
鸞

丁tirkiye oze:oku‖ ar Birl・ i Dergisi 

・

警鬱機攀響⑬驀警鬱警議鬱機鬱。最後鬱機攀修鬱難0鬱 攀
・

艤攀
・

鬱鬱畿撥鬱参餞
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Constructivist Learning in Primory Educafian

Ozet: Yaprlandrrmacr 6!renme modeli, 6!rencilerin
bilgileri zihinde etkili suregler yolu ile srnrflandrrmasrnr
sa$lar. Buna ydnelik olarak dlretim yontemlerinin de
6lrencilerin aktiviteler yolu ile 6grenmesine frrsat

vermesi gerekir. ilk6!retim okullarrnda uygulanmakta
olan yaprlandrrmacr ogrenme odaklr ders programlarr,
geleneksel 6!retme y6ntemleri yerine yaprlandrrmacr
6grenme sr.ireglerine oda klan m r,str r. B u de!igi m 6!renci,
o$retmen ve velilerin egitime bakrg agrsrnr degigtirebilecek
nitelikte yeni bir durumdur. Bu makalede egitim ile ilgilenen
taraf larrn yeni programa katkrsr ve yeni programtn
uygulanmasrndaki bazr engeller tizerinde durulmaktadrr.

Anahtar Kelimeler: ilkdgretim, yaprlandrrmacrllk. aktif
69renme, fen programlarr, fen egitimi

Abstract: Constructivist learning theory provides the
classification of the data for the rtudents using effective
learning process in the memory . The teaching methods
should provide oportunities for them to learn with
activities. The curent curriculums being used in the
primary schools focused on the constructivist learning
theory instead of traditional learning methods. This
chance is a new situation for the students, and for the
teachers, and for the parents to change their education
view point. This article is related to the helps of all and
the difficulties in applying the curriculum.

Key Words: Primary education, constructivism, active
learning, science curriculums, science education

Son yrllarda ilkogretim programlarrnda gergeklegtirilmekte
olan degigim, bilme odakh kazanrmlardan bilgiyi kullanmaya
ve uygulamaya do$ru bir degi5im gostermektedir. Bu
de$ipimin toplumun beklentilerine ve bireyin iginde yapadrgr

gaga uygun olarak gergeklegebilmesi igin, programl
uygulayacak olan tr.im taraflarrn, 6!rencinin dolal gevresi

ile etki legimi ni dikkate almasr gerekmektedir.

Bilgiler bazen karmagrk olabilir. Bilgi ve kavramlarrn
karma;rkh$r, gevreden bulunabilecek orneklerle benzepim
kurularak 6nlenebilir (Texley, 2001:36). Bu nedenle
ilko!retim ders programlarr, tum ba!lantrlarr ile bir
butuin olarak uygulanmalrve 6grencinin etkile;im iginde
bulundulu gUncel yatam, dogrudan veya dolayh olarak
derslerin konusu haline gelmelidir.

Bir fen programrnda dogal gevre, okul ortamr, sosyal
ve ktiltOrel yatam, teknoloji, bireysel farkhhklar, 6!retmen
ve diler yetigkinler yer almaktadrr. Ogretim programl
ile ba!lantrsr olabilecek ortamlarrn srnrrlarr genig olsa
bile, bilimsel bilgilerin srnrflandrrrlmasrnrn sa!layacagr
kolaylrk sayesinde bu karmaga 6lrencinin zihninde
anlamlr yeni ;emalar olu5turulmasrna katkr saglayabilir.
Bunun sa$lanmasrnda yaprlandtrmact oSrenme
modelinin de katkrsr olabilir.

Yaprlandrrmacr 6!renme anlayrpr, bilginin ba!lantrlarrnrn
tUm y6nleri ile ortaya konulmasrnr ve bu iligkilerin
zihinde anlamlr srnrflandrrmalarla ve do!ru olarak
yaprlandrrrlmasrnr kapsar. Bu srnrflandrrma sayesinde
birey zihninde, sonraki o!renmelerine dogru zemin
tegkil edecek ve bilgilerle geligmeyecek gemalar olugur
(!eken,2007:22). Boylece yanlrS kavramalarrn onrlne
gegilerek etkili, kalrcr ve anlamlr ogrenme igin 6nemli
bir birikim elde edilmig olur (Cunningham ve Turgut,1997).

