci ilgisi, hazır bulunuĢluluğu ve motivasyonu kolaylıkla sağlanır

16

Görsel materyaller bakımından zengin ve kalıcı öğrenmenin gerçekleĢtirilebileceği bir ortam
sunar

15

Öğrenmenin niteliğini, verimliliğini ve öğrenme düzeyini arttırır

15

Öğretmenin derse hazırlığını kolaylaĢtırır ve istedikleri kaynaklara anında ulaĢabilmelerini
sağlar.

8

Planlayıcılar ve uygulayıcılar tarafından etkili uygulanırsa faydalıdır.

7

Tablo 38‟de de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan idarecilere “BDS‟ nin önemine
dair düĢünceleriniz nelerdir? sorusu yöneltilmiĢ ve bu doğrultuda idarecilerin büyük bir
bölümü BDS‟ nin önemine dair bazı görüĢlerde birleĢmiĢlerdir. Ġdareciler tarafından BDS‟
nin önemine dair en fazla dile getirilen görüĢ öğrenci ilgisinin, hazır bulunuĢluluğunun ve
motivasyonunun kolaylıkla sağlanması olarak ifade edilmiĢtir. Yine idarecilerin BDS‟ nin
önemine dair sıklıkla belirttiği görüĢler arasında, BDS‟ nin görsel materyaller bakımından
zengin ve kalıcı öğrenmenin gerçekleĢtirilebileceği ortam sunması ve öğrenmenin
niteliğini, verimliliğini ve öğrenme düzeyini arttırması yer almıĢtır. Öte yandan,
idarecilerin bazıları ise öğretmenin derse hazırlığını kolaylaĢtırması ve istedikleri
kaynaklara anında ulaĢabilmelerini sağlaması bakımından BDS uygulamasını önemli
görmüĢlerdir. Bunların haricinde bazı idareciler ise BDS‟ ni planlayıcılar ve uygulayıcılar
tarafından etkili uygulandığı ölçüde faydalı ve önemli görmektedirler.
BDS

uygulanan

okullardaki

idarecilere

BDS‟

nin

verimli

bir

Ģekilde

uygulanabilmesi için MEB‟e düĢen görev ve sorumluluklar nelerdir? sorusu yöneltilmiĢ ve
idarecilerin bu noktadaki görüĢleri alınmak istenmiĢtir. AĢağıda idarecilerin soruya
verdikleri cevaplar tablo halinde özetlenmiĢ ve devamında yorumlanmıĢtır.
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Tablo 39: BDS‟ nin verimli bir Ģekilde uygulanabilmesi için MEB‟e düĢen görev ve
sorumluluklara iliĢkin idareci görüĢleri
Açık Uçlu Sorular

f

BranĢ derslik uygulamasının sağlıklı iĢleyebilmesi için gerekli alt yapı eksiklerini gidermeli,
teknolojik donanımları ve branĢa özgü materyalleri sağlamalıdır.

43

Okul binaları BDS‟ye uygun tasarlanmalı ve okullarda fazla derslik bulunmalıdır.

14

Uygulamaya geçmek isteyen okullara gerekli rehberlik sağlanarak teĢvik edilmeli ve uygulama
yaygınlaĢtırılmalıdır.

9

Derslik sistemi uygulayıcılarına yönelik kılavuz-yönerge ve hizmet içi eğitim hazırlanıp
sorumluluk açsısından ilgili mevzuat açığı kapatılmalıdır.

5

BranĢlara özel model sınıflar oluĢturarak dersliklerin standartları belirlenmelidir.

4

Tablo 39‟da da görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan idarecilere “BDS‟ nin verimli bir
Ģekilde uygulanabilmesi için MEB‟e düĢen görev ve sorumluluklar nelerdir?” sorusu
yöneltilmiĢ bu doğrultuda idarecilerin büyük bir çoğunluğunun birleĢtiği ortak görüĢ, branĢ
derslik uygulamasının sağlıklı iĢleyebilmesi için gerekli alt yapı eksiklerinin giderilmesi,
teknolojik donanımları ve branĢa özgü materyallerin temini Ģeklinde ifade edilmiĢtir.
Buradan hareketle BDS uygulaması kapsamında, idarecilerin MEB‟e yükledikleri
sorumluluklardan hareketle en fazla teknolojik donanım, branĢa özgü materyal ve alt yapı
konusunda tıkanıklık yaĢamıĢ olabileceklerini düĢünülebilir. Ġdarecilerin üzerinde durduğu
diğer bir görüĢ ise okul binalarının BDS‟ ne uygun tasarlanması ve okullarda fazla derslik
bulunması olarak ifade edilmiĢtir. Bu kapsamda okulların BDS‟ ne geçerken fiziki olarak
zorlandıklarını, sınırlandıklarını ya da geçtikten sonraki dönemlerde derslik ihtiyacı
doğmuĢ olabileceği yorumu yapılabilir. Öte yandan, idarecilerin MEB‟e yükledikleri
sorumluluklar arasında, uygulamaya geçmek isteyen okullara gerekli rehberliğin
sağlanarak okulların teĢvik edilmesi ve uygulamanın yaygınlaĢtırılması noktasında
olmuĢtur. Buradan hareketle okulların BDS‟ ne geçiĢ sürecinde sıkıntılar yaĢamıĢ
olabileceklerini ve desteğe ihtiyaç duydukları söylenebilir. Buna ek olarak, idareciler
derslik sistemi uygulayıcılarına yönelik kılavuz-yönerge ve hizmet içi eğitim hazırlanıp
sorumluluk açsısından ilgili mevzuat açığının kapatılmasını ve branĢlara özel model
sınıflar oluĢturarak dersliklerin standartlarının belirlenmesini MEB‟in görevleri arasında
görmüĢlerdir.
BDS

uygulanan

okullardaki

idarecilere

BDS‟

nin

verimli

bir

Ģekilde

uygulanabilmesi için okul yöneticilerine düĢen görev ve sorumluluklar nelerdir? sorusu
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yöneltilmiĢ ve idarecilerin bu noktadaki görüĢleri alınmak istenmiĢtir. AĢağıda idarecilerin
soruya verdikleri cevaplar tablo halinde özetlenmiĢ ve devamında yorumlanmıĢtır.
Tablo 40: BDS‟ nin verimli bir Ģekilde uygulanabilmesi için okul yöneticilerine düĢen
görev ve sorumluluklara iliĢkin idareci görüĢleri
Açık Uçlu Sorular

f

Ġdareciler, sisteme gereken önemi vererek öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli
iĢbirliklerini de yaparak branĢ dersliklerinin materyal ve donanım eksikliklerinin
tamamlanmasına yardımcı olmalıdır.

37

Okul yöneticileri uygulamayı benimsemeli ve BDS‟ nin verimliliğine dönük araĢtırma yaparak
uygulamanın düzenli takipçisi olmalı, dersliklerin amaca uygun düzenlenmesini sağlamalıdır.

26

Öğretmene branĢ dersliği uygulaması konusunda gerekli rehberliği ve desteği göstermelidir.

11

Uygulamanın sağlıklı ilerleyebilmesi için öğrenci, öğretmen ve velilerin görüĢlerini belli
aralıklarla almalıdırlar

10

Derslik kullanımını, öğrencilerin ders ve teneffüs saatlerini planlamada dinlenme ve bir sonraki
derse hazırlanmalarına imkan tanıyacak nitelikte düzenlemeliler.

5

Tablo 40‟da da görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan idarecilere “BDS‟ nin verimli bir
Ģekilde uygulanabilmesi için okul yöneticilerine düĢen görev ve sorumluluklar nelerdir?”
sorusu yöneltilmiĢ bu doğrultuda idarecilerin büyük bir bölümü, sisteme gereken önemin
verilmesini, öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli iĢbirliklerinin de yapılarak
branĢ dersliklerinin materyal ve donanım eksikliklerinin tamamlanmasına yardımcı
olunmasını görevleri olarak ifade etmiĢlerdir. Ġdarecilerin yine yarısının ifade ettiği görüĢe
göre okul yöneticileri uygulamayı benimseme ve BDS‟ nin verimliliğine dönük araĢtırma
yaparak uygulamanın düzenli takipçisi olma, dersliklerin amaca uygun düzenlenmesini
sağlama noktasında kendilerini sorumlu görmektedirler. Öte yandan idarecilerin BDS‟ nin
verimli uygulanması noktasında kendilerinde gördükleri sorumluluklar arasında öğretmene
branĢ dersliği uygulaması konusunda gerekli rehberliği ve desteği göstermek ve
uygulamanın sağlıklı ilerleyebilmesi için öğrenci, öğretmen ve velilerin görüĢlerini belli
aralıklarla almak olarak ifade edilmiĢtir. Bunlar haricinde derslik kullanımını, öğrencilerin
ders ve teneffüs saatlerini planlamada dinlenme ve bir sonraki derse hazırlanmalarına
imkan tanıyacak nitelikte düzenleme yapmayı da idareciler kendi görevleri arasında
görmektedirler.
BDS

uygulanan

okullardaki

idarecilere

BDS‟

nin

verimli

bir

Ģekilde

uygulanabilmesi için öğretmenlere düĢen görev ve sorumluluklar nelerdir? sorusu
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yöneltilmiĢ ve idarecilerin bu noktadaki görüĢleri alınmak istenmiĢtir. AĢağıda idarecilerin
soruya verdikleri cevaplar tablo halinde özetlenmiĢ ve devamında yorumlanmıĢtır.
Tablo 41: BDS‟nin verimli bir Ģekilde uygulanabilmesi için öğretmenlere düĢen görev ve
sorumluluklara iliĢkin idareci görüĢleri
Açık Uçlu Sorular

f

Öğretmenler görsel materyaller bakımından zengin ve güncellenebilir Ģekilde branĢlarına
yönelik sınıflar tasarımlamalı

