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Önsöz 

 Günümüz toplumunda insan, bilgiyi ta��yan de�il, hangi bilgiye ihtiyaç duydu�unu ve 

bu bilgiyi nas�l kullanabilece�ini bilen, yorumlayabilen ve bunun yan�nda yeni bilgiler üretip 

bunlar�n ya�am�n temel problemlerini çözmede kullanabilen birey olmal�d�r. Bireyden 

beklenen bu nitelikler e�itim programlar�n� da etkilemektedir. Bu h�zl� de�i�imlere paralel 

olarak Türkiye�de de e�itim programlar�nda de�i�ikli�e gidilmi� ve 2005 y�l�ndan itibaren 

yeni bir program uygulamaya konulmu�tur. Yeni program�n amaçlar�ndan biri de bireye 

birtak�m ya�am becerileri kazand�rmakt�r. Bu becerilerin kazand�r�lmas�nda, içerik itibariyle 

ya�am� konu alan Hayat Bilgisi dersinin önemli bir yeri vard�r. Birey bu derste ya�am� 

ö�renmekle kalmayacak,  bunun yan�nda ya�am�n� kolayla�t�rabilecek birtak�m beceriler de 

edinecektir. 

Bu çal��ma, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n ortak ve derse özgü becerileri 

kazand�rmada ne kadar etkili oldu�unu s�n�f ö�retmenlerinin görü�lerine dayal� olarak 

belirlemeyi amaçlamaktad�r. Bu amaç do�rultusunda, çe�itli düzenlemeler yap�larak 2009 

y�l�nda tekrar yay�nlanan Hayat Bilgisi program�, konu ile ilgili tez ve makaleler, yeni 

program� tan�tan kitaplar ve sempozyum bildirileri incelenerek ara�t�rmada yararlan�lm��t�r. 

Genel tarama modeli ile yap�lan bu ara�t�rmada, veri toplama arac� olarak anket 

kullan�lm��t�r. Ara�t�rmada kullan�lan anket, 3 bölümden olu�maktad�r. Birinci bölümde 

ara�t�rmaya kat�lan s�n�f ö�retmenlerinin ki�isel bilgileri yer almaktad�r. �kinci bölümde, 

Hayat Bilgisi dersinin kazand�rmas� beklenen ortak ve derse özgü becerilerin etkilili�i, 5 

seçenekli ölçme arac� ile belirlenmeye çal���lm��t�r. Son bölümde ise ö�retmenlerin, ortak ve 

derse özgü becerilere ait görü� ve önerileri 3 adet aç�k uçlu soru ile belirlenmi�tir. Anketler, 

Milli E�itim Müdürlü�ü�nden al�nan izin do�rultusunda il merkezi, ilçe merkezleri, belde ve 

köylerde görev yapan ö�retmenlerle yüz yüze görü�ülüp uygulanm��t�r. Toplanan veriler 
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SPSS paket program� ile analiz edilerek bulgulara ula��lm��t�r. Çal��ma, bulgular�n 

yorumlanmas� ve sonuçlara ula��lmas� ile sonland�r�lm��t�r. 

Ara�t�rmam�n ba��ndan sonuna kadar öneri ve görü�leri ile bana yol gösteren  

dan��man hocam say�n Doç. Dr. Bülent GÜVEN�e,  beni yeti�tiren ve deste�ini her zaman 

yan�mda hissetti�im rahmetli annem Beyhan BARLAS ve babam Hasan BARLAS�a, 

ara�t�rma süreci boyunca -elinden gelenin de fazlas�yla- yan�mda olan de�erli karde�im 

Gülcihan BARLAS�a sonsuz te�ekkürlerimi iletiyorum. Veri toplama a�amas�nda 

gösterdikleri anlay�� ve ilgiden dolay�, okul yöneticilerine ve ö�retmenlerine de ayr�ca 

te�ekkürü bir borç bilirim. 

Çanakkale, 2015 

Ba�ar BARLAS 

�
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Özet 

Hayat Bilgisi Dersi Kazan�mlar�n�n Ortak ve Derse Özgü Becerileri Kazand�rmadaki 
Etkilili�inin Ö�retmen Görü�lerine Dayal� Olarak Belirlenmesi 

Bu ara�t�rma, ilkö�retim program�nda yer alan 9 adet ortak becerinin ve 5 adet Hayat 

Bilgisi dersine özgü becerinin kazand�r�lmas�nda, Hayat Bilgisi dersinin ne derece etkili 

oldu�unu ö�retmen görü�lerine dayal� olarak belirlemeyi amaçlamaktad�r. Betimsel nitelikteki 

bu ara�t�rmada, genel tarama modeli kullan�lm��t�r. Aç�k uçlu sorulara verilen yan�tlar ise 

nitel ara�t�rma tekniklerinden biri olan içerik analizi tekni�i ile irdelenmi�tir. Ara�t�rman�n 

çal��ma grubunu 2012-2013 e�itim ö�retim y�l�nda, Çanakkale ilinde 1., 2., 3. ve birle�tirilmi�

s�n�flarda görev yapan s�n�f ö�retmenleri olu�turmaktad�r. Kat�l�mc�lar�n %40,5�i (n= 117) 

erkek, %59,5�i (n= 172) bayan ö�retmenlerden olu�maktad�r. Ara�t�rmada veri toplama arac� 

olarak üç bölümden olu�an bir anket kullan�lm��t�r. Anketin birinci bölümünde ö�retmenlerin 

ki�isel bilgilerine dair sorular yer almaktad�r. �kinci bölümde ise 9 ortak, 5 Hayat Bilgisi 

dersine özgü ve bunlar�n da alt becerilerinin yer ald��� toplam 42 maddeden olu�an 5�li likert 

tipi bir ölçek bulunmaktad�r. Son bölümde ise ö�retmenlerin becerilere dair görü�lerinin 

al�nd��� üç adet aç�k uçlu soru yer almaktad�r.  

Ara�t�rmadan elde edilen verilerin analizinde istatistiksel analizinde SPSS19.0 paket 

program�ndan yararlan�lm��t�r. Kat�l�mc�lar�n ki�isel özellikler yönüyle verdikleri yan�tlar 

aras�nda farkl�la�ma bulunup bulunmad���n� belirlemek amac�yla 2�li grup 

kar��la�t�rmalar�nda Mann Whitney U testi, 3 ve daha fazla grup kar��la�t�rmalar�nda Kruskal 

Wallis testi kullan�lm��t�r. Ö�retmenlerin aç�k uçlu sorulara verdi�i yan�tlar ise nitel ara�t�rma 

tekniklerinden olan içerik analizi tekni�i ile irdelenmi� ve ula��lan bilgiler tablola�t�r�larak 

yüzde ve frekans da��l�mlar� hesaplanm��t�r.  

Verilerin analizinden elde edilen bulgulara göre; ö�retmenlerin, Hayat Bilgisi dersi 

kazan�mlar�n� ortak ve derse özgü becerileri kazand�rmada genel olarak ekili bulduklar� 

sonucuna ula��lm��t�r. Bunun yan�nda cinsiyet, görev yap�lan yerle�im türü, mesleki k�dem, 
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e�itim durumu ve yeni program hakk�nda bilgilendirilme durumlar�na göre ö�retmen 

görü�lerinin farkl�la�t��� görülmektedir. Aç�k uçlu sorulara verilen yan�tlara göre; becerilerin 

kazand�r�lmas�nda, becerileri ya�amla ili�kilendirilmenin ve beceri kazand�rmada aile ile 

i�birli�inin önemli oldu�u sonucuna ula��lm��t�r. 
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Abstract 

Determining The Effectiveness Of Life Science Studies Course Objectives in The 
Attainment of Cross-Curricular and Courses-Specific Skills Based on Teachers 

Opinions 

The purpose of this study is to demonstrate, based on teacher opinions, how influential 

the Life Science studies class is in building 9 common skills involved in the primary 

education curriculum and 5 skills specific to the Life Science Studies. The general survey 

model was employed in this descriptive study. Answers to open-ended questions were 

explored by means of the content analysis method as a qualitative research method. The study 

population of the research is composed of form masters serving in grade 1, grade 2, grade 3 

and combined classes in the province of Çanakkale during the 2012-2013 educational year. Of 

the participants, 40.5% (n=117) are male and 59.5% (n=172) are female. In the research, 

consisting of three parts questionnaire was employed as the data collection tool. The first part 

of the questionnaire involves questions concerning the personal details of the teachers. In the 

second part, a 1-5 likert scale consisting of a total of 42 items was used. Of them, 9 are 

common items, 5 are specific to the social sciences class, and others concern sub-skills. 

Finally, the last part involves three open-ended questions aimed at getting the opinions of 

teachers on skills.  

Then, the SPSS19.0 package software was used to statistically analyse the data 

obtained from the research. In order to assess whether the answers of participants the 

questions about personal details differ, the Mann Whitney U test was used for comparing of 2 

groups, and the Kruskal Wallis test was employed for comparing 3 and more groups. 

Responses of teachers to open-ended questions were analysed by means of the content 

analysis method as a qualitative research method, then the findings were tabulated and finally 

percent and frequency distributions were calculated.�
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According to the findings of the data analysis, teachers believe that the Life Sciences 

studies is generally effective in developing common and studies-specific skills. In addition, it 

is observed teacher opinions vary by gender, type of the residential area to which teachers are 

assigned, professional seniority, educational status and knowledge on the new scheme. 

According to the participants to open-ended questions, it is observed that associating the skills 

with real life experiences and collaboration with family is important in developing the 

intended skills. 

�
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Bölüm I 

Giri�

Bu bölümde; ara�t�rman�n problemine, amac�na, önemine ve ara�t�rma ile ilgili 

varsay�mlara, s�n�rl�l�klara ve tan�mlara yer verilmi�tir. 

Problem Durumu 

Bir ülkenin geli�mesindeki en önemli unsuru, o ülkede yeti�mi� nitelikli insan gücü 

olu�turur. Toplumdaki nitelikli bireylerin say�s�n�n artmas�n� da ülkelerde uygulanan e�itimin 

kalitesi belirler. Bu amaç do�rultusunda ülkeler, kendi toplumsal ihtiyaçlar�na ve ça��n 

gerektirdi�i insan tipine uygun bireyler yeti�tirmek amac�yla e�itim sistemlerini düzenlemek 

ve geli�tirmek zorundad�r.  

Türkiye�de ve dünyadaki geli�meler do�rultusunda ilkö�retim programlar�nda görülen 

reform ve geli�tirme hareketlerinin sonucu olarak 2004-2005 e�itim ö�retim y�l�nda pilot 

uygulamayla ba�lat�lan ve 2005-2006 e�itim ö�retim y�l�nda ise ülke genelinde hayata 

geçirilen yeni ilkö�retim program� ile ö�rencilerin ya� ve geli�imlerine uygun olarak 

belirlenen temel becerilerin kazand�r�lmas� amaçlanm��t�r. Temel beceriler; ö�rencilerin, 

ö�renme alanlar�ndaki geli�imleriyle ba�lant�l� olarak da be�inci s�n�f�n sonuna kadar 

kazanacaklar� ve hayat boyu kullanacaklar� becerilerdir. Bu beceriler, ezbere dayal� 

bilgilerden uzak durularak bireyin kar��la�t�klar� nesneler, olaylar ve materyaller hakk�ndaki 

bilgileri i�lemeleri için gerekli olan ve tüm derslerin omurgas�nda yer alan; ele�tirel dü�ünme, 

yarat�c� dü�ünme, ileti�im becerisi, ara�t�rma, giri�imcilik, bilgi teknolojilerini kullanabilme, 

Türkçe�yi do�ru, etkili ve güzel kullanabilme ve etkili karar verme gibi üst düzey beceriler 

olarak adland�r�lmaktad�r (MEB, 2010�dan akt. Turan, 2012).  Sözü edilen bu becerilerin 

kazand�r�lmas�nda bir ya�am dersi olan, Hayat Bilgisi dersinin önemli bir yeri vard�r. Hayat 

Bilgisi dersinden beklenen, bu temel becerilerin kazand�r�lmas� görevinin yan�nda; kaynaklar� 
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etkin kullanma, güvenlik ve korumay� sa�lama, öz yönetim, bilimin temel kavramlar�n� 

tan�ma ve derse özgü temalarla ilgili temel kavramlar� tan�ma olmak üzere be� farkl� beceri 

alan� ve bunlara ait alt becerileri de kazand�rmas�d�r.  

Yeni Hayat Bilgisi program�n�n temel yap�s�n� olu�turan bu becerilere uygun olarak 

kazan�mlar belirlenmi� ve Hayat Bilgisi dersinin içeri�i, becerilerin kazand�r�lmas�na uygun 

olarak düzenlenmi�tir.   

Yeni Hayat Bilgisi program�nda yer alan beceri ve bu becerilere uygun olarak 

belirlenmi� olan kazan�m boyutu ara�t�rmac�lar taraf�ndan çe�itli yönleriyle incelenmi�tir. 

U�ur (2006) taraf�ndan yap�lan, �2005 �lkö�retim 1., 2., 3., s�n�flar Hayat Bilgisi Dersi 

Ö�retim Program�na �li�kin Ö�retmen Görü�leri� adl� yüksek lisans tezinde Hayat Bilgisi 

program�n�n; genel durumuna, temalar�na, etkinliklerine, ölçme-de�erlendirme, beceri ve 

kazan�m boyutuna dair ö�retmen görü�leri çe�itli de�i�kenler aç�s�ndan incelenmi�tir. 

Ara�t�rmada, ö�retmenlerin Hayat bilgisi program�n�n beceri ve kazan�m boyutuna ili�kin 

görü�lerinin olumlu yönde oldu�u tespit edilmi�tir. Tuncer (2009) taraf�ndan yap�lan 

��lkö�retim Hayat Bilgisi 3. S�n�f Program�n�n Ö�retmen Görü�lerine Göre 

De�erlendirilmesi� adl� yüksek lisans tezinde Hayat Bilgisi program�n�n genel durumu ile 

beceri ve kazan�m, tema, etkinlik ve ölçme-de�erlendirme ö�elerinin de�erlendirilmesi 

amaçlanm��t�r. Ö�retmenler, yeni Hayat Bilgisi program�n�n kazand�rmas� beklenen 

becerileri; Türk Milli E�itim sisteminin amaçlar�, ö�rencilerin bili�sel, duyu�sal ve 

psikomotor geli�im özellikleri, Hayat Bilgisi program� ile kazand�r�labilir olmas� ve 

kazan�mlar ile uyumlu olmas� gibi özellikler yönünden yeterli bulduklar� sonucuna 

ula��lm��t�r. 

Karaca�n�n (2008) ��lkö�retim Hayat Bilgisi Ders Kitaplar�n�n 2005 Hayat Bilgisi 

Program�nda Yer Alan Becerileri Uygunluk Düzeyinin Ö�retmen Görü�lerine Göre 

De�erlendirilmesi� adl� yüksek lisans tez çal��mas�, Hayat Bilgisi ders kitaplar�n�n 
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programdaki becerileri kazand�rmaya uygunlu�unu belirlemeyi amaçlam��t�r. Ö�retmen 

görü�lerine göre Hayat Bilgisi ders kitaplar�, genel ve özel becerileri kazand�rmada etkili 

bulunmu�tur. Turan (2012) taraf�ndan yap�lan ��lkö�retim 3. S�n�f Hayat Bilgisi Dersinde 

Ö�rencilere Ele�tirel Dü�ünme Becerisini Kazand�rmak �çin Önerilen Etkinliklerin 

Kullan�lma S�kl�klar�� adl� yüksek lisans tez ara�t�rmas�nda yeni ilkö�retim Hayat Bilgisi ders 

program�n� uygulayan ö�retmenlerin ele�tirel dü�ünmeyi gerçekle�tirmek için programda yer 

alan yöntemleri ne s�kl�kta kulland�klar�n� belirlemeyi amaçlam��t�r. �Soru-Cevap�� ve �Ak�l 

Yürütme ve Problemlere Çözüm Bulma�� yöntemlerinin, ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenler 

taraf�ndan s�kl�kla kullan�ld��� belirlenmi�tir.  

Yasavur�un (2013) ��lkö�retim 3. S�n�f Hayat Bilgisi Dersinde Ö�rencilere Yarat�c� 

Dü�ünme Becerisi Kazand�rmak �çin Önerilen Etkinliklerin Ö�retmenler Taraf�ndan 

Kullan�lma S�kl�klar�� adl� yüksek lisans tez ara�t�rmas�, Hayat Bilgisi dersi ö�retim 

program�ndaki, ilkö�retim 3. s�n�f ö�rencilerine yarat�c� dü�ünme becerisini kazand�rmak için 

önerilen etkinliklerin; önerilen s�kl�kta uygulan�p uygulanmad���, uygulan�rken ne gibi 

sorunlarla kar��la��ld��� ve uygulanam�yorsa, uygulanabilemesi için neler yap�lmas� 

gerekti�ini belirlenmeyi amaçlam��t�r. Yarat�c� dü�ünmeyi geli�tirmek için 2005 Hayat Bilgisi 

program�nda önerilen yöntemlerden en çok �Gösterip Yapt�rma� yönteminin kullan�ld���, en 

fazla kullan�lan tekni�in �Soru-Cevap�� tekni�i oldu�u, en fazla kullan�lan etkinli�in �Konuyu 

Farkl� Kaynaklardan Ara�t�rabilme� ve �Benim de Fikrim Var� etkinli�i oldu�u, 

ö�retmenlerin materyal olarak en çok ders ve çal��ma kitaplar�n� seçtikleri, yarat�c� dü�ünme 

becerisinin de�erlendirilmesinde en çok k�sa cevapl� sorular�n kullan�ld���; en seyrek olarak 

kullan�lan yöntemin, uygulanmas� s�ras�nda s�n�fta gürültüye sebep olmas� ve s�n�f iklimini 

bozmas� nedeniyle �Örnek Olay �ncelemesi� oldu�u, �Alt� �apkal� Dü�ünme� tekni�inin ise 

ön haz�rl�k gerektirmesi, karma��k olmas� ve ö�retmenlerin bu teknik ile ilgili yeterli bilgiye 

sahip olmamas� gibi nedenlerden dolay� en az kullan�lan teknik oldu�u, en seyrek olarak 
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kullan�lan etkinli�in ise uygulanmas� s�ras�nda s�n�fta gürültüye sebep olmas�, ev ödevi olarak 

verildi�inde ço�u kez veliler taraf�ndan yap�lmas� ve materyal temin etmedeki güçlüklerinden 

dolay� �Yeni ve Farkl� Nesneler Üretme�� etkinli�i oldu�u, ö�retmenler taraf�ndan en az 

s�kl�kla kullan�lan ders materyalinin fiyat�n�n pahal� olmas� nedeniyle �projeksiyon� cihaz� 

oldu�u sonucuna ula��lm��t�r. Narin (2007) taraf�ndan yap�lan ��lkö�retim Hayat Bilgisi Dersi 

Ö�retim Program�n�n Vatanda�l�k Bilgi Beceri ve De�erlerini Kazand�rmas�na �li�kin 

Ö�retmen Görü�leri� adl� yüksek lisans tez çal��mas�, Hayat Bilgisi program�n�n vatanda�l�k 

bilgi beceri ve de�erlerini kazand�rmada ne kadar etkili oldu�unu belirlemeyi amaçlam��t�r. 

Ara�t�rmada, vatanda�l�k becerileri olarak belirlenen, toplam 17 adet beceriye ili�kin 

ö�retmen görü�leri al�nm��t�r. Ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenlerin; Hayat Bilgisi program�n� 

vatanda�l�k becerilerini kazand�rmada genel olarak yeterli bulmakla birlikte en fazla 

giri�imcilik becerisini, en az ise problem çözme becerisini kazand�rma konusunda yeterli 

bulduklar� sonucuna ula��lm��t�r. 

Türky�lmaz (2011) taraf�ndan yap�lan, ��lkö�retim Hayat Bilgisi Ders Program�n�n 

Ö�retmen Görü�lerine Dayal� Olarak De�erlendirilmesi (Bal�kesir ili örne�i)� adl� yüksek 

lisans tez çal��mas�, Hayat Bilgisi program�n�n kazan�mlar�na, temalar�na, etkinliklerine ve 

ölçme-de�erlendirme durumuna ili�kin ö�retmenlerin görü�lerini belirlemeyi amaçlam��t�r. 

Ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenlerin görü�lerine göre Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�; ele�tirel 

dü�ünme, ara�t�rma, bilgi teknolojilerini kullanma, ileti�im, özsayg�, temalarla ili�kili temel 

kavramlar� tan�ma, Türkçe�yi do�ru, etkili ve güzel kullanma, kaynaklar� etkin kullanma, öz 

yönetim ve bilimin temel kavramlar�n� tan�ma becerisini kazand�rmada yeterli bulunmu�, 

yarat�c� dü�ünme, giri�imcilik ve özgüven becerisini kazand�rmada ise yetersiz bulunmu�tur.  

 Demir (2007) taraf�ndan yap�lan, ��lkö�retim Okulu Hayat Bilgisi Dersi Program�n�n 

Ö�retmen Görü�lerine Dayal� Olarak De�erlendirilmesi (Kayseri �li Örne�i)� adl� doktora 

tez çal��mas�nda, Hayat Bilgisi program�n�n kazan�mlar�, temalar�, ö�renme-ö�retme süreci ve 
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ölçme-de�erlendirme boyutlar�n�n ö�retmen görü�lerine göre de�erlendirilmesi 

amaçlanm��t�r. Ö�retmenler, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� programdaki becerileri 

kazand�rmada genel olarak yeterli bulmakla birlikte, problem çözme becerisini kazand�rmada 

yetersiz oldu�u konusunda görü� belirtmi�lerdir. 

 Kayalar��n (2007) yapt��� ��lkö�retim 1., 2., 3. S�n�f Hayat Bilgisi Ders Program�n�n 

Ö�retmen Görü�lerine Dayal� Olarak De�erlendirilmesi�� adl� yüksek lisans tez çal��mas�nda, 

Hayat Bilgisi program�n�n kazan�m�, içeri�i, e�itim durumlar� ve de�erlendirme boyutunun 

de�erlendirilmesini amaçlam��t�r. Çal��man�n kazan�m ba�l���nda, kazan�mlar�n; ele�tirel 

dü�ünme, yarat�c� dü�ünme, problem çözme, giri�imcilik ve öz yönetim becerisini 

kazand�rmadaki etkilili�ini belirlemeye yönelik ölçek maddeleri yer alm��t�r. Ö�retmenler, 

Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n, ilgili becerileri kazand�rmada etkili oldu�u konusunda 

görü� belirtmi�lerdir. Gülener (2010) taraf�ndan yap�lan, �Hayat Bilgisi Dersi Ö�retim 

Program��na �li�kin Ö�retmen Görü�lerinin De�erlendirilmesi (�anl�urfa �li Örne�i)� adl� 

yüksek lisans tez çal��mas�nda, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n beceriler ile örtü�tü�ü ve 

becerileri geli�tirilebilir nitelikte oldu�u sonucuna ula��lm��t�r. 

 Yap�lan ara�t�rmalarda, genel olarak Hayat Bilgisi program�n�n ö�elerinin 

de�erlendirildi�i, bunlar�n içinde beceri ve kazan�m boyutuna da yer verildi�i görülmektedir. 

Sonuçlar genel olarak incelendi�inde; Hayat Bilgisi dersi program�n�n, becerileri 

kazand�rmada yeterli bulundu�u görülmektedir. Ara�t�rmalarda, tüm becerilere ili�kin görü�

belirlenmedi�i; yap�lan ara�t�rmalar�n, Hayat Bilgisi dersine özgü becerilerin tümünü 

kapsamad��� görülmektedir. Bu görü�ler çerçevesinde, ara�t�rman�n hareket noktas� 

olu�mu�tur. 

Ara�t rman n!Amac !

Bu ara�t�rma, 2005-2006 e�itim ö�retim y�l�ndan itibaren uygulamaya konan yeni 

Hayat Bilgisi program�nda yer alan kazan�mlar�n,  ilkö�retim program�ndaki ortak ve Hayat 
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Bilgisi dersine özgü becerileri kazand�rmadaki etkilili�ini ö�retmen görü�lerine dayal� olarak 

belirleyebilmek temel amac� çerçevesinde yap�lm��t�r. Bu temel amaca ba�l� olarak a�a��daki 

sorulara yan�t aranacakt�r:   

1 ) Yenilenen Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n, ilkö�retim program�ndaki ortak ve 

Hayat Bilgisi dersine özgü becerileri kazand�rmadaki etkilili�i hakk�nda ö�retmen görü�leri 

nelerdir? 

2 ) Yenilenen Hayat Bilgisi dersi program� kazan�mlar�n�n, ilkö�retim program�ndaki 

ortak ve Hayat Bilgisi dersine özgü becerileri kazand�rmadaki etkilili�i hakk�ndaki ö�retmen 

görü�leri, ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenlerin;  

a) Cinsiyet 

b) Görev yapt�klar� yerle�im türü 

c) Mesleki k�dem durumlar� 

d) Okuttuklar� s�n�f düzeyi 

e) E�itim durumlar� 

f) Yenilenen program hakk�nda bilgilendirilme durumlar�na göre farkl�l�k 

göstermekte midir? 

3 ) Yenilenen Hayat Bilgisi dersi program�n�n, ilkö�retim program�ndaki ortak ve 

Hayat Bilgisi dersine özgü becerileri kazand�rma konusunda ö�retmenlerin görü�leri nelerdir?  

Ara�t rman n!Önemi!

�nsanl���n var oldu�u tarihten beri ortaya ç�kan ö�renme ihtiyac�, günümüzde de 

bireyin ve toplumun ihtiyaçlar�n�n farkl�la�mas�na, toplum kültüründeki h�zl� de�i�ime, siyasi 

ve ekonomik dengelerin de�i�mesine, bilim ve teknolojideki h�zl� ilerlemelere ba�l� olarak 

artarak devam etmektedir. Bilgiye ula�man�n, hiç olmad��� kadar, kolay oldu�u günümüzde, 
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art�k bilgiyi ta��yan bireylere de�il, sahip oldu�u bilgiyi beceriye dönü�türebilen ve gerçek 

hayat problemlerinin çözümünde kullanabilen bireylere ihtiyaç vard�r. Ça��n gerektirdi�i 

bilgi, beceri ve donan�ma sahip bireylerin yeti�tirilmesinde ise uygulanan e�itimin niteli�i 

önemlidir. Bu amaç do�rultusunda, e�itim faaliyetlerinin düzenli yürütülmesini sa�layan 

e�itim programlar�n�n, sürekli geli�tirilmesi gereklili�i ortaya ç�kmaktad�r. Türkiye�de de 

2004 y�l�nda pilot uygulamas� yap�lan, 2005 y�l�nda uygulamaya konan yeni ilkö�retim 

program�nda, Hayat Bilgisi dersini de kapsayacak �ekilde, köklü de�i�ikliklere gidilmi�tir. 

Yeni Hayat Bilgisi program�n�n temeli, yap�land�rmac� yakla��ma dayanmaktad�r. 

Buna göre, derste ö�retmenin sözel aç�klamalar yaparak ya da i�lemleri veya davran��� 

ö�rencilere göstererek onlara bilgi ve beceri ö�retmeye çal��mas�n� içeren yakla��m yerine 

yap�land�rmac� anlay��la çe�itli etkinlikler üzerinde dü�ünmeleri, ö�retmenlerin de bu süreçte 

ö�rencilere yard�mc� olmalar� amaçlanmaktad�r (Karab�y�k, 2006). 2005 y�l�ndan beri 

uygulanan, 2009 y�l�nda birtak�m düzenlemeler yap�lan yeni Hayat Bilgisi program�nda 

beceriler, ki�isel nitelikler, ara disiplinler gibi yeni kavramlar yer alm��t�r. Amaçlar�n yerini 

kazan�mlar�n ald��� yeni programda; kazan�mlar kapsam�nda yer alan beceriler, ara disiplinler 

ve ki�isel niteliklerin programda son derece önemli görülen ö�renme-ö�retme etkinlikleriyle, 

yap�land�rmac� kuram anlay��� ile kazand�r�lmas� gerekti�i vurgulanmaktad�r (Güven, I��k ve 

Apayd�n, 2005). 

2005 y�l�nda uygulamaya konulan Hayat Bilgisi Program��nda, ö�rencinin bir bütün 

olarak geli�mesine ve okul d���ndaki ya�am� ile uyum içinde olmas�n� sa�layacak ya�am 

becerilerine sahip olmas�na öncelik verilmi�tir. Bu program�n yap�s�n� beceriler olu�turmakt�r. 

Kazan�mlar�n s�ras�n� belirlemede bir becerinin alt boyutlar�n�n kendi içindeki hiyerar�isi 

dikkate al�nm��t�r. �çerik, becerileri kazand�rmada araç olmu�tur. Ö�rencinin temalar� ve 

temalar�n birbiriyle ili�kisini bir bütün olarak anlamland�r�lmas�n� sa�layan becerilerdir. 

Becerileri kazand�rmada aktif ö�renme önemlidir. Bu yüzden 2005 program�nda, her bir 
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becerinin a�amalar�na uygun ve ö�rencilerin aktif kat�l�m�n� gerektiren etkinlikler yer alm��t�r 

(Karaba�, 2006). 

Bu ara�t�rma, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n, programda yer alan ortak ve derse 

özgü becerileri kazand�rmada ne kadar etkili oldu�unu, ö�retmen görü�lerinden ve kuramsal 

temellerden hareketle ortak bir anlay�� çerçevesinde belirlemeyi amaçlamaktad�r.  

Varsay�mlar 

1. Ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenler, veri toplama arac�ndaki kavramlar� tam ve do�ru 

anlam��lard�r. 

2. Ara�t�rmada kullan�lan veri toplama arac�, ara�t�rman�n amac�na uygun verilerin 

elde edilmesini sa�lamaktad�r. 

3. Ara�t�rman�n örneklemi, evreni temsil edebilecek nitelik ve niceliktedir. 

Ara�t�rman�n S�n�rl�l�klar� 

Ara�t�rma; 

1. 2012-2013 e�itim ö�retim y�l�nda Çanakkale ilinde Milli E�itim Müdürlü�ü�ne 

ba�l� resmi okullarda görev yapan ve ara�t�rmaya gönüllü olarak kat�lan 289 s�n�f ö�retmeni, 

2. �lkö�retim Hayat Bilgisi program�nda yer alan ortak ve derse özgü beceriler,  

3. Ö�retmenlerin, �Hayat Bilgisi Dersi Kazan�mlar�n�n �lkö�retim Program�nda Yer 

Alan Ortak Ve Derse Özgü Becerileri Kazand�rma Düzeyi Anketi��ne verdikleri yan�tlar ile 

s�n�rl�d�r. 

Tan�mlar 

Ortak Beceri: Ele�tirel dü�ünme, yarat�c� dü�ünme, ara�t�rma, ileti�im, problem 

çözme, bilgi teknolojilerini kullanma, giri�imcilik, Türkçe�yi do�ru, etkili ve güzel kullanma 
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ile karar verme becerisi olmak üzere ilkö�retim program�ndaki tüm derslerin kazand�rmas� 

beklenen beceriler (MEB, 2009). 

Derse Özgü Beceri: Kaynaklar� etkin kullanma, güvenlik ve korumay� sa�lama, öz 

yönetim, bilimin temel kavramlar�n� tan�ma, temalarla ilgili temel kavramlar� tan�ma ve 

bunlar�n alt basamaklar� olmak üzere,  Hayat Bilgisi dersi ile kazand�r�lmas� beklenen 

becerilerin ad� (MEB, 2009). 

S�n�f Ö�retmeni: �lkokulda görev yapan ö�retmen. 

Yeni Hayat Bilgisi Program�: 2005-2006 e�itim-ö�retim y�l�ndan beri uygulanan, 2009 

y�l�nda tekrar düzenlenen ve uygulanmaya devam edilen Hayat Bilgisi program�            

(MEB, 2009). 
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Bölüm II 

Kavramsal Çerçeve 

Bu bölümde; Hayat Bilgisi dersinin tan�m�, temel yap�s� ve yakla��m�, Hayat Bilgisi 

program�n�n vizyonu, Dünya�da ve Türkiye�de Hayat Bilgisi dersinin olu�umu ve Hayat 

Bilgisi program�ndaki becerilere dair bölümlere yer verilmi�tir. 

Hayat Bilgisi Dersi 

Okula ba�lamadan önce çocuklar�n dünyas�, aileleriyle ve ailelerin çocuklara 

sa�layabildi�i olanaklarla s�n�rl�d�r. Okul, çocuklara yeni f�rsatlar sunarak daha geni� bir 

dünyaya aç�lmalar�n� sa�lar. Çocuklar da okulla birlikte yeni insanlar tan�maya ve yeni 

deneyimler edinmeye ba�larlar (MEB, 2009).  

 Bireyin en üst düzeyde ba��ml�l�k ile ba�lad��� bu hayat serüvenin de mümkün 

olabilecek en üst ba��ms�zl�k düzeyine en uygun ve en k�sa yollardan ta��nmas� 

amaçlanmal�d�r. Birey do�du�unda her �eyi ile bak�ma muhtaç bir varl�kt�r. Zamanla 

beslenme, korunma ve temel ihtiyaçlar�n� giderme konular�nda daha az ba��ml� hale gelir. 

Hayat Bilgisi dersi bu gittikçe daha az ba��ml� hale gelme sürecinin 7-9 ya� aral���ndaki resmi 

ad�d�r (Bekta�, 2009). �lkokul 1., 2. ve 3. s�n�fta okutulan bu ders toplula�t�rma ilkesine ba�l� 

olarak mihver ders özelli�i ta��maktad�r. Ö�rencilerin aile, okul ve çevresini tan�mas� bu 

dersin amaçlar�ndand�r. 

Özdemir (2011), Hayat Bilgisi dersinin temel amac�n�n; bireylerin iyi bir insan, iyi 

vatanda�, Atatürk �lke ve �nk�laplar�n� kavrayan, geli�tiren ve vatan�n� milletini seven bireyler 

olarak yeti�melerini sa�lamak oldu�unu belirtmi�tir. 

Ö�renci, kendini ve çevresini tan�ma, kendini geli�tirerek çevresine uyum gösterme, 

çok yönlü ve yarat�c� dü�ünme, problem çözme gibi özelliklerin temellerini Hayat Bilgisi 
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dersinde atmaktad�r. Böylece insan�n çevresi ve ya�am� ile ilgili ilk dü�ünceleri, duygular� ve 

hareketleri biçimlendirilir (Özden, 2005�den akt. U�ur, 2006). 

 Binba��o�lu�na (2003) göre Hayat Bilgisi dersinin as�l konusunu çocu�un içinde 

bulundu�u çevredeki nesne ve olaylar olu�turmaktad�r. Bundan dolay�, bu dersin her çevreye 

uygun bir konusu ve kitab� olamaz. Ancak genel nitelikteki kimi konular� kapsayan araç-gereç 

ve materyal haz�rlanabilir. Yine, konular�n i�lenmesi s�ras�n� ve zaman�n� �güncellik� ilkesine 

göre, ö�retimin yap�ld��� ko�ullar belirler. Çevredeki nesne ve olaylar�n yan�nda, çevrede 

beklenmedik bir �ekilde zamanda ortaya ç�kan bir yang�n veya bir büyü�ün çevreyi ziyaret 

etmesi gibi konular da f�rsat e�itimi, olarak incelenir ve Hayat Bilgisi dersinin konular� 

aras�na girebilir. Güngördü�ye (2002) göre Hayat Bilgisi gerçe�in ö�retimidir. Gerçe�e 

uymayan ve gerçek olmayan bilgiler bu dersin konusunu olu�turamaz.  

 Hayat Bilgisi Dersi bireyin kar��la�abilece�i çe�itli sorunlara kar�� en uygun 

seçenekleri ortaya koyabilmesi için onu hayata haz�rlamay� amaçlar. Ya�an�lan hayat�n 

içinden olaylar� ele alarak çocuklara, bu olaylardan hangi sonuçlar� ç�karmas� gerekti�ini, 

sosyal insan ve vatanda� olarak görevlerini, sorumluluklar�n� hat�rlat�r ve ö�retir. Böylece 

küçük ya�larda çocu�un, �haz�rbulunu�luk düzeyine� uygun olarak ö�retilen bilgi ve 

becerileri, içinde bulundu�u zamana ve daha sonraki ya�am sürecine transfer edip kullanaca�� 

dü�ünülmektedir (Ak�no�lu, 2004�den akt. Çetin, 2011).  

 Hayat Bilgisi dersi ö�rencilere ya�am�n çe�itli alanlar�yla ilgili temel bilgi, beceri, 

deneyim ve tutumlar kazand�rmay� amaçlad���ndan, di�er dersler için temel odak 

olu�turmaktad�r. Bunun yan�nda bireylerin problem çözme, bilimsel, yarat�c� ve ele�tirel 

dü�ünme becerileri, toplumsal de�erleri özümsemeleriyle toplumsalla�malar�, sa�l�kl� ya�am 

ilkeleri ve bilinçli tüketicilik tutum ve davran��lar�n� kazanma gibi birçok davran�� Hayat 

Bilgisi dersi için kaynak olu�turmaktad�r (Özdemir, 2011).  
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Çocuklar� ya�ama haz�rlamay� amaç edinen Hayat Bilgisi dersi, konusunu da çocu�un 

yak�n çevresinde kar��la�t��� nesne, olgu ve olaylardan al�r. �lkokulun ilk üç y�l�nda okutulan 

bu ders, çocuklar�n; olgu, olay ve nesneler aras�ndaki ili�kiyi kurmalar�n� kolayla�t�rmak 

amac�yla �Toplu Ö�retim�� sistemine uygun olarak, bütüncül bir bak�� aç�s�yla olu�turulmu�

bir derstir. 

Toplu Ö�retim ve Hayat Bilgisi  

Toplu ö�retim birer bütün olan hayat konular�n�n, bütünlüklerini bozmadan, 

ö�rencilerin duyu organlar�yla do�al ya da fiziksel ve toplumsal çevrelerini inceleyerek, 

gözlem, ya�ama, i� ve deney yöntemleriyle, bilgi, beceri ve daha çok al��kanl�k kazanmalar�n� 

sa�layan bir ö�retim sistemidir (Binba��o�lu, 2003). 

 Hayat Bilgisi dersi, Gestalt Psikolojisi olarak ifade edilen yakla��m temelinde 

olu�turulmu�tur. Bu anlay��a göre, ilkö�retimin ilk üç s�n�f�ndaki çocuklar, ya� ve geli�im 

durumu gere�i dünyay� bir bütün olarak alg�lar. Olgular� Sosyal ve Fen olarak ay�rt 

edemezler. Bir konu sunulurken bütün olarak sunulmal�d�r. Sözgelimi �mevsimler� ile ilgili 

bir konu i�lenirken, çocu�a mevsimler ve özellikleri tan�t�l�rken ayn� zamanda bu mevsimde 

nas�l giyinilece�i, neler yenilmesi gerekti�i, hangi hastal�klara yakalan�labilece�i ve önlem 

al�nmas� için ne yap�lmas� gerekti�i gibi hem sosyal hem fen bilimlerine ili�kin konu ve 

kavramlar bir arada verilmektedir. Bu yakla��m� temel edinmi� Hayat Bilgisi dersi birçok 

ülkenin ders programlar�nda yer almaktad�r (Kabap�nar, 2009). 

