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Burcu ARMAĞAN ERBİL2, Birsen DOĞAN3 
 

Öz   Anahtar Kelimeler 

Bu araştırmanın amacı öğretmen görüşlerine göre ilkokul hayat bilgisi dersi 

öğretim programına yönelik ihtiyaçları belirlemektir. Nitel araştırma 

yöntemlerinden durum çalışmasına uygun olarak yürütülen çalışmada örnekleme 

tekniği olarak amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. 

Çalışma 2017-2018 eğitim öğretim yılında Denizli ilinde gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın çalışma grubunu lisans veya doktora eğitimi almış 8 sınıf öğretmeni 

oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen 

yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Veriler öğretmenlerle 

yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Verilerin 

analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda hayat bilgisi dersi 

öğretim programı kapsamında öğretmen görüşlerine göre ortaya çıkan ihtiyaçlar; 

dört tema olarak belirlenmiştir. Temalar; “yaşam becerileri”, “etkili vatandaşlık”, 

“farklılıklar” ve “değerler”dir. Yaşam becerileri temasında öğrencilerin günlük 

yaşamlarında ihtiyaç duyacakları özbakım, etkili iletişim, bilgi ve iletişim 

teknolojilerini kullanma gibi beceriler üzerinde durulmuştur. Etkili vatandaşlık 

temasında bireylerin demokrasi bilincini kazanması, hak ve özgürlüklerinin 

bilincinde olması sıklıkla altı çizilen noktalardandır. Farklılıklar temasında 

bireysel, bölgesel ve kültürel farklılıkların önemine değinilirken, değerler 

temasında insani ve milli değerlerden bahsedilmiştir. 
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According To The Teachers’ Opinions About Needs For Primary Life 

Studies Curriculum 

Abstract   Keywords 

The purpose of this study is to determine the needs for the Primary Life Studies 

curriculum according to the teachers’ opinion. Criterion sampling was used as a 

qualitative research sampling technique in the study. The working group 

constitutes 8 primary school teachers who have master or doctoral degree in 

Denizli. The data were obtained through semi-structured interviews with teachers. 

Content analysis was used in the analysis of the data. As a result of the research, 

according to the opinions of teachers within the curriculum of Life Studies lesson, 

four themes; "Skills of living", "Effective Citizenship", "Differences" and 

"Values". The sub-themes of the theme of life skills are "Self-Care", "Effective 
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Communication", "Information and Communication Technologies", "Practical 

Non School Nature Activities", "Play" and "Socialization". The sub-theme of 

effective citizenship is "Consciousness of Democracy", "Rights and Freedoms", 

"Consciousness for Living Together". The sub-themes of the theme of differences 

are "Individual", "Regional" and "Cultural". Values are defined as "Human 

Values" and "National Values". 

 

 

 

 

 

 

Giriş 

Eğitimde program tasarısı hazırlanırken; hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme 

öğeleri belirlenmeden önce temel olarak ihtiyaçlar saptanır (Karacaoğlu, 2009). Programların 

hazırlanmasındaki aşamalar incelendiğinde en önemli basamaklardan birinin ihtiyaçların belirlenmesi 

olduğu görülmektedir (Şeker, 2014). Kısakürek (1983) ve Sönmez (2010) program geliştirmede 

ihtiyaçların önemi üzerinde durmuştur. Bir program ihtiyaçları karşıladığı ölçüde işlevseldir. Olivia 

(1988) ihtiyaçları öğrenci ihtiyaç düzeyleri ve türleri ile toplumun ihtiyaç düzeyleri ve türleri olmak 

üzere sınıflandırmıştır. Bu ihtiyaç düzeyleri ve türlerinin özelliklerini program geliştirme uzmanlarının 

dikkate alması ve bu bağlamda geliştirilen programların da işlevsel olması beklenir. Tyler (1949), 

öğrencilerin ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulmasının eğitimsel hedeflere yönelik önemli bir kaynak 

olduğunu ve okulların çabalarının öğrenci gelişimlerindeki boşluklara yani ihtiyaçlara odaklanması 

gerektiğini söylemektedir. Ayrıca öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarını ortaya çıkarmak için öğretmen gözlem ve 

görüşlerine başvurulmasını önermektedir. Etkili bir program hazırlamak için öncelikle ihtiyacın ne 

olduğunun saptanması gerekir. Ayrıca yapılması planlanan ihtiyaç saptama çalışmalarında toplumun, 

bireyin, konu alanı ve doğanın ihtiyaçlarını dikkate almak gerekir. Eğitim ihtiyaçları belirlenirken 

gerekli bilgileri toplamak için kullanılacak tekniklerin iyi seçilmesi gerekmektedir. En çok kullanılan 

bilgi toplama teknikleri (ihtiyaç belirleme teknikleri) delphi tekniği, PROGEL DACUM, meslek analizi, 

kaynak tarama, görüşme, gözlem, ölçme araçları, testler, grup görüşmeleridir (Demirel, 2000; Şeker, 

2014). İhtiyaçların bilinmesi programın kapsamı, içeriğin sıralanması ve programın diğer bileşenleri ile 

ilgili karar verme konusunda program geliştirme çalışmaları yürütenlere yardımcı olmaktadır. 

Geliştirilecek programların işlevselliğinin arttırılması bakımından ihtiyaçların önemi göz ardı edilemez. 

Posner (1992) beş tür eğitim programı olduğunu ifade etmektedir. Bunlar resmi, işlevsel, ihmal 

edilen, örtük, ekstra/destekleyici programdır. Resmi program; ders planlarını, program kılavuzunu, 

konuları, hedefleri, bir doküman olarak içeren programdır. İşlevsel program öğretmenler tarafından 

öğrenciye ne öğretildiğini ve bunun öneminin nasıl kavratıldığını içeren programdır. İşlevsel programlar 

öğretmenlerin programı kendi bilgi, inanış ve tutumları ile yorumlamalarını içerdiğinden resmi 

programlardan ayrılırlar. Bu iki program arasındaki farklılığın öğretmenlerden kaynaklandığı 

söylenebilir. Bu durumda program ihtiyaçları saptanırken öğretmenlerin görüşlerinin alınması büyük 

önem arz etmektedir. 

Öğretim programlarının uygulayıcıları olan öğretmenlerin program geliştirme sürecinde önemli 

rolleri bulunmaktadır. İhtiyaç analizi aşamasında da öğretmen görüşlerine başvurmanın önemli olduğu 

düşünülmektedir. Grabowski (2004) ön analiz sürecinde hangi konuların gerekli olduğu, konuların 

verilme sırası ile ilgili öğretmenler ya da okul müdürleri ile görüşmeler gerçekleştirilebileceğini 

belirtmektedir (akt. Arı, 2014). Öğretmenler öğrencilerin ve toplumun değişen ihtiyaçlarını sürekli 

olarak gözlemleyebildiğinden, bu ihtiyaçların neler olduğu ve nasıl giderilebileceği konusundaki 

görüşleri program geliştirme sürecine ışık tutmaktadır. 