32

Dersliğin ve derslikteki materyal ve eĢyaların, temiz ve düzenli bir Ģekilde kullanımı konusunda
gerekli önlemleri almalı bu konuda öğrencilere rehberlik etmeli

19

Gerek özgün ve kalıcı materyaller hazırlayarak gerekse dersliğinde yer alan materyalleri etkin
kullanarak öğrencilerin derse aktif katılımı sağlamalı

16

Öğretmenler, BDS uygulamasını benimseyerek sınıflarına sahip çıkmalı ve uygulamanın
yararlılığına inanarak sınıflarını amaca uygun kullanmalı

14

Öğretmenler çevre (öğrenci, idareci, veli vs.) ile sağlıklı iletiĢim kurarak araç gerecin temini
konusunda iĢbirliği sağlamalı

10

Öğretmenler kendini yenilemeli ve geliĢime açık olmalı

8

Tablo 41‟de de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan idarecilere “BDS‟ nin verimli bir
Ģekilde uygulanabilmesi için öğretmenlere düĢen görev ve sorumluluklar nelerdir?” sorusu
yöneltilmiĢ bu doğrultuda idarecilerin büyük bir bölümü, öğretmenlerin görsel materyaller
bakımından

zengin

ve

güncellenebilir

Ģekilde

branĢlarına

yönelik

sınıflarını

tasarımlamasını ifade etmiĢlerdir. Bu görüĢ, öğretmenler sınıflarını branĢlarına uygun
nitelikte

tasarımlama

noktasında

idarecilerin

nazarında

sorumludur

Ģeklinde

yorumlanabilir. Ġdarecilerin bu konuda sahip oldukları diğer bir görüĢ ise dersliğin ve
derslikteki materyal ve eĢyaların, temiz ve düzenli bir Ģekilde kullanımı konusunda gerekli
önlemlerin alınması ve bu konuda öğrencilere rehberlik edilmesidir. Yine idarecilerin
sıklıkla ifade ettiği görüĢlerinden biri de gerek özgün ve kalıcı materyaller hazırlayarak
gerekse dersliğinde yer alan materyalleri etkin kullanarak öğrencilerin derse aktif
katılımının sağlanması Ģeklinde ifade edilmiĢtir.
Öğretmenler, BDS uygulamasını benimseyerek sınıflarına sahip çıkmalı ve
uygulamanın yararlılığına inanarak sınıflarını amaca uygun kullanmalı Ģeklinde ifade
edilen idareci görüĢlerinden hareketle öğretmenler arasında BDS‟ yi benimsemeyen ve
yeterince özümsememiĢ olanlar olduğu anlaĢılmaktadır. Buradan hareketle idarecilerin
yaklaĢık üçte biri BDS‟ nin verimli uygulanması noktasında öğretmeni sorumlu
görmüĢlerdir. Öğretmenlerin çevre (öğrenci, idareci, veli vs.) ile sağlıklı iletiĢim kurarak
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araç gerecin temini konusunda iĢbirliği sağlamaları idarecilerin bazılarının ifade ettiği
görüĢler arasındadır. Buradan hareketle, araç gereç ve materyal temini noktasında
idareciler öğretmenlerinden çaba beklemektedir yorumu yapılabilir. BDS‟ nin verimli
uygulanması için öğretmenlerden beklenen diğer bir görüĢ ise öğretmenlerin kendilerini
yenilemeleri ve geliĢime açık olmaları olmuĢtur.
BDS uygulanan okullardaki idarecilere “BDS uygulamasının okulunuzdaki devamı
konusunda düĢünceleriniz nelerdir? Evet, devam etmesini istiyorum, çünkü….” sorusu
sorularak yanıtlamaları istenmiĢtir. AĢağıda idarecilerin soruya verdikleri cevaplar tablo
halinde özetlenmiĢ ve devamında yorumlanmıĢtır.
Tablo 42: BDS uygulamasını sürdürmek isteyen idarecilerin gerekçelerine iliĢkin görüĢler
Açık Uçlu Sorular

f

Eğitimde verimliliği, baĢarıyı ve öğrenmelerin kalıcılığını arttırması.

25

Öğretmenlerin Ģube sistemine nazaran derslik sisteminde sınıflarını daha çok benimsemeleri

11

Zengin görsel ve materyal kullanımıyla öğrenme öğretme ortamını monotonluktan kurtararak,
hazır bulunuĢluluğu sağlayıcı eğitim ortamı sunması

11

Dersliklerin öğretmenlerin motivasyonunu arttırması

7

BranĢlar bazında okulun ihtiyaçlarını belirlemenin ve gidermenin kolaylaĢması

4

Tablo 42‟de de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan idarecilere BDS uygulamasının
okulunuzdaki devamı konusunda düĢünceleriniz nelerdir? Evet, devam etmesini istiyorum,
çünkü….”

sorusu yöneltilmiĢ bu doğrultuda idarecilerin büyük bir bölümünün

uygulamanın devamından yana olduğu görülmüĢtür. Devam etmesini isteyen idarecilerin
gerekçeleri arasında en fazla hemfikir oldukları görüĢ BDS‟ nin eğitimde verimliliği,
baĢarıyı ve öğrenmenin kalıcılığını arttırması Ģeklindedir. Öte yandan öğretmenlerin Ģube
sistemine nazaran derslik sisteminde sınıflarını daha çok benimsemeleri idarecilerin BDS
uygulamasının devamına dönük gerekçeleri arasında olduğu görülmüĢtür. Yine zengin
görsel ve materyal kullanımıyla öğrenme öğretme ortamını monotonluktan kurtararak,
hazır bulunuĢluluğu sağlayıcı eğitim ortamı sunması BDS uygulamasının devamlılığına
dönük idareci gerekçeleri arasında yerini almaktadır. Bunların yanında dersliklerin
öğretmenlerin motivasyonunu arttırması idarecilerin BDS uygulamasını okullarında devam
ettirme gerekçeleri olarak ifade edilmiĢtir. Son olarak ifade edilen idareci görüĢü ise
branĢlar bazında okulun ihtiyaçlarını belirlemenin ve gidermenin kolaylaĢması olmuĢtur.
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Buradan hareketle idarecilerin, sınıfları ve eksiklikleri takipleri açısından iĢlerini
kolaylaĢtırıcı olan BDS uygulamasının devamlılığından yana oldukları anlaĢılmaktadır.
AraĢtırma kapsamında branĢ derslik sistemi uygulanan okullardaki idarecilere
“BDS uygulamasının okulunuzdaki devamı konusunda düĢünceleriniz nelerdir? Hayır,
devam etmesini istemiyorum, çünkü….” sorusunu yanıtlaması istenmiĢtir. AĢağıda
idarecilerin soruya verdikleri cevaplar tablo halinde özetlenmiĢ ve devamında
yorumlanmıĢtır.
Tablo 43: BDS uygulamasını sürdürmek istemeyen idarecilerin gerekçelerine iliĢkin
görüĢler
Açık Uçlu Sorular

f

Teneffüsteki öğrenci hareketliliğinin kargaĢa ve gürültü oluĢturması

6

Öğrenciye teneffüste dinlenme zamanı kalmaması

2

Öğrencilerin derslikleri benimsememeleri

2

EtkileĢimli tahtaların branĢ dersliğinin yerini tutması

2

Öğretmenlerin dersliklerini benimsemeyerek dersliklerine gereken özeni göstermemesi

2

Tablo 43‟de de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan idarecilere BDS uygulamasının
okulunuzdaki devamı konusunda düĢünceleriniz nelerdir? Hayır, devam etmesini
istemiyorum, çünkü…” sorusu yöneltilmiĢ bu doğrultuda idarecilerin çok az bir kısmının
devam etmesini istemediği görülmüĢtür. Ġdarecilerin BDS uygulamasını devam ettirmek
istememe nedenleri arasında en fazla ifade ettikleri görüĢ teneffüsteki öğrenci
hareketliliğinin kargaĢa ve gürültü oluĢturması olmuĢtur. Öte yandan öğrenciye teneffüste
dinlenme zamanı kalmaması, öğrencilerin derslikleri benimsememeleri, etkileĢimli
tahtaların branĢ dersliğinin yerini tutması, öğretmenlerin dersliklerini benimsemeyerek
dersliklerine gereken özeni göstermemeleri BDS uygulamasını devam ettirmek istemeyen
idarecilerin gerekçeleri arasındadır.
AraĢtırma kapsamında BDS uygulanan okullardaki idarecilere “BranĢ dersliği
uygulaması kapsamında Sosyal Bilgiler öğretmeninizden beklentileriniz nelerdir?” sorusu
sorularak idarecilerin bu noktadaki görüĢleri alınmak istenmiĢtir. AĢağıda idarecilerin
soruya verdikleri cevaplar tablo halinde özetlenmiĢ ve devamında yorumlanmıĢtır.
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Tablo 44: Ġdarecilerin BDS uygulaması kapsamında sosyal bilgiler öğretmenlerinden
beklentilerine iliĢkin görüĢleri
Açık Uçlu Sorular

f

Öğretmenler dersliklerini branĢlarına özgü Ģekilde, nitelikli ve görsel açıdan zengin, dinamik ve
güncellenebilir Ģekilde dizayn etmeli

