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Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi 
E itim Programlar  ve Ö retim Bölümü 

Program Geli tirme Ana Bilim Dal  
Emekli Ö retim Üyesi





Ö retmen e itiminde meslek formasyonu e itiminin 
ö retim eleman  davran lar na yans mas

Ya ad kça 
E itim

Assisting students in developing effective learning strategies
Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri 

Fakültesi Dergisi

stanbul E itimde Nitelik Geli tirme E itimde 
Aray lar 1. Sempozyumu Bildiri Metinleri

Ankara 
Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Ankara Üniversitesi E itim 
Bilimleri Fakültesi Dergisi

 E itim, 

Okulda dayak.



Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi

28-30 Nisan’da Çukurova Üniversitesi 
E itim Fakültesi’nde Yap lan I. E itim Bilimleri Kongresi Bildirileri

Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Birle tirilmi  ve normal s n fl  ilkokullarda dönüt 
düzeltmenin ö renmeye etkisi

Ankara 
Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Ya ad kça E itim

Ö retmenlerin demokratik tutumlar

Aile içi iddet projesinin program geli tirme aç s ndan 
de erlendirilmesi: iddete kar  somut bir ad m

lkö retim Ders Kitaplar  
Bildirileri.



Ankara gecekondular nda ya ayan 
ailelerde kad na yönelik iddet.

S n f 
Ö retmenli i Sempozyumu

E itim 
Bilimine Giri

4.Ulusal E itim 
Bilimleri Kongresi Bildirileri-1

4.Ulusal E itim Bilimleri Kongresi Bildirileri-1

4.Ulusal E itim Bilimleri Kongresi Bildirileri-1

Yurtta  olmak için ö renci kitab

Yurtta  olmak için e itici kitab

Hedefler ve hedef davran larla nas l 
ba  ederiz

Cumhuriyet 
Döneminde E itim



Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Ö retmenli imi geli tiriyorum

Veli Bilgilendirme Program .

Ba kent Üniversitesi Kolej Ay eabla Okullar nda 
çoklu zekâ kuram  uygulamas .

Ö retimde planlama ve 
de erlendirme

Milli E itim

International handbook of curriculum research



Proceedings of e-
learning 2004 world conference on e-learning in corporate, 
government, healthcare, & higher education.









Ö retmen Dünyas

VII. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri, Ankara, 
17-19 Ekim 2012, ss. 165-169. 



VII. Ulusal 
Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri, Ankara, 17-19 Ekim 2012, ss. 133-
164. 

Ö retmen Dünyas

The Third 
International Congress on Curriculum and Instruction



lkö retim 
Online, 14

Egitim ve Bilim 40

Ö retmen 
Dünyas

Ekenek

E itim ve Bilim 40

E itim ve Bilim 42

EDUCCON 2017 
Education Conference, 

5th International Curriculum and Instruction Congress

1st International Women Research Symposium, 

lkö retim Online 16



Cumhuriyetimizin Kültür ve 
E itimi Politikalar .

https://www.aydinlik.com.tr/ozgurluk-
meydani/2017-ocak/egitim-bir-sen-in-cumhuriyet-rahatsizligi

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim/657824/Amac_Cumhuriye
t_ilkelerini_yok_etmek.html

lkö retim Online, 

Electronic Turkish 
Studies 12

Ö retmen Dünyas

Turkish Journal of 
Education, 7

E itimde Adaleti ve 
Gelece i Dü ünmek

Ö retmen Dünyas

Ö retmen Dünyas

Elementary Education Online 17



Kastamonu 
E itim Dergisi 26

Ankara Üniversitesi, E itim 
Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51

lkö retim Online









Mustafa Cem Babado an, Senar Alk n, Özgür Ulubey, Ben,  
Mehmet Ali K sakürek ve Fatma B kmaz



Emeklilik Törenimden



Azerbaycan Bakü 
Uluslararas  Ö retmen Yeti tirme 

Politikalar  ve Sorunlar  
Sempozyumu’nda Birlikteyiz 

Fatma B kmaz, Mustafa Cem 
Babado an ve Ben Evde Arma an Kitap 

çin Çal rken



Do du um Kö k 



Karde ler ve Amca K zlar

Annem Biçki Diki  Yurdunda 



Annem ve Babam

Bir Bayram Günü Ailemin Bir K sm  



A abeyim, Ablam, Küçük  
Karde im ve Ben



Müzik Ö retmenim Güler Han m’la 

lkokul Ö retmenim Merhum Güzide Ertürer ve Bir S n f Arkada m 



K z Ortaokulunda Arkada lar m ve Bir Ö retmenim 

Olun Karg ner Yüksek Hocam ve Ben 



K z Meslek Lisesi Ö rencisi ken 



Annem Alt  Yavrusuyla 



Sevgili A abeyim Dr. Fuat Diyarbak rl  

“Okula 
götürdü” “türbeye götürdü”
“Kur’an hocas na göstermeye”

“gel”

“mezun olal  iki y l oldu, bildi ini de unutmu tur, nas lsa kazanamaz hiç 
olmazsa bizi suçlamas n” 



S n f Arkada lar mla 



Mezuniyet Töreni 

1973 K.T.Y.Ö.O Y ll nda Benim çin Çizilen Karikatür 



Ö retmenlikte lk Y l m



K z Teknik Yüksek Ö retmen Okulundaki Hocalar m ve 
Arkada lar m 

Ben ve Evlâtlar m 





Anabilim Dal m z 



Hocalar m Prof. Dr. Gülten Ülgen, Prof. Dr. Müberra I ksolu u ve 
Ben



Kad n Dayan ma Vakf  Ekibi 

Kad na Yönelik iddetle Mücadele Ekibi





Doçentlik Sözlü S nav ndan Ç karken 

nsan Haklar  E itimi Proje Ekibi



nsan Haklar  E itimi Ekibi Ders Verirken Ben ve Sonralar          
KKTC Ba bakan  Olan Sevgili Doç. Dr. Tufan Erhürman 







Bireysel ve Ortak Yay nlar m 



Ay e Cengiz H z ro lu ve Ay eablal lar ile

Kolej Ay eabla’l  Dostlar mla 



Merhum Prof. Dr. Ziya Bursal o lu Hocam z n Evinde



Fatma B kmaz ile Bir Çal tayda 



Hocalar m ve Ben 



Cumhuriyet Bayram  Kutlarken 

Cumhuriyet Kad nlar  Derne inden Derya Be tepe,                            
Ben ve Canan Özçelik



“Ba ms zl k benim karakterimdir.”



Silivri Mücadelesinde 

“Elinden bir ey 
gelmiyor. Bir daha gelme!” 



Merhum Hocam Prof. Dr. Fatma Var  ile evimde

Fatma Var  Hocam, Suat Pekta  ve Ben Hocam n Evinde 









E itim Bilimleri Fakültesi Lisans Ö rencilerimle



O ullar m ve Gelinlerim



Torunum Ya mur Bebek iken

Torunum Nil 

Torunum Nil’in Bir Çal mas



Asl , Ben ve Serhat 































Prof. Dr. Dilek Gözütok













…uy, kariden da hoça mi olur













Mücadeleci Bilim nsan  Dilek Gözütok 













Sohbet Ederken Ö retiyordu 









Koca Bir Sevdayd  Ya ad m z; 





Hocam ö rencilerine sahip ç kar! 

















lkö retimde 
s n f içi sözel ileti imin etkile im analizi yöntemiyle de erlendirilmesi



Can m Önnü’m * 

Ben, Ahmet Çil, Füsun Çil Ta l  
ve E i Derya Ta l  Kaz Da lar  

Direni inde 



*Önnünün kelime anlam :

Can m Önnü’me 
Teyze anne yar s , 
Önnü daha fazlas   
Diyesim geldi seni dü ününce... 
Peki nedir “önnü” gerçekte: 
Bir önnü; öncelikle sevecendir,  

efkatlidir. 
Zeki ve beceriklidir... 
Hem iyi bir dinleyici  
Hem alabildi ine komik ve e lencelidir... 
Da arc nda sonsuz say da f kralar, hikayeler ve an lar gizlidir. 
Onlar  tam zaman nda, en yak an yere, ustal kla kondurur. 
Onunla muhabbet, lezzetine doyulmaz bir ölendir... 
Bir önnünün buzdolab ; her an ziyafet verecekmi  gibi doludur. 
Hele buzlu u; sava ta ilk kurtar lacak hazine de erindedir  
Önnünün evinde; sohbetiyle soslad  doyumsuz sofralar dizilir. 
Ve bir önnü; kesinlikle bir bitki feti istidir.  
Dostlar na bile çiçek eker, büyütür, verir. 
Acaba bütün önnüler böyle do u tan serac  m d r? 
Yoksa bu durum; sadece benimkine mi hast r?  
Asl nda Evren’de bilinen tek önnü de, teyzem Dilek Gözütok’tur. 
Önnü; 
Bir teyze ve bir ye en aras ndaki e siz ve derin ba  anlatan, anlams z ama özgün 
bir tan md r. 
Belki de bu tan mdan çok daha fazlas d r... 

airin dedi i gibi; bazen kelimelerimiz kifayetsiz, ama yüre imizdeki sevgimiz 
s n rs z ya an r... 











 

çimdeki Rehberim'e 

 

Bu uzun ve karanl k koridora  

Kaç nc  geli im bilmiyorum  

Her geli imde gözümü bo lu a dikmi   

 insanl  

 vicdan  

 umudu  

 ar yorum 

 

Dünyadaki en büyük ans  

Bu koridora kaç nc  geli im bilmiyorum  

Son geli imle karanl kta  

                                  ayd nl   

                                  direni i 

                                  rehberimi 

                                  buluyorum 

 

Pervanenin muma a k  gibi  

I ndan ald m cesaretle  

Ac  çekerek ayn  zamanda zevkle  

Nereden ye erece ini bilmeden  

Tohumlar ekece iz  

Birlikte... 



E itim Bilimleri Fakülteliler Dernek Yeme inde O uz Gürbüztürk, Erten Gökçe, 
Ben, K ymet Selvi, Cem Babado an 





lkeler, An lar ve Bu Kubbede Bir Ho  Sada 

Onurunla, kimli inle ve 
beyninle ak ll  ya ayacaks n. 
Üreteceksin, seveceksin, 
sevileceksin, inançlar n n 
arkas nda duracaks n. 
Sevgilerin kar l ks z, 
yard mlar n gizli olacak. 
Seni attan, ottan ay ran 
özelli in fark na varacaks n. 
Çünkü sen insans n, 
ve bunu yakalayabildi in gün, 
bembeyaz ya ayacaks n. 