Bilginin sosyal boyutu, bireyin sosyal yagamrnda,
o!renmi; oldugu bilgileri aktif olarak kullanabilmesi ile
ilgilidir. Sosyal ve krilt0rel boyutlu olarak ele alrnan
bilimsel bilginin taldr!r anlam bu genig kapsam nedeni
ile hem derinle;mekte hem de soyuttan somuta dolru
bir ge9i9 g6stermektedir. Bu sureg bireyin zihinsel yaprsr
ve yatantrsrnrn bilimsel bilgilerle anlamlr bir britUn
olugturmasrna olanak sa!layabilecek nitelik ta;rr. Bilginin
toplumdaki btltrjn etkilerini ke;fedebilmek igin toplumun
her katmanrnrn hazrrlanan ders programlarrnda kendi
dogal drinyasrnr bulabilmesi gerekmektedir. Bu durum
birey ve toplumun bilimsel bilgilerden uzak olmayan
ve zihin dunyasrnda bilimin srnrflandrrma dr.izenini
bilerek veya bilmeyerek gergekleptirmesine olanak saglar.
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Bilimsel bilginin dogal,evre ile i‖ ,k‖ i olmasi′ bilg‖ erin

bireyin ya,adlol`evreden baoimsiZ Olmadloln1 0rtaya

koymaktadlr.Ya,am sevresi lle ‖i,k‖ i olarak ortaya

konulan fen bilimlen′ Ozellikle somut i51emler basamao:

ve gesis dOnemindeki bireyler isin ёorenmeyi daha
kolay!a,tlracak ve anlam::hale getirecektir.

B‖ ginin sadece okul ortaminda bireylere sunulmas:′

fen bilg‖ erine yapay bir Oze‖ ik kazandirmaktadir.

cunko ders i,leme yOntem ve teknikleri bakimindan
zenginle,tirilememi5 okul binalari ve sinif ortam!ar:′

geleneksel bilgi ylkleme odakll ёorenme yaklattmlanndan
kurtulamayacakt:r.Oysa ki bir okulun laboratuar sinif!ar:

da dah‖ olmak ttzere butun bollmleri ёorenCinin
etki!e5:mi,inde bulunduou fiZikSel′ kimyasal′ blyoloiik′

ieO101ik,SOSyo:olik,pSikOlolik Ve coOrafi cevre i!e somut
baOlant:lara sahip olmasi gerekir.Bu durum dersi,lenme

ortamlarinin okulun dl,indaki dOnyaya a,limaS:ni gerekli

k:lmaktadlr(Fusco ve Barton′ 2001).Yeni uygu!amaya
konulan yapllandirmaci Olrenme anlay:,inin onlndeki

en Onemli engel′ bireylerin ilgi sekici olmayan sik:ci

ders ortamlar:na mahkum edilerek Oorenmenin
etkisiz:e,tiri!mesidir.

Egitim_61retim,all,malarinda bireysel ay口 llklar nedeni‖ e

bilg‖ erin ki,iye Oze!olarak aktarl!masi da gerekmektedir.

Bilginin bireyin ilgi ve algi dOzeyine gOre aktarilmasi

Oteden beri lzerinde durulan Onemli bir sorun olsa dal

yapllandirmaci Olrenme anlayり ba,arlyL bireyin ёn bilgi

dOzeyinin uygulanan yOntemlerle ne duzeyde daha ‖eri

boyutlara ta,lnab‖ digi l!e ilg‖ idir.Bu nedenle bireyse!

ge‖ ,im odakll olarak ba,ar:n!n be‖ rlenmesi gerekmektedir.

surekli deOben ve dinamik 6zel!:gi olan eo社 im bilimle“nde,

birey odakli basarl delerlendirmesi′ ge!eneksel eoitim

anlayl,lnda sik,a uygulanan birey!erin birbiri ‖e

kar,lla,tir:lmasina engel olab‖ ecektir.

