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2005 SOSYAL BĠLGĠLER DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMININ BĠRLEġTĠRĠLMĠġ 

SINIFLARDA UYGULANABĠLĠRLĠĞĠNĠN ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠNE GÖRE 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 (NĠTEL BĠR ARAġTIRMA) 

Mehmet YILMAZ 

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 

ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI 

Eylül 2011 

TEZ DANIġMANI: Yard. Doç. Dr. Gürbüz OCAK 

Bu araĢtırma 2005 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının, birleĢtirilmiĢ sınıflarda 

uygulanabilirliğini, öğretmen görüĢlerine göre değerlendirmek amacıyla yapılmıĢ nitel bir 

çalıĢmadır. AraĢtırmanın verileri 2009-2010 eğitim öğretim yılında, Afyonkarahisar Merkez ve 

ilçelerinde görev yapan 32 birleĢtirilmiĢ sınıf öğretmeninin görüĢlerinden elde edilmiĢtir. Sosyal 

Bilgiler dersini birleĢtirilmiĢ sınıflarda okutan öğretmenlerin; program hakkındaki görüĢleri, 

programdan beklentileri, dersin iĢleniĢi esnasında karĢılaĢtıkları güçlükler görüĢme yöntemi 

kullanılarak belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. GörüĢmelerde, uzman görüĢleri alınmıĢ ve araĢtırmacı 

tarafından yarı yapılandırılmıĢ olarak hazırlanan “Öğretmen GörüĢme Formu” kullanılmıĢtır. 

AraĢtırma sonunda ortaya çıkan veriler nitel araĢtırma yöntemlerine uygun Ģekilde analiz edilmiĢ 

ve değerlendirilmiĢtir. 

AraĢtırma sonucunda, birleĢtirilmiĢ sınıf öğretmenlerinin 2005 Sosyal Bilgiler Dersi 

Öğretim Programını; öğrenciyi merkeze alan, günün Ģartlarına göre olumlu bir program olarak 

değerlendirdikleri görülmüĢtür. Ancak müstakil sınıflarda uygulanan Sosyal Bilgiler Dersi 

Öğretim Programının, farklı koĢullardaki birleĢtirilmiĢ sınıflarda uygulanmasında; kazanım, 

içerik, öğrenme-öğretme süreci, ölçme değerlendirme boyutlarında bazı sıkıntılarla karĢılaĢıldığı 

görülmüĢtür. Aynı zaman da Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı hakkında birleĢtirilmiĢ sınıf 

öğretmenlerinin görüĢleri doğrultusunda, programda yapılabilecek değiĢikliklere yönelik 

önerilerde bulunulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: BirleĢtirilmiĢ Sınıf, Sosyal Bilgiler Dersi, Yapılandırmacılık. 
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ABSTRACT 

ASSESSMENT OF APPLICABILITY OF 2005 SOCIAL STUDIES CURRICULUM IN 

MULTIGRADE CLASSES ACCORDING TO TEACHER VIEWS 

( A QUALITATIVE RESEARCH) 

Mehmet YILMAZ 

AFYON KOCATEPE UNIVERSITY 

THE INSTITUTION OF SOCIAL STUDIES 

DEPARTMENT OF PRIMARY EDUCATION 

September 2011  

THESIS SUPERVISOR: Assist. Prof. Dr. Gürbüz OCAK 

This research is a qualitative study that is done  to asses  applicability of 2005 social 

studies curriculum in multıgrade classes according to teacher views. The data of this research is 

acquired of 32 class teachers  working  in center of Afyonkarahisar and its counties. The views 

about the program, the expectation from the program, the difficulties during  lesson of teachers 

teaching the social studies in multigrade classes are tried to defined by using  interview method. 

In the interviews, “Teacher interview form” about which the expert views were taken and which 

was prepared as semi-structured by researcher has been used. The data that were come up at the 

end of the research have been assessed and analyzed properly to qualitative research methods. 

At the result of the research,it has been seen that the teachers of multigrade classes assess 

2005 social studies curriculum as the program like student centered learning positive according  

to today’s conditions. However ,it has been seen that social studies curriculum applied in 

independent classes, there has been some difficulties about gain,content,time of lerning-teaching 

,assesment and evaluation  while it is applied in multigrade classes in different conditions.At the 

same time,there has been suggestions about alternatives that may be done in the program toward  

to  view of multigrade classes teachers about social studies curriculum. 

Key words: Multigrade Class, Social Studies, Constructivism.  
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ÖNSÖZ 

Sosyal Bilgiler Dersi, öğrencilere çevrelerinde olan olaylara duyarlı olmaları, iyi bir 

vatandaĢ olmaları, demokratik yaĢamın ilkelerini benimsemeleri, sosyal hak ve sorumluluklarının 

gereklerini öğrenmeleri için ilköğretimde okutulan bir derstir. Ġlköğretimde öğrenciyi hayata 

hazırlamayı amaçlayan Sosyal Bilgiler Dersi aynı zamanda öğrencinin sosyalleĢmesini de 

sağlamaktadır. Bu niteliklerin öğrencilere kazandırılması için ilköğretimde temel derslerden biri 

olan Sosyal Bilgiler dersinin uygulanıĢına özen gösterilmesi gerekmektedir. 

Ülkemizdeki ilköğretim okullarının önemli bir kısmını oluĢturan birleĢtirilmiĢ sınıflı 

ilköğretim okullarında eğitim öğretim yapmanın müstakil sınıflara göre bazı sınırlılıkları da göz 

önünde bulundurulunca Sosyal Bilgiler Dersinin etkililiğinin artırılması önem kazanmaktadır. 

Yapılandırmacı eğitim anlayıĢıyla hazırlanan Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı öğrenci 

merkezli bir anlayıĢla ele alınmıĢ ve öğrencilerin sadece bilgi ve beceri kazanmaları değil, aynı 

zamanda kazandıkları bilgileri uygulamalarına fırsat tanımaları amaçlanmıĢtır. Bu çalıĢmada bu 

önemde olan Sosyal Bilgiler dersi öğretim programının birleĢtirilmiĢ sınıf öğretmenlerinin 

görüĢleri doğrultusunda değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. 

Bu çalıĢmanın tüm aĢamalarında bilgi, deneyim ve sabrıyla her zaman yanımda olan ve 

yardımlarını esirgemeyen,  danıĢmanım Sayın Yard. Doç. Dr. Gürbüz OCAK’a; bulgular 

kısmının Ģekillenmesinde yardımlarını eksik etmeyen ve eĢ gözlemci olarak bu çalıĢmaya destek 

olan Sayın Süreyya ġevki YILDIZ’a; görüĢmelerin ayarlanmasında desteğiyle beni yalnız 

bırakmayan Mustafa YILMAZ’a; çalıĢma boyunca çeĢitli yardımları bulunan değerli okul 

müdürüm Sayın Nurettin KARABINAR’a ve diğer arkadaĢlarıma teĢekkürlerimi sunarım. 

Ayrıca bana her zaman güvenen, çalıĢma boyunca sabrını, ilgisini ve sevgisini eksik 

etmeyen, manevi desteğini hep yanımda hissettiğim değerli eĢim Çiğdem YILMAZ’a; teĢekkür 

ederim. 

AraĢtırmanın birleĢtirilmiĢ sınıflar ve sosyal bilgiler öğretimine katkı sağlaması 

dileğiyle… 

Mehmet YILMAZ 

Afyonkarahisar 
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GĠRĠġ 

Bu bölümde; problem durumu, problem cümlesi, araĢtırmanın amacı, önemi, 

sayıltılar, sınırlılıklar ve tanımlar açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. 

PROBLEM DURUMU 

Ülkemizde öğretmen eksikliği, öğrenci azlığı, sınıf sayısının yetersizliği gibi 

nedenlerle birleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması yapılmaktadır. BirleĢtirilmiĢ sınıf; farklı 

sınıflarda, farklı yaĢ ve özelliklerdeki öğrencilerin belli bir sistematiğe göre bir öğretmen 

tarafından aynı sınıfta eğitime tabi tutulmasıdır. Bu durumda birleĢtirilmiĢ sınıf 

uygulaması için iki, üç, dört sınıf bir araya getirilir. BirleĢtirilmiĢ sınıflarda bazı dersler 

ortak uygulanırken, bazı dersler de her sınıfa göre ayrı bir uygulama olmaktadır. 

Ġlköğretim birinci kademede mihver ders olan Hayat Bilgisi Dersi, Fen ve Teknoloji ve 

Sosyal Bilgiler dersleri ortak okutulan derslerdir. Bu bağlamda Hayat Bilgisi Dersi A 

grubunda (1. 2. ve 3. sınıflar) ortak bir Ģekilde iĢlenirken, Fen ve Teknoloji Dersi ile 

Sosyal Bilgiler Dersi de B grubunda (4. ve 5. sınıflar) ortak olarak uygulanmaktadır.  

 Ġlköğretimin eğitim sistemimizin temelinde yer alması ve çocuklarda birçok 

beceri için kritik dönemin bu yaĢ devrelerinde olması Sosyal Bilgiler Dersini daha bir 

önemli kılmaktadır. Öğrencinin toplumsallaĢması için elzem olan bu dersin istenilen 

düzeyde verilebilmesi gerekmektedir.    

Sosyal Bilgiler Dersinin (kısaca SBD) birleĢtirilmiĢ sınıflar ve müstakil sınıflarda 

okutulması 2000-2001 eğitim öğretim yılına rast gelmektedir. Bu tarihten itibaren 

uygulamada olan ders programlarında 2004 yılında değiĢiklik yapılmıĢtır. Öğrencinin 

kendi yeteneklerini, güdülerini, inançlarını, ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alan, farklı 

yeteneklerinin geliĢmesine imkân tanıyan yapılandırmacı yaklaĢımla hazırlanan 2005 

Ġlköğretim Programı müstakil sınıflarda ve birleĢtirilmiĢ sınıflarda ortak olarak 

uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Aynı programın uygulanmasına rağmen birleĢtirilmiĢ 

sınıfların imkânları ile müstakil sınıfların Ģartları aynı değildir. Bu durum, uygulamada 

bazı sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda birleĢtirilmiĢ sınıflarda 

karĢılaĢılan sorunlar, Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının birleĢtirilmiĢ sınıflarda 
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iĢlerliği, içerik ve kazanımlara öğrencilerin ulaĢma durumu, mevcut ölçme 

değerlendirme yöntemlerinin yeterliliği belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.  

Bu çalıĢmada, birleĢtirilmiĢ sınıflarda 4. ve 5. sınıflar 2005 Sosyal Bilgiler Dersi 

Öğretim programı öğretmenlerin görüĢleri doğrultusunda değerlendirilmiĢtir. 

Problem Cümlesi: BirleĢtirilmiĢ sınıf okutan öğretmenlerin, 2005 Sosyal Bilgiler 

Dersi Öğretim Programının birleĢtirilmiĢ sınıflarda uygulanmasına iliĢkin görüĢleri 

nelerdir?  

ARAġTIRMANIN AMACI 

Bu çalıĢmanın temel amacı, 2005 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının 

uygulanabilirliğini, Afyonkarahisar ilinde birleĢtirilmiĢ sınıflarda görev yapan öğretmen 

görüĢlerine göre değerlendirmek, incelemek ve programa katkı sağlamaktır. 

Bu amaç doğrultusunda 2005 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programıyla ilgili 

birleĢtirilmiĢ sınıf öğretmenlerinin aĢağıdaki sorulara verdikleri cevaplar aranacaktır. 

1. Sosyal Bilgiler Dersinde genel olarak karĢılaĢtıkları sıkıntılar nelerdir? 

2. Sosyal Bilgiler Dersi içerik ve etkinliklerinin birleĢtirilmiĢ sınıflarda 

uygulanmasına yönelik görüĢleri nelerdir? 

3. Sosyal Bilgiler Dersi için belirlenen beceri ve kazanımların birleĢtirilmiĢ 

sınıflarda uygulanmasına yönelik görüĢleri nelerdir? 

4. Sosyal Bilgiler Dersi için mevcut ölçme değerlendirme çalıĢmalarının 

birleĢtirilmiĢ sınıflara uygunluğu ile ilgili görüĢleri nelerdir? 

ARAġTIRMANIN ÖNEMĠ 

BirleĢtirilmiĢ sınıflı okullar genellikle köy yerlerinde bulunmaktadır. Köy 

yerlerinde öğrencilerin biliĢsel geliĢimi, sosyal geliĢimi, Ģehir merkezlerindeki 

öğrencilere nazaran daha yavaĢ geliĢme göstermektedir. ġehir merkezlerindeki her türlü 

imkâna sahip öğrencilerin özgüvenleri, akademik baĢarıları daha yüksek olmaktadır. 

BirleĢtirilmiĢ sınıflar ile müstakil sınıflarda aynı programın uygulanması, öğretmenlere 

birçok sıkıntı yaĢatmaktadır. Bu sebeple birleĢtirilmiĢ sınıflarda okutulan Sosyal Bilgiler 

Dersinin kazanımlarının, bu kazanımlara ulaĢtıracak içeriğin, bu içeriğe ulaĢmak için 
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gerekli olan öğretim sürecinin ve bu öğretim süreci sonucunda yapılan ölçme ve 

değerlendirme faaliyetlerinin uygulanabilirliğinin ve eksikliklerinin tespit edilmesi 

araĢtırma için önemlidir. Bu bağlamda bu çalıĢmanın, programa birtakım eleĢtiriler 

getirilerek, birleĢtirilmiĢ sınıflar ve Sosyal Bilgiler Dersi programının değerlendirilmesi 

ile ilgili yapılacak araĢtırmalara da katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. 

Ayrıca bu çalıĢmada, birleĢtirilmiĢ sınıflarda derslerin uygulanıĢına farklı bir 

bakıĢ açısı geliĢtirmeye çalıĢılmıĢtır. 

SAYILTILAR 

Bu araĢtırmanın dayandığı sayıltılar Ģöyledir: 

1. AraĢtırmaya katılan örneklem evreni temsil etmektedir. 

2. AraĢtırmaya katılan birleĢtirilmiĢ sınıf öğretmenleri; görüĢme formlarını gönüllü, yansız 

ve gerçek görüĢlerini yansıtacak Ģekilde cevaplandırmıĢlardır.  

3. AraĢtırmada kullanılan görüĢme formları araĢtırmanın amacını gerçekleĢtirebilecek 

niteliktedir. 

4. SBD Programın birleĢtirilmiĢ sınıflarda uygulanıĢını tespit etmek için kullanılan 

görüĢme formu soruları geçerli ve güvenilir kabul edilmiĢtir. 

SINIRLILIKLAR 

Bu araĢtırma: 

1. Nitel görüĢme yöntemlerinden görüĢme yöntemiyle, 

2. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında, Afyonkarahisar ili merkez ve ilçelerine bağlı 32 

birleĢtirilmiĢ sınıflı ilköğretim okulunun, 32 sınıf öğretmeniyle, 

3. GörüĢme formunda yer alan sorularla sınırlıdır.  

TANIMLAR 

Bu çalıĢmada geçen kavramlar aĢağıdaki Ģekilde tanımlanmıĢtır. 

BirleĢtirilmiĢ Sınıf: Farklı yaĢ ve seviyelerdeki öğrencilerin bir sınıfta bir 

öğretmen tarafından yetiĢtirilmesine denir. 
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BirleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması ilköğretimde iki veya daha fazla sınıfın 

birleĢtirilerek aynı sınıfta tek öğretmen tarafından okutulmasıdır. Bu uygulama, 

dünyanın farklı ülkelerinde de baĢvurulan bir öğretim Ģeklidir (Fidan ve Baykul, 1993: 

2). 

Yapılandırmacı Eğitim AnlayıĢı: Yapılandırmacılık bilginin zihinde inĢa 

edilmesi anlayıĢıdır. KiĢinin bilgiyi, geçmiĢte yaĢadıkları veya öğrendikleri ile 

harmanlayarak, bilgiyi içselleĢtirmesi, kendine özgü kılmasıdır  (Özel, Bayındır, 2010; 

Akpınar, 2010; Ocak, Çınar, 2010; GüneĢ, 2010). 

Sosyal Bilgiler Dersi: Bireyin toplumsal varoluĢunu 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 fiziki çevresiyle etkileĢiminin geçmiĢ, bugün ve gelecek bağlamında 

incelendiği; toplu öğretim anlayıĢından hareketle oluĢturulmuĢ bir ilköğretim dersidir 

(MEB, 2005a: 51). 

Öğretim Programı: Belli bir öğretim basamağındaki sınıflarda okutulacak 

derslerin, amaçlarını, içeriğini, süresini, eğitim yaĢantılarını ve değerlendirme süreçlerini 

kapsayan çalıĢmalardır (Tan, 2005: 11).  

Öğretim programı, yaĢam boyu süren eğitimin önceden belirlenmiĢ belli 

amaçlarının okul ya da sınıf ortamlarında öğrencilere kazandırılması için öğretmenlere 

kılavuzluk eden planlar bütünü olarak düĢünülür (Küçükahmet, 1997: 1). 

Nitel AraĢtırma: Gözlem, görüĢme ve döküman analizi gibi nitel veri toplama 

yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir 

biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araĢtırma olarak 

tanımlanabilir (Yıldırım ve ġimĢek, 2011: 39). 

Düğüm (Node): Nitel veri analizinde temel süreç kodlamadır. Kodlama sırasında 

orijinal metin (ya da veri kaynağı) içinden bir parçayı seçip belirli bir kategori ya da 

tema içine koyarız. Bu kategori ya da temalara “node” denir (KuĢ, 2009: 14). 
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Memo: Kısa notlardır. AraĢtırmacının, çalıĢma esnasında aklına gelen fikir, 

düĢünce ve bakıĢ açılarını kısa notlar olarak tutmasıdır (BaĢ, Akturan vd., 2008: 147-

148).  
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

KURAMSAL ÇERÇEVE ve ĠLGĠLĠ ÇALIġMALAR 

Bu bölümde konuyla ilgili kavramlar, daha iyi anlaĢılabilmesi için ayrıntılarıyla 

açıklanmıĢtır. Ayrıca alanla ilgili yapılan çalıĢmalara da yer verilmiĢtir. 

1. SOSYAL BĠLGĠLER DERSĠ 

Bireyin kiĢilik geliĢiminde, ilköğretim yılları özel önem taĢımaktadır. Bu yüzden, 

bireyin toplumla uyumlu yaĢaması ve iyi bir yurttaĢ olması için „toplumsal kiĢilik‟ 

kazandırmayı amaçlayan Sosyal Bilgiler Dersi Programı‟nın bilimsel ölçütlere ve 

ihtiyaca uygun bir Ģekilde hazırlanması gerekmektedir. Hiç kuĢkusuz, Ġlköğretimde, 

Sosyal Bilgiler, temel derslerden birini oluĢturmaktadır. Sosyal Bilgiler Dersi, 

öğrencilerin toplum ve sorunları hakkında bilgi sahibi olmalarında ve bir vatandaĢ olarak 

sorumluluklarını öğrenmelerinde, insan iliĢkilerini anlamalarında, ulusal özellikleri 

kavramalarında en gerekli derslerden biridir (Aykaç ve BaĢar, 2005). 

Ġlköğretimde Sosyal Bilgiler dersi, öğrenciyi toplumsal yaĢama hazırlamayı 

amaçlamaktadır. Sosyal Bilgiler dersinin en önemli amaçlarından biri öğrenciye 

“toplumsal kiĢilik” kazandırmaktır. Toplumsal kiĢiliğin en önemli özelliği iyi bir yurttaĢ 

olmaktır. Burada iyi bir yurttaĢ olmaktan amaç, kiĢinin ödev ve sorumluluklarını 

bilmesi, çevresine ve çevresindeki olaylara karĢı bilinçli olmasıdır. Sosyal Bilgiler dersi, 

çocuğun içinde bulunduğu toplumsal yaĢamla yakından ilgilidir. Bu bağlamda, çocuk 

özellikle içinde bulunduğu toplumsal hayatı bu derste yakından tanıyacaktır. Sosyal 

Bilgiler dersi, ayrıca, demokrasi ya da Cumhuriyet ilkelerini benimsettiği, toplumsal 

yaĢamın, dünü, bugünü ve yarını arasındaki iliĢkiyi gösterdiği oranda amacına ulaĢmıĢ 

sayılır (BinbaĢıoğlu, 1981: 40-42). Sözer‟e (1998) göre Sosyal Bilgiler dersinin 

gerekliliği üzerinde dururken, iyi yurttaĢ olma konusunda eğitimin öneminden söz 

edilmekte ve “bu konuda gerekli yeterlilikleri bireye kazandırmada okulun oynadığı rolü 

yadsımamak gerekir” demektedir. Ona göre, okulun en önemli görevlerinden biri Sosyal 

Bilgiler eğitimi yoluyla çocuğun vatandaĢlık eğitimini tam olarak gerçekleĢtirmektir. 

Ġlköğretimde Sosyal Bilgiler dersinin verilmesi, öğrencinin her Ģeyden önce 
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sosyalleĢmesini, demokratik yaĢamın temel ilkelerini, iyi yurttaĢ olmanın gereklerini 

öğrenmesini sağlar. Bu yüzden Sosyal Bilgiler dersi ilköğretimde ayrı bir öneme 

sahiptir. 

1.1. SOSYAL BĠLGĠLER DERSĠNĠN TARĠHÇESĠ 

Sosyal Bilgiler eğitiminin ne zaman nerede baĢladığı kesin olarak bilinmemekle 

birlikte, insanlığın var olduğu andan itibaren hem fen hem de sosyal bilimler eğitiminin 

baĢladığı gerçektir. Doğumundan ölümüne kadar toplumsal bir ortamda bulunan 

insanoğlu, yeme, içme, barınma, savunma vb. sıradan etkinliklerle ilgili bilgi, beceri ve 

duygular kazanır. YaĢamak için hem doğanın, hem de toplumun bazı ilkelerini 

öğrenmek zorundadır. Bütün bu süreçler eğitiminin en basit rolünü yansıtır. Bu da, 

sosyal bilimlerin, insanlığın tarihi kadar eski ve köklü olduğunu ortaya koyar (Sönmez, 

2005: 458). 

Eğitimde Sosyal Bilgiler terimi ilk kez 1916 yılında ABD‟de kullanılmıĢtır 

(Güngördü, 2002: 130-131; Akar, 2001; Köstüklü, 1998: 9; Erden, 1998: 8; Can, YaĢar, 

Sözer, 1998: 7). 1916‟dan sonra Sosyal Bilgiler alanında çalıĢmalar yapılmaya 

baĢlanmıĢtır.  

Sosyal Bilgilerin bir konu alanı olarak eğitim programına girmesi ilerlemecilik akımının 

“demokratik toplum için vatandaĢ yetiĢtirme” görüĢünün etkisiyle gerçekleĢmiĢtir. 1930‟lu ve 

1940‟lı yıllarda yeniden kurmacılık ve çocuk merkezli yaklaĢımı benimseyen eğitimciler de 

Sosyal Bilgiler Programı‟nın gerçekleĢmesi için çaba göstermiĢlerdir. Ancak 1940‟lı ve 1950‟li 

yıllarda Sosyal Bilgiler Programı büyük ölçüde Tarih ve Coğrafya ağırlıklı olarak uygulanmıĢtır. 

1960‟lı yılların baĢından 1970‟li yılların ortasına kadar Sosyal Bilgiler dersine ağır eleĢtiriler 

gelmiĢtir ve “Yeni Sosyal bilgiler” adı altında reform hareketi baĢlatılmıĢtır. Bu hareketin ortaya 

çıkmasında ve geliĢmesinde Bruner‟in buluĢ yoluyla öğrenme kuramının önemli katkısı 

olmuĢtur (Erden, 1998: 6).   

Sosyal Bilgiler programı da diğer tüm programlar gibi içinde bulunulan zamanın 

koĢullarına göre yenilenmeye çalıĢılmıĢtır. Bir dönemde ihtiyaç olan durumlar baĢka bir 

dönemde ihtiyaç olmaktan çıkabilir. Bu vesileyle uzmanlar farklı zamanlarda Sosyal 

Bilgiler Programını yenileme, geliĢtirme gereksinimi hissetmiĢlerdir. Cumhuriyet 

döneminde Sosyal Bilgiler dersi için ilköğretimde (I. Kademe) farklı yıllarda (1926, 

1930, 1932, 1936, 1948, 1962, 1968, 1989, 1998 ve 2004) programlarda düzenlemelere 

gidilmiĢtir.  
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1926 programında, ilkokulların temel amacının, “genç kuĢağın çevresine etkin 

olarak uyumunu sağlamak üzere iyi vatandaĢlar yetiĢtirmek” olduğu vurgulanarak Tarih, 

Coğrafya ve Yurt Bilgisi adlarıyla, dördüncü ve beĢinci sınıflara haftada ikiĢer saat 

Sosyal Bilgiler içeriğine uygun dersler konulmuĢtur. Bu dersler daha sonraki 

programlarda da, ilkeler, içerik ve haftalık sürelerde yapılan kimi değiĢikliklerle uzun 

yıllar yer almıĢtır  (Can, YaĢar ve Sözer, 1998: 9).  

1930, 1932 ve 1936 programlarında 1926 programındaki amaca; “bedence ve 

ruhça en iyi alıĢkanlıklara sahip olmak, Türk toplumuna ve Cumhuriyet yönetimine 

uyum sağlamak, yararlı olmak, milli, medeni ve insani düĢünce ve duygulara sahip bir 

duruma” gibi ilkelerde eklenmiĢtir. Dersler bu programlarda da aynı adlarla okutulmuĢ, 

yalnız Yurt Bilgisi dersi beĢinci sınıfta bir saate indirilmiĢtir (Sönmez, 1999: 22).   

1948 programında Tarih, Coğrafya ve Yurt Bilgisi derslerinin amaçları 

düzenlenmiĢ ve programa  “Ġlkokul, çocuklara milli kültürü aĢılamak zorundadır, içinde 

yetiĢen bütün vatandaĢlara aynı milli ülküleri, aynı milli amaçları vermek için gerekli 

bütün bilgileri, alıĢkanlıkları, ilgileri hizmet isteğini verimli bir Ģekilde kazandırmak” 

ilkesi de eklenmiĢ; 4. ve 5. sınıflarda 1936 programındaki ad ve saatleriyle aynen 

korunmuĢtur (Akar, 2001; Sönmez, 2005: 459).    

Cumhuriyet döneminde 1926 programında öğrencilerin çevreye uyumunu 

sağlamak için iyi vatandaĢ yetiĢtirmek temel amaç iken; ilerleyen yıllarda programın 

amacının kapsamı daha da geliĢtirilerek bazı eklemeler yapılmıĢtır. GeliĢtirilen 

programda Cumhuriyet yönetimine uyum sağlamak (1930, 1932, 1936 programlarında) 

ve milli kültürü, milli ülküleri aĢılamak (1948 programlarında) ilkokul programlarının 

amaçları arasına girmektedir. Bu bağlamda Tarih, Coğrafya ve Yurt Bilgisi derslerinin 

boyutlarının geliĢtirilmeye çalıĢıldığı anlaĢılmaktadır. 

1962 program taslağında ilkokulun amacı, kiĢisel, insani iliĢkiler, ekonomik ve 

toplumsal hayat açılarıyla belirlenmiĢ; tarih coğrafya ve yurt bilgisi derslerinin yerine 

Toplum ve Ülke Ġncelemeleri dersi ihdas edilmiĢtir. Ders saatleri 4. sınıfta altı, 5. sınıfta 

beĢ saat olarak belirlenmiĢtir (Sönmez, 2005: 459).  
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1962 programında önceki programlardan daha kapsamlı değiĢiklikler olmuĢ; 

programda dersin adı “Toplum ve Ülke Ġncelemeleri” olarak değiĢtirilmiĢtir. 

1968 Ġlkokul Programı‟nda, ilkokulun 4. ve 5. sınıflarında tarih, coğrafya, 

yurttaĢlık bilgisi adı altında okutulan konular birbirleriyle olan yakın iliĢkileri göz önüne 

alınarak, çocuğa uygunluğu bakımından birleĢtirilerek Sosyal Bilgiler adı altında bir 

bütün haline getirilmiĢtir. Dersin programı üzerinde, bu yıllarda ABD‟de yaygın olan 

“Yeni Sosyal Bilgiler” akımının önemli etkisi olmuĢtur. Ancak, bu hareketi 

destekleyecek öğretim araç gereçlerinin bulunmayıĢı ve öğretmenlerin mesleki 

donanımdan yoksun bulunmaları gibi nedenlerle, Türkiye‟deki Ġlkokullarda davranıĢçı 

kuramın etkisindeki geleneksel yaklaĢım etkinliğini sürdürmüĢtür (Sağlam, 2006).  Bu 

programın getirdiği en önemli yenilik ise, önceki programlarda Hayat Bilgisi dersi için 

benimsenmiĢ olan eğitimde toplulaĢtırma anlayıĢının, ilkokulun 4. ve 5. sınıflarında da 

uygulanmasıdır. Bu program ile Hayat Bilgisi dersinin yanında Sosyal Bilgiler ve Fen 

Bilgisi dersleri de mihver ders olarak kabul edilmiĢtir (Baysal, 2006: 12). 

1968 programına kadar “Tarih, Coğrafya ve Yurt Bilgisi” dersleri 

okutulmaktaydı. Bu isimler 1962 yılında “Toplum ve Ülke Ġncelemeleri” adı altında 

birleĢtirilmiĢti. Ancak son zamanlarda dünyadaki –özellikle ABD‟de- geliĢmeler 

doğrultusunda birbirine yakın derslerin birleĢtirilerek tek ders olarak okutulması 

kararlaĢtırılmıĢtır. Ġlk defa 1968 ilkokul programında “Sosyal Bilgiler” olarak okutulmuĢ 

ve mihver ders kapsamına alınmıĢtır.  

Sosyal Bilgiler ders programı günümüzdeki haline gelene kadar birçok 

aĢamalardan geçerek değiĢikliklere uğramıĢtır. Sosyal Bilgiler öğretiminin amaçları, tüm 

programlarda geliĢtirilerek öğrencilerin programa daha kolay uyum sağlaması 

amaçlanmıĢtır. Öğrencilerin bilgiye ulaĢmasının kolaylaĢtırılması, akademik baĢarısının 

artırılması, farklı becerilerinin geliĢtirilmesi, özgüvenlerinin artırılmasına ihtiyaç vardır. 

Yeni programlarda bunlar göz önünde bulundurulmalıdır.  

 30.05.1990 tarih ve 62 sayılı Talim Terbiye Kurulunun kararı ile kabul edilen 

ilkokul 4. ve 5. sınıf “Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı”nda 1993-1994 öğretim 

yılından itibaren geçerli olmak üzere ekli değiĢiklikler yapılmıĢtır. Ayrıca 02.04.1998 
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tarih ve 62 sayılı Talim Terbiye Kurulunun kararı ile ilköğretim okulu Sosyal Bilgiler 

Öğretim Programı kabul edilmiĢtir. Bu program, 4, 5,6 ve 7. sınıflarda haftada üçer ders 

saati olmak üzere, her sınıf için 36 haftada toplam 108 saatlik bir süre öngörülerek 

hazırlanmıĢtır (Köroğlu, 2006). 

 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı 1998 yılında ders saati ve içeriği olarak 

yenilenerek tekrar oluĢturulmuĢtur. Bu program “ders saati” bağlamında günümüzde 

hâlâ geçerliliğini korumaktadır. 

 Dünyada yaĢanan sosyal, ekonomik ve bireysel geliĢmeleri eğitim 

programlarımıza da yansıtma gerekliliği ortaya çıkmıĢtır. Tüm ilköğretim programları 

gibi “Sosyal Bilgiler” programı da dünyada yaĢanan sorunlardan ve teknolojik 

geliĢmelerden etkilenmiĢ ve bu durum programın yeniden Ģekillenmesine yol açmıĢtır. 

Milli kültür ve zenginliğimize, insanları bir arada tutan özelliklere daha fazla önem 

verilmeye baĢlanmıĢtır. Ayrıca yapılandırmacı eğitim anlayıĢı Sosyal Bilgiler alanını 

etkilemeye baĢlamıĢtır. Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığı‟nın 12.07.2004 tarih ve 118 

sayılı kararı ile SBD Öğretim Programı‟nda değiĢiklik yapılmıĢtır.  

 2005 programı öğrenci merkezli öğrenme yöntemlerine göre düzenlenmiĢ ve 

etkinlikler planlanırken de bu yöntemler esas alınmıĢtır. Hazırlanan Sosyal Bilgiler 

Programında öğrencilerin üst zihinsel becerilerini geliĢtirmesinin amaç edinildiği 

görülmektedir. Programın gerektirdiği öğrencilerin üst zihinsel becerilerinin geliĢimi 

için bağımsız öğrenme, sınıf dıĢında eğitim, iĢbirliğine dayalı eğitim uygulamalarına da 

yer verilmektedir. Programın asıl amaçlarından birinin öğrencilerin sadece bilgi ve 

beceri kazanmaları değil, aynı zamanda kazandıkları bilgileri yeni durumlar karĢısında 

transfer edebilmek ve eski bilgilerine dayanarak yeni bilgiler üretebilmek olduğu 

anlaĢılmaktadır. Programın uygulama aĢamasında ise öğrencilerin ilgilerini çekip 

onlarda merak uyandırabilecek etkinliklere yer verildiği görülmektedir. Eski Sosyal 

Bilgiler Programının ise öğretmeni merkeze alarak, öğrencilere beceriden ziyade bilgi 

kazandırmayı hedeflediği görülmekteydi. Eski programda bilgi kazanımlarının ise 

öğrencilerin aktif olduğu etkinlikler yöntemi ile değil, daha ziyade ezbere dayalı olarak 

kazandırılmaya çalıĢıldığı anlaĢılmaktadır. Yeni Sosyal Bilgiler Programı bu açıdan 

bakıldığında önceki programa göre büyük faklılıklar taĢımaktadır. 1998 Sosyal Bilgiler 
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programı ve 2005 Sosyal Bilgiler programlarına bu açılardan bakıldığında aralarında 

hedef, içerik, öğretim durumu ve uygulama yönlerinden büyük farklar taĢımaktadır 

(CoĢkun, 2007). 2005 Sosyal Bilgiler Programı da bu özellikler dikkate alınarak 

hazırlanmıĢtır. Yeni öğretim programlarının baĢarıyla uygulanabilmesi için, programın 

uygulayıcısı olan öğretmenlerin programı çok iyi bilmesi ve uygulama yeterliğine sahip 

olması gerekmektedir (Acat, Anılan, Girmen ve Anagün, 2005). 

 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı dördüncü ve beĢinci sınıflarda, haftada 

üç ders saati olarak, her sınıf için toplam 36 haftada 108 saat ders süresi düĢünülerek 

hazırlanmıĢtır. 

2005 Sosyal Bilgiler Programının vizyonu Ģöyledir: 

 21. yüzyılın çağdaĢ, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsemiĢ, Türk Tarihi ve 

kültürünü kavramıĢ, temel demokratik değerlerce donanmıĢ ve insan haklarına saygılı, 

yaĢadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel 

bağlam içinde oluĢturan, kullanan ve düzenleyen, sosyal katılım becerisi geliĢmiĢ, sosyal 

bilimcilerin bilimsel bilgiyi üretirken kullandıkları yöntemleri kazanmıĢ, sosyal yaĢamda 

etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢları 

yetiĢtirmektir (MEB, 2005a).   

Günümüz dünyasında öğrenme yöntemleri geliĢmiĢ, öğrencinin bilgiye ulaĢması 

kolaylaĢmıĢ, teknoloji kullanımı artmıĢtır. Bu anlamda ilköğretim programlarında 

yapılan değiĢikliklerde bu özellikler göz önünde bulundurulmaya baĢlanmıĢtır. 2005 

programında öğrencilere bilgi vermek yerine onun bilgiye giden yolları fark etmesini 

sağlamak amaçlanmıĢtır. 2005 programında Sosyal Bilgiler dersinin amaçları da 

yöntemleri de değiĢmiĢtir. Daha çok öğrencilerin aktif olarak sürece katılmalarını 

sağlayan bir ortam oluĢturulmaya baĢlanmıĢtır. Öğrenciler süreçte aktif rol aldığında 

öğrenmenin kalıcılığı ve akademik baĢarıları arttığı gözlenmektedir. Bu programda 

(2005) değerlendirme süreçleri de sadece bilgiyi ölçme amaçlı değil, süreci de 

değerlendirmeye dönük olmaktadır.  

1.2. SOSYAL BĠLGĠLER DERS PROGRAMI 

 2005 Sosyal Bilgiler Ders Programında benimsenen ilkeler aĢağıdaki Ģekilde 

özetlenebilir. 
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 Öğrencinin sosyal ve kiĢisel ihtiyaçları göz önünde bulundurulur. 

 Öğrencilere hazır bilgiyi vermek yerine, öğrencinin bilgiyi kendisinin 

yapılandırmasına olanak sağlayan, 

 Öğrenci kendisine sunulan bilgiyi ezberleyici, pasif alıcısı değil; öğrenme 

sürecine aktif katılmalı, verilen bilgileri zihin dünyasında anlamlandırmalı ve 

kendisi yapılandırmalıdır. 

 Program öğrencinin temel becerilerini kazanmasını yardımcı olmalıdır. Sadece 

bilgi vermek yerine öğrencinin doğal olaylarla karĢılaĢmasına imkân tanıyarak 

öğrencinin çok yönlü geliĢimi sağlanmalıdır. 

 Öğrencilere verilen örneklerin öğrencilerin yakın çevresinden olmalarına dikkat 

edilerek bilgiyi daha iyi özümsemeleri sağlanmalıdır. 

 Öğretmen Sosyal Bilgiler Dersinde öğrencilerin meraklarını canlı tutacak, 

dikkatlerini diri tutacak bir yöntemle ders yapmalıdır. 

 Öğrencilerin yaĢ özelliklerini de dikkate alarak derslerin onların oyun dünyasına 

da hitap etmesi sağlanmalı, öğrencinin derste eğlenme ihtiyacı karĢılanmalıdır. 

 Ölçme değerlendirme sürecinde sonuç değil süreç değerlendirilerek öğrencinin 

daha objektif değerlendirilmesine imkân tanır.   

Bu ilkeler doğrultusunda hazırlanan Sosyal Bilgiler Ders Programı 2004-2005 

eğitim öğretim yılında Ġstanbul, Ankara, Ġzmir, Kocaeli, Van, Hatay, Samsun, Bolu ve 

Diyarbakır olmak üzere 9 ilde 120 pilot okulda uygulamaya konulmuĢtur. Bu 

uygulamanın sonuçlarını da göz önünde bulunduran, ilgili kiĢi ve kurumların görüĢlerini 

alan MEB, 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren tüm ilköğretim okullarında yeni 

programı uygulamaya koymuĢtur. 2005 programı hem müstakil sınıflarda hem 

birleĢtirilmiĢ sınıflarda uygulandığı için müstakil sınıflar için öngörülen öğrenme 

yöntem, teknik, model ve stratejilerinin çoğu birleĢtirilmiĢ sınıflarda da uygulanmıĢtır.   

Yenilenen Sosyal Bilgiler dersi yapılandırmacı eğitim anlayıĢına göre 

düzenlenmiĢtir. Programda kazanımlar, beceriler ve değerler, ara disiplinler ve 

etkinlikler öğrencilerin ihtiyaçlarına ve bireysel farklılıklarına göre ele alınmıĢtır. Ölçme 

değerlendirme boyutu 2005 programında sürece yayılmıĢtır. Sadece sonucu değil, süreci 
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de değerlendirmeye dönük ölçme iĢlemi yapılmaktadır. Sosyal Bilgiler Programı önceki 

programlarda var olan üniteler yeniden düzenlenmiĢtir. Her ünite için öğrenme alanı 

belirlenmiĢtir. Sosyal Bilgiler 4. ve 5. sınıflarda için sekiz ünite olarak planlanmıĢtır.  

1.2.1. Genel Amaçlar 

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığı tarafından kabul edilen 

yeni (2005) Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının genel amaçları Ģunlardır (MEB, 

2005a: 9): 

 Sosyal Bilgiler dersinin son bulduğu 7. sınıfın sonunda öğrenci;  

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 öğe ve süreçleri kavrayarak, milli 

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. 
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10. Farklı dönem ve mekânlara ait tarihsel kanıtları sorgulayarak insanlar, nesneler, 

olaylar ve olgular arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler, değiĢim ve 

sürekliliği algılar. 

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 ahlakı 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 Türkiye‟si 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. 

1.2.2. Programın Temel YaklaĢımı 

2005 Sosyal Bilgiler Programı; öğrenciyi merkeze alan, öğretmeye değil 

öğrenmeye önem veren, öğrencilerin baskın zekâ alanlarına uygun ders iĢlemeyi 

öngören, öğrencinin merakını destekleyen, çoklu zekâ kuramına göre zekâ farklılıklarını 

dikkate alan, bilgi ve beceriyi özümseyen, öğrenenin çevresiyle etkileĢime girmesini 

sağlayan, grupla çalıĢmaya önem veren bir anlayıĢ düĢünülerek hazırlanmıĢtır. 

Bu anlayıĢ doğrultusunda Sosyal Bilgiler Programı; 

1. Her öğrencinin birey olarak kendine özgü olduğunu kabul eder. 

2. Öğrencilerin gelecekteki yaĢamlarına ıĢık tutarak, bireylerden beklenen 

niteliklerin geliĢtirilmesine duyarlılık gösterir. 
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3. Bilgi, kavram, değer ve becerilerin geliĢmesini sağlayarak, öğrenmeyi 

öğrenmenin gerçekleĢmesini ön planda tutar. 

4. Öğrencileri düĢünmeye, soru sormaya ve görüĢ alıĢveriĢi yapmaya özen 

gösterir. 

5. Öğrencilerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler olarak 

yetiĢmesini amaçlar. 

6. Millî kimliği merkeze alarak, evrensel değerlerin benimsenmesine önem 

verir. 

7. Öğrencilerin kendi örf ve âdetleri çerçevesinde ruhsal, ahlâki, sosyal ve 

kültürel yönlerden geliĢmesini hedefler. 

8. Öğrencilerin haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren 

bireyler olarak yetiĢmesini önemser. 

9. Öğrencilerin toplumsal sorunlara karĢı duyarlı olmasını sağlar. 

10. Öğrencilerin öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle 

etkileĢim kurmasına olanak sağlar. 

11. Her öğrenciye ulaĢabilmek için öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerindeki 

çeĢitliliği dikkate alır. 

12. Periyodik olarak, öğrenci çalıĢma dosyalarına bakılarak öğrenme ve öğretme 

süreçlerinin akıĢı içerisinde değerlendirmeye olanak sağlar (MEB, 2005a: 51-

52).   

 Bu çerçevede Sosyal Bilgiler dersi Ģu Ģekilde tanımlanabilir: 

 Sosyal Bilgiler, bireyin toplumsal varoluĢunu 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 

fiziki çevresiyle etkileĢiminin geçmiĢ, bugün ve gelecek bağlamında incelendiği; toplu 

öğretim anlayıĢından hareketle oluĢturulmuĢ bir ilköğretim dersidir (MEB, 2005a: 51).     

1.2.3. Beceriler 
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Sosyal Bilgiler Programını oluĢturan temel öğeler: beceriler, kavramlar, değerler 

ve genel amaçlardır.  

Beceriler konusunda 2005 programı, bilginin kazanılmasının yanında beceri 

öğretimine önem vermektedir. Beceri, “öğrencilerde öğrenme süreci içerisinde 

kazanılması, geliĢtirilmesi ve yaĢama aktarılması tasarlanan, bir iĢ yapabilmek veya bir 

konuyu iĢleyebilmek için gereken yatkınlık” olarak tanımlanmıĢtır (Ata, 2006: 76). 

Sosyal Bilgiler Programı, ilköğretim 4-8. sınıf düzeyinde diğer derslerle birlikte 

aĢağıda bahsedilen ilk dokuz beceriyi kazandırmanın yanında, kendine özgü altı beceriyi 

kazandırmayı da amaçlamaktadır. MEB‟in (2005a) bu doğrultuda belirlediği beceriler 

aĢağıda verilmiĢtir. 