Toplu Ö�retim, çocuk psikolojisine dayanan bir ö�retim sistemidir. Her ülkede farkl� 

toplu ö�retim anlay��lar� geli�mi�tir (Binba��o�lu, 2003). Türkiye ve Almanya Hayat Bilgisi 

dersi gibi bir kapsama sahip ülkelerdendir. Di�er ülkeler, bu ya� ku�a�� çocuklar için farkl� 

yakla��mlar� tercih etmektedir. Amerika, ilk y�llardan itibaren Sosyal Bilgiler temelli bir dersi 

tercih etmi�, Fen Bilgisi de ayr� bir ders olarak okul programlar�nda yer alm��t�r. �ngiltere ise, 
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Tarih, Co�rafya ve Vatanda�l�k gibi dersler ile ilkokul çocu�una �ho� geldin� demektedir 

(Kabap�nar, 2009, s.  2).  

Konular�n ayr� ayr� ö�retimi, geleneksel bir ö�retim yöntemidir. Bunda daha çok 

çocu�a bilgi kazand�rmak esast�r. Bunun sonucu olarak, çocukta birtak�m olumsuz duygular�n 

geli�imi söz konusudur: Bilgiçlik, k�skançl�k, bencillik gibi. Bunlar ise e�itim de�eri olmayan 

birer davran��t�r. Sonra, böyle bir ö�retim yaln�zca zihne yöneliktir. Oysa, çocu�un zihni bu 

ya�larda henüz geli�me halindedir; geli�imini tamamlamam��t�r. Bunun için çocuk bu 

geli�imini tamamlamaya yard�m edecek bir e�itime muhtaçt�r. Bunu sa�layacak olan �toplu 

ö�retim� sistemi ve bunun özünü olu�turan ders, Hayat Bilgisi dersidir (Binba��o�lu, 2003). 

Toplu ö�retim, çocu�un ö�renece�i her kavram�, duyu organlar� yoluyla, birbirleriyle 

ili�kili olarak kavratmaya yöneliktir. Böyle bir ö�retimde ö�rencinin ö�renece�i her �ey daha 

çok kal�c�l�k kazanaca�� gibi, ömür boyu ö�renece�i di�er �eylerin de temelini olu�turur 

(Binba��o�lu, 2003). 

 Hayat Bilgisi dersiyle toplumsal, do�al, kültürel ve dü�ünsel tüm de�erler bir araya 

getirilmi�tir. Çocuklar�n ya�am� bütün olarak alg�lamalar� nedeniyle programdaki kazan�mlar 

bu amaçlar do�rultusunda düzenlenmi�tir. Ya�ama uyum sa�lam�� bireyler yeti�tirmek Hayat 

Bilgisi dersinin amaçlar� aras�ndad�r. Bu amaçlara göre Hayat Bilgisi dersi, ilkö�retim 1., 2. 

ve 3. s�n�flarda çocuklar�n ya�ama uyum sa�lamalar� ve ya�am� alg�lamalar� sürecinde önemli 

bir mihver derstir (�im�ek, 2005). 

Toplu ö�retim, birçok disiplinin bir arada oldu�u, organize edilmi� ve gerçek hayat 

ihtiyaçlar�na yönelik bir sistemdir. Bu sistem ile çocuklar birbirinden ba��ms�z gibi görünen 

bilgileri daha iyi organize edip, anlaml� hale getirebileceklerdir. Hayat Bilgisi dersi de bu 

toplu ö�retimin e�itim programlar�nda yer alan �eklidir. Ya�am� bir bütün olarak ele alan bu 

ders, okutuldu�u ya� grubunun ö�renme sürecine en uygun derstir. 
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Dünyada Hayat Bilgisi Dersinin Tarihsel Geli�imi 

 Hayat Bilgisi e�itiminin ne zaman ve nerede ba�lad���n� kesin olarak belirlemek 

mümkün olmamakla birlikte bu dersin dü�ünsel temelleri Platon (Eflatun)�a kadar 

dayanmaktad�r. Eflatun ö�renen ki�inin e�yaya yakla�t�r�lmas�, e�yan�n gösterilmesi ve 

kullanmas� gerekti�ini belirtmi�tir. Ayn� �ekilde Aristo da genel bilgiye varmak için, gerçek 

hayattan ba�lamak gerekti�ini ifade etmi�tir (Bekta�, 2009). 

�nsanl���n var olu�undan beri hem fen hem sosyal bilimler e�itiminin ba�lad��� 

varsay�lmaktad�r. Do�al ve toplumsal bir ortamda do�an, büyüyen ve geli�en insan�n süreç 

içinde yemek, içmek, giyinmek, beslenmek, korunmak vb. etkinliklerle ilgili bilgi, beceri ve 

duygu kazanma gereklili�i do�mu�tur. Bunlar� kazanamayan bir insan�n ya�am�n� devam 

ettirmesi mümkün de�ildir. �nsan ya�amak için hem do�an�n hem toplumun ilkelerini 

ö�renmek zorundad�r. ��te bu yüzden fen ve sosyal bilimlerin insan�n ya�am� kadar eski 

oldu�u ileri sürülebilir (Sönmez, 1999). 

 Johann Amos Comenius (1592-1670), e�itimde esasl� olarak Hayat Bilgisi konular�na 

yer veren ve Hayat Bilgisi dersinin kurucusu olarak bilinen ilk ki�idir. 1658 y�l�nda 

yay�nlanan �Orbis Sensualium Pictus� adl� eserinde hayat bilgisi konular�na ilk s�n�flar için 

en uygun �eklini vermi�tir (Baymur, 1937�den akt. Baysal, 2006, s. 6). Comenius, Hayat 

Bilgisi dersini ilk s�n�flar için en uygun �ekle getiren ki�i olmu�tur. Ancak, Comenius, 

eserinin e�itimde uygulan���n� görememi�tir. �lk olarak kendisinin ortaya att��� hayat� bir 

bütün olarak ele alma fikri ancak yak�n dönemde uygulanabilmi�tir (Karaba�, 2009). 

 18. yy dü�ünürü Jean Jaques Rousseau, �Emile� adl� eserinde, e�itimin çocu�un do�as� 

ve geli�imiyle �ekillendirilmesi fikrini ortaya atm��t�r (Baymur, 1937�den akt. Karaba�, 2009, 

s. 10). Rousseau; insan�n ö�renmesinde iki temel kayna��n do�a ve toplum oldu�unu 

belirtmektedir. �nsan�n yarad�l�� gere�i zay�f oldu�unu, do�adan ö�renerek, ö�rendiklerini 
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payla�arak ve büyüterek, sürekli geli�tirerek ayakta kalmay� ba�arabildi�ini ifade etmektedir 

(Güleryüz, 2008). 

 Türkiye�de kabul gören toplu ö�retim sisteminin olu�turucusu Herbart�t�r (Baysal, 

2006). Friedrich Herbat, Çocu�un ilgisinin ö�retim sürecinde önemli oldu�unu belirtmi�tir. 

�lginin çocu�u etkinlikte bulunmaya yönlendirdi�ini belirtmi�tir. Ö�renilen konular�n 

birbiriyle ili�kilendirilmesinin önemli oldu�unu belirtmi�tir (Binba��o�lu, 2003).  

Türkiye�de Hayat Bilgisi Dersinin Geli�imi 

Hayat Bilgisi dersinin okullarda yer almaya ba�lamas�, Osmanl�da kitle e�itiminin 

zorunlu oldu�u tarih olan 1824 y�l�nda yani II. Mahmut zaman�nda ba�lamas�na ra�men 

yeterli derecede yol katedilemedi. Bu dersin ilk izlerini 1869 y�l�nda yap�lan e�itimdeki 

düzenlemelerle ba�lad��� söylenebilir (Güleryüz, 2008). 

Avrupa�daki ilerlemeleri yak�ndan inceleyen Saffet Pa�a 1869 y�l�nda genel e�itim 

yasas� denilebilecek �Maarif-i Umumiye Nizamnamesi��ni haz�rlam��t�r (Akyüz, 2006�dan 

akt. Karaba�, 2009, s. 12). Bu yasa, Frans�z e�itim sisteminden ülkemiz ko�ullar�na 

uyarlanm��t�r (Binba��o�lu, 2009�dan akt. Karaba�, 2009). Bu Nizamname�de �Tabiat 

Bilgileri�� ad� verilen bir ders de bulunmaktad�r (Atuf, 1930; Geli�li, 2005; Kodaman, 

1991�den akt. Karaba�, 2009, s. 12). 

II. Me�rutiyet döneminde Frans�z ilkokul program�ndan yola ç�k�larak haz�rlanm��

�Tedrisat-� �ptidaiyye Kanunu� (1913) ve �Mekteb-i �ptidaiyye Umumiyye 

Talimatnames�nde, Hayat Bilgisi dersinin temeli olarak kabul edilebilecek e�ya dersleri, 

ziraat ad� alt�nda yer alm��t�r (Karagülle, 1988�den akt. Karaba�, 2009, s. 12-13). 

Cumhuriyet döneminin ilk program�; ilk mektep Müfredat Program��d�r. 1924 y�l�nda 

yay�nlanan bu program�n di�er programlardan farkl� olan taraf� birkaç dersin eklenmesi ve 
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baz� derslerin Cumhuriyet yönetimine uygun hale getirilmesidir. Toplu ö�retim anlay��� 

benimsenmeden önce 1924 program�nda Hayat Bilgisi dersinin içeri�i, �Tabiat Tetkiki, 

H�fz�s�hha (Sa�l�k Koruma Bilgisi), Tarih Ba�lang�c�, Co�rafya, Muhasebat-� Ahlakiye 

(Ahlak Söyle�ileri) ve Malumat-� Vataniye (Yurt Bilgisi)� dersleri ile ayr� ayr� dersler olarak 

verilmeye çal���lm��t�r (Akbaba, 2004�den akt. Bekta�, 2009, s. 20). 1924 program� alelacele 

yap�lm�� oldu�u ve pek fazla de�i�iklik içermedi�i için sadece iki sene uygulamada kalm�� ve 

1926 y�l�nda önemli de�i�ikliklere gidilerek yeni bir ilkokul program� haz�rlanm��t�r (Dündar, 

2002; Geli�li, 2005�den akt. Karaba�, 2009). 

Hayat Bilgisi dersi, Cumhuriyet döneminde ilk kez 1926 tarihinde kabul edilen 

programla e�itim bilimleri literatürümüze girmi�tir. Daha önce ayr� ayr� okutulan ve Hayat 

Bilgisi dersinin temeli say�labilecek dersler, toplu ö�retim anlay���n�n benimsenmesiyle Hayat 

Bilgisi dersi ad� alt�nda birle�mi�tir (Binba��o�lu, 2005). 1926 �lkokul program�nda, 1924�te 

Türkiye�ye gelerek Türk E�itim sistemini inceleyen Amerikal� E�itimci John Dewey�in de 

üzerinde durdu�u ��hayat bilgisi, toplu tedris, i� okulu�� gibi kavramlara yer verilmi�tir 

(Ba�öz, 1995�den akt. Karaba�, 2009, s. 13). Ayr�ca yeni programda çocu�un geli�im 

dönemleri dikkate al�narak 5 y�ll�k süre iki devreye ayr�lm��, birinci devrede tek kitap, ikinci 

devrede çok kitap esas� getirilmi�tir (Cicio�lu, 1983�den akt. Dündar, 2002). 

1936 program�, ö�rencilerin geli�im özellikleri daha fazla göz önünde bulundurularak 

düzenlenmi�tir. ��yak�n çevreden hareketle uzak çevreyi kavratma�� ilkesi programda yer 

alm��t�r (Akbaba, 2004�den akt. Bekta�, 2009, s. 21). 

1948 program� esas olarak ayn� kalmakla birlikte toplu ö�retimi aç�klay�c� ifadeler 

bulunmu�tur. Bu amaçla ��organik bir bütün�� ve ��aralar�ndaki tabii ili�kileri ile birlikte�� 

ibareleri, bu programa girmi�tir (Binba��o�lu, 2003). 
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1968 tarihli �lkokul Program�, 1965 Program Tasla���n�n 14 ilimizdeki pek çok okulda 

uygulanmas� ile ortaya ç�km��t�r. �imdiye kadar yaln�z birinci devrede, Hayat Bilgisi etraf�nda 

toplula�t�r�lan derslerin, ikinci devrede de Sosyal Bilgiler, Fen ve Tabiat Bilgileri etraf�nda 

toplula�t�r�lmas� zorunlu görülmü�tür (Binba��o�lu, 2003). 

1998 ilkö�retim Hayat Bilgisi program�nda amaçlar ��Genel Hedefler�� �eklinde 

belirtilmi�, ayr�ca her s�n�f için de özel hedefler konulmu�tur (Binba��o�lu, 2003). Bu 

programda; ö�renme-ö�retme etkinlikleri, yöntemler, kaynaklar, ö�retim materyalleri ve 

ölçme de�erlendirme bölümlerine yer verilmi�tir (Karaba�, 2009, s. 14). 

1926, 1963, 1948, 1968 ve 1998 Hayat Bilgisi dersi programlar�n�n i�leni� yönünden, 

mihver ders olmas�, ünitelerin i�leni�inde s�raya uyma zorunlulu�unun olmay��� ve ünitelerin 

ya�an�lan yerin özelliklerine göre belirlenmesi k�s�mlar�nda benzerlikler vard�r. Bu zamana 

kadar uygulanan programlar�n tümünde toplu ö�retimin yeterince göz önünde bulundurulup 

bulundurulmad��� da tart���lm��t�r (Baysal, 2006). 

Ö�rencinin daha fazla aktif olaca�� bir program geli�tirmek amac�yla çal��malar 

sürdürülmü� ve 2005 Hayat Bilgisi program� ortaya ç�km��t�r (Bekta�, 2009).  

Yeni Hayat Bilgisi dersi program�n�n yap�s� dört ö�eden olu�maktad�r. Bunlar; 

hedefler, içerik, ö�renme-ö�retme süreci ve de�erlendirmedir. Yeni programda; amaç/hedef 

ifadesi, kazan�m olarak yer alm��t�r. Amaçlar, herhangi bir konuda yap�lacak i�in nedenini 

aç�klayan, yön ve derinlik ifade eden sözcüklerdir. Amaçlar, bir toplumun gidi� yönünü, 

do�rultusunu gösteren direktifler olarak ifade edilebilir (Güleryüz, 2008).  

 Yeni Hayat Bilgisi Dersi Program��nda içeri�i belirlemede öncelikle, �birey�, 

�toplum� ve �do�a� olmak üzere üç ana ö�renme alan� belirlenmi�, de�i�im de bütün bu 

ö�renme alanlar�n� kapsayan genel bir boyut olarak dü�ünülmü�tür. Hayat Bilgisi dersi için 
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özellikle benimsenen toplu ö�retim yakla��m�n�n da bir gere�i olarak, bu üç ö�renme alan�n� 

da kapsayan 3 adet tema belirlenmi�tir. Bu temalar : �Okul Heyecan�m��, �Benim E�siz 

Yuvam�� ve �Dün, Bugün, Yar�n� olarak olu�turulmu�tur (MEB, 2009). 

Yeni Hayat Bilgisi program�n�n amaçlara ula�abilmesi için ö�renme-ö�retme sürecinin 

üzerinde önemle durulmu�tur. Bu amaç do�rultusunda kazan�mlar ile ilgili etkinliklere ve 

süreç ile ilgili aç�klamalara yer verilmi�tir. Bu etkinliklerin çevresel ko�ullar ve bireysel 

farkl�l�klar dikkate al�narak esnek olmas� gere�i üzerinde durulmu�tur. Ö�renme-ö�retme 

sürecinin düzenlenmesinde kazan�mlar�n ve kavramlar�n kuramsal olarak etkinliklerle ili�kisi 

gösterilmi�; etkinliklerde ileti�im, ö�renme stilleri, ö�retme ve ö�renme stratejileri, zeka 

alanlar�, yap�land�rmac� yakla��m�n gere�i olan ilkeler, bireye sorumluluk verme ve etkili 

ö�renme üzerinde durulmu�tur (Özden, 2006). 

Yeni Hayat Bilgisi dersi ö�retim program�ndaki de�erlendirme ö�esi, geleneksel ölçme 

de�erlendirme anlay���ndan daha çok, ö�renmede bireysel farkl�l�klar� dikkate alan, ö�rencilerin 

bilgi, beceri ve tutumlar�n� sergileyebilecekleri alternatif teknikler ile birbirine ba�l� ve iyi 

yap�lanm�� bilgileri de�erlendirmektedir. Alternatif ölçme ve de�erlendirme, tek bir do�ru cevab� 

olan çoktan seçmeli testlerin de içinde bulundu�u geleneksel de�erlendirme dairesinin d���nda 

kalan tüm de�erlendirmeleri kapsamaktad�r. Sadece, geleneksel ölçme ve de�erlendirmedeki gibi 

ö�renme ürünü yerine, ö�renme sürecini de de�erlendirir (Gülener, 2010).

2005 y�l�nda uygulamaya konan yeni Hayat Bilgisi program� ile ilgili yap�lan çal��tay, 

ö�retmenlerin de�erlendirmeleri, uzman görü�leri, bilimsel kongrelerdeki sunular, makaleler, 

yüksek lisans ve doktora tezleri sonucunda birtak�m eksiklikler belirlenmi�tir. Bunun 

sonucunda; MEB Talim ve Terbiye Kurulu Ba�kanl����nda geli�tirilmekte olan di�er derslerin 

programlar�yla Hayat Bilgisi dersi program�n�n bütünle�tirilmesi için çal��malar yap�lm��t�r. 

Atatürkçülük ve ara disiplinlerle (psikolojik dan��ma ve rehberlik, spor kültürü ve olimpik 
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e�itim, afetten korunma ve güvenli ya�am, kariyer bilinci geli�tirme, insan haklar� ve 

vatanda�l�k, sa�l�k kültürü, giri�imcilik, özel e�itim) program aras�ndaki ba�lant�lar kurulmu�, 

program�n bütünlü�ü gözden geçirilmi�tir. Bu nedenle yukar�da ifade edilen de�erlendirme 

çal��malar�ndaki verilerden hareketle, Hayat Bilgisi dersi program� yeniden gözden 

geçirilerek Talim ve Terbiye Kurulu�nun 14/05/2009 tarih ve 70 say�l� karar� ile �lkö�retim 

Hayat Bilgisi Dersi (1-3) Ö�retim Program� kabul edilmi�tir (MEB, 2009). 

Hayat Bilgisi Program�n�n Vizyonu 

Bu program�n vizyonu, Hayat Bilgisi dersine ayr�lan zaman�n büyük bir bölümünde 

ö�rencilerin kendi giri�imleriyle gerçekle�tirecekleri ve ö�retmenlerin ö�rencilere do�rudan 

bilgi aktarmak yerine sadece ve sadece yol gösterece�i etkinlikler arac�l���yla, 

� Ö�renmekten keyif alan, 

� Kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve do�a ile bar���k, 

� Kendini, milletini, vatan�n� ve do�ay� tan�yan, koruyan ve geli�tiren, 

� Gündelik ya�amda gereksinim duyulan temel bilgilere, ya�am becerilerine ve ça��n 

gerektirdi�i donan�ma sahip, 

� De�i�ikliklere dinamik bir biçimde uyum sa�layabilecek kadar esnek, 

� Mutlu bireyler yeti�tirmektir (MEB, 2009). 

Hayat Bilgisi Program�n�n Temel Yakla��m� 

Hayat Bilgisi dersi do�al ve toplumsal gerçeklerle kan�tlanmaya dayal� ba� kurma 

süreci ve bu sürecin sonunda elde edilen dirik bilgiler olarak tan�mlanmaktad�r (Sönmez, 

2005). Bu tan�mdan yola ç�karak Hayat Bilgisi dersinin kapsam�n�n do�a bilimleri, toplumsal 

bilimler, sanat, dü�ünce ve de�erler oldu�unu söylemek mümkündür. �lkokulun ilk üç y�l�nda 

yer alan Hayat Bilgisi dersinin genel amac�; çocu�un içinde ya�ad��� do�al ve toplumsal 

çevreye en iyi �ekilde uyumunu sa�lamak için gerekli bilgi, beceri, de�er ve tutumlarla 
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donanm�� bir birey olmas�n� sa�lamakt�r. Bu amaca ula�mak için 2005 y�l�nda uygulamaya 

konulan ve 2009 y�l�nda tekrar geli�tirilen Hayat Bilgisi program�n�n yap�land�rmac� anlay��

temel al�narak uygulanmas� gerekmektedir (Tay, 2009). Buradan anla��laca�� gibi yeni Hayat 

Bilgisi program�n�n temelini yap�land�rmac� anlay�� olu�turmaktad�r. 

Yap�land�rmac�l�k ya da bilgiyi yap�land�rma, bilginin do�as� ile ilgili bir kavram 

olarak ortaya ç�km��t�r. Yap�land�rmac�l�k ö�retimle ilgili bir kuram de�il; bilgi ve ö�renme 

ile ilgili bir kuramd�r ve bu kuram, bilgiyi temelden olu�turmaya dayan�r. Ba�lang�çta 

ö�renenlerin bilgiyi nas�l ö�rendiklerine ili�kin bir kuram olarak geli�mi� ve zaman içinde 

ö�renenlerin bilgiyi nas�l yap�land�rd�klar�n� ele alan bir kuram olarak ortaya ç�km��t�r 

(Demirel, 2011). Yap�land�rmac� kurama göre, ö�rencilerin, bilgiyi yap�land�r�rken hem 

ele�tirel hem de yarat�c� dü�ünmeleri ve kendi ö�renmelerini yans�tmalar� beklenir (Savery ve 

Duffy, 1995). 

Güleryüz�e (2008) göre her bireyin, duyu organlar�yla alg�lad��� belirli nesne, olay, 

olgu ya da kavrama ili�kin gerçekleri, kendinin anlamas�, yorumlamas� ve yap�land�rmas� 

gerekir. Birey; aile, okul ve arkada� çevresinden ö�rendi�i bilgi ve becerilerle ö�renme 

ortam�na girer ve yeni bilgilerle eski bilgileri kayna�t�rmaya çal��maktad�r. Bunun için yeni 

çözüm yollar� geli�tirmekte yeni bilgileri eski bilgilerle ili�kilendirerek yeni bir yap� 

olu�turmaktad�r. 

Yap�land�rmac� yakla��m ile ö�rencilerin, evreni farkl� aç�lardan yorumlayarak kendi 

dünya görü�lerini de olu�turduklar� da belirtilmektedir (Jonassen, 1991�den akt. Binba��o�lu, 

2009). 

Demirel�e (2011) göre yap�land�rmac�l�k yakla��m�nda ö�renen, ö�renme sürecinde 

etkin role sahiptir. S�n�f ortam� da bilginin aktar�ld��� yer de�il; ö�rencinin etkin kat�l�m�n�n 

sa�land���, sorgulama ve ara�t�rma yap�lan ve problemlerin çözüldü�ü bir yer olmal�d�r. S�n�f 
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içi etkinlikler de ö�rencilere zengin ö�renme ya�ant�lar� geçirmelerine olanak sa�layacak 

�ekilde düzenlenmelidir. 

Bu program anlay��� ile önceki program anlay��� aras�ndaki temel fark� �u 

olu�turmaktad�r: Önceki programda içerik düzenlemesi ve ö�retim yöntemleri, yap�lanm��

bilgiyi esas al�rken yeni programda bilginin yap�lanmam�� olu�u ve ö�rencinin kendi 

çabas�yla bilgiyi yap�land�rmas� esas� temel al�nm��t�r. Bu amaç do�rultusunda da e�itim 

etkinlikleri kavrama, uygulama, analiz, sentez basamaklar�na ula��lacak �ekilde tasarlanm��t�r. 

Kullan�lacak yöntemler de gösterip yapt�rma, bulu�a, ara�t�rma ve inceleme, beyin f�rt�nas�, 

çözümleme ve bire�im (sentez) düzeyli çal��malara dayan�r (Güleryüz, 2008). 

Geleneksel e�itim sisteminde ö�rencilerin ula�mas� beklenen hedefler ö�retmen ve 

ö�rencilerin d���nda bir organ taraf�ndan belirlenir ve hiçbir �ekilde ö�renciler aras�ndaki fark 

gözetilmeksizin ayn� ö�renme ürünlerine ula��lmas� beklenir. Yap�land�rmac�l�kta ise hedefler 

kurumlarca belirlenmi�tir. Ö�renenlerin kazan�mlar� önceden bellidir. Ö�retmen hedeflere ve 

kazan�mlara yenilerini ö�rencileri ile birlikte yenilerini olu�turabilir. �çerik ana çizgileriyle 

hedeflerle tutarl� olarak ö�renciler taraf�ndan olu�turulur. Ö�retmen yol gösterir ve ortak 

ö�renendir. Etkinlikleri ö�renenler gerçekle�tirir. De�erlendirme performans temellidir ve 

geleneksel ka��t-kalem testlerinin yan�nda ö�rencilerin kendi kendilerini veya birbirlerini ve 

ö�retmenin çok yönlü de�erlendirmelerini içerir. Aktif ö�renmeyi gerçekle�tirmek için 

ö�retmenler bu yakla��m� bilmeli ve uygulamal�d�r. Bu �ekilde planlanan dersler uzun zaman 

alabilir. Ancak zaman de�il kalite daha ön planda olmal�d�r. Bu yakla��mla ö�renciler daha 

kal�c� ö�renebilirler (Yanpar, 2006). 

2005-2006 ö�retim y�l�nda Türkiye genelinde uygulanmaya ba�lanan ö�retim Hayat 

Bilgisi dersi ö�retim program�nda �Problem Çözme, ��birlikli Ö�renme, Aktif Ö�renme, 
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Çoklu Zeka ve Ö�renme Stilleri� gibi yeni ö�retim uygulamalar� ve etkinlikler yer alm��t�r. 

Bunlar k�saca �öyle aç�klanabilir: 

Problem çözme. Bireyin içinde bulundu�u kar���k durum, problem; bu durumdan 

kurtulma ise problemi çözme olarak ifade edilir (Gelbal, 1991). 

Problem çözme, üst düzey zihinsel etkinliklerin kazan�lmas�nda i�e ko�ulan bir 

tekniktir. Problem çözme becerisi, bili�sel alan basamaklar�ndan bilgi ve kavrama basama��na 

dayal� bir uygulama etkinli�i olarak görülmektedir. Yarat�c�, kritik ve analitik dü�ünebilen, 

de�i�ik problemleri çözebilen ki�ilerin yeti�mesinin bu tekni�in uygulanmas�na ba�l� oldu�u 

dü�ünüldü�ünden, bu tekni�in ö�retiminin ilkö�retim y�llar�nda ba�lamas� gerekmektedir  

(Bilen, 1996�dan akt. Saracalao�lu, Serin, Bozkurt, 2001). 

��birlikli ö�renme. ��birlikli ö�renmede farkl� yeteneklerdeki bireyler, ayn� amaç 

do�rultusunda bir araya gelerek birbirlerinin ö�renmelerini destekler. ��birlikli ö�renme, 

birbirlerinin ö�renmelerini ve becerilerini en üst düzeye ç�karmak için bir araya gelen 

ö�rencilerden olu�an gruplar�n e�itimde kullan�lmas�d�r (Johnson ve Johnson, 1999�dan akt. 

Sevim, 2011).

Bu yöntem; ö�rencilere sahip olduklar� becerileri kullanmalar�n�n gereklili�ini ve 

birlikte verimli çal��t�klar�nda çok daha ba�ar�l� olacaklar�n� anlamalar�nda, beceri ve 

yeteneklerini fark etmelerine yard�mc� olur. Ayr�ca ö�rencilere becerilerini düzenli olarak 

geli�tirmeleri için f�rsatlar tan�r (Jordon, 1997�den akt. Özer, 2005). 

Aktif ö�renme. Ö�renenin ö�renme sürecinin sorumlulu�unu ta��d���, ö�renene 

ö�renme sürecinin çe�itli yönleriyle karar alma ve öz düzenleme f�rsat�n�n ve karma��k 

ö�retimsel i�lerle ö�renenin ö�renme s�ras�nda zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorland��� 

bir ö�renme sürecidir (Ün ve Aç�kgöz, 2004�den akt. Karaba�, 2006). 
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Çoklu zeka. 1983 y�l�nda Gardner taraf�ndan �Zihin Çerçeveleri� isimli kitab�nda yedi 

ayr� ve evrensel kapasite önermi�tir. Bu kapasiteler her bireyde do�u�tan var olmakta ama 

farkl� kültürlerde farkl� biçimlerde ortaya ç�kmaktad�r. �lk çal��malar�nda, sözel-dil, mant�k-

matematiksel, bedensel, uzamsal, müziksel, sosyal ve öze dönük zeka olmak üzere yedi adet 

zeka tespit etmi�tir. Daha sonra sekizinci zeka olan do�ac� zeka da di�erlerine eklenmi�tir 

(Bümen, 2010, s. 3).

Gardner��n yakla��m�na göre zeka, bir veya daha fazla kültürde de�eri olan bir ürüne 

�ekil verme ya da problemleri çözme yetene�i olarak tan�mlanm��t�r. Do�u�tan itibaren her 

insanda var olan zeka kapasiteleri, kültürel yap�n�n biçimlendirdi�i potansiyellerin de 

etkisinde kalarak daha bask�n ya da daha arka planda kalabilmektedir (Gardner, 1999�dan akt. 

Kabap�nar, 2009). 

Ö�renme stilleri. Ö�renme stilleri modeline göre, her ö�rencinin en iyi ö�rendi�i yol 

onun ö�renme stilidir. Bir ö�rencinin alg�lamas�, çevredeki di�er insanlarla ili�kileri ve 

ö�renme çevresindeki davran��lar�na etki eden bili�sel, duyu�sal ve fizyolojik yap�s�, onun 

ö�renme stilini belirler. �nsanlar genellikle üç yoldan bilgi edinirler  (Boydak, 2001�den akt: 

Karaba�, 2006):

Görsel: Görerek ve okuyarak ö�renmeyi tercih ederler. Kendi kendine okuyarak 

ö�renirler. Renkli görselleri, grafik ve haritalar� tercih ederler. 

��itsel: ��iterek, dinleyerek ve tart��arak ö�renmeyi tercih ederler. Ses ve müzi�e 

duyarl�d�rlar. ��ittiklerini daha iyi anlarlar. Bilgi al�rken dinlemeyi, okumaya tercih ederler. 

Kinestetik: Hareket enerjisinin ak�llar�nda daha iyi kal�r. Fiziksel temas kurarak, 

yaparak ya�ayarak ö�renirler. El ile duyumsamaya duyarl�d�rlar. 
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Ö�renme stilleri, fiziksel, çevresel, bili�sel, duyu�sal ve sosyo-ekonomik etkenlere 

ba�l�d�r. Ö�renme performans�n� geli�tirmek için, bu etkenlerin üzerinizde nas�l bir etki 

yapt���n� dü�ünmek gerekir. Bu nedenle, ki�inin kendini de�erlendirmesi daha yararl� olabilir. 

Nas�l ö�renece�inizi dü�ünmek ve nas�l ö�renece�inizi ö�renmek önemlidir (�ahinel, 2010, s. 

159). 

 Yap�land�rmac� ö�renme modeline dayal� olarak haz�rlanan yeni ilkö�retim 

program�n�n getirdi�i yenilikler �öyle özetlenebilir: 

• Yeni ö�retim programlar�nda, içerik düzenlenirken genellikle tematik bir yakla��m söz 

konusundur ve bu çerçevede ö�renme alanlar� belirlenmi�tir. Belirlenen ara disiplinler 

birbiriyle ili�kilendirilmi�tir. 

• Ö�renme ürünleri için kullan�lan �amaç�, �hedef�, �hedef davran��� terimleri yerine 

�kazan�m� kavram� kullan�lm��t�r. 

• Yeni programda özellikle �temel beceriler� ad� alt�nda beceriler ön plana ç�kar�lm�� ve 

bunlardan �ele�tirel dü�ünme, yarat�c� dü�ünme, ileti�im, problem çözme, karar verme, 

bilgi teknolojilerini kullanma, giri�imci olma, ki�isel ve sosyal de�erlere önem verme, 

Türkçe�yi do�ru, etkili ve güzel kullanma�� gibi beceriler vurgulam��t�r. 

• Yeni programlarda ö�renme-ö�retme sürecinde somut araç gereç kullan�m� 

özendirilmektedir. Ayr�ca, ö�retmenin görevleri ayr�nt�l� olarak verilmi�tir. Ö�rencilerin 

ara�t�rma-sorgulama, problem çözme ve karar verme süreçlerine kat�lmalar�n� 

sa�layacak etkinliklerin kullan�lmas� önerilmi� ve i�birlikli ö�renme stratejilerinin 

gerekti�i düzeyde kullan�lmas� öngörülmü�tür. Etkinliklerin geli�tirilmesinde çoklu 

zeka kuram�n�n kullan�lmas� üzerinde durulmu�tur. 

• Yeni programda ö�renciye dinleyen, al��t�rma yapan ve sorulara cevap veren bir rol 

yerine, sorular soran, problem kuran, problem çözen, bir bilim insan� gibi gereksinim 
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duyulan bilgiyi ortaya ç�karmaya ve de�erlendirmeye yönelik faaliyetlere giri�en, 

etkinlikler yoluyla kendi bili�sel yap�s�n� olu�turan aktif bir rol öngörülmü�tür. 

• Yeni ö�retim program�nda ö�retmene �ö�reticilik� rolü yerine, �ortam düzenleyici, 

yönlendirici veya kolayla�t�r�c�� rolleri öngörülmü�tür. 

•  Yeni programda ölçme-de�erlendirme sadece ürünü de�il, süreci de de�erlendirmeye 

dönük ele al�nm��t�r. Hem ö�rencinin kendi de�erlendirmesi için hem de ö�retmenin 

ö�renciyi de�erlendirmesi için de�i�ik ölçme arac� örneklerine yer verilmi�tir 

(Hotaman, 2008). 

Yap�land�rmac� anlay��a göre düzenlenen yeni ilkö�retim program�na göre birey, 

bilginin ta��y�c�s� de�il, bilgiyi alg�layan, anlamland�ran, yorumlayan ve yeniden yap�land�ran 

ki�i olmal�d�r. Yeni program�n temelini olu�turan bu anlay�� ile ö�rencilerin analiz, sentez, 

de�erlendirme gibi daha üst düzey bili�sel becerilere ula�mas� amaçlanmaktad�r. 

Yap�land�rmac� yakla��m; ö�retmenleri, ö�rencilerin ö�renme anlay��lar�na uygun ö�renme 

tekniklerini kullanmalar� konusunda destekler. Ayr�ca ö�retmenler, ö�renilmesi gereken 

kavram ve olaylar� ö�rencilerin ilgisini çekebilecek hale getirmelidir (Shunk, 1997�den akt. 

Chen, 2003). �lkö�retimin ilk üç s�n�f�nda okutulmakta olan ve temel amac� bireyi ya�ama 

haz�rlamak olan Hayat Bilgisi dersi program�n�n yap�s� da bu amaçlar do�rultusunda 

düzenlenmi�tir. 

Hayat Bilgisi Program�n�n Temel Yap�s� 

Hayat Bilgisi Dersi Ö�retim Program�n�n temel yap�s�n�; �Ö�renme Alanlar�, Temalar, 

Kazan�mlar, Beceriler, Ki�isel Nitelikler, Kavramlar, Atatürkçülük Konular�, 

�li�kilendirmeler, Etkinlikler ve Ölçme De�erlendirme� ba�l�klar� olu�turmu�tur (Nalçac�, 

2009, s. 28). 

Ö�renme alanlar�. 2009 y�l�nda tekrar düzenlenen 2005 Hayat Bilgisi Dersi 

Program��nda insan, biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel yönleriyle bir bütün olarak 
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dü�ünülmü�tür. Bu noktadan hareketle �birey�, �toplum� ve �do�a� olmak üzere üç ana 

ö�renme alan� belirlenmi�, de�i�im de bütün bu ö�renme alanlar�n� ku�atan daha genel bir 

boyut olarak dü�ünülmü�tür. Hayat bilgisi dersinin temelini olu�turan anlay�� olan toplu 

ö�retim yakla��m�n�n da bir gere�i olarak, bu üç ö�renme alan�n� da kapsayan üç tema 

belirlenmi�tir (MEB, 2009).

Temalar. �Okul Heyecan�m�, �Benim E�siz Yuvam� ve �Dün, Bugün, Yar�n� olmak 

üzere 3 tane tema yeni Hayat Bilgisi program�nda yer alm��t�r (MEB, 2009). Yeni Hayat 

Bilgisi ö�retim program�, eski program�n ünite merkezli yakla��m�n�n yerine, bu üç ana tema 

çerçevesinde olu�turulmu�tur. Bu üç tema üç y�l boyunca konusu ve kapsam� geni�leyerek 

sarmal bir yap�da ö�rencilere sunulmaktad�r (Kabap�nar, 2009, s. 18).

Kazan�mlar. Davran��ç� yakla��mdan vazgeçilip yerini yap�land�rmac� yakla��ma 

b�rakt���, yeni Hayat Bilgisi program�nda amaçlar�n yerini de kazan�mlar alm��t�r. Bu 

kazan�mlar sadece gözlenebilen davran��lardan de�il, bilgi, beceri, tutum ve de�erleri de 

içeren ifadelerden olu�mu�tur. Kazan�mlar belirlenirken, beceriler esas al�nm�� ve programda 

kazand�r�lmas� öngörülen beceriler listeler halinde verilmi�tir. Sadece s�n�f içi de�il s�n�f d��� 

faaliyetler de kazan�mlara ula�mada önemlidir. Özellikle ö�rencileri aktif k�lan etkinlikler yer 

alm��t�r. Bu kapsamda i�birli�ine dayal� ö�renme, drama, proje çal��malar�, problem çözme ve 

çoklu zeka uygulamalar� ö�rencileri ö�renme sürecinde aktif k�lacak etkinliklerden baz�lar�d�r 

(Baysal, 2006).

Yeni Hayat Bilgisi dersi program�nda; 1. s�n�fta 109, 2. s�n�fta 111 ve 3. s�n�fta 72 

olmak üzere toplam 292 adet kazan�m yer alm��t�r. Kazan�mlar�n temalara da��l�m� 

incelendi�inde; �Okul Heyecan�m� temas�na ait 109 kazan�m, �Benim E�siz Yuvam� 

temas�na ait 111 kazan�m, �Dün, Bugün, Yar�n� temas�na ait 72 kazan�m bulunmaktad�r. 

Kazan�mlar�n ortak ve Hayat Bilgisi dersine özgü beceriler ile ili�kisi incelendi�inde; ortak 

beceriler olan; ele�tirel dü�ünme becerisini 35, yarat�c� dü�ünme becerisini 16, ara�t�rma 
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becerisini 68, ileti�im becerisini 19, problem çözme becerisini 13, bilgi teknolojilerini 

kullanma becerisini 5, giri�imcilik becerisini 11, Türkçe�yi do�ru, etkili ve güzel kullanma 

becerisini 15 ve karar verme becerisini kazand�rmay� amaçlayan 11 kazan�m bulunmaktad�r. 