Bireysel ayr:hklar dikkate allnarak Oorenci!erin hangi

bi!9‖ erin′ ne kadar′ nasil′ nerede ve ni,in ёoreneb‖ eceoi

sorun!a日 OZerinde de durulmal:dlr.Bu soruniarin bireysel

farkhhklara gё re ele al:nmasl′ fen egitiminde yeni

arast:rma a:anlar:nln olu,maslna yo!a,m:,tir.B‖ginin

boyutu′ hangiyёntemlede en etki‖ 5ekilde akta‖ !abileceoL

b‖ g‖ erin aktarilmaslnda ya,ve a19:dlzeyi′ Oorenme
ortam:nln Oze‖ ikleri ve bilg‖ erin Oorenilmesinin gerekgesi

ёnem‖ galゅ maa!an!and:r Eoitim ara丼 lrmalarinda her bir

kavram ve Onite bu delerlendirmelerden ge“ ikten sonra

programlara yanslt:!malldlr.Tlm bu ayrlnt:ll sall,malarin′

eOitimde feda edilebi!ecek tek bir ferdin olamayacaol
gerseginden hareket!e titiz‖ kle ger,ekle,tir‖ mesi
gerekmektedir.

00renmede yOntem sorunu kadar bu surecin nas:l
yOneti!eceoL yani Ogretmenle面 n yapiland:rmacl ёorenme
modelindekl yerinin dooru be‖ rlenmesi gerekir.

「
8｀

Yaprlandrrmacr ogrenme modelinde 69retmen bilgi
aktarma roh.inden rehber konumuna gelse de, her zaman
bilginin aktarrlmasrnda asrl bir unsur olarak yerini
almaya devam edecektir. Ancak yine de yaprlandrrmacr
6!renme anlayrlnda o!retmenin srnrf igindeki rol0,
geleneksel y6ntemlere g6re oldukga farklrlagmr;trr.
Geli5en teknoloji ile birey hak ve 6z9UrlUklerinin
toplumun her katmanrna yaygrnla5masr, 6!renen
bireylerin daha ozgOrce inisiyatif alarak olrenme
etkinliklerin katrlmalarrna frrsat sa$layacaktrr.

Osretmenlere yeni program gergevesinde verilen
rehberlik rol0, yeti;kinler igin de 6nerilmektedir. Ancak
yeti;kinlerin 6!rencilerin e!itiminde alabileceSi en
onemli gorev, gocuklarr, Urettikleri ile onurlandrrabilmektir.
Yetipkinlerin ogrenci merkezli egitimde alabilecegi

ozgUven arttrncr gorevler, 6!rencilerin egitim ogretim
galrgmalanna severek ve isteyerek dahil olmalarrna onemli
katkrlar saglayabilecektir.

Yeni fen programr arattrran, sorunlan tespit eden ve
bu sorunlara bilimsel g6zrimler uretebilen bir nesil
yeti;tirmeyi hedef lemektedir (!eken,2002:9). Bu onem li
hedef e!itimcilerin ve di$er yetigkinleri n soruml ulu!unu
daha da 6nemli hale getirmektedir. Elitimle ilgili olan
herkesin, bu amaca yonelik olarak 6$rencileri, bilme
odaklr 6!retim y6nteminden aktif 6$renme yontemlerine
dogru y6nlendirmesi, yaprlandrrmacrlrk temelli yeni
programlarrn ba;arrsrnr arttrracaktrr.

Uretkenlik anlayrl ile yeti;en 6zgUveni yriksek bireylerin,
gelece$in bilgi Ureten ve bilgileri insanlt$rn mutluluSu
igin kullanabilen toplumlarrn olugmastna katkrsr b0y0k
olacaktrr. Her bireyin ve bilimsel anlayrgla uretilen her
bir bilgi veya urunun degerli kabul edildigi gelecekte,
insanlarrn davranr;larrnrn tutarlrltk, duygu ve dti;unce
dUnyasrnda bir butUnl0k ve galt;malarda bilim disiplini
saglanabilecektir. Bu irstun ancak gergekgi amaglar
nedeni ile elitim ile ilgili olan tum taraflartn, 6lrencilerin
aktif ve 0retken oldu!u 6!renme-6!retme yakla;tmlarrna
hak ettigi deste!i vermeleri gerekmektedir.
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