Hayat Bilgisi Dersi ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde; genel araştırma konuları 

açısından Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler öğretimi alanında en çok öğretim yöntemi ve değer/beceri 

eğitimi çalışıldığı görülmektedir. Öğretim yöntemlerinden ise en çok oluşturmacı/yapılandırmacı 

yaklaşım ve drama yönteminin kullanıldığı belirlenmiştir (Akaydın ve Kaya, 2015). Hayat Bilgisi Dersi 

Öğretim Programı’na yönelik yapılan çalışmalar incelendiğinde ise; ders kitaplarına, programa, 

programın belli bir boyutuna yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirildiği çalışmalar bulunmakla 

birlikte, programın ihtiyaçlarına yönelik öğretmen görüşlerinin açığa çıkarılması ile ilgili bir çalışmanın 

bulunmadığı dikkat çekmektedir.  
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Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin görüşlerinden yola çıkarak ilkokul Hayat Bilgisi Dersi 

Öğretim Programı’na yönelik ihtiyaçları belirlemektir. Yapılan bu çalışmanın alan yazındaki önemli bir 

boşluğu doldurmada katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Yöntem  

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Durum çalışmaları, 

özellikle değerlendirme süreçleri gibi birçok alanda kullanılan, araştırmacının bir durumu, sıklıkla da 

bir programı, olayı, eylemi, süreci ya da bir veya daha fazla bireyi derinlemesine analiz ettiği bir 

araştırma desenidir (Stake, 1995; Yin, 2009, 2012 akt. Demir, 2013). 

Çalışma Grubu  

Çalışma grubunu Denizli ilindeki ilkokullarda görev yapan yüksek lisans veya doktora eğitimi 

alan 8 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenlerden 6’sı yüksek lisans, 2’si doktora eğitimi 

almaktadır. Katılımcıların lisans üstü eğitim alan öğretmenlerden oluşmasının sebebi; ihtiyaç analizi 

hakkında fikir sahibi olup eğitim programlarının ihtiyaçlarını sınıflandırabilecek düzeyde olmalarıdır. 

Bu sebeple, ihtiyaçların belirlenmesine yönelik sağlıklı tespitlerde bulunabilecekleri düşünülmüştür. 

Öğretmenlerin 7’si kadın, 1’i erkektir. Katılımcıların yaşları 28 ile 43 arasında değişmektedir. 

Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 

2013).  

Veri Toplama Aracı  

Veriler öğretmenlerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Görüşme 

soruları Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’na yönelik öğretmen görüşlerinin yer aldığı araştırmalar 

incelenerek oluşturulmuştur (Gülener, 2010; Kayalar, 2007; Tuncer, 2009). Yarı yapılandırılmış 

görüşme formu hazırlandıktan sonra formun geçerliliğini artırmak amacıyla 5 uzmana gönderilmiş, 

uzmanların önerileri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra son hali verilmiştir. Yarı 

yapılandırılmış görüşme formunun son halinde 11 soru ve bu sorulara uygun sonda sorular 

bulunmaktadır. Görüşmeler görüntülü ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş ve yazıya dökülmüştür. 

Verilerin Analizi 

Görüşmeler görüntülü kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Öğretmenlerin sorulara verdikleri yanıtlar 

formlara kaydedilmiştir. Oluşturulan görüşme formları birden sekize kadar sıralanmıştır. Sıralanan 

formlar Ö1, Ö2,…,Ö8 şeklinde kodlanmıştır. Sorulara verilen yanıtlar birkaç defa okunduktan sonra 

veriler arasında yer alan anlamlı bölümlere isimler verilerek kodlamalar gerçekleştirilmiştir.  Yapılan 

kodlama sonrasında ortaya çıkan kavramların birbirleriyle olan ilişkileri ortaya çıkarılıp ortak 

noktalarının bulunması yoluyla bu ilişkiler daha üst düzey temalar ile açıklanmıştır. Böylece 

alanyazında da içerik analizi olarak ifade edilen veri analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi, elde 

edilen nitel veriler içinde tekrarlayan konu, sorun ve kavramların belirlenmesi, sayılması ve 

yorumlanması şeklinde ifade edilmektedir (Denzin ve Lincoln, 1998; Miles ve Huberman, 1994; 

Silverman, 2000). Çalışmada geçerlik ve güvenirliği sağlamak amacıyla katılımcı teyidi ve uzman 

incelemesinden yararlanılmıştır. Birinci araştırmacı elde edilen kodları diğerinden bağımsız olarak, 

belirlenen temalar içine atamıştır. Araştırmanın güvenirliği Güvenirlik = Görüş birliği / (Görüş Birliği 

+ Görüş Ayrılığı) formülü kullanılarak hesaplanmış; % 93 seviyesindeki uyumun güvenirliği sağladığı 

kabul edilmiştir. Genellikle % 70 ve üzerindeki değerler yeterli ve % 90’ın üzerindeki değerler iyi 

görülmektedir (Miles ve Huberman, 1994). 

Bulgular  

Bu bölümde, öğretmenlerin sorulara verdiği yanıtların incelenip değerlendirilmesiyle elde 

edilen bulgular, başlıklar altında sunulmuştur. 

Öğretmen Görüşlerine Göre Ortaya Çıkan İhtiyaçlar 

Öğretmenlere genel olarak Hayat Bilgisi Öğretim Programı’nın etkililiği ve kazanımların 

ihtiyaçlara dönük olup olmadığı hakkındaki görüşleri sorulduktan sonra kazanımların toplum, birey, 

konu alanı ve doğanın ihtiyaçlarını karşılamasına dönük görüşleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu 
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konuda öğretmenlerin görüşleri 4 tema altında toplanabilir. Ortaya çıkan temalar Şekil 1’de 

gösterilmiştir. 

 
Şekil 1. Oluşturulan temalar ve yüzdeleri 

Elde edilen temalar; (i) yaşam becerileri, (ii) etkili vatandaşlık, (iii) değerler ve (iiii) 

farklılıklardır. Katılımcıların en çok Hayat Bilgisi Öğretim Programı’nda yaşam becerilerine ihtiyaç 

duyulduğunu belirttikleri söylenebilir. Bununla birlikte etkili vatandaşlık, değerler ve farklılıklar 

şeklinde belirlenen temaların dile getirilme sıklıkları birbirine yakındır. Temaları oluşturan alt temalar, 

frekans ve yüzde değerleri ile birlikte Tablo 1’de sunulmuştur. 