Programdaki bu kazan�mlar�n Hayat Bilgisi dersine özgü beceriler ile ili�kisi incelendi�inde; 

kaynaklar� etkin kullanma ve alt becerilerine ait 39, öz yönetim becerisi ve alt becerilerine ait 

133, bilimin temel kavramlar�n� tan�ma ve alt becerilerine ait 63 ve temalarla ilgili temel 

kavramlar� tan�ma becerisini kazand�rmay� amaçlayan 9 adet kazan�m bulunmaktad�r (MEB, 

2009). 

Ki�isel nitelikler. Hayat Bilgisi dersi program�nda temel amaç, ö�rencilere sadece 

bili�sel yönden kazan�mlar� elde ettirmek de�il, ayn� zamanda ö�rencilere bilgi, beceri ve 

de�erleri tam benimsetmektir. Bu yüzden ö�rencilere bilgi ve beceri ile paralel olmak 

kayd�yla birtak�m ki�isel niteliklerin kazand�r�lmas� gerekmektedir (�im�ek, 2010�dan  akt.  

Alak, 2011).

 Programda yer alan ki�isel nitelikler: Öz sayg�, Öz güven, Toplumsall�k, Sab�r, 

Ho�görü, Sevgi, Sayg�, Bar��, Yard�mseverlik, Do�ruluk, Dürüstlük, Adalet, Yenili�e aç�kl�k, 

Vatanseverlik, Kültürel De�erleri Koruma ve Geli�tirme�dir (MEB, 2009). 

 Kavramlar. Hayat bilgisi dersinin temel amac�, ö�rencilerin günlük ya�amda ihtiyaç 

duyduklar� ve kullanabilecekleri ya�am becerilerini kazanmalar�na yard�mc� olmakt�r. Bunun 

yan� s�ra çocuklar�n ileride alacaklar� fen bilgisi ve sosyal bilgiler derslerine temel 

olu�turabilmeleri için baz� kavramlar da tan�t�lacakt�r. Böylece çocuklar�n temel bilgi ve 

becerilerle donanm��, istenen ki�isel niteliklere sahip birer yurtta� olarak yeti�meleri 

sa�lanacakt�r (MEB, 2009).
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Beceri Kavram� ve Hayat Bilgisi Program�ndaki Yeri 

Dewey'e göre çocuklar�n bilgi edinmesinde ve sosyal ya�ama kat�lmas�nda e�itimin 

çok önemli bir yeri vard�r. Bireyler bilgilerini kitaplar� okuyarak ya da ö�retmenlerini 

dinleyerek elde etmezler, bilgilerini daha önce var olan yap�n�n üzerine kendileri olu�tururlar. 

Dewey'in fikirlerini de kapsayan yap�land�rmac� anlay��ta ö�rencilerin ezberleyen de�il, 

bilgiyi zihninde yap�land�ran, üreten, ö�renmekten zevk alan ki�iler olmas� hedeflenmektedir. 

Bu nedenle klasik ö�retim anlay���n�n yerini ö�rencinin merkezde oldu�u, ö�renci 

özelliklerinin ve bireysel farkl�l�klar�n�n göz önüne al�nd��� bir e�itim anlay��� almaktad�r. 

Yap�land�rmac� yakla��m ad� verilen bu anlay��la, ö�rencilere birtak�m beceriler 

kazand�r�lmas� hedeflenmektedir (Özatalay, 2007).  

Hayat Bilgisi program�na göre beceri, uygun ö�renme ve ö�retme ortam�nda bireyin 

haz�rbulunu�luk düzeyine göre dü�ünsel ve davran��sal bir çabaya girmesi sonucu, bir i�i 

kolayl�kla ve ustal�kla yapar hale gelmesi olarak ifade edilmektedir (MEB, 2009). TDK 

(2014) sözlü�ünde; beceri kavram�, ki�inin yatk�nl�k ve ö�renime ba�l� olarak bir i� ba�arma 

ve bir i�lemi amaca uygun olarak sonuçland�rma yetene�i olarak tan�mlanm��t�r. Bu 

tan�mlardan hareketle beceri kavram�, bireyde var olan bir yetene�in, amaca uygun ö�renme 

süreci sonucunda daha i�levsel hale getirilmesi olarak tan�mlanabilir.

 Beceriler, insanlar�n ya�amlar�n� sürdürebilmeleri için gereklidir. Baz� beceriler 

bireyin ya�am�n� ba��ms�z olarak sürdürebilmesini sa�lar, baz�lar� bireyin di�er insanlarla 

ileti�imini, baz�lar� da bireyin sosyal kabulünü sa�lar. Beceri kazanma, bir süreç sonunda 

gerçekle�ir. Çocukluktan itibaren geli�me ve büyümeyle birlikte beceriler kazan�l�r. 

Becerilerin bir k�sm� taklit edilerek ö�renilirken bir k�sm� da ba�kalar�n�n deste�iyle ö�renilir 

(Özbey, 2007�den akt. Turan, 2012). 
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Becerinin çe�itli özellikleri vard�r. Bu özelliklerin baz�lar� a�a��da aç�klanmaktad�r: 

� Beceri bilginin uygulanmas�d�r. Beceri bilginin uygulamaya aktar�lmas�d�r. Beceri 

tamamen bilgiye dayan�r. Bilgiden ba�ka bir �ey de�ildir. Bilgisiz beceri olmaz. Bilgisiz 

beceri geli�tirilemez. Beceri bilginin somutla�t�r�lmas�d�r. Ancak çe�itli bilgileri ve 

teknikleri bilmek beceriye sahip olmak anlam�na gelmez. Beceri için bilginin 

uygulanmaya aktar�lmas� uygulamada düzenlenmesi, birle�tirilmesi, zihinsel-fiziksel 

kaynaklar�n kullan�lmas� ve bilginin somutla�t�r�lmas� gerekmektedir. Bunun için 

sürekli uygulama yap�lmal�d�r. 

� Beceri karma��kt�r. Beceri iç içe geçmi� bilgileri, uygulamalar�, tutumlar�, teknikleri 

gerektirir. Bunlar uygulama s�ras�nda bütünle�tirilir. E�itim çal��malar�nda becerinin 

karma��kl���na dikkat edilmelidir. Dinleme becerilerini geli�tirmesi için ö�rencileri tek 

tek oturtmak ya da bilgiye ula�t�rma becerilerini geli�tirme için ö�rencileri bilgisayara 

yönlendirmek yeterli de�ildir. Uygulama s�ras�nda becerinin tüm bile�enleri dikkate 

al�nmal�d�r. 

� Beceri sürekli geli�tirilir. Beceri ya�am boyu geli�tirilir. Becerinin geli�me durumu 

e�itim durumlar�na, düzeylerine ve ya�a göre de�i�ir. Örne�in okuma yazma becerileri 

ya�am boyu geli�tirilir. Becerinin geli�mesini sa�lamak için beceriyle ilgili bilgiler 

verilmeli ve etkinlikler yap�lmal�d�r. Verilecek etkinlikler ö�rencinin ön bilgilerine 

dayanmal� ve çe�itli etkile�imlerle yeni bilgileri ö�renmeleri sa�lanmal�d�r. Becerinin 

geli�mesini sa�lamak için karma��k görevlerde ve çe�itli durumlarda uygulanmas�na 

dikkat edilmelidir. 

� Beceri yap�land�r�l�r. Beceri, bilgi ve eylemle zihinde yap�land�r�larak geli�tirilir. 

Beceri bir süreçtir. Bunun için sürekli yap�land�r�lmal�d�r. Beceri, sürekli yeni bilgiler 

ve yeni uygulamalarla geli�tirilir. Becerinin yeterlili�inden söz edilemez. Yani tam bir 

beceri geli�imine ula�mak mümkün de�ildir. De�i�en bilgi ve ko�ullara göre becerinin 
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düzeyi de de�i�mektedir. Her birey hayat� boyunca becerilerini zihninde yap�land�rarak 

geli�tirir. 

� Beceri haz�r güçtür. Beceri, geçmi�e de�il gelece�e dönüktür. Beceriyle gelecek 

projelendirilir, olas�l�klar de�erlendirilir. Ö�renci gelecekte ve farkl� ö�renme 

durumlar�nda yaln�z olacakt�r. Yani kendi ö�renmesini kendisi sürdürecektir. Böyle 

durumlarda beceri haz�r bir güç olmakta, bireyin ö�renmesini ve geli�imini 

sa�lamaktad�r. 

� Beceri uygulan�r. Beceri, bir i�i ya da durumu etkili bir �ekilde yönetme olarak 

aç�klanabilir. �ster bir durumu de�i�tirme olsun, isterse bir duruma kendimizi al��t�rma 

biçimde olsun, beceri her durumda kullan�lmaktad�r. Ancak beceri, bireyin kesinle�mi�

ve de�i�meyen bir özelli�i de�ildir. Beceri, karma��k ve çe�itli durumlar� yöneterek, 

uygulamal� olarak geli�tirilir. Uygulanmad��� zaman geriler ya da körelir. Hep ayn� 

durumlarda uygulanmas� da gerilemesini getirir. 

� Beceri kesintisiz bir bütündür. Becerinin bir bölümünden ya da yar�s�ndan söz 

edilemez. Beceri bir i�i tam olarak yapmay� ya da bir durumu tam olarak yönetmeyi 

sa�lar. 

� Beceri ba�ka durumlara aktar�l�r. Beceri, farkl� durumlarda farkl� görevleri yönetmek 

için aktar�l�r. Ö�rencilerin becerilerini yeni durumlara ve süreçlere aktararak sürekli 

kullanmas� sa�lanmal�d�r. Ö�renciye verilecek görevler, etkinlikler, ödevler, projeler 

önceden ö�renilenlerin tekrar� �eklinde olmamal�, ö�renilen becerinin farkl� durumlarda 

uygulanmas�n� içermelidir. Beceri bir i�i yeniden üretme için de�il ba�ka durumlara 

aktarmak ve sürekli geli�tirmek için vard�r. 

� Beceri bilinçlidir. Beceri haz�r bir güçtür. Bu güçten yararlanmas� için bireyin bilinçli 

olmas� gerekir. Birey bilinçli de�ilse, becerilerini amaçlar�na ve ihtiyaçlar�na göre 

yönlendirmezse bir gün gelir kaybeder. E�itim böyle durumlar� önlemek, ö�rencinin 
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becerilerini sürekli geli�tirmesini ve kullanmas�n� sa�lamak için çe�itli ortamlar 

yaratmal�d�r. E�itim sürecinde ö�renci beceriler hakk�nda bilinçlendirilmeli ve onlar� 

geli�tirme, yönetme teknikleri ö�retilmelidir (Güne�, 2007�den akt. Hezen, 2009).

Beceri; bilgiden ba��ms�z olmayan, sürekli geli�tirilen, farkl� durumlara uygulanmas� 

gereken, bilinçli bir zihinsel süreçtir. Bilgi ve uygulama beceri kavram�nda iç içe bulunur. 

�leriye dönük, sürekli geli�tirilmesi gereken bir süreç olan beceri, farkl� durumlara 

uygulanmad��� ve kullan�lmad��� zaman geriye gider ve körelir.  

2005 y�l�nda uygulamaya konulan Hayat Bilgisi Program��nda, ö�rencinin bir bütün 

olarak geli�mesine ve okul d���ndaki ya�am� ile uyum içinde olmas�n� sa�layacak ya�am 

becerilerine sahip olmas�na öncelik verilmi�tir. Bu program�n yap�s�n� beceriler olu�turmakt�r. 

Kazan�mlar�n s�ras�n� belirlemede bir becerinin alt boyutlar�n�n kendi içindeki hiyerar�isi 

dikkate al�nm��t�r. �çerik, becerileri kazand�rmada araç olmu�tur. Ö�rencinin temalar� ve 

temalar�n birbiriyle ili�kisini bir bütün olarak anlamland�r�lmas�n� sa�layan becerilerdir. 

Becerileri kazand�rmada aktif ö�renme önemlidir. Bu yüzden 2005 program�nda, her bir 

becerinin a�amalar�na uygun ve ö�rencilerin aktif kat�l�m�n� gerektiren etkinlikler yer alm��t�r 

(Karaba�, 2006). 

Yeni Hayat Bilgisi program�ndaki her bir becerinin a�amalar� detayl� olarak 

belirlenmi�tir. Yaln�z, program ve k�lavuz kitab�n�n ba�lang�ç bölümünde belirtilen bu 

a�amalardan, sadece ö�rencilerin geli�im düzeyine uygun kazan�mlar programda yer 

bulmu�tur. Böylece her tema tamamland���nda ö�rencinin ya� geli�im özelliklerine uygun 

olan beceri a�amas�n�n kazanmas� beklenir (Karaba�, 2006). 

 Demirkaya (2006), becerilerin yeni programda yer almas�n� �u �ekilde aç�klam��t�r: 

Birey; biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel yönleriyle bir bütün olarak ele al�nmaktad�r. 

Program haz�rlan�rken buna dikkat edilerek ö�rencilerin fiziksel ve zihinsel geli�imleriyle 

ö�renme becerilerinin uyumlu olmas� beklenmelidir. Günümüz Hayat Bilgisi ö�retimine 
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yap�lan ele�tirilerin ba��nda olgu, olay, kavram, ilke ve süreçlerin ezberletilmesi gelmektedir. 

Yeni program ö�rencileri ezberden uzakla�t�rarak, ele�tirel dü�ünme, yarat�c� dü�ünme, 

ileti�im ve empati becerisi, ara�t�rma becerisi, giri�imcilik, bilgi ve ileti�im teknolojilerini 

kullanabilme ve etkili karar verme becerilerini kazand�racak �ekilde düzenlenmi�tir. 

Ö�renciler, becerileri ve becerilerle ilgili kazan�mlar�, kar��la�t�klar� nesneler, olaylar 

ve materyaller hakk�ndaki bilgileri i�lemekte kullan�rlar. Bu beceriler geli�tirilmedikçe, 

çocuklar�n anlayarak temalarla ilgili sonuçlara ula�malar� söz konusu olmamaktad�r. Bu 

nedenle; ilkö�retimde hayat bilgisi e�itiminin temel görevlerinden birisi, ö�rencilerin bu 

becerileri kazanmalar�na yard�mc� olmakt�r. Beceri kazanmada nas�l bir yol izlenece�i 

önceden bilinirse, ö�rencilerin bu becerileri kazanmalar�na yard�mc� olunabilir. Beceri 

kazanma bazen kendili�inden bazen de aktif bir süreç sonucu gerçekle�mektedir. Becerilerin 

kazan�lmas� s�ras�nda ö�rencilerde görülen de�i�ikliklerin nas�l gerçekle�ti�i kesin de�ildir. 

Ancak ara�t�rma sonuçlar� bu durumun olgunla�ma ve deneyim kazanma ile birlikte 

olu�tu�unu göstermektedir. Ayr�ca e�itimde çocu�a uygun ya�ant� ortamlar� sa�lan�rsa 

becerilerin daha çabuk geli�ece�i yönünde kan�tlar vard�r. Ancak bu, geli�menin zihinsel 

olgunluk s�n�r� bulunmad��� anlam�na gelmez. Bu konuda ö�retmene dü�en görev, 

ö�rencilerinin bu becerileri kazanmalar� için gerekli ko�ullar� ve te�viki sa�lamakt�r. 

Becerilerin kazan�lmas� sürecinde ö�renciler a�a��da belirtilen a�amalardan, bulunduklar� 

geli�im düzeylerine uygun olanlar� geçeceklerdir (MEB, 2009). 

Yeni Hayat Bilgisi program� ve di�er derslerde de ö�rencilere kazand�r�lmas� beklenen 

ortak beceriler �unlard�r: 

1. Ele�tirel Dü�ünme 

� Bildiklerini ve bilmediklerini, ay�rt etme. 

� Bildiklerinin do�rulu�unu belirleme 

� Olgular�n nedenlerini sorgulama 
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� Olaylar ve olgular aras�nda ili�ki kurma 

� Sunulan bilginin do�rulu�unu ve bütünlü�ünü belirleme 

� Sunulan bilgideki mant�ks�zl�klar� ve yanl�� ak�l yürütmeleri tan�mlama 

� Gerçekler ve kanaatler (olgular ve fikirler) aras�ndaki fark� fark etme 

� Bir eylemin veya davran���n de�erini ya da uygunlu�unu de�erlendirmek için mant�kl� 

ölçütleri te�his etme 

� Fikirler ve görü�ler arkas�ndaki mant��� ifade etme 

� Yarg�ya varma ve mant�kl� sonuçlara ula�ma (MEB, 2009). 

2. Yarat�c� Dü�ünme 

� Özgünlük ve yeni fikirler olu�turma 

� �mgeleme 

� S�ra d��� ba�lant�lar kurma 

� Sezgi, duygu ve tutkulara aç�k olma 

� Risk alma, cesaret gösterme ve meydan okuma (MEB, 2009) 

3. Ara�t�rma 

� Soru sorma 

� Gözlem yapma 

� Tahmin etme 

� Veri toplama 

� Verileri kaydetme 

� Verileri düzenleme 

� Verileri aç�klama 

� Ara�t�rma sonuçlar�n� sunma (MEB, 2009). 
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4. �leti�im 

� Dinleme 

� Duygular�n� ve dü�üncelerini yaz�l�, sözlü veya beden diliyle ifade etme 

� Geri bildirim alma-verme 

� �leti�im araçlar�n� kullanma 

� Davran��sal incelikler sergileme 

� Tart��ma 

� Ba�lant� kurma 

� Aç�k fikirli olma 

� �kna etme 

� Ortak bir amaç çevresinde toplanma (MEB, 2009). 

5. Problem Çözme 

� Problemi fark etme 

� Problemin kime ait oldu�unu belirleme 

� Problemi ayd�nlatmak için uygun sorular olu�turma 

� Problemi tan�mlama ve aç�klama 

� Probleme özgü bilgi kaynaklar�n� tan�ma 

� Probleme yönelik çözüm seçenekleri belirleme 

� Her çözüm yolunun muhtemel sonuçlar�n� dü�ünme 

� En uygun yolu seçme 

� Problemin çözümünde, yard�ma gereksinim olup olmad���n� belirleme 

� Uygun çözüm yolunu uygulama (MEB, 2009)  

6. Bilgi Teknolojilerini Kullanma 

� Yönergeyi kullanarak bilgisayar� i�letme 

� Farkl� kaynaklardan toplanm�� bilgiyi kaydetme, biçimlendirme, tekrar kullanma 
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� Biçimlendirdi�i bilgiyi sunma 

� Metin, grafik, renk, ses efektleri kullanarak çoklu ortamda rapor haz�rlama 

� Telefonu ve televizyonu kullanarak bilgiye ula�ma 

� Günlük hayatta ula�abildi�i teknolojik ürünleri amac�na uygun olarak kullanma

� Bilgiyi bulma 

� Bilgiyi kullan�labilir biçimde planlama 

� Kütüphaneden ve yaz�l� kaynaklardan yararlanma 

� Toplumdaki bilgi kaynaklar�n� kullanma 

� Toplumdaki bireylerle görü�meler yapma 

� Yerel gazeteleri kullanma 

� Bilgiye ula�abilmek için gerekli her türlü kayna��, araç ve gereci kullanma (MEB, 

2009). 

7. Giri�imcilik 

� Grubun henüz fark edilmeyen ortak ihtiyaçlar�na duyarl� olma 

� Risk alma 

� Yeni fikirlere, bilgi ve becerilere aç�k olma 

� Kendini olas� ele�tirilere ve ba�ar�s�zl�klara aç�k tutma 

� Kaybetmeyi göze alarak yenilikleri deneme cesareti gösterme ve bundan zevk alma 

(MEB, 2009) 

8. Türkçeyi Do�ru, Etkili ve Güzel Kullanma 

� Türkçeyi do�ru kullanma 

� Anla��labilir bir biçimde konu�ma ve yazma 

� Do�ru anlay�p anlamad���n� kontrol etme 

� Okunakl� bir �ekilde yazma 

� Etkili bir �ekilde dinleme 
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� Türkçeyi, duruma uygun olarak kullanma (MEB, 2009). 

9. Karar Verme 

� Hangi konuda karar verece�ini belirleme 

� Karar alternatifleri üretme 

� Verilebilecek kararlar�n sonuçlar�n� dü�ünme 

� De�erleri betimleme 

� En uygun karar� verme 

� Karar� uygulama 

� Verdi�i karar�n ve sonuçlar�n�n sorumlulu�unu üstlenme (MEB, 2009) 

Hayat Bilgi program�n�n ö�rencilere kazand�rmas� beklenen derse özgü becerileri 

�unlard�r: 

          10. Kaynaklar� Etkili Kullanma 

10. 1. Zaman, para ve materyal kullanma 

� Zaman� ö�renmek için saati kullanma 

� Takvimleri kullanma ve anlama 

� Günlük zaman� takip etme 

� Yap�lacak i�leri öncelik s�ras�na koyma ve tan�mlama 

� Paran�n mal ve hizmet sat�n alma i�levini tan�ma 

� Paran�n s�n�rl� bir kaynak oldu�unu fark etme 

� Tasarruf yaparak para biriktirmenin, daha büyük harcama gerektiren ihtiyaçlar� 

kar��layabilmekle ili�kisini kavrama 

� Yeterince para biriktirinceye kadar isteklerini erteleme 

� Paray� do�ru sayma 

� Al��veri� yaparken paray� kullanma 

� �htiyaçlarla istekler aras�ndaki fark� ay�rt etme 



37 

� ��i tamamlama a�amalar�n� ve i� için kullan�lacak araç ve gereçleri tan�ma 

� Okul çevresindeki ve evdeki araç - gereçleri tan�ma ve listeleme 

� Okulda ve evde kullan�lan e�yalara, araçlara ve yard�mc� materyallere gereken dikkati 

gösterme 

� Okul çevresinde ve evde kullan�lan e�yalar�n, araçlar�n ve yard�mc� materyallerin 

i�levlerini aç�klama (MEB, 2009). 

10. 2. Bilinçli tüketici olma 

� Elektrik, su vb. kaynaklar� tutumlu kullanma 

� Tüketici olarak belli haklara sahip oldu�unu kavrama 

�Haklar�n� nas�l kullanaca��n� ve haklar� ihlâl edildi�inde kime/nereye ba�vurabilece�ini 

aç�klama 

� Reklâmlarla tüketici haklar� aras�nda ili�ki kurma 

� Reklâmlar yoluyla isteklerinin nas�l yönlendirildi�inin fark�nda olma 

� Tüketim yaparken bütçesine göre ihtiyaçlar�na öncelik verme 

� Bilinçli tüketicinin ay�rt edici özelliklerini belirleme ve uygulama 

�htiyaçlar�n� önceden tespit etme ve önem s�ras�na göre s�ralayarak liste yapma 

 � Sat�n al�nan ürünleri temiz, düzgün kullanma ve iyi saklama 

� Tutumlu olma 

� Verilen harçl�klarla haftal�k, ayl�k bütçeler yapma 

� Gereksiz yere para harcamama 

� Yiyecek ve içeceklere özen gösterme 

� Aç�kta sat�lan yiyeceklerden uzak durma 

� Gazl� içecekler yerine mümkün oldu�u kadar süt, ayran ve do�al meyve sular�n� tercih 

etme 

� Çok fazla abur-cubur tüketmeme 
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� Beslenme çantas�na evde haz�rlanm�� do�al g�dalar ve taze meyve koyma (MEB, 

2009). 

10. 3. Çevre bilinci geli�tirme ve çevredeki kaynaklar� etkili kullanma 

� Ya�ad��� çevre ile bir bütün oldu�unu fark etme 

� �nsanla çevre aras�ndaki kar��l�kl� etkile�imi görme 

� Çevreye zarar vermenin kendine zarar vermek oldu�unu kavrama 

� Kendi kültürünü ve ba�kalar�n�n kültürlerini ke�fetme ve kültürün farkl�l�klar�n� veya 

benzerliklerini tan�ma 

� Kültürel eserleri koruma (MEB, 2009). 

10. 4. Planlama ve üretim 

� Proje üretmek için uygun alanlar ve problemler seçme 

� Grup için gerçekçi amaçlar belirleme 

� Sorunun çözümü için proje haz�rlama 

� Gelecekte ortaya ç�kabilecek e�ilimleri tahmin etme 

� Projede kullan�lacak kaynaklar� belirleme 

� Ba�ar�lacak görevleri belirleme 

� Görevleri öncelik s�ras�na koyma 

� Bir plan� ya da karar� takip etme ve uygulama 

� Zaman� etkili bir biçimde yönetme (MEB, 2009). 

11.Güvenlik ve Korunmay� Sa�lama 

11.1. Sa�l�k güvenlik kurallar�na/prosedürlerine uyma 

� Güvenli�e yönelik olumlu tutumlara sahip olma 

� Acil durumlarda ç�k�� kap�lar�n� ve özellikle yang�n ç�k�� yerlerini bilme 

� Güvenlik prosedürlerini ve ilkelerini bilme 

� Acil durumlarda s���nma alanlar�n� bilme 
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� �lk yard�m bilgilerini bilme 

� Temiz ve güvenli bir çal��ma çevresi olu�turma 

� Güvenlik kurallar�n� ve sa�l�kl� olma ilkelerini aç�klama 

� Sa�l��� ve güvenli�i için ki�isel sorumlulu�unu aç�klama (MEB, 2009) 

11. 2. Do�al afetlerden korunma 

� Do�al afetlerin verebilece�i zararlar� fark etme 

� Do�al afetlere haz�rl�kl� olma 

� Do�al afetlerden korunmak için yeti�kinler e�li�inde uygulama yapma 

� Ülkemizde ve farkl� ülkelerde meydana gelen do�al afetlerin fark�nda olma 

� Do�al afetlerin yaratabilece�i maddî ve manevî etkileri bilme (MEB, 2009) 

11. 3. Trafikte güvenli�ini sa�lama 

� Kav�aklarda sa�-sol ayr�m� yapma

� Yolda dönülecek noktalar� ö�renme 

� Tek ba��na yürüyü� yapabilme 

� Baz� davran��lar�n trafikte tehlike anlam�na geldi�ini kavrama 

� Trafikte görme ve görülme kavramlar�n� tan�ma 

� Ko�tu�u zaman ba�kalar� taraf�ndan görülmesinin zorla�t���n�, bunun da trafikte bir 

risk olu�turdu�unu kavrama 

� Trafik i�aret ve levhalar�n� tan�ma, kullanma 

� Trafikteki çe�itli sesler aras�ndaki farkl�l�klar� ay�rt etme 

� Hava ko�ullar�n�n, gece ve gündüzün trafikteki etkilerini fark etme 

� Araçta emniyet kemeri kullanma (MEB, 2009). 

11. 4. Hay�r diyebilme 

� Suçluluk duymaks�z�n �hay�r� diyebilme 

� �Hay�r� deme ve niçin hay�r dedi�ini aç�klama: �Hay�r, � çünkü�� 
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� Reddedip nedenini aç�klad�ktan sonra bunun yerine ba�ka bir seçenek sunma (MEB, 

2009) 

11. 5. Sa�l���n� koruma 

� Uyku, a�� olma, dengeli ve düzenli beslenme, ki�isel bak�m, spor, temizlik, ilk yard�m, 

acil durumlarda ba�vurulacak ki�ileri/yerleri bilme 

� Temel ihtiyaçlar� tan�ma (MEB, 2009). 

12. Öz Yönetim 

12. 1. Etik davranma 

� Toplumsal kurallara uyma 

� Günlük ya�ant�s�nda etik davran��lar sergileme. 

� Tercihlerinde etik de�erleri ön plana ç�karma 

� Zor durumlarda bile etik davran��lar sergileme 

� Ba�kalar�n�n ki�isel haklar�na sayg� gösterme 

� Etik olmayan davran��larla mücadele etme 

� Ya�, cinsiyet, �rk gibi yanl� davran��lara neden olan e�ilimleri fark etme ve bu tür 

yanl�l�klar içermeyen davran��lar sergileme 

� Farkl� sosyal, kültürel ve dinî gruplara ait ki�ilerle etkile�imde bulunma, bu ki�ileri 

yarg�lamadan kabul etme 

� Bedensel veya zihinsel engelli bireylerle etkile�imde bulunma, bu ki�ileri 

yarg�lamadan kabul etme (MEB, 2009). 

12. 2. E�lenme 

� E�lenmenin çal��mak kadar do�al bir ihtiyaç oldu�unu kabul etme 

� Çal��mak ve e�lenmek için gereken zaman� ay�rma 

� E�lenmek için uygun ki�i, zaman ve yerleri belirleme 



41 

� Dinî bayramlar ve millî bayramlar�n bireysel ve toplumsal payla��mlar için uygun 

zamanlar oldu�unu alg�lama 

� Do�um günleri, dü�ünler, hafta sonu, yar�y�l ve yaz tatillerinin bireysel ve toplumsal 

payla��mlar için uygun zamanlar oldu�unu alg�lama 

� Müze, tarihî yer ve do�a gezilerinin, pikniklerin, hobilerin (kitap okuma, müzik 

dinleme, resim yapma, el sanatlar�, sinema, tiyatro) e�lenmeye arac�l�k etti�ini / 

e�lenme yollar� oldu�unu fark etme (MEB, 2009). 

12. 3. Ö�renmeyi ö�renme 

� Ö�renme sürecini anlama ve nas�l ö�renmeyi tercih etti�ine yönelik bir model 

olu�turma. 

� Ki�isel tercihlerini, güçlü yanlar�n� ve bunlar� sürekli geli�tirmenin öneminin fark�na 

varma 

� Sorular sorma 

� Ö�renme araçlar�n� uygun bir �ekilde kullanma 

� Ö�renme stratejileri seti olu�turma (soru sorma, okuma stratejileri, bilgiye ula�ma ve 

geli�tirme yollar�, haf�za geli�tirme teknikleri, zor durumlarda kald���nda ne yapaca��n� 

bilme) 

� Olumlu bir ö�renme ortam� yaratma (MEB, 2009) 

12. 4. Amaç belirleme 

� Yapabildiklerini ve yapamad�klar�n� tan�ma 

� Gerçekten ula�mak istedi�i �eyleri hayal etme 

� Ya�ant�s�yla uyumlu amaçlar seçme 

� Amaçlar�n� yaz�l� hâle getirme 

� Her bir amaca nas�l ula�abilece�ini planlama 

� Amaca ula�mada kar��la��labilecek zorluklar� belirleme 
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� Amaca ula�mak için kimlere ba�vurabilece�ini bilme 

� Amac�n gerçekle�mesi için yeterli süreyi belirleme 

� Amaca ula��ld���nda nas�l ödüllendirilece�ini belirleme (MEB, 2009). 

12. 5. Kendini tan�ma ve ki�isel geli�imini izleme 

� Vücudunu tan�ma 

� Duygular�n� tan�ma 

� Di�er bireylerle benzerlik ve farkl�l�klar�n� bilme 

� Di�er bireylerden güçlü ve zay�f yanlar�n� bilme 

� Kendi de�erlerini tan�ma 

� Fiziksel de�i�imini fark etme ve izleme 

� Duygusal de�i�imini fark etme ve izleme (MEB, 2009). 

12. 6. Duygu yönetimi 

� Duygular�n� tan�ma 

� Ba�kalar�n�n duygular�n� tan�ma (görerek, duyarak ve sorarak) 

� Temel duygular� (korku, öfke, mutluluk, üzüntü) ifade eden sözcükleri uygun bir 

biçimde kullanma 

� Duygular�n�n, vücudunu nas�l etkiledi�ini fark etme 

� Kendi duygular�n�n ba�kalar� üzerindeki etkilerini fark etme 

� Arkada�lar�n�n davran��lar�n�n kendi duygular�n� nas�l etkiledi�ini fark etme 

� Öfkesini denetleyebilme yollar�n� bilme ve gerekti�inde kullanma (MEB, 2009). 

12. 7. Kariyer planlama 

� Kendi üstünlüklerini ve zay�fl�klar�n� tan�ma 

� Kendi özelliklerinin hangi mesle�e uygun oldu�unu fark etme 

� Formal e�itimle ve genel ya�am deneyimleriyle kazan�lan becerileri tan�ma, 

betimleme 
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� Zaman içinde itibar gören mesleklerin nas�l de�i�ti�ini fark etme 

� Günümüzde önemli ve gerekli meslekleri tan�ma 

� Gelecekteki ko�ullara göre yeni mesleklere ihtiyaç olabilece�ini fark etme ve bunlar�n 

neler olabilece�ini tahmin etme (MEB, 2009). 

 12. 8. Sorumluluk  

� Ya�am�n farkl� boyutlar�ndaki sorumluluklar�n�n fark�na varma ve sorumluluk

üstlenmenin ki�isel geli�imi aç�s�ndan önemini aç�klama

� Zaman�nda ve düzenli olarak derslere girme gibi uygun çal��ma standartlar�n� 

uygulama 

� Ödevlerini tamamlayarak kendi çal��malar�n�n sorumlulu�unu üstlenme 

� Verilen görevleri, yetenekleri ölçüsünde elinden geldi�ince en iyi �ekilde yapma 

� Üretken bir biçimde çal��ma ve görevlerini aksatmadan yerine getirme 

� Davran��lar�n�n sonuçlar�n� üstlenme 

� Ba�kalar�n�n haklar�n� çi�nemeden kendi ihtiyaçlar�n� kar��lama 

� Toplumsal sorumluluklar�n yerine getirilmesinde bilgi edinme, plan yapma, 

örgütlenme ve harekete geçme sürecinin önemini kavrama 

� Daha iyi bir dünya için kendi ya� grubundakilerin de sorumluluklar� oldu�unu fark 

etme (MEB, 2009). 

12. 9. Zaman� ve mekân� do�ru alg�lama 

� Grafik yorumlama 

� Zaman ifadelerini do�ru kullanma 

� Görsel materyalleri okuma 

� Verilen alanlara ait kroki, �ekil çizme 

� Basit planlar yapma 

� Takvim, saat bilgisi edinme 
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� Geçmi�, �imdiki ve gelecek zaman� ay�rt etme 

� Zaman plan� yapma 

� Ana yön ifadelerini do�ru kullanma (MEB, 2009). 

12. 10. Kat�l�m, payla��m, i� birli�i ve tak�m çal��mas� yapma 

� Ba�kalar�yla i� birli�i yaparak çal��ma ve plan yapma

� Grupla, problem ve çat��ma çözme becerilerini uygulama 

� Üyelerin güçlü ve zay�f yanlar�n� tan�ma ve tak�m olu�turmak için güçlü yanlar� 

kullanma 

� Konu�malar�yla ve davran��lar�yla ba�kalar�na sayg� gösterme 

� Geri bildirim verme 

� Geri bildirim alma ve kabul etme 

� Amaçlara ula�mak ve ba�ar�lar elde etmek için birbirlerine destek olma ve 

ödüllendirme 

� Gerekti�inde yard�ma ko�ma ve yard�m isteme 

� Demokrasi kültürünün gerçekle�mesine katk�da bulunma (MEB, 2009). 

12. 11. Liderlik 

� Vizyon ve amaç belirleme, bunlar� tasarlama 

� Grubu bir fikre ya da duyguya inand�rma 

� Grup üyeleri aras�ndaki anla�mazl�klar� çözme ve müzakerecilik 

� Üyeleri ortak amaç do�rultusunda güdüleme ve yol gösterme 

� Ödüller belirleme 

� Grup hakk�nda olumlu bir imaj yaratma ve ba�ka gruplar�n deste�ini sa�lamak için 

sa�lam bir temel olu�turma 

� Ele�tirilere kar�� grubu savunma 

� Ba�ka gruplarla i� birli�i olu�turma ve di�er gruplardan destek sa�lama 
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� Akranlar�yla veya kendisinden küçüklerle çal���rken etkili gözetim/yönetim 

becerilerini kullanma  

� Bir görevin tamamlanmas� için sorumluluk alma 

� Belli amaçlara ula�mak için insanlar� örgütleme 

� Liderin, dürüstlü�ü ve yeterlili�i ile grubunda güven ve inanç kazanmas� 

12. 12. Farkl�l�klara sayg� duyma 

� Ayn�, benzer ve farkl� sözcüklerini anlama ve ay�rt etme 

� Tüm insanlar�n benzer ve farkl� özellikleri olabilece�ini fark etme 

� Farkl�l�klar�n ya�am� zenginle�tirdi�ini kavrama 

� Farkl�l���n göreceli bir kavram oldu�unu fark etme 

� Engelli insanlar�n farkl� gereksinimlerine kar�� duyarl� olma 

13. Bilimin Temel Kavramlar�n� Tan�ma 

13. 1. De�i�im 

� Çevresindeki her varl���n sürekli bir de�i�im içinde oldu�unu ve bunun do�al 

oldu�unu fark etme (Bireyin fiziksel özellikleri, giysileri, duygular�, izin verilen ve 

verilmeyen davran��lar vb. de�i�iyor.) 

� Zaman�n de�i�ti�ini fark etme ve zamana ba�l� di�er de�i�imleri kavrama 

� Mekândaki de�i�imi kavrama 

� Canl�lardaki de�i�imi, evrelerini ve sebeplerini kavrama 

� Do�adaki de�i�imleri fark etme ve sebeplerini kavrama 

13. 2. Etkile�im  

� Her varl���n, nedensel bir de�i�ime yol açacak �ekilde sürekli olarak birbirini 

etkiledi�ini fark etme 

� �nsan, hayvan ve bitkilerin birbirlerini etkiledi�ini; bitkilerle hayvanlar�n birbirlerini 

etkiledi�ini; insan, hayvan ve bitkilerin de fiziksel çevreyi etkiledi�ini fark etme 
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13. 3. Neden-sonuç ili�kisi 

� Maddelerde ve canl�larda meydana gelen de�i�ikliklerin genellikle belli bir nedene 

kadar izlenebildi�ini fark etme (Örne�in; bir cismin hareket etmesinin nedeni o cismin 

itilmesi veya çekilmesi gibi bir nedene ba�l�d�r vb.)

13.4. De�i�kenlik / benzerlik 

� Benzerliklerine, ayn� özelliklere veya karakteristiklere sahip olu�lar�na göre 

s�n�fland�r�labilseler bile, her �eyin birbirinden farkl� oldu�unu kavrama (Örne�in; 

hiçbir insan ba�ka bir insana benzemez, yani türün bireyleri aras�nda de�i�kenlik söz 

konusudur. Bununla birlikte �insan� olmaktan dolay� da hepimizin ortak özellikleri 

vard�r.) 

13.5. Kar��l�kl� ba��ml�l�k 

� Ya�ayan her varl���n, canl� ya da cans�z di�er bütün varl�klarla ve çevre ile etkile�im 

içerisinde oldu�unu kavrama

13.6. Süreklilik 

� Ya�am�n asla sona ermedi�ini fark etme (Her �eye ra�men; deprem, sava�, salg�n 

hastal�k gibi güçlere ra�men hayat devam ediyor vb.) 

