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ÖN SÖZ
İnsanoğlunun doğaya olan merakı ve doğayı anlama ve açıklama çabası yüzyıl-

lardır uğraş verdiği bir alandır. Dolayısıyla bunu amaç edinen fen bilimlerini öğren-
mek ve bu bilgileri öğretmek de önemini hiç yitirmemiştir. Fen Öğrenme ve Öğretim 
Yaklaşımları adlı bu kitap tıptan iletişim teknolojilerine kadar günlük hayatın her 
alanında hayatımızın içinde olan uygulamaları güncel yöntem ve teknikler kullanarak 
öğretebileceğimizi anlaşılır ve basit uygulamalarla anlatmayı amaçlayan bir bilimsel 
eserdir. Bu kitapta, fen bilimleri öğretimine ilgi duyan her bireyin faydalanabileceği 
teorik bilgilerin yanında, öğretim sürecini içine alan uygulamalara da yer verilmiştir.

Dünyada ve buna paralel olarak ülkemizde nitelikli bir fen bilimleri eğitim-öğre-
tim süreci gerçekleştirebilmek, bu alanda bilimsel çalışmalar yapan bilim insanlarının 
daima üzerine eğildiği, farklı çözümler geliştirmeye çalıştığı bir problem durumu ol-
muştur. Oldukça geniş konu ve uygulamaları içerisinde barındıran fen bilimleri öğ-
retiminde her geçen gün yeni bir yaklaşım, kuram, model, yöntem ve teknik bilim 
insanları tarafından ortaya çıkarılıyor ve kendisine fen bilimleri öğretim sürecinde 
uygulama alanı bulmaya çalışıyor. Bu gelişmelerin yanında geçmişten günümüze taşı-
dığımız “bilimsel okur-yazar birey yetiştirme” gibi fen bilimleri öğretiminin temel he-
defleri de bu öğretim sürecini etkilemektedir. Bu kapsamda hazırlanan Fen Öğrenme 
ve Öğretim Yaklaşımları kitabı ülkemizde fen bilimleri öğretimine karşı duyarlılığın 
arttırılmasına büyük katkılar sağlayacak bir bilimsel eser olacaktır.

Kitabın içeriğine bakıldığında, “Fen öğrenmenin ve öğretmenin anlamı; fen öğ-
retiminin amacı ve temel ilkeleri; fen öğretiminin tarihçesi; öğrenme ve öğretim 
yaklaşımlarının fen öğretimine yansımaları; fen öğretiminde temel beceriler; sı-
nıf-içi uygulama örnekleri; fen öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar; etkili bir 
fen öğretiminin bileşenleri; fen öğretimine sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan 
bakış.” gibi konu başlıklarına yer verilen kitapta geçmişten günümüze fen öğretiminde 
kullanılan yaklaşımlar ve son yıllarda önem kazanmaya başlayan dijital dünyada fen 
bilimleri öğretiminin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğine yönelik uygulamalı örnekler 
de kitabın içerisinde yer almaktadır. Fen öğrenme ve öğretme yaklaşımları ve bunların 
sınıf içi uygulamalarının bulunduğu Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları kitabı, 
bu alanda çalışmalar yapmış ve alanında uzman yazarlar arasından titizlikle seçilerek 
bir araya getirilmiştir.

Özetle amacımız, başta fen bilimleri öğretimine ilgi duyan bireyler olmak üze-
re tüm okuyucuları fen bilimleri eğitim-öğretim sürecindeki güncel gelişmelerden ve 
uygulamalarından haberdar etmek ve bu gelişmeleri takip edebilmeleri amacıyla bu 
gelişmelerin bir arada olduğu fen bilimleri öğretimi alanına yönelik bir eser ortaya 
koymaktır.

Saygılarımızla...

