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ÖN SÖZ

İnsanın ideal duygu ve düşüncelere ulaşabilmesi ve istenilen yönde davranış-
ları kazanabilmesi eğitimle mümkün olabilmektedir. Eğitim sayesinde birey, iste-
nilen öğretim hedeflerine ulaşılabilmekte, yaşamında gereksinim duyduğu bilgi, 
beceri ve değerleri edinebilmektedir. Ve böylece birey, aile, çevre ve toplum yapı-
sının temelleri atılmaktadır. Bireyin ilk olarak ailede aldığı eğitim ve daha sonra 
da ilkokulda aldığı derslerle birlikte bilgi ve becerileri geliştiği gibi, kişiliği de oluş-
maya başlamaktadır. 

İlkokulda, çocuk aldığı bazı temel dersler sayesinde eğitim yolculuğuna baş-
lamış olur. Bu temel derslerden bir tanesi de ilkokulun ilk üç sınıfında okutulan 
Hayat Bilgisi dersidir. Hayat bilgisi dersinde çocuğun merkeze alındığı görülmek-
tedir. Bu anlamda Hayat bilgisi dersi mutlu birey ve mutlu toplumu hedefleyen bir 
derstir. Bu dersi önemli yapan bir özelliği de canlı/dirik bir ders olmasıdır. Hayat 
bilgisi dersinin doğasında yaşamla içi içe olmak vardır, dolayısıyla çocuğu yaşama 
hazırlamak önemlidir. Nitekim öğrencinin birey olarak toplum ve doğa hayatında 
karşılaştığı sorunların çözümüne katkı sağlayan bir derstir. Çocuğun derste aktif 
olmasını önemseyen, sosyal bilgiler, fen bilimleri derslerinin temelini oluşturan 
ve diğer derslerin merkezinde olan yaşama hazırlık dersidir. Ve Hayat Bilgisi der-
si, çocuğun ilkokulda hayatı tanımaya ve anlamlandırmaya başladığı dönemin ilk 
mihver ders olma özelliğini de göstermektedir. 

“Hayat Bilgisi” dersinin mihver özellik göstermesi, disiplinler arası olmasın-
dan kaynaklanır. Bu bağlamda Türkçe, fen bilimleri, sosyal bilgiler, müzik, resim 
ve beden eğitimi gibi derslere kaynaklık etmektedir. Ayrıca Hayat Bilgisi dersi, 
çocuğun bütün olarak gelişimini sağlamaktadır. Çünkü çoğu ders Hayat Bilgisi 
dersi etrafında şekillenmektedir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda ha-
yat bilgisi dersiyle, çocuğun bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psikomotor özelliklerinin 
bütün olarak geliştirildiği söylenebilir. Bu açıdan düşünüldüğünde Hayat Bilgisi 
dersi hem çocukla bütünleşmiş bir derstir, hem de ilkokulda diğer derslerin mer-
kezinde olan önemli bir derstir. 

Sınıf öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının Hayat Bilgisi dersinin öne-
minin farkında olmaları önemli görülmektedir. Bu kitabın yazılma amacı da sınıf 
öğretmeni adaylarına mesleğe başlamadan önce, YÖK Kur yeni içeriğine de uygun 
olarak hazırlanan “Kuramdan Uygulamaya Hayat Bilgisi Öğretimi” ders kitabıy-
la farkındalık oluşturmaktır. Bu farkındalıkla birlikte Hayat Bilgisi dersinin etkili 
öğretilebilmesi sınıf öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının bu dersten olabildi-
ğince faydalanmaları amaçlanmaktadır. 
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“Kuramdan Uygulamaya Hayat Bilgisi Öğretimi” ders kitabı, Yeni Öğretmen 
Yetiştirme Lisans Programı esas alınarak şu konuları içermektedir. Hayat Bilgisi 
dersinin amaç, kavram ve içeriği, Türkiye’de Hayat Bilgisi dersinin tarihsel gelişimi 
ve diğer ülkelerdeki Hayat Bilgisi dersi yaklaşımları, Hayat Bilgisi öğretim progra-
mının kazanım, beceri, kavram vb. özellikler yönünden incelenmesi, Hayat Bilgisi 
programında yer alan temalar ve temaların içerdiği kazanımların sınıflara göre 
dağılımı bölümleridir. Hayat Bilgisi öğretiminde temel öğretim becerileri, Hayat 
Bilgisi öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve tekniklerinin Hayat Bilgisi dersin-
de kullanımına ilişkin çalışmalar-örnekler, Hayat Bilgisi öğretiminde kaynak ve 
materyal kullanımı. Hayat Bilgisi dersinde değerler eğitimi, Hayat Bilgisi dersinde 
demokrasi eğitimi, Hayat Bilgisi Programı’na ilişkin örnek uygulamalar ve sınıf içi 
etkinliklerin değerlendirilmesi bölümleri yer almaktadır. Bu bölümlere ilave ola-
rak yararlı olacağı düşüncesiyle iki yeni bölüm eklenmiştir. Birleştirilmiş sınıflar-
da Hayat Bilgisi öğretimi, Türkiye Yeterlikler Çerçevesinde Hayat Bilgisi Öğretimi.

YÖK Kur yeni içeriğine uygun olarak Yeni Öğretmen Yetiştirme Lisans Prog-
ramı temelinde “Kuramdan Uygulamaya Hayat Bilgisi Öğretimi” kitabı, ülkenin 
çeşitli üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerin özverili çalışmaları ile 
uzun bir süreç sonunda hazırlanmıştır. Kitaptaki her bölümün slayt sunumlarının 
da hazırlanmış olması akademisyen ve öğrenciler için faydalı olacaktır. Aynı za-
manda bu kitabın, Hayat Bilgisi Öğretiminde yer alan pek çok bilgi, beceri, değer, 
kazanım, uygulama ve etkinliklere kaynaklık etmesi beklenmektedir. Hayat Bilgisi 
öğretiminin etkili olarak gerçekleştirilmesine katkı sunması beklenilen bu eserin 
eğitim dünyasına faydalı olmasını temenni ediyor, emeği geçen tüm akademisyen-
lere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. 

Doç. Dr. Vedat AKTEPE 
ORCID No: 0000-0001-5259-9340

Doç. Dr. Mevlüt GÜNDÜZ 
ORCID No: 0000-0001-5823-190X

Ekim, 2022
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GİRİŞ

HAYAT BİLGİSİ

“Hayat Bilgisi”ni bir kavram olarak ele alıp ne anlama geldiğine dair bir soru 
sorsak herhalde pek çok kişi “Hayatın bilgisi” olduğunu vurgulayacaktır. Daha de-
rinlemesine “Hayat’ın hangi bilgilerinin bu kapsamda yer aldığı ve bunların ço-
cuklara nasıl öğretilmesi gerektiği?” sorusunun yanıtı ise eğitimin işi olarak kar-
şımıza çıkmaktadır.

Eğitimin genel amacının, çocuğun, çevresine başarılı, etkin ya da olumlu bir 
biçimde uyumunu sağlamak olduğu düşünülürse, ilkokul düzeyinde Hayat Bilgisi 
dersi bunu gerçekleştiren ilk ders olma niteliği ile karşımıza çıkmaktadır (Binba-
şıoğlu, 2003). Hayat Bilgisi dersi çocukların hayata dair çevrelerinde olup bitenleri 
anlamlandırabilmeleri ve bu süreçlere uyum sağlayabilmeleri için bir takım kişisel 
niteliklerle birlikte temel yaşam becerilerini kazandırmayı hedefleyen bir derstir. 
Bu becerilerin ailede başlayan eğitim süreçlerinin devamı niteliğinde okullarda 
planlı bir şekilde kazandırılması bireyin ilerleyen yaşantısına olumlu katkılar sağ-
layacaktır. Okul yaşantısının başladığı dönem çocuklar için yeni toplumsal iliş-
kilerin ve de toplumsal deneyimlerin başlaması anlamına da gelmektedir. Dola-
yısıyla çocukların aile dışında bir ortamda farklı dünyaları keşfetmek için sayısız 
deneyimler yaşamaları ve bunları anlamlandırmaları söz konusudur. Bektaş da 
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(2007) Hayat Bilgisi dersinin çocuklara, aile ortamlarından çıkıp formal öğren-
me ortamlarının içine girdikleri okullarda öğrendikleri ile o güne kadar gerçek 
hayatta öğrendiklerini ilişkilendirme fırsatları sağladığına vurgu yapmaktadır. Bu 
gibi nedenlere bağlı olarak da Hayat Bilgisi dersi ilkokulun ilk yıllarından itibaren 
birinci, ikinci ve üçüncü sınıfların öğretim programlarında yer almaktadır. 

Hayat Bilgisi dersinin yapısını anlayabilmek ve amacını kavrayabilmek için 
tanımından hareket etmek kolaylık sağlayacaktır. Temelde Hayat Bilgisi, çocukla-
rın hem kendilerini hem de içinde yaşadıkları toplumu ve dünyayı tanımaları için 
toplu öğretim yaklaşımına dayalı tasarlanan bir ilkokul dersidir (Milli Eğitim Ba-
kanlığı [MEB], 2009). Toplu öğretim, çocuğun öğreneceği her kavramı, duyu or-
ganları yoluyla, birbirleriyle ilişkili olarak kavratmaya yöneliktir. Bunun için bunu 
gerçekleştirecek bir eğitim ortamı, yalnız derslik değil; doğa, atölye, laboratuvar 
vb. olmalıdır. Çünkü toplu öğretimde öğrenme konusu, çocuğu çevreleyen gerçek 
yaşamdaki gerçek olay, olgu, nesne ve etkinliklerdir (Binbaşıoğlu, 2003). 

Alanyazında Hayat Bilgisi dersinin farklı özellikleri vurgulanarak çeşitli ta-
nımlarının yapıldığı görülmektedir. Hayat Bilgisi, doğal ve toplumsal gerçekle ka-
nıtlanmaya dayalı bir bağ kurma süreci ve bu sürecin sonunda elde edilen dirik bil-
giler olarak tanımlanabilir. Bu derste doğal ve toplumsal olgu ve olaylar ele alınıp 
işlenmektedir (Sönmez, 2010). Hayat Bilgisi dersi çocuğun içinde yaşadığı doğayı, 
doğanın düzenini, deneyime dayalı olarak keşfetmesi, içinde yaşadığı toplumun 
kültürel değerlerine uyum sağlayarak, kendi kişiliğini oluşturma ve yapılandırma 
sürecini içeren derstir (Güleryüz, 2008). Dolayısıyla Hayat Bilgisi, çocukların sa-
dece bilişsel değil, sosyal ve duyuşsal özelliklerinin de gelişimine katkı sağlayarak 
yaşantıyı anlamlandırmalarını sağlayan ve günlük yaşantılarını kolaylaştıran bir 
ders olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bir başka tanımda ise bazı becerilerin ve tutumların geliştirmesinde temel 
ders olduğuna vurgu yapılarak Hayat Bilgisi, öğrencilerde kendini ve çevresini 
tanımanın, kendini geliştirerek çevresine uyum göstermenin, çok yönlü ve ya-
ratıcı düşünme, problem çözme gibi özelliklerin temellerinin atıldığı ders olarak 
tanımlamıştır (Çilenti, 1988). Hayat Bilgisi, çocuğun doğumundan itibaren geçen 
6-7 yıldan bu yana dünyayı nasıl anlamlandırdığına ilişkin deneyimleri merkeze 
alarak, bundan sonraki yaşamına ilişkin bilgi, beceri ve değerleri kazandırmaya, 
çevresini sosyal ve fiziki boyutta anlamasına katkıda bulunmaya çalışan bir derstir 
(Kabapınar, 2016). Bu ders genel olarak doğal ve toplumsal çevrenin çocuğa tanı-
tılmasıyla başlayan ve çocuğun çevresiyle ilgili olarak gelişen olayları anlamasına 
yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuş bir derstir (Güven, 2010). 
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Hayat Bilgisi, çocuğun kendini bilmesi ve tanıması amacıyla onun anlayışı 
dikkate alınarak; sosyal bilimler, fen bilimleri, sanat, düşünce ve değerlerle içeri-
ği oluşturulan, küreselleşen dünyada öncelikle iyi bir insan, ardından ulusal bir 
vatandaş ve nihayet bir dünya vatandaşı olma özellikleri kazandıran, çocuklara 
hayatın bilgisini kazandırmaya çalışan vatandaşlık eğitim programının ilk dersi-
dir (Tay, 2017). Akınoğlu da (2005) Hayat Bilgisinin çocuklarda yaşama ve yaşam 
bilinci oluşturma işlevine vurgu yaparak, dersin çocukların eğitim süreciyle iyi 
bir insan, iyi bir vatandaş olması, çevresine etkin bir biçimde uyum sağlaması için 
gereken temel davranışları kazanmasına aracılık eden ilk ders olduğunu belirt-
mektedir. Hayat Bilgisi dersi; çocuğun günlük yaşama uyum sağlayabilmesine yar-
dımcı olan, karşılaştığı sorunlara çözüm yolları üretmesinde yol gösteren, yakın 
ve uzak çevresini tanımasını, bilinçli bir tüketici ve yurttaş olmasını amaçlayan 
ve en önemlisi bilimsel düşünebilme becerisini edinmesinin temellerini oluşturan 
derstir (Öztürk ve Kalafatçı, 2016).

Yapılan tanımların pek çoğunda Hayat Bilgisi dersinin temel yaşam beceri-
lerinin kazandırılmasını sağlayan ilk ders olduğunun özellikle belirtilmiş olması 
gözden kaçırılmamalıdır. Hayat Bilgisi bu anlamda da ilkokul düzeyinde kritik bir 
öneme sahiptir. Hayat Bilgisi dersinin ilkokulun ilk yıllarında yer alıyor olması 
gelişim dönemi özelliği bakımından somut işlemler döneminde yer alan çocukla-
rın böyle bir ders ile karşılaşması anlamına gelmektedir. Hayat Bilgisi dersinin bu 
nedenle Gestalt psikolojisine dayalı olarak temellendirildiği söylenebilir. Çünkü 
bu dönemde çocuklar bütünü parçalara ayırarak değil, bütünlük içinde algılama 
eğilimindedirler. Dolayısıyla içinde yaşadıkları çevreyi ve karşılaştıkları olayları 
bütünü ile görürler. Güngördü (2001) Gestalt psikolojisine göre çocuğun gelişimi 
bütün olduğun, çocuğun eşya ve olayları bütünü ile görüp, bunları tüm olarak 
öğrenme eğiliminde olduğunu ifade etmektedir. Bunun için çocuğa kazandırıla-
cak bilgi ve beceriler ayrı ayrı dersler ve parçalar halinde değil, bir bütün olarak 
ele alınmalıdır. Bu ise Hayat Bilgisi dersi ile gerçekleştirilebilir. Eğitimde ilerlemiş 
ülkeler bu görüşü benimseyip faydalı olduğunu kabul ederek bu dersi eğitim prog-
ramlarına almışlardır.

Bütün bu açıklamalardan hareketle Hayat Bilgisi’nin ilkokulun ilk yıllarına 
ait bir ders olduğu, çocuğun kendisini, içinde yaşadığı toplumu ve doğayı tanıma-
sını sağladığı, sadece bilgiyi değil beceri ve değerleri de temele aldığı, hem amaç 
hem de araç olarak “yaşamın ve doğanın” bu derse kaynaklık ettiği dolayısıyla 
hayata dair dinamik bir içeriğe sahip olduğuna dair özelliklerinin ön plana çıktı-
ğı söylenebilir. Bu bağlamda Hayat Bilgisi, çocukların çevrelerinde olup bitenle-
ri anlamlandırabilmelerini, çevreyi keşfedip uyum sağlayabilmelerini ve iyi birer 
vatandaş olarak yetişmelerini hedefleyen, çocuğun çevresindeki nesne ve olayları 
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konu edinen, bilgi, beceri, tutum ve değer kazandırmayı da amaçlayan bir ders 
olarak tanımlanabilir.

HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN AMAÇLARI

Hayat Bilgisi dersinin amaçlarını ortaya koymak için günümüze kadar uy-
gulanan öğretim programlarını incelemek gerekmektedir. Çünkü dersin genel ve 
özel amaçları öğretim programlarında açık bir şekilde ifade edilmektedir. Öğretim 
programları ihtiyaçlar çerçevesinde oluşturulur. Ülkelerin ve toplumların ihtiyaç-
ları da zaman içerisinde değişkenlik gösteren dinamik bir yapıdadır. Yaşanılan 
dönemin küresel eğilimleri, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri, siyasi, ekonomik 
ve sosyal hareketliliği yaşantının düzenlenmesinde, bağlı olarak eğitimin amaç-
larında bir takım değişiklikleri beraberinde getirmektedir. Türkiye’de de Cumhu-
riyetin ilanından sonra pek çok alanda kalkınma hedeflenmiş ve birtakım deği-
şim hareketliliği başlamıştır. Bu durumun eğitime yansımaları ise genelde eğitim 
programlarının özelde ise öğretim programlarının amaçlarında görülmektedir. Bu 
bağlamda Hayat Bilgisi dersinin amaçları da Türk Milli Eğitiminin genel amaçları-
na uygun olarak belirlenmiştir. 1926, 1936, 1948, 1968, 1998, 2005, 2009, 2015 ve 
2018 tarihlerinde hazırlanıp uygulanan Hayat Bilgisi Öğretim Programlarında da 
dersin amaçları zamanın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış ve işe koşulmuş-
tur. Bunları inceleyecek olursak;

Toplu Tedrisin (Toplu Öğretim) ilk uygulandığı program olarak 1926 yılı 
ilkmektep müfredat programında Hayat Bilgisi dersi eğitimin belkemiği olarak 
görülmüş ve diğer dersler daima buna dayandırılmıştır. Hayat Bilgisi dersi saye-
sinde öğrenciler arasında dayanışma ve birliktelik duygularının uyandırması ve 
güçlendirilmesi, 23 Nisan ve 29 Ekim bayramları çerçevesinde Hayat Bilgisi dersi 
aracılığıyla çocuklara ulusal egemenlik ve Cumhuriyetin ilkelerinin anlatılması 
amaçlanmıştır (Şahin, 2009). Cumhuriyetin ilk yılları olmasından dolayı vatan-
daşlar için yeni olan bu rejimin ilkelerinin Hayat Bilgisi dersi aracılığıyla çocuklar 
tarafından kavranması hedeflenmiştir. 

Programda dersin hedefleri; çocuğun yaşadığı çevreyi, doğayı ve doğa olayla-
rını tanıtmaya, insanın doğa üzerindeki ve doğanın da insan üzerindeki etkilerini 
fark ettirmeye,  aile, nahiye, belediye gibi çocuğun üyesi olduğu toplumsal kurum 
ve kuruluşların işleyişini öğretmeye, temizlik ve sağlıklı yaşamaya, ailede, okulda 
ve yaşanılan çevrede olan gerçek ya da hayali olaylar aracılığıyla çocuklara ahlaki 
telkinler yapmaya, saha, alan ve tarihi mekân incelemeleri ile çocuğun coğrafyaya 
ve tarihe hazırlık yapmasına, HB. dersine ilişkin bir takım becerileri kazandır-
maya, çocukların inceleme ve gözlem yeteneklerini geliştirmeye ve birlikte çalış-
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malarla çocukların yardımlaşma ve dayanışma becerilerini geliştirmeye yönelik 
dokuz madde şeklinde ifade edilmiştir (Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti 
[TCMV], 1930). 

Günlük yaşamı kolaylaştırmak amacıyla programda yer alan adıyla “Hesap” 
yani Matematik dersinde konu edinilen uygulamalarda bile Hayat Bilgisi dersi ile 
ilişkilendirme istenmiştir (Tuğluoğlu ve Tunç, 2010). Bununla birlikte çevresini 
anlama, toplumsal yaşama uyum sağlama gibi diğer temel amaçların ve “iyi vatan-
daş yetiştirme” amacının Hayat Bilgisi programının içinde yer aldığını söylemek 
mümkündür (Şimşek, 2014).

1936 yılı Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında ise 1926 programında yer 
alan bazı amaçlara yer verilmemiş, ayrıca bazı yeni amaçlar da eklenmiştir. Amaç 
ifadeleri daha soyut hale getirilmiştir. Bununla birlikte “estetik eğitim” ile “yurt 
ve ulus sevgisi” programa girmiştir (Binbaşıoğlu, 2003). Programda Hayat Bilgisi 
dersinin amaçları beş madde halinde şu şekilde belirtilmiştir:

1. Tabii, beyti, iktisadi ve içtimai hayatın; ilk üç sınıf talebesi tarafından 
kavranması mümkün olan tezahürlerini onlara müşahede ve izah ettir-
mek,

2. Çocuğun muhit ve yaşama şartlarını, coğrafya bakımından tetkik ettir-
mek,

3. Önemli tarihi vakalara dikkatlerini çekmek, tarihi oluşu kavratmaya te-
mel hazırlamak,

4. Tabiatın güzelliklerini duyurmak ve sevdirmek,

5. Yurt ve Millet severlik için temel vazifesini görecek olan, yakın yurda 
ve halka karşı bağlılık duygu ve şuurunu uyandırıp beslemek  (Türkiye 
Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı [TCKB], 1936).

Programın amaçlarından da anlaşılacağı gibi çevresel unsurların ve yaşantı-
nın bazı özelliklerinin çocuk tarafından algılanması, önemli tarihi olayların kav-
ranması, duyuşsal bakımdan doğa sevgisini kazandırmak, vatan ve millet sevgisi 
bağlamında milli şuur kazandırmak hedeflenmiştir. Bu amaçlar ülke çapındaki 
yenileşme hareketlerinin sonuca ulaşabilmesi için tamamlayıcı olarak işe koşul-
muştur. Bununla birlikte Hayat Bilgisi dersinin çocuğa içinde bulunduğu doğal ve 
sosyal çevreyi seviyesine göre bir bütün olarak kavratmayı amaçladığı da (TCKB, 
1936) ifade edilmiştir.

1948 Hayat Bilgisi Programında dersin amaçları iki ana başlık altında, ilk üç 
sınıf vurgusu yapılarak ve de sınıf ayrımı gözetilmeksizin verilmiştir. Bunlardan 
ilkinde hayatın gündelik olaylarını kazandırma hedeflenirken diğerinde bununla 
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birlikte çocukların ilişkili diğer bilim dallarına hazırlanması öngörülmüştür. Bi-
rinci amaç ifadesi altında alt amaç mahiyetinde dört madde yer almaktadır. Amaç-
lar şu şekilde ifade edilmiştir.

1. Evde, okulda ve okulun bulunduğu köyde, kasabada ve şehirde ilk üç 
sınıf öğrencileri tarafından kavranması mümkün olan tabiat, aile, tutum 
ve toplumsal yaşama ile ilgili gündelik hayat olaylarını çocukların gözle-
yip incelemelerine yardım etmek.

a) Onlara, gündelik tabiat olaylarını doğru bir şekilde yorumlamaları-
nı sağlayacak bilgi, tabiat güzelliklerine karşı sevgi ve tabiat öğeleri-
nin korunması için iyi alışkanlıklar kazandırmak;

b) Öğrencilerin, evde, okulda ve çevredeki insanlarla münasebetle-
rinde sevgi, saygı, doğruluk, işbirliği ve sorumluluk duygularını 
geliştirmek suretiyle onlarda yurda ve millette bağlılığın temelini 
kurmak;

c) Gündelik olaylardan, her gün kullandığımız eşyadan, yakın yurdun 
anıtlarından, geleneklerinden ve tanınmış insanların hayatından 
harekete geçerek öğrencilerde oluş fikrini uyandırmak;

d) Çocuğa çevresini ve yaşama şartlarını coğrafya bakımından gözden 
geçirtmek.

2. Yavaş yavaş tabiat ve toplumsal yaşayışla ilgili gündelik olayların göz-
lenip incelenmesi sonucunda varılacak genel kavramların yardımıyla 
çocukları başka bilim dallarına uygun görüş ve inceleme yoluna hazırla-
mak (Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 1948).

Bu amaçlarla birlikte Hayat Bilgisi dersinin, Tabiat Bilgisi, Tarih, Yurttaşlık 
Bilgisi ve Coğrafya gibi üst kademeye ait derslere temel oluşturma amacının da 
olduğu vurgulanmıştır. Yine dersin temel amacı burada da ön plana çıkarılarak 
Hayat Bilgisinin çocuğa, içinde bulunduğu doğal ve sosyal gerçeği onun psikoloji-
sine uygun olarak bütün halinde kavratmayı amaçladığı belirtilmiştir.

Cumhuriyet döneminin en uzun uygulanan programı olarak bilinen 1968 
programında ise Hayat Bilgisi dersinin amaçları; 1- Yakın çevreyi tanımayla ilgili 
yetenek ve becerilerin geliştirilmesi yönünden, 2- Yurttaşlık görevleri ve sorum-
lulukları yönünden, 3- Toplumda insanların birbirleriyle olan ilişkileri yönünden, 
4- Ekonomik yaşama fikrini ve yeteneklerini geliştirme yönünden ve 5- Daha iyi 
yaşama yeteneklerini geliştirme yönünden (MEB, 1968) şeklinde amaç madde-
lerini içeren beş ana başlık altında toplanmıştır. Alt maddelerde yer alan “Çev-
reyi ve çevrenin tabi güzelliklerini sever”, “Türk Milletine, Türkiye Cumhuriyeti-
ne, Atatürk’e ve devrimlere karşı sevgi ve saygı duyar, onlara güvenirler” gibi bazı 
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amaç ifadelerinin de yine duyuşsal boyuttaki kazanımları işaret ettiği dikkat çek-
mektedir.

1998 İlkokul Programında Hayat Bilgisi dersinin genel hedeflerinin yanı sıra 
her sınıf düzeyinde de özel hedefleri belirlenmiştir. Bu kapsamda genel hedefler; 
Türk milletinin bir bireyi olmaktan gurur duyuş, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
bütünlüğünün bilincinde oluş, Türk milletinin kültürel değerlerini benimseyiş, 
Atatürk’e sevgi ve saygı duyuş, insanlara sevgi ve saygı duyuş, kendine güven du-
yuş, dayanışma ve işbirliği içinde olmayı alışkanlık haline getiriş, aile hayatının 
öneminin farkında oluş, okulun kendisine kazandırdıklarının öneminin farkın-
da oluş, planlı çalışmayı alışkanlık haline getiriş, ülke ve dünya olaylarına duyarlı 
oluş, sesin ve ışığın duyma ve görme ile ilgisini seziş, Atatürk ilke ve inkılâplarını 
temel özellikleriyle tanıyabilme, uzayı tanıyabilme, turizmin önemini kavraya-
bilme, doğa olaylarının etkilerini kavrayabilme, demokrasinin temel kurallarına 
uyabilme, sorumluluğunu yerine getirebilme, toplu yaşama kurallarına uyabilme, 
sağlığını koruyabilme, canlı ve cansız varlıkları koruyabilme, bilinçli bir tüketici 
olabilme, çevreyi koruyabilme ve teknolojik yeniliklerden yararlanabilme (Vural, 
2003) şeklinde sevme, duyarlı olma, saygı duyma, değerleri benimseme gibi du-
yuşsal boyutta kazanımları da içeren 26 madde halinde yer almıştır. Bu hedeflerin 
bir kısmı Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarıyla ilişkilendirilerek verilmiştir.

Yapılandırmacı yaklaşımın temele alındığı 2005 yılı Hayat Bilgisi Öğretim 
Programı ile 2009 yılı Hayat Bilgisi Öğretim Programı amaçlar bakımından ol-
dukça benzerlik göstermektedir. 2009 yılı programında 2005 yılı programının pek 
çok bölümünün revize edilerek kullanıldığı söylenebilir. 2005-2009 programların-
da Hayat Bilgisi dersinin öncelikli amacı, öğrencilerin temel yaşam becerilerini 
kazanmalarına ve olumlu kişisel nitelikler geliştirmelerine yardımcı olmak (MEB, 
2005; MEB, 2009) şeklindedir. Bu programların vizyonlarını tanımlayan cümle-
lerde de dersin amaçlarıyla ilişkili biçimde “Öğrenmekten keyif alan, kendisiyle, 
toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık, kendini, milletini, vatanını ve doğayı tanı-
yan, koruyan ve geliştiren, gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere, 
yaşam becerilerine ve çağın gerektirdiği donanıma sahip, değişikliklere dinamik 
bir biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnek, mutlu bireyler yetiştirmek” (MEB, 
2009) ifadeleri yer almaktadır. Bu ifadelerin dersin özel amaçlarından ziyade daha 
çok genel amaçları yansıttığı söylenebilir. Bununla birlikte programda bazı bece-
rilerin ve kişisel nitelik başlığı altında bazı değerlerin kazandırılmasının da amaç-
landığı görülmektedir.

2012-2013 öğretim yılı itibariyle kamuoyunda 4+4+4 eğitim sistemi olarak 
bilinen 12 yıl zorunlu eğitime geçilmesiyle birlikte Türkiye’de eğitim kademele-
re ayrılmış ve ilkokullar dört yıl olarak kabul edilmiştir. Bu uygulamadan sonra 
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ilk hazırlanan program olan 2015 yılı Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının 
vizyonunda dersin amaçlarıyla ilişkili olarak; “Temel yaşam becerilerine sahip, 
kendini tanıyan, sağlıklı ve güvenli bir yaşam süren, doğaya ve çevreye duyarlı, 
araştıran, öz güveni yüksek, çevresi ve kendisiyle barışık, millî ve manevi değerleri 
içselleştirmiş bireyler yetiştirmek” (MEB, 2015) ifadelerine yer verilmiştir. Prog-
ramda dersin amaçları ise 14 madde şeklinde yer almıştır. Buna göre öğrencilerin;

1. Okulu ve okul içindeki ilişkileri tanımasını,

2. Grupla çalışma, akranlarıyla iş birliği yapma ve sosyal katılım becerile-
rini geliştirmesini,

3. Fiziksel ve kişisel özellikleri ile kendini tanımasını,

4. Aileye ve aile içi ilişkilere dair bir anlayış geliştirerek aile ile ilgili temel 
değerleri içselleştirmesini,

5. Kişisel bakım becerilerini geliştirmesini,

6. Kaynakları verimli kullanma becerilerini geliştirmesini,

7. Zamanı algılama ve etkili kullanma becerilerini geliştirmesini,

8. Sağlıklı ve dengeli beslenme becerilerini ve alışkanlıklarını geliştirme-
sini,

9. Evde, okulda ve okulun dışında kişisel güvenliğini sağlama becerilerini 
geliştirmesini,

10. Bilişim teknolojilerini bilinçli ve güvenli kullanım becerilerini geliştir-
mesini,

11. Millî, manevi ve insani değerleri içselleştirmesini,

12. Düşünme, sorgulama, farklı düşünceler ve çözümler üretme becerilerini 
geliştirmesini,

13. Doğayı ve çevreyi temiz tutma ve koruma becerilerini geliştirmesini,

14. Doğa ile ilgili sorular sorabilme, gözlem yapabilme, gözlem sonuçlarını 
gruplama, sınıflama ve karşılaştırma yoluyla bilimsel bir anlayış geliştir-
mesini sağlamak amaçlanmıştır (MEB, 2015).

2018 yılı Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının asıl amacı 2015 progra-
mına benzer şekilde; “Temel yaşam becerilerine sahip, kendini tanıyan, sağlıklı 
ve güvenli bir yaşam süren, yaşadığı toplumun değerlerini özümseyen, doğaya ve 
çevreye duyarlı, araştıran, üreten ve ülkesini seven bireyler yetiştirmek” (MEB, 
2018) olarak belirtilmiştir. Bununla birlikte İlkokul çağındaki öğrencilere birey, 
toplum ve doğa ekseninde temel bilgi, beceri ve değerler kazandırmayı hedefleyen 
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program çerçevesinde 14 maddelik amaç belirlenmiştir. Bu amaçların çoğunlukla 
2015 programının amaçlarına benzemesine rağmen bazı maddelerde farklılıklar 
olduğu görülebilir. Örneğin bilimsel süreç ve öğrenmeyi öğrenme becerilerinin 
kazandırılmasına yönelik amaçlar ifade biçimi olarak 2018 programında ilk kez 
yer almıştır. Programda yer alan amaçlara göre öğrencilerin;

1. Kendilerini ve yaşadıkları çevreyi tanımaları,

2. Aile ve toplumun temel değerlerine sahip olmaları, 

3. Millî, manevi ve insani değerleri yaşantısal hâle getirebilmeleri, 

4. Kişisel gelişimini sağlamak için yapması gerekenlerin farkında olmaları, 

5. Kişisel bakım becerilerini geliştirebilmeleri, 

6. Sağlıklı ve güvenli yaşam sürme bilinci edinmeleri, 

7. Sosyal katılım becerisi kazanmaları, 

8. Zamanı ve mekânı algılama becerisi edinmeleri, 

9. Kaynakları verimli kullanma becerisi geliştirebilmeleri, 

10. Öğrenmeyi öğrenme becerisi kazanmaları, 

11. Temel düzeyde bilimsel süreç becerilerini kazanmaları, 

12. Ülkelerini sevmeleri, tarihî ve kültürel değerlerini yaşatmaya istekli ol-
maları, 

13. Doğaya ve çevreye karşı duyarlı olmaları, 

14. Bilgi ve iletişim teknolojilerini amacına uygun olarak kullanabilmeleri 
amaçlanmıştır (MEB, 2018).

Geçmişten günümüze kadar olan programlarda yer alan Hayat Bilgisi Dersi-
nin amaçları çerçevesinde genel olarak değerlendirildiğinde ve de özetlendiğinde 
Hayat Bilgisi dersi; 

• Çocuğun kendisini ve çevresini tanımasına yardımcı olmayı, 

• Bu bağlamda çevredeki nesne ve olayları doğru anlayarak bunların oluş 
sebepleri hakkında nesnel görüş kazandırmayı,

• Çocuğa içinde bulunduğu toplumsal ve kültürel çevreyi inceleterek, çev-
reye uyumda iyi alışkanlık ve doğru beceriler kazandırmayı,

• Çocuklarda vatan ve millet bilinci ve sevgisini geliştirmeyi,

• Çocuğun bir yandan üst öğrenime hazırlanmasını, diğer yandan toplum-
sal bir kimlik edinmesini,
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• Bireyin yaşamında karşılaşabileceği çeşitli sorunlara karşı uygun seçe-
nekleri ortaya koyabilmesi için onu hayata hazırlamayı amaçlamaktadır 
(Akınoğlu, 2005; Aykaç, 2011; Binbaşıoğlu, 2003; Tay, 2017).

Hayat Bilgisinin yaşantının içindeki olay ve olguları konu alarak bireyi yaşa-
ma hazırlama amacında olduğunu ifade edebiliriz. Bu amaç kapsamında çocuğun 
yakın çevresinden hareket edilmesi gerekmektedir. Hayat Bilgisi dersi bu amaçları 
gerçekleştirebilmek için kendi sınırları çerçevesinde farklı alanlardan da yararlan-
maktadır. Bununla birlikte yine amaçları doğrultusunda bu alanlara ön hazırlık 
oluşturan bir derstir. Hayat Bilgisinin diğer alanlarla olan ilişkisini daha iyi yapı-
landırmak için dersin kapsamını incelemek faydalı olacaktır.

HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN KAPSAMI

Hayat Bilgisi dersi çocukların okula başlamasıyla birlikte onların bütünsel 
gelişimini destekleyen bir derstir. Dolayısıyla bazı diğer disiplinleri ve bilim dal-
larını da kapsayan bir yapıya sahiptir. Hayat Bilgisi dersinin konularının yaşantı 
temelli olduğu düşünüldüğünde kapsamının da yaşantının pek çok özelliğini yan-
sıtabilecek şekilde olduğu ortaya çıkmaktadır. Bireyin kendisini tanıması, sosyal 
yapı ve ilişkilerini fark edebilmesi, çevresini anlamlandırabilmesi, doğayı tanıması 
ve anlayabilmesi, kültürel unsurları anlayabilmesi bu özelliklerden bazılarıdır. Bu 
bağlamda, insan yaşantısını ve nedenlerini inceleyen Sosyal (Toplumsal) Bilimler 
ve Fen (Doğa) bilimleri Hayat Bilgisinin kapsamında önemli yer tutmaktadır. 

Hayat Bilgisi dersinin temel olarak Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi derslerinin 
bir araya gelmesiyle ortaya çıkmış disiplinler arası bir ders olduğu söylenebilir. 
Hayat Bilgisi konuları arasında yer alan Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık gibi konular 
Sosyal Bilimlerden, Sağlık, Güvenlik, Biyoloji, Fizik ve Kimyanın konularının en 
basitleştirilmiş halleri ise Fen Bilimlerinden gelmektedir (Kabapınar, 2016). Bu 
derste doğaya ve topluma ilişkin olgu ve olaylar ele alınıp işlenmektedir. İlkoku-
lun ilk yıllarında gelişim özellikleri gereği çocuklar yaşamı bütün olarak algıla-
dıkları için onlar açısından genelde tek tek olgu ve olaylar yoktur.  Bu nedenle 
Hayat Bilgisi dersi toplumsal ve doğa bilim alanlarını kapsadığı gibi düşünsel ve 
sanatsal alanları da içerebilir (Sönmez, 2010). Olgu ve olaylar bağlamsal bütünlük 
içerisinde daha kolay anlaşılabilir. Kapsamının bu kadar geniş olmasından dolayı 
Hayat Bilgisi dersinin diğer derslerle sürekli ve sıkı bir ilişki halinde olması yad-
sınamaz. Hayat Bilgisi programları da incelendiğinde dönem dönem bu ilişkiye 
vurgu yapıldığı görülebilir. Çünkü dersin çok boyutlu bir kapsamda ele alınması 
amaçlanmıştır.
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Hayat Bilgisi dersinin kapsamı içerisinde değişik alanlardan bilgilerin alınmış 
olmasının temel nedenleri arasında 6-9 yaş arasındaki çocukların gelişim özel-
likleri açısından somut işlemler döneminde olmaları ve konulara daha bütüncül 
olarak bakmaları, çocukların ilk defa formal eğitim alıyor olmaları, bir üst eğitime 
hazırlamada Hayat Bilgisi dersinin başat bir rol üstlenmesinden dolayı Sosyal ve 
Fen Bilgisi derslerinin temel bilgilerinin de bu derste kazandırılmaya çalışılması 
belirtilebilir (Şimşek, 2014). Başka bir ifadeyle ilkokullarda Hayat Bilgisi dersi aynı 
zamanda Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri derslerinin ön koşulu olan bir derstir.

Hayat Bilgisi, insan yaşamı ve doğaya dair pek çok unsurun kazandırıldığı bir 
ders olduğu için dersin kapsam olarak da yaşama ve doğaya dair pek çok konuyu 
bir araya getiren bir özelliğe sahip olması gerekir. Bu anlamda yine özellikle Sosyal 
Bilimlerin ve Doğa Bilimlerinin çalışmaları işe koşulur. Hayat Bilgisinin kapsamı 
Şekil 1’de gösterilmektedir.

Şekil 1. Hayat Bilgisinin Kapsamı (Sönmez, 2010).

Çocuğun sadece bilgi değil, yaşama ilişkin deneyim, tutum, değer, beceri ve 
davranış da kazanması hedeflendiği için Hayat Bilgisi sanat, düşünce ve değerler 
alanlarını da kapsamaktadır. Bu kapsam tabi ki tüm alanlar için aynı ölçüde ve eşit 
ağırlıkta değildir. Hayat Bilgisi dersinin bu alanların tamamını bütünüyle kapsıyor 
olması da mümkün değildir. Dersin amaçları ve kazanımları incelendiğinde hangi 
alanın ne kadar Hayat Bilgisinin kapsamı dahilinde olduğuna dair belli oranda 
fikir edinilebilir. Çünkü Hayat Bilgisinin bu alanlardan edindiği içerik, çocukla-
rın yaşları itibariyle gelişim ve öğrenme özelliklerine göre düzenlenerek sunulur. 
Hayat Bilgisi dersinin kapsamı bizlere dersin disiplinler arası bir işlevinin de oldu-
ğunu göstermektedir.

Toplumsal Bilimler (Sosyal Bilimler)

Toplumsal bilimlerden kasıt basit anlamda kendine has yöntemleriyle insan 
ve toplum davranışlarını farklı yönleriyle inceleyip yorumlayan bilim dalları gru-
budur. Çoğu zaman sosyal bilimlerin araştırmalarının merkezinde insan vardır. 
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Dolayısıyla insan yaşantısını anlama ve anlamlandırmada bu bilim dalları önemli 
görevler üstlenirler. Antropoloji, Arkeoloji, Coğrafya, Edebiyat, Eğitim, Ekono-
mi, Felsefe, Hukuk, Psikoloji, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Tarih gibi pek çok disip-
lin birer Sosyal Bilim dalı olarak anılmaktadır. Mesela Antropoloji insan kültürü 
üzerine çalışmalar üretirken, Sosyoloji insanın içinde yaşadığı toplumlar üzerine, 
Siyaset insanın yönetim şekilleri üzerine, Tarih insanın geçmişi üzerine çalışma-
lar yürütmektedir. Bu çalışmalar yürütülürken Sosyal Bilimler de yapıları gereği 
birbirlerinin çalışma alanlarını içerik edinebilmekte ve iletişim halinde bulunabil-
mektedirler. Hayat Bilgisi dersi pedagojik amaçları çerçevesinde Sosyal Bilimlerin 
bu branşlarının ilgili araştırmalarını kendi amaçları doğrultusunda bir araya ge-
tirmektedir. 

Hayat Bilgisi dersi de Sosyal Bilimlerin ilgi alanlarına yönelik ortaya çıkan 
bilgilere ihtiyaç duymaktadır. Çocuğun toplumsal yaşama uyumunun gerçekleşe-
bilmesi, sosyal bilimlerin ürettiği bilgilerin edinimi ile mümkün olabilecektir (Tay, 
2017). Bu anlamda Hayat Bilgisinde en çok yararlanılan Sosyal Bilimler, Psikoloji, 
Sosyoloji, Sosyal Antropoloji ve Ekonomi olarak karşımıza çıkmaktadır (Akınoğ-
lu, 2005).