 Eleştirel Düşünme Becerisi: Bir kanıtı kullanma ya da referansa dayanma, 

sebep–sonuç iliĢkisini belirleme, ilkeleri türetme, genelleme yapma, farklı bakıĢ 

açılarını açıklama, kararları sorgulama, sınıflama yapma, değerlendirme (ölçüt 

belirleme), karĢılaĢtırma yapma, ilgili ve ilgisiz bilgiyi ayırt etme, kalıp yargıları 

fark etme, çıkarımda bulunma, 

 Yaratıcı Düşünme Becerisi: Esnek ve orijinal olma, imgeleme, analiz, sentez, 

değerlendirme yapma, sıra dıĢı bağlantılar kurma, 

 İletişim becerisi: Dinleme, sözlü ya da yazılı olarak kendini ifade etme, tartıĢma, 

bağlantı kurma, farklı perspektiften bakma, açık fikirli olma, baĢkalarının 

düĢünce ve duygularını anlama, farklılıklara saygı duyma, görüĢlerini 

gerekçelendirme, ortak bir amaç çevresinde toplanma, 

Araştırma Becerisi:  

 Okuduğunu Anlama; Ana fikri çıkarmak için okuma, ana fikri bulmak için 

bölüm ve konu baĢlıklarını kullanma, çalıĢılan konu ile ilgili paragrafları seçme, 

okuduğunu yorumlama, ilgili terim ve kelimenin anlamını bulmak için sözlük, 

kelime listesi oluĢturma, kelime anlamına ulaĢmak için uygun kaynakları bulma, 

artan sosyal bilimler kavramlarını tanıma ve anlama, olgu ve fikirleri ayırma, 

propagandayı tanıma, yazarın yargısını tanıma, metni anlamaya yardımcı olan 

resimlerdeki ipuçlarını ve açıklamaları kullanma, değiĢik amaçlar için okuma 
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(eleĢtirel, analitik, soru cevaplamak için, fikir oluĢturmak için...), değiĢik 

Ģekillerde basılmıĢ materyalleri okuma (kitap, gazete, dergi…), anlamı 

zenginleĢtirmek için edebi metinleri inceleme (tarihi roman, hikâye…), 

 Bilgiyi Bulma, Kullanılabilir Biçimde Planlama ve Yazma; Kütüphane kullanma 

(bilgisayarda katalog tarama, kitap fiĢ kataloğu kullanma), özel referans 

kaynaklarına ulaĢma (almanak, ansiklopedi, sözlük, il yıllıkları, mikro fiĢler, 

dergiler), basılı ve görsel kaynaklardaki bilgilere ulaĢma (gazete, dergi, 

televizyon, radyo, video, kaset…), kitabın farklı bölümlerini kullanma (dizin, 

içindekiler…), anahtar sözcükleri, ciltlerdeki rakam ve harfleri, indeksi ve 

referansları kullanma bilgi kaynaklarını değerlendirme (basılı, görsel, 

elektronik…), uygun bilgi kaynağı kullanma, kaynak olarak toplumu kullanma 

ve bireylerle görüĢmeler yapma (sözlü tarih çalıĢmaları), bilgiyi kullanılabilir 

biçimlerde planlama ve yazma (konunun ana fikrini çıkarma, özet hazırlama, not 

alma, bilgiyi kaydetme, dipnot, italik kullanma, bilgi için dinleme, yönergeyi 

kullanma, rapor hazırlama), yararlandığı kaynakları “Kaynakça”da titizlikle 

gösterme, 

 Problem Çözme Becerisi: Problemi tanımlama ve sınırlandırma, problemin 

çözümüne yönelik hipotezler ortaya atma, veri ve kaynak araĢtırması yapma, 

hipotezleri test etme, probleme yönelik bir çözüme varma, 

 Karar Verme Becerisi: Sorunun farkına varma, sorunu tespit edebilme ve tanıma, 

sorunun çözümü için hipotez ileri sürme, sorunun çözümü için veri toplama, 

düzenleme, değerlendirme, hipotezi test etme, çözüm yollarını öğrenme, çözüm 

yollarından uygun olanına karar verip, uygulamaya koyma, çözümü 

değerlendirme, 

 Bilgi Teknolojilerini Kullanma Becerisi: Yönergeden yararlanarak bilgisayarı 

kullanma, farklı kaynaklardan toplanmıĢ bilgiyi kaydetme, biçimlendirme, tekrar 

kullanma, biçimlendirdiği bilgiyi bilgisayar ortamında sunma, metin, grafik, renk 

ve ses efektleri kullanarak çoklu ortamda rapor hazırlama, telefon ve televizyon 

ağlarını kullanarak bilgiye ulaĢma yeteneği kazanma, günlük hayatta ulaĢabildiği 

teknolojik ürünleri amacına uygun olarak kullanma, 
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 Girişimcilik Becerisi: Meslekleri ve çevresindeki iĢ yerlerini tanıma, 

çevresindeki tanınmıĢ ve baĢarılı giriĢimleri tanıma, kiĢilerin ekonomi içinde, 

çalıĢan ve tüketici olarak oynadıkları rolleri keĢfetme, eğitimin kendi gelecekleri 

üzerindeki önemli rolünü anlama, ekonominin temel kavramlarını edinme, 

giriĢimciliğin karĢı karĢıya olduğu zorlukları anlama, yenilikçi fikirler sunma ve 

ürünler tasarlayabilme, 

 Türkçe‟yi Doğru, Güzel ve Etkili Kullanma Becerisi: Dinleme, konuĢma, okuma, 

yazma, görsel okuma/sunu, 

 Gözlem Becerisi: Çevresindeki olay ve olgulara dikkat etme, çevresindeki olay 

ve olguları algılama, çevresindeki olay ve olguları doğru ve tarafsız tanımlama, 

çevresindeki olay ve olguların neden ve sonuçlarını açıklama, gözlediklerinin 

nedenlerini sorgulayıp sonuçları tahmin edebilme, olay ve olgular arasında 

iliĢkiler kurabilme benzer ya da farklı yönlerini ortaya koyma, gözlediklerini 

kaydetme ve aktarma, gözlediklerini daha önce öğrendikleri ile karĢılaĢtırabilme 

ve bağdaĢtırabilme, gözlediklerini araĢtırmalarda veri olarak veya gelecek ile 

ilgili planlamalar yapmak için kullanabilme, benzer olaylarla iliĢkilendirme ve 

böyle bir olayla karĢılaĢtığında ne yapması gerektiğine dair davranıĢ geliĢtirme, 

 Mekânı Algılama Becerisi: Uzay iliĢkilerini görebilme, (Bir cismin uzayda ya da 

bir Ģeklin kâğıt üzerindeki biçimini, göz önünde canlandırma, Bir Ģekli üç 

boyutlu görebilme, Bir alanı, krokiyi, sokağı veya binayı göz önünde 

canlandırabilme), harita, plan, kroki, grafik, diyagram çizme ve yorumlama, küre 

kullanma,   

 Zaman ve Kronolojiyi Algılama Becerisi: Takvim bilgisi edinme, zamanları ayırt 

etme (GeçmiĢ,-Ģimdiki-gelecek zaman), zaman ifadelerini doğru kullanma, 

kronolojik sıralama yapma, zaman Ģeridindeki veriyi yorumlama, zaman Ģeridi 

oluĢturma, 

 Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisi: Benzerlik ve farklılıkları bulma, 

zamanla oluĢan süreklilik değiĢimi algılama, tarihsel olguları ve yorumları ayırt 

etme, geçmiĢteki problemlerin neden- sonuç iliĢkisini tanıma, tarihsel problemin 

çözümüne alternatif çözümler bulma, 



19 

 

 Sosyal Katılım Becerisi: Kendisini, yakın çevresini etkileyen konularda bilgi 

sahibi olma, birbirlerinin ihtiyaçlarını karĢılamak için insanlar arasındaki ortak 

iliĢkiyi tanıma, bireyler, gruplar ve toplumun ihtiyaçlarını karĢılamak için 

bireyler, gruplar, kurumlar ve sosyal örgütler arasındaki iliĢkiyi tanıma, farklı 

grup ve durumların dinamiklerine uyma, sosyal katılımın gerekli olduğu 

durumları belirleme, yakın çevresini ve toplumu etkileyen konularda ihtiyaçların 

karĢılanması için fikir üretme, bu fikri çevresindekilere iletme, görüĢme, 

tartıĢma, planlama, uzlaĢma ve eylemde bulunma, lider ya da izleyen olarak 

gruba, kuruma, sosyal örgütlere ve topluma hizmet etme, 

 Empati Becerisi: Kendini karĢısındakinin yerine koyma, olaylara karĢısındakinin 

bakıĢ açısıyla bakma, kendisini yerine koyduğu kiĢinin duygu ve düĢüncelerini 

doğru olarak anlama, hissetme ve karĢıdakine iletme, dönemin Ģartlarına uygun 

olarak geçmiĢteki insanların düĢünce, amaç ve duygularını anlama (tarihsel 

empati).     

1.2.4. Kazanımlar 

 Sosyal Bilgiler Programı amaçlar, genel amaçlar ve ünite kazanımlar Ģeklinde 

oluĢturulmuĢtur. Programda 17 genel amacın yanında ayrıca, 4. sınıflar için 46; 5. 

sınıflar için 47 kazanım verilmiĢtir. Ayrıca her sınıf için 36 haftada toplam 108 saatlik 

bir süre öngörülmüĢtür. 

Tablo 1.1: 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenme Alanları, Üniteler, Kazanım 

Sayıları ve Ders Saatleri (MEB, 2005a: 10) 

Öğrenme Alanı Üniteler Kazanım 

Sayıları 

Oranı 

(%) 

Süre/Ders 

Saati 

Birey ve Toplum Kendimi Tanıyorum 6 11 12 

Kültür ve Miras GeçmiĢimi Öğreniyorum 6 14 15 

Ġnsanlar, Yerler ve Çevreler YaĢadığımız Yer 8 14 15 

Üretim, Dağıtım ve Tüketim Üretimden Tüketime 7 14 15 

Bilim, Teknoloji ve Toplum Ġyi ki Var 6 11 12 

Gruplar, Kurumlar ve Sosyal 

Örgütler 

Hep Birlikte 5 11 12 

Güç, Yönetim ve Toplum Ġnsanlar ve Yönetim 4 14 15 

Küresel Bağlantılar Uzaktaki ArkadaĢlarım 4 11 12 

 Toplam 46 100 108 
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Tablo 1.2: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenme Alanları, Üniteler, Kazanım Sayıları 

ve Ders Saatleri (MEB, 2005a: 11) 

Öğrenme Alanı Üniteler Kazanım 

Sayıları 

Oranı 

(%) 

Süre/Ders 

Saati 

Birey ve Toplum Haklarımı Öğreniyorum 4 11 12 

Kültür ve Miras Adım Adım Türkiye 6 14 15 

Ġnsanlar, Yerler ve 

Çevreler 

Bölgemizi Tanıyalım 8 14 15 

Üretim, Dağıtım ve 

Tüketim 

Ürettiklerimiz 7 14 15 

Bilim, Teknoloji ve 

Toplum 

GerçekleĢen DüĢler 6 11 12 

Gruplar, Kurumlar ve 

Sosyal Örgütler 

Toplum Ġçin ÇalıĢanlar 5 11 12 

Güç, Yönetim ve Toplum Bir Ülke Bir Bayrak 5 14 15 

Küresel Bağlantılar Hepimizin Dünyası 6 11 12 

 Toplam 47 100 108 

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, 

Tüketim ve Dağıtım” Ekonomi‟yi, “Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler” ve “Güç, 

Yönetim ve Toplum” Sosyoloji‟yi, VatandaĢlık Bilgisini, Hukuku içermektedir. “Bilim, 

Teknoloji ve Toplum” ve “Küresel Bağlantılar” disiplinler arası alanlardır (MEB, 2005a, 

95). 

2. YAPILANDIRMACI EĞĠTĠM ANLAYIġI 

2.1. YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAġIMI 

Bireylerin kendi yaĢantıları sonucunda bilgilerini ve zihinsel süreçlerini 

oluĢturdukları yaklaĢıma yapılandırmacı yaklaĢım denir. Bireyler önceden edindikleri 

bilgilere göre yeni bilgileri kendileri yapılandırır. Verilen bilgileri her birey farklı 

Ģekilde yapılandırır. SavaĢ‟a (2007) göre bireyin öğrenme sürecinde düzeyine uygun 

yaĢantılar geçirmesi, anlamları bizzat keĢfetmesi, yapılandırmacılığın temelini oluĢturur. 
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Yapılandırmacı öğrenme yaklaĢımında, öğrencilerin önceki öğrendikleri bilgi ve 

deneyimlere göre yeni bilgileri yapılandırması önemli görülmektedir. Öğrenciler mevcut 

bilgi ve deneyimleriyle karĢılaĢtıkları yeni problemlere, durumlara alternatif çözümler 

bularak onları yorumlayabilmelidir (Duman, 2004: 54-55). 

Yapılandırmacı yaklaĢım, Piaget, Vygotsky, Gestalt ve Barlett‟in görüĢlerine 

dayanmaktadır. Bu yaklaĢıma göre bilgiler birey tarafından oluĢturulur. Birey tarafından 

oluĢturulan bilgi, kiĢinin öğrendiklerinden ve anladığından daha çoktur. Öğrenmede 

bireyin ön bilgilerinin yanı sıra kültürel ve sosyal içerik de önemli rol oynar. Belli bir 

durumda doğru kabul edilen bir bilgi, baĢka durumlarda yanlıĢ kabul edilebilir. Bilginin 

doğruluğu kiĢiye, kültüre, duruma göre değiĢebileceği için, yapılandırmacılara göre 

bilginin doğruluğundan çok kullanıĢlığı önemlidir. Yapılandırmacı yaklaĢım hemen 

hemen tüm öğrenme kuramlarından ve düĢünme biçimlerinden etkilenmiĢ yeni bir 

yaklaĢımdır. Bu yaklaĢımın etkileri program geliĢtirme yaklaĢımına ve öğretim 

ilkelerine yansımıĢtır (Erden ve Akman, 2001: 171).  

Yapılandırmacı öğrenme kuramı, bilgiyi geleneksel anlamda öğrenciye aktarma ya da 

baĢkasının aktardığı bilgiyi olduğu gibi alıp kaydetme değil, bilginin gerçek yaĢantılarla özne 

tarafından içsel olarak inĢa edilmesini, kodlanmasını, yapılandırılmasını vurgulayan genel bir 

yaklaĢım ve bakıĢ açısıdır. Her birimiz deneyimlerimizin, kültürümüzün, kültürlenmenin ve 

hazır bulunuĢluk düzeyimizin, duyumlarını ve durumlarını kullanarak “zihinsel modeller” ve 

“kurallarımızı, ilklerimizi” üretiriz (Duman, 2008: 319). 

Yapılandırmacı yaklaĢımda bilgiler, duygular vb. çalıĢmalar doğrudan verilmez. 

Önemli olan öğrencinin öğrenmeyi öğrenmesidir. Yani öğrenciler, hazır bilgilerle 

hareket etmek yerine, günün Ģartlarına uygun bilgiler üretme görevi yapacaklardır. 

Öğrencilerden hazır bilgiyi tüketen değil, bilgiyi üreten bireyler konumuna gelmesi 

beklenir. Yapılandırmacı eğitim yaklaĢımında öğrenci pasif konumda değildir. 

Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri tekrarlaması istenmemektedir. Öğrencilerin yeni 

öğrendikleri bilgileri daha önce öğrendikleri ile bütünleĢtirip kendilerine göre 

yapılandırması, yorumlaması ve bu bilgileri geliĢtirmesi istenmektedir. Öğrenciler aynı 

anda aldıkları bilgileri farklı Ģekilde yapılandırmakta ve yorumlamaktadır. Bu 

yorumlamada ve yapılandırmada daha önce öğrenilmiĢ olan bilgi birikiminin önemli bir 

yeri vardır. Öğrenilen Ģey bütün bireylerde farklı olmaktadır (GümüĢ, 2007). 
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Tablo 1.3: Geleneksel Öğrenme Yaklaşımlarıyla Yapılandırmacı Yaklaşımın Ayrıldığı 

Temel Noktalar (Senger, 2007; Savaş, 2007; Yurdakul, 2007; Yaşar, 2010 ): 

GELENEKSEL YAKLAġIM YAPILANDIRMACI 

YAKLAġIM 

Bilgi bireyin dıĢındadır, nesneldir. 

Öğretmenlerden, öğrencilere transfer 

edilebilir. 

Bilgi, kiĢisel anlama sahiptir, özneldir. 

Öğrencilerin kendileri tarafından 

oluĢturulur. 

Öğrenciler duydukları ve okuduklarını 

öğrenirler. Öğrenme daha çok 

öğretmenin iyi anlatmasına bağlıdır. 

Öğrenciler kendi bilgilerini oluĢtururlar. 

Duygularını ve okuduklarını önceki 

öğrenmelerine ve alıĢkanlıklarına dayalı 

olarak yorumlar. 

Öğrenme, öğrenciler öğretilenleri tekrar 

ettiği zaman baĢarılı olur. 

Öğrenme, öğrenciler kavramsal anlamayı 

gösterebildiklerinde baĢarılıdırlar. 

Bilgiyi ezberlemek, verilen bilgiyi aynen 

almak yeterlidir. 

DüĢünme ve anlama üzerine 

yoğunlaĢılmalıdır. 

Öğrenciler edilgen bir dinleyicidir. 

 

Öğrenciler öğrenme sürecine etkin 

katıldığında öğrenme daha fazla 

gerçekleĢir. 

Öğrenmenin sorumluluğu öğretmen 

üzerindedir.  

Karar verme becerilerinin geliĢimi için 

öğrenme sorumluluğu öğrenenlere 

bırakılmalıdır. 

Öğrenciler için sınıfta verilen ders 

yeterlidir. 

Öğrenciler araĢtırmaya, problem 

çözmeye teĢvik edilir. 

 

2.1.1. Yapılandırmacı Eğitim AnlayıĢının Temel Özellikleri 

Genel anlamıyla bireylerde öğrenmenin sağlanması amacıyla yapılan tüm 

faaliyetlere öğretme; öğretme için yapılan faaliyetlerin planlı ve kontrollü düzenlenmesi, 

uygulanması sürecine de öğretim diyoruz. Yapılandırmacı öğretim de öğretim 

faaliyetlerinin yapılandırmacı eğitim anlayıĢına göre düzenlemeyi ifade eder. 

Yapılandırmacı öğretim sürecinin ilkeleri Ģunlardır (SavaĢ, 2007: 527; 

Soyyiğitoğlu, 2008; Özden, 2003: 57-58; Duman, 2004: 65; Saban, 2004: 178): 

1. Bilgi öğretmen tarafından değil bizzat öğrenen tarafından oluĢturulur. 

2. Yeni bilginin oluĢumunu inanç ve beklentiler etkiler. 
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3. Öğrenmenin içinde oluĢtuğu bağlam önemlidir. 

4. Öğretmenler, öğrenme sürecinde bir öğrenen olarak, öğrencilerle karĢılıklı 

etkileĢime girerler ve öğrenme çevresini düzenlerler. 

5. Öğrenmede tahmin etme, analiz ve yaratma önemli yer tutar. 

6. Bilginin aktarımı öğretim sürecinin fırsatlarıyla gerçekleĢtirilir. Ancak bu durum 

tüm öğretim fırsatlarının bilginin aktarımını sağlayacağı anlamına gelmemelidir. 

7. Bilginin yapılanması sosyo-kültürel ortamda gerçekleĢir. 

8. Ġçerik genel bir yapıya sahip olmalı ekleme ve çıkarmalara izin vermelidir. 

9. Süreç değerlendirme önemlidir. 

10. Öğrencinin inanç ve tutumları onun öğrenmesini etkiler.  

11. Seçilen içerik konuları gerçek yaĢama uygun kullanılabilir olmalıdır. 

12. Öğrenme öznel, sosyal, duygusaldır ve çevresel Ģartlara göre Ģekillenir. 

13. BiliĢsel öğrenmeler kadar duyguların öğrenilmesi de önemlidir. 

14. Öğrenciler, kendi öğrenmesinden sorumlu olan, çevreden edindikleri bilgilere 

kendi zihinlerinde anlam veren ve bu nedenle de öğretimde aktif olan bireyler 

olarak tanımlanırlar. 

2.1.2. Yapılandırmacı Eğitim AnlayıĢında Öğretmenin Rolü 

Yapılandırmacı eğitim anlayıĢını esas alan öğretmen “açık fikirli, yenilikçi, 

kendini geliĢtiren, teknolojiye ayak uyduran, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate 

alan, alanıyla ilgili geliĢmeleri takip eden, uygun öğrenme yaĢantıları sağlayan ve 

öğrenci ile birlikte öğrenen” kiĢi olmalıdır. Açıkgöz‟e (2003) göre yapılandırmacı eğitim 

anlayıĢında öğretmenin yapması gereken, öğrenci ile eğitim programı arasında aracılık 

etmektir. Ocak‟a (2010) göre yapılandırmacı anlayıĢta öğretmenin rolü öğrencinin yeni 

bilgiye ulaĢabileceği öğrenme ortamının oluĢmasına yardımcı olmaktır. Öğrencilerin 

problem çözme, araĢtırma yapma, eleĢtirel düĢünebilme vb. gibi yeteneklerini 

geliĢtirmek; onların yeni bakıĢ açıları geliĢtirmesine, önceki öğrenmeleri ile yeni 

öğrenmeler arasında bağlantı kurmalarını sağlayacak yönlendirmeleri yapmaktır. 

Yapılandırmacı eğitim anlayıĢını benimsemiĢ öğretmende bulunması gereken 

özellikler Ģöyledir (YaĢar, 2010; Tok, 2010; SavaĢ, 2007; Yapıcı, 2010; Duman, 2008): 
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 Öğrenmeyi sınıfın ve okulun dıĢına da taĢımalıdır.  

 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun seçenekler sunmalıdır. 

 Öğrencileri etkin kılarak onları derse yönlendirmelidir. 

 Sorulan sorulara öğrencilerin alternatif cevaplar vermelerini teĢvik etmelidir. 

 Tüm derslerde öğrencilerin geliĢimlerini göz önünde bulundurmalıdır. 

 Mutlak ve sorgulanamayacak doğrularla değil, deneyim, ortam ve kültürün 

gereklerine göre doğrulara, tartıĢarak ve paylaĢarak ulaĢılması gerektiğini 

vurgulamalıdır.  

 Öğrencilerin öğrendiklerini birbirlerine aktaracakları ortamlar oluĢturmalıdır. 

 Yeterliklerini kazanmaları için öğrencileri desteklemelidir. 

 Öğrencilerine açık uçlu sorular sorarak, onları soru sormaya, sorgulamaya ve 

araĢtırma yapmaya yönlendirmelidir. 

 Öğrencilerin gerçek hayatla ilgili deneyimleri yaĢamaları için problem çözmeyi 

gerektiren etkinlikler hazırlar ve bunlara öğrencilerin eleĢtirel yaklaĢmalarını 

istemelidir. 

 Gerçek materyallerin yanı sıra etkileĢime dayalı ve gerçeği modelleyen 

materyaller de kullanmalıdır. 

 Öğrencilerin, yapılan hatalardan ders çıkarmalarına yardımcı olmalıdır. 

 Bireylerin öz benlik ve kiĢisel haklarına saygıyı kendisi gözeterek örnek 

olmalıdır. 

 Öğrencileri özerk ve giriĢken olmaya yönlendirir. 

 Öğrencilerin görüĢleriyle dersi yönlendirmesine, öğretim yöntemlerini 

etkilemesine ve hatta dersin içeriğini değiĢtirmesine izin verir. 

 Soru yönelttiğinde bekleme süresi tanır, soruların amacı iliĢkilerin güçlenmesi 

yönündedir. Özellikle kavramların/olguların kullanılmasını teĢvik eder. Bu 

Ģekilde bireylerin kendilerini ifade etmelerini kolaylaĢtırmıĢ olur. 

 Öğrencilerin gerçek yaĢamla ilgili deneyimleri yaĢamaları için problem çözmeyi 

gerektiren etkinlikler hazırlarlar ve bunlara eleĢtirel yaklaĢmalarını ister. 

 Öğrencilerin merakını sürekli canlı tutar. 
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 Alternatif görüĢler sunarak öğrencilerin geniĢ bir bakıĢ açısı kazanmalarına 

yardımcı olur ve farklılıkları keĢfetmelerini sağlar. 

 Öğrendiklerini anlamlandırma sürecinde öğrenciye rehberlik eder. 

 Olayları yorumlarken basite indirgemek yerine, gerçek dünyanın karmaĢıklığını 

göz önünde bulundurur. 

Yapılandırmacı öğrenme anlayıĢında öğretmen, geleneksel öğretimden farklı 

olarak eğitim ortamlarında daha çok düzenleyicilik ve rehberlik görevlerini yerine 

getirir. Sınıfta uygun bir öğrenme ortamı oluĢturarak öğrenciyi bu ortamda aktif bir 

duruma getirmeye çalıĢır (YaĢar, 1998: 73). Öğretmen derse odaklanmak yerine 

öğrenciye odaklanarak öğrencilerle etkileĢimde bulunur (Fer ve Cırık, 2007: 293). 

Yapılandırmacı anlayıĢı benimsemiĢ bir öğretmene rehberlik edebilecek önemli 

noktalar Ģöyledir: 

 Yapılandırmacı öğretmen öğrencinin özerkliğini ve girişimciliğini 

cesaretlendirmeyi kabul eder. 

 Yapılandırmacı öğretmen işlenmiş, etkileşimli ve fiziksel materyallerin birincil 

kaynaklar da kullanır. 

 Yapılandırmacı öğretmen yapı görevinde (öğrenme görevinde) “sınıflama” , 

“analiz” , “tahmin etme” ve “yaratma” gibi bilişsel kavramlar kullanır. 

 Yapılandırmacı öğretmen, öğrencilerin tepkilerine göre, öğretim stratejilerini ve 

içeriğini değiştirir. 

 Yapılandırmacı öğretmen dersi öğrencinin tepkilerine göre yönlendirmeli, 

gerektiğinde öğretim stratejilerini ve içeriğini değiştirmeli. 

 Yapılandırmacı öğretmen, kendisinin kavramlarla ilgili ne anladığını 

paylaşmadan önce öğrencinin kavramlardan ne anladığını sorgular. 

 Yapılandırmacı öğretmen, öğrencileri deneyimlerle meşgul ederek, kişisel 

tezlerini ve karşı fikirleri tartışmaya cesaretlendirerek meydana çıkarır. 

 Yapılandırmacı öğretmen öğrencilerin başlangıçtaki cevaplarını detaylı 

araştırır. 
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 Yapılandırmacı öğretmen öğrencileri hem öğretmenleri ile hem de birbirleri ile 

diyaloğa geçmelerine cesaretlendirir. 

 Yapılandırmacı öğretmen, öğrencileri düşündürücü sorular ile açık uçlu sorular 

ile sorgulamaya ve birbirine sorular sormaya cesaretlendirir. 

 Yapılandırmacı öğretmen soru ortaya atıldıktan sonra yeterli bir süre bekler. 

 Yapılandırmacı öğretmen, öğrencilerin ilişkileri yapılandırma ve mecazlar 

yaratması için süre sağlar. 

 Yapılandırmacı öğretmen döngüsel öğrenme modelini sıklıkla kullanarak 

öğrencilerin doğal meraklarını besler (Brooks ve Brooks, 1993; Akt: Polat, 

2008). 

2.1.3. Yapılandırmacı Eğitim AnlayıĢında Öğrenenin Rolü 

Yapılandırmacılık yaklaĢımında öğrenen, yeni bilgileri öğrenirken eski 

yaĢantıları ve önceki bilgileriyle bağ kurarak bilgiyi anlamlandırmaya çalıĢır. Öğrenenin 

bilgiyi kendi zihninde yapılandırması yapılandırma süreci içerisinde değerlendirilir. 

Çelebi‟ye (2006) göre öğrenen, birlikte çalıĢtığı arkadaĢlarının öğrenmesinden de 

sorumlu olduğundan iĢbirliğinin öneminin farkında olur ve grup etkinliklerini, 

deneylerini vb. tüm çalıĢmalarını değerlendirerek çoklu bakıĢ açısına sahip olurlar. 

Süreç içinde kendilerini, gruplarını ve diğer grupları değerlendirir. 

Yapılandırmacı yaklaĢımda öğrenenler sınıfa belli bir bilgi birikimiyle gelirler. 

Bilgiyi araĢtırıp keĢfederek, yaratarak, yorumlayarak ve çevre ile etkileĢim kurarak 

yapılandırır. Böylece içerik ve süreci aynı zamanda öğrenirler. Yapılandırmacı eğitim 

anlayıĢında öğrenen, süreç içerisinde etkindir. Zihninde bilgiyle ilgili anlam oluĢturmaya 

ve oluĢturduğu anlamı kendisine mal etmeye çalıĢır. (ġaĢan, 2002).   

Yapılandırmacı öğrenme, öğrenenin yetenekleri, güdüleri, inançları, tutumu ve 

tecrübelerinden oluĢan bir karar verme sürecidir. Birey öğrenme sürecinde seçici, yapıcı 

ve aktiftir (Ülgen, 1994: 144). Yapılandırmacı eğitim anlayıĢında öğrenen, kendi 

öğrenmesinden sorumludur. Öğretim sürecine öğretmenle birlikte yön verir. 

Yapılandırmacı yaklaĢımda etkin, sosyal ve yaratıcı öğrenen olmak üzere üç 

farklı öğrenen rolüne dikkat çekilmektedir. Öğrenenin etkin rol aldığı yapılandırmacı 
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öğrenme yaklaĢımında yalnızca okumak ve dinlemek yerine; tartıĢma, fikirleri savunma, 

hipotez kurma, sorgulama ve fikirleri paylaĢma gibi sürece etkin katılım yoluyla 

öğrenme gerçekleĢtirilir. Yapılandırmacı yaklaĢım, bireyin öğrenme sürecinde etkin rol 

üstlenmesinin yanı sıra, bilgi ve anlamın diğer bireylerle etkileĢimde bulunularak sosyal 

bir biçimde yapılandırıldığını da vurgulamaktadır. Öğrenenin sosyal bakımdan rol 

üstlendiği bu yaklaĢımda öğrenmeler genelde grup çalıĢmaları biçiminde gerçekleĢtirilir 

(Perkins, 1999: 7-8; Akt: YaĢar, 2010).  

Yapılandırmacı eğitim anlayıĢında öğrencilerden beklenenler Ģöyledir: 

 Öğrencilerde araĢtırma ve merak duygusu ön planda olmalıdır. 

 Öğrenci kendi deneyimleri ile öğrenmelidir. 

 Öğrenci bilgiyi kendi zihin yapısına göre kendisi oluĢturmalıdır. 

 Öğrenci bilgilere eleĢtirel gözle bakabilmelidir. 

 Öğrenci öğrenmeye karĢı ilgili, istekli olmalıdır. 

 Öğrenci eğitim sürecinde pasif alıcı değil, aktif, katılımcı olmalıdır. 

 Öğrenci çevreyle etkileĢim kurmalıdır. 

 Öğrenci kendi öğrenmesinden sorumlu olmalıdır. 

 Öğrenci teknolojik kaynakları da kullanarak ilk elden bilgilere 

ulaĢmalıdır. 

2.1.4. Yapılandırmacı Eğitim AnlayıĢında Öğrenme ve Öğretme YaĢantıları 

 ġaĢan‟a (2002) göre bireyin kazandığı her bilgi bir sonraki bilgiyi 

yapılandırmasına zemin hazırlar. Böylece yapılandırmacı öğrenme var olanlarla yeni 

olan öğrenmeler arasında bağ kurma ve her yeni bilgiyi var olanlarla bütünleĢtirme 

sürecidir. Ancak bu süreç, sadece bilgilerin üst üste yığılması olarak algılanmamalıdır. 

Birey bilgiyi gerçekten yapılandırmıĢsa kendi yorumunu yapacak ve bilgiyi temelden 

kuracaktır. Yapılandırmacılık bilginin biriktirilmesi ve ezberlenmesi değil, düĢünme ve 

analiz etme ile ilgilidir.  

Yapılandırmacı Öğretim Sürecinde yapılması gerekenler Ģöyledir (Larson ve 

Alesandrini, 2005): 
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1. Öğretmen anahtar kavramlara bağlı olarak öğrencilerin sahip olduğu öğrenmeleri 

ve öğrenme biçimlerini belirleyerek bilgilerini yeniden oluĢturulmalarına veya 

ekleme yapmalarına rehber olur. 

2. Öğrencilere sunulan problemler karmaĢık (disiplinler arası) etkinlikler içerir. 

3. Öğrencilerin geçerli öğrenmeleri elde etmeleri için teknolojik ve kavramsal 

kaynaklara ulaĢmalarına aracı olunur. 

4. Öğrencilerin iĢbirliği içinde çalıĢmalarını sağlayacak ortamlar düzenlenir. 

Öğrencilere birbirleriyle etkileĢimine girecek karĢılıklı bağımlılık yaratacak 

öğretimsel iĢler verilir. 

5. Öğrencilerin öğretim sürecini ve öğretimsel iĢlerini yansıtacak çizimler, yazılar, 

grafikler, diyaloglar ile düĢünme biçimlerini açıklamaları sağlanır. 

6. Öğrencilere önceden doğru yanıtları belli olan soruları sormak yerine, bilgilerini 

çeĢitli özgün öğrenme ortamlarında ortaya koyacakları sorular yöneltilir. 

7. Öğrencilerin bireysel öğrenme ürünlerini özgün ortamlarda yansıtmaları için 

desteklenir. 

8. Öğrencilerin ürettiği ürünlere yönelik değil, ürünlerin oluĢum sürecine yönelik 

dönütler verilir. Bu nedenle hem ürün hem de süreç değerlendirme yaklaĢımı 

benimsenir (Akt: SavaĢ, 2007: 527)  

Yapılandırmacı eğitim yaklaĢımı ile davranıĢçı yaklaĢımın birbirinden ayıran 

belirgin farklar vardır. Özden‟e göre (2003) göre bu farklılıklar tabloda gösterilmiĢtir. 

Tablo 1.4: Davranışçı Yaklaşım ile Yapılandırmacı Yaklaşımın 

Karşılaştırılması 

DAVRANIġÇI YAKLAġIM YAPILANDIRMACI YAKLAġIM 

Bilgi, bireylerin dıĢındadır ve 

öğretmenlerden öğrencilere transfer 

edilebilir. 

Bilgi, kiĢisel anlama sahiptir. Bilgi 

öğrenciler tarafından oluĢturulur. 

Öğrenciler duydukları ve okuduklarını 

öğrenirler. Öğrenme daha çok 

öğretmenin iyi anlatmasına bağlıdır. 

Öğrenciler kendi bilgilerini oluĢtururlar. 

Duyduklarını ve okuduklarını önceki 

öğrendiklerine ve alıĢkanlıklarına göre 

yorumlarlar. 

Öğrenme, öğrenciler öğretilenleri tekrar 

ettiği zaman baĢarılı olur. 

Öğrenme, öğrenciler kavramsal anlamayı 

gösterebildikleri ölçüde baĢarılıdır. 
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2.1.5. Yapılandırmacı Eğitim AnlayıĢında Sınıf Ortamı 

Yapılandırmacı bir sınıf, öğrenci merkezlidir. Öğrencilerin öğrenecekleri bilgiler 

içeriği önceden belirlenmez. Eğitim programı, kuramlara önem verir, bütünden parçaya 

iĢlenir. Öğretim sürecinde öğrencilerin istekleri, ilgileri ihtiyaçları, önemli görülür. 

Eğitim programıyla etkinlikler birincil kaynaklara dayanır. Öğrenenler, kendi 

öğrenmelerinden sorumludurlar. Yeni öğrenmeleri zihinlerinde kendileri 

yapılandırmakla sorumludur. Öğrenmede sürecinde aktiftirler. Öğretmenler öğrenme 

çevresini öğrencilerle ortak fikirler yürüterek birlikte düzenlerler, öğrencilerin konulara 

yönelik ön bilgilerini, hazır bulunuĢluk düzeyini öğrenmeye çalıĢırlar. Ölçme 

değerlendirme bölümünün öğretim sürecine uyumu sağlanır ve değerlendirme öğretim 

süreci devam ederken öğretmen gözlemleri ve öğrenci çalıĢmalarının sergilenmesi gibi 

çalıĢmalarla yürütülür. Öğrenciler sınıfta grup içinde ve birlikte çalıĢırlar (Deryakulu, 

2000).        

Yapılandırmacı sınıf ortamında gerektiğinde öğrenciler öğrenmek istedikleri 

konuları belirleyebilirler. Konunun uygunluğu hakkında görüĢ belirtebilirler ve konu ile 

ilgili sadece sorulara cevap vermezler, aynı zamanda kendileri de soru sorabilirler. 

Sınıfta iĢlenecek konularla ilgili kaynak belirleyebilirler ve bunları bulup getirebilirler. 

Sınıf içinde ve dıĢında yapılacak etkinliklerin seçilmesine, yapılmasına karar 

verebilirler. Değerlendirme sürecinde etkin rol alıp kendileri değerlendirme kriterlerini 

ortaya koyup ve hatta kendilerini değerlendirme imkânı bulabilirler (Tok, 2010). 

Yapılandırmacı eğitim yaklaĢımını temel alan sınıflar ile geleneksel sınıflar 

arasındaki birtakım farklılıklar vardır. Bu farklılıklar tabloda gösterilmiĢtir (Brooks, 

http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/constructivism/index_sub1.html).   



30 

 

Tablo 1.5: Geleneksel ve Yapılandırmacı Sınıfların Karşılaştırılması 

GELENEKSEL SINIFLAR YAPILANDIRMACI 

SINIFLAR 

Program, temel becerilerin kazanılmasına 

ağırlık verir ve parçadan bütüne doğru 

iĢlenir. 

Program, kavramlara ağırlık verilir ve 

bütünden parçaya doğru iĢlenir. 

Önceden hazırlanmıĢ bir öğretim 

programına tam olarak bir bağlılık söz 

konusudur. 

Öğretim sürecinde öğrencilerin 

istekleri, ilgileri, ihtiyaçları ve çeĢitli 

konularla görüĢleri önemlidir. 

Eğitim programıyla ilgili etkinlikler, 

sadece ders kitaplarındaki etkinliklerle 

sınırlıdır.  

Eğitim programıyla ilgili etkinliklere, 

genelde ana kaynaktan ulaĢılır. 

Öğrenciler, öğretmenin kendi zihinlerini 

bilgiyle dolduracağını düĢünürler.  

Öğrenciler kendi öğrenmelerinden 

sorumlu olan, çevreden öğrendiklerine 

kendileri anlam veren aktif bireylerdir. 

Öğretmenler, bilgiyi öğrenciye aktaran en 

önemli kaynak olarak düĢünülür. 

Öğretmenler, öğrenme sürecinde 

öğrencilerle etkileĢime girerler ve 

öğrenme ortamını düzenlerler. 

Öğretmenler, öğrencileri değerlendirmek 

için sorduğu sorulara tam doğru cevabı 

beklerler. 

Öğretmenler, öğrencilerin herhangi bir 

konuda görüĢlerine önem verir, onları 

anlamaya çalıĢır. 

Öğrenci değerlendirilmesi, öğretimden 

ayrı bir süreç olarak düĢünülür ve 

genelde öğretim sürecinin sonunda 

gerçekleĢtirilir. 

Öğrenci değerlendirilmesinin öğretim 

süreciyle bir bütün olacak Ģekilde 

düĢünülür ve değerlendirme için süreci 

de dikkate alan çağdaĢ yaklaĢımlar göz 

önünde bulundurulur. 

Öğrenciler, sınıfta genellikle yalnız 

çalıĢırlar. 

Öğrenciler, sınıfta genellikle bir 

grubun içinde arkadaĢlarıyla birlikte 

çalıĢırlar.  
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2.1.6. 2005 Sosyal Bilgiler Ders Programının Yapılandırmacı Eğitim 

YaklaĢımı Açısından Değerlendirilmesi 

Doğanay‟a (2004) göre Sosyal Bilgiler dersi ilköğretim programı içinde 

önemli bir yere sahiptir. Zaman içerisinde insanların etkileĢiminin ortaya çıkardığı 

bazı bilgi, değer ve becerileri yeni yetiĢen kuĢağın hizmetine sunması nedeniyle 

dünyadaki hızlı değiĢim sosyal bilgiler dersine de yansımıĢtır. Dünyadaki hızlı 

değiĢim genelde tüm eğitim sistemine, özelde sosyal bilgilere önemli görevler 

yüklemektedir. Toplum ve dünyadaki hızlı değiĢimle birlikte değiĢen ve çoğalan 

diğer önemli bir boyut ise, sosyal bilgilerin bilgi temelini oluĢturan bilimlerdeki bilgi 

birikiminin artmasıdır. Çoğalan bilgi birikimi, Sosyal Bilgiler Programı‟nın sürekli 

geliĢtirilmesini zorunlu kılmaktadır. Sosyal Bilgiler Programı‟nın sürekli 

geliĢtirilmesini zorunlu kılan diğer önemli etken ise, çocukların geliĢim ve 

öğrenmesiyle ilgili ortaya çıkan yeni bilgi birikimidir. Öğrencilerin yaĢları 

ilerledikçe ilgi ve ihtiyaçları değiĢtiğinden Sosyal Bilgiler dersinin de sürekli 

geliĢtirilmesi gerekmektedir.    

Sosyal Bilgiler Programı, tamamen “davranıĢçı” bir nitelikte olan 1998 

programının aksine, “yapılandırmacı” bir eğitim anlayıĢıyla ele alınmıĢ, 2005 

programında içerik, sosyal hayatın tüm yönlerini kapsayan sekiz kategoriye 

ayrılmıĢtır. Bu kategorilerden her birine “öğrenme alanı” adı verilmiĢtir (Safran, 

2004: 32).  

Yeni Sosyal Bilgiler Programında temele alınan yapılandırmacı yaklaĢımda 

kiĢinin ön yaĢantıları, bilgi ve inanç düzeyi önemli görülür. Öğretme değil, öğrenme 

ön plandadır. Öğrenciler pasif dinleyici olmaktan ziyade sürece aktif olarak katılırlar. 

Böylelikle daha iyi öğrenirler, öğrenmeden zevk alırlar.   

Öztürk ve Dilek‟e (2005) göre 2005 Sosyal Bilgiler Programı‟nın temele 

aldığı yapılandırmacı anlayıĢta öğrenme, bir öğrenme konusuyla ilgili problem 

çözme, kritik düĢünme ve öğrencilerin aktif katılımı üzerinde temellendirilmiĢtir. 

Öğrenciler, önceki bilgi ve yaĢantıları üzerine yeni öğrenmelerini uygulayarak yeni 

bir anlama düzeyi oluĢturmak için, yeni öğrenme ile önceden var olan zihinsel 

öğrenmeleri birleĢtirirler. Bu yaklaĢımda bilginin öğretmen tarafından 

aktarılmasından daha çok öğrencinin yeni bilgileri yapılandırması önemlidir. 
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Öğrenciler bir kavramı kendi kendilerine keĢfettiklerinde daha çok heyecan 

duyduklarından dolayı yeni bilgiyi daha iyi özümserler ve farklı yerlerde 

kullanabilirler. Yapılandırmacılığa göre öğrenme bir yorumlama sürecidir. 

DeğiĢen Sosyal Bilgiler programı öğrencinin daha aktif olduğu bir öğrenme 

ortamının geliĢtirilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Öğrenci, öğrenme 

sürecinde bilgiyi pasif olarak alan, edilgen bir varlık değil; bilgiyi etkin olarak 

yapılandıran aktif bir bireydir. Öğrenci, öğrenme süreci içerisinde aktif olunca kendi 

öğrenmesini de zihnine uygun bir Ģekilde planlayabilir, yapılandırabilir. Bu süreç, 

öğrenmenin içselleĢtirilmesi sürecidir. Yeni bir bilgi eski bilgilerle bağlantı kurularak 

zihinde yer edince öğrenmenin anlamlılığı artmaktadır. Bu anlamlı öğrenme de 

ihtiyaç anında tekrar kullanılabilmektedir. 

2005 Sosyal Bilgiler Programının temel yaklaĢımı, bilgiyi üretmek ve 

kullanmak için gerekli beceri, kavram ve değerlerle öğrenciyi donatarak etkin bir 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı yetiĢtirmektir (Ata, 2006: 73).  

3. BĠRLEġTĠRĠLMĠġ SINIFLAR 

3.1. BĠRLEġTĠRĠLMĠġ SINIF KAVRAMI 

BirleĢtirilmiĢ sınıflar, iki ya da daha çok sınıfın bir grup teĢkil ederek bir 

öğretmen yönetiminde birlikte çalıĢmasıdır. Bu biçimde yapılacak bir öğretime; 

“BirleĢtirilmiĢ sınıflarda öğretim” denir (BinbaĢıoğlu, 1999; 1).  

BirleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması köy ve kasabalarda, nüfusu az olan ilçelerde ve 

kenar mahallelerde görülür. Köklü‟ye (2000) göre birleĢtirilmiĢ sınıf, birden fazla 

sınıfın öğretmen yönetiminde, birlikte çalıĢma esasına dayalı oluĢturulmuĢ bir sınıf 

olarak tanımlanabilir. 

3.1.1. BirleĢtirilmiĢ Sınıfları Ortaya Çıkaran Nedenler 

Dünyada birçok ülkede birleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması bulunmaktadır. 

Bulunulan ülkenin durumuna göre bazı sebepler birleĢtirilmiĢ sınıflarda eğitim 

öğretim yapmayı zorunlu kılmaktadır. Özellikle kırsal bölgelerde, öğrencinin az 

olduğu ve derslik sayısının yetersiz olduğu durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu 

bağlamda birleĢtirilmiĢ sınıf uygulamasının daha etkin kullanılması için çalıĢmalar 

yapmak yerinde olacaktır.  
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Ülkemizde kent merkezlerindeki imkânlar (sosyal, kültürel, ekonomik 

imkânlar vb.) köy ve kasabalarda bulunmamaktadır. Bu da köyden kente göçü 

zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla kırsal kesimde nüfus gün geçtikçe azalmaktadır. 

Öğrenci sayısının az olması, küçük yerleĢim birimlerine tüm sınıfları olan okul 

yapmak ve her sınıfa öğretmen görevlendirmek yerine bu sınıfları bir ya da iki sınıfta 

birleĢtirmek mecburiyetini doğurmuĢtur. BirleĢtirilmiĢ sınıfı ortaya çıkaran 

nedenlerden biri de öğrenci sayısının az olmasıdır. Köylerin birçoğunda üç sınıfta (1. 

2. ve 3. sınıf) toplam öğrenci sayısı 25‟i geçmemektedir. Böyle durumlarda üç sınıfa 

üç ayrı öğretmen görevlendirmek yerine tek öğretmen görevlendirmek daha uygun 

görülmektedir. Okul mevcudu on öğrenciden daha az olursa bu okulların öğrencileri 

uygun olan baĢka bir okula “taĢımalı eğitim” kapsamında taĢınmaktadır.  

BirleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması eğitim sistemimizde eskiden beri devam eden 

bir uygulamadır. BirleĢtirilmiĢ sınıf uygulamasını zorunlu kılan temel nedenler; 

 Öğrenci sayısının az olması, 

 Okulda yeterli derslik bulunmaması, 

 Öğretmen sayısının yetersiz olmasıdır. 

Ġstatistiklere göre, mevcut ilköğretim okullarının yaklaĢık olarak yarısı 

birleĢtirilmiĢ sınıflı ilköğretim okullarıdır. Ancak, bu okullarda görev yapan 

öğretmen ve okuyan öğrenci sayıları, bağımsız sınıflarda görev yapan öğretmenlerle, 

okuyan öğrenci sayılarının yaklaĢık % 10‟udur (Köksal, 2005: 8). 

Radikal gazetesinin 04.01.2005 tarihli nüshasında “BirleĢtirilmiĢ sınıflara 

çare yok” baĢlıklı haberde; Bakanlık verilerine göre birleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması 

Türkiye‟nin tüm illerinde uygulanıyor. 16 bin 379 okulda devam eden birleĢtirilmiĢ 

sınıf uygulaması kapsamında 587 bin 379 öğrenci öğrenim görüyor. Bu 

öğrencilerden 238 bin 343‟ü iki, 178 bin 6‟sı üç, 18 bin 194‟ü de dört sınıf bir arada 

öğrenim görüyor. BeĢ sınıf bir arada eğitim gören öğrenci sayısı ise 152 bin 836‟ya 

ulaĢıyor. Bu kapsamdaki öğrencilerin 307 bin 693‟ünü erkek, 279 bin 686‟sını kız 

öğrenciler oluĢturuyor. BirleĢtirilmiĢ sınıflarda eğitim veren öğretmen sayısı ise 27 

bin 685.  