Mahiye Morgül le Ders Kitaplar  Mücadelesi 





Dilek Hoca’n n Do um Hikayesi 





Van 2004 

Ankara 2006- Tez Jurisi 

A r -Do u Beyaz t shak Pa a 
Saray - 2008 



Küba-2017 



Cumhuriyet Kad nlar  An tkabir’de 







Gözleri Nemli 

“Seni ben sizin 
anacaddeden alay m, gelmen zor olur”

:“Dünyada ö retilen bütün bilgilerin hiçbiri bize, bir anan n 
bak n n, bir kelimesinin verdi i eyi vermeye muktedir de ildir.” 



Mustafa Cem Babado an, Ben ve Ye enim Ahmet 
Çil. Suat Pekta  Foto raf  Çekiyor.  Sorumluluk 

E itimi Ard ndan Kumkap ’da E leniyoruz. 

















Dünyada ve bizde “ayd n” n kim oldu u çok tart ld , tart l yor. Kavram n 
tan m nda uzla abildik mi? 

 Tart l r. 
 “Entelektüel”le “ayd n” e anlaml  sözcükler midir? 

 Tart l r. 
 “ lim”le “bilim”, “âlim”le “bilgin”, “akademisyen”le 

“biliminsan ”?... 
Tart l r.  

belli bir kamu 
için ve o kamu hakk nda bir mesaj , görü ü, tavr , felsefeyi ya da kan y  temsil 
etme, cisimle tirme, ifade etme yetisine sahip olan birey”

“günümüz entelektüeli, garantili bir geliri 
olan ve dershane d ndaki dünyayla alakas  olmayan, kabu una çekilmi  bir 
edebiyat profesörü olup ç km t r”

“… beyin i i yapan kimse, yani banka memuru, 
s n f ö retmeni, gazete muhabiri, her tür resim yapan, saçma sapan da olsa 
her çe it iir söyleyen, can n n istedi i eyi tercüme eden kimse entelektüel 
olmas na entelektüeldir; ama peki ayd n m d r?

“ben yazar m; 



roman m , iirimi yazar, ötesine kar mam!”

“ayd n ki iden bir i in ehli olmas n , memleket 
ve dünya gerçe ini hiç de ilse kendi i i aç s ndan bilmesini, olan biten 



kar s nda belli bir davran  olmas n  istiyoruz”,

“Bu ne 
inançt  ki, Gazi Pa a! / At n n teri kurumadan / Sürüp gittin yeni yeni 
sava lar n pe inde.” 



Seninle Gurur Duyuyorum Hocam, Dostum, Omuzda m... 







Hayat  Payla mak… 







Prof. Dr. Nizamettin Koç-Prof. Dr. Ziya Bursal o lu Hocam z n  
Evinde Verdi i Davet (2 Haziran 2006) 







Bu 
insanlar n art k hiçbir eyi anlamaya vakitleri 

yok. Onlar her eyi tüccarlardan sat n al yor. Ama dost satan tüccar olmad  
için art k insanlar n dostlar  yok”.







































S cac k, sevgiyle, sayg yla koskocaman bir merhaba say n hocam. 





Suat Pekta  Ziyafet Veriyor 













23 Kas m 2018 
tarihinde gerçekle en 
Doktora Mezuniyet 

Töreninden 





Mezuniyetimizin 10. Y l … (Antalya) 



zmir’de Kad n Haklar  Çal malar  



Benim Görkemli Yi it Hocam 





Dilek Hocam / Meslekta m / Kom um 



Dilek Gözütok Gözümde Kimdir? 

Y ld z Kuzgun Hocam n Emeklilik 
Yeme inde









Anahtar sözcükler:



mentoring
personal development approaches





Human 
Potential Movement



evidence-based coaching







1. Tasar m:

2. Düzenleme:

3. Süreçler:



4. Ürünler:

5. Maliyet:



Ara t rman n de erlendirme bile enleri

Çal ma grubunun cinsiyet ve ya a ili kin bilgileri

Cinsiyet Ya  

Çal ma grubunun e itim durumuna ili kin bilgileri

 



Görü me yap lan ki ilerin mesleki deneyimine ili kin bilgiler





E itim program n n kazan mlar



Gözlemlenen derslerde içeri i olu turan konu ba l klar





M4: Psikiyatrist e li inde ki inin bask n rahats zl k özelli inin olup 
olmad na ili kin e itim verilmeli. Çünkü ince çizgilerde oynuyoruz, her 
zaman gelece e yöneltiyoruz. Kayma ihtimalleri olabilir mi? Bilmiyorum 
hiç ba m za gelmedi ama olabilir. Bunlar  ilk etapta belirlemek çok 
zordur. Pek çok koçluk firmas n n da bir psikiyatr dan man  vard r zaten. 
E itime böyle bir içerik ilave edilmesini uygun görüyorum. 

E1. Zenginle tirilebilir. Biraz daha alet çantas n  zenginle tirici teknikler 
olabilir. Mesela, biraz daha NLP teknikleri katabiliriz. Koçlar n ayr ca 
NLP e itimine gitmelerindense, böyle bir ey yap labilir. Mesela drama 
kullan labilir. Onu hedefliyoruz önümüzdeki y llarda. Koçlukta zihin 
haritalar  kullan m n  hedefliyoruz. Zihin haritalar n  da önümüzdeki üç 
ayda ICF’ye onaylataca z. 





Derslerde kullan lan ö retim yöntem, teknik ve araçlar

1. Gün 
flip 

chart

4. Gün   





M5: S n rl  bir e itim arac  gerektiren bir kurs. Görsel boyutta 
slaytlar n olmas , ekillerin olmas  bence yeterli çok da 
detayland rmaya gerek yok çünkü zaten çok yükleme yap lan bir 
kurs, zihin çok da l r fazlas n  al nca. Gereksiz hiçbir ey katmaya 
gerek yok.







M5: E itim sürecindeki tek sorun koçluk merkezi d nda bizim ö renme 
yöntemlerimizle alakal  sorunlar. Çünkü bizim zihnimiz bu kadar uzun bir 
e itimi çok kabul etmiyor zorlan yoruz uygulamalar bir arada olunca 
zorlan yoruz. E itim sisteminin getirmi  oldu u bir ö renme sistemi var ya 
sunu , al yükle s navda uygula geç. Uygulama düzeyine koymana gerek yok 
birçok eyi. Ancak burada ö ren-uygula, ö ren-uygula, ö ren-uygula çok 
ciddi bir yükleme gerektiriyor ve bünye buna al k de il. Asl nda sorun 
bizimle alakal . Koçluk e itimi alacak insanlara önceden belli kitaplar 
verilebilir okunmas  için. Haz rbulunu luk düzeyimizle ilgili sorun var.  

E1: Bence e itim 2 gün daha uzat labilir. 9 tam gün olsa daha sindirerek 
verilebilir. O zaman iki gün artsa iyi olabilir ama bizim hedefimiz en az bir 
gün daha artt rmak. 





AC Competency Framework.

International 
Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring 11(2)

The complete handbook of 
coaching.

Cumhuriyet Döneminde 
E itim II. 

Ö retim ilke ve yöntemleri.
PsychNews, 4(4)

Social Behaviour and Personality, 
31(3)

Workplace, executive and life coaching: An annotated 
bibliography from the behavioural science literature.

The Complete Handbook of 
Coaching

International 
Coaching Psychology Review 1(2)

International Journal of Evidence Based Coaching and 
Mentoring, 2

International Review of Industrial and Organizational Psychology, 
25

The Journal of Positive Psychology, 1
Solution focused coaching.



History

International Standard Classification Of Occupations: 
Structure, Group Definitions And Correspondence Tables

International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 
6(2)

Ulusal Yeterlilik: Koç-Seviye 6.

Curriculum: Foundations, 
principals and issues.

Coaching and mentoring.

Educational evaluation

The Journal of Positive Psychology, 
2

International Coaching Psychology Review 1(1)

Evaluation Models: 
Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation

Evidence-based coaching handbook: 
Putting best practices to work for your clients.

Coaching for performance: Growing human potential 
and purpose-the principles and practice of coaching and leadership.



Anahtar sözcükler:















Ara t rma modeli:

Çal ma grubu



Ortaö retim ö retmenlerinin cinsiyet ve bran a göre da l mlar n  gösteren 
tablo

Veri toplama arac :

Verilerin analizi:



Birinci ara t rma sorusu kapsam nda; ö retmen adaylar na göre 
ortaö retimde görev yapan ö retmenlerin ö retmenlik mesle ine ili kin 
sergiledikleri etik davran lar nelerdir? 

Ö retmenlik mesle ine ili kin etik davran lar n görülme düzeyi 

4,38 



kinci ara t rma sorusu kapsam nda; “Ö retmen adaylar na göre 
ortaö retimde görev yapan ö retmenlerin ö rencilere yönelik sergiledikleri 
etik davran lar nelerdir?”   

Ö rencilere yönelik etik davran lar n görülme düzeyi

4,49 



Üçüncü ara t rma sorusu kapsam nda ortaö retim ö retmenlerinin 
sergiledi i mesleki etik davran lar, ö retmenlerin cinsiyetine ve bran na 
göre anlaml  farkl l k göstermekte midir?” 

  
Cinsiyet ve bran a göre mesleki etik davran lar n betimsel istatistikleri 

Dördüncü ara t rma sorusu kapsam nda ö retmenlerin sergiledi i 
ö rencilere yönelik mesleki etik davran lar n ö retmenlerin bran na ve 
cinsiyetine göre farkl l k gösterip göstermedi i











Journal of 
Kirsehir Education Faculty 

E itim ve Ö retimde Etik

Athens 
Journal of Education – 3(4) 331-344. 

 
Okul Müdürlerinin Ö retmenlere Yönelik Etik D  

Davran lar  ve Nedenleri

Turkish Studies (Elektronik)
TurkishStudies

Cambridge Journal of Education

Advances in Social 
Work.

YYÜ E itim 
Fakültesi Dergisi



E itim-Sen 
Yay nlar

Çukurova Üniversitesi 
E itim Fakültesi Dergisi

Ankara Üniversitesi 
E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi.