� De�i�en olay ve olgular gibi de�i�meyen, süreklilik gösteren olay ve olgular�n da var 

oldu�unu fark etme 

13.7.Korunum 

� Maddelerin de�i�ebildiklerini ama yok olmad�klar�n� fark etme (MEB, 2009). 

14. Temalarla �lgili Temel Kavramlar� Tan�ma 

 � �Okul Heyecan�m� temas�nda yer alan kavramlar� do�ru ve yerinde kullanma 

  � �Benim E�siz Yuvam� temas�nda yer alan kavramlar� do�ru ve yerinde kullanma  

 � �Dün, Bugün, Yar�n� temas�nda yer alan kavramlar� do�ru ve yerinde kullanma  

 � Kavramlarla ilgili hikâye yazma, kavram, canland�rmalar yapma 
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 � Kavramlarla ilgili sunulan bilgiyi yorumlama (MEB, 2009). 

 Çocuklar�n, bir bütün olarak geli�mesini amaçlayan Hayat Bilgisi dersinin öncelikli 

hedeflerinden biri de yukar�da bahsedilen becerileri ö�rencilere kazand�rmakt�r. Ö�renciler, 

sahip olacaklar� bu becerileri, hayat�n gerçek problemlerini çözmede kullanabilecekler ve 

böylece çevresiyle daha uyumlu bireyler haline gelebilecekleridir.     
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Bölüm III 

Yöntem 

Bu bölümde, ara�t�rmada kullan�lan model, evren ve örneklem, veri toplama 

araçlar�n�n haz�rlanmas�, verilerin toplanmas� ve analizi aç�klanmaktad�r. 

Ara�t�rman�n Modeli

�lkö�retim program�nda yer alan 9 adet ortak becerinin ve 5 adet Hayat Bilgisi dersine 

özgü becerinin kazand�r�lmas�nda, Hayat Bilgisi dersinin ne derece etkili oldu�unu ö�retmen 

görü�lerine dayal� olarak belirlemeyi amaçlayan bu ara�t�rmada, tarama modelinden 

yararlan�lm��t�r. 

 Tarama modelleri, geçmi�te ya da halen var olan bir durumu var oldu�u �ekliyle 

betimlemeyi amaçlayan ara�t�rma yakla��m�d�r. Ara�t�rmaya konu olan olay, birey veya 

nesne, kendi ko�ullar� içinde ve oldu�u gibi tan�mlanmaya çal���l�r. Onlar� herhangi bir 

�ekilde de�i�tirme, etkileme çabas�nda bulunulmaz (Krathwohl, 1993�den akt. K�ncal, 2010). 

Evren ve Örneklem 

 Bu bölümde ara�t�rman�n uyguland��� evren ve örneklem hakk�nda bilgi verilmektedir. 

Evren. Çanakkale ilinde 2012-2013 e�itim-ö�retim y�l� itibariyle görev yapan ve 

Hayat Bilgisi dersini okutan s�n�f ö�retmenleri, ara�t�rman�n evrenini olu�turmaktad�r.

Örneklem. Ara�t�rman�n örneklemini, 2012-2013 e�itim-ö�retim y�l�nda Çanakkale il 

merkezi, tüm ilçe merkezleri, beldeler ve köylerde görev yapan, 1., 2., 3.  ve birle�tirilmi�

s�n�f okutan, ara�t�rmaya kat�lmaya gönüllü 289 s�n�f ö�retmeni olu�turmaktad�r. 
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Veri Toplama Araçlar� 

 Ara�t�rmada, 2005- 2006 y�l�ndan beri uygulanan yeni Hayat Bilgisi program�nda yer 

alan ve Hayat Bilgisi dersi taraf�ndan kazand�r�lmas� beklenen 9 ortak ve 5 tane de Hayat 

Bilgisi dersine özgü becerilerin ve bunlar�n alt basamaklar�n�n da yer ald��� toplam 42 

maddeden olu�an �Hayat Bilgisi Dersi Kazan�mlar�n�n ilkö�retim Program�nda Yer Alan 

Ortak ve Derse Özgü Becerileri Kazand�rma Düzeyi Anketi� uygulanm��t�r. 

 Anketin birinci bölümü olan ki�isel bilgiler bölümünde, anketin uygulanaca�� ilkokul 

ö�retmenlerine; cinsiyet, görev yap�lan yerle�im birimi, mesleki k�dem, okuttu�u s�n�f, e�itim 

durumu ve yenilenen programla ilgili bilgilendirilme durumu da olmak üzere 6 adet soru 

yöneltilmi� ve kendilerine uygun olan seçene�i i�aretlemeleri istenmi�tir. Anketin ikinci 

bölümünde ise Hayat Bilgisi program�n�n kazand�rmas� beklenen 42 tane beceriye yer 

verilmi�, her bir becerinin kar��s�na �Çok iyi�, ��yi�, �Orta�, �Az� ve �Hiç� olmak üzere 5 

adet seçenek sunulmu� ve ö�retmenlerden Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n bu becerileri 

kazand�rma düzeyine göre her bir beceri alan� için yaln�zca birini i�aretlemeleri istenmi�tir. 

Anketin üçüncü bölümünde; ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenlere, ortak ve Hayat Bilgisi dersine 

özgü becerilerin kazand�r�lmas�na yönelik görü� ve önerilerini almay� amaçlayan, 3 adet aç�k 

uçlu soru yöneltilmi�tir. 

Verilerin Toplanmas� 

 Ara�t�rmac�, haz�rlad��� anket formu ve tez önerisi ile birlikte E�itim Bilimleri 

Enstitüsü kanal�yla Çanakkale �l Milli E�itim Müdürlü�ü�ne ba�vurmu�, �l Milli E�itim 

Müdürlü�ü�nden al�nan 13. 10. 2012 tarihli ve 16 942 say�l� izin do�rultusunda 15.10.2012- 

31.12.2012 tarihleri aras�nda il merkezi, ilçe merkezleri, belde ve köylerdeki okullara 

gidilerek okul yöneticileri ile gerekli görü�meler yap�l�p izin belgesinin sunulmas�yla gönüllü 

ö�retmenlere tek tek uygulanm��t�r. 
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Verilerin Analizi 

 �Hayat Bilgisi Dersi Kazan�mlar�n�n �lkö�retim Program�nda Yer Alan Ortak ve Derse 

Özgü Becerileri Kazand�rma Düzeyi Anketi� ile toplanan verilerin istatistiksel analizinde 

SPSS19.0 paket program�ndan yararlan�lm��t�r. Sürekli de�i�kenlere ait tan�mlay�c� 

istatistikler ortalama, standart sapma, medyan, minimum ve maksimum de�erleriyle; 

kategorik de�i�kenlere ait tan�mlay�c� istatistikler ise frekans (f) ve yüzde (%) ile 

gösterilmi�tir. Sürekli de�i�kenlerin normal da��l�ma uygunlu�u Shapiro Wilk testi ile 

incelenmi�tir. Normal da��l�m gösteren de�i�kenlerin 2 grup kar��la�t�rmalar�nda iki ortalama 

aras�ndaki fark�n önemlilik testi kullan�lm��t�r. Normal da��l�m göstermeyen de�i�kenlerin 2 

grup kar��la�t�rmalar�nda Mann Whitney U testi, 3 ve daha fazla grup kar��la�t�rmalar�nda ise 

Kruskal Wallis ve Ki-kare testleri kullan�lm��t�r. Çal��madaki tüm istatistiksel 

kar��la�t�rmalarda anlaml�l�k de�eri (p); 0,05 referans olarak kabul edilmi�tir. 

 Aç�k uçlu sorulara verilen yan�tlar ise nitel ara�t�rma tekniklerinden biri olan içerik 

analizi tekni�i ile irdelenmi�tir. �çerik analizinde temel amaç, toplanan verileri 

aç�klayabilecek kavramlara ve ili�kilere ula�makt�r. �çerik analizi yoluyla veriler 

tan�mlanmaya, verilerin içinde sakl� olabilecek gerçekleri ortaya ç�kar�lmaya çal���l�r. �çerik 

analizinde temelde yap�lan i�lem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar 

çerçevesinde bir araya getirmek ve bunlar� okuyucunun anlayabilece�i bir biçimde 

düzenleyerek yorumlamakt�r (Y�ld�r�m ve �im�ek 2008�den akt. Özbilen, 2012). 
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Bölüm IV 

Bulgular Ve Yorumlar 

 Bu bölümde, ara�t�rma problemi ve alt problemleri do�rultusunda elde edilen anket 

verilerinin istatistiksel çözümlemeleri sonucu elde edilen bulgular ve bu bulgulara ait 

yorumlar yer almaktad�r. 

Hayat Bilgisi Dersi Kazan�mlar�n�n �lkö�retim Program�nda Yer Alan Ortak ve Derse 

Özgü Becerileri Kazand�rma Düzeyi Anketi�ne Verilen Yan�tlardan Elde Edilen 

Bulgular ve Yorumlar 

 Bu bölümde; veri toplama arac�na yan�t veren kat�l�mc�lar�n cinsiyet, görev yapt��� 

yerle�im yeri, mesleki k�dem, okuttuklar� s�n�f, e�itim durumu ve yenilenen program 

hakk�nda bilgilendirilme durumlar�na ait yüzde (%) ve frekans (f) da��l�mlar�na yer 

verilmi�tir.

Veri toplama arac�na yan�t veren kat�l�mc�lar�n ki�isel özellikleri. Ara�t�rman�n 

amac�na uygun olarak, ara�t�rmada ilk olarak s�n�f ö�retmenlerinin ki�isel özelliklerine göre 

verilen yan�tlar�n nas�l bir da��l�m gösterdi�ini belirten çe�itli de�i�kenlere ait frekans ve 

yüzdelik da��l�mlar� verilmi�tir. Kat�l�mc�lar�n genel özelliklerine ait bulgular Tablo 1 ve 

Tablo 2�de yer almaktad�r.
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Tablo 1

Ö�retmenlerin Cinsiyet, Görev Yapt��� Yerle�im Birimi ve Mesleki K�dem De�i�kenine Göre 

Da��l�m� 

  f % 

Cinsiyet 

Erkek 117 40.5 

Kad�n 172 59.5 

Toplam 289        100 

Görev Yapt��� Yerle�im Birimi 

Köy 32 11.1 

Belde 26 9 

�lçe Merkezi 179 61.9 

�l Merkezi 52 18 

Toplam 289 100 

Mesleki K�dem 

0-5 y�l 12 4.2 

6-10 y�l 34 11.8 

11-15 y�l 54 18.7 

16-20 y�l 59 20.4 

21+ y�l 130 45 

Toplam 289          100 

Tablo 1 incelendi�inde, ara�t�rma kapsam�nda görü�lerine ba�vurulan s�n�f 

ö�retmenlerinin; %40.5�ini erkek, %59.5�ini ise bayan ö�retmenler olu�turmaktad�r. 

Ö�retmenlerin görev yapt�klar� yerle�im birimi incelendi�inde; ço�unlu�u, ilçe merkezinde 

(%61.9) görev yapan ö�retmenlerin olu�turdu�u, en az kat�l�m� ise köy (%11.1) ve beldelerde 

görev (%9) yapan ö�retmenlerin olu�turdu�u görülmektedir. Ara�t�rman�n örneklemini 

olu�turan Çanakkale ilindeki, ilçe merkezlerindeki okul ve ö�retmen say�s�n�n, köy ve 

beldelere göre fazla olmas�n�n ilçe merkezlerindeki kat�l�mc� say�s�n� artt�rd��� söylenebilir. 

Kat�l�mc�lar�n mesleki k�dem durumu incelendi�inde, ço�unlu�unu (%45) 21 ve üzeri y�l 
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görev yapan ö�retmenlerin olu�turdu�u görülmektedir. Bu bulgu, kat�l�mc�lar�n ço�unlu�unu, 

mesleki tecrübesi yüksek ö�retmenlerin olu�turdu�unu göstermektedir.   

Tablo 2 

Ö�retmenlerin Okuttuklar� S�n�f, E�itim Durumu ve Yeni Program Hakk�nda Bilgilendirilme 

Durumuna Göre Da��l�m� 

  f % 

Okutulan S�n�f 

1. S�n�f 100 34.6 

2. S�n�f 90 31.1 

3. S�n�f 94 32.5 

Birle�tirilmi� S�n�f 5 1.7 

 Toplam 289        100 

E�itim Durumu 

Lisans 163 56.6 

E�itim Enstitüsü 49 17 

2+2 Lisans Tamamlama 51 17.7 

Lisansüstü 10 3.5 

Di�er 15 5.2 

Toplam 289 100 

Yenilenen Programlar Hakk�nda 

Bilgilendirildiniz mi? 

Evet 187 64.7 

Hay�r 102 35.3 

Toplam 289          100 

�

� Tablo 2 incelendi�inde, ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenlerin ço�unlu�unu 1. s�n�f 

ö�retmenlerinin (%34.6) olu�turdu�u görülmektedir. En az kat�l�m� gösteren grubun ise 

birle�tirilmi� s�n�f ö�retmenleri (%1.7) oldu�u görülmektedir. Bu bulguya dayal� olarak, il 

genelindeki birle�tirilmi� s�n�flar�n azl��� ve bu okullarda görev yapan ö�retmen say�s�n�n da 

az olmas�, ara�t�rmaya kat�lan birle�tirilmi� s�n�f ö�retmenlerinin say�s�n� azaltt��� yorumu 



54�
�

yap labilir.!Ara�t rman n!örneklemini!olu�turan!ö�retmenlerin,!en!son!mezun!olduklar !e�itim!

basamaklar !incelendi�inde,!kat l mc lar n!ço�unlu�unu!lisans!mezunu!ö�retmenlerin!(%56.6)!

olu�turdu�u,!en!az!kat l m !ise!lisansüstü!mezunu!(%3.5)!ö�retmenlerin!yapt � !görülmektedir.!

Yine! Tablo! 2�deki! verilere! göre,! ö�retmenlerin! %64.7�si,! yeni! program! ile! ilgili!

bilgilendirildiklerini!ifade!etmektedirler.!

Birinci alt probleme ili�kin bulgular. Ara�t rman n! birinci! alt! problemine! ili�kin!

olarak,! �Yenilenen! Hayat! Bilgisi! dersi! kazan mlar n n,! ilkö�retim! program ndaki! ortak! ve!

Hayat!Bilgisi! dersine!özgü!becerileri! kazand rmadaki! etkilili�i! hakk nda! ö�retmen!görü�leri!

nelerdir?�! problemine! uygun! olarak! ö�retmenlerin! anket! maddelerine! verdikleri! yan tlar n!

yüzde,!frekans!ve!aritmetik!ortalamalar !bulunmu�!ve!Tablo!3�te!yer!alm �t r.!

! !
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Tablo 3 

 Ortak ve Derse Özgü Becerileri Kazand�rma Düzeyi Anketi�ni Yan�tlayan Ö�retmenlerin, 

Maddelere Verdikleri Yan�tlar�n Yüzde ve Frekans Da��l�m� 

 Hiç Çok az Orta �yi Çok iyi   

f % f % f % f % f % �� Ss 

m1 3 1  32 11.1 60 20.8 168 58.1 26 9 3.63 0.84 

m2 3 1   22 7.6 95 32.9 137 47.4 32 11.1 3.60 0.82 

m3 5 1.7 15 5.2 74 25.6 159 55 36 12.5 3.71 0.81 

m4 1 0.3 19 6.6 51 17.6 165 57.1 53 18.3 3.87 0.80 

m5 4 1.4 20 6.9 103 35.6 132 45.7 30 10.4 3.57 0.82

m6 4 1.4 23 8.0 72 24.9 139 48.1 51 17.6 3.73 0.89 

m7 2 0.7 36 12.5 96 33.2 125 43.3 30 10.4 3.50 0.87

m8 - - 11 3.8 87 30.1 149 51.6 42 14.5 3.77 0.74 

m9 - - 20 6.9 72 24.9 156 54 41 14.2 3.75 0.78 

m10 2 0.7 26 9 71 24.6 160 55.4 30 10.4 3.66 0.81 

m10.1 3 1 20 6.9 104 36 129 44.6 33 11.4 3.58 0.82 

m10.2 4 1.4 18 6.2 67 23.2 144 49.8 56 19.4 3.80 0.87 

m10.3 3 1 29 10 63 21.8 146 50.5 48 16.6 3.72 0.90 

m10.4 2 0.7 26 9 132 45.7 113 39.1 16 5.5 3.40 0.76

m11 1 0.3 13 4.5 77 26.6 169 58.5 29 10 3.73 0.71 

m11.1 1 0.3 25 8.7 73 25.3 157 54.3 32 11.1 3.68 0.80 

m11.2 2 0.7 9 3.1 80 27.7 154 53.3 44 15.2 3.79 0.76 

m11.3 2 0.7 14 4.8 63 21.8 165 57.1 45 15.6 3.82 0.77 

m11.4 - - 24 8.3 62 21.5 141 48.8 62 21.5 3.83 0.86

�
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Tablo 3�ün devam� 

m11.5 1 0.3 10 3.5 64 22.1 170 58.8 44 15.2 3.85 0.72 

m12 - - 13 4.5 67 23.2 179 61.9 30 10.4 3.78 0.69 

m12.1 1 0.3 28 9.7 65 22.5 148 51.2 47 16.3 3.73 0.86 

m12.2 5 1.7 6 2.1 56 19.4 136 47.1 86 29.8 4,01 0.86 

m12.3 5 1.7 15 5.2 72 24.9 163 56.4 34 11.8 3.71 0.81 

m12.4 7 2.4 30 10.4 99 34.3 130 45 23 8 3.46 0.87 

m12.5 3 1 14 4.8 80 27.7 153 52.9 39 13.4 3,90 3.12

m12.6 1 0.3 22 7.6 71 24.6 157 54.3 38 13.1 3.72 0.80 

m12.7 7 2.4 44 15.2 99 34.3 119 41.2 20 6.9 3.35 0.90 

m12.8 5 1.7 14 4.8 100 34.6 126 43.6 44 15.2 3.66 0.86 

m12.9 6 2.1 18 6.2 60 20.8 172 59.5 33 11.4 3.72 0.83 

m12.10 1 0.3 33 11.4 63 21.8 133 46 59 20.4 3.75 0.92 

m12.11 2 0.7 17 5.9 89 30.8 134 46.4 47 16.3 3.72 0.83 

m12.12 4 1.4 8 2.8 59 20.4 166 57.4 52 18 3.88 0.78 

m13 2 0.7 30 10.4 71 24.6 156 54 30 10.4 3.63 0.83 

m13.1 4 1.4 12 4.2 84 29.1 158 54.7 31 10.7 3.69 0.77 

m13.2 2 0.7 16 5.5 53 18.3 178 61.9 39 13.5 3.82 0.76 

m13.3 3 1 26 9 68 23.5 151 52.2 41 14.2 3.70 0.86 

m13.4 1 0.3 17 5.9 76 26.3 163 56.4 32 11.1 3.72 0.75 

m13.5 2 0.7 22 7.6 84 29.1 157 54.3 24 8.3 3.62 0.77 

m13.6 2 0.7 30 10.4 87 30.1 142 49.1 28 9.7 3.57 0.83 

m13.7 2 0.7 17 5.9 100 34.6 140 48.4 30 10.4 3.62 0.78 

m14 15 5.2 66 22.8 163 56.4 44 15.2 1 0.3 3.95 2.31
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 Tablo 3�te ara�t�rmaya kat�lan s�n�f ö�retmenlerinin anket sorular�na verdikleri 

yan�tlar�n da��l�m� yer almaktad�r. Buna göre;   

Ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenlerin, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n �Ele�tirel 

Dü�ünme Becerisi�ni kazand�rmadaki etkilili�ine dair görü�lerinin seçeneklere göre da��l�m� 

incelendi�inde, %1�i hiç, %11,1�i çok az, %20.8�i orta, %58.1�i iyi ve  %9�u da çok iyi 

seçene�ini i�aretlemi�tir. Ö�retmenlerin bu maddeye verdikleri yan�tlar�n ortalama de�eri ise 

= 3.63 olarak bulunmu�tur. Bu bulgulara dayal� olarak kat�l�mc�lar�n, Hayat Bilgisi dersi 

kazan�mlar�n� �Ele�tirel Dü�ünme Becerisi�ni kazand�rmada iyi düzeyde etkili bulduklar� 

söylenebilir. 

Kat�l�mc�lar�n Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n �Yarat�c� Dü�ünme Becerisi� 

kazand�rma yönünden ne derece etkili bulduklar� ifadesine verdikleri yan�tlar�n seçeneklere 

göre da��l�m� %1� hiç, %7.6�s� çok az, %32.9�u orta, %47.4�ü iyi, 11.1�i de çok iyi �eklinde 

olmu�tur. Bu ifadeye verilen yan�tlar�n ortalama de�eri ise = 3.60 olarak bulunmu�tur. Bu 

bulguya dayal� olarak ö�retmenlerin, �Yarat�c� Dü�ünme Becerisi�ni kazand�rmada, Hayat 

Bilgisi dersi kazan�mlar�n� iyi düzeyde etkili bulduklar�n söylenebilir. 

Kat�l�mc�lar�n, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �Ara�t�rma Becerisi� kazand�rma 

yönünden ne derece etkili bulduklar� ifadesine verdikleri yan�tlar�n seçeneklere da��l�m� 

incelendi�inde, en çok tercih edilen seçene�in iyi (%55) seçene�i oldu�u, daha sonra ise orta 

(%25.6), çok iyi (%12.5), çok az (%5.2) ve hiç (%1.7) seçeneklerinin tercih edildi�i 

görülmektedir. Maddeye verilen yan�tlar�n ortalama de�eri ise = 3.71 olarak 

bulunmu�tur. Bu bulguya dayal� olarak ö�retmenlerin, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� 

�Ara�t�rma Becerisi�ni kazand�rmada genel olarak iyi düzeyde etkili bulduklar� söylenebilir. 

Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n ��leti�im Becerisi�� kazand�rma yönünden ne derece 

etkili bulundu�una dair ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenlerin görü�leri incelendi�inde, s�ras�yla 

iyi (%57.1), çok iyi (%18.3) ve orta (%17.6) seçeneklerinin, en çok tercih edilen seçenekler 
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oldu�u görülmektedir. Bu ifadeye verilen yan�tlar�n ortalama de�eri ise = 3.87 olarak 

bulunmu�tur. Bu bulguya dayal� olarak, ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenlerin, Hayat Bilgisi dersi 

kazan�mlar�n�, ��leti�im Becerisi�ni kazand�rmada, iyi düzeyde etkili bulduklar� söylenebilir. 

Kat�l�mc�lar�n, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �Problem Çözme Becerisi� 

kazand�rma yönünden ne derece etkili bulduklar� ifadesine verdikleri yan�tlar�n seçeneklere 

göre da��l�m� %1.4�ü hiç, %6.9�u çok az, %35.6�s� orta, %45.7�si iyi, %10.4�ü de çok iyi 

�eklinde olmu�tur. Ö�retmenlerin bu ifadeye verdikleri yan�tlar�n ortalama de�eri ise         

= 3.57 olarak bulunmu�tur. Bu bulgulara dayal� olarak kat�l�mc�lar�n, Hayat Bilgisi dersi 

kazan�mlar�n�, �Problem Çözme Becerisi�ni kazand�rmada iyi düzeyde etkili bulduklar� 

yorumu yap�labilir. 

Kat�l�mc�lar�n, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� ��Bilgi Teknolojilerini Kullanma 

Becerisi�� kazand�rma yönünden ne derece etkili bulduklar� ifadesine verdikleri yan�tlar�n 

seçeneklere göre da��l�m� %1.4�ü hiç, %8�i çok az, %24.9�u orta, %48.1�i iyi, %17.6�s� da 

çok iyi �eklinde olmu�tur. Ö�retmenlerin bu ifadeye verdikleri yan�tlar�n ortalama de�eri ise 

= 3.73 olarak bulunmu�tur. Bu bulgulara dayal� olarak Hayat Bilgisi dersi 

kazan�mlar�n�n, �Bilgi Teknolojilerini Kullanma Becerisi�ni kazand�rmada, ara�t�rmaya 

kat�lan ö�retmenler taraf�ndan iyi düzeyde etkili bulundu�u yorumu yap�labilir. 

Kat�l�mc�lar�n, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� ��Giri�imcilik Becerisi��ni 

kazand�rma yönünden ne derece etkili bulduklar� ifadesine verdikleri yan�tlar�n seçeneklere 

göre da��l�m� %0.7�si hiç, %12.5�i çok az, %33.2�si orta, %43.3�ü iyi, %10.4�ü de çok iyi 

�eklinde olmu�tur. Ö�retmenlerin bu ifadeye verdikleri yan�tlar�n ortalama de�eri ise        

= 3.50 olarak bulunmu�tur. Bu bulgulara dayal� olarak Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�, 

�Giri�imcilik Becerisi�ni kazand�rmada, kat�l�mc�lar taraf�ndan iyi düzeyde etkili bulundu�u 

söylenebilir. 
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 Kat�l�mc�lar�n, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �Türkçe�yi Do�ru, Etkili ve Güzel 

Kullanma Becerisi� kazand�rma yönünden ne derece etkili bulduklar� ifadesine verdikleri 

yan�tlar�n seçeneklere göre da��l�m� %3.8�i çok az, %30.1�i orta, %51.6�s� iyi, %14.5�i de çok 

iyi �eklinde olmu�tur. Ö�retmenlerin bu ifadeye verdikleri yan�tlar�n ortalama de�eri ise    

= 3.77 olarak bulunmu�tur. Bu bulgulara dayal� olarak ö�retmenlerin, Hayat Bilgisi dersi 

kazan�mlar�n�, �Türkçeyi Do�ru, Etkili ve Güzel Kullanma Becerisi�ni kazand�rmada iyi 

düzeyde etkili bulduklar� söylenebilir. 

 Kat�l�mc�lar�n Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �Karar Verme Becerisi� kazand�rma 

yönünden ne derece etkili bulduklar� ifadesine verdikleri yan�tlar�n seçeneklere göre da��l�m� 

incelendi�inde, en yüksek frekans�n %54 ile iyi ve %24.9 ile orta seçeneklerinde yo�unla�t��� 

görülmektedir. Ö�retmenlerin bu ifadeye verdikleri yan�tlar�n ortalama de�eri ise = 3.75 

olarak bulunmu�tur. Bu bulgulara dayal� olarak kat�l�mc�lar�n, Hayat Bilgisi dersi 

kazan�mlar�n�, �Karar Verme Becerisi�ni kazand�rmada iyi düzeyde etkili bulduklar� yorumu 

yap�labilir. 

 Kat�l�mc�lar�n Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �Kaynaklar� Etkin Kullanma Becerisi� 

kazand�rma yönünden ne derece etkili bulduklar� ifadesine verdikleri yan�tlar�n seçeneklere 

da��l�m� %0.7�si hiç, %9�u çok az, %24.6�s� orta, %55.4�ü iyi, %10.4�ü de çok iyi �eklinde 

olmu�tur. Ö�retmenlerin bu ifadeye verdikleri yan�tlar�n ortalama de�erinin ise   = 3.66 

oldu�u görülmektedir. Bu bulgulara dayal� olarak Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n, 

�Kaynaklar� Etkin Kullanma Becerisi�ni kazand�rmada, kat�l�mc�lar taraf�ndan iyi düzeyde 

etkili bulundu�u yorumu yap�labilir. 

 Kat�l�mc�lar�n Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �Zaman, Para ve Materyal Kullanma 

Becerisi� kazand�rma yönünden ne derece etkili bulduklar� ifadesine verdikleri yan�tlar�n 

seçeneklere göre da��l�m� %1�i hiç, %6.9�u çok az, %36�s� orta, %44.6�s� iyi, %11.4 de çok 

iyi �eklinde olmu�tur. Ö�retmenlerin bu ifadeye verdikleri yan�tlar�n ortalama de�eri ise   
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= 3.58 olarak bulunmu�tur. Bu bulguya dayal� olarak Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n, 

�Zaman, Para ve Materyal Kullanma Becerisi�ni kazand�rma düzeyi incelendi�inde 

ö�retmenlerin vermi� olduklar� yan�tlar�n �iyi� seçene�inde yo�unla�t��� söylenebilir. 

 Kat�l�mc�lar�n Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �Bilinçli Tüketici Olma Becerisi� 

kazand�rma yönünden ne derece etkili bulduklar� ifadesine verdikleri yan�tlar�n seçeneklere 

göre da��l�m� %1.4�ü hiç, %6.2�si çok az, %23.2�si orta, %49.8�i iyi, %19.4�ü de çok iyi 

�eklinde olmu�tur. Ö�retmenlerin bu ifadeye verdikleri yan�tlar�n ortalama de�eri ise        

= 3.80 olarak bulunmu�tur. Bu bulgulara dayal� olarak Hayat Bilgisi dersi 

kazan�mlar�n�n, �Bilinçli Tüketici Olma Becerisi�ni kazand�rma düzeyi incelendi�inde 

ö�retmenlerin vermi� olduklar� yan�tlar�n �iyi� seçene�inde yo�unla�t��� söylenebilir. 

�Çevre Bilinci Geli�tirme ve Çevredeki Kaynaklar� Etkin Kullanma Becerisi�ni 

kazand�rmada, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n ne derece etkili bulundu�una dair ö�retmen 

görü�lerinin seçeneklere da��l�m� incelendi�inde, %1�i hiç, %10�u çok az, %21.8�i orta, 

%50.5�i iyi, %16.6�s� da çok iyi �eklinde olmu�tur. Ö�retmenlerin bu ifadeye verdikleri 

yan�tlar�n ortalama de�eri ise = 3.72 olarak bulunmu�tur. Bu bulguya dayal� olarak Hayat 

Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n, �Çevre Bilinci Geli�tirme ve Çevredeki Kaynaklar� Etkili 

Kullanma Becerisi��ni kazand�rmada iyi düzeyde etkili bulundu�u yorumu yap�labilir. 

 Kat�l�mc�lar�n Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �Planlama ve Üretim Becerisi� 

kazand�rma yönünden ne derece etkili bulduklar� ifadesine verdikleri yan�tlar�n seçeneklere 

göre da��l�m� %0.7�si hiç, %9�u çok az, %45.7�si orta, %39.1�i iyi, %5.5�i de çok iyi �eklinde 

olmu�tur. Yan�tlar�n ortalama de�eri ise = 3.40 olarak bulunmu�tur. Bu bulguya dayal� 

olarak, ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenlerin, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�, �Planlama ve 

Üretim Becerisi�ni kazand�rmada orta düzeyde etkili bulduklar� yorumu yap�labilir. 

 Kat�l�mc�lar�n, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �Güvenlik ve Korumay� Sa�lama� 

becerisini kazand�rma yönünden ne derece etkili bulduklar� ifadesine verdikleri yan�tlar�n 
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seçeneklere göre da��l�m� %0.3�ü hiç, %4.5�i çok az, %26.6�s� orta, %58.5�i iyi, %10�u da 

çok iyi �eklinde olmu�tur. Ö�retmenlerin bu ifadeye verdikleri yan�tlar�n ortalama de�eri ise 

= 3.73 olarak bulunmu�tur. Bu bulguya dayal� olarak Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n, 

�Güvenlik ve Korumay� Sa�lama� becerisini kazand�rma düzeyi incelendi�inde, 

ö�retmenlerin vermi� olduklar� yan�tlar�n �iyi� seçene�inde yo�unla�t��� söylenebilir. 

 Kat�l�mc�lar�n, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �Sa�l�k Güvenlik 

Kurallar�na/Prosedürlerine Uyma� becerisini kazand�rma yönünden ne derece etkili bulduklar� 

ifadesine verdikleri yan�tlar�n seçeneklere göre da��l�m� %0.3�ü hiç, %8.7�si çok az, %25.3�ü 

orta, %54.3�ü iyi, %11.1�i de çok iyi �eklinde olmu�tur. Ö�retmenlerin bu ifadeye verdikleri 

yan�tlar�n ortalama de�eri ise = 3.68 olarak bulunmu�tur. Bu bulguya dayal� olarak Hayat 

Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n, �Sa�l�k Güvenlik Kurallar�na/Prosedürlerine Uyma� becerisini 

kazand�rma düzeyi incelendi�inde ö�retmenlerin vermi� olduklar� yan�tlar�n �iyi� 

seçene�inde yo�unla�t��� söylenebilir. 

 Kat�l�mc�lar�n Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �Do�al Afetlerden Korunma� becerisi 

kazand�rma yönünden ne derece etkili bulduklar� ifadesine verdikleri yan�tlar�n seçeneklere 

göre da��l�m� %0.7�si hiç, %3.1�i çok az, %27.7�si orta, %53.3�ü iyi, %15.2�si de çok iyi 

�eklinde olmu�tur. Ö�retmenlerin bu ifadeye verdikleri yan�tlar�n ortalama de�eri ise = 

3.79 olarak bulunmu�tur. Bu bulguya dayal� olarak Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n �Do�al 

Afetlerden Korunma� becerisini kazand�rma düzeyi incelendi�inde ö�retmenlerin vermi�

olduklar� yan�tlar�n �iyi� seçene�inde yo�unla�t��� söylenebilir.  

 Kat�l�mc�lar�n Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �Trafikte Güvenli�ini Sa�lama� 

becerisi kazand�rma yönünden ne derece etkili bulduklar� ifadesine verdikleri yan�tlar�n 

seçeneklere göre da��l�m� %0.7�si hiç, %4.8�i çok az, %21.8�i orta, %57.1�i iyi, %15.6�s� da 

çok iyi �eklinde olmu�tur. Ö�retmenlerin bu ifadeye verdikleri yan�tlar�n ortalama de�eri ise 

= 3.82 olarak bulunmu�tur. Bu bulguya dayal� olarak Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n, 
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�Trafikte Güvenli�ini Sa�lama� becerisini kazand�rma düzeyi incelendi�inde, ö�retmenlerin 

vermi� olduklar� yan�tlar�n �iyi� seçene�inde yo�unla�t��� söylenebilir. 

 Kat�l�mc�lar�n Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �Hay�r Diyebilme� becerisini 

kazand�rma yönünden ne derece etkili bulduklar� ifadesine verdikleri yan�tlar�n seçeneklere 

göre da��l�m� %8.3�ü çok az, %21.5�i orta, %48.8�i iyi, %21.5�i de çok iyi �eklinde olmu�tur. 

Ö�retmenlerin bu ifadeye verdikleri yan�tlar�n ortalama de�eri ise = 3.83 olarak 

bulunmu�tur. Bu bulguya dayal� olarak Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n, �Hay�r 

Diyebilme�� becerisi kazand�rma düzeyi incelendi�inde ö�retmenlerin vermi� olduklar� 

yan�tlar, �iyi� seçene�inde yo�unla�maktad�r. 

 Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �Sa�l���n� Koruma� becerisini kazand�rma 

etkilili�ine dair ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenlerin görü�leri incelendi�inde, yan�tlar�n 

seçeneklere göre da��l�m� %0.3�ü hiç, %3.5�i çok az, %22.1�i orta, %58.8�i iyi, %15.2�si de 

çok iyi �eklinde olmu�tur. Ö�retmenlerin bu ifadeye verdikleri yan�tlar�n ortalama de�eri ise 

= 3.85 olarak bulunmu�tur. Bu bulguya dayal� olarak Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�, 

ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenler taraf�ndan �Sa�l���n� Koruma� becerisini kazand�rmada, iyi 

düzeyde etkili bulundu�u yorumu yap�labilir. 

 Kat�l�mc�lar�n Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �Öz Yönetim� becerisini kazand�rma 

yönünden ne derece etkili bulduklar� ifadesine verdikleri yan�tlar�n seçeneklere göre da��l�m� 

%4.5�i çok az, %23.2�si orta, %61.9�u iyi, %10.4�ü de çok iyi �eklinde olmu�tur. 

Ö�retmenlerin bu ifadeye verdikleri yan�tlar�n ortalama de�eri ise = 3.78 olarak 

bulunmu�tur. Bu bulguya dayal� olarak, ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenler taraf�ndan Hayat 

Bilgisi dersi kazan�mlar�, �Öz Yönetim� becerisini kazand�rmada, iyi düzeyde etkili 

bulundu�u yorumu yap�labilir. 

 Kat�l�mc�lar�n Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �Etik Davranma Becerisi� ni  

kazand�rma yönünden ne derece etkili bulduklar� ifadesine verdikleri yan�tlar�n seçeneklere 
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göre da��l�m� %0.3�ü hiç, %9.7�si çok az, %22.5�i orta, %51.2�i iyi, %16.3�ü de çok iyi 

�eklinde olmu�tur. Yan�tlar�n ortalama de�eri ise = 3.73 olarak bulunmu�tur. Bu bulguya 

dayal� olarak, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n �Etik Davranma Becerisi�ni kazand�rma 

düzeyi incelendi�inde, ö�retmenlerin vermi� olduklar� yan�tlar�n ��iyi�� seçene�inde 

yo�unla�t��� söylenebilir. 

 Kat�l�mc�lar�n Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �E�lenme Becerisi�  kazand�rma 

yönünden ne derece etkili bulduklar� ifadesine verdikleri yan�tlar�n seçeneklere göre da��l�m� 

%1.7�si hiç, %2.1�i çok az, %19.4�ü orta, %47.1�i iyi, %29.8�i de çok iyi �eklinde olmu�tur. 

Ö�retmenlerin bu ifadeye verdikleri yan�tlar�n ortalama de�eri ise = 4.01 olarak 

bulunmu�tur. Bu bulguya dayal� olarak Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n �E�lenme 

Becerisi�ni kazand�rma düzeyi incelendi�inde, ö�retmenlerin vermi� olduklar� yan�tlar�n �iyi�

seçene�inde yo�unla�t��� söylenebilir. 

 Kat�l�mc�lar�n Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �Ö�renmeyi Ö�renme Becerisi�  

kazand�rma yönünden ne derece etkili bulduklar� ifadesine verdikleri yan�tlar�n seçeneklere 

göre da��l�m� %1.7�si hiç, %5.2�si çok az, %24.9�u orta, %56.4�ü iyi, %11.8�i de çok iyi 

�eklinde olmu�tur. Ö�retmenlerin bu ifadeye verdikleri yan�tlar�n ortalama de�eri ise        

= 3.71 olarak bulunmu�tur. Bu bulgulara dayal� olarak Hayat Bilgisi dersi 

kazan�mlar�n�n, �Ö�renmeyi Ö�renme Becerisi�ni kazand�rma düzeyi incelendi�inde, 

ö�retmenlerin vermi� olduklar� yan�tlar�n �iyi� seçene�inde yo�unla�t��� söylenebilir. 

 Kat�l�mc�lar�n, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �Amaç Belirleme Becerisi�  

kazand�rma yönünden ne derece etkili bulduklar� ifadesine verdikleri yan�tlar�n seçeneklere 

göre da��l�m� %2.4�ü hiç, %10.4�ü çok az, %34.3�ü orta, %45�i iyi, %8�i de çok iyi �eklinde 

olmu�tur. Ö�retmenlerin bu ifadeye verdikleri yan�tlar�n ortalama de�eri ise = 3.46 

olarak bulunmu�tur. Bu bulguya dayal� olarak Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n �Amaç 
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Belirleme Becerisi�ni kazand�rma düzeyi incelendi�inde, ö�retmenlerin vermi� olduklar� 

yan�tlar�n �orta� seçene�inde yo�unla�t��� söylenebilir. 