Doğa Bilimleri (Fen Bilimleri)

Genelde bir alandaki varlıkları ve olayları inceleme, açıklama, onlarla ilgili 
genellemelere ulaşma, bu açıklama ve genellemeler yardımıyla gelecekteki olayları 
kestirme gayretleri bilim kapsamındadır. Fen Bilimlerinde de doğadaki varlıklar 
ve olaylar aynı amaçlarla incelenir. Örneğin; Fen Bilimleri kapsamındaki Biyoloji, 
Zooloji, Botanik ve Anatomi gibi bilim dallarında canlı doğa konuları; Fizik, Kim-
ya, Jeoloji ve Astronomi gibi bilim dallarında da cansız doğa konuları incelenir 
(Kaptan, 1998).

Çocukların doğa hakkındaki ilk izlenimleri genellikle mahalle gibi kendi 
yakın çevrelerine ve de yine yakın çevrede bulunan parklardaki deneyimlerine 
dayalıdır (Burgess ve Mayer-Smith, 2011). Bu anlamda çocukların özellikle yakın 
çevrelerinden hareketle doğayı ve doğal olayları tanımaları önemlidir. Günümüz 
ilkokul programlarında Fen Bilimleri dersleri üçüncü sınıftan itibaren yer almaya 
başlamaktadır. Çocuklar için bu süreçte Hayat Bilgisi doğayı keşfetme dersidir. 
Fen Bilimleri dersinin başlamasıyla birlikte Hayat Bilgisi dersinin görevi sona er-
mez. Dersler içerik ve kapsam olarak belli ölçüde iletişim halinde yürütülür. 

Fen Bilimleri dersi çevre ve doğa hakkında temel bilgiler kazandırmayı, in-
san-çevre ilişkisinin çocuklar tarafından anlaşılmasını, birey, çevre ve toplum 
arasındaki karşılıklı etkileşimin fark edilmesini günlük yaşam sorunlarına çözüm 
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üretebilmeyi, doğada ve yakın çevrede meydana gelen olayları anlamlandırmayı, 
bilimsel düşünme, karar verme gibi becerileri geliştirmeyi ve milli ve evrensel bazı 
değerleri kazandırmayı (MEB, 2018) amaçlamaktadır. Bunların Hayat bilgisi der-
sinin amaçlarıyla da örtüştüğü görülmektedir.

Sanat

Sanat, insanın ruhsal, duygusal, zihinsel ve fiziksel gereksinimlerini karşıla-
yan, sanatçısına ve tüketicisine mutluluk veren bir olgudur. Sanat insanın yaşa-
mında ve onu çevreleyen her ortamda sürekli varlık göstermektedir. Bu sayede 
sanat eğitiminin temel fonksiyonlarından biri insanlık tarihini bize bildirmek, kim 
olduğumuzu; neye ve nasıl inandığımızı anlamamıza yardımcı olmaktır (Mercin, 
2019). Sanat eğitimi, özellikle ilkokul öğretmenleri için, psikoloji, genel öğretim 
yöntemleri vb. dersler gibi bir meslek dersi niteliğindedir. İlkokul öğretmeni sa-
nat eğitimi yoluna başvurmadan diğer eğitim ve öğretim etkinliklerini yapamaz. 
Sanatın kapsamından yararlanılmadan ne okuma, ne Hayat bilgisi, ne Tarih, ne 
Tabiat bilgisi öğretilebilir (Telli, 1980). 

Sanat ve sanat ürünleri yaşantı ve kültürün birer parçasıdır. Dolayısıyla sa-
nat eylemleri ya da ürünleri insanların hayat biçimleri, siyasi anlayışları, zevkleri, 
tercihleri, çatışmaları, yaşanılan önemli olayları, eğlence anlayışları gibi yaşantıya 
dair pek çok unsuru barındırlar. Hayat Bilgisi dersi kendine özel olarak bu alanın 
ürettiklerinden faydalanır. Güleryüz de (2008) Hayat Bilgisi dersinin bir yanıyla 
da güzel sanatlardan beslenerek, beceri alanı olarak, öğrencinin içinde yaşadığı 
toplumun resim, müzik, masal, şiir, öykü gibi sanat değerlerinden yararlandığını 
ifade etmektedir.

Düşünce ve Değerler

Öğretim faaliyetlerinin yegâne gayesi alanın bilgisini kazanmış sadece aka-
demik açıdan başarılı bireyler yetiştirmek değildir. Bununla birlikte bazı değerler 
çerçevesinde düşünce üretebilen bireylerin yetiştirilmesi gerekmektedir. Sönmez 
de (2010) Hayat Bilgisi dersinin kapsamı belirlenirken öğrencinin kazanması is-
tenilen davranışların da belirlenmesi gerektiğini, dersin genel hedefinin, bu dö-
nemdeki çocuklara içinde yaşadıkları başat kültürel değerleri tanıtıp, benimsetip 
yaşama hazırlamak olarak saptanabileceğini ifade etmektedir. 

Değerler; kişilerin ve birlikteliklerin yararlı maddi kültür unsurlarını, iyi 
düşünme ve ideal davranma yollarını belirleme, kişilerin sosyal rollerini seçme-
sinde ve gerçekleştirmesinde rehberlik etme, kişileri toplumsal kurallara uymaya 
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yöneltme ve dayanışma araçları olma işlevlerini yerine getirirler Fichter (2006). 
Toplumsal sistemler özelinde değer sistemleri o topluluğun yapı taşlarını oluştu-
rur (Geetha, 2006, akt. Pathania, 2011). Bu ortak değerler toplumların ve insan-
ların davranışlarının nedenlerine de ışık tutmaktadırlar. Dolayısıyla toplumların 
düşünce ve değer sistemlerinin anlaşılması aynı zamanda toplumların yaşantı bi-
çimlerinin de anlaşılmasını sağlamaktadır.

HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN İÇERİĞİ

İçerik kelimesi “Bir şeyin içinde bulunanların bütünü, muhteva, mazruf ” 
(Türk Dil Kurumu [TDK], 2020) anlamına gelmektedir. Eğitim programları açı-
sından bakıldığında ise; içerik kavramıyla programda yer alan kazanımlara ulaşı-
labilmek amacıyla seçilen ve düzenlenen ünite ya da konular anlatılmak istenmek-
tedir. İçerik belli bilgi kategorilerinden oluşmaktadır. Programın içerik boyutunda 
“Ne öğretelim?” sorusuna yanıt aranmaktadır. Bu bağlamda, programın içerik 
boyutu ile öğretilecek konuların düzenlenmesi söz konusudur (Demirel, 2011; 
Gürkan, 2005).

Hayat Bilgisi dersi hayatın kendi dinamiklerini kullanarak ve yaşayarak ço-
cukların hayatı öğrenmelerini amaçlamaktadır. Dersin içeriğinin de buna uygun 
biçimde ve sistematik olması gerekmektedir. Günümüze kadar uygulanan Hayat 
Bilgisi öğretim programları incelendiğinde dersin amacı kapsamında içeriğinin 
de farklı şekillerde ve başlıklar altında sunulduğu görülmektedir. Örneğin yakın 
geçmiş programlarından 2009 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında “Birey”, 
“Toplum” ve “Doğa” olmak üzere üç ana öğrenme alanı belirlenmiş ve içeriğin 
aktarımında bu öğrenme alanlarını kuşatan “Okul Heyecanım”, “Benim Eşsiz 
Yuvam”, “Dün, Bugün, Yarın” başlıklı üç temanın olması kararlaştırılmıştır. Yine 
2015 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında ise “Ben ve Okulum”, “Ailem ve 
Evim”, “Sağlıklı Hayat”, “Güvenli Hayat”, “Ülkemi Seviyorum” ile “Doğa ve Çevre” 
başlıklarıyla tüm sınıf düzeylerinde altı ünite esas alınmıştır. Buradan da anlaşıla-
cağı gibi 2009 Hayat Bilgisi Öğretim Programı tematik bir yaklaşım temel alınarak 
hazırlanırken, 2015 Hayat Bilgisi Öğretim Programı’nın ise ünite temelli yaklaşım 
esas alınarak hazırlandığı ortaya çıkmaktadır.

Genel olarak günümüze kadar uygulanan programlarda yer aldığı şekliyle 
Hayat Bilgisi dersinin içerikleri incelendiğinde; 1926, 1936 ve 1948 programla-
rında içeriğin, konular listesi şeklinde düzenlendiği, 1968 programında ise ilk kez 
üniteler şeklinde düzenlendiği ve yine ilk defa belirli gün ve haftalar başlığına içe-
rikte yer verildiği görülmektedir. 1998 programında içerik, kapsamlı ünite plan-
larından oluşmuş ve düzenlenirken doğrusal programlama yaklaşımı (aşamalılık) 
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kullanılmıştır. 2005 ve 2009 programlarında ise içerik, öğrenme alanları halinde 
ve tematik yaklaşım kullanılarak oluşturulmuştur (Atik ve Aykaç, 2019). Ünite ve 
konuların dışında programlarda farklı yaklaşımlarla değer ve beceri öğretimine 
yönelik içerikler de yer almaktadır.

Hayat Bilgisinde konular, çocukların deneyim dünyasına uygun olarak ev, 
aile ve okul ile yakın çevre gibi konulardan seçilir. Bu konular hem somut durum 
ve olguları içermekte hem de çocuğun yakınında olandan başlamaktadır (Kaba-
pınar, 2016). Yani Hayat Bilgisi dersinin asıl konusu çocuğun içinde bulunduğu 
nesne ve olaylardır (Binbaşıoğlu, 2003). Dolayısıyla Hayat Bilgisi dersindeki ça-
lışmalar ve ele alınan konular, çocuklara yurttaşlık eğitimi için elverişli bir ortam 
hazırlar. Hayat Bilgisi bu yönü ile çocuğun sosyal, kültürel ve kişisel yönlerden 
gelişmesine yardım eder. Bunu kendine görev olarak kabul eden bu ders, hayatın 
içinden gerçek bir ders olmalı, bu derste çocuk hayali ve yapmacık şeylerle meşgul 
edilmemelidir. Hayat Bilgisi gerçeğin öğretimidir ve gerçeğe uymayan, gerçek ol-
mayan içerik bu dersin konusu olamaz (Güngördü, 2001). Temeli yaşantıya dayalı 
olan Hayat Bilgisi dersinin içeriği de yaşantıya dayalı olarak yapılandırılmalıdır

Cumhuriyetten günümüze Hayat Bilgisi programlarında yer alan ders içerik-
lerden bazıları ve haftalık ders saatleri Tablo 1’de verilmiştir. 
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Hayat Bilgisi dersi öğretim programlarının içeriğe ait yapısı ve başlıkları 
değişse de ders, temel yaşam becerilerini kazandırmaya yönelik ana işlevini sür-
dürmüştür. Dersin içeriğinde aile, okul hayatı, sosyal çevre hayatı, mevsimler, 
çevresindeki canlılar, sağlıklı yaşam gereksinimleri, doğal olaylar, fiziksel çevre, 
beceriler ve değerler, farklı başlıklarda konular, üniteler, temalar şeklinde yer al-
mıştır. İçerikte yer alan konuların yoğunluğuna göre ders saatlerinde de değişik-
likler olmuştur. Hayat Bilgisi dersi 2015 programıyla birlikte haftalık ders çizel-
gelerinde halen günümüzde de devam ettiği şekliyle birinci ve ikinci sınıflarda 
haftada 4 saat, üçüncü sınıflarda haftada 3 saat olarak yer almaktadır.

Mevcut program olan 2018 yılı Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı “Ünite 
temelli” bir yaklaşımın benimsendiği programda altı ünite belirlenmiştir. 

1. Okulumuzda Hayat
2. Evimizde Hayat
3. Sağlıklı Hayat
4. Güvenli Hayat
5. Ülkemizde Hayat
6. Doğada Hayat
Bu ünitelerin isimleri üç yıl boyunca değişmemekte, bazı kazanımlar üst sı-

nıflarda tekrar ederken bazıları ise sınıf düzeyine göre farklılık göstermektedir. 
Teoride içeriğin öğrenci düzeyine uygun olması tek başına yetmeyecektir. Uygu-
lama süreçlerinde içerik aktarımında kullanılan yaklaşım, strateji, yöntem, tekni-
ğin de öğrenci düzeyine uygun olarak seçilmesi ve düzenlenmesi gerekmektedir. 
Aşağıdaki tabloda Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında yer alan ünite adları, 
sınıf düzeyleri ve ünitelere göre kazanım sayıları, kazanımlar için öngörülen ders 
süreleri ve yüzdeleri verilmektedir.
Tablo 2. Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında Yer Alan Ünite Adları, Kazanım 
Sayıları, Öngörülen Ders Saatleri ve Yüzdeleri

KAZANIM SAYISI ÖNGÖRÜLEN 
SÜRE

DERS SAATİ  
YÜZDESİ

ÜNİTELER | SINIF 1. 
SINIF

2. 
SINIF

3. 
SINIF

1. 
SINIF

2. 
SINIF

3. 
SINIF

1. 
SINIF

2. 
SINIF

3. 
SINIF

1. Okulumuzda Hayat 17 11 10 46 32 24 32 22 22
2. Evimizde Hayat 7 9 8 19 26 19 13 18 17
3. Sağlıklı Hayat 7 7 5 19 20 12 13 14 9
4. Güvenli Hayat 7 6 7 19 17 17 13 12 16
5. Ülkemizde Hayat 7 8 9 19 23 22 13 16 20
6. Doğada Hayat 8 9 6 22 26 14 16 18 16
Toplam 53 50 45 144 144 108 100 100 100

(MEB, 2018’den uyarlanmıştır.)
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Hayat Bilgisi dersinin bir boyutu olarak; araştırma, bilgi ve iletişim teknolo-
jilerini kullanma, değişim ve sürekliliği algılama, dengeli beslenme, doğayı koru-
ma, girişimcilik, gözlem, iletişim, iş birliği, karar verme, kariyer bilinci geliştirme, 
kaynakların kullanımı, kendini koruma, kendini tanıma, kişisel bakım, kurallara 
uyma, mekânı algılama, millî ve kültürel değerleri tanıma, öz yönetim, sağlığını 
koruma, sorun çözme, sosyal katılım ve zaman yönetimi becerileri de temel yaşam 
becerileri başlığıyla dersin içeriğinde yer almaktadır.

İlkokulda Hayat Bilgisi dersi haftalık ders çizelgesinde birinci sınıfta dört, 
ikinci sınıfta dört ve üçüncü sınıfta üç saat olacak şekilde yer almaktadır. Bu ders 
sürelerinde ilkokul birinci sınıf seviyesinde öğrencilerden; okulu ve okulun işle-
yişini tanıma, okul kurallarına uyma, okulda ve evde başkalarıyla iletişim kurma, 
kişisel bakım ve temizliğine dikkat etme, sağlığını korumak için alınması gereken 
önlemleri fark etme, okulda, evde ve yolculukta güvenlik kurallarına uyma; ülke-
sinin genel özelliklerini tanıma, Atatürk’ün hayatı, millî ve dinî bayramlar, yakın 
çevrede bulunan bitki ve hayvanlar, mevsimler ve özellikleri ile geri dönüşüm gibi 
konular hakkında bilgi, beceri ve değer sahibi olmaları beklenmekte (MEB, 2018) 
ve ders içerikleri buna göre belirlenmektedir. Her bir kazanım için sunulan içeriğe 
ortalamada yaklaşık olarak 3’er saat gibi bir süre ayrılmıştır.

İlkokul ikinci sınıf seviyesinde içerik; okulun yakın çevresini tanıma, sınıfla 
ilgili karar alma süreçlerine katılma, arkadaşlarıyla yardımlaşma ve grup etkin-
liklerine katılma, bilinçli para harcama, evinin adresini tarif etme, akrabalarını 
tanıtma, aile içi iş birliği ve dayanışma, dengeli beslenme, sağlıklı büyüme ve geliş-
me için yapılması gerekenler, yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyma, yakın 
çevresindeki kültürel miras ögeleri, Türk bayrağı ve İstiklâl Marşı, Atatürk’ ün ço-
cukluğu, bitki ve hayvan yetiştirme, doğa olayları ve doğal afetlere karşı alınabile-
cek önlemler gibi konulardan oluşmaktadır (MEB, 2018).

Yine ilkokul üçüncü sınıf seviyesinde ise dersin içeriği; sınıfın ve okulun 
krokisini çizme, okulun tarihini araştırma, okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarını de-
mokratik yollarla ifade etme, komşuluk ilişkileri, evde tasarruf, planlı olma, mev-
simlere özgü yiyeceklerle beslenme, bilinçli tüketici özellikleri, trafik işaretleri, 
yakın çevresinde meydana gelebilecek kazalar, milletin ortak kullanım alanları ve 
araçları, yakın çevresinde yer alan tarihî, doğal ve turistik yerler, Atatürk’ün kişi-
lik özellikleri, yön bulma, meyve ve sebzelerin yetiştirilme şartları, insan ve çevre 
etkileşiminin sonuçları ile doğa ve çevreyi koruma konusunda sorumluluk alma 
gibi konulardan oluşmaktadır (MEB, 2018). Üçüncü sınıfta ise her bir kazanım 
için sunulan içeriğe ayrılan sürenin yaklaşık olarak 2,5 saat civarında olduğu söy-
lenebilir. Ancak bu durum her bir kazanım için bu kadarlık bir zaman ayrılacağı 
anlamına gelmez. Kazanıma ayrılan süre içeriğe, sınıf atmosferine, öğrencilerin 
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hazırbulunuşluk durumlarına, öğretmenin yeterliklerine vb. durumlara bağlı de-
ğişkenlik gösterebilecektir.

Hayat Bilgisi Öğretim Programında her bir kazanımın altında içeriğe ilişkin 
açıklamalara yer verilmiştir. Bu da kazanımın hangi konular üzerinde durularak 
yapılandırılması gerektiği başka bir deyişle içeriğin nasıl yapılandırılacağı konu-
sunda öğretmenlere fikir vermektedir. Yine ders kapsamında kazandırılması he-
deflenen bazı değerler; “adalet, bağlılık, birbirinin sorunlarına karşı duyarlılık, ça-
lışkan olma, dayanışma, dostluk, dürüstlük, işini en iyi şekilde ve eksiksiz yapma, 
estetik, güven, kibarlık, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, şefkat, vatanse-
verlik, vefa, yardımseverlik, zarafet” şeklinde ders içerikleri ile ilişkilendirilmiştir.

ÖZET

Hayat Bilgisi ilkokulun 1., 2. ve 3. sınıflarında yer alan çocukların hayata dair 
çevrelerinde olup bitenleri anlamlandırabilmeleri ve bu süreçlere uyum sağlaya-
bilmeleri için bir takım kişisel niteliklerle birlikte temel yaşam becerilerini kazan-
dırmayı hedefleyen bir derstir. Bu becerilerin ailede başlayan eğitim süreçlerinin 
devamı niteliğinde okullarda planlı bir şekilde kazandırılması bireyin ilerleyen 
yaşantısına olumlu katkılar sağlayacaktır. Okul yaşantısının başladığı dönem ço-
cuklar için yeni toplumsal ilişkilerin ve de toplumsal deneyimlerin başlaması an-
lamına gelmektedir. Çocuklar bu süreçlerde farklı bir ortamda farklı deneyimler 
yaşayacaklardır. Hayat Bilgisi dersi de okulun ilk yıllarında çocukların yaşayacak-
ları bu deneyimleri anlamlandırma görevini üstlenen temel ders olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Hayat Bilgisi dersi toplu öğretim yaklaşımına dayalı olarak tasarlanan ve içe-
riği de bu yaklaşıma dayalı sunulması gereken bir derstir. Hayat Bilgisi, sadece 
bilişsel değil, sosyal ve duyuşsal özelliklerin gelişimine de katkı sağlayarak birey-
lerin günlük yaşantılarını kolaylaştıran bir derstir. Alanyazın incelendiğinde Ha-
yat Bilgisi dersine ilişkin yapılan tanımların pek çoğunda Hayat Bilgisi dersinin 
temel yaşam becerilerinin kazandırılmasını sağlayan ilk ders olduğuna özellikle 
vurgu yapılmaktadır. Hayat bilgisi bu anlamda kritik bir öneme sahiptir. Hayat 
Bilgisi dersinin ilkokulun ilk yıllarında yer alıyor olması gelişim dönemi özelliği 
bakımından somut işlemler döneminde yer alan çocukların böyle bir ders ile kar-
şılaşması anlamına gelmektedir. Bu dönemde çocuklar bütünü parçalara ayırarak 
değil, bütünlük içinde algılama eğilimindedirler. Dolayısıyla içinde yaşadıkları 
çevreyi ve karşılaştıkları olayları bütünü ile görürler.

Hayat Bilgisi dersinin özel amaçları günümüze kadar uygulanan programlar-
da günün ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiş ve yer almıştır. 1926 ilk mektep 
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müfredat programında dersin hedefleri; çocuğun yaşadığı çevreyi, doğayı ve doğa 
olaylarını tanıtmaya, insanın doğa üzerindeki ve doğanın da insan üzerindeki et-
kilerini fark ettirmeye,  aile, nahiye, belediye gibi çocuğun üyesi olduğu toplumsal 
kurum ve kuruluşların işleyişini öğretmeye, temizlik ve sağlıklı yaşamaya, ailede, 
okulda ve yaşanılan çevrede olan gerçek ya da hayali olaylar aracılığıyla çocukla-
ra ahlaki telkinler yapmaya, saha, alan ve tarihi mekân incelemeleri ile çocuğun 
coğrafyaya ve tarihe hazırlık yapmasına, Hayat Bilgisi dersine ilişkin gözlem ve 
deneyimleri ve de dersle ilgili bir takım becerileri kazandırmaya, çocukların ince-
leme ve gözlem yeteneklerini geliştirmeye ve birlikte çalışmalarla çocukların yar-
dımlaşma ve dayanışma becerilerini geliştirmeye yönelik dokuz madde şeklinde 
ifade edilmiştir. 

1936 yılı Hayat Bilgisi Öğretim Programında ise amaçlar beş madde halinde 
yer almış ve temelde; çevresel unsurların ve yaşantının bazı özelliklerinin çocuk 
tarafından algılanması, önemli tarihi olayların kavranması, duyuşsal bakımdan 
doğa sevgisini kazandırmak, vatan ve millet sevgisi bağlamında milli şuur kazan-
dırmak hedeflenmiştir. 1948 Hayat Bilgisi Programında dersin amaçları, hayatın 
gündelik olaylarını kazandırmayı ve çocukların ilişkili diğer bilim dallarına hazır-
lanmasını hedefleyen iki ana başlık altında belirtilmiştir. 

Cumhuriyet döneminin en uzun uygulanan programı olarak bilinen 1968 
programında ise Hayat Bilgisi dersini amaçları; yakın çevreyi tanımayla ilgili yete-
nek ve becerilerin geliştirilmesi yönünden, yurttaşlık görevleri ve sorumlulukları 
yönünden, toplumda insanların birbirleriyle olan ilişkileri yönünden, ekonomik 
yaşama fikrini ve yeteneklerini geliştirme yönünden ve daha iyi yaşama yetenek-
lerini geliştirme yönünden amaç maddelerini içeren beş ana başlık altında toplan-
mıştır.

1998 İlkokul Programında Hayat Bilgisi dersinin genel hedeflerinin yanı sıra 
her sınıf düzeyinde de özel hedefleri belirlenmiştir. Türk milletinin bir bireyi ol-
maktan gurur duyuş, Türk milletinin kültürel değerlerini benimseyiş, Atatürk’e 
sevgi ve saygı duyuş, insanlara sevgi ve saygı duyuş, aile hayatının öneminin far-
kında oluş, okulun kendisine kazandırdıklarının öneminin farkında oluş, planlı 
çalışmayı alışkanlık haline getiriş, sesin ve ışığın duyma ve görme ile ilgisini se-
ziş, uzayı tanıyabilme, turizmin önemini kavrayabilme, doğa olaylarının etkilerini 
kavrayabilme, toplu yaşama kurallarına uyabilme, sağlığını koruyabilme, canlı ve 
cansız varlıkları koruyabilme, bilinçli bir tüketici olabilme, çevreyi koruyabilme 
ve teknolojik yeniliklerden yararlanabilme dersin genel hedeflerinden bazılarıdır.

2005-2009 programlarında yer aldığı şekliyle Hayat Bilgisi dersinin öncelikli 
amacının, öğrencilerin temel yaşam becerilerini kazanmalarına ve olumlu kişisel 
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nitelikler geliştirmelerine yardımcı olmak olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca prog-
ramın vizyonunda da dersin amacına dair öğrenmekten keyif alan, doğa ile barı-
şık, kendini, milletini, vatanını ve doğayı tanıyan, gündelik yaşamda gereksinim 
duyulan temel bilgilere, yaşam becerilerine ve çağın gerektirdiği donanıma sahip 
bireyler yetiştirmenin amaçlandığı ifade edilmektedir.

2015 yılı Hayat Bilgisi Öğretim Programında da amaçlar temel olarak diğer 
programlara benzer biçimde bireyin kendisini, ailesini, okulu, çevreyi ve doğayı 
tanıyıp anlamlandırabilmesine yönelik 14 madde şeklinde ifade edilmiştir. Bun-
lardan bazıları öğrencilerin; okulu ve okul içindeki ilişkileri tanımasını, fiziksel 
ve kişisel özellikleri ile kendini tanımasını, kişisel bakım becerilerini geliştirmesi-
ni, sağlıklı ve dengeli beslenme becerilerini ve alışkanlıklarını geliştirmesini, ede, 
okulda ve okulun dışında kişisel güvenliğini sağlama becerilerini geliştirmesini, 
doğayı ve çevreyi temiz tutma ve koruma becerilerini geliştirmesini, doğa ile ilgili 
sorular sorabilme, gözlem yapabilme, gözlem sonuçlarını gruplama, sınıflama ve 
karşılaştırma yoluyla bilimsel bir anlayış geliştirmesini sağlamak şeklindedir.

İlkokul çağındaki öğrencilere birey, toplum ve doğa ekseninde temel bilgi, 
beceri ve değerler kazandırmayı hedefleyen 2018 yılı Hayat Bilgisi Öğretim Prog-
ramında ise; kendilerini ve yaşadıkları çevreyi tanıma, kişisel gelişimini sağlamak 
için yapması gerekenlerin farkında olma, sosyal katılım becerisi kazanma, öğren-
meyi öğrenme becerisi kazanma, temel düzeyde bilimsel süreç becerilerini kazan-
ma, doğaya ve çevreye karşı duyarlı olma, bilgi ve iletişim teknolojilerini amacına 
uygun olarak kullanabilme vb. gibi 14 maddelik amaç belirlenmiştir.

Dersin kapsamına bakıldığında ise insan yaşantısını ve nedenlerini inceleyen 
Sosyal (Toplumsal) Bilimler ve Fen (Doğa) Bilimlerinin Hayat Bilgisinin kapsa-
mında önemli yer tuttuğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Hayat Bilgisi çocuğun 
sadece bilgi değil, yaşama ilişkin deneyim, tutum, değer, beceri ve davranış da ka-
zanmasını hedeflediği için sanat, düşünce ve değerler alanlarını da kapsamaktadır. 
Bu kapsam dahilinde Hayat Bilgisi dersinin içeriğinin de çocuğun yakın çevre-
sinden ve hayata dair olması gerekmektedir. İçeriğin aktarılmasında Hayat Bilgisi 
Öğretim Programlarında kimi zaman konular listesi, kimi zaman ünite, kimi za-
man da tema başlıkları yer almaktadır. Bu durum programın yaklaşımıyla da ilgili 
olarak ortaya çıkan bir sonuçtur. 
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BÖLÜM DEĞERLENDİRME SORULARI
1.  Hayat Bilgisi dersine yönelik yapılan tanımlarda vurgu yapılan özellikleri belirle-

yerek, siz de bu özelliklerden hareketle bir tanım yapsanız nasıl bir tanım oluştu-
rurdunuz?

Hayat Bilgisi Dersine Yönelik Tanımlarda Vur-
gulanan Özellikler

Bu Özelliklerden Hareketle Hayat 
Bilgisi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bunlar dışında sizin belirtmek istediğiniz özel-
likler;

2 Aşağıdakilerden hangisi Hayat Bilgisi dersinin temel konusudur?
A) Belirli gün ve haftalar
B) Toplumsal değerler
C) Çocuğun içinde bulunduğu çevredeki nesne ve olaylar
D) Toplumsal tarih
E) İletişim

3.  Hayat Bilgisi dersinin ilkokul öğrencisi için neden kritik öneme sahip bir ders 
olduğunu hakkında bilgi veriniz.

4.  Hayat Bilgisi Dersiyle ilgili aşağıda bazı ifadeler yer almaktadır. Bu ifadelerden 
doğru olanların başındaki (   ) alanına “D” yanlış olanların “Y” yazınız. İfadenin 
neden doğru ya da yanlış olduğuna dair kısa açıklamanızı cümlenin altına yazı-
nız. 

(     )  Hayat Bilgisi dersi toplu öğretim ilkesine dayalı bir derstir.

 Neden?.........................................................................................................................

(     ) Hayat Bilgisi dersi aynı zamanda Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi derslerine ön ha-
zırlık mahiyetinde değerlendirilebilir.

 Neden?.........................................................................................................................

(     ) Hayat Bilgisi Dersinin üniteleri sınıf düzeyine göre farklılaşmaktadır.

 Neden?.........................................................................................................................

(     ) Hayat Bilgisi dersi kapsamında sadece temel bilgilerin öğretilmesi yeterli olmak-
tadır.

 Neden?.........................................................................................................................
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5.  Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programlarında yer aldığı şekliyle dersin içeriğinde 
dikkati çeken değişimler ve değişmeyen hususlar hakkında tartışınız.

6. Hayat Bilgisinin kapsamını oluşturan alanları yazarak Sosyal Bilimler ile ilişkisi-
ni kısaca açıklayınız.

7.  Mevcut uygulamadaki Hayat Bilgisi Öğretim Programı olan 2018 yılı programın-
da yer alan üniteler sırasıyla; .....................................................................................
................................................................................................... şeklindedir.

8.  Siz bu üniteleri düzenleyecek olsanız neleri değiştirir ya da yapılandırırsınız? de-
ğerlendiriniz.

9.   Hayat Bilgisi dersinin içeriğiyle birlikte kazandırılması hedeflenen değerlerden 
beş tanesini belirtiniz.

10.  Hayat Bilgisi dersinin içeriği neden çocuğun yakın çevresi olmalıdır? Tartışınız.

Bölüm Değerlendirme Sorularının Cevapları 

1.  HB temel yaşam becerilerinin kazandırılmasını sağlayan ilk derstir.

HB ilkokulun ilk yıllarına ait bir derstir.

HB çocuğun içinde yaşadığı toplumu ve doğayı tanımasını sağlar.

HB derslerinde sadece bilgiyi değil beceri ve değerlerin de kazandırılması amaçlanır.

HB dersi toplu öğretim ilkesine dayalı olarak yapılandırılmıştır.

2. “Çocuğun içinde bulunduğu çevredeki nesne ve olaylar” HB dersinin temel konusu-
dur. Cevap C şıkkıdır.

3.  Çocuğun hayata dair ailede yaşantısındaki öğrenmeleri okula başlaması ile birlikte 
formal olarak devam ettirilir. Okula yeni başlayan çocuklar için bu ortam onlara ya-
şama dair pek çok deneyim fırsatları sunar. HB bu anlamda temel yaşam becerilerinin 
kazandırılmasını sağlayan ilk derstir. Bu ise Hayat Bilgisi dersi ile gerçekleştirilebilir. 
(Değerlendirme çeşitli yaklaşımlarla genişletilebilir.)
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4.  (D)  Hayat Bilgisi dersi toplu öğretim ilkesine dayalı bir derstir.

(D) Hayat Bilgisi dersi aynı zamanda Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi derslerine ön ha-
zırlık mahiyetinde değerlendirilebilir.

(Y ) Hayat Bilgisi Dersinin üniteleri sınıf düzeyine göre farklılaşmaktadır.

(Y) Hayat Bilgisi dersi kapsamında sadece temel bilgilerin öğretilmesi yeterli olmak-
tadır.

6.  HB Toplum (Sosyal) bilimleri, Fen (Doğa) Bilimleri, düşünce ve değerler alanlarını 
kapsamaktadır. 

Sosyal Bilimler: Toplumsal bilimlerden kasıt basit anlamda kendine has yöntemleriy-
le insan ve toplum davranışlarını farklı yönleriyle inceleyip yorumlayan bilim dalları 
grubudur. Hayat Bilgisi dersi pedagojik amaçları çerçevesinde Sosyal Bilimlerin bu 
branşlarının ilgili araştırmalarını kendi amaçları doğrultusunda bir araya getirmek-
tedir. 

7.  2018 HB Öğretim Programında yer alan üniteler sırasıyla; Okulumuzda Hayat, Evi-
mizde Hayat, Sağlıklı Hayat, Güvenli Hayat, Ülkemizde Hayat ve Doğada Hayat’tır.

9.  Hayat Bilgisi Dersinin içeriği ile ilişkilendirilerek “adalet, bağlılık, birbirinin sorunla-
rına karşı duyarlılık, çalışkan olma, dayanışma, dostluk, dürüstlük, işini en iyi şekilde 
ve eksiksiz yapma, estetik, güven, kibarlık, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, 
şefkat, vatanseverlik, vefa, yardımseverlik, zarafet” gibi bazı değerlerin de kazandırıl-
ması öngörülmüştür.
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Kaynakça

GİRİŞ

Bireyin yaşamını biçimlendirme sürecinde, ilk toplumsallaştığı kurum olan 
aile etkisinin yanında, sosyal çevrenin ve okulun etkisi yadsınamaz. Doğduğu an-
dan itibaren gerek kasıtlı gerekse örtük biçimde “eğitilen” çocuk, içine girdiği sos-
yal çevrenin özelliklerini benimseme ve topluma uyum sağlama eğilimi sergiler. 
Okullar, çocukların ileride nasıl birey olacaklarına ilişkin ipuçlarını barındıran, 
çocukların yaşamlarına yön veren ve istendik yönde davranışlar sergilemelerini 
pekiştiren kurumlardır. İlkokulun önemli derslerinden olan hayat bilgisi dersi, 
düşünce yapısı ve doğası gereği, bireyin yaşamını kendi doğal akışı içinde biçim-
lendirmesine olanak sağlayan bir derstir. Cumhuriyet dönemi ilkokul programla-
rında derslerin hayat bilgisi etrafında birleştirilerek bütüncül biçimde sunulması, 
hayat bilgisinin oldukça önemli bir kavram olduğunun göstergelerindendir. Bu-
nun yanında doğa bilimleri, sosyal bilimler, fen bilimleri ve değerlerin, çocuğun 
gelişim düzeyine uygun biçimde bir araya getirilerek hayat bilgisi dersi kapsamın-
da sunulması, dersin önemini ortaya koymaktadır.

Hayat bilgisi dersi düşüncesinin çıkış noktasının bilinmesi, dünyada ve 
Türkiye’de hayat bilgisi dersinin tarihsel gelişiminin ortaya konması gerek dersin 
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öneminin farkına varma gerekse de daha etkili bir öğretim süreci gerçekleştirme-
de geçmiş uygulamalardan esinlenme ve bu kapsamda geleceğe yönelik daha etkili 
uygulamalar ortaya koyabilme bakımlarından önemli görülmektedir. Bu bağlam-
da bu bölümde öncelikle hayat bilgisi dersinin tanımı ve önemi açıklanmış; hayat 
bilgisi dersinin dünyadaki gelişimi ortaya konularak diğer ülkelerde hayat bilgisi 
dersinin durumu açıklanmıştır. Sonrasında ise Türkiye’de cumhuriyetin ilanından 
sonra geliştirilen ilkokul programlarında hayat bilgisi dersinin yeri incelenmiştir. 

HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN TANIMI

Hayat bilgisi dersine yönelik pek çok tanım yapılmış, bu tanımlarda dersin 
doğası ve kapsamı ortaya konulmuştur. Baymur (1937) hayat bilgisini, çocuğun 
içinde bulunduğu doğal ve sosyal yaşamı, onun anlayışına uygun biçimde bütün-
sel olarak kavratmaya çalışan; doğal ve kültürel yaşamı, doğa, eşya, tarih, coğraf-
ya ve yurt bilgisi gibi başka görüşler etrafında ele alan derslerden oluşan bir ders 
olarak tanımlamıştır. Erkan’a (1996) göre hayat bilgisi dersi, “çocuğun doğal ve 
sosyal çevresini anlamaya yönelik görüş, anlayış, kavrayış ve yaşayışını doğrudan 
etkileyip geliştirmesine yardım etme gibi fonksiyonları içerir”. 

Karabağ (2009, s.4) hayat bilgisi dersini “çocuğun ruhu dikkate alınarak çe-
şitli disiplinlerin birleşiminden oluşturulmuş, çocuğu yaşamsal bilgilerle yaşama 
hazırlayan, yaparak yaşayarak öğretim yoluyla iyi bir insan olmalarını sağlayan ve 
bir üst eğitim basamağına hazır hale getiren bir öğretim programı” olarak açıkla-
mıştır. Deveci (2008, s. 4), hayat bilgisi dersine yönelik yapılan tanımların ortak 
noktalarını “ilköğretim 1. 2. ve 3. sınıflarda okutulması, çocuğa bilgiden daha çok 
iyi yaşayış, tutum ve davranışlar kazandırması, çocuğun çevresine bilinçli olarak 
uyum sağlamasına olanak vermesi, doğal ve toplumsal yaşamla ilgili olması ve 
yaşama ilişkin her konuyu öğrencilerin gelişim özellikleri çerçevesinde ele alması” 
olarak sıralamıştır. Gültekin’e (2015) göre ise hayat bilgisi dersi, “toplu öğretim 
yaklaşımına dayalı olarak oluşturulmuş, çocukların gelişim özelliklerine uygun 
biçimde yaşamla ilgili temel beceri ve alışkanlıklar kazandıran, çocukların ken-
dilerini ve çevresini tanımasına yardım eden ve çok yönlü gelişmesini sağlayan 
bir yaşam dersi” olarak tanımlanmıştır. Bu tanımların yanında Tay (2017), dersin 
evrensel boyutuna vurgu yapmış ve hayat bilgisi dersini, çocuğun anlayışı dikka-
te alınarak, ulusal bir vatandaş ve sonunda bir dünya vatandaşı olma özellikleri 
kazandıran, çocuklara hayatın bilgisini kazandırmaya çalışan vatandaşlık eğitim 
programının ilk dersi” olarak tanımlamıştır. 

Bu tanımlardan hareketle hayat bilgisi dersi çocuğun doğası, gereksinimle-
ri ve özellikleri çerçevesinde oluşturulmuş; onun bireysel, toplumsal ve evrensel 
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bakımlardan gelişmesinde ihtiyaç duyduğu temel bilgi, beceri ve değerleri kazan-
dıran ve içinde yaşadığı sosyal ve doğal çevreye uyumunu kolaylaştıran bir ders 
olarak tanımlanabilir. 

HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN DÜNYADAKİ TARİHSEL GELİŞİMİ

Hayat bilgisi eğitiminin kesin olarak ne zaman ve nerede başladığı bilinme-
mektedir (Sönmez, 2010) ancak toplumsallaşmanın, hayat bilgisine yönelik dü-
şüncelerin ortaya çıkmasında etkili olduğu söylenebilmektedir. Tarihte yerleşik ha-
yata geçilmesiyle eşyayla ilgili bilgilerin yanında toplumsal yaşamla ilgili bilgilere 
ihtiyaç duyulması, bir bakıma hayat bilgisine ait bilgilerin çok eskiye dayandığına 
işaret etmektedir (Tay, 2017). Platon ve Aristoteles’in eşyaya ve bilgiye ulaşmada 
gerçek gözlemlerin kullanılmasına yönelik düşünceleri, hayat bilgisi düşüncesinin 
temelini oluşturmaktadır (Brückl, 1932). Çocuk ve onun gereksinimlerini temel 
alan hayat bilgisi dersine yönelik ilerlemelerde, rönesans ve reform hareketlerinin 
etkisiyle, çocuğun ve çocuğa verilen eğitimin öneminin keşfedilmesi etkili olmuş-
tur (Güleryüz, 2013). Oldukça eskiye dayanan bu süreçte Comenius (1592-1670), 
yazdığı “Gözle Görülen Resimli Dünya” kitabıyla eşya öğretiminin asıl kurucusu 
(Baymur, 1937), dolayısıyla da hayat bilgisi dersinin kurucusu olarak kabul edil-
mektedir (Sağlam, 2015). Comenius, çocukların eğitiminin, onları çevreleyen 
dünyaya ve gerçek yaşama uygun olması gerektiğini savunmuş, “kelimeler, nes-
nelere atıfta bulunulmadan öğrenilmemelidir” (Capkova, 1970) görüşüyle eğitimi 
eşyayla ilişkilendirmiştir. Kitabında, gerçek yaşamda var olan konuları resim yo-
luyla anlatmış; bu süreçte dil öğretiminden de yararlanmıştır. Kitapta dünya, hay-
vanlar, bitkiler, insan gövdesi, gök ve yer bilgisi, okul, aile, şehir, devletler, erdem-
ler ve ahlak gibi konulara yer vermiştir (Baymur, 1937). Bu başlıklar, günümüzde 
hayat bilgisi dersinin doğasını ve temellerini oluşturan konulardır.  

Hayat bilgisi dersinin temellerinin oluşmasında Comenius’un pedagojik dü-
şüncelerini savunan Jean Jacques Rousseau’nun (1712-1778) da etkisi olmuştur.  
Rousseau’ya göre doğa tarafından biçimlenen şeyler iyiyken, insan eli değen şeyler 
kötüye gitmektedir. Bu nedenle eğitim insanlara verilmemeli; çocuğa özgürce ve 
kendiliğinden gelişim fırsatı tanınmalıdır. Rousseau’ya göre eğitim, çocuğun gele-
ceği için yapılan hazırlıklar ve çocuğu biçimlendirme işi olmamalı; onun yaşamıy-
la özdeş olmalıdır (Sucifonolski, 1970). 1762 yılında yazdığı Emile kitabında eşya 
ve yurt bilgisi bakımlarından önemli bilgiler yer almakta, Rousseau insan eğitimi-
nin temel kaynağını doğa, toplum ve eşya olarak açıklamaktadır (Karabağ, 2009). 
Emile’in atölyelere gidip zanaatkarların işlerini yerinde deneyimlemesi, eğitim ve 
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gerçek yaşamla bağ kurma sürecini yansıtmaktadır. Kitapta yer alan eğitim ve öğ-
retimin çocuğun doğası ve gelişim dönemlerinden hareketle yapılması düşüncesi 
(Baymur, 1937), hayat bilgisi dersinin gelişiminde oldukça önemli görülmektedir. 
Görüldüğü gibi çocuğun eğitiminde doğaya yer verilmesi, eğitimin çocuğun yaşa-
mıyla bir tutulması hayat bilgisi dersinin doğasını oluşturan düşüncelerdir. 