Felsefe Sözlü ü.
Türk Tabipler Birli i.

Ö retmenlik Mesle inin Özellikleri

 Ahlak  Dergisi

Felsefeye Giri

Journal of Moral Education.

Philosophical Inquiry in Education

Ö retmenlik Mesle i ile Özyeterli i Aras ndaki li kinin 
ncelenmesi. 



E itim ve E itim Bilimleri Sözlü ü.

Türk E itim Bilimleri Dergisi.

Acta Didactica Napocensia

International Education & Research Journal.

The Code of Professional Ethics.

Turkish 
Studies 

Turkish Studies (Elektronik).

Eurasian Journal of Educational 
Research 





Anahtar sözcükler:













Bruner’in Bulu  Kuram  (Babado an, 1996)





Örnek Gazete Haberi

Örnek Hikaye



Örnek Kitap Sayfas

Örnek Kitap Sayfas



klim Kavram Haritas



Örnek Resimler





Collins’in Sorgulay c  Ö retim Kuram  (Babado an, 1996)



Kavram Haritas





Aç klay c  ve Kuralc  Ö retim Kuramlar n n Kar la t rmas





Yeni ilkö retim programlar n n ö retmen görü lerine dayal  
olarak de erlendirilmesi

nönü Üniversitesi E itim Fakültesi 
Dergisi

E itim teknolojisi kuramlar-yöntemler

lkö retim Online
Sosyal bilgiler ö retmenlerinin ö retim ilke ve 

yöntemlerini kullan m durumlar n n ara t r lmas

XVI.  Ulusal 
E itim Bilimleri Kongresi

Modern ö retim stratejilerinin ö retim-ö renim 
süreçlerine yans mas

Türk E itim Bilimleri Dergisi



XIV.  Ulusal E itim Bilimleri Kongresi 
Bildiriler Kitab

XV.  
Ulusal E itim Bilimleri Kongresi

lkö retim sosyal bilgiler ö retimi kaynak 
üniteler

Psychology applied to teaching

Plandan uygulamaya ö retim

Education Leadership

lkö retim alt nc  s n f sosyal bilgiler dersinde Obenchain 
ve Morris taraf ndan önerilen ö retim stratejilerinin ö rencilerin 
akademik ba ar lar na, tutumlar na ve kal c l a etkisi

Bir ö retim kuram na do ru

Beyin uyumlu ö renme yakla m n n ilkö retim 5. S n f 
sosyal bilgiler dersinde ö rencilerin akademik ba ar lar na, yönetici 
i levlerine ve akademik benlik sayg lar na etkisi

Processes in acquiring knowledge

lkö retim 4. s n f sosyal bilgiler dersinde aktif ö renme 
yöntemlerinden çözümlemeli öykü yönteminin ö rencilerin akademik 
ba ar lar na,  tutumlar na ve aktif ö renme düzeylerine etkisi



lkö retim 7. s n f sosyal bilgiler dersinde ara t rmaya 
dayal  ö renme yakla m n n derse yönelik tutuma, akademik 
ba ar ya ve kal c l k düzeyine etkisi

Yap land rmac l k yakla m na dayal  i birlikli 
ö renmenin ilkö retim 5. s n f sosyal bilgiler dersinde ö renci eri i 
ve tutumlar na etkisi

Sosyal bilgiler dersinde 5E modelinin kullan m n 
ö rencilerin akademik ba ar s na etkisi ve ö rencilerin uygulamaya 
yönelik görü leri

Genel ö retim yöntemleri
E itim terimleri

Ö retmenlerin ö retim stratejileri ile ö retim yöntem 
ve tekniklerine ili kin görü leri

E itimde program ve ö retim tasar m

XVI. E itim Bilimleri Kongresi

Sosyal bilgiler ö retimi

Türk E itim Bilimleri Dergisi
Süreç temelli ö retimin ilkö retim 6. s n f sosyal bilgiler 

ö retiminde ö rencilerin akademik ba ar s  ve kal c l  üzerindeki 
etkileri

Sosyal bilgiler dersinde jigsaw-i tekni i kullan m n n 
ö renci ba ar s , bilgilerin kal c l na ve derse kar  tutuma etkisi



7. s n f sosyal bilgiler dersinde i birli ine dayal  ö retim 
yöntemi tak m-oyun-turnuva tekni inin ö renci ba ar s na olan etkisi

Theory development, handbook of research 
on educational communications and technology

E itim psikolojisi: geli im-ö renme-ö retim

Ö retimi planlama uygulama ve de erlendirme

Ö renme ö retme kuram ve yakla mlar

Okulda ö retme ö renme: kavramlar ilkeler yöntemler

The Cognitive psychology of school learning

Sosyal bilimler ö retimi

Educational psychology principles and 
aplications

Kuram ve 
Uygulamada E itim Bilimleri

5. s n f sosyal bilgiler dersinde farkl  ö retim 
yöntemlerinin akademik ba ar  ve kal c l a etkisi

Sosyal bilgiler ö retiminde 5E ö renme döngüsü modelinin 
ö renci ba ar s na, bilimsel sorgulay c -ara t rma becerilerine, 
akademik motivasyona ve ö renme sürecine etkileri

Models of teaching

Sosyal bilgilerde problem çözme ve uygulamalar



The Turkish Online Journal of Educational Technology

Sosyal bilgiler ö retiminde yap c  ö renme ve otantik 
de erlendirme yakla mlar n n ö rencilerin akademik ba ar , 
kal c l k ve sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlar na etkisi

Cumhuriyet döneminden günümüze kadar haz rlanan 
programlarda önerilen strateji,  yöntem ve teknikler

Educational psychology a cognitive approach

Theories of development psychology

Örnek olay ve oyun yoluyla ö retimin sosyal bilgiler 
ö renme düzeyine etkisi

lkö retim dördüncü s n fta bütünle tirilmi  ünite ve 
yap land rmac  yakla m n ö rencilerin ö renme düzeylerine, 
ö renmeye kar  tutumlar na, akademik özgüvenlerine etkisi

Ö renme teorileri e itimsel bir bak la

Geli im ö renme ve ö retim kuramdan uygulamaya

Ö renme stratejilerinin ö renci eri isi ve tutumlar na 
etkisi

Aç klay c  ve kuralc  ö retim kuramlar  ve model örnekleri

Sosyal bilgiler ö retiminde ö renme stillerine uygun 
etkinliklerin kullan lmas n n ö rencilerin ö renme düzeyi ve kavram 
yan lg lar n n giderilmesi üzerindeki etkilili inin ara t r lmas



E itim ve Bilim

Gagne’nin ö retim etkinlikleri modeline göre haz rlanan 
ö retim yaz l m n n sosyal bilgiler dersinde ö rencilerin akademik 
ba ar  ve tutumlar na etkisi

XV. Ulusal E itim Bilimleri Kongresi

Sosyal bilgiler ö retiminde örnek olay n eri iye ve derse 
kar  tutuma etkisi

lkö retim be inci s n f sosyal bilgiler dersinde ara t rma 
inceleme yoluyla ö retim ve geleneksel ö retimin akademik ba ar ya 
etkisi

Sosyal bilgiler dersinde proje tabanl  ö renme 
yönteminin ö rencilerin akademik ba ar s na, derse kar  tutumuna 
ve s n f ortam na ili kin demokratik tutumuna etkisi

E itim psikolojisi geli im-ö renme-ö retme

Sosyal bilgiler dersinin Toulmin Tart ma Modeli’ne 
dayal  ö retimi

Geli im-ö renme-ö retme



Anahtar sözcükler: Önceki ö renmelerin tan nmas , akreditasyon, 
yüksekö retim, örgün, yayg n ö renme ve informal ö renme 



 



“Önceki Ö renmelerin Tan nmas  (Recognition of Prior 
Learning-RPL)”



“Önceki Deneyimsel Ö renmelerin De erlendirilmesi (Assessment of Prior 
Experiential Learning-APEL)” Recognition of Prior Learning-RPL”



Önceki Ö renmelerin Tan nmas  Süreçleri çin Farkl  Ülkelerde 
Kullan lan Terminoloji 



Önceki Ö renmelerin Tan nma Süreçlerinin A amalar  

UNESCO’nun Önceki Ö renmelerin Tan nmas  Sürecine li kin A amalar 
 



Europass’



Yüksekö retim A



 

 

 

skoçya’da Önceki Ö renmelerin Tan nma Süreci 



 
Avusturalya Önceki Ö renmelerin Tan nma Süreci



Fransa’da

 

“Önceki Ö renmelerin De erlendirilmesi ve Tan nmas na (Prior 
Learning Assessment and Recognition-PLAR)”



Kanada Önceki Ö renmelerin De erlendirilmesi ve Tan nmas  Süreci

A a dan-Yukar ya APEL Yakla m  (Bottom-Up Approach to 
APEL) ise, 

bilgi birikimi



“çal ma plan ”

Hollanda’da
leri Düzey Giri  De erlendirme 

Prosedürü (Advanced Intake Assessment Procedure-AIAP)”  “Önceki 
Ö renmelerin Akreditasyonu (Accreditation of Prior Learning-APL)” 

AIAP Modelinde Gerçekle tirilen Oturumlar 



APL Modelinin A amalar  



Önceki ö renmelerin akreditasyonu (Accreditation of 
Prior Learning-APL), Önceki Deneyimsel Ö renmelerin Tan nmas  
(Accreditation of Prior Experiential Learning-APEL) Belgelendirilmi  
Önceki Ö renmelerin Akreditasyonu (Accreditation of Prior Certificated 
Learning- APCL)

APCL ve APL Modelinin A amalar  

uyumlulu udur

Önceki Ö renmenin Akreditasyonu



Önceki Ö renmelerin De erlendirmesi 

APL ve PLA Portfolyolar n n çerikleri

 

Estonya’da



 APEL Yöntemine li kin Süreçler 



Ulusal Geçerlik Projesi

Norveç Ulusal Geçerlilik Projesi Basamaklar , Ölçme-De erlendirme 
Araçlar  ve Sorumlu Ki i/Kurumlar 



“Hayat Boyu Ö renme (HBÖ) Strateji 
Belgesi (2009-2013)”

594. Toplumda ya am boyu e itim anlay n n benimsenmesi amac yla e-
ö renme dâhil, yayg n e itim imkânlar  geli tirilecek, e itim ça  d na 
ç km  ki ilerin aç k ö retim f rsatlar ndan yararlanmalar  te vik edilecek, 
beceri kazand rma ve meslek edindirme faaliyetleri art r lacakt r. 