       Tablo 1. Öğretmen görüşlerine göre ortaya çıkan ihtiyaçlar 

 Frekans  (f) Yüzdelik   % 

1. Yaşam becerileri   

a) Okul Dışı Doğa Çalışmaları 8 11,9 

b) Özbakım 7 10,4 

c) Oyun 6 8,9 

d) Sosyalleşme 6 8,9 

e) Etkili İletişim 5 7,4 

f) Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma 3 4,4 

Ara toplam 35 52,2 

2. Etkili Vatandaşlık   

a) Demokrasi Bilinci 6 8,9 

b) Hak ve Özgürlükler 3 4,4 

c) Birlikte Yaşama Bilinci 2 2,9 

Ara toplam 11 16,4 

3. Farklılıklar   

a) Bölgesel 6 8,9 

b) Bireysel 3 4,4 

c) Kültürel 2 2,9 

Ara toplam 11 16,4 

4. Değerler   

a) İnsani (Evrensel) Değerler 7 10,4 

b) Milli Değerler 3 4,4 

Ara toplam 10 14,8 

Toplam 67 100 

Birinci tema olan yaşam becerileri (%52) katılımcılar tarafından en sık dile getirilen ihtiyaçtır. 

Bu temanın alt temaları okul dışı doğa çalışmaları (%11,9), özbakım (%10,4), oyun (%8,9), sosyalleşme 

(%8,9), etkili iletişim (%7,4) ve bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma (%4,4) olarak belirlenmiştir. 

52%

15%

17%

16%

Temalar

Yaşam Becerileri Değerler Etkili Vatandaşlık Farklılıklar
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Bu alt temalar içinde en çok dile getirilen okul dışı doğa uygulamaları ile ilgili öğretmen görüşleri şu 

şekildedir: 

Çocuklar sütün inekten sağıldığını biliyorlar mı? Yoksa markette satılan ambalajlı bir ürün 

olarak mı tanıyorlar? Doğa doğada öğrenilir. Bu da yaşamın bir parçasıdır. Bir çocuk makarna 

kesebilir. Ya da bir şeyler ekip biçebilir. Bu becerilere dönük okul dışı çalışmalara da uygun 

kazanımlara ihtiyaç var. Ö1 

Çevre ile ilgili okul dışı kazanımlar artırılmalı. Öğrencileri bir yere götürmek istediğimizde bir 

sürü evrak yükü ve prosedürle uğraşıyoruz gerçi bu da bizi engelliyor. Ö2 

Çevrecilik, ekolojik bilinç konusundaki kazanımlar yeterli değil. Bu bilinci vermek için çocuğu 

okul dışına çıkarmak gerekiyor. Yaparak yaşayarak birincil tecrübelerle elde ettikleri bilgi daha olumlu 

olacaktır. Ö5 

İlkokul öğrencileri bir bitkiyi ekip sulayabilirler. Oysa ki domatesin ağaçta yetiştiğini düşünen, 

hangi meyve sebzenin hangi mevsimde yetiştiğini bilemeyen öğrencilerimiz var. Doğada daha çok 

zaman geçirmelerine imkan sağlayacak kazanımlara ihtiyaç var. Öğrenciler uygulamalı doğa 

çalışmaları ile belki de 21. yüzyıl becerilerini geliştirebilecekler. Ö7 

Öğretmenler, görüşlerden de anlaşılabileceği gibi Hayat Bilgisi dersi kazanımlarının daha çok 

okul dışı uygulamaları içermesi gerektiğini düşünmektedir. Bu şekilde öğrencilerin hem birincil 

kaynaklarla bilgi ve beceri sahibi olabileceklerini, hem de hareket ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini 

düşünmektedirler. Hayat Bilgisi günlük yaşama dönük etkin bilgi ve becerilerin verilmeye çalışıldığı bir 

ders olduğundan bu bilgi ve becerilerin sadece sınıf içi etkinliklerle öğrenilemeyeceği düşünülmektedir. 

Okul dışı uygulamaların tematik bir yaklaşımla planlanmasının da avantajlı olacağını düşünen bir 

katılımcı; ağaçları tanımak için bir bahçeyi ziyaret eden öğrencilerin orada yere dökülen birkaç yaprakla 

sınıfa dönerek bunları resim dersinde baskı yaparken kullanması ya da matematik dersinde örüntü 

oluştururken yararlanması gibi örnekler üzerinde durmuştur.  

İkinci alt tema olan özbakım ile ilgili öğretmenlerin görüşlerinden örnekler şu şekilde verilebilir: 

Çocukların özbakım becerileri maalesef eksik. Çantasını düzenli bir şekilde toplayabilme, 

montunu çıkarıp asabilme gibi becerileri istenilen düzeyde öğrencilerde göremiyoruz. Ö3 

Öğrencilerde ayakkabılarını bağlama, saçını tarama, tırnaklarını kesme gibi becerileri 

uygulamalı olarak daha uzun süreli kazanımlarla geliştirmeye çalışmalıyız. Bunların üzerinde daha çok 

durulmalı. Ö6 

Öğrencilerden her gün kendi sıralarını temizlemelerini istiyorum. Öğrencilerim bunu gidip 

ailelerine söylediklerinde, veli ertesi gün gelip benim çocuğum temizlik görevlisi mi diye bizi sorguluyor. 

Aile tek başına burnunu silmesine bile gerek duymuyor. Yatağını toplamasına izin vermiyor. Özbakım 

becerilerinin gelişiminde ailenin de destek olması gerektiğini düşünüyorum. Ö4 

Öğretmenler Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nın özbakım becerilerini kapsaması 

üzerinde de durulması gerektiğini düşünmektedirler. Bununla birlikte ailenin de bu becerilerin 

gelişiminde önemli bir etkisi olduğunu, iyi niyetle birçok sorumluluğunu üstlenip, öğrencinin yerine 

yapmaya çalıştıkları davranışlar sebebiyle öğrencilerin aileye daha bağımlı hale geldiğini ve sorumluluk 

almaktan çekindiklerini ifade etmektedirler. Bu noktada öğretmen ve ailenin birlikte ve tutarlı hareket 

etmesinin gerekliliği üzerinde durulmaktadır. 

Oyun alt teması için öğretmenlerin görüşlerinden örnekler şu şekilde verilebilir: 

Çocukların sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılamak, empati ve yaratıcılıklarını geliştirmek adına 

oyunun üzerinde daha fazla durulabilir. Bu sayede çocuklar eleştirel düşünme becerisini de 

kazanabilirler. Ö1 

Kazanımların daha pratik içerikli olması gerekiyor. Oyunlar programda daha çok yer almalı. 