Nüfusu az olan köylerde bir sınıfı teĢkil eden öğrenci sayısının azlığı; az 

mevcutlu sınıflara ayrı bir öğretmen verilmesinin imkânsızlığı, birden fazla sınıfın 



34 

 

birleĢtirilerek bir grup halinde bir öğretmenin yönetiminde okutulması mecburiyetini 

doğurmuĢtur (MEB, 1997: 465). Köksal‟a (2005) göre de Türkiye‟de derslik 

sayısının azlığından kaynaklanan birleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması, öğretmen ve öğrenci 

sayısının azlığından kaynaklananlara göre daha azdır. Bu uygulama daha çok öğrenci 

sayısının azlığından kaynaklanmaktadır. Küçük yerleĢim birimlerinden kentlere 

göçün yaygınlaĢması, ailelerin eskiden olduğu gibi çok çocuk yapmamaları vb. 

nedenler öğrenci sayısının azalmasına sebep olmuĢtur. BirleĢtirilmiĢ sınıf 

uygulaması, nicel yetersizliklerden kaynaklanmaktadır.  

Erdem‟e (2004) göre birleĢtirilmiĢ sınıfların ortaya çıkması geçmiĢten 

günümüze birtakım sosyal ve ekonomik sebeplerden dolayı ortaya çıkmıĢtır. Bunlar 

Ģöyledir: 

 Birleştirilmiş sınıfların oluşmasında ilk neden belki de geçmiş yıllarda 

öğretmen sayısının yeterli olmayışıydı. Öğretmen sayısındaki bu yetersizlik 

özellikle köy gibi küçük yerleĢim birimlerinde “birleĢtirilmiĢ sınıflarda 

öğretimi” zorunlu hale getirmiĢtir. 

 Diğer bir neden ülkemizdeki “köyden kente” bir göç olgusu ve bunun 

beraberinde getirdiği birtakım sorunlardır. Bu sorunlar hem göç veren köy 

hem de göç alan Ģehir merkezleri için büyük sıkıntılar ortaya çıkarmaktadır. 

Köyden kente göçün köy için eğitim açısından getirdiği sorun ilköğretim çağı 

çocuk nüfusunun azalmasıdır. Azalan ilköğretim çağı çocuk sayısı öğretimde 

sınıfları birleĢtirmeyi gerektirmiĢtir. 

 Öğrenci sayısı az olan köy okullarına müstakil sınıflar açmak için 

öğretmenler göndermek ekonomik açıdan da ekonomiye artı bir masraftır. 

Bunun yerine birden fazla sınıfı birleĢtirerek öğretim yapmak daha 

ekonomiktir. 

 Yakın zamanda uygulamaya geçilen “taşımalı eğitim” yerine öğrenci 

azlığından kapanan köy okullarının açılması “birleştirilmiş sınıflar” ı 

gündeme getirmektedir. Öğrencisi az olan köylerde açılan okullarda 

birleĢtirilmiĢ sınıfla öğretim söz konusudur.  

3.1.2. BirleĢtirilmiĢ Sınıflarda Öğretimin Yararları ve Sınırlılıkları 

3.1.2.1. BirleĢtirilmiĢ Sınıflı Öğretimin Yararları 
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Madde ve insan kaynaklarının etkili ve verimli biçimde kullanılmasına olanak 

sağlayan birleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması, iyi yetişmiş öğretmenlerin görev yapması 

koşuluyla şu avantajlar sağlanabilir (Öztürk, 2005: 13; Köksal, 2005: 11; TaĢdemir, 

2005: 81; Ceyhun, SavaĢ ve Tosun, 1999: 8): 

1. BirleĢtirilmiĢ sınıflar, Ġlköğretimin Eğitim ve Öğretim ilkesine göre 

“ilköğretim gerçek bir topluluktur” ifadesi ile normal sınıflardan daha fazla 

anlamlılık göstermektedir. Çünkü sınıf ortamında farklı yaĢ gruplarından 

öğrencilerin bulunması bu ilkeye göre çocukların sınıftaki çalıĢmalara 

katılması, kendisine düĢen sorumluluğu anlaması ve yerine getirmeyi 

öğrenmesi için uygun bir ortamdır. 

2. Her yerleĢim birimine beĢ derslikli okul yapmak yerine, bir – iki derslikli 

okul yapılarak daha çok yerleĢim birimine okul yapabilme olanağı 

doğmaktadır.  

3. Sınıfların birleĢtirilmesiyle oluĢan gruplarda faklı yaĢ, tecrübe ve bilgi 

düzeyindeki öğrencilerin bir arada bulunması, onlara birbirleriyle etkileĢme, 

birbirinden öğrenme ve birbirleriyle yardımlaĢma imkânı sağlamaktadır.   

4. BirleĢtirilmiĢ sınıflar, öğrencilerin seviyelerine ve ilgilerine uygun olarak bir 

grupla çalıĢmasına imkân oluĢturmaktadır. 

5. Tek öğretmenli birleĢtirilmiĢ sınıflarda zamanın büyük bölümünü 

öğretmensiz (ödevli) ders saatleri biçiminde programlanmıĢtır. Bu zaman 

diliminde öğrenciler kendi kendilerine çalıĢma, kendi kendilerine öğrenme, 

kendi kendine yönetme, araĢtırma yapma gibi zihinsel becerilerini geliĢtirme 

imkânına sahip olur.  

6. BirleĢtirilmiĢ sınıflarda öğrencilerin öğrenmedeki eksikliklerini telafi etmeleri 

imkân ve fırsat her zaman mevcuttur. 

7. BirleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması, ülkenin kaynaklarının, ekonominin kurallarına 

uygun olarak kullanılmasını sağlar.  

8. BirleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması, taĢımalı ve yatılı okul anlayıĢının 

sakıncalarını ortadan kaldırarak öğrencilerin fiziksel ve psikolojik yönden 

daha iyi geliĢmesini sağlar. 

3.1.2.2. BirleĢtirilmiĢ Sınıflı Öğretimin Sınırlılıkları 
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BirleĢtirilmiĢ sınıflarda eğitim öğretim yapmanın bağımsız sınıflara göre bazı 

dezavantajı, sınırlılıkları vardır. Bunlar Ģöyledir (AkbaĢlı ve Pilten, 2005: 2; 

TaĢdemir, 2005: 82; Köksal, 2005: 12):  

1. Her yerleĢim birimine okul açmak ekonomik değildir. 

2. Kırsal alanda açılan bu okullar öğretim araç–gereç ve materyalleri boyutunda 

yetersizdir. 

3. Sınıf öğretmenliği yapanların tümü, birleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması konusunda 

yeterli bilgi ve birikime sahip değillerdir. DeğiĢik kaynaklardan (Öğretmen 

okulu, eğitim enstitüsü, eğitim fakültesi ve pedagojik formasyonu olan 

değiĢik fakülte mezunları) yetiĢen sınıf öğretmenlerinin arasında, 

birleĢtirilmiĢ sınıflar konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan öğretmenler 

vardır. Bu öğretmenler, uygulama konusunda bilgi sahibi olmadıkları için 

ciddi sıkıntı yaĢamakta ve yaĢatmaktadır. BirleĢtirilmiĢ sınıflarda öğretim 

konusunda mesleki bilgiye sahip olmayanlara hizmet içi eğitim verilerek 

sorun giderilebilir.   

4. Öğretmenin görev, yetki ve sorumluluklarının boyutu artmaktadır. Bu 

sorumluluk sadece sağlıklı bir öğretime rehberlik etmek değil, bir bütün 

olarak okulun bulunduğu çevreye iliĢkin konulara dair sorumluluğu 

getirmektedir.  

5. Öğretmenin öğrencileri kendi kendilerine çalıĢmaya yönlendirebilmek ve 

bunu etkili olarak gerçekleĢtirebilmek için yapacağı hazırlık bir kat daha 

artmaktadır. 

6. Ġlköğretim programının tüm hedeflerine ulaĢmak güçleĢmektedir. 

7. TeftiĢ sistemi yetersizdir, öğretmenlere bu konuda yeterli rehberlik 

yapılamamaktadır. 

8. Okul ve çevresinin okula karĢı duyarsızlıkları bulunabilmektedir. 

9. Köy öğretmeni köy Ģartlarına intibak edecek Ģekilde yetiĢtirilememektedir. 

10. Yönetim bakımından köy okulları Ģartları ve yöneticiliği bilmeyen 

öğretmenlerce yönetilmektedir.  

Yukarıda belirtilen Ģartları, birleĢtirilmiĢ sınıflı okulların öğretimin temel 

problemleri olarak belirtilebilir. Bu faktörlerin ortaya çıkabileceği muhtemel 
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problemlerin çözümü, böyle bir uygulamayı mümkün kılabilecek baĢarıya 

ulaĢtırabilecektir (TaĢdemir, 2005: 83).  

3.1.3. BirleĢtirilmiĢ Sınıflarda Ortaya Çıkan Sorunlar  

BirleĢtirilmiĢ sınıflar genellikle Ģehir merkezlerine uzak kırsal kesimlerde 

uygulanmaktadır. Böyle bir durumda öğrenci de öğretmen de Ģehir merkezlerindeki 

bazı imkânlardan yeterince yararlanamamaktadır. Öğretmen herhangi bir etkinlik için 

kırtasiye malzemeleri istese öğrencilerin köy Ģartlarında bunu temin etme imkânı 

düĢük olmaktadır. Öğretmenler de bazı yerlerde köyde kalmak durumundadır. Bu 

durumda öğretmen Ģehir merkezinin sosyal imkânlarından yeterince 

yararlanamamakta ve kendini geliĢtirme imkânlarından da yoksun kalmaktadır. 

Çünkü bazı köylerden Ģehir merkezine düzenli ulaĢım mevcut değildir. Bir de 

öğretmen bulunduğu okulda idareci olduğundan ilçe merkezlerindeki toplantılara 

katılmak zorundadır. Bu durum öğretmenin iĢini daha da güçleĢtirmektedir. Tek 

öğretmenli bir okulda öğretmenin toplantıya katılması demek o gün öğrencilerin 

okula gelmemesi demektir. Bu da birleĢtirilmiĢ sınıflarda zaman açısından sıkıntı 

oluĢturmaktadır. 

Sınıf mevcudunun 50‟nin üzerine çıktığı ve beĢ sınıfın bir arada olduğu 

birleĢtirilmiĢ sınıflarda, sınıf yönetimi açısından ciddi sorunlarla karĢılaĢılmaktadır. 

Özellikle sınıf disiplini açısından iyi bir durum oluĢturmamaktadır. Bazen böyle 

durumlarda öğretmenler ikili öğretim yapmaktadır. 

Okulun bir ihtiyacının olması durumunda karĢılanması köy Ģartlarında güç 

olmaktadır. Okula gelecek bir materyal varsa bunu Ģehir merkezinden getirmek 

sıkıntı oluĢturabilir. UlaĢım imkânı çok iyi olmayabilir ya da vasıta bulunmayabilir. 

Böyle bir durumda sadece belli zamanlarda vasıta bulunabilir ve o saatin beklenmesi 

gerekebilir. Bu da birleĢtirilmiĢ sınıflarda ortaya çıkan sorunlardan biridir. 

Müstakil sınıflarda uygulanan programın birleĢtirilmiĢ sınıflarda da 

uygulanması çeĢitli problemleri de beraberinde getirmektedir. 2005 programında her 

ders için kılavuz kitap belirlenmiĢ ve bu kitaplar öğretmene yol gösterici olmuĢtur. 

Fakat birleĢtirilmiĢ sınıflarda dersler genellikle ödevli geçmektedir. Bu derslerde 

öğretmen ve öğrencilerin ne yapacağı konusunda bir planlama mevcut değildir. 

Öğrenci, ödevli saatlerde devamlı ödev yapınca sıkılmakta ve derse ilgisi 
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azalmaktadır. Böyle durumlara öğretmen çok dikkat etmeli ve öğrencilerin enerjisini 

tekrar derse kanalize edecek etkinlikler planlamalıdır.     

BirleĢtirilmiĢ sınıflardaki sıkıntı olarak görülen ders materyalleri ve teknoloji 

imkânlarının eksikliği 2008 yılından itibaren önemli ölçüde giderilmiĢtir. Bakanlığın 

yaptığı projelerle yurdun birçok bölgesinde köy okullarına bilgisayar ve görsel 

iletiĢim araçları gönderilmiĢ internet bağlanmıĢtır. Ayrıca yazıcı, projeksiyon aleti, 

fotokopi makinesi gibi pek çok araç okullara kazandırılmıĢtır. En ücra köylere bile 

bu imkânlar gönderilmiĢ olması ve çok büyük bir eksikliğin giderilmiĢ olması 

eğitim-öğretim açısından memnun edici bir durumdur.    

BirleĢtirilmiĢ sınıflarda okulun temizliği ve ısınması gibi iĢler de sorun teĢkil 

etmektedir. Çünkü bu okullarda kadrolu bir hizmetli bulunmamaktadır. Temizlik ve 

ısınma iĢleri belirli bir ücret karĢılığında birine yaptırılmakta, veliler sırayla 

yapmakta ya da öğretmen yapmaktadır. Bu da temizlik ve ısınma probleminin bazı 

nedenlerle aksamasına neden olmaktadır. 

BirleĢtirilmiĢ sınıflarda öğretimin ortaya çıkardığı önemli güçlükler vardır. 

Bunlardan birisi, öğretmenin dersleri farklı sınıf düzeyinde bulunan ve farklı geliĢim, 

yetenek ve bilgiye sahip öğrencilerle bir arada yürütmek zorunda oluĢudur. Ġkincisi, 

öğretmenin bir grup ya da sınıfla ders yaparken, öteki sınıf veya gruptaki 

öğrencilerin ödevli çalıĢmalarını kontrol etmekteki güçlüktür. Her iki durumda da 

öğretimin okul Ģartları dikkate alınarak tesadüflere bırakılmadan, sistemli ve adım 

adım planlanmıĢ olarak yürütülmesi gerekir (AkbaĢlı ve Pilten, 2005: 16; Köklü, 

2005: 184).  

3.1.4. BirleĢtirilmiĢ Sınıf Uygulamasının Alternatifleri 

Küçük yerleĢim birimlerindeki ilköğretim okullarında birleĢtirilmiĢ sınıf 

uygulaması yapılmaz ise, buradaki öğrenciler için muhtemelen Ģu seçenekler 

uygulanacaktır (Köksal, 2005: 12-13): 

1. Okul çağına gelen çocuklardan özellikle kızlar okula gönderilmeyecektir. 

2. Öğrenci sayısı az olmasına karĢın buralara tam teĢekküllü okullar 

yapılacaktır. 

3. Öğrenciler, taĢımalı eğitim ile baĢka bir yerleĢim birimindeki okula 

gidecektir. 



39 

 

4. Çocuklar, YĠBO‟ya ( Yatılı Ġlköğretim Bölge Okulu ) gidecektir. 

5. Çocuklar kentteki ya da kasabadaki bir pansiyona yerleĢtirilecektir. 

6. Aileler, çocuklarının eğitimi için uygun bir yere göç edecek ve oradaki eğitim 

olanaklarından yararlanacaktır. 

Bu seçeneklerin hepsi birleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması ile karĢılaĢtırıldığında 

kabul edilebilir bir uygulama değildir. Her bir maddenin maddi ve manevi götürüleri 

vardır.  

Bazı bölgelerimizde kız çocuklarının okula gönderilmemesi de yanlıĢ bir 

uygulama olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

Tam donanımlı bir okul açmak baĢta kabul edilebilir bir seçenek gibi görünse 

de pratikte olabilirliği çok zordur. Ülkemiz Ģartlarında böyle bir uygulama için 

milyarlarca liraya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bütçenin sağlanması ülke koĢullarında 

mümkün gözükmemektedir. 

TaĢımalı eğitim 1989-1990 eğitim öğretim yılında 305 öğrenci ile baĢlamıĢtır. 

On yıl içinde bu sayı 255 bine ulaĢmıĢtır. Ancak baĢlarda gerekliliği herkes 

tarafından kabul edilen bu uygulamadan gerekli sonuç alınamamıĢtır. Zamanla, farklı 

uygulamalara gidilerek taĢımalı eğitim sisteminde verim artırılabilir. 

YĠBO‟nun öğrenciler üzerindeki etkileri uzmanlarca tartıĢılmaktadır. 

Çocukların sevgiye en çok ihtiyaç duydukları dönemde ailelerinden uzakta 

olmalarının bazı psikolojik rahatsızlıklara yol açtığı söylenmektedir. Bir de 

çocukların kendilerini en iyi hissettikleri ortam aile ortamıdır. Bu nedenle çocukları 

aileden uzakta eğitim görmeye zorlamak da baĢka sıkıntıları beraberinde 

getirmektedir. 

Sonuç olarak, birleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması ülkemiz Ģartlarında, eğitim 

sistemimiz için bir Ģanstır. BirleĢtirilmiĢ sınıf uygulamasının yerine baĢka 

seçenekleri tartıĢmaktansa, bu uygulamanın etkililiğini artırmanın yollarını tartıĢmak 

eğitim sistemimiz için daha yararlı olacaktır.  

3.2. BĠRLEġTĠRĠLMĠġ SINIFLARDA EĞĠTĠM – ÖĞRETĠM 

3.2.1. BirleĢtirilmiĢ Sınıf OluĢturma Biçimleri 
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BirleĢtirilmiĢ sınıflarda öğretim bir grup öğretimi Ģeklindedir. BirleĢtirilmiĢ 

sınıf uygulaması yapan okullarda 1. 2. ve 3. sınıflar A grubunu, 4. ve 5. sınıflar B 

grubunu oluĢturur.  

Tek Öğretmenli, Beş Sınıflı Okullarda; A ve B grubu öğrencileri tek öğretmen 

tarafından okutulur. Tüm sınıflar olduğu için kazanımların tümünü ulaĢmak çok 

güçtür. BeĢ sınıf bir arada olunca öğretmen; Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen ve 

Teknoloji derslerini öğretmenli ve ödevli iĢlemek zorundadır. 

İki Öğretmenli, Beş Sınıflı Okullarda; A grubu bir öğretmen, B grubu da 

diğer öğretmen tarafından okutulmaktadır. Ancak bazen öğrenci sayısının sınıflara 

dağılımında dengesizlik olduğu takdirde 3. sınıf öğrencileri B grubunda eğitim 

görebilir. Ġki öğretmenden daha tecrübeli olanın A grubunu alması uygun görülür.   

Üç Öğretmenli, Beş Sınıflı Okullarda; A grubu 1. sınıf öğrencilerini bir 

öğretmen, 2. ve 3. sınıfların birleĢtirilmesiyle oluĢan sınıfa da bir öğretmen, B grubu 

öğrencilerini de bir öğretmen okutmaktadır. Birinci sınıf öğrencilerinin kendi 

kendilerine çalıĢma becerileri hususunda deneyimleri olmadığı için 1. sınıf bağımsız 

olarak okutulmaktadır. Ġlköğretimde öğretmene en çok ihtiyaç duyan sınıf birinci 

sınıflardır. Üç öğretmenli okullarda birinci sınıfların müstakil olması okulun 

yararınadır. Bazen okulda üç öğretmen olmasına karĢın derslik sayısının iki olduğu 

da görülmektedir. Böyle bir durumda birinci sınıflar tam gün, diğer gruplardan biri 

sabahçı biri de öğleci olarak eğitim görmektedir. 

Dört Öğretmenli, Beş Sınıflı Okullarda; 1. 4. ve 5. sınıfları birer öğretmen, 2. 

ve 3. sınıfları da bir öğretmen alır. Böyle bir durumda sadece 2. ve 3. sınıflar 

birleĢtirilmiĢ eğitim uygulamasına tabii olmaktadır. Ancak bazı okullarda 2. ve 3. 

sınıf öğrencilerinin mevcudunun diğer sınıflara oranla daha çok olduğu 

görülmektedir. Böyle bir durumda 2. ve 3. sınıflar bağımsız sınıflarda eğitim görür, 

4. ve 5. sınıflar birleĢtirilebilir.       

Tek Öğretmenli, Üç Sınıflı Okullarda; Özellikle taĢımalı eğitim ile ilgili 

yönetmeliği takiben küçük yerleĢim birimlerinde ilköğretim okulu 1. 2. ve 3. sınıflara 

giden öğrenci sayısının 15 ve üzerinde bulunması halinde bu yerleĢim alanı taĢımalı 

eğitim kapsamından çıkartılarak 1. 2. ve 3. sınıflardan yani A grubundan oluĢan 

birleĢtirilmiĢ sınıflara yer verilir (Öztürk, 2005: 37).  
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İki Öğretmenli ve Üç Sınıflı Okullarda; Böyle bir durumda 1. sınıf bağımsız 

olarak okutulur. 2. ve 3. sınıflar da diğer öğretmen tarafından okutulur. 2. ve 3. 

sınıflar birleĢtirilmiĢ sınıf statüsünde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eder.  

Tablo 1.6: Birleştirilmiş Sınıfları Oluşturma Şekilleri 

Öğretmen 

Sayısı 

Derslik 

Sayısı 

1. 

Sınıf 

2. 

Sınıf 

3. 

Sınıf 

4. 

Sınıf 

5. 

Sınıf 

1 1 (1+2+3+4+5) 

2 2 (1+2+3) (4+5) 

 2* 2 (1+2) (3+4+5) 

3 3 (1) (2+3) (4+5) 

4 4 (1) (2+3) (4) (5) 

  4** 4 (1) (2) (3) (4+5) 

(*) A grubu öğrenci mevcudu fazla olduğu durumlarda 3. sınıf öğrencileri B grubuna 

dahil edilebilir. 

(**) 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin birleĢtirilmesinde mevcut fazla olursa, 2 ve 3. sınıf 

öğrencileri bağımsız sınıflarda eğitim görür, 4 ve 5. sınıflar birleĢtirilmiĢ olarak 

eğitim görür (MEB, 2005b). 

3.2.2. BirleĢtirilmiĢ Sınıflarda Öğretme – Öğrenme Süreci  

3.2.2.1. BirleĢtirilmiĢ Sınıflarda Öğretmenli Dersler 

Erdem (2005)‟e göre birleĢtirilmiĢ sınıflarda “öğretmenli saatler” öğretmenin 

öğrencilerle doğrudan doğruya ilgileneceği saatlerdir. Öğretmenli derslerde öğretmen 

öğrencilere kılavuzluk eder kazandırılmak istenen bilgi, tutum ve beceriyi 

kazandırıcı etkinlikleri öğrencilerle birlikte yapar. 

Öğretmenli dersler, öğrenciler için çok önemli zamanlardır. Dersler genellikle 

ödevli geçtiği için öğretmenin ders anlatımı, yönlendirmeleri, yaptığı açıklamaların 

önemi bu saatlerde daha da artmaktadır. Bu sebeple öğretmenli saatlerde öğrencilerin 

kendi kendilerine öğrenemeyecekleri konulara öncelik verilmelidir. Bu derslerin 

amacına ulaĢabilmesi, verimli olarak geçmesi tüm ihtimaller düĢünülerek önceden 

hazırlanmıĢ iyi bir ders planından geçmektedir. 
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Öğretmen, birleĢtirilmiĢ sınıflarda baĢarı için günlük planı detaylı hazırlamalı 

ve karĢısında birden fazla yıl öğrencisi olduğu için eğitim durumunu çok iyi 

düzenlemelidir. Öğretmenli dersler,  öğretmensiz derslerle bir bütün oluĢturacak 

biçimde düzenlenmelidir. Bundan dolayı, öğretmenli derslerde öğretmen, 

öğrencilerin öğretmensiz derslerde yapacakları çalıĢmalara yol gösterecek bir strateji 

takip etmelidir. Mesela, matematik dersinde kazandırılacak bir becerinin 

gerçekleĢtirilme aĢamaları açık olarak öğrenciye gösterilmeli ve örnek çözümler 

yapılmalıdır. Bundan sonra öğrenciler, öğretmensiz derslerde bu örnek çözümü 

inceleyerek kendi baĢlarına daha etkili olarak çalıĢabilirler. Bir de öğretmenli 

derslerde, öğrencilerin kendi kendilerine öğrenmeleri güç olan konulara öncelik 

verilmelidir. Öğrencilerin kendi kendine yaptıkları çalıĢmalar, zaman zaman 

öğretmenli derslerde grupça değerlendirilmelidir. Böylece öğrenciler yanlıĢlarını 

düzeltme, eksiklerini tamamlama ve kendilerini geliĢtirme imkânı bulurlar (AkbaĢlı 

ve Pilten, 2005: 16-17; Öztürk, 2005: 111). 

Öğretmenli derslerde:  

 Öğretmen öğretim için çok iyi bir hazırlık yapmalıdır. 

 Öğretmenin temel görevi, öğrencilere kılavuzluk etmektir. Öğretmen 

öğrencileriyle birlikte olduğu zaman konunun ve kazandırılmak istenilen 

davranıĢların temel ve önemli noktaları üzerinde durmalıdır. Öğrencilere 

değiĢik örnek ve yol gösterici ipuçları sağlanmalıdır. 

 Yapılacak öğretimin planı ayrıntılı bir Ģekilde hazırlanmalıdır. 

 Öğretmen, öğrencilerin kendi kendilerine öğrenmeleri güç olan konulara 

öncelik vermelidir. 

 Öğretmenli dersler, ödevli derslerde bir bütün oluĢturacak Ģekilde 

düzenlenmelidir. 

 Öğrencilerin öğretmensiz (ödevli) saatlerde yaptıkları çalıĢmalar grupça 

değerlendirilmelidir. 

 Öğrencilerin öğretmensiz derslerde yapacakları çalıĢmalara yol gösterici bir 

strateji takip edilmelidir. 

 Ortak derslere programda üst üste iki saat ayrılması halinde, iki sınıfın 

konusu birleĢmiyorsa, bir ders saatinde de öteki sınıfın konusu iĢlenir. 
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 Öğretmensiz derslerde bir bütün oluĢturacak biçim düzenlenmeli ve 

iĢlenmelidir (Erdem, 2005: 83; AkbaĢlı ve Pilten, 2005: 16; ġahin, 2010: 19).  

 

3.2.2.2. BirleĢtirilmiĢ Sınıflarda Ödevli Dersler 

BirleĢtirilmiĢ sınıflarda öğretmenin daha az aktif olarak öğrencilerle 

ilgilendiği dersler “öğretmensiz dersler”dir. Bu derslere, “ödevli dersler” veya “kendi 

kendine çalıĢma dersi” de denmektedir (Köklü, 2000: 185). BirleĢtirilmiĢ sınıflarda 

öğretimde asıl baĢarı öğretmensiz geçen derslerde, öğrencilerin kendi kendilerine 

yaptıkları alıĢtırmaların verimliliğine bağlıdır. Kendi kendine çalıĢma yapacak sınıfta 

çalıĢmanın rastlantıya bırakılmaması için öğrencilerin hangi etkinliklerde 

bulunacakları önceden belirlenerek, öğrencilere duyurulur (Abay, 2006). 

BirleĢtirilmiĢ sınıflarda öğretmen bir sınıfa ders iĢlerken diğer sınıf da öğretmenin 

verdiği ödevleri yaparak kendi kendilerine çalıĢırlar. Burada kendi kendine çalıĢma 

genellikle -diğer sınıfı rahatsız etmeden- sessiz çalıĢma Ģeklindedir.   

Öğretmen bir grupla ders iĢlerken diğer grubun o ders saatini en etkili bir 

Ģekilde geçirmesini sağlamak zorundadır. Öğretmen, öğretmensiz denilen ödevli 

saatin planını en iyi Ģekilde yapmalıdır. Öğrencilere nasıl bir ödev vereceğini 

önceden belirlemeli, uygulayacağı adımları iyi bilmelidir. Ayrıca öğretmen ödevli 

saatte öğrencilere ne yapacaklarını çok iyi Ģekilde anlatmalı, öğrencilerin ödevlerini 

nasıl yapacaklarını anlamalarını sağlamalıdır. Öğretmen doğru bir plan yaparak ve 

rehberlik ederek öğrencinin bu saatlerini verimli bir Ģekilde geçirmesini sağlayabilir 

(Abay, 2007). 

BirleĢtirilmiĢ sınıflarda öğrenciler zamanın bir bölümünü kendi kendine 

çalıĢarak geçirmek durumundadır. Öğretmen bir grupla ders iĢlerken diğer grup 

kendi kendine çalıĢma yapmak zorundadır. Böyle durumlarda öğrencilerin öğrenmeyi 

öğrenmeleri gerekmektedir. Ayrıca öğrenci kendi kendine çalıĢma yaparak zamanı 

kullanmayı da öğrenmektedir.   

BirleĢtirilmiĢ sınıflardaki öğrencilerin derslerinin bir kısmını ödevli 

(öğretmensiz) dersler oluĢturur. BirleĢtirilmiĢ sınıfların bu özelliği nedeniyle 

öğretmen ve öğrencilerin baĢarılı olmaları, öğrencilerin kendi kendine çalıĢmalarını 

yürütme konusundaki bilgi ve becerilerinin derecesine bağlıdır. Bu nedenle 
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birleĢtirilmiĢ sınıfı okutan öğretmenler, öğrencilerine öncelikle kendi kendine 

çalıĢma için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmalı ve ödevli dersler ile ilgili 

konuları seçerken öğrencilerin bireysel özelliklerini ve seviyelerini dikkate 

almalıdırlar. Ödevli dersler, öğrencilerin kendi kendine çalıĢmasına, öğrenmesine ve 

yetiĢmesine imkân sağlar. Eğitimde, kendi kendine çalıĢma yetiĢmenin 

gerçekleĢmesine hizmet eder (Öztürk, 2005: 118). 

2005 programıyla birlikte etkinliklerin önemi daha da artmıĢtır. Ödevli ders 

saatlerinde programdaki kazanımlara yönelik etkinlikler yaptıracaktır. Ancak, bazı 

durumlarda öğretmen bu saatlerde aĢağıdaki çalıĢmaları da yaptırabilir (Köksal, 

2005: 25-26): 

Yeni derse hazırlanmak; evlerinde uygun çalıĢma ortamı bulunmayan 

öğrencilere, ödevli derslerde, bir sonraki derste iĢlenecek konu ödev olarak verilir. 

Böylece iĢlenecek olan konunun bu öğrenciler tarafından daha kolay anlaĢılmasına 

yardımcı olunur. 

Geçen dersleri tekrarlamak; geçmiĢ konularla ilgili ödevler verilerek, ödevli 

derslerde öğrenciler kendi kendilerine çalıĢtırılır. Bu çalıĢma, konuların 

tekrarlanmasını sağlar. Bu çalıĢmada çocuğa bıkkınlık veren ve onu ezberciliğe 

yönelten tekrarlardan kaçınılmalıdır. Konu birkaç kez tekrarlanacaksa, hep aynı 

yöntemle tekrar edilmemelidir. Tekrar, daima öğrencilerin ilgisine dayanmalı ve 

onları düĢünmeye sevk etmelidir. 

Öğrenilen bilgilerin ölçülmesi; öğrencilerin bilgilerini yoklamak için, 

öğretmen testler hazırlar. Ödevli saatlerde bu testler öğrencilere verilir, 

cevaplandırıldıktan sonra toplanıp, değerlendirilir. Kitabın ölçme-değerlendirme 

bölümündeki alternatif ölçme araçları da kullanılabilir. 

Okuma etkinlikleri; zevk ve eğlence için kitap ve dergilerden hikâye, Ģiir, 

masal okumak, eğitsel bulmacalar çözmek. Türkiye‟ de nüfusun yaklaĢık % 99‟ u 

okuma yazma biliyor. Ancak okur/yazar oranı çok düĢük. Neden okumuyoruz? Ya da 

yazmıyoruz? Sorusunun cevabı iyi araĢtırılmalıdır. Okullar öğrencilere sadece 

anlayarak hızlı okumayı öğretmemeli, okumayı sevdirmelidir. 
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Yazma etkinlikleri; ödevli derslerde, mektup, dilekçe, tutanak, okul gazetesi 

için haber, makale, öykü yazmak. Gezi, bayram tatilleri, hafta sonu tatilleri ile ilgili 

gözlem ve anıları yazmak. 

Derslik ve okulla ilgili işler yapmak; bulunduğu yerin, sıra ve masanın 

temizliğini yapmak, kitaplığı düzenlemek, araç-gereçleri yerleĢtirmek, bozuk olanları 

onarmak. 

Sosyal etkinliklere hazırlık; bayram hazırlıkları yapmak, sınıf ve okul 

müsamerelerine hazırlanmak, gezi hazırlıkları ve planını yapmak. 

Değerlendirme etkinlikleri; okul gazetesine konulacak yazı, resim, Ģiir ile 

bayramlarda ve özel günlerde okunacak konuĢma ve Ģiirlerin seçimini yapmak. 

Öğretmensiz derslerde: 

 Öğretmen çalıĢmaları çok iyi planlamalıdır. 

 Bir eksiklik olarak değil, öğrencilerin kendi kendilerini etkin kılmaya yarayan 

özel bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. 

 Öğrencilere ne yapacakları ve nasıl yapacakları konusunda örneklerle ayrıntılı 

bir açıklama yapmalıdır. 

 Öğrenciler kendi kendilerine meĢgul olacakları bu saatlerde sadece 

öğrendiklerini tekrarlama değil, aynı zamanda yeni öğrenmelere, çalıĢmalara 

hazırlanma imkânı verilmelidir. 

 Kendi kendine çalıĢma ödevleri, mevcut olanaklarla belirlenen sürede 

bitirilebilecek nitelikte olmalıdır. 

 Ödevler, öğrencinin kendi baĢına, aĢırı zorlanmadan üstesinden gelebileceği 

türden olmalıdır. 

 Ödevlerin etkili olması, öğretmenin kontrolü ve düzeltmesine bağlıdır. 

Öğretmenin bu çalıĢmayı geciktirmeden yapması, etkinlikleri etkili ve verimli 

kılar. 

 ÇalıĢmalar mutlaka öğretmenle birlikte grupça ödevli saatin amacına ulaĢılıp 

ulaĢılmadığını anlamak üzere değerlendirilmelidir (Erdem, 2005: 84; Köksal, 

2005: 28).  

3.2.3. BirleĢtirilmiĢ Sınıflarda Seviye ve Ġlgi Grupları ile ÇalıĢma 

3.2.3.1. Seviye Grupları ile ÇalıĢma 
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Belli bir bilgi ve beceri alanında birbirine yakın düzeyde bulunan öğrencilerin 

öğretim amacıyla birlikte çalıĢmak için oluĢturdukları gruba “seviye grubu” denir 

(MEB, 2005b: 361). 

Köklü‟ye (2000) göre seviye grupları, belli bir alanda baĢarı bakımından 

birbirine yakın olan öğrencilerin oluĢturdukları kümedir. Seviye kümeleri daha çok 

anlatım ve beceri derslerinde oluĢturulur. Özellikle Türkçe ve Matematik derslerinde 

bütün öğrencilerin aynı baĢarıyı göstermeleri mümkün değildir. Bu durumda etkili 

bir öğrenme-öğretme süreci için öğrencilerin baĢarı durumları dikkate alınarak seviye 

grupları oluĢturulur. Seviye gruplarında sayı aranmaz. Seviye gruplarındaki 

öğrenciler ve öğrenci sayıları dersten derse değiĢebilir. 

Kalabalık öğrenci gruplarıyla yapılan öğretimde, öğrencilerle teker teker hazır 

bulunuĢluk düzeylerine uygun bireysel öğretim yapabilmek olanaksızdır. Bu gruptaki 

öğrencilerin tüm derslerde aynı baĢarıyı göstermeleri de güçtür. Çünkü bu 

öğrencilerin bireysel farklılıkları okuldaki öğrenme baĢarılarına etki etmektedir. Her 

bir öğrenci için ayrı ayrı ilgilenme olanağı daha sınırlı olan birleĢtirilmiĢ sınıf 

öğretmeni, olumsuzlukları aza indirmek ya da ortadan kaldırmak için seviye 

kümeleri oluĢturmak zorundadır (Köksal, 2005: 20-21). 

Seviye grupları oluĢturulurken öğretmene bazı görevler düĢmektedir. Bazen 

hata yapılmakta ve bu da seviye gruplarındaki etkinliklerde istenmeyen durumlara 

yol açabilmektedir. Bu olumsuz durumların oluĢmaması için seviye gruplarının çok 

özenli oluĢturulması gerekmektedir.  

Seviye kümelerinde belli sayıda öğrenci olması gerekmez. BirleĢtirilmiĢ 

sınıflarda öğretmen, seviye kümelerini kimi zaman derslere göre yapar. Öğrenci bir 

derste orta, baĢka bir derste ileri düzeyde seviye kümesinde bulunabilir (Köksal, 

2005: 20-21). 

Seviye grubunun oluĢturulması özel dikkat ister. Aksi durumda öğrencilerde 

istenmeyen davranıĢlar gözlenebilir. Öğrencilerin çoğunluğu, düzey olarak 

kendilerinden düĢük gördükleri grubun üyesi olmak istemezler. Böyle bir grubun 

üyesi olduklarını kabullenmeleri zordur. Aynı Ģekilde öğrencinin kendini ileri 

düzeyde gördükleri bir grubun üyesi olarak görmeleri de aĢırı güven ve buna bağlı 

olarak birtakım olumsuz geliĢmelere neden olabilir. Bu sebeple seviye kümeleri 
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oluĢturulurken bu durumların öğrencilere hissettirilmemesi gerekir. Ayrıca 

öğrencinin içinde bulunduğu seviye grubu sürekli aynı düzeyde olmamalı ve aynı 

öğrencilerden oluĢmamalıdır (Köksal, 2005: 20-21; Erdem, 2004: 85). 

3.2.3.2. Ġlgi Grupları Ġle ÇalıĢma 

BirleĢmiĢ sınıflarda, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji 

dersleriyle ifade ve beceri derslerinde Tarım-iĢ çalıĢmalarında, öğrencilerin ilgi 

duydukları konularda derinlemesine çalıĢma fırsatları hazırlamak için ilgi grupları 

oluĢturulur. Bu grupların çalıĢmalarında çevrenin özelliğine göre projeler 

oluĢturmak, deneysel çalıĢmalar yapmak için öğrencileri motive etmek gerekir. Bu 

tür çalıĢmalar öğrencilerin yeteneklerini ve yaratıcı güçlerinin geliĢmesini 

sağlayacağından öğretmen tarafından desteklenmeli ve kılavuzluk edilmelidir 

(AkbaĢlı ve Pilten, 2005: 18). 

Ünite, küme çalıĢması biçiminde iĢlenecekse, oluĢturulacak kümeler ilgi 

kümeleridir. Daha çok mihver derslerinde oluĢturulan ilgi kümeleri, en az 3 en fazla 

7 kiĢiden oluĢan kümelerdir. Kümelerin oluĢmasında, oylamada belirsizliği gidermek 

amacıyla, genellikle 3, 5, 7 gibi tek sayılar kullanılır. Bu tür kümeleri oluĢturmanın 

temel dayanağı, öğrencilerin ilgileridir. Ünitedeki konular, belirlenen konu alanının 

değiĢik yönleriyle ilgilidir. Öğrenci, konu alanının değiĢik yönlerini ele alan 

konularda ilgi duyduğu birini seçer ve üzerinde çalıĢır. Aynı konuya ilgi duyan 

öğrenciler bir araya gelerek bir küme oluĢtururlar. Bu Ģekilde oluĢan kümeye ilgi 

kümesi denir. Öğrencinin konuya ilgi duyması için konuyu tanıması gerekir. Bu 

amaçla öğretmen, kümeleri oluĢturmadan önce konuları öğrencilere tanıtmalıdır.  

Öğrencilerin üniteyi toptan tanımaları için ünite ile ilgili hazırlık çalıĢmalarında 

verilen hazırlık soruları bütün öğrenciler tarafından cevaplanır. Öğrencilerin her biri 

soruların yanıtlarını bulurken aynı zamanda üniteyi de tanımıĢ olur. Bundan sonra 

ünite konuları sınıfın öğrenci sayısı dikkate alınarak kümelendirilir. Daha sonra, 

hangi öğrencinin hangi kümeye girmek istediği belirlenir. Bu aĢamada öğretmenin, 

her kümede farklı yetenek ve geliĢmiĢlik düzeyinde olan öğrencilerin yer almasına 

dikkat etmesi gerekir. Bu durum kendiliğinden ortaya çıkmamıĢsa, öğretmen, 

öğrencileri yönlendirerek ve ilgi uyandırarak her kümenin karıĢık yapıda olmasını 

sağlamalıdır (Köklü, 2000: 187). 
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3.2.3.3. Seviye ve Ġlgi Grupların Yararları ve Sınırlılıkları 

Yararları; 

1. Planlı iĢ yapma ve birlikte planlama alıĢkanlığı kazandırır. 

2. Öğrenci, ilgi ve gereksinimine uygun bir konuyu öğrenmek için kendi 

isteğiyle bir kümede görev alırsa, daha istekli çalıĢır ve daha baĢarılı olur. 

3. Öğrenci, yaĢamı boyunca baĢvuracağı öğrenme yolları kazanır.  

4. Bir grubun üyesi olmak, grup üyeleriyle bazı Ģeyleri paylaĢmak, birilerine 

yardım etmek bireyin kendine olan güvenini artırır. 

5. Öğrencilerin yapıcı yaratıcı olmalarını sağlar. 

6. Öğrenci bireysel ayrılıklarına göre becerilerini gösterir ve geliĢtirirler. 

7. Sorumluluk alma, verilen görevi baĢarıyla yerine getirme, karĢılaĢtırma 

yapma, düĢünme, konuĢma, tartıĢma, inceleme, araĢtırma, dinleme, paylaĢma, 

eleĢtirme gibi yeteneklerin geliĢmesine yardım eder. 

8. Öğrenciler, ezber yerine, yaparak yaĢayarak öğrenme yaĢantıları 

kazandıklarından dolayı dersleri daha çok sevecek ve ilgiyle izleyecektir 

(Köksal, 2005: 23; Köklü, 2000: 189-190; Erdem, 2004: 86; AkbaĢlı ve 

Pilten, 2005: 20). 

Sınırlılıkları 

1. BirleĢtirilmiĢ sınıflı okullarda yeterli araç-gerecin bulunmaması, etkinliklerin 

etkisiz ve verimsiz olmasına neden olabilir. 

2. Öğretmenin, küme çalıĢması konusunda yeterli bilgiye ya da deneyime sahip 

olmaması çalıĢmaları sınırlayabilir. 

3. Öğrencilerin yeterince hazırlanamamaları sınıf içindeki çalıĢmaları 

sınırlayabilir. 

4. Zamanın sınırlı olması etkili ve verimli çalıĢmaya engel olabilir. 

5. Özellikle „‟ Seviye grupları „‟  uygulamasına yöneltilen eleĢtiriler, bu 

uygulamaya alternatif yaklaĢımları gündeme getirmiĢtir. Bu yaklaĢımların 

baĢında „‟ KubaĢık Öğrenme „‟ ve „‟ Tam Öğrenme „‟  stratejileri gelmektedir 

(Köksal, 2005: 23; Köklü, 2000: 190; Erdem, 2004: 86). 

3.2.4. Yardımcı Öğrenci Ġle ÇalıĢma 
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ġahin‟e (2010) göre birleĢtirilmiĢ sınıflarda öğretmene zaman kazandıracak, 

liderlik özelliği olan, derslerinde problemi olmayan, okuldaki bazı iĢleri yapabilecek 

ve alt sınıf öğrencilerine rehberlik edebilecek kapasitede olan öğrencilere “yardımcı 

öğrenci”, bu uygulamaya da “yardımcı öğrencilik” denir.   

BirleĢtirilmiĢ sınıfların öğretiminde, öğretmen için zaman çok önemlidir. 

Kendisine ayrılan zaman bütün etkinliklerin yönetimi için yeterli değildir. Öğretmen, 

iĢini kolaylaĢtırmak amacıyla ileri sınıflardaki zeki, çalıĢkan, arkadaĢlarıyla iĢbirliği 

yapabilen ve yardımsever öğrencilerden okul iĢlerinde ve küçük sınıfların 

yönetiminde yardımcı olarak yararlanılabilir. Yardımcı öğrenciler, okulda temizlik 

ve düzeni sağlamada, çalıĢma plan ve ödevlerinin dağıtılmasında, ders planlarının 

tahtaya yazılmasında öğretmene zaman kazandırırlar. Bu görevler yanında küçük 

sınıfların kendi kendine çalıĢma saatlerinde gerekli açıklamalarda bulunarak onların 

çalıĢmalarını kesintisiz olarak sürdürmelerine yardımcı olurlar (AkbaĢlı ve Pilten, 

2005: 27).   

Yardımcı öğrenci birleĢtirilmiĢ sınıflarda öğretmene zaman kazandırılmasının 

yanında, bu görevi üstlenen öğrenciler, sosyal yönden geliĢme ve olgunlaĢma fırsatı 

bulurlar. Küçüklere rehberlik etmeleri onların liderlik yeteneklerini geliĢtirir. Şu 

unutulmamalıdır ki, birleştirilmiş sınıflarda yardımcı öğrencilik görevleri 

olabildiğince çok sayıda öğrenciye verilmelidir. Böylelikle de bir öğrencinin kendi 

derslerinden uzun süre alıkonulmamasına özen gösterilmiĢ olacaktır (ġahin, 2010: 

27-28). 

Yardımcı öğrencilere görev verilmesi üst sınıftaki bu öğrencilere sosyal 

bakımdan geliĢme ve olgunlaĢma fırsatı verir, öğretmene zaman kazandırır ve üst 

sınıf öğrencilerinin küçüklere rehberlik yapmalarını sağlayarak ve onların liderlik 

yeteneklerini geliĢtirir (Sınmaz, 2009). 

3.3. TÜRKĠYE‟DE BĠRLEġTĠRĠLMĠġ SINIFLAR 

Türkiye‟nin sosyal, ekonomik ve coğrafi koĢulları birleĢtirilmiĢ sınıflar 

uygulamasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle Türkiye‟nin tüm illerinde 

birleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması yapılan okullar vardır. AB ülkelerinin hemen 

hepsinde, ABD‟de Japonya ve Kanada gibi pek çok ülkede de birleĢtirilmiĢ sınıf 

uygulaması yapılmaktadır (Köksal, 2005: 8).  
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Ülkemizde 33.310 ilköğretim okulu bulunmaktadır. Bu sayının 11.348‟i 

birleĢtirilmiĢ sınıflı ilköğretim okullarından oluĢmaktadır. Bu, birleĢtirilmiĢ sınıflı 

ilköğretim okullarının tüm ilköğretim okullarının içerisinde önemli bir yeri olduğunu 

göstermesi açısından dikkate değerdir. 2010 Eylül ayı itibari ile birleĢtirilmiĢ sınıflı 

ilköğretim okulu sayısı, bu okullarda görev yapan öğretmen sayısı ve öğrenim gören                                                           

öğrenci sayısı aĢağıda verilmiĢtir.    