 Kat�l�mc�lar�n Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �Kendini Tan�ma ve Ki�isel 

Geli�imini �nceleme Becerisi�  kazand�rma yönünden ne derece etkili bulduklar� ifadesine 

verdikleri yan�tlar�n seçeneklere göre da��l�m� %1�i hiç, %4.8�i çok az, %27.7�si orta, 

%52.9�u iyi, %13.4�ü de çok iyi �eklinde olmu�tur. Bu ifadeye verilen yan�tlar�n ortalama 

de�eri ise = 3.90 olarak bulunmu�tur. Bu bulgulara dayal� olarak Hayat Bilgisi dersi 

kazan�mlar�n�n �Kendini Tan�ma ve Ki�isel Geli�imini �nceleme Becerisi�ni kazand�rma 

düzeyi incelendi�inde, ö�retmenlerin vermi� olduklar� yan�tlar�n �iyi� seçene�inde 

yo�unla�t��� söylenebilir.  

 Ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenlerin, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �Duygu 

Yönetimi Becerisi�  kazand�rma yönünden ne derece etkili bulduklar� ifadesine verdikleri 

yan�tlar�n seçeneklere göre da��l�m� %0.3�ü hiç, %7.6�s� çok az, %24.6�s� orta, %54.3�ü iyi, 

%13.1�i de çok iyi �eklinde olmu�tur. Ö�retmenlerin bu ifadeye verdikleri yan�tlar�n ortalama 

de�eri ise = 3.72 olarak bulunmu�tur. Bu bulguya dayal� olarak Hayat Bilgisi dersi 

kazan�mlar�n�n, �Duygu Yönetimi Becerisi�ni kazand�rma düzeyi incelendi�inde, 

ö�retmenlerin vermi� olduklar� yan�tlar�n �iyi� seçene�inde yo�unla�t��� söylenebilir. 

 Kat�l�mc�lar�n, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �Kariyer Planlama Becerisi�  

kazand�rma yönünden ne derece etkili bulduklar� ifadesine verdikleri yan�tlar�n seçeneklere 

göre da��l�m� %2.4�ü hiç, %15.2�si çok az, %34.3�ü orta, %41.2�si iyi, %6.9�u da çok iyi 

�eklinde olmu�tur. Ö�retmenlerin bu ifadeye verdikleri yan�tlar�n ortalama de�eri ise        

= 3.35 olarak bulunmu�tur. Bu bulguya dayal� olarak Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n 

�Kariyer Planlama Becerisi�ni kazand�rma düzeyi incelendi�inde, ö�retmenlerin vermi�

olduklar� yan�tlar�n �orta� seçene�inde yo�unla�t��� söylenebilir. 
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 Kat�l�mc�lar�n, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �Sorumluluk Becerisi� kazand�rma 

yönünden ne derece etkili bulduklar� ifadesine verdikleri yan�tlar�n seçeneklere da��l�m� 

incelendi�inde, en fazla tercih edilen seçeneklerin %43.6 ile iyi ve %34.6 ile orta seçenekleri 

oldu�u görülmektedir. Bu ifadeye verilen yan�tlar�n ortalama de�eri ise = 3.66 olarak 

bulunmu�tur. Bu bulguya dayal� olarak Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n, �Sorumluluk 

Becerisi�ni kazand�rma düzeyi incelendi�inde, ö�retmenlerin vermi� olduklar� yan�tlar�n �iyi� 

seçene�inde yo�unla�t��� söylenebilir. 

 Kat�l�mc�lar�n, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �Zaman� ve Mekan� Do�ru Alg�lama 

Becerisi� kazand�rma yönünden ne derece etkili bulduklar� ifadesine verdikleri yan�tlar�n 

seçeneklere göre da��l�m� %2.1�i hiç, %6.2�si çok az, %20.8�i orta, %59.5�i iyi, %11.4�ü de 

çok iyi �eklinde olmu�tur. Bu ifadeye verilen yan�tlar�n ortalama de�eri ise = 3.72 olarak 

bulunmu�tur. Bu bulguya dayal� olarak Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n, �Zaman� ve 

Mekan� Do�ru Alg�lama Becerisi�ni kazand�rma düzeyi incelendi�inde, ö�retmenlerin vermi�

olduklar� yan�tlar�n �iyi� seçene�inde yo�unla�t��� söylenebilir. 

 �Kat�l�m, Payla��m, ��birli�i ve Tak�m Çal��mas� Yapma Becerisi�ni kazand�rmada 

Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n, kat�l�mc�lar taraf�ndan ne derece etkili bulundu�una dair 

ö�retmen görü�leri incelendi�inde, yan�tlar�n %0.3�ü hiç, %11.4�ü çok az, %21.8�i orta, 

%46�s� iyi, %20.4�ü de çok iyi �eklinde olmu�tur. Ö�retmenlerin bu ifadeye verdikleri 

yan�tlar�n ortalama de�eri ise = 3.75 olarak bulunmu�tur. Bu bulguya dayal� olarak Hayat 

Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n, �Kat�l�m, Payla��m, ��birli�i ve Tak�m Çal��mas� Yapma 

Becerisi�ni kazand�rma düzeyi incelendi�inde, ö�retmenlerin vermi� olduklar� yan�tlar�n �iyi� 

seçene�inde yo�unla�t��� söylenebilir. 

 Kat�l�mc�lar�n, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �Liderlik Becerisi� kazand�rma 

yönünden ne derece etkili bulduklar� ifadesine verdikleri yan�tlar�n seçeneklere göre da��l�m� 

%0.7�si hiç, %5.9�u çok az, %30.8�i orta, %46.4�ü iyi, %16.3�ü de çok iyi �eklinde olmu�tur. 
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Bu ifadeye verilen yan�tlar�n ortalama de�eri ise = 3.72 olarak bulunmu�tur. Bu bulguya 

dayal� olarak Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n, �Liderlik Becerisi�ni kazand�rma düzeyi 

incelendi�inde, ö�retmenlerin vermi� olduklar� yan�tlar�n �iyi� seçene�inde yo�unla�t��� 

söylenebilir. 

 Kat�l�mc�lar�n, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �Farkl�l�klara Sayg� Duyma� becerisi 

kazand�rma yönünden ne derece etkili bulduklar� ifadesine verdikleri yan�tlar�n seçeneklere 

göre da��l�m� %1.4�ü hiç, %2.8�i çok az, %20.4�ü orta, %57.4�ü iyi, %18�i de çok iyi �eklinde 

olmu�tur. Bu ifadeye verilen yan�tlar�n ortalama de�eri ise = 3.88 olarak bulunmu�tur. Bu 

bulgulara dayal� olarak Hayat Bilgisi program�n�n, �Farkl�l�klarda Sayg� Duyma Becerisi�ni 

kazand�rma düzeyi incelendi�inde, ö�retmenlerin vermi� olduklar� yan�tlar�n �iyi� 

seçene�inde yo�unla�t��� söylenebilir. 

 Kat�l�mc�lar�n, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �Bilimin Temel Kavramlar�n� 

Tan�ma� becerisi kazand�rma yönünden ne derece etkili bulduklar� ifadesine verdikleri 

yan�tlar�n seçeneklere göre da��l�m� 0.7�si hiç, %10.4�ü çok az, %24.6�s� orta, %54�ü iyi, 

%10.4�ü da çok iyi �eklinde olmu�tur. Kat�l�mc�lar�n bu ifadeye verdikleri yan�tlar�n ortalama 

de�eri ise = 3.63 olarak bulunmu�tur. Bu bulgulara dayal� olarak Hayat Bilgisi dersi 

kazan�mlar�n�n �Bilimin Temel Kavramlar�n� Tan�ma� becerisini  kazand�rmada iyi düzeyde 

etkili bulduklar� yorumu yap�labilir. 

Kat�l�mc�lar�n, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �De�i�im� becerisi kazand�rma 

yönünden ne derece etkili bulduklar� ifadesine verdikleri yan�tlar�n seçeneklere göre da��l�m� 

%1.4�ü hiç, %4.2�si çok az, %29.1�i orta, %54.7�si iyi, %10.7�si de çok iyi �eklinde olmu�tur. 

Ö�retmenlerin bu ifadeye verdikleri yan�tlar�n ortalama de�eri ise = 3.69 olarak 

bulunmu�tur. Bu bulguya dayal� olarak Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n �De�i�im� 

becerisini kazand�rma düzeyi incelendi�inde, ö�retmenlerin vermi� olduklar� yan�tlar�n �iyi� 

seçene�inde yo�unla�t��� söylenebilir. 
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 Kat�l�mc�lar�n, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �Etkile�im� becerisi kazand�rma 

yönünden ne derece etkili bulduklar� ifadesine verdikleri yan�tlar�n seçeneklere göre da��l�m� 

%0.7�si hiç, %5.5�i çok az, %18.3�ü orta, %61.9�u iyi, %13.5�i de çok iyi �eklinde olmu�tur. 

Bu ifadeye verilen yan�tlar�n ortalama de�eri ise = 3.82 olarak bulunmu�tur. Bu bulguya 

dayal� olarak Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n �Etkile�im� becerisini kazand�rma düzeyi 

incelendi�inde, ö�retmenlerin vermi� olduklar� yan�tlar�n �iyi� seçene�inde yo�unla�t��� 

söylenebilir.  

 Kat�l�mc�lar�n, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �Neden-Sonuç �li�kisi� kazand�rma 

yönünden ne derece etkili bulduklar� ifadesine verdikleri yan�tlar�n seçeneklere göre da��l�m� 

%1�i hiç, %9�u çok az, %23.5�i orta, %52.2�si iyi, %14.2�si de çok iyi �eklinde olmu�tur. 

Ö�retmenlerin bu ifadeye verdikleri yan�tlar�n ortalama de�eri ise = 3.70 olarak 

bulunmu�tur. Bu bulguya dayal� olarak Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n, �Neden-Sonuç 

�li�kisi Kurma� becerisini kazand�rma düzeyi incelendi�inde, ö�retmenlerin vermi� olduklar� 

yan�tlar�n �iyi� seçene�inde yo�unla�t��� söylenebilir. 

 Kat�l�mc�lar�n, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �De�i�kenlik/ Benzerlik� becerisi 

kazand�rma yönünden ne derece etkili bulduklar� ifadesine verdikleri yan�tlar�n seçeneklere 

göre da��l�m� %0.3�ü hiç, %5.9�u çok az, %26.3�ü orta, %56.4�ü iyi, %11.1�i de çok iyi 

�eklinde olmu�tur. Ö�retmenlerin bu ifadeye verdikleri yan�tlar�n ortalama de�eri ise         

= 3.72 olarak bulunmu�tur. Bu bulguya dayal� olarak Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n 

�De�i�kenlik/Benzerlik� becerisini kazand�rma düzeyi incelendi�inde, ö�retmenlerin vermi�

olduklar� yan�tlar�n �iyi� seçene�inde yo�unla�t��� söylenebilir. 

Kat�l�mc�lar�n, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �Kar��l�kl� Ba��ml�l�k� becerisi 

kazand�rma yönünden ne derece etkili bulduklar� ifadesine verdikleri yan�tlar�n seçeneklere 

göre da��l�m� %0.7�si hiç, %7.6�s� çok az, %29.1�i orta, %54.3�ü iyi, %8.3�ü de çok iyi 

�eklinde olmu�tur. Bu ifadeye verilen yan�tlar�n ortalama de�eri ise = 3.62 olarak 
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bulunmu�tur. Bu bulguya dayal� olarak Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n, �Kar��l�kl� 

Ba��ml�l�k� becerisini kazand�rma düzeyi incelendi�inde, ö�retmenlerin vermi� olduklar� 

yan�tlar�n �iyi� seçene�inde yo�unla�t��� söylenebilir. 

Kat�l�mc�lar�n, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �Süreklilik� becerisi kazand�rma 

yönünden ne derece etkili bulduklar� ifadesine verdikleri yan�tlar�n en fazla iyi (%49.1) ve 

orta (%30.1) seçene�inde yo�unla�t��� görülmektedir. �fadeye verilen yan�tlar�n ortalama 

de�eri ise = 3.57 olarak bulunmu�tur. Bu bulguya dayal� olarak Hayat Bilgisi dersi 

kazan�mlar� �Süreklilik� becerisini kazand�rmada, ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenler taraf�ndan 

iyi düzeyde etkili bulundu�u yorumu yap�labilir. 

 Kat�l�mc�lar�n, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� ��Korunum� kazand�rma yönünden 

ne derece etkili bulduklar� ifadesine verdikleri yan�tlar�n seçeneklere göre da��l�m� %0.7�si 

hiç, %5.9�u çok az, %34.6�s� orta, %48.4�ü iyi, %10.4�ü de çok iyi �eklinde olmu�tur. 

Ö�retmenlerin bu ifadeye verdikleri yan�tlar�n ortalama de�eri ise = 3.62 olarak 

bulunmu�tur. Bu bulgu, kat�l�mc�lar�n Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �Korunum� becerisini 

kazand�rmada, iyi düzeyde etkili bulduklar�n� göstermektedir. 

 Kat�l�mc�lar�n Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �Temalarla �lgili Temel Kavramlar� 

Tan�ma� becerisi kazand�rma yönünden ne derece etkili bulduklar� ifadesine verdikleri 

yan�tlar�n seçeneklere göre da��l�m� %5.2�si hiç, %22.8�i çok az, %56.4�ü orta, %15.2�si iyi, 

%0.3�ü de çok iyi �eklinde olmu�tur.  Ö�retmenlerin bu ifadeye verdikleri yan�tlar�n ortalama 

de�eri ise = 3.95 olarak bulunmu�tur. Bu bulgu, ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenlerin, Hayat 

Bilgisi dersi kazan�mlar�n� �Temalarla �lgili Temel Kavramlar� Tan�ma� becerisini 

kazand�rmada, iyi düzeyde etkili bulduklar�n� göstermektedir. 

 Anket bulgular� incelendi�inde; ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenlerin, maddelere 

verdikleri yan�tlar�n ortalamas�n�n genel olarak 3,50 ve üstü oldu�u görülmü�tür. Bu bulgulara 

göre ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenlerin, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�, programda yer alan 
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ortak ve derse özgü becerileri kazand�rmada, iyi düzeyde etkili bulduklar� yorumu yap�labilir. 

Bunun yan�nda ö�retmenlerin, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�; en çok �E�lenme 

Becerisi�ni ( =4,01) kazand�rmada, en az ise �Kariyer Planlama Becerisi�ni ( =3,35) 

kazand�rmada etkili bulduklar� görülmektedir.  

�kinci alt probleme ili�kin bulgular. Ara�t�rman�n ikinci alt problemi olan                 

�Yenilenen Hayat Bilgisi dersi program� kazan�mlar�n�n, ilkö�retim program�ndaki ortak ve 

Hayat Bilgisi dersine özgü becerileri kazand�rmadaki etkilili�i hakk�ndaki ö�retmen görü�leri, 

ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenlerin;  

1. Cinsiyet, 

2.  Görev yapt�klar� yerle�im yerinin türü (köy, belde, ilçe ve il merkezi) 

3. Meslekteki k�dem, 

4. Okuttuklar� s�n�f düzeyi, 

5. E�itim durumu, 

6. Yeni program hakk�nda bilgilendirilme durumu de�i�kenleri aç�s�ndan farkl�l�k 

göstermekte midir?� alt problemine uygun olarak �Hayat Bilgisi Dersi Kazan�mlar�n�n 

ilkö�retim Program�nda Yer Alan Ortak ve Derse Özgü Becerileri Kazand�rma Düzeyi 

Anketi�ne verilen yan�tlar analiz edilerek yukar�daki sorulara yan�t aranm��t�r. 

Ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenlerin, �Hayat Bilgisi Dersi Kazan�mlar�n�n ilkö�retim 

Program�nda Yer Alan Ortak ve Derse Özgü Becerileri Kazand�rma Düzeyi Anketi�nde yer 

alan, ortak becerilerin yer ald��� ilk 9 maddeye verdikleri yan�tlar cinsiyet de�i�kenine ba�l� 

olarak incelenmi� ve ortaya ç�kan bulgular Tablo 4�te gösterilmi�tir. 
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Tablo 4 

Ortak Becerilere Ait Görü�lerin Cinsiyet De�i�keni Aç�s�ndan �ncelenmesinin Mann Whitney 

U Testi Sonuçlar�

Maddeler 

Erkek 
��± ss 

mdn (min- max) 

Kad�n 
��± ss 

mdn (min- max) 
Mann-Whitney 
        U 

p 

Ele�tirel Dü�ünme 

Becerisi 

3.68±0.80 

4(2-5) 

3.60±0.86 

4(1-5) 
9490.5 0.357 

Yarat�c� Dü�ünme 

Becerisi 

3.66±0.81 

4(1-5) 

3.56±0.83 

4(1-5) 
9285 0.229 

Ara�t�rma 

Becerisi 

3.66±0.72 

4(1-5) 

3.75±0.87 

4(1-5) 
9253.5 0.199 

�leti�im  

Becerisi 

3.87±0.79 

4(2-5) 

3.86±0.80 

4(1-5) 
10023 0.950 

Problem Çözme  

Becerisi 

3.60±0.73 

4(1-5) 

3.55±0.88 

4(1-5) 
9797 0.682 

Bilgi Teknolojilerini 

Kullanma Becerisi 

3.93±0.78 

4(2-5) 

3.58±0.94 

4(1-5) 
8091.5 0.002 

Giri�imcilik  

Becerisi 

3.56±0.82 

4(2-5) 

3.47±0.89 

4(1-5) 
9541.5 0.426 

Türkçe'yi Do�ru, Etkili 

ve Güzel Kul. Becerisi 

3.85±0.65 

4(2-5) 

3.72±0.79 

4(2-5) 
9201 0.176 

Karar Verme  

Becerisi 

3.81±0.75 

4(2-5) 

3.72±0.80 

4(2-5) 
9457.5 0.340 

N (Erkek: 117; Kad�n: 172)

 Tablo 4�e göre, ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenlerin veri toplama arac�na verdikleri 

yan�tlar cinsiyet de�i�keni aç�s�ndan incelenmi� ve kad�nlar ile erkekler aras�nda bilgi 

teknolojilerini kullanma beceri puan� bak�m�ndan istatistiksel olarak anlaml� farkl�l�k olu�tu�u 

gözlenmi�tir (p= 0,002). Tablo 4 incelendi�inde; iki grubun ilgili maddeye verdikleri 

yan�tlar�n medyan de�erleri (4) e�it olmas�na ra�men erkek ö�retmenlerin min-max (2-5) 

de�erlerinin, kad�n ö�retmenlerinkinden (1-5) daha yüksek oldu�u görülmektedir. Bu bulguya 
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dayal !olarak!erkek!ö�retmenlerin,!kad n!ö�retmenlere!göre,!Hayat!Bilgisi!dersi!kazan mlar n ,

bilgi! teknolojilerini! kullanma! becerisini! kazand rmada! daha! etkili! bulduklar ! söylenebilir.!

Karaman!ve!Kurfall �n n!(2008)!yapt � ,!s n f!ö�retmenlerinin!bilgi!ve!ileti�im!teknolojilerini!

ö�retim! amaçl ! kullan m! düzeylerini! belirlemeyi! amaçlayan! ara�t rmas nda,! erkek!

ö�retmelerin! kad n! ö�retmenlere! göre! bilgi! ve! ileti�im! teknolojilerini! daha! fazla! ö�retimsel!

amac ! gerçekle�tirmek! için! kulland klar ! tespit! edilmi�tir.! Karaman! ve! Kurfall �n n! (2008)!

yapt � !bu!çal �ma,!Tablo!4�teki!bulgular !destekler!niteliktedir.!

Ara�t rmaya! kat lan! ö�retmenlerin,! �Hayat! Bilgisi! Dersi! Kazan mlar n n! ilkö�retim!

Program nda!Yer!Alan!Ortak!ve!Derse!Özgü!Becerileri!Kazand rma!Düzeyi!Anketi�nde!yer!

alan,!Hayat!Bilgisi!dersine!özgü!becerilerin!yer!ald � !5!maddeye!verdikleri!yan tlar,!cinsiyet!

de�i�kenine!ba�l !olarak!incelenmi�!ve!ortaya!ç kan!bulgular!Tablo!5�te!gösterilmi�tir.!

Tablo!5!

Hayat Bilgisi Dersine Özgü Becerilere Ait Görü�lerin Cinsiyet De�i�keni Aç�s�ndan  

�ncelenmesinin Mann Whitney U Testi Sonuçlar� 

Maddeler!

Erkek!

��±!ss!
mdn!(min-!max)!

Kad n!

��±!ss!
mdn!(min-!max)!

Mann-Whitney!
U!

P!

Kaynaklar !Etkin!Kullanma!Becerisi! 14.81±2.75!

15(5-20)!

14.28±2.77!

14(6-20)!
8927! 0.101!

Güvenlik!ve!Korumay !Sa�lama!

Becerisi!

19.39±3.03!

20(9-25)!

18.98±5.33!

19.5(5-74)!
8842! 0.077!

Öz!Yönetim!Becerisi! 45.78±8.66!

45(17-102)!

44.05±8.87!

44.5(17-89)!
8978! 0.120!

Bilimin!Temel!Kavramlar n !Tan ma!

Becerisi!

26.35±4.21!

28(13-35)!

25.55±5.84!

26(7-68)!
8878.5! 0.086!

Temalarla!�lgili!Temel!Kavramlar !

Tan ma!Becerisi!

3.93±0.63!

4(2-5)!

3.74±0.81!

4(2-41)!
8941! 0.073!

N!(Erkek:!117;!Kad n:!172)!
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Tablo 5�te, ö�retmen görü� anketinde yer alan Hayat Bilgisi dersine özgü becerilere 

verilen yan�tlar, cinsiyet de�i�keni aç�s�ndan incelenmi� ve anlaml� bir farkl�l�k 

bulunamam��t�r.

 Ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenlerin, �Hayat Bilgisi Dersi Kazan�mlar�n�n ilkö�retim 

Program�nda Yer Alan Ortak ve Derse Özgü Becerileri Kazand�rma Düzeyi Anketi�ndeki 

ortak becerilerin yer ald��� ilk 9 maddeye verdikleri yan�tlar, görev yap�lan yerle�im birimi 

de�i�kenine ba�l� olarak incelenmi� ve ula��lan bulgular Tablo 6�da gösterilmi�tir.  
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Tablo 6 

Ortak Beceriye Ait Görü�lerin, Görev Yap�lan Yerle�im Birimi De�i�keni Aç�s�ndan 

�ncelenmesine Ait Kruskal Wallis Testi Sonuçlar�

Maddeler 

Köy 

��± ss
mdn (min- max) 

Belde 

��± ss
mdn (min- max) 

�lçe merkezi 

��± ss 
mdn (min- max) 

�l merkezi 

��± ss 
mdn (min- max) 

Ki-kare p 

Ele�tirel Dü�ünme 

Becerisi 

3.56±0.62 

4(2-4) 

3.53±0.81 

4(2-5) 

3.68±0.85 

4(1-5) 

3.56±0.94 

4(1-5) 
2.239 0.524 

Yarat�c� Dü�ünme 

Becerisi 

3.56±0.67 

4(2-5) 

3.42±0.86 

3(2-5) 

3.61±0.85 

4(1-5) 

3.65±0.81 

4(2-5) 
2.141 0.544 

Ara�t�rma 

Becerisi 

3.59±0.76 

4(2-5) 

3.65±0.80 

4(2-5) 

3.75±0.83 

4(1-5) 

3.67±0.83 

4(1-5) 
2.194 0.533 

�leti�im  

Becerisi 

3.94±0.67 

4(2-5) 

3.77±0.65 

4(2-5) 

3.92±0.79 

4(1-5) 

3.69±0.98 

4(2-5) 
2.732 0.435 

Problem Çözme 

Becerisi 

3.47±0.76 

3(2-5) 

3.42±0.95 

3(1-5) 

3.57±0.85 

4(1-5) 

3.69±0.70 

4(2-5) 
2.843 0.416 

Bilgi Teknolojilerini 

Kullanma Becerisi 

3.53±0.88 

4(2-5) 

3.35±0.85 

3(2-5) 

3.73±0.90 

4(1-5) 

4.04±0.82 

4(2-5) 
13.724 0.003 

Giri�imcilik  

Becerisi 

3.56±0.84 

4(2-5) 

3.19±0.90 

3(2-5) 

3.55±0.87 

4(1-5) 

3.44±0.85 

4(2-5) 
4.548 0.208 

Türkçe�yi Do�. Et. ve 

Güz. Kul. Becerisi 

3.62±0.79 

4(2-5) 

3.73±0.78 

4(2-5) 

3.82±0.71 

4(2-5) 

3.69±0.78 

4(2-5) 
2.318 0.509 

Karar Verme  

Becerisi 

3.53±0.72 

4(2-5) 

3.62±0.94 

4(2-5) 

3.78±0.75 

4(2-5) 

3.87±0.82 

4(2-5) 
5.410 0.144 

N (Köy: 32; Belde: 26; �lçe Merkezi: 179; �l Merkezi: 52) 

Tablo 6�da ö�retmenlerin maddelere verdikleri yan�tlar, görev yap�lan yerle�im birimi 

de�i�keni aç�s�ndan incelenmi� ve bilgi teknolojilerini kullanma beceri puan� bak�m�ndan 

anlaml� farkl�l�k tespit edilmi�tir (p= 0.003). Farkl�l���n hangi gruplardan kaynakland���n� 

belirlemek için, bu madde ile ilgili Mann Whitney U testi yap�lm��t�r. 
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Tablo 7 

Görev Yap�lan Yer De�i�kenine Göre Anlaml� Farkl�l�k Bulunan �Bilgi Teknolojilerini 

Kullanma Becerisi� �lgili Maddenin �ncelenmesinin Mann Whitney U Testi Sonuçlar� 

  p Mann-

Whitney U 

  p Mann-

Whitney U 

Köy Belde 0.342 359 Belde �lçe merkezi 0.020 1716.5 

Köy �lçe merkezi 0.224 2506 Belde �l merkezi 0.001 385 

Köy �l merkezi 0.012 577 �lçe merkezi �l merkezi 0.029 3793 

N (Köy: 32; Belde: 26; �lçe Merkezi: 179; �l Merkezi: 52)

Tablo 7 incelendi�inde, il merkezinde görev yapan ö�retmenler ile köy, belde ve ilçe 

merkezinde görev yapan ö�retmenler aras�nda anlaml� farkl�l�k görülmektedir (S�ras� ile 

p=0.012, p=0.001 ve p=0.029). Tablo 6�ya bak�ld���nda il merkezinde görev yapan 

ö�retmenlerin, �Bilgi Teknolojilerini Kullanma Becerisi� ile ilgili maddeye verdikleri 

yan�tlar�n medyan de�erinin (4), beldede görev yapan ö�retmenlerden (3) daha fazla oldu�u, 

ilçe merkezinde görev yapan ö�retmenlerle medyan de�erleri ayn� (4) olmas�na ra�men il 

merkezinde görev yapan ö�retmenlerin min-max (2-5) de�erlerinin daha fazla oldu�u, köyde 

görev yapan ö�retmenlerle medyan (min-max) 4 (2-5) de�erleri ayn� olmas�na ra�men il 

merkezinde  görev  yapan  ö�retmenlerin  ilgili  maddeye  verdikleri  yan�tlar�n  ortalamas�n�n  

( = 4.04), köyde ( = 3.53) görev yapan ö�retmenlerin ortalamas�ndan daha yüksek 

oldu�u görülmektedir. Bu bulgulara dayal� olarak il merkezinde görev yapan ö�retmenlerin, 

Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�, bilgi teknolojilerini kullanma becerisini kazand�rmada, 

di�er yerle�im bölgelerinde görev yapan ö�retmenlere göre, daha etkili bulduklar� yorumu 

yap�labilir. 

  Tablo 7�de görülen bir di�er anlaml� farkl�l�k, ilçe merkezleri ile beldelerde görev 

yapan ö�retmenler aras�ndad�r. Farkl�l���n hangi grup lehine oldu�unu görmek için bulgular�n 

yer ald��� Tablo 6 incelendi�inde, ilçe merkezlerinde görev yapan ö�retmenlerin ilgili 

maddeye verdikleri yan�tlar�n medyan de�eri (4),  beldede (3) görev yapan ö�retmenlerden 
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daha yüksek oldu�u görülmektedir. Bu bulguya göre, ilçe merkezlerinde görev yapan 

ö�retmenler, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n, bilgi teknolojilerini kullanma becerisini 

kazand�rmada, beldede görev yapan ö�retmenlere göre daha etkili oldu�u konusunda görü�

belirtmi�lerdir. 

 Ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenlerin, �Hayat Bilgisi Dersi Kazan�mlar�n�n ilkö�retim 

Program�nda Yer Alan Ortak ve Derse Özgü Becerileri Kazand�rma Düzeyi Anketi�ndeki 

Hayat Bilgisi dersine özgü 5 adet beceriye ait maddelere verdikleri yan�tlar, görev yap�lan 

yerle�im birimi de�i�kenine ba�l� olarak incelenmi� ve ortaya ç�kan bulgular Tablo 8�de 

gösterilmi�tir.  

Tablo 8

Hayat Bilgisi Dersine Özgü Becerilere Ait Görü�lerin Görev Yap�lan Yer Birimi De�i�keni 

Aç�s�ndan �ncelenmesinin Kruskal Wallis Testi Sonuçlar� 

Maddeler 

Köy 

��± ss 
mdn (min- max) 

Belde 

��± ss 
mdn (min- max) 

�lçe merkezi 

��± ss 
mdn (min- max) 

�l merkezi 

��± ss 
mdn (min- max) Ki-kare 

p 

Kaynaklar� Et. 

Kul. Becerisi 

14.56±2.55 

14,5(8-20) 

14.19±2.80 

14(5-18) 

14.60±2.63 

15(6-20) 

14.23±3.35 

14(6-20) 
0.357 0.949 

Güvenlik ve 

Kor. Sa�. Bec. 

19.50±2.58 

20(12-25) 

17.88±3.3 

19(9-23) 

19.07±3.27 

20(8-25) 

19.83±8.27 

20(12-74) 
3.068 0.381 

Öz Yönetim 

Becerisi 

43.59±6.84 

44(27-58) 

42.15±8.69 

43.5(17-56) 

44.82±7.56 

45(17-60) 

46.52±12.87 

44.5(24-102) 
3.213 0.360 

Bilimin Temel 

Kavramlar�n� 

Tan�ma Becerisi 

25.28±4.18 

25.5(17-35) 

24.54±4.83 

27(13-32) 

25.75±4.53 

27(7-35) 

27.31±7.66 

27.5(13-68) 4.550 0.208 

Temalarla �lgili 

Temel Kav. 

Tan�ma Becerisi 

3.75±0.80 

4(2-5) 

3.46±0.99 

4(2-5) 

3.86±2.86 

4(2-5) 

3.90±0.75 

4(2-5) 5.253 0.154 

N (Köy: 32; Belde: 26; �lçe Merkezi: 179; �l Merkezi: 52) 
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 Tablo 8�de, ö�retmen görü� anketinde yer alan Hayat Bilgisi dersine özgü becerilere 

verilen yan�tlar, görev yap�lan yerle�im birimi de�i�keni aç�s�ndan incelenmi� ve anlaml� bir 

farkl�l�k bulunamam��t�r. 

 Ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenlerin, �Hayat Bilgisi Dersi Kazan�mlar�n�n ilkö�retim 

Program�nda Yer Alan Ortak ve Derse Özgü Becerileri Kazand�rma Düzeyi Anketi�ndeki 

ortak becerilerin yer ald��� ilk 9 maddeye verdikleri yan�tlar, mesleki k�dem de�i�kenine ba�l� 

olarak incelenmi� ve ortaya ç�kan bulgular Tablo 9�da gösterilmi�tir.  
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Tablo 9 

Ortak Beceriye Ait Görü�lerin, Mesleki K�dem De�i�keni Aç�s�ndan �ncelenmesine Ait 

Kruskal Wallis Testi Sonuçlar�

Maddeler 

0-5 y�l 

��± ss 
mdn (min- max) 

6-10 y�l 

��± ss 
mdn (min- max) 

11-15 y�l 

��± ss 
mdn (min- max) 

16-20 y�l 

��± ss 
mdn (min- max) 

21 y�l + 

��± ss 
mdn (min- max) 

Ki-kare p 

Ele�tirel 

Dü�. Bec. 

3.67±0.65 

4(3-5) 

3.29±0.87 

3,5(2-5) 

3.43±0.84 

4(1-5) 

3.90±0.64 

4(2-5) 

3.68±0.88 

4(1-5) 
14.879 0.005 

Yarat�c� 

Dü�. Bec. 

3.67±0.78 

4(2-5) 

3.35±0.81 

3,5(2-5) 

3.33±0.75 

3(1-5) 

3.85±0.69 

4(2-5) 

3.65±0.88 

4(1-5) 
14.38 0.006 

Ara�t�rma 

Becerisi 

3.67±0.89 

4(2-5) 

3.41±0.82 

4(1-5) 

3.54±0.75 

4(1-5) 

3.97±0.85 

4(1-5) 

3.75±0.79 

4(1-5) 
15.481 0.004 

�leti�im 

Becerisi 

4.00±0.60 

4(3-5) 

3.91±0.71 

4(2-5) 

3.65±0.3 

4(2-5) 

4.14±0.68 

4(2-5) 

3.81±0.88 

4(1-5) 
11.906 0.018 

Problem 

Çöz. Bec.  

3.42±0.51 

3(3-4) 

3.32±0.88 

3(2-5) 

3.41±0.79 

3(1-5) 

3.69±0.86 

4(2-5) 

3.65±0.81 

4(1-5) 
10.676 0.030 

Bilgi Tek. 

Kul. Bec. 

3.17±0.94 

3(2-5) 

3.53±0.83 

3,5(2-5) 

3.57±0.92 

4(1-5) 

3.85±0.85 

4(1-5) 

3.84±0.89 

4(1-5) 
12.529 0.014 

Giri�imci-

lik Bec. 

350±0.90 

3(2-5) 

3.29±0.80 

3(2-5) 

3.33±0.78 

3(2-5) 

3.69±0.93 

4(1-5) 

3.54±0.87 

4(1-5) 
7.927 0.094 

Türkçe�yi 

D. E. ve 

G. K.  Be. 

3.75±0.97 

4(2-5) 

3.74±0.62 

4(2-5) 

3.54±0.61 

4(2-5) 

3.90±0.71 

4(3-5) 

3.82±0.80 

4(2-5) 8.672 0.070 

Karar Ver. 

Becerisi 

4.08±0.79 

4(3-5) 

3.62±0.78 

4(2-5) 

3.65±0.65 

4(2-5) 

3.86±0.75 

4(2-5) 

3.75±0.84 

4(2-5) 
5.096 0.278 

N (0-5 y�l: 12, 6-10 y�l: 34, 11-15 y�l: 54, 16-20 y�l 59, 21+ y�l: 130) 

 Tablo 9�da yer alan 9 adet ortak beceriye ait yan�tlar, mesleki k�dem de�i�keni 

aç�s�ndan incelendi�inde; ele�tirel dü�ünme becerisi (p= 0.005), yarat�c� dü�ünme becerisi   

(p= 0.006), ara�t�rma becerisi (p= 0.004), ileti�im becerisi (p= 0.018), problem çözme becerisi 

(p= 0.030) ve bilgi teknolojilerini kullanma becerisi (p= 0.014) maddelerine verilen yan�tlarda 
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anlaml ! farkl l k! görülmektedir.! Bu! maddeler! ile! ilgili! farkl l � n! hangi! gruplar! aras nda!

kaynakland � n !belirlemek!için!Mann!Whitney!U!testi!yap lm �!ve!sonuçlar !Tablo!10,!11,!12,!

13,!14,!15!ve!16�da!gösterilmi�tir.!

Tablo!10!

Mesleki K�dem De�i�kenine Göre Anlaml� Farkl�l�k Bulunan �Ele�tirel Dü�ünme Becerisi� 

�le �lgili Maddenin �ncelenmesinin Mann Whitney U Testi Sonuçlar� 

! ! p! Mann-

Whitney!

U!

! ! p! Mann-

Whitney!

U!

! ! p! Mann-

Whitney!

U!

0-5 

y�l 

6-10 y�l 0.257! 162! 6-10 

y�l 

11-15 

y�l 

0.423! 833! 11-15 

y�l 

16-20 

y�l 

0.003! 1142!

0-5 

y�l 

11-15 

y�l 

0.552! 292! 6-10 

y�l 

16-20 

y�l 

0.001! 634! 11-15 

y�l 

21 y�l 

+ 

0.047! 2928.5!

0-5 

y�l 

16-20 

y�l 

0.201! 282! 6-10 

y�l 

21 y�l 

+ 

0.015! 1670! 16-20 

y�l 

21 y�l 

+ 

0.200! 3443.5!

0-5 

y�l 

21 y�l + 0.615! 719!      ! !

N!(!0-5!y l:!12,!6-10!y l:!34,!11-15!y l:!54,!16-20!y l!59,!21+!y l:!130)!

Tablo!10!incelendi�inde,!!16-20!y l!aras nda!görev!yapan!ö�retmenler!ile!6-10!y l!ve!

11-15! y l! aras ! görev! yapan! ö�retmenler! aras nda! anlaml ! farkl l k! görülmektedir.! Bu!

farkl l � n!görülebilece�i!bulgular n! yer!ald � !Tablo!9�a!bak ld � nda,!16-20!y l! aras ! görev!

yapan!ö�retmenlerin!ilgili!maddeye!verdikleri!yan tlar n!medyan!de�erinin!(4),!6-10!y l!aras !

görev! yapan! ö�retmenlerin! medyan! de�erinden! (3,5)! büyük! oldu�u,! 11-15! y l! aras ! görev!

yapan!ö�retmenler!ile!medyan!de�erleri!ayn !(4)!olmas na!ra�men!min-max!de�erlerinin!16-!

20! y l! aras ! görev! yapan! (2-5)! ö�retmenlerin,! 11-15! y l! aras ! görev! yapan! ö�retmenlerden!!!!

(1-5)! fazla! oldu�u! görülmektedir.! Bu! bulgulara! dayal ! olarak! 16-20! y l! aras ! görev! yapan!