Pestalozzi (1746-1827), Rousseau’nun eğitim hakkındaki düşünceleri-
ne hayran olmakla birlikte, bu fikirleri kendi çocuğuna uygulayarak çocuklar 
ve eğitimleri üzerine çalışmalara başlamıştır (Karabağ, 2009). Özellikle hayat 
bilgisi dersinin gözlem dersi olması düşüncesi, Pestalozzi’nin öğretimde gözlem 
yöntemini savunmasına dayanmaktadır (Brückl, 1932). Pestalozzi, pedagojik sis-
temin temelini çocuğun ruhsal ve fiziksel özelliklerine dayalı olarak açıklamış ve 
eğitim-öğretim sürecinin çocuğun söz konusu özelliklerini dikkate alarak gerçek-
leştirilmesini savunmuştur (Sağlam, 2015). Herbart (1776-1841), Pestalozzi’nin 
eğitim-öğretimi psikolojik temellere dayalı olarak açıklama düşüncesini hayata 
geçirmiş; Almanya’nın tamamında ve Avusturya’da kurulan Herbart Okulu’nda 
çocukların bilimsel gelişimlerinin yanında ahlak ve ruhsal gelişimlerine dayalı 
uygulamaları savunmuştur (Baymur, 1937). Aynı zamanda Pestalozzi’nin gözlem 
dersi düşüncesi, Herbart Okulları’nda özellikle ilkokuma yazma öğretiminde işe 
koşulmuştur (Brückl, 1932). Dewey’in dünyaya ve eğitime bakış açısı, hayat bilgisi 
dersi düşüncesinin oluşmasında etkili olmuştur. Dewey (1859-1952), toplu öğreti-
me yönelik önemli adımlar atmış; okuldaki etkinliklerin yaşamdaki gerçek etkin-
liklerden oluşması düşüncesiyle okulu yaşama hazırlık olarak değil, yaşamın ken-
disi olarak görmüştür (Binbaşıoğlu, 2003’ten aktaran Sağlam, 2015). Bu kapsamda 
eğitimin yaşamın kendisi olduğunu, konuların yaşamdan seçilmesi gerektiğini, 
öğretme-öğrenme sürecinde teori ve pratiğin birlikte ele alınması gerektiğini sa-
vunmuştur (Baysal, 2006b). Ondan önceki eğitimciler, eğitimin sosyal boyutu ile 
Dewey kadar doğrudan ilgilenmemişlerdir (Karabağ, 2009). Hemen hemen aynı 
yıllarda yaşayan Decroly ise (1871-1932), kendi usulüne yönelik kurduğu okulda 
toplu öğretim yaklaşımını kullanmış ve geliştirmiştir (Bektaş, 2009). Tüm bu bilim 
insanları, hayat bilgisi dersinin temelinde yatan düşünceyi savunmuşlar ve ken-
di yöntemleriyle uygulamaya geçirmişlerdir. Günümüzde, hayat bilgisi dersinin 
temel dayanağını Platon, Aristoteles, Comenius, Rousseau, Pestalozzi, Herbart, 
Dewey, ve Decroly’nin çocuğun eğitim sürecindeki konumuna yönelik görüşleri 
oluşturmaktadır. 
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DİĞER ÜLKELERDE HAYAT BİLGİSİ DERSİ YAKLAŞIMLARI

Almanya 

Hayat bilgisi dersinin içeriğinin Almanya’da “Sachunterricht” isimli derse 
karşılık geldiği bilinmektedir (Bektaş, 2009). Sachunterricht, temel dayanağını 
doğa bilimleri ve sosyal bilimlerden alır ve dersin içeriği bu bilimlerin yöntemle-
rinden oluşur (Pamuk ve Pamuk, 2018). Almanya’da bu dersin amacı, çocukların 
dünyayı tanımalarını, anlamalarını ve keşfetmelerini sağlamaktır (http://www.
bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GS/SU/LG). 

Sachunterricht dersi, öğrencilerin günlük yaşam sorunları ve deneyimlerine 
odaklanmaktadır. Çocukların günlük yaşamlarına ilişkin tutarlı ilişkiler kurmaya 
ve anlamaya yardımcı olma, açıklama ve desteklemeyi amaç edinmiştir. Böylece 
dünyayı anlamaya, yaşam gerçekliğini daha farklı algılamaya ve öz-aktivite, bü-
yüyen iç görü ve yeni deneyimler yoluyla bağımsızlığı başlatmaya ve genişletme-
ye yardımcı olur. Bu derste sadece okul içindeki ve dışındaki yaşam ortamının 
mevcut boyutları değil, aynı zamanda geçmiş ve gelecekteki konular da dikkate 
alınmaktadır (https://www.froebelschule-moitzfeld.de/sachunterricht.aspx). Bu 
amaçlar doğrultusunda program beş öğrenme alanına ayrılmıştır. “Demokrasi ve 
toplum” öğrenme alanında öğrencilerin, farklı yaşam biçimleri arasındaki ben-
zerlikleri ve farklılıkları tanımlaması, karşılaştırması ve kendi yaşamıyla ilişkilen-
dirmesi amaçlanır. Bunun yanında öğrencilerin toplumsal çeşitliliği anlamaları ve 
demokrasinin gereklerini fark etmeleri sağlanmaktadır. “Doğa ve yaşam” öğrenme 
alanında, kendi deneyimlerine dayalı olarak doğayla ilgili konularla ilgilenirler ve 
doğaya duyarlılık geliştirirler. “Doğal olaylar ve teknoloji” öğrenme alanında üre-
terek, tasarlayarak, analiz ederek pratik teknik becerilerini ve bilgilerini genişletir 
ve teknoloji ile ilgili engelleri ve korkuları azaltırlar. “Alan ve hareketlilik” öğren-
me alanında, mekânı algılama becerileri kapsamında çevreye yönelik tehlikeleri 
tanırlar, koruyucu önlemleri düşünürler ve kendileri harekete geçebilirler. Aynı 
zamanda trafikle ilgili temel bilgiler, bu öğrenme alanında sunulur. Son olarak 
“Zaman ve değişim” öğrenme alanında ise öğrenciler; geçmiş, şimdi ve gelecek 
arasındaki bağlantıları tanır ve değişiklikleri geleceğe açık olarak algılarlar (http://
www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GS/SU/LG). 

Sachunterricht dersinde dönüştürülebilir beceriler, eğitim dili becerileri, 
özelleşmiş beceriler ve Sachunterrricht’i öğrenme becerileri olarak dört beceriye 
yer verilmiştir (Baysal, Tezcan ve Araç, 2018). Ayrıca Sachunterricht ders progra-
mının, çocuklarda farklı perspektiflerin gelişmesine katkı sağladığı belirtilmiş ve 
bu perspektifler, sürdürülebilir kalkınma, hoşgörü ve çeşitliliğin kabulü, sağlık, 
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mesleki yönelim, medya eğitimi ve tüketici eğitimi olarak açıklanmıştır (http://
www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GS/SU/LG). Buna göre 
programın içeriği, çocuklarda dünyayı keşfederken aynı zamanda söz konusu 
alanlara yönelik farklı bakış açıları kazanma ve duyarlılık oluşturma bağlamında 
hazırlanmıştır. Bu haliyle bakıldığında, Türkiye’deki hayat bilgisi dersinin vizyonu 
ve amaçlarıyla benzerlik göstermektedir. Dersin değerlendirilmesinde ise süreç ve 
ürün değerlendirmeyi benimsedikleri, ölçme araçlarının geçerlik ve güvenilirliği-
ni önemsedikleri söylenebilir (Baysal, Tezcan ve Araç, 2018).

Amerika Birleşik Devletleri

Dünyada, hayat bilgisi dersinin içeriğiyle örtüşen başka dersler de bulunmak-
tadır. ABD’de bu dersin sosyal içeriği “Social Studies” (Sosyal Bilgiler) ve fen içeriği 
“Life Science” (Yaşam Bilim) dersleriyle verilmektedir (Karabağ, 2009; Tay, 2017). 

ABD’de sosyal bilgiler dersinin standartları, Ulusal Sosyal Bilgiler Konseyi 
tarafından belirlenmiştir (NCSS, 2002). Üç ana bölümden oluşan standartlar, 10 
adet tematik standart, her bir standart için performans beklentileri ve bunları 
gerçekleştirmek için öğrenme etkinliklerini içermekte; tematik standartlar sosyal 
bilgilerin amaç belirleme, içerik seçme ve düzenleme çalışmalarına yol göstermek-
tedir (Doğanay, 2008). 

Ulusal Sosyal Bilgiler Konseyi tarafından belirtilen standartların, hayat bil-
gisi dersinin içeriği, öğrenme alanları ve üniteleriyle benzeştiği söylenebilir. Bu 
kapsamda 2005 Hayat Bilgisi Öğretim Programı’nın birey ve toplum öğrenme 
alanları (MEB, 2005) ile 2018 Hayat Bilgisi Öğretim Programı’ndaki okulumuz-
da hayat, evimizde hayat, güvenli hayat, ülkemizde hayat üniteleriyle ilişkilendi-
rilebilir. Örneğin, günümüzde yürürlükte olan 2018 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim 
Programı’nda 1. sınıf kazanımlarına ilişkin yer alan “okulu ve okulun işleyişini 
tanıma, okul kurallarına uyma, okulda ve evde başkalarıyla iletişim kurma, kişisel 
bakım ve temizliğine dikkat etme, sağlığını korumak için alınması gereken ön-
lemleri fark etme, okulda, evde ve yolculukta güvenlik kurallarına uyma, ülkesinin 
genel özelliklerini tanıma” (MEB, 2018) açıklaması, NCSS standartlarından insan-
lar, yerler ve çevreler, bireysel gelişim ve kimlik, bireyler, gruplar ve kurumlar; güç, 
otorite ve yönetim ile ilişkilendirilebilir. Life Science (Yaşam Bilim) dersi içeriğin-
de ise bitkiler, hayvanlar, çevreler, ekolojik farkındalık gibi konuların yer aldığı 
görülmektedir (https://media.science4us.com). Bu konular, hayat bilgisi dersinin 
doğa öğrenme alanı ile, 2018 Hayat Bilgisi Öğretim Programı’nda yer alan doğada 
hayat ünitesinin içeriği ve kazanımlarıyla benzerlik göstermektedir.  
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Fransa 

Fransa’da ilköğretim programlarının amaçları, öğrencilerin okuma becerileri 
ile temel düzeyde matematik becerilerini geliştirmek ve hem kendilerini hem de 
dünyayı tanımalarını sağlamak olarak açıklanmıştır (Eurydice, 2019). Fransa’da 
“dünyayı keşfetme” ve “vatandaşlık bilgisi” derslerinde, hayat bilgisi derslerinin 
konuları işlenmektedir (Karabağ, 2009; Tay, 2017). İlköğretim programında yer 
alan vatandaşlık bilgisi dersinde, öğrencilerin kişisel ve sosyal yaşamlarındaki so-
rumluluklarını fark etmeleri; ahlaklı yurttaşlık kültürünü benimsemeleri ve eleş-
tirel bakış açısı geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Aynı zamanda demokrasi, eşitlik, 
farklılıklara saygı, adalet gibi konuların geliştirilmesi üzerinde durulmaktadır. 
Dünyayı keşfetme dersinde ise temel düzeyde bilimsel düşünme becerilerinin ge-
liştirilmesi, çocukların içinde yaşadıkları dünyayı tanımaları, anlamlandırmaları 
ve uyum sağlama sürecinde gereksinim duydukları bilgi ve becerilerin edinme-
leri amaçlanmaktadır (https://www.education.gouv.fr/programmes-et-horaires-l-
ecole-elementaire-9011). Görüldüğü gibi hayat bilgisi dersinin sosyal bilimlerle 
ilişkili olan konuları Fransa’da ilköğretim programlarında yer alan “vatandaşlık 
bilgisi” dersiyle, fen ve doğa bilimleriyle ilgili olan konuları ise “dünyayı keşfetme” 
dersiyle benzerlik göstermektedir. 

Atlantik Kanada

Atlantik Kanada, ilkokulda hayat bilgisi konularının sosyal bilgiler ve fen 
dersleriyle işlendiği bir diğer ülkedir. 1-6. sınıfların ilkokul olarak kabul edildi-
ği Atlantik Kanada’da sosyal bilgiler dersinde birinci sınıfta ilişkiler, ikinci sınıfta 
değişim, üçüncü sınıfta ulusal kimlik, dördüncü sınıfta keşfetme, beşinci sınıfta 
geçmiş toplumların keşfi ve altıncı sınıfta Prens Edward Adası tarihçesi/dünya 
kültürleri öğrenme alanları bulunmaktadır. Programda, birinci sınıf ilişkiler öğ-
renme alanında gruplar, çevreler, yerler ve zaman ile istekler ve ihtiyaçlar üni-
teleri; ikinci sınıf değişim öğrenme alanında insan, teknoloji, ekonomi ve çev-
reler üniteleri yer almaktadır (Prince Edward Island Department of Education 
and Early Childhood Development, 2009). Üçüncü sınıf ulusal kimlik öğrenme 
alanında yerler, vatandaşlık, insanlar; dördüncü sınıf keşfetme öğrenme alanında 
dünyamızı keşfetme, keşfin doğası, Kanada Adası’nın keşfi ve keşifler; beşinci sı-
nıf geçmiş toplumların keşfi öğrenme alanında tanışma, çevre, sosyal yapı, karar 
verme, etkileşim ve benim toplumum üniteleri yer almaktadır (Prince Edward 
Island Department of Education and Early Childhood Development, 2012a). Al-
tıncı sınıfta yer alan öğrenme alanlarında ise Prens Edward Adası’nın tarihine ve 
dünya kültürlerine yönelik konuları içeren üniteler yer almaktadır (Prince Edward 
Island Department of Education and Early Childhood Development, 2011). Fen 
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dersinde ise yaşam bilim konu başlığında birinci sınıfta yaşamsal özellikler ve ihti-
yaçlar, ikinci sınıfta hayvanların gelişimi ve değişimi, üçüncü sınıfta gezegenlerin 
gelişim-değişimi, dördüncü sınıfta habitatlar ve topluluklar, beşinci sınıfta temel 
ihtiyaçlar ve sağlıklı vücut ile altıncı sınıfta yaşamın çeşitliliği konuları ele alın-
maktadır (Prince Edward Island Department of Education and Early Childhood 
Development, 2012b). Bu bağlamda 2018 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Progra-
mı’ndaki ülkemizde hayat ünitesinin kazanımlarının Atlantik Kanada’da okutulan 
sosyal bilgiler dersi içeriği ile; sağlıklı hayat ve doğada hayat ünitelerinin ise fen 
dersinin yaşam bilim konu başlığının içerdiği konularla benzerlik gösterdiği söy-
lenebilir. 

Türkiye ve Almanya’nın dışında, dünyanın diğer ülkelerinde hayat bilgisi der-
si kapsamındaki konular, farklı gerekçelere dayalı olarak farklı derslerde ele alın-
maktadır (Sağlam, 2015). Bu dersin yalnızca Türkiye ve Almanya’daki ilköğretim 
programlarında bağımsız bir ders olarak yer alması; diğer ülkelerde hayat bilgisi 
dersi konularının farklı dersler aracılığıyla verilmesi, uluslararası platformlarda bu 
derse gereken önemin verilmediğini gösterebilir. Bilindiği gibi hayat bilgisi, farklı 
disiplinlerin konularını, o dönemdeki çocuğun gelişim özelliklerine uygun olarak 
ele alan ve toplu öğretim yaklaşımı çerçevesinde oluşturulan bir derstir. Bunun ya-
nında hayat bilgisi dersinde dersin doğası, içeriği ve kapsamı bakımlarından sosyal 
bilimler, fen bilimleri, düşünce, beceri ve değerler bütüncül olarak sunulmaktadır. 
Kaldı ki ders içeriğinin bütüncül olarak sunulması, ilkokul dönemindeki çocukla-
rın gelişim ve öğrenme gereksinimlerinin başında gelmektedir. Dolayısıyla dersin 
içeriğinin çoğu ülkede farklı dersler içine serpiştirilerek sunulması, hayat bilgisi 
dersinin düşüncesi ve doğasıyla uyuşmadığını gösterebilir.  

HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN TÜRKİYE’DEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ

1926 İlkokul Program’ından bu yana, mihver ders olarak kabul edilen hayat 
bilgisi dersinin diğer derslere göre farklı bir öneme sahip olması, ilkokulda birinci 
dönem derslerinin bel kemiği; ikinci dönem derslerinin de temelini oluşturmasın-
dan kaynaklanmaktadır (Sabancı ve Şahin, 2005). Bu bağlamda, öğrenciye doğal 
ve sosyal çevreye uyum sağlayabilme, vatan, millet sevgisini aşılayabilme ve mutlu 
bireyler olabilme niteliklerini kazandırmayı amaçlayan Hayat Bilgisi Dersi Öğre-
tim Programları’nın, cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar olan süreçteki 
değişim ve gelişimini incelemek yararlı olacaktır.

Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte ilk program geliştirme çalışması ilko-
kullara yönelik olarak yapılmış, bu kapsamda 1924 tarihli “İlk Mektepler Müfredat 
Programı” yürürlüğe konmuştur (Gözütok, 2003). Ancak daha kapsamlı ve ayrın-
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tılı bir program geliştirme çalışması yapılıncaya kadar, 1924 programı geçici bir 
program olarak kabul edilmiştir (Aslan, 2011). Programda genel ve derslere yö-
nelik oluşturulmuş özel amaçlara yer verilmemiş; dersler arasında ilişki kurulma-
mıştır (Çelenk, Tertemiz ve Kalaycı, 2000). 1924 programının önceki programlar-
dan farkının birkaç dersin eklenmesi ve cumhuriyet anlayışına göre düzenlenmesi 
olduğu söylenebilir (Bektaş, 2013). Hayat bilgisi dersinin ilkokul programlarında 
yer alması, 1926 programıyla gerçekleşmiştir. 

1926 İlkokul Programı ve Hayat Bilgisi Dersi

1924 programının geçiş programı olduğu düşünüldüğünde, cumhuriyetin ilk 
kapsamlı programının 1926 programı olduğu söylenebilir. 1926 ilkokul progra-
mının temelinde yatan düşünce, Dewey’in “hayat bilgisi, toplu tedris ve iş okulu” 
tanımlaması olarak görülmektedir (Akbaba, 2004). cumhuriyet ile birlikte gelen 
yenilik ve değişmelerin etkisi bu programda açıkça görülmektedir. Budak ve Bu-
dak (2014) 1926 programına yönelik olarak, yabancı uzmanların görüş ve önerile-
ri doğrultusunda oluşturulduğunu, hayat bilgisi ve yurt bilgisi gibi önemli ve yeni 
derslerin eklendiğini; ders içeriklerinin devletin ve cumhuriyetin gereklerine göre 
düzenlendiğini belirtmişlerdir. 

1926 ilkokul programında ilk kez derslerin özel amaçlarına her dersin ba-
şında dersin hedefleri başlığıyla yer verilmiş (Çelenk vd., 2000); ilkokulun ana 
hedefi, “genç nesli çevresine etkin olarak uyum sağlayabilen iyi vatandaşlar ola-
rak yetiştirmek” olarak belirlenmiştir (Kalaycı, 1988). Program, çağdaş program 
geliştirme sürecine uygun geliştirilmemiş olmakla birlikte derslerin hedeflerinin 
ayrı ayrı belirlenmesi ve öğretim sırasında dikkate alınması gereken öğretim ilke-
lerinin olması bakımlarından önemli görülmektedir (Erkan, 1996). Aynı zamanda 
program yürürlükteyken Türk alfabesinin kabul edilmesiyle, yeni Türk harflerinin 
kullanıldığı ilk program olma özelliğini taşımaktadır (Çelenk vd., 2000). Bir se-
nelik pilot uygulama sonrasında 1927 yılında tüm ilkokullarda uygulanmış, toplu 
öğretimin anlaşılması için bakanlık tarafından öğretmenlere kurslar verilmiştir 
(Baysal, 2006b). 

Programda toplu öğretim ilkesine uygun olarak ilkokul birinci devrede oku-
tulan “Tabiat Tetkiki”, “Muhasabat”, “Tarih” ve “Coğrafya” dersleri “Hayat Bilgisi” 
adı altında bütünleştirilmiş; diğer derslerin de hayat bilgisiyle ilişkilendirilerek 
işlenmesi öngörülmüştür (Çelenk vd., 2000). Dolayısıyla toplu öğretim uygula-
masına, ilkokulun ilk üç sınıfındaki derslerin hayat bilgisi etrafında toplanmasıyla 
geçilen ilk program olma özelliği taşımaktadır (Arslan, 2000; Salı ve Arslan, 2000). 
1926 hayat bilgisi dersi öğretim programının hedefleri arasında çocuğun kendini 
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ve çevresini tanıması, gözlem yapması, ahlaki bakımdan topluma uyum sağlama-
sı, kimi temel kavramları öğrenmesi gibi amaçlar yer almaktadır (Akyürek-Tay 
ve Baş, 2017). Dersin işlenmesinde yakın çevre özelliklerinin dikkate alınması 
gerektiği belirtilmiş ve hayat bilgisi birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda dörder 
saat olarak okutulmuştur (Çelenk vd., 2000). 1926 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim 
Programı’nın içeriği Tablo 1’de görülmektedir. 

Tablo 1. 1926 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı İçeriği.

1.Sınıf Üniteleri 2.Sınıf Üniteleri 3.Sınıf Üniteleri

Mektebimiz 

(Sıralarda oturma, tanış-
ma, selamlaşma, dersha-
nemiz, eşyalarımız, mek-
tep binası, vücudumuz ve 
temizliği)

Sonbahar 

(Yeni dershanemiz ve nizam-
namesi, evimiz ve taksimatı, 
marangoz, demirci dükkânı, 
eskiden insanlar nerede ya-
şardı? Bağlarda, bahçelerde 
sonbahar, kışa hazırlık, evcil 
hayvanlar, gökyüzü, güneş, ay 
ve hava durumu, sene ve kı-
sımları)

Sonbahar 

(Yeni dershanemiz, boy öl-
çümü, sınıfımızın temizliği, 
mektebimizin dahilindeki 
hayatın ve mektep nizam-
namesinin yeniden tetkiki, 
mektebin bulunduğu köy ve 
kasabanın genişçe tetkiki, hü-
kümet teşkilatı, hâkim, kay-
makam, vali, belediye reisi ve 
vazifeleri, ziyaret ve dava izle-
mek, posta, telgraf, yardım ve 
sıhhat teşkilatı, bedenimiz ve 
giysilerimiz, iç uzuvlarımız, 
hava ve teneffüs, hastalıklar, 
sıhhi itiyatlar, duruş, oturuş, 
okuma yazmada dikkat edile-
cek hususlar)

Evimiz ve Ailemiz

(Evimiz nerede, evimizin 
avlusu, bahçesi, eşyası, ko-
ruması, eve gidiş gelişler, 
evde iş bölümü, evde te-
mizlik, anne babamızın iş-
leri, sanatlar ve meslekler)

Cumhuriyet Bayramı

(Sınıfımızda bayram hazırlıkla-
rı, yazlık ve kışlık elbiseler, ayak-
kabılarımız, pazar mahallîni zi-
yaret, pazarlarda intizam, bekçi, 
polis, belediye memuru ve jan-
darmanın vazifeleri)

Cumhuriyet Bayramı

(Sınıfın bayram hazırlığı, Türk 
milleti ve memleketi, Türk 
milletinin istiklal savaşı, eski 
hükümetlerin, padişahların 
fenalıkları, yeni hükümet ve 
idaremiz, reisicumhurumuz)
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Sonbahar 

(Yazın havalar nasıldı? 
Sonbaharda hayvanlarda, 
bitkilerde değişiklikler, 
sonbaharda yapılan iş-
ler, kış hazırlıkları, çocuk 
oyunları)

Kış 

(Evimizi, okulumuzu nasıl 
ısıtıyoruz ve aydınlatıyoruz? 
Ekmek, kış eğlenceleri, kendi-
mizi nasıl korumalıyız? Nak-
liye vasıtaları, içilecek su, şeh-
rimiz, kasabamız ve köyümüz, 
mahallenin evleri, dükkanları, 
pazaryeri vb.)

Kış

(Kış hazırlıkları, yağmurlar, 
suyun buharlaşması, yoğun-
laşması ve tekasüfü hakkında 
tecrübeler yapılması, rüzgâr 
ve fırtına, kar yağışı tetkiki, 
karın donma ve erimesi, kay-
nama ve donma dereceleri, 
kış masrafları, kışın hayvan-
lar, kış eğlenceleri, evlerin ay-
dınlanması, ısınma vasıtaları, 
bahara doğru, mektep bahçe-
sinde ziraat, sınıfta akvaryum 
tesisi, ipekböcekçiliği gözle-
mi, muzır ve müfit hayvanlar)

Cumhuriyet Bayramı

(Bayrak, donanma, şenlik, 
dershanenin süslenmesi, 
çiçekler, dallar ve renkli 
kağıtlardan süsler)

İlkbahar

(İlkbahar geliyor, kuzu ve keçi-
lerin yavrulaması, bahçede ve 
kırda çiçek açan bitkiler, fidan 
dikimi, dere veya gölde canlı 
yaşayış, bağlarda çalışma, ötü-
cü kuşlar, bülbül, saka, ispinoz, 
flurya, iskete, tarla kuşu vb.)

İlkbahar

(23 Nisan Bayramı ve çocuk 
haftası, dershanenin bayrama 
hazırlanması, Türkiye Hükü-
met Teşkilatı, BMM, İstiklal 
Cidali ve İkinci Abdülhamit)

Kış 

(Kış geliyor, kışa hazırlık, 
kışın hayvanlar nasıl ya-
şar? Kışın muhitlere göre 
yapılan işler, kış ve fakir-
ler, mektepte temizlik, kış 
eğlenceleri, vücudumuz ve 
temizliği)

Yaz

(Yemişler, tarlada buğday, çav-
dar, arpa, başak bağlaması ve 
sarması, orak mevsimi, yaz 
günlerinin uzaması, yağmur, 
dolu, şimşek, yıldırım, tekrar-
lama ve sınıf sergisi)

Yaz

(Bahar gezintileri, gece sema-
nın tetkiki, Büyükayı, yedi yıl-
dız grubu, kutup yıldızı, diğer 
yıldızlar ve ayın halleri, sınıf 
sergisi, mektebin bulundu-
ğu köy ve şehrin planı, yakın 
çevre, doğal durum)

İlkbahar (Günlerin uzaması, doğada değişiklikler, meyve bahçelerinde işler, sebze bah-
çelerindeki işler, çiçek bahçesinde işler, kırlarda ilkbahar, ilkbaharda hayvanlar, 23 Nisan 
BBM’nin toplanışı ve çocuk bayramı, kuşlar ve yuva yapmaları)

Yaz (Erik, elma, armut gibi meyvelerin toplanması, sebzeler, sularda yaşayış, denizlerde ha-
reket, sınıf iş sergisi)

Kaynak: MEB, (1930)’dan aktaran Güleryüz, 2013, ss.96-97.

Tablo 1 incelendiğinde, ünite isimlerinin çok genel olduğu, içerikteki bazı ko-
nular ile ünite isimlerinin örtüşmediği, cumhuriyet rejiminin etkisinin görüldüğü, 
iş öğretimine ağırlık verildiği söylenebilir. Benzer biçimde Kalaycı, (1988) ünite-
lerin bazılarının ilişkisiz konulardan oluştuğu ve gereğinden fazla uzun olduğunu 

38 Kuramdan Uygulamaya Hayat Bilgisi Öğretimi



belirtmiş ve programda değerlendirme boyutuna yer verilmediğini söylemiştir. 
Bunun yanında toplu öğretim anlayışının yalnızca programda kalması ve uygu-
lamalarda kendini göstermemesi, 1926 programında toplu öğretim anlayışının 
etkili olarak kullanılmadığını gösterebilir (Baysal, 2006b). 

1926 ilkokul programı, cumhuriyetin gereklerini içermesi, Latin alfabesinin 
kullanılması, toplu öğretime geçilmesi, hayat bilgisi dersinin ilk kez bu program-
da yer alması ve diğer derslerin merkezini oluşturması gibi yenilikler getirmesi 
bakımlarından önemli görülmektedir. Bunu yanında hayat bilgisi dersi konula-
rının bütünlük içinde ele alınmaması, konuların dağınık olması ve programda 
değerlendirme boyutuna yer verilmemesi, programın eksik kalan yönleri olarak 
sıralanabilir. 

1936 İlkokul Programı ve Hayat Bilgisi Dersi 

1926 ilkokul programını cumhuriyetin getirdiği yenilikler çerçevesinde bi-
çimlenen yeni ihtiyaçlara göre düzenlemek için hazırlanan 1936 ilkokul prog-
ramında ilk defa milli eğitimin amaç ve ilkelerine geniş olarak yer verilmiş; öğ-
rencilerin gelişim özelliklerine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmıştır (Erkan, 
1996; Kalaycı, 1988). Öğrencilerin ezberden kurtulması, gerçek konulara yönelik 
gözlemler ve incelemeler yaparak ulusal sorunlarla ilgilenmeleri amaçlanmıştır 
(Şahin, 2009). Atatürk ilkelerinin ilk kez bu programda yer aldığı, çocuğun etkin-
liğine, ilgi ve ihtiyaçlarına önem veren toplu öğretim esasına dayalı olarak geliş-
tirdiği, ancak 1926 programında gözlenen çok yönlü içerikten uzaklaşılamadığı 
görülmüştür (Salı ve Arslan, 2000). 1936 programı milli bir nitelik taşıması ve yeni 
yetişecek nesillere cumhuriyet rejiminin görüşlerini benimsetmeyi amaçlamasıyla 
ayrı bir öneme sahip olmuştur (Baysal, 2006b; Gözütok, 2003). 

Programda, bir önceki programda olduğu gibi, toplu öğretim yöntemine vur-
gu yapılmış; bu devredeki derslerin hayat bilgisi dersi etrafında verileceği belir-
tilmiştir. Bu kapsamda tarih, coğrafya, tabiat ve yurt bilgisi derslerinin ayrı birer 
ders halinde değil, hayat bilgisi dersiyle birlikte verilmesi gerektiği vurgulanmıştır 
(MEB, 1936).  

Programda hayat bilgisi dersinin beş hedefi olduğu belirtilmiştir. Bunlar 
(MEB, 1936); 

1. İlk üç sınıfta okuyan öğrencilerin doğal, sosyal yaşamı kavramasını sağ-
lamak,

2. Çocuğun yaşadığı çevresini, coğrafi bakımdan incelemesini sağlamak,
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3. Önemli tarihi olaylara dikkatlerini çekerek, çocuklarda tarih bilinci 
oluşturmak,

4. Doğal güzelliklere yönelik farkındalık uyandırmak ve sevdirmek,

5. Vatana ve milletine karşı bağlılık hissetmesine yarayacak milli şuuru 
uyandırıp geliştirmek. 

Programın açıklamalar bölümünde hayat bilgisi dersinin tabiat bilgisi, tarih, 
coğrafya ve yurt bilgisi dersinin birinci devredeki temelini oluşturduğu ancak içe-
rik bakımından bu derslerden ayrıldığı, hayat bilgisinin çocuğun içinde bulundu-
ğu doğal ve sosyal çevreyi, onun seviyesine göre bütüncül olarak kavratmaya ça-
lıştığı vurgulanmıştır. Bu bağlamda hayat bilgisi, bütün birinci devre öğretiminin 
“belkemiği” ve “mihveri” olarak nitelendirilmiştir (MEB, 1936). 

1936 ilkokul programında hayat bilgisi dersinin işlenişine yönelik öğretme-
lere yönergeler verildiği görülmektedir. Bu kapsamda programda uygulama sıra-
sında öğretmene esneklik sağlanmış, etkinliklerin belirlenmesinde öğrencilerden 
görüş alınması ve bol araç-gereç kullanılması gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca sı-
nıf dışı uygulamalara ağırlık verilmesi, çocukların dersin içeriğini oluşturan do-
ğal olayları anlamalarında okul bahçesinden yararlanılması gerektiği belirtilmiştir 
(MEB, 1936). 1936 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının içeriği Tablo 2’de 
görülmektedir. 

Tablo 2’ye bakıldığında üç sınıfta da konuların öncelikle okula başlama oldu-
ğu, sonrasında evde ve ailede yaşam, sokakta ve kasabada yaşam, vücudumuz baş-
lıklarında toplandığı görülmektedir. Bunun yanında belirli günlerin zamanlarında 
kutlanması için programda yer aldığı, yine her mevsimin de zamanı geldiğinde 
gerek sınıf içi gerekse sınıf dışı ortamlarda işlenmesine yönelik konuların olduğu 
görülmektedir. Bunlardan farklı olarak ise birinci sınıfta hayvanlar, yangın posta; 
ikinci sınıfta temizlik, askerlik ve üçüncü sınıfta nakil vasıtaları, iyilik kurumları, 
idari teşkilat, komşu kasabalar gibi konulara yer verildiği görülmektedir. Son ola-
rak 1936 yılı ilkokul programında hayat bilgisi dersi, I. devrede sırasıyla (1.,2. ve 
3.sınıflar) 5, 6 ve 7’şer saat okutulmuştur (MEB, 1936). 
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Tablo 2. 1936 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı İçeriği.

1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf
1. Dersanemiz 1. Tatil yaşayışları 1. Yeni dershanemizde
2. Okulumuz 2. Okula dönüş 2. Okulumuz
3. Evimiz ve ailemiz 3. Sonbahar geldi 3. Okulumuz ve civarı

4. Cumhuriyet Bayramı 4. Çarşıda veya Pazar yerin-
de sonbahar 4. Cumhuriyet Bayramı

5. Çarşıda sonbahar 5. Cumhuriyet Bayramı 5. Sonbahar

6. Bahçelerde sonbahar 6. Evde ve okulda kış hazır-
lıkları 6. Okul yolu

7. Okula gelmeden önce, 
okuldan çıktıktan sonra 7. Sıcak odamızda 7. Evimiz ve ailemiz

8. Sonbaharda çocukların 
oyunları 8. Evimiz ve ailemiz 8. Okulumuzun bulun-

duğu mahalle veya semt
9. Sokakta 9. İlk kar 9. Sokak
10. Bakkal veya aktar 
dükkânında 10. Yeni yıl 10. Yeni yıl

11. Kış geliyor 11. Kış eğlenceleri 11. Kış
12. Yeni yıl 12. Kış 12. Nakil vasıtaları

13. Evde oyun 13. Kış ve hastalıklar
13. Şehir ve kasabamı-
zın diğer mahalle veya 
semtleri

14. Dışarıda kış eğlenceleri 14. Vücudumuz 14. Bedenimiz
15. Evde kış eğlenceleri 15. Vücudumuza iyi bakalım 15. Hastalıklarımız

16. Gece ve gündüz 16. Giyeceklerimiz 16. Şehir veya kasaba-
mızdaki iyilik kurumları

17. Evimizdeki hayvanlar 17. Temizlik 17. Posta, telgraf ve 
telefon

18. Yangın 18. Sokakta 18. Şehir veya kasabamı-
zın idari teşkilatı

19. Hastalıklar 19. Caddede her gün rast 
gelinen insanlar

19. Şehir veya kasabamı-
za genel bakış

20. Vücudumuz 20. Evimiz
20. Okul bahçesinde zi-
raat tecrübeleri ve hava 
rasatları

21. İlkbahar geliyor 21. İlkbahar geldi 21. 23 Nisan Bayramı

22. Posta 22. Çarşıda veya Pazar 
yerinde ilkbahar 22. Bahar Bayramı
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23. Ziyaret 23. Sokakta ilkbahar 23. Çayır veya tarlada
24. İlkbaharda hayvanlar 24. Bağ ve bahçelerde bahar 24. Ormanda

25. Kuşlar ve öteki hayvanlar 25. (varsa) Parkta bahar 25. Deremizin ve gölü-
müzün kenarında

26. 23 Nisan Bayramı 26. 23 Nisan Bayramı 26. Deniz (varsa)

27. Bahar Bayramı intibaları 27. Bahar Bayramı
27. Kasabamızın 
civarındaki köylerden 
birinin tetkiki

28.Y az geliyor 28. Askerlik 28. Suyumuz
29. Pazar yerinde veya çar-
şıda yaz 29. Yaz yaklaşıyor 29. Komşu kasabalar

30. Ders yılı sonu 30. Suyumuz 30. Gökyüzü
31. Tatil geliyor 31. Ders yılı bitti

Kaynak: MEB, (1936). 
1936 ilkokul programı öğrencilerin gelişim özelliklerine dikkat çekmesi, milli 

nitelik taşıması, Atatürk İlkeleri’ne yer vermesi, hayat bilgisi dersinin mihver ders 
olarak kabul edilmesi ve toplu öğretime vurgu yapması bakımlarından önemlidir. 
Ancak hayat bilgisi ders içeriğinin 1926 programında olduğu gibi yoğun ve bilgi 
dolu olması, programın eksik yönleri olarak görülebilir.  

1948 İlkokul Programı ve Hayat Bilgisi Dersi

Bilgi öğretiminin temele alındığı ve konu-ünite sayısının çokluğu nedeniyle 
yüklü bir içeriğin olduğu 1948 programının temel görevlerinden biri, “milli kül-
türü aşılamak” tır (Şahin, 2009). Programda öğrencilere kazandırılmak istenen 
amaçlar toplumsal, kişisel, insan ilişkileri ve ekonomik hayat olmak üzere dört 
başlıkta sunulmuştur (Kalaycı, 1988). Programda milli eğitimin amaçları, ilkoku-
lun eğitim ve öğretim ilkeleri, köy ve şehir okulları için ders dağılımları, sınıflara 
özgü işlenecek üniteler ve bölümler, araç-gereç listesi yer almaktadır. Ayrıca prog-
rama çocukların gelişim özelliklerini içeren bir broşür eklenmiştir (Erkan, 1996; 
Kalaycı, 1988). 

Programda toplu öğretim ilkesi ve hayat bilgisi dersinin mihver ders olma 
işlevi devam etmiş (Karabağ, 2009; Sağlam, 2015) hayat bilgisi dersinin amacı ve 
üniteleri ayrıntılı olarak sunulmuştur (Bilasa, 2016). Dersin çevresel özellikler 
dikkate alınarak işlenmesi daha çok önem kazanmış, konuların sonlarına “Eğit-
sel Sonuçlar” başlığı taşıyan paragraflar eklenmiş; “Açıklamalar” başlığıyla veri-
len 18 madde ile öğretmene 1936 programına nazaran daha fazla yetki verilmiştir 
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(Çelenk vd., 2000). 1936 programında olduğu gibi 1948 ilkokul programında da 
hayat bilgisi dersi, I. devrede sırasıyla (1.,2. ve 3.sınıflar) 5, 6 ve 7’şer saat okutul-
muştur. 

Programın amaçlarının, çocuklarda toplumsal yaşama uyum sağlamada ta-
rihsel, coğrafi, ahlaki özelliklerden yola çıkmaya, doğa gözlemleri sonucunda elde 
ettikleri deneyimleri başka alanlarda kullanmalarına vurgu yaptığı söylenebilir. 

Programda bireysel farklılıkların ve gelişim özelliklerinin dikkate alınması, 
konuların geçmiş yaşantılarla ilişkilendirilmesi ve yaparak yaşayarak öğrenme-
nin benimsenmesi gibi ilkelere yer verilmiştir. Ancak getirdiği yeniliklere rağmen 
1948 programı pek çok eleştiriye maruz kalmıştır (Baysal, 2006b). Ders sayılarının 
çokluğu, içeriğin yoğunluğu ve konulardaki esnekliğin kaldırılması gibi durumlar, 
uygulamada güçlükler yaşanmasına sebep olmuştur (Kalaycı, 1988). Programın 
kuru ve ansiklopedik bilgilerle dolu olması, çocukların yaş, gelişim düzeyi, ilgi ve 
ihtiyaçlarına uygun olmaması ve bölgesel özelliklere göre uyarlanmaması gibi du-
rumlar ilke ve amaçların uygulamayla çeliştiğini göstermiştir (Erkan, 1996). Top-
lu öğretim ilkesine göre geliştirilmesine rağmen içeriğin yüklü olması ve öğretim 
materyali ile öğretmen sayısındaki yetersizlikler, uygulamaya yeterince yansıma-
dığını göstermiştir (Salı ve Arslan, 2000). Ayrıca, değerlendirme etkinliklerinin 
nasıl gerçekleştirileceği belirtilmemiş, dersin işlenmesiyle ilgili açıklamalar bölü-
münde değerlendirmenin nasıl gerçekleşeceği konusunda çok az bilgi verilmiştir 
(Çelenk vd., 2000). Dolayısıyla uygulamada yaşanan güçlüklerin yanında prog-
ramda değerlendirme boyutunun ihmal edilmesi, 1948 programının zayıf yönü 
olarak görülebilir.  

1948 ilkokul programının, çağın gerekleri çerçevesinde, kendinden önceki 
programlara göre daha kapsamlı olarak hazırlandığı görülmektedir. Hayat bilgisi 
programında konuların bitimine “Eğitsel Sonuçlar” ile öğretme-öğrenme sürecin-
de öğretmenin dikkat etmesi gereken hususlara yönelik “Açıklamalar” başlıkları-
nın eklenmesi, programın en büyük yeniliklerindendir. Bunun yanında konuların 
bilgi yüklü olması ve öğrencileri ezbere yöneltmesi, programın eksiklikleri arasın-
da sıralanabilir. 