Editör: Prof. Dr. Hakan Şevki AYVACI
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Bu Bölümü Neden Öğreneceğiz? 
İnsanın doğayı anlama ve anlamlandırma çabası bilimi doğurmuştur. Bilim evrende ger-

çekleşen olayları birtakım yöntem ve deney yolları kullanarak değerlendirerek, birtakım bilgi-
lere ulaşma yoludur. Ayrıca belli yöntem ve araştırma yolları ile elde ettiğimiz ve yeni nesillere 
öğrettiğimiz bir olgudur. Bilim her daim yapılmalı ve toplumun her kesimine öğretilmelidir. İşte 
bu bölümde bilimi ve bilimsel yolu neden öğrenmeliyiz onu anlamaya çalışacağız. 

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, fen öğrenmenin ve öğretmenin anlamını, özellikle yaşadığımız dünyayı, ev-

reni ve canlıları anlamak ve anlamlandırmak için fen öğrenmenin önemini göreceğiz. Ayrıca 
etkili bir fen öğretiminin öğrencilere yaşam boyunca gerekli olacak bilgi ve birçok beceriyi nasıl 
kazandırdığından ve bu becerileri kullanarak fen okuryazarı olan bireylerin geleceğe nasıl yön 
verebileceğinden bahsedilecektir. Türkiye’de ve Dünya’da ki belli başlı ülkelerde fen öğretiminin 
vizyonu ve misyonunun ne olduğu öğrenilecektir. Günlük hayat içerisinde karşılaştığımız temel 
fen kavramlarını fark etmenin ve bu sayede onları öğrenmenin öneminden bahsedilecektir. Ge-
lecek için nitelikli insan yetiştirmenin ne anlama geldiği ve gelecekte gelişmiş ve refah seviyesi 
yüksek ülkelerden olma hedefimizi nasıl gerçekleştirebileceğimizle ilgili tartışma yapılacaktır.   

FEN ÖĞRENME VE ÖĞRETİM 
YAKLAŞIMLARI

B
öl

üm 1 
Doç. Dr. Mehtap YILDIRIM 

Marmara Üniversitesi



2 Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

1.1. Giriş

İnsan, doğduğu andan itibaren çevresinde olan biteni anlamlandırmaya ve 
merak duyduğu her şeyi anlamaya çabalamaktadır. Bu çaba erken çocukluk dö-
neminde de devam eder ve içinde bulunduğu dünyaya ve olan olaylara yönelik 
merak duygusunu tatmin etmek için çeşitli yöntemler kullanarak kendince açıkla-
malara girişir. Bu olaylar çocuğun kendi dünyasında bazen bilim dışı açıklamalar-
la, bazen hurafelerle, bazen boş inançlarla bazen de bilimsel yolla açıklanmaktadır. 
Bu açıklamaların kaynakları tamamen çocuğun sahip olduğu çevrece belirlenir. 
Bu noktada okullar devreye girer ve bilimsel bir dille bütün olay olgu ve kavram-
larla ilgili açıklamalar çocuklara belli bir programlama ile verilir. 

İnsanlığın geldiği noktaya baktığımızda bilimsel yolu tercih eden toplumların 
açık ara önde olduğu görülmektedir.  İnsan varoluşundan beri, doğayı gözlemiş, 
doğa olaylarını sistematik bir biçimde araştırmış, belli alanlardaki varlıkları ve 
olayları incelemiş, açıklamış, onlara ilişkin genellemeler yapmış ve bir takım ilke-
ler bulmuş yine bu ilkeler yardımıyla gelecekteki olaylar hakkında akıl yürüterek 
olanı biteni dönemine göre açıklama çabasına girişmiştir (Yakar, 2019).

1.2. Fen Bilimleri Öğrenmenin ve Öğretmenin Anlamı ve Önemi 

Biz fen eğitimcileri, fen eğitiminin hem bireysel becerileri hem de öğrenme 
açısından fayda sağlayacak birçok beceriyi geliştirdiği konusunda hem fikiriz. 
Çünkü biliyoruz ki, çocuklarımızın gelecekte seçecekleri yükseköğrenim ve mes-
lekleri fen alanında olsun olmasın her koşulda kendisine faydalı olacak ve tüm 
hayatı boyunca kullanacakları becerileri edinmesini yükseköğrenim öncesinde 
alacağı fen eğitimi sağlayacaktır. Çünkü etkili bir fen eğitimi öğrencilerin (Asse-
lin, 2018) ;

Evreni anlamasını sağlar; öğrenciler, evreni yöneten kavramları araştırarak, 
canlıların doğası ve çevrelerine olan bağımlılıkları hakkında daha iyi bir anlayış 
kazanırlar. Onları çevreleyen şeyin ve yaşadıkları dünyada oynadıkları rolün daha 
fazla farkına varırlar.