Etkin bir şekilde kullanılmalı. Ö2 
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Daha fazla hareket gerektiren oyun odaklı kazanımlar programda yer alabilir. Küçük yaş 

grupları ile çalışıyoruz. Çocukların uzun süre odaklanma ve dinleme isteği olmadığı için hareket 

gerektiren oyunlar onları sıkmadan aktif katılımlarını sağlayabilir. Ö7 

Belki hayat bilgisini çok fazla sınıf ortamına hapsediyoruz. Daha çok günlük hayatın içinde 

oyunla öğretilmesi etkili bilgi ve beceri kazanımını sağlayabilir. Paylaşma, empati, etkili iletişim 

konularında da öğrencilere katkısı olacağını düşünüyorum. Ö5 

Öğretmenler Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nda oyunun yoğunlaştırılması gerektiğini 

düşünmektedirler. İlkokul öğrencilerinin yaş grubu dolayısıyla daha fazla hareket etmeye ihtiyaç 

duyduklarından oyunların önem kazandığını belirtmektedirler. Bununla birlikte oyunların akranları ile 

etkili iletişim kurmalarını; empati, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi becerileri ve paylaşma, 

dayanışma gibi değerleri geliştirmelerini sağlayacağı üzerinde durmaktadırlar.  

Sosyalleşme alt teması ile ilgili öğretmen görüşlerinden örnekler şu şekilde verilebilir: 

Çocuklar artık daha içedönük. Asosyal bireylerin yetiştiğini düşünüyorum. Öğrencim yanındaki 

arkadaşıyla bile konuşmuyor. Onların sosyalleşmelerini sağlayacak kazanımlar programa dahil 

edilebilir. Ö3 

Kendimi düşünüyorum. Onların yaşındayken sokağa çıkıp arkadaşlarımla oyunlar oynayarak 

vakit geçirirdim. Şimdiki çocuklar tabletlere bağımlı hale geldi. Sosyalleşemiyorlar. Ö4 

Hayat Bilgisi programı grupla çalışmayı daha çok teşvik edebilir. Sistem onları bireysel bir 

rekabet ortamına itse de bir araya gelip herhangi bir ürün ortaya çıkarmak sosyal anlamda onlara 

faydalı olabilir. Ö6 

Öğretmenler Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nın öğrencilerin sosyalleşmesine katkıda 

bulunacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini düşünmektedirler. Teknolojinin doğru kullanılmamasının 

öğrencilerin sosyalleşmesinde olumsuz etkileri olduğunu ifade etmektedirler. Bununla birlikte 

öğretmenler öğrencilerin bencil yetiştiklerinden bahsetmiş, bunu da ailenin yetiştirme tarzına 

bağlamışlardır. Öğretmenlere göre öğrencilerin sosyal bireyler olmaları önündeki engel de daha çok 

kendilerini düşünmeleridir.  

Etkili iletişim alt teması için öğretmenlerin görüşlerinden örnekler şu şekilde verilebilir: 

Öğrencilerin daha çok akranlarıyla iletişime geçebileceği kazanımlar çoğaltılabilir. Ö5 

Çocukların araştırdıkları bir konuyu sınıfta sunmalarını istediğimde güzel şeyler bulmalarına 

rağmen arkadaşlarının önünde araştırmalarını sunarken sıkıntı yaşadıklarını gözlemliyorum. Hayat 

Bilgisi dersi bu becerileri geliştirmeye uygun bir yapıya sahip. Ö1 

Ben öğrencilerimde iletişimle ilgili ciddi problemler görüyorum. Sadece arkadaşları ile değil, 

aile içi iletişimde de sorunlar yaşıyor çocuklar. Ö2 

Öğretmenler Hayat Bilgisi programlarında etkili iletişim becerilerini destekleyen kazanımların 

yer alması gerektiğini düşünmektedirler. Öğretmenlere göre öğrencilerin kendilerini ifade etmede ve 

arkadaşları ile ilişkilerinde yaşadıkları problemler aile içi iletişimin etkili bir şekilde 

gerçekleşememesinden kaynaklanmaktadır.  

Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma alt teması için öğretmenlerin görüşlerinden örnekler 

şu şekilde verilebilir: 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin daha etkili kullanımına yönelik teknolojinin günlük yaşamı nasıl 

etkilediğine dair kazanımlar Hayat Bilgisi programlarına eklenebilir. Ö1 

Bir 3. Sınıf öğrencisi ayakkabısını bağlayamıyor ama çok güzel tablet kullanıyor. Teknolojiyi 

bizden daha iyi kullanabilen bu çocukları, onlara daha çok yararı olacak şeylere yöneltebiliriz. Örneğin 

ücretsiz bloglar var. Öğrencilerin ücretsiz blog açıp herhangi bir konuda kendilerini ifade 

edebilecekleri bir ortam yaratılabilir. Öğrenci orada çok sevdiği oyuncağını da anlatabilir, yemek tarifi 

de paylaşabilir. Hayat Bilgisi dersinde teknolojinin yararlı bir şekilde kullanımına dönük bu tür 

kazanımlar çoğaltılabilir. Ö7 
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Öğrencilerin araştırma ve sorgulama becerilerine sahip olmalarını istiyoruz en çok. Araştırma 

yapacakları yer internet. Ailelerinin yardımı olmadan arama motoru yardımıyla bir konu araştırıp, 

bulduklarını etkili bir şekilde sunmaları çok önemli. Teknolojinin doğru kullanımı ile ilgili kazanımlar 

artırılmalı. Ö8 

Öğretmenler bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkili ve doğru kullanımının önemi üzerinde 

durmaktadır. Öğrencilerin tablet, telefon, bilgisayar gibi teknolojik araçlarla çok küçük yaşlarda tanıştığı 

ve onların yaşamında büyük bir yer kapladığını belirtmektedirler. Bu araçların daha etkili kullanımına 

yönelik çalışmalar yapılabileceği öğretmenler tarafından söylenmektedir. Öğretmenlerin bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin kullanımı konusunda kendilerini de sorgulamaları dikkat çekicidir. 

Katılımcılardan ikisi sınıflarında bulunan akıllı tahtaları sadece yansıtma aracı olarak kullandıklarını 

belirterek uzun süreli bir eğitim almaları gerekliliğinden bahsetmişlerdir.  