ö�retmenlerin,! di�er! iki! gruba! göre! Hayat! Bilgisi! dersi! kazan mlar n ,! ele�tirel! dü�ünme!

becerisini!kazand rmada!daha!etkili!bulduklar !söylenebilir.!
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Yine Tablo 10�da görülen bir di�er anlaml� farkl�l�k, 21 ve daha fazla y�l görev yapan 

ö�retmenler ile 6-10 y�l ve 11-15 y�l aras� görev yapan ö�retmenler aras�nda oldu�u 

görülmektedir. Bu farkl�l���n görülebilece�i bulgular�n yer ald��� Tablo 9�a bak�ld���nda 21 ve 

daha fazla y�l görev yapan ö�retmenlerin ilgili maddeye verdikleri yan�tlar�n medyan 

de�erinin (4), mesleki k�demi 6-10 y�l aras� olan ö�retmenlerin medyan de�erinden (3,5) fazla 

oldu�u, 11-15 y�l aras� görev yapan ö�retmenler ile medyan (min-max) 4 (1-5) de�erleri ayn� 

olmas�na ra�men 21 ve daha fazla y�l görev yapan ö�retmenlerin ilgili maddeye verdikleri 

yan�tlar�n ortalamas�n�n ( = 3.68), 11- 15 y�l aras� mesleki k�deme sahip ö�retmenlerden    

( = 3,43) fazla oldu�u görülmektedir.  Bu bulguya dayal� olarak 21 ve daha fazla y�l görev 

yapan ö�retmenlerin, di�er iki gruba göre Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�, ele�tirel dü�ünme 

becerisini kazand�rmada daha etkili bulduklar� yorumu yap�labilir. Narin (2007) taraf�ndan 

yap�lan ara�t�rmada �Hayat Bilgisi program�nda yer alan beceriler ele�tirel dü�ünme becerisi 

kazand�r�r� önermesi çe�itli de�i�kenlere ba�l� olarak incelenmi�, 21 ve daha fazla y�l görev 

yapan ö�retmenler %54.8 oran�yla en fazla olumlu görü� bildiren grup olmu�tur. En az 

olumlu görü� bildiren grup %13.9 ile 11-20 y�l aras� görev yapan ö�retmenler olmu�tur. Narin 

(2007) taraf�ndan yap�lan ara�t�rman�n bulgular� ile Tablo 10�daki bulgular�n örtü�tü�ü 

söylenebilir.  
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Tablo 11 

Mesleki K�dem De�i�kenine Göre Anlaml� Farkl�l�k Bulunan �Yarat�c� Dü�ünme Becerisi�  

�le �lgili Maddenin �ncelenmesinin Mann Whitney U Testi Sonuçlar� 

   

p 

Mann-

Whitney 

U 

   

p 

Mann-

Whitney 

U 

   

p 

Mann-

Whitney 

U 

0-5 

y�l 

6-10 

y�l 

0.253 162 6-10 

y�l 

11-15 

y�l 

0.863 899.5 11-15 

y�l 

16-20 

y�l 

0.001 1043.5 

0-5 

y�l 

11-15 

y�l 

0.159 246.5 6-10 

y�l 

16-20 

y�l 

0.006 6925 11-15 

y�l 

21 y�l 

+ 

0.016 2772.5 

0-5 

y�l 

16-20 

y�l 

0.520 316.5 6-10 

y�l 

21 y�l 

+ 

0.076 1801.5 16-20 

y�l 

21 y�l 

+ 

0.184 3406.5 

0-5 

y�l 

21 y�l 

+ 

0.950 772         

N (0-5 y�l: 12, 6-10 y�l: 34, 11-15 y�l: 54, 16-20 y�l 59, 21+ y�l: 130)

Tablo 11 incelendi�inde 16-20 y�l aras� görev yapan ö�retmenler ile 6-10 ve 11-15 y�l 

aras� görev yapan ö�retmenlerin görü�leri aras�nda anlaml� farkl�l�k bulunmaktad�r (S�ras� ile 

p= 0.006 ve p= 0.001). Bu farkl�l���n görülebilece�i bulgular�n yer ald��� Tablo 9�a 

bak�ld���nda, 16-20 y�l aras�nda mesleki k�deme sahip ö�retmenlerin ilgili maddeye verdikleri 

yan�tlar�n medyan de�erinin (4), 6-10 y�l (3,5) ve 11-15 y�l (3) aras� mesleki k�deme sahip 

ö�retmenlerin medyan de�erinden daha yüksek oldu�u görülmektedir. Bu bulguya dayal� 

olarak 16-20 y�l aras� mesleki k�deme sahip ö�retmenlerin, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�, 

di�er iki gruba göre, yarat�c� dü�ünme becerisini kazand�rmada daha etkili bulduklar� 

söylenebilir. 

Tablo 11�de görülen bir di�er anlaml� farkl�l�k, 21 ve daha fazla y�l görev yapan 

ö�retmenler ile 11-15 y�l aras� görev yapan ö�retmenler aras�ndad�r. Bu farkl�l���n 

görülebilece�i bulgular� yer ald���, Tablo 9�a bak�ld���nda 21 ve daha fazla y�l görev yapan 

ö�retmenlerin ilgili maddeye verdikleri yan�tlar�n medyan de�eri (4), 11-15 y�l aras� görev 
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yapan ö�retmenlerin medyan de�erinden (3) daha yüksektir. Bu bulguya dayal� olarak 21 ve 

daha fazla y�l görev yapan ö�retmenler, 11-15 y�l aras� görev yapan ö�retmenlere göre Hayat 

Bilgisi dersi kazan�mlar�n�, yarat�c� dü�ünme becerisini kazand�rmada daha etkili bulduklar� 

söylenebilir. 

Tablo 12 

Mesleki K�dem De�i�kenine Göre Anlaml� Farkl�l�k Bulunan �Ara�t�rma Becerisi� �le �lgili 

Maddenin �ncelenmesinin Mann Whitney U Testi Sonuçlar� 

   

p 

Mann-

Whit-

ney U 

   

p 

Mann-

Whitney 

U 

   

p 

Mann-

Whit-

ney U 

0-5 y�l 6-10 y�l 0.447 176 6-10 y�l 11-15 

y�l 

0.574 858,5 11-15 

y�l 

16-20 

y�l 

0.003 1118 

0-5 y�l 11-15 

y�l 

0.655 299.5 6-10 y�l 16-20 

y�l 

0.002 651 11-15 

y�l 

21 y�l 

+ 

0.027 2869 

0-5 y�l 16-20 

y�l 

0.239 282.5 6-10 y�l 21 y�l 

+ 

0.014 1681 16-20 

y�l 

21 y�l 

+ 

0.090 3309 

0-5 y�l 21 y�l + 0.585 715         

N (0-5 y�l: 12, 6-10 y�l: 34, 11-15 y�l: 54, 16-20 y�l 59, 21+ y�l: 130) 

Tablo 12 incelendi�inde 16-20 y�l aras� mesleki k�deme sahip ö�retmenler ile 6-10 ve 

11-15 y�l aras� mesleki k�deme sahip ö�retmenler aras�nda anlaml� farkl�l�k görülmektedir 

(S�ras� ile p= 0.002 ve p= 0.003). Bu farkl�l���n görülebilece�i bulgular�n yer ald��� Tablo 9 

incelendi�inde, 16-20 y�l aras� görev yapan ö�retmenlerin maddeye verdikleri yan�tlar�n 

medyan (min-max) 4 (1-5) de�erleri, 6-10 ve 11-15 y�l aras� görev yapan ö�retmenler ile ayn� 

olmas�na ra�men 16-20 y�l aras� görev yapan ö�retmenlerin ilgili maddeye verdikleri 

yan�tlar�n aritmetik ortalamas� ( = 3.97), 6-10 y�l ( = 3.41) ve 11-15 y�l ( = 3.54) 

aras� görev yapan ö�retmenlerin ortalamas�ndan daha yüksektir. Bu bulguya dayal� olarak   

16-20 y�l aras� görev yapan ö�retmenler, di�er iki gruba göre Hayat Bilgisi dersi 
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kazan mlar n n,! ara�t rma! becerisini! kazand rmada! daha! etkili! oldu�u! konusunda! görü�

belirtmi�lerdir.!

Tablo! 12! incelenmeye! devam! edildi�inde,! 21! ve! daha! fazla! y l! görev! yapan!

ö�retmenler!ile!11-15!y l!aras !görev!yapan!ö�retmenlerin!görü�leri!aras nda!anlaml !farkl l k!

vard r.!B!farkl l �a! ili�kin!bulgular n!yer!ald � !Tablo!9! incelendi�inde,!21!ve!daha!fazla!y l!

görev! yapan! ö�retmenler! ile! 11-15! y l! aras ! görev! yapan! ö�retmenlerin! ilgili! maddeye!

verdikleri!yan tlar n!medyan!(min-max)!de�erlerinin!4(1-5)!ayn !oldu�u!görülmektedir.!Ancak!

21! ve! daha! fazla! süre! görev! yapan! ö�retmenlerin! ilgili! maddeye! verdikleri! yan tlar n!

ortalamas ! ! ( =! 3.65),! 11-15! y l! ( =! 3.33)! aras ! görev! yapan! ö�retmenlerin!

ortalamas ndan! daha! yüksektir.! Bu! bulguya! dayal ! olarak! 21! ve! daha! fazla! y l! görev! yapan!

ö�retmenler! 11-15! y l! aras ! görev! yapan! ö�retmenlere! göre! Hayat! Bilgisi! dersi!

kazan mlar n n,! yarat c ! dü�ünme! becerisini! kazand rmada! daha! etkili! oldu�u! konusunda!

görü�! belirtmi�lerdir.! Narin�in! (2007)! yapm �! oldu�u! ara�t rmada! �Hayat! Bilgisi! Dersi!

Ö�retim! Program �nda! Yer! Alan! Beceriler! Yarat c ! Dü�ünme! Becerisi! Kazand r r�! ifadesi!

ö�retmenlerin! meslekteki! hizmet! süresi! de�i�kenine! ba�l ! olarak! incelenmi�! ve! en! fazla!

olumlu! görü�! bildiren! grup! %! 48.4! oran yla! 21! ve! daha! fazla! y l! görev! yapan! ö�retmenler!

olmu�tur.! En! az! olumlu! görü�! bildiren! grup! %13.9! oran yla! 11-20! y l! aras ! görev! yapan!

ö�retmenler! olmu�tur.! Narin�in! (2007)! ula�t � ! bu! bulgu! ile! Tablo! 12�deki! bulgular n n!

örtü�tü�ü!söylenebilir.!
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Tablo 13 

Mesleki K�dem De�i�kenine Göre Anlaml� Farkl�l�k Bulunan ��leti�im Becerisi� �le �lgili 

Maddenin �ncelenmesinin Mann Whitney U Testi Sonuçlar� 

   

p 

Mann

Whit-

ney U 

   

p 

Mann-

Whitney 

U 

   

p 

Mann-

Whitney 

U 

0-5 y�l 6-10 

y�l 

0.753 193 6-10 

y�l 

11-15 

y�l 

0.123 761.5 11-15 

y�l 

16-20 

y�l 

0.001 1058 

0-5 y�l 11-15 

y�l 

0.145 249 6-10 

y�l 

16-20 

y�l 

0.131 835 11-15 

y�l 

21 y�l 

+ 

0.146 3078.5 

0-5 y�l 16-20 

y�l 

0.442 310 6-10 

y�l 

21 y�l + 0.710 2126.5 16-20 

y�l 

21 y�l 

+ 

0.020 3097 

0-5 y�l 21 y�l 

+ 

0.584 712         

N (0-5 y�l: 12, 6-10 y�l: 34, 11-15 y�l: 54, 16-20 y�l 59, 21+ y�l: 130) 

Tablo 13 incelendi�inde, 11-15 y�l ve 21 ve daha fazla y�l görev yapan ö�retmenler ile 

16-20 y�l aras� görev yapan ö�retmenlerin görü�leri aras�nda anlaml� farkl�l�k oldu�u 

görülmektedir. (S�ras� ile p= 0.001 ve p= 0.020). Bu farkl�l�klara ili�kin bulgular�n oldu�u 

Tablo 9 incelendi�inde, 11-15, 16-20 ve 21 ve daha fazla y�l görev yapan ö�retmenlerin 

maddeye verdikleri yan�tlar�n medyan (min-max) de�erleri 4(2-5) ayn� olmas�na ra�men, 16-

20 y�l aras� görev yapan ö�retmenlerin ilgili maddeye verdikleri yan�tlar�n ortalamas�              

( = 4.14), 11-15 y�l ( = 3.65) ve 21 ve daha fazla y�l ( = 3.81) görev yapan 

ö�retmenlerin ortalamas�ndan daha yüksektir. Bu bulguya dayal� olarak 16-20 y�l aras� görev 

yapan ö�retmenlerin Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� ileti�im becerisi kazand�rmada 11- 15 

ve 21 ve daha fazla y�l görev yapan ö�retmenlere göre daha etkili bulduklar� söylenebilir. 
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Tablo 14 

Mesleki K�dem De�i�kenine Göre Anlaml� Farkl�l�k Bulunan �Problem Çözme Becerisi� �le 

�lgili Maddenin �ncelenmesinin Mann Whitney U Testi Sonuçlar� 

   

p 

Mann-

Whitne

y U 

   

p 

Mann-

Whitney 

U 

   

p 

Mann-

Whitney 

U 

0-5 y�l 6-10 

y�l 

0.696 189.5 6-10 

y�l 

11-15 

y�l 

0.601 861.5 11-15 

y�l 

16-20 

y�l 

0.044 1266 

0-5 y�l 11-15 

y�l 

0.985 323 6-10 

y�l 

16-20 

y�l 

0.040 761 11-15 

y�l 

21 y�l 

+ 

0.023 2824 

0-5 y�l 16-20 

y�l 

0.174 272 6-10 

y�l 

21 y�l 

+ 

0.024 1696 16-20 

y�l 

21 y�l 

+ 

0.747 3732 

0-5 y�l 21 y�l 

+ 

0.160 606         

N (0-5 y�l: 12, 6-10 y�l: 34, 11-15 y�l: 54, 16-20 y�l 59, 21+ y�l: 130) 

Tablo 14 incelendi�inde 16-20 y�l aras� görev yapan ö�retmenler ile 6-10 ve 11-15 y�l 

aras� görev yapan ö�retmenler aras�nda anlaml� farkl�l�k görülmektedir  (S�ras� ile p= 0.040 ve 

p= 0.044). Bu farkl�l���n görülebilece�i bulgular�n yer ald��� Tablo 9�a bak�ld���nda, 16-20 y�l 

aras� görev yapan ö�retmenlerin ilgili maddeye verdikleri yan�tlar�n medyan de�erinin (4), 

11-15 y�l (3) ve 6-10 y�l (3) aras� görev yapan ö�retmenlerin medyan de�erinden daha yüksek 

oldu�u görülmektedir. Bu bulguya dayal� olarak 16-20 y�l aras� k�deme sahip ö�retmenlerin, 

di�er iki k�dem grubunda yer alan ö�retmenlere göre, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�, 

problem çözme becerisini kazand�rmada daha etkili bulduklar� yönünde görü�e sahip 

olduklar� söylenebilir. 

Yine Tablo 14�te, 21 ve daha fazla y�l görev yapan ö�retmenler ile 6-10 y�l aras� görev 

yapan ö�retmenlerin görü�leri aras�nda anlaml� farkl�l�k oldu�u görülmektedir (p= 0.024). Bu 

farkl�l��a ili�kin bulgular�n yer ald��� Tablo 9 incelendi�inde, 21 ve daha fazla y�l görev yapan 

ö�retmenlerin ilgili maddeye verdikleri yan�tlar�n medyan de�eri (4), 6-10 y�l (3) aras� görev 
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yapan ö�retmenlerin medyan de�erinden daha yüksektir. Bu bulguya dayal� olarak 21 ve daha 

fazla y�l görev yapan ö�retmenler, 6-10 y�l aras� görev yapan ö�retmenlere göre Hayat Bilgisi 

dersi kazan�mlar�n�, problem çözme becerisini kazand�rmada daha etkili bulduklar� 

söylenebilir. Narin�in (2007) yapm�� oldu�u çal��mada ö�retmenlere; �Hayat Bilgisi Dersi 

Ö�retim Program��nda Yer Alan Beceriler Problem Çözme Becerisi Kazand�r�r� ifadesi 

yöneltilmi� ve en fazla olumlu görü� bildiren grup %48.4 oran�yla 21 ve daha fazla y�l görev 

yapan ö�retmenler olmu�tur. En az olumlu görü� bildiren grup ise %37.6 ile 11-20 y�l aras� 

görev yapan ö�retmenler olmu�tur. Narin (2007) ula�t��� bu sonuçta 21 ve daha fazla y�l 

görev yapan ö�retmenler, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�, problem çözme becerisi 

kazand�rmada daha etkili bulmu�lard�r. Narin�in (2007) ula�t��� bu sonuç ile Tablo 14�te yer 

alan bulgular�n birbiri ile örtü�tü�ü söylenebilir. 

Tablo 15 

Mesleki K�dem De�i�kenine Göre Anlaml� Farkl�l�k Bulunan �Bilgi Teknolojilerini Kullanma 

Becerisi�  �le �lgili Maddenin �ncelenmesinin Mann Whitney U Testi Sonuçlar� 

   

p 

Mann-

Whit-

ney U 

   

P 

Mann-

Whitney 

U 

   

p 

Mann-

Whitn

ey U 

0-5 

y�l 

6-10 

y�l 

0.211 157 6-10 

y�l 

11-15 

y�l 

0.553 853.5 11-15 y�l 16-20 

y�l 

0.092 1325 

0-5 

y�l 

11-15 

y�l 

0.110 234 6-10 

y�l 

16-20 

y�l 

0.039 764 11-15 y�l 21 y�l + 0.073 2962 

0-5 

y�l 

16-20 

y�l 

0.012 203 6-10 

y�l 

21 y�l + 0.036 1726.5 16-20 y�l 21 y�l + 0.958 3818 

0-5 

y�l 

21 y�l 

+ 

0.014 464.5         

N (0-5 y�l: 12, 6-10 y�l: 34, 11-15 y�l: 54, 16-20 y�l 59, 21+ y�l: 130) 
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Tablo 15 incelendi�inde 16-20 y�l aras� görev yapan ö�retmenler ile 0-5 ve 6-10 y�l 

aras� görev yapan ö�retmenler aras�nda anlaml� farkl�l�k görülmektedir (S�ras� ile p= 0.012 ve 

p= 0.039). Bu farkl�l���n görülebilece�i bulgular�n yer ald��� Tablo 9�a bak�ld���nda, 16-20 y�l 

aras� görev yapan ö�retmenlerin maddeye verdikleri yan�tlar�n medyan de�eri (4), 0-5 y�l (3) 

ve 6-10 y�l (3.5) aras� görev yapan ö�retmenlerin medyan de�erinden daha yüksektir. Bu 

bulguya dayal� olarak 16-20 y�l aras� görev yapan ö�retmenlerin, di�er iki gruba göre Hayat 

Bilgisi dersi kazan�mlar�n�, bilgi teknolojilerini kullanma becerisini kazand�rmada daha etkili 

bulduklar� söylenebilir.

 Tablo 15 incelenmeye devam edildi�inde 21 ve daha fazla y�l görev yapan 

ö�retmenler ile 0-5 y�l ve 6-10 y�l aras� görev yapan ö�retmenler aras�nda anlaml� farkl�l�k 

vard�r. Bu farkl�l���n görülebilece�i bulgular�n yer ald��� Tablo 9�a bak�ld���nda, 21 ve daha 

fazla y�l görev yapan ö�retmenlerin ilgili maddeye verdikleri yan�tlar�n medyan de�eri (4),   

0-5 y�l (3) ve 6-10 y�l (3.5) aras� görev yapan ö�retmenlerin medyan de�erinden daha 

yüksektir. Bu bulgu, 21 ve daha fazla y�l görev yapan ö�retmenlerin, 0-5 y�l ve 6-10 y�l aras� 

görev yapan ö�retmenlere göre Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�, bilgi teknolojilerini 

kullanma becerisini kazand�rmada daha etkili bulduklar�n� göstermektedir. 

Ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenlerin, �Hayat Bilgisi Dersi Kazan�mlar�n�n ilkö�retim 

Program�nda Yer Alan Ortak ve Derse Özgü Becerileri Kazand�rma Düzeyi Anketi�nde yer 

alan, Hayat Bilgisi dersine özgü 5 adet beceriye ait maddelere verdikleri yan�tlar mesleki 

k�dem de�i�kenine ba�l� olarak incelenmi� ve ortaya ç�kan bulgular Tablo 16�da 

gösterilmi�tir. 
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Tablo 16 

Hayat Bilgisi Dersine Özgü Becerilere Ait Görü�lerin Mesleki K�dem De�i�keni Aç�s�ndan 

�ncelenmesinin Kruskal Wallis Testi Sonuçlar� 

Maddeler 

0-5 y�l 

��± ss 

mdn (min- 

max)

6-10 y�l 

��± ss 

mdn (min- 

max)

11-15 y�l 

��± ss 

mdn (min- 

max)

16-20 y�l 

��± ss 

mdn (min- 

max)

21 y�l + 

��± ss 

mdn (min- 

max)

Ki-

kare 
p 

Kaynaklar� Etkin 

Kullanma Becerisi 

14.33±2.90 

15(8-20) 

14.53±2.45 

15(9-20) 

14.24±2.24 

14(9-19) 

14.98±2.51 

15(8-20) 

14.38±3.14 

14(5-20) 

3.971 0.410 

Güvenlik ve Korumay� 

Sa�lama Becerisi  

20.25±2.38 

20(15-24) 

18.12±3.51 

19(8-24) 

18.20±3.56 

19(10-25) 

19.97±2.53 

20(14-25) 

19.34±5.77 

19(9-74) 

13.12 0.011 

Öz Yönetim Becerisi 45.08±8.26 

45(33-58) 

42.50±7.13 

42(27-57) 

42.98±6.99 

45(21-56) 

48.29±7.97 

47(17-60) 

45.34±10.09 

45(17-102) 

10.061 0.039 

Bilimin Temel Kav. 

Tan�ma Becerisi 

24.67±5.91 

23(17-35) 

24.41±4.66 

25.5(14-35) 

24.76±3.74 

25(14-30) 

26.81±4.47 

28(10-35) 

26.40±6.03 

28(7-68) 

12.958 0.011 

Temalarla �lg. Te. Kav. 

Tan�ma Becerisi 

3.92±0.67 

4(3-5) 

3.62±0.78 

4(2-5) 

3.65±0.76 

4(2-5) 

4.03±0.76 

4(2-5) 

3.84±0.71 

4(2-5) 

10.597 0.031 

N (0-5 y�l: 12, 6-10 y�l: 34, 11-15 y�l: 54, 16-20 y�l 59, 21+ y�l: 130) 

Tablo 16�da yer alan 5 adet Hayat Bilgisi dersine özgü beceriye ait yan�tlar, mesleki 

k�dem de�i�keni aç�s�ndan incelenmi� ve güvenlik ve korumay� sa�lama becerisi (p= 0.011), 

öz yönetim becerisi (p= 0.039), bilimin temel kavramlar�n� tan�ma becerisi (p= 0.011) ve 

temalarla ilgili temel kavramlar� tan�ma becerisi (p= 0.031) maddelerine verilen yan�tlarda 

anlaml� farkl�l�k bulunmu�tur. Bu maddelerle ilgili farkl�l���n hangi gruplardan 

kaynakland���n� belirlemek için, ikili kar��la�t�rma testleri yap�lm�� ve sonuçlar� Tablo 17, 18, 

19 ve 20�de verilmi�tir. 
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Tablo 17 

Mesleki K�dem De�i�kenine Göre Anlaml� Farkl�l�k Bulunan �Güvenlik ve Korumay� 

Sa�lama Becerisi� �le �lgili Maddenin �ncelenmesinin Mann Whitney U Testi Sonuçlar� 

   

p 

Mann-

Whit. U 

   

p 

Mann-

Whitney U 

   

p 

Mann-

Whit. U 

0-5 

y�l 

6-10 

y�l 

0.042 123.5 6-10 

y�l 

11-15 

y�l 

0.869 899 11-15 

y�l 

16-20 

y�l 

0.003 3081.5 

0-5 

y�l 

11-15 

y�l 

0.070 217 6-10 

y�l 

16-20 

y�l 

0.006 662 11-15 

y�l 

21 y�l 

+ 

0.189 3118 

0-5 

y�l 

16-20 

y�l 

0.894 345.5 6-10 

y�l 

21 y�l 

+ 

0.193 1084.5 16-20 

y�l 

21 y�l 

+ 

0.038 1891.5 

0-5 

y�l 

21 y�l 

+ 

0.173 595.5         

N (0-5 y�l: 12, 6-10 y�l: 34, 11-15 y�l: 54, 16-20 y�l 59, 21+ y�l: 130) 

Tablo 17 incelendi�inde 16-20 y�l aras� görev yapan ö�retmenler ile 6-10, 11-15 ve 21 

ve daha fazla y�l görev yapan ö�retmenler aras�nda anlaml� farkl�l�k görülmektedir (S�ras� ile 

p= 0.006, p= 0.003 ve p= 0.038). Bu farkl�l���n görülebilece�i bulgular�n yer ad��� Tablo 

16�ya bak�ld���nda, 16-20 y�l aras� görev yapan ö�retmenlerin ilgili maddeye verdikleri 

yan�tlar�n medyan de�eri (20), 6-10 y�l (19), 11-15 y�l (19) ve 21 ve daha fazla y�l (19) görev 

yapan ö�retmenlerin medyan de�erinden daha yüksektir. Bu bulgu, 16-20 y�l aras� görev 

yapan ö�retmenlerin di�er üç gruba göre Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�, güvenlik ve 

korumay� sa�lama becerisini kazand�rmada daha etkili bulduklar�n� göstermektedir. 

Tablo 17 incelemeye devam edildi�inde, 0-5 y�l aras� görev yapan ö�retmenler ile     

6-10 y�l aras� görev yapan ö�retmenler aras�nda anlaml� farkl�l�k vard�r (p= 0.042). Bu 

farkl�l�klara ili�kin Tablo 16�da yer alan bulgular incelendi�inde, 0-5 y�l aras� görev yapan 

ö�retmenlerin ilgili maddeye verdikleri yan�tlar�n medyan de�eri (20), 6-10 y�l (19) aras� 

görev yapan ö�retmenlerin medyan de�erinden daha yüksek oldu�u görülmektedir. Bu 
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bulguya dayal� olarak 0-5 y�l aras� görev yapan ö�retmenlerin, 6-10 y�l aras� görev yapan 

ö�retmenlere göre Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n, güvenlik ve korumay� sa�lama 

becerisini kazand�rmada daha etkili oldu�unu dü�ündükleri söylenebilir. 

Tablo 18 

Mesleki K�dem De�i�kenine Göre Anlaml� Farkl�l�k Bulunan �Öz Yönetim Becerisi� �le �lgili 

Maddenin �ncelenmesinin Mann Whitney U Testi Sonuçlar� 

   

p 

Mann-

Whitney 

U 

   

p 

Mann-

Whitney 

U 

   

p 

Mann-

Whitney 

U 

0-5 

y�l 

6-10 

y�l 

0.341 166 6-10 

y�l 

11-15 

y�l 

0.517 842.5 11-15 

y�l 

16-20 

y�l 

0.012 2987 

0-5 

y�l 

11-15 

y�l 

0.434 277 6-10 

y�l 

16-20 

y�l 

0.008 673.5 11-15 

y�l 

21 y�l 

+ 

0.111 3349.5 

0-5 

y�l 

16-20 

y�l 

0.559 316 6-10 

y�l 

21 y�l + 0.065 1155 16-20 

y�l 

21 y�l 

+ 

0.163 1755.5 

0-5 

y�l 

21 y�l 

+ 

0.959 773        

N (0-5 y�l: 12, 6-10 y�l: 34, 11-15 y�l: 54, 16-20 y�l 59, 21+ y�l: 130) 

Tablo 18 incelendi�inde 16-20 y�l aras� görev yapan ö�retmenler ile 6-10 ve 11-15 y�l 

aras� görev yapan ö�retmenler aras�nda anlaml� farkl�l�k görülmektedir (S�ras� ile p= 0.008 ve 

p= 0.012). Farkl�l���n görülebilece�i bulgular�n yer ald��� Tablo 16�ya bak�ld���nda, 16-20 y�l 

aras� görev yapan ö�retmenlerin maddeye verdikleri yan�tlar�n medyan de�eri (47), 6-10 y�l 

(42) ve 11-15 y�l (45) y�l aras� görev yapan ö�retmenlerin medyan de�erinden daha yüksektir. 

Bu bulguya dayal� olarak 16-20 y�l aras� görev yapan ö�retmenlerin, di�er iki k�dem y�l�na 

sahip ö�retmenlere göre Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�, öz yönetim becerisini 

kazand�rmada daha etkili bulduklar� söylenebilir. 
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Tablo 19 

Mesleki K�dem De�i�kenine Göre Anlaml� Farkl�l�k Bulunan �Bilimin Temel Kavramlar�n� 

Tan�ma� �le �lgili Maddenin �ncelenmesinin Mann Whitney U Testi Sonuçlar� 

   

p 

Mann-

Whit. U 

   

p 

Mann-

Whit. U 

   

p 

Mann-

Whit. U 

0-5 

y�l 

6-10 y�l 0.870 197.5 6-10 

y�l 

11-15 

y�l 

0.618 860.5 11-15 

y�l 

16-20 

y�l 

0.006 2760 

0-5 

y�l 

11-15 

y�l 

0.660 298 6-10 

y�l 

16-20 

y�l 

0.012 690 11-15 

y�l 

21 y�l 

+ 

0.021 3559 

0-5 

y�l 

16-20 

y�l 

0.118 253 6-10 

y�l 

21 y�l 

+ 

0.029 1120 16-20 

y�l 

21 y�l 

+ 

0.424 16765 

0-5 

y�l 

21 y�l + 0.221 614.5         

N (0-5 y�l: 12, 6-10 y�l: 34, 11-15 y�l: 54, 16-20 y�l 59, 21+ y�l: 130) 

Tablo 19 incelendi�inde 16-20 y�l aras� görev yapan ö�retmenler ile 6-10 ve 11-15 y�l 

aras� görev yapan ö�retmenler aras�nda anlaml� farkl�l�k görülmektedir (S�ras� ile p= 0.012 ve 

p= 0.006). Bu farkl�l���n görülebilece�i bulgular�n yer ald��� Tablo 16�ya bak�ld���nda, 16-20 

y�l aras� görev yapan ö�retmenlerin maddeye verdikleri yan�tlar�n medyan de�eri (28), 6-10 

y�l (25.5) ve 11-15 y�l (25) aras� görev yapan ö�retmenlerin medyan de�erinden daha 

yüksektir. Bu bulguya dayal� olarak, 16-20 y�l aras� görev yapan ö�retmenlerin, di�er iki 

gruba göre Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�, bilimin temel kavramlar�n� tan�ma becerisi 

kazand�rmada daha etkili bulduklar� yorumu yap�labilir. 

Tablo 19 incelenmeye devam edildi�inde, 21 ve üzeri y�l görev yapan ö�retmenler ile 

6-10 y�l ve 11-15 y�l aras� görev yapan ö�retmenler aras�nda anlaml� farkl�l�k görülmektedir 

(S�ras� ile p=0.029 ve 0.021). Bu farkl�l���n görülebilece�i bulgular�n yer ald��� Tablo 16�ya 

bak�ld���nda 21 ve daha y�l görev yapan ö�retmenlerin ilgili maddeye verdikleri yan�tlar�n 

medyan de�eri (28), 6-10 y�l (25.5) ve 11-15 y�l (25) aras� görev yapan ö�retmenlerin medyan 

de�erinden daha yüksek oldu�u görülmektedir. Bu bulguya dayal� olarak 21 ve daha fazla y�l 
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görev yapan ö�retmenler, 6-10 ve 11-15 y�l aras� görev yapan ö�retmenlere göre Hayat 

Bilgisi dersi kazan�mlar�n�, bilimin temel kavramlar�n� tan�mada daha etkili bulduklar� 

söylenebilir.

Tablo 20

Mesleki K�dem De�i�kenine Göre Anlaml� Farkl�l�k Bulunan �Temalarla �lgili Temel 

Kavramlar� Tan�ma� �le �lgili Maddenin �ncelenmesinin Mann Whitney U Testi Sonuçlar� 

   

p 

Mann-

Whit-

ney U 

   

p 

Mann-

Whitney 

U 

   

p 

Mann-

Whitney  

U 

0-5 

y�l 

6-10 

y�l 

0.280 165 6-10 

y�l 

11-15 

y�l 

0.876 901.5 11-15 

y�l 

16-20 

y�l 

0.007 1168.5 

0-5 

y�l 

11-15 

y�l 

0.297 267.5 6-10 

y�l 

16-20 

y�l 

0.014 721 11-15 

y�l 

21 y�l 

+ 

0.100 3031.5 

0-5 

y�l 

16-20 

y�l 

0.515 315.5 6-10 

y�l 

21 y�l 

+ 

0.120 1872 16-20 

y�l 

21 y�l 

+ 

0.076 3285.5 

0-5 

y�l 

21 y�l 

+ 

0.814 752         

N (0-5 y�l: 12, 6-10 y�l: 34, 11-15 y�l: 54, 16-20 y�l 59, 21+ y�l: 130) 

Tablo 20 incelendi�inde 16-20 y�l aras� görev yapan ö�retmenler ile 6-10 ve 11-15 y�l 

aras� görev yapan ö�retmenler aras�nda anlaml� farkl�l�k görülmektedir (S�ras� ile p= 0.014 ve 

p= 0.007). Gruplar aras�ndaki bu anlaml� farkl�l���n görülebilece�i bulgular�n yer ald��� Tablo 

16�ya bak�ld���nda, 6-10, 11-15 ve 16-20 y�l aras� görev yapan ö�retmenlerin medyan     

(min-max) de�erlerinin ayn� oldu�u görülmektedir. Ancak; 16-20 aras� görev yapan 

ö�retmenlerin maddeye verdikleri yan�tlar�n ortalamas� ( = 4.03), 6-10 y�l ( = 3.62) ve 

11-15 y�l ( = 3.65) aras� görev yapan ö�retmenlerin ortalamas�ndan daha yüksektir. Bu 

bulguya dayal� olarak 16-20 y�l aras� görev yapan ö�retmenler di�er iki k�dem y�l�na sahip 
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ö�retmenlere göre Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�, temalarla ilgili temel kavramlar� 

kazand�rmada daha etkili bulduklar� söylenebilir. 

Ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenlerin, �Hayat Bilgisi Dersi Kazan�mlar�n�n ilkö�retim 

Program�nda Yer Alan Ortak ve Derse Özgü Becerileri Kazand�rma Düzeyi Anketi�nde yer 

alan, ortak becerilerin yer ald��� ilk 9 maddeye verdikleri yan�tlar okutulan s�n�f de�i�kenine 

ba�l� olarak incelenmi� ve ortaya ç�kan bulgular Tablo 21�de gösterilmi�tir. 

Tablo 21 

Ortak Becerilere Ait Görü�lerin Okutulan S�n�f De�i�keni Aç�s�ndan �ncelenmesine Ait 

Kruskal Wallis Testi Sonuçlar�

Maddeler 

1.s�n�f 

��± ss 
mdn (min- max)

2.s�n�f 

��± ss 
mdn (min- max)

3.s�n�f 

��± ss 
mdn (min- max)

Ki-

kare 
p 

Ele�tirel Dü�ünme Becerisi 3.60±0.89 

4(1-5) 

3.67±0.89 

4(2-5) 

3.64±0.75 

4(1-5) 
0.312 0.856 

Yarat�c� Dü�ünme Becerisi 3.59±0.85 

4(1-5) 

3.68±0.85 

4(2-5) 

3.53±0.79 

4(1-5) 
1.611 0.447 

Ara�t�rma Becerisi 3.74±0.86 

4(1-5) 

3.71±0.86 

4(1-5) 

3.70±0.73 

4(2-5) 
0.589 0.745 

�leti�im Becerisi 3.82±0.85 

4(1-5) 

3.86±0.86 

4(2-5) 

3.90±0.70 

4(2-5) 
0.232 0.891 

Problem Çözme Becerisi 3.57±0.77 

4(1-5) 

3.56±0.86 

4(1-5) 

3.56±0.85 

4(1-5) 
0.013 0.993 

Bilgi Teknolojilerini Kullanma 

Becerisi 

3.73±0.95 

4(1-5) 

3.76±0.90 

4(2-5) 

3.71±0.81 

4(2-5) 
0.647 0.723 

Giri�imcilik Becerisi 3.50±0.93 

4(1-5) 

3.54±0.88 

4(2-5) 

3.48±0.80 

3,5(2-5) 
0.399 0.819 

Türkçe�yi Do�ru, Etkili ve Güzel 

Kullanma Becerisi 

3.80±0.70 

4(2-5) 

3.79±0.83 

4(2-5) 

3.76±0.68 

4(2-5) 
0.293 0.864 

Karar Verme Becerisi 3.84±0.73 

4(2-5) 

3.82±0.79 

4(2-5) 

3.62±0.82 

4(2-5) 
4.321 0.115 

(N= 1. S�n�f: 100, 2. S�n�f: 90, 3. S�n�f: 94) 

Tablo 21�de yer alan 9 adet ortak beceriye ait yan�tlar, okutulan s�n�f de�i�keni 

aç�s�ndan incelenmi� ve ilgili maddelere verilen yan�tlarda anlaml� farkl�l�k bulunamam��t�r.
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Ara�t rmaya! kat lan! ö�retmenlerin,! �Hayat! Bilgisi! Dersi! Kazan mlar n n! ilkö�retim!

Program nda!Yer!Alan!Ortak!ve!Derse!Özgü!Becerileri!Kazand rma!Düzeyi!Anketi�nde!yer!

alan,!Hayat!Bilgisi! dersinin!kazand rmas !beklenen!5! adet!beceriye! ait!maddelere!verdikleri!

yan tlar,! okutulan! s n f! de�i�kenine! ba�l ! olarak! incelenmi�! ve! ortaya! ç kan! bulgular! Tablo!

22�de!gösterilmi�tir.!

Tablo!22!

Hayat Bilgisi Dersine Özgü Becerilere Ait Görü�lerin Okutulan S�n�f De�i�keni Aç�s�ndan 

�ncelenmesinin Kruskal Wallis Testi Sonuçlar� 

Maddeler!

1.s n f!

��±!ss!

mdn!(min-!max)

2.s n f!

��±!ss!

mdn!(min-!max)

3.s n f!

��±!ss!

mdn!(min-!max)

Ki-kare! p!

Kaynaklar !Etkin!

Kullanma!Becerisi!

14.70±2.58!

14(8-20)!

14.44±2.82!

15(6-20)!

14.41±2.92!

15(5-20)!
0.094! 0.954!

Güvenlik!ve!Kor.!

Sa�.!Bec.!

19.52±6.42!

20(8-74)!

19.08±3.36!

20(10-25)!

18.83±2.92!

19(9-24)!
0.750! 0.687!

Öz!Yönetim!

Becerisi!

45.57±9.23!

46(17-102)!

44.57±8.36!

45(21-60)!

44.27±8.85!

44.5(17-89)!
1.755! 0.416!

Bilimin!Te.!Kav.!

Tan ma!Becerisi!

26.22±6.34!

28(7-68)!

25.99±4.94!

26.5(14-35)!

25.51±4.14!

27(13-35)!
0.604! 0.739!

Temalarla!�lg.!Te.!

Kav.!Tan.!Becerisi!

3.81±0.75!

4(2-5)!

3.87±0.80!

4(2-5)!

3.80±0.70!

4(2-5)!
0.511! 0.775!

(N=!1.!S n f:!100,!2.!S n f:!90,!3.!S n f:!94)!