32

Öğretmenler dersliklerini benimsemeli, araç gereçlerin ve dersliğin kullanımı konusunda
öğrencilere rehberlik ederek dersliğin amaca yönelik kullanımını sağlamalı

14

Öğretmenler mesleklerini severek, tarihini ve kültürünü özümsemiĢ iyi birer vatandaĢ ve baĢarılı
öğrenciler yetiĢtirme gayretinde, idealist olmalı

13

Dersiyle ilgili materyallerini temin etmeye çalıĢmalı ve bu konuda idare ile iĢbirliği içerisinde
olmalı

9

Ders materyallerinden ve sahip olduğu donanımdan yararlanarak öğrencilerin düzeyine uygun
etkinliklerle derse aktif katılımını sağlayarak derse olan ilgiyi arttırmalı

8

Tablo 44‟de de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan idarecilere “BranĢ dersliği
uygulaması kapsamında Sosyal Bilgiler öğretmeninizden beklentileriniz nelerdir? sorusu
yöneltilmiĢ bu kapsamda idarecilerin büyük çoğunluğu öğretmenlerin dersliklerini
branĢlarına özgü Ģekilde nitelikli ve görsel açıdan zengin dinamik ve güncellenebilir
Ģekilde dizayn etmeleri görüĢünü ifade etmiĢlerdir. Buradan hareketle idarecilerin geneli
Sosyal bilgiler öğretmenlerinden sosyal bilgiler dersliği oluĢturmalarını beklemektedirler
diyebiliriz. Ġdareciler tarafından ifade edilen bir diğer görüĢ ise öğretmenlerin dersliğini
benimseyerek araç gereçlerin ve dersliğin kullanımı konusunda öğrencilere rehberlik
ederek dersliğin amaca yönelik kullanımını sağlamaları olmuĢtur. Yine idareciler sosyal
bilgiler öğretmenlerinden BDS uygulaması kapsamında idealist mesleğini seven ve bu
doğrultuda üst öğrenime baĢarılı öğrenciler yetiĢtiren, tarihini ve kültürünü özümsemiĢ iyi
birer vatandaĢ yetiĢtirmelerini beklemektedirler. Bunların haricinde idarecilerin sosyal
bilgiler öğretmenlerinden beklentileri arasında dersiyle ilgili materyallerini temin etmeye
çalıĢmalı ve bu konuda idare ile iĢbirliği içerisinde olmalı ve ders materyallerinden ve
sahip olduğu donanımdan yararlanarak öğrencilerin düzeyine uygun etkinliklerle derse
aktif katılımı ve derse olan ilgiyi arttırmalı Ģeklinde görüĢler de ifade edilmiĢtir.
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BEġĠNCĠ BÖLÜM
5. SONUÇ, TARTIġMA VE ÖNERĠLER
Bu bölümde araĢtırmanın bulgularından hareketle ulaĢılan sonuçlar açıklanmıĢ; bu
sonuçlar kuramsal çerçeve incelemesi sonucu eriĢilen kaynaklarla iliĢkilendirilerek
tartıĢılmıĢtır. Ayrıca bu bölüm içerisinde bulgu ve sonuçlardan yola çıkılarak öneriler
sunulmuĢtur.
5.1. Sonuç ve TartıĢma
Bu tez çalıĢmasında sosyal bilgiler dersinde branĢ derslik sistemi uygulaması
öğretmen, öğrenci ve idareci görüĢlerine göre incelenmiĢtir. AraĢtırma kapsamında
öğretmen, öğrenci ve idarecilerin genel anlamda sosyal bilgiler dersinde branĢ derslik
sistemi uygulamasına karĢı olumlu görüĢ ifade ettiği sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Sosyal Bilgiler dersinde branĢ derslik sistemi uygulamasını öğretmenlerin büyük
çoğunluğu çok gerekli görmektedir. Ġdareci görüĢleri de öğretmenlerin görüĢlerini
destekler niteliktedir. Ġdarecilerin birçoğu öğretmene branĢına ait eğitim ortamı sunması
bakımından BDS gerekli görürken bir kısmı ise dersin verimliliğini, dersi öğrenme ve
kavrama yeteneğini ve beraberinde kalıcılığı arttırması açısından BDS uygulamasını
gerekli görmüĢtür. Polat (2006), Sosyal Bilgiler öğretiminde öğretmenlerin kullandıkları
yöntemlere ve karĢılaĢtıkları problemlere iliĢkin yaptığı araĢtırmada, sosyal bilgiler
öğretmenleri, sosyal bilgiler dersliğinin okulda olmamasını bir sorun olarak değerlendirmiĢ
ve öğretmenlerin eğitim öğretim açısından sosyal bilgiler dersliklerini gerekli buldukları
sonucuna ulaĢmıĢtır. Sönmez (2010) ise yaptığı araĢtırmasında özel okulların ders araçgereçleri bakımından sahip olduğu imkânların devlet okullarında da sağlanması ve
içerisinde her çeĢit harita araç ve gereçlerinin yer aldığı bir sosyal bilgiler sınıfının
oluĢturulmasının gerekliliğinden söz etmiĢtir.
Sosyal bilgiler branĢ derslikleri öğretmen ve idareciler tarafından, öğretmenlerin
çalıĢma motivasyonlarını arttırması noktasında mesleki açıdan faydalı bulunmuĢtur.
Öğretmenler, öğretme motivasyonlarını arttırma ve mesleki geliĢimlerini teĢvik etme
noktasında sosyal bilgiler branĢ dersliklerini faydalı bulurken, idareciler de Sosyal bilgiler
dersliklerini, öğretmene esnek, düzenlenebilir ve benimseyebileceği nitelikte çalıĢma
ortamı sunması ve öğretmenin çalıĢma motivasyonunu arttırması bakımından faydalı
bulmuĢtur.

Sosyal bilgiler branĢ derslikleri eğitim öğretim sürecinde verimli ders iĢleme
imkanı tanıması açısından öğretmen, öğrenci ve idareciler tarafından faydalı bulunmuĢtur.
Öğretmenler verimli ders iĢleme imkanı tanıdığı için yararlı bulurken, idareciler de verimli
ders iĢlemeye imkan tanıması açısından branĢ dersliğini gerekli görmüĢtür. Öğrenciler ise
sosyal bilgiler dersini branĢ dersliklerinde daha verimli ve iyi iĢlediklerini ifade
etmiĢlerdir. Erdoğan (2009), yapılandırmacı yaklaĢıma göre tasarlanmıĢ Sosyal Bilgiler
sınıfına iliĢkin öğrenci görüĢlerini incelediği araĢtırmasında kendisi de derslik sisteminde
eğitim veren bir öğretmen olarak BDS‟ nin çok yararlı olduğunu belirtmiĢ, dersin farklı
sınıfta kendisine özgü araç-gereçlerle iĢlenmesinin dersin verimli bir ortamda anlatılmasını
sağladığını savunmuĢtur.
Sosyal bilgiler branĢ derslikleri eğitim öğretim sürecinde ders için gerekli
materyallere kolaylıkla ulaĢım sağlaması açısından öğretmen, öğrenci ve idareciler
tarafından faydalı bulunmuĢtur. Öğretmenler, ders ile ilgili görselleri öğrencilere kolayca
gösterme ve öğrencilerin derse olan ilgisini arttırma noktasında sosyal bilgiler branĢ
dersliklerini faydalı bulmuĢlardır.

Ayrıca öğretmenlerin branĢ dersliğine iliĢkin nitel

görüĢleri de bu bulguyu destekler niteliktedir. Öğretmenler nitel boyutta, ders için gerekli
olan