İkinci tema olan etkili vatandaşlık (%16,4); demokrasi bilinci (%8,9), hak ve özgürlükler 

(%4,4), birlikte yaşama bilinci (%2,9) alt temalarından oluşmaktadır. İlk alt tema olan demokrasi bilinci 

ile ilgili öğretmen görüşlerinden örnekler şu şekilde verilebilir: 

Demokrasi bilincinin öğrencilerde yerleşmesi için daha fazla kazanımın eklenmesi gerektiğini 

düşünüyorum. Bu önemli bir konu ve bana göre çok yüzeysel kalıyor. Ö3 

Daha etkin vatandaşların yetişmesi adına erken yaşlarda demokrasinin bir yaşam biçimi haline 

gelmesi için yaşamına entegre edilmesine dönük kazanımlar eklenebilir. Etkin vatandaşlar yetiştirmek 

istiyorsak çocuğun karar verme süreçlerine katılımı daha çok önemsenebilir. Öğrenci meclislerinin 

daha etkili kullanımına dönük kazanımlar eklenebilir. Ö4 

Demokrasi bilinci programda kazanım olarak yer alıyor ancak süresi yetersiz kalıyor. Örneğin 

biz sınıf başkanı seçimini sınıfta iki haftalık bir süreçte gerçekleştiriyoruz. Aday öğrenciler öncelikle 

propaganda yapıyorlar ve buna yaklaşık bir haftada hazırlanıyorlar. Ö8 

Öğretmenler öğrencilerinde demokrasi bilincinin yerleşmesi için Hayat Bilgisi Dersi Öğretim 

Programı’nda daha çok yer alması gerektiğini düşünmektedirler. Demokrasi bilincinin oluşumunda sınıf 

başkanı seçiminden daha öteye gidilip etkili bir vatandaş olma bağlamında karar verme süreçlerine etkin 

katılımlarının gerçekleşmesinin önemi üzerinde durmaktadırlar. Bu konuda da mahalle, ilçe, il bazında 

çeşitli çalışmalarla öğrencilerin karar verme süreçlerine katılımının desteklenmesine yönelik çalışmalar 

yapılmasını önermektedirler. 

Diğer bir alt tema olan hak ve özgürlükler ile ilgili öğretmen görüşlerinden örnekler şu şekilde 

verilebilir: 

Küresel vatandaş olma konusunda eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Ekstra milliyetçi, 

uluslararası bağlamda nasıl davranacağını bilemeyen, çağın yeterliliklerinden haberi olmayan kendi 

sınırlarına hapsolmuş vatandaşlar yetişiyor. Küresel insan hakları bağlamında mültecilik, ırkçılık gibi 

önemli konularla ilgili yeni kazanımlar eklenebilir. Ö4 

Günümüzde dünya vatandaşlığı ve küreselleşme söz konusuyken öğrencilerin hak ve özgürlükler 

konusunda daha geniş bir bakış açısına sahip olması gerekiyor. Ö8 

Sorumluluk alan, sorgulayabilen etkin vatandaşların yetişmesi için öncelikle hak ve 

özgürlüklerin öğrencilerde yerleşmesi gerektiğine inanıyorum. Ö1 

Öğretmenlerin görüşlerine göre hak ve özgürlüklerin bilincine varılması, etkili vatandaş olma 

yolunda önemli bir adımdır. Öğrencilerin insan hakları ve özgürlükleri konusunda edindikleri bilgiler 

ışığında önce kendilerini sonra da toplumu değiştirip geliştirebilme bağlamında sorumluluk 

alabileceklerini göz önünde bulunduran öğretmenler; Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nın bu konu 

üzerinde daha çok durması gerektiğini düşünmektedirler. 

Etkili vatandaşlık temasının bir diğer alt teması olan birlikte yaşama bilinci ile ilgili öğretmen 

görüşlerinden örnekler şu şekilde verilebilir: 

Birlikte yaşamaya yönelik kazanımların eksik olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerin arkadaşları 

ile daha yapıcı ilişkiler geliştirmesine yönelik kazanımlar eklenebilir. Bu durum arkadaşlarından 

hareketle toplumda da daha yapıcı ilişkiler geliştirmesinde etkili olabilir. Ö3 
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Bir arada yaşama bilinci bence programda ön planda tutulmalı. Toplumsal duyarlılık oluşturma 

adına kazanımlarla desteklenen projelerle öğrencilerin birlikte yaşama konusunda farkındalık 

oluşturması sağlanabilir. Ö4 

Sınıf ve toplum içinde birlikte yaşama, iş yapma, gruplarla çalışabilme becerileri öğrencilerde 

eksik. Daha çok akranlarıyla iletişime geçebilecekleri, grupla çalışabilecekleri kazanımlar eklenebilir. 

Ö7 

Öğretmenlerin görüşlerine göre öğrencilerde öncelikle kendi sınıfından hareketle içinde 

bulunduğu toplumda birlikte yaşama bilincinin gelişmesi adına Hayat Bilgisi Öğretim Programı’nda 

çeşitli düzenlemelerde bulunulmasına ihtiyaç duydukları görülmektedir. Toplumsal duyarlılık ve 

toplumsal sorumluluk bağlamında yapılacak çalışmaların da birlikte yaşama bilincinin oluşması ve 

gelişiminde faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Üçüncü tema olan farklılıklar (%16,4); bölgesel (%8,9), bireysel (%4,4) ve kültürel (%2,9) alt 

temalarından oluşmaktadır. Bölgesel farklılıklar ile ilgili öğretmen görüşlerinden örnekler şu şekilde 

verilebilir: 

Türkiye’de bütün bölgelerde program ve kazanımlar aynı. Doğuda da batıda da öğretmenler 

aynı programı uyguluyor. Halbuki bölgesel farklılıklar da dikkate alınarak içerik ve kazanımlarda 

değişikliklere gidilebilir. Ö1 

Kırsal ve kentsel alanlarda yaşayan öğrencilere ayırıcı bir çalışma ya da kazanım yok. Ve biz 

öğretmenler aynı şekilde dönüt almayı bekliyoruz. Kalıplaşmış bir model istiyoruz aslında. Ö2 

Bölgesel çalışmaların eksik olduğunu düşünüyorum. A bölgesi B bölgesinden farklılaşıyor. 

Yakından uzağa ilkesini de göz önünde bulundurduğumuzda bölgesel ihtiyaçların önemi artıyor. 

Örneğin bu bölgede daha çok tekstille ilgileniliyor. Ama öğrenciler bu konuda bilgi sahibi değil. Ö7 

Kendi fikrim, bölgesel olarak kazanım geliştirme, oluşturmanın daha uygun olacağı yönünde. 