Tablo!22�de!yer!alan!Hayat!Bilgisi!dersine!özgü!5!adet!beceriye!ait!yan tlar,!okutulan!

s n f! de�i�keni! aç s ndan! incelenmi�! ve! ilgili! maddelere! verilen! yan tlarda! anlaml ! farkl l k!

bulunamam �t r.!

Ara�t rmaya! kat lan! ö�retmenlerin,! �Hayat! Bilgisi! Dersi! Kazan mlar n n! ilkö�retim!

Program nda!Yer!Alan!Ortak!ve!Derse!Özgü!Becerileri!Kazand rma!Düzeyi!Anketi�nde!yer!

alan,!Hayat!Bilgisi! dersinin!kazand rmas !beklenen!5! adet!beceriye! ait!maddelere!verdikleri!
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yan tlar,! e�itim!durumu!de�i�kenine!ba�l !olarak! incelenmi�!ve!ortaya! ç kan!bulgular!Tablo!

23�te!gösterilmi�tir.!

Tablo!23!

Ortak Beceriye Ait Görü�lerin, E�itim Durumu De�i�keni Aç�s�ndan �ncelenmesine Ait 

Kruskal Wallis Testi Sonuçlar�

Maddeler!

Lisans!

��±!ss!
mdn!(min-!max)

E�itim!Enst.!

��±!ss!
mdn!(min-!max)

2+2!lisans!

��±!ss!
mdn!(min-!max)

Lisansüstü!

��±!ss!
mdn!(min-!max)

Di�er!

��±!ss!
mdn!(min-!max)

Ki-kare! p!

Ele�tirel!

Dü�.!Bec.!

3.65±0.84!

4(1-5)!

3.65±0.88!

4(2-5)!

3.65±0.82!

4(2-5)!

2.80±0.42!

3(2-3)!

3.87±0.74!

4(2-5)!

15.765! 0.003!

Yarat c !

Dü�.!Bec.!

3.59±081!

4(1-5)!

3.71±0.87!

4(1-5)!

3.63±0.77!

4(2-5)!

2.80±0.63!

3(2-4)!

3.80±0.94!

4(2-5)!

12.233! 0.016!

Ara�t rma!

Becerisi!

3.69±0.85!

4(1-5)!

3.84±0.72!

4(2-5)!

3.67±0.82!

4(1-5)!

3.10±0.74!

3(2-4)!

4.13±0.52!

4(3-5)!

12.499! 0.014!

�leti�im!

Becerisi!

3.88±0.75!

4(1-5)!

3.86±0.79!

4(2-5)!

3.82±0.95!

4(2-5)!

3.60±0.70!

4(2-4)!

4.07±0.88!

4(2-5)!

2.573! 0.632!

Problem!

Çöz.!Bec.!

3.55±0.85!

4(1-5)!

3.63±0.73!

4(1-5)!

3.63±0.85!

4(2-5)!

2.90±0.57!

3(2-4)!

3.87±0.64!

4(2-5)!

11.865! 0.018!

Bilgi!Tek.!!

Kullanma!

Becerisi!

3.69±0.92!

4(1-5)!

3.84±0.85!

4(2-5)!

3.76±0.81!

4(2-5)!

2.80±0.63!

3(2-4)!

4.33±0.62!

4(3-5)!

20.413! 0.001!

Giri�imcilik!

Becerisi!

3.50±0.86!

4(1-5)!

3.57±0.84!

4(2-5)!

3.53±0.86!

4(2-5)!

2.70±0.48!

3(2-3)!

3.80±0.94!

4(2-5)!

11.982! 0.017!

Türkçeyi!

Do�.!Et.!ve!

Güz.!Kul.!

Becerisi!

3.74±0.73!

4(2-5)!

3.90±0.65!

4(2-5)!

3.75±,0.74!

4(2-5)!

3.30±0.82!

3.5(2-4)!

4.07±0.88!

4(2-5)!

7.75! 0.101!

Karar!

Verme!

Becerisi!

3.75±0.75!

4(2-5)!

3,73±0.88!

4(2-5)!

3.80±0.75!

4(2-5)!

3.20±0.63!

3(2-4)!

4.13±0.74!

4(2-5)!

10.617! 0.031

N!(Lisans:!163,!E�itim!Enstitüsü:49,!2+2!Lisans!Tamamlama:51,!Lisansüstü:10,!Di�er:15)!

Tablo! 23�te! ö�retmenlerin! maddelere! verdikleri! yan tlar! e�itim! durumu! de�i�keni!

aç s ndan! incelenmi�,! ele�tirel! dü�ünme! becerisi! (p=! 0.003),! yarat c ! dü�ünme! becerisi!!!!!!!!

(p=! 0.016),! ara�t rma! becerisi! (p=! 0.014),! problem! çözme! becerisi! (p=! 0.018),! bilgi!
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teknolojilerini kullanma becerisi (p= 0.001), giri�imcilik becerisi (p= 0.017) ve karar verme 

becerisi (p= 0.031) ile ilgili maddelerde anlaml� farkl�l�k tespit edilmi�tir. Farkl�l���n hangi 

gruplardan kaynakland���n� belirlemek için, bu maddelerle ilgili Mann Whitney U testi 

yap�lm�� ve sonuçlar� Tablo 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30�da gösterilmi�tir. 

Tablo 24 

E�itim Durumu De�i�kenine Göre Anlaml� Farkl�l�k Bulunan �Ele�tirel Dü�ünme Becerisi�  

�le �lgili Maddenin �ncelenmesinin Mann Whitney U Testi Sonuçlar� 

   

p 

Mann-

Whitney 

U 

   

p 

Mann-

Whitney 

U 

   

p 

Mann-

Whit-

ney U 

Lisans E�itim 

E. 

0.980 3985 E�itim 

E. 

2+2 

lisans 

0.969 1244.5 2+2 

lisans 

Lisan- 

üstü 

0.001 95 

Lisans 2+2 

lisans 

0.993 4153.5 E�itim 

E. 

Lisan-

üstü 

0.002 99 2+2 

lisans 

di�er 0.363 331.5 

Lisans Lisan-

üstü 

0.001 293 E�itim 

E. 

di�er 0.414 321.5 Lisan-

üstü 

di�er 0.001 17 

Lisans di�er 0.328 1059.5        

N (Lisans: 163, E�itim Enstitüsü:49, 2+2 Lisans Tamamlama:51, Lisansüstü:10, Di�er:15) 

Tablo 24 incelendi�inde, lisansüstü e�itim basama��ndan mezun ö�retmenler ile 

lisans, e�itim enstitüsü, 2+2 lisans tamamlama ve di�er e�itim basama��ndan mezun 

ö�retmenler aras�nda anlaml� farkl�l�k görülmektedir (S�ras� ile p= 0.001, p= 0.002, p= 0.001 

ve p= 0.001). Bu farkl�l��a ili�kin bulgular�n görülebilece�i Tablo 23�e bak�ld���nda, 

lisansüstü e�itim basama�� mezunu ö�retmenlerin ilgili maddeye verdikleri yan�tlar�n medyan 

de�eri (3), lisans (4), e�itim enstitüsü (4), 2+2 lisans tamamlama (4) ve di�er (4) e�itim 

basamaklar�ndan mezun ö�retmenlerin medyan de�erinden daha azd�r. Bu bulguya dayal� 

olarak lisansüstü e�itim basama�� mezunu ö�retmenlerin, di�er dört gruba göre Hayat Bilgisi 

dersi kazan�mlar�n�, ele�tirel dü�ünme becerisini kazand�rmada daha az etkili bulduklar� 

yorumu yap�labilir. 
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Tablo 25 

E�itim Durumu De�i�kenine Göre Anlaml� Farkl�l�k Bulunan �Yarat�c� Dü�ünme Becerisi�  

�le �lgili Maddenin �ncelenmesinin Mann Whitney U Testi Sonuçlar� 

   

p 

Mann-

Whitney 

U 

   

p 

Mann-

Whitney 

U 

   

p 

Mann-

Whitney 

U 

Lisans E�itim 

E. 

0.268 3611.5 E�itim 

E. 

2+2 

lisans 

0.402 1137.5 2+2 

lisans 

Lisan-

üstü 

0.003 113 

Lisans 2+2 

lisans 

0.952 4135 E�itim 

E. 

Lisan-

üstü 

0.001 96.5 2+2 

lisans 

di�er 0.502 341.5 

Lisans Lisan-

üstü 

0.002 371 E�itim 

E. 

di�er 0.838 355.5 Lisan-

üstü 

di�er 0.014 31 

Lisans di�er 0.418 1080         

N (Lisans: 163, E�itim Enstitüsü:49, 2+2 Lisans Tamamlama:51, Lisansüstü:10, Di�er:15) 

Tablo 25 incelendi�inde, lisansüstü e�itim basama��ndan mezun ö�retmenler ile 

lisans, e�itim enstitüsü, 2+2 lisans tamamlama ve di�er e�itim basama��ndan mezun 

ö�retmenler aras�nda anlaml� farkl�l�k görülmektedir (S�ras� ile p= 0.002, p= 0.001, p= 0.003 

ve p= 0.014). Bu farkl�l��a ili�kin Tablo 23�te yer alan bulgular incelendi�inde, lisansüstü 

e�itim basama�� mezunu ö�retmenlerin ilgili maddeye verdikleri yan�tlar�n medyan de�eri 

(3), lisans (4), e�itim enstitüsü (4), 2+2 lisans tamamlama (4) ve di�er (4) e�itim 

basamaklar�ndan mezun ö�retmenlerin medyan de�erinden daha azd�r. Bu bulguya dayal� 

olarak lisansüstü e�itim basama�� mezunu ö�retmenlerin, di�er dört gruba göre Hayat Bilgisi 

dersi kazan�mlar�n�, yarat�c� dü�ünme becerisini kazand�rmada daha az etkili bulduklar� 

söylenebilir. 
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Tablo 26 

E�itim Durumu De�i�kenine Göre Anlaml� Farkl�l�k Bulunan �Ara�t�rma Becerisi�� �le �lgili 

Maddenin �ncelenmesinin Mann Whitney U Testi Sonuçlar� 

   

p 

Mann-

Whit-

ney U 

   

p 

Mann-

Whit-

ney U 

   

p 

Mann-

Whit-

ney U 

Lisans E�itim 

E. 

0.263 3612.5 E�itim 

E. 

2+2 

lisans 

0.265 1108.5 2+2 lisans Lisan-

üstü 

0.028 152 

Lisans 2+2 

lisans 

0.867 4097.5 E�itim 

E. 

Lisan-

üstü 

0.004 119 2+2 lisans di�er 0.036 262.5 

Lisans Lisans-

üstü 

0.018 482 E�itim 

E. 

di�er 0.156 293 Lisans-

üstü 

di�er 0.002 22 

Lisans di�er 0.040 866         

N (Lisans: 163, E�itim Enstitüsü:49, 2+2 Lisans Tamamlama:51, Lisansüstü:10, Di�er:15) 

Tablo 26 incelendi�inde, di�er seçene�ini i�aretleyen ö�retmenler ile lisans, 2+2 lisans 

tamamlama ve lisansüstü e�itim basamaklar�ndan mezun ö�retmenler aras�nda anlaml� 

farkl�l�k görülmektedir  (S�ras� ile p= 0.040, p= 0.036, p= 0.002 ve p= 0.014). Bu farkl�l���n 

görülebilece�i bulgular�n yer ald��� Tablo 23�e bak�ld���nda, di�er e�itim basamaklar�ndan 

mezun olan ö�retmenlerin ilgili maddeye verdikleri yan�tlar�n medyan de�eri (4), lisansüstü 

e�itim basama�� mezunu (3) ö�retmenlerden fazla oldu�u, lisans ve 2+2 lisans tamamlama 

mezunu ö�retmenler ile medyan de�erleri ayn� (4) olmas�na ra�men min-max de�erlerinin 

di�er e�itim basama�� mezunu ö�retmenlerin (3-5) daha fazla oldu�u görülmektedir. Bu 

bulgulara dayal� olarak di�er e�itim basamaklar�ndan mezun olmu� ö�retmenlerin, di�er üç 

gruba göre Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�, ara�t�rma becerisini kazand�rmada daha etkili 

bulduklar� yorumu yap�labilir. 

Tablo 26 incelenmeye devam edildi�inde, lisansüstü e�itim basama��ndan mezun olan 

ö�retmenler ile lisans, e�itim enstitüsü ve 2+2 lisans tamamlama e�itim basamaklar�ndan 

mezun olan ö�retmenler aras�nda anlaml� farkl�l�k görülmektedir (S�ras� ile p= 0.018,            
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p= 0.004 ve p= 0.028). Farkl�l���n görülebilece�i bulgular�n yer ald��� Tablo 23�e 

bak�ld���nda, lisansüstü e�itim basama�� mezun olan ö�retmenlerin ilgili maddeye verdikleri 

yan�tlar�n medyan de�eri (3), lisans (4), e�itim enstitüsü (4) ve 2+2 lisans tamamlama (4) 

e�itim basamaklar�ndan mezun ö�retmenlerin medyan de�erinden daha azd�r. Bu bulguya 

dayal� olarak lisansüstü e�itim alan ö�retmenlerin, di�er üç gruba göre Hayat Bilgisi dersi 

kazan�mlar�n�, ara�t�rma becerisini kazand�rmada daha az etkili bulduklar� yorumu yap�labilir. 

Tablo 27 

E�itim Durumu De�i�kenine Göre Anlaml� Farkl�l�k Bulunan �Problem Çözme Becerisi� �le 

�lgili Maddenin �ncelenmesinin Mann Whitney U Testi Sonuçlar� 

   

p 

Mann-

Whitney 

U 

   

p 

Mann-

Whit-

ney U 

   

p 

Mann-

Whitney 

U 

Lisans E�itim 

E. 

0.440 3725 E�itim 

E. 

2+2 

lisans 

0.919 1236 2+2 

lisans 

Lisans

-üstü 

0.009 128.5 

Lisans 2+2 

lisans 

0.579 3956.5 E�itim 

E. 

Lisans- 

üstü 

0.002 105 2+2 

lisans 

di�er 0.237 312 

Lisans Lisan- 

üstü 

0.008 437.5 E�itim 

E. 

di�er 0.163 292 Lisans-

üstü 

di�er 0.001 19.5 

Lisans di�er 0.087 919         

N (Lisans: 163, E�itim Enstitüsü:49, 2+2 Lisans Tamamlama:51, Lisansüstü:10, Di�er:15) 

Tablo 27 incelendi�inde, lisansüstü e�itim basama��ndan mezun olan ö�retmenler ile 

lisans, e�itim enstitüsü, 2+2 lisans tamamlama ve di�er e�itim basamaklar�ndan mezun 

ö�retmenler aras�nda anlaml� farkl�l�k görülmektedir (S�ras� ile p= 0.008, p= 0.002, p= 0.009 

ve p= 0.001). Bu farkl�l��a ili�kin bulgular�n görülebilece�i Tablo 23�e bak�ld���nda, 

lisansüstü e�itim basama��ndan mezun olan ö�retmenlerin ilgili maddeye verdikleri yan�tlar�n 

medyan de�eri (3), lisans (4), e�itim enstitüsü (4), 2+2 lisans tamamlama (4) ve di�er (4) 

e�itim basamaklar�ndan mezun ö�retmenlerin medyan de�erinden daha azd�r. Bu bulguya 

dayal� olarak, lisansüstü e�itim basama�� mezunu ö�retmenlerin, di�er dört gruba göre Hayat 
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Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n,  problem çözme becerisini kazand�rmadaki etkilili�ini daha az 

bulduklar� söylenebilir. 

Tablo 28 

E�itim Durumu De�i�kenine Göre Anlaml� Farkl�l�k Bulunan �Bilgi Teknolojilerini Kullanma 

Becerisi� �le �lgili Maddenin �ncelenmesinin Mann Whitney U Testi Sonuçlar� 

   

p 

Mann-

Whitney 

U 

   

p 

Mann-

Whitney 

U 

   

p 

Mann-

Whit-

ney U 

Lisans E�itim 

E. 

0.337 3657 E�itim 

E. 

2+2 

lisans 

0.620 1183.5 2+2 

lisans 

Lisans

-üstü 

0.001 95.5 

Lisans 2+2 

lisans 

0.691 4014 E�itim 

E. 

Lisans-

üstü 

0.001 86.5 2+2 

lisans 

di�er 0.015 237 

Lisans lisanü

stü 

0.001 349 E�itim 

E. 

di�er 0.042 250 lisanü

stü 

di�er 0.001 8 

Lisans di�er 0.006 735         

N (Lisans: 163, E�itim Enstitüsü:49, 2+2 Lisans Tamamlama:51, Lisansüstü:10, Di�er:15) 

Tablo 28 incelendi�inde, lisansüstü e�itim basama��ndan mezun olan ö�retmenler ile 

lisans, e�itim enstitüsü, 2+2 lisans tamamlama ve di�er e�itim basamaklar�ndan mezun 

ö�retmenler aras�nda anlaml� farkl�l�k görülmektedir (S�ras� ile p= 0.001, p= 0.001, p= 0.001 

ve p= 0.001). Bu farkl�l���n görülebilece�i bulgular�n yer ald��� Tablo 23�e bak�ld���nda, 

lisansüstü e�itim basama��ndan mezun olan ö�retmenlerin ilgili maddeye verdikleri yan�tlar�n 

medyan de�eri (3), lisans (4), e�itim enstitüsü (4), 2+2 lisans tamamlama (4) ve di�er (4) 

e�itim basamaklar�ndan mezun ö�retmenlerin medyan de�erinden daha azd�r. Bu bulguya 

dayal� olarak lisansüstü e�itim basama�� mezunu ö�retmenlerin, di�er dört gruba göre Hayat 

Bilgisi dersi kazan�mlar�n�, bilgi teknolojilerini kullanma becerisini kazand�rmada, daha az 

etkili bulduklar� söylenebilir. 

Tablo 28 incelenmeye devam edildi�inde, di�er e�itim basama�� mezunu ö�retmenler 

ile lisans, e�itim enstitüsü, 2+2 lisans tamamlama ve lisansüstü e�itim basamaklar� mezunu 
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ö�retmenler aras�nda anlaml� farkl�l�k görülmektedir (S�ras� ile p= 0.006, p= 0.042, p= 0.015 

ve p= 0.001). Bu farkl�l�klara ili�kin Tablo 13�te yer alan bulgular incelendi�inde, di�er 

e�itim basama��ndan mezun olan ö�retmenlerin ilgili maddeye verdikleri yan�tlar�n medyan� 

(4), lisansüstü e�itim basama�� mezunu ö�retmenlerden (3) fazla oldu�u, lisans, e�itim 

enstitüsü ve 2+2 lisans tamamlama e�itim basamaklar�ndan mezun ö�retmenler ile medyan 

de�erleri ayn� (4) olmas�na ra�men di�er e�itim basama�� mezunu ö�retmenlerin min-max 

de�erlerinin (3-5), lisans (1-5), e�itim enstitüsü (2-5) ve 2+2 lisans tamamlama (2-5) mezunu 

ö�retmenlerden fazla oldu�u görülmektedir. Bu bulgu, di�er e�itim basama�� mezunu 

ö�retmenlerin, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n, bilgi teknolojilerini kullanma becerisini 

kazand�rmadaki etkilili�ini di�er dört gruba göre, daha fazla bulduklar�n� göstermektedir. 

Tablo 29 

E�itim Durumu De�i�kenine Göre Anlaml� Farkl�l�k Bulunan �Giri�imcilik Becerisi� �le �lgili 

Maddenin �ncelenmesinin Mann Whitney U Testi Sonuçlar� 

   

p 

Mann-

Whitney 

U 

   

p 

Mann-

Whitney 

U 

   

p 

Mann-

Whitney 

U 

Lisans E�itim 

E. 

0.589 3803.5 E�itim 

E. 

2+2 

lisans 

0.884 1230 2+2 

lisans 

Lisans

-üstü 

0.003 110 

Lisans 2+2 

lisans 

0.714 4024.5 E�itim 

E. 

Lisans

-üstü 

0.002 100 2+2 

lisans 

di�er 0.365 327.5 

Lisans Lisans-

üstü 

0.002 367.5 E�itim 

E. 

di�er 0.411 321 Lisans

-üstü 

di�er 0.005 26 

Lisans di�er 0.256 1019         

N (Lisans: 163, E�itim Enstitüsü:49, 2+2 Lisans Tamamlama:51, Lisansüstü:10, Di�er:15) 

Tablo 29 incelendi�inde, lisansüstü e�itim basama��ndan mezun olan ö�retmenler ile 

lisans, e�itim enstitüsü, 2+2 lisans tamamlama ve di�er e�itim basamaklar�ndan mezun 

ö�retmenler aras�nda anlaml� farkl�l�k görülmektedir (S�ras� ile p= 0.002, p= 0.002, p= 0.003 

ve p= 0.005). Bu farkl�l���n görülebilece�i bulgular�n yer ald��� Tablo 23�e bak�ld���nda, 
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lisansüstü e�itim basama��ndan mezun olan ö�retmenlerin ilgili maddeye verdikleri yan�tlar�n 

medyan de�eri (3), lisans (4), e�itim enstitüsü (4), 2+2 lisans tamamlama (4) ve di�er (4) 

e�itim basamaklar�ndan mezun ö�retmenlerin medyan de�erinden daha azd�r. Bu bulgu, 

lisansüstü e�itim basama�� mezunu ö�retmenlerin, di�er dört gruba göre Hayat Bilgisi dersi 

kazan�mlar�n�n, giri�imcilik becerisini kazand�rmadaki etkilili�ini daha az bulduklar�n� 

göstermektedir. 

Tablo 30 

E�itim Durumu De�i�kenine Göre Anlaml� Farkl�l�k Bulunan �Karar Verme Becerisi� �le 

�lgili Maddenin �ncelenmesinin Mann Whitney U Testi Sonuçlar� 

   

p 

Mann-

Whitney 

U 

   

p 

Mann-

Whitney 

U 

   

p 

Mann-

Whitney 

U 

Lisans E�itim 

E. 

0.972 3981.5 E�itim 

E. 

2+2 

lisans 

0.794 1214.5 2+2 

lisans 

Lisans

-üstü 

0.018 143.5 

Lisans 2+2 

lisans 

0.766 4053.5 E�itim 

E. 

Lisans

-üstü 

0.051 154 2+2 

lisans 

di�er 0.084 281 

Lisans Lisans- 

üstü 

0.014 474.5 E�itim 

E. 

di�er 0.092 269.5 Lisans

-üstü 

di�er 0.004 24.5 

Lisans Di�er 0.034 863         

N (Lisans: 163, E�itim Enstitüsü:49, 2+2 Lisans Tamamlama:51, Lisansüstü:10, Di�er:15) 

Tablo 30 incelendi�inde, lisansüstü e�itim basama��ndan mezun olan ö�retmenler ile 

lisans, 2+2 lisans tamamlama ve di�er e�itim basamaklar�ndan mezun ö�retmenler aras�nda 

anlaml� farkl�l�k görülmektedir (S�ras� ile p= 0.014, p= 0.018, ve p= 0.004). Bu farkl�l���n 

görülebilece�i bulgular�n yer ald��� Tablo 23�e bak�ld���nda, lisansüstü e�itim basama��ndan 

mezun olan ö�retmenlerin ilgili maddeye verdikleri yan�tlar�n medyan de�eri (3), lisans (4), 

2+2 lisans tamamlama (4) ve di�er (4) e�itim basamaklar�ndan mezun ö�retmenlerin medyan 

de�erinden daha azd�r. Bu bulguya dayal� olarak lisansüstü e�itim basama�� mezunu 
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ö�retmenler, di�er üç gruba göre Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n, karar verme becerisini 

kazand�rmada daha az etkili oldu�u konusunda görü� belirttikleri söylenebilir. 

Ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenlerin, �Hayat Bilgisi Dersi Kazan�mlar�n�n �lkö�retim 

Program�nda Yer Alan Ortak ve Derse Özgü Becerileri Kazand�rma Düzeyi Anketi�nde yer 

alan, Hayat Bilgisi dersine özgü becerilerin yer ald��� 5 maddeye verdikleri yan�tlar e�itim 

durumu de�i�kenine ba�l� olarak incelenmi� ve ortaya ç�kan bulgular Tablo 31�de 

gösterilmi�tir. 

Tablo 31 

Hayat Bilgisi Dersine Özgü Becerilere Ait Görü�lerin, E�itim Durumu De�i�keni Aç�s�ndan 

�ncelenmesinin Kruskal Wallis Testi Sonuçlar� 

N (Lisans: 163, E�itim Enstitüsü:49, 2+2 Lisans Tamamlama:51, Lisansüstü:10, Di�er:15 

Tablo 31�de, ö�retmen görü� anketinde yer alan Hayat Bilgisi dersine özgü becerilere 

verilen yan�tlar, e�itim durumu de�i�keni aç�s�ndan incelenmi� ve öz yönetim becerisi        

Maddeler 
       Lisans 

��± ss 
mdn (min- max)

E�itim Enst. 

��± ss 
mdn (min- max)

2+2 lisans 

��± ss 
mdn (min- max)

Lisansüstü 

��± ss 
mdn (min- max)

Di�er 

��± ss 
mdn (min- max)

Ki-kare p 

Kay. Etkin 

Kul. Bec. 

14.50±2.64 

15(6-20) 

14.43±3.29 

15(5-20) 

14.25±2.83 

14(6-20) 

14.20±1.82 

14(12-17) 

15.73±2.73 

15(12-20) 

3.21 0.523 

Güvenlik ve 

Korumay� 

Sa�. Bec. 

19.19±3.20 

20(8-25) 

18.57±3.25 

19(9-40) 

19.51±8.24 

19(12-74) 

17.30±4.52 

17.5(10-23) 

20.53±2.75 

20(14-24) 

8.367 0.079 

Öz Yönetim 

Becerisi 

44.83±7.37 

45(17-60) 

45.08±10.25 

46(17-89) 

46.59±10.90 

45(24-102) 

33.80±6.65 

34.5(21-44) 

47.60±7.38 

45(36-60) 

17.768 0.001 

Bilimin 

Temel Kav. 

Tan. Bec. 

25.78±4.62 

27(7-35) 

25.94±4.45 

27(13-35) 

26.94±7.23 

27(14-68) 

19.50±4.09 

20.5(14-28) 

27.53±4.16 

28(21-35) 

17.292 0.002 

Temalarla 

�lgili Temel 

Kav. Tan. 

    3.82±0.76 

       4(2-5) 

3.82±0.78 

4(2-5) 

3.98±0.62 

4(2-5) 

3.20±0.92 

3.5(2-4) 

3.73±0.59 

4(3-5) 

7.447 0.114 
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(p= 0.001) ve bilimin temel kavramlar�n� tan�ma becerisi (p= 0.002) ile ilgili maddelerde 

anlaml� farkl�l�k bulunmu�tur. 

Anlaml� farkl�l�k ç�kan maddelerle ilgili anlaml� farkl�l���n hangi grup/gruplardan 

kaynakland���n� görmek için, homojen da��l�m göstermeyen bu maddelerle ilgili 2�li 

kar��la�t�rma testlerinden Mann Whitney U testi yap�lm��t�r. Elde edilen istatistiksel analiz 

sonuçlar�, a�a��daki tablolarda yer alm��t�r. 

Tablo 32 

E�itim Durumu De�i�kenine Göre Anlaml� Farkl�l�k Bulunan �Öz Yönetim Becerisi� �le �lgili 

Maddenin �ncelenmesinin Mann Whitney U Testi Sonuçlar� 

   

p 

Mann-

Whitney 

U 

   

p 

Mann-

Whitney 

U 

   

p 

Mann-

Whitney 

U 

Lisans E�itim 

E. 

0.899 3946 E�itim 

E. 

2+2 

 lisans 

0.907 1232.5 2+2 

lisans 

Lisans

-üstü 

0.001 64 

Lisans 2+2 

lisans 

0.769 4043.5 E�itim 

E. 

Lisans- 

üstü 

0.001 64.5 2+2 

lisans 

di�er 0.297 314.5 

Lisans Lisans

-üstü 

0.001 197.5 E�itim 

E. 

di�er 0.357 309.5 Lisans

-üstü 

di�er 0.001 9.5 

Lisans di�er 0.335 1038.5         

N (Lisans: 163, E�itim Enstitüsü:49, 2+2 Lisans Tamamlama:51, Lisansüstü:10, Di�er:15) 

Tablo 32 incelendi�inde, lisansüstü e�itim basama��ndan mezun olan ö�retmenler ile 

lisans, e�itim enstitüsü, 2+2 lisans tamamlama ve di�er e�itim basamaklar�ndan mezun 

ö�retmenler aras�nda anlaml� farkl�l�k görülmektedir (S�ras� ile p= 0.001, p= 0.001, p= 0.001 

ve p= 0.001). Bu farkl�l���n görülebilece�i bulgular�n yer ald��� Tablo 31�e bak�ld���nda, 

lisansüstü e�itim basama��ndan mezun olan ö�retmenlerin ilgili maddeye verdikleri yan�tlar�n 

medyan de�eri (34.5), lisans (45), e�itim enstitüsü (46), 2+2 lisans tamamlama (45) ve di�er 

(45) e�itim basamaklar�ndan mezun ö�retmenlerin medyan de�erinden daha azd�r. Bu 
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bulguya dayal� olarak lisansüstü e�itim basama�� mezunu ö�retmenlerin, di�er dört gruba 

göre Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�, öz yönetim becerisini kazand�rmada daha az etkili 

bulduklar� söylenebilir. 

Tablo 33 

E�itim Durumu De�i�kenine Göre Anlaml� Farkl�l�k Bulunan �Bilimin Temel Kavramlar�n� 

Tan�ma� �le �lgili Maddenin �ncelenmesinin Mann Whitney U Testi Sonuçlar� 

   

p 

Mann-

Whitney 

U 

   

p 

Mann-

Whitney 

U 

  Mann-

Whit-

ney U 

p 

Lisans E�itim 

E. 

0.741 3870.5 E�itim 

E. 

2+2 

lisans 

0.947 1240 2+2 

lisans 

Lisan- 

üstü 

58.5 0.001 

Lisans 2+2 

lisans 

0.614 3964 E�itim 

E. 

Lisans

-üstü 

0.001 68.5 2+2 

lisans 

di�er 325.5 0.379 

Lisans Lisan-

üstü 

0.001 235.5 E�itim 

E. 

di�er 0.340 308 Lisan-

üstü 

di�er 12.5 0.001 

Lisans di�er 0.223 993         

N (Lisans: 163, E�itim Enstitüsü:49, 2+2 Lisans Tamamlama:51, Lisansüstü:10, Di�er:15) 

Tablo 33 incelendi�inde, lisansüstü e�itim basama��ndan mezun olan ö�retmenler ile 

lisans, e�itim enstitüsü, 2+2 lisans tamamlama ve di�er e�itim basamaklar�ndan mezun 

ö�retmenler aras�nda anlaml� farkl�l�k görülmektedir (S�ras� ile p= 0.001, p= 0.001, p= 0.001 

ve p= 0.001). Tablo 31�e bak�ld���nda, lisansüstü e�itim basama��ndan mezun olan 

ö�retmenlerin ilgili maddeye verdikleri yan�tlar�n medyan de�eri (20.5), lisans (27), e�itim 

enstitüsü (27), 2+2 lisans tamamlama (27) ve di�er (28) e�itim basamaklar�ndan mezun 

ö�retmenlerin medyan de�erinden daha azd�r. Bu bulguya dayal� olarak lisansüstü e�itim 

basama�� mezunu ö�retmenlerin, di�er dört gruba göre Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�, 

bilimin temel kavramlar�n� tan�ma becerisini kazand�rmada daha az etkili bulduklar� 

söylenebilir. 
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Ara�t rmaya! kat lan! ö�retmenlerin,! �Hayat! Bilgisi! Dersi! Kazan mlar n n! ilkö�retim!

Program nda!Yer!Alan!Ortak!ve!Derse!Özgü!Becerileri!Kazand rma!Düzeyi!Anketi�nde!yer!

alan,! ortak! becerilerin! yer! ald � ! ilk! 9! maddeye! verdikleri! yan tlar,! yeni! program! hakk nda!

bilgilendirilme! durumu! de�i�kenine! ba�l ! olarak! incelenmi�! ve! ortaya! ç kan! bulgular! Tablo!

34�te!gösterilmi�tir.!

Tablo!34!

Ortak Beceriye Ait Görü�lerin, Yenilenen Program Hakk�nda Bilgilendirilme Durumu 

De�i�keni Aç�s�ndan �ncelenmesine Ait Mann Whitney U Testi Sonuçlar�

Maddeler!

Evet!

��±!ss!
mdn!(min-!max)

Hay r!

��±!ss!
mdn!(min-!max)

Mann-Whitney!U! p!

Ele�tirel!Dü�ünme!

Becerisi!

3.74±0.80!

4(1-5)!

3.43±0.87!

4(1-5)!
7623! 0.002!

Yarat c !Dü�ünme!

Becerisi!

3.68±0.83!

4(1-5)!

3.45±0.80!

3,5(1-5)!
8044.5! 0.018!

Ara�t rma!Becerisi! 3.78±0.81!

4(1-5)!

3.60±0.81!

4(1-5)!
8390! 0.061!

�leti�im!Becerisi! 3.93±0.78!

4(2-5)!

3.75±0.83!

4(1-5)!
8452! 0.074!

Problem!Çözme!

Becerisi!

3.62±0.80!

4(1-5)!

3.48±0.85!

3(1-5)!
8576.5! 0.127!

Bilgi!Teknolojilerini!

Kullanma!Becerisi!

3.83±0.86!

4(1-5)!

3.54±0.92!

4(1-5)!
8009.5! 0.016!

Giri�imcilik!

Becerisi!

3.59±0.86!

4(2-5)!

3.33±0.86!

3(1-5)!
8024! 0.017!

Türk.!Do�.!Et.!ve!

Güzel!Kul.!Becerisi!

3.88±0.73!

4(2-5)!

3.57±0.72!

4(2-5)!
7435! 0.001!

Karar!Verme!

Becerisi!

3.84±0.75!

4(2-5)!

3.60±0.81!

4(2-5)!
7890! 0.008!

N!(Evet:!187,!Hay r:!102)!
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Tablo 34�te ö�retmenlerin maddelere verdikleri yan�tlar, yenilenen program ile ilgili 

bilgilendirilme durumlar�na göre incelenmi�tir. Ele�tirel dü�ünme becerisi (p= 0.002), yarat�c� 

dü�ünme becerisi (p= 0.018), bilgi teknolojilerini kullanma becerisi (p= 0.016), giri�imcilik 

becerisi (p= 0.017), Türkçeyi do�ru, etkili ve güzel kullanma becerisi (p= 0.001) ve karar 

verme becerisi (p= 0.008) ile ilgili maddelerde anlaml� farkl�l�k tespit edilmi�tir.  

 Tablo 34�te yer alan, ele�tirel dü�ünme becerisi ile ilgili maddeye verilen yan�tlar 

yenilenen program hakk�nda bilgilendirilme durumuna göre incelenmi�tir. Tabloya 

bak�ld���nda, yeni program hakk�nda bilgilendirilen ve bilgilendirilmeyen ö�retmenlerin 

medyan (min-max) de�erleri 4(1-5) ayn� olmas�na ra�men yeni program hakk�nda 

bilgilendirilen ö�retmenlerin ilgili maddeye verdikleri yan�tlar�n ortalamas�n�n ( =3.74), 

bilgilendirilmeyen gruba göre ( = 3.43) daha büyük oldu�u görülmü�tür. Bu bulguya 

dayal� olarak yeni program hakk�nda bilgilendirilen ö�retmenlerin, bilgilendirilmeyenlere 

göre, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� ele�tirel dü�ünme becerisini kazand�rmada daha etkili 

bulduklar� yorumu yap�labilir. 

Tablo 34 incelenmeye devam edildi�inde, yarat�c� dü�ünme becerisi ile ilgili maddeye 

verilen yan�tlar, yenilenen program hakk�nda bilgilendirilme durumuna göre incelenmi�tir. 

Tabloya göre yeni program hakk�nda bilgilendirilen ö�retmenlerin medyan de�eri (4), 

bilgilendirilmeyen (3.5) gruba göre daha yüksektir. Bu bulguya dayal� olarak yeni program 

hakk�nda bilgilendirilen ö�retmenler, bilgilendirilmeyenlere göre, Hayat Bilgisi dersi 

kazan�mlar�n�n, yarat�c� dü�ünme becerisini kazand�rmada daha etkili oldu�u konusunda 

görü� belirtmi�lerdir. 

 Tablo 34�teki, bilgi teknolojilerini kullanma becerisi ile ilgili maddeye verilen yan�tlar, 

yenilenen program hakk�nda bilgilendirilme durumuna göre incelenmi�tir. Bak�ld���nda, yeni 

program hakk�nda bilgilendirilen ve bilgilendirilmeyen ö�retmenlerin medyan (min-max) 

de�erlerinin 4 (1-5) ayn� oldu�u görülmektedir. Ancak; yeni program hakk�nda bilgilendirilen 
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grubun ilgili maddeye verdikleri yan�t�n ortalamas�n�n ( = 3.83), bilgilendirilmeyenlerin 

ortalamas�ndan ( = 3.54) fazla oldu�u görülmektedir. Bu bulguya dayal� olarak, yeni 

program hakk�nda bilgilendirilen ö�retmenlerin Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�, bilgi 

teknolojilerini kullanma becerisini kazand�rmada daha etkili bulduklar� söylenebilir. 

 Tablo 34 incelenmeye davam edildi�inde, giri�imcilik becerisi ile ilgili maddeye 

verilen yan�tlar, yenilenen program hakk�nda bilgilendirilme durumuna göre incelenmi�tir. 

Tablo göre yeni program hakk�nda bilgilendirilen ö�retmenlerin medyan de�erinin (4), 

bilgilendirilmeyen (3) gruba göre daha yüksektir. Bu bulguya dayal� olarak yeni program 

hakk�nda bilgilendirilen ö�retmenler, bilgilendirilmeyenlere göre, Hayat Bilgisi dersi 

kazan�mlar�n�n, giri�imcilik becerisini kazand�rmada daha etkili oldu�u konusunda görü�

belirtmi�lerdir. 

 Tablo 34�te Türkçeyi do�ru, etkili ve güzel kullanma becerisi ile ilgili maddeye verilen 

yan�tlar, yenilenen program hakk�nda bilgilendirilme durumuna göre incelenmi�tir. Yeni 

program hakk�nda bilgilendirilen ve bilgilendirilmeyen grubun medyan (min-max) de�erleri 

ayn� 4(2-5) olmas�na ra�men bilgilendirilen grubun ortalamas�n�n ( =3.88), 

bilgilendirilmeyen gruba ( = 3.57) göre daha fazla oldu�u görülmektedir. Bu bulguya 

dayal� olarak yeni program hakk�nda bilgilendirilen ö�retmenlerin, bilgilendirilmeyenlere 

göre, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�, Türkçe�yi, do�ru, etkili ve güzel kullanma becerisini 

kazand�rmada daha etkili bulduklar� söylenebilir. 