araç

gereçlere

anında

ulaĢabilme

açısından

branĢ

dersliklerini

olumlu

değerlendirmiĢlerdir. Öğrenciler ise dersliğin öğretmenlere ilgili her türlü araç ve gereci
rahatlıkla kullanımını sağlaması bakımından branĢ dersliğine iliĢkin olumlu görüĢ
belirtmiĢlerdir. Ġdareciler ise, öğretmenlerin derse olan hazırlığını kolaylaĢtırması ve ders
sırasında istedikleri materyale (harita, küre vs.) anında ulaĢabilmesi açısından olumlu görüĢ
belirtmiĢlerdir. Öte yandan, idarecilerin bazıları ise öğretmenin derse hazırlığını
kolaylaĢtırması ve istedikleri kaynaklara anında ulaĢabilmelerini sağlaması bakımından
BDS uygulamasını önemli görmüĢlerdir.
Sosyal bilgiler branĢ derslikleri sağladığı imkan ve olanaklar açısından araç
gereçlerin taĢımadan kaynaklı yıpranmasının azalması noktasında öğretmen ve idareciler
tarafından faydalı bulunmuĢtur. Öğretmenler araç gereçlerin taĢımadan kaynaklı
yıpranmasının azalması, dersliğini dizayn etmek için araĢtırmalar yapabilmesi, veli
görüĢmeleri ve öğrenci toplantılarını dersliğinde yapabilmesi noktasında sosyal bilgiler
branĢ dersliklerini sağladığı imkan ve olanaklar açısından faydalı bulmuĢlardır. Ayrıca araç
gereçlerin taĢımadan kaynaklı yıpranmanın azalması noktasında nitel öğretmen görüĢleri
de nicel bulguları desteklemektedir. Ġdareciler ise araç gereç taĢıma zahmetini ortadan
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kaldırarak zamandan tasarruf sağlaması ve araç gereçlerinin taĢınmadan kaynaklı
yıpranmasının önüne geçilmesi noktasında sosyal bilgiler branĢ dersliklerini yararlı
bulmuĢlardır.
Sosyal bilgiler dersliklerinin teknolojik donanımlarına iliĢkin mevcut durum,
öğretmenlerin birçoğunun bilgisayar ve akıllı tahta teknolojisine sahip olduğunu fakat
internet bağlantısı, projeksiyon cihazı, yazıcı, hoparlör ve ses sistemi gibi teknolojik
donanımlara sahip olmadığı sonucunu ortaya çıkarmıĢtır. Buradan hareketle öğretmenlerin
teknolojik donanımlarının iyileĢtirilmesi gerektiği sonucuna varılmıĢtır.
Sosyal bilgiler dersliklerinin sahip olduğu mevcut fiziki Ģartlar incelendiğinde
öğretmenlerin, farklı oturma düzenleri uygulama noktasında farklı görüĢlere sahip olduğu,
bunun yanında dersliklerin bir çoğunun farklı oturma düzenlerine imkan tanıyacak
geniĢlikte olduğu, dersliklerin genelinin tekli sıralardan oluĢmadığı, çoğunluğunun
boyasının temiz ve bakımlı olduğu, kısmen estetik açıdan göze hitap ettiği, çoğunda perde
sıkıntısı olmadığı ve projeksiyonla ders iĢlemeye uygun nitelikte perdeler olduğu ve
dersliklerde ısınma problemi olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Toklu (1997), Ġzmir ili
araĢtırmasında sosyal bilgiler öğretiminde karĢılaĢtıkları sorunların beĢ faktörde
yoğunlaĢtığını bu faktörlerden birinin de fiziksel ortamdan kaynaklanan problem olduğunu
ifade etmiĢtir. Akmehmetoğlu (2014)‟nun okulların fiziki donanımının (araç gereç,
materyal, sosyal bilgiler sınıfı vb.) dersin verimli Ģekilde iĢlenmesi için yeterli olup
olmadığını sorguladığı araĢtırmasında ulaĢtığı sonuçlar araĢtırma bulgularını destekler
niteliktedir. AraĢtırmada branĢ dersliğinin bulunduğu okullarda görev yapan öğretmenlerin,
okullarını fiziki donanım açısından yeterli bulduğu; branĢ dersliğinin bulunmadığı
okullarda görev yapan öğretmenlerin ise okullarını fiziki donanım açısından yetersiz
bulduğu sonucuna ulaĢmıĢtır.
Öğretmenlerin, sosyal bilgiler dersliklerinde istedikleri fiziksel ve donanımsal
nitelikler incelendiğinde sınıflarının görsel olarak öğrencinin dikkatini ve ilgisini çekecek
nitelikte yine öğrencilerin motivasyonunu arttıracak materyallerle donatılmıĢ olmasını,
fiziksel ve donanımsal olarak zenginleĢtirilmiĢ bir eğitim ortamı olmasını istedikleri
sonucuna ulaĢılmıĢtır. AkĢit (2011) yaptığı çalıĢmada Sosyal bilgiler sınıfının dersi verimli
ve etkili bir Ģekilde iĢleyebilmeleri için yeterli ders araç ve gereçlerine sahip olmadığını
belirtmiĢlerdir. Buradan hareketle BDS‟ nin verimli bir Ģekilde uygulanabilmesi için
idarecilerin de ifade ettiği gibi MEB‟e düĢen görev ve sorumluluklar bulunmaktadır. BranĢ
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derslik uygulamasının sağlıklı iĢleyebilmesi için gerekli alt yapı eksiklerinin, teknolojik
donanımların ve branĢa özgü materyallerin MEB tarafından temin edilmesi gerekmektedir.
Sosyal bilgiler dersliklerinin branĢı temsil edebilirliği incelendiğinde, çoğunda
alana özgü harita, küre, tarih Ģeridi gibi materyaller mevcut iken, alana özgü kitap ve
dergilerden oluĢan kütüphanelerin kısmen mevcut olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Öte
yandan çoğu sınıfın kapısının dersliğe uygun tasarlanmadığı ve yine branĢ dersliklerinin
bir gereği olan öğrenci dolaplarının çoğu okulda bulunmadığı görülmektedir. Bu noktada
idarecilerin Sosyal Bilgiler öğretmenlerinden beklentileri dersliklerini branĢlarına özgü,
nitelikli ve görsel açıdan dinamik ve güncellenebilir bir Ģekilde dizayn etmeleri olmuĢtur.
Ġdareciler öğretmenlerin ihtiyaçları noktasında kendilerini sorumlu görürken MEB‟e de
BDS‟ nin verimli bir Ģekilde uygulanabilmesi için gerekli alt yapı eksiklerini, teknolojik
donanımları ve branĢa özgü materyalleri sağlaması Ģeklinde sorumluluklar yüklemiĢlerdir.
Sosyal bilgiler branĢ dersliklerinin çoğunlukla okul idaresinin katkısıyla
oluĢturulduğu, öte yandan öğrencilerin de dersliklerin oluĢturulma sürecine katkı sağladığı
fakat öğretmenlerin veli, çevre iliĢkilerinin ve kendi imkânlarının bu noktada sınırlı katkı
sağladığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ġdareciler kendilerine düĢen görev ve sorumluluklar
açısından sisteme gereken önemin verilmesini, öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda
gerekli iĢbirliklerinin de yapılarak branĢ dersliklerinin materyal ve donanım eksikliklerinin
tamamlanmasına yardımcı olunmasını görevleri olarak ifade etmiĢlerdir. Bu noktada branĢ
dersliklerinin oluĢturulma sürecinde idarecilerin görev ve sorumluluklarının bilincinde
olduğu ve buradan hareketle dersliklerin oluĢturulma sürecine katkı sağladıkları
savunulabilir.
Sosyal bilgiler dersinde branĢ dersliği uygulamasına yönelik olumlu öğretmen
görüĢleri incelendiğinde öğretmenlerin, ders için gerekli araç-gerece anında ulaĢmaları,
taĢıma zahmetinden kurtulmaları, araç gereçlerin yıpranmasının önlenmesi ve bunların
sonucu olarak zamanı verimli kullanmaları olarak ifade edilmiĢtir. AlataĢ (2008)
araĢtırmasında sınıfların eğitim araç gereçleri ile donatılması ve bu donanımların sınıflarda
sabit olması gerekmekte olduğunu ifade etmiĢtir. Uzun (2007) ise yaptığı araĢtırmada
okullarda sosyal bilgiler dersliklerinin ve sosyal bilgiler teknoloji sınıflarının
yaygınlaĢtırılarak, tüm araç-gereç ve materyalleri, her an kullanıma hazır durumda tutmak
gerektiğini ifade etmiĢtir. Göksel (2007) okullarda sosyal bilgiler dersliği kurulmasını ve
haritaların ve araç gereçlerin dersliklerde, amacına uygun biçimde muhafaza edilmesi
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gerektiğini savunmuĢtur. Sosyal Bilgiler branĢ dersliklerine yönelik olumlu öğrenci
görüĢleri incelendiğinde öğrenciler, Sosyal bilgiler dersliğindeki panoların ve görsel
materyallerin dersi anlamalarına katkı sağladığını ifade etmiĢlerdir. Öğrenciler, Sosyal
bilgiler dersliğinin sosyal bilgiler dersindeki baĢarıyı arttırdığını belirtmiĢlerdir. Akdağ ve
Kaymakçı (2013)‟nın Sosyal bilgiler dersliklerinin klasik dersliklere göre öğrencilerin
sosyal bilgiler dersindeki baĢarıları üzerinde daha etkili olduğunu tespit ettikleri araĢtırma
sonuçları öğrenci görüĢlerini destekler niteliktedir. Öte yandan Erdoğan (2009) yaptığı
araĢtırmada sosyal bilgiler dersinin BDS ile sosyal bilgiler sınıfında iĢlenmesinin
öğrencilerin sosyal bilgiler dersine ilgileri üzerinde olumlu bir etki ortaya çıkardığı
sonucuna ulaĢmıĢtır. Öğrenciler Sosyal Bilgiler dersinin sosyal bilgiler branĢ dersliğinde
iĢlenmesinden hoĢlanmaktadırlar. Nitel boyutta ise öğrencilerin olumlu düĢünceleri
incelendiğinde, öğrencilerin birçoğu Sosyal Bilgiler dersliklerinin görsel açıdan ve
teknolojik olarak eğitim-öğretime hazır temiz bir ortam sunması açısından olumlu görüĢ
belirtmiĢtir. Öğrencilerin nicel ve nitel boyuttaki düĢünceleri dersliklerin görsellik sunması
bakımından birbirini destekler niteliktedir. BDS‟ nin Sosyal Bilgiler dersi için olumlu ve
faydalı yönlerine iliĢkin idareci görüĢleri genel anlamda birbirlerine benzer ve destekleyici
niteliktedir. AraĢtırmaya katılan idarecilerin yarısından fazlasının birleĢtiği olumlu görüĢ,
Sosyal bilgiler branĢ dersliklerinin öğrencilerin ilgi ve motivasyonlarını uyarıcı görsellikte,
zengin öğrenme materyali ve ortamı sunarak kalıcı öğrenme sağlaması noktasında
olmuĢtur.
Sosyal bilgiler dersinde branĢ dersliği uygulamasına yönelik olumsuz görüĢler
incelendiğinde ise öğretmenlerin, öğrencilerin ve idarecilerin çoğunluğu sosyal bilgiler
branĢ dersliği uygulamasının olumsuz bir yanı olmadığını ifade etmiĢlerdir. Olumsuz görüĢ
ifade eden öğretmenlerin görüĢleri daha çok öğrenciye dönük olup, en fazla sınıf
değiĢtirmenin öğrenciler için yorucu olduğunu ifade etmiĢlerdir.. Sınıf değiĢtirirken
yaĢanılan kargaĢa öğrencilerin derslik kullanımı sırasında yaĢadığı en büyük sıkıntı
olmuĢtur. Öğrencilerin ifade ettiği bu sıkıntıları öğretmenler ve idareciler de ifade ederek
bu boyutta birbirlerini destekleyici yorumlarda bulunmuĢlardır. Öğrenciler nitel boyutta
sınıf değiĢikliği sırasında yaĢanan hareketliliğin yorgunluk oluĢturmasını ve sınıf
değiĢikliği sırasında oluĢan kargaĢayı olumsuz görüĢ olarak ifade ederek nicel verileri
destekleyici nitelikte görüĢ belirtmiĢlerdir.
AkĢit (2011) yaptığı araĢtırmada bazı öğretmenlerin ders dersliği uygulamasını
desteklerken, bazı öğretmenlerin de ders dersliği uygulamasının temizlik ve disiplin
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sorunlarına neden olduğu için vazgeçilmesi gerektiği görüĢüne sahip olduğunu ifade
etmiĢtir. BDS‟ nin gerekliliğine dair idareci görüĢleri incelendiğinde idarecilerin bir çoğu
öğretmene branĢı açısından gerekli olan eğitim ortamı düzenlemesini sağlaması
bakımından branĢ derslik sistemini gerekli görürken bir kısmı ise dersin verimliliğini, dersi
öğrenme ve kavrama yeteneğini ve beraberinde kalıcılığı arttırması bakımından BDS
uygulamasını gerekli görmüĢtür. Öğretmenler de bu noktada branĢ dersliklerinin çok
gerekli olduğunu ifade etmiĢlerdir. BDS‟ nin önemine dair idareci görüĢleri incelendiğinde,
idarecilerin büyük bir bölümünün öğrenci ilgisinin, hazır bulunuĢluluğunun ve
motivasyonunun kolaylıkla sağlanması düĢüncesinde birleĢtiği görülmüĢtür.
BDS‟ nin verimli bir Ģekilde uygulanabilmesi için MEB‟e düĢen görev ve
sorumluluklar açısından idareci görüĢleri incelendiğinde, idarecilerin büyük bir
çoğunluğunun birleĢtiği ortak görüĢ, branĢ derslik uygulamasının sağlıklı iĢleyebilmesi için
bakanlığın gerekli alt yapı eksiklerini gidermesi ve teknolojik donanımları ve branĢa özgü
materyalleri sağlaması Ģeklinde ifade edilmiĢtir. BDS‟ nin verimli bir Ģekilde
uygulanabilmesi için okul yöneticilerine düĢen görev ve sorumluluklar açısından idareci
görüĢleri incelendiğinde,