 Tablo 1.7: Eylül 2010 Tarihi Ġtibariyle BirleĢtirilmiĢ Sınıflara ĠliĢkin Sayılar* 

BirleĢtirilmiĢ Sınıflı Ġlköğretim Okulu Sayısı 11.348 

Öğretmen 

Sayısı 

Öğrenci Sayısı 

Erkek Kız 2 Sınıf 

Bir 

Arada 

3 Sınıf 

Bir 

Arada 

4 Sınıf 

Bir 

Arada 

5 Sınıf 

Bir 

Arada 

Toplam 

18.827 176.414 172.788 153.612 114.648 9.724 71.218 349.202 

*MEB bilgi edinme sisteminden 20.09.2010 tarihinde 533658 numaralı baĢvuruya 

verilen elektronik postanın cevabı, 

http://www.meb.gov.tr/bilgiedinme/bilgiedinme.asp# 

Tablo 1.7‟de görüldüğü gibi birleĢtirilmiĢ sınıflı okullarda öğrencilerin çok 

olması bazı sıkıntıları da beraberinde getirmiĢtir ve bunun üzerine farklı çalıĢmalar 

yapılmıĢtır. Yapılan çalıĢmalarda birleĢtirilmiĢ sınıflarda eğitim öğretimin kalitesini 

artırmak amaçlanmıĢtır. Cumhuriyet tarihi boyunca birleĢtirilmiĢ sınıflarla ilgili 

yapılan çalıĢmalar Ģöyle özetlenebilir: 

Ġlk olarak, 1930‟da çıkarılan “Köy Mektepleri Müfredat Programı” ile 

birleĢtirilmiĢ sınıflarda uygulanan program, müstakil sınıfların programından 

ayrılmıĢtır. Bu programla, köydeki öğrencilerin ihtiyaçları daha fazla göz önünde 

bulundurulmuĢtur. Öğrencilerin çevrelerine uyumunun sağlanması ve köy 

ihtiyaçlarına uygun bir öğretim yapılması amaçlanmıĢtır. 1939 yılında köy okulları 

programının kapsamı geniĢletilmiĢtir.  

1936‟da çıkarılan program Ģehir ilkokullarına yönelik bir programdı. Köy ve 

Ģehir okullarında uygulanan programın farklı olması 1936 Ģehir okulları programı ile 

1939‟da geliĢtirilen köy okulları programının birleĢtirilerek yeni bir program 

hazırlanmasının önünü açmıĢtır. Bu alanda yapılan çalıĢmalar neticesinde günün 

ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak “1948 Ġlkokul Programı” hazırlanmıĢtır. Bu 



51 

 

program 1948-1949 eğitim öğretim yılında yürürlüğe girerek 20 yıl boyunca 

uygulanmıĢtır. 

1951-1952 eğitim öğretim yılında Amerika‟dan Kate Wofford Türkiye‟ye 

davet edilmiĢ, programın aksayan yönlerinin değiĢtirilip geliĢtirilmesi için çalıĢmalar 

yapmaya baĢlamıĢtır. Wofford Ģehir ilkokulları ile köy okullarında uygulanan 

programların farklı olması gerekliliği üzerinde durmuĢtur. Wofford‟un görüĢlerini 

dikkate alan MEB, ülkemizde birleĢtirilmiĢ sınıflarda görev yapan öğretmenleri 

yurtdıĢına göndererek onlardan çalıĢmalar yapmalarını istemiĢtir. Bu çalıĢmalar 

sonucunda 1962‟de taslak bir program ortaya çıkmıĢ ve bu program üzerinde ön 

uygulamalar yapılarak 1968 Ġlkokul Programı” çıkartılmıĢtır. Bununla birlikte, köy 

okulları ile Ģehir okullarının programları yeniden ayrılarak uygulanmaya 

baĢlanmıĢtır. 

Birleştirilmiş sınıflarda, bağımsız sınıflarda uygulanan program uygulanır. 

Talim ve Terbiye Kurulu'nun 18.05.2000 tarih ve 122 sayılı kararıyla 2000–2001 

öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılan programların yerine, müstakil 

(bağımsız) sınıflarda uygulanan; "fen bilgisi", "sosyal bilgiler" ve "hayat bilgisi" 

programlarının birleĢtirilmiĢ sınıflarda da okutulması kararlaĢtırıldı. Bu uygulama 

ile,  

1. Ġlköğretim okullarında aynı programın uygulanması, 

2. Eğitim-öğretimde birlik ve bütünlüğün sağlanması, 

3. Ġlköğretim okullarında program farklılığından doğan sınıf uyumsuzluklarının 

ortadan kaldırılması, 

4. Ölçme ve değerlendirmede, üst öğrenime yönlendirmede bütünlüğün 

sağlanması, hedeflenmiĢti (Yıldırım, 2008; Erdem, 2004: 66; Köksal, 2005: 

17-18).  

Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını dikkate alan, farklı zekâ alanlarını 

geliĢtirmeyi amaçlayan, sosyal ve bireysel geliĢimine katkıda bulunan, 

yapılandırmacı eğitim anlayıĢına göre hazırlanan son (2005) programda köy okulu ve 

Ģehir ilköğretim okulu olarak ayrılmamıĢ ve ortak program benimsenmiĢtir.    

3.3.1. 2005 SOSYAL BĠLGĠLER PROGRAMININ BĠRLEġTĠRĠLMĠġ 

SINIFLARDA UYGULANMASI 
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2005-2006 eğitim öğretim yılından baĢlayarak birleĢtirilmiĢ sınıflı ilköğretim 

okullarında Hayat Bilgisi 1. sınıf (I. yıl) temaları, Fen ve Teknoloji dersi ile Sosyal 

Bilgiler derslerinde 4. sınıf (I. yıl) üniteleri uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Bu uygulama 

dönüĢümlü olarak sürdürülecektir. 

Tablo 1.8: Hayat Bilgisi, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler Ders Programlarının 

Yıllara Göre Uygulanması 

Eğitim Öğretim Yılı Hayat Bilgisi Programı Fen ve Teknoloji ve Sosyal 

Bilgiler Programı 

2005-2006 1. Sınıf (I. yıl) 4. Sınıf (I. yıl) 

2006-2007 2. Sınıf (II. yıl) 5. Sınıf (II.yıl) 

2007-2008 3. Sınıf (III. yıl) 4. Sınıf (I. yıl) 

2008-2009 1. Sınıf (I.yıl) 5. Sınıf (II.yıl) 

2009-2010 2. Sınıf (II. yıl) 4. Sınıf (I. yıl) 

2010-2011 3. Sınıf (III. yıl) 5. Sınıf (II.yıl) 

2005 programıyla birlikte birleĢtirilmiĢ sınıflarda uygulanan öğretim süreciyle 

ilgili ayrıntılı bilgi bulunmamakla birlikte ana hatlarıyla öğretmenlerin yapması 

gerekenlere değinilmiĢtir. Bunlar:  

 Üç öğretmenli okullarda, birinci sınıf bağımsız, diğerleri birleĢtirilmiĢ ise, 

ikinci ve üçüncü sınıfları birlikte okutan öğretmen, ikinci sınıftan baĢlayarak 

(II. yıl) ve (III. yıl) diye devam etmelidir. Birinci yılı hesaba katmamalıdır. 

Birinci sınıfı okutan öğretmen ise, sadece (I. yıl) ünitelerine göre 

çalıĢmalarını yapmalıdır. 

 Bazı durumlarda, okulun fiziki koĢulları sınıfların normal birleĢimini 

engelleyebilir. Örneğin, iki derslik ve iki öğretmenin bulunduğu bir okul; 

normal koĢullarda (1, 2 ve 3. sınıfları) bir öğretmen, (4 ve 5. sınıfları) bir 

öğretmen okutacak biçimde oluĢturulur. Ancak dersliğin fiziki yapısı bazen 

bunu engelleyebilir. Arzu edilmemesine karĢın, (1 ve 2. sınıflar) bir arada, (3, 

4 ve 5. sınıflar) bir arada biçiminde de oluĢturulur. Böyle durumlarda, 1 ve 2. 

sınıfı okutan öğretmen, I.yıl ve II.yıl diye programını devam ettirirken, 3,4 ve 

5. sınıfı okutan öğretmen 3. sınıflar için sürekli III. yılı esas alacak, 4 ve 5. 

sınıflar için I ve II. yıl ünitelerini dönüĢümlü olarak iĢleyecektir. 
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 Her yıl okullarda kutlanacak bayramlar, belirli gün ve haftalar, çevrenin 

özelliklerini yansıtan olaylar, sırası geldikçe ilgili kazanımlarla birlikte ele 

alınmalıdır. 

 BirleĢtirilmiĢ sınıflarda öğretmen sadece A ya da B grubunu okutuyorsa, bu 

öğretmen için öğretmenli ya da öğretmensiz ders saati yoktur. Öğretmen bir 

grupla aktif olarak ilgilenirken diğer grubun (ödevli grup) çalıĢmalarını 

sürekli izleyerek onlara gerekli yardımlarda bulunur. Örneğin, öğretmen A 

grubunu okutuyor ve Türkçe 1. sınıflara bir sesin öğretimiyle ilgili bir 

etkinlik yaptırıyorsa, kendi kendine çalıĢan 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin 

ödevlerini kontrol ederek düzeltmeler yapar. 

 BirleĢtirilmiĢ sınıflarda öğretmen hem A, hem de B grubunu birlikte 

okutuyorsa, A grubunda iĢlediği Hayat Bilgisi temaları ile B grubunda 

iĢlediği Sosyal Bilgiler ile Fen ve Teknoloji dersi üniteleri farklı olduğundan 

öğretmenli ve ödevli saatlerini öğrencilerin ihtiyaçları ve konuların niteliğine 

göre kullanmalıdır. 

 Öğretmen, 1. sınıf öğrencilerine okuma ve yazma becerisi ile sayı kavramını 

kazandırmak için daha fazla zaman ayırmalıdır. 

 Özel beceri ve yetenek gerektiren dersler (resim, müzik, beden eğitimi) diğer 

derslerle bağlantılı olarak grupça iĢlenebileceği gibi, okulun tümüyle birlikte 

de iĢlenebilir. Örneğin; beden eğitimi dersinde öğretmen, B grubu 

öğrencilerine bir etkinlik yaptırırken, A grubu öğrencileri yardımcı öğrenci 

nezaretinde baĢka bir etkinlik yapabilir. Ya da müzik dersinde 23 Nisan 

Bayramında söylenecek bir Ģarkıyı hep birlikte çalıĢtırabilir. 

 Yardımcı öğrenci birleĢtirilmiĢ sınıflarda öğretmene zaman kazandırır. Bu 

görevi üstlenen öğrenciler, sosyal yönden geliĢme ve olgunlaĢma fırsatı 

bulurlar. Küçüklere rehberlik etmeleri onların liderlik yeteneklerini geliĢtirir. 

 Özellikle tek öğretmenli birleĢtirilmiĢ sınıflarda; derslik, klasik sabit sıralar 

yerine imkânlar ölçüsünde küme çalıĢmalarına uygun sıra, masa, sandalye ve 

gerekli diğer malzemeler ile donatılmalıdır (MEB, 2005b).   

Yeni ilköğretim programı, öngördüğü öğrenme ortamı, gerekli olan eğitim 

teknolojileri ve materyalleri, öğrencilerden beklediği araĢtırma ve inceleme imkânları ve 

öğrenci düzeyi ile her açıdan donanımlı ve geliĢmiĢ okullara yönelik hazırlanmıĢ gibi 

görünmektedir. Ancak Türkiye‟nin çoğu köy, kasaba ve gecekondu okulları, en temel hizmet 
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ve gereksinimlerden bile yoksundur. 2005 programının, birleĢtirilmiĢ sınıflarda nasıl 

uygulanacağı konusunda açıklamalar belirsizdir. Yeni programlar hazırlanırken ülkemizin 

ekonomik ve sosyal koĢullarının göz önünde tutulması gerekmektedir. Çünkü bir okulun 

sahip olduğu, donanım, araç- gereç ve fiziki özellikleri öğretim programının uygulamadaki 

baĢarısını etkilemektedir (Sınmaz, 2009). 

3.4. DÜNYADA BĠRLEġTĠRĠLMĠġ SINIFLAR  

Geri kalmıĢ ülkeler eğitim sistemlerini politik ve hukuki temeller üzerine 

yerleĢtirmeye çalıĢırlar. GeliĢmekte olan ülkeler, eğitim sistemlerini yapısal olarak 

düzenlemeye ve eğitimlerinin nicel sorunlarıyla meĢgul olurlar. GeliĢmiĢ ülkeler, 

eğitim sistemlerini daha fonksiyonel hale getirmeye, eğitimde kaliteyi, niteliği, 

verimliliği, sürekli değiĢimi ve geliĢme hızını tartıĢma konusu yapmaktadır (Abay, 

2006). 

BirleĢtirilmiĢ sınıflı okullar sadece Türkiye‟de değil, dünyanın geliĢmiĢ 

birçok ülkesinde bulunmaktadır. ABD, Kanada, Ġngiltere, BDT, Avustralya, gibi 

dünyanın geliĢmiĢ birçok ülkesinde birleĢtirilmiĢ sınıflı okullar bulunmaktadır. Bu 

okullar genellikle, bulundukları ülkenin kırsal alanlarında eğitim hizmeti 

vermektedirler. Kırsal alanda tarım, hayvancılık, ormancılık ve balıkçılıkla geçimini 

temin eden ailelerin çocuklarına eğitim hizmetini ulaĢtırma gayesiyle açılmıĢlardır. 

BirleĢtirilmiĢ sınıflı okul modeli, kırsal alandaki yerleĢim birimlerine uyarlanarak 

geliĢtirilmiĢtir. Her ülke kendi Ģartlarına, ihtiyaçlarına toplumsal özelliklerine, 

gelecekten beklentilerine göre, birleĢtirilmiĢ sınıf uygulama modeli geliĢtirmiĢlerdir 

(Doğan, 2000).  

Kuzey ülkelerinde, 1980‟lerde eğitimsel, coğrafik, ekonomik ve sosyal 

nedenlerden ve kırsal alanları canlandırma hareketlerinden dolayı birleĢtirilmiĢ 

sınıflar tekrar önem kazandı ve hatta ilgi odağı haline geldi. Birçok Avrupa ülkesi, 

Amerika ve Kanada 1980‟lerde birleĢtirilmiĢ sınıfları tekrar iĢlevsel hale getirdiler ve 

bu sınıfları nüfus yoğunluğunun düĢük olduğu bölgelerde etkili bir eğitimsel yapı 

olarak gördüler. Bu hareketin sürdürülmesiyle, geliĢmekte olan ülkelerde eğitime 

yardım eden kuruluĢlar birleĢtirilmiĢ sınıflara yeniden önem atfettiler. Son 20 yıl 

içerisinde, birleĢtirilmiĢ sınıflarla ilgili Latin Amerika ve Asya‟da birçok proje 

yapıldı (Bayar, 2009).   

BirleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması olan dünyanın değiĢik ülkelerinden örnekler 

Ģöyledir (Little, 2004): 



55 

 

 Avustralya‟nın kuzey bölgelerinde 1988 yılında okulların % 40‟ı 

birleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması yapılan okullardı. 

 Ġngiltere‟de 2000 yılında bütün sınıfların % 25.4‟ü birleĢtirilmiĢ sınıf 

kapsamında olan okullardı. BirleĢtirilmiĢ sınıf, iki ya da daha çok sınıfın 

birleĢtirilerek bir öğretmen tarafından okutulmasıdır. 

  Hindistan‟da 1996 yılında ilköğretim okullarının % 84‟ünde 3 öğretmen ya 

da daha az öğretmen görev yapmaktaydı. Bu öğretmenler, iki veya daha fazla 

sınıfın birleĢtirildiği gruplarda eğitim öğretim yapmaktaydılar. 

 Nepal‟de 1998‟de ilkokul öğretmenlerinin oranı % 3.8‟di. ilköğretim okulları 

5 sınıftan oluĢuyordu. Öğretmenler iki ya da daha fazla sınıfların 

birleĢtirilmesinde oluĢan sınıflarda eğitim yapıyorlardı. 

 Kuzey Ġrlanda‟da 2002 yılında tüm sınıfların % 21.6‟sı iki ya da daha fazla 

sınıfın belirli bir düzenle bir araya gelmesinden oluĢan birleĢtirilmiĢ sınıf 

kapsamındaydı. 

 Peru‟da tüm ilköğretim okullarının % 78‟i birleĢtirilmiĢ sınıf olarak eğitim 

öğretim yapmaktaydı. BirleĢtirilmiĢ sınıflı okulların % 41‟inde sadece tek 

öğretmen, %59‟unda birden fazla öğretmen görev yapmaktaydı. 

 Sri Lanka‟da 1999 yılında tüm okulların % 63‟ünde dört ya da daha az 

öğretmen görev yapmaktaydı. Bu okulların bazıları beĢ sınıfın birleĢtirildiği 

ilköğretim okullarıydı. 

4. ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR 

Abay (2006), “BirleĢtirilmiĢ Sınıf Uygulamasında Öğretmenlerin Öğretme-

Öğrenme Sürecinde KarĢılaĢtığı Sorunlar” adlı çalıĢmasında, birleĢtirilmiĢ sınıf 

okutan öğretmenlerin; öğretmen yeterliliği, okul olanakları, programın yapısı, okul 

aile iĢbirliği ve öğrencilerden kaynaklanan sorunlar yaĢadıklarını tespit etmiĢtir. 

Abay (2007), “BirleĢtirilmiĢ Sınıflarda Sosyal Bilgiler Öğretimindeki 

Sorunlar” adlı çalıĢmasında, Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinin öğrencilerin ilgi ve 

ihtiyaçlarına göre düzenlenmediği, buna karĢın içeriğin öğrencilerin kültürel 

geliĢimini sağladığı, olaylara ve olgulara karĢı bakıĢ açısını geliĢtirdiği, içeriğin 

öğrenciler tarafından anlaĢıldığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca araĢtırmanın 

sonucunda haftalık ders saatinin yetersiz olduğu, öğretmenlerin değiĢik öğretim 
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yöntem ve tekniklerini kullanmadığı, öğrencileri seviye gruplarına göre ayıramadığı 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. Öğrencilerin yaparak, yaĢayarak, deneyerek, inceleyerek 

çalıĢmalar yapamadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Öğrenci etkinliklerinin hepsinin 

yapılmadığı ve yine öğrenci etkinliklerinin zamanında yapılamadığı sonucuna 

ulaĢılmıĢtır.    

Aykaç ve BaĢar (2005), “Ġlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Eğitim Programının 

Değerlendirilmesi” adlı çalıĢmasında öğretmenlerin görüĢlerine göre, yeni Sosyal 

Bilgiler Eğitim Programının yapılandırmacı yaklaĢıma uygun olarak hazırlandığı, bu 

yönüyle öğrenci merkezli yöntemlerin uygulanmasına, öğretme sürecine öğrencinin 

etkin bir Ģekilde katılımına ve bilginin öğrenme sürecinde öğrenci tarafından 

yapılandırılmasına olanak sağladığı görülmüĢtür.  

CoĢkun (2007), “Ġlköğretim 4. ve 5. Sınıflar Sosyal Bilgiler Programı 

Hakkında Öğretmen GörüĢlerine ĠliĢkin Nitel Bir AraĢtırma” adlı çalıĢmasında 

öğretmenlerin taslak programa bakmadıkları, ders kitaplarından kaynaklanan 

sorunların olduğu, MEB‟in açtığı hizmet içi eğitim kurslarının daha iĢlevsel olması 

gerektiği, programın dıĢında öğretmenlerden kaynaklanan sorunların olduğu, 

formatör değil de yaratıcı öğretmenlerin yetiĢtirilmesi gerektiği görülmüĢtür. 

Ece (2007), “Ġlköğretim Birinci Kademe 2005 Sosyal Bilgiler Programının 

Öğretmen GörüĢlerine Göre Değerlendirilmesi” adlı çalıĢmasında öğretmenlerin 

büyük bir kısmı Ġlköğretim Sosyal Bilgiler Programını; kazanımlar, içerik, eğitim 

durumları ve değerlendirme boyutlarında uygun ve yararlı bulmaktadırlar. Ayrıca 

öğretmenlerin büyük çoğunluğu Sosyal Bilgiler kazanımlarının iyi belirlendiği 

görüĢündedir. 

Ersoy (2009), “Yeni Ġlköğretim Sosyal Bilgiler Programının Uygulanması Ġle 

Ġlgili Değerlendirmeler” adlı çalıĢmasında; Yeni Sosyal Bilgiler öğretiminde içerik 

kısmında yer alan bilgileri ve bu bilgilerin öğrencileri kazanımlara ulaĢtırmada 

yetersiz olduğunu, bu nedenle 2005 programında içerik kısmının öğretmenler 

tarafından doldurulduğunu tespit etmiĢtir. 2005 Sosyal Bilgiler Programında 

konuların öğrenci merkezli bir anlayıĢla iĢlenmeye çalıĢılsa da zaman zaman 

öğretmen merkezli bir anlayıĢın da hakim olduğu anlaĢılmıĢtır. Bunun yanında eski 

programın getirdiği alıĢkanlıkların 2005 programının uygulanmasını zorlaĢtırdığı 
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görülmüĢtür. Programda yer alan konuların iĢlenmesinde ders saatinin yetersiz 

olduğu, ayrıca sınıf mevcutlarının fazla olması ve okulların fiziki Ģartları yeni Sosyal 

Bilgiler Öğretim Programının uygulanmasını güçleĢtirdiği tespit edilmiĢtir. 

Köroğlu (2006), “Ġlköğretim I. Kademe Sosyal Bilgiler Dersinin Öğretimi ile 

Ġlgili Sorunlar” adlı çalıĢmasında Sosyal Bilgiler eski (1998) programının 

konularının geniĢ kapsamlı olduğu, bunun sonucunda da öğrencilerin çok zorlanıp 

ezberciliğe kaçtığı görülmüĢtür. 2005 programında konuların kapsamının biraz daha 

hafifletilerek ezberciliğin ortadan kaldırılmaya çalıĢıldığı; öğrencilerin, yapılan 

etkinliklerle aktif hale getirildiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Ġdikurt (2006), “DeğiĢen Yeni Ġlköğretim Programının Öğretmen GörüĢlerine 

Göre Ġncelenmesi” adlı çalıĢmasında 2005 programında yaklaĢımların açık olarak 

belirtildiğini, eski programda yaklaĢımların böyle açık olarak belirtilmediğini ifade 

etmektedir. Öğretmenlerin bu programın uygulamasında katkı ve yaratıcılık 

özelliklerinin katılımının da istendiğini, 2005 programında önceki programa benzer 

özelliklerin olduğunu, bu benzerliklerin olumlu olduğunu belirtmiĢtir. 2005 programı 

için eski programda aksayan yanların çıkartıldığını, yerine daha dinamik süreç ve 

beceriler eklendiğini, 2005 programında eskisine göre sosyal, politik geliĢmelere de 

yer verildiği, bunun önemli bir geliĢme olduğunu belirtmiĢtir. 

Kalıpçı (2008) “Ġlköğretim 1998 ve 2004 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim 

Programlarına Göre YazılmıĢ 4. Ve 5. Sınıf Ders Kitaplarının Öğrenme AnlayıĢları, 

Ġçerik ve Kullanılabilirlik Açılarından KarĢılaĢtırılması” adlı çalıĢmasında 2004 

Sosyal Bilgiler Programı için; bilgilerin azaltıldığını, öğrencileri araĢtırmaya 

yönlendirdiğini, öğrenci merkezli olduğunu, günlük hayattan güncel konulara yer 

verildiğini, yaparak yaĢayarak öğrenmeyi esas aldığını, örneklerin çoğaldığını ve 

anlatımın güzelleĢtiğini, öğrencilere kendini ifade edebilme Ģansı verdiğini, derslerin 

daha eğlenceli geçtiğini, öğrencilerin yorum yapmasına olanak tanıdığını belirtmiĢtir. 

Okta (2008), “Ġlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 1998 ve 2004 Öğretim 

Programlarının Öğretmen GörüĢlerine Dayalı Olarak Hedefler/Kazanımlar 

Boyutunda Değerlendirilmesi” adlı çalıĢmasında öğretmenlerin 2004 Sosyal Bilgiler 

Dersi Öğretim Programı kazanımlarına iliĢkin görüĢlerinin 1998 Sosyal Bilgiler 

Dersi Öğretim Programı hedef ve davranıĢlara iliĢkin görüĢlerine göre daha olumlu 
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olduğu sonucuna varmıĢtır. 2004 programının yapılandırıcı eğitim anlayıĢına paralel 

olarak öğrenci merkezli bir öğretimi teĢvik ettiğini, bununla birlikte, kalabalık sınıf 

mevcutlarının sınıftaki her öğrenciye ulaĢılmasını ve programın gerektiği gibi 

uygulanabilmesini olumsuz yönde etkilediğini, bu nedenle kalabalık sınıf 

mevcutlarının programın daha iyi uygulanmasına ortam sağlayacak Ģekilde 

düzenlenmesi gerektiğini belirtmiĢtir. 

Oruç ve Altın (2007), “Sosyal Bilgiler Dersi Yeni Öğretim Programı ile Ġlgili 

Öğretmen Adaylarının GörüĢleri” adlı çalıĢmasında öğretmen adaylarının yarıya 

yakın bir oranının 2005 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim programı ile ilgili olumlu 

düĢüncelere sahip oldukları tespit edilmiĢtir. 

Öktem (2006), “Ġlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler 

Dersinde Yer Alan Kavramları Anlama ve Kazanma Düzeyleri” adlı araĢtırmasında 

konuların öğrencilerin geliĢim basamaklarına uygun bir Ģekilde örneklerle ele 

alındığını belirtmiĢtir. Okullarda geleneksel yöntemlerin yanı sır, programda ön 

görülen etkinliklere de yer verilmesi gerektiği vurgulanarak, öğretim etkinliklerinin 

bu Ģekilde planlanması ve yapılandırmacı yaklaĢımın genel felsefesinin öğretmenlere 

iyi benimsetilmesi halinde 2005 programı amacına ulaĢabilir.         

Özkal, Güngör ve Çetingöz (2004), “Sosyal Bilgiler Dersine ĠliĢkin Öğretmen 

GörüĢleri ve Öğrencilerin Bu Derse Yönelik Tutumları” adlı çalıĢmasında ilköğretim 

4. ve 5. sınıflardaki öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlarının genelde 

olumlu olduğu saptanmıĢtır. Ancak, öğrenim düzeyi ilerledikçe olumlu tutumlarının 

azaldığı görülmektedir. 

 Tümsek (2006), eski (1998) ve yeni (2004) Sosyal Bilgiler Programını 

karĢılaĢtırmalı incelediği “Eski (1998) ve Yeni (2004) Ġlköğretim Sosyal Bilgiler 

Dersi Öğretim Programları ve Ders Kitaplarında (4. ve 5. Sınıf) Tarih Konularının 

Mukayesesi” adlı çalıĢmasında Yeni Sosyal Bilgiler Programı öğretmene daha esnek 

bir örüntü sunmuĢ özellikle programda yer alan etkinlikler öğrencinin çeĢitli bilgi, 

değer, tutum ve beceriyi kazanmasında etkili olabilecek uygulamalar olmuĢtur. 

Programın baĢarıya ulaĢması için zamana ihtiyaç olduğu görüĢü ağırlık kazanmıĢtır. 

Ayrıca yeni programın “öğrenci merkezli” ya da “yapılandırmacı” yaklaĢımdan 

hareketle etkinlik temelli, öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımını amaçlayan, 
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dersler arası yatay ve dikey iliĢkileri dikkate alan, sınıf içi ve sınıf dıĢı öğrenme 

deneyimlerini bütünleĢtirmeye önem veren bir anlayıĢla geliĢtirmeye çalıĢıldığını 

belirtmiĢtir.     

Dursun (2006), “BirleĢtirilmiĢ Sınıflarda Eğitim Sorunları ve Çözüm 

Önerileri” adlı çalıĢmasında birleĢtirilmiĢ sınıflarda eğitimin; etkileĢim, yardımlaĢma 

ve kaynaĢma, büyüklerden öğrenme vb. açılardan faydalı olduğunu belirtmiĢtir. 

Ancak zaman sıkıntısı, ailelerin eğitime olumsuz bakıĢ açısı, araç gereçlerin ve fiziki 

koĢulların yetersizliği, geliĢim özellikleri farklı öğrencilerin bir arada olması, 

köylerde, sağlık, ulaĢım ve iletiĢim sorunlarının yaĢanması gibi pek çok sorunun 

devam ettiği de görülmektedir. 

Bayar (2009), “Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı 4. Sınıf 

Öğrencilerinin BirleĢtirilmiĢ Sınıflar Hakkındaki GörüĢleri” adlı çalıĢması 

birleĢtirilmiĢ sınıflarda; “öğretmenlerin bir sınıfla ilgilenirken diğer öğrencilerin 

dikkatlerinin dağılması sorunu yaĢamaları, bağımsız sınıflara göre sınıf yönetiminin 

daha zor olması, öğretmenlerin birleĢtirilmiĢ sınıflarda kullanılması gereken yöntem 

ve teknikler bakımından eksik olmaları, öğretmenlerin programı uygulamak için 

zaman sıkıntısı yaĢamaları, öğretmenlerin yanlıĢlara anında müdahale etme 

olanaklarının bulunmayıĢı, yaĢça küçük öğrencilerin büyük öğrenciler arasında pasif 

kalması ile öğretmenlerin kaynak ve destek eksikliği yaĢamaları” gibi durumların 

eğitim-öğretim sürecini sınırlandırdığını göstermiĢtir. 

Sınmaz (2009), “BirleĢtirilmiĢ Sınıf Öğretmenlerinin Yeni Ġlköğretim 

Programının Uygulamasına ĠliĢkin GörüĢlerinin Değerlendirilmesi” adlı çalıĢmasında 

birleĢtirilmiĢ sınıf öğretmenlerinin görüĢlerine göre yapılandırmacı yaklaĢıma dayalı 

yeni ilköğretim programının kuramsal olarak iyi hazırlandığı ancak birleĢtirilmiĢ 

sınıflarda uygulama sürecinde öğrencilerin hazır bulunuĢlukları ve biliĢsel 

düzeylerine uygun olmadığı belirtilmiĢtir. Programdaki etkinliklerin tamamını 

uygulamak için zamanın yetersiz olduğu düĢünülmektedir. Ayrıca, araç gereç 

eksikliği, maddi olanaksızlıklar ve çevresel koĢulların elveriĢsiz olması programda 

öngörülen öğretme-öğrenme ortamının oluĢturulmasını ve etkinliklerin 

gerçekleĢtirilmesini engellediği sonucuna varılmıĢtır. 
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Palavan (2007), “Ġlköğretim Birinci Kademe BirleĢtirilmiĢ Sınıflardaki 4. 

Sınıf Öğrencilerinin, Sosyal Bilgiler Dersinin Kazanımlarına EriĢim Düzeyleri” adlı 

çalıĢmasında birleĢtirilmiĢ sınıfta ve bağımsız sınıfta eğitim gören 4. sınıf 

öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinin kazanımlarına eriĢim düzeyleri 

karĢılaĢtırıldığında, bağımsız sınıflarda öğrenim gören 4. sınıf öğrenciler lehine 

anlamlı bir fark olduğu görülmüĢtür. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

YÖNTEM 

1. ARAġTIRMANIN MODELĠ 

Bu araĢtırma, 2005 Sosyal Bilgiler Ders Programının birleĢtirilmiĢ sınıflarda 

uygulanması ile ilgili olduğundan, birleĢtirilmiĢ sınıflarda bu dersi veren 

öğretmenlerin SBD ile ilgili görüĢlerini incelemeye, derslerde karĢılaĢtıkları 

sıkıntıları belirlemeye yönelik nitel bir araĢtırmadır. Bu çalıĢma, 2005 Sosyal Bilgiler 

Ders Programının birleĢtirilmiĢ sınıflarda uygulanmasına yönelik tanımlar ve derin 

sorgulama içerdiği için nitel araĢtırma desenlerinden durum çalıĢması (örnek olay) 

niteliğindedir.  

Bu çalıĢmada nitel araĢtırma yönteminden yararlanılmıĢtır. Nitel araĢtırmanın 

herkes tarafından kabul edilen bir tanımını yapmak çok güçtür. Nedeni, nitel 

araĢtırma kavramının bir Ģemsiye kavram olarak kullanılmasından ve bu Ģemsiye 

altında yer alabilecek birçok kavramın değiĢik disiplinlerle yakından iliĢkili 

olmasından kaynaklanmaktadır. Nitel araĢtırma; gözlem, görüĢme ve döküman 

analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal 

ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin 

izlendiği araĢtırma olarak tanımlanabilir (Yıldırım ve ġimĢek, 2011: 39). Sosyal 

bilimlerde analiz yapmak için farklı yöntemler iĢe koĢulabilir. Bu yöntemlere içerik 

analizi, betimsel araĢtırma, eylem araĢtırması, örnek olay çalıĢması, gözlem, 

görüĢme, döküman incelemesi örnek olarak verilebilir. Olaylara ve olgulara farklı 

bakıĢ açılarıyla yaklaĢarak değiĢik boyutlarını ortaya çıkartabiliriz. 

Bryman, nitel araĢtırmaların özelliklerini Ģöyle sıralar: 

1. Özne‟nin „gözleriyle görme‟ ya da perspektifini takınma 

2. Günlük yaĢamın sıradan/ olağan detaylarını betimleme 

3. Aksiyonları ve anlamları, sosyal bağlamları içinde anlama 

4. Zaman ve süreci vurgulama 

5. Açık ve göreli olarak yapılaĢmamıĢ araĢtırma desenlerini destekleme 

6. Ġlk aĢamada kavramlar ve teorilerden kaçınma (Bryman, 1988: Akt: 

KuĢ, 2007: 86). 
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KuĢ (2007), nitel araĢtırmaların ne kadar esnek ve bağlamsal olsalar da tüm 

araĢtırmacılar gibi önceden bir planlamanın yapılması gerekliliğini ifade eder. 

AraĢtırmacı, araĢtırma sırasında sürekli titiz bir biçimde çalıĢmalı ve kendi üzerine 

düĢünüp sorular sormalıdır.  

Bu araĢtırmada nitel araĢtırma veri toplama yöntemlerinden görüĢme tekniği 

kullanılmıĢtır. GörüĢme,  açık uçlu keĢif odaklı bir metottur. GörüĢmenin amacı, 

görüĢmecinin duygularını, bakıĢ açısını ve perspektifini derinlemesine keĢfetmektir 

(BaĢ, Akturan vd, 2008: 111). Patton‟a (1987) göre görüĢmenin amacı, bireyin iç 

dünyasına girmek ve onun bakıĢ açısını anlamaktır (Akt: Yıldırım ve ġimĢek, 2011: 

120). GörüĢme tekniği; yapılandırılmıĢ, yarı yapılandırılmıĢ ve yapılandırılmamıĢ 

görüĢmeler olarak üç grup olarak tasnif etmek uygundur (Karasar, 2000). 

YapılandırılmıĢ görüĢmede önceden belirlenmiĢ sorular vardır; yapılandırılmamıĢ 

görüĢmede önceden sorular belirlenmez, görüĢme esnasında beliren açık uçlu sorular 

mevcuttur.  

Nitel araĢtırmaların temel karakteristiğinin, araĢtırma öznelerinin bakıĢ 

açılarını, anlam dünyalarını ortaya koyma, dünyayı araĢtırma öznelerinin gözleriyle 

görme olduğu vurgulanmaktadır. Bu bağlamda nitel araĢtırmalarda kullanılan 

görüĢme tekniğinin belirleyici özelliği de, görüĢülen kiĢilerin bakıĢ açılarını ortaya 

çıkarma olmaktadır. Bu nedenle görüĢülenlerin, anlam dünyalarını, duygu ve 

düĢüncelerini anlamak, nicel görüĢmelerden farklı olarak yüzeysel değil daha derin 

bilgi edinmek esastır (KuĢ, 2007: 87).  

Bu çalıĢmada birleĢtirilmiĢ sınıflarda Sosyal Bilgiler Dersini veren 

öğretmenlerin program hakkındaki düĢünceleri, uygulama sırasında karĢılaĢtıkları 

güçlükler, derste karĢılaĢtıkları sıkıntılar, ölçme değerlendirme yöntemlerini 

uygulamada karĢılaĢtıkları sıkıntıların neler olduğu, görüĢme yöntemi kullanılarak 

tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Nitel araĢtırmalarda görüĢme; öğretmenlerin samimi bir 

ortamda fikirlerini rahatça söylemelerine imkân sağlamakta, konuĢma anında geliĢen 

yeni sorularla konunun derinlemesine anlaĢılmasına imkân vermektedir. 

Öğretmenlerle yüz yüze yapılan görüĢmelerde ses kaydı yapılmıĢ olup bunun 

yanında anlık tepkiler de kayıt altına alınmıĢtır.   

2. ÇALIġMA GRUBU 
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Kaynağın kalitesi elde edilen verilerin kalitesini belirleyecek temel unsurdur. 

Bu yüzden görüĢülecek kiĢilerin araĢtırılan konunun uzmanı olmaları ya da o konuda 

karar verici konumda bulunmaları beklenir (BaĢ, Akturan vd, 2008: 111). 

AraĢtırma, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Afyonkarahisar Merkez ve 

ilçelerinde, 4 ve 5. sınıfları birleĢtirilmiĢ olarak okutan 32 birleĢtirilmiĢ sınıf 

öğretmeniyle gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu kiĢiler amaçlı örnekleme yöntemlerinden, 

maksimum çeĢitlilik örneklemesi kullanılarak seçilmiĢtir. Burada amaç, Yıldırım ve 

ġimĢek‟e (2011) göre, göreli olarak küçük bir örneklem oluĢturmak ve bu 

örneklemde çalıĢan probleme taraf olabilecek bireylerin çeĢitliliğini maksimum 

derecede yansıtmaktır. Bu çalıĢmada maksimum çeĢitlilik örneklemesinin 

seçilmesiyle, imkânları farklı olan (çevre, ulaĢım, oku imkânları vb.) birleĢtirilmiĢ 

sınıflarda, SBD Öğretim Programına iliĢkin daha fazla bilgi elde edilmeye 

çalıĢılmıĢtır. Patton‟a (1987) göre, maksimum çeĢitlilik gösteren küçük bir örneklem 

oluĢturmanın iki yararı vardır. Bunlar: 

1. Örnekleme dair her durumun kendine özgü boyutlarının ayrıntılı bir biçimde 

tanımlanması, 

2. Büyük ölçüde heterojenlik durumlar arasında ortaya çıkabilecek ortak temalar 

ve bunların değerinin ortaya çıkarılması (Akt: Yıldırım ve ġimĢek, 2011: 

109). 

AraĢtırmanın kalitesini yükseltmek için görüĢme yapılacak öğretmenler 

konuyla ilgili önceden bilgilendirilmiĢ ve araĢtırmaya katılım için gönüllü olup 

olmadıkları sorulmuĢtur. Bu Ģekilde araĢtırmanın çalıĢma grubu gönüllülük esasına 

göre oluĢturulmuĢtur. 

Tablo 2.1: Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Özellikleri 

Cinsiyet Bay Bayan 

 19 13 

 

Meslekteki Kıdem (Yıl) 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-9 Yıl 10 Yıl ve 

üzeri 

 8 12 6 6 
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Tablo 2.1 – devam 
 

Eğitim Düzeyi Ön Lisans Lisans Yüksek 

Lisans 

Diğer 

 1 28 2 1 

 

Sınıf Mevcudu 10-24 25-35 36-50 51 ve üzeri 

 27 4 1 - 

 

ÇalıĢmakta Olduğu 

Okulda 

Müdür Yetkili 

Öğretmenim 

Öğretmenim 

 23 9 

 

ÇalıĢma Durumu Kadrolu SözleĢmeli Ücretli 

 15 12 5 

 

Birlikte Okuttuğu sınıf 

sayısı 

5 sınıf bir 

arada 

4 sınıf bir 

arada 

3 sınıf bir 

arada 

2 sınıf bir 

arada 

 12 2 3 15 

 

Okuldaki Öğretmen Sayısı 1 2 3 4 

 12 7 13 - 

 

Programla Ġlgili Hizmet Ġçi 

Eğitim/Seminer aldınız 

mı? 

Evet, aldım Hayır, almadım 

 19 13 

 

3. VERĠ TOPLAMA ARACI 

AraĢtırmada birleĢtirilmiĢ sınıf öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim 

Programının uygulanıĢı ile ilgili görüĢlerini almak için, yarı yapılandırılmıĢ olarak 

geliĢtirilen Öğretmen GörüĢme Formu ve öğretmenler hakkında bilgi almak için 

KiĢisel Bilgi Formu kullanılarak görüĢmeler yapılmıĢtır. 
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Yarı yapılandırılmıĢ sorularla, katılımcıların konunun dıĢına çıkması 

engellenmeye çalıĢılmıĢtır. Ancak bu sorular katılımcının görüĢlerini kısıtlayacak 

nitelikte değildir. Yıldırım ve ġimĢek‟e (2011) göre bu tür formların 

kullanılmasındaki amaç, araĢtırma problemi ile ilgili tüm boyutların ve soruların 

kapsanmasını güvence altına almaktır.  

Öğretmen görüĢme formunda 7 ana soru ve bunların alt maddeleri 

bulunmaktadır. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim programı genel hatlarıyla sorgulanarak 

birleĢtirilmiĢ sınıflarda uygulanma düzeyi tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. GörüĢme 

formunda, “sorunlar”, “uygulamada zorluk”, “gerçek hayata uygunluk”, “öğrenci 

seviyesine uygunluk”, “birleĢtirilmiĢ sınıfa uygunluk”, “yeterlilik”, “kullanıĢlılık” 

gibi araĢtırmadaki önemli kavramlara yer verilmiĢtir. 

Öğretmen GörüĢme Formu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Ġlköğretim Anabilim Dalı‟nda üç öğretim görevlisine sunularak, formla ilgili uzman 

görüĢleri alınmıĢ ve gerekli düzeltmeler ve eklemeler yapılmıĢtır. Formla ilgili 

uygulamada karĢılaĢılması muhtemel sıkıntıları tespit etmek için, Afyonkarahisar‟da 

birleĢtirilmiĢ sınıf öğretmenlerinden rastgele (random) örnekleme yapılarak 5 

öğretmen ile görüĢülmüĢtür. Bu deneme sonrasında formda ortaya çıkan hatalar 

çıkartılmıĢ ve form düzeltilmiĢtir. Bu düzenlemelerden sonra Öğretmen GörüĢme 

Formu son halini almıĢtır. 

4. VERĠLERĠN TOPLANMASI 

AraĢtırma verilerinin 5‟i ulaĢım sıkıntısı olduğundan yazılı olarak, 3‟ü mail 

yoluyla, geriye kalan 24‟ü ile de yüz yüze görüĢme yapılarak ses kayıt cihazına 

kaydedilmiĢtir.  

Afyonkarahisar ilinde bulunan 4 ve 5. sınıfları birleĢtirilmiĢ sınıf kapsamında 

olan 35 okuldan 32‟sine ulaĢılmıĢtır. 3‟ü ile de telefonla irtibat sağlanamadığı için 

görüĢülememiĢtir. UlaĢılan 35 birleĢtirilmiĢ sınıflı ilköğretim okulunda görev yapan 

öğretmenlerin 32‟si ile görüĢülmüĢtür. Katılımcı sayısı gönüllülük esasına göre 

belirlenmiĢ olup araĢtırma 32 öğretmen ile sınırlı kalmıĢtır. 

BirleĢtirilmiĢ Sınıflı Okullarda görev yapan öğretmenlerle yapılan 

görüĢmeler, Afyonkarahisar Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü‟nün 23.03.2010 tarihli 
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yazısında belirtilen, 25.03.2010- 20.05.2010 tarihleri arasında ders saatleri dıĢında 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

5. VERĠLERĠN ANALĠZĠ 

AraĢtırmaya katılan birleĢtirilmiĢ sınıf okutan öğretmenlerle yapılan 

görüĢmelerden elde edilen nitel verilere içerik analizi ve betimsel analiz yapılmıĢtır. 

Verilerin analizinde, öğretmenlerin SBD programı ile ilgili görüĢlerini yansıtarak, 

var olan durumu açıklamak için betimsel analiz, daha detaylı bulguları elde etmek ve 

yorumlamak için de içerik analizi yapılmıĢtır. 

Betimsel analiz, verilerin araĢtırma sorularının ortaya çıkardığı temalara göre 

düzenlenmesine ve görüĢmede kullanılan soruları dikkate alarak yorumlanmasına 

imkân vermektedir (Yıldırım ve ġimĢek, 2011). 

Betimsel analizde elde edilen veriler, daha önceden belirlenen temalara göre 

özetlenir ve yorumlanır. Veriler araĢtırma sorularının ortaya koyduğu temalara göre 

düzenlenebileceği gibi, görüĢme ve gözlem süreçlerinde kullanılan sorular ya da 

boyutlar dikkate alınarak da sunulabilir (Yıldırım ve ġimĢek, 2011: 224). Bu 

çalıĢmada da, katılımcıların görüĢlerinden doğrudan alıntı yapılarak birleĢtirilmiĢ 

sınıfların sorunlarını etkili bir biçimde yansıtması amacıyla betimsel analiz tercih 

edilmiĢtir. 

Betimsel analizde özetlenen ve yorumlanan veriler içerik analizinde daha derin bir 

iĢleme tabi tutulur ve betimsel bir yaklaĢımla fark edilmeyen kavram ve temalar bu analiz 

sonucu keĢfedilebilir. Bu amaçla toplanan verilerin önce kavramsallaĢtırılması, daha sonra 

ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı bir biçimde düzenlenmesi ve bu veriyi açıklayan 

temaların saptanması gerekmektedir (Yıldırım ve ġimĢek, 2011: 227).  

Bu araĢtırmada da, içerik analizi sürecinde, sözcükler ve cümleler organize 

edilerek ve yorumlanarak kodlara ulaĢılmıĢ, bunlar arasındaki iliĢkiler ise 

yorumlanarak ve yapılandırılarak temalar oluĢturulmuĢtur. Bu makro uygulamalar 

sürecinde öğretmen görüĢleri daha iyi organize edilmeye, uygulamadaki sorunlar ve 

beklentiler anlaĢılır hale getirilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu iĢlemlerin yapılmasında nitel 

veri analizinde kullanılan bilgisayar programından (Nvivo 7) faydalanılmıĢtır. Nvivo, 

nitel araĢtırmalarda kullanılan bir istatistik programıdır. Kodların ve temaların 

organize edilmesinden sonra bulguların tanımlanması ve yorumlanmasıyla elde 
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edilen verilerin analizi tamamlanmıĢtır. Ayrıca öğretmenlerden alınan kiĢisel bilgiler 

sayı ve yüzde hesaplamalarıyla nicel olarak analiz edilmiĢtir.  