Öğrencilerin toplumu kendi çevresinden başlayarak geliştirebileceği kazanımlar eklenebilir. Yerel 

yönetimler güçlenmediği sürece hangi bölgenin neye ihtiyacı olduğunu bilemiyoruz. En çok öğretmen, 

doktor yani memura ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz fakat çiftçiye, işçiye de ihtiyacımız var. Ö4 

Öğretmenlerin görüşlerine göre Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı bölgesel farklılıklar 

üzerinde durmalıdır. Bölgelerin ihtiyaçlarına göre yapılan düzenlemelerin hem yaşanılan bölgenin hem 

de toplumun ilerlemesinde etkili olacağı düşünülmektedir. Bireysel farklılıklar alt teması için 

öğretmenlerin görüşlerinden örnekler şu şekilde verilebilir: 

Bireysel farklılıklara saygı, farklılıkları kabul etme konusunda eksiklik olduğunu düşünüyorum. 

İçselleştiremiyor çocuklar, özümseyemiyor. Hoşgörü, saygı gibi değerlerin oluşabilmesi için de bu konu 

üzerinde daha çok durulması gerekiyor. Ö5 

Sınıfımda bir kaynaştırma öğrencim var. Diğer öğrenciler evde bu öğrencimle ilgili olumsuz 

konuşmalar yapınca altı yedi veli okula gelip bu öğrencinin sınıfının değiştirilmesini talep ettiklerini 

söylediler. Ö8 

Öğretmenlerin görüşlerine göre bireysel farklılıklar konusu her ne kadar her sınıf seviyesinde 

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nda kazanım olarak yer alsa da öğrenciler tarafından 

içselleştirilememektedir. Saygı, hoşgörü gibi değerlerin de gelişimini destekleyebilecek bu konuda aile 

faktörü de önemli bir etkiye sahiptir. Öğretmenler yaptıkları çalışmaların ailelerin bireysel farklılıklara 

saygı konusunu dikkate almadıkları takdirde öğrencilerde de bu konuda ilerleme kaydedilemeyeceğini 

düşünmektedirler. Bu nedenle aile ile okul işbirliğine ihtiyaç duymaktadırlar. 

Bir diğer alt tema olan kültürel farklılıklarla ilgili öğretmen görüşleri şu şekilde verilebilir: 

Toplumun kültürel özelliklerinin daha çok üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum. Kültür 

ile ilgili konular toplumu da geliştirecektir. Ö3 

Dünya vatandaşlığı, küreselleşme söz konusuyken, farklı kültürleri tanıma adına küçük girişler 

yapılabilir. Farklı kültürleri tanıyan öğrencilerde hoşgörü de gelişebilir. Ö5 
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Eşitlik ve adalet ile ilgili velilerin de izleyebileceği bir gösteri hazırladım öğrencilerle birlikte. 

Gösteriden önce bir veli gelip çocuğunun diğer arkadaşının elini tutmasını istemediğini söyledi. Çünkü 

o çingene dedi. Ben boşuna uğraşıyorum diye düşündüm. Ö6 

Öğretmenlerin görüşlerine göre hem toplumun kültürel özelliklerinin hem de farklı toplumların 

kültürel özelliklerinin tanınması küreselleşen dünyada önem arz etmektedir. Bununla birlikte bir 

öğretmen farklı kültürlerin tanınmasının hoşgörü, saygı gibi değerlerin de gelişimini olumlu yönde 

etkileyeceği üzerinde durmuştur.  

Son tema olan değerler (%14,8); insani (evrensel) değerler (%10,4) ve milli değerler (%4,4) alt 

temalarından oluşmaktadır. Evrensel değerler alt teması ile ilgili öğretmenlerin görüşlerinden örnekler 

şu şekilde verilebilir: 

Eğer çocukların küçük yaşlardan hayata dair becerilerini geliştirirsek, örneğin yeme, içme, 

giyinme vb., kendi başlarına sorumluluk almalarını da sağlayabiliriz. Yani Hayat Bilgisi dersi 

öğrencilerin sorumluluk duygularının gelişimine destek verebilir. Ö2 

Sevgi, saygı öğrencilerde çok eksik. Bencil bir nesil yetişiyor. Her aile kendi çocuğunu ön 

planda tutmaya çalışıyor, çocuğuna göre yaşayıp onun dediklerini yapmaya çalışıyor. Değerler eğitimi 

de yapılmaya çalışılıyor ancak yüzeysel oluyor. Sadece pano çalışmalarıyla kalıyor. Ben burada 

kendimi de eleştiriyorum. Ancak zaman bulamadığımızdan pano çalışmasının ötesine geçemiyoruz. Ö3 

Yaptığı davranışın sorumluluğunu alabilen bireylerin yetişmesi önemli. Ailenin çocuklara 

güvenmemesi, birey gözüyle bakamaması öğrencilerin sorumluluk alamamasına sebep oluyor sanırım. 

Ö6 

Hoşgörü sahibi olmayan, bencil, sorumluluk alamayan bireyler yetişiyor. Ben ilk önce belli 

dönemlerde velilerle okulda etkinlikler yapmak istiyorum. Ailenin de yetiştirilmesi lazım. Sadece okulda 

programlarda kalan eğitim başarıya ulaşamıyor. Toplantı esnasında veli sakız çiğniyor. Ailelerle tutarlı 

gidilemiyor bu yüzden. Tutarlı olmanın tek yolu anne babanın da eğitilmesidir. Ö5 

Öğretmenler Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nın özellikle sevgi, saygı, sorumluluk ve 

hoşgörü değerlerinin üzerinde durması gerektiğini düşünmektedir. Bu değerlerin öğrencilerde 

gözlenememesinin nedenlerini; ailenin yetiştirme tarzı, değerler eğitimine yeterince vakit ayrılamaması 

ve aile ile öğretmenlerin tutarlı davranamaması olarak belirtmektedir. 

Diğer bir alt tema olan milli değerler ile ilgili öğretmenlerin görüşlerinden örnekler şu şekilde 

verilebilir: 

Milli değerlerimizin daha çok üstünde durulmalı. Birleştirici, bütünleştirici değerler üzerinde 

durulmalı. Ben ya da siz yerine biz kavramının önemi anlaşılmalı. Ö1 

Çocuklar bayrak, İstiklal Marşımız gibi milli değerlere gerekli saygıyı gösteremiyor. Ö7 

Öğretmenler Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nın öğrencilerin milli değerleri 

içselleştirmesine uygun olarak hazırlanması gerektiğini düşünmektedirler. Milli değerlerimizin 

öğrencilere kazandırılmasının toplumumuz için öneminden hareketle bireysel ve rekabetçi düşünce 

tarzının da geride bırakılıp biz kavramının ön plana çıkacağı görüşündedirler. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırma Hayat Bilgisi Öğretim Programı’nın ihtiyaçlarını öğretmen görüşlerine göre 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin görüşlerine göre programa yönelik ortaya çıkan 

ihtiyaçlar; yaşam becerileri, etkili vatandaşlık, farklılıklar ve değerler temaları altında toplanmıştır.  