2. Toplumsal Fark ndal k Art r larak Hayat Boyu Ö renme Kültürünün 
Olu turulmas  
9. Hayat Boyu Ö renmeye Kat l m Sürecinde Dezavantajl  Bireylere Özel 
Önem Verilmesi 
11. Mesleki Yeterlilik Sisteminin Aktif Hale Getirilerek Kalite Güvence 
Sisteminin Kurulmas  
15. Hayat Boyu Ö renme Kapsam nda Uluslararas  birli inin ve 
Hareketlili in Art r lmas  

“HBÖ özendirmek amac  ile bireylerin informal yolla kazand klar  bilgi-
beceri ve deneyimlerin ödüllendirilmesi-de erlendirilmesi sa lanacakt r.”; 

“Ev kad nlar  ve e itimini tamamlamam  genç k zlar n 
informal yolla edindikleri beceriler, mesleki yayg n e itim programlar yla 
desteklenerek, giri imcilik ve pazarlama yeterlilikleri kazand r lacak, 
ekonomik yönden güçlendirileceklerdir.”; “E itim 
kurumlar  d nda kazan lm  bilgi ve becerilerin örgün ve yayg n e itime 



geçi te ve belgelendirmede de erlendirilmesi sa lanacakt r.” 
“Ki ilerin uluslararas  hareketlili ini 

te vik etmek için hayat boyu ö renme kapsam nda örgün, yayg n ve informal 
ö renmelerin uluslararas  kredi transfer sistemlerini kullanarak 
kredilendirilmesi sa lanacakt r.” 

“Önceki Ö renmelerin Tan nmas , 
Denklik ve Ölçme De erlendirme lemleri le lgili Usul ve Esaslara li kin 
Yönerge” 

“ö rencilerin örgün, yayg n e itim veya serbest 
ö renmeler yoluyla edindi i ö renme kazan mlar ; kalfal k ve ustal k 
belgeleriyle de erlendirilir.” 

“Önceki Ö renmelerin Tan nmas  Esaslar ”

a) Özel ilgi ile kazan lm  bilgi, beceri ve yetkinliklerinin muafiyet s navlar  
yolu ile tan nmas , 
b) yeri deneyimlerinin portfolyo haz rlama ve muafiyet s navlar  suretiyle 
tan nmas , 
c) Akredite olmu  kurulu lardan ald klar  sertifikalar n tan nmas  ve 
intibaklar na ili kin esaslar  kapsar. 

(1) Bu senato esas  Sakarya Üniversitesi Lisans ve Önlisans programlar na 
kay t yapt rm  ö rencilerin; 
a) Üniversite d nda kazan lm  yetkinliklerin muafiyet s navlar  suretiyle 
tan nmas  ve intibaklar na, 
b) yeri deneyimlerinin muafiyet s navlar  suretiyle tan nmas  ve 
intibaklar na ili kin esaslar  kapsar. 

portfolyo 



Sakarya Üniversitesi Önceki Ö renmelerin Tan nmas , Ba vuru ve 
De erlendirme Süreçleri 



-bir resmi belge ile 
kan tlanabilir olan ve olmayan tüm ö renmelerin-



Avrupa Birli inde Bilgi Toplumuna Geçi  Çal malar .

Re-theorising the recognition of prior 
learning

Journal of Education Policy

Accreditation of Prior Learning (APL) 
Procedure. 

Canadian Journal of 
Higher Education 28

What 
is Prior Learning Assessment & Recognition (PLAR)/ Recognition of 
Prior Learning (RPL)? 

European Journal of Education
Lifelong Learning: Which Ways Forward?

European Journal of Education, 39

Canadian Journal of 
University Continuing Education

Recognising experiential 
learning: practices in European universities. 

Policies on the Recognition of 
Prior Learning, Credit Accumulation and Transfer, and Assessment 
in higher education. 

Lifelong learning: 
Which ways forward?



Validation of Non-formal and Informal Learning.

Why? Where? How? Setting the international 
scene. Experiential learning around the world. Employability and the 
global economy 

Making sense of lifelong learning: Respecting the needs of 
all.

American Journal of Pharmaceutical 
Education 65

Handbook of the recognition of 
prior learning: Research into Practice

Accreditation of Prior (Certificated) 
Learning. 

Recognition of Prior Learning (RPL): In Search of 
A Valid and Sustainable Mechanism for South Africa.

Accreditation of Prior Learning AP(E)L Policy.

Recognition of Prior Learning (RPL): 
Learning Package. 

Adult education and lifelong learning: Theory and practice.

College Quarterly, 16

Lifelong Learning in Europe
The Delphi method, techniques and 

applications



Recognition of prior learning. 

T.C. Resmi 
Gazete (Say : 30388).

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dair 
Tebli .

Recognition of prior learning – A guide 
to providing the service.

Beyond Galileo’s telescope: Situated knowledge and 
the recognition of prior learning.

Hayat Boyu Ö renme Strateji Belgesi. 

Valuation and validation of non-formal and informal 
learning in Norway:-Experiences and Challenges. 

Journal of Continuing Higher Education

Recognition of Prior Learning: National Framework for Scottish 
Higher Education. 

Sakarya Üniversitesi Önceki Ö renmelerin 
Tan nmas  Senato Esaslar . 

Sakarya Üniversitesi Önceki Ö renmelerin 
Tan nmas  Senato Esaslar . 

Adult Education Quarterly
62(

Linking ICE and PLAR: Overview of 
the developments in the Netherlands.  

 



Identification, validation and 
accreditation of prior and informal learning UK report. 

Recognising Non-Formal and Informal Learning: 
Outcomes, Policies, and Practices. 

Recognition of prior learning: policy and practice 
in Australia. 

Recognition, Validation and Accreditation



- Antep’in en güzel Atatürkçüsü 
Prof. Dr. Gözütok’a sevgiyle… 

Anahtar sözcükler:



ilkokul, program, program tasla , deneme okulu, program 
geli tirme

Zorunlu ilkö retim ça ndaki k z ve erkek çocuklar n temel e itim ve 
ö retimini sa lamak üzere devletçe aç lan ya da aç lmas na izin verilen be  
y ll k okul

Maarif-i Umumiye Nizamnamesi

Geçici lkö retim Kanunu

lkö retim Okulu
Tevhid-i Tedrisat Kanunu II. Heyet-i 

lmiye

Maarif Te kilat na Dair Kanun
I. Maarif ûras



Milli E itim Temel 
Kanunu

Var

Ertürk
Do an

Erden

Keser

Herhangi bir ö retim kurumunda bireylere kazand r lmas  dü ünülen bilgi, 
beceri ve tutumlar  belirten yaz l  belge… 

Ö retilmesi planlanan ders veya konular  bir s ra ve plan çerçevesinde 
amaç, yöntem ve içeri i ile gösteren cetvel  

E itim Ansiklopedisi

Herhangi bir okulda e itim ve ö retimi varmak istedi i hedefleri gösteren, 
bu hedeflere hangi metotlarla var laca n , hangi etkinliklerin ve 
olanaklar n kullan laca n  anlatan belgeye ö retim program  denir” 

 

Program 



geli tirme

E itim ilkeleri ve hedefleri, ö retimde uygulanan metotlar; toplumun 
hayat ndaki de i ikliklere paralel olarak yenile tirilmek zorundad r. Bu 
yenile tirme ya da geli tirme süreklidir ve ans z n yap lan bir reform niteli i 
ta maz. Bununla birlikte insan hayat n n h zla de i ti i günümüzde 
kaç n lmaz bir ihtiyaç haline gelmi tir. Okulun topluma uymas  ve gerçek 
hayat  izlemesi ile ilgili ilke, bu geli meyi zorunlu yapar. Yurdumuzda da bu 
gereklilik anla lmaya ba lam  ve baz  program geli tirme çal malar na 
giri ilmi tir. 

Program geli tirme geni  çapta bir i birli ini gerektirir ve ba ar l  olmas ; 
hem yarat c  ve becerikli olan, hem de ö rencilerle ve ö retmenlerle ili kileri 
bulunan bir personel grubunun örgütlenmesine ba l d r. Böyle bir personel 
grubunun ba l ca amac ; e itilmekte olan çocuklar için daha iyi bir ö retim 
program  meydana getirmektir. kinci bir amaç da meslek mensuplar n n 
bireysel geli melerinin te vik edilmesidir (…) Program geli tirmenin ana 
unsurunun ö retmen oldu unu önceden kabul etmek gerekir 

Tatbikat Mektebi

J. J. Rousseau

Herbert

W. Wundt



Herman Litz
Demolin
Sesil Redi Bedale

Owide Decroly
L. Tolstoy

smail Hakk  
Baltac o lu
smail Mahir Efendi

Sadrettin Celal Antel,

deneme okulu, laboratuvar okul, pilot okul, proje okulu… 



E itim Ansiklopedisi

Yeni bir ö retim program n n ya da metodunun verimlilik ve etki derecesini 
saptamak amac  ile uyguland  ilk ve orta dereceli okullar (…) yurdumuzda 
“deneme okulu” kavram  1950 y l ndan sonra kullan lmaya ve uygulanmaya 
ba lam t r. 