idarecilerin büyük bir bölümü, sisteme gereken önemin

verilmesini, öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli iĢbirliklerinin de yapılarak
branĢ dersliklerinin materyal ve donanım eksikliklerinin tamamlanmasına yardımcı
olunmasını

görevleri

olarak

ifade

etmiĢlerdir.

BDS‟

nin

verimli

bir

Ģekilde

uygulanabilmesi için öğretmenlere düĢen görev ve sorumluluklar açısından idareci
görüĢleri incelendiğinde, idarecilerin büyük bir bölümü, öğretmenlerin görsel materyaller
bakımından zengin ve güncellenebilir Ģekilde branĢlarına yönelik sınıflarını düzenlemesini
ifade etmiĢlerdir.
BDS uygulamasının okuldaki devamı konusunda idareci görüĢleri incelendiğinde,
idarecilerin büyük bir bölümünün uygulamanın devamından yana olduğu görülmüĢtür.
Devam etmesini isteyen idarecilerin gerekçeleri arasında en fazla hemfikir oldukları görüĢ
BDS‟ nin eğitimde verimliliği, baĢarıyı ve öğrenmenin kalıcılığını arttırması Ģeklindedir.
Kurtkaya (2010) yaptığı araĢtırmada idarecilerin çoğunluğunun okullarda materyallerle
donatılmıĢ coğrafya sınıflarının öğrenci baĢarısı üzerinde etkili olacağına inandıklarını
ifade etmiĢtir. Ġdarecilerin BDS uygulamasını devam ettirmek istememe nedenleri arasında
en fazla ifade ettikleri görüĢ ise teneffüsteki öğrenci hareketliliğinin kargaĢa ve gürültü
oluĢturması olmuĢtur. Bu görüĢ öğretmen ve öğrencilerin branĢ derslik uygulamasına
dönük olumsuz görüĢleri arasında da yer almaktadır.
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BranĢ

dersliği

uygulaması

kapsamında

idarecilerin

Sosyal

Bilgiler

öğretmenlerinden beklentilerine ait görüĢler incelendiğinde, idarecilerin büyük çoğunluğu
öğretmenlerin dersliklerini branĢlarına özgü Ģekilde nitelikli ve görsel açıdan zengin
dinamik ve modüler Ģekilde dizayn etmeleri görüĢünü ifade etmiĢlerdir. Polat (2006)
araĢtırmasında Sosyal Bilgiler sınıfının sadece sınıf ve Sosyal Bilgiler öğretmeninden
ibaret olmadığını, bir Sosyal Bilgiler laboratuvarı gibi donatılması gerektiğini ya da her
okulda Sosyal Bilgiler laboratuvarı oluĢturulması önerisinde bulunmuĢ, buradan hareketle
dersliklerin branĢa özgü nitelikte laboratuvar gibi dizayn edilmesine vurgu yapmıĢtır.
5.2. Öneriler
5.2.1. Bulgular ve Sonuçlara Yönelik Öneriler


Sosyal Bilgiler dersliklerinin araç gereç, materyal ve teknolojik donanımla ilgili
eksiklikleri giderilmelidir.



Uygulama

öğretmen,

öğrenci

ve

idarecilerce

yararlı

bulunduğu

için

yaygınlaĢtırılmalıdır.


Öğretmenler sosyal bilgiler dersliklerini branĢlarına özgü Ģekilde dizayn etmeli ve
idareciler de gerekli desteği bu konuda sağlamalıdır.



BranĢ derslik sisteminin verimli bir Ģekilde uygulanabilmesi için MEB, dersliklerdeki
eksikliklerin giderilmesi ve branĢ dersliklerinin standardını belirleme noktasında
gerekli adımları atmalıdır.



Öğrencilerin sınıf değiĢikliği sırasında yorulmalarını en aza indirgemek için öğrenci
dolaplarının temini konusunda uygulamaya geçen ya da geçmek isteyen okullara
destek sağlanmalıdır.



Öğrencilerin sınıf değiĢikliği sırasında yaĢadıkları kargaĢayı en aza indirmek için ders
program ve planlamaları dikkatli yapılmalı teneffüs süreleri iyi ayarlanmalıdır.



Öğretmen ve idarecilere branĢ derslik uygulaması ile ilgili hizmet içi eğitim verilerek
ilgili aksaklıkların en aza indirgenmesi sağlanmalıdır.
5.2.2. Gelecekte Yapılacak Yeni ÇalıĢmalara Yönelik Öneriler



BranĢ

Derslik

uygulaması

kapsamında

alan

yazında

az

sayıda

araĢtırma

bulunmaktadır. Buradan hareketle uygulama farklı branĢlar bazında incelenerek
yüksek lisans ve doktora düzeyinde çalıĢılabilir.


Sosyal Bilgiler dersliği yada branĢ dersliği standardı olmadığı için derslik
tasarımlamaya dönük araĢtırmalar yapılabilir.
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Sınıf değiĢikliği sırasında yaĢanılan olumsuzluklara iliĢkin çözüm önerileri geliĢtirecek
akademik çalıĢmalar yapılabilir.

,
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EK-1:Sosyal Bilgiler Dersi BranĢ Derslik Sistemi Öğretmen Ölçeği
(3 sayfa)
SOSYAL BĠLGĠLER DERSĠ BRANġ DERSLĠK SĠSTEMĠ
DEĞERLENDĠRME ÖLÇEĞĠ
Değerli Öğretmenim,
Bu ölçek okulunuzda uygulanmakta olan Branş Derslik Sistemi hakkındaki
görüşlerinizi almak üzere hazırlanmıştır. Ölçek sonuçları, sadece bilimsel amaçla
kullanılacaktır. Bu nedenle, anket formuna isminizi yazmanız gerekmemektedir.
Maddelerle ilgili görüşlerinizi belirtmeniz yeterlidir. Lütfen, ifadeleri dikkatle okuyup, gerçek
görüşlerinizi belirtiniz. Değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Kısaca Branş Derslik Sistemi Nedir?

Geleneksel sistemde öğrencilerin sabit bir sınıfı vardır, öğretmenler ders çizelgelerine
göre her saat farklı bir sınıfa giderler. Branş derslik sisteminde ise, öğretmenin sabit bir
dersliği vardır (Sosyal bilgiler dersliği, matematik dersliği, Türkçe dersliği vs.) ve derslikler
ilgili dersin materyalleri, araç gereçleri ile donatılmıştır. Ders çizelgesine göre öğrenciler
öğretmenin dersliğine giderler. Bu sistem, derslik sistemi, kabinet sistemi ya da mobil
sınıf adıyla da bilinmektedir.