1968 İlkokul Programı ve Hayat Bilgisi Dersi

1961 yılında kabul edilen 222 sayılı İlköğretim Kanunu ile 1962 yılında 
toplanan VII. Millî Eğitim Şûrası, Türkiye’de program geliştirme çalışmalarını hız-
landırmış, bu kapsamda 1962 taslak programı beş yıl süreyle deneme okullarında 
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uygulanmıştır (Demirel, 1992). Denendikten sonra 1968-1969 öğretim yılında 
tüm ülkede yürürlüğe giren program normal, çift öğretim ve birleştirilmiş sınıf 
uygulamaları yapan okulların ortak bir anlayışta birleşmesi, kullanılacak yön-
tem-tekniklere yönelik görüş birliğinin sağlanması, uygulamaların kolaylaşması 
ve verimin artması amacıyla hazırlanmıştır (Kalaycı, 1988). 1968 programıyla de-
mokratik yaşama alışkanlığı benimseyen, çevresine uyum sağlayan, ulusal bilince 
sahip, yaşına ve gelişim özelliklerine uygun biçimde kendini gerçekleştiren, iyi 
üretici ve tüketici özelliklerine sahip bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır (Erkan, 
1996). 

Önceki programlarda 1. 2. ve 3. sınıflar için olan toplu öğretim anlayışının, 4. 
ve 5. sınıfta da uygulanması, programın getirdiği yeniliklerdendir. Bu kapsamda 
1948 programında tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgileri dersleri, 1968 programın-
da “Sosyal Bilgiler”, “Tabiat Bilgisi” ve “Tarım dersleri”, “Fen ve Tabiat Bilgileri” 
başlığı altında toplanarak ilkokulun tüm sınıflarında toplu öğretim uygulamasına 
geçilmiştir (Arslan, 2000; Salı ve Arslan, 2000). Buna göre ikinci devre derslerinin 
Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersleri etrafında toplulaştırılarak organik bir bü-
tün oluşturulması ile öğrencilerin çevrelerinde karşılaştıkları varlıkları ve olayları, 
aralarındaki doğal ilişkileriyle birlikte toplu olarak inceleyebilmeleri amaçlanmış-
tır (MEB, 1995). Bunun yanında programda hayat bilgisi, sosyal bilgiler ve fen 
bilgisi dersleri için birleştirilmiş sınıf programına, sosyal bilgiler ve hayat bilgisi 
derslerinde aktarılacak olan Atatürkçülük konularına yer verildiği görülmektedir 
(MEB, 1995). 1968 programının getirdiği bir başka yenilik ise, planlama anlayışı-
nın programda yer alması olmuştur. Bu kapsamda programın ve derslerin genel 
amaçlarına ulaşılmasında planlamanın önemi üzerinde durulmuş; öğretmenlerin 
hazırlayacağı plan çeşitleri yıllık plan, ünite planı ve günlük plan başlıklarıyla be-
lirtilmiştir (Çelenk vd., 2000). 

Program uygulanmaya başlanmasıyla, programla ilgili geliştirme çalışmaları 
yapılmış ve aksayan yönlerin giderilmesine yönelik önlemler alınmıştır (Demirel, 
1992). Gözütok (2003) ise, 1968 programının eğitim sistemine ünite ve konula-
rın işlenmesinde hazırlık, planlama, ünite ve küme çalışması, araştırma, incele-
me, kendi kendine öğrenme, tartışma ve değerlendirme gibi yenilikler getirdiğini, 
ancak uygulama sonuçlarının değerlendirme ve düzenlenmesinin iyi yapılma-
masından dolayı başarısızlığa uğradığını belirtmiştir. 1968 programı, yakından 
uzağa, somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora ilkelerine dayalı ola-
rak, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, psikomotor gelişim özelliklerine uygun olarak 
hazırlanmış, ancak önceki iki programda her ünitenin sonunda yer alan eğitsel 
sonuçlara 1968 programında yer verilmemiştir (Sönmez, 1998). 
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Hayat bilgisi dersi, 1962 ve 1965 program taslaklarında, toplum ve ülke ince-
lemeleri dersleri başlığıyla yer almıştır (Sönmez, 2010). 1968 programının yürür-
lüğe girmesiyle hayat bilgisi dersi öğretim programı 30 yıl süreyle çok az değişik-
liklerde en uzun süre uygulanan programlardan birisi olmuştur (Baysal, 2006b; 
Çelenk vd., 2000). Bunun nedeni olarak ise, 1962 program taslağının sonucunda 
oluşturulması gösterilebilir (Tay ve Baş, 2015). Programda hayat bilgisinin “göz-
lem, yaşama, iş ve deney dersi” olarak tanımlandığı ve dersinin amaçlarına ayrın-
tılı biçimde yer verildiği görülmektedir (MEB, 1969).

Programda hayat bilgisi dersinin genel amaçları ifade edilmiş, derslerin sınıf 
düzeyindeki amaçlarına yer verilmemiştir (Çelenk vd., 2000). Genel amaçlarda 
çocuğun doğaya, sosyal, ekonomik, toplumsal yaşama uyumu için sahip olma-
sı gereken nitelikler üzerinde durulduğu; yurttaşlık, demokrasi ve milli değerle-
rin içselleştirilmesinin vurgulandığı ve işbirliği içinde yaşamaya dikkat çekildiği 
söylenebilir. Bu amaçlar ışığında programın nasıl uygulanacağı açıklamalar bölü-
müyle ayrıntılı biçimde anlatılmış; hayat bilgisi üniteleri işlenirken, “Programın 
Uygulanmasıyla İlgili Genel Esaslar”ın göz önünde bulundurulması (MEB, 1969) 
önerilmiştir. Programda konu başlıkları, ünite olarak isimlendirilmiş; birinci sı-
nıfta yedi, ikinci ve üçüncü sınıfta sekiz üniteye yer verilmiştir. Ayrıca her sınıf 
düzeyinde işlenecek belirli gün ve haftalar listesi hayat bilgisi dersini işlerken kul-
lanılacak araçlar listesi yer almaktadır. 1968 programındaki ünite başlıkları Tablo 
3’te yer almaktadır. 

Tablo 3: 1968 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı Üniteleri.

1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf

1.Ünite Okul hayatımız Yeni ders yılımız Çevremizi tanıyalım

2.Ünite Cumhuriyet Bayramı ve 
Atatürk Çevremizde sonbahar Cumhuriyet Bayramı ve 

Atatürk

3.Ünite Evimiz ve ailemiz Cumhuriyet Bayramı 
ve Atatürk İlçemizi tanıyalım

4.Ünite Yeni yıl Çevremizde kış Sağlığımızı koruyalım

5.Ünite Sağlığımızı nasıl koru-
yalım Taşıtlar ve trafik Yeryüzü ve gökyüzünde 

gördüklerimiz

6.Ünite Bizim bayramımız: 23 
Nisan Haberleşme Köyü tanıyalım

7.Ünite Ders yılı sonu Çevremizde bahar Çevremizde kullandığı-
mız alet ve makinalar

8.Ünite Ders yılı sonu Ders yılı sonu

Kaynak: MEB, (1969). 
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Tablo 3’te görüldüğü gibi birinci sınıf üniteleri okul ve ev yaşamı, yeni 
yıl, sağlıklı yaşam, 23 Nisan; ikinci sınıf üniteleri taşıtlar ve trafik, haberleşme, 
mevsimler ve üçüncü sınıf üniteleri yakın çevreyi tanıma, dünyanın oluşumu, gece 
ve gündüz gökyüzü, yıldızlar, yaşamda kullanılan aletler gibi konulardan oluşmuş-
tur. Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk Ünitesi’nin ise tüm sınıf düzeylerinde ortak 
olduğu görülmektedir. 1968 yılı ilkokul programında hayat bilgisi dersi, I. devrede 
(1., 2. ve 3.sınıf) 6’şar saat okutulmuştur (MEB, 1995). Son olarak 1968 Hayat Bil-
gisi Programında değerlendirme çalışmalarına ilişkin bir başlığın bulunmaması, 
ünitelerin değerlendirilmesinde programın planlama ve uygulama bölümündeki 
açıklamaların yönlendirici olması (Çelenk vd., 2000), programın zayıf yönlerin-
den biri olarak görülebilir. 1968 programı kendinden önceki programlardan daha 
çağdaş ve gelişmiş olarak nitelendirilmesinin yanında, programının uygulanma-
sında geleneksellikten uzaklaşılmadığı görülmüştür (Erkan, 1996). 

1968 ilkokul programı, taslak programın uygulanıp aksaklıkların belirlen-
mesi ve giderilmesinden sonra yürürlüğe girmesiyle cumhuriyet dönemindeki 
program geliştirme çalışmaları arasında farklı bir öneme sahiptir. Bu programda 
yer alan hayat bilgisi dersi ise, en uzun yürürlükte kalan ders olması ve dersin 
özel amaçlarının ayrıntılı biçimde açıklanmasıyla, diğer programlardan farklılık 
göstermektedir. Bunların yanında programda değerlendirme başlığının olmaması, 
programın eksik yönlerindendir. 

1998 İlkokul Programı ve Hayat Bilgisi Dersi

1998 ilkokul programı, 1990 yılında MEB tarafından başlatılan “Milli Eğitim 
Geliştirme Projesi” kapsamında geliştirilmiş; 1993-1994 yıllarda pilot uygulama-
ları gerçekleştirildikten sonra 1998 yılından itibaren ülke genelinde yaygınlaştı-
rılmıştır (Karabağ, 2009). Davranışçı yaklaşım temelinde, çerçeve niteliği taşıyan 
1998 programında ünitelerin işlenmesinde öğretmenlere esneklik sağlanmış; çev-
resel koşulların etkisiyle bazı konuların program dışında kalabileceği, programda 
yer almayan konuların ise eklenebileceği belirtilmiştir (Şahin, 2009).  

Programda Türk Milli Eğitiminin Amaçları ve Temel İlkeleri, ilköğretimin 
amaçları ile haftalık ders çizelgesi ve açıklamalara yer verilmiştir. Ders bazında ba-
kıldığında programın uygulanmasıyla ilgili esaslara, belirli gün ve haftalara, dersin 
genel hedefleri ve özel hedeflerine, üniteler ve sürelerine yer verilmiştir (MEB, 
2000a). Bu programda hayat bilgisi dersi ilk üç sınıfta 5’er saat okutulmuştur. 
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1998 ilköğretim programında hayat bilgisi dersine yönelik 26 genel amaç be-
lirlenmiştir. Genel amaçlar incelendiğinde, bu amaçların yaklaşık %70’inin du-
yuşsal, diğerlerinin ise ağırlıklı olarak bilişsel olmak üzere, bilişsel ve devinimsel 
alana yönelik olduğu görülmektedir. Bu bağlamda 1998 programında Hayat Bilgi-
si Dersi Öğretim Programı’nın vatandaşlık aktarımına uygun olarak hazırlandığı 
söylenebilir (Öztürk ve Dilek, 2002, s. 59). Programda ayrıca her sınıf düzeyine 
yönelik bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özellik taşıyan özel amaçlar ve davranışlar 
da belirlenmiştir (Çelenk vd., 2000). Özel amaçlar, farklı sınıflarda, sıklıkla aynı 
özelliği vurgulayan nitelikte olup, sınıf düzeylerine göre daha ayrıntılı biçimde ele 
alınmıştır (Belet, 1999). 

Programda ünitelerin sürelerine yer verilerek, ünitenin önemi açıklanmış; 
hangi hedef-davranışların kazandırılacağı ile konular listesi ayrıntılı olarak ve-
rilmiştir. Buna yönelik örnek öğrenme-öğretme etkinlikleri ile ölçmenin nasıl 
gerçekleşeceğine yönelik örnek formlar sunulmuştur (MEB, 2000a). Bu haliyle 
çerçeve niteliği taşıyan programda öğretmenlere esneklikler sunularak, ünitelerin 
sırasıyla işlenme zorunluluğu olmadığı, kimi konuların ünite dışında kalabilece-
ği belirtilmiştir (Şahin, 2009). 1998 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’ndaki 
üniteler Tablo 4’te sunulmuştur.

1998 programında bir yenilik olarak alternatif ölçme değerlendirme teknik-
lerinin kullanılması önerilmiştir. Her sınıf düzeyinde belirtke tabloları verilmiş; 
üniteler işlenirken “Ölçme” başlığıyla o üniteyi değerlendirirken kullanılabile-
cek ölçme araçlarından söz edilmiş ve örnekler sunulmuştur (Çelenk vd., 2000). 
Nitekim değerlendirme boyutu, programa kendini yenileme ve geliştirme şansı 
veren bir tamamlayıcı (Belet, 1999) olarak görülmektedir ve 1998 programında 
değerlendirme boyutuna yer verilmesi, programın çağdaş eğitim anlayışına da-
yandığını gösterebilir. Ancak Ulubey ve Aykaç (2017) 1998 programına ilişkin 
olarak uygulamada bilgi ölçmeye dayalı yazılı, sözlü veya çoktan seçmeli testlerin 
benimsendiğini belirtmişlerdir. Dolayısıyla 1998 programında öğretim sürecinin 
etkinleştirilmesine yönelik yapılan değişikliklerin, uygulamada karşılığını 
bulmadığı, öğrencinin pasif roller üstlendiği söylenebilir. 
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Tablo 4: 1998 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı Üniteleri.

1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf
1.Ünite Okula başlıyorum Okulumuz açıldı Okulumuz açıldı

2.Ünite
Sınıf etkinliklerine 
katılım ve görev 
paylaşımı

Okulda ve evde dayanışma Bilinçli tüketicilik ve 
verimlilik

3.Ünite Cumhuriyet Bayra-
mı ve Atatürk

Cumhuriyet Bayramı ve 
Atatürk

Cumhuriyet Bayramı ve 
Atatürk

4.Ünite Ben ve ailem Sağlıklı büyüyelim Yaşadığımız yer
5.Ünite Yılın bölümleri Taşıtlar ve trafik Toplum hayatımız

6.Ünite Güneş ve 
Dünya’mız İletişim Sağlıklı büyüyelim

7.Ünite Sağlıklı büyüyelim Görüyorum ve duyuyo-
rum Çevremizdeki canlılar

8.Ünite Bizim bayramımız 
23 Nisan

Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı Dünya ve uzay

9. Ünite Çevremizdeki 
canlılar Çevremizdeki canlılar Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı
10.Ünite Tatile girerken Dünya ve uzay Çevremizdeki maddeler
11.Ünite Tatile girerken Hareket ve kuvvet
12. Ünite Tatile girerken

Kaynak: MEB, (2000a, 2000b, 2000c). 

1998 ilkokul programı davranışçı kuramın ilkeleri temel alınarak hazırlan-
mıştır. Programın getirdiği yenilikler arasında, çevresel koşullara dayalı olarak 
konuların seçiminde öğretmenlere esneklik sağlaması ve öğretim durumlarının 
iyileştirilmesi ile ölçme-değerlendirme süreçlerine yönelik örnek formlar sun-
ması sayılabilir. Baysal (2006a), hayat bilgisi dersine ilişkin 1924 programından 
1998 programına kadar yaparak yaşayarak öğrenmeye vurgu yapıldığını ancak 
uygulamada bunun gerçekleşmediğini belirtmiştir. Bu süreçteki ilkokul program-
ları, her ne kadar öğrenciyi merkeze alan ve çağdaş ilkelere dayalı olarak gelişti-
rilmiş olsalar da öğrencilere deneyimleyerek öğrenme olanağı sunmadıkları dü-
şünülebilir.  
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2005 İlkokul Programı ve Hayat Bilgisi Dersi 

Ülkenin toplumsal ve sosyal bakımdan kalkınmasının yanında gelişmiş 
ülkelere ayak uydurma çabası, ilköğretim programlarının yeni durumlara uygun 
biçimde geliştirilmesini beraberinde getirmektedir. 1900’lü yılların sonlarında 
başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünya genelindeki pek çok ülke-
deki eğitim programlarında yapılandırmacı anlayışın hâkim olması, ülkemizde de 
karşılığını bulmuştur ve 2005 programının yapılandırmacı anlayış temel alınarak 
geliştirilmesini beraberinde getirmiştir (Akyürek-Tay ve Baş, 2017). Bunun sonu-
cu olarak, Millî Eğitim Bakanlığı 2004 yılında ilköğretim 1.-5. sınıf Türkçe, Hayat 
Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji ve Matematik öğretim programlarını, ya-
pılandırmacı yaklaşımı temel alarak hazırlamış ve 2005-2006 öğretim yılında Tür-
kiye genelinde uygulamaya koymuştur. 

2005 yılı ilköğretim programları geliştirilirken Türkiye Cumhuriyeti’nin de-
vamlılığı, dünyada yaşanan değişmeler ve gelişmeler, Avrupa Birliği normları, 
hedefleri ve eğitim anlayışları ile PISA, TIMMS ve PIRLS gibi uluslararası başa-
rı değerlendirme çalışmaları referans noktası olarak kabul edilmiştir. Yenilenen 
programların eski programlardan farklı yönleri ayrıntılı olarak açıklanmış; bilişsel 
ve yapılandırmacı anlayışa, sarmallık ilkesine, alternatif değerlendirme yaklaşım-
larına, tüm dersler için olan sekiz ortak beceriye, hedef-davranış yerine kullanı-
lan “kazanımlar” ifadesine vb. vurgu yapılmıştır (MEB, 2005). Bunun yanı sıra 
programda öğretim programlarının ögeleri ve içeriği oluşturulurken temel alınan 
ilkeler sıralanmış; programların toplumsal, bireysel, ekonomik, tarihsel ve kültürel 
temelleri ortaya konmuş; programlardaki ortak beceriler açıklanmış, ürün ve öğ-
renmenin değerlendirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuş ve öğrenci, öğret-
men ve veli rolleri açıklanmıştır (MEB, 2005). Bu programda yer alan Hayat Bilgisi 
Dersi Öğretim Programı, 22 Nisan 2009’da Danıştay 8. Daire tarafından Türk Milli 
Eğitimi’nin amaçlarına hizmet etmede yetersiz olduğu gerekçesiyle iptal edilmiş 
ve küçük değişikliklerle hazırlanan, neredeyse eskisinin aynısı olan yeni program 
14 Mayıs 2009 tarihinde Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edile-
rek yürürlüğe konmuştur (MEB, 2009; Sağlam, 2015; Akyürek-Tay ve Baş, 2017). 
Buna dayalı olarak bu bölümde 2005 ve 2009 hayat bilgisi dersi öğretim program-
ları birlikte ele alınmıştır. 

Hayat bilgisi dersi öğretim programında birey biyolojik, psikolojik, sosyal ve 
kültürel bütünlük temelinde gerçekleşen değişimin hem öznesi hem de nesnesi 
olarak yer almıştır (MEB, 2005). Çocuğun öğrenme sürecinde ezberden uzak dur-
ması, eğlenerek öğrenmesi, yaşamı için gereksinim duyacağı bilgi ve becerilere 
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önem vermesi ve bunlara ulaşabilmesi, çocuğun her yönüyle geliştirilmesi ilkeleri 
benimsenmiştir (MEB, 2005). 

Programda öğrencinin öğrenme sürecine etkin katılımı sağlanmış, bilgilerin 
tamamen öğrencinin kendisi tarafından anlamlandırıldığı yapılandırmacı yakla-
şım benimsenmiş, öğrencilerin bilgilere kendisinin ulaşacağı, bu bilgileri yorum-
layarak yeni bilgiler üreteceği, bilgi toplumunun koşullarına uygun bir öğretim 
yöntemi geliştirilmeye çalışılmıştır (Merter, 2005). Programda insan kavramı, tüm 
yönleriyle ele alınmış ve “birey”, “toplum” ve “doğa” olmak üzere üç ana öğrenme 
alanı belirlenmiştir. Hayat bilgisi dersi için özellikle benimsenen toplu öğretim 
yaklaşımının da bir gereği olarak, bu öğrenme alanlarını aynı anda kuşatabilen üç 
tema belirlenmiştir. “Okul Heyecanım”, “Benim Eşsiz Yuvam” ve “Dün, Bugün, Ya-
rın” olarak adlandırılan temalar, yaşam becerileri, ara disiplinler ve diğer derslerle 
ilişkilendirilmiştir (MEB, 2005; 2009). Programın çatısı Şekil 1’de görülmektedir. 

Okul Heyecanım

Benim Eşsiz 
Yuvam

Dün,  
Bugün, Yarın

BİREY TOPLUM 
DOĞA

BİREY TOPLUM 
DOĞA

BİREY TOPLUM 
DOĞA

Yaşam Becerileri

Kişisel Nitelikler

Ara Disiplinler

Diğer Derslerle İlişkiler

Şekil 1. 2005 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programın Çatısı (MEB, 2009)

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nda çocuklarda temel yaşam becerile-
ri ve olumlu kişisel nitelikler geliştirmeleri amaçlanmış; bu kapsamda çocukların 
doğrudan gözlenebilir davranışlarının yanı sıra, bilgi, beceri, tutum ve değerleri 
de içeren ifadelerden oluşan kazanımlar belirlenmiştir. Kazanımlar belirlenirken 
konu bütünlüğünden çok, beceriler esas alınmış; hayat bilgisi ile diğer derslerin 
kazanımları ve ara disiplinlere ilişkin kazanımlar arasında da ilişkiler gözetilmiştir 
(MEB, 2005;2009). 

2005 Hayat Bilgisi Öğretim Programında programın yapısının ve ögeleri-
nin ayrıntılı biçimde açıklandığı görülmektedir. Bu bağlamda kazanımlara ilişkin 
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etkinlik örnekleri sunulmuş; etkinlikleri yaparken kullanılabilecek olan strateji-
yöntem-teknikler ve odaklanılması gereken kavramlar belirtilmiştir. Açıklamalar 
başlığı ile kazanımın hangi beceri, değer ve ara disiplinlerle ilişkili olduğu; diğer 
derslerle ilişkilendirme kapsamında hangi dersin ve hangi kazanımla ilişkilendi-
rilebileceği üzerinde durulmuştur. Ayrıca, ölçme değerlendirmenin hangi ölçme 
araçlarıyla gerçekleştirileceği de açıklanmıştır (MEB, 2009). Bu haliyle bakıldığın-
da 2005 programının cumhuriyetin ilanından bu yana geliştirilen en kapsamlı ve 
ayrıntılı program olduğu söylenebilir. 

2005 Hayat Bilgisi Öğretim Programı’nda amaç, öncelikle “öğrencilerin temel 
yaşam becerilerini kazanmalarına ve olumlu kişisel nitelikler geliştirmelerine 
yardımcı olmak” olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerde Tab-
lo 5’te yer alan beceriler ve kişisel nitelikler geliştirilmek istenmekte ve program, 
aşağıda belirtilen ara disiplinlere özgü kazanımlarla bütünleştirilmektedir (MEB, 
2009): 

Tablo 5: 2009 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı Beceriler, Kişisel Nitelikler ve 
Ara Disiplinler.

Beceriler Kişisel Nitelikler Ara Disiplinler
• Eleştirel düşünme
• Yaratıcı düşünme
• Araştırma
• İletişim
• Problem çözme
• Bilgi teknolojilerini kullanma
• Girişimcilik
• Türkçeyi doğru, etkili ve güzel 

kullanma
• Karar verme
• Kaynakları etkili kullanma
• Güvenlik ve korunmayı sağla-

ma
• Öz yönetim
• Bilimin temel kavramlarını 

tanıma
• Temalarla ilgili temel kavram-

ları tanıma 

• Öz saygı 
• Öz güven
• Toplumsallık
• Sabır
• Hoşgörü
• Sevgi
• Saygı
• Barış
• Yardımseverlik
• Doğruluk
• Dürüstlük
• Adalet
• Yeniliğe açıklık
• Vatanseverlik
• Kültürel değerleri 

koruma ve geliş-
tirme

• Afetten korunma ve 
güvenli yaşam

• Girişimcilik
• İnsan hakları ve va-

tandaşlık
• Kariyer bilinci geliş-

tirme
• Özel eğitim
• Rehberlik ve psikolo-

jik danışma
• Sağlık kültürü
• Spor kültürü ve olim-

pik eğitim 

Kaynak: MEB, (2009). 
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Programda, öğrencilere kazandırılacak temel ve özel beceriler, kişisel nitelik-
ler, ara disiplinlerle bağlantılar ve Atatürkçülük ile ilgili konular ayrıntılı olarak 
açıklanmış ve kazanımlarla ilişkilendirilmiş, bunların kazanımlara göre dağılım-
ları tablolar halinde sunulmuştur. Örneğin; “eleştirel düşünme” becerisi, 1. sınıf 
Okul Heyecanım temasında A.1.38 Okuldaki kaynakların neden bilinçli tüketil-
mesi gerektiğini açıklar kazanımı ile, 2. sınıf Benim Eşsiz Yuvam temasında B.2.16. 
Aileyi ilgilendiren konularda karar alınırken görüş bildirir ve bunun insan hak ve 
hürriyetleriyle ilişkisini kurar kazanımı ile ve 3. sınıf Dün, Bugün, Yarın temasın-
da C.3.10. Bayram kutlamalarına katılarak, milli bayram günlerimizle geçmişte 
yaşanan tarihi olaylar arasında bağ kurar kazanımı ile eşleştirilmiştir. Kazanılma-
sı beklenen kişisel niteliklerden “öz saygı” ya bakıldığında, 1. sınıf Okul Heyeca-
nım temasında A.1.18. Arkadaşları ile benzer ve farklı yönlerini fark eder kaza-
nımı ile, 2. sınıf Benim Eşsiz Yuvam temasında B.2.24. Çevresindekilerin kabul 
edilemeyen önerileriyle karşılaştığında etkili reddetme davranışı sergiler kazanı-
mı ile ve 2.sınıf Dün, Bugün, Yarın temasında C.2.2. Önceki yıllarda ve şimdi tek 
başına yapabildiği ve yapamadığı davranışları karşılaştırarak zaman içinde nasıl 
bir değişim geçirdiğini fark eder kazanımı ile eşleştirilmiştir.

2005 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nda öğrenme-öğretme sürecinin 
temalar, ara disiplinler, beceriler, kişisel nitelikler ve kazanımlar dikkate alınarak 
tasarlanmasının önemi vurgulanmıştır. Ayrıca programda öğrencilerin öğrenme-
öğretme sürecine aktif katılımının üzerinde durulmuş ve öğretmenlerin öğrenme-
öğretme ortamlarını düzenlerken öğrencilerin sahip oldukları değişik öğrenme 
stillerinin ve zekâ alanlarının dikkate alınmasının gerekliliği açıklanmıştır (MEB, 
2009). Programda öğrenme-öğretme sürecinde özellikle etkinliklerin üzerinde 
durulmuş ve etkinlikleri uygulama süreci ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Bu kapsam-
da etkinliklerin özünün ve başlangıç noktasının “çocukla bir olgu/olay arasındaki 
doğrudan karşılaşma, çocukla çevresindekinin doğrudan etkileşimi ve bu dene-
yim sonucunda çocuğun kendi fiziksel ve zihinsel çabasıyla doğrudan öğrenmesi” 
(MEB, 2005) olduğu belirtilmiştir. Yine, programda her tema ve sınıf için kazanıl-
ması beklenen kavramlar listelenmiş, öğretmenin rolü, programın süresi, belirli 
gün ve haftalar açıklanmıştır. Ayrıca programın başarıyla uygulanmasında aile 
katılımı, okul-aile iş birliği üzerinde durulmuştur. 

Değerlendirme boyutu ürün ve süreç temeline göre oluşturulmuş; öğrencilerin 
ne bilmediklerini değil ne bildiklerini görmeye yarayan bir araç olarak düşünül-
müştür. Bu gerekçeyle programdaki ölçme ve değerlendirme etkinlikleri, yapıcı ve 
geliştirici roller üstlenmiştir (Karabağ, 2006). Bu kapsamda değerlendirme araçla-
rı gözlem, öz değerlendirme, akran ve grup değerlendirme, öğrenci ürün dosyası 
gibi duyuşsal performansı değerlendirmede kullanılan farklı ölçekler ve ölçütleri 
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içermiştir. Programda her sınıf ve tema için kazanımlar ve etkinlik örneklerine 
uygun olarak ölçme ve değerlendirme süreci ile ilgili önerilerde bulunulmuştur 
(ERG [Eğitim Reformu Girişimi], 2005).

2015 İlkokul Programı ve Hayat Bilgisi Dersi

Türkiye’de 30 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6287 numaralı Kanun kap-
samında 4+4+4 eğitim sistemine geçilmesi, öğretim programlarının da gözden ge-
çirilmesini gündeme getirmiştir. Bu kapsamda geliştirilen 2015 Hayat Bilgisi Dersi 
Öğretim Programı’nın vizyonu; “temel yaşam becerilerine sahip, kendini tanıyan, 
sağlıklı ve güvenli bir yaşam süren, doğaya ve çevreye duyarlı, araştıran, özgüveni 
yüksek, kendisi ve çevresiyle barışık, milli ve manevi değerleri içselleştirmiş birey-
ler yetiştirmek” olarak belirlenmiştir (MEB, 2015). 

Programın ünite temelli yaklaşımın benimsendiği, çocuk merkezli, toplu 
öğretime dayalı ve sarmal programlama anlayışı çerçevesinde geliştirildiği söy-
lenebilir (Akyürek-Tay ve Baş, 2017). Hayat bilgisi dersine yönelik 14 özel amaç 
cümlesinin yer aldığı programda, dersin becerileri ve değerleri, organizasyon 
yapısı, ölçme değerlendirme anlayışı ile programın uygulanmasına ilişkin açık-
lamalar yer almaktadır. 2015 programındaki kazanımların 2009 programına göre 
%50 azaltıldığı (Tay ve Baş, 2015) ve önceki yıllarda uygulanan programlara göre 
oldukça sadeleştirildiği görülmektedir (Gündoğan, 2017). 

Programın amaçları incelendiğinde okul, aile, sosyal ve doğal yaşama yönelik 
amaçların yer aldığı, kimi değer ve becerilerin geliştirilmesinin vurgulandığı gö-
rülmektedir. 2015 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında 22 beceri ve 20 değe-
re yer verilmiştir. Programda yer alan beceri ve değerler Tablo 6’da sunulmuştur. 

2015 programında hayat bilgisi dersi birinci ve ikinci sınıflarda dörder saat, 
üçüncü sınıfta ise üç ders saati olarak tasarlanmış, her üç sınıf düzeyinde aynı 
isimle yer alan altı üniteden oluşturulmuştur. Ünite isimleri “Ben ve Okulum”, 
“Ailem ve Evim”, “Sağlıklı Hayat”, “Güvenli Hayat”, “Ülkemi Seviyorum” ve “Doğa 
ve Çevre” olarak belirlenmiştir (MEB, 2015). Programda ders saatlerinin cum-
huriyetin ilanından günümüze kadar geliştirilen Hayat Bilgisi Dersi Öğretim 
Programları’ndan az olması, doğa boyutunu oluşturan fen ile ilgili konuların il-
kokul üçüncü sınıfta yeni eklenen “Fen Bilimleri” dersi kapsamında işlenecek ol-
masıdır (Akyürek-Tay ve Baş, 2017; Tay ve Baş, 2015). Birinci, ikinci ve üçüncü 
sınıflara ilişkin kazanım sayıları Tablo 7’de sunulmuştur. 

Tablo 7’de birinci sınıftaki kazanım sayısı 54 ile en fazla, üçüncü sınıfta yer 
alan kazanım sayısı ise 43 ile en az olarak görülmektedir. Bunun yanında birinci 
ve ikinci sınıflarda Ben ve Okulum ünitesinde; üçüncü sınıfta ise Güvenli Hayat 
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ünitesinde en fazla kazanıma yer verildiği görülmektedir. Kazanımların çoğunda, 
kazanımla ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Örneğin programda “1.2.6. Gün için-
de neler yapabileceğini planlar” kazanımına yönelik, oyun oynama, ders çalışma, 
dinlenme, uyuma, beslenme gibi işlere ayrılan süre üzerinde durulacaktır açık-
lamasına diğer kazanımlarda da benzer şekilde yer verilmiştir. Yaşaroğlu (2017), 
2015 Hayat Bilgisi Öğretim Programında her üç sınıfta bilişsel alan kazanımla-
rının, duyuşsal ve psiko-motor alan kazanımlarına göre yoğun olduğunu; bazı 
kazanımların hiçbir değişiklik olmadan tüm sınıf düzeylerinde tekrarlandığını 
belirtmiştir. 

Tablo 6: 2015 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı Beceriler ve Değerler.

Beceriler Değerler
• Araştırma
• Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma
• Değişim ve sürekliliği algılama
• Dengeli beslenme
• Doğayı koruma
• Girişimcilik
• Gözlem
• İletişim
• İş birliği
• Karar verme
• Kaynakların kullanımı
• Kendini koruma
• Kendini tanıma
• Kişisel bakım
• Kurallara uyma
• Mekânı algılama
• Milli ve kültürel değerleri tanıma
• Öz yönetim
• Sağlığını koruma
• Sorun çözme
• Sosyal katılım
• Zaman yönetimi 

• Adalet
• Bilimsellik
• Çalışkanlık
• Dayanışma
• Doğa Sevgisi
• Doğruluk
• Dürüstlük
• Estetik
• Güven
• Hoşgörü
• Merhamet
• Misafirperverlik
• Öz Güven
• Paylaşma
• Sabır
• Saygı
• Sevgi
• Sorumluluk
• Vatanseverlik
• Yardımlaşma

Kaynak: MEB, (2015)
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Tablo 6 incelendiğinde, 2015 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında 22 
beceri, 20 değere yer verildiği görülmektedir.

Tablo 7: 2015 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı Üniteleri ve Kazanım Sayıları.

Ünite 
No Ünite Adı

Kazanım Sayısı
1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf

1 Ben ve Okulum 14 11 6
2 Ailem ve Evim 6 6 6
3 Sağlıklı Hayat 12 7 5
4 Güvenli Hayat 7 8 10
5 Ülkemi Seviyorum 7 7 9
6 Doğa ve Çevre 8 10 7

Toplam 54 49 43

Kaynak: MEB, (2015). 
Programın ölçme-değerlendirme anlayışının süreç odaklı yaklaşım temeline 

dayandığı görülmektedir. Öğrencilerin bilgi, beceri, değer ve amaçları ne kadar 
edindikleri, sınıf içindeki performanslarına dayalı olarak belirleneceği; bu süreçte 
öğretmenin öğrencileri izleyeceği ve gerekli gördüğü yerlerde düzeltmeler yapaca-
ğı üzerinde durulmuştur (MEB, 2015). Ancak ölçme-değerlendirme uygulamala-
rına ilişkin örneklerin sunulmadığı görülmektedir.  2015 yılı ilkokul programı yal-
nızca iki sene yürürlükte kalmış ve bu haliyle okutulan en kısa program olmuştur.  

2018 İlkokul Programı ve Hayat Bilgisi Dersi

2017 yılında taslak olarak geliştirilen program, kamuoyunun görüş ve öneri-
lerine sunulduktan sonra Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı 
tarafından kabul edilerek 2017-2018 öğretim yılında yürürlüğe girmiştir (MEB, 
2017). Ancak programın yeniden gözden geçirilmesi ve küçük değişikliklerin ya-
pılmasıyla, 2018-2019 öğretim yılından itibaren yürürlükte olan 2018 İlkokul Ha-
yat Bilgisi (1., 2. ve 3. Sınıflar) Öğretim Programı kabul edilmiştir (MEB, 2018).

2018 yılında ilkokul programında öncelikle Millî Eğitim Bakanlığı Öğretim 
Programları’nın özellikleri, amaçları, perspektifi, değerler, yetkinlikler, ölçme de-
ğerlendirme, bireysel gelişim ve öğretim programları ile sonuç başlıklarına yer 
verilerek tüm öğretim programlarına yönelik ortak açıklamalarda bulunulmuş-
tur. Sonrasında ise Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programlarının özel amaçlarına, 
becerilerine, uygulamada dikkat edilecek hususlara, programın yapısı, ders kita-
bı forma sayıları ile kazanımlar ve açıklamalarına yer verilmiştir (MEB, 2018). 
Öğretim programlarının perspektifi başlığında tüm programlarda yer verilen kök 
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değerler adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, 
vatanseverlik, yardımseverlik olarak sıralanmış; bu değerlerin, öğrenme öğretme 
sürecinde gerek kendi başlarına gerekse diğer değerlerle ilişkilendirilerek sunul-
ması gerekliliği vurgulanmıştır (MEB, 2018). Bunun yanında programda Türkiye 
Yeterlilikler Çerçevesinde belirlenen sekiz anahtar yetkinlik yer almıştır. Bunlar; 
“Anadilde iletişim”, “Yabancı dillerde iletişim”, “Matematiksel yetkinlik ve bilim/
teknolojide temel yetkinlikler”, “Dijital yetkinlik”, “Öğrenmeyi öğrenme”, “Sosyal 
ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler”, “İnisiyatif alma ve girişimcilik” ve “Kültürel far-
kındalık ve ifade” olarak açıklanmıştır (MEB, 2018). 

Programda, eğitim süreci boyunca yapılan çok odaklı ölçme değerlendirmeye 
vurgu yapıldığı görülmektedir. Bu kapsamda ölçme-değerlendirme etkinliklerin-
de bireysel farklılıklara dikkat edilmesi, bilişsel ölçümlerin yanında duyuşsal ve 
psikomotor alanlarda da ölçümler yapılması ve öğretmen ile öğrencilerin aktif ka-
tılımıyla gerçekleşen sürece dayalı değerlendirmeyi esas almak gerektiği üzerinde 
durulmuştur (MEB, 2018). 

2018 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nda hayat bilgisi dersinin asıl 
amacının; temel yaşam becerilerine sahip, kendini tanıyan, sağlıklı ve güvenli bir 
yaşam süren, yaşadığı toplumun değerlerini özümseyen, doğaya ve çevreye du-
yarlı, araştıran, üreten ve ülkesini seven bireyler yetiştirmek olduğu belirtilmiştir 
(MEB, 2018). Bu genel amaç doğrultusunda derse yönelik 14 özel amaç belirlen-
miş ve her bir amacın kazanımlarda karşılığının olduğu vurgulanmıştır. 

Programın amaçları incelendiğinde çocuğun kendisine, çevresine ve doğaya 
yönelik farkındalık kazanmasının yanında milli, manevi, insani değerleri içselleş-
tirmesi ile sosyal katılım, öğrenmeyi öğrenme, bilimsel süreç, kaynakları verimli 
kullanma gibi becerilere de vurgu yapıldığı görülmektedir. Programda 23 adet te-
mel yaşam becerisine yer verilmiştir. Bunlar; “Araştırma”, “Bilgi ve iletişim tekno-
lojilerini kullanma”, “Değişim ve sürekliliği algılama”, Dengeli beslenme”, “Doğayı 
koruma”, “Girişimcilik”, “Gözlem”, “İletişim”, “İş birliği”, “Karar verme”, “Kariyer 
bilinci geliştirme”, “Kaynakların kullanımı”, “Kendini koruma”, “Kendini tanıma”, 
“Kişisel bakım”, “Kurallara uyma”, “Mekânı algılama”, “Milli ve kültürel değerleri 
tanıma”, “Özyönetim”, “Sağlığını kuruma”, “Sorun çözme”, “Sosyal katılım” ve “Za-
man yönetimi” olarak sıralanmıştır. Değerler ise programa yönelik olarak veril-
memiş, tüm programlarda ortak olan kök değerler içinde vurgulanmıştır. 2018 yılı 
öğretim programlarında yer alan kök değerler adalet, dostluk, dürüstlük, öz dene-
tim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverliktir (MEB, 2018). 
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Ünite temelli yaklaşım esas alınarak her üç sınıf düzeyi için aynı isimle 
“Okulumuzda Hayat”, “Evimizde Hayat”, “Sağlıklı Hayat”, “Güvenli Hayat”, “Ül-
kemizde Hayat” ile “Doğada Hayat” olarak altı ünite belirlenmiştir. Kazanımlar; 
sınıf düzeyi, ünite numarası ve kazanım numarası temelinde numaralandırılmıştır 
(MEB, 2018). Kazanım sayıları ve öngörülen ders süresi, her sınıf düzeyinin başın-
da tablo halinde sunulmuştur. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflara ilişkin kazanım 
sayıları Tablo 8’de görülebilir. 

Tablo 8’de birinci sınıftaki kazanım sayısı 53 ile en fazla, üçüncü sınıfta yer 
alan kazanım sayısı ise 45 ile en az olarak görülmektedir. Bunun yanında tüm 
sınıf düzeylerinde Okulumuzda Hayat ünitesinde en fazla kazanıma yer verildiği 
görülmektedir. Kazanımların çoğunda, kazanımla ilgili açıklamalara yer verildi-
ği görülmektedir. Örneğin programda “HB.3.1.6. Okulunun bireysel ve toplum-
sal katkılarının fark eder” kazanımına yönelik “öğrenim gördüğü okulun; eğitsel, 
sosyal ve kültürel etkinliklerle öğrencilere ve topluma yaptığı katkıları takip etmesi 
sağlanır” açıklamasına diğer kazanımlarda da benzer şekilde yer verilmiştir. 2018 
Hayat Bilgisi Öğretim Programı, en fazla kazanımın birinci sınıfta, en az kazanı-
mın üçüncü sınıfta olması, altı üniteden oluşması, kazanımlara yönelik açıklama-
lara yer verilmesi bakımlarından 2015 Hayat Bilgisi Öğretim Programıyla benzer-
lik göstermektedir. 

Tablo 8: 2018 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı Üniteleri ve Kazanım Sayıları.

Ünite 
No Ünite Adı

Kazanım Sayısı
1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf

1 Okulumuzda Hayat 17 11 10
2 Evimizde Hayat 7 9 8
3 Sağlıklı Hayat 7 7 5
4 Güvenli Hayat 7 6 7
5 Ülkemizde Hayat 7 8 9
6 Doğada Hayat 8 9 6

Toplam 53 50 45

Kaynak: MEB, (2018). 
Tablo 8 incelendiğinde, en fazla kazanımın birinci sınıfta (kazanım sayısı 53), 

en az kazanımın üçüncü sınıfta (kazanım sayısı 45) olduğu görülmektedir. Bunun 
yanında tüm sınıf düzeylerinde Okulumuzda Hayat ünitesinde en fazla kazanıma 
yer verilmiştir. 
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ÖZET

Hayat bilgisinin bir gözlem, deney ve iş dersi oluşu, hayat bilgisi dersi düşün-
cesinin temelini oluşturan eğitimcilerin ortak görüşüdür. Platon’a kadar dayanan 
hayat bilgisi dersi düşüncesi, insanın toplumsallaşmaya başladığı dönemlerde 
ortaya çıkmış; eğitim-öğretim ortamlarında ise Comenius, Rousseau, Pestalozzi, 
Herbart, Dewey ve Decroly’nin düşünceleriyle hayat bulmuştur. Dünyanın diğer 
ülkelerinde konu ve içerik bakımından hayat bilgisi dersine karşılık gelen dersler 
bulunmaktadır. Almanya’da Sachunterricht dersi, Türkiye’de okutulan hayat bilgisi 
dersiyle örtüşmekte; ABD, Atlantik Kanada ve Fransa’da ise bu dersin sosyal ve fen 
içeriği, farklı derslerle verilmektedir. 