Türkiye’de Amerika Birle ik Devletleri ile yap lan teknik yard m anla malar  
çerçevesinde Milli E itim Bakanl ’n n çe itli örgütlerinde görev alan 
Amerikal  mü avirlerin tavsiyelerine uyularak, Amerika’da uygulanan baz  
e itim metotlar n n denenmesi i ine giri ilmi , bu uygulaman n yap ld  
birkaç ortaokul ve lise ile ilkokula deneme okulu ad  verilmi tir. Önceleri proje 
metodunun denenmesi yap lmak üzere birkaç ilimizin üç be  ilkokulunda 
çal malara giri ilmi tir. Bu çal malar y llarca devam etmi , yava  yava  
uygulamadan vazgeçilmi tir. Proje metodu ile çal malar n ba lamas ndan 
k sa bir süre sonra da Ankara ve stanbul illerinde bulunan ortaokul ile 
birle ik birer lise de ayr  bir deneme uygulamas na geçilmi tir (…) Deneme 
okullar  alan nda en geni  çal malar 1962 y l ndan ba layarak tasar  [taslak] 
halinde kabul edilen yeni ilkokul program n n denenmesi için yap lm t r… 

deneme kontrol

Mustafa Sât  Bey



Nail 
Bey

smail Hakk  Tonguç

Mevcut ö retmenleri tasfiye ederek onlar n yerlerine yeni bir müessese 
kurabilecek iktidara sahip ö retmenleri getirmek;  
Ö rencilerin hepsini imtihana tâbi tutarak i e yarayacaklar  okulda 
al koymak; di erlerinin kay tlar n  silmek ve yerlerine imtihanla yeni 
ö renciler almak.  
Okulu, derslikleri, i likleri, laboratuvarlar , beden e itimi salonu, kitapl , 
müzesi haz rlanm  olan Ca alo lu’ndaki bir binaya ta mak;  
Okulun ö retim program nda meslek derslerine, müspet bilimlerle ilgili 
derslere, ders tatbikat na geni  ölçüde yer vermek; beden e itimi, müzik, 
resim-eli leri derslerini programa koymak; bütün derslerin ö retim 
metotlar n  gözleme, tecrübeye dayamaya çal mak, ezbercili i ortadan 
kald rmak için u ra mak ve gereken tedbirleri almak;  
Mubass r denilen ve bir bekçi gibi ö rencilerin ba na dikilen memurlar  
kald rmak, bunlar n gördükleri i lerin ço unu, çocuklar n kendi aralar ndan 
seçtikleri s n f çavu u (ba kan ) denilen temsilcilere gördürmek;  
Konferans, yay n, toplant , gece nöbetçili i, tetkik gezisi gibi çe itli tedbir ve 
vas talarla Darülmuallimin ö retmenlerini yeti tirmeye çal mak, 
ö rencilerle ö retmenler aras nda samimi bir hava yaratmak;  
Darülmuallimin mezunlar n  i ba nda takip ederek, okulun idaresinde ve 
ö retim tarz nda realitede rastlanan olaylara göre de i iklik yapmak; 
hayata at lm  darülmualliminlileri türlü vas talarla ve bilhassa Tedrisat-  
ptidaiye adl  dergi ile desteklemeye çal mak…  

Uygulama lkokulu 



hsan Sungu
Ali Ulvi Elöve

Tedrisat-  ptidaiye Tedrisat

Tatbikat Mektebi’nin Tedrisat Program

Tedrisat-  ptidaiye Mecmuas



Geçici lkö retim Kanunu

Fuat Baymur

E itmen

Atatürk

e itmen

Saffet Ar kan

smail Hakk  Tonguç



Köy E itmeni Yeti tirme 
Kurslar  Taslak Program

Aka 
Gündüz



E itmenli Köy lkokulu’nun Haftal k Ders Da t m Çizelgesi

Köy Okullar  Müfredat Program  Tasla ,



Rehberlik ve i  
ba nda yeti tirme.

Maarif Te kilât na Dair Kanun



Köy Mektepleri Müfredat Program

Köy mektepleri tedrisat n n umumi ilkmekteplerden büsbütün ayr  bir mahiyet 
almas  ne caizdir  ne de do rudur. Ancak köy çocuklar n  ehir ve 
kasaba çocuklar  gibi, ayn  program dahilinde okutmak da ilk tahsilin en 
mühim maksatlar ndan biri olan gençleri muhitlerine faal bir surette intibak 
ettirmek esas na muhalif dü er. te bunun içindir ki umumi ilkmekteplerin 
müfredat programlar n n esaslar na sad k kalmak üzere köy mektepleri için, 
köy çocuklar n n ihtiyaç ve alâkalariyle münasebettar  yeni bir 
müfredat program  ihzar edilmi tir  

I. Maarif ûras

Köy lk Okul Program Projesi

1939 Temmuzunda toplanan Birinci Maarif ûras  köylerimizde ilk tahsilin 
kemiyetçe ve keyfiyetçe  verimini art rmak için üç s n fl  ve 
tek ö retmenli köy okullar n n be  s n fl  okullar haline getirilmesine karar 
vermi tir. Her Türk çocu una be  senelik ilk tahsil verilmesi Cumhuriyet Halk 
Partisi Program n n da tespit etmi  oldu u bir hedeftir. ûra karar n n tatbiki 
bu hedefe ula mak yolunda mühim bir merhale olacakt r… 

Köy lkokulu 
Program n n Tatbikat na Ait Rehber

smail 
Hakk  Tonguç

H fz rrahman Ra it Öymen

Mektepçili in Kâbesinde
I. Maarif ûras



Fuat Baymur

Toplu Tedris Hayat Bilgisi Ö retimi lkokuma ve Yazma 
Ö retimi

lk Ö retim

Köyde E itim Canland r lacak Köy

Rauf nan, 
Fevzi Selen Muvaffak Uyan k

1936 lkokul 
Program

hsan Sungu

E itim ve Ö retimde Daima Göz Önünde Tutulacak Hedefler 

1. Ö retim ameli ve âyani  olmal d r. 
2. Ö retimin gayesi, çocu a sadece ve geli igüzel bilgi vermek de il, onun, 

evinde ve muhitinde ve bütün hayat nda, i ine yarayacak bilgiye ve 
itiyatlara sahip olmas n  temin etmektir. 

3. Bilginin iyi itiyatlar husule getirecek derecede çocu un ruhuna nafiz 
olmas  laz md r. 

4. Köy çocu unu köy hayat  içinde ve o hayata ba l  olarak milli, medeni 
ve insani fikir ve hislere sahip bir hale getirmek, köy ö retmeninin ideali 
olmal d r. 

5. Köylerde hayat artlar n  bugünkü medeni hayat miyarlariyle mütenasip 
bir dereceye ç karmak için, bilhassa köy k zlar n n, ev ve aile hayat n  
daha s hhi, daha iyi ve daha mesut hale getirecek bilgi ve itiyatlara sahip 
olarak yeti meleri laz md r. K zlar n terbiyesinde ve okutulmas nda 
daima bu gaye göz önünde bulundurulmal d r. 

6. Vatanseverlik en yak n muhite kar  duyulan derin ve samimi alâkadan 
ba lar; bunun için köy çocuklar n n en yak n muhitleri olan kendi köyleri 
hakk nda en lüzumlu bilgilere sahip olmalar  ve daima köylerinin refah 



ve saadetine hizmet etmek emelini ta yan insanlar olarak yeti tirmeleri 
laz md r. 
Köy çocuklar , Türk Cumhuriyetinin küçük vatanda lar d r. 
Ö retmenler, okulun idaresinde, çocuklarla münasebetlerinde, bu 
çocuklar n Cumhuriyetin tahmil etti i  vazifeleri ba aracak ve 
temin etti i haklar  kullanacak insanlar olarak yeti tirilmesi laz m 
geldi ini daima göz önünde tutmal  ve her vesileden istifade ederek 
kendilerine Büyük Türk nk lâb n n  ve yeni 
Türkiye’nin ideallerini telkin eylemelidirler 

Be  S n fl  Köy Okulu Haftal k Ders Da t m Çizelgesi

Maarif Vekâleti,  

Köy okullar nda her s n f günde üçer saatten haftada 18 saat kültür 
derslerine, 2-3 saat de ziraat ve i  faaliyetlerine tâbi tutulur(…) S n flar ya 
müstakilen yahut da birle tirilmi  olarak, ö leden evvel veya sonra ö retime 
tabi tutulur (…) Her gün dersler güne  do duktan sonra ba lar ve güne  
batmadan evvel nihayete erer. 

Bu esaslar dahilinde müstakil kalan veya birle tirilmi  olan s n f 
gruplar ndan hangilerinin ö leden evvel hangilerinin ise ö leden sonra 



ö retime tâbi tutulaca , ilkö retim müfetti inin r zas  al nmak artiyle, 
ba ö retmen veya ö retmen taraf ndan tesbit olunur… 

Kültür dersleri 40 dakika devam eder. Ö leden evvel ve sonra birinci ve 
ikinci dersler aras nda teneffüs yap lmaz. Buna mukabil ikinci derslerle 
üçüncü dersler aras nda 20 dakikal k bir teneffüs yap lmas  uygun görülür. 

Ziraat ve i  dersleri faaliyetlerine ö leden sonra -gün a r - birer tam saat 
tahsis olunur  cumartesi günleri ziraat ve i  dersi 
yap lmayaca  için bu verilen esaslar dahilinde her okul muhitin artlar na 
göre günlük çal ma program n  kendisi tespit eder. 

Cimnastik ve musiki için ayr ca saat tahsis edilmemi tir 
. Program d nda olarak, sabah ve ö le birinci dersten evvel 

ö renciye on dakika cimnastik yapt r lacak ve ark  söyletilecektir 
 

birlikte

lkö retim



lkö retim
Hasano lan Köy Enstitüsü Uygulama Okulu

Rauf 
nan

1939 Köy lk Okul Program Projesi

lkokul Program



lkokul 
Program IV. Milli 
E itim ûras

V. Milli E itim ûras
Prof. K. V. Wofford

Bayan 
Kate V. Wofford

Ahmet 
R za Tükel

Türkiye Köy 
lkokullar  Hakk nda Rapor

Fatma Var

Evvelemirde ilkokul müfredat program  s n f de il, grup esas  üzerine organize 
edilmelidir(…) lkö retimin ihtiyaçlar n  en iyi kar layacak bir müfredat 
program  tertibine giri ilmeli, tek dersaneli okullarda grup sistemi için 
kaideler bulunmal , i  üniteleri köy ö retmeninin tesirli bir ekilde 
uygulayabilece i yolda tertiplenmelidir  

Bu büyük problemlerin ele al nmas n n en tesirli  yolu belki de dikkatle 
seçilen ah slardan müte ekkil bir grubu mezun  say p 
yukar daki çal malarla me gul olmak üzere görevlendirmektir. Böyle bir 
grubu, kitapl k ve dan ma hususundaki kolayl klardan dolay  Amerika 
Birle ik Devletleri’ne göndermek faydal  olacakt r. Bu grup orada i lerinin 
bask s ndan uzak olarak Türkiye’de köy okullar n  slah edecek ve yard m 
sa layacak olan program ve planlar üzerinde çal acakt r 

 