İlk tema olan yaşam becerileri öğretmenlerin en çok üzerinde durduğu program 

ihtiyaçlarındandır. Yine bu temanın alt teması olan okul dışı doğa uygulamaları öğretmenlerin sıklıkla 

dile getirdiği bir ihtiyaçtır. Öğretmenlere göre Hayat Bilgisi öğrencinin günlük yaşama dönük bilgi, 

beceri ve değerleri temel alan bir ders olarak sınıf duvarlarının ötesine geçebilmelidir. Bu sayede 

öğrencilerin ilk elden deneyim kazanma fırsatını yakalamaları sağlanabilir. Okul dışı öğrenme 

ortamlarının öğrencilere birçok duyu organını kullanarak ilk elden deneyim fırsatı sunduğu, konuları 

günlük yaşamla ilişkilendirmeye de büyük katkı sağladığı çalışmalarla desteklenmiştir (Ertaş, Şen ve 
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Parmasızoğlu, 2011). Balkan Kıyıcı ve Atabek Yiğit (2010)’in çalışmasında da öğretmenlerin okul dışı 

uygulamaların öğrencilere birinci elden deneyim kazanma fırsatı sunarken anlamlı öğrenmeye köprü 

oluşturup, sosyallik ve eğlenceyi desteklediğini düşündükleri ortaya konulmuştur. Okul dışı eğitime 

yönelik öğretmen görüşlerini inceleyen Tatar ve Bağrıyanık (2012), öğretmenlerin büyük çoğunluğunun 

bu aktiviteleri öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmeleri açısından tercih ettiklerini, etkinliklerin 

öğrencilerin ilgi, istek ve meraklarını artırmada büyük bir etkiye sahip olduğunu savunmaktadır ve 

öğretmenlerin derslerinde okul dışı eğitim aktivitelerini daha sık ve etkili kullanmasını önermektedir. 

Bogner ve Wiseman (2004)’in araştırmalarında ise okul dışı öğrenmenin çevre farkındalığını 

geliştirdiği, doğa algısı üzerinde olumlu etkiye sebep olduğu belirlenmiştir. Bu araştırmaların sonuçları 

ile öğretmenlerin görüşleri paralellik göstermektedir. Yaşam becerileri temasının dikkat çeken bir diğer 

alt teması özbakım becerileridir. Öğretmen görüşlerine göre Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı 

öğrencilerin bu becerileri edinmeleri konusunda onlara daha çok destek olmalıdır. Hayat Bilgisi Dersi 

Öğretim Programı’nın öncelikli amacı, öğrencilerin yaşam becerilerini kazanmalarına yardımcı olmaktır 

(MEB İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı, 2005: 15). Bununla birlikte öğretmenler bu 

becerilerin kazanılmasında aile ile işbirliği içinde olunması gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir. 

Burada ortaya çıkan örtük olan bir diğer ihtiyaç, ailelerin eğitimine yönelik olan ihtiyaçtır. Okul-aile-

çocuk işbirliğini kapsayan projelerin yapılmasının, Hayat Bilgisine yönelik kazanımların 

gerçekleşmesinde etkili olacağı açıktır. Öğretmenlerin Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nın 

ihtiyaçları konusunda görüş belirttikleri bir diğer alt tema oyundur. Öğretmenler ilkokul çağındaki 

öğrencilerinin hareket ihtiyaçlarının karşılanması açısından oyunun Hayat Bilgisi Dersi Öğretim 

Programı’nda sıklıkla yer alması gerektiğini düşünmektedirler. Aykaç (2005)’a göre ilkokul 

öğrencilerinin sınıfta 40 dakika boyunca sabit oturmalarını beklemek onların gelişim özelliklerine ters 

düşmektedir. Bu yönüyle öğrencinin aktif rol alacağı oyunlar büyük önem taşırmaktadır. Hanbaba ve 

Bektaş (2007) çalışmalarında oyunla öğretimin ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin akademik başarılarını 

olumlu yönde etkilediği ve Hayat Bilgisi ders kitaplarında oyunla öğretim yapılmasını destekleyecek 

değişiklikler yapılması gerektiği üzerinde durmaktadır. Bu çalışma sonuçları da öğretmenlerin görüşleri 

ile paralellik göstermektedir. Öğretmenlerin bu tema içinde belirttikleri bir diğer ihtiyaç sosyalleşmedir. 

İnal (2010)’a göre Türkçe, Matematik gibi diğer dersler, öğrencilerin sosyalleşmesinde Hayat Bilgisi 

dersi kadar görev üstlenemez. Okula yeni başlayan ve henüz okuma yazma bilmeyen bir öğrenci bile 

toplumsal olaylar ve olgular hakkındaki pek çok bilgiyi Hayat Bilgisi ders kitaplarındaki görseller 

vasıtası ile tanıyıp öğrenebilir ve sosyal hayata dâhil olmaya başlayabilir. Bu nedenle Hayat Bilgisi dersi 

öğrencilerin sosyalleşmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Öğretmenlerin üzerinde durduğu bir diğer 

alt tema bilgi ve iletişim teknolojileridir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde, 

ülkemizin çağa ayak uydurması, çağdaş bilgi toplumu olma yolundaki adımlarının bilincinde olması 

toplumsal gelişmişliği yakalama açısından büyük bir önem taşımaktadır. Küçük yaşlardan itibaren bilgi 

ve iletişim teknolojileri ile karşılaşan öğrencilerin bu teknolojileri amacına uygun ve etkili kullanmaları 

öğretmenlerin üzerinde durduğu bir konu olmuştur. Öztürk (2015) araştırmasında öğretmenlerin; 

öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma becerilerinin çoğunlukla orta seviyede olduğunu 

belirttiklerine dikkat çekmektedir. 21. yüzyıl becerilerinden olan bilgi ve iletişim teknolojilerinin ilkokul 

öğrencileri tarafından daha etkili kullanılmasına ihtiyaç vardır. 

Öğretmen görüşlerinden yola çıkarak oluşturulan bir diğer tema etkili vatandaşlıktır. Bu tema 

içinde ortaya çıkan alt temalar demokrasi bilinci, birlikte yaşama bilinci ve hak ve özgürlüklerdir. 