BÖLÜM I
KĠġĠSEL BĠLGĠLER
1. Cinsiyet:

Kadın ( )

Erkek ( )

2. Atamaya esas branşınız:
3. Mesleki kıdem/ Yıl:
4. Branş derslik sistemini Sosyal Bilgiler dersi için ne kadar gerekli buluyorsunuz?
Çok gerekli ( ) Gerekli ( ) Ortadayım ( ) Gereksiz ( ) Çok Gereksiz
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BÖLÜM II
SOSYAL BĠLGĠLER DERSĠ BRANġ DERSLĠK SĠSTEMĠ

1.Sosyal bilgiler dersinde uyguladığım branş derslik sistemini yararlı
buluyorum.
2.Sosyal bilgiler dersinde uyguladığım branş derslik sistemi öğretme
motivasyonumu arttırır.
3.Sosyal bilgiler dersinde uyguladığım branş derslik sistemi
monotonluğu engeller.
4. Sosyal bilgiler dersinde uyguladığım branş derslik sistemi öğrencinin
derse ilgisini artırır.
5. Sosyal bilgiler dersinde uyguladığım branş derslik sistemi kendimi
mesleki olarak geliştirme konusunda beni teşvik eder.
6. Sosyal bilgiler dersinde uyguladığım branş derslik sistemi sayesinde,
ders için gerekli görselleri öğrencilerime kolaylıkla gösteririm.
7.Okulda kendime ait dersliğimin olması okula olan bağlılığımı ve
okulda geçirdiğim zamanı arttırır.
8.Dersliğimde branşımla ilgili araç-gereç ve görsel dokümanlar yeterlidir
(poster, resim, tablo vb.)
9.Dersliğimi daha iyi dizayn etmek için araştırmalar yaparım.
10. Sosyal bilgiler dersinde uyguladığım branş derslik sistemi sayesinde
sınıf içi disiplin problemleri azaldı.
11. Sosyal bilgiler dersinde uyguladığım branş derslik sistemi sayesinde
araç ve gereçlerin taşınmadan kaynaklanan yıpranması azaldı.
12.Sosyal bilgiler dersinde branş derslik sisteminin uygulanmasını
istemiyorum.
13.Sosyal bilgiler dersine ait öğrenci çalışmalarını ve projelerini
dersliğimde sergilerim.
14. Sosyal bilgiler dersliğimde farklı oturma düzenleri (U tipi, yarım daire
gibi.) uygularım.
15.Veli görüşmelerimi ve bazı öğrenci toplantılarımı dersliğimde
yaparım.
16. Sosyal bilgiler dersinde branş derslik sistemiyle daha verimli ders
işlerim.
17.Branş derslik sistemi öğretmenler arası iletişimi azaltır.
18.Sosyal bilgiler dersinde uyguladığım branşderslik sistemi sayesinde
öğrencilerle iletişimim ve etkileşimim arttı.
19. Dersliğim öğrenciler tarafından benimsenip, korunur.
20.Sosyal bilgiler dersinde uyguladığım branş derslik sistemi öğrenci
başarısını ve motivasyonunu artırır.
21. Sosyal bilgiler dersliğim öğrenci merkezli yaklaşımları etkili şekilde
uygulamama imkân tanıyor.
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Katılmıyorum

ĠFADELER

Ortadayım

Katılıyorum

DERECELENDĠRME ÖLÇEĞĠ

22. Branş derslik sisteminin kendi branşım için uygun olduğunu
düĢünmüyorum.
23.Gerektiğinde dersliğimin ihtiyaçlarını okul idaresine gitmeden kendim
karşılarım.
24. Sosyal bilgiler dersliğimin teknolojik donanımı yeterlidir.
25.Sosyal bilgiler dersliği eğitim programının oluşturduğu zaman
sıkıntısını aşmamda katkı sağlar.
26. Öğrenciler, sosyal bilgiler branş dersliği sayesinde sosyal bilgiler
dersine karşı olumlu bakış açısı geliştirdi.

AĢağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.
1. Sosyal bilgiler dersinde uygulanan branş derslik sisteminin size göre olumlu
yanları nelerdir?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. Sosyal bilgiler dersinde uygulanan branş derslik sisteminin size göre olumsuz
yanları nelerdir?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. Branş dersliğinizin fiziksel ve donanımsal olarak hangi niteliklere sahip olmasını
isterdiniz?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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EK-2:Sosyal Bilgiler Dersi BranĢ Dersliği Gözlem Formu (1 sayfa)
Değerli Öğretmenim,
Bu gözlem formu okullarda özellikle Sosyal Bilgiler dersinde uygulanmakta olan
Branş Derslik Sistemi hakkındaki genel algıyı, anlayışı ve standardı belirleyebilmek adına
oluşturulmuştur. Öğretmenlerimizin alanlarına özgü olarak kullandıkları dersliklerinin
niteliklerini belirlemek ve “Sosyal Bilgiler dersliğinin nitelikleri nasıl olmalıdır? sorusunun
cevabını sizlerin değerli katkıları ile tespit etmek istiyorum. Desteğiniz için teşekkür
ederim.
SOSYAL BĠLGĠLER DERSĠ BRANġ DERSLĠĞĠ GÖZLEM FORMU
ĠFADELER

Evet

1.Sosyal bilgiler dersliğinde çalışır durumda bilgisayar bulunur.
2. Sosyal bilgiler dersliğinde internet bağlantısı mevcuttur.
3. Sosyal bilgiler dersliğinde çalışır durumda projeksiyon cihazı vardır.
4. Sosyal bilgiler dersliğinde çalışır durumda akıllı tahta bulunur.
5. Sosyal bilgiler dersliğinde çalışır durumda yazıcı bulunur.
6. Sosyal bilgiler dersliğinde çalışır durumda hoparlör ya da ses sistemi
bulunur.
7. Sosyal bilgiler dersliği farklı oturma düzenleri (U tipi, yarım daire vs.)
uygulanmaktadır.
8. Sosyal bilgiler dersliği farklı oturma düzenleri (U tipi, yarım daire vs.)
için yeterli genişliğe sahiptir.
9. Sosyal bilgiler dersliğinin sıraları tekli sıralardan oluşur.
10. Sosyal bilgiler dersliğinde alana özgü harita, küre, tarih şeridi gibi
materyaller mevcuttur.
11. Sosyal bilgiler dersliğinin boyası temiz ve bakımlıdır.
12.Sosyal bilgiler dersliğinde sosyal bilgiler dersine özgü kitap ve
dergilerden oluşan kütüphane mevcuttur.
13. Sosyal bilgiler dersliğinin kapısı dersime uygun şekilde dizayn
edilmiş, tasarlanmıştır.
14. Sosyal bilgiler dersliği estetik açıdan göze hitap eder.
15. Sosyal bilgiler dersliğinde perde bulunur.
16. Sosyal bilgiler dersliğinin perdesi projeksiyonla ders işlemeye
uygundur.
17. Sosyal bilgiler dersliğinde ısınma problemi yoktur.
18. Sosyal bilgiler dersliğini oluştururken öğrenciler katkı sağlamıştır
19. Sosyal bilgiler dersliğini oluştururken okul idaresi katkı sağlamıştır.
20. Sosyal bilgiler dersliğini oluştururken çevre ve veli ilişkilerim katkı
sağlamıştır.
21. Sosyal bilgiler dersliğini kendi imkânlarım ve çabalarımla oluşturdum.
22. Sosyal bilgiler derslik uygulaması kapsamında öğrencilerin
teneffüslerde çanta taşımamaları için, kendilerine ait dolapları bulunur.
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Kısmen

Hayır

EK-3:Sosyal Bilgiler Dersi BranĢ Derslik Sistemi Öğrenci Ölçeği
(3 sayfa)
SOSYAL BİLGİLER DERSİ BRANŞ DERSLİK SİSTEMİ UYGULAMASI
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Sevgili Öğrenciler,
Elinizdeki

ölçek

okulunuzda

uygulanmakta

olan

Branş

Derslik

Sistemi

hakkındaki görüşlerinizi almak için hazırlanmıştır. Ölçek sonuçlarından elde edilen
veriler

bilimsel

bir

gerekmemektedir.

çalışmada

kullanılacaktır. Bu

nedenle,

isminizi

yazmanız

Sizden beklenen bütün maddeleri içtenlikle yanıtlamanızdır.

Değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ederim.

KISACA BRANŞ DERSLİK SİSTEMİ NEDİR?
Geleneksel sistemde öğrencilerin sabit bir sınıfı vardır, öğretmenler ders çizelgelerine
göre her saat farklı bir sınıfa giderler. Branş derslik sisteminde ise, öğretmenin sabit
bir dersliği vardır (Sosyal bilgiler dersliği, matematik dersliği, Türkçe dersliği vs.), ders
çizelgesine göre öğrenciler öğretmenin dersliğine giderler. Bu sistem, derslik sistemi,
kabinet sistemi ya da mobil sınıf adıyla da bilinmektedir.

BÖLÜM I
KİŞİSEL BİLGİLER

1. Okul Adı:

……………………………………………………………………………..............