Osman Ülkümen

yurtd nda

Cavit Binba o lu

Köy Okullar nda Birle tirilmi  S n flar çin Program Tasla

lkö retim

lkö retim
lkö retim



V. Milli E itim ûras

deneme okullar nda

Süleyman Karagöz Nevin Karagöz
Woford V. Milli E itim 

ûras

Süleyman Karagöz

Nevin Karagöz



toplu ö retim



 Ö retmen dördüncü ve be inci s n flarla haftada dokuz 
ders saati, yani 360 dakika me gul olabilirken, yeni  programda bu 
on tam saate, dakika olarak da 600’e ç kar lm t r. Birinci devrede 

ise mevcut programla ö retmen 17 ders saati, yani 560 dakika (…) 
me gul olmakta  yeni programda 840 dakika (…) bizzat me gul olmak 
imkân n  bulmaktad r. Denenmekte olan bu programa ait olan üç y ll k plan 

 tamamen uygulanm t r…  



Bolu Köy ve Kent Deneme Okullar nda lenen Üniteler

Sözalan, 



Fevzi 
Ertem
Dr. Biricis

evket Türky lmaz
Tevfik Bindal

Osman 
Faruk Verimer Halit Berk E itim 
Kongresi ve kinci Tekâmül Kursu

Mehmet Rauf nan

Halit Berk
Vedide Baha Pars Remzi Öncül

Prof. Dr. Thomas Benner Dr. Angell

VII. Milli E itim ûras

1962 Program Tasla



V. Milli E itim ûras

stanbul Denemesi çin Seçilen lkokullar



ikili
birle ik s n f 

stanbul ehir 
Deneme lkokullar  Müfredat Taslak Program

Fuat Baymur, Fevzi Ertem, Remzi Öncül
Hüsnü C r tl Osman Ülkümen

Fatma Var
Adnan Eseni

stanbul Köy Deneme lkokullar  Program



stanbul’daki ilk, orta ve lise dereceli deneme okullar n n muhtelif e itim, 
ö retim ve yönetim çal malar n  koordine etmek, bu okullarda kar la lan 
problemleri çözmeye çal mak, gerekli yerli ve yabanc  e itim yay nlar ndan 
bu okullar  faydaland rmak ve deneme çal malar  sonuçlar n  de erlendirip 
yaymak maksad yla stanbul’da bir Deneme Okullar  Bürosu kurulmu tur 

 



stanbul Köy Deneme Okulu Birle ik S n f Üniteleri

stanbul Köy Deneme lkokulu Müfredat Program,



Semahat Sözalan

Test ve Ara t rma Bürosu

Semahat Sözalan

Pedagoji Enstitüsü

Fatma Var



Fuat Baymur

Fuat Baymur



Program Tasla

Haz rlanan program en az bir ö retim y l , ilmi artlar alt nda 
denenmelidir. Denemenin ilmi mahiyette olabilmesi için mevcut 
deneme okullar na ilaveten bütün Türkiye’yi temsilen a a da adlar  
yaz l  illerde yeni deneme okullar  seçilmesi faydal  görülmü tür: 
Erzurum, Diyarbak r, Samsun, Adana, Ankara, Afyon, stanbul, Bolu, 
zmir, Edirne, Denizli, Antalya, Konya… gibi. 

Bu illerin merkez ilçeleri ile d  ilçelerinden birisinde birer okul ve bu 
ilçeye ba l  tek ö retmenli iki; iki ve üç ö retmenli ve be  s n fl  köy 
okullar ndan birer tanesi deneme okulu olarak seçilmelidir. 
 



Bu illerde aç lacak deneme ve kontrol okullar n n seçimi, verilecek 
direktiflere göre milli e itim müdürlüklerince yap lmal d r. Seçim 
hususunda bölgenin özelliklerini aksettiren hususlarla ula t rma 
durumu dikkate al nmal d r. 
Deneme okullar n n aç laca  il milli e itim müdürleri ile Ankara’da 
bir ön toplant  yap lmal d r. Bu toplant da denemenin esaslar  tespit 
edilmelidir. Bundan sonra da deneme okullar nda çal acak müfetti  ve 
ö retmenler özel seminer ve kurslara tabi tutularak yeti tirilmelidir. Bu 
seminer a a da kurulu  ekli belirtilen koordinasyon komitesi 
taraf ndan organize edilmelidir. 
Deneme okullar nda çal acak ö retmen ve müfetti ler için lüzumlu 
k lavuzlar haz rlanmal d r. Bu hususun gerçekle mesinde ba ta Talim 
ve Terbiye Dairesi’nin konu ile ilgili üyeleri olmak üzere lkö retim 
Dairesi’ne ba l  Program Geli tirme Bürosu ile Ö retmeni ba nda 
Yeti tirme Bürosu elemanlar n n i birli i halinde çal malar  yerinde 
görülmü tür. 
Denemeler yap l rken yeni programa göre ders kitaplar  i i de ele 
al nmal d r. 
l içinde bulunan bütün köy ve ehir deneme okullar  bu i e elveri li ve 

istekli bir müfetti in kontrolü alt na verilmelidir. 
Bu münasebetler kendi hallerine b rak lmay p s k  bir takip ve 
de erlendirmeye tabi tutulmal d r. Bunun için de a a daki daire 
elemanlar ndan bir koordinasyon komitesi kurulmal d r: a) Talim ve 
Terbiyeden konu ile ilgili bir üye, b) lk Ö retim Dairesi program 
geli tirme bürosu müdürü, c) Test ve Ara t rma Bürosu’ndan bir üye. 
Bütün çal malar bu kurul taraf ndan planlamal , denetlenmeli, 
yürütülmeli ve de erlendirilmelidir. Üyeler zaman zaman bu 
müesseseleri ziyaret etmeli ve buralara gerekli rehberli i yapmal d r. 
Program koordinasyon komitesi birkaç y ldan beri deneme çal malar  
içinde tecrübe kazanm  bulunan mevcut deneme okullar na, yeni 
programla ilgili yeni ödevler de vermelidir. 
Deneme okulu bulunan il milli e itim müdürleri, bu okullar n idareci 
ve ö retmenleri ile bu çal malarla görevli ilk ö retim müfetti leri 
uygun zamanlarda bir araya getirilerek seminerlerle beslenmeli ve 
tecrübelerini birbirlerine aktarmalar na imkânlar haz rlanmal d r. Bu 
illerde konu ile ilgili ilkö retim müfetti i, program koordinasyon 
komitesine ba l  olarak çal mal d r. 
Deneme okulu bulunan il merkezlerinde birer program geli tirme 
komitesi kurulmal d r. Bu komiteye milli e itim müdürleri veya kültür 
i leri muavini, ö retmen okulu veya e itim enstitüsü bulunan yerlerde 



bu i le ilgili bir meslek dersleri ö retmeni, bir ilk ö retim müfetti i, 
deneme okullar nda çal an iki ö retmen, velileri temsilen bir üye, birer 
deneme ve kontrol okulu müdürü, rehberlik ve ara t rma merkezi 
bulunan yerlerde bu merkezlerin müdürleri dahil edilmelidir. Bu komite 
il ölçüsünde deneme okulu çal malar n  planlamal  ve yürütmeli, 
denetlemeli ve de erlendirilmelidir. Ayr ca bu komitenin i leri aras na 
bilhassa çevrenin incelemesi ve program n mahallile tirilmesi konular  
da al nmal d r. 
Bu komitelerin çal malar yla ilgili bir talimat n haz rlanmas  da uygun 
olur. 
Bu i lerin de erlendirilmesi pek önemli oldu undan, Talim ve Terbiye 
Dairesine ba l  Test ve Ara t rma Bürosu’nca, deneme okullar  
çal malar n n objektif olarak de erlendirilmesi için gerekli tedbirler 
al nmal d r  

Fuat Baymur
Sabri Kolçak
Dr. Himmet Ak n
Dr. Mithat Enç
Remzi Öncül
Orhan Çapl
Mustafa Gökçe
M. Rauf nan
Süleyman Karagöz
Muvaffak Uyan k
Refik Durlu
Dr. Fatma Var
Adn n Eseni
Semahat Sözalan
Mürüvvet Aktüre
Faik Alt nda

 MEB  



Süleyman Karagöz, Dr. Fatma Var Semahat Sözalan

1962 
Program Tasla

Ön Program Tasla ’n  haz rlamak üzere 15 ubat 1962 tarihinden itibaren 
15 gün süre ile köy ve ehir ilkokullar nda çal an ö retmenlerden, ilkokul 
müdür ve müfetti lerinden, milli e itim müdürü ve di er yöneticilerden, 
ortaokul ve ö retmen okulu ö retmenleri, ilgili uzman ve velilerden kurulu 108 
ki ilik bir komisyon çal maya ba lam t r. Komisyon, önce ilkokul 
program nda yap lacak de i iklikleri, ilgili raporda  
saptanan ilkeleri bu alanda meydana getirilen dokümanlar , ö retmenlerin 
program üzerindeki teklif ve dü üncelerini, 1948 y l ndan beri yap lan 
inceleme, deneme sonuçlar n  gözden geçirmi tir. Genel Kurul halinde i e 
ba layan komisyon, Ön Program Tasla ’n n dayanaca  esaslar üzerinde bir 
görü  birli ine vard ktan sonra a a daki komitelere ayr larak çal malar na 
devam etmi tir: a) Türkçe Komitesi, b) Sosyal Bilgiler Komitesi, c) Tabiat 
Bilgileri Komitesi, d) Matematik komitesi, e) Resim-  Komitesi, f) Müzik 
Komitesi, g) Beden E itimi Komitesi, h) Din Bilgisi Komitesi, i) Yaz  Dersi 
Komitesi. Komiteler zaman zaman genel kurul halinde de toplanarak ortak 
görü e göre program n haz rlanmas na dikkat etmi lerdir. 

Ön Program Tasla  haz rlama komisyonu çal malar  bitince, meydana 
getirilen Taslak, teksir edilerek ilgili kurumlara, baz  ö retmen ve yöneticilere 
gönderilerek görü leri al nm t r. 

Ön Program Tasla  çal malar  ile meydana getirilen Tasla n redaksiyonu 
ile komiteler aras ndaki i birli ini sa lamak ve birle tirilmi  s n flara ait 
çal malar  geli tirmek amac yla tekrar bir komisyon kurulmu tur. 35 ilkokul 
ö retmeni ve ilgili uzmanlar n kat ld  bu komisyon, 28 Mart 1962 tarihinden 
14 Nisan 1962 tarihline kadar sürekli bir ekilde çal mak suretiyle yeni 
lkokul Program Tasla ’n  haz rlam t r. 