Sorgulama yapmayı öğrenirler; açıkçası, fen, bilimsel bir ruh geliştirmeye, 
yani sorgulamaya, akıl yürütmeye, yeni yaklaşımlara göz atmaya, gözlemlemeye, 
kanıt aramaya ve sonuç çıkarmaya eğilimli bir bireye dönüşmeye yardımcı olur. 
Bu beceriler en sonunda çocukların bilgili bir vatandaş, bilgili bir seçmen ve bilgili 
bir tüketici olmasına katkısı sağlayacaktır.
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İletişimi ve işbirliğini öğrenirler; okulda, bilim projeleri genellikle yazılı 
raporlar veya sözlü sunumlar yapmayı gerektirir. Bu tür çalışmalar genellikle bir 
ekip işidir ve bu kapsamda yapılan deneysel çalışmalar öğrencilere işbirliği ve fi-
kir birliği yapma çağrısında bulundukları gibi aynı zamanda fikir çatışmaları ve 
tartışmaları da tetikler. Kısacası, bilim öğrencilerin iletişim becerilerini geliştir-
melerine ve başkalarının görüşlerine saygı göstererek fikirlerini ifade etmelerine 
olanak tanır.

Araştırma becerilerini kazanmalarına katkı sağlar; Fen eğitimi, öğrencile-
rin hipotez formüle etmesine, veri toplamasına, verileri değerlendirmesine, önceki 
araştırmalardan elde edilen sonuçlara başvurmasına, benzerliklerin belirlenmesi-
ne, sonuçlarını yazılı veya sözlü olarak paylaşmasına olanak sağlar. Etkili bir fen 
eğitimi çeşitli konularda (veya mesleklerde) kullanışlılığına ek olarak, titizlik, di-
siplin ve akıl yürütme yeteneği gibi başarı ile yakından ilişkili becerilerin gelişme-
sine de büyük katkı sağlar.

Yaratıcılığı geliştirir; Mükemmel bir disiplin olan bilim, elbette ki, yaratı-
cılığı da teşvik edecektir. Bilimsel sorunlara çözüm bulma, bir deneyde kimyasal 
reaksiyonlar hayal etme, küçük icatlar yapma, şeylerin “nedenini” merak etme: 
bunların hepsi hayal gücü gerektirir. Bu anlamda, hem okulda hem de evde fen 
eğitimi, çocuğun entelektüel merakını uyandırabilir ve körükleyebilir.

Tüm bu becerilerin kazanılmasını fen eğitimi kapsamında gerçekleştirebili-
riz. Okulda ya da evde verilecek fen eğitimiyle, çocuklara etrafımızda olan biten 
her şeye karşı merak duymada, sebebini araştırmada, çözüm yolları bulmada ve 
günlük olaylar karşısında akıl yürütmede çok iyi fırsatlar sunulabilir. O nedenle 
öğrencilerin yeteneklerine, ilgi alanlarına ve becerilerine bakılmaksızın tüm ço-
cuklara küçük yaşlardan itibaren fen eğitimi verilmelidir. 

1.3. Fen Bilimlerinin Günlük Yaşamdaki Yeri ve Önemi 

Fen ve onunla ilgili kavramlar sadece derslerde öğrendiğimiz bir konu değil-
dir. Fen her yerdedir, bu birçok şeyi kapsar, fen sayesinde uzay ile ilgili hayaller ku-
rabiliyoruz, televizyon izleyebiliyoruz, uçağa binebiliyoruz, bisiklet sürebiliyoruz, 
makineler yapıp, ilaçlar üretebiliyoruz, fen ile çevremizi kaplayan her şeyi anlıyor 
ve açıklayabiliyoruz. Tüm bu açıklamalar bilim insanlarının olağanüstü çabası ve 
hayal gücü ile gerçekleşmektedir. 