Türkiye’de hayat bilgisi dersi ilk olarak 1926 ilkokul programında yer almıştır. 
Cumhuriyet rejiminin etkilerinin görüldüğü programda hayat bilgisi dersi, top-
lu öğretim ilkesine uygun olarak hazırlanmış mihver ders özelliği taşımaktadır. 
1936 programında da hayat bilgisi dersi mihver ders olma özelliğini korumuş; 
tüm birinci dönem derslerinin belkemiğini oluşturan ders olarak nitelendirilmiş-
tir. Ayrıca programın uygulanmasına yönelik genel çerçeve belirlenmiş; uygula-
mada öğretmenlere esneklik tanınmıştır. 1926 ve 1936 programları genel olarak 
incelendiğinde, cumhuriyetin getirdiği yeniliklerin ve dönemin siyasal olaylarının 
programların geliştirilmesinde etkili olduğu görülmektedir.  

1948 programı, konuların sonlarında eğitsel sonuçlar başlığının yer almasıy-
la önceki programlardan farklılaşmıştır. Ancak her ne kadar programda çocuğun 
merkeze alındığı bir yaklaşım benimsenmiş olsa da konu içeriğinin ve bilgi yoğun-
luğunun çok olması bakımlarından eleştirilere maruz kalmıştır. 1968 programı, 
1962 yılında yapılan taslak geliştirme çalışmalarına dayalı olarak oluşturulması 
ve Cumhuriyet tarihinin en uzun süre uygulanan programı olması bakımlarından 
önemlidir. Programın getirdiği birçok yenilik olmuştur. Bunlardan bazıları, birleş-
tirilmiş sınıflara yönelik programı içermesi, Atatürkçülük konularının işlenmesi, 
planlamaya önem verilmesi, belirli gün ve haftalar ile derste kullanılabilecek araç-
gereç listesinin verilmesi olarak sıralanabilir. Bunlara ek olarak programda, hayat 
bilgisi dersinin amaçları detaylı bir biçimde beş başlıkta açıklanmış; her başlık ise 
alt amaçlara ayrılmıştır. Ancak programda değerlendirme başlığına yer verilme-
miş; 1948 programında dersin sonunda yer alan eğitsel sonuçlar başlığı ise 1968 
programında yer almamıştır. 

1998 ilkokul programı, 1968 programına benzer biçimde, belli süre gerçekle-
şen pilot uygulamalar sonunda yürürlüğe girmiştir. Programın getirdiği en önemli 
yeniliğin, derslere yönelik ölçme başlığına yer vermesi ve farklı ölçme yaklaşım-
ları önermesi olarak görülebilir. Bunun yanında programda hedef/davranışların 
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her derse yönelik ayrıntılı biçimde sunulması da programın diğer programlardan 
farklılaşan özelliklerindendir. Ancak uygulamalar, öğretme-öğrenme süreçlerinin 
öğretmeni merkeze alan ve öğrenciye pasif roller yükleyen nitelikte gerçekleştiğini 
ortaya koymaktadır.  

2005 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı dünyada gerçekleştirilen prog-
ram geliştirme çalışmalarından etkilenen, yapılandırmacı anlayışın hâkim ol-
duğu, çocuğu merkeze alan, yaparak yaşayarak öğrenmeyi savunan bir anlayışla 
oluşturulmuştur. Programın içeriği ve yapısı incelendiğinde, kendinden önceki 
programlara göre oldukça ayrıntılı hazırlandığı, programın hazırlanma gerekçele-
rinin ve aşamalarının detaylı olarak ortaya konduğu, hedef/davranışların kazanım 
sözcüğüyle ifade edildiği, öğretme-öğrenme ve değerlendirme süreçlerinde öğret-
menlere yol gösterecek ayrıntılı açıklamalara yer verildiği görülmektedir. Progra-
mın, bu haliyle, Cumhuriyet Dönemi’ndeki en kapsamlı ilkokul programı oldu-
ğu söylenebilir. Yürürlükteyken 2009 yılında programın yeniden düzenlenmesi, 
süreçteki aksaklıkların giderilmesi ve programın iyileştirilmesine yönelik olumlu 
gelişmeler olarak nitelendirilebilir.  

2015 ve 2018 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programları, 2005 programına 
kıyasla oldukça sadeleştirilmiş biçimde hazırlanmıştır. 2015 programında ünite 
temelli yaklaşım benimsenmiş; programın amaçları, beceri ve değerleri, organi-
zasyon yapısı, ölçme-değerlendirme anlayışı ve öğretmenlere yönelik önerilere 
yer verilmiştir. 2018 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nda ise, 2015 progra-
mından farklı olarak ünite isimlerinin bazılarının değiştiği görülmektedir. Bunun 
yanında programın giriş kısmında öncelikle öğretim programlarının genel özel-
liklerine yönelik bilgiler yer almaktadır. Bu kapsamda öğretim programlarının 
perspektifi, değerler ve yetkinlikler, programın ölçme değerlendirme yaklaşımı 
ile bireysel gelişim ve öğretim programlarına yönelik açıklamalara yer verilmiş-
tir. Sonrasında ise hayat bilgisi dersinin özel amaçları, becerileri, öğretmenlere 
öneriler, programın yapısı, ders kitapları forma sayıları ile sınıf düzeylerine göre 
kazanımlar sunulmuştur. Programda hemen hemen her kazanımın altında kaza-
nıma yönelik açıklamalar olduğu görülmektedir. Bu açıklamalar, öğretmenlere yol 
gösterici nitelikte olup, sürecin nasıl işleneceğine yönelik bilgiler içermemekte-
dir. Buna dayalı olarak hem 2015 hem de 2018 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Prog-
ramları için öğretmenlere genel bir çerçeve sunduğu, dersin işlenişine ya da ölç-
me-değerlendirme etkinliklerine yönelik herhangi bir bilgilendirme içermediği, 
sürecin planlanmasının ve etkinliklerin tasarlanmasının tamamen öğretmenlere 
bırakıldığı söylenebilir. 

Hayat bilgisi, sosyal bilimler, fen ve doğa bilimleri ile temel bilgi, beceri, dü-
şünce ve değerlerin ilkokul çağı çocuğunun gelişim özellikleri bağlamında ele 
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alan bir yaşam dersidir. Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar geliştirilen 
programların tümünde hayat bilgisine yer verilmesi, bu dersin çocuğun yaşamını 
biçimlendirmedeki önemini ortaya koymaktadır. Ancak, diğer ülkelerdeki uygu-
lamalar incelendiğinde, Almanya hariç, bu dersin farklı derslerin içeriğiyle birlikte 
sunulduğu görülmektedir. Bu farklılık, ülkelerin eğitim politikalarından, sosyal, 
kültürel ve coğrafi özelliklerinden kaynaklanabilmektedir. Her ne kadar hayat 
bilgisinin uluslararası platformlarda bütünüyle bir karşılığı olmasa da ülkemizde, 
ilkokul programlarının en temel derslerinden birinin hayat bilgisi olduğu söyle-
nebilir. 

BÖLÜM DEĞERLENDİRME SORULARI

1. “Hayat bilgisi dersi” bağlamında aklınıza gelen anahtar kavramları yazınız. 

2. Hayat bilgisi dersine yönelik tanımları dikkate alarak, hayat bilgisini ken-
di düşüncelerinizle tanımlayınız. 

3. Hayat bilgisi dersi düşüncesinin temel dayanağını oluşturan eğitimcileri 
ve görüşlerini açıklayınız. 

4. Hayat bilgisi dersinin Türkiye ve Almanya haricindeki diğer ülkelerdeki 
ilkokul programlarda karşılığının olmamasını, gerekçeleriyle birlikte tar-
tışınız. 

5. ABD ve Fransa’da hayat bilgisi dersi sosyal içeriğinin sosyal bilgiler, fen 
içeriğinin ise yaşam bilim/dünyayı keşfetme dersleriyle verilmesinin güç-
lü ve zayıf yönlerini tartışınız. 

6. Öğretim programlarında değerlendirme ögesinin önemini açıklayarak, 
cumhuriyetin ilanından günümüze kadar uygulanan hayat bilgisi öğretim 
programlarını değerlendirme boyutu bakımından karşılaştırınız. 

7. Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar geliştirilen hayat bilgisi dersi 
öğretim programlarından ünite temelli yaklaşımı benimseyenleri, ünite 
isimlerini karşılaştırarak tartışınız. 
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8. 1948 hayat bilgisi öğretim programının en çok eleştirilen yönlerini açık-
layınız. 

9. 1968 ilkokul programının, 30 yıl gibi uzun bir süre yürürlükte kalmasının 
nedenlerini tartışınız. 

10. 2018 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının, 2015 Hayat Bilgisi Dersi 
Öğretim Programı’ndan farklılaşan yönleri nelerdir? 
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GİRİŞ

Bireyin gündelik yaşantısının kapsam ve içeriği hızlı bir değişim sürecinden 
geçmektedir. Bu değişim sürecinde yeni ihtiyaçlar, ihtiyaçları karşılayacak bece-
riler ve değerler hayatımıza dâhil olmaktadır. Bilimde, teknolojide ve toplumda 
yaşanan gelişmeler/ değişimler bilginin, becerinin, değerin yeniden yapılandırıl-
masını ve bunların davranışa dönüştürülmesini gerektirmektedir. Davranışa dö-
nüştürülebilen bilgi, beceri ve değerler değişime etkin bir uyum sağlamada bireyin 
hayatını kolaylaştırıcı bir rol üstlenmektedir. Eğitim- öğretim faaliyetleri bireylere 
içinde yaşadığı çağa ve topluma adapte olabilmesinde rehberlik etmektedir. 

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin amaçları arasında bireylerin üstbilişsel beceri-
lerle birlikte problem çözme, karar verme, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri 
kazanması yer almaktadır. Eğitim- öğretim kuram ve uygulamaları bu amaçlara 
ulaşılabilmeyi sağlamaktadır. Eğitim/öğretim programları bu faaliyetlerin teme-
linde yer alan en önemli araçtır (Kalaycı ve Yıldırım, 2020).

Eğitim programları geliştirilirken sistematik, koordineli olmalıdır ve bilim-
sel nitelikler içermesi gerekmektedir. Ayrıca eğitim programları etkin ve sürekli 
biçimde değerlendirilmelidir (Özdemir, 2009). Bu bağlamda eğitim programları 
uygulamaya başlandığı dönemden itibaren izlenir, değerlendirilir. Süreç içerisin-
de uygulama aşamasında görülen aksaklıklar, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, 
toplumsal ihtiyaçlar, bilimsel araştırmalar, uygulayıcı görüşleri, değerlendirme 
raporları vb. dikkate alınır. Hazırlanacak bir sonraki eğitim programının temelini 
oluşturan unsurlardır. Nitekim Hayat Bilgisi Öğretim Programlarının doğasında 
çocuğun doğru bir şekilde hayatını idame ettirebilmesini sağlayacak ve bütün ola-
rak gelişimine katkıda bulunacak olan bu yetkinlik alanları, “Hayat Boyu Öğren-
me” anlayışının temelini oluşturmaktadır. 

66 Kuramdan Uygulamaya Hayat Bilgisi Öğretimi



Hayat boyu öğrenme için Avrupa Yeterlikler Çerçevesi’nde sekiz temel/anah-
tar yetkinlik tanımlanmıştır (European Parliament and the Council of Europe, 
2006, s. 13). 2014 yılında hazırlanan 2014– 2018 Dönemi Ulusal Hayat Boyu Öğ-
renme Stratejisi Belgesi ile Hayat Boyu Öğrenme Program’ları daha sistematik bir 
yapıya kavuşturulmuş (MEB, 2014, s. 5) ve buna bağlı olarak Türkiye Yeterlilikler 
Çerçevesi hazırlanmıştır. 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, hayat boyu öğrenme için Avrupa Yeterlikler 
Çerçevesi Tavsiye Kararı doğrultusunda bu yeterlikler ile uyumlu olacak şekilde 
tasarlanmıştır. İlk, orta ve yükseköğretim dâhil, mesleki, genel ve akademik eğitim 
ve öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlik esasla-
rını göstermektedir. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ulusal yeterlik çerçevesi olarak 
tanımlanmıştır (Mesleki Yeterlik Kurumu, 2015, ss. 2-3). 

Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek amacıyla Avrupa Yeterlikler Çerçevesi’ 
nde tanımlanan ve detaylı olarak açıklanan sekiz anahtar yetkinlik aynı isim ve 
kapsamla Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ ne dâhil edilmiştir. 2018 yılında uygulan-
maya başlanan öğretim programlarının tamamında yeni bir kavram olan anahtar 
yetkinlikler ve bu yetkinliklerin tanımları karşımıza çıkmıştır. Türkiye Yeterlilikler 
Çerçevesi ve anahtar yetkinliklerin teorik olarak değerleri, pratik yani eylemsel 
olarak becerileri içerdiği anlatılmıştır. Yetkinliklerin bu teori ve pratiği bütün ola-
rak hayata geçirme basamağı olduğu ifade edilmiştir. 

Bu bölümde, 2018 yılında güncellenerek uygulamaya konulan Hayat Bilgisi 
Dersi Öğretim Programındaki yetkinliklere, becerilere, kavramlara ve kazanımla-
ra sırasıyla yer verilmektedir.

HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN YETKİNLİKLERİ

Öğrencilerin kişisel, sosyal, akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacakla-
rı becerileri ulusal ve uluslararası düzeyde tanımlayan yetkinlikleri Türkiye Ye-
terlilikler Çerçevesi’nde (TYÇ) yer aldığı şekliyle açıklanmıştır. Programda yer 
alan yetkinlik tanımlarının net bir şekilde anlaşılabilmesi için Avrupa Yeterlikler 
Çerçevesi’nin daha yakından incelenmesi gerekmektedir.

Avrupa Yeterlikler Çerçevesi’nde yaşam boyu öğrenme için temel/ anahtar 
yeterlilikler başlığı altında yapılan açıklamalardan bazıları aşağıda verilmiştir (Eu-
ropean Parliament and the Council of the European Union, 2006, s.13):

Küreselleşmeyle birlikte hızla değişen ve birbirine bağlanan bir dünyaya es-
nek bir şekilde uyum sağlayabilmesi için her vatandaş geniş bir temel yetkinlikler 
yelpazesine ihtiyaç duyacaktır. Hem sosyal hem de ekonomik yönleri içinde barın-

2018 Hayat Bilgisi Öğretim Programının Yetkinlikler, Beceriler, Kavramlar... 67



dırması nedeniyle eğitim, bireylerin değişikliklere kolayca uyum sağlayabilmesi ve 
onların temel/anahtar yetkinlikleri kazanmasında büyük öneme sahiptir.

Dezavantajlı grupların kişisel, sosyal, kültürel veya ekonomik nedenlerle ya-
şadıkları yetersizlikleri giderebilmeleri ve eğitim potansiyellerini gerçekleştirebil-
meleri için özel desteğe ihtiyaçları vardır. Onların ihtiyaçları karşılanarak eğitimde 
eşitlik ve eğitime erişim sağlamalarına yardımcı olunmalıdır. Bu gruplara örnek 
olarak düşük düzeyde temel becerilere sahip olanlar, özellikle düşük okuryazarlık, 
erken okulu bırakanlar, uzun süreli işsizler ve sonra işe dönenler, yaşlılar, göçmen-
ler ve engelliler verilebilir.

Bu bağlamda, Referans Çerçeve’nin temel amaçları şu şekilde sıralanabilir:

• Kendini gerçekleştirme, etkin vatandaşlık, sosyal uyum ve bir bilgi toplu-
munda istihdam edebilmek için temel/ anahtar yetkinlikleri tanımlamak 
ve açıklamak.

• Temel eğitimin ardından gençlerin temel/anahtar yeterlikleri yetişkin 
yaşamı için donatarak daha fazla öğrenmenin temelini oluşturacak bir 
düzeye getirmesi ve bununla birlikte çalışma hayatı ve yetişkinlerin ya-
şamları boyunca temel yetkinliklerini geliştirip güncelleyebilmelerini 
desteklemek.

• Toplumsal düzeyde eğitim ve öğretim çalışmaları kapsamında toplumun 
daha fazla katılımını gerçekleştirmek için bir çerçeve oluşturmak.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ); Avrupa Yeterlikler Çerçevesi (AYÇ) ile 
uyumlu bir tasarıma sahiptir. Genel/ akademik eğitim- öğretim programları ve di-
ğer öğrenme yolları aracılığıyla kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren ulusal 
yeterlilikler çerçevesidir. TYÇ, ülkemizde eğitim- öğretim sistemi içerisinde tüm 
öğrenme ortamlarında ve çeşitli seviyelerde kazanılan kalite güvencesi sağlanmış 
her bir yeterliği kapsamaktadır (Mesleki Yeterlik Kurumu, 2015, s. 4). 

Diğer ülkelerin Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ) geliştirme sürecinde ya-
şadığı deneyimler üzerine yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda Türkiye Ye-
terlilikler Çerçevesi’ nin temel hedefleri belirlenmiştir (Mesleki Yeterlik Kurumu, 
2015, ss. 10-11):

a)  Açık ve tutarlı bir yöntem belirleyerek yeterlikleri tanımlamak, sınıflan-
dırmak ve karşılaştırmak.

b)  Genel, meslekî, akademik eğitim- öğretim programları ve diğer öğrenme 
ortamlarında kazanılan yani kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterlikleri 
kapsayan bütünleşik bir çerçeve içerisinde sunmak.
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c)  Yeterlik sistemini sürekli iyileştirme yoluyla örgün, yaygın ve serbest öğ-
renme ortamlarında bireyin kazandığı yeterliliklerin tanınmasını sağla-
mak.

ç)  Tanımlanmış ve ölçülebilir yeterliklere sahip, istihdam edilebilir dona-
nımda bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak. Buna bağlı olarak iş-
sizliğin azaltılmasını sağlamak.

d)  Yeterliklerden sorumlu kurum ve kuruluşlar ile ilgili tüm tarafların (iş 
dünyası ve sosyal paydaşlar başta olmak üzere) kurumsal işbirliğini ge-
liştirmek.

e)  Yeterliklerin uluslararası platformda tanınması ve diğer ülke yeterlikle-
rinin ülkemizde karşılık bulması için temel ölçütleri oluşturmak ve böy-
lelikle karşılaştırma işlevi görmek.

Belirtilen ölçütler doğrultusunda Avrupa Yeterlikler Çerçevesi (AYÇ) ve 
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) kapsamında yer alan yeterlikler tanım ve 
içerik olarak programda yetkinlikler başlığı altında açıklanmıştır. Öğretim prog-
ramlarında sadece anahtar yetkinliklerin tanımları bulunmaktadır. Uygulama 
aşamasında karşılaşılabilecek sorunların giderilmesi ve yetkinliklerin daha iyi 
anlaşılarak hayata geçirilebilmesi için, bu anahtar yetkinliklerin gerektirdiği özel 
amaçların, kazanımların ve becerilerin bilinmesi gerekmektedir. Ayrıca Avrupa 
Yeterlikler Çerçevesi’nde yer alan ancak öğretim programlarında bulunmayan ye-
terlikler ile ilgili olumlu tutum sergileyen bireylerin özellikleri de daha kapsamlı 
olarak açıklanmalıdır.  Bu bağlamda başta Hayat Bilgisi Öğretim Programı olmak 
üzere 2018 yılında uygulanmaya başlanan ve tüm öğretim programlarında yer 
alan bu anahtar yetkinlikler sırasıyla aşağıda verilmiştir:

1. Anadilde İletişim

Dilbilimsel olarak eğitim ve öğretim, iş yeri, ev ve eğlence gibi her türlü sosyal 
ve kültürel bağlamda uygun ve yaratıcı bir şekilde etkileşimde bulunmaktır (MEB, 
2018, s.4). Bu yetkinlikle ilgili temel bilgi, beceri ve tutumlar (European Parlia-
ment and the Council of Europe, 2006, s.14):

1. İletişimsel yeterlik, bireyin dünyayı yorumlama ve başkalarıyla ilişki 
kurma bilişsel yeteneğinin gelişimi ile doğrudan bağlantılı olan anadili-
nin edinilmesinden kaynaklanmaktadır.

2. Anadilde iletişim yetkinliği bireylerin kelime bilgisine sahip olmasını, 
dilbilgisi özelliklerini ve dilin iletişim sürecinde işlevlerini bilmesini ge-
rektirir. Bu temel sözlü iletişim türlerini, çeşitli edebi ve edebi olmayan 
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metinleri, farklı bağlamlarda dil ve iletişimin değişkenliğini bilmeyi de 
içerir.

3. Bireyler çeşitli iletişim durumlarında sözlü ve yazılı iletişim kurma be-
cerisine sahip olmalıdır. Ayrıca kendi iletişimini izlemeli ve durumun 
gerekliliklerine uyarlamalıdır.

4. Bu yetkinlik farklı metin türlerini ayırt etme ve kullanma becerisini, bilgi 
arama, toplama ve yapılandırma ile kişinin sözlü ve yazılı argümanlarını 
ikna edici bir şekilde kullanma, duruma uyarlama becerilerini de gerek-
tirir.

5. Anadilde iletişime yönelik olumlu bir tutum eleştirel ve yapıcı diyalog 
kurmayı, estetik niteliklerin takdir edilmesini ve onlar için çaba göster-
me isteğini, farklı kişilerle etkileşime olan ilgiyi de içerir.

2. Yabancı Dillerde İletişim

Bu yetkinlik anadilde iletişimin temel beceri boyutlarını kapsamaktadır. Ya-
bancı dillerde iletişim, aracılık etme ve kültürlerarası anlayış becerilerini de gerek-
tirmektedir. Bireyin yeterlilik seviyesi, bireyin sosyal ve kültürel geçmişi, çevresi, 
ihtiyaçları ve ilgilerine bağlı olarak dinleme, konuşma, okuma ve yazma boyutları 
ile farklı diller arasında değişkenlik göstermektedir (MEB, 2018, ss.4-5).

Bu yetkinlikle ilgili temel bilgi, beceri ve tutumlar (European Parliament and 
the Council of the European Union, 2006, ss.14-15):

1. Yabancı dillerde iletişim yetkinliği, anadilde iletişim yetkinliğinde oldu-
ğu gibi bireylerin kelime bilgisine sahip olmasını, dilbilgisi özelliklerini 
ve dilin iletişim sürecinde işlevlerini bilmesini gerektirir. Toplumsal söz-
leşmeler, bunların kültürel yönü ve dillerin değişkenliği hakkında bilgi 
önemlidir.

2. Bu yetkinlik sözlü mesajları anlama yeteneğine, konuşma başlatma- sür-
dürme ve sonuçlandırma ile bireyin ihtiyacına yönelik yabancı metinleri 
okuma- anlama- üretme becerilerine sahip olmasını gerektirir. Bireyler 
ayrıca hayat boyu öğrenme kapsamında kendilerine yardımcı olacak dü-
zeyde yabancı bir dilin gündelik konuşma şeklini de bilmelidir.

3. Yabancı dillerde iletişime yönelik olumlu bir tutum kültürel çeşitliliğe 
saygı, diğer dillere ilgi, merak ve kültürlerarası iletişim istekliliğini içerir.
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3. Matematiksel Yetkinlik ve Bilim/Teknolojide Temel Yetkinlikler

Bu yetkinlik matematiksel düşünme tarzını geliştirerek günlük hayatta karşı-
laşılan bir dizi problemi çözme ve uygulamayı gerektirir. Süreç aritmetik becerisi-
ni temel almaktadır. Ayrıca eylem ve bilgi üzerinde durulmaktadır. Matematiksel 
yetkinlik, mantıksal ve uzamsal düşünceyi formüller, modeller, kurgular, grafikler 
ve tablolar vb. aracılığıyla ve sunma becerisini içermektedir (MEB, 2018, s.5). Bi-
limde yetkinlikte soruları tanımlama ve kanıta dayalı sonuçlar üretme amaçlan-
mıştır. Yöntembilimden yararlanma beceri ve istekliliği burada önem arz etmek-
tedir. Teknolojide yetkinlik ise farkına varılan istek ve ihtiyaçları karşılayabilmek 
için bilgi ve yöntembilim uygulanması olarak görülmektedir. 

Bu yetkinlikle ilgili temel bilgi, beceri ve tutumlar (European Parliament and 
the Council of the European Union, 2006, s.15):

1. Matematiksel yetkinlik sayılarla ilgili sağlam bir bilgi birikimini içerir. 
Ölçme, matematiğin yapısı, temel matematiksel işlemler hakkında bilgi 
gerektirir. Bu yetkinlik, matematiksel terim ve kavramları anlama ve ce-
vaplayabilmek için matematiğin kullanılması gereken soruların farkında 
olma becerilerini kapsar.

2. Birey temel matematiksel ilkeleri uygulama gündelik hayatta yer alan 
süreçlerde yani evde ve işte ve tartışmaları takip etme ve değerlendirme 
becerilerine sahip olmalıdır. Birey, matematiksel olarak akıl yürütebil-
meli, matematiksel kanıtları anlayabilmeli ve matematiksel dilde iletişim 
kurabilmelidir.

3. Matematiksel yetkinliğe yönelik olumlu bir tutum, gerçekliğe saygı duy-
ma, sonuca ulaşmaya ve bunların geçerliklerini değerlendirmeye istekli 
olmayı temel alır.

4. Bilim ve teknolojide temel yetkinlikler, doğal dünyanın temel prensiple-
rini, bilimsel ilke ve yöntemleri, teknoloji ve teknolojik ürün ve süreçleri, 
temel bilimsel kavramları,  bilim ve teknolojinin doğal dünya üzerindeki 
etkisini anlamayı içerir.

5. Bu yetkinlik bireylerin bilimsel kuramların, uygulamaların ve teknolo-
jinin toplumsal bağlama (karar verme süreçlerine, değerlere, ahlaki so-
rulara, kültüre vb.) uyarlanmasının avantajlarını, sınırlarını ve risklerini 
daha iyi anlamalarına yardımcı olmalıdır. 

6. Beceriler, teknolojik araç ve makineleri kullanma ve işleme becerisinin 
yanı sıra, kanıta dayalı bir karara veya sonuca varmayı içerir. 
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7. Bireyler ayrıca bilimsel araştırmanın temel özelliklerini ve sonuçlarını 
tanımalı ve araştırmaların ortaya çıkaracağı durumları mantığa dayalı 
olarak aktarabilmelidir.

8. Bilim ve teknolojide temel yetkinlere yönelik olumlu bir tutum etik ko-
nulara ilgi ve bunların güvenliğine ve de sürdürülebilirliğine saygıyı, 
hem özellikle kendisi, aile, toplum ve küresel sorunlar ilgili bilimsel ve 
teknolojik ilerlemeyle yönelik eleştirel takdir ve merak duymayı gerek-
tirir.

4. Dijital Yetkinlik

Bilgi iletişim teknolojilerinin güvenli ve eleştirel şekilde kullanılması yetkin-
lik kapsamı içerisindedir. Bireyler dijital yetkinliği iş, günlük hayat ve iletişim bağ-
lamında kullanabilirler (MEB, 2018, s.5). 

Bu yetkinlikle ilgili temel bilgi, beceri ve tutumlar (European Parliament and 
the Council of the European Union, 2006, ss.15-16):

1. Dijital yetkinlik, kişisel ve sosyal yaşamda olduğu kadar işyerinde de 
günlük bağlamda da Bilgi Toplumu Teknolojisi (Information Society 
Technology-IST)’nin doğası, rolü ve fırsatları hakkında sağlam bir an-
layış ve bilgi gerektirir. Bu kelime işlemci, hesap tabloları, veri tabanları, 
bilgi depolama ve yönetimi ve fırsatlar ve internetin potansiyel riskleri 
ve elektronik ortam (e-posta, ağ araçları) üzerinden iletişim iş, eğlence, 
bilgi paylaşımı ve işbirlikçi ağ oluşturma, öğrenme ve araştırma, aşağıda-
kiler gibi temel bilgisayar uygulamalarını içerir.

2. Bireyler ayrıca Bilgi Toplumu Teknolojisi’nin yaratıcılığı ve yeniliği nasıl 
destekleyebileceğini anlamalı ve Bilgi Toplumu Teknolojisi’nin interaktif 
kullanımıyla ilgili yasal ve etik ilkeler hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

3. Dijital yetkinlik için bilgileri arama, toplama ve işleme ve bunları kritik 
ve sistematik bir şekilde kullanma, bağlantıları tanıma ve gerçekleri sa-
naldan ayırt ederken bağlantıları tanıma becerisi gerekmektedir. Bireyler 
karmaşık bilgileri üretmek, sunmak ve anlamak için teknolojik araçları 
ve internet tabanlı hizmetleri arama bunlara erişme ve kullanma beceri-
sine sahip olmalıdır. Bireyler de eleştirel düşünme, yaratıcılık ve yeniliği 
desteklemek için Bilgi Toplumu Teknolojisi’ni kullanabilmelidir.

4. Bilgi Toplumu Teknolojisi’nin kullanımı etkileşimli medyada mevcut 
bilgilere karşı eleştirel ve yansıtıcı bir tutum geliştirmeyi gerektirir. Kül-
türel, sosyal ve / veya profesyonel toplumlara ve ağlara katılmaya ilgili 
olma da bu yetkinliği desteklemektedir.

72 Kuramdan Uygulamaya Hayat Bilgisi Öğretimi



5. Öğrenmeyi Öğrenme

Etkili zaman ve bilgi yönetimi kapsamında bireyin öğrenme eylemini bi-
reysel ya da grup içinde düzenleyebilmesi bu yetkinlik içerisinde yer almaktadır. 
Bireyler öğrenmenin peşine düşmeli ve bu konuda ısrarcı olmalıdır. Hâlihazırda 
imkânların tanınması, öğrenme ihtiyaç ve süreçlerinin farkında olması, başarılı 
bir öğrenme eylemi için zorluklarla başa çıkma yeteneğini gerektirmektedir. Reh-
berlik desteği aramak ve bundan yararlanmak, yeni bilgi ve beceriler kazanmak, 
bu becerileri yapılandırmak, kendine uyarlamak öğrenmeyi öğrenme yetkinliği 
kapsamında yer almaktadır. Bu yetkinlikte bilgi ve becerilerin ev, iş yeri, eğitim 
ve öğretim ortamı gibi farklı bağlamlarda kullanılmalı ve uygulanmalıdır. Bunun 
için öğrenmeyi öğrenme yetkinliği bireylerin önceki öğrenme durumlarından ve 
hayat tecrübelerinden faydalanması yönünde öğrenenleri harekete geçirir (MEB, 
2018, s.5).

Bu yetkinlikle ilgili temel bilgi, beceri ve tutumlar (European Parliament and 
the Council of the European Union, 2006, s.16):

1. Öğrenmenin belirli iş veya kariyer hedeflerine yönelik olduğu durum-
larda birey, yeterlilikler, bilgi, beceri ve nitelikler hakkında bilgi sahibi 
olmalıdır.  Öğrenmeyi öğrenme yetkinliği bir bireyin tercih ettiği öğren-
me stratejilerini bilme,  anlama, yeteneklerinin güçlü ve zayıf yanlarını 
fark etme, eğitim ve öğretim fırsatları ile rehberlik destek hizmetlerini 
arayabilme becerilerini gerektirir.

2. Öğrenmeyi öğrenme yetkinliğinde öncelikli olarak okuryazarlık, aritme-
tik ve bilgi ve iletişim teknolojileri gibi temel becerilerin edinilmesi gere-
kir. Bu beceriler sonraki öğrenmeler için bireylere yardımcı olmaktadır. 

3. Bu becerilere dayanarak birey, yeni bilgi ve becerilere erişebilmelidir. Ay-
rıca yeni bilgi ve becerileri yapılandırabilmeli, özümseyebilmeli ve kaza-
nabilmelidir. Öğrenmeyi öğrenme yetkinliği kişinin öğrenmesi, kariyeri 
ve çalışma düzenlerini ve özellikle öğrenmeye devam etme, uzun süreler 
boyunca konsantre olma ve eleştirel olarak öğrenmenin amaç ve hedef-
leri üzerine düşünme durumlarını gerektirir.

4. Bireyler özerk ve öz disiplinle öğrenmeye zaman ayırabilmelidir. Aynı 
zamanda öğrenme sürecinin bir parçası olarak işbirliği içinde çalışmak 
için heterojen bir gruptan faydalanabilmeli ve öğrendiklerini paylaşma-
lıdır. Bu yetkinlik kapsamında bireyler kendi öğrenmelerini organize 
edebilmeli, kendi çalışmalarını değerlendirebilmeli, ihtiyaç duyduğu du-
rumlarda tavsiye, bilgi ve destek isteyebilmelidir.
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5. Öğrenmeyi öğrenme yetkinliğine yönelik olumlu bir tutum, kişinin 
yaşamı boyunca öğrenmeyi sürdürme, başarmada motivasyonu ve gü-
veni içerir. Bir problemi çözme tutumu hem öğrenme sürecini hem de 
bireylerin engellerle ve değişikliklerle başa çıkma yeteneğini destekler. 
Önceki öğrenme ve yaşam deneyimlerini uygulama arzusu ve öğrenme 
fırsatlarını aramak için merak ve öğrenmeyi çeşitli yaşam bağlamlarında 
uygulayabilme, olumlu bir tutumun temel unsurlarıdır.

6. Sosyal ve Vatandaşlıkla İlgili Yetkinlikler

Farklılaşan toplum ve çalışma hayatına bireylerin etkili ve yapıcı biçimde 
katılmalarına imkân tanıyacak, ihtiyaç duyulduğunda çatışmaları çözecek özel-
liklerle donatılmasını sağlayan tüm davranış biçimleri sosyal yetkinliğin sınırları 
içerisindedir. Vatandaşlıkla ilgili yetkinliklerde ise toplumsal ve siyasal kavram ve 
yapılara ilişkin bilgiye, demokratik ve etkin katılım için gerekli kararlılığa sahip 
olmaları ve bununla birlikte medeni hayata tam olarak katılmaları için gerekli be-
cerileri kazanmasını içermektedir (MEB, 2018, s.5).

Bu yetkinlikle ilgili temel bilgi, beceri ve tutumlar (European Parliament and 
the Council of the European Union, 2006, ss.16-17):

1. Sosyal yeterlilik, kişisel ve sosyal refahla bağlantılıdır. Kişisel ve sosyal 
refah ise bireylerin optimum fiziksel ve mental sağlığının, sağlıklı yaşam 
stilinin kişinin kendisi, ailesi ve yakın sosyal çevresi için nasıl bir kaynak 
oluşturduğunun farkına varmasıyla ilgilidir.

2. Başarılı kişilerarası ve sosyal katılım için, genellikle farklı toplumlarda 
ve ortamlarda kabul edilir (örneğin işyerinde) davranış kurallarını ve 
davranış biçimlerini anlamak önemlidir. Bireylerin, grupların, çalışma 
örgütlerinin, cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık yapmama ile ilgili temel kav-
ramların, toplumun ve kültürün farkında olmak da aynı derecede önem-
lidir.

3. Bu yeterliliğin temel becerileri arasında farklı ortamlarda yapıcı iletişim 
kurma yeteneği, hoşgörü göstermek, farklı bakış açılarını ifade etme ve 
anlama, güven kazanmaya yönelik davranışlar sergileme yeteneği ve em-
pati hissetme yer almaktadır. Bireyler stres ve hayal kırıklığı ile baş ede-
bilmeli ve ayrıca kişisel ve profesyonel bağlamda yapıcı bir şekilde ifade 
edebilmelidir.
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4. Sosyal yetkinliğe yönelik olumlu bir tutum işbirliğine, girişkenliğe ve dü-
rüstlüğe dayanır. Bireyler sosyo-ekonomik gelişmelere ve kültürlerarası 
iletişime ilgi duymalı ve çeşitliliğe değer vermeli, başkalarına saygı gös-
termelidir. Ayrıca hem önyargıların üstesinden gelmeye hem de tolerans 
göstermeye hazır olmalıdır.

5. Vatandaşlık yetkinliği demokrasi, adalet, eşitlik, vatandaşlık ve sivil kav-
ramların bilgisine dayanır. Güncel olayların yanı sıra yerel ve dünya ta-
rihi hakkında bilgi birikimini gerektirir. Ayrıca bireyler sosyal ve politik 
hareketlere ilişkin, hedeflerin, değerlerin ve politikaların farkında olma 
ve bunları geliştirme becerilerine sahip olmalıdır.

6. Vatandaşlıkla ilgili temel yetkinlikler kamusal alandaki diğer insanlarla 
etkin bir şekilde etkileşim kurma becerisini, yerel ve daha geniş toplumu 
etkileyen sorunların çözümünde dayanışma içerisinde olmayı, bunlara 
ilgi göstermeyi içermektedir. Bu toplumsal veya komşuluk ilişkilerinde 
özellikle oylama yoluyla yerelden ulusal ve Avrupa düzeyine kadar her 
düzeyde karar alma davranışı ile eleştirel, yaratıcı ve yapıcı bir katılım 
sağlamayı gerektirir.

7. Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili temel yetkinlerde olumlu bir tutum demok-
rasiye, takdire, farklı dini ya da etnik grupların değer sistemleri arasın-
daki farkı anlamaya dayalı eşitliği temel alır. Ayrıca demokratik ilkelere 
saygı gibi toplumdaki uyumu sağlamak için gerekli olan sorumluluk 
duygusunu göstermenin yanı sıra paylaşılan değerlerin anlaşılmasını ve 
bu değerlere saygı duyulduğunu göstermek de olumlu bir tutum için ge-
reklidir.

8. Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili temel yetkinlerde yapıcı katılım ayrıca sivil 
faaliyetleri, sosyal çeşitliliği ve uyumu desteklemeyi, geliştirmeyi ve sür-
dürülebilirliği de içermektedir. Başkalarının değerlerine ve mahremiye-
tine saygı göstermeye hazır olma da bu yetkinlikte kabul edilen olumlu 
tutumlar arasında yer almaktadır.

7. İnisiyatif alma ve girişimcilik

Yaratıcılık, yenilik, risk alma becerilerinin yanı sıra hedeflere ulaşmak için 
planlama yapma ve proje yönetme yeteneğini de içeren bu yetkinlik bireyin dü-
şüncelerini eyleme dönüştürme becerisini ifade eder (MEB, 2018, s.5).

2018 Hayat Bilgisi Öğretim Programının Yetkinlikler, Beceriler, Kavramlar... 75



Bu yetkinlikle ilgili temel bilgi, beceri ve tutumlar (European Parliament and 
the Council of the European Union, 2006, ss.17-18):

1. Ekonominin işleyişini ve bir işverenin ya da organizasyonun karşılaştığı 
fırsatları ve zorlukları anlama da dâhil olmak üzere İnsanların yaşadı-
ğı ve çalıştığı bağlamı sağlayan ‘daha büyük resim’ konularının farkında 
olabilmek için gerekli kişisel, mesleki veya iş dünyası için mevcut fır-
satları belirleme becerisini ve bilgisini içerir. Bireyler aynı zamanda iş-
letmelerin etik konumunun, adil ticaret veya sosyal girişim aracılığıyla 
bunun nasıl iyi hale getirilebileceğinin farkında olmalıdırlar.

2. Beceriler proaktif proje yönetimi ile ilgilidir. Proaktif proje yönetimine 
ilişkin beceriler planlama, organize etme, yönetme, liderlik yapma ve 
yetki verme, analiz etme, iletişim kurma, bilgilendirme, değerlendirme 
ve kaydetme, etkin temsil ve müzakere ve yetenekleri, ekip ya da bireysel 
olarak işbirliği içinde çalışma olarak tanımlanmıştır. Kişinin güçlü yön-
lerini yargılama ve tanımlama yeteneği, zayıflıkların farkına varması ve 
gerektiğinde risklerin değerlendirilmesi, risklerin alınması bu yetkinliğe 
esas teşkil etmektedir.

3. İnisiyatif alma ve girişimciliğe yönelik olumlu bir tutum, işte olduğu 
kadar sosyal yaşam bağlamında da girişimci davranışlar göstermeyi, ki-
şisel ve sosyal medyada inisiyatif almayı, proaktif becerileri sağlamayı, 
bağımsızlığı ve inovasyonu içermektedir. Aynı zamanda işyerinde de 
dâhil olmak üzere başkalarıyla ortak hedefler veya amaçlar doğrultusun-
da kişisel olsun ya da olmasın hedeflere ulaşmak için motivasyonu ve 
kararlılığı gerektirir.

8. Kültürel Farkındalık ve İfade

Görüş, deneyim ve duyguların yaratıcı bir şekilde ifade edilebilmesinde mü-
zik, sahne sanatları, edebiyat ve görsel sanatlar dâhil olmak üzere çeşitli kitle ileti-
şim araçlarının kullanılmasını ifade eder (MEB, 2018, s.5).

Bu yetkinlikle ilgili temel bilgi, beceri ve tutumlar (European Parliament and 
the Council of the European Union, 2006, s.18):

1. Kültürel farkındalık yetkinliği yerel, ulusal ve dünya kültürel mirasının 
bilinmesini gerektirir. Popüler çağdaş kültür de dâhil olmak üzere önem-
li kültürel eserlerin temel bilgilerini edinmeyi içerir. Kültürel farkındalık 
kapsamında bireyler dünyanın diğer bölgelerindeki kültürel ve dilsel çe-
şitliliği, onu koruma ihtiyacını ve estetik faktörlerin günlük yaşamdaki 
önemini anlamalıdır.
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2. Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliğinde sanat eserlerinin ve perfor-
mansların takdir edilmesi ve beğenilmesi aynı zamanda doğuştan gelen 
kapasitelerini kullanarak çeşitli medya aracılığıyla kendini ifade etme 
gibi hem takdir hem de ifade ile ilgili becerileri gerektirir.