Meydana getirilen Taslak, incelenmek üzere 12 May s 1962 tarihinde Talim ve 
Terbiye Dairesi’ne sunulmu tur. Bu arada Tasla n kopyalar  baz  ö retmen 
ve kurumlara gönderilmi , buralardan gelen mütalaalar  gözden geçiren 
Talim ve Terbiye Kurulu aral ks z bir çal ma yaparak 1962 Eylül ay nda 
Tasla n incelenmesini tamamlam t r. Uygun görülen Tasla n önce 
saptanan esaslara göre uygulanmas na geçilmi tir 



Program Geli tirme Bürosu

lkö retim

Program Geli tirme ve 
De erlendirme Komisyonu



lkokullar n Haftal k Ders Da t m Çizelgesi (Taslak, 1962)

 

1962 Program Tasla

toplula t r ld



1962 lkokul Program Tasla
küme çal malar

lkö retim

lkö retim

1962 lkokul Program Tasla
lhami Ertem

Program geli tirme okulu ö rencilerine fazla ödev verildi i ve birçok 
ödevlerin velilere yapt r ld ; [ö rencilere] seviyelerinin üstünde bilgi 
kazand r lmak istendi i; ifade ve beceri derslerine ise az yer verildi i; esas 
ö retim faaliyetleri ihmal edilerek günlük çal malar n büyük bir k sm n n 
plan ve rapor yazma ile grup faaliyetlerine inhisar ettirildi i; ö retmenlerin 
s n fta bo  oturduklar ; maksats z geziler yapt r ld ; sabahleyin yap lan 
payla ma faaliyetlerinde çocu un bilgi seviyesine, psikolojisine uymayan ve 
e itsel de er ta mayan baz  konular üzerinde duruldu u; s n fta belli 
çocuklar n aktif durumda bulundu u, günlük çal malar n 
de erlendirilmesinde sadece konular n tekrar edilmesi ve özet ç kar lmas yla 
yetinildi i; derslere ayr lan uzun zaman bloklar nda ö rencilerin münhas ran 
derslikte tutularak yeknesak faaliyetlere zorland ; ünite çal malar n n icap 
ettirdi i de i ik faaliyetlere yer verilmedi i; program tasla n n milli, mahalli, 
hayati ve demokratik esaslar n gere ince uyulmad ; gibi uygulamadan 
do an hatalar n, programdan ileri geldi i san lmaktad r  



Tek Ö retmenli 5 S n fl  Okullarda Ö retmenli ve Kendi Kendine Geçecek 
Dersleri Gösterir Çizelge

Not: Büyük harflerle yaz lanlar ö retmenli, küçük harflerle yaz lanlar kendi 
kendine geçecek dersleri gösterir.  



lkö retim

1968 lkokul Program

Prof. Dr. 
Fatma Var



Geçici lkö retim 
Kanunu Hasan-Âli 
Yücel Re at emsettin Sirer

lkö retim ve E itim Kanunu

Milli E itim Temel Kanunu

Strateji Raporu

Birinci Çal ma 
Grubu



Deneme Okullar nda Uygulanan Ders Da t m Çizelgesi (1971) 

Not: Bir dersin süresi 40 dakikad r. Hayat ve Çevre Bilgisi için gösterilen 11 ders 
saatinin birer saati Resim-Müzik, Yaz  ve Beden E itimi faaliyetlerine ayr lacakt r. 

ilkokul k sm nda

Temele itim Program Tasla



zorunlu
iste e ba l d r

s n f 
ö retmenli i dal



toplula t rma

merkezi peyk

Hayat  Çevre Bilgisi

Emin Sa lamer
Ya ar Baykul



Sa lamer

Bakanl ktaki görevlilerin de i mesi yüzünden yukar daki ders da t m 
çizelgesini ve Temel E itim Okullar  Deneme Program n  uygulamak mümkün 
olamam t r. 

Temel E itim Okullar n n Deneme Program , özellikle, 1975-1976 ö retim 
y l ndan itibaren tamamen sahipsiz kalm , denemenin yürütülmesindeki 
görevlilerin ço u ba ka yerlere atanm  ve çal ma gruplar  i  yapamaz hale 
gelmi , denemenin de erlendirilmesi yap lamam , program n uygulanmas  
için haz rlanan i likler derslik olarak kullan lm  ve gönderilen araçlar n bir 
k sm  sand klar nda çürümeye terk edilmi tir. 

Temele itim okulu program  ile ilgili çal malar, 1983 seçimleri ile gelen 
Hükümet taraf ndan tümden durdurulmu tur   



Köy 
E itmenli i E itmenli Köy Okullar

1939 Köy lkokulu Program Projesi

Wofford



1962 Program Tasla

lkö retim

1968 lkokul Program

1973 Temele itim Okulu Program 
Tasla



Prof. Wofford



E itim Tarihimizde Bir Üstâd: Sat  Bey’i Tan mak

Cumhuriyetin lk 
Y llar nda Dil-Kültür-E itim. 

Yeni Adam
Temel E itim Okullar  Program 

Tasla n n De erlendirilmesi Üzerine Bir Çal ma.

lk Ö retim

E itim-Ö retim

lkö retim
Proje Usulü le Uygulanm  Ünite Örnekleri

lkö retim
Yeni Ad m

E itimde Program ve Ö retim Tasar m
Milli E itim Düsturu: Programlar

E itim Ansiklopedisi
lk 

Ö retim
E itimle Program De erlendirme

E itimde “Program” Geli tirme.

Yeni lkokul Program Tasla  Ünite 
Çal malar . 

lkö retim
Bir Ömrün Öyküsü: 1.

lkö retim



lkö retim

Program Geli tirmede Rehberlik

lkokul Program Tasla  I nda Köy lkokullar nda 
E itim ve Ö retim.

E itim Teknolojileri Terimleri Sözlü ü

Köy Okullar  Müfredat Program  Tasla

Genel Pedagoji

Köy Okullar nda Birle tirilmi  S n flar çin Program 
Tasla

Florida Grubunun Seminer Çal malar  le lgili 
Raporu

Köy lk Okul Program Projesi

Birinci Maarif ûras .
Köy Okullar nda Birle tirilmi  S n flar çin Program 

Tasla
lkokul Program

Dördüncü Milli E itim ûras
lkokul Program nda Yap lacak De i ikliklerle lgili Rapor

Temel E itim Okulu Program  Tasla

Müfredat Laboratuvar Okullar
Tek Ö retmenli ve Be  S n fl  Köy Okullar

 Ça da  E itim.
lkö retimde Deneme Okullar : Bolu ve stanbul Deneme 

lkokullar  Çal malar  ve De erlendirme



Tedrisat-  ptidaiye Mecmuas

Maarif Vekâleti 
Mecmuas .

lk Ö retim.

lk Ö retim
E itimde Program Geli tirme: Teoriler-Teknikler

MEB Cumhuriyet 
Döneminde E itim

Köy Okullar nda Ö retim

Köy E itmenleri çin Birinci Y l 
Ö retim K lavuzu/Köy E itmenleri çin kinci Y l Ö retim 
K lavuzu/Köy E itmenleri çin Üçüncü Y l Ö retim K lavuzu

Köy E itmeni Yeti tirme Kurslar  
Müfredat Program  Tasla .



Anahtar sözcükler













Kamu Eti i E itimi Testinin öntest ve sontest puanlar n n Wilcoxon aretli 
S ralar Testi bulgular  

Kurumda en s k gözlenen etik sorunlara ili kin kat l mc  görü leri 



Kamu Eti i E itimi’nin TCDD’deki etik sorunlar n çözümlenmesine katk  
getirme durumuna ili kin kat l mc  görü leri



Kamu Eti i E itimi Program ’n n içeri inin uygunlu una ili kin kat l mc  
görü leri 



Ara t rmac n n sürece yönelik gözlemlerine ili kin bulgular









 
Felsefe terimleri sözlü ü. 

E itimde ve ö retimde etik

Kamu Eti i Sempozyum Bildirileri 2

Kamu yönetimi sözlü ü

Halkla li kiler Yönetimi Geli tirme ve Oryantasyon E itimi 
Bölgesel Seminer Notlar ” içinde, EGM E itim Daire Ba kanl , 
E itim Serisi-2, Ankara-200

Mesleki etik kurallar uygulama. Executive Excellence 
Dergisi

Kuramdan uygulamaya e itimde program geli tirme

Meslek ahlak M. Karasan

E itimde program de erlendirme

Kamu yönetimi
Kamu yönetimi Ankara: Okutman 

Yay nc l k
Program evaluation: 

Alternative approaches and practical guidelines

Business and society: Corporate strategy, public 
policy, ethics

Program evaluation

Ö retimde Planlama ve 
De erlendirme

 
The struggle against corruption: A 

comparative study. 



Bilimsel ara t rma yöntemleri. Ankara: Nobel Yay nc l k
Kamu yönetiminde etik ve bir sorun alan  olarak 

yozla ma (2003)

Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi
16

Meslekî e itim ve ö retim sistemlerinin güçlendirilmesi projesi.
http://projeler.meb.gov.tr/pkm1/index.php?view=article&catid=22%3
Ayaptik&id=64%3Ameslekî-eitim-ve-oeretim-sisteminin-
gueclendirilmesi-projesi megep&option=com_content&Itemid=64. 
05.01.2009 tarihinde al nm t r.

Building public trust: ethics 
measures in OECD countries

Curriculum foundations, principles and 
issues

Siyasette ve Kamu 
Yönetiminde Etik II. Etik Sempozyumu

Yönetsel meslekî ve örgütsel etik

Eti e giri
Planning curriculum for schools

Siyaset ve Yönetimde Etik Sempozyum, Sakarya 
Üniversitesi ktisadi dari Bilimler Fakültesi





Anahtar sözcükler





5E ö retim modelinin özeti 



5E ö retim modelinin üzerine Türkiye’de yap lm  ara t rma sonuçlar  
(devam )









Staj ö retmenimden haftaya anlataca m konuyu ö reniyorum ve hemen 
dü ünmeye ba l yorum: Ne yaparsam ö rencilerin dikkatini çekebilirim?... 
Ben genellikle karikatür ya da video kullanmay  seviyorum. Zaman m n ço u 
en dikkat çekici ve konumla ilgili olan n  bulmakla geçiyor (K5). 