Çoğu zaman, bugün bile, fen, sadece elitlerin erişebildiği bilinmeyen, yaban-
cı, zor bir disiplin olarak ortaya çıkıyor (Vernay, 2006). Ancak bilim her yerdedir; 
sürekli değişen toplumumuzda giderek daha önemli bir yere sahip olan herkesin 
günlük yaşamının bir parçasıdır. Son yıllarda fen öğretiminin önemi daha da fark 
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edilmiş olup bu alanda yapılan çalışmalar ve yenilikler artmıştır. En önemli de-
ğişiklik programların yenilenmesi gerçekleşmiş ve 2005 den sonra daha öğrenci 
merkezli bir anlayışla araştırma sorgulamaya dayalı bir yaklaşım benimsenmiştir.  
Özellikle fen öğretim programının özel amaçlarında “Günlük yaşam sorunlarına 
ilişkin sorumluluk alınmasını ve bu sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin bil-
gi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerinin kullanılmasını sağlamak” 
maddesiyle günlük hayata vurgu yapıldığı görülmekte ve yine birçok kazanımda 
günlük hayat problemleri ile bağlantı kurulması istenmektedir (MEB, 2018). Gün-
lük hayat ile bağlantı kurularak verilen fen eğitimi öğrenciye daha anlamlı gele-
cek, okullarda verilen fen öğretiminin sadece sınavlarda işine yarayacak kavram 
yığınlarından oluşmadığını görecektir. Aşağıda bir bilimsel hikâye verilmiştir ve 
hikâyede geçen bilimsel kavramların günlük yaşamdaki yeri ile bağlantı kurula-
rak verilmesi yaşam temelli bir öğretimin öğrencinin fen ile ilgili kavramları daha 
kolay anlayıp anlamlandırabileceğini göstermesi açısından iyi bir örnektir. Bu kav-
ram hikâyesi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 2019-2020 öğretim 
yılı ikinci sınıf öğrencilerinden Tuğçe Nur Peksak, Sevde Nur Yerişenoğlu, Ayşe-
nur Taşkın ve Öykü Mankaliye tarafından “Basit makinelerin sağladığı avantajları 
örnekler üzerinden açıklar”  kazanımına yönelik hazırlanmıştır. 
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1.4. Dünya’da ve Ülkemizde Fen Öğretiminin Yeri ve Önemi