Öğretmenler öğrencilerin etkili bir vatandaş olma adına demokrasiyi bir yaşam biçimi haline 

getiremedikleri üzerinde durmuşlardır. Narin (2007)’in çalışmasında da öğretmenler Hayat Bilgisi Dersi 

Öğretim Programı’nın vatandaşlıkla ilgili kimi değerleri kazandırma bakımından yetersiz olduğunu 

ifade etmektedirler. Öğretmenler Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nın vatandaşlık bilgi, beceri ve 

değerlerini kazandırmaya uygunluğuna ilişkin, bilgi ve beceri kazandırma yönünden programın yeterli 

olduğu yönünde görüş bildirirken, üçte bir oranında değer kazandırma bakımından programın yeterli 

olmadığı konusunda görüş bildirmişlerdir. Aynı zamanda öğretmenler Hayat Bilgisi Dersi Öğretim 

Programı’nın bireysel bir program olduğunu ve milli değerlere yeterince önem verilmediğini ifade 

etmiştir. Ulusoy ve Erkuş (2016) ise çalışmalarında demokrasi, insan hakları, yurttaşlık, değerler vb. 

kavramların ilkokul öğrencileri tarafından bilinmesi, özümsenmesi ve davranışa dönüştürülmesi 

üzerinde durmakta, davranışa dönüşmeyen kavramların sadece bilgi düzeyinde öğretilmesinin zaman ve 

emek kaybıyla açıklanabileceğini belirtmektedir. Bu araştırmaların bulguları yapılan çalışma ile kısmen 



Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi 2019, Cilt 5, Sayı 1, 14-26 Burcu Armağan ERBİL, Birsen DOĞAN 

 

24 
 

paralellik göstermektedir. Hayatın içinden bir ders olarak tanımlanan Hayat Bilgisi dersi demokratik 

davranışların öğrencilere kazandırılması için oldukça önemli bir fırsat alanı olarak görülmekle birlikte 

içinde bulunulan küreselleşme sürecine uygun biçimde demokratik davranışları kazandıracak amaçlarla 

daha üst düzeyde donanması gerekmektedir. Vatandaşlık ve insan hakları konularında da öğrencilerin 

hak ve sorumluluklarını, iyi bir vatandaşın hangi özelliklere sahip olduğunu, demokrasinin insan hayatı 

için önemini ve benzeri konuları bilmeleri, bildiklerini de davranışa dönüştürmeleri beklenmektedir 

(Keleş ve Tonga, 2014). 

Öğretmenlerin görüşlerinden yola çıkarak oluşturulan bir diğer tema farklılıklar temasıdır. Bu 

tema içinde bireysel, bölgesel ve kültürel farklılıklar incelenmiştir. Öğretmenler bireysel farklılıkların 

öğrenciler tarafından içselleştirilmesi, programın bölgesel ihtiyaçları karşılayacak şekilde hazırlanması 

ve hem kendi kültürümüzün hem de farklı kültürlerin tanınması konuları üzerinde durmuşlardır. 

Öğrencilerin farklılıkları kabul edip bunu bir zenginlik olarak gören, kendi özelliklerini koruyup 

küreselleşen dünyaya uyum sağlayabilen bireyler olarak yetişmesi isteniyorsa Hayat Bilgisi 

Programı’nın bu noktalara dikkat ederek hazırlanması gerekmektedir. 

Öğretmenlerin görüşlerinden yola çıkarak oluşturulan son tema değerler olmuştur. Öğretmenler 

insani ve milli değerlerin Hayat Bilgisi Öğretim Programı’nda daha çok yer bulması gerektiği üzerinde 

durmuştur. Öğrencilerin özellikle hoşgörü, sevgi, saygı ve sorumluluk değerlerine sahip bireyler olarak 

yetişmesi adına programda değişikliklere gidilmesi yönünde görüş bildirmişlerdir. Demir ve Demirhan 

(2007) da çalışmalarında Hayat Bilgisi dersinde değerler eğitiminin önemi üzerinde durup, öğrenci ders 

ve çalışma kitaplarında değerlerin öğretimine ilişkin etkinliklerin değerleri kazandırmada yetersiz 

kaldığını dile getirmişlerdir. Değerler temasında öğretmenler öğrencilerin değerleri kazanmasında aile 

ile işbirliğinin önemi üzerinde durmuşlardır. Bu bulgulara paralel olarak; Bahçe (2010)’nin çalışmasında 

da öğretmenler özsaygı, özgüven, hoşgörü, duyarlılık ve yeniliğe açıklık gibi değerleri kazandırmak için 

ailenin desteğini önemli görmektedirler. Demir ve Merter (2016) öğretmen görüşlerine göre öğrencilerin 

en az kazandıkları üç değer sırasıyla “doğruluk”, “hoşgörü” ve “dürüstlük” olarak; en çok kazandıkları 

üç değer ise sırasıyla “sevgi” “saygı” ve “yardımseverlik” olarak bulunmuştur. Çengelci, Hancı ve 

Karaduman (2013) da araştırmalarının sonucunda öğretmenlere göre okulda kazandırılmaya çalışılan 

temel değerlerin sevgi, saygı, hoşgörü, dayanışma ve sorumluluk olduğu belirlenmiştir. Öğretmenler 

değerler eğitimine yönelik olarak değerlerin öğretim süreci, okul personeli ve okul-aile-toplum işbirliği 

konularında öneriler getirmişlerdir. Öğrencilerin kendilerini ve toplumu tanıyarak hayata 

hazırlanmalarını temele alan Hayat Bilgisi dersinin, sosyal ve duygusal gelişim alanlarına da yoğun bir 

şekilde odaklandığından, değerler eğitimi için oldukça uygun bir ders olduğu düşünülmektedir (Uzunkol 

ve Yel, 2016). Buna göre değerler eğitiminin Hayat Bilgisi dersinde etkili bir şekilde verilmesi büyük 

önem taşımaktadır. 

Araştırma sonuçlarından hareketle şu önerilerde bulunulmuştur: 

Çalışma 8 sınıf öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Yapılacak yeni çalışmalarda öğretmen sayısı 

arttırılabilir. 

Çalışmada Hayat Bilgisi Programı’na yönelik öğretmen görüşlerine göre ihtiyaçlar ortaya 

çıkarılmaya çalışılmıştır. Diğer derslerin öğretim programlarına yönelik öğretmen görüşlerine göre 

ihtiyaç belirleme çalışmaları yapılabilir. 

Çalışmada öğretmen görüşlerine göre Hayat Bilgisi Programı’na yönelik ortaya çıkan ihtiyaçlar, 

bir sonraki program geliştirme çalışmalarında dikkate alınabilir. 

Çalışmada sınıf öğretmenlerinin görüşleri ortaya çıkarılmıştır. Yapılacak yeni çalışmalarda 

Hayat Bilgisi Programı’na yönelik diğer paydaşların görüşlerine başvurulabilir. 
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