ġekil 1: AraĢtırma Verilerinin Toplanması ve Analizinde Ġzlenen Süreç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodlama iĢlemini bir örnekle göstermek yararlı olacaktır. Katılımcının 

“Birleştirilmiş sınıf öğretmeni olarak Sosyal Bilgiler dersi öğretiminde 

karşılaştığınız sıkıntılar nelerdir?” sorusuna verdiği cevap:  

- Birleştirilmiş sınıflarda sosyal bilgiler dersinde özellikle 5 sınıfın da bir 

arada olduğu okullarda konuların öğrencilere ağır geldiği kanısındayım. 

Öğretmenlerle görüĢülmesi ve görüĢmelerin ses kaydının alınması. 

Ses kayıtlarının bilgisayarda yazıya geçirilmesi ve bu 

yazıların Nvivo 7 programıyla organize edilmesi. 

GörüĢme verilerinin kod listelerinin hazırlanması. 

Temaların belirlenmesi ve bu temalara 

kodların atanması 

AraĢtırma sonuçlarına göre tema ve 

kodların organize edilmesi 

Temalara göre verilerin açıklanması, yorumlanması, alıntılara yer 

verilmesi ve bunların bilimsel bir formatta yazılması. 
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Değişik öğretim yöntem ve tekniklerinin sık sık kullanılması gerektiğini 

biliyoruz; ama bu tarzda sınıflarda o kadar çok zamanımız olmadığından 

dolayı konuları yetiştirmemiz bile sıkıntılı oluyor. Önemli olan konuları 

anlatmak değil onları öğretebilmek olduğundan bana göre birleştirilmiş 

sınıflarda konuların biraz daha az ve hafif olması lazım. Yoksa sadece 

anlatmakla kalacak birçok öğretmen arkadaşlar öğretim kısmı hep zayıf 

kalacak. 

Cevabın tamamı Sosyal Bilgilerde karĢılaĢılan sıkıntılar olduğu için “Sosyal 

Bilgilerde KarĢılaĢılan Sıkıntılar” düğümüne (node) atanmıĢtır. Ayrıca seçili alan 

kavramla ilgili olumsuz bir düĢünce olduğu için “Olumsuz GörüĢler” düğümüne 

atanmıĢtır.  

6. GEÇERLĠK VE GÜVENĠRLĠK 

Yıldırım ve ġimĢek‟e (2011) göre Nitel araĢtırmalara yöneltilen en önemli 

eleĢtirilerden birisi, özellikle güvenirlik konusunda nicel araĢtırmalarda olduğu gibi 

yaygın olarak kullanılan tanımların, yöntemlerin ve testlerin olmayıĢıdır. Oysa nitel 

araĢtırmada gerek güvenirlik gerekse geçerlik ile ilgili alınan birtakım önlemler 

vardır.  Bu önlemler nicel araĢtırmadaki önlemlerden farklıdır. Bu farklılığın nedeni, 

nitel araĢtırmaların temel varsayımlarından ve sosyal olayların araĢtırılmasında 

dikkat edilmesi gereken öğelerden kaynaklanmaktadır.  

Nitel araĢtırmaya temel oluĢturan ilkelerden birisi, gerçeklerin bireylere ve 

içinde bulunulan ortama göre sürekli bir değiĢme içinde olduğu ve araĢtırmanın 

benzer gruplarda tekrarlanmasının aynı sonuçlara ulaĢmayı mümkün kılmadığını en 

baĢtan kabul etmektir (Yıldırım ve ġimĢek, 2011: 259). 

Geçerlik, araĢtırma sonuçlarının doğruluğunu konu edinir. Dış geçerlik, elde 

edilen sonuçların benzer gruplara ya da ortamlara aktarılabilirliğine, iç geçerlik ise 

araĢtırma sonuçlarına ulaĢırken izlenen sürecin çalıĢılan gerçekliği ortaya 

çıkarmadaki yeterliğine iliĢkindir (LeCompte ve Goetz, 1982; Akt. Yıldırım ve 

ġimĢek, 2011:254). 

AraĢtırmada iç geçerliğin sağlanması için, veri toplama aracının konuyu genel 

hatlarıyla kapsaması sağlanmıĢtır. Tan‟a (2005) göre Öğretim programlarını dört 

temel öğeden oluĢmaktadır. Bunlar:  
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1) Amaç (Hedef),  

2) Ġçerik,  

3) Eğitim Durumları (Öğrenme-Öğretme Süreci),  

4) Ölçme ve Değerlendirme.  

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programını da bu dört temel öğe açısından 

inceleyeceğiz. Öğretmen görüĢme formunda bulunan soruların bu öğelerinin 

sorgulaması ve her biri ile ilgili fikir vermesi sağlanmıĢtır. 

Şekil 2: Öğretmen Görüşme Formundaki Soruların SBD Öğretim Programının 

Temel Öğeleriyle İlişkisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

Nitel araĢtırmalarda güvenirliği sağlamanın yollarından biri araĢtırmaya 

araĢtırmacının dıĢında baĢka araĢtırmacıların da katılmasıdır. Yıldırım ve ġimĢek‟e 

(2011) göre bu yolla birden fazla araĢtırmacının aynı gözlem aracıyla veri toplaması, 

analizlerini yapması, sonuçlara ulaĢılması,  bu sonuçların karĢılaĢtırılması ve ortak 

noktaların tespit edilmesi, araĢtırmanın diğer araĢtırmacılar tarafından kabul 

edilebilir olmasını sağlayacaktır. 

 EĢ gözlemci, eğitim, psikoloji, antropoloji gibi bilim dallarında araĢtırma 

sürecinin niteliğinin yükseltilmesi amacıyla, bir baĢka gözlemciyle çalıĢılmasıdır. 

AMAÇ 

 

SOSYAL BĠLGĠLER 

DERSĠ ÖĞRETĠM 

PROGRAMI 

ĠÇERĠK ÖĞRENME 

ve 

ÖĞRETME 

ÖLÇME 

ve 

DEĞERLENDĠRME 

GörüĢme 

formunun 4. 

sorusu ve alt 

maddeleri 

2. soru ve alt 

maddeleri. 4. 

sorunun “b” 

maddesi. 

GörüĢme 

formunun 3. 

sorusu 

GörüĢme formunun 5. 

Sorusu ve alt maddesi 
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KiĢiler arası iliĢkileri konu edinen araĢtırmalarda sıklıkla bir eĢ gözlemciyle 

çalıĢılmaktadır (Borg ve Gall, 1979; Akt: Selçukoğlu, 2006). 

Bu araĢtırmada da bir eĢ gözlemciyle çalıĢılmıĢtır. EĢ gözlemci Afyon 

Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġlköğretim Sınıf Öğretmenliği 

Anabilim Dalın‟nda yüksek lisansını tamamlayan Süreyya ġevki YILDIZ‟dır. EĢ 

gözlemci, Nvivo 7 programı ile ilgili eğitim almıĢ olup nitel araĢtırmalar üzerine 

çalıĢmalar yapmaktadır. 

AraĢtırmanın güvenilirlik hesaplaması için Miles ve Huberman‟ın (1994) 

önerdiği güvenirlik formülü kullanılmıĢtır.  

Güvenirlik = [GörüĢ Birliği / (GörüĢ Birliği + GörüĢ ayrılığı)] × 100 

Bu çalıĢmada, gözlemciler arasındaki uyum değerini tespit etmek için, 

temalara yapılan kodlamaların yüzdelik değerleri karĢılaĢtırılacaktır. Çünkü bu 

kodlamalar araĢtırma bulgularının açıklanmasını sağlayan ana unsurlardır. Bundan 

dolayı gözlemciler arasındaki uyumu daha iyi yansıtacağı düĢünülmektedir. 

Tablo 2.2: Gözlemciler Arası Uyum Değerleri 

 Olumlu GörüĢler Olumsuz GörüĢler 

Gözlemci EĢ 

Gözlemci 

Yüzdelik 

Uyum 

Gözlemci EĢ 

Gözlemci 

Yüzdelik 

Uyum 

SBD’de KarĢılaĢılan 

Sıkıntılar Teması 

% 6,25 % 8,48 % 86,8 % 93,75 % 87,53 % 96,6 

Ġçerik ve Etkinlikler 

Teması 

% 18,42 % 14,25 % 88,6 % 81,58 % 75,07 % 96 

Yapılandırmacılık 

Teması 

% 45,72 % 43,11 % 97,1 % 54,28 % 49,14 % 95,2 

Beceri ve Kazanımlar 

Teması 

% 44,89 % 39,76 % 94,2 % 55,11 % 60,12 % 95,8 

Ölçme ve 

Değerlendirme Teması 

% 42,86 % 38,14 % 94,4 % 57,14 % 65,42 % 93,6 

Ortalama %31,6 % 28,7 % 92,2 % 68,3 % 67,4 % 95,4 
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Tablo 2.2‟de görüldüğü gibi, gözlemci ve eĢ gözlemcinin temalara yaptıkları 

kodlamaların tutarlılığı; olumlu görüĢlerde ortalama % 92,2; olumsuz görüĢlerde 

ortalama % 95,4 olduğu görülmektedir. Yapılan tüm kodlamaların ortalama % 93,8 

tutarlı olduğu tespit edilmiĢtir. Bu sonucun % 90‟ı (Miles ve Huberman, 1994: 64) 

geçmesi nedeniyle yapılan kodlamanın güvenilir olduğu kabul edilmiĢtir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR VE YORUM 

ÇalıĢmanın bu bölümünde birleĢtirilmiĢ sınıf öğretmenlerinin, görüĢme 

formundaki sorulara verdikleri cevaplar incelenecektir. Bulguların daha anlaĢılır 

olabilmesi için kodlamayla oluĢturulan; 

a) Sosyal Bilgiler Dersinde Karşılaşılan Sıkıntılar, 

b) İçerik ve Etkinlikler, 

c) Yapılandırmacılık, 

d) Beceri ve Kazanımlar, 

e) Ölçme ve Değerlendirme temaları altında, “Olumlu GörüĢler ve Olumsuz 

GörüĢler” ile kıyaslanarak ele alınması gerekliliği düĢünülmüĢtür. Ayrıca 

analiz sonucunda değiĢkenler ile temalar arasındaki iliĢki, kelime frekansları 

çeĢitli matrislerle açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. 

Nitel araĢtırmaların okunabilirliğini artırmak için bulgular kısmının mantıklı, 

açık, akıcı bir dille yazılması gerekmektedir. Bulguların araĢtırmacı ve okuyucu 

kitlesinin ortak dil kullanımına göre düzenlenmesi, ortak kavramlara uygun olarak 

yazılması, gereksiz yere aĢırı teknik sözcüklerden ve kavramlardan kaçınılması 

gerekir (Yıldırım ve ġimĢek, 2011: 242). Nitel araĢtırmalarda bulgular kısmında ve 

bulguların alt baĢlıklarında öğretmen görüĢlerinden doğrudan alıntı yapılarak ortak 

görüĢü temsil mahiyetindeki düĢünceler tercih edilmiĢtir.  

1. SOSYAL BĠLGĠLER DERSĠNDE KARġILAġILAN SIKINTILARA 

ĠLĠġKĠN BĠRLEġTĠRĠLMĠġ SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN 

GÖRÜġLERĠ 

Sosyal Bilgiler Dersinde karĢılaĢılan sorunları tespit etmek için öğretmenlere 

görüĢme formunun 1. sorusu yöneltilmiĢtir. 

- BirleĢtirilmiĢ sınıf öğretmeni olarak Sosyal Bilgiler Dersi öğretiminde 

karĢılaĢtığınız sıkıntılar nelerdir?  

Öğretmenlerin bu soruya verdikleri cevaplar doğrultusunda “Sosyal Bilgiler 

Dersinde KarĢılaĢılan Sıkıntılar” temasına ulaĢılmıĢ ve bu baĢlık altında kodlama 
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yapılmıĢtır. Tema ile ilgili kod referansları ve kodlama katılımcı sayısı Tablo 3.1‟de 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 3.1: “Sosyal Bilgiler Dersinde Karşılaşılan Sıkıntılar” Temasıyla İlgili 

Yapılan Kodlamaya İlişkin Bilgiler 

 

Tema 

Kodlama Yapılan 

KiĢi 

Sayısı 

Kelime 

Sayısı 

Olumlu 

GörüĢ 

Olumsuz 

GörüĢ 

Sosyal Bilgiler Dersinde 

Karşılaşılan Sıkıntılar 

 

32 

 

1737 

 

% 6,25  

 

% 93,75 

 

 “Sosyal Bilgiler Dersinde KarĢılaĢılan Sıkıntılar” temasına yapılan tüm 

kodlama bilgileri Tablo 3.1‟de gösterilmiĢtir. Tema ile ilgili genel görüĢlerin elde 

edilmesi için sorunun cevaplarında, 32 kiĢinin söylemiĢ olduğu 1737 kelime 

kodlanmıĢtır. Bununla ilgili öğretmen görüĢleri Tablo 3.2‟de gösterilmiĢtir. 

Tablo 3.2: “Birleştirilmiş Sınıf Öğretmeni Olarak Sosyal Bilgiler Dersi 

Öğretiminde Karşılaştığınız Sıkıntılar Nelerdir?” Sorusuna Verilen Cevaplara 

İlişkin Bulgular 
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Olumlu GörüĢler Olumsuz GörüĢler Kelime 

Frekansları 

“Her hangi bir 

sıkıntıyla 

karĢılaĢmadım.” 

(SNE) 

 

“Ders kitabında çalıĢma kitabı 

etkinliklerinin gösterilmeyiĢi.” 

(DNU) 

“Bir sene 4. sınıf konularının, 

diğer sene 5. sınıf konularının 

okutulması sorun oluĢturmaktadır. 

Bu müstakil sınıflara göre 

dezavantaj oluĢturmaktadır. Bazı 

konularda ön bilgiler istendiği 

zaman 4. sınıfta 5. sınıf 

konularıyla ilgili öğrencide ön 

bilgi olmamaktadır. Bu da 

derslerde ulaĢılması hedeflenen 

kazanımlara ulaĢılamamasına 

sebep olmaktadır.” (SĠY) 

 

“DönüĢümlü Sınıf” 

ifadesi %84,4 

düzeyinde, 

“Vakit Sıkıntısı” 

ifadesi %86 düzeyinde 

diğer kelimelere göre 

anlamlı bulunmuĢtur.  
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Tablo 3.2 -devam 

 
Olumlu GörüĢler Olumsuz GörüĢler Kelime  

Referansları 

 

 “BirleĢtirilmiĢ 

Sınıflarda Sosyal 

Bilgiler dersinde 

karĢılaĢtığım sıkıntı 

yok.” (SNEY) 

 

 

 

 “4. sınıf öğrencisi eğer 5. sınıf 

müfredatı iĢleniyorsa önce 5. 

sınıf konularını öğreniyor 

sonra geriye dönüp 4. sınıf 

konularını öğreniyor. 

KarĢılaĢılan en büyük sıkıntıyı 

bu durum oluĢturmaktadır. 

Sosyal Bilgiler dersi 

programında konular çok 

basite indirgenmiĢ. Bu yönüyle 

öğrenciler için kesinlikle 

yeterli bir program değildir.” 

(SNB) 

“Konuların çok fazla olması ve 

ayrıntı içermesi sorun 

olmaktadır.” (HCġ)  

 

Sıkıntı&Sorun: 25 

defa, 

Zaman&Vakit&Süre: 

12 defa 

Konu: 54 defa 

Değil: 14 defa 

kullanılmıĢtır.* 

 

T
o
p

la
m

 

K
o
d

 

R
ef

er
a
n

sı
  

2 

 

30 

 

1737 

*Konudan bağımsız kelimeler (bağlaç vb.) göz ardı edilmiĢtir. 

Tablo 3.2‟de görüldüğü gibi 2 öğretmenin olumlu görüĢüne karĢılık 30 

öğretmenin de içerik ekleme konusunda olumsuz görüĢü bulunmaktadır. Örnek 

öğretmen görüĢleri Ģöyledir:  

 “Bu sene 4. sınıf Sosyal Bilgiler öğretiliyor. Bu sene herhangi bir problemle 

karşılaşmadım ama geçen sene 5. sınıf olduğu için 4. sınıflara anlatırken baya 

problem yaşadım. Çünkü onun seviyesi daha az oluyor. Bu sene ki tek sıkıntım Sosyal 

Bilgiler 4. sınıf dersi olduğu için daha hafif dersler oluyor ve 5. sınıflara daha hafif 

gelmesi.” (DNS)  

 “Her yıl 4. veya 5. sınıfın kitabının işlenmesi bir takım güçlükler 

getirmektedir. 4. sınıftaki öğrencilere 5. sınıf kitabının işlenmesi ya da 5. sınıf 

öğrencileriyle 4. sınıf kitabının işlenmesi seviye üstü ya da seviye altında kalmasına 
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sebep oluyor. Bireysel sınıflara göre daha geride kalıyor. Yapılan sınavlarda o yılın 

kitabı değil de diğer yılın kitabı işleniyorsa öğrenciler sınavda daha az sayıda soru 

cevaplandırıyorlar.” (HCÖ)  

 “İlk olarak 2 sınıfın bir arada olması nedeniyle programda 4. sınıfa yeni 

başlayan bir öğrencinin 5.sınıf sosyal bilgiler dersini işlemeye başlaması sorundur. 

Çünkü öğrencinin hazır bulunuşluğu düşünüldüğünde 4. sınıf öğrencisi 4. sınıf sosyal 

bilgiler dersini alması gerekmektedir. Bu sebeple 5.sınıftaki sosyal bilgiler dersini 

anlamaları açısından sıkıntılar olmaktadır. Birleştirilmiş sınıflarda öğretimin 

planlanması, uygulanması, ölçme değerlendirme ve sınıfın yönetimi bağımsız 

sınıflara göre daha karmaşık ve güçtür. Buna ek olarak, birleştirilmiş sınıf 

uygulaması, köye yönelik bir uygulamadır. Öğretmenin başarılı olması köyü iyi 

tanımasına da bağlıdır. Bunu için öğretmen, köyün tarihçesini, coğrafi, ekonomik ve 

toplumsal yapısını, gelenek ve göreneklerini iyi incelemeli ve gözlemelidir.” (ĠHAġ)  

 Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere öğretmenler sosyal bilgiler 

dersinde bir sene 4. sınıfın kitabı diğer sene 5. sınıfın kitabının okutulmasının sorun 

teĢkil ettiğini düĢünmektedirler. Ayrıca birleĢtirilmiĢ sınıflarda en önemli 

sorunlardan biri de vakittir. Öğretmenler iki ya da daha çok sınıfın 

birleĢtirilmesinden oluĢan sınıfta sürenin tam olarak yetmediğini belirtmektedir. 

Dolayısıyla etkinliklerin de bu tür sınıflarda istenilen düzeyde gerçekleĢmediğini 

düĢünmektedirler. Vakit sıkıntısı çeken öğretmenlerin görüĢleri Ģöyledir:  

  “Sadece Sosyal Bilgiler dersinde değil bütün derslerde karşılaştığımız 

problemler, birleştirilmiş sınıflarda etkinlikler konusu var kitaplardaki ve çalışma 

kitabındaki etkinlikler ders süresi boyunca yetişmiyor. Ödev olarak versek bile 

anlamadan yapınca yanlış ve eksik oluyor. Yani süre sıkıntımız var.” (EP)   

 “Ödevli işlenen ders saatinde öğrenciler bazı konuları anlamakta sıkıntı 

yaşıyorlar. İstenen öğrenme gerçekleşmiyor ya da kısmen gerçekleşiyor. Materyal 

sıkıntısı yaşadığımız oluyor. Ders saati süresi diğer sınıflar nedeniyle bölündüğü için 

süre sıkıntısı yaşanıyor. Diğer sınıflar zaman zaman dersi böldükleri için soru 

sorarak örneğin, öğrencide oluşan dikkat dağılması dersi olumsuz etkiliyor.” (SNĠ)  

 Farklı sorunlar olduğunu belirten öğretmenlerin görüĢleri de Ģöyledir: 
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 “Sıkıntı sadece iki sınıfın bir arada olmasındadır. Öğrenci taşımalı sistemden 

veya nakillerden dolayı sınıfının konularını görememe gibi sorunlarla 

karşılaşmaktadır.” (SNK) 

 “Sadece Sosyal Bilgiler dersinde değil, bütün derslerde çocukların dikkati 

dağılıyor. Yani iki sınıfın bir arada olmasının vermiş olduğu dezavantaj var.” (EEġ) 

 “2009-2010 eğitim öğretim yılında sosyal bilgiler dersinde karşılaştığım en 

büyük sorun ders kitabında çok konunun olması ama içeriğinin fazla olmaması. Çok 

fazla konu olmasından dolayı sene sonuna kadar konuları yetiştirmek için çok çaba 

sarf ettim ama yine de konuları yetiştiremedim.” (ÇYÇ)  

 “Diğer derslerde olduğu gibi sınıfın kalabalık olmasından (5 sınıfın bir arada 

olmasından) kaynaklanan sıkıntılar var. Daha çok tabi ödevlendirme yapıyoruz ve 

çocuklardan dönüt alma konusunda biraz zorlanıyoruz.” (DNÇ)   

 “Birleştirilmiş sınıflarda öğretmen çok değiştiği için sınıf seviyesi düşük 

oluyor. Bu nedenle konuyu çok basite indirgeyerek anlatmak gerekiyor. Birleştirilmiş 

sınıfta hepsinin birden ilgisini çekip toparlayıp seviyelerine uygun anlatmak çok 

vakit alıyor, ders saati aksıyor.” (AFAL)  

Öğretmenlerin görüĢlerini incelediğimizde birleĢtirilmiĢ sınıflarda Sosyal 

Bilgiler Dersinde yaĢadıkları sıkıntıları; Sosyal Bilgiler Dersinin dönüĢümlü olarak 

iĢlenmesi, öğrenci sayısının fazlalığı, vakit sıkıntısı, konuların çokluğu, materyal 

eksikliği, öğrencilerin seviye farklılıkları gibi faktörlerde toplayabiliriz. 

BirleĢtirilmiĢ sınıflarda SBD programının dönüĢümlü iĢlenmesi –bir yıl 

dördüncü sınıfın programı diğer yıl beĢinci sınıfın programının okutulması- öğretim 

sürecinde bazı sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. Bu durumda 4. sınıf 

öğrencisinin 5. sınıf programı görmesinin o sınıfın öğrencilerinin hazır bulunuĢluk 

düzeyi için uygun olmamaktadır. 5. sınıf öğrencileri için de 4. sınıf programının 

iĢlenmesi bazen dersin o sınıfın öğrencilerinin seviyelerinin altında iĢlenmesi 

sonucunu doğurmaktadır.  

BirleĢtirilmiĢ sınıflarda öğrenci sayısının çokluğu da sorun olmaktadır. 

Öğrenci sayısının artması sınıf atmosferini olumsuz etkilemekte ve sınıf disiplinini 

bozmaktadır. Öğretmen bir sınıfla ilgilenirken diğer sınıflardan dersin akıĢını 
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etkileyecek bir soru gelebilmekte ve öğrencilerin motivasyonu dağılmaktadır. Bu 

durumda öğrencileri tekrar motive etmek için öğretmenin daha fazla gayret sarf 

etmesi gerekmektedir.  

BirleĢtirilmiĢ sınıflarda özellikle, 5 sınıfın birleĢtirildiği gruplarda, derslerin 

programdaki gibi iĢlenmesi için öğretmenlerin zaman sıkıntısı yaĢadığı 

görülmektedir. Zamanında bitmesi gereken konular sonraki zamanlara ertelenmekte 

ve yılın sonuna doğru ertelenen bazı konular da bitirilememektedir. Bulunduğu 

sınıfın kazanımlarına ulaĢması gereken öğrenciler, bitirilemeyen konular yüzünden 

kazanımların hepsine ulaĢamamaktadır. 

BirleĢtirilmiĢ sınıflarda öğrenci sayısının çokluğunun yanında öğrenciler arası 

seviye farklılığı da büyük problem teĢkil etmektedir. Bazen seviye farklılığı, 

öğretmeni öğrenciler için daha fazla etkinlik yapmaya zorlamaktadır. Bu bağlamda, 

öğretmen bazı öğrencilere fazladan etkinlik yapacağından zaman sorununu tekrar 

gündeme getirmektedir.  

2. SBD KĠTAPLARINDAKĠ ĠÇERĠK VE ETKĠNLĠKLERE ĠLĠġKĠN 

BĠRLEġTĠRĠLMĠġ SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN GÖRÜġLERĠ 

SBD içerik ve etkinliklerinin birleĢtirilmiĢ sınıflarda uygulanabilirliğini tespit 

etmek için öğretmenlere görüĢme formunun 2. Sorusu ve alt baĢlıkları yöneltilmiĢtir: 

- Sosyal Bilgiler ders ve çalıĢma kitabındaki içerik ve etkinliklerin 

birleĢtirilmiĢ sınıfta öğrenim gören öğrencilere uygun olduğunu düĢünüyor 

musunuz? 

1) Öğrenci özelliklerine uygun ek etkinlik yapmaya ihtiyaç duyuyor musunuz? 

2) Etkinlikleri uygularken zorluklarla karĢılaĢıyor musunuz? KarĢılaĢıyorsanız 

bunlar nelerdir? 

3) Uygulamadığınız ya da uygulayamadığınız etkinlikler oluyor mu? Eğer varsa 

bunlar ne tür etkinliklerdir? 

4) Mevcut içerik birleĢtirilmiĢ sınıf öğrencilerini belirlenen kazanımlara 

ulaĢtırmakta mıdır? BirleĢtirilmiĢ sınıflar için içerik değiĢtirme ya da içerik 

eklemesi yapılabilir mi? 
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Öğretmenlerin bu sorulara verdikleri cevaplar doğrultusunda “Ġçerik ve 

Etkinlikler” temasına ulaĢılmıĢ ve bu baĢlık altında kodlama yapılmıĢtır. Tema ile 

ilgili kod referansları ve kodlama katılımcı sayısı Tablo 3.3‟de gösterilmiĢtir. 

Tablo 3.3: “İçerik ve Etkinlikler” Temasıyla İlgili Yapılan Kodlamaya İlişkin 

Bilgiler 

 

 

Tema 

Kodlama Yapılan 

KiĢi 

Sayısı 

Kelime 

Sayısı 

Olumlu 

GörüĢ 

Olumsuz 

GörüĢ 

İçerik ve Etkinlikler 32 6291  % 18,42 % 81,58 

Alt Temalar     

Ek Etkinlik 26 439 % 11,53 % 88,47     

Uygulamadaki Zorluk 28 799 % 3,57 % 96,43  

Uygulanamayan 

Etkinlikler 

29 585 % 3,45 % 96,55 

İçerik Eklemesi 20 814 % 10 % 90   

 

“Ġçerik ve etkinlikler” temasına yapılan tüm kodlama bilgileri Tablo 3.3‟te 

gösterilmiĢtir. Tema ile ilgili genel görüĢlerin elde edilmesi için sorunun 

cevaplarında, 32 kiĢinin söylemiĢ olduğu 3704 kelime kodlanmıĢtır. Bununla ilgili 

öğretmen görüĢleri Tablo 3.4‟te gösterilmiĢtir. 
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Tablo 3.4: “Sosyal Bilgiler Ders Ve Çalışma Kitabındaki İçerik Ve Etkinliklerin 

Birleştirilmiş Sınıfta Öğrenim Gören Öğrencilere Uygun Olduğunu Düşünüyor 

musunuz?” Sorusuna Verilen Cevaplara İlişkin Bulgular 
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Olumlu GörüĢler Olumsuz GörüĢler Kelime 

Frekansları 

“Konular eğlenceli bir 

Ģekilde iĢlenilmiĢ, resimli 

öğelerle konular dikkat 

çekici bir Ģekilde 

verilmeye çalıĢılmıĢ. Ġlgi 

çekici okuma parçalarıyla 

çocukları kendine 

çekmeyi baĢarıyor. 

Konular diyaloglarla 

dikkat çekiyor. Anlatım 

akıcı, yazılar okunaklı ve 

seviyeye uygun hazırlık 

ve değerlendirme soruları 

güzel hazırlanmıĢ. 

Konuların iĢlenmesinde 

ara yerlere soruların 

sıkıĢtırılması çocukların 

konuya adapte olmasını 

sağlıyor.” (HCÖ) 

“Ders ve çalıĢma 

kitabındaki etkinlikler 

öğrencilerin düzeylerine 

uygun.” (SNEY) 

 “BirleĢtirilmiĢ sınıf için 

içerik uygundur.” (HCU) 

 

“Uygun olduğunu 

düĢünmüyorum. Çünkü 

birleĢtirilmiĢ sınıfta eğitim gören 

çocuklar hep bir adım geriden 

geliyor. Bu yüzden konular 

seviyelerine uygun olmuyor.” 

(SNAT) 

“Kesinlikle uygun olduğunu 

düĢünmüyorum. Bazı 

etkinliklerde zaten sorular çok 

karıĢık yani bakınca öğretmenin 

kendisi bile anlamıyor. Bazı 

etkinliklerde çocukların 

birleĢtirilmiĢ sınıflarda zaten 

yeterince kaybı var. O yüzden 

düĢünmüyorum.” (EEġ) 

“Tam olarak uygun olduğunu 

düĢünmüyorum. ġehir merkezine 

uzak olduğumuz için çoğu 

etkinliği uygulayamadan, metinsel 

iĢlenmekteyiz. Bu da öğrencilerin 

etkinliklerde yer alan davranıĢları 

kazanamamasına sebep 

olmaktadır.” (SLÇ) 

 “Uygun olduğunu 

düĢünmüyorum. Ders saatimizin 

ikiye bölünmesi sebebiyle bazı 

konular hızlı iĢlenmekte ve bu 

sebepten dolayı verim 

alınmamaktadır. Etkinliklerde 

hazırlanmıĢ olan bazı sorular bu 

yüzden öğrencilerimiz için 

zorluklar oluĢturuyor.” (EYE) 

 

Seviye uygun 

değil” kelimeleri 

%90,7 düzeyinde 

“Vakit Sıkıntısı” 

kelimeleri %95,6 

düzeyinde diğer 

kelimelere göre 

anlamlı 

bulunmuĢtur. 

Etkinlik: 102 defa, 

Ġçerik & Konu : 66 

defa, 

DüĢünmüyorum, 

zorlanıyorum, 

katılmıyorum, 

yetiĢtiremiyorum, 

yapamıyorum: 36 

defa, 

Zaman&Vakit: 36 

defa 

kullanılmıĢtır.* 
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3704 

*Konudan bağımsız kelimeler (bağlaç vb.) göz ardı edilmiĢtir. 
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Tablo 3.4‟te görüldüğü üzere SBD itaplarındaki içerik ve etkinliklerin 

uygunluğu ile ilgili 7 olumlu görüĢe karĢılık 31 olumsuz görüĢ mevcuttur. 

Sosyal Bilgiler Dersi, öğretmen kılavuz kitabı, öğrenci ders kitabı ve öğrenci 

çalıĢma kitabı kullanılarak ders yapılmaktadır. Öğretmen kılavuz kitaplarında ders 

konuları ile ilgili bazı teknik ve yöntemler, ipuçları, çeĢitli etkinlik örnekleri 

verilmektedir. Öğretmenler, buradaki yönergelere dikkat ederek ve etkinlikleri sınıf 

seviyesine uygun hale getirerek dersini iĢler. Öğrenci çalıĢma kitabı ise, öğrenci ders 

kitabında bulunan konuların pekiĢtirilmesine imkân sağlayan, öğrencinin farklı 

yönlerden geliĢmesini sağlayan, öğrenci için dersi daha eğlenceli hale getiren 

etkinlikleri içinde barındırmaktadır. Öğrenci ders ve çalıĢma kitabındaki etkinlikleri 

uygun bulan öğretmenlerin görüĢleri Ģöyledir:  

“Birleştirilmiş sınıf için etkinlikler yeterli oluyor, etkinlikler daha da 

basitleştirilebilirse eğitim daha faydalı ve etkili olacaktır.” (ĠHY) 

“Etkinliklerin uygun olduğunu düşünüyorum.” (SĠYK) 

BirleĢtirilmiĢ sınıf öğretmenleri içerik ve etkinliklerin öğrenciler için uygun 

olduğunu düĢünmektedir. Ġçerik ve etkinliklerin öğrencilerin yaĢlarına uygun olacak 

Ģekilde, görselliğe önem verilerek ve ilgi çekici hale getirilerek hazırlanması 

birleĢtirilmiĢ sınıf öğretmenleri için bir avantaj oluĢturmaktadır. Öğretmenler de 

kendilerine sunulan birçok etkinlikten sınıf için daha etkili olacağını düĢündüğü 

etkinliği seçmektedir. Ayrıca öğretmen; kitaptaki etkinlikleri aynen yapmanın 

yanında öğrencilerin seviyesine, hazır bulunuĢluk düzeyine, okulun ve sınıfın 

Ģartlarına göre de etkinlikleri değiĢtirebilmektedir. 

Tablo 3.4‟te görülen olumsuz düĢünceler bölümünde de belirtildiği gibi okul 

Ģartları, sınıf Ģartları, öğrenci mevcudu, sosyal imkânlar, öğrenci seviyeleri, araç 

gerece ulaĢım imkânı,  müstakil sınıflara göre birleĢtirilmiĢ sınıfların aleyhine bir 

durum teĢkil etmektedir. Anlatılan sebeplerden dolayı öğretmenler birtakım 

sıkıntılarla karĢılaĢmaktadır. Konuyla ilgili öğretmenlerin görüĢleri Ģöyledir: 

“Birleştirilmiş Sınıflı Okullar genellikle kırsal kesimlerde olduğu 

düşünüldüğünde kitaplardaki „‟… araştırınız, … inceleyiniz, … internetten 

resimlerini indirip yapıştırınız vb.„‟ yönergeleri öğrenciler yapamamaktadır. Bir 

diğer husus kitaplar program gereği bilgi içermiyor fakat deneme sınavlarında 
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öğrencilere bilgi içerikli sorular yöneltiyor. Etkinliklerin amacı öğrenciye ev ödevi 

değil, kazanımların sınıf ortamında öğretmen-öğrenci etkileşimiyle pekiştirilmesini 

sağlamaktır. Birleştirilmiş Sınıflı Okullarda öğretmenler öğrenci çalışma kitabını 

ödevli saatlerde öğrencilerine ödev olarak vermekte ya da ev ödevi olarak 

vermektedir. Birleştirilmiş Sınıflı Okullarda maddi imkânların kısıtlı olmasından 

dolayı öğretmen aynı zamanda Müdür Yetkili olarak da görev yaptığı için Ders 

Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabının dışında etkinlik hazırlayamamaktadır. 

Etkinliklerin dili öğrenciler için biraz ağır kaçtığı için öğretmen etkinlikleri 

açıklamak zorunda kalıyor, bu nedenle öğretmenli saatte ders anlattığı diğer sınıfta 

öğretmenin gelgitlerinden derslerden kopuyor.” (SNA) 

“Sosyal bilgiler ders kitaplarındaki etkinlikler 4 ve 5 sınıf (yani iki sınıf 

olarak hazırlanmış olduğundan)  1-5 birleştirilmiş sınıflarda etkinliklerin uygulanma 

zamanı biraz daha yetersiz olabiliyor. Ayrıca etkinlikler sınıf seviyesinin üzerinde de 

olabiliyor veya seviyenin altında olma durumu da söz konusu. 5. sınıf olup ta 4. sınıf 

programını gören bir çocuk bazen etkinlikleri basit bulup hemen cevaplıyor ve ders 

ile ilgisi olmayan şeylerle ilgilenebiliyor.” (EAAÇ) 

“Kesinlikle uygun olduğunu düşünmüyorum. Bazı etkinliklerde zaten sorular 

çok karışık yani bakınca öğretmenin kendisi bile anlamıyor. Bazı etkinliklerde 

çocukların birleştirilmiş sınıflarda zaten yeterince kaybı oluyor. O yüzden 

düşünmüyorum.” (EEġ) 

“İçerik ve etkinliklerin tümünün uygun olduğunu söyleyemem. Öğrencilerin 

uygulamada zorlandığı ya da seviyeleri nedeniyle anlamakta güçlük çektikleri 

etkinlikler de var. Bu durumla karşılaşıldığında farklı yayınların ders kitabı ve 

çalışma kitabında yer alan o konuyla ilgili etkinliklerden yararlanma yoluna 

gidildiğinde, bu sorunu azaltmak mümkün oluyor.” (SNĠ) 

Yukarıdaki ifadelerden de anlaĢılacağı üzere öğretmenlerin en fazla sıkıntı 

çektikleri durum, bir sınıfa ders anlattığı esnada diğer sınıflardan gelen sorular 

üzerine devamlı olarak dersin iĢleyiĢinin bölünmesidir. Öğrencilerle etkili bir ders 

iĢlemenin önündeki engellerden biri de vakit sıkıntısıdır. Böyle durumlarda 

öğretmenler etkinlikleri tam olarak yetiĢtirememektedir. Bu da öğrencilerin, bazı 
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konuları tam olarak özümseyemeden geçmelerine neden olduğu için ileride oluĢacak 

bilgi eksikliklerinin de kaynağını oluĢturmaktadır. 

2.1. SBD KĠTAPLARINDAKĠ ETKĠNLĠKLERĠN YETERLĠLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN 

ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠ 

 SBD öğretmen kılavuz kitabı ve öğrenci çalıĢma kitabındaki etkinliklerin 

birleĢtirilmiĢ sınıflarda yeterliliği ile ilgili sorulan sorunun cevaplarında, 26 kiĢinin 

söylemiĢ olduğu 439 kelime kodlanmıĢtır. Bununla ilgili öğretmen görüĢleri Tablo 

3.5‟de gösterilmiĢtir.  

Tablo 3.5: “Öğrencilerin Çevresi ve Özelliklerine Uygun Ek Etkinlik Yapma 

İhtiyacı Duyuyor musunuz?” Sorusuna Verilen Cevaplara İlişkin Bulgular 
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Olumlu GörüĢler Olumsuz GörüĢler Kelime 

Frekansları 

“Ek etkinlik yapmaya çok 

fazla gerek duymuyorum 

çünkü etkinlikler yeterli. 

Bazen olan etkinlikleri 

öğrencilerime yaptırmak 

için zamanımız 

olmadığından etkinlikler 

daha da basitleĢtirilebilir.” 

(ĠHY) 

  

“Aslında ek etkinlik yapmaya 

mutlaka ihtiyaç var ama zaman 

yok. Zaten birleĢtirilmiĢ sınıf 

olduğu için ben o programı zor 

yetiĢtiriyorum.” (DNS) 

“Bazı konularda açıklamalara 

ihtiyaç duyuyorum. Ek 

etkinlikleri öğrencilerin çalıĢma 

kitabındaki etkinlikleri 

anlamakta zorluk çektikleri 

zaman uyguluyorum. Buda 

zamanın yetersizliğinden her 

zaman mümkün olmuyor.” 

(SĠY) 

“Beğenmediğim yön sadece 

basit ele alınan konular, bir de 

uygulanamayacak performans, 

proje ödevlerine yer verilmiĢ 

olması. Ek etkinliklere ihtiyaç 

duymam da baĢka eksi bir yön.” 

(SNEY) 

Köy: 4 defa, 

Etkinlik: 44 defa, 

Ek : 16 defa, 
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Tablo 3.5 –devam 

 Olumlu GörüĢler Olumsuz GörüĢler Kelime 

Referansları 

 
“Öğrenci özelliklerine 

göre ek etkinlik yapmaya 

ihtiyaç duyuyorum.” 

(SNB) 

“Zaman yeterli ise ders 

kitabındaki etkinliklere ek olarak 

etkinliklere (sınıf seviyelerini 

dikkate alarak) yer verilebiliyor. 

Ancak 1-5 sınıf olduğundan kitap 

dıĢında fazla etkinliklere yer 

vermek mümkün olmuyor.” 

(EAA) 

Ġhtiyaç: 9 defa 

kullanılmıĢtır.* 
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23 

 

439 

*Konudan bağımsız kelimeler (bağlaç vb.) göz ardı edilmiĢtir. 

 Tablo 3.5‟de görüldüğü gibi cevaplarında kodlama yapılan öğretmenlerden 

olumlu görüĢ bildirenlerin sayısı (n=3) daha azdır. Buna karĢılık olumsuz görüĢ 

bildirenler çoğunluğu (n=23) oluĢturmaktadır. Öğretmenlerin sorulara vermiĢ 

oldukları cevaplar incelendiğinde sorunların, vakit problemi, sınıfların bir arada 

olması, öğrenciler arasındaki düzey farklılıkları gibi nedenler üzerinde yoğunlaĢtığı 

görülmektedir. Öğretmenler öğrencilerin durumuna, köy Ģartlarına ve kendi 

imkânlarına göre ek etkinlik yapma ihtiyacı duyduğunu belirtmiĢtir. Bu düĢüncede 

olan öğretmenlerin görüĢleri Ģöyledir: 

 “Öğrenci özelliklerine uygun ek etkinlik yapmaya ihtiyaç duyuyorum.” 

(SNU) 

“Tabi ki duyuyorum. Yani bizim daha basite indirmemiz gerekiyor. Çocuğun 

kendi yaşamıyla alakalı olan etkinlikleri düzenlememiz gerekiyor. Kitaptaki 

etkinliklere kalırsak çok sığ kalıyor konular.” (DNP) 

“Tabi öğrencilerin tümü aynı seviyede olmadıkları için ek etkinlikler 

yapmaya ihtiyaç duyuyorum.” (SNİ) 

“Öğrencilerin anlama seviyelerine uygun etkinlik yapıyorum (AFA) 
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“Çevre şartlarına, ekonomik şartlara uygun ek etkinlikler planlanmalı ve 

uygulanmalı. (SNE) 

Öğretmenlerin çoğunluğu (n=23) öğrenci özelliklerine uygun ek etkinlik 

yapma konusunda olumsuz görüĢlere sahiptirler. Olumsuz görüĢlere sahip 

öğretmenlerden birkaç örnek vermek yerinde olacaktır. 

“Oradaki etkinliklerin çoğunu yapamıyoruz ve biz kendimiz indirgemeye 

çalışıyoruz. Mesela etkinlikte Kaymakamla veya Belediye Başkanıyla görüşün dendi 

mi biz muhtarla görüşüyoruz. Bu şekilde indirgemeye çalışıyoruz. Bu şekil öğrenciler 

için daha iyi oluyor.” (EBHİ) 

“Özellikle öğrencilerle tam olarak ilgilenemediğimizde, sınıf kalabalık 

olunca bireysel etkinlik yapmak zorunda kalıyoruz zaten.” (EEġ) 

“Aslında ek etkinlik yapmaya mutlaka ihtiyaç var ama zaman yok. Zaten 

birleştirilmiş sınıf olduğu için ben o programı zor yetiştiriyorum.” (DNS) 

“Aslında ek etkinliğe ihtiyaç var ama zaman sıkıntısı yaşadığım için 

uygulama yapamıyorum.” (SĠYK) 

“Bazı konularda açıklamalara ihtiyaç duyuyorum. Ek etkinlikleri 

öğrencilerin çalışma kitabındaki etkinlikleri anlamakta zorluk çektikleri zaman 

uyguluyorum. Bu da zaman yetersizliğinden her zaman mümkün olmuyor.” (SĠY) 

2.2. SBD KĠTAPLARINDAKĠ ETKĠNLĠKLERĠN UYGULANIġINA ĠLĠġKĠN 

ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠ 

 SBD kitaplarındaki etkinliklerin uygulanması esnasında karĢılaĢılan 

sıkıntılara yönelik sorulara verilen cevaplarda 28 kiĢinin söylemiĢ olduğu 799 kelime 

kodlanmıĢtır. Bununla ilgili öğretmen görüĢleri Tablo 3.6‟da gösterilmiĢtir. 
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Tablo 3.6: “Etkinlikleri Uygularken Zorluklarla Karşılaşıyor musunuz? 

Karşılaşıyorsanız Bunlar Nelerdir?” Sorusuna Verilen Cevaplara İlişkin Bulgular 
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Olumlu GörüĢler Olumsuz GörüĢler Kelime  

Referansları 

“Etkinlikleri uygularken 

sıkıntı yaĢamıyoruz” 

(SNK) 

 

 

 

“Zorluklar yaĢanıyor. Etkinlik 

kitabındaki etkinliklerin seviyesi 

oldukça yüksek olabiliyor. Bazen 

bu etkinlikleri müstakil sınıflı bir 

köy okulunda uygulamak bile 

oldukça zor olabiliyor. Kaldı ki 

birleĢtirilmiĢ sınıfta uygulamak 

daha da zor. Çocuklar bu hazır 

bulunuĢluk düzeyiyle 

baĢlamıyorlar.” (SNAT) 

“Etkinliklerde tabi ki zorluklarla 

karĢılaĢıyoruz. Malzeme ve yer 

sorun oluĢturuyor” (AFA)  

“Bazen zorluklarla karĢılaĢılıyor. 

Mesela bu yılki sosyal bilgiler 

dersinde Ġnsanlar ve Yönetim 

temasında belediye baĢkanı ile 

ilgili konuya yer verilmiĢ ve 

etkinlik olarak da belediye 

ziyareti denmiĢ ama çocuğun 

olduğu yer köy, belediyenin ne 

olduğunu bilmiyor ve onunla ilgili 

sorulara cevap vermek zorunda 

kalıyor.” (EAġ) 

“Etkinlikleri uygularken çok 

zorlanıyorum. Çünkü kitaptaki 

bilgiler etkinlikleri yönlendirici 

değil.” (SĠB) 

 

 

“Zor Etkinlikler” 

%89,4 düzeyinde, 

“Araç-

Gereç&Materyal 

eksikliği” %86,8 

düzeyinde diğer 

kelimelere göre 

anlamlı bulunmuĢtur. 

Sınıf: 26 defa, 

Etkinlik: 38 defa, 

Zorluk : 13 defa 

kullanılmıĢtır.* 
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1 

 

27 

 

799 

*Konudan bağımsız kelimeler (bağlaç vb.) göz ardı edilmiĢtir. 

Tablo 3.6‟da görüldüğü gibi öğretmenlerden sadece biri etkinlikleri 

uygularken herhangi bir zorlukla karĢılaĢmadığını belirtmiĢtir. Buna karĢılık 27 

öğretmen de etkinlikleri uygulamada bazı sorunlar olduğunu dile getirmiĢler. 