 Tablo 34�te yer alan karar verme becerisi ile ilgili maddeye verilen yan�tlar, yenilenen 

program hakk�nda bilgilendirilme durumuna göre incelenmi�tir. Tablo 34 incelendi�inde, yeni 

program hakk�nda bilgilendirilen ö�retmenlerin ilgili maddeye verdikleri yan�tlar�n medyan 

(min-max) de�erlerinin 4(2-5), bilgilendirilmeyen grup ile ayn� oldu�u görülmektedir. Ancak; 

ö�retmenlerin ilgili maddeye verdikleri yan�tlar�n ortalamas� ( =3.84), bilgilendirilmeyen 

( = 3.60) gruba göre daha yüksektir. Bu bulgu,  yeni program hakk�nda bilgilendirilen 
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ö�retmenlerin, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�, karar verme becerisini kazand�rmadaki 

etkilili�ini daha fazla bulduklar�n� göstermektedir. 

 Tablo 34 genel olarak de�erlendirildi�inde, yeni program hakk�nda bilgilendirilen 

ö�retmenler, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n, tabloda yer alan ele�tirel dü�ünme, yarat�c� 

dü�ünme, bilgi teknolojilerini kullanma, giri�imcilik, Türkçe�yi do�ru, etkili ve güzel 

kullanma ve karar verme becerisini kazand�rmada daha etkili oldu�u konusunda görü�

belirtmi�lerdir. Bu bulguya dayal� olarak yeni program ile ilgili çe�itli yollarla bilgilendirilen 

ö�retmenlerin, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�, ortak becerileri kazand�rma konusunda etkili 

bulduklar� söylenebilir.  

Ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenlerin, �Hayat Bilgisi Dersi Kazan�mlar�n�n ilkö�retim 

Program�nda Yer Alan Ortak ve Derse Özgü Becerileri Kazand�rma Düzeyi Anketi�nde yer 

alan, Hayat Bilgisi dersine özgü becerilerin yer ald��� 5 maddeye verdikleri yan�tlar yenilenen 

program hakk�nda bilgilendirilme durumu, de�i�kenine ba�l� olarak incelenmi� ve ortaya 

ç�kan bulgular Tablo 35�te gösterilmi�tir. 



109�
�

Tablo 35 

Hayat Bilgisi Dersine Özgü Becerilere Ait Görü�lerin, Yenilenen Program Hakk�nda 

Bilgilendirilme Durumu De�i�keni Aç�s�ndan �ncelenmesine Ait Mann Whitney U Testi 

Sonuçlar� 

Maddeler 

Evet 

��± ss 
mdn (min- max)

Hay�r 

��± ss 
mdn (min- max)

Mann-
Whitney U 

p 

Kaynaklar� etkin kullanma becerisi 
14.89±2.74 

15(5-20) 

13.77±2.70 

14(6-20) 
7110 0.001 

Güvenlik ve korumay� sa�lama becerisi 
19.46±3.03 

20(9-25) 

18.58±6.43 

18,5(8-74) 
6981.5 0.001 

Öz yönetim becerisi 
45.88±9.05 

47(17-102) 

42.67±6.43 

43(17-60) 
7465 0.002 

Bilimin temel kavramlar�n� tan�ma 

becerisi 

26.46±5.32 

28(13-68) 

24.79±4.98 

26(7-35) 
8011 0.023 

Temalarla ilgili temel kavramlar� 

tan�ma 

3.88±0.73 

4(2-5) 

3.71±0.75 

4(2-5) 
8289 0.040 

N (Evet: 187, Hay�r: 102) 

Tablo 35�te ö�retmenlerin maddelere verdikleri yan�tlar, ö�retmenlerin yeni program 

hakk�nda bilgilendirilme durumlar�na göre incelenmi�, kaynaklar� etkin kullanma becerisi  

(p= 0.001), güvenlik ve korumay� sa�lama becerisi (p= 0.001), öz yönetim becerisi              

(p= 0.002), bilimin temel kavramlar�n� tan�ma becerisi (p= 0.023) ve temalarla ilgili temel 

kavramlar� tan�ma (p= 0.040)  ile ilgili maddelerde anlaml� farkl�l�k tespit edilmi�tir.�

 Tablo 35 incelendi�inde, �Kaynaklar� Etkin Kullanma Becerisi� ile ilgili maddeye 

verilen yan�tlar, yenilenen program hakk�nda bilgilendirilme durumuna göre incelenmi� ve 

yeni program hakk�nda bilgilendirilen ö�retmenlerin ilgili maddeye verdikleri yan�tlar�n 

medyan de�erinin (15), bilgilendirilmeyen (14) gruba göre daha yüksek oldu�u görülmü�tür. 

Bu bulguya dayal� olarak yeni program hakk�nda kurs, seminer vb. yollarla bilgilendirilen 
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ö�retmenlerin, bilgilendirilmeyen ö�retmenlere göre, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�,

�Kaynaklar� Etkin Kullanma Becerisi�ni kazand�rmada daha etkili bulduklar� görü�ünde 

olduklar� söylenebilir. 

Tablo 35�te yer alan, �Öz Yönetim Becerisi� ile ilgili maddeye verilen yan�tlar, 

yenilenen program hakk�nda bilgilendirilme durumuna göre incelenmi� ve yeni program 

hakk�nda bilgilendirilen ö�retmenlerin ilgili maddeye verdikleri yan�tlar�n medyan de�erinin 

(47), bilgilendirilmeyen (43) gruba göre daha yüksek oldu�u görülmü�tür. Bu bulguya dayal� 

olarak yeni program hakk�nda bilgilendirilen ö�retmenlerin, bilgilendirilmeyenlere göre 

Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�, �Öz Yönetim Becerisi�ni kazand�rmada daha etkili 

bulduklar� yorumu yap�labilir. 

 Tablo 35 incelenmeye devam edildi�inde �Bilimin Temel Kavramlar�n� Tan�ma�� ile 

ilgili maddeye verilen yan�tlar, yenilenen program hakk�nda bilgilendirilme durumuna göre 

incelenmi� ve yeni program hakk�nda bilgilendirilen ö�retmenlerin ilgili maddeye verdikleri 

yan�tlar�n medyan de�erinin (28), bilgilendirilmeyen (26) gruba göre daha yüksek oldu�u 

görülmektedir. Bu bulguya dayal� olarak yeni program hakk�nda bilgilendirilen ö�retmenlerin, 

bilgilendirilmeyenlere göre Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� ��Bilimin Temel Kavramlar�n� 

Tan�ma�� becerisini kazand�rmada daha etkili bulduklar� söylenebilir. 

Tablo 35�te yer alan, �Temalar �le �lgili Temel Kavramlar� Tan�ma� ile ilgili maddeye 

verilen yan�tlar, yenilenen program hakk�nda bilgilendirilme durumuna göre incelenmi� ve 

yeni program hakk�nda bilgilendirilen ö�retmenlerin ilgili maddeye verdikleri yan�tlar�n 

medyan (min-max) de�erleri 4(1-5) ayn� olmas�na ra�men, yeni program hakk�nda 

bilgilendirilen ö�retmenlerin ilgili maddeye verdikleri yan�tlar�n ortalamas�n�n ( =3.88), 

bilgilendirilmeyen ( =3.71) gruba göre daha yüksek oldu�u görülmü�tür. Bu bulgulara 

dayal� olarak yeni program hakk�nda bilgilendirilen ö�retmenlerin Hayat Bilgisi dersi 
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kazan mlar n ,! �Temalar! ile! �lgili! Temel! Kavramlar ! Tan ma�! becerisini! kazand rmada,!

bilgilendirilmeyen!gruba!göre,!daha!etkili!bulduklar !yorumu!yap labilir.!

Tablo!35�te!yer!alan!bulgular!genel!olarak!de�erlendirildi�inde;!Hayat!Bilgisi!dersine!

özgü! becerilere! ait! maddelere! verilen! yan tlar,! yeni! program! hakk nda! bilgilendirilme!

durumuna! göre! de�erlendirilmi�! ve! maddelerin! tamam nda! bilgilendirilenler! lehine! anlaml !

farkl l k! ç km �t r.! Bulgular;! yeni! program! hakk nda! bilgilendirilen! ö�retmenlerin! Hayat!

Bilgisi! dersi! kazan mlar n ,! derse! özgü! becerileri! kazand rmada! daha! etkili! etkili! bulduklar !

göstermektedir.!Alak!ve!Nalçac ! (2012)! taraf ndan!Hayat!Bilgisi!ö�retim!program !ö�elerini!

ö�retmen!görü�lerine!göre!de�erlendirmeyi!amaçlayan!ara�t rmas nda,!ö�retmenlerin!program!

geli�tirme! ile! ilgili! hizmet! içi! e�itim! almalar n n,! program ! daha! iyi! tan malar na! yard mc !

oldu�u!sonucuna!ula� lm �t r.!!Bu!bulgulardan!yola!ç karak;!program!hakk nda!bilgilendirilen!

ö�retmenlerin,!program !hedefleri!kazand rma!konusunda!daha!etkili!bulduklar !ve!programla!

ilgili!daha!olumlu!görü�e!sahip!olduklar !söylenebilir.!!

Üçüncü alt probleme ili�kin bulgular. Ara�t rman n! üçüncü! alt! problemine! ili�kin!

olarak,!�Yenilenen!Hayat!Bilgisi!dersi!program n n!ilkö�retim!program ndaki!ortak!ve!Hayat!

Bilgisi! dersine! özgü! becerileri! kazand rma! konusunda! ö�retmenlerin! önerileri/! görü�leri!

nelerdir?�!problemine!uygun!olarak!ö�retmenlere!anketin!üçüncü!bölümünde!yer!alan,!üç!adet!

aç k!uçlu!soru!yöneltilmi�!ve!bu!sorulara!verilen!yan tlara!ait!tablo!ve!örnekler,!Tablo!36!ve!

37�de!gösterilmi�tir.
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Tablo 36 

�Ortak Becerilerin Kazand�r�lmas�na Dair Görü�leriniz Nelerdir?� �fadesine Ait 

Ö�retmenlerin Verdikleri Yan�tlar�n Yüzde ve Frekans Da��l�mlar�

Ortak Becerilerin Kazand�r�lmas�na Dair Ö�retmenlerin  

Görü�leri 

f % 

Aile Deste�i  ve ��birli�i 12 17.1 

Zaman� Artt�rma   11 15.7 

Farkl� Etkinlikler Planlama 9 12.9 

Teknolojik Araçlar� Kullanma (CD-Film) 8 11.4 

Hizmet �çi E�itim Faaliyetleri Planlama   3 4.3 

Farkl� Okul ve Kurumlarda Gözlem Yapma  5 7.1 

Oyun- Drama Kullan�m�  6 8.6 

Ya�amla �li�kilendirme   13 18.6 

S�n�f Mevcutlar�n�n Azalt�lmas�  3 4.3 

Toplam 70 100 

Tablo 36 �ncelendi�inde, ilgili soruyu yan�tlayan ö�retmenlerin %18,57�ü �Ya�amla 

�li�kilendirme�nin, %17,14�ü �Aile Deste�i ve ��birli�i�nin, %15,71�i �Zaman� Artt�rma�n�n, 

%12,85�i �Farkl� Etkinlikler Planlama�n�n, %11,42�si �Teknolojik araçlar� kullanma�n�n, 

%8,57�si �Oyun-Drama Kullan�m��n�n, %7,14�ü �Farkl� Okul ve Kurumlarda Gözlem 

Yapma�n�n, %4,28�i �Hizmet �çi E�itim Faaliyeti Planlama�n�n ve %4,28�i de �S�n�f 

Mevcutlar�n�n Azalt�lmas��n�n, ortak becerilerin kazand�r�lmas�nda etkili olabilece�i 

konusunda görü� belirtmi�tir. Ö�retmenler en çok ya�amla ili�kilendirme kavram� üzerinde 

görü� belirtmi�lerdir. Bu bulgu, yeni program�n�n dayand��� temel yakla��m olan 

yap�land�rmac� kuram�n, bireyin ö�rendiklerini günlük ya�ama aktarabilmesi gereklili�ine 

uygun oldu�u söylenebilir. Ö�retmenlerin ilgili soruya verdikleri yan�tlara ait örnekler 

�unlard�r: 

Ö1: Ortak becerilerin kazand�r�lmas�n�n daha etkili ve kal�c� olmas� için ö�renci 

say�lar� 20�den fazla olmamas� gerekir. Programlar�n daha esnek ve zaman dilimi aç�s�ndan 
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daha geni� zaman� kapsamas� gerekir. Programlar�n daha esnek ve zaman dilimi aç�s�ndan 

geni� zaman�  kapsamas� gerekir. Programlar�n yo�un olmas� yeti�tirme,  kayg�s� ve s�n�flar�n 

kalabal�k olmas� becerilerin kazand�r�lmas�nda yeterli olmuyor. 

Ö2: Ortak becerileri kazand�rabilmek için bilgiyi kitaptan ç�kar�p hayata uyarlamam�z 

gerekir. Bu da daha az ö�renci daha çok materyal ve uygulama alanlar� ile olur. 

Ö3: Aile ile i�birli�i yap�lmal�. Aileler çocuklar�n becerileri ve yapabilecekleri 

konusunda bilgilendirilmeli. 

Ö4: Ö�rencilerin ilgi ve yetenekleri fark edilip grup çal��mas�na yönlendirilmeliler. 

Yaparak- ya�ayarak ö�renebilecekleri etkinlikler planlanmal�d�r. 

Ö5: Ö�retmenlere konu ile ilgili hizmet içi e�itim verilmelidir.  

Ö6: Ortak becerilerin kazand�r�lmas�nda teknolojik sunumlar�n yan�nda yaparak-

ya�ayarak ö�renmeyi sa�layacak metotlar� yerinde kullanmak kal�c� ö�renmeyi sa�lar. 

Örne�in; T.S.E. damgas�n� son kullanma tarihi, garanti belgesi vb. ö�renci bir al��veri�

merkezinde görerek,  ya�ayarak yaparsa görsel e�itimden daha faydal� olacakt�r. Sa�l�kla 

ilgili temalar buna göre i�lenmeli ve özgüven geli�tirilmelidir.  

Ö7: Ö�rencilerin ilgisini çekecek etkinlikler planlanmal� ve drama etkin olarak 

kullan�lmal�d�r. 

Ö8: Kaynak kitaplarla birlikte becerileri kazanmaya yönelik CD ve filmler, 

materyaller, oyunlar  gönderilmeli. 

Ö9: Karde� okullarda e�itim görme, grup olarak çal��maya yönelik uygulamalar�n 

artt�r�lmas� gerekir.  
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Ortak becerilerin kazand�r�lmas�na ili�kin görü� belirten s�n�f ö�retmenleri, 

ö�rencilerin becerileri kazanmas�nda en çok; ya�amla ili�kilendirme ile aile deste�i ve 

i�birli�inin önemli oldu�unu belirtmi�lerdir. Bu bulgu, Semerci ve Yelken (2010) taraf�ndan 

yap�lan ilkö�retim program�ndaki ortak temel becerilere ili�kin ö�retmen görü�lerini 

belirlemeyi amaçlayan çal��mada; temel becerilerin kazand�r�lmas�nda etkinlikler s�n�rl� 

oldu�u için yaparak-ya�ayarak ö�renmenin sa�lanamayaca��, temel becerilerin aile deste�i 

olmadan kazand�r�lamayaca��, bu becerilerin kazand�r�lmas�nda çevre, veli, okul ve ö�retmen 

i�birli�inin önemli oldu�u belirten çal��man�n bulgular�n� destekler niteliktedir. 

Tablo 37 

�Hayat Bilgisi Dersine Özgü Becerilerin Kazand�r�lmas�na Dair Görü�leriniz Nelerdir?� 

�fadesine Ait Ö�retmenlerin Verdikleri Yan�tlar�n Yüzde ve Frekans Da��l�mlar�

Hayat Biligisi Dersine Özgü Becerilerin Kazand�r�lmas�na 

�li�kin Ö�retmen Görü�leri 

f % 

Aile ile ��birli�i Yapma 13 13 

Zaman Verimli Kullanma 9 9 

Ya�amla �li�kilendirme   31 31 

Drama- Oyun Kullanma 4 4 

Gezi- Gözlem Yapma 12 12 

Farkl� Kaynaklar (Kitap, CD vb.) Kullanma 9 9 

S�n�f Yap�s�na Uygun Etkinlikler Planlaman�n 8 8 

Ders Kitaplar�n� Becerilere Uygun Olarak Düzenleme 5 5 

Grupla Ö�retim Yönteminin Kullan�m� 3 3 

Çevrenin �artlar�ndan Yararlanma 6 6 

Toplam 100 100 

Tablo 37 �ncelendi�inde, ilgili soruyu yan�tlayan ö�retmenlerin; %31�i �Ya�amla 

�li�kilendirme�nin, %13�ü �Aile ile ��birli�i Yapma�n�n, %12�si �Gezi-Gözlem Yapma�n�n, 

%9�u �Zaman� Verimli Kullanma�n�n, %9�u �Farkl� Kaynaklar Kullanma�n�n, %8�i �S�n�f 
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Yap s na! Uygun! Etkinlikler! Planlama�n n,! %6�s ! �Çevrenin! �artlar ndan! Yararlanma�n n,!

%5�i! �Ders! Kitaplar n ! Becerilere! Uygun! Olarak! Düzenleme�nin,! %4�ü! �Drama-Oyun!

Kullanma�n n!ve!%3�ü!de!�Grupla!Ö�retim!Yönteminin!Kullan m �n n,!Hayat!Bilgisi!dersine!

özgü! becerilerin! kazand r lmas nda! etkili! olabilece�i! konusunda! görü�! belirtmi�tir.!

Ö�retmenlerin! birço�u! ya�amla! ili�kilendirmenin,! Hayat! Bilgisi! dersine! özgü! becerileri!

kazand rmada! en! etkili! faaliyet! olaca� ! konusunda! görü�! belirtmi�lerdir.! Bu! bulgu,!!

ö�retmenlerin! ortak! becerilerin! kazand r lmas nda! önerdikleri,! ��ya�amla! ili�kilendirme��!

ifadesini!desteklemektedir.!Bu!soruyu!yan tlayan!ö�retmenlerin!verdikleri!yan tlardan!baz lar !

�u!�ekildedir:!

Ö1:  Günlük hayatla ili�kilendirilmelidir. 

Ö2:  Örnekler mümkün oldu�unca somutla�t�r�lmal� ve hayat�n içinden olmal�. Drama 

yöntemine geni� bir �ekilde yer verilmelidir. 

Ö3:  Teknolojik araçlar�n daha fazla kullan�lmas� gerekir. 

Ö4:  Grup çal��malar�na a��rl�k verilmelidir. Ö�renciler ö�rendikleri bilgileri 

ya�amlar�na aktarabilmelidir. Bu yüzden dersler ö�rencinin ya�ad��� çevreye uygun olarak 

i�lenebilir. 

Ö5: Sözlü anlat�mdan daha fazla uygulamaya dönük etkinlikler yap�lmal�d�r. 

Ö6: Hayat Bilgisi dersine özgü becerilerin kazand�r�lmas�nda ö�renci odakl� olma, 

yaparak-ya�ayarak ö�renmenin, çevre etkeninin önemli oldu�unu dü�ünüyorum. 

Ö7:  Bu ya� çocu�u becerileri kazan�rken oyun oynarsa daha verimli oluyor. Oyun ve 

drama ile ilgili beceriler daha rahat kazan�yor. 

Ö8: Çevreden örnekler verilmeli. Özellikle Hayat Bilgisi dersinin s�n�fta de�il de çevre 

incelemeleri ile daha ilgi çekici hale getirilmelidir. 
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Ö9: Uygulama yapabilme, günlük hayatla ili�kilendirme, günlük hayata aktarabilmek. 

Ö10: Ö�rencilere iyi örnekler sunma. 

Ö11: Bol bol gezi yap�lmal� ve yerinde gözlem yap�lmal�d�r. 

Hayat Bilgisi dersine ait becerilerin kazand�r�lmas�na ili�kin görü� belirten s�n�f 

ö�retmenlerinin ço�unlu�u, ö�rencilerin becerileri kazanmas�nda ya�amla ili�kilendirmenin 

önemine dikkat çekmi�lerdir. Hayat Bilgisi dersine özgü beceriler; ö�rencilerin becerileri 

günlük hayatta kullanabilece�i, uygulama alan� bulabilecekleri, k�saca ya�ama aktarabilece�i 

bir ö�renme ortam�nda daha kolay kazand�r�labilir. Sönmez (2005), Hayat Bilgisi dersinin, 

do�al, toplumsal, sanatsal, ça�da� dü�ünce ve de�erlerin bile�kesinden olu�tu�unu belirtirken; 

ö�rencinin içine ya�ad��� ortam�, Hayat Bilgisi dersinin kapsam�n� etkileyen önemli 

de�i�kenlerden biri olarak ele al�nabilece�ini vurgular. Buradan yola ç�karak ö�renci Hayat 

Bilgisi dersinde kazand��� becerileri ya�ad��� ortamda kullanaca��ndan ö�renme sürecinin de 

yaparak-ya�ayarak ö�renebilmeye uygun �ekilde planlanmas� gerekti�i söylenebilir. 

Ara�t�rmaya kat�lan s�n�f ö�retmenleri, �Ba�ka belirtmek istedi�iniz hususlar var ise 

yaz�n�z� ifadesini genel olarak becerilerin kazand�r�lmas�nda ya�anan sorunlardan ve beceri 

kazand�rmada uygulanabilecek yöntemlerden bahsederek yan�tlam��lard�r. Becerilerin 

kazand�rmas�nda; ders kitaplar�n�n yetersizli�i, Hayat Bilgisi program�n�n genel yap�s�, 

okullar�n e�it imkanlara sahip olamamas�, ders saatlerinin s�n�rl� olu�u ve ö�renciler 

aras�ndaki bireysel farkl�l�klar sorun olarak görülmektedir. Ö�retmenler, ortak ve derse özgü 

becerilerin kazand�r�lmas� ile ilgili görü�lerini belirttikleri di�er iki soruya paralel olarak, aile 

ile i�birli�ine, uygulama yapabilmenin önemine, zaman� verimli kullanman�n önemine, 

ö�retmenlerin e�itimine ve e�lenceli etkinliklerin artt�r�lmas�n�n önemine dikkat çekmi�lerdir. 

Bu soruyu yan�tlayan ö�retmenlerin, yan�tlar�ndan baz�lar� �u �ekildedir:  
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Ö1: Köy okullar�nda, Hayat Bilgisi dersi konular� ne kadar günlük hayattan olsa da 

soyut kal�yor. Ö�rencilerin çevre ile etkile�imi s�n�rl� oldu�u için farkl� dü�ünmeleri zor 

oluyor. 

Ö2: Kitaplar�n konular�n�n hepsi etkinlik üzerine kurulmu�. Bilgiye yer verilmesini 

isterim. Konular belirli gün ve haftalar ile bir bütünlük içinde olursa daha iyi olur. 

 Ö3: Baz�lar� hayata 1-0 önde ba�l�yor. Baz� ö�rencilerin her türlü imkanlar� var iken 

baz� ö�rencilerin hiçbir ara�t�rma kayna��, sosyal etkile�im olana�� olmuyor. Ö�renci 

ba�ar�s�nda sosyo- ekonomik yap� ba�ar�y� da etkiliyor. 

Ö4: Ders kitaplar�n�n yetersiz oldu�unu dü�ünüyorum. 

Ö5: Okul, veli, ö�renci ve ö�retmen birlikteli�i mutlaka sa�lanmal�d�r. Ders 

kitaplar�n�n ö�renci seviyesine uygun hale getirilmesi gerekir. 

�lgili soruya verilen yan�tlar incelendi�inde, becerilerin günlük hayatla 

ili�kilendirilmesi ve uygulama alan� yarat�lmas�n�n önemine dikkat çekildi�i görülmektedir. 

Beceri kazand�rman�n okulda ba�lay�p okulda biten bir süreç olmad���, ö�retmen ve veliler 

aras�ndaki ileti�im ve i�birli�i ile ö�rencilerin becerileri geli�tirebilece�i f�rsatlar 

yarat�lmas�n�n gerekli�i, bunun yan�nda e�itim-ö�retim sürecinde en fazla kullan�lan materyal 

olan ders kitaplar�n�n program�n öngördü�ü becerileri kazand�rma ve geli�tirmeye f�rsat 

verecek �ekilde düzenlenmesi gereklili�i kat�l�mc�lar�n önemle belirtti�i gereklilikler olarak 

görülmektedir. 
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Bölüm V 

Tart��ma, Sonuç ve Öneriler 

Tart��ma 

Ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenler, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� en çok �E�lenme 

Becerisi�ni ( = 4.01), en az ise �Kariyer Planlama Becerisi�ni ( = 3.35) kazand�rmada 

etkili bulmu�lard�r. Ö�retmenlerin anketin hem genel beceriler hem de özel becerilerle ilgili 

bölümüne verdikleri yan�tlar�n genel ortalamas� 3,50�den yüksek ç�km��t�r. Bu bulgulara göre 

ö�retmenlerin, yeni Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�, programda yer alan genel ve derse özgü 

becerileri kazand�rmada, iyi düzeyde etkili bulduklar� söylenebilir. Benzer ara�t�rma sonuçlar� 

incelendi�inde, Kayalar (2007) ��lkö�retim 1., 2., 3. s�n�f Hayat Bilgisi Ders Program�n�n 

Ö�retmen Görü�lerine Dayal� Olarak De�erlendirilmesi (Kars �li Örne�i)� adl� yüksek lisans 

tezinde, ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenler, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� ortak becerileri 

kazand�rmada yeterli bulmu�lard�r. Narin (2007) taraf�ndan yap�lan, ��lkö�retim Hayat Bilgisi 

Dersi Ö�retim Program��n�n Vatanda�l�k Bilgi, Beceri ve De�erlerini Kazand�rmas�na �li�kin 

Ö�retmen Görü�leri� adl� yüksek lisans tezinde vatanda�l�k becerileri olarak belirlenen 17 

tane beceri, ö�retmen görü�lerine göre de�erlendirilmi�, ö�retmenler genel olarak Hayat 

Bilgisi program�n� vatanda�l�k becerilerini kazand�rmada yeterli bulmu�lard�r. U�ur (2006) 

taraf�ndan yap�lan �2005 �lkö�retim 1.,2. ve 3. S�n�flar Hayat Bilgisi Dersi Ö�retim 

Program�na �li�kin Ö�retmen Görü�leri� adl� yüksek lisans tezinde, ö�retmenlerin program�n 

beceri ve kazan�m boyutuna ili�kin görü�leri olumlu yönde olmu�tur. Tuncer�in (2009) 

��lkö�retim 3. S�n�f Hayat Bilgisi Dersi Ö�retim Program�n�n Ö�retmen Görü�lerine Göre 

De�erlendirilmesi� adl� yüksek lisans tez çal��mas�, 3. s�n�f Hayat Bilgisi dersi ö�retim 

program�n�n kazan�m ve beceri boyutunun, ö�retmen görü�lerine dayal� olarak, yeterlili�ini 

belirlemeyi amaçlam��t�r. Ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenler, 3. s�n�f Hayat Bilgisi program�n�n 



119 

beceri ve kazan�m boyutunu �k�smen� yeterli bulmu�lard�r. Gülener (2010) taraf�ndan yap�lan 

�Hayat Bilgisi Ö�retim Program�na �li�kin Ö�retmen Görü�lerinin De�erlendirilmesi� adl� 

yüksek lisans tez çal��mas�nda becerilerin kazan�mlarla örtü�tü�ü ve kazan�mlar�n becerileri 

geli�tirici nitelikte oldu�u sonucuna ula��lm��t�r. 

Ara�t�rmaya kat�lan s�n�f ö�retmenlerinin anket maddelerine verdikleri yan�tlar 

cinsiyet de�i�keni aç�s�ndan incelendi�inde �bilgi teknolojilerini kullanma becerisi� puan� 

bak�m�ndan erkek ö�retmenler lehine anlaml� farkl�l�k bulunmu�tur.  Bu bulgu, Karaman ve 

Kurfall��n�n (2008) s�n�f ö�retmenlerinin bilgi ve ileti�im teknolojilerini ö�retim amaçl� 

kullan�m düzeylerini belirlemeyi amaçlayan ara�t�rmas�nda; erkek ö�retmenlerin, bayan 

ö�retmenlere göre göre bilgi ve ileti�im teknolojilerini daha fazla ö�retimsel amaç için 

kulland�klar� sonucunu destekler niteliktedir. Ara�t�rman�n bulgular� görev yap�lan yerle�im 

birimi de�i�keni aç�s�ndan incelendi�inde, il merkezinde görev yapan ö�retmenlerin bilgi 

teknolojilerini kullanma beceri puan�n�n daha yüksek oldu�u görülmü�tür. Bu farkl�l���n 

nedeni olarak, il merkezinde görev yapan ö�retmen ve ö�rencilerin bilgi teknolojilerine 

ula��m�n�n daha kolay olmas�n�n, program�n öngördü�ü beceriyi kazand�rmada kolayla�t�r�c� 

etki sa�lad��� dü�ünülmektedir. Bulgular mesleki k�dem de�i�keni aç�s�ndan incelenmeye 

devam edildi�inde, 16-20 y�l aras� görev yapan ö�retmenlerin; ele�tirel dü�ünme, yarat�c� 

dü�ünme, ara�t�rma, ileti�im, problem çözme, bilgi teknolojilerini kullanma, güvenlik ve 

korumay� sa�lama, öz yönetim ve tema ile ilgili temel kavramlar� tan�ma beceri puan� 

bak�m�ndan 6-10 ve 11-15 y�l aras� görev yapan ö�retmenler aras�nda 16-20 y�l aras� görev 

yapan ö�retmenler lehine anlaml� farkl�l�k bulunmu�tur.  Bulgular incelenmeye devam 

edildi�inde, 21 ve daha fazla y�l görev yapan ö�retmenlerin ele�tirel dü�ünme, yarat�c� 

dü�ünme, ara�t�rma, ileti�im, problem çözme, bilgi teknolojilerini kullanma ve bilimin temel 

kavramlar�n� tan�ma beceri puan� bak�m�ndan di�er gruplar ile mesleki k�dem puan� 

bak�m�ndan 21 ve daha fazla y�l görev yapan ö�retmenler lehine anlaml� farkl�l�k 
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bulunmu�tur. Bu farkl�l���n nedeninin, ö�retmelerin mesleki tecrübelerinin  program� daha 

i�levsel ve etkili kullanmalar�na etki etmesi oldu�u dü�ünülmektedir. Bulgular e�itim durumu 

de�i�keni aç�s�ndan incelenmi�, lisansüstü e�itim alan ö�retmenler yeni Hayat Bilgisi 

program�n�, ele�tirel dü�ünme, yarat�c� dü�ünme, ara�t�rma, problem çözme, bilgi 

teknolojilerini kullanma, giri�imcilik, karar verme, öz yönetim ve bilimin temel kavramlar�n� 

tan�ma becerisini kazand�rmada farkl� e�itim basamaklar�ndan mezun ö�retmenlere göre daha 

az etkili bulduklar� sonucuna ula��lm��t�r. Bulgular, yeni program hakk�nda bilgilendirilme 

durumuna göre incelendi�inde, ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenler, Hayat Bilgisi kazan�mlar�n�; 

ele�tirel dü�ünme, yarat�c� dü�ünme, bilgi teknolojilerini kullanma, giri�imcilik, Türkçe�yi 

do�ru, etkili ve güzel kullanma, karar verme, kaynaklar� etkin kullanma, güvenlik ve 

korumay� sa�lama, öz yönetim, bilimin temel kavramlar�n� tan�ma ve temalar ile ilgili temel 

kavramlar� tan�ma becerisini kazand�rmada daha etkili bulduklar� sonucuna ula��lm��t�r. Bu 

bulgulara dayal� olarak program hakk�nda bilgilendirilen ö�retmenlerin, programa kar�� daha 

olumlu dü�ünceye sahip olduklar�, program� daha iyi tan�y�p daha etkili kulland�klar� 

söylenebilir.  Bu bulgulara benzer �ekilde, Karaca ve Ocak (2011) taraf�ndan yap�lan, �Hayat 

Bilgisi Ders Kitaplar�n�n Becerilere Uygunluk Düzeyinin Ö�retmen Görü�lerine Göre 

De�erlendirilmesi (Afyonkarahisar �li Örneklemi)� adl� çal��mada, seminer çal��malar�ndan 

yeterince yararlanan ö�retmenlerin ders kitaplar�n� genel ve özel becerileri kazand�rmada 

daha etkili bulduklar� sonucuna ula��lm��t�r. Alak (2011) taraf�ndan yap�lan, �Hayat Bilgisi 

Ö�retim Program� Ö�elerinin Ö�retmen Görü�lerine Göre De�erlendirilmesi� adl� yüksek 

lisans tez çal��mas�nda bir veya daha fazla hizmet içi e�itim alan ö�retmenler, hiç 

almayanlara göre program�n kazan�m boyutuna dair daha olumlu görü� bildirmi�lerdir.  

Ara�t�rman�n nitel bulgular� incelendi�inde; ara�t�rmaya kat�lan ö�retmenler, ortak ve 

Hayat Bilgisi dersine özgü becerilerin kazand�r�lmas�nda, en çok becerilerin ya�amla 

ili�kilendirilmesi kavram� üzerinde durmu�lard�r. Bu bulgu becerilerin ö�renme süreci içinde 
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kavran�lan, geli�tirilen ve ya�ama aktar�lan yetenekler oldu�unu do�rular niteliktedir. Ya�ama 

aktar�lmayan, farkl� durumlarda kullan�lmayan beceriler zamanla geriler veya körelir. Birey 

yetenekleri ölçüsünde kazand��� beceriyi ya�ama aktar�rsa becerilerin geli�imi süreklilik 

kazan�r. 

Sonuç 

2005 y�l�nda uygulamaya konan yeni Hayat Bilgisi program�ndaki kazan�mlar�n, ortak 

ve Hayat Bilgisi dersine özgü becerileri kazand�rmadaki etkilili�ini, ö�retmen görü�lerinden 

hareketle belirlemeyi amaçlayan bu ara�t�rman�n sonuçlar� �unlard�r:  

Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n, ilkö�retim program�ndaki ortak ve Hayat Bilgisi 

dersine özgü becerileri kazand�rmadaki etkilili�i hakk�nda ö�retmen görü�leri incelendi�inde; 

1. Ö�retmenlerin genel olarak Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�, ortak ve derse 

özgü becerileri kazand�rmada iyi düzeyde etkili bulduklar�, 

2. Cinsiyet de�i�keni aç�s�ndan ara�t�rmaya kat�lan erkek ö�retmenlerin, Hayat 

Bilgisi dersi kazan�mlar�n�, �Bilgi Teknolojilerini Kullanma Becerisi�ni kazand�rmada, bayan 

ö�retmenlere göre daha etkili bulduklar�, 

3. Görev yapt�klar� yerle�im birimine göre, il merkezinde görev yapan 

ö�retmenlerin Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�, �Bilgi Teknolojilerini Kullanma Becerisi�ni 

kazand�rmada daha etkili bulduklar�, 

4. Mesleki k�dem durumu aç�s�ndan, mesleki k�demi 16-20 aras�nda bulunan 

ö�retmenlerin Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n� ortak ve derse özgü becerileri kazand�rmada 

daha etkili bulduklar�, 

5. Ö�retmenlerin okuttuklar� s�n�f düzeyi de�i�keni aç�ndan aralar�nda anlaml� bir 

fark olmad���, 
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6. Mezun olduklar� e�itim basamaklar� aç�s�ndan, lisansüstü e�itim basama�� 

mezunu ö�retmenlerin, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�, ortak ve derse özgü becerileri 

kazand�rmada genel olarak etkisiz bulduklar�, 

7.  Yeni program hakk�nda bilgilendirilen ö�retmenlerin, Hayat Bilgisi dersi 

kazan�mlar�n�, ortak ve derse özgü becerileri kazand�rmada daha etkili bulduklar� sonuçlar�na 

ula��lm��t�r. 

Ayr�ca aç�k uçlu sorulara verilen yan�tlar incelendi�inde; ö�retmenlerin, ortak ve derse 

özgü becerilerin kazand�r�lmas�nda; ya�amla ili�kilendirmenin, aile deste�i ve i�birli�inin 

daha etkili olabilece�i görü�ünde olduklar� belirlenmi�tir. 

Öneriler 

Bu bölümde, ara�t�rman�n sonuçlar�na dayal� olarak ö�retmenlere, ailelere, 

ara�t�rmac�lara, e�itim yöneticileri ve program haz�rlay�c�lar�na yönelik olarak belirlenen 

öneriler bulunmaktad�r. 

 Ö�retmenlere yönelik öneriler: 

1. Velilere yönelik, yeni program ve ö�rencilere kazand�r�lmas� gereken beceriler 

ile ilgili kurs, seminer vb. etkinliklerin düzenlenmesi, program�n kazand�rmay� amaçlad��� 

becerileri kazand�rmada etkili olabilir. 

2. Ö�rencilerin, becerileri kazanabilece�i, geli�tirebilece�i ve gerçek ya�am�n 

farkl� problemlerini çözmede kullanabilece�i ö�renme-ö�retme etkinliklerinin planlanmas� ve 

uygulanmas� uygun olabilir. 

Ailelere Yönelik Öneriler: 

1. Aile ve ö�retmenler ile i�birli�i yaparak ö�rencilerin becerileri kazan�p 

geli�tirebilecekleri uygun ortamlar sa�lanmas�na katk�da bulunabilirler. 
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2. Aileler, beceri kazanman�n bir süreç oldu�unu, her bireyin haz�rbulunu�lu�una 

uygun olarak becerileri farkl� zaman ve nitelikte kazanabilece�ini unutmayarak, ö�rencileri 

desteklemelidirler. 

Ara�t�rmac�lara yönelik öneriler: 

1. Bu ara�t�rma, Hayat Bilgisi dersi kazan�mlar�n�n, ortak ve derse özgü becerileri 

kazand�rmadaki etkilili�ini ö�retmen görü�lerine dayal� olarak belirlemeyi amaçlam��t�r. 

Ara�t�rma, veli ve yöneticilerin görü�lerine, s�n�f içi gözlemlere dayal� olarak farkl� bölgedeki 

okullarda tekrarlanabilir. 

E�itim Yöneticileri ve Program Haz�rlay�c�lara Öneriler: 

1. Yeni ilkö�retim Program��n�n etkili bir �ekilde uygulanabilmesi için 

ö�retmenlere yönelik program� tan�tacak kurs, seminer gibi hizmet içi e�itim faaliyetlerinin 

düzenlenmesi ve bu faaliyetlerde kuramsal bilginin yan�nda uygulamaya dönük, farkl� etkinlik 

örneklerinin de yer almas� becerileri kazand�rmay� kolayla�t�rabilir. 

2. Ders kitaplar�n�n becerileri geli�tirici nitelikte düzenlenmesi ve örnek 

etkinliklerin ço�alt�lmas� uygun olabilir. 

3. Ö�retim sürecinde kullan�lan materyallerin, becerileri geli�tirici nitelikte, 

çe�itlili�i ve niteli�inin artt�r�lmas� ortak ve Hayat Bilgisi dersine özgü becerilerin 

kazand�r�lmas�n� kolayla�t�raca�� dü�ünülmektedir. 
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