2. Kaçıncı Sınıftasınız?

5 ( )6 ( ) 7 ( ) 8 ( )

3. Cinsiyetiniz?

Kız ( )

Erkek ( )
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BÖLÜM II
SOSYAL BİLGİLER DERSİ BRANŞ DERSLİK SİSTEMİ UYGULAMASI

1.Sosyal bilgiler dersinin sosyal bilgiler sınıfında işlenmesinden
hoşlanıyorum.
2.Sosyal bilgiler dersi için sınıf değiştirmek beni yoruyor.
3.Sosyal bilgiler dersliğindeki eğitim araçları ve materyaller
ilgimi çekiyor.
4.Sosyal bilgiler dersliğindeki panolar ve görsel materyaller bu
dersi daha iyi anlamama katkı sağlıyor.
5.Sosyal
bilgiler
dersliği,
ulaşabilmeme katkı sağlıyor.

öğretmenime

daha

kolay

6. Sosyal bilgiler dersliği sayesinde öğretmenimiz dersimizle
ilgili her türlü araç ve gereci rahatlıkla kullanabilir.
7.Sosyal bilgiler dersliği sosyal bilgiler dersine olan ilgimi
arttırıyor.
8.Sosyal bilgiler dersliği sosyal bilgiler dersindeki başarımı
arttırıyor.
9.Sosyal bilgiler dersliğinde ders işlemek dersi verimli
geçirmemizi sağlıyor.
10.Ders zili çaldığında gideceğimiz derslik kilitli ise sıkıntı
yaşıyoruz.
11.Sosyal bilgiler dersinde branş derslik sistemi uygulanmasını
istemiyorum.
12.Sosyal bilgiler dersinde yaptığımız
projelerimiz dersliğimizde sergilenir.

çalışmalarımız

ve

13. Sınıf değiştirirken sürekli kargaşa yaşanıyor.
14. Derslik kilitli olduğunda ders çalışabileceğimiz alanlar
olmalıdır.
15. Bütün derslerimi tek bir sınıfta işlemek istiyorum.
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Katılmıyorum

İFADELER

Ortadayım

Katılıyorum

DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ

1.Sosyal bilgiler dersibranş dersliği uygulaması hakkındaki olumlu düşüncelerinizi,
sevdiğiniz yönlerini yazınız.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.Sosyal bilgiler dersibranş dersliği uygulaması hakkındakiolumsuzdüşüncelerinizi,
sevmediğiniz yönlerini yazınız.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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EK-4:Sosyal Bilgiler Dersi BranĢ Derslik Sistemi Ġdareciler Ġçin Açık
Uçlu Anket Formu (2 sayfa)
SOSYAL BĠLGĠLER DERSĠ BRANġ DERSLĠK SĠSTEMĠ UYGULAMASI ĠDARECĠ
GÖRÜġLERĠ

KĠġĠSEL BĠLGĠ FORMU
Değerli yöneticiler,
Bu görüşme formu okulunuzda uygulanmakta olan Branş Derslik Sistemi
hakkındaki görüşlerinizi almak üzere hazırlanmıştır. Araştırma sonuçları, sadece bilimsel
amaçla

kullanılacaktır.

Bu

nedenle,

görüşme

formuna

isminizi

yazmanız

gerekmemektedir. Maddelerle ilgili görüşlerinizi belirtmeniz yeterlidir. Lütfen, ifadeleri
dikkatle okuyup, gerçek görüşlerinizi belirtiniz. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederim.

1.Cinsiyet

Kadın ( ) Erkek ( )

2. İdari pozisyonunuz

Müdür ( ) Müdür Yardımcısı ( )

3. Okul adı:

………………………………………

4. Branş:

………………………………………

5. Mesleki kıdeminiz/ Yıl:

………………………………………

AÇIK UÇLU ANKET FORMU
1. “Branş Derslik Sistemi” (BDS) hakkındaki görüşleriniz:
a) BDS’nin Sosyal Bilgiler dersi için olumlu/ faydalı yönleri nelerdir?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
b) BDS’nin Sosyal Bilgiler dersi için olumsuz yönleri ve yaşanan sıkıntılar nelerdir?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. BDS’nin gerekliliği ya da önemi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
a) BDS’nin gerekliliği dair düşüncelerim:
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
b) BDS’nin önemine dair düşüncelerim:
……………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. BDS’nin daha verimli uygulanabilmesi için neler yapılmalıdır?
a) MEB’na düşen görevler nelerdir?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
b)Okul yöneticilerine düşen görevler nelerdir?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
c) Öğretmenlere düşen görevler nelerdir?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. BDS uygulamasının okulunuzdaki devamı konusunda düşünceleriniz nelerdir?
a) Evet, devam etmesini istiyorum, çünkü….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
b) Hayır devam etmesini istemiyorum, çünkü…
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. Branş dersliği uygulaması kapsamında Sosyal Bilgiler öğretmeninizden beklentileriniz
nelerdir?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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EK-5:Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı Öğretmen/BranĢ Dersliği
Uygulaması 17.08.2006 Tarihli Resmi Yazısı

T.C.
MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI
Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı
SAYI : B.08.0.TTK.0.01.01.01

17.08.2006/8738

KONU: Öğretmen/BranĢ Dersliği Uygulaması
………………………………VALĠLĠĞĠNE
(Milli Eğitim Müdürlüğü)
Bilindiği gibi, eğitim sistemimizin çağın değiĢen koĢullarına uyarlanması, eğitim
bilimlerinde son zamanlarda meydana gelen geliĢmelerin öğretim programlarına, eğitim
uygulamalarına, öğretmen eğitimine, ölçme-değerlendirme sistemine ve diğer uygulamalara
yansıtılması ile ilgili çalıĢmalar titizlikle yürütülmektedir.
Bu konuda Bakanlığımızın öncelik verdiği konulardan biri de öğretim ortamlarını (Okulun
bahçesi, derslikleri, koridorları, duvarları, tuvalet ve lavaboları, laboratuarları ve diğer bölümleri)
eğitsel amaçlara, sosyalleĢmeye, öğrenci merkezliliğe hizmet edecek bir Ģekilde tasarlamak,
bununla ilgili olarak ülkemizin gerçekliğine uygun, uygulanabilir çeĢitli modeller geliĢtirmek; buna
bağlı olarak okul kültürünü insan-insan ,insan-mekan iliĢkisi bağlamında daha yaĢanılabilir hale
getirmektir.
Zira yeni uygulamaya konan öğretim programlarından beklenen aktif, kalıcı ve katılımcı
öğrenme hedefi de böyle bir düzenlemeyi gerekli kılmaktadır. Öğrenci merkezli ve etkinlik tabanlı
bir yaklaĢımla geliĢtirilen öğretim programlarının yaygın ve etkin bir Ģekilde uygulanabilmesi için,
söz konusu programların yapısına ve özelliğine uygun öğretim ortamlarının oluĢturulması önem arz
etmektedir. Bu nedenle ilköğretim okullarının 6- 8. sınıfları ile ortaöğretim 9-12. sınıflarında sabit
derslik uygulaması yerine, Ģartları uygun olan okullarda her bir ders için düzenlenmiĢ
Öğretmen/BranĢ Dersliği uygulamasına geçilmesinin ders araç ve gereçleri ile eğitim
teknolojilerinin yaygın ve etkili kullanımını mümkün kılacağı, bu durumun öğrencinin
motivasyonunu ve buna paralel olarak baĢarıyı arttıracağı düĢünülmektedir.
Bu amaca dönük olmak üzere;
1- Okul öncesi eğitim kurumları ile birleĢtirilmiĢ sınıflı öğretim yapan ilköğretim okulları
hariç olmak üzere örgün eğitim yapan bütün okullarda fiziki kapasite ve öğretmen imkanları
dahilinde Öğretmen/ BranĢ Dersliği (matematik, fizik, kimya, biyoloji, felsefe, fen ve teknoloji,
edebiyat, yabancı dil, sosyal bilgiler, coğrafya, tarih dersliği vb. ) uygulamasına geçilmesi,
2- Öğretmen/ BranĢ Dersliği uygulamasına ilk defa geçecek okullarda uygulamanın bir
veya iki ders ile sınırlı tutulması, ulaĢılan sonuçların baĢarılı bulunması halinde uygulamanın
yaygınlaĢtırılması,
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3- GeçmiĢte bu uygulamayı baĢlatmıĢ olup baĢarılı sonuç alan okulların bu Genelgede
belirtilen sınırlılıklara bağlı kalmaksızın mevcut uygulamalarını devam ettirmesi,
4-Uygulamaya hangi ders/dersler ile baĢlanacağının okulun fiziki kapasitesi ve öğretmen
imkanlarının dikkate alınarak, ilgili branĢ öğretmenlerinin görüĢleri de alınmak suretiyle okul
yönetimlerince belirlenmesi,
5- OluĢturulacak Öğretmen/ BranĢ Dersliğinin ilgili dersin müfredatında öngörülen
amaçları gerçekleĢtirecek Ģekilde düzenlenmesi, dersin gerektirdiği öğretim materyalleri ile eğitim
teknolojilerinin düzenlenen derslikte kullanıma hazır bir Ģekilde bulundurulması,
6-Dersliğin kapısına veya kapı giriĢinin uygun bir yerine sınıfta öğretim yapacak
öğretmenin/ öğretmenlerin isim ve branĢlarının yazılması,
7-Gerekli görülmesi/ihtiyaç duyulması halinde bir dersliğin birbirine yakın derslerin ortak
dersliği olarak hazırlanması (tarih,coğrafya; matematik/geometri; fizik/kimya/biyoloji dersliği vb.),
8-Fiziki imkanı yetersiz olup bu hususta kapasite arttırma imkanı bulunmayan okullarda
Öğretmen/BranĢ Dersliği uygulamasına geçiĢin daha geniĢ bir periyotta gerçekleĢtirilmesi
hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Doç. Dr. Ġrfan ERDOĞAN
Bakan a.
Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanı
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EK-6:Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı Öğretmen/BranĢ Dersliği
Uygulaması 15.02.2008 Tarihli Resmi Yazısı