Öğretmenler bazı konuların öğrencilerin seviyesinin üstünde olduğunu düĢünmekte 



86 

 

ve bazı konularda da birkaç sınıfta bir arada iĢlenmesi nedeniyle zorluk yaĢadıklarını 

ifade etmektedirler. Bu konuda zorluk yaĢayan öğretmenlerin görüĢleri Ģöyledir: 

“Bazı konularda birleştirilmiş sınıfın da etkisini katarsak, etkinliklere zaman 

yetiremiyorum. Etkinlikleri uygularken çeşitli zorluklarla karşılaşıyorum. 

Öğrencilerin evlerinde yeterli kaynaklarının olmayışı, okulumuzun araç-gereçler 

konusunda uygun donanıma sahip olmayışı konuların verimli olarak işlenmesini 

zorlaştırıyor.” (SNB) 

“Derslerde öğrencilerin ön hazırlığı önemlidir. Bunun için öğrenciyi bilgiye 

ulaştıracak kaynak lazım. -İnternet, ansiklopedi vs.- Bunların eksikliği ön hazırlık 

anlamında sıkıntıya yol açıyor. Aynı durum araştırma yaparken de geçerlidir.” 

(SNE) 

 “Bazı etkinliklerde karşılaştığım zorluklar oluyor. Etkinlikte geçen soyut 

kavramları çoğu öğrencinin anlamadığı ya da yanlış anladığı görülüyor. Bu 

durumda soyut kavram üzerinde açıklamalar yaparak, soyut kavramı 

somutlaştırmaya çalışarak öğrencinin anlamasını sağlıyorum. Karşılaşılan başka bir 

sorun ise etkinliklere yeterli cevapların, görüşlerin yazılmadığı. Bunun sebebi 

öğrencinin o etkinliği yapmaya yeterli bilgi birikiminin ve yeterliliğinin olmaması. 

Bu durumla karşılaştığımda çok fazla bir şey yapamıyorum. Bir diğer sorun ise, bazı 

etkinliklerin araştırmaya ya da kaynak taramaya yönelik olması. Çoğu öğrencinin 

evinde araştıracağı yazılı kaynakların ve internetin olmaması nedeniyle bu tür 

etkinlikler maalesef amacına ulaşmamış oluyor.” (SNĠ) 

“Evet. Materyal sıkıntıları. Gezi, gözlem, röportaj gibi uygulamalarda 

kitapta yer alan yer ve kişilerin bulunmaması.” (SLÇ)  

 Olumsuz görüĢ bildiren öğretmenlerin cevapları incelendiğinde araç-gereç, 

eksikliğinden dolayı öğrencilerin derslere hazırlıksız geldiği, derste anlatılanı da 

pekiĢtiremediği vurgulanmıĢtır. 

 “Birleştirilmiş sınıf olma zorluğu var. Süre zaten kısıtlı. 1. sınıftan 5. sınıfa 

kadar öğrenci okuttuğumuz için süre yetmiyor.” (EBHĠ) 

“Öğrencilerin köyde yaşamasından dolayı günlük hayatta karşılaştıkları 

olaylar sınırlı sayıda oluyor. Kitaptaki etkinlikler de belirli standartlarda yaşayan 
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öğrenciler örnek olarak gösterilmiş. Bu da çocukların kitaptaki karakterlerle 

özdeşim kuramamalarına neden olmaktadır. Örneğin; kendi bütçelerini 

oluşturmalarını istediğimde çocuklar bayağı bir zorlandılar. Marketin bile olmadığı 

köyde para harcamaya ihtiyaç duymuyorlar. Dolayısıyla ellerine geçen harçlıkları 

nasıl harcamaları gerektiğini, ne kadar harcamaları gerektiğini kurgulayamıyorlar.” 

(SĠY)  

Olumsuz görüĢ bildiren öğretmenler, kitaplardaki bazı etkinliklerin öğrenciler 

için köy Ģartlarında yeterince etkili olmadığını vurgulamıĢtır. Merkezlerde olan 

Ģartlar köylerde olmadığı için öğrencilere bazı konuların soyut geldiğini 

düĢünmektedirler. 

Tüm görüĢler incelendiğinde, etkinliklerin uygulanması ile ilgili karĢılaĢılan 

zorlukları, zaman yetersizliği, öğrenciler arası seviye farklılıkları, materyal eksikliği, 

köyün oluĢturduğu Ģartlar gibi maddelerde toplayabiliriz. 

2.3. SBD DERS KĠTAPLARINDAKĠ UYGULANAMAYAN ETKĠNLĠKLERE 

ĠLĠġKĠN ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠ 

 SBD öğretmen kılavuz kitabı ve öğrenci çalıĢma kitabındaki uygulanamayan 

etkinliklerin türünü belirlemek için sorulan sorunun cevaplarında, 29 kiĢinin 

söylemiĢ olduğu 585 kelime kodlanmıĢtır. Bununla ilgili öğretmen görüĢleri Tablo 

3.7‟de gösterilmiĢtir.  

Tablo 3.7: “Uygulamadığınız ya da Uygulayamadığınız Etkinlikler Oluyor mu? 

Eğer Varsa Bunlar Ne Tür Etkinliklerdir?” Sorusuna Verilen Cevaplara İlişkin 

Bulgular 

 

Olumlu GörüĢler Olumsuz GörüĢler Kelime 

Frekansları 

“Hayır, 

uygulayamadığım 

etkinlik yok.” (SĠYK) 

 

 

“Ġki sınıf bir arada olduğu için 

süre yetmiyor, bu yönde 

sıkıntım var. Anahtar kavramlar 

için etkinliklerde ipuçları yok, 

öğrencilerden sözlükten 

bulmaları isteniyor, bu da onları 

sıkıyor. Daha farklı etkinlikler 

düzenlenebilir.” (SĠB)  

“Zaman Yetmiyor” 

%87 düzeyinde 

“Araç-

gereç/Materyal 

Eksikliği” %86 

düzeyinde diğer 

kelimelere göre 

anlamlı bulunmuĢtur.  
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Tablo 3.7 -devam 
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Olumlu GörüĢler Olumsuz GörüĢler Kelime  

Referansları 

 

 

 

“Süre yetersiz olduğundan 

uygulayamadığımız etkinlikler 

oluyor. Köy dıĢına çıkarak 

yapılabilecek etkinlikler 

yapılmıyor. (Örneğin belediye 

ziyareti yapılmıyor.)” (EAġ) 

 “Uygulayamadığım etkinlikler : 

zaman olmayıĢından 

kaynaklanan, gerekli araç-

gereçlerin olmamasından 

kaynaklanan ve gereksiz 

gördüğümden kaynaklanan 

etkinlikler diyebiliriz.” (SNB) 

“Uygulayamadığımız etkinlikler 

oluyor. Bunlarda daha çok il 

merkezi ya da ilçe merkezi ile 

alakalı konular.” (EBHĠ)  

 Uygulama: 11 defa, 

Etkinlik: 47 defa 

kullanılmıĢtır.* 

 

T
o
p
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K
o
d

 

R
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a
n

sı
 

 

1 

 

28 

 

585 

*Konudan bağımsız kelimeler (bağlaç vb.) göz ardı edilmiĢtir. 

Tablo 3.7‟de görüldüğü gibi 1 öğretmen uygulamadığı etkinlik olmadığını 

belirtirken, 28 öğretmen çeĢitli sebeplerle uygulamadığı/ uygulayamadığı 

etkinliklerin olduğunu ifade etmiĢtir. En çok tekrarlanan görüĢ materyal 

eksikliğinden kaynaklanan etkinliklerin uygulanamadığı yönündedir. Öğretmenlerin 

görüĢleri Ģöyledir:   

“Etkinliği uygularken zorluklarla karşılaşıyorum. Bunlar araç-gereç 

noktasındaki zorluklar oluyor.” (SNA) 

 “Birleştirilmiş sınıfta yapılması zor olan etkinlikler var. Zaten en başta da 

dediğimiz gibi zaman kısıtlılığı ve Sosyal Bilgiler dersinde materyal eksikliği olduğu 

için bazı konuları yapamıyoruz.” (EP)  
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“Etkinlikleri elimizden geldiği kadarıyla yakından uzağa yani ulaşabileceği 

materyallerden seçiyoruz. Bu da bazen Birleştirilmiş sınıflarda materyale ulaşamama 

sıkıntısı veriyor.” (İHGB) 

“Uygulamadığımız değil de uygulayamadığımız etkinlik sayısı çok az da olsa 

karşımıza çıkıyor. Bunlar kurum ve kuruluşlara yapılacak gezi, gözlem, görüşme gibi 

bilgi toplama yöntemlerinin yer aldığı etkinlikler oluyor mesela. Birleştirilmiş 

sınıflar köyde olduğu için öğrencilerin bu tür etkinlikleri yapacağı çevresinde kurum 

ve kuruluşlar yok.” (SNİ) 

“Kırsal kesimlere göre bazı konularda (özellikle performans, proje vb.) 

araştırma yapmak zor oluyor. Gerekli imkân bulunmadığı için ve öğrenciler kısıtlı 

bir çevrede bulundukları için pek çok konuya ilgisiz kalıyor. Ders kitabında ve 

öğrenci çalışma kitabında çok fazla hikâye bulunuyor.” (HCÖ) 

“Etkinliklerde bazen çok uç araştırma konuları çıkıyor. Çocuklarda gerçekte 

ulaşamayacağı şeyler isteniyor. İşte ailesinden, çevresinden araştırması gereken 

şeyler isteniyor ama ailenin yapısı ve sosyal çevresi belli. Bazı konularda ise 

araştırma yapamayacağı şeyler oluyor.” (DNS) 

“Daha çok ekonomik giderleri çok olan etkinlikleri uygulamakta zorluklarla 

karşılaşıyoruz. (ĠHY) 

Olumsuz görüĢ bildiren öğretmenlerin cevapları incelendiğinde, 

uygulanmayan/ uygulanamayan etkinliklerin, öğrenciler arasındaki seviye 

farklılıklarından, araç-gereç eksikliğinden, köy imkânlarının olumsuzluğundan, 

kütüphane, internet gibi araĢtırma kaynaklarının eksikliğinden kaynaklandığı 

görülmektedir. 

BirleĢtirilmiĢ sınıflar genelde köy yerlerinde olduğu için köy Ģartlarının 

olumsuz durumu bazen öğretmeni de zor duruma düĢürmektedir. ĠĢlenen konuya 

göre bir materyal gerektiğinde öğrencilerin o materyale köyde ulaĢması zor 

olmaktadır. Öğrenciler materyale ulaĢamayınca öğretmen de kendi imkânlarıyla 

materyal yapmakta; ancak bu durumda öğrenciler için yapılması gereken materyal 

yapılmadığından öğrenciler kazanımlara ulaĢamamaktadır. Ayrıca köy yerinde 

inceleme, araĢtırma imkânı bulunmamaktadır. Bazen kitaplardaki araĢtırma ödevleri 

verilmekte, ancak evinde veya köyünde araĢtırma imkânı olmayan öğrenciler için bu 
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ödev bir anlam ifade etmemektedir. Okulun kütüphanesinin yetersiz olduğu 

durumlarda öğrencilerin baĢka bir kütüphane bulması mümkün olmamaktadır. 

Okulun ve kütüphanenin olanaklarını artırmak yerinde olacaktır. Böylece öğrenci 

okulun kütüphanesinden yararlanarak derslerine katkı yapmaya çalıĢacaktır. 

2.4. SBD KĠTAPLARINA ĠÇERĠK EKLEMEYE ĠLĠġKĠN ÖĞRETMEN 

GÖRÜġLERĠ 

 SBD öğretmen kılavuz kitabı ve öğrenci çalıĢma kitabındaki etkinliklerin 

birleĢtirilmiĢ sınıflarda yeterliliği ile ilgili sorulan sorunun cevaplarında, 20 kiĢinin 

söylemiĢ olduğu 814 kelime kodlanmıĢtır. Bununla ilgili öğretmen görüĢleri Tablo 

3.8‟de gösterilmiĢtir.  

Tablo 3.8: “Mevcut İçerik Birleştirilmiş Sınıf Öğrencilerini Belirlenen 

Kazanımlara Ulaştırmakta mıdır? Birleştirilmiş Sınıflar İçin İçerik Değiştirme ya 

da İçerik Eklemesi Yapılabilir mi?” Sorusuna Verilen Cevaplara İlişkin Bulgular 
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Olumlu GörüĢler Olumsuz GörüĢler Kelime 

Frekansları 

“Ayriyeten baĢka bir 

içerik hazırlamaya gerek 

olmadığını 

düĢünüyorum.” (SNEY) 

“Mevcut içerik 

birleĢtirilmiĢ sınıflardaki 

kazanımlara 

ulaĢtırmaktadır” (HCRN) 

 

“Kazanımlara ulaĢtırmada 

yetersiz oluyor. Sebebi de 

öğrenci seviyesinin üstünde 

olması ya da yeterli sürenin 

olmaması, etkinliklere gereken 

zamanın ayrılmaması 

(ayrılamaması) gibi 

nedenlerdir.” (EAġ) 

“Tam anlamıyla içeriklerin 

öğrenci kazanımına 

dönüĢtüğünü düĢünmüyorum 

çünkü birleĢtirilmiĢ sınıflar 

için biraz daha az içerik 

olmalı.” (ĠHY)  

“Eklemekten çok içeriği biraz 

daraltabiliriz. Ġçerik zaten 

birleĢtirilmiĢ sınıfa uygun 

değil.” (EP) 

 

 

“Öğrenci Seviyesine 

Uygun Ekleme 

Yapılabilir” ifadesi  

%95,2 düzeyinde diğer 

kelimelere göre 

anlamlı bulunmuĢtur.  

 

 



91 

 

Tablo 3.8 -devam 

 
Olumlu GörüĢler Olumsuz GörüĢler Kelime  

Referansları 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Kitaplarda birleĢtirilmiĢ sınıfa 

göre değiĢiklikler yapılması 

gerektiğini düĢünüyorum. Çünkü 

müstakil sınıf öğrencileri ile 

birleĢtirilmiĢ sınıf öğrencileri 

durumlarından dolayı, seviye 

farklılıkları çoğunlukla oluyor. 

Normal sınıf düĢünülerek 

hazırlanmıĢ olan bu ders kitapları 

ve çalıĢma kitaplarındaki 

etkinlikleri bu sınıf öğrencileri 

zaman zaman yapmakta 

zorlanıyor.” (SNĠ) 

Sınıf: 52 defa, 

Ġçerik: 10 defa 

kullanılmıĢtır.* 
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R
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2 

 

18 

 

814 

*Konudan bağımsız kelimeler (bağlaç vb.) göz ardı edilmiĢtir. 

Tablo 3.8‟de görüldüğü gibi içerik ekleme konusunda 2 öğretmenin olumlu 

görüĢüne karĢılık 18 öğretmenin olumsuz görüĢü bulunmaktadır. Örnek öğretmen 

görüĢleri Ģöyledir:  

“Kazanımlara kısmen ulaştırmaktadır. Çünkü 4. sınıflara 5. sınıfın 

kazanımları verildiği için seviye kaynaklı sorunlar yaşıyoruz. 5. sınıflara ise 4. sınıf 

kazanımları verildiğinde bu kez yine seviye sorunu oluşuyor.” (EYE) 

“Mevcut içerik için yeni eklemeler yapılabilir. Bölgelerin özelliklerine göre 

etkinlikler eklenebilir.” (SĠY) 

Yukarıdaki görüĢlerde görüldüğü gibi öğretmenler, içeriğin birleĢtirilmiĢ 

sınıflara göre düzenlenmesinin yararlı olacağını düĢünmektedir. Bu düĢünceyi 

olumsuz görüĢ bildiren öğretmenler de belirtmiĢlerdir. Örnek öğretmen görüĢleri 

Ģöyledir:  
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“Ders ve çalışma kitabındaki etkinlikler öğrencilere uygun değil. Bence çevre 

şartları göz önünde bulundurularak öğrenciler için ayrıca ders ve çalışma kitabı 

hazırlanmalıdır.” (SNB) 

 “Her bölge için ayrı ayrı düzenlenebilir. Birleştirilmiş sınıflar genellikle 

köylerde olduğundan köyün imkânları dikkate alınmalı.” (SNK) 

 “İçerik değiştirme bence yapılabilir, birleştirilmiş sınıflar için ya da en 

azından görselle falan desteklenebilir diye düşünüyorum.” (EG) 

“Birleştirilmiş sınıflar için ayrı bir müfredat, ayrı bir içerik hazırlanması 

gerekir. Birleştirilmiş sınıflar köy çocuğu demek. Köy çocuğu bu kitaplardaki içeriğe 

çok uzak, bilgilere çok uzaktır. Yeni bir harf öğreniyor gibi insan isimleri öğreniyor. 

Belki çok meşhur bir isim ama çocuk yeni yeni öğreniyor. O açıdan bir sıkıntımız 

oluyor. Onlara daha uygun olacak şekilde hazırlansa daha iyi olur. Pek çok güncel 

olaylar hakkında bilgileri yok. Çoğu zaman haberlerden soru soruyoruz izlemeden 

geldikleri için bilemiyorlar. Ne kadar çaba göstersek de bir yerden mutlaka bir 

eksiklik çıkıyor. Müfredat içinde aynı şekilde, ekleme yapılabilir.” (SĠE) 

“İçerik ekleme veya değiştirme değil de birleştirilmiş sınıflar için konular 

daha basite indirgenebilir. Konular sadeleştirilirse daha iyi olur.” (EEġ) 

“İçerik yetersiz. Bence öğrencilere yeterli bilgi ulaşmıyor. Örneğin; Atatürk 

hakkında daha kapsamlı konular verilebilir. Sorular cevaplanırken, etkinlikler 

yapılırken sadece kitaba bağlı kalınarak cevaplanabilecek sorular olmamalı.” (SĠB) 

“İçerik değiştirme yapılması gerekiyor. Birleştirilmiş sınıflar köylerde olduğu 

için bazı etkinlikler askıda kalıyor. Çocuğun yaşamından, çevresinden bağımsız 

etkinlikler var ve yapamıyorlar. Yaparak yaşayarak öğrenme diyoruz ama 

gerçekleştiremediğimiz anlar oluyor.” (SİYK) 

“Burada çıkardığımız konularla şunu ihmal ediyoruz. Geçmişten günümüze 

aktarılacak bilgiler yani çocuklardaki milli bilinç ve tarih bilgilerinin giderek 

azaldığına inanıyorum.” (DNB) 

KiĢisel, sosyal, ekonomik durumu farklı olan öğrencilerin tamamı için bir 

kitap hazırlanması baĢka sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda 

birleĢtirilmiĢ sınıflı okullar için ayrı kitaplar hazırlanması eğitimin kalitesini 
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artıracaktır. BirleĢtirilmiĢ sınıf ortamlarında öğrencilerin dikkatini, ilgisini çeken 

konular, örnekler, materyaller merkez okullarındaki öğrencilerden farklı olmaktadır. 

Öğrenci, ilgisini çekmeyen bir konuya önem vermemektedir. Ders kitaplarının 

birleĢtirilmiĢ sınıflar için ayrıca hazırlanması ile köy Ģartlarına daha uygun içerik ve 

etkinliklerle eğitimin kalitesini artırmak mümkün olabilir.  

3. SBD ÖĞRETĠM PROGRAMININ YAPILANDIRMACI EĞĠTĠM 

ANLAYIġINA UYGUNLUĞUNA ĠLĠġKĠN ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠ 

BirleĢtirilmiĢ sınıflarda Sosyal Bilgiler Dersinde yapılandırmacı eğitim 

anlayıĢının uygulanıĢına iliĢkin öğretmenlerin görüĢlerini tespit etmek için görüĢme 

formunun 3. sorusu yöneltilmiĢtir. 

- Sosyal Bilgiler dersi öğretmen kılavuz kitabındaki etkinlikler ve talimatlar 

izlenerek yapılan Sosyal Bilgiler dersi öğretimi, yapılandırıcı eğitim 

anlayıĢına uygun mudur? Açıklayınız. 

Öğretmenlerin bu soruya verdikleri cevaplardan yola çıkarak 

“Yapılandırmacılık” temasına ulaĢılmıĢ ve bu baĢlık altında kodlama yapılmıĢtır. 

Tema ile ilgili kod referansları ve kodlama yapılan katılımcı sayısı Tablo 3.9‟da 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 3.9: “Yapılandırmacılık” Temasıyla İlgili Yapılan Kodlamaya İlişkin 

Bilgiler 

 

 

Tema 

Kodlama Yapılan 

KiĢi 

Sayısı 

Kelime 

Sayısı 

Olumlu 

GörüĢ 

Olumsuz 

GörüĢ 

 

Yapılandırmacılık 

 

32 

 

932 

 

% 45,72  

 

% 54,28 

Tablo 3.9‟da görüldüğü gibi “Yapılandırmacılık” ile ilgili genel görüĢleri 

tespit edilmesi için kullanılan sorunun yanıtlarında, 32 katılımcının söylemiĢ olduğu 

932 kelime kodlanmıĢtır. Bununla ilgili öğretmen görüĢleri Tablo 3.10‟da 

gösterilmiĢtir. 
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Tablo 3.10: “SBD Öğretmen Kılavuz Kitabındaki Etkinlikler ve Talimatlar 

İzlenerek Yapılan SBD Öğretimi, Yapılandırıcı Eğitim Anlayışına Uygun mudur? 

Açıklayınız.” Sorusuna Verilen Cevaplara İlişkin Bulgular 
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Olumlu GörüĢler Olumsuz GörüĢler Kelime  

Referansları 

“Yapılandırmacı 

yaklaĢıma uygundur. Bazı 

etkinlikler hariç 

öğrencilerimiz 

etkinliklere istekli bu da 

yapılandırıcı yaklaĢıma 

uygunluğu ve etkililiğin 

göstergesidir.” (EY) 

“Yani kitaptaki 

etkinliklerin hepsini 

yerine getirebilirsek tabi 

ki uygun olur. Zaten 

yapılandırmacı eğitime 

uyarlanmıĢ bir kitap.” 

(EEġ) 

“HazırlanmıĢ olan 

öğretmen kılavuz 

kitaplarının ben genellikle 

yapılandırmacı eğitime 

uygun olduğunu 

düĢünüyorum. Bazen 

alternatif etkinliklere yer 

vermiĢ olması da 

öğretmenin ders iĢleme 

seçeneğini arttırmıĢ 

oluyor.” (SĠY) 

 

 

 

 

“1. yıl dersleri görülmeden 2. yıl 

dersleri görülmekte 4. sınıf 

öğrencileri 4. sınıf Sosyal 

Bilgiler konularının 

kazanımlarını görmeden 5. sınıf 

kazanımlarını görüyor, ertesi yıl 

4. sınıf kazanımları 

yapılandırmacı yaklaĢıma pek 

uyduğu söylenemez.” (SNAT) 

“Sosyal bilgiler öğretmen 

kılavuz kitabındaki talimatlar 

izlenerek yapılan dersin 

yapılandırmacı eğitim anlayıĢına 

uygun olmadığını 

düĢünüyorum.” (ÇYÇ)  

“Kılavuz kitaplar bir önceki 

sisteme göre öğretmenlerin iĢini 

kolaylaĢtırdı. Yalnız 

öğretmenler ne yaptığının ya da 

ne yapacağının farkında değiller. 

Yani kılavuz kitaplar planlı 

eğitim-öğretimden öğretmenleri 

kopardı.” (SNEY) 

“Uygun değildir ama yine de ne 

kadar da olsa öğretmen yine o 

kitaptan yararlanıyor. 

Yapılandırmacı yaklaĢıma 

geçilse de tam uygulandığı 

söylenemez. Talimat izleyerek 

yapsak da çok iĢe yaramıyor. 

Uygun değil.” (SĠE)  

“Uygun Değildir” 

ifadesi %85,7 

düzeyinde, 

“Uygundur” ifadesi 

%81,9 düzeyinde 

diğer kelimelere göre 

anlamlı bulunmuĢtur.  

Yapılandırmacılık: 

52 defa, 

Uygun: 26 defa, 

Değil: 8 defa 

kullanılmıĢtır.* 
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932 

*Konudan bağımsız kelimeler (bağlaç vb.) göz ardı edilmiĢtir. 



95 

 

Tablo 3.10‟da görüldüğü üzere öğretmenlerin olumlu (n=16) ve olumsuz 

(n=19) görüĢleri birbirine çok yakındır. Olumlu görüĢ bildiren öğretmenler, 

programın öğrencileri geliĢtirmeye dönük olduğunu gerekçe göstermiĢlerdir. Olumlu 

görüĢ bildiren öğretmenlerin görüĢleri Ģöyledir: 

“Ben, kitapların öğrencilerin farklı özelliklerini geliştirmeye çalıştığından 

yapılandırmacı eğitim anlayışına uyduğunu düşünüyorum. Tabi ki birleştirilmiş sınıf 

deyince farklı oluyor ama yapılandırmacı eğitime uygun olduğunu düşünüyorum.” 

(EG) 

“Program yapılandırmacı eğitim kuramına uygun. Bununla beraber 

programları uygulayabilecek donanımlara sahip öğretmenler ve araç gereç 

gerekmektedir. Programda öğrenme öğretme sürecinde yararlanılabilecek ekinlik 

örneklerine yer verilmiş, ölçme ve değerlendirme için önerilerde bulunulmuştur. 

Uygulamada bu etkinliklerin aynı kullanılması gerekmez; programın felsefesine 

uygun olmak koşuluyla, öğretmenler de yeni etkinlikler geliştirebilirler. Bunlardan 

dolayı programın yapılandırmacı eğitim anlayışına uygun olduğunu düşünüyorum.” 

(ĠHAġ) 

 “Kılavuz kitaptaki ekinlikler öğrencilerin gelişimine katkı sağlamakta. 

Yapılandırmacı eğitim anlayışına uygun.” (EP) 

 “Kılavuz kitabın öğretmene çok faydalı bir rehber olduğunu düşünüyorum. 

Yönlendirmelere dikkat edildiği müddetçe, seviyeler ayarlanabildiği ölçüde 

yapılandırmacı eğitime uygun.” (EAġ) 

 “Yapılandırmacı eğitim anlayışına uygun ancak birleştirilmiş sınıflarda 

uygulanmasının zor olduğunu düşünüyorum.” (EBHĠ) 

“Yani çoğu konuda evet yapılandırmacı eğitime göre hazırlanıyor ama bazı 

konularda daha önceki kazanımlardan kaynaklanan bazı sıkıntılardan da 

bahsedilebilir.” (DNÇ) 

 Yukarıdaki görüĢlerden yola çıkarak, olumlu görüĢ bildiren öğretmenler 

programın yapılandırmacılık temeline oturduğunu ancak birleĢtirilmiĢ sınıfların 

dezavantajları düĢünüldüğünde uygulamada zorluklar çıktığını düĢünmektedirler. 
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 Yapılandırmacı eğitim anlayıĢında; ilgileri, ihtiyaçları, sosyal özellikleri, 

bireysel özellikleri farklı olan öğrencilerin akademik yönden geliĢtirilmesi ön 

plandadır. Bu anlayıĢ doğrultusunda hazırlanan 2005 programını da öğretmenler 

yararlı bulmaktadır. Yapılandırmacı eğitim anlayıĢında öğretmenin dersi anlatıp 

öğrencinin de verilen bilgiyi hazır bir Ģekilde alması uygun görülmemektedir. 

Öğrenci, süreç içerisinde aktif olmakta, öğrenme sürecine bizzat katılmakta ve kendi 

öğrenmesinden sorumlu olmaktadır. Kendi bilgilerini yapılandıran öğrencilerin bu 

bilgileri yeri geldiğinde kullanmaları daha kolay olmaktadır. Ayrıca, yapılandırmacı 

eğitim anlayıĢında ölçme değerlendirme yöntemlerinde klasik yöntemler yerini 

alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerine bırakmıĢtır. Böylece öğretmenler, 

öğrencilerin sadece öğrenme süreci sonundaki bilgisini değil, öğrenme süreci 

içerisindeki durumlarını da değerlendirerek çoklu bir değerlendirme yapmıĢ 

olmaktadırlar. Öğrencinin farklı özellikleri, farklı becerileri ölçüldüğünden akademik 

baĢarıları da artmaktadır.    

 “Programda kazanımlar birbirinin üzerine, birbirini tamamlar şekilde 

planlanmıştır. Öğrencilerin 4. sınıfta öğrendiklerinin üzerine 5. sınıf konularını 

yapılandırarak öğrenmesi planlanmıştır. Birleştirilmiş sınıflı okullarda öğretim 4. ve 

5. sınıflarda 1. yıl 4. sınıf konuları, 2. yıl 5. sınıf konuları işlenir. 4. sınıf öğrencileri 

4. sınıf Fen, Sosyal konularını görmeden 5. sınıf konularını işliyor, ertesi yıl 5. sınıfa 

geçtiklerinde 4. sınıf konularını işliyorlar. Yapılandırmacılık, o yaklaşımla 

hazırlanmış olan programa uymuyor.” (SNA) 

 “Bazı etkinliklerin öğrencilere uygulanması kırsal kesimlerde imkân 

bulunmadığı için pek fazla mümkün olmamaktadır. Bu yüzden bütün etkinlik ne 

talimatların uygulanması mümkün olmuyor. Öğrencilerin araştırma, düşünebilme, 

keşfedip anlayabilmesi, yaratıcılığı ne yazık ki tam anlamıyla gelişemiyor. Görülen 

alanın kısıtlılığı öğrencilerin araştırma, keşfetme, eleştirel düşünmesi, bilgiyi 

zihninde oturtması tam anlamıyla olmuyor. Bu anlamda programın yapılandırmacı 

eğitim anlayışına uygun olmadığını düşünüyorum.” (HCÖ) 

 “Sosyal Bilgiler öğretmen kılavuz kitabındaki yönlendirmeleri takip ederek 

yapılan Sosyal Bilgiler öğretimi yapılandırmacı eğitime tam anlamıyla uygun 

değildir. (SNB) 
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 “Öğrenme bireyde kalıcı izler meydana getirmedir. Kılavuz kitapları, ortaya 

konan bilgilerin direkt olarak aktarılmasından ibarettir. Bu da yapılandırıcı eğitime 

tam anlamıyla ters düşmektedir. Şahsen bu uygulamanın ilk yıllarından itibaren 

kılavuz kitaplarının ders öğretmenlerine bu şekilde dağıtılmasını uygun bulmuyorum. 

Öğretmenlere konu anlatımlarının hazır olarak verilmesi, onların sadece aktarıcı 

olmalarına sebep olmaya başladı. Oysaki öğretmen bilgiye ulaşan,bilgiyi özümseyip 

seviyeye göre aktarabilen kişi olmalıdır.” (SLÇ) 

 Öğretmenler, birleĢtirilmiĢ sınıflarda Sosyal Bilgiler Dersinin dönüĢümlü 

olarak iĢlenmesi, vakit sıkıntısı, öğrencilerin seviye farklılıkları gibi nedenlerden 

dolayı olumsuz düĢünmektedir.  

 ĠHAġ kodlu katılımcı “Programda öğrenme öğretme sürecinde 

yararlanılabilecek etkinlik örneklerine yer verilmiĢ, ölçme ve değerlendirme için 

önerilerde bulunmuĢtur. Uygulamada bu etkinliklerin aynısının kullanılması 

gerekmez; programın felsefesine uygun olmak koĢuluyla, öğretmenler de yeni 

etkinlikler geliĢtirebilirler.” Ģeklinde görüĢ bildirmiĢtir. Katılımcı 4. ve 5. sınıfları 

birleĢtirilen grubu okutmaktadır. Ancak 4. ve 5. sınıfı birleĢtirilmiĢ olarak okutan 

SLÇ kodlu katılımcı bu görüĢle taban tabana zıt bir görüĢ belirtebilmektedir. Bu 

öğretmen “Kılavuz kitapları ortaya konan bilgilerin direkt olarak aktarılmasından 

ibarettir. Bu da yapılandırmacı eğitime tam anlamıyla ters düĢmektedir. ġahsen bu 

uygulamanın ilk yıllarından itibaren kılavuz kitaplarının ders öğretmenlerine bu 

Ģekilde dağıtılmasını uygun bulmuyorum. Öğretmenlere konu anlatımlarının hazır 

olarak verilmesi, onların sadece aktarıcı olmalarına sebep olmaya baĢladı.” Ģeklinde 

görüĢ bildirmiĢtir. SBD öğretiminin yapılandırmacı eğitim anlayıĢına uygunluğu ile 

ilgili katılımcıların görüĢlerindeki bu fark dikkat çekicidir. 

 Bazı etkinliklerin birleĢtirilmiĢ sınıflarda uygulanması mümkün 

olmadığından, verilen talimatlar da uygulanamamaktadır. ġehir merkezindeki bir 

ilköğretim okulunda da bazı etkinliklerin uygulanamadığı durumlar olabilmektedir. 

Önemli olan sınıfın seviyesine uygun alternatif etkinlikler bulabilmektir. 

Öğretmenlerin bazıları öğretmen kılavuz kitaplarındaki yönlendirmelerin öğretmeni 

pasif bir aktarıcı yapmasından rahatsızlık duymaktadır. Ancak verilen 

yönlendirmeleri öğretmen; sınıfın, okulun, öğrencilerin özelliklerine uygun olacak 



98 

 

Ģekilde ayarlamalıdır. Bu yönlendirmeleri sınıfının seviyesine göre değiĢtiren, 

geliĢtiren öğretmen baĢarılı olmaktadır. Yapılandırmacı eğitim anlayıĢı öğrencilerin 

seviyesine, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun bir öğretim yöntemi ile ders iĢlemenin önemi 

üzerinde durmaktadır. BirleĢtirilmiĢ sınıflarda farklı özelliklerdeki öğrencilerin süreç 

içerisinde baĢarısının artırılması için bu anlayıĢı esas kılmak öğretmene kolaylık 

sağlayacaktır.  

4. 2005 SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ĠLE 

KAZANDIRILMAK ĠSTENEN BECERĠ VE KAZANIMLARA 

ĠLĠġKĠN BĠRLEġTĠRĠLMĠġ SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN 

GÖRÜġLERĠ 

Sosyal bilgiler dersi beceri ve kazanımlarının birleĢtirilmiĢ sınıflara 

uygunluğunu tespit etmek için öğretmenlere görüĢme formunun 4. sorusu ve alt 

baĢlıkları yöneltilmiĢtir: 

- Sosyal Bilgiler öğretimi programında belirlenen beceri ve kazanımlar, sosyal 

açıdan birleĢtirilmiĢ sınıf öğrencilerinin özelliklerine uygun mudur? 

Açıklayınız. 

1) UlaĢılması istenen kazanımlar, birleĢtirilmiĢ sınıf öğrencilerinin gerçek 

hayatta karĢılaĢacakları durumlara uygun mudur?  

2) Kazanımlar içerikle örtüĢmekte midir?  

3) BirleĢtirilmiĢ sınıflarda öğrencilerin bir bölümü kendi sınıfına ait olmayan 

sosyal bilgiler konularını iĢlemektedir. (Örneğin, 4. ve 5. sınıfların birleĢtiği 

grupta 4. sınıf öğrencisi, 5. sınıfın Sosyal Bilgiler konularını görmektedir.) Bu 

durumdan yola çıkarak kazanımlara ulaĢılabileceğini düĢünüyor musunuz? 

4) Belirlenen bireysel beceriler, ara disiplinler ve Sosyal Bilgiler dersine özel 

beceriler birleĢtirilmiĢ sınıflarda gerçekleĢtirilebilir nitelikte midir? 

Bu sorulara verilen cevaplarla “Beceri ve Kazanımlar” temasına ulaĢılmıĢ ve 

bu baĢlık altında kodlama yapılmıĢtır. Tema ile ilgili kod referansları ve kodlama 

yapılan katılımcı sayısı Tablo 3.11‟de gösterilmiĢtir. 
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Tablo 3.11: “Beceri ve Kazanımlar” Temasıyla İlgili Yapılan Kodlamaya 

İlişkin Bilgiler 

 

 

Tema 

Kodlama Yapılan 

KiĢi 

Sayısı 

Kelime 

Sayısı 

Olumlu 

GörüĢ 

Olumsuz 

GörüĢ 

Beceri ve Kazanımlar 32 3179  % 44,89  % 55,11 

Alt Temalar     

Gerçek Hayata Uygunluk 28 485 % 35,71 % 64,29     

Kazanım İçerik Örtüşmesi 23 76 % 78,26 % 21,74  

Sınıf Program Farkı 24 532 % 20,83 % 79,17 

SBD‟ye Ait Özel Beceriler 19 169 % 36,84 % 63,16   

“Beceri ve Kazanımlar” ile ilgili genel görüĢleri elde etmek için kullanılan 

sorunun cevaplarında, 32 katılımcının söylemiĢ olduğu 3179 kelime kodlanmıĢtır. 

Bununla ilgili öğretmen görüĢleri Tablo 3.12‟de gösterilmiĢtir.  

Tablo 3.12: “Sosyal Bilgiler Öğretimi Programında Belirlenen Beceri ve 

Kazanımlar, Sosyal Açıdan Birleştirilmiş Sınıf Öğrencilerinin Özelliklerine Uygun 

mudur? Açıklayınız.” Sorusuna Verilen Cevaplara İlişkin Bulgular 

 

Olumlu GörüĢler Olumsuz GörüĢler Kelime 

Frekansları 

“Kılavuz kitaplardaki 

bilgi, kazanımlar ve 

beceriler birleĢtirilmiĢ 

sınıf öğrencilerinin 

özelliklerine uygun.” 

(SNEY) 

 

“Gerçek hayata her zaman 

uygun olmayabiliyor. Ayrıca 

öğrencilerime müze, gezi, 

gözlem yaptırma Ģansım 

(konumları nedeniyle) 

olmadığı için yerinde inceleme 

yapamıyorlar ve konuda 

görsellik nedeniyle boĢ 

kalıyor.” (SĠB) 

“Kazanımlara 

UlaĢılamaz/UlaĢılmıyor” 

ifadesi %81,1 

düzeyinde, 

“BirleĢtirilmiĢ sınıfa 

uygun değil” ifadesi 

%83 düzeyinde diğer 

kelimelere göre anlamlı 

bulunmuĢtur.  
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Tablo 3.12 -devam 

 
Olumlu GörüĢler Olumsuz GörüĢler Kelime  

Referansları 
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 “Uygun olduğunu 

düĢünüyorum. Bu sadece 

birleĢtirilmiĢ sınıf öğrencileri 

için değil, tüm öğrenciler için 

geçerli bir durumdur. 

UlaĢılması istenen 

kazanımların birçoğu gerçek 

hayatta karĢılaĢılacak 

durumları ihtiva etmektedir. 

Ama bu farklı bir 

uygulamayla öğrencilere 

verilmeye çalıĢılırsa daha 

baĢarılı olabilir.” (SLÇ) 

 “Sosyal bilgiler öğretimi 

programındaki kazanımlar 

öğrenci seviyelerine uygun 

olduğu sürece faydalı oluyor 

ama sadece bulunduğu sınıfta 

bulunduğu programı iĢleyen 

öğrenciler için. Diğer 

öğrenciler için kazanımlar 

hafif gelebiliyor.” (EAġ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “BirleĢtirilmiĢ Sınıflı 

Okullarda Mihver ders 

uygulaması gereği 1. yıl 

dersleri görülmeden 2. yıl 

dersleri görülmekte 4. sınıf 

öğrencileri 4. sınıf Sosyal 

Bilgiler konularının 

kazanımlarını görmeden 5. 

sınıf kazanımlarını görüyor, 

ertesi yıl 4. sınıf 

kazanımlarının 

yapılandırmacı yaklaĢıma 

pek uyduğu söylenemez.” 

(SNA) 

“Sosyal açıdan çokta uygun 

değil. Çünkü buranın köy 

olmasının da verdiği bir 

dezavantaj var ve biraz 

öncede dediğim gibi 

uygulama gerçekleĢemiyor 

burada. Çocuklar burada 

öğrendiklerini hayatlarında 

uygulayamıyorlar.” (EEġ) 

Kazanım: 48 defa, 

Uygun: 46 defa, 

Değil: 38 defa  

Beceri: 15 defa 

kullanılmıĢtır.* 
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22 

 

27 

 

1917 

*Konudan bağımsız kelimeler (bağlaç vb.) göz ardı edilmiĢtir. 

Tablo 3.12‟de görüldüğü gibi, Sosyal Bilgiler Dersi ile kazandırılmak istenen 

beceri ve kazanımlar ile ilgili olarak 22 olumlu düĢünceye karĢılık 27 olumsuz 
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düĢünce kodlanmıĢtır. Beceri ve kazanımlarla ilgili olumlu görüĢlerde “uygundur”, 

“kısmen uygundur”, “sınıfına uygundur” yargıları ön plana çıkmaktadır. Olumlu 

görüĢ bildiren öğretmenler beceri ve kazanımların birleĢtirilmiĢ sınıf öğrencilerinin 

özelliklerine (sosyal açıdan) uygun olduğunu, öğrencilerin geliĢimine katkıda 

bulunduğunu, bunu da öğrencileri gözlemlerinden elde ettiklerini belirtmiĢler. 

Olumlu görüĢ bildiren öğretmenlerin görüĢleri Ģöyledir:  

 “Konular eğlenceli bir şekilde işlenilmiş resimli öğelerle dikkat çekici bir 

şekilde verilmeye çalışılmış. Kitaplar, ilgi çekici okuma parçalarıyla çocukları 

kendine çekmeyi başarıyor. Konular diyaloglarla dikkat çekiyor. Anlatım akıcı, 

yazılar okunaklı ve seviyeye uygun. Hazırlık ve değerlendirme soruları güzel 

hazırlanmış. Konular işlenirken ara yerlere soruların sıkıştırılması da çocukların 

konuya adapte olmasını sağlıyor.” (HCÖ) 

 “Beceri ve kazanımlar çocukların sosyal hayata uyumlarını sağlamada 

yardımcı niteliktedir. Ders esnasında edindikleri kazanımları hayatlarında 

uygulamaya geçirdiklerini öğrencilerimizle yaptığımız sohbetlerden, derslerimizdeki 

soru-cevap etkinliklerinden de anlıyoruz.” (EY) 

  “Sosyal Bilgiler dersi öğretimi programında belirlenen beceri ve kazanımlar 

sosyal açıdan birleştirilmiş sınıf öğrencilerinin özelliklerine kısmen uygundur.”  

(SNB) 

 Ġki sınıfın birleĢtirildiği gruplarda birinci sene 4. sınıfın üniteleri ikinci sene 

de 5. sınıfın üniteleri dönüĢümlü olarak iĢlenmektedir. Bazı öğretmenler, SBD 

kazanımlarının o yıl hangi sınıfın konuları iĢleniyorsa o sınıfa daha uygun olduğunu 

belirtmiĢler. Bu durumda kazanımlar diğer sınıflar için kolay ya da zor 

olabilmektedir. Örnek öğretmen görüĢleri Ģöyledir: 

 “Sosyal bilgiler öğretimi programındaki kazanımlar öğrenci özelliklerine 

uygun olduğu sürece faydalı oluyor ama sadece bulunduğu sınıfta bulunduğu 

programı işleyen öğrenciler için. Diğer öğrenciler için kazanımlar hafif gelebiliyor.” 

(EAġ) 

 “5. sınıf konularını işlerken kazanımlar bu durumda 4.sınıf öğrencileri için 

birazda olsa ağır gelmektedir. Çoğu zaman öğrenciler kazanımlara 

ulaşamamaktadır.” (SLÇ) 
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 “Bu durumdan yola çıkarak şöyle düşünürsek 4. sınıf ve 5. sınıf öğrencinin 

farklı yaş ve farklı kazanımlara sahip olması gerekir. Yaş grubundan ve sınıf 

seviyesinden dolayı. Fakat 5. sınıf kitabının işlendiği bir seneyi düşünürsek 4. sınıf 

öğrencilerinin, 5. sınıfların seviyesindeki bir kazanıma ulaşmaları zor olacaktır. 

Belki kazanımlar o açıdan aksayabilir ve 4. sınıflarda daha zorlayıcı bir durum 

olabilir. Bu sene mesela 4. sınıf üniteler işleniyor fakat bazı konular 5. sınıflara göre 

kolay kaçabiliyor.” (SĠE)  

 Beceri ve kazanımlar ile ilgili olumsuz görüĢler incelendiğinde, birleĢtirilmiĢ 

sınıflı okulların (genelde köy yerlerinde bulunmakta) bulunduğu Ģartlar açısından 

birtakım eksikliklerin olduğu, sosyal yaĢamda bulunan bazı durumların köy yerinde 

mevcut olmadığını, öğretmenlerin çabalarıyla bu eksiklikleri asgari düzeye 

indirdikleri görülmektedir. Olumsuz görüĢ bildiren öğretmenler Ģöyle 

düĢünmektedir: 

  “Kazanımlar genellikle her çocuğun sosyal yaşamda kullanabileceği 

türdedir. Ama bu kazanımları birleştirilmiş sınıfta okuyan çocuklar nerelerde 

uygulayacak. Köylerde trafik ışıkları yok ama öğrencinin bu kazanıma ulaşması 

gerekiyor.” (ĠHGB)  

  “Tam anlamıyla uygun olacağını düşünmüyorum. Sadece fark etmesini 

sağlıyoruz. Çünkü sınıfımız 1. sınıftan 5. sınıfa kadar birleştirilmiş olan gruptur. Ne 

kadar diğer sınıfları ödevlendirsek de hem dikkat dağıtıyorlar hem de gürültü 

yapıyorlar. Ya da bizi dinlemeyerek anlamadıkları konularda kafaları karışıyor.” 