3. Beceriler ayrıca, başkalarının görüşlerindeki yaratıcı ve etkileyici nokta-
ları bağdaştırabilmeyi, tanımlayabilmeyi, sosyal ve ekonomik fırsatların 
kültürel faaliyetlere etkisinin farkına varmasını içerir.

4. Kültürel ifade, çeşitli profesyonel bağlamlara aktarılabilmesi kapsamın-
da yaratıcı becerilerin geliştirilmesi için gereklidir.

5. Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliğine yönelik olumlu bir tutum kişi-
nin kendi kültürünü, kimlik duygusunu sağlam bir şekilde kavramasını, 
kültürel ifade çeşitliliğine saygıyı gerektirir. Olumlu bir tutum ayrıca kül-
türel yaşama katılım ve sanatsal kendini ifade etme biçimini de kapsar.

HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN BECERİLERİ

2018 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı (İlkokul 1, 2 ve 3. Sınıflar), be-
ceriler başlığı altında 23 temel yaşam becerisine yer verilmiştir (MEB, 2018, s. 8):

• Araştırma

• Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma

• Değişim ve Sürekliliği Algılama

• Dengeli Beslenme

• Doğayı Koruma

• Girişimcilik

• Gözlem

• İletişim

• İş Birliği

• Karar Verme

• Kariyer Bilinci Geliştirme

• Kaynakların Kullanımı

• Kendini Koruma

• Kendini Tanıma

• Kişisel Bakım
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• Kurallara Uyma
• Mekânı Algılama
• Millî ve Kültürel Değerleri Tanıma
• Öz Yönetim
• Sağlığını Koruma
• Sorun Çözme
• Sosyal Katılım
• Zaman Yönetimi

2018 programında beceriler temel yaşam becerileri olarak tanıtılmış ancak 
yaşam becerileri, hayat boyu öğrenme gibi alanlardan bahsedilmemiştir. Bu prog-
ramda 2015 programından farklı olarak beceriler her ünite başlığı altında yer al-
mak yerine sınıf düzeylerine göre kazanımların verildiği alanlarda bilgi, beceri ve 
değerler olarak tek seferde açıklanmıştır. Bu durum becerilerin bağımsız olarak 
ele alınmasının önünde bir engel teşkil edebilir. Sınıf düzeylerine göre kazanım-
ların bilgi, beceri ve değerler ile ilişkilendirilmiş açıklamaları aşağıda verilmiştir:

Hayat bilgisi dersi kapsamında öğretilmesi beklenen temel yaşam becerileri-
nin öğreticiler tarafından daha iyi kavranması öğrenme- öğretme sürecinde karşı-
laşılabilecek sorunları azaltacaktır. 

Yaşam boyu öğrenme terimi çok çeşitli bağlamlarda kullanılmasına ve ge-
niş, güncel bir değere sahip olmasına rağmen anlamı genellikle belirsizdir. Belki 
de bu nedenle ölçülebilir hale getirilememiş, yaygın bir şekilde kullanılamamış, 
uygulanamamış veya gerçekleştirilmemiştir (Aspin and Chapman, 2000). Ya-
şam boyu öğrenme, modern toplumlarda özneleşme teknikleri arasında merkezi 
bir rol verilen eğitimin gözden geçirilmesini amaçlamaktadır ve şu anda belirli 
bir popülasyondaki bireyin hayatının neredeyse üçte birini şekillendirmektedir 
(Tuschling and Engemann, 2006). Yaşam boyu öğrenme yaşamın her alanında bir 
zorunluluktur (Cox, 1993). Farklı bağlamlarda kullanılmasının bir sonucu olarak 
yaşam boyu öğrenme ya da hayat boyu öğrenme, araştırmacılar tarafından sıklıkla 
tanımlanmaya çalışılmıştır. Bu tanımlamaların dilimizde bazen hayat boyu öğren-
me bazen de yaşam boyu öğrenme olarak karşılık bulmuştur.

Hayat boyu öğrenme bireylerin yaşamlarında kişisel ve profesyonel tatmini 
sağlayabilmek ve yaşam kalitelerini yükseltmek için katıldığı kasıtlı bir öğrenme 
şeklidir (Dunlap and Grabinger, 2003). Hayat boyu öğrenmede bireyler, mesle-
ki veya kişisel nedenlerle bilgi edinmeye çalışır ve yaşam deneyimleri önemlidir 
(Bhatia, 2015). Hayat boyu öğrenme, kişinin yaşamı boyunca, yaşam boyu karşı-
laştığı deneyimlerle ortaya çıkan sürekli bilgi ve beceri birikimidir (Laal, 2011). 
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Yaşam boyu öğrenme üst bilişsel farkındalık destekli öz düzenleme becerilerini 
gerektirir (Dunlap, 2005). Yaşam boyu öğrenmede öğrenme, yaş grubu veya eği-
tim kurumları tarafından verilen eğitimle sınırlandırılmaz, yaşam boyunca devam 
eder. Yaşam boyu öğrenme örgün eğitimin yanı sıra gayri resmi olarak gerçekleşen 
öğrenme ile de ilişkilendirilir. Sistematik olarak organize edilmiş tüm öğrenme 
etkinliklerini ifade eder (Tuijnman and Boström, 2002).

Hayat boyu öğrenme, belirli bir sektör veya belirli bir müfredat aracılığıyla 
aktarılmak yerine eğitim tarafından yaşam boyunca giderek artan bir şekilde iz-
lenmesi gereken hedefler olarak görülmektedir (Edwards and Usher, 2001). Yaşam 
boyu öğrenme bireyin, kültürün veya toplumun yaşam kalitesini artırmanın bir 
aracı olarak eğitimin temel hedefidir (Derrick, 2003). Kültürel, ekonomik koşul, 
sosyal ve politik çeşitliliklerine bakılmaksızın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 
bir dizi ortak ve iyi tanımlanmış hedefleri paylaşır. Bu anlamda yaşam becerileri 
çağın standartlarına uyumu kolaylaştıracak, herkes için eğitimi sağlayacak yani 
eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunacak nitelikte bir eğitimi içerir (Kolosoa and 
Makhakhane, 2010). Temel yaşama becerileri çocuğun kendi başına yaşama, temel 
vatandaşlık görevlerini yerine getirme, alışverişini yapabilme, insanlarla iletişim 
kurma gibi değişik unsurları tanımlamaktadır (Şimşek, 2014, s.11). Yaşam beceri-
leri bireylerin günlük yaşamın talepleri ve zorlukları ile etkili bir şekilde başa çık-
malarını sağlayan uyarlanabilir davranışları ve pozitif yetenekleridir (Mahmoedi 
and Moshayedi, 2012). Yaşam becerileri kapsamında kişinin kendisinin farkında 
olma, kendi hakkında iyi hissetme, yaratıcı düşünme, problem çözme, stres ve öf-
keyle baş etme,  diğer insanları kültürel değerlerine göre anlama, hayatlarının her 
alanında bilinçli karar verme gibi temel beceriler öğretilir (Nasheeda, 2008).

UNICEF, UNESCO ve WHO on temel yaşam becerisini şöyle sıralamaktadır 
(Prajapati, Sharma and Sharma, 2017):

1. Öz farkındalık

2. Eleştirel düşünme

3. Yaratıcı düşünme

4. Karar verme

5. Problem Çözme

6. Etkili iletişim

7. Kişilerarası ilişki

8. Empati

9. Stresle baş etme

10. Duygu ile başa çıkmak
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Bu beceriler bilişsel ve üstbilişsel öğrenme stratejilerinden oluşmaktadır. Et-
kili öğrenme-öğrenme becerilerine sahip olmak, etkili yaşam boyu öğrenmenin 
gerçekleşmesi için önemli bir ön koşuldur. Başarılı öğrenmede yeni bilgiler önceki 
öğrenmeyle ilişkilendirilerek inşa edilmelidir (Cornford, 2002).

Temel Yaşam Becerilerinin Öğretilmesinde Kullanılabilecek Öğretim 
Yöntemleri

Temel yaşam becerilerinin kazandırılmasında öğretmenlere kolaylık sağla-
ması açısından sınıf ortamında kullanılabilecek öğretim yöntem, teknik ve etkin-
lik örneklerinin açıklanması gerekmektedir. Dunlap (1997), yaşam boyu öğren-
meyi de destekleyecek öğretim süreçlerini şöyle belirtmektedir: 

Yaşam boyu öğrenme için problem tabanlı öğrenme stratejileri: Bu stratejinin 
kullanılmasıyla öğrenciler bir eylem planı öğesini ele almanın ne kadar süreceğini 
belirler, bir zaman çizelgesi oluşturur ve gerekli kaynakları belirler. Bu süreç öğ-
rencilerin yaşam boyu öğrenmenin kritik bir bileşeni olan öz-yönelimli öğrenme 
becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Öğrenciler kendi kendine çalışma sı-
rasında edinilen bilgileri probleme uyguladığında, kullandığı kaynakları ve kişisel 
araştırma yöntemlerini eleştirir. Kaynakları ve araştırma yöntemlerini eleştirerek, 
öğrenciler hangi kaynakların yararlı olduğu ve neden, hangi araştırma yöntem-
lerinin verimli olduğu ve neden olduğu ve hangi kaynakların ve yöntemlerin işe 
yaramadığı, neden ve gelecek için nasıl geliştirilebileceği hakkında bilgi edinirler. 
Bilgi kaynakları ve kişisel süreçlerin sürekli değerlendirilmesi yaşam boyu öğren-
me için kritiktir. Ayrıca öğrenciler öğrendiklerini özetler ve gelecekteki problem-
ler sırasında nasıl kullanılacağını tartışırlar.

Kasıtlı Öğrenme: Kasıtlı öğrenme, hedefe ulaşmaya rehberlik etmek için soru 
üretimini vurguladığından, öğrenciler öğrenme etkinlikleri üzerinde söz sahibi 
olur, öğrenme etkinlikleri kişiliğe uygunluk kazanır ve yaşam boyu öğrenenler 
için gerekli becerileri geliştirir. Özetle, kasıtlı bir öğrenme ortamı, öğrencilerin 
özerkliğini teşvik eden öğretim taktiklerini kullanarak öğrencilerin öğrenmelerini 
kasıtlı hale getirmelerine, kendi öğrenme süreçlerini daha iyi tanımalarına ve ken-
di kendilerini yönetmelerine yardımcı olur.

Karşılıklı Öğretim: Karşılıklı öğretim süreci işbirlikçi bir ortamda gerçekleş-
tiği için, akran ve öğretmen tarafından anında geri bildirim sağlanır ve öğrenci-
lerin metin anlayışlarını netleştirmelerine,  okuma-anlama stratejilerini etkin bir 
şekilde kullanmalarına yardımcı olur. Öğrencilere, karşılıklı bilişselliği sorgulama, 
özetleme, açıklama ve tahmin etme konusundaki üstbilişsel ve öz yönelimli öğ-
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renme stratejilerinin esnek bir şekilde nasıl uygulanacağını öğreterek, yaşam boyu 
öğrenmenin ayrılmaz becerilerini geliştirir.

Bilişsel Çıraklık: Bilişsel çıraklıkta bir öğretmen ilk olarak bilişsel bir görevi 
gerçekleştirirken yüksek sesle düşünerek düşünme süreçlerini öğrenciler tarafın-
dan görülebilir hale getirebilir. Daha sonra öğretmen izler, rehberlik yapar ve öğ-
rencilere görevin bölümlerini uygulatarak geri bildirim ve destek sağlar. Bilişsel 
çıraklık, öğrencileri modelleme-rehberlik-destek verme/ destek çekme döngüsün-
de meydana gelen öğrenmeyi ayrıntılı olarak yapabilmeleri için öğrencileri düşün-
meye teşvik eder. Öğrenciler öğrendiklerini, neyin işe yarayıp neyin işe yarama-
dığını ve gelecek uygulamalarında neyi farklı yapacaklarını değerlendirebilirler. 
Bilişsel çıraklık etkinliklerinde yer alan öğrenciler, yaşam boyu öğrenen olmaları-
nı sağlayacak kritik üstbilişsel beceriler geliştirir. 

Öğrencilerin temel yaşam becerilerini kazanmalarında yöntembilim olarak 
özellikle yaşam boyu öğrenmeye hazırlamak için kullanılan diğer öğretim strate-
jileri ise (Dunlap, 1997): 

İşbirliği: Kasıtlı bir öğrenme ortamında, yaşam boyu öğrenen olmak için ve 
gerekli temel yaşam becerilerini geliştirebilmek için öğrencilere destek sağlayarak 
işbirliği yapar.

Yansıma (Yansıtıcı düşünme faaliyetleri): Kişinin kendisine nesnel bir şekilde 
bakmasını sağlamak ve performansı artırmak için değişme ve düşünme yeteneğini 
geliştirmeyle ilgilenir.

Öğrenci özerkliği faaliyetleri: Bu süreç öğrencilerin kendilerine yönelik ola-
rak yaşam boyu öğrenenler olmaya hazırlanırken üstbilişsel farkındalık geliştir-
melerine yardımcı olur. Öğrencilere öğrenme ihtiyaçlarını nasıl ele alacakları, 
öğrenme hedeflerini nasıl belirleyecekleri, öğrenme stratejilerini nasıl kullanacak-
ları, kaynakların nasıl değerlendirileceği ve genel sürecin nasıl değerlendirileceği 
gibi konularda destek sağlar. 

İçsel olarak motive edici faaliyetler: İçsel motivasyon, öğrenmeye devam eden 
motivasyonu etkilediğinden, öğrencileri öğrenmeye heyecan veren aktivitelere da-
hil etmek sadece öğrenme etkinliğinin kendisinin başarısı için değil aynı zamanda 
öğrencilerin yaşamları boyunca öğrenmeye olan bağlılıklarının geliştirilmesi için 
de önemlidir.

Öğrencilerin yaşam becerilerini geliştirmek için sınıf ortamında kullanılabi-
lecek farklı etkinlikler de yapılabilir (Prajapati, Sharma and Sharma, 2017):
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1. Sınıf içi Tartışmalar: Öğrencilerin öğrenmesi, alıştırma yapması ve prob-
lem çözmesi için fırsatlar sunan bir etkinliktir. Öğrencilerin konu hak-
kındaki bilgilerini derinleştirmelerini ve konu ile bireysel bağlantılar 
oluşturarak kişiselleştirmelerini sağlar. Dinleme, girişimcilik ve empati 
becerilerini geliştirir.

2. Beyin fırtınası: Öğrencilerin hızlı ve kendiliğinden fikir üretmelerini 
sağlar. Öğrencilerin hayal güçlerini kullanmalarına ve alışılmışın dışında 
düşünmelerine yardımcı olur. Beyin fırtınası ile öğrenciler her bir fikrin 
artılarını ve eksilerini değerlendirir veya fikirleri belirli kriterlere göre 
değerlendirir.

3. Rol yapma: Eğlenceli bir etkinlik olmanın yanı sıra tüm sınıfı aktif ve ka-
tılımcı olarak konuya dâhil eder. Becerileri uygulamak için mükemmel 
bir strateji sağlar. Kişinin gerçek hayatta potansiyel bir durumu nasıl ele 
alabileceğini deneyimlemesine yardımcı olur. Başkaları ve onların bakış 
açılarına yönelik empati geliştirmesini sağlar. Bireyin kendi duygularına 
ilişkin içgörüsünü artırır.

4. Grup Çalışması: Zaman sınırlaması olduğunda gruplar öğrenci aktivite-
sini en üst düzeye çıkarır. Öğrencilerin ekip oluşturma ve takım çalışma-
sı aşamasında birbirleri ile etkileşimde bulunmalarına, birbirini daha iyi 
tanımalarına katkı sağlar. 

5. Eğitici Oyunlar ve Simülasyonlar: Katılımcılar çalışırken eğlenir. Bunun-
la birlikte aktif öğrenmeyi ve zengin içerikli bir tartışmayı teşvik eder. 
Bilgi, tutum ve becerilerin birlikte kullanılmasını gerektirir. Öğrencilerin 
nispeten güvenli bir ortamda varsayımda bulunmalarına ve yetenekleri-
ni test etmelerine izin verir.

6. Durum Analizi ve Örnek Olay Çalışmaları: Analiz etme, keşfetme, zor-
luklar, ikilemler ve güvenle test etme şansı verir. Grup halinde birlikte 
çalışma, fikir paylaşma, yeni öğrenmeler ve içgörü sağlaması için çö-
zümler üretmelerine yardımcı olur.

 Örnek olay ile öğrenciler düşünme sürecine katılımını sağlar. Öğrenci-
lerin eleştirel düşünme, karar verme becerilerini geliştirmesine yardımcı 
olur. Ayrıca risklerle veya herhangi bir zorlukla başa çıkmanın yollarını 
bulmasına katkı sağlar.

82 Kuramdan Uygulamaya Hayat Bilgisi Öğretimi



7. Hikâye Anlatımı: Öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini 
geliştirmeye yardımcı olur. Ayrıca dikkat, konsantrasyon, dinleme, sabır 
ve dayanıklılık becerilerini geliştirir.

8. Tartışmalar: Belirli bir konuyu derinlemesine ve yaratıcı bir şekilde ele 
alma fırsatı sağlar. Bununla birlikte öğrencileri üst düzey düşünme bece-
rilerini kullanmaya teşvik eder.

Becerilerin sınıf ortamında öğretim süreci içerisinde öğrenciler tarafından 
kullanılabilmesinin bir diğer yolu da beceriler ile yetkinlikler arasında bağlantı 
kurabilmektir. Öğretmenler öğrenme sürecini ya da sınıf içi etkinliklerini tasar-
larken beceri- yetkinlik temelli bir içerik oluşturmalıdır. Bu durum öğrencilerin 
yeterlikle becerileri eş zamanlı olarak kazanabilmesini kolaylaştıracaktır. Öğretim 
programında anahtar yetkinlikler sadece tanımlanarak bırakılmış, kapsamlı bece-
ri tanımlamaları programa dâhil edilmemiştir. 

HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN KAVRAMLARI

2009 Hayat Bilgisi Öğretim Programında öğrencilere yaşam becerilerini ka-
zandırmanın yanı sıra öğrencilerin fen ve sosyal bilgiler kavramların tanıtılması 
gerektiğini vurgulamıştır.  Bu programda kavramlar sınıf düzeylerine göre belir-
tilmiştir. Birinci sınıf düzeyinde 46, ikinci sınıf düzeyinde 17 ve üçüncü sınıf dü-
zeyinde 22 olmak üzere öğrencilere toplamda 85 kavramın öğretilmesi programda 
hedeflenmiştir.

2015 ve 2018 Hayat Bilgisi Öğretim Programlarında kavramlar ayrı bir başlık 
olarak programda yer almamıştır. Ayrıca 2018 programında organizasyon yapısı-
na dâhil edilen kavramlar, programda açıklanmamıştır. Program incelendiğinde 
sağ, sol, ön, arka, alt, üst, yan, ve karşı gibi yönle ilgili temel kavramlar, aile, trafik, 
istek ve ihtiyaç akraba hısım, Cumhuriyet kavram olarak kazanımların açıklama 
kısımlarında karşımıza çıkmaktadır. Üzerinde durulması gereken kavramların ol-
duğu kazanım ve açıklamalar aşağıda sınıf ve ünite sırası göz önünde bulundurula-
rak verilmiştir:
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HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI

Aşağıdaki tabloda Hayat Bilgisi Öğretim Programı’nda sınıf düzeyleri, kaza-
nım sayıları, ders saati ve ders saati yüzdesi verilmiştir (MEB, 2018):

Tablo 1. 2018 Hayat Bilgisi Öğretim Programı’nda sınıf Düzeyleri, Kazanım Sayıla-
rı, Ders Saati ve Ders Saati Yüzdelikleri

Ünite 
No Ünite Adı Sınıf  

Düzeyi
Kazanım 

Sayısı

Ders Saati 
(Öngörülen 

Süre)

Ders Saati 
Yüzdesi

1 Okulumuzda Hayat
1 17 46 32
2 11 32 22
3 10 24 22

2 Evimizde Hayat
1 7 19 13
2 9 26 18
3 8 19 17

3 Sağlıklı Hayat
1 7 19 13
2 7 20 14
3 5 12 9

4 Güvenli Hayat
1 7 19 13
2 6 17 12
3 7 17 16

5 Ülkemizde Hayat
1 7 19 13
2 8 23 16
3 9 22 20

6 Doğada Hayat
1 8 22 16
2 9 26 18
3 6 14 16

Tablo 1 incelendiğinde 2018 Hayat Bilgisi Öğretim Programında 1. Sınıf dü-
zeyinde 53 kazanıma öngörülen ders saati süresi 144, 2. sınıf düzeyinde 50 kaza-
nıma öngörülen ders saati süresi 144, 3. Sınıf düzeyinde 45 kazanıma öngörülen 
ders saati süresi 108 saat olarak belirlenmiştir. Programda toplam 148 kazanım 
bulunmaktır ve bu kazanımlar için de belirlenen toplam ders saati süresi 396’dır. 

Kazanımların gerçekleştirilmesi için hazırlanacak öğrenme ortamları 2009 İl-
köğretim 1, 2 ve 3. Sınıflar Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu’nda 
bu bölüm Öğrenme- Öğretme Süreci başlığı altında detaylı bir şekilde açıklanmış-
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tır. Öğrenme stilleri, zekâ alanları, kavramlar, öğrenme-öğretme etkinliğini uygu-
lama, öğretmenin rolü, programın süresi, belirli gün ve haftalar, okul ve aile ilişkisi 
alt başlıkları içerisinde öğrencilerin bireysel gelişim özellikleri dikkate alınarak 
onları uygun ilke, yöntem, teknik, etkinlik vb. ile öğrenme sürecinde program ara-
cılığıyla aktif hale getirme amacını gerçekleştirmeye yönelik detaylara yer veril-
miştir. Öğrenme ve öğretme sürecinde programdaki temaların, ara disiplinlerin, 
becerilerin, kişisel niteliklerin ve kazanımların dikkate alınarak organize edilmesi 
üzerinde durulmuştur. Bu süreçte öğretmenlerin bireysel farklılıkları gözeterek 
her bir öğrenci için farklı öğrenme stillerine uygun öğrenme ortamları düzenle-
mesini tavsiye etmiştir. Çoklu zekâ kuramından hareketle öğrencilerin sahip ol-
ması muhtemel farklı zekâ alanlarına ilişkin tanım ve içeriklere yer verilmiştir. 
2009 programında öğrencilerin farklı öğrenme stillerine sahip olduğundan bahse-
dilmiş, bu öğrenme stillerine göre öğrencileri hayalci, düşünür, karar veren, aktör, 
görsel, işitsel, kinestetik, dokunsal olarak gruplama yoluna gidilmiştir. Ayrıca her 
bir öğrenme stili için öğrenciler sağlanabilecek öğrenme ortamları açıklanarak 
öğretmenlere kolaylık tanınmıştır. 

2015 İlkokul Hayat Bilgisi Dersi 1, 2 ve 3. Sınıf Öğretim Programı’nda öğ-
rencilerin bireysel gelişimi ile öğretim programı ilişkilendirilmesi çok sınırlı tu-
tulmuştur. Kazanımların gerçekleştirilmesi için hazırlanacak öğrenme ortamına 
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar başlı-
ğı altında birkaç madde içerisinde değinilmiştir. İlgili maddeler aşağıdaki gibidir 
(MEB, 2015, s.4):

2018 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı (İlkokul 1, 2 ve 3. Sınıflar) kaza-
nımlara program genelinde değinerek uygulayıcıları bilgilendirmeye çalışılmıştır. 
Kazanım ve açıklamaların, ilgili disiplinin yetkin, güncel, geçerli ve eğitim öğ-
retim sürecinde hayatla ilişkileri kurulabilecek nitelikte olduğu belirtilmektedir. 
Bu kazanımlar ve sınırlarını belirleyen açıklamaların sınıflar ve eğitim kademeleri 
düzeyinde değerler, beceriler ve yetkinlikler perspektifinde bütünlük sağlayan bir 
bakış açısıyla yalın bir içeriğe işaret ettiği görülmektedir. Bireysel Gelişim ve Öğre-
tim Programları başlığı altında öğretim programı hazırlama sürecinde bireylerin 
gelişim özellikleri, bilimsel bilgi ve birikim gibi tüm bileşenleriyle uyumlu harmo-
nik bir yaklaşımdan söz edilmiştir. Bu programda harmonik yaklaşıma, gelişim 
ilkelerine, yaşam boyu öğrenmeye ve bunların öğretim programı ile ilişkisine yer 
verilmiştir.
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Programda kazanımlarla ilgili olarak yer alan ifadeler aşağıda verilmiştir 
(MEB, 2018, ss. 6-9):

• Programların amaçlarını ve kazanımlarını gerçekleştirme sürecinde ge-
rekli uyarlamaların öğretmen tarafından yapılması beklenir.

• Öğretmenlerden, öğrencinin edindiği bir kazanımın, gelişimde başka bir 
alanı da etkileyece ğini dikkate alması beklenir.

• Hayat bilgisi dersi genel ve özel amaçların her birinin kazanımlarda karşı-
lığı yer almaktadır. Öğrenme etkinliklerinin planlanmasında ve öğretim 
materyallerinin hazırlanmasında, genel amaçlarla kazanımlar bir bütün-
lük içinde değerlendirilmelidir.

• Dersin işlenişinde okul içi ve okul dışı uygulamalar yapmaya özen göste-
rilmelidir. Özellikle ilgili kazanımlarda sözlü tarih, yerel tarih, müze gezi-
leri, doğa eğitimi, resmî kurum ve kuruluşlarla özel kurum ve kuruluşları 
tanıma gibi okul dışı uygulamalar önemsenmeli ve bu doğrultuda önce-
den planlanan öğrenci merkezli etkinlikler gerçekleştirilmelidir.

• Kazanımlar doğrultusunda yapılacak etkinliklerle okul ve yaşam arasın-
da bağlantı kurulmasına özen gösterilmelidir.

• Doğa içerikli kazanımlarda basit düzeyde deneyler yaptırılabilir.

• Öğretim Programı’nda yer alan bazı kazanımlar, belirli gün ve haftalara 
denk gelen zaman dilimlerinde işlenmelidir.

• Program uygulanırken öğrencilerin değerleri kazanmasına özen göste-
rilmeli, tüm kazanımlar ilgili değerlerle eşleştirilmeli ve örtük program 
anlayışından hareketle dersler işlenmelidir.

2018 programında kazanımları ölçme ve değerlendirme aşaması açıklanırken 
bireysel farklılıkların dikkate alındığı öğrenci merkezli öğretme ve öğrenme stra-
tejileri benimsendiğinden çoklu değerlendirme kullanıldığı ifade edilmiştir. 2018 
programında ölçme ve değerlendirme çalışmalarının kazanım ve açıklamaların 
sınırları esas alınarak öğretim programının tüm bileşenleri ile uyumlu olması ge-
rektiği vurgulanmıştır (MEB, 2018, s. 6).

86 Kuramdan Uygulamaya Hayat Bilgisi Öğretimi



ÖZET

2018 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı (İlkokul 1, 2 ve 3. Sınıflar) yetkin-
likler, hayat boyu öğrenme ve yaşam becerileri gibi çağımızda yaşanan gelişmelere 
uyum sağlayabilecek bireyleri yetiştirmek için revize edilerek yeniden yapılandı-
rılmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin belirlediği 
anahtar yetkinliklerin tüm öğretim programlarında yer alması eğitim ve öğreti-
min hayat boyu devamlılığının dikkate alınarak niteliğinin artırılması yönünde 
hedeflendiğinin bir göstergesidir. Yenilenen öğretim programları ile birlikte birey-
ler hem ulusal hem de uluslararası platformda tanınabilirliği olan becerilere sahip 
olacaktır. Eğitim ile istihdam arasındaki bağ kuvvetlenecek, hayat boyu öğrenme 
yaygınlaşacak ve sistemli olarak desteklenecektir. Programın uygulanma aşaması 
ile ilgili yapılan araştırmalar daha sonraki programlar için referans oluşturacaktır.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 

1. 

I.  Salt bilgi aktarır.

II.  Değer kazandırma hedeflidir. 

III.  Beceri kazandırma hedeflidir. 

IV.  Karmaşık ve anlaşılabilen yapı-
dadır  

V.  Bireysel farklılıkları dikkate alır.

Yukarıdakilerden hangileri öğretim 
programlarının özelliklerindendir?

A)  I.-II.-III.-V.  

B)  II-III-IV-V. 

C)  I.- II.- IV.- V. 

D)  II.- III.- IV.   

E)  II.- III.- V.

2. Müzakere, kültürlerarası anlayış ve 
uzlaşma becerilerini gerektiren yet-
kinlik aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Dijital yetkinlik  

B)  Yabancı dillerde iletişim 

C)  Anadilde iletişim  

D)  Kültürel farkındalık ve ifade

E)  Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yet-
kinlikler

3. Aşağıdakilerden hangisi eğitim sü-
recinin genel özellikleri arasında yer 
almaz?

A)  İnsana özgüdür ve yaşantılarla 
gerçekleşir. 

B)  Zaman ve mekan yönünden sı-
nırsızdır. 

C)  Evrensel ve ulusal yönleri vardır. 

D)  Kalkınma ile doğrudan ilgilidir. 

E)  Kültürden bağımsız olarak ele 
alınır.

4. Aşağıdakilerden hangisi öğretim 
programlarında bireyde olması he-
deflenen niteliklerden biri değildir? 

A)  Kararlı   

B)  Topluma katkı sağlayan 

C)  Bilgiyi tüketebilen   

D)  Problem çözebilen 

E)  Eleştirel düşünen

5. Aşağıdakilerden hangisi öğretim 
programlarının özellikleri arasında 
yer alır?

A) Önceki öğrenmelerden bağımsız 
öğretimi amaçlar.

B) Bilgi aktarımı ağırlıklıdır.

C) Öğrenme çıktıları birçok defada 
kazandırılır.

D) Üst düzey bilişsel becerileri kul-
lanmaya yönlendirir.

E) Değerler, beceriler ve yetkinlik-
ler disiplinlerden bağımsızdır.
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6. Hayat Bilgisi dersi öğretim progra-
mının içeriğinin düzenlenmesinde 
hangi içerik düzenleme yaklaşımı 
benimsenmiştir?

A) Sorgulama merkezli

B) Modüler

C) Doğrusal 

D) Sarmal  

E) Piramitsel

7.  Kazanım ve açıklamalarına dair ve-
rilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)  Farklı konu ve sınıf düzeylerinde 
tekrar eder.

B)  Hayatla ilişkileri kurulabilecek 
niteliktedir.

C) Açıklamalarla kazanımların kap-
samları genişletilmiştir.

D)  Bütünlük sağlayan bir bakış açısı 
benimsenmiştir.

E)  Değerler, beceriler ve yetkinlik-
ler kazandırma hedeflidir.

8. 

I.  Ekonomik alanlarda ülkeler arası 
ilişkilerin gelişmesi 

II.  Küreselleşen dünya pazarında 
başarılı olmak 

III.  Tüketici- üretici arasında sağlıklı 
ve güçlü iletişim kurma

 Yukarıda bahsi geçen durumlar han-
gi yetkinliği ihtiyaç haline getirmiş-
tir?
A)  Yabancı dillerde iletişim 
B)  Dijital yetkinlik                    
C)  Kültürel farkındalık ve ifade 
D)  İnisiyatif alma ve girişimcilik
E)  Öğrenmeyi öğrenme

9. Bireyin toplumlardaki bilimsel teo-
rilerin, uygulamaların ve teknolojik 
ilerlemelerin fayda ve zararlarını 
daha iyi anlamasına yardımcı olma-
yı amaçlayan yetkinlik aşağıdakiler-
den hangisidir?
A)  Matematiksel yetkinlik ve bilim/

teknolojide temel yetkinlikler 
B)  İnisiyatif alma ve girişimcilik 
C)  Yabancı dillerde iletişim 
D)  Dijital yetkinlik 
E)  Öğrenmeyi öğrenme

10.  Aşağıda boş bırakılan alana 2018 
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim 
Programı’nda yer alan kök değerleri 
yazınız.

Cevap Anahtarı

1. D 2. B 3. E 4. C 5. D
6. D 7. C 8. A 9. A
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Kazanımlar

Bu bölümü tamamladıktan sonra;

• Hayat bilgisi dersinin gerekliliğini açıklar.

• Hayat bilgisi öğretim programında yer alan üniteleri söyler.

• Hayat bilgisi öğretim programında yer alan üniteler ile kapsadığı konu-
ları açıklar.

• 2005 ve 2018 yılları hayat bilgisi öğretim programlarının içerik ögesini 
karşılaştırır.

• 2018 yılı hayat bilgisi öğretim programında ünite temelli yaklaşımın be-
nimsenme nedenlerini araştırır.

• 2005 ve 2018 yılları hayat bilgisi programlarının kazanımlarını karşılaş-
tırır.

Anahtar Kavramlar

Hayat Bilgisi Dersi, Hayat Bilgisi Öğretim Programı, Ünite, Kazanım.

Bölüm İçeriği

Giriş
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4. BÖLÜM

 HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM 
PROGRAMINDA YER ALAN ÜNİTELER VE 

ÜNİTELERİN İÇERDİĞİ KAZANIMLARIN 
SINIFLARA GÖRE DAĞILIMI



Ünitelerin İçerdiği Kazanımların Sınıflara Göre Dağılımı

1. Sınıf Hayat Bilgisi Üniteleri ve Kazanımları

2. Sınıf Hayat Bilgisi Üniteleri ve Kazanımları

3. Sınıf Hayat Bilgisi Üniteleri ve Kazanımları

Özet

Değerlendirme Soruları

Kaynakça

GİRİŞ

Günümüzde bilim ve teknolojide müthiş değişme ve ilerleme kaydedilmekte-
dir. Bu değişim ve ilerleme toplum hayatını etkilemektedir. Günümüzde eğitimin 
temel amaçlarından birisi de bireyleri yaşanan bu değişime ve gelişime ayak uydu-
racak şekilde yetiştirmektir. Bu bakımdan ilkokul programları içerisinde yer alan 
hayat bilgisi dersinin önemi açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Hayat bilgisi dersinde, ilkokul öğrencileri toplumsal kuralları, değerleri ve 
kişisel bakım becerilerini öğrenmekte ve kazanmaktadırlar. Bunun yanı sıra bu 
derste, öğrenciler çevrelerindeki canlıları tanımakta, sağlıklı ve güvenli bir hayatı 
sürdürebilmeleri için nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğrenmektedirler. Bu bil-
gilere dayalı olarak, hayat bilgisi dersinin öğrencilerin hayatlarına ışık tuttuğunu 
ve bir güneş gibi aydınlattığını söylemek hiçte abartılı olmaz. Nitekim Arıbaş ve 
Yılmaz tarafından (2004) hayat bilgisi dersinde öğrencilerin gerçek yaşamda kar-
şılaştıkları sorunlara yer verildiği ve bu ders sayesinde kuralları öğrenip topluma 
uyum sağladıkları belirtilmiş ve bu nedenle bu dersin bir “yaşam dersi” olduğu 
ifade edilmiştir.

İlkokul, çocukların toplumsallaşmasını sağlaması bakımında büyük bir 
öneme sahip eğitim kademesidir. İlkokul sayesinde çocuklar toplumsallaşmakta, 
toplumun değerlerini, kültürel özelliklerini, gelenek ve göreneklerini 
kazanmaktadır. İlkokulun bu temel işlevini sağlayan derslerden birisi hayat bilgisi 
dersidir. Hayat bilgisi dersinde ilkokul öğrencilerine içinde yaşadıkları kültürel ve 
toplumsal çevre inceltilerek, küçük yaşlardan itibaren yaşadığı çevre ve bu çevrede 
yaşanan sorunlar ile ilgili bilgiler ile yaşadıkları çevreye uyum sağlamada gereken 
temel becerilerin öğretilmesi ön plandadır (Binbaşıoğlu, 2003: 36; Gündüz, 2016). 
Hayat bilgisi dersi sayesinde ilkokul çocukları günlük hayata kolayca uyum sağ-
layabilmekte, günlük hayatlarında karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri sorun-
lara çözüm yolları gösterilmekte, çocukların yakın ve uzak çevrelerini tanımaları 
sağlanmakta, bilinçli bir tüketicinin nelere dikkat etmesi gerektiğini öğrenmek-
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te, bir yurttaş olarak görev ve sorumluluklarının farkında olması sağlanmakta ve 
en önemlisi bilimsel düşünebilme becerisinin edinmesinin temellerini oluşturan 
derstir (Öztürk & Kalafatçı, 2016: 60).

Yukarıda da görüldüğü üzere hayat bilgisi dersi ilkokul programları içerisin-
de yer alan önemli bir derstir (Gündüz, 2018). Hayat bilgisi dersi güncel, bilimsel 
ve toplumsal bilgileri içerecek şekilde hazırlanmalıdır. Hayat bilgisi öğretim prog-
ramının, çağın ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi son derece önemlidir. Çünkü 
Gültekin’in (2015) belirttiği gibi hayat bilgisi öğretim programı çocuğun yaşa-
mından dünyaya açılan bir penceredir. Milli Eğitim Bakanlığı da (MEB) bu duru-
mun farkında olarak hayat bilgisi öğretim programını güncellemektedir. Nitekim 
en son 2018 yılında öğretim programlarında değişikliğe gidilmiş ve hayat bilgisi 
öğretim programında da değişiklikler yapılmıştır. 

HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Eğitim kavramının birçok tanımı yapılmıştır. Türkiye’de en çok kabul gören 
tanıma göre eğitim “bireyde kendi yaşantıları yoluyla, kasıtlı olarak istendik dav-
ranış değiştirme süreci” olarak tanımlanmaktadır (Sönmez, 2015). Bu tanımdan 
hareketle eğitimin bir süreç olduğu, kasıtlı yapıldığı, yaşantı ile gerçekleştiği ve 
eğitimle bireylerde toplumsal normları dikkate alan istendik davranışların kazan-
dırılmaya çalışıldığı söylenebilir. Öğretim programları da bu özellikleri dikkate 
alarak düzenlenmektedir. Öğretim programları, öğretmenlerin öğretme-öğrenme 
sürecinde en çok başvurdukları, onlara rehberlik eden bir araçtır. Bu bakımdan 
öğretim programının tanımının yapılması yerinde olacaktır, zira bu konuda bazı 
kavram yanılgıları ve kargaşası bulunmaktadır. Öğretim programı; 

• Eğitim programının amaçları doğrultusunda öğrenciye kazandırılmak 
istenen bilgi, beceri, tutum ve davranışların ders kümeleri olarak planlı 
bir biçimde düzenlenmesidir (Karacaoğlu, 2018).

• Eğitim programının amaçları doğrultusunda, bir dersle ilgili olarak sınıf 
düzeyinde belirlenen hedefleri kazandırmaya yönelik planlanmış, okul 
içi ve dışını kapsayan tüm etkinlikleri gösteren yaşantılar düzeneğidir 
(Akpınar, 2010).

• Okulda ya da okul dışında bireye kazandırılması planlanan bir dersin 
öğretimiyle ilgili tüm etkinlikleri kapsayan yaşantılar düzeneğidir (De-
mirel, 2017).

• Belli bilgi kategorilerinden oluşan bilgi, tutum ve becerilerin eğitim 
programlarının amaçları doğrultusunda ve planlı bir biçimde kazandı-
rılmasına yönelik programdır (Şeker, 2012).
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Hayat bilgisi öğretim programı, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda öğrenim gören öğ-
rencilerin, hayat bilgisi dersinde kazanmaları gereken kazanımları, değerleri, yet-
kinlikleri, becerileri, öğretme-öğrenme sürecini, ölçme-değerlendirme araçlarını 
kapsamaktadır (Köse-Çengelci, 2014). Hayat bilgisi öğretim programının tasarımı 
ile ilgili çok ifade edilen bir yanlış bilgi bulunmaktadır. Hayat bilgisi dersi öğretim 
programının disiplinlerarası tasarıma göre tasarlandığı bilgisi yanlıştır. Doğrusu, 
hayat bilgisi öğretim programı geniş alan tasarımına göre tasarlanmıştır. Çünkü 
hayat bilgisi dersi, fen bilgisi, sosyal bilgiler gibi derslere temel oluşturacak bazı 
konuları içerisinde barındırmaktadır. Bu nedenle, bu öğretim programının disip-
linlerarası yaklaşıma göre değil, geniş alan tasarımına göre düzenlendiğini hatırla-
tıp buraya not düşelim. Türkiye›de 2005 yılında yapılandırmacılık temele alınarak 
öğretim programlarında değişikliğe gidilmiştir. Öğretmen merkezli geleneksel 
yaklaşımdan vazgeçilip, öğrenci merkezli bir anlayış öğretim programlarında ha-
kim olmaya başlamıştır. Bu tarihten itibaren tüm ilkokul öğretim programlarında 
çeşitli değişiklikler yapılmıştır. 

Son olarak 2018 yılında öğretim programları güncellenmiştir. Güncellenen 
hayat bilgisi öğretim programında hayat bilgisi dersinin amacı bireylerin temel 
yaşam becerilerine sahip olmasını sağlamak, bireylerin kendilerini tanımalarını, 
yaşadıkları toplumun kültürel değerlerini benimsemesini, yaşadıkları çevreye 
karşı duyarlı olmalarını, araştırma becerisine sahip olmalarını, ülkesini seven ve 
ülkesinin her anlamda gelişmesini sağlamaktır (MEB, 2018: 8). Ayrıca güncellene 
hayat bilgisi öğretim programının aracılığıyla;

• “Kendisini ve çevresini tanıyan, 

• Aile değerleri ile içerisinde yaşadığı toplumun değerlerini benimseme-
yen, 

• Kişisel bakım, sosyal katılım, mekanı ve zamanı algılama, kaynakları ve-
rimli kullanma, bilimsel süreç ve öğrenmeyi öğrenme becerilerine sahip,

• Doğaya ve çevreye saygılı,

• Bilgi ve iletişim teknolojilerini amacına uygun kullanabilen,

• Vatanını seven; milli ve manevi değerleri benimseyen, bireyler yetiştir-
mek hedeflenmiştir” (MEB, 2018: 8-9). 