T.C.
MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI
Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı
SAYI : B.08.TTK.0.01.01.01

15.02.2008*001514

KONU: Öğretmen/BranĢ Dersliği Uygulaması
DOSYA
Ġlgi: 17.08.2006 tarih ve 8738 sayılı yazı.
Son yıllarda eğitimde yapılan iyileĢtirme ve geliĢtirme çalıĢmaları eğitimin niteliğini
artırmaya yönelik çabalardır. Bakanlığımızca geliĢtirilen öğretim programları ve öğrenci merkezli
eğitim uygulama modeli ile eğitim sürecine yeni mekânlar ve zamanlar da girmiĢtir. Öğrenci
merkezli yeni eğitim modeli; öğretmen/branĢ dersliği gibi okul içi,müze/tabiat ve kültür
varlıkları ve öğretim süreçlerinde gazete kupürlerinden yararlanılması gibi okul dıĢı yeni
eğitim ortamları ve uygulamalarından yararlanılmasını gündeme getirmiĢtir.
Ġlk ve orta öğretim kurumlarımızda günümüzde geçerli olan ortam düzenlemesinde,
öğrenciler sınıf ve Ģubelere ayrılmakta ve her dersin öğretmeni bu sınıf ve Ģubelerde ders dağıtım
çizelgesine uygun olarak eğitim ve öğretimi sürdürmektedir. Yani her dersin öğretmeni ders sırası
kendine geldiğinde sınıfta yerini almaktadır. Bu durumda sınıflarda (yönetmeliklere göre) masa,
sıra, dolap, askı, harita, tahta vb. araç gereç standart olarak bulunmakta bunların dıĢında derslerin
iĢleniĢinde kullanılacak ders araç gereçleri, donatım malzemeleri sınıflarımızda yer almamaktadır.
Talim ve Terbiye Kurulunun ilgi yazısı ile okul öncesi eğitim kurumları ile birleĢtirilmiĢ
sınıflı ilköğretim okulları hariç olmak üzere örgün eğitim yapan okullarda fizikî kapasite ve
öğretmen imkânları dâhilinde Öğretmen/BranĢ Dersliği (matematik, fizik, kimya, biyoloji, fen ve
teknoloji, edebiyat, yabancı dil, sosyal bilgiler, coğrafya, tarih dersliği vb.) uygulamasına geçilmesi
istenmiĢti. Aynı yazıda öğretmen/branĢ dersliği uygulamasına ilk defa geçecek okullarda
uygulamanın bir iki ders ile sınırlı tutulması ve uygulamanın baĢarılı bulunması hâlinde ise
yaygınlaĢtırılması belirtilmiĢti.
Ġlgi yazının okul müdürlüklerine gönderilmesini müteakip sözü edilen Ģartları taĢıyan
okullar uygulamaya baĢlamıĢ ve sonuçlarından BaĢkanlığımızı bilgilendirmiĢlerdir. Yapılan
bilgilendirmelerin incelenmesinde aĢağıdaki sonuçların alındığı görülmüĢtür:
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1. BranĢ dersliklerinde öğrencilerin araç ve gereç kullanma yoluyla sistemli düĢünmesi,
çalıĢma alıĢkanlığının kazandırılması, hayal ve yaratıcılık gücünün artırılması
sağlanmıĢtır. Dersliklerde o branĢa ait kitap, doküman, araç gereç, televizyon ve VCD
bulunduğu için öğrencilerin el becerileri ile hayal güçleri birleĢtirilerek çok yönlü
geliĢme elde edilmiĢtir.
2. Uygulama sayesinde öğrenci bilgiyi bekleyen değil talep eden konuma geçmiĢtir.
Öğrenciler bu amaçla düzenlenen dersliklerde geçici bir süre bulundukları için Ģiddeti
tetikleyecek ortam bu sayede kaybolmuĢtur.
3. Her sınıfa ait etkinliklerin aynı ortamda bulunması öğrencilerin yaratıcılık ve rekabet
duygularını geliĢtirmiĢtir. Öğrencilerin bütün çalıĢmaları derslikte durduğu için yan
öğrenmeler meydana gelmiĢtir. Üst sınıflar alt sınıflara rehberlik etmeye baĢlamıĢ, alt
sınıfların baĢarısı da üst sınıfları harekete geçirmiĢtir.
4. Ġngilizce sınıfında kelimeler her zaman sınıf duvarlarında asılı olduğundan her ders
aynı iĢlemi tekrarlamayarak zaman kazanmıĢtır.
5. Uygulamayla birlikte bir veya birden fazla derslik boĢa çıktığı için sınıf mevcutları
azalmıĢ ve daha uygun sınıf ortamı sağlanmıĢtır.
6. Yapılan sınavlarda öğrencilerin baĢarılarının arttığı gözlenmiĢtir.
7. Öğretmenlerimiz daha huzurlu ve gürültüsüz bir ortamda ders iĢleme imkânı
yakalamıĢtır.
8. Velilerden olumlu tepkiler alınmıĢtır.
Yukarıdaki sonuçlar ıĢığında elde edilen baĢarılı eğitim ortamının bütün okullarımızda elde
edilmesi ve çıktılarından tüm öğrencilerimizin yararlanması, eğitimde arzu ettiğimiz düzeyin
yakalanması açısından son derece önemlidir.
Ġlgi yazının gönderilmesinden bugüne değin öğretmen imkânından okulun fizikî
donanımına kadar uygulamayı mümkün kılacak ve kolaylaĢtıracak değiĢkenlerde olumlu geliĢmeler
kaydetmiĢ okullarımızın da uygulamaya bir an önce geçmesi, eğitimde fırsat eĢitliğinin teminine
yönelik önemli bir mesafe olacaktır. Bu doğrultuda okul öncesi eğitim kurumları ile birleĢtirilmiĢ
sınıflı ilköğretim okulları hariç olmak üzere örgün eğitim yapan okullarda fizikî kapasite ve
öğretmen imkânları dâhilinde Öğretmen/BranĢ Dersliği uygulamasına geçmek amacıyla okulun
öğretmen sayısı ile fiziki Ģartlarının yeniden gözden geçirilmesi; Ģartları olgunlaĢan okulların
önümüzdeki öğretim yılında uygulamaya baĢlamaları gerekmektedir.
Konunun iliniz dâhilindeki bütün okul müdürlüklerine duyurularak iĢ ve iĢleyiĢin takibi
konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.
Prof. Dr. Ġrfan ERDOĞAN
Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanı
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EK-7:Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretmen/BranĢ Dersliği
Uygulaması 23.02.2015 Tarihli Resmi Yazısı

T.C.
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Sayı : 37364034/605.01/2002717
Konu : BranĢ Dersliği Uygulaması

23/02/2015

...............VALĠLĠĞĠNE
(Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Ġlgi: a) Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığının 17.08.2006 tarihli ve 8738 sayılı yazısı,
b) Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığının 15.02.2008 tarihli ve 1514 sayılı yazısı.
Talim ve Terbiye Kurulunun ilgi (a), (b) yazıları ile örgün eğitim yapan okullarda dersin
öğretmenine; kendi dersliğini düzenleme, sürekli kullanılacak araç-gereci bulundurma, daha
fazla araç-gereç kullanma görev ve sorumluluğu verilerek sınıfların etkin kullanımına katkı
sağlayan Öğretmen/BranĢ Dersliği (matematik, yabancı dil, sosyal bilgiler, coğrafya, tarih dersliği
vb.) uygulamasına imkan dahilinde geçilmesi istenmiĢti.
Söz konusu BranĢ Dersliği Uygulamasının ortaöğretim kurumlarında öğretim kalitesi ve
öğrenci motivasyonuna etkisinin öğretmenler ve öğrenciler açısından inceleneceği Milli Eğitim
Uzmanlık Tezinde kullanılmak üzere, ilinizde BranĢ Dersliği Sistemi uygulanan resmi ve özel
genel ortaöğretim kurumlarının bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ġlinizde halihazırda BranĢ
Dersliği Sistemi uygulanan "resmi ve özel genel ortaöğretim kurumları"nın bilgilerinin ekte yer
alan forma iĢlenerek 10.03.2015 tarihine kadar öncelikle snguzel@meb.gov.tr e-posta adresine,
bilahare resmi yazı ile Genel Müdürlüğümüzegönderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ġsmail YILDIZ
Bakan a.
Daire BaĢkanı
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EK-8:AraĢtırma Ġzni
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ÖZGEÇMĠġ
Adı Soyadı

Eğitim

Pınar SAYAR
Gazi Üniversitesi- Kastamonu Eğitim Fakültesi- Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği
[Haziran-2008]
Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü-Eğitim Programları ve
Öğretim Yüksek Lisans Programı
[Devam Ediyor]

ĠĢ Tecrübesi

Milli Eğitim Bakanlığı- Sosyal Bilgiler Öğretmeni [Aralık 2010- Devam
Ediyor]

ĠletiĢim

Tel:05077667148
E-Posta:pinarslan874@hotmail.com
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