Bir türlü ö rencilere bir eyleri nas l ke fettirece imi bulam yorum. Önceki 
haftalarda uygulad klar mdan farkl  eyler yapmak istiyorum ama yine 
dönüp dola p örnek olay analizlerini kullan yorum. Allahtan dersimiz 
gazete haberlerinden yararlanmaya çok uygun bir ders (E-4).  

Bu süreçte ne kadar yarat c  olmam z gerekti ini fark ettim. Farkl  olmaya 
çal makta ve k sa bir sürede farkl  ürünler haz rlamada çok zorland m (K7). 



5E ders plan  yaparken en sevdi im bölüm aç klama. Ders kitab ndan 
anlatmam gereken yerlere bak yorum. Ders kitab nda bilgi aç k bir ekilde 
sunuldu u için ö rencilere nas l vermem gerekir diye dü ünmek zorunda 
kalm yorum (E5). 

Aç klama kendimi en rahat hissetti im bölüm. Ancak ders hocam z n 
planlar m z  incelerken her hafta en çok ele tirdi i bölüm de buras  (K1). 

Ders kitab nda zaten de erlendirme çal malar  var. Zaten ders 
planlar n  haz rlarken bu a amaya gelene kadar yoruluyorum. Ders 
kitab ndaki ilgili sayfan n numaras n  ve çal man n ad n  yaz yorum 
plana (E2).  

Bazen de erlendirme a amas n  haz rlamak çok daha zor oluyor. 
Kazan ma bak yorum “analiz eder” yaz yor ama de erlendirmede 
e le tirme çal mas  yapt r lm . Ben de hocam z ele tirece ini bildi im 
için yeni çal ma yapmak zorunda kal yorum (K6).  

Baz  derslerime çok güveniyorum. Ders plan m  haz rlarken ikinci hatta 
üçüncü yedek planlar m  hocam zla tart arak haz rl yorum. Plan  uygulamak 



için derse giriyorum. Beklenmeyen bir sürü ey kar ma ç k yor. Derse geç 
gelen ö renci, dersten ça r lan ö renci, en basit soruya yan t verilememesi… 
(E1). 

Ders planlar m z  uygulamadan ö retmenlere de gösteriyoruz. Onlar bu 
uygulanabilir demelerine ra men daha hiçbir plan m istedi im gibi olmad . 
Mecburen bir yerden sonra düz anlat ma dönüyorum. (K2). 

Ne yaparsam yapay m bir türlü süreyi ayarlayam yorum. Ödevleri hep eve 
gönderiyorum. Ö renciler de stajyer oldu umuz için ödevleri birço u 
yapmadan geliyor. Ancak uygulama ö retmenimiz kontrol ederim derse 
yap yorlar (K1). 

Bir defas nda ayr nt land rma a amas  için bir dersin tamam n  istasyon 
yöntemine ay rd m. De erlendirme a amas nda da ortaya ç kan ürünleri 
de erlendirdim. Ancak bu ekilde bir plan m zaman s k nt s  olmadan 
tamamland  (K3).  

5E ö renme modeli Biyoloji alan nda ortaya ç km  bir model oldu u için 
sosyal bilgiler e itimine uygun olmad n  dü ünüyorum (E-3) 

Farkl  alanlarda bu modelin etkili oldu u görülüyor ama bizimki gibi sözel 
derslerde anlaml  gelmiyor. Bir eyler eksik kal yor gibi (K-2).  

Modelin birçok farkl  alanda ve Sosyal Bilgiler e itiminde etkili oldu una 
dair çal malar var. Yap land rmac  yakla ma uygun dersleri 
haz rlayabilmemiz için bize ad mlar sunmas  aç s ndan ö retilmesi 
gerekti ini dü ünüyorum (K1) 



Bu model olmasa ö retim program n n mant na uygun hangi modeli 
kullanaca z. Ço u ö retmen ders plan  yapm yor. Bu modeli ö renmek derse 
haz r girmemiz için bile önemli diye dü ünüyorum (K7).  

Önemli olmasa 5E’yi ö renmezdik ama her zamanda kullanam yoruz. 
Ö retmenlerimiz bile bu modeli duymam lar. Bizden neden uygulamam z 
bekleniyor? (E1). 

Yani uygulamak isterim ama bazen oluyor bazen olmuyor. Konuya, kazan ma, 
ö rencinin haz rbulunu lu una göre de i iyor. O neden emin olam yorum 
ama program buna göre düzenlenirse olabilir (K4). 



lkokul 4. S n f Sosyal Bilgiler Dersinde Animasyonla 
Desteklenmi  5E Modelinin Ö rencilerin Akademik Ba ar  ve 
Tutumuna Etkisi

Sosyal Bilgiler Ö retiminde 5E Modeli Kullan m n n 
Ders Ba ar s na ve Derse Kar  Tutuma Etkisi

5E Modeline Dayal  Ö retim Yönteminin Ö rencilerin 
Genetikle lgili DNA, Gen, Kromozom Kavramlar n  Ö renmelerine 
Etkisi

Gözden Geçirme Stratejisi le Desteklenmi  
Yap land rmac  Ö renme Yakla m n n 5E Modelinin Ö rencilerin 
Bas nç Konusundaki Eri ilerine, Bilgilerinin Kal c l na ve 
Tutumlar na Etkisi.

lkokul 4. S n f “Saf Madde ve Kar m” Konusunun 
Ö retiminde 5E Modeli le Desteklenen Ba lam Temelli Ö retim 
Yönteminin Ö rencilerin Kavramsal Anlamalar na, Fene Yönelik 
Tutumlar na ve Bilgilerinin Kal c l na Etkisinin ncelenmesi

5E Modelinin 6. S n f Dil Bilgisi Ö retiminde Ba ar ya, 
Akademik Motivasyona ve Kal c l a Etkisi



Canl lar n S n fland r lmas  Konusunda Bilgisayar Destekli 
Materyal Geli tirerek 5E Modeline Uygulanmas  ve Kavram 
Yan lg lar n  Gidermedeki Etkilili i.

lkö retim 8. S n f Fen Bilgisi Dersi Canl larda Üreme ve 
Geli me Ünitesinde Yap land rmac  Yakla ma Dayal  5E Modeline 
Uygun Etkinliklerin Ö renci Ba ar  ve Tutumlar na Etkisi.

Sosyal Bilgiler Dersinde 5e Modelinin Kullan m n 
Ö rencilerin Akademik Ba ar s na Etkisi ve Ö rencilerin 
Uygulamaya Yönelik Görü leri

Kastamonu E itim Dergisi,
Is n n Yay lma Yollar  Konusunda 5E Modelinin Derinle me 

A amas na Yönelik Olarak Geli tirilen Materyallerin Etkilili inin 
De erlendirilmesi.

Piyano E itiminde 5E Modeli ve Ö renme Stillerine 
Dayal  Uygulamalar n Ba ar , Kal c l k ve Tutuma Etkisi

5. S n f Sosyal Bilgiler Dersindeki Gerçekle en Dü ler 
Ünitesinin Ö retiminde 5e Modelinin Bilimsel Süreç Becerilerine, 
Akademik Ba ar ya ve Tutuma Etkisi.

Nitel ara t rma. Desen ve uygulama için bir rehber
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Farkl  Kavramsal De i im Teknikleri le 
Zenginle tirilmi  5E Modelinin Kimyasal Denge Konusunun 
Ö retimindeki Etkilili i.

5E Modeline Dayal  Olarak Haz rlanan Ders Yaz l m n n 
Ö rencilerin Ba ar lar na, Tutumlar na ve Kavram Yan lg lar n n 
Giderilmesine Etkisi

5e Modeli le Desteklenen Ba lam Temelli 
Yakla m n Yedinci S n f Ö rencilerinin I k Ünitesindeki 
Ba ar lar na, Bilgilerinin Kal c l na ve Fen Dersine Kar  Olan 
Tutumlar na Etkisi.

5e Modeline Göre “ , Güç ve Enerji” Ünitesiyle lgili 
Geli tirilen Materyallerin Kavramsal De i ime Etkisinin 
ncelenmesi

Yap land rmac  Yakla m 5E Modelinin 10. S n f 
Co rafya Dersinde (Çevre ve Toplum Ö renme Alan ) Akademik 
Ba ar  ve Tutuma Etkisi

7. S n f Türkçe Dersi “Bildirme ve Dilek Kipleri” 
Konusunun Ö retiminde Animasyon Destekli 5e Modelinin Ba ar , 
Kal c l k ve Tutuma Etkisi

lkö retim 5. S n f Kuvvet ve Hareket Ünitesine Yönelik 
5e Modeline Göre Geli tirilen Rehber Materyallerin Etkililiklerinin 
Belirlenmesi

Co rafya Ö retiminde 5E Modelinin Bilimsel Süreç 
Becerilerine, Akademik Ba ar yav ve Tutuma Etkisi



Karma k Say lar Konusunun Ö retiminde 
Yap land rmac  5E Modelinin Ö rencilerin Akademik Ba ar lar na ve 
Tutumlar na Etkisi

Geli im, ö renme ve ö retim
5E Modelinin lkö retim 6. S n f Ö rencilerinin 

Matematik Dersi Kümeler Konusundaki Eri i ve Kal c l na Etkisi

5E Modeline Uygun Ö retim Tekniklerinin 7. S n f 
Ö rencilerinin Matematik Dersindeki Akademik Ba ar lar na Etkisi.

Kavramsal De i im Metinleri, Oyun ve Drama le 
Zenginle tirilmi  5E Modelinin Etkilili inin Belirlenmesi: Canl lar  
S n fland ral m Örne i

birlikli Jigsaw Tekni i ve 5E Modeliyle Ö retimin 7.S n f 
Ö rencilerinin Fen ve Teknoloji Dersinde ‘Yaylar  Tan yal m’ le ‘  
ve Enerji’ Konular ndaki Ba ar lar na ve Kal c l k Düzeylerine Etkisi.

Sosyal bilimlerde nitel ara t rma

5E Modelinin Kullan ld  Kavramsal De i ime Dayal  
Ö retimde Üst Bili in Etkileri: 7. S n f Kuvvet ve Hareket Ünitesine 
Yönelik Bir Uygulama.

5E Modelinin lkö retim 6.S n f Ö rencilerinin Fen ve 
Teknoloji Dersine li kin Akademik Ba ar  ve Tutumlar na Etkisi

Science Activities: Classroom Projects and Curriculum Ideas
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