(AFA) 

 “Kentte yaşayan çocuklarla köyde yaşayan çocukların sosyal şartları aynı 

değil. Programda her kesimin şartlarının göz önüne alınması gerekmektedir.” (SNE) 

 “Sosyal açıdan çok uygun değil. Çünkü buranın köy olmasının da verdiği bir 

dezavantaj var ve uygulama gerçekleşemiyor burada. Çocuklar burada 

öğrendiklerini hayatlarında uygulayamıyorlar.” (EEġ) 

 “Açıkçası uygun olduğunu düşünmüyorum. Tamamen merkezde okuyan 

öğrenciler için daha uygundur. Onların sosyalleşmesi için çok daha iyi olacağını 

düşünüyorum.” (EG)  
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 “Kazanımlar öğrenciler için uygun değildir. Kazanımları destekleyici 

etkinlikler çevresel faktörler ve uygulamalar yeterli değildir. Böyle bir yapıda 

kazanımlara ulaştıracak etkinlikleri uygulamak, çevreyi düzenlemek mümkün 

değildir.” (HCRN)  

 “Bazı beceri ve kazanımlara ulaşılması mümkün olmamaktadır. Yaşanılan 

alanın imkânlarının kısıtlı olmasından dolayı kazanımlara ulaşılması mümkün 

olmamaktadır.” (HCÖ)  

 “Uygun değil. Bazı beceri ve kazanımlara ulaşmada kırsal kesimde zorluklar 

oluyor. Birleştirilmiş sınıflarda sosyal bilgiler programları öğrencilerin sosyal 

açıdan gelişmesi için tam anlamıyla uygun değildir. Çünkü bu tarz sınıflarda 

bulunan öğrenciler sosyal etkinlikler açısından daima geri kalıyorlar. Bunlar biraz 

daha esnetilebilir ya da bazı imkânlar verilerek sosyal etkinliklerin öğrencilerin 

yaşantılarında yer etmeleri sağlanabilir.” (ĠHY) 

 BirleĢtirilmiĢ sınıflarda zaman sıkıntısı bazı etkinliklerin tam olarak 

uygulanamadığını göstermektedir. Bu durumda uygulanamayan etkinlikler sebebiyle 

bazı kazanımlara öğrencilerin ulaĢması da mümkün olmamaktadır. Bir ünitenin 

kazanımlarına ulaĢamayan öğrenciler için o üniteden sonraki kazanımlara ulaĢmak da 

zor olmaktadır. Ayrıca öğrencilerin sosyal çevreye uyumunu sağlamada programın 

olumlu katkısı Ģehir merkezlerindeki ilköğretim okullarında maksimum düzeyde iken 

birleĢtirilmiĢ sınıflı ilköğretim okullarında minimum seviyeye inmektedir.                                                                                                                                        

4.1. SBD KAZANIMLARININ GERÇEK HAYATA UYGUNLUĞUNA 

ĠLĠġKĠN ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠ 

SBD ile kazandırılmak istenen kazanımların birleĢtirilmiĢ sınıf öğrencilerinin 

gerçek hayatta karĢılaĢabilecekleri durumlara uygun olup olmadığını tespit etmek 

için sorulan sorunun cevaplarında, 28 katılımcının söylediği 485 kelime 

kodlanmıĢtır. Bununla ilgili öğretmen görüĢleri Tablo 3.13‟te gösterilmiĢtir. 
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Tablo 3.13: “Ulaşılması İstenen Kazanımlar, Birleştirilmiş Sınıf Öğrencilerinin 

Gerçek Hayatta Karşılaşacakları Durumlara Uygun mudur?” Sorusuna Verilen 

Cevaplara İlişkin Bulgular 
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Olumlu GörüĢler Olumsuz GörüĢler Kelime  

Referansları 

“Öğretim programı 

çoğunlukla öğrencilerin 

duygu ve düĢüncelerini 

rahatlıkla anlatmalarını 

sağladığı için 

beğeniyorum. Bu Ģekilde 

öğrencilerimiz günlük 

hayatlarında ve ileriki 

hayatlarında kendilerini 

ifade etmekte 

zorlanmayan baĢarılı 

bireyler olmaktadırlar” 

(EY) 

“Kazanımlar gerçek 

hayatta 

karĢılaĢabilecekleri 

durumlara uygun. Ama 

bulunduğu ortamda 

uygulayabilmesi bazen 

mümkün olamaya 

biliyor.” (EAġ) 

“Kazanımlar, normal sınıf 

öğrencilerinin olduğu 

gibi, birleĢtirilmiĢ sınıf 

öğrencilerinin de gerçek 

hayatta karĢılaĢacakları 

durumlara bence uygun.” 

(SNĠ) 

 

 “Konular hazırlanırken kırsal 

kesimlerin imkânları biraz 

daha fazla düĢünülerek 

(araĢtırma, kaynaklar vb.) 

hazırlanması daha iyi olabilir. 

Öğrenci çalıĢma kitabındaki 

etkinliklerde çok fazla 

ayrıntıya girilmiĢ. Bazı 

etkinlikler köy Ģartlarına 

uygun değil.” (HCÖ) 

“KarĢılaĢacakları durumlara 

uygundur. Fakat birleĢtirilmiĢ 

sınıf öğrencisinin yaĢadığı 

çevrenin dıĢındaki dünya ile 

etkileĢimi zayıf olmaktadır. Bu 

da öğrencilerin hazır 

bulunuĢluklarını 

etkilemektedir. Bu da 

becerilerin tam oturmamasına 

neden olmaktadır.“ (SĠY) 

“UlaĢılması istenen 

kazanımlar, birleĢtirilmiĢ sınıf 

öğrencilerinin gerçek hayatta 

karĢılaĢacakları durumlara 

uygun değildir.” (SNA) 

 

“Uygun Buluyorum” 

ifadesi  %76,1 

“Uygun Bulmuyorum” 

ifadesi %93,2 

düzeyinde diğer 

kelimelere göre 

anlamlı bulunmuĢtur.  

Uygun: 23 defa, 

Gerçek hayat: 13 defa  

Değil: 14 defa 

kullanılmıĢtır.* 
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485 

*Konudan bağımsız kelimeler (bağlaç vb.) göz ardı edilmiĢtir. 

Tablo 3.13‟te görüldüğü gibi kazanımların gerçek hayata uygunluğu 

konusunda öğretmenler daha çok olumsuz yönde görüĢ bildirmiĢtir. 10 olumlu 

görüĢe karĢılık 18 olumsuz görüĢ kodlanmıĢtır. 
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Olumsuz görüĢ bildiren öğretmenler genelde Ģehir merkezlerindeki 

kavramların (müze, sinema, market, belediye) kazanımlarının köy yerlerindeki 

öğrenciler için çok ilgi çekici olmadığına, öğrencilerin kazanımlara ulaĢmasının zor 

olduğuna değinmiĢlerdir. Bununla ilgili öğretmen görüĢleri Ģöyledir: 

“Para biriktirme, tasarruf, trafik kuralları vb. birçok konu sayılabilir ki 

öğrenciler köylerde ve kantinleri bulunmayan birleştirilmiş sınıflı okullarda istenilen 

kazanımlara ulaşmamakta o derslik öğrense bile uygulayamayıp unutmaktadırlar.” 

(HCRN) 

 “Birleştirilmiş sınıf öğrencilerinin gerçek hayatta karşılaşacakları durumları 

belki ileride karşılaşırlar diye düşünüyorum. İlçede okuyan bir öğrenci için tabi ki 

uygun olacaktır. Ancak köy ortamında uygun olduğunu pek düşünmüyorum” (EG) 

Sosyal bilgiler kitaplarında “Adım Adım Türkiye” adlı ünitede “YaĢadığımız 

Yeri Tanıyoruz” bölümü mevcut. Burada Ankara‟nın doğal güzellikleri anlatılmıĢ. 

BirleĢtirilmiĢ sınıflı okullarda okuyan öğrencilerden bazıları bulunduğu il merkezine 

hiç gitmemiĢ. Dolayısıyla Ģehir merkezine hiç gitmemiĢ öğrencilere anlatılanların 

(Ankara ya da farklı Ģehirlerin tarihi ve turistik yerleri) bir anlamı olmadığı gibi 

dikkatlerini de çekmiyor. YaĢadığı ili hiç gezmemiĢ bir öğrenci o yerin tarihi ve 

turistik yerlerini de bilemiyor. Gerçek hayatta bu tür yerlere gidebildiği ölçüde bu tür 

yerler öğrenciler için anlamlı olmaktadır. Ayrıca trafik kurallarını görmeyen 

öğrencilere bu kuralların anlatılması onlar için soyut olmaktadır. Aynı durum müze, 

sinema, belediye örneklerinde de dikkat çekmektedir. Buraları görmeyen öğrenciler, 

belirlenen kazanımlara ulaĢamamaktadır. Programda birleĢtirilmiĢ sınıflardaki 

öğrencilerin özellikleri göz önünde bulundurulursa bu okullarda eğitim öğretim 

faaliyetlerinin niteliklerini artırmak mümkün olacaktır. Program, farklı geliĢim 

özelliklerindeki öğrencilere hitap ettiği ölçüde baĢarılı olacaktır. 

4.2. SBD KAZANIMLARININ ĠÇERĠKLE ÖRTÜġMESĠNE ĠLĠġKĠN 

BĠRLEġTĠRĠLMĠġ SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN GÖRÜġLERĠ 

Kazanımların içerikle örtüĢüp örtüĢmediğini tespit etmek için öğretmenlere 

yöneltilen sorunun cevaplarında, 23 katılımcının söylediği 76 kelime kodlanmıĢtır. 

Bununla ilgili öğretmen görüĢleri Tablo 3.14‟te gösterilmiĢtir. 
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Tablo 3.14: “Kazanımlar İçerikle Örtüşmekte midir? ” Sorusuna Verilen 

Cevaplara İlişkin Bulgular 
K
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Olumlu GörüĢler Olumsuz GörüĢler Kelime 

Frekansları 

“Kazanımlar verilen 

sınıf düzeyinde içerikle 

örtüĢmektedir.” (EAġ) 

“Kazanımların çoğu 

zaman içerikle 

örtüĢtüğünü 

düĢünüyorum.” (HCġ) 

“Kısmen örtüĢmediği Ģeyler 

olabiliyor tabi.” (SNAT) 

“Ġçerikle kazanımlar tam olarak 

örtüĢmemektedir.” (HCRN) 

Bazı kazanımlar tam olarak 

içerikle örtüĢmemektedir.” 

(SNA) 

 

  

“ÖrtüĢmektedir, 

örtüĢüyor” ifadesi 

%96,5 düzeyinde 

“ÖrtüĢmemektedir, 

örtüĢmüyor” ifadesi 

%80,5 düzeyinde diğer 

kelimelere göre 

anlamlı bulunmuĢtur.  
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Tablo 3.14‟ten anlaĢılacağı gibi öğretmenlerin çoğunluğu kazanımların 

içerikle örtüĢtüğünü belirtmiĢlerdir. Soruya verilen 18 olumlu görüĢe karĢılık 5 

olumsuz görüĢ kodlanmıĢtır. 

Öğretmenler kazanımın içerikle örtüĢtüğüne kısaca “evet” ya da “evet, 

örtüĢmektedir” diyerek kısa cevaplar vermiĢlerdir. Bir öğretmen de verilen sınıf 

düzeyinde kazanımların içerikle örtüĢtüğünü belirtmiĢtir. 

Olumsuz görüĢ bildiren öğretmenlerin; içeriğin yetersiz olduğu, öğrencilerin 

öğrendiklerini yaĢamlarında uygulama imkânlarının olmadığı, iki ya da daha çok 

sınıfta birlikte eğitim yapılması gibi sebeplerden dolayı böyle düĢündükleri 

anlaĢılmaktadır.  

Sosyal Bilgiler Dersi öğretmen kılavuz kitabında, derste iĢlenecek konularla 

ilgili yöntem ve teknikler, öğretmene öğretim sürecinde yol göstermek için 

verilmiĢtir. Öğretmen bu yöntemleri sınıfın durumuna göre değiĢtirebilmektedir. 

Öğrencilerin kazanımlara nasıl ulaĢması gerektiğini bilen öğretmen, sınıf 
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mevcuduna, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına, seviyelerine, hazır bulunuĢluğuna ve 

bireysel özelliklerine göre uygun düĢecek bir yöntemle dersi iĢleyebilir. 

SBD için verilen kazanımlar içerikle örtüĢmektedir. SBD programının 

içeriğinin; yapılandırmacı eğitim anlayıĢı doğrultusundan hazırlandığı, öğrencilerin 

ilgisini çektiği, öğrenci merkezli eğitime uygun olduğu, yaparak yaĢayarak 

öğrenmeye uygun olduğu görülmektedir. Etkinliklerin tam olarak uygulanmasıyla 

kazanımlara ulaĢılabileceği görülmektedir. Fakat birleĢtirilmiĢ sınıflarda verilen 

sürenin az olmasından dolayı etkinliklerin tamamı uygulanamamakta ve bazı üniteler 

iĢlenememektedir. Bu durumda öğrencilerin tüm kazanımlara ulaĢması 

beklenmemelidir. 

4.3. BĠRLEġTĠRĠLMĠġ SINIFLARDAKĠ SINIF PROGRAM FARKLILIĞININ 

KAZANIMLARA ULAġMADAKĠ ETKĠSĠNE ĠLĠġKĠN ÖĞRETMEN 

GÖRÜġLERĠ 

Ġki sınıfın birleĢtiği gruplarda, bir grup kendi sınıfının programına uygun 

SBD konularını görmektedir. Bu durumdan yola çıkılarak kazanımların 

ulaĢılabilirliğini tespit etmek için sorulan sorunun cevaplarında, 24 öğretmenin 

söylemiĢ olduğu 532 kelime kodlanmıĢtır. Bununla ilgili öğretmen görüĢleri Tablo 

3.15‟te gösterilmiĢtir.  

Tablo 3.15: “Birleştirilmiş Sınıflarda Öğrencilerin Bir Bölümü Kendi Sınıfına Ait 

Olmayan Sosyal Bilgiler Konularını İşlemektedir. Bu Durumdan Yola Çıkarak 

Kazanımlara Ulaşılabileceğini Düşünüyor musunuz?” Sorusuna Verilen 

Cevaplara İlişkin Bulgular 

 

Olumlu GörüĢler Olumsuz GörüĢler Kelime 

Frekansları 

“Kazanımlara 

ulaĢılabilir. Fakat 4. 

sınıf öğrencisi 5. sınıf 

konularını görmektedir. 

Bu da 4. sınıftaki 

kazanması gereken 

bilgilerin yarım 

kalmasına neden 

olmaktadır.” (SĠY) 

“3. sınıftan 4. sınıfa geçmiĢ bir 

öğrenci 5. sınıf Sosyal Bilgiler 

dersi görüyorsa kazanımların 

ulaĢabileceğini 

düĢünmüyorum.” (EP) 

  

“Kazanımlara 

ulaĢılamaz” ifadesi 

%85,8 düzeyinde, “En 

sıkıntılı Durum” 

ifadesi %97,1 

düzeyinde diğer 

kelimelere göre 

anlamlı bulunmuĢtur.  
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Tablo 3.15 -devam 
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Olumlu GörüĢler Olumsuz GörüĢler Kelime 

Frekansları 

“Bu durum bana göre bir 

sıkıntı teĢkil etmiyor. 

Çünkü 1. sene 4. sınıf 

konuları, 2. sene 5. sınıf 

konuları iĢleniyor. Yani 

tüm öğrenciler hem 4. 

sınıf hem de 5. sınıf 

konularını görüyorlar. 

Seviye olarak 4. ve 5. 

sınıf konularını çok farklı 

görmüyorum.” (SNE) 

 “Hayır. Çünkü kazanımlar 

birbirinin üzerine inĢa edilir. 3. 

sınıftan çıkan bir çocuğun 4. 

sınıf sosyal bilgiler 

müfredatını iĢlemeden 5. sınıf 

sosyal bilgilere geçmekte ve 

kazanımlar alt öğrenmelerle 

destelenememektedir. Bu da 

büyük çoğunluğu boĢa 

geçirilmiĢ, öğrenilmemiĢ 

kazanımlardır.” (HCRN) 

“DüĢünmüyorum açıkçası. 

Özellikle ilerisi için 

düĢünüyorum. 5. sınıfların asıl 

öğrenmesi gereken 

kazanımlara ileride 

ulaĢılabileceğini 

zannetmiyorum eksik 

kalacaktır. 4. sınıf konuları 

daha basit kalıyor.” (EG) 

 

Zor: 7 defa 

kullanılmıĢtır.* 
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5 

 

19 

 

532 

*Konudan bağımsız kelimeler (bağlaç vb.) göz ardı edilmiĢtir. 

Tablo 3.15‟te görüldüğü gibi sınıf program farklılığı kazanımlara ulaĢma 

bakımından öğretmenlere göre büyük sorun teĢkil etmektedir. Toplam 19 olumsuz 

görüĢe karĢılık 5 olumlu görüĢ kodlanmıĢtır. AraĢtırmamıza katılan öğretmenlerin 

çoğunluğu olumsuz görüĢ bildirmiĢtir. Olumsuz görüĢ bildiren öğretmenlerin 

görüĢleri Ģöyledir: 

“Bu durumdan yola çıkarak şöyle düşünürsek 4. sınıf ve 5. sınıf öğrencisinin 

farklı yaş ve farklı kazanımlara sahip olması gerekir. Yaş grubundan ve sınıf 

seviyesinden dolayı. Fakat biz 5. sınıf kitabının işlendiği bir sene düşünürsek 4. 

sınıflar, 5. sınıfların seviyesindeki bir bilgiyi nasıl kazanacaklar. Kazanımlar o 
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açıdan aksayabilir ve 4. sınıflarda daha zorlayıcı bir durum olabilir. Bu sene mesela 

4. sınıf kazanımlar işleniyor fakat bazı konular 5. sınıflara göre kolay kaçabiliyor.” 

(SĠE) 

 “Bu konuda ben, öğrenci açısından kolay olmadığını, seviyesi iyi olan 

öğrencilerin bu olumsuz durumu ortadan kaldırarak bundan etkilenmeyeceğini 

düşünüyorum. Ama tüm birleştirilmiş sınıf öğrencileri için bu geçerli değil.” (SNĠ) 

 “Ulaşılmaz. Ben geçen sene bu seneki 5. sınıflarımla 5. sınıf Sosyal Bilgiler işledim 

şu anda 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersini işliyorum. Bu durum öğrenciler için sıkıntı 

oluşturmakta” (DNS) 

 “Başarılı olan öğrenciler kazanımlara ulaşabiliyor fakat başarılı olmayanlar gerekli 

kazanımları elde edemiyorlar.” (SNU)  

“Bu durum zaten eğitim psikolojisine aykırı. Her yaş döneminin kapasitesi 

farklı.” (HCġ)  

Olumsuz görüĢ bildiren öğretmenler, 5. sınıf öğrencilerinin 4. sınıf konularını 

görmesini öğrenci seviyesi için kolay bulmakta, 4. sınıf öğrencilerinin 5. sınıf 

konularını görmesini ise öğrencilerin seviyesinin üstünde olduğundan ve bu 

durumdan da öğrencilerin sıkıldığını düĢündüklerinden eleĢtirmiĢlerdir.  

4.4. SOSYAL BĠLGĠLER DERSĠNE AĠT BĠREYSEL BECERĠLER VE ARA 

DĠSĠPLĠNLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMĠġ SINIFLARDA GERÇEKLEġME 

DÜZEYĠNE ĠLĠġKĠN ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠ  

Sosyal Bilgiler Dersinde belirlenen bireysel beceriler, ara disiplinler ve özel 

beceriler birleĢtirilmiĢ sınıflarda gerçekleĢme düzeyi ile ilgili öğretmenlerin sorulan 

sorulara verdikleri cevaplarında, 19 katılımcının söylemiĢ olduğu 169 kelime 

kodlanmıĢtır. Bununla ilgili öğretmen görüĢleri Tablo 3.16‟da gösterilmiĢtir. 
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Tablo 3.16: “Kişisel Beceriler, Ara Disiplinler ve SBD’ye Ait Özel Beceriler 

Birleştirilmiş Sınıflarda Gerçekleştirilebilir Nitelikte midir?” Sorusuna Verilen 

Cevaplara İlişkin Bulgular 
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Olumlu GörüĢler Olumsuz GörüĢler Kelime 

Frekansları 

“GerçekleĢtirme ihtimali 

var ama iĢte etkinliğin 

biraz da boyutuna 

bağlıdır.” (DNÇ) 

“GerçekleĢtirilebilir 

niteliktedir.” (SNU) 

“Büyük çoğunluğu bu 

sınıflarda 

gerçekleĢtirilebilir 

niteliktedir.” (SNĠ) 

 “Çoğu bireysel beceriler 

gerçekleĢtirilemiyor. 

BirleĢtirilmiĢ sınıflarda bu 

sorun oluyor. Burada daha 

fazla sıkıntı olabiliyor.” 

(SĠE) 

Süre yeterli olursa becerilerin 

gerçekleĢtirilmesi 

mümkündür. Ama sınıf 

seviyelerini iyi ayarlayarak 

gerçekleĢtirilebilir.” (EAġ) 

“BirleĢtirilmiĢ sınıflarda ana 

kazanımlar harici bireysel 

beceriler ana disiplinler vb. 

konularda zaman problemi 

vardır. Mümkün değildir.” 

(HCRN) 

“Zamanın yetersiz 

olmasından dolayı ara 

disiplinlerle iliĢkilendirmede 

yetersizlikler oluĢmaktadır.” 

(SĠY) 

 

“GerçekleĢtirilemiyor/ 

GerçekleĢtirilemez”  

ifadesi %83,2 düzeyinde 

diğer kelimelere göre 

anlamlı bulunmuĢtur.  

“BirleĢtirilmiĢ sınıfta 

ulaĢılamaz”  ifadesi 

%90,3 düzeyinde diğer 

kelimelere göre anlamlı 

bulunmuĢtur. 

Hayır: 8 defa 

GerçekleĢme: 8 defa 

kullanılmıĢtır.* 
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169 

*Konudan bağımsız kelimeler (bağlaç vb.) göz ardı edilmiĢtir. 

Tablo 3.16‟da görüldüğü gibi öğretmenlerin çoğunluğu (n= 12) belirlenen 

becerilerin, ara disiplinlerin,  SBD‟ye ait özel becerilerin birleĢtirilmiĢ sınıflarda 

gerçekleĢtirilebilir olmadığını belirtmiĢlerdir. BirleĢtirilmiĢ sınıfların yapısının, bu 

tür becerilere ulaĢmaya engel oluĢturduğu görülmektedir. Örnek öğretmen görüĢleri 

Ģöyledir: 
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“Birleştirilmiş sınıflar için ayrı kitaplar hazırlanmalı. Bu sınıfları yok 

sayamayız, bu durum eğitim-öğretimin kalitesini düşürüyor.” (AFAL) 

“Gerçekleştirilebilir, ancak böyle durumlarda da konu çok arada kalıyor. 

Konular tam öğrenilmeden geçilebiliyor.” (DNS) 

“Çok zor gerçekleştirilebilir. Bazı becerileri kazandırmak mümkün 

gözükmemektedir.” (EEġ)   

“Hayır, gerçekleştirilebilir nitelikte değildir. Var olan birleştirilmiş sınıf 

gerçeğini artık Bakanlığın görmesi ve bu uygulamaya özel çalışmalar yapması 

gerekmektedir.” (SLÇ) 

Olumsuz görüĢ bildiren öğretmenlerin (n=12), olumlu görüĢ bildiren 

öğretmenlerden (n=7) daha çok olması belirlenen becerilere, ara disiplinlere ve 

SBD‟ye ait özel becerilerin gerçekleĢme durumunun zor olduğunu göstermektedir. 

BirleĢtirilmiĢ sınıflarda Sosyal Bilgiler dersi için belirlenen kiĢisel beceriler, 

ara disiplinler ve SBD‟ye ait özel beceriler gerçekleĢtirilebilir nitelikte 

görülmemektedir. Bu duruma öğrenci seviyelerinin farklılığı, öğrencilerin geliĢim 

özelliklerinin, ilgi ve ihtiyaçlarının farklı olmasının neden olduğu düĢünülmektedir. 

5. SBD KĠTAPLARINDAKĠ ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 

ÇALIġMALARINA ĠLĠġKĠN ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠ 

SBD ölçme değerlendirme çalıĢmalarının birleĢtirilmiĢ sınıflarda 

uygulanabilirliğini tespit etmek için öğretmenlere görüĢme formunun 5. sorusu ve alt 

baĢlığı yöneltilmiĢtir: 

BirleĢtirilmiĢ sınıf öğretmeni olarak Sosyal Bilgiler dersindeki mevcut ölçme 

değerlendirme çalıĢmalarını nasıl buluyorsunuz? Yeterli midir? Ne tür ilaveler 

yapılabilir?  

1) Ölçme değerlendirme formları birleĢtirilmiĢ sınıf öğrencilerinin özelliklerine 

uygun mudur? Uygulamada karĢılaĢtığınız güçlükler var mıdır? Eğer varsa 

nelerdir? 

Öğretmenlerin bu sorulara verdikleri cevaplar doğrultusunda “Ölçme ve 

Değerlendirme” temasına ulaĢılmıĢ ve bu baĢlık altında kodlama yapılmıĢtır. Tema 
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ile ilgili kod referansları ve kodlama yapılan katılımcı sayısı Tablo 3.17‟de 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 3.17: “Ölçme ve Değerlendirme” Temasıyla İlgili Yapılan Kodlamaya İlişkin 

Bilgiler 

 

 

Tema 

Kodlama Yapılan 

KiĢi 

Sayısı 

Kelime 

Sayısı 

Olumlu 

GörüĢ 

Olumsuz 

GörüĢ 

Ölçme ve  

Değerlendirme 

 

32 

 

1929  

 

% 42,86  

 

% 57,14 

Alt Tema     

Formların Birleştirilmiş 

Sınıfa Uygunluğu 

 

32 

 

740 

 

% 40,63 

 

% 59,37     

Tablo 3.17‟de görüldüğü gibi “Ölçme ve Değerlendirme” ile ilgili genel 

görüĢleri tespit etmek için kullanılan sorunun cevaplarında, 32 katılımcının söylediği 

1929 kelime kodlanmıĢtır. Bununla ilgili öğretmen görüĢleri Tablo 3.18‟de 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 3.18: “B. S.İ.O. Öğretmeni Olarak Sosyal Bilgiler Dersindeki Mevcut Ölçme 

Değerlendirme Çalışmalarını Nasıl Buluyorsunuz? Yeterli midir? Ne Tür İlaveler 

Yapılabilir?” Sorusuna Verilen Cevaplara İlişkin Bulgular 
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Olumlu GörüĢler Olumsuz GörüĢler Kelime 

Frekansları 

“Yeterli. Kendi 

sınıfımıza göre 

kendimiz 

geliĢtiriyoruz.” (AFAL) 

“Ölçme değerlendirme 

çalıĢmaları 

öğretilenlere göre 

yeterli. Ancak 

öğrenimin daha kalıcı 

olması için 

uygulanabilir olması 

daha iyi.” (EAġ) 

“Ölçme değerlendirmeler de 

birleĢtirilmiĢ sınıflara tam 

olarak uygun değildir.” (SLÇ) 

“Sosyal Bilgiler kitabındaki 

ölçme değerlendirme ve 

çalıĢma kitabındaki 

değerlendirmeler ne kadar 

uygun olabilir ki. Zaten Sosyal 

Bilgiler dersi açıkçası çocuğu 

hayata hazırlayan bir ders. 

Değerlendirme çalıĢmaları 

olarak yeterli ama daha çok 

güncel hayatla alakalı pratik 

Ģeylerle daha baĢarılı olabilir.” 

(EG) 

 

“Uygun buluyorum” 

ifadesi %79,5 

düzeyinde, 

“BirleĢtirilmiĢ sınıfa 

uygun değil” ifadesi 

%94,8 düzeyinde diğer 

kelimelere göre 

anlamlı bulunmuĢtur. 
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Tablo 3.18 -devam 

 
Olumlu GörüĢler Olumsuz GörüĢler Kelime  

Referansları 

 

 “Mevcut ölçme 

değerlendirme 

çalıĢmalarını yeterli 

görüyorum. Öğrenci 

değerlendirme, grup 

değerlendirme, Öğrenci 

ürün dosyası ve dereceli 

puanlama anahtarı 

uygulandığında 

öğrencilerin konuyu 

anlayıp anlamadığı 

hakkında kesin yargıya 

varabiliriz.” (ÇYÇ) 

“Ben özellikle bu yeni 

programla birlikte 

değiĢen ölçme 

değerlendirme 

yöntemlerindeki 

zenginlikten oldukça 

memnunum. Öncekiler 

gibi birkaç değiĢik 

yöntemden ziyade yeni 

soru tiplerinin olmasını 

olumlu buluyorum, 

yeterlidir.” (SNĠ) 

“Yeterli bulmuyorum. 

Öğrencinin içinde bulunduğu 

çevreye göre ilaveler 

yapılabilir.” (SNB) 

“Tam olarak yeterli olduğunu 

düĢünmüyorum. Ben ders 

sonlarında bulunan kendimizi 

değerlendirelim kısmındaki 

soruların dersi daha 

kapsayacak Ģekilde 

hazırlanmasını istiyorum.” 

(ĠHGB) 

“Çok seçenekli bir Ģık olsa ya 

da gerçekten hani evet-hayır 

doldurmalı değil de, kendi 

fikirlerini sunabileceği bir Ģey 

olsa tabi daha iyi olur.” (DNS) 

Değerlendirme: 45 

Ölçme: 24 

Değil: 21 

Yeterli&Uygun: 26 
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1929 

*Konudan bağımsız kelimeler (bağlaç vb.) göz ardı edilmiĢtir. 

Tablo 3.18‟de görüldüğü gibi 15 olumlu görüĢe karĢılık 21 olumsuz görüĢ 

bildirilmiĢtir. Olumlu görüĢler incelendiğinde ölçme değerlendirme çalıĢmalarının 

çeĢitliliği (boĢluk doldurma, doğru-yanlıĢ test, çoktan seçmeli test, eĢleĢtirmeli test, 

ürün değerlendirmesi, öz değerlendirme, grup değerlendirme) öğretmenler tarafından 

beğeni ile karĢılanmaktadır. Örnek öğretmen görüĢleri Ģöyledir: 

 “Sosyal Bilgiler dersi için mevcut ölçme ve değerlendirme çalışmaları 

yeterlidir.” (SĠE) 
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“Yeterli, hatta fazlalıkları bile var. Konuları biz daha basit hale indirmeye 

çalışıyoruz. Yani oradaki değerlendirme soruları ya da verilen çalışma kitabındaki 

etkinliklerde çoğunlukla orada verilen görevi biraz daha basitleştiriyoruz.” (EBHĠ) 

“Ben ölçme değerlendirme çalışmalarının iyi olduğu kanaatindeyim Şimdi 

sınavlarda genellikle tabi hepsini (boşluk doldurma, doğru-yanlış, test, çoktan 

seçmeli vb.) kullanmaya çalışıyoruz. Ama genelde hazır format üzerinden yapıyoruz 

sınavları.” (DNÇ) 

“Sosyal Bilgiler dersindeki mevcut ölçme değerlendirmelerini yeterli ve 

uygun buluyorum. Sorular, etkinlikler öğrencilerin seviyelerine uygun ve 

düşüncelerini rahatça anlatabilecek niteliktedir.” (EY) 

“Bence ders kitabındaki yazılı olarak verilen değerlendirme soruları, çalışma 

kitabına göre daha uygun geliyor. Çalışma kitabında ağır etkinliklere yer verilmiş 

gibi.” (SĠE) 

 Öğretmenlerin olumsuz görüĢlerine bakıldığında, birleĢtirilmiĢ sınıflarda 

zamanın yetmediğini, kitaplarda bulunan ölçme değerlendirme çalıĢmalarının 

tamamını kullanamadıkları yönünde eleĢtiriler vardır. Örnek öğretmen görüĢleri 

Ģöyledir: 

 “Yapılandırmacı eğitim anlayışına uygun ölçme değerlendirmede şunlar 

olması gerekir. Bu programda değerlendirme ile sadece öğrenme ürünü değil, 

öğrencilerin öğrenme süreçleri de izlenir ve bu süreç değerlendirilerek gerektiğinde 

kullanılan sınıf etkinlikleri değiştirilir. Bu programda değerlendirme, öğrencilerin ne 

bilmediklerini değil, ne bildiklerini görmeye yarayan bir araçtır. Program, 

öğrencinin okul dışındaki gerçek dünya ile uyum içinde olmasını sağlayacak 

becerilere sahip olmasını da hedeflemektedir. Öğrencilerin sadece diploma almaları 

için değil, gerçek hayatlarının anlamlı olması için derslerin ve içeriklerinin hayat ile 

ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Bunun için öğretmenin, öğrettiği konuların 

hayattaki iz düşümlerini öğrenciye göstermesi gerekir. Öğrenciler gerçek hayattaki 

problemlere işaret edebiliyorsa ya da öğrendikleri bilgileri günlük hayattaki 

problemlerin çözümünde kullanabiliyorsa, öğrenilenler sınıfın dışına çıkmaya 

başlamıştır. Öğretmenler zaman zaman öğrencilerin, sınavlarında veya ödevlerinde 

sergilediklerinden daha fazlasını bildiklerine inanırlar. Bu sorunu aşmak için 
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öğretmenlerin, öğrencilerin başarısını değerlendirmede birkaç yöntemi birlikte 

kullanması önerilir. Çoklu değerlendirme araçları kullanmak, her öğrenciye ne 

bildiğini gösterme konusunda bir şans tanır. Öğretmeninde birkaç aracı birlikte 

kullanarak, öğrencinin ne bildiğini ve ne yapacağını bilmesi, bu konuda kendine 

daha fazla güven duymasını sağlayabilir. Tartışma, performans ödevleri ve sunular 

öğrenci hakkında bilgi edinmenin en iyi yollarındandır. Bunlardan hiçbiri tek başına 

yeterli değildir. Bazı öğrenciler tartışma sırasında sessiz kalırken, iş yazmaya 

geldiğinde çok güzel yazma çalışmaları yapabilirler. Program, öğrencilerin 

entelektüel olarak gelişmelerinin yanı sıra beceri ve kişilik gelişimine odaklanmıştır. 

Bunların becerilerin değerlendirmesinde çoktan seçmeli, boşluk doldurma, 

eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu sorulardan oluşan testlerin yanında, süreci 

değerlendirmeye yönelik olmalıdır. Biz sınıflarımızda bu teknikleri uygulamaya 

kalksak sadece bir sınıftaki öğrencileri kazanmış oluruz.Yaptığım yazılı sınavlarda 

en yüksek notu 5.sınıflar almakta çünkü 5.sınıflar dönüşümlü olan konuları 5.sınıfta 

daha iyi anlamakta ama 3.sınıfı bitiren 4.sınıf öğrencilerinin sahip olduğu kazanım, 

sadece okuma ve yazmadır. Bunlara 5.sınıf sosyal bilgiler dersi kazanımlarını 

kazandırmamız ve bunu değerlendirmemiz mümkün değildir.” (ĠHAġ) 

 “Ölçme değerlendirme soruları sadece kitaba bağlı olduğu için en kolay 

yapılanlardan biri. Ancak öğrenciler bu sorular nedeniyle sadece kitaba bağlı 

kalıyorlar. Daha düşündürücü ve araştırmaya yönelik sorular olabilir.” (SĠB) 

  “Birleştirilmiş sınıflı okullarda fotokopi makinesi gibi bir cihaz 

bulunmadığından dolayı ölçme değerlendirme yöntemi olarak sadece yazılı 

yapılmaktadır. 2005 programında her konunun sonunda gözlem formları var. Sosyal 

Bilgiler, Türkçe, Matematik derslerindeki gözlem formlarını, akran değerlendirme, 

ölçme vb. çalışmaları yapmaya kalksa; bu kadar formu nasıl çoğaltacak, ne zaman 

değerlendirecek. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü‟ne yazışmaları ne zaman yazacak. 

Kısacası Birleştirilmiş sınıflı okullarda ölçme değerlendirme gözleme ve yazılı 

kâğıtlarına göre yapılmaktadır.” (SNA) 

 BirleĢtirilmiĢ sınıflı ilköğretim okullarında öğretmenler aynı zamanda 

“Müdür Yetkili Öğretmen” de olabilmektedir. Bu durumun yol açtığı bazı sıkıntılar 

vardır. AraĢtırmamıza katılan öğretmenlerin çoğu (n=23) birleĢtirilmiĢ sınıflı 
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okullarda “Müdür Yetkili Öğretmen” konumundadır. Müdür yetkili öğretmenlerin 

genelde köyde kalmasının getirmiĢ olduğu zorlukların yanında, okulun yönetiminde 

ve öğretmenlik mesleğinde de birçok noktada sorunlar yaĢadığı görülmektedir. 

Müdür yetkili öğretmenlerin karĢılaĢtıkları sıkıntıların artması eğitim öğretim 

hizmetlerini de olumsuz etkilemektedir. Okulda yönetim görevi, öğretmenlik görevi, 

danıĢmanlık görevi, hizmetli görevi gibi birçok sorumluluğu olan müdür yetkili 

öğretmenlerin okulda baĢarılı olmaları sabırla, özgüvenle çalıĢmalarına bağlıdır. 

Müdür yetkili öğretmen Milli Eğitim Müdürlüğü ile olan resmi yazıĢmaları da 

yapmaktadır. Bazen bu yazıĢmaların dersleri aksattığı da görülmektedir. Belirtilen 

sebeplerden dolayı, müdür yetkili öğretmenlerin ders programlarını uygulamada 

sıkıntı yaĢadıkları görülmektedir.  

5.1. SBD KĠTAPLARINDAKĠ ÖLÇME DEĞERLENDĠRME FORMLARININ 

BĠRLEġTĠRĠLMĠġ SINIFLARA UYGUNLUĞUNA ĠLĠġKĠN ÖĞRETMEN 

GÖRÜġLERĠ 

Ölçme değerlendirme formlarının birleĢtirilmiĢ sınıf öğrencilerine uygun olup 

olmadığını ve uygulamada karĢılaĢılan sıkıntıları tespit etmek için sorulan sorunun 

cevaplarında, 32 öğretmenin söylemiĢ olduğu 740 kelime kodlanmıĢtır. Bununla 

ilgili öğretmen görüĢleri Tablo 3.19‟da gösterilmiĢtir. 

Tablo 3.19: “Ölçme Değerlendirme Formları Birleştirilmiş Sınıf 

Öğrencilerinin Özelliklerine Uygun mudur? Uygulamada Karşılaştığınız 

Güçlükler Var mıdır? Eğer Varsa Nelerdir?” Sorusuna Verilen Cevaplara İlişkin 

Bulgular 

 

Olumlu GörüĢler Olumsuz GörüĢler Kelime 

Frekansları 

“Formların hepsini 

uygulayamıyorum. Ama 

genelde grup 

değerlendirme formları 

birleĢtirilmiĢ sınıflarda 

avantaj gibi bir Ģey.” 

(EEġ) 

 

 “Açıkçası ölçme 

değerlendirme formlarını 

birleĢtirilmiĢ sınıflarda çokta 

kullanamıyorum. Çünkü 

hepsini kullanmaya kalksak 

zaman kısıtlı olduğu için 

yetiĢtiremiyoruz.” (EBHĠ) 

“Formların hepsini 

kullanamıyorum” 

ifadesi %87,2 

düzeyinde, “Ġlave 

yapılabilir/yapılmalı” 

ifadesi  %80,6 

düzeyinde diğer 

kelimelere göre 

anlamlı bulunmuĢtur. 

 



117 

 

Tablo 3.19 –devam 
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Olumlu GörüĢler Olumsuz GörüĢler Kelime  

Referansları 

“Ölçme değerlendirme 

formlarının uygun 

olduğunu düĢünüyorum. 

Bazı ölçütler sınıfın 

durumuna göre biraz 

daha esnetilebilir.” 

(HCÖ) 

“Sosyal bilgiler dersi 

için ölçme 

değerlendirme 

formlarının birleĢtirilmiĢ 

sınıf öğrencilerinin 

özelliklerine uygun 

olduğunu 

düĢünüyorum.” (ĠHY) 

 

“Ölçme değerlendirme 

formları müstakil sınıflara 

yönelik hazırlandığı için bazı 

bölümlerini birleĢtirilmiĢ sınıf 

öğrencileri için uygun 

bulmuyorum. Ancak öğretmen 

tarafından bazı değiĢiklerle 

(öğrenci seviyesine uygun 

olarak) kullanılabilir.” (EY) 

“Zaman zaman güçlükler 

oluyor. Öğrenci formdaki 

açıklamayı bazen yanlıĢ ya da 

eksik anlayabiliyor. Bu 

durumda öğrenciye bunu 

açıklamak gerekli oluyor.” 

(SNĠ) 

“Ölçme değerlendirme 

formları var ama mutlaka 

hepsini kullanamıyoruz. 

Kullandıklarımız var ama 

çocuğun bu kazanımları 

kazanıp kazanmadığını, 

konuyu anlayıp anlamadığını 

öğrenme açısından bize faydalı 

oluyor, ama hepsini 

kullanamıyoruz.” (DNÇ) 

Form: 19 defa 

Çok: 13 defa 

Değerlendirme: 28 

defa kullanılmıĢtır.* 

T
o
p

la
m

 

K
o
d

 

R
ef

er
a
n

sı
 

 

13 

 

19 

 

740 

*Konudan bağımsız kelimeler (bağlaç vb.) göz ardı edilmiĢtir. 

Öğretmenler, 13 olumlu görüĢe karĢılık 19 olumsuz görüĢ bildirmiĢlerdir. 

Olumlu görüĢteki öğretmenler sosyal bilgiler dersinde kullanılan ölçme 

değerlendirme formlarını uygun bulduklarını ve öğretmenin bu formları sınıfın 

durumuna göre esnetebileceğini belirtmiĢler. Öğretmenler birleĢtirilmiĢ sınıfta eğitim 

gören öğrencilerin seviyesinin düĢük olduğunu da belirtmiĢlerdir. Örnek öğretmen 

görüĢleri Ģöyledir: 
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“Gözlem formlarını doldururken müstakil sınıflardaki öğrencilere göre biraz 

daha zor olmaktadır. Çünkü bazı formların tek tek doldurulacak olması birleştirilmiş 

sınıf okutan öğretmen için güçlük yaratmaktadır.” (SĠY) 

“Ben ders sonlarında bulunan kendimizi değerlendirelim kısmındaki 

soruların dersi daha fazla kapsayacak şekilde hazırlanmasını istiyorum. Bu şekilde 

olursa daha yararlı olur kanaatindeyim” (ĠHGB) 

“Çok seçenekli bir şık olsa ya da gerçekten kendi fikirlerini sunabileceği bir 

ölçüt olsa tabi daha iyi olur.” (DNS) 

 “Ölçme değerlendirme formlarını çok uygulayamıyoruz. Zaten zaman 

sıkıntımız olduğu için uygulayamıyoruz.” (EP) 

“Ölçme değerlendirme formlarındaki kriterler (interneti kullanmış mı 

kütüphaneden faydalanmış mı gibi kriterler) öğrencilerin bulunduğu yer itibariyle 

mümkün olmayan durumlardır. Birleştirilmiş sınıflar köy okulu olduğu için köyde 

internette araştırma yapmak, kütüphaneye gitmek gibi etkinlikleri 

yapamayacağından değerlendirme yaparken sorun yaşanıyor. Ayrıca değerlendirme 

formlarında araştırma olanakları sınırlı olduğu için çok özgün bir çalışma 

yapmaları da beklenmemektedir.” (EAġ) 

“Sosyal Bilgiler kitabındaki ölçme değerlendirme ve çalışma kitabındaki 

değerlendirmeler uygun değildir. Sosyal Bilgiler dersi öğrenciyi hayata hazırlayan 

bir ders. Daha çok güncel hayatla alakalı pratik şeylerle daha başarılı olabilir.” 

(EG) 

AraĢtırmamıza katılan öğretmenlerin tamamının görüĢü incelendiğinde, 

ölçme değerlendirme formlarıyla ilgili öğretmenlerin birtakım zorluklarla 

karĢılaĢtıkları anlaĢılmaktadır. Ölçme değerlendirme formlarının birleĢtirilmiĢ 

sınıflarda zaman alması sorun olmaktadır. BirleĢtirilmiĢ sınıflarda her sınıf için 

ayrılan sürenin sınırlı olması ölçme değerlendirme formlarının uygulanmasını 

olumsuz etkilemektedir. BirleĢtirilmiĢ sınıflarda eğitimin kalitesini artırmak için 

zamanı etkin kullanmak gerekmektedir. Ayrıca, okuldaki araç gereç (fotokopi 

makinesi gibi) eksikliğinden, bazı formların uygulanamadığı da düĢünülmektedir. 

Öğretmenlerin bazılarının bu formları hiç kullanamadığı görülmektedir. 
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6. BĠRLEġTĠRĠLMĠġ SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN KĠġĠSEL BĠLGĠ VE 

NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GÖRÜġLERĠNĠN 

KARġILAġTIRILMASINA ĠLĠġKĠN BULGULAR 

Öğretmenlerin belirtmiĢ oldukları olumlu ve olumsuz görüĢler; çalıĢma 

durumu, kıdem, birlikte okuttuğu sınıf sayısı, sınıf mevcudu, okuldaki görevi ve 

konu ile ilgili eğitim durumu değiĢkenlerine göre karĢılaĢtırılmıĢtır. 

6.1. ÖĞRETMENLERĠN ÇALIġMA DURUMUNA GÖRE GÖRÜġLERĠNĠN 

DAĞILIMI 

Öğretmenlerin görüĢlerinin, çalıĢma durumlarına göre karĢılaĢtırılmasına 

iliĢkin frekans ve yüzde dağılımları Tablo 3.20‟de gösterilmiĢtir.  

Tablo 3.20: Öğretmenlerin Çalışma Durumuna Göre Olumlu ve Olumsuz 

Görüşlerin Dağılımı 

ÇalıĢma 

Durumu 

 

Olumlu GörüĢler 

 

Olumsuz GörüĢler 

 

 

f % f % 

Kadrolu 

 

11 42,30 15 57,70 

Sözleşmeli 

 

11 47,82 12 52,18 

Ücretli 

 

5 50 5 50 

 

Tablo 3.20‟de görüldüğü gibi kadrolu ve sözleĢmeli öğretmenlerin olumsuz 

görüĢlerinin olumlu görüĢlerinden daha fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca 

sözleĢmeli öğretmenlerin olumlu görüĢleri (47,82), kadrolu öğretmenlerin olumlu 

görüĢlerinden (42,30) daha fazladır. Ücretli öğretmenlerin olumlu ve olumsuz 

görüĢlerinin eĢit olduğu görülmektedir. 

6.2. ÖĞRETMENLERĠN KIDEM DURUMUNA GÖRE GÖRÜġLERĠNĠN 

DAĞILIMI 

Öğretmenlerin görüĢlerinin, kıdem durumlarına göre karĢılaĢtırılmasına 

iliĢkin frekans ve yüzde dağılımları Tablo 3.21‟de gösterilmiĢtir. 
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Tablo 3.21: Öğretmenlerin Kıdem Durumuna Göre Olumlu ve Olumsuz 

Görüşlerin Dağılımı 

Kıdem  

Durumu 

Olumlu GörüĢler Olumsuz GörüĢler 

 

 

f % f % 

1-3 Yıl 

 

8 50 8 50 

4-6 Yıl 

 

10 45,45 12 54,55 

7-9 Yıl 

 

5 45,45 6 54,54 

10 Yıl ve üstü 

 

4 40 6 60 

Tablo 3.21‟de görüldüğü gibi kıdemi 1-3 yıl arasında olan öğretmenlerin 

olumlu görüĢleri ile olumsuz görüĢlerinin oranının eĢit olduğu görülmektedir. 