Güncellenen hayat bilgisi öğretim programında okul dışı öğrenme ortamları-
na daha çok yer verilmiştir. Bu açından önceki hayat bilgisi öğretim programların-
dan farklılaşmaktadır. Güncellenen hayat bilgisi öğretim programı incelendiğinde 
müzelerin, özel ve resmi kurumların ziyaret edilmesi, doğal alanlarda çeşitli etkin-
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liklerin yapılması gibi okul dışı öğrenme ortamların kullanılması önerilmektedir. 
Bu açından güncellenen hayat bilgisi öğretim programının öğrenciyi merkeze alan 
ve öğrencinin günlük hayatı ile daha iyi ilişkilendirilmiş bir şekilde hazırlandığı 
ifade edilebilir.

ÜNİTELER

2005-2006 eğitim-öğretim yılında Türkiye’de öğrenci merkezli bir anlayış be-
nimsenmiş ve ilkokul programları yapılandırmacı yaklaşıma göre düzenlenmiştir. 
2005 hayat bilgisi öğretim programı incelendiğinde, programın tematik yaklaşım 
benimsenerek düzenlendiği görülmektedir. Tema, birbiriyle ilişkili ünitelerin, 
konuların ve kavramların bir bütün olarak ele alındığı, öğrenmeyi organize eden 
yapı olarak ifade edilebilir. Tematik yaklaşım ise bireylere öğretilmeye ya da ka-
zandırılmaya çalışılan çeşitli kavramların duyu organlarına hitap ederek birbir-
leriyle ilişkilendirilerek kavratılmaya çalışılmasıdır (Şimşek, 2010).  2005 yılında 
yapılandırmacılık yaklaşımı temele alınarak hayat bilgisi öğretim programında 
üç tema belirlenmiş ve bu temalar bütüncül öğretim ilkesi dikkate alınarak 
oluşturulmuştur. Bu temalar “Okul Heyecanım”, “Benim Eşsiz Yuvam” ve “Dün 
Bugün Yarın” başlıklarıyla yer almaktadır. Bu temalar 1, 2 ve 3. sınıflarda aynı ad-
larla yer almaktadır. Bu temalar öğrencilerin önceki yılarda kazandıkları kazanım-
ların pekiştirilmesini, öğrendikleri bilgilerin üzerine yenilerinin eklenmesini ve 
ilkokul çocuklarının ilgilerine, ihtiyaçlarına, yeteneklerine ve gelişim özelliklerine 
uygun bir şekilde içeriğin düzenlenmesini, bunun uygulanmasını sağlamaktadır 
(MEB, 2009). Bu temalar şunları içermektedir (Karabağ, 2007: 58):

Okul Heyecanım temasında, öğrencilere okul hayatı ile ilgili bilgi verilmekte-
dir. Aile hayatından farklı olduğu ve uyulması gereken kuralların olduğu kazandı-
rılmaya çalışılmaktadır. Öğrencilerin okul hayatına uyum sağlamları için birtakım 
beceriler ve kişisel özellikler kazandırılmaktadır. 

Benim Eşsiz Yuvam temasında, çocukların eşsiz bir birey olduklarının yanı 
sıra ailesindeki bireylerin, içinde yaşadıkları toplumun ve çevrenin ve yaşamış ol-
dukları ülkelerin eşsiz olduğu da sezdirilmeye çalışılmaktadır. Bunun gerçekleşti-
rilmesi için bu temada yer alan konular özelden genele doğru sıralanmıştır. 

Dün, Bugün ve Yarın temasında ise öğrencilerin fen bilimleri ve sosyal bilgiler 
derslerinde kazandırılmaya çalışılan kazanımlar ile ilgili temel bilgiler verilmekte 
ve bu dersler ile ilgili beceri ve kişisel özellikler kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Hayat bilgisi öğretim programında bu temalar belirlenirken aşağıda yer alan 
özellikler göz önünde bulundurulmuştur (MEB, 2009): 
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1. “Bireylerin ilgilerinin çekilmesi,

2. Bireylerde araştırma isteği ve merak uyandırması,

3. Bireylere üzerinde çalışacakları fırsatlar sunması,

4. Bireylerin doğal öğrenmelerini sağlayacak fırsatlar sunması,

5. Bireylerin kişisel niteliklerinin gelişmesini sağlaması,

6. Diğer derslere temel oluşturacak konuların yer alması, 

7. Farklı öğrenme yaklaşımlarını dikkate alması,

8. Birçok alana uygulanabilmesi,

9. Diğer disiplinlerle bütünleşecek kadar genel, eğitim yoluyla ulaşabilecek 
kadar sınırlı olması,

10. Öğrenmede derinliği ve genişliği teşvik etmesi.”

Tematik yaklaşımın etkili bir şekilde uygulanabilmesi için öğretmenlere bü-
yük sorumluluk düşmektedir. Öğretmenlerin çocukların gelişim özelliklerini iyi 
bilmeleri, onların dünyasını iyi tanımaları gerekmektedir. Böylelikle öğrencilere 
temalar ile ilgili bilgiler kazandırılırken, aynı zamanda kişisel nitelikleri ve yaşam 
becerilerini de kazanma fırsatı bulacaklardır (MEB, 2009).

2018 yılında güncellenen hayat bilgisi öğretim programında tematik anlayış 
yerine ünite temelli yaklaşım esas alınmıştır. Hayat bilgisi öğretim programında 
aşağıdaki üniteler yer almıştır (MEB, 2018):

HAYAT  
BİLGİSİ  

ÜNİTELERİ

EVİMİZDE 
HAYAT

OKULUMUZDA  
HAYAT

SAĞLIKLI  
HAYAT

DOĞADA  
HAYAT

ÜLKEMİZDE  
HAYAT

GÜVENLİ 
HAYAT

Şekil 1. Hayat Bilgisi Öğretim Programındaki Üniteler
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Güncellenen hayat bilgisi öğretim programında “Okulumuzda Hayat”, “Evi-
mizde Hayat”, “Sağlıklı Hayat”, “Güvenli Hayat”, “Ülkemizde Hayat” ve “Doğada 
Hayat” olmak üzere altı ünite bulunmaktadır. Sarmal bir yaklaşım benimsenerek 
düzenlenen hayat bilgisi öğretim programındaki bu üniteler ilk üç sınıfta aynı 
şekilde yer almaktadır. Üniteler öğrencilerin günlük yaşamları dikkate alınarak 
belirlenmiştir. Öğrencilerin günlük hayatları dikkate alınarak ünitelerin oluştu-
rulması hayat bilgisi öğretim programının etkili bir şekilde uygulanmasını sağ-
layacaktır. Özellikle ilk ünitenin okulumuzda hayat olarak belirlenmesi oldukça 
önemli görülmektedir. Zira bir sınıf öğretmeni olarak öğrencilerin okula alışmala-
rı ve okul kurallarını benimsemeleri noktasında oldukça zorlukların olduğunu ye-
rine müşahede ettim. Bu açından okulda nasıl bir hayatın olduğuna yönelik böyle 
bir ünitenin yer almasını ve ilk ünite olmasını oldukça önemli buluyorum. Şimdi 
bu ünitelerin neleri kapsadığını açıklayalım.

Okulumuzda Hayat ünitesinde, okulun bölümlerini ve işleyişini tanıma, oku-
la uyum sağlama, okul kurallarını benimseme, sınıfın ve okulun krokisini çizme, 
okulun yakın çevresini tanıma, okulun kaynaklarını kullanırken özen gösterme, 
okulda iletişim kurabilme, okulun tarihini araştırma, sınıfta ve okulda grupla ça-
lışabilme, okula ilişkin ihtiyaçlarını ve isteklerini demokratik yollarla ifade etme 
gibi bilgi, beceri ve değerler kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Evimizde Hayat ünitesinde, aile hayatının önemini kavrama, aile üyelerine 
nazik davranma, akrabalık ilişkilerini bilme, evin adresini bilme, aile içinde karar 
alma süreçlerine katılma, komşuluk ilişkilerini geliştirme, evin krokisini çizme, 
evdeki kaynakları tasarruflu kullanma gibi bilgi, beceri ve değerler kazandırılmaya 
çalışılmaktadır.

Sağlıklı Hayat ünitesinde, kişisel bakımını yapma, sağlıklı yiyecekler yeme, 
dengeli beslenme, görgü kurallarına uygun yeme içme, sağlıklı yaşam için sağlık 
kurallarına uyma, mevsim şartlarına uygun kıyafet giyme gibi bilgi, beceri ve de-
ğerler kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Güvenli Hayat ünitesinde, okulda ve evde güvenlik kurallarına uyma, tra-
fik kurallarına uyma, acil durumlarda yardım alacağı kişileri bilme, toplu taşıma 
araçlarında kurallara uyma, ulaşım türlerini ve araçlarını sınıflandırma, trafik işa-
ret ve levhalarını tanıma, kazalara yönelik tedbirler alma, oyun alanlarındaki araç-
ları dikkatli kullanma gibi bilgi, beceri ve değerler kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Ülkemizde Hayat ünitesinde, yaşadığı yeri bilme, ülkesinin özelliklerini tanı-
ma, Atatürk›ü tanıma ve hayatını bilme, milli ve dini bayramları bilme, ülkesinin 
başkentini bilme, ülkesini sevme, dini ve milli bayramlara katılmaya isteki olma, 
farklı kültürel özelliklere saygı duyma, yakın çevresindeki yöneticileri tanıma, or-
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tak kullanım araçlarını koruma gibi bilgi, beceri ve değerler kazandırılmaya çalı-
şılmaktadır.

Doğada Hayat ünitesinde, canlıları gözlemleme, çevreyi temiz tutma, bitki ve 
hayvan besleme, doğal afetleri bilme ve önlem alma, doğadan yararlanarak yönü-
nü bulma, doğayı ve çevreyi koruma, geri dönüşüm malzemelerine dikkat etme 
gibi bilgi, beceri ve değerler kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Hayat bilgisi öğretim programındaki üniteler genel olarak değerlendirildiğin-
de, öğrencinin yaşamını ilgilendiren, günlük hayatı ile ilişkilendirilmiş konuları 
kapsadığı görülmektedir. Bu açından güncellenen hayat bilgisi öğretim progra-
mına ait ünitelerin içerik düzenleme ilkelerini dikkate alarak düzenlendiği ifade 
edilebilir (Gündüz ve diğ, 2017). 

KAZANIMLAR

2005-2006 eğitim-öğretim yılında öğretim programlarında davranışçı yakla-
şıma dayalı olarak oluşturulan hedef ve davranışlar yerine, öğrenci merkezli, yapı-
landırmacı yaklaşıma dayalı olarak kazanım kavramı kullanılmıştır. Kazanımlar, 
öğrencilerde kazandırılmaya çalışılan bilgi, beceri ve yetkinlikleri kapsayan özel-
likler olarak ifade edilebilir. Kazanımların belirlenmesi esnasında konu bütünlü-
ğünden daha çok, beceriler dikkate alınmıştır. Hayat bilgisi öğretim programında 
öğrencilere kazanımların kazandırılabilmesi için çeşitli etkinliklerin düzenlen-
mesi gerekmektedir. Bu açından bakıldığında öğrencilere kazanımların kazandı-
rılmasında programın öğretme-öğrenme süreci boyutunun en kritik öge olduğu 
söylenebilir. Hayat bilgisi dersi öğretim programında, kazanımların niteliklerine 
uygun bir şekilde çeşitli ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanılması öneril-
mektedir. Öğretim programında hayat bilgisi dersi ile diğer derslere ait kazanımlar 
arasındaki ilişkiler dikkate alınmıştır (Alak, 2011). 2018 yılında güncellenen öğre-
tim programında da kazanımlar yer almaktadır. Hayat bilgisi dersi öğretim prog-
ramındaki kazanımlar; sınıf düzeyleri, ünite numaraları ve kazanım numaraları 
şeklinde numaralandırılmıştır. Kazanımlardan hemen sonra, öğrencilere kazandı-
rılacak kazanımlarla ilgili sınırlamalara ve bu kazanımlara ait çeşitli açıklamalara 
yer verilmiştir. Bu şekilde kazanımların kazandırılması esnasında öğretmenlerin 
nelere dikkat etmeleri gerektiği noktasında rehberlik yapıldığı söylenebilir. Bu du-
rum öğretmenlerin kazanımları kazandırırken ve bu kazanımlara yönelik öğren-
ci merkezli etkinlik düzenlerlerken işlerini kolaylaştırmaktadır. Ünite içerisinde 
verilen kazanımlar  şu numaralandırma sistemiyle ifade edilmiştir:
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HB.

Dersin kodu

Sınıf düzeyi

Ünite numarası

Kazanım numarası

1. 1. 1.

Şekil 2. Hayat Bilgisi Öğretim Programı Kazanımlarının  
Numaralandırma Sistemi (MEB, 2018)

Bununla birlikte öğretim programında kazanımların hangi kapsamda kazan-
dırılmalarını ve somutlaştırılmasını sağlamak amacıyla gerek görülen yerlerde ka-
zanımların hemen altında açıklamalar da yapılmıştır. Örneğin,

HB.1.1.1. Sınıf içi tanışma etkinliğine katılır.

Kendini tanıtarak öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla tanışır.

Hayat bilgisi öğretim programında birinci sınıfta yer alan bazı kazanımlar 
ikinci sınıfta, ikinci sınıftaki bazı kazanımlar ise üçüncü sınıfta tekrarlanmıştır. 
Kazanımların öğretme-öğretme ortamında öğrencilere tekrar kazandırılması 
durumunda, içeriğin ve uygulanan etkinliklerin öğrencinin gelişim özellikleri 
dikkate alınarak öğretmen tarafından düzenlenmesi gerekmektedir (MEB, 2018).

4. Ünitelerin İçerdiği Kazanımların Sınıflara Göre Dağılımı

Aşağıda hayat bilgisi öğretim programında yer alan ünitelerin kazanımları-
nın dağılımı sınıflara göre ayrı ayrı sunulmuştur.

1. Sınıf Hayat Bilgisi Üniteleri ve Kazanımları

İlkokul 1. sınıf hayat bilgisi ders programında öğrencilerden okulu tanımları 
ve okulun işleyişi hakkında bilgi sahibi olmaları, kişisel temizliklerine ve bakım-
larına dikkat etmeleri, kendi sağlıklarını korumaları için çeşitli tedbirleri alma-
ları, yolculuk sırasında ve evlerinde güvenlikleri için hangi kurallara uymaları, 
yaşadıkları çevre ve ülkeleri ile ilgili genel bilgilere sahip olmaları, milli ve dini 
bayramlar, yaşadıkları çevrede bulunan hayvan ve bitkiler ile mevsimi ve bu mev-
simin özellikleri ile geri dönüşüm konuları gibi konular hakkında bilgi, beceri ve 
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değere sahi olmaları beklenmektedir. Ayrıca Atatürk’ün hayatı ve kişisel özellikleri 
ile ilgili bilgi sahibi olmaları da beklenmektedir (MEB, 2018: 12)

Tablo 1.1. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı Üniteleri ve Kazanım Dağılımı

Sınıf Ünite 
No Ünite Adı Kazanım 

Sayısı Ders Saati Ders Saati 
Yüzdesi

1. Sınıf

1. Okulumuzda Hayat 17 46 32
2. Evimizde Hayat 7 19 13
3. Sağlıklı Hayat 7 19 13
4. Güvenli Hayat 7 19 13
5. Ülkemizde Hayat 7 19 103
6. Doğada Hayat 8 22 16

Toplam 53 144 100

Tablo 1 incelendiğinde birinci sınıf hayat bilgisi dersi öğretim programında 
okulumuzda hayat ünitesinde 17 kazanımın olduğu, ders saatinin 46 olduğu, ders 
saati yüzdesinin 32 olduğu; evimizde hayat, sağlıklı hayat, güvenli hayat ve ülke-
mizde hayat ünitelerinde 7 kazanımın olduğu, ders saatinin 19 olduğu, ders saati 
yüzdesinin 13 olduğu; doğada hayat ünitesinde 8 kazanımın olduğu, ders saatinin 
22 olduğu, ders saati yüzdesinin 16 olduğu görülmektedir. Birinci sınıf hayat bil-
gisi ders programında toplam 53 kazanımın olduğu tabloda görülmektedir. Ayrıca 
birinci sınıf hayat bilgisi ders programı toplam 144 ders saatinden oluşmaktadır. 
Birinci sınıf hayat bilgisi öğretim programı kazanımlarının ünitelere göre denge-
li bir şekilde dağıtıldığı ifade edilebilir. Okulumuzda hayat, ünitesinde kazanım 
sayısının fazla olması anlaşılabilir bir durumdur. Zira okula yeni başlayan bir öğ-
renciye okulun tanıtılması ve okul kurallarının benimsetilmesi oldukça önem arz 
etmektedir. Ayrıca diğer sınıflara nazaran birinci sınıf hayat bilgisi ders progra-
mında kazanım sayısının fazla olduğu görülmektedir. Okula yeni başlayan öğren-
ciye çeşitli bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması gerekmektedir. Özellikle 
okula yeni başlayan öğrencilere bu bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması, 
eğitim hayatlarının diğer dönemlerinde kendilerine katkı sağlayacaktır. Bu açıdan 
kazanım sayısının birinci sınıfta fazla oluşu yukarıda da belirtildiği üzere anlaşı-
labilir bir durumdur. 

2. Sınıf Hayat Bilgisi Üniteleri ve Kazanımları

İlkokul 2. sınıf hayat bilgisi ders programında öğrencilerden, öğrenim gör-
dükleri okulun yakın çevresi hakkında bilgi sahibi olmaları, öğrenim gördükleri 
sınıflarla ilgili çeşitli karar alma süreçlerine aktif katılım sağlamaları, bilinçli bir 
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tüketici olarak harcama yapmaları, yaşadıkları evin adresini tam olarak tarif ede-
bilmeleri, akrabalık ilişkisinin ne olduğunu ve akrabalarının kimlerden oluştuğu-
nu bilmeleri, aile içi dayanışmanın ve işbirliğinin önemini fark etmeleri, sağlıklı 
büyüme için nelere dikkat edilmesi gerektiğini, toplu taşıma araçlarında yolculuk 
yapılırken hangi kurallara uyulması gerektiğini, evinde hayvan ve bitki yetiştir-
menin önemini bilmelerini, İstiklal Marşı’nı ve Atatürk’ün çocukluğunu bilmeleri 
beklenmektedir. Ayrıca karşılaşabilecekleri doğa olayları ve doğal afetlerle ilgili 
bilgi sahibi olmaları ve bu olaylar ve afetlere karşı alınması gereken tedbirler ile 
ilgili bilgi sahibi olmaları da beklenmektedir  (MEB, 2018: 18)

Tablo 2.2. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı Üniteler ve Kazanım Dağılımı

Sınıf Ünite 
No Ünite Adı Kazanım 

Sayısı Ders Saati Ders Saati 
Yüzdesi

2. Sınıf

1. Okulumuzda Hayat 11 32 22
2. Evimizde Hayat 9 26 18
3. Sağlıklı Hayat 7 20 14
4. Güvenli Hayat 6 17 12
5. Ülkemizde Hayat 8 23 16
6. Doğada Hayat 9 26 18

Toplam 50 144 100

Tablo 2 incelendiğinde ikinci sınıf hayat bilgisi dersi öğretim programında 
okulumuzda hayat ünitesinde 11 kazanımın olduğu, ders saatinin 32 olduğu, ders 
saati yüzdesinin 22 olduğu; evimizde hayat ve doğada hayat ünitelerinde 9 kaza-
nımın olduğu, ders saatinin 26 olduğu, ders saati yüzdesinin 18 olduğu; sağlıklı 
hayat ünitesinde 7 kazanımın olduğu, ders saatinin 20 olduğu, ders saati yüzde-
sinin 14 olduğu; güvenli hayat ünitesinde 6 kazanımın olduğu, ders saatinin 17 
olduğu, ders saati yüzdesinin 12 olduğu; ülkemizde hayat ünitesinde 8 kazanımın 
olduğu, ders saatinin 23 olduğu, ders saati yüzdesinin 16 olduğu görülmektedir. 
İkinci sınıf hayat bilgisi ders programında toplam 50 kazanımın olduğu tabloda 
görülmektedir. Ayrıca ikinci sınıf hayat bilgisi ders programı toplam 144 ders 
saatinden oluşmaktadır. İkinci sınıf hayat bilgisi ders programına bakıldığında 
kazanım sayısının okulumuzda hayat ünitesinde fazla oluğu görülmektedir. 
Kazanım sayılarının farklılaştığı, ancak birbirine yakın sayıda olduğu tabloda 
görülmektedir. Kazanım sayılarının farklılaşması neticesinde bu kazanımların 
kazandırılacağı ders saatlerinin de değiştiği görülmektedir. İkinci sınıf hayat 
bilgisi dersi öğretim programındaki ünitelere ait kazanımlardan birkaçına aşağıda 
yer verilmiştir (MEB, 2018: 18-22):
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3. Sınıf Hayat Bilgisi Üniteleri ve Kazanımları

İlkokul 3. sınıf hayat bilgisi ders programında öğrencilerden, öğrenim gör-
dükleri okulun ve sınıfın krokisini çizebilmeleri, öğrenim gördükleri okulun ta-
rihçesini araştırmaları, okula yönelik istek ve ihtiyaçlarını demokratik yollarla 
ifade etmeleri, yaşadıkları evlerinde nasıl tasarruflu davranacakları, günlük hayat-
larında planlı bir şekilde yaşamaları, komşuluk ilişkilerinde nelere dikkat etmeleri 
gerektiği, mevsimlerin özellikleri dikkate alınarak o mevsimde yetişen sebze ve 
meyveleri tüketmeleri, bilinçli tüketicilerin dikkat edecekleri hususlara dikkat et-
meleri, trafik işaret, levha ve kuralları hakkında bilgi sahibi olmaları ve trafik ku-
rallarında uymaları, yakın çevrelerinde yer alan turistik, tarihi ve doğal mekanları 
tanımaları ve bunları korumaları, yön bulma yöntemlerini bilmeleri, yaşadıkları 
çevrede hangi meyve ve sebzelerin yetiştirildiğini ve bunların yetiştirilirken nelere 
dikkat edilmesi gerektiğini bilmeleri, çevre sorunlarının farkında olmaları ve çev-
re sorunlarına yönelik hassasiyet göstermeleri beklenmektedir. Ayrıca Atatürk’ün 
kişisel özellikleri ile ilgili bilgi sahibi olmaları da beklenmektedir.

Tablo 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı Üniteler ve Kazanım Dağılımı

Sınıf Ünite 
No Ünite Adı Kazanım 

Sayısı Ders Saati Ders Saati 
Yüzdesi

3. Sınıf

1. Okulumuzda Hayat 10 24 22
2. Evimizde Hayat 8 19 17
3. Sağlıklı Hayat 5 12 9
4. Güvenli Hayat 7 17 16
5. Ülkemizde Hayat 9 22 20
6. Doğada Hayat 6 14 16

Toplam 45 108 100

Tablo 3 incelendiğinde üçüncü sınıf hayat bilgisi dersi öğretim programında 
okulumuzda hayat ünitesinde 10 kazanımın olduğu, ders saatinin 24 olduğu, ders 
saati yüzdesinin 22 olduğu; evimizde hayat ünitesinde 8 kazanımın olduğu, ders 
saatinin 19 olduğu, ders saati yüzdesinin 17 olduğu; sağlıklı hayat ünitesinde 5 ka-
zanımın olduğu, ders saatinin 12 olduğu, ders saati yüzdesinin 9 olduğu; güvenli 
hayat ünitesinde 7 kazanımın olduğu, ders saatinin 17 olduğu, ders saati yüzde-
sinin 16 olduğu; ülkemizde hayat ünitesinde 9 kazanımın olduğu, ders saatinin 
22 olduğu, ders saati yüzdesinin 20 olduğu; doğada hayat ünitesinde 6 kazanımın 
olduğu, ders saatinin 14 olduğu, ders saati yüzdesinin 16 olduğu görülmektedir. 
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Üçüncü sınıf hayat bilgisi ders programında toplam 45 kazanımın olduğu tabloda 
görülmektedir. Ayrıca üçüncü sınıf hayat bilgisi ders programı toplam 108 ders 
saatinden oluşmaktadır. Üçüncü sınıf hayat bilgisi ders programında diğer 
sınıflarda oluğu gibi okulumuzda hayat ünitesinin kazanım sayısının fazla olduğu 
görülmektedir. Ünitelere ait kazanım sayıları ve saatleri farklıdır. Üçüncü sınıf 
hayat bilgisi ders programına ait kazanım sayısı bir ve ikinci sınıflara ait kazanım 
sayılarından azdır. Üçüncü sınıf hayat bilgisi dersi öğretim programındaki 
ünitelere ait kazanımlardan birkaçına aşağıda yer verilmiştir (MEB, 2018: 23-27):

ÖZET

Hayat bilgisi dersi ilkokul öğrencilerinin öz bakım becerilerini geliştirmesi, 
öğrencileri toplumsal hayata hazırlaması, toplum, okul ve sınıf kurallarını benim-
setmesi açısından son derece önemli bir derstir. 2005-2006 eğitim-öğretim yılında 
ilkokul programlarında öğrenci merkezli bir yaklaşım olan yapılandırmacı yakla-
şım benimsenmiş ve tüm ilkokul programları bu yaklaşımı temele alarak düzen-
lenmiştir. Hayat bilgisi öğretim programı da bu yaklaşımı temele alarak düzen-
lenmiştir. 2005 ilkokul hayat bilgisi dersi öğretim programında hedef ve davranış 
yerine kazanım kavramı kullanılmış ve böylece davranışçı yaklaşımın etkisinden 
uzak durulmuştur. Aynı şekilde öğretim programının içerik ögesi tematik yakla-
şıma göre düzenlenmiş ve hayat bilgisi öğretim programı üç temaya göre düzen-
lenmiştir. 2018 yılında ilkokul programlarında güncellemeler yapılmıştır. Yapılan 
güncellemeler neticesinde hayat bilgisi öğretim programında tematik yaklaşım-
dan vazgeçilmiş, öğretim programı ünite temelli yaklaşıma göre düzenlenmiştir. 
Güncellenen öğretim programında altı ünite belirlenmiştir. Belirlenen üniteler 
şunlardır: okulda hayat, evde hayat, sağlıklı hayat, güvenli hayat, ülkemizde hayat 
ve doğada hayattır. Birinci sınıf hayat bilgisi dersi öğretim programında toplam 
53, ikinci sınıf hayat bilgisi dersi öğretim programında 50 ve üçüncü sınıf hayat 
bilgisi dersi öğretim programında 45 kazanım bulunmaktadır.
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DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Hayat bilgisi dersinin ilkokul öğrencileri için gerekliliğini tartışınız.

2. 2018 yılında güncellenen hayat bilgisi öğretim programında ne gibi değişik-
likler yapılmıştır? Açıklayınız.

3. Hayat bilgisi öğretim programında temalar belirlenirken hangi özelliklere 
dikkat edilmiştir? Açıklayınız.

4. Hayat bilgisi öğretim programında yer alan üniteler ile kapsadığı konuları 
açıklayınız.

5. 2005 ve 2018 yılı hayat bilgisi programlarının içerik ögesini karşılaştırınız.

6. 2018 öğretim programında ünite temelli yaklaşımın benimsenme nedenleri-
ni yazınız.

7. 2005 ve 2018 yılı hayat bilgisi programlarını kazanımları açısından karşılaş-
tırınız.

8. Tematik yaklaşım ile ünite temelli yaklaşım arasındaki farkları tartışınız.
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Kazanımlar

Bu bölümün sonunda şu kazanımları edinmeniz beklenmektedir:

• Temel yaşam becerileri hakkında bilgi sahibi olma,

• Temel yaşam becerilerini sınıflandırabilme,

• Hayat bilgisi dersinde temel yaşam becerilerine odaklanmanın gerekli-
liğini açıklama,

• Hayat bilgisi programında yer alan temel yaşam becerilerinin içeriği ile 
ilgili bilgi sahibi olma,

• Hayat bilgisi programında yer alan temel yaşam becerilerinin öğretimi-
ne yönelik fikir sahibi olma,

• Hayat bilgisi programında yer alan temel yaşam becerilerinin öğretimi-
ne yönelik etkinlik tasarlama.

Anahtar Kavramlar

Hayat Bilgisi, Beceriler, Temel Yaşam Becerileri.

Bölüm İçeriği

Giriş

Beceri Kavramı 

Temel Yaşam Becerileri

Araştırma Becerisi

5. BÖLÜM

HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE TEMEL 
BECERİ ÖĞRETİMİ



Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma

Değişim ve Sürekliliği Algılama

Dengeli Beslenme ve Sağlığını Koruma

Doğayı Koruma

Girişimcilik

Gözlem 

İletişim Becerisi

İş birliği

Karar Verme ve Sorun Çözme

Kariyer Bilinci Geliştirme

Kaynakların Kullanımı

Kendini Koruma

Kendini Tanıma

Kişisel Bakım

Kurallara uyma

Mekânı Algılama Becerisi

Milli ve Kültürel Değerleri Tanıma

Özyönetim

Sosyal Katılım

Zaman Yönetimi

Özet

Bölüm Değerlendirme Soruları ve Cevap Anahtarı

Kaynakça
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GİRİŞ

Her canlı dünyaya geldiği andan itibaren yaşamını sürdürebilmek için öğren-
mek mecburiyetindedir. Biz insanların da doğduğumuz andan itibaren hatta anne 
karnında iken başlar öğrenme macerası ve hayatımızın sonuna kadar devam eder. 
Ancak bilişsel, duyuşsal ya da psikomotor edinimlerimizi hayata aktarabilmemiz 
yani uygulayabilmemiz noktasında sahip olduğumuz beceriler devreye girmekte-
dir. Beceri edinimi basit düzeydeki motor kazanımlar, günlük hayat rutinlerimiz 
için gerekli beceriler ve üst düzey entelektüel becerileri de kapsayan son derece 
geniş kapsamlı bir süreçtir (Sun, Merrill ve Peterson, 2001). İnovasyon, yaratıcılık, 
eleştirel düşünme, kariyer becerileri, medya okuryazarlığı gibi 21. Yüzyıl beceri-
lerinin de sıklıkla araştırma konusu olduğu bu dönemde bireylerin hayatlarında 
ihtiyaç duyacakları becerilerin kapsamı da giderek genişlemektedir. Bu sebeple 
beceri öğretimi giderek daha fazla önem kazanmaktadır. 

BECERİ KAVRAMI

Beceri kavramı pek çok farklı boyutu olan şemsiye bir kavram olarak değer-
lendirilse de en genel anlamı ile kişinin, yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak, bir işi 
başarma, bir işlemi ereğine uygun olarak, gerektiği gibi sonuçlandırma yeteneği 
şeklinde tanımlanmaktadır (TDK, 2020). Bu tanımda özellikle “gerektiği gibi so-
nuçlandırma” ifadesinin vurgulanması oldukça anlamlıdır. Çünkü beceri, aslında 
hayatımız boyunca deneyimlerimiz, gözlemlerimiz ya da çeşitli kaynaklardan top-
ladığımız bilgiler aracılığıyla öğrendiklerimizi uygulayıp uygulayamadığımızın 
yani hayatımıza transfer edip edemediğimizin bir göstergesi olarak değerlendirile-
bilir. Beceriler karmaşık yapılardır ve birbirleriyle ilişkilidir. Herhangi bir beceriyi 
uygulamak başka becerilerin de birlikte kullanılmasını gerektirir. En önemlisi ise 
beceriler yaşantı yoluyla kazanılır, uygulama yolu ile gelişirler (Johnson, 1997; Çe-
lebi, 2001; Akt: Karabağ ve İnal, 2009). Beceri öğretiminde bu durum göz önünde 
bulundurulmalı, öğrencilere öğrendiklerini uygulama fırsatı verilmelidir. 

Kişinin belirlediği amaçlara ulaşabilmek için geçmişte öğrendiği bilgi ve 
deneyimleri uygulayabilmesi olarak ifade edilebilecek beceriler en genel yapısı ile 
şu başlıklar altında sınıflandırılmaktadır (Karabağ ve İnal, 2009; Karataş, 2019; 
Özden, 2005):
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• Eleştirel düşünme
• Problem çözme
• Okuduğunu anlama
• Yazma
• Bilişsel düşünme
• Yaratıcı düşünme
• Yaratıcı sorun çözme

Düşünme Becerileri Sosyal Duyuşsal  
Beceriler

Psikomotor Beceriler

• İlişkiyi başlatma ve sürdürme becerileri
• Grupla bir işi yürütme becerileri
• Duygulara yönelik beceriler
• Saldırgan davranışlar ile başa çıkma  

becerileri
• Stres durumuyla başa çıkma becerileri
• Plan yapma ve problem çözme becerileri

• Kaba motor becerileri
• İnce motor becerileri

Şekil 1: Becerilerin Sınıflandırılması

Beceriler farklı şekillerde sınıflandırılarak isimlendirilse de öğrenilenlerin 
hayatla bağlantısına işaret ettiğinden genel olarak yaşam becerileri şeklinde ifade 
edilebilir. Nitekim hayat bilgisi ders programı incelendiğinde de temel yaşam be-
cerilerine vurgu yapıldığı görülmektedir (MEB, 2018). 

Temel Yaşam Becerileri

Yaşam becerileri bireylerin fiziksel ve entelektüel aktiviteleri gerçekleştirebil-
melerine, bütüncül ve verimli bir hayat sürebilmelerine yardımcı olacak kabiliyet-
ler olarak tanımlanabilir (Özmete, 2011). Temel yaşam becerileri insanın günlük 
yaşamında sıklıkla karşılaşabilecekleri sorun ve soruları ele almak amacı ile kulla-
nılan, öğretim yolu ile ya da doğrudan deneyim yolu ile kazanılabilen becerilerdir 
(Gulhane, 2014). Daha iyi ve güçlü bir yaşam sürebilmeleri için becerilerin bilinçli 
ve sistematik bir şekilde desteklenmesi, çocukların ve gençlerin potansiyelleri-
ni tam olarak kullanabilmeleri açısından son derece önemlidir (Özmete, 2011). 
Eğitimin en temel amacının da bireylerin potansiyellerini mümkün olan en et-
kili şekilde kullanabilmeleri olduğu göz önüne alındığında, yaşam becerilerinin 
eğitimin önemli bir parçası olması gerektiği söylenebilir. Yaşam becerileri birey-
lerin kendilerini korumaları, sağlıklarını korumaları ve daha anlamlı sosyal iliş-
kiler kurmaları; sosyal olarak etkin kişiler olmaları bakımından ciddi katkılar 
sağlamaktadır. Ayrıca yaşam becerileri çocukların bedensel, ruhsal ve eylemsel 
olarak bütünsel gelişimini desteklemesi noktasında da önemli bir ihtiyaç olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Aparna ve Raakhee, 2011). 

Yaşam becerileri ile ilgili de farklı sınıflamalar yapılmıştır. Hendricks (1998) 
yaşam becerilerini bilişsel, duyuşsal, birlikte olma ve sağlık başlıkları altında ince-
lemiştir. Söz konusu başlıklar ve içerdiği alt beceriler Tablo 1’ de sunulmaktadır 
(Akt: Kılıç, 2015):
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Tablo 1: Yaşam Becerilerinin Sınıflandırılması

Bilişsel Duyuşsal Birlikte olma Sağlık

Düşünme İlişki Öz veri Yaşam

Öğrenmeyi Öğrenme İletişim Kamu hizmeti gönüllüsü Sağlıklı yaşam biçimini seçme

Karar verme İş birliği Liderlik Stres yönetimi

Problem Çözme Sosyal beceriler Sorumluluk Hastalıklardan korunma

Eleştirel Düşünme Çalışma çözme Gruba katkıda bulunma Kişisel güvenlik

Hizmet Öğrenme Farklılıkları kabullenme

Yönetim İlgi Çalışma Var olma

Amaç belirleme Diğerleri için endişelenme Ekonomi Bilinci Öz Saygı

Planlama/Organize etme Empati Takım çalışması Öz sorumluluk

Kaynakları bilinçli kullanma Paylaşma Öz motivasyon Karakter

Bilgiyi kullanma Etkileşim Duygu yönetimi

Öz-disiplin

Tablo 1’de görüldüğü gibi yaşam becerileri 4 ana boyut 8 alt boyutu içermek-
tedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise etkin yaşam becerilerini karar verme ve 
problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, etkili iletişim ve kişilerarası iletişim, 
öz farkındalık ve empati, duygularla ve stresle başa çıkma olmak üzere 5 temel 
alanda incelemişlerdir (Bolat ve Balaman, 2017). 

Her iki sınıflamada da yer alan beceriler hayat bilgisi dersi bağlamında düşü-
nüldüğünde son derece önemli beceriler olarak karşımıza çıkmaktadır. Sönmez’e 
(2010: 5) göre ilkokul dönemi çocuklarının karşılaştıkları problemleri çözebilme-
leri, kazandığı bilgi, beceri ve duyuşları hayatına transfer ederek benzer sorunların 
çözümünde kullanabilmesi için toplumsal ve doğal olaylar bir bütünlük içerisinde 
ele alınmalıdır. İlkokulda bunu destekleyen en önemli derslerden biri amacı ve 
yapısı itibarı ile hayat bilgisi dersidir. Çocuklar hayat bilgisi dersinde hayatın farklı 
alanlarına ilişkin pek çok bilgi edinmekte ve bunları gerçek yaşamda kullanabilme 
fırsatı bulmaktadır. Bu sebeple hayat bilgisi dersi temel yaşam becerilerinin kaza-
nımında oldukça kritik bir rol üstlenmektedir ve geçmişten günümüze beceriler 
hayat bilgisi ders programlarında yer almaktadır.

2018 yılında yürürlüğe giren öğretim programlarının genel amaçları incelen-
diğinde, ilkokul düzeyinde öğrencilerin sözel becerileri, sayısal becerileri, bilimsel 
akıl yürütme becerileri ve sosyal becerileri kazanmaları gerektiğinin belirtildiği 
görülmektedir. Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında becerilerin hem prog-
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ramın özel amaçlarında vurgulandığı hem de ayrı bir başlık altında yer aldığı 
görülmektedir. Ayrıca 2018 yılında yürürlüğe giren programlarda eğitim sistemi-
mizin amacı yetkinliklerde bütünleşmiş bilgi, beceri ve değerlerle donanmış birey-
ler yetiştirmek olarak belirtilmiştir. Yetkinlikler, öğrencilerin hem ulusal hem de 
uluslararası düzeyde; kişisel, sosyal, akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacak-
ları beceri yelpazeleri olarak tanımlanmaktadır (MEB, 2018). Bu durum okulda 
öğrencilere kazandırılacak becerilerin hayat boyu kullanılacağı ve geliştirileceği 
anlamına gelmektedir. Hayat bilgisi dersinde de beceri öğretimi bu ciddiyetle ele 
alınmalıdır. Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının becerileri başlığında hayat 
bilgisi dersine özgü temel yaşam becerilerinin yer aldığı görülmektedir. Hayat Bil-
gisi Dersi Öğretim Programında yer alan temel yaşam becerileri Şekil 2’de sunul-
muştur:

1. Aratırma 13. Kendini Koruma

2. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanma 14. Kendini Tanıma

3. Değişim ve Sürekliliği Algılama 15. Kişisel Bakım

4. Dengeli Beslenme 16. Kurallara Uyma

5. Doğayı Koruma 17. Mekanı Algılama

6. Girişimcilik 18. Milli ve Kültürel Değerleri Tanıma

7. Gözlem 19. Öz Yönetim

8. İletişim 20. Sağlığını Koruma

9. İş Birliği 21. Sorun Çözme

10. Karar verme 22. Sosyal Katılım

11. Kariyer Bilinci 23. Zaman Yönetimi

12. Kaynakların Kullanımı

Şekil 2: Hayat Bilgisi Öğretimi Programında Yer Alan Temel Yaşam Becerileri

Hayat Bilgisi Dersi Öğretimi Programında yer alan beceriler incelendiğinde 
yaşam becerileri sınıflamalarına benzer olarak, çocukların farklı gelişim alanlarına 
hitap eden becerilerin programda yer aldığı söylenebilir. Bundan sonraki bölümde 
beceriler teorik olarak ele alınacak, kazanım örnekleri ile ilişkilendirilecek ve kısa 
etkinlik önerileri sunulacaktır. 
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Araştırma Becerisi

Araştırma becerisi öğrencinin zihinsel, duyuşsal ve eylemsel olarak aktif ol-
masını gerektiren bir beceridir. Öğrencilerin yürüttükleri araştırma sonuçlarını 
sınıfta sunması, tartışmaları ve araştırma sonuçlarına dayalı birtakım çıkarımlar-
da bulunmaları aktif olmalarını sağlayacak ve kalıcı öğrenmeyi destekleyecektir 
(Kurudayıoğlu ve Çetin, 2015).  Araştırma becerisi hem pek çok beceriye temel 
olabilecek nitelikte bir beceridir hem de problem çözme, karar verme gibi beceri-
lerle bağlantılıdır. Elbette hayat bilgisi dersinde öğrencilere araştırma becerileri-
nin kazandırılabilmesi için teknolojiyi kullanma, eleştirel düşünme, okuduğunu 
anlama gibi bazı ön koşul beceriler de gereklidir. Araştırma becerisine ilişkin sü-
reçler; araştırma becerisinin kazandırılmasında izlenecek aşamalar ve bu aşama-
larda kullanılabilecek alt beceriler göz önüne alındığında şu şekilde açıklanabilir 
(Sunal ve Haas, 2003: 56):

Tablo 2: Araştırma Becerisine İlişkin Süreçler

Veri toplama Verilerin Organize 
Edilmesi

Verilerin  
İşlenmesi Sunma

Gözlem yapma Sınıflama Tablo ve grafikler 
oluşturma Raporlaştırma

Ölçüm yapma Sıralama Modeller geliştirme Yazma

Kaynaklara ulaşma Değişkenleri kul-
lanma Tahmin etme Grafik, harita ve 

çizimler kullanma

Soru sorma
Verilerin organizs-
yonu için teknolojiyi 
kullanma

Gözlemlerini yorum-
lama Formal tartışmalar

Röportaj yapma 
veya anket kullan-
ma

İlişki kurma İkna etme amaçlı 
tartışmalar

Çizelge ve grafik 
yorumlama Tartışma Teknolojiyi kul-

lanma
Hipotezler oluş-
turma Sonuç çıkarma

Veri toplama için 
teknolojiyi kullan-
ma

Hipotezleri değerlen-
dirme

Teknolojiyi kullanma
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Araştırma becerisinin kazandırılabilmesi için çocukların bu dört aşamayı 
deneyimlemeleri fırsatı sağlanmalıdır. Elbette öğrencilere hayat bilgisi dersinde 
bunun için en etkili yollardan biri araştırmaya dayalı yöntemlerin kullanılmasıdır. 
Tablo 3’te hayat bilgisi programında araştırma becerisine ilişkin kazanım örnek-
leri sunulmuştur: 

Tablo 3: Araştırma Becerisine İlişkin Kazanım Örnekleri

Araştırma Becerisine İlişkin Kazanım Örnekleri
1. SINIF HB.1.6.7. Mevsimleri ve özelliklerini araştırır.