Türk Fen Eğitiminin geçmişi incelendiğinde aslında çok da geriye gitmek 
mümkün olmuyor ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan itibaren ele almak 
gerekiyor. Çünkü Osmanlıdan miras kalan okulların durumu ve fiziksel koşulla-
rı ile öğretmen yetiştirme anlayışının ve sayısının yetersiz olduğu görülmektedir. 
Ayrıca yıllar süren savaştan çıkan bir ülkede nitelikli insan kaybı ve maddi kaynak 
yetersizlikleri had safhadadır. Yine 1928 yılına gelindiğinde Latin harflerine ge-
çişle birlikte ülkenin okuryazar oranı da neredeyse sıfıra düşmüştür. Ancak o dö-
nemde her alanda olduğu gibi eğitim alanında da çok önemli reformlar ve yenilen-
me çabaları vardır. Öncelikle 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği 
Kanunu) 1924 yılında kabul edilmiştir. Bu sayede Türkiye’deki tüm okulların prog-
ramlarının hazırlanması, öğretmen yetiştirme ve okulların fiziksel durumlarının 
idaresinde tüm yetki Milli Eğitim Bakanlığına verilmiştir. Böylelikle merkezi bir 
idare ile eğitim yönetilirken aynı zamanda laikleştirilmiştir. Eğitimle ilgili reform 
çalışmaları kapsamında yabancı ülkelerden getirilen eğitimcilerin payı büyüktür. 
O dönemde hızlıca ilerlemek için öğretim programlarının birçoğu yabancı ülke 
ders programlarının çevirilerinden oluşturulmuştur (Tazebay, Çelenk, Tertemiz 
ve Kalaycı, 2000; Binbaşıoğlu, 1999; Arslan, 1999; Cicioğlu, 1985). Bugünün orta-
okulları, 1930’a kadar liselerin içerisinde yer alan bir kademedir ve aynı zamanda 
ortaokul adıyla anılmaktadır. Daha sonra bir dönem liseden bağımsız bir kademe 
olarak eğitim içinde yer almıştır. O dönemde ki ortaokullar öğrencileri sadece bir 
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üst eğitime hazırlamıyor aynı zamanda hayata da hazırlıyordu. 60’lı yıllarda orta-
okullar tekrardan daha çok lise ve dengi okullar için hazırlık olmuşlardır. Daha 
sonraki yıllarda ortaokullardan meslek dersleri kaldırılarak liseye alınmış ve or-
taokullar ilkokullar gibi temel eğitim kurumlarına dönüştürülmüştür. 1997’ye 
gelindiğinde sekiz yıllık zorunlu eğitim kabul edilmiş ve ilkokullarla birleştirilen 
ortaokullar ilköğretim okulları olarak anılmaya başlanmıştır (Arslan, 1999; Gö-
zütok, 2003). 2012 yılında ise 4+4+4 sistemi kabul edilmiş ve ilköğretim okulla-
rı tekrar ayrılarak dört yıllık ilkokul ve ortaokullar olarak ayrılmışlardır. Türkiye 
Cumhuriyeti kurulduktan sonra ortaokul öğretim programları incelenecek olur-
sa fen dersi olarak ilk önce Tabiat ve Eşya Bilgisi isimli bir ders görünmektedir. 
Daha sonrasında defalarca program ve ders adı değişikliğine gidilmiştir.  Dersin 
adı fen ve tabiat bilgisinden, fen bilgisine, fen ve teknolojiden fen bilimlerine gibi 
hemen hemen her müfredat değişikliğinde farklılaşmıştır. 1922 yılından itibaren 
fen öğretim programı on beş (1924, 1926, 1931, 1937, 1938, 1948, 1969, 1974, 
1977, 1983, 1992, 2000, 2005, 2013, 2018) defa değişikliğe uğramıştır (Yıldırım ve 
Savaş, 2019). Kimi zaman köklü değişikliklere (2005 programında olduğu gibi)  
kimi zamanda ufak revizyonlarla (2013 programı gibi) yenilenmiştir. 

Güncel fen öğretim programı yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde araştır-
ma ve sorgulamaya dayalı öğretimi ilke edinmiştir. Bu yaklaşımla, öğrencilerin 
bilgiye kendisinin ulaşması, zihninde yapılandırması, 21. yüzyıl becerilerine sa-
hip, daha aktif, daha araştırmacı, daha sorgulayıcı olması hedeflenmektedir.  21. 
yüzyıl becerileri kapsamında ele alınan eleştirel düşünme, yaratıcılık, problem 
çözme, işbirliği yapma ve bilgi ve medya okuryazarı olma becerilerinin öğrencile-
re kazandırılması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle programda bu becerilerin 
kazandırılması için özellikle disiplinlerarası öğretim anlayışı öne sürülmektedir. 
STEM yaklaşımı da bunlardan biridir. STEM, fen, teknoloji, mühendislik ve ma-
tematik disiplinlerinin bir arada ele alındığı ve hedeflenen becerileri kullanmaları 
için öğrencilere fırsatların sunulduğu bir öğretim yaklaşımı olması açısından dik-
kat çekmektedir. STEM ile öğrencilerin fiziksel, entelektüel ve kültürel dünyaları 
zenginleşmekte ve aynı zamanda eleştirel düşünme, problem çözme gibi öz yeter-
likleri de gelişmektedir (Çorlu ve Aydın, 2016).