Kıdemi 4-6 yıl, 7-9 yıl,10 yıl ve üzeri olan öğretmenlerin olumsuz görüĢleri olumlu 

görüĢlerinden fazladır. Kıdemi 1-3 yıl arası olan öğretmenlerin olumlu görüĢleri; 

kıdemi 4-6 yıl, 7-9 yıl, 10 yıl ve üzeri olan öğretmenlerin olumlu görüĢlerinden daha 

fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca kıdem arttıkça olumlu görüĢlerin azaldığı 

görülmektedir. 

6.3. ÖĞRETMENLERĠN BĠRLĠKTE OKUTTUĞU SINIF SAYISINA GÖRE 

GÖRÜġLERĠNĠN DAĞILIMI 

Öğretmenlerin görüĢlerinin, birlikte okuttuğu sınıf sayısına göre 

karĢılaĢtırılmasına iliĢkin frekans ve yüzde dağılımları Tablo 3.22‟de gösterilmiĢtir. 

Tablo 3.22: Öğretmenlerin Birlikte Okuttuğu Sınıf Sayısına Göre Olumlu ve 

Olumsuz Görüşlerin Dağılımı 

BirleĢtirilmiĢ Sınıf 

Sayısı 

 

Olumlu GörüĢler 

 

Olumsuz GörüĢler 

 

 

f % f % 

2 sınıf 

 

12 44,44 15 55,56 

3 sınıf 

 

3 50 3 50 

4 sınıf 

 

2 50 2 50 

5 sınıf 

 

10 45,45 12 54,55 
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Tablo 3.22‟de görüldüğü gibi 3 sınıfı birlikte okutan öğretmenler ile 4 sınıfı 

birlikte okutan öğretmenlerin olumlu ve olumsuz görüĢlerinin eĢit olduğu 

görülmektedir. 2 sınıfı birlikte okutan öğretmenler ile 5 sınıfı birlikte okutan 

öğretmenlerinin olumsuz görüĢleri olumlu görüĢlerinden daha fazladır. 

6.4. ÖĞRETMENLERĠN SINIF MEVCUDUNA GÖRE GÖRÜġLERĠNĠN 

DAĞILIMI 

Öğretmenlerin görüĢlerinin, sınıf mevcuduna göre karĢılaĢtırılmasına iliĢkin 

frekans ve yüzde dağılımları Tablo 3.23‟te gösterilmiĢtir. 

Tablo 3.23: Öğretmenlerin Sınıf Mevcuduna Göre Olumlu ve Olumsuz Görüşlerin 

Dağılımı 

Sınıf  

Mevcudu 

 

Olumlu GörüĢler 

 

Olumsuz GörüĢler 

 

 

f % f % 

10-24 

 

24 47,06 27 52,94 

25-35  

 

2 33,33 4 66,67 

36-50 

 

1 50 1 50 

51 ve üstü 

 

0 0 0 0 

 

Tablo 3.23‟te görüldüğü gibi, sınıf mevcudu 10-24 ve 25-35 öğrenci arasında 

olan öğretmenlerin olumsuz görüĢleri olumlu görüĢlerinden daha fazladır. Sınıf 

mevcudu 36-50 öğrenci arasında olan öğretmenlerin olumlu ve olumsuz görüĢlerinde 

eĢitlik vardır. Sınıf mevcudu 51 ve üstü olan öğretmen bulunmamaktadır. 

6.5. ÖĞRETMENLERĠN OKULDAKĠ GÖREVLERĠNE GÖRE 

GÖRÜġLERĠNĠN DAĞILIMI 

Öğretmenlerin görüĢlerinin, okuldaki görevlerine göre karĢılaĢtırılmasına 

iliĢkin frekans ve yüzde dağılımları Tablo 3.24‟te gösterilmiĢtir. 
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Tablo 3.24: Öğretmenlerin Okuldaki Görevine Göre Olumlu ve Olumsuz 

Görüşlerin Dağılımı 

Görevi 

 

Olumlu GörüĢler Olumsuz GörüĢler 

 

 

f % f % 

Müdür Yetkili Öğretmen 

 

19 45,24 23 54,76 

Öğretmen 

 

8 47,06 9 52,94 

 

Tablo 3.24‟te görüldüğü gibi, birleĢtirilmiĢ sınıf okutan öğretmenlerin ve 

müdür yetkili öğretmenlerin olumsuz görüĢleri olumlu görüĢlerinden daha fazladır. 

6.6. ÖĞRETMENLERĠN KONU ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠ DURUMLARINA GÖRE 

GÖRÜġLERĠNĠN DAĞILIMI 

Öğretmenlerin görüĢlerinin, konu ile ilgili bilgi durumlarına göre 

karĢılaĢtırılmasına iliĢkin frekans ve yüzde dağılımları Tablo 3.25‟te gösterilmiĢtir. 

Tablo 3.25: Öğretmenlerin Konu İle İlgili Bilgi Durumuna Göre Olumlu ve 

Olumsuz Görüşlerin Dağılımı 

Seminer/Kurs Alanlar Olumlu GörüĢler Olumsuz GörüĢler 

 

 

f % f % 

Evet 

 

15 44,12 19 55,88 

Hayır 

 

12 48 13 52 

 

Tablo 3.25‟te görüldüğü gibi, birleĢtirilmiĢ sınıf okutan öğretmenlerin ve 

müdür yetkili öğretmenlerin olumsuz görüĢleri olumlu görüĢlerinden daha fazladır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SONUÇ, TARTIġMA ve ÖNERĠLER 

Bu bölümde, elde edilen bulgular ıĢığında sonuçlar ortaya çıkartılmıĢ ve 

tartıĢılmıĢtır. Ayrıca konu ile ilgilenenlere gelecekte bilgi vereceğine inandığımız 

düĢüncelere yer verilmiĢtir. 

1. SONUÇ VE TARTIġMA 

AraĢtırmadan elde edilen sonuçlar, bulgular kısmında belirlenen temalar 

etrafında sunulmuĢtur. 

1.1. SOSYAL BĠLGĠLER DERSĠNDE KARġILAġILAN SIKINTILARA DAĠR 

BĠRLEġTĠRĠLMĠġ SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN GÖRÜġLERĠNE 

ĠLĠġKĠN SONUÇLAR  

“Sosyal Bilgiler Dersinde KarĢılaĢılan Sıkıntılar” temasına ait bulgular 

değerlendirildiğinde; 

 Sosyal Bilgiler dersinde bir sene 4. sınıfın kitabı diğer sene 5. sınıfın kitabının 

okutulmasının sorun teĢkil ettiği, 

 4. sınıf SBD konuları iĢlenirken 5. sınıf öğrencilerinin; tersi durumda da 4. 

sınıf öğrencilerinin derse motive olmada zorlandığı, 

 BirleĢtirilmiĢ sınıflarda –özellikle 5 sınıfın bir arada olduğu gruplarda- her 

sınıfa ayrılan sürenin yetersiz olduğu, 

 BirleĢtirilmiĢ sınıflarda sınıf mevcudunun kalabalık olduğu durumlarda 

etkinlikleri uygulamanın çok zor olduğu,  

  BirleĢtirilmiĢ sınıflarda materyal eksikliğinden dolayı bazı etkinliklerin hiç 

uygulanamadığı, 

 BirleĢtirilmiĢ sınıflarda öğretmenin bir sınıfa ders anlattığı esnada diğer sınıf 

öğrencilerinin sık sık soru sormaları nedeniyle öğrencilerde derse karĢı 

motivasyonun bozulduğu, 

 SBD konularının bazı birleĢtirilmiĢ sınıf öğretmenleri tarafından zamanında 

yetiĢtirilemediği, 

 BirleĢtirilmiĢ sınıflarda öğretmenin tüm öğrencilerin dikkatini canlı tutacak 

bir yöntemle ders iĢlemesinin çok zor olduğu, 
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 BirleĢtirilmiĢ sınıflarda öğrenciler arasındaki seviye farkının öğretmenin iĢini 

zorlaĢtırdığı gibi sonuçlara varılmıĢtır. 

 BirleĢtirilmiĢ sınıflardaki bazı olumsuzluklar eğitimi de önemli ölçüde 

etkilemektedir. Bunlar; okulun fiziksel yetersizliği, araç gereç eksikliği, öğrenci 

seviyelerinin farklılığı, ders süresinin yetersizliği, SBD programının dönüĢümlü 

olarak iĢlenmesi gibi sebeplerdir. Birden fazla sınıfın bir arada öğrenim gördüğü 

durumda zamanın yetersiz kaldığı, bu sebeple derslerin hedeflerine ulaĢılamadığı 

Dursun‟un (2006) “BirleĢtirilmiĢ Sınıflarda Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri” 

çalıĢmasında ve Karaman‟ın (2006) “BirleĢtirilmiĢ Sınıflarda Matematik Dersindeki 

BaĢarı Düzeyi Ġle Normal Sınıflardaki BaĢarı Düzeyinin KarĢılaĢtırılması” 

çalıĢmasında da tespit edilmiĢtir. Sınmaz‟ın (2009) “BirleĢtirilmiĢ Sınıf 

Öğretmenlerinin Yeni Ġlköğretim Programının Uygulamasına ĠliĢkin GörüĢlerinin 

Değerlendirilmesi” çalıĢmasında da araç gereç eksikliği, maddi olanaksızlıklar ve 

çevresel koĢulların elveriĢsiz olması programda öngörülen öğrenme-öğretme 

ortamının oluĢturulmasını ve etkinliklerin gerçekleĢtirilmesini engellediği tespit 

edilmiĢtir. Bu sıkıntılardan birini EP kodlu katılımcı “Sadece Sosyal Bilgiler 

dersinde değil bütün derslerde karĢılaĢtığımız problemler, birleĢtirilmiĢ sınıflarda 

etkinlikler konusu var. Ders kitaplarındaki ve çalıĢma kitabındaki etkinlikler ders 

süresinde yetiĢmiyor. Ödev olarak versek bile öğrenciler anlamadan yapınca yanlıĢ 

ve eksik oluyor. Yani süre sıkıntımız var.” diye anlatmıĢtır. BaĢka bir katılımcı 

“Sadece Sosyal Bilgiler dersinde değil, bütün derslerde çocukların dikkati dağılıyor. 

Yani iki sınıfın bir arada olmasının vermiĢ olduğu dezavantaj var.” Ģeklinde 

sıkıntısını dile getirmiĢtir. Bu çalıĢmada da birleĢtirilmiĢ sınıflı okullarda donanım 

eksikliğinin, birkaç sınıfın birleĢtirilmesinin ve köy Ģartlarının öğretimi olumsuz 

etkilediği tespit edilmiĢtir. 

1.2. SBD PROGRAMINDAKĠ ĠÇERĠK VE ETKĠNLĠKLERĠN 

BĠRLEġTĠRĠLMĠġ SINIFLARA UYGUNLUĞUNA ĠLĠġKĠN ÖĞRETMEN 

GÖRÜġLERĠNĠN SONUÇLARI 

“Ġçerik ve Etkinlikler” temasına iliĢkin bulgular incelendiğinde; 

 Ġçerik ve etkinliklerin öğrenci merkezli bir anlayıĢla hazırlandığı,  
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 Ġçerik ve etkinlikler hazırlanırken öğrencilerin bireysel geliĢiminin göz önüne 

alındığı, 

 Ġçerik ve etkinliklerin çeĢitliliği ile öğrencilerin baskın zekâ alanlarının 

geliĢtirilmesine katkı sağlandığı, 

 Ġçerik ve etkinliklerin öğrencilerin kendini tanımasına ve kendini ifade 

etmesine imkân tanıyacak Ģekilde hazırlandığı sonuçlarına varılmıĢtır. 

Ayrıca bu çalıĢmada; 

 BirleĢtirilmiĢ sınıflarda iĢlenen SBD için içerik ve etkinliklerin uygulanıĢında 

zaman sıkıntısı yaĢandığı, 

 Öğrencilerin hazır bulunuĢluk düzeylerinin düĢük olmasının içerik ve 

etkinliklerin uygulanıĢını güçleĢtirdiği, 

 Ġçerik ve etkinliklerin dilini anlamada birleĢtirilmiĢ sınıf öğrencilerinin bazen 

zorlandıkları, bazı kavramların öğrenciler tarafından soyut bulunduğu, 

 BirleĢtirilmiĢ sınıf öğrencilerinin konuları tam kavramaları için sınıfta yapılan 

etkinliklerin yetmediği, 

 BirleĢtirilmiĢ sınıflı okullarda elektronik aletlerin (fotokopi makinesi, yazıcı, 

tarayıcı) eksikliğinden bazı etkinliklerin uygulanamadığı, 

 SBD konularının çok olduğu, zamanın buna nispetle daha az olduğu ve 

etkinliklerin bazılarının uygulanamadığı, 

 SBD konularının tam kavranması için öğrencilerin okul dıĢı araĢtırma 

çalıĢmaları yapması gerektiği ancak köy Ģartlarında araĢtırma yapacak 

ortamın olmaması sebebiyle öğrencinin bilgiyi yeterince özümseyemediği, 

 DönüĢümlü olarak iĢlenen SBD‟de 4. sınıf üniteleri iĢlenirken 5. sınıf 

öğrencilerinin ilgisiz kaldığı, etkinliklere katılmakta isteksiz olduğu, 5. sınıf 

üniteleri iĢlenirken de 4. sınıf öğrencilerinin zorlandıkları, 

 Öğrencilerin köydeki diğer iĢlerle de ilgilenmesinden dolayı devamsızlık 

yaptığı bu yüzden bazı etkinliklerin uygulanamadığı 

 Özellikle 5 sınıfın bir arada okutulduğu birleĢtirilmiĢ sınıflarda etkinliklerin 

uygulanıĢı esnasında sınıf disiplininin bozulduğu sonuçlarına varılmıĢtır. 

2005 SBD programının uygulanması ile ilgili karĢılaĢılan zorlukların 

sebepleri incelendiğinde, birleĢtirilmiĢ sınıf ortamının müstakil sınıflara göre bazı 



126 

 

dezavantajlarını ortaya çıkarmaktadır. Bunlar arasında araç-gereç eksikliğini, 

öğrenciler arası seviye farklılıklarını ve köy Ģartlarının vermiĢ olduğu olumsuzlukları 

sayabiliriz. Bu bulgular, Abay‟ın (2006), “BirleĢtirilmiĢ Sınıf Uygulamasında 

Öğretmenlerin KarĢılaĢtıkları Sorunlar” çalıĢmasında da tespit edilmiĢtir. Kamber de 

(2007), “2005-2006 Yeni Öğretim Programında Sosyal Bilgiler Dersi Etkinliklerinin 

Uygulanabilirliğinin Ġncelenmesi” çalıĢmasında öğrenciler arasında seviye 

farklılıklarının ve okulun fiziki Ģartlarının kötü olmasının SBD programını 

uygulamayı olumsuz etkilediği görüĢünü belirtmiĢtir. Ayrıca, beĢ sınıfı birleĢtirilmiĢ 

olan gruplarda öğretmenler alt sınıflarla daha çok ilgilendiğinden üst sınıflarla yeteri 

kadar etkinlik yapamadıkları anlaĢılmaktadır. Uygur ve Yelken‟in (2010) 

“BirleĢtirilmiĢ Sınıflı Okullarda Uygulanan Fen ve Teknoloji Dersine (Yeni Fen 

Programına) Yönelik Öğrencilerin ve Öğretmenlerin GörüĢleri” çalıĢması da bu 

tespitimizi doğrulamaktadır. SNB kodlu katılımcı karĢılaĢtığı sıkıntıyı “Bazı 

konularda birleĢtirilmiĢ sınıfın da etkisini katarsak, etkinliklere zaman 

yetiremiyorum. Etkinlikleri uygularken çeĢitli zorluklarla karĢılaĢıyorum. 

Öğrencilerin evlerinde yeterli kaynaklarının olmayıĢı, okulumuzun araç-gereçler 

konusunda uygun donanıma sahip olmayıĢı konuların verimli olarak iĢlenmesini 

zorlaĢtırıyor.” diye anlatmıĢtır. 

1.3. SBD PROGRAMININ BĠRLEġTĠTĠLMĠġ SINIFLARDA 

UYGULANIġININ YAPILANDIRMACI EĞĠTĠM ANLAYIġINA 

UYGUNLUĞUNA ĠLĠġKĠN SONUÇLAR 

“Yapılandırmacılık” temasıyla ilgili bulgular değerlendirildiğinde; 

 SBD öğretim programının yapılandırmacı eğitim anlayıĢıyla ele alındığı, 

 Öğretim Programı hazırlanırken kazanımlar bölümünde öğrencilerin geliĢim 

özelliklerinin dikkate alındığı, 

 Kitaplarda öğrencilerin ilgilerini çekecek farklı özelliklerde içerik ve 

etkinliklerin olduğu, 

 Etkinliklerin öğrenciyi düĢünmeye sevk ettiği ve kendi bilgisini 

yapılandırmasına olanak sağladığı, 

 SBD‟de kullanılan ölçme yöntemlerinin farklılaĢmasının, öğrencilerin farklı 

yeterliliklerini ölçme açısından olumlu bir geliĢme olduğu, 



127 

 

 Bu programın grupla çalıĢmayı teĢvik ettiği ve grup değerlendirme formları 

ile öğrencilerin değerlendirme yönlerinin geliĢmesine katkı sağladığı 

sonuçlarına ulaĢılmıĢtır. 

Ayrıca bu çalıĢmada; 

 Yapılandırmacı eğitim anlayıĢından öğretmenlerin çoğunluğunun memnun 

olduğu, ancak birleĢtirilmiĢ sınıflardaki Ģartlardan dolayı öğretmenlerin tam 

anlamıyla uygulayamadıkları, 

 BirleĢtirilmiĢ sınıflarda öğrenci sayısının fazla olduğu durumlarda 

yapılandırmacı eğitim anlayıĢına uygun ders yapmanın çok zor olduğu, 

 BirleĢtirilmiĢ sınıflardaki öğrencilerin seviyelerinin farklı olmasının 

yapılandırmacı eğitim için olumsuz bir durum oluĢturduğu, 

 BirleĢtirilmiĢ sınıflı okulların genelde köy yerlerinde bulunmasından 

hareketle, okulda materyal eksikliğinin bulunması ve bu durumun 

yapılandırmacı eğitimle bağdaĢmadığı sonuçlarına varılmıĢtır. 

Sosyal Bilgiler ders kitapları yapılandırmacı eğitim anlayıĢına uygun olacak 

Ģekilde hazırlanmıĢtır. Yapılandırmacı eğitim anlayıĢında öğrencilerin kendi 

öğrenmelerinden sorumlu oldukları ve kendi bilgilerini yapılandırdıkları tezinden 

hareket edilmiĢtir. Ocak ve Yurtseven‟in (2009) “BeĢinci Sınıf Sosyal Bilgiler Ders 

Kitaplarının Yapılandırmacı Öğrenme YaklaĢımına Göre Değerlendirilmesi” 

çalıĢmasında beĢinci sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı ve çalıĢma kitabında yer alan 

sekiz ünite içerisinden “Bölgemizi Tanıyalım” ve “Bir Ülke Bir Bayrak” ünitelerini 

incelemiĢlerdir. Her iki kitaptaki söz konusu ünitelerin genel olarak yapılandırmacı 

eğitim anlayıĢına uygun olduğunu tespit etmiĢlerdir. TaĢ‟ın (2006) “Yeni Sosyal 

Bilgiler Ders Kitaplarına ĠliĢkin Öğretmen GörüĢlerinin Belirlenmesi” çalıĢmasında 

SBD ders kitaplarının tasarım, görsel düzen ve fiziksel yapı bakımından iyi 

hazırlandığı, öğretmen görüĢlerinin olumlu olduğu sonucuna varılmıĢtır. Bu durum, 

ders kitaplarının yapılandırmacı anlayıĢa uygun olarak hazırlandığını 

desteklemektedir. Aykaç ve BaĢar (2005), “Ġlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Eğitim 

Programının Değerlendirilmesi” çalıĢmasında Sosyal Bilgiler Eğitim Programının 

yapılandırmacı yaklaĢıma uygun olarak hazırlandığını belirtmiĢtir. Okta‟nın (2008) 

“Ġlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 1998 ve 2004 Öğretim Programlarının Öğretmen 
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GörüĢlerine Dayalı Olarak Hedefler/Kazanımlar Boyutunda Değerlendirilmesi” 

çalıĢmasında ve Öktem‟in (2006) “Ġlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal 

Bilgiler Dersinde Yer Alan Kavramları Anlama ve Kazanma Düzeyleri” 

çalıĢmasında 2005 SBD programının yapılandırmacı eğitim anlayıĢına paralel olarak 

hazırlandığını öğrenci merkezli bir öğretimi teĢvik ettiğini belirtmiĢler. “Eğitim 

Programları ve Öğretim Alanı Profesörler Kurulu Ġlköğretim 1-5. Sınıflar Öğretim 

Programlarını Değerlendirme Toplantısı (EskiĢehir) Sonuç Bildirisi”nde de (2005) 

“Yeni Ġlköğretim Programı”nın  “öğrenci merkezli” ya da “yapılandırmacı” 

yaklaĢımdan hareketle etkinlik temelli, öğrencinin öğrenme sürecine aktif olarak 

katılmasını amaçlayan, dersler arası yatay ve dikey iliĢkileri dikkate alan, sınıf içi ve 

sınıf dıĢı öğrenme deneyimlerini bütünleĢtirmeye önem veren bir anlayıĢla 

geliĢtirilmeye çalıĢıldığı vurgulanmıĢtır. EG kodlu katılımcı kitapların 

yapılandırmacı eğitim anlayıĢına uygunluğu ile ilgili görüĢünü “Ben, kitapların 

öğrencilerin farklı özelliklerini geliĢtirmeye çalıĢtığından yapılandırmacı eğitim 

anlayıĢına uyduğunu düĢünüyorum. Tabi ki birleĢtirilmiĢ sınıf deyince farklı oluyor 

ama yapılandırmacı eğitime uygun olduğunu düĢünüyorum.” diye belirtmiĢtir. 

1.4. SBD PROGRAMI ĠLE KAZANDIRILMAK ĠSTENEN BECERĠ VE 

KAZANIMLARIN BĠRLEġTĠRĠLMĠġ SINIFLARDA UYGUNLUĞUNA 

ĠLĠġKĠN SONUÇLAR 

“Beceri ve Kazanımlar” temasına ait bulgular değerlendirildiğinde; 

 Beceri ve kazanımların, birleĢtirilmiĢ sınıf öğrencilerinin gerçek hayatta 

karĢılaĢabilecekleri durumlara uygun olduğu, 

 SBD kazanımlarının verilen içerikle örtüĢtüğü, 

 Bireysel beceriler, ara disiplinler ve Sosyal Bilgiler dersine özel becerilerin 

gerçekleĢtirilebileceği, 

 Ġki sınıfın birleĢtirildiği gruplarda öğrencilerin kazanımlara ulaĢmasının çok 

zor olmadığı, 

 Beceri ve kazanımların sosyal açıdan birleĢtirilmiĢ sınıf öğrencilerinin 

özelliklerine uygun olduğu, 

 Beceri ve kazanımların öğrencilerin biliĢsel geliĢimine katkıda bulunduğu 

sonuçlarına ulaĢılmıĢtır. 
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Ayrıca bu çalıĢmada; 

 Beceri ve kazanımlara ulaĢmak için birleĢtirilmiĢ sınıflarda sürenin yetersiz 

olduğu, 

 Öğrenciler arasındaki seviye farklılığının birleĢtirilmiĢ sınıflarda beceri ve 

kazanımlara ulaĢılmasını engellediği, 

 BirleĢtirilmiĢ sınıflı okulların bulunduğu çevresel faktörlerin etkisiyle beceri 

ve kazanımlara ulaĢmanın zor olduğu, 

 BirleĢtirilmiĢ sınıflarda fiziki Ģartların yetersizliği nedeniyle beceri ve 

kazanımlara ulaĢmanın zor olduğu, 

 BirleĢtirilmiĢ sınıflardaki özel Ģartların öğrencilerinin sosyal açıdan beceri ve 

kazanımlara ulaĢmasını engellediği, 

 BirleĢtirilmiĢ sınıflardaki araç gereç eksikliğinin beceri ve kazanımlara 

ulaĢmada engel olduğu, 

 BirleĢtirilmiĢ sınıflardaki öğrencilerin farklı yaĢ ve özelliklerinin beceri ve 

kazanımlara ulaĢmaya engel olduğu sonuçlarına ulaĢılmıĢtır. 

 BirleĢtirilmiĢ sınıflarda bulunan çevresel faktörlerin öğrencinin geliĢimine 

uygun olmaması, öğrencilerin hazır bulunuĢlukları ve biliĢsel düzeylerinin yetersiz 

oluĢu, zamanın yeterli olmayıĢı, sınıf mevcudunun fazla olması, gibi sorunların 

beceri ve kazanımlara ulaĢmada engel teĢkil etmektedir. Abay‟ın (2006) 

“BirleĢtirilmiĢ Sınıf Uygulamasında Öğretmenlerin KarĢılaĢtıkları Sorunlar” 

çalıĢmasında da benzer bulgular tespit edilmiĢtir. Ayrıca Ece‟nin (2007), “Ġlköğretim 

Birinci Kademe 2005 Sosyal Bilgiler Programının Öğretmen GörüĢlerine Göre 

Değerlendirilmesi” çalıĢmasında ve Aydın‟ın (2007), “Ġlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Yeni 

(2004) Sosyal Bilgiler Müfredatının Öğretmen GörüĢlerine Göre Değerlendirilmesi” 

çalıĢmasında öğretmenlerin çoğunluğu SBD programını kazanımlar boyutunda 

uygun ve yararlı bulmaktadırlar. Öğretmenler, 2005 programında öngörülen 

kazanımları öğrencilerin benimsediklerini tespit etmiĢlerdir. Bu çalıĢmada da beceri 

ve kazanımların, birleĢtirilmiĢ sınıf öğrencilerinin gerçek hayatta karĢılaĢabilecekleri 

durumlara uygun olduğu, onların geliĢimine katkı sağladığı tespit edilmiĢtir. HCÖ 

kodlu katılımcı bu konuda “Konular eğlenceli bir Ģekilde iĢlenilmiĢ, resimli öğelerle 

konular dikkat çekici bir Ģekilde verilmeye çalıĢılmıĢ. Kitaplar, ilgi çekici okuma 

parçalarıyla çocukları kendine çekmeyi baĢarıyor. Konular diyaloglarla dikkat 
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çekiyor. Anlatım akıcı, yazılar okunaklı ve seviyeye uygun. Hazırlık ve 

değerlendirme soruları güzel hazırlanmıĢ. Konuların iĢlenilmesinde ara yerlere 

soruların sıkıĢtırılması da çocukların konuya adapte olmasını sağlıyor.” diye 

görüĢünü belirtmiĢtir. 

1.5. SBD PROGRAMINDAKĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

ÇALIġMALARININ BĠRLEġTĠRĠLMĠġ SINIFLARDA 

UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN SONUÇLAR 

“Ölçme ve Değerlendirme” temasına iliĢkin bulgular değerlendirildiğinde; 

 2005 SBD programında ölçme değerlendirme çalıĢmalarının farklılaĢmasının 

öğretmenler tarafından olumlu karĢılandığı, 

 Ürün değerlendirme, grup değerlendirme, öz değerlendirme çalıĢmaları 

öğrencilerin kendilerini değerlendirmesine imkân sağladığı için öğretmenler 

tarafından uygun bulunduğu, 

 Ölçme değerlendirme çalıĢmalarının, öğrencinin çok yönlü 

değerlendirilmesine imkân verdiği, 

 SBD kazanımlarının ölçme değerlendirme çalıĢmaları sonucunda etkili bir 

Ģekilde ölçülebildiği sonuçlarına varılmıĢtır. 

Ayrıca bu çalıĢmada; 

 Ölçme değerlendirme çalıĢmalarının birleĢtirilmiĢ sınıf öğrencilerinin 

seviyesinin üstünde olduğu, 

 Okullarda fotokopi makinesi ve yazıcı bulunmaması nedeniyle öğretmenlerin 

ölçme değerlendirme formlarını etkin bir Ģekilde kullanamadığı, 

 SBD programı 4. ve 5. sınıflarda dönüĢümlü olarak iĢlendiği için öğrencileri 

kendi sınıfına ait olmayan ölçme araçlarıyla değerlendirmenin öğretmenler 

tarafından uygun bulunmadığı, 

 BirleĢtirilmiĢ sınıflarda zaman yetersizliğinden öğretmenlerin ölçme 

değerlendirme formlarını yeterince kullanamadığı, 

 2005 SBD programında temele alınan yapılandırmacı yaklaĢım gereği, 

öğretmenin değerlendirme ölçütlerini öğrencilerle birlikte belirlemesinin 

yararlı olacağı varsayımından hareketle birleĢtirilmiĢ sınıflarda öğrencilerin 

seviyesinin bu durum için uygun olmadığı sonucuna varılmıĢtır. 
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Ölçme değerlendirme ile ilgili karĢılaĢılan zorluklar; formların belirli bir süre 

alması, birleĢtirilmiĢ sınıflarda her sınıf için ayrılan sürenin çok az olması, formların 

öğrencilerin seviyesinin üstünde olması, okulun fiziksel yetersizliğinin bazı formların 

uygulanmasına imkân vermemesi olarak tespit edilmiĢtir. Öğretmenlerin ölçme 

değerlendirme formlarının hepsini kullanamaması Abay‟ın (2007) “BirleĢtirilmiĢ 

Sınıflarda Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sorunlar” çalıĢmasında da tespit edilmiĢtir. 

Öğretmenlerin 2005 programıyla birlikte uygulamaya konan ölçme değerlendirme 

çalıĢmalarını beğendikleri ancak bazı güçlüklerle karĢılaĢtıkları görülmektedir. Bu 

durum da Kalıpçı‟nın (2008) “Ġlköğretim 1998 ve 2004 Sosyal Bilgiler Dersi 

Öğretim Programlarına Göre YazılmıĢ 4. Ve 5. Sınıf Ders Kitaplarının Öğrenme 

AnlayıĢları, Ġçerik ve Kullanılabilirlik Açılarından KarĢılaĢtırılması” çalıĢmasındaki 

bulgularla örtüĢmektedir. Bunun yanı sıra SBD programındaki ölçme değerlendirme 

çalıĢmalarının öğrencileri çok farklı yönleriyle değerlendirmeye imkân vermesi, 

farklı zekâ türlerindeki öğrencilere hitap edebilmesi, sadece sonucun değil sürecin de 

değerlendirilmesi öğretmenler tarafından uygun bulunmuĢtur. Kabapınar ve Ataman 

(2010) “Ġlköğretim Sosyal Bilgiler (4-5. sınıf) Programlarındaki Ölçme ve 

Değerlendirme Yöntemlerine ĠliĢkin Öğretmen GörüĢleri” çalıĢmasında SBD 

programının ölçme değerlendirme boyutunun öğretmenler tarafından olumlu 

karĢılandığını belirtmiĢtir. Bu sonuçlar Senger‟in (2007) “Yapılandırmacı Eğitim 

YaklaĢımları ve Bu doğrultuda Hazırlanan Yeni Müfredata ĠliĢkin Öğretmen 

GörüĢleri” çalıĢmasındaki bulgularla da örtüĢmektedir. EY kodlu katılımcı görüĢünü 

“Sosyal Bilgiler dersindeki mevcut ölçme değerlendirmeleri yeterli ve uygun 

buluyorum. Sorular, etkinlikler öğrencilerin seviyelerine uygun ve düĢüncelerini 

rahatça anlatabilecek niteliktedir” diye belirtmiĢtir. 

1.6. BĠRLEġTĠRĠLMĠġ SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN KĠġĠSEL BĠLGĠ VE 

NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GÖRÜġLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASINA 

ĠLĠġKĠN SONUÇLAR 

BirleĢtirilmiĢ sınıf öğretmenlerinin; çalıĢma durumu, kıdem, birlikte okuttuğu 

sınıf sayısı, sınıf mevcudu, okuldaki görevi ve konu ile ilgili eğitim durumu 

değiĢkenlerine iliĢkin görüĢlerinin karĢılaĢtırılmasından elde edilen sonuçlar Ģöyledir: 
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 BirleĢtirilmiĢ sınıflarda görev yapan kadrolu ve sözleĢmeli öğretmenlerin 

SBD‟ye iliĢkin olumsuz görüĢleri olumlu görüĢlerinden daha fazladır. 

Kadrolu öğretmenlerin SBD programına yönelik olumsuz görüĢleri 

sözleĢmeli öğretmenlerin olumsuz görüĢlerinden fazladır. 

 Meslekteki kıdemi, 4-6 yıl, 7-9 yıl ve 10 yıl ve üzeri olan öğretmenlerin 

olumsuz görüĢleri, olumlu görüĢlerinden fazladır. Ayrıca meslekteki kıdem 

arttıkça olumsuz görüĢlerin azaldığı tespit edilmiĢtir.  

 2 sınıfın birleĢtirildiği gruplarda öğretmenlerin SBD programına iliĢkin 

olumlu görüĢleri 3, 4 ve 5 sınıfın birleĢtirildiği gruplardaki öğretmenlere göre 

daha fazladır. 

 Sınıf mevcudu 10-24 ve 25-35 öğrenci arasında olan öğretmenlerin SBD 

programına iliĢkin olumsuz görüĢleri, olumlu görüĢlerinden daha fazladır. 

Ayrıca sınıf mevcudu 10-24 öğrenci arası olan öğretmenlerin olumsuz 

görüĢü, diğer öğretmenlerin olumsuz görüĢlerinden daha fazla olduğu tespit 

edilmiĢtir. 

 BirleĢtirilmiĢ sınıflarda müdür yetkili öğretmen ve sadece öğretmen olarak 

görev yapanların, SBD programına iliĢkin olumsuz görüĢlerinin, olumlu 

görüĢlerden daha fazla olduğu tespit edilmiĢtir. 

 BirleĢtirilmiĢ sınıflarla ilgili ya da 2005 programıyla ilgili hizmet içi 

eğitim/seminer alan ve almayan öğretmenlerin Sosyal Bilgiler Dersi 

programına iliĢkin olumsuz görüĢlerinin, olumlu görüĢlerden daha fazla 

olduğu tespit edilmiĢtir.  
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2. ÖNERĠLER  

1. Sosyal Bilgiler Ders kitapları birleĢtirilmiĢ sınıflarda okuyan öğrencilerin 

ilgileri, ihtiyaçları ve seviyeleri de göz önünde bulundurularak yeniden 

hazırlanabilir. Böylelikle içerik ve etkinliklerin daha çok köy öğrencilerinin 

yakın çevresi ile ilgili olmasına özen gösterilebilir. Bunun sonucunda 

öğrencilerin kendi çevrelerine uygun müfredat ve kitaplar kullanılarak 

akademik baĢarıları yükseltilebilir. 

2. Sosyal Bilgiler Dersi öğretiminin daha etkili olması için öğretmenlere yönelik 

hizmet içi eğitim/seminer çalıĢmaları yapılmalıdır. Öğretmenlerin bu 

eğitimlerde; farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanmaları, çeĢitli 

materyalleri kullanmaları, grup çalıĢmaları yapmaları, alternatif ölçme 

değerlendirme teknikleri kullanmaları teĢvik edilebilir.  

3. Sosyal Bilgiler Dersi için öğrencilerin hem güzel vakit geçirebileceği hem de 

tarihi ve turistik yerlere belirli aralıklarla il içi geziler düzenlenebilir. 

Öğrencilerin tarihi ve turistik yerleri görmesi, tarih Ģuurunun oluĢmasına da 

imkân sağlayacaktır. 

4. BirleĢtirilmiĢ sınıflarda Sosyal Bilgiler dersinde araç gereç ve donanım 

eksikliği nedeniyle etkin bir öğretimin yapılamadığı durumlar ortaya 

çıkmaktadır. Bazen verilen bir etkinlik için, bazen de ölçme değerlendirme 

formları için yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi gibi elektronik cihazlar 

gerekmektedir. Bunların temini ile ders içi verimlilik artırılabilir. Bunun 

yanında konularla ilgili görsel materyallerin sunumunda elektronik 

cihazlardan faydalanılabilir. 

5. BirleĢtirilmiĢ sınıflarda daha çok yeni atanan öğretmenler görev yapmaktadır. 

Bu durum birtakım sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. Bu sıkıntıyı 

aĢmak için öğretmen adaylarına eğitim fakültelerinde verilen Sosyal Bilgiler 

Dersi ve birleĢtirilmiĢ sınıflarda öğretim ile ilgili derslerin kapsamı 

artırılmalıdır. Ayrıca okul deneyimi derslerinin daha etkin sürdürülmesi için 

birleĢtirilmiĢ sınıflardaki uygulamalara daha fazla yer verilmelidir. 

6. BirleĢtirilmiĢ sınıflı okullarda, öğrenci sayısı ve birlikte okutulan sınıf 

sayısının artmasıyla oluĢan sorunların çözümü için ulaĢımın mümkün olduğu 

yerlerde taĢımalı eğitime geçilerek bu sorunların üstesinden gelinebilir.  
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7. BirleĢtirilmiĢ sınıflarda –özellikle tek öğretmenli birleĢtirilmiĢ sınıflarda- 

müdür yetkili öğretmenlerin iĢ yükü fazladır. Müdür yetkili öğretmen hem 

eğitim öğretimi aksatmamaya çalıĢmakta hem de okulun resmi yazıĢmalarını 

takip etmektedir. Bu iĢ yükünün ağırlığı düĢünülerek birleĢtirilmiĢ sınıf 

öğretmenlerine bakanlık tarafından birtakım kolaylıklar –ek ücret gibi- 

sağlanmalı öğretmenin çalıĢma isteği artırılmalıdır. 
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EK 1. 

ÖĞRETMEN GÖRÜġME FORMU 

AraĢtırma Konusu: 2005 Sosyal Bilgiler dersi öğretim programının, 

birleĢtirilmiĢ sınıflarda uygulanabilirliğinin öğretmen görüĢlerine göre 

değerlendirilmesi. 

Okul: ……….                                       Tarih: ……….                Saat: ………. 

GiriĢ 

Merhaba, ismim Mehmet YILMAZ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Ġlköğretim Anabilim Dalında Yüksek Lisans öğrencisiyim. 

Ayrıca bir ilköğretim okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayım. 2005 

Sosyal Bilgiler dersi öğretim programının birleĢtirilmiĢ sınıflarda uygulanabilirliği 

hakkında bir araĢtırma yapıyorum. Ülkemizde çok sayıda birleĢtirilmiĢ sınıflı 

ilköğretim okulu bulunmaktadır. BirleĢtirilmiĢ sınıflarda Sosyal Bilgiler dersi 

kazanımlarının, bu kazanımlara ulaĢma biçiminin, değerlendirme biçiminin 

uygulanabilirliğini ve eksikliklerini belirlemek gerekmektedir. Yapılacak olan 

çalıĢmayla, sizlerin görüĢleri doğrultusunda programa birtakım eleĢtiriler getirilerek 

katkınızın sağlanması amaçlanmaktadır. 

GörüĢmemizin gizli olduğunu ve görüĢmede konuĢulanların sadece 

tarafımdan bilineceğini bilmenizi isterim. GörüĢme sorularını içtenlikle 

cevaplandırmanız için isminiz ve okulunuz Ģifrelenecek, hazırlanacak raporda 

isimleriniz kesinlikle kullanılmayacaktır.  

Katkılarınız için teĢekkür ederim. 

 Sorular 

1) BirleĢtirilmiĢ sınıf öğretmeni olarak Sosyal Bilgiler dersi öğretiminde 

karĢılaĢtığınız sıkıntılar nelerdir? 

Alternatif Soru: Sosyal bilgiler dersini iĢlerken birleĢtirilmiĢ sınıflarda ortaya 

çıkan sorunlar nelerdir? 
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EK 1. -devam 

2) Sosyal Bilgiler ders ve çalıĢma kitabındaki içerik ve etkinliklerin 

birleĢtirilmiĢ sınıfta öğrenim gören öğrencilere uygun olduğunu düĢünüyor 

musunuz?  

Alternatif Soru: Sosyal Bilgiler ders kitaplarındaki konular ve etkinliklerin 

birleĢtirilmiĢ sınıflarlardaki öğrencilerin seviyesi için yeterli olduğunu 

söyleyebilir misiniz?      

a) Öğrenci özelliklerine uygun ek etkinlik yapmaya ihtiyaç duyuyor 

musunuz? 

Alternatif Soru: Ders kitaplarındaki etkinliklerin haricinde fazladan 

etkinlik yapmayı gerekli görüyor musunuz? 

b) Etkinlikleri uygularken zorluklarla karĢılaĢıyor musunuz? 

KarĢılaĢıyorsanız bunlar nelerdir? 

Alternatif Soru: Kitaplardaki etkinlikleri sınıfınızda uygularken sıkıntı 

yaĢıyor musunuz? 

c) Uygulamadığınız ya da uygulayamadığınız etkinlikler oluyor mu? 

Eğer varsa bunlar ne tür etkinliklerdir? 

Alternatif Soru: Sınıfta yapmadığınız ya da yetiĢtiremediğiniz etkinlik 

var mıdır? Cevabınız evet ise bunlar hangi tür etkinliklerdir?   

d) Mevcut içerik birleĢtirilmiĢ sınıf öğrencilerini belirlenen kazanımlara 

ulaĢtırmakta mıdır? BirleĢtirilmiĢ sınıflar için içerik değiĢtirme ya da 

içerik eklemesi yapılabilir mi? 

Alternatif Soru: Kitaplar birleĢtirilmiĢ sınıf öğrencilerini kazanımlara 

ulaĢtırmada yeterlilik düzeyi nedir? BirleĢtirilmiĢ sınıflar için kitaplarda 

değiĢiklik yapılmalı mıdır? Cevabınız evet ise ne gibi değiĢiklikler 

yapılmalıdır?     

3) Sosyal Bilgiler dersi öğretmen kılavuz kitabındaki etkinlikler ve talimatlar 

izlenerek yapılan Sosyal Bilgiler dersi öğretimi, yapılandırmacı eğitim 

anlayıĢına uygun mudur? 
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Alternatif Soru: Sosyal Bilgiler öğretmen kılavuz kitabındaki yönlendirmeleri 

takip ederek yapılan Sosyal Bilgiler öğretimi, yapılandırmacı eğitime uygun 

mudur?  

4) Sosyal Bilgiler dersi öğretimi programında belirlenen beceri ve kazanımlar, 

sosyal açıdan birleĢtirilmiĢ sınıf öğrencilerinin özelliklerine uygun mudur? 

Alternatif Soru: Sosyal Bilgiler öğretimi programındaki kazanımlar, sosyal 

açıdan birleĢtirilmiĢ sınıf öğrencilerinin seviyesi için uygun mudur? 

a) UlaĢılması istenen kazanımlar, birleĢtirilmiĢ sınıf öğrencilerinin 

gerçek hayatta karĢılaĢacakları durumlara uygun mudur?  

Alternatif Soru: Kazanımlar, birleĢtirilmiĢ sınıf öğrencilerinin sosyal 

hayatta karĢılaĢacakları durumlar için uygun mudur?  

b) Kazanımlar içerikle örtüĢmekte midir? 

c) BirleĢtirilmiĢ sınıflarda öğrencilerin bir bölümü kendi sınıfına ait 

olmayan sosyal bilgiler konularını iĢlemektedir. (Örneğin, 4. ve 5. 

sınıfların birleĢtiği grupta 4. sınıf öğrencisi, 5. sınıfın Sosyal Bilgiler 

konularını görmektedir.) Bu durumdan yola çıkarak kazanımlara 

ulaĢılabileceğini düĢünüyor musunuz? 

d) Belirlenen bireysel beceriler, ara disiplinler ve Sosyal Bilgiler dersine 

özel beceriler birleĢtirilmiĢ sınıflarda gerçekleĢtirilebilir nitelikte 

midir? 

5) BirleĢtirilmiĢ sınıf öğretmeni olarak Sosyal Bilgiler dersindeki mevcut ölçme 

değerlendirme çalıĢmalarını nasıl buluyorsunuz? Yeterli midir? Ne tür 

ilaveler yapılabilir?  

Alternatif Soru: Sosyal Bilgiler dersindeki ölçme değerlendirme çalıĢmalarını 

birleĢtirilmiĢ sınıf öğretmeni olarak nasıl olarak nasıl buluyorsunuz? Yeterli 

midir? Ġlave yapılabilir mi? 

a) Ölçme değerlendirme formları birleĢtirilmiĢ sınıf öğrencilerinin 

özelliklerine uygun mudur? Uygulamada karĢılaĢtığınız güçlükler var 

mıdır? Eğer varsa nelerdir? 
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6) Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında beğendiğiniz/beğenmediğiniz 

özellikleri belirtir misiniz? Programda değiĢiklik yapma durumunuz olsa 

neleri, neden değiĢtirirdiniz? 

Alternatif Soru: Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı hakkındaki 

eleĢtirilerinizi belirtir misiniz? Programı değiĢtirme iradeniz olsaydı neleri, niçin 

değiĢtirmeyi düĢünürdünüz? 

7) Burada yazılanların dıĢında Sosyal Bilgiler dersi hakkında söylemek 

istediğiniz bir Ģey var mıdır? 

Alternatif Soru: Sosyal Bilgiler dersi hakkında ayrıca söylemek istediğiniz hususlar 

var mıdır?
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KĠġĠSEL BĠLGĠ FORMU 

1) Cinsiyetiniz: 

(  ) Bay  (  )Bayan  

2) Kıdeminiz: 

(  ) 1-3 yıl  (  ) 4-6 yıl  (  ) 7-9 yıl  (  ) 10 yıl ve üstü 

3) Eğitim düzeyiniz: 

(  ) Ön Lisans      (  ) Lisans     (  ) Yüksek Lisans     (  ) Doktora     (  ) Diğer 

4) Sınıf mevcudunuz: 

(  ) 10-24 (  ) 25-35 (  ) 36-50 (  ) 51 ve üzeri 

5) ÇalıĢmakta olduğunuz birleĢtirilmiĢ sınıflı okulda: 

(  ) Müdür Yetkili Öğretmenim  (  ) Öğretmenim 

6) ÇalıĢma durumunuz: 

(  ) Kadrolu  (  ) SözleĢmeli  (  ) Ücretli 

7) Birlikte okuttuğunuz sınıf sayısı: 

(  ) 5 sınıf bir arada (  ) 4 sınıf bir arada (  ) 3 sınıf bir arada (  ) 2 sınıf 

bir arada 

8) Okulunuzdaki öğretmen sayısı: 

(  ) 1   (  ) 2   (  ) 3   (  ) 4 

9) Uygulamakta olduğunuz programla ilgili hizmet içi eğitim/seminer 

aldınız mı? 

(  ) Evet, aldım  (  ) Hayır almadım 
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