Yine yapılandırmacı yaklaşım felsefesini temel alan son dönem programları-
nın aynı zamanda en önemli vizyonu öğrencilerin fen okuryazarı olarak yetiştiril-
melerini hedeflemesidir. Fen okuryazarı tanımlamaları incelendiğinde ilk olarak 
1950’lerden sonra ortaya çıkan tanımlarda öğrencilere hem içerik bilgisinin hem 
de süreç bilgisinin öğretilmesine vurgu yapılırken 1980’lerden sonra ise bağlam 
odaklı fen anlayışının geliştiği görülmüştür (Şahin ve Ateş, 2018).  Fen okurya-
zarlığı, “Tüm Amerikalılar için Bilim’de (SAA) tanımlandığı gibi, doğal dünyaya 
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aşina olmak, bilimin temel kavram ve ilkelerini anlamak, bilimsel akıl yürütme 
kapasitesine sahip olmak ve bilimsel bilgiyi kişisel ve toplumsal amaçlar için kul-
lanabilmek anlamına gelmektedir (Jurecki ve Wander, 2012).

Fen okuryazarlığını geliştirmeye yönelik olarak önerilen yöntemin, bilim in-
sanlarının yaptıklarını öğrencilere derslerde yaptırarak olabileceği söylenmekte-
dir. Yaparak öğrenme olarak adlandırılan bu yöntemde, öğrenciler bilimsel yönte-
min temel ilkelerini, bilim insanlarının gözlemleyerek, test ederek ve kaydederek 
yaptıklarını derslerde yaparak öğreneceklerdir (O’Neill ve Polman, 2004). Ayrıca, 
Ross, Hooten ve Cohen (2013) feni ve beşeri bilimleri birleştiren disiplinler arası 
bir yaklaşımın, bilimsel olmayan ana dalları çekebileceğini ve bunun öğrencilerin 
mevcut ilgi alanlarına ve bilgilerine eklenerek daha fazla bilimsel kavramlara ma-
ruz kalmalarına ve dolayısıyla öğrencilerin fen okuryazarı olmalarına katkı sağla-
yacağını ileri sürmektedirler. Sonuç olarak günümüz fen eğitiminin temel vizyonu 
öğrencinin fen okuryazarı olarak yetiştirilmesidir ancak bu aslında tüm yaşam 
boyunca devam edecek bir süreçtir. 

Dünyada Fen Eğitimi

Ülkemizde olduğu gibi diğer ülkelerde de sık sık program geliştirme çalışma-
ları yapılmaktadır. Çünkü özellikle ikinci dünya savaşının ardından anlaşılmıştır 
ki “Bilgi, en büyük güçtür”. Savaşı sonlandıran atom bombasının patlatıcı gücü 
değil bu bombayı yapmak için gereken bilgidir. O andan itibaren dünya da her 
şey yeniden gözden geçirilmiş ve daha nitelikli insan yetiştirmek temel hedef ol-
muştur. Bugünlerde de tüm dünya salgın bir hastalıkla mücadele etmektedir ve 
görece bilgi ve bilim sahibi olan ülkelerin bu hastalıkla mücadelede öne geçeceği 
aşikârdır. İstenilen nitelikli ve bilgili insan gücüne erişebilmek için öğretim prog-
ramlarının geliştirilmesi, değiştirilmesi ve yenilenmesini gerektiren temel neden 
bireylerin ve toplumların değişen ve gelişen ihtiyaçlarına yanıt verememesi, ye-
nilenen ve değişen bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, öğrenme yaklaşımlarında-
ki değişiklikler ve yönelimler, programların yetersizlikleri olarak ifade edilebilir 
(Koçulu ve Akçay, 2019). İkinci dünya savaşının ardından soğuk savaş dönemin-
deki rekabet ve uzay çalışmaları nedeniyle başta o dönemin Sovyetler Birliği ve 
Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, birçok ülke bilimsel ve teknolojik yarışa 
girişmişlerdir. Bu yarıştaki en önemli silah bilgidir. Bu silahı elde etmek ve öne 
geçmek için tüm ülkeler nitelikli fen öğretim programları hazırlamak, geliştirmek 
ve uygulamak zorunda hissetmişlerdir.  

Yaklaşık 20 yıldır uygulanılan ve bu yarışmayı kızıştıran uluslararası fen ve 
matematik sınavları vardır. Bu sınavlardaki başarı düzeyleri de ülkelerin fen öğre-
tim politikalarını etkilemektedir. Bu sınavlardan biri PISA (Uluslararası Öğrenci 