2. SINIF
HB.2.5.3. Atatürk’ün çocukluğunu araştırır.
HB.2.6.9. Dünya’nın şekli ve hareketlerinin insan yaşamına etkilerini araş-
tırır.

3. SINIF
HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini araştırır.
HB.3.6.2. Meyve ve sebzelerin yetişme koşullarını araştırır.

Hayat bilgisi dersinde “HB.3.6.2. Meyve ve sebzelerin yetişme koşullarını araş-
tırır.” kazanımına yönelik olarak öğrenciler gruplara ayrılabilir. Bir gruba ağaçta 
yetişen meyveler, bir gruba toprak üstünde yetişen meyveler, toprak üstünde ye-
tişen sebzeler ve bir gruba da toprak altında yetişen sebzeler araştırma konusu 
olarak verilebilir. Bunun için farklı kaynakları kullanarak araştırma yapmaları sağ-
lanabilir. Eğer ulaşılabilir bir çiftlik varsa çiftliğe gezi düzenleme, çiftlikte gözlem 
yapma ve çiftlikte çalışan kişilerle röportajlar yapma gibi etkinlerle veri toplama-
ları sağlanabilir. 

Verilerin organize edilebilmesi için bir araya gelerek topladıkları verileri dü-
zenlemeleri, gerekirse sınıflama yapmaları; meyve ve sebzelerin büyüme süreç-
lerine ilişkin topladıkları verilerin düzenlenmesi için çalışmaları gerekmektedir. 
Daha sonra elde ettikleri verilere ilişkin tartışmalar yaparak, bu verileri tablolar 
ya da grafikler aracılığı ile düzenlemeleri, son aşamada ise elde ettikleri sonuçları 
sınıf ile paylaşmaları gerekmektedir. Ayrıca eğer imkân varsa okul bahçesinde belli 
bir alanın üretim alanı olarak ayrılması, öğrencilerin aktif olarak bu süreçte görev 
almaları sağlanabilir. 
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Resim 1: Çiftliğe Ziyaret.  
Kaynak: https://www.haberler.com/miniklerin-ciftlik-gezisi-4667379-haberi/

Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma

Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisinin pek çok alanda kullanıl-
ması neredeyse zorunludur. Bu sebeple bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma 
becerisinin ayrı bir öğretim alanı olarak değil programlara entegre edilerek kazan-
dırılması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu entegrasyon bilgi ve iletişim teknolojile-
rinin öğretim programı boyunca kullanılması anlamına gelmektedir (Cartwright 
and Hammond, 2003; Herzig, 2004; Kennewell, 2001; Watson, 2001, Akt: Uslu-
el ve Demiraslan, 2005). Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisi 2005 
yılından bu yana temel becerilerden biri olarak hayat bilgisi programlarında yer 
almaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisinin alt basamakların-
dan bazılarının bilgisayar ortamında bilgiye ulaşma ve biçimlendirme, telefon ve 
televizyon kullanarak bilgiye ulaşma, kütüphaneden ve yazılı kaynaklardan yarar-
lanma, görüşmeler yapma, yerel gazeteleri ve her türlü araç gereci bilgiye ulaşma 
amacı kullanma olarak belirtilmektedir MEB (2009).

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması becerisi yeni durum ve tekno-
lojilerle bağlantılı olmasının yanında; bilgi, inanç, tutum ve değerler ile ilgilidir 
(Ferrari, 2013; Siddiq, Scherer ve Tondeur, 2016). Hayat bilgisi dersinde bu du-
rum gözden kaçırılmamalıdır. Elbette hayat bilgisi öğretiminde bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin kullanılabilmesi amacıyla öncelikle söz konusu teknolojilerden 
haberdar olmaları beklenmektedir. Bu amaçla bu beceriyi kazandırabilmek adına 
ilk olarak öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak öğrencilerin 
farkındalıklarını artırmaları ve onları bu teknolojileri kullanmaları için yönlendir-
meleri beklenmektedir. Bu noktada bilgi ve iletişim teknolojilerinin yalnızca bilgi-
ye ulaşma ve bu bilginin sunulması gibi sınırlı bir alanda kullanılmaması gerektiği 
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gözden kaçırılmamalıdır. Bu becerinin anlamlı olabilmesi için teknoloji öğrenciyi 
pasif kılan bir araç olmak yerine, bilgiyi keşfetmek, işlemek, analiz etmek ve değer-
lendirmek amacıyla aktif olarak kullanılan bir araç olmalıdır (Erol ve Taş, 2012). 
Dolayısıyla öğrencilerin teknoloji aracılığı ile edindikleri bilgiyi yorumlamaları ve 
mümkünse deneyimlemeleri büyük bir önem taşımaktadır. 

İnanç ve tutum bağlamında değerlendirildiğinde ise hayat bilgisi dersinde 
öğrencilerin bu teknolojilerin kullanılmasına ilişkin olumlu tutum geliştirmesi 
beklenecektir. Bu sebeple hayat bilgisi dersinde öğrenciler bilgi ve iletişim tekno-
lojilerini kullanacaklarsa onları motive etmek, kullandıktan sonra da söz konusu 
teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşmanın kendilerini nasıl hissettirdiğini ifade 
etmelerine olanak sağlanmalıdır. Öğrenciler bu teknolojileri kullanmanın ken-
dilerine ve çevrelerine nasıl katkıları olduğunu fark etmelidirler. Ayrıca bilgi ve 
iletişim teknolojilerini doğru ve duyarlı bir şekilde kullanmaları noktasında da 
mutlaka bilinçli olmaları sağlanmalıdır. Tablo 4’te hayat bilgisi programında bilgi 
ve iletişim teknolojilerinin kullanılması becerisine ilişkin kazanım örnekleri su-
nulmuştur: 

Tablo 4: Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanılması Becerisine İlişkin Kazanım 
Örnekleri

Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Becerisine İlişkin Kazanım 
Örnekleri

1. SINIF
HB.1.4.6. Teknolojik araç ve gereçleri güvenli bir şekilde kullanır.
HB.1.3.7. Kitle iletişim araçlarını kullanırken beden sağlığını korumaya özen 
gösterir.

2. SINIF HB.2.4.5. Teknolojik araç ve gereçlerin güvenli bir şekilde kullanımı konu-
sunda duyarlı olur.

3. SINIF

HB.3.2.1. Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi ço-
cukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır.
HB.3.2.5. Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkı-
larına örnekler verir.

Değişim ve Sürekliliği Algılama

Hayat bilgisi dersinin amacı çocukların bir yandan kendi özelliklerinin far-
kına varmalarını sağlarken bir yandan da toplumu ve dünyayı anlamalarını sağla-
maktır. Çocukların kendilerini ve dünyayı anlamlandırmaları elbette kendilerinde 
ve dünyada yaşanan değişimlerin farkında olmaları ile mümkün olacaktır. Dünya, 
insanlar ve insanların tarihsel süreç içerisinde ortaya koyduğu her şey bir şekilde 
değişim geçirmektedir ve bu değişim sürekli devam etmektedir. Bu durum hayat 
bilgisi dersi için de son derece önemlidir. 
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İlkokul yıllarında öğrenciler yalnızca zamanın geçmiş olması ile ilgilenmez-
ler, aynı zamanda zamanın nasıl geçtiğini ve değişimin nasıl meydana geldiğini, 
değişimin sebeplerini de anlamaya ihtiyaç duyarlar (Özen ve Sağlam, 2010). Ço-
cukların ilkokulun ilk yıllarından başlayarak olayları ardışık bir şekilde sıralamaya 
dayanan kronoloji becerisini de kazanmaya başladıkları belirtilmektedir (Şimsek, 
2012). Bu sebeple yakından uzağa ilkesi gözetilerek hayat bilgisi dersinde krono-
lojik düşünme becerisinin kazandırılmasına özen gösterilmelidir. Çocuklar geli-
şimleri ile paralel olarak kendilerindeki değişimden başlayarak doğada ve sosyal 
yaşamdaki unsurların sürekli bir değişim içerisinde olduğunun farkına varmalı-
dırlar. 

Çocukların kendilerini, yaşadıkları toplumu ve kültürü anlayabilmeleri için 
geçmiş-bugün -gelecek bağlantısı kurulması gerekmektedir (Akbaba, Keçe ve Er-
dem, 2012). Bu sebeple mümkün olduğunca kazanımların işlenmesinde çocuklar 
geçmiş-bugün-gelecek bağlantısını kurmaları noktasında cesaretlendirilmeli, ha-
zırlanan etkinliklerde bu bağlantının kullanılmasına dikkat edilmelidir. Öğrenci-
lerin işlenilen konu ile ilgili geçmişe dair düşünmeleri sağlanmalı, şu anki durum 
üzerinde durularak gelecekte yaşanabileceklere ya da karşılaşılabilecek sorunlara 
dair çıkarım yapmaları desteklenmelidir. 

Hayat bilgisi dersinde değişim ve süreklilik becerisini kazandırmak adına 
farklı yöntem-teknikler uygulamak etkili olacaktır. Bunlar arasında sözlü tarih, 
yerel tarih, zaman çizelgesi hazırlama, aile ağacı oluşturma, aile haritası oluşturma, 
röportajlar, zaman kapsülü oluşturma gibi etkinlikler sayılabilir (Dere ve Kalen-
der, 2019) Tabi ki doğada da sürekli bir değişim olduğundan doğayı gözlemlemeye 
dayalı etkinlikler de değişim ve sürekliliği algılama becerilerini destekleyecektir. 
Tablo 5’te hayat bilgisi programında değişim ve sürekliliği algılama becerisine iliş-
kin kazanım örnekleri sunulmuştur:

Tablo 5: Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisine İlişkin Kazanım Örnekleri

Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisine İlişkin Kazanım Örnekleri

1. SINIF
HB.1.5.2. Yakın çevresindeki tarihî, doğal ve turistik yerleri fark eder.
HB.1.6.2. Yakın çevresinde bulunan bitkileri gözlemler.

2. SINIF
HB.2.5.2. Türk bayrağının ve İstiklâl Marşı’nın vatanı ve milleti için önemi-
ni fark eder.
HB.2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel miras ögelerini araştırır.

3. SINIF

HB.3.2.1. Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi 
çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır.
HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihî, doğal ve turistik yerlerin özellik-
lerini tanıtır.
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Hayat bilgisi dersinde “HB.3.2.1. Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin 
özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır.” kazanımı hem 
bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma hem de değişim ve sürekliliği algılama 
becerisi için oldukça uygun bir kazanımdır. Bu kazanıma yönelik olarak sözlü ta-
rih yöntemi sınıfa bir büyüğü davet etme ya da aile büyükleri ile röportajlar yapma 
şeklinde uygulanarak, görsellerden ve somut örneklerden yararlanılabilir. Böylece 
çocuklar hem bundan önceki dönemlerde kullanılan teknolojilere ilişkin bilgi sa-
hibi olabilir hem de bugünkü teknolojilerle bunları karşılaştırabilirler. Bunun için 
öğrencilerden birinci bölümde geçmişte kullanılan teknolojiler, ikinci bölümde 
günümüzde kullanılan teknolojiler ve üçüncü bölümde ise gelecekte kullanılacak 
teknolojiler bölümünden oluşmak üzere üç bölümden oluşan bir afiş oluşturmaları 
istenebilir. Benzer çalışmalar oynanan oyunlar, kullanılan eşyalar gibi farklı konu 
alanları seçilerek yapılabilir. Bunun için gruplar oluşturularak ve her gruba farklı 
konu alanları verilerek çalışmaları da istenebilir. “Zaman makinası” gibi etkin-
liklerden yararlanılarak öğrencilerin hem geçmiş hem bugünü değerlendirmeleri 
hem de geleceğe dair çıkarımlarda bulunmaları desteklenebilir (Örneğin öğrenci 
ananesinin çocuk olduğu 1965 yılına gidebilir, şimdiki zamana gelebilir ve gelece-
ğe giderek gelecekte yaşayan çocukların hayatını betimleyebilir). 

Resim 2: Zaman Makinası Etkinliği İçin Hazırlanmış Bir Materyal Örneği

Dengeli Beslenme ve Sağlığını Koruma

Hayat bilgisi dersinin önemli amaçlarından birisi de çocuklara kendilerini 
tanımalarının yanında kendilerini koruma becerisinin kazandırılmasıdır. Bu se-
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beple ilk olarak çocukların fiziksel olarak kendilerini koruyabilmeleri son derece 
önemlidir ve 2018 Hayat Bilgisi Öğretimi Programında da buna yönelik olarak 
dengeli beslenme ve sağlığını koruma becerileri yer almaktadır. Günümüzde fi-
ziksel sağlığı bozacak beslenme biçimleri son derece yaygın olduğundan sağlıklı 
beslenme eskisinden çok daha fazla önem kazanmış durumdadır. Dünya Sağlık 
Örgütü günümüzde hem yetersiz beslenme hem de aşırı beslenme olmak üzere 
iki tür dengesiz beslenmeden bahsetmektedir. Bununla birlikte yeterli ve dengeli 
beslenen çocukların daha iyi öğrendiğini ve iyi beslenen kişilerin daha üretken 
olduğunu vurgulamaktadır (https://www.who.int/health-topics/nutrition). 

Dengeli beslenme vücudun ihtiyaç duyduğu besinlerin, yeterli miktarda, uy-
gun zamanda ve dengeli bir şekilde alınması olarak tanımlanmaktadır (Küzdere, 
2008). İlkokul çağında dengeli beslenme olanağı sağlanamadığında çocuklarda 
aşırı zayıflık, obezite, vitamin ve mineral yetersizliklerine bağlı hastalıklar, diş çü-
rükleri vb. hastalıklar ortaya çıkmakta ve bunlar da başarıyı etkilemektedir (Er-
dem, Gökmen Özel, Çınar ve Işıkhan, 2017). Bununla birlikte ilkokul döneminde 
sağlıklı beslenme ile ilgili risk faktörleri kahvaltı öğününün atlanması, televizyon 
ve bilgisayar başında harcanan zaman, aile ile İlgili özellikler ve kantinler olarak 
belirtilmektedir (Küzdere, 2008). Sağlığını koruma becerisi ise beslenme ile bağ-
lantılı olmakla birlikte; öğrencilere kendi sağlıklarını korumaları, sağlıklı ve mut-
lu bir yaşam sürebilmeleri için temel becerileri kazandırmak kadar başkalarının 
ve yaşanılan çevrenin sağlık ve devamlılığın korunmasına ilişkin sorumlulukla-
rın yerine getirilebilmesine ilişkin becerileri de kapsamaktadır (Karabağ ve İnal, 
2009: 387).

Hayat bilgisi dersinde bu becerilerin desteklenebilmesi için çocukların bes-
lenme için mümkün olduğunca sağlıklı besinler getirmeleri adına gerekirse aileler 
ile birlikte çalışmalar yürütülmesi ve haftalık planlamalar yapılması önerilebilir. 
Kantin kullanımı ile ilgili olarak öğrencilerle birlikte birtakım kurallar oluştu-
rulması kantinlerin daha etkili kullanılmasına destek olabilir. Ayrıca sağlıksız 
besinler çocuklara bir ödül ya da ceza aracı olarak sunulmaması gerekmektedir 
(Gürdoğan Bayır, 2017). Hayat bilgisi dersinde sağlıklı beslenmesinin destekle-
nebilmesi için yaratıcı drama, tartışma, gösterip yaptırma, problem çözme, soru 
cevap gibi farklı yöntemlerin etkili olduğu ortaya konmuştur (Özensoy, 2010; 
Tolluoğlu, 2009). Elbette bunun bir yaşam biçimine dönüşmesi amaçlandığından 
çocukların bu tür etkinliklerle bilgi sahibi olmalarının sağlanması ve bunu hayat-
larına transfer etmeleri önemlidir. Bu kapsamda bir sınıf kültürü oluşturmanın 
önemli olduğu düşünülmektedir. Bunun için imkanlar dahilinde belli aralıklar-
la sınıfta temel gıdalarla birlikte kahvaltı düzenlenmesi, birlikte yemek hazırla-
ma, temel gıdaların kullanılarak evde yemek hazırlama ödevleri, zaman zaman 
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bunlara ilişkin deneyimlerin paylaşılması gibi etkinlikler düzenlenebilir. Yine her 
sabah güne kısa süreli fiziksel aktiviteler ile başlamak gibi sınıf rutinleri öğrencile-
rin sağlıklı yaşam becerisini edinmelerine destek olacaktır. Tablo 6’da hayat bilgisi 
programında dengeli beslenme ve sağlığını koruma becerilerine ilişkin kazanım 
örnekleri sunulmuştur:

Tablo 6: Dengeli Beslenme ve Sağlığını Koruma Becerilerine İlişkin Kazanım Örnekleri

Dengeli Beslenme ve Sağlığını Koruma Becerilerine İlişkin  
Kazanım Örnekleri

1. SINIF
HB.1.3.4. Gün içerisinde öğünlere uygun ve dengeli beslenir.
HB.1.3.7. Kitle iletişim araçlarını kullanırken beden sağlığını korumaya 
özen gösterir.

2. SINIF
HB.2.3.1. Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslen-
me arasındaki ilişkiyi fark eder.
HB.2.3.2. Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar.

3. SINIF
HB.3.3.4. Sağlığını korumak için yeterli ve dengeli beslenir

HB.3.3.5. Kendisinin ve toplumun sağlığını korumak için ortak kullanım 
alanlarında temizlik ve hijyen kurallarına uyar.

Hayat bilgisi dersinde “HB.2.3.2. Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi ha-
zırlar.” kazanımı için öğrencilerle birlikte grup çalışmaları yapılabilir. Öğrencilere 
hayali bir restoran açma görevi verilebilir. Ancak bu restoranın en önemli özelliği 
yalnızca sağlıklı besinler kullanılarak hazırlanan yemeklerin gelecek müşterilere 
sunulmasıdır. Bunun için öğrencilerden besin gruplarını hatırlayarak bu besin 
gruplarında yer alan besinleri kullanmaları, açacakları lokantaya bir isim bulma-
ları ve bir günlük menü oluşturmaları istenir. Eğer mümkünse (alerjik durumlar 
da göz önüne alınarak) en sağlıklı menü seçilerek ertesi gün sınıfa bu menünün bir 
kısmının getirilmesi istenebilir. 

Doğayı Koruma

Hayat bilgisi dersinin içeriğinin önemli bir bölümünü doğa oluşturmaktadır. 
Hayat bilgisi dersinde çocuğun çevresine uyum sağlaması demek sosyal anlamı-
nın yanında doğaya da uyum göstermesi, doğaya zarar vermeden onunla uyumlu 
bir şekilde yaşayabilme becerisi kazanması demektir. Doğaya saygı geçmişten gü-
nümüze hayat bilgisi programlarında bir değer olarak yer almaktadır (Yaşaroğlu, 
2018). 2018 programında da doğayı koruma hayat bilgisi dersinde öğrencilerin 
kazanması gereken becerilerden biri olarak yer almaktadır. Elbette doğayı koruma 
becerisi tüm diğer beceriler gibi farklı becerilerle ilişkilidir. Örneğin doğayı ko-
rumak için kazanılması gereken becerilerinden biri olan çevre okuryazarlığı için 
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gerekli bilişsel beceriler sorun analizi becerisi, veri toplama becerisi, veri analiz 
becerisi gibi beceriler olarak belirtilmektedir (Erdoğan, Kostova ve Marcinkows-
ki Erdoğan, 2009; Marcinkowski ve Ok, 2009; Akt: Bahar, Erdaş ve Özel, 2013). 
Bu bağlamda hayat bilgisi dersinde doğa ile ilgili yaşanan sorunların çözümüne 
ilişkin araştırma çalışmaları, proje tabanlı öğrenme gibi farklı yöntemlerden ya-
rarlanılabilir. 

Hayat bilgisi dersinde çocukların doğaya karşı olumlu tutum geliştirmeleri 
adına hayat bilgisi dersinde mümkün olduğunca doğadan ve doğal unsurlardan 
faydalanılması gerekmektedir. Çocuklarla birlikte geziler düzenlenmeli, bu geziler 
sırasında yapılandırılmış gözlemlere yer verilmelidir. Bu geziler esnasında çocuk-
lardan doğaya ilişkin örnekler toplamaları istenebilir ve sınıfta çeşitli etkinlikler 
düzenlenebilir. Sınıfta bir doğa köşesi oluşturularak orada çeşitli doğal unsurlar 
sergilenebilir veya çeşitli canlılar yetiştirilebilir. Bununla birlikte okul bahçesinde 
ya da yakın alanlardaki hayvanların beslenmesine destek olunabilir. Hayat bilgisi 
dersinde doğayı koruma becerisinin geliştirilmesi için doğanın bir parçası olduk-
larının farkına varmaları mümkün olduğunca yakın çevreden başlayarak öğrenci-
lerin doğayı keşfetmeleri sağlanmalıdır. Doğa ile ilgili yaşanan sorunların anlaşıl-
ması (problem çözme yöntemi kullanılıyorsa sorunun hissedilmesi aşamasında) 
ve ulaşılması zor olan doğa koşullarını tanımaları amacıyla belgesellerden sıklıkla 
yararlanılabilir. Elbette bunun hayata transfer edilebilmesi için sınıfça ortak proje-
ler üretmek veya da büyük çaplı projelere dahil olmak katkı sağlayacaktır. Bununla 
birlikte öğrencilerden doğayı korumaya destek olacak ya da çevre kirliliğini azalt-
maya yardımcı olacak tasarımlar yapmaları da istenebilir. Tablo 7’de hayat bilgisi 
programında doğayı koruma becerisine ilişkin kazanım örnekleri sunulmuştur:

Tablo 7: Doğayı Koruma Becerisine İlişkin Kazanım Örnekleri

Doğayı Koruma Becerisine İlişkin Kazanım Örnekleri

1. SINIF
HB.1.6.1. Yakın çevresinde bulunan hayvanları gözlemler.
HB.1.6.3. Yakın çevresinde bulunan hayvanları ve bitkileri korumaya özen 
gösterir.

2. SINIF HB.2.6.7. Doğa olayları ve doğal afetlere karşı alınabilecek önlemleri açıklar.

HB.3.6.5. Doğa ve çevreyi koruma konusunda sorumluluk alır.
HB.3.6.6. Geri dönüşümün kendisine ve yaşadığı çevreye olan katkısına 
örnekler verir.

Hayat bilgisi dersinde “HB.1.6.3. Yakın çevresinde bulunan hayvanları ve 
bitkileri korumaya özen gösterir.” kazanımına yönelik olarak öğrencilerle birlikte 
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hayvanların hayatını kolaylaştırmaya yönelik birtakım etkinlikler yapılabilir. Öğ-
rencilerle birlikte kuşlar için yemlikler tasarlanabilir, okul bahçesine hayvanların 
içmeleri için su ve yemek kapları bırakıp rutin bir şekilde bunlar doldurulabilir. 
Öğrenciler hayat bilgisi dersinde hayvanlar için tasarlanan yuvaları istedikleri gibi 
süsleyerek, okul bahçesine bırakabilirler. Yine bahçeye bitkiler ekilerek düzenli ve 
rutin bir şekilde sulanması ve bakımının yapılması sağlanabilir. Bütün bu etkin-
likler bu kazanımın işlenmesi ile başlanıp rutin olarak, görev dağılımı yapılarak 
devam ettirilebilir. 

Resim 3-4-5: Öğrencilerle Birlikte Yapılan Yuva ve Yemlik Çalışmaları

Girişimcilik

Girişimcilik becerisi 2005 yılında hem ara disiplin hem de beceri olarak hayat 
bilgisi ders programlarında yer almaya başlamıştır. 2009 programında girişimcilik 
becerisinin alt basamakları; grubun henüz fark edilmeyen ortak ihtiyaçlarına du-
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yarlı olma, risk alma, yeni fikirlere, bilgi ve becerilere açık olma, kendini olası eleş-
tirilere ve başarısızlıklara açık tutma, kaybetmeyi göze alarak yenilikleri deneme 
cesareti gösterme ve bundan zevk alma olarak açıklanmıştır (MEB, 2009). 2018 
programında ise girişimcilik hayat bilgisi dersine özel bir beceri olarak yer almak-
la birlikte inisiyatif alma ve girişimcilik bir yetkinlik olarak karşımıza çıkmaktadır 
(MEB, 2018). Bu durum girişimcilik becerisinin pek çok beceriyi de gerektirdiğini 
de göstermektedir. Bozkurt (2000) girişimciliği fırsatları fark etme, söz konusu 
fırsatlara ilişkin plan ve proje yaparak, projeleri günlük hayata taşıma böylelikle 
hayatı daha yaşanabilir hale getirme uğraşı olarak tanımlamaktadır (Akt. Akyürek 
ve Şahin, 2013). Bu tanım girişimcilik becerisinin hayat bilgisi dersinde geliştiri-
lebilirliğini göstermektedir.

Hayat bilgisi dersinde çocukların sorunlara çözüm olabilecek ya da hayatı 
kolaylaştıracak fikirler üretmeleri, ürettikleri fikirleri uygulama noktasında ce-
saretlendirilmeleri gerekmektedir. Bunun için proje tabanlı öğrenme yöntemi 
tercih edilebilir. Bununla birlikte problem çözme yöntemi de sıklıkla tercih edil-
meli, öğrenciler problemlerin çözümlerine yönelik mümkün olduğunca çok fikir 
üretmeleri ve en uygulanabilir olanını seçmeleri konusunda cesaretlendirilmeli-
dirler. Girişimcilik becerisini desteklemek için fikirlerin özgürce ifade edilebil-
diği ve savunulabildiği bir pozitif sınıf kültürü geliştirmek gereklidir. Yine sınıfla 
birlikte yapılacak çalışmalar da girişimcilik becerisini destekleyecektir. Örneğin 
öğrencilerle birlikte bir sınıf gazetesi çıkartılabilir.

Girişimcilik becerisi elbette ekonomiyi tanıma ile de ilişkilidir. Bu sebeple 
öğrencilerin yakın çevresindeki ekonomik faaliyetlere ilişkin farkındalık kazan-
maları önemlidir. Bunun için yer temelli öğrenmeden faydalanılarak, öğrencilerin 
yakın çevresindeki ekonomik faaliyetleri deneyimleyebilmeleri için geziler düzen-
lenebilir. Deveci (2015) sosyal bilgiler öğretimi özelinde olsa da hayat bilgisi dersi 
açısından fikir olabilecek bir takım uygulama örnekleri sunmuştur. Bu örnekler 
arasında aile katılımını sağlama, iş birliğine dayalı öğrenmenin kullanılması, gün-
cel olaylardan ve belirli gün ve haftalardan yararlanma (düzeye uygun haberler-
den yararlanma), yerel toplum çalışmaları (alan gezileri, günlükler, sözlü tarih), 
çocuktan çocuğa öğretim ve yaşam öykülerinin kullanılması yer almaktadır. Bun-
ların dışında hayat bilgisi dersinde slogan üretme, afiş tasarlama, reklam tasar-
lama, geleceğe yönelik ürün tasarlama, logo tasarlama gibi tasarım odaklı etkin-
likler düzenlenebilir. Tablo 8’de hayat bilgisi programında girişimcilik becerisine 
ilişkin kazanım örnekleri sunulmuştur:
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Tablo 8: Girişimcilik Becerisine İlişkin Kazanım Örnekleri

Girişimcilik Becerisine İlişkin Kazanım Örnekleri

1. SINIF
HB.1.1.11. Sınıf içi kuralları belirleme sürecine katılır.
HB.1.1.14. Okul içi etkinliklerde görev almaya istekli olur.

2. SINIF
HB.2.1.4. Sınıfla ilgili konularda karar alma süreçlerine katılır.

HB.2.5.8. Yakın çevresinde yapılan üretim faaliyetlerini gözlemler.

3. SINIF

HB.3.1.9. Okul kaynaklarının etkili ve verimli kullanımına yönelik 
özgün önerilerde bulunur.
HB.3.2.6. Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik 
özgün önerilerde bulunur.

Hayat bilgisi dersinde “HB.3.2.6. Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanı-
mına yönelik özgün önerilerde bulunur.” kazanımına yönelik olarak öğrencilerden 
bireysel veya grup çalışmaları ile evde kaynakların daha etkili kullanılmasını sağ-
layacak tasarımlar yapmaları istenebilir. Bunun için problem çözme yönteminden 
faydalanılabilir. Öğrencilere farklı kaynakların etkili kullanılmadığı bir takım so-
run kartları dağıtılarak bu sorunlara çözüm olabilmesi için ürün fikirleri oluştur-
maları ve bu ürünleri tanıtmaları istenebilir.  

Gözlem 

Hayat bilgisi dersi öğretim programının özel amaçlarından biri öğrencilerin 
temel düzeyde bilimsel süreç becerilerini kazanmasıdır. Gözlem becerisi de bu 
bilimsel süreç becerilerin kazanılması için temel teşkil eden becerilerden biridir.  
Gözlem becerisi hem sosyal hayatı anlamayı ve uyum sağlamayı güçlendiren, sos-
yal öğrenmede rol kilit rol oynayan bir eylem olması hem de doğayı ve bilimsel 
bilgiyi anlamak için bir araç olması bakımından son derece önemlidir (Altunbay, 
2017). Hayat bilgisi dersinde de hem diğer pek çok beceriyi desteklemek hem de 
gözlem becerilerini daha karmaşık amaçlar için kullanmaları amacıyla çocukların 
bu özelliklerinden faydalanmak gerekmektedir. 

Hayat bilgisi dersinde gözlem becerisinin geliştirilmesi adına ilk akla gelecek 
yöntemlerden birisi elbette gözlem gezileridir. Bir yöntem olarak gözlem; durum, 
davranış veya varlık gibi unsurların kendi doğal ortamlarında amaçlı ve bir plan 
dâhilinde gözlenmesidir. Kütüphaneler, fabrikalar, çarşılar, müzeler, sanat galeri-
leri, anıtlar, tarihi kalıntılar, mağaralar, hayvanat bahçeleri, köyler, tarihi yapılar, 
göl, deniz, akarsu, barajlar, botanik bahçeleri, dağlar, ormanlık alanlar, istasyonlar, 
tarım arazileri ve daha pek çok alan gözlem gezileri için uygun alanlardır (Demir, 
2007: 84-85).  Her zaman söz konusu yerlere gidilemese dahi okula yakın alan-
lar gözlem için tercih edilebilir hatta öğrenciler evlerinde, evlerinin çevresinde 
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gözlem yapma noktasında cesaretlendirilebilirler. Bununla birlikte günümüzde 
sanal ortamlardan yararlanmak da gözlem becerisi için yararlı olacaktır. Gözlem 
becerisine dayalı etkinliklerde üç aşamanın mutlaka göz önünde bulundurulması 
gerekmektedir. Gözlem öncesi çalışmalar, gözlem esnasında yapılması gereken-
ler ve gözlem sonrası çalışmalar. İster gezi gözlem yöntemi kullanılsın ister öğ-
renci evinin penceresinden bir doğa olayını gözlemleyecek olsun, isterse de sa-
nal müze gezisi yapılsın bu üç aşamanın eksiksiz bir şekilde yürütülmesine özen 
gösterilmelidir. Tablo 9’da hayat bilgisi programında gözlem becerisine ilişkin ka-
zanım örnekleri sunulmuştur:

Tablo 9: Gözlem Becerisine İlişkin Kazanım Örnekleri

Gözlem Becerisine İlişkin Kazanım Örnekleri

1. SINIF
HB.1.5.2. Yakın çevresindeki tarihî, doğal ve turistik yerleri fark eder.
HB.1.6.2. Yakın çevresinde bulunan bitkileri gözlemler.

2. SINIF
HB.2.6.1. Bitki ve hayvanların yaşaması için gerekli olan şartları karşılaş-
tırır.
HB.2.6.8. Güneş’i gözlemleyerek yönleri gösterir.

3. SINIF
HB.3.6.1. İnsan yaşamı açısından bitki ve hayvanların önemini kavrar.
HB.3.6.4 İnsanların doğal unsurlar üzerindeki etkisine yakın çevresinden 
örnekler verir.

Hayat bilgisi dersinde “HB.1.5.2. Yakın çevresindeki tarihî, doğal ve turistik 
yerleri fark eder.” kazanımı için öğrencilerle birlikte yakın çevrede yer alan bir ala-
na gezi düzenlenebilir. “HB.2.6.1. Bitki ve hayvanların yaşaması için gerekli olan 
şartları karşılaştırır.” kazanımına yönelik olarak ise öğrencilerden aynı bitkiyi 
farklı koşullarda yetiştirmeye çalışmaları ve gözlemlerini gün gün kayıt etmeleri 
istenebilir. 

İletişim Becerisi

Hayat bilgisi dersinde sosyal yaşama adapte olmaktan bahsedebilmek için ile-
tişim temelli bir sınıf ortamı bir ön koşul olarak sayılabilir. Kişilerarası anlamda 
iletişim, insanların birbirlerini anlayabilmek amacıyla yaptıkları haber alışverişi 
olarak tanımlanabilir. Elbette iletişim yalnızca sözel unsurlardan oluşmaz, sözsüz 
iletişim unsurları da iletişimin yapı taşlarından birisidir. İletişim becerisi denildi-
ğinde dinleme, kendini açma ve empati gibi birtakım beceriler ön plana çıkmak-
tadır (Arslan ve Özteke Kozan, 2019). 

Evertson ve Emmer (2013) etkili bir iletişim becerisi için önkoşul becerileri 
yapıcı özgüven, empatik tepki verme ve problem çözme olarak ifade etmiştir. Bu 
durumda iletişim becerisinin desteklenmesi için ilk olarak güvene dayalı bir sınıf 
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ortamı oluşturulması gerektiği söylenebilir. Çocukların sınıf ortamında kendi-
lerini hem fiziksel hem de duygusal olarak güvende hissetmeleri gerekmektedir. 
Söz konusu güvenli ortam destek, büyüme, gelişme, dikkate alma, karşılıklı katkı, 
aidiyet hissi, koruma, kabul, cesaretlendirme ve anlayış üzerine kurulu bir çevre 
olarak tanımlanabilir (Kohn, 1992; Akt. Hart ve Kindle Hodson, 2008).  Bu açıdan 
bakıldığında iletişim becerilerinin desteklenmesinin güven dolu bir ortamla kar-
şılıklı ilişki içerisinde olduğu görülecektir. 

Öğrencilerin iletişim becerilerinin güçlendirilmesi için etkili dinleme beceri-
leri ve kendini ifade edebilme becerileri de desteklenmelidir. Bunun için öncelikle 
hata yapmanın doğal olduğu ve hatalardan da öğrenileceğinin benimsendiği bir 
sınıf ortamı yaratılmalıdır. Ayrıca öğretmen öğrenci ve öğrenci-öğrenci arasındaki 
etkileşimlerin artırılacağı yaratıcı drama, yazım, resim ve fotoğraf yolu ile empati 
etkinlikleri, örnek olay yöntemi, iş birliğine dayalı öğrenme, gibi etkinliklerin em-
pati ve iletişim becerilerini desteklediği görülmektedir (Kahriman, 2014; Yılmaz, 
2019). Dolayısıyla hayat bilgisi dersinde iletişim becerilerinin güçlendirilmesi için 
söz konusu yaklaşımların kullanılması etkili olacaktır. Tablo 10’da hayat bilgisi 
programında iletişim becerisine ilişkin kazanım örnekleri sunulmuştur:

Tablo 10: İletişim Becerisine İlişkin Kazanım Örnekleri

İletişim Becerisine İlişkin Kazanım Örnekleri

1. SINIF
HB.1.1.1. Sınıf içi tanışma etkinliğine katılır.
HB.1.4.4. Çevresindeki kişilerle iletişim kurarken güvenlik kurallarını uy-
gular.

2. SINIF
HB.2.1.1. Kendini farklı özellikleriyle tanıtır.
HB.2.1.9. Okulda iletişim kurarken dinleme kurallarına uyar.

3. SINIF
HB.3.1.4. Arkadaşlık sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları kavrar.
HB.3.1.8. Okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarını okul ortamında demokratik 
yollarla ifade eder.

Hart ve Kindle Hodson (2008) ise öğrencilerin kendi aralarındaki iletişimin 
güçlendirilmesi için çember rutinleri, akvaryum tekniği, sınıf tartışmaları, ikili 
konuşmalar, rol yapma, empati arkadaşı ya da empati gönüllüsü olma ve arabu-
luculuk becerilerini destekleyen etkinliklerin yapılmasını önermişlerdir. Bunların 
dışında sınıfta sosyal becerinin boyutlarından biri olan ilişkiyi sürdürme beceri-
lerine de odaklanılmalıdır. Sınıfta herkesin birbirine selam vermesi, soru sorma, 
teşekkür etme, iltifat etme, yardım isteme, özür dileme, ikna etme, yönerge verme 
gibi beceriler desteklenmelidir. Yine ilişkiyi sürdürmede önemli bir beceri olan 
tebrik ve takdir etme becerileri de önemsenmelidir. Tüm bunlar sınıf kültürünün 
bir parçası olacak şekilde okul hayatına dahil edilmelidir (Karataş, 2019). Tezcan 
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(2016) hayat bilgisi dersinde sosyal becerileri geliştirme amacı ile iletişim becerile-
rine yönelik uyguladığı programın iletişim becerilerini olumlu etkilediğini ortaya 
koymuştur. 

Resim 6: Çember Rutini Örneği

İş birliği

Sosyal bir varlık olan ve sürekli farklı insanlarla bir arada bulunan insan için iş 
birliği yapabilme becerisi büyük bir önem taşımaktadır. Elbette hayat bilgisi dersi 
için de olmazsa olmaz becerilerden birisidir. İşbirliğinin baskın olarak kullanıldığı 
sınıf ortamlarında, öğrenciler öğrenmek için birlikte çalışırlar, grup arkadaşlarını 
dinlerler, karar verme süreçlerine katılırlar, aktiftirler ve en önemlisi bu sınıflarda 
üretken konuşmalar fazladır (Sunal ve Haas, 2003: 138). 

Hayat bilgisi dersinde iş birliği becerisinin geliştirmenin en etkili yolunun iş 
birliğine dayalı öğrenme yönteminin ve bu yöntem altında yer alan farklı teknik-
lerin kullanılmasının olduğu söylenebilir.  Kılıç ve Gültekin (2015) hayat bilgisi 
dersinde etkin öğrenme uygulamalarının öğrencilerin iş birliği becerilerine de 
katkıda bulunduğunu belirtmişlerdir.  Druin (1999) ise iş birliğine dayalı öğretimi 
kullandığı araştırmasında çocukları bir araya getirecek sihirli görevler bulama-
dığını, bunun daha çok bir felsefi bakış açısını yansıttığını ve iş birliğine dayalı 
sorgulamaya yönelerek veri toplama, prototip geliştirme ve yeni araştırma öne-
rileri ortaya çıkarmaya odaklandığını belirtmiştir. Gerçekten diğer tüm beceriler 
gibi iş birliği de bir anda kazanılacak bir beceri değildir. Bu ancak derinlemesine 
bir bakış açısı ile sınıf kültürüne biz duygusunu katmakla ve çocukların birlikte 
başaracaklarına inanmaları ilgilidir.  Bunun için çocukların birlikte sorun çöze-
bilmeleri ve birlikte başardık duygusunu tatmalarına olanak sağlanmalıdır. Do-
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layısıyla problem çözme yöntemi, araştırma incelemeye dayalı yöntemler ya da 
eğitsel oyun, hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın iş birliğinin bu süreçlere adapte 
edilmesi son derece önemlidir.  Tablo 11’de hayat bilgisi programında iş birliği 
becerisine ilişkin kazanım örnekleri sunulmuştur:

Tablo 11: İş Birliği Becerisine İlişkin Kazanım Örnekleri

İş Birliği Becerisine İlişkin Kazanım Örnekleri
1. SINIF HB.1.2.2. Aile hayatının önemini kavrar.

2. SINIF
HB.2.1.7. Sınıfta ve okulda yapılan etkinliklerde grupla çalışma kurallarına 
uyar.
HB.2.2.2. Akrabalık ilişkilerinin önemini kavrar.

3. SINIF HB.3.1.7. Okuldaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmayla ilgili çalışmalara 
katılmaya istekli olur.

Karar Verme ve Sorun Çözme

Bireylerin hayatlarında bütüncül bir başarıdan söz edebilmesi için doğru ka-
rarlar vermiş olması gerekmektedir. Karar verme hayatımızın her anında kullan-
dığımız, akademik ve sosyal açıdan her zaman ihtiyaç duyduğumuz bir beceridir. 
Geleceğe dönük daha başarılı bireyler olmaya destek olurken aynı zamanda ahlaki 
açıdan daha doğru karar verme becerisine sahip insanlar daha demokratik ve ya-
şanılabilir toplumların temelini oluştururlar. Bu sebeple karar verme becerisi ha-
yat bilgisi dersinde çocuklara kazandırılması gereken temel yaşam becerilerinden 
biri olarak programda yer almaktadır. Üst düzey düşünme becerilerinden biri olan 
karar verme becerisi karmaşık bir süreçtir. Karar verme süreci ile ilgili olarak fark-
lı araştırmacılar farklı basamaklar öngörseler de ortak noktalar karar verebilmek 
için alternatif seçenekler oluşturmak ve bu seçenekleri değerlendirerek bir seçim 
yapma olarak karşımıza çıkmaktadır. Karar verme becerisinin basamakları aşağı-
daki gibi sıralanabilir (Özdemir Özden, 2019; Engle ve Ochoa, 1988; Mincemoyer 
and Perkins, 2003; Zarrillo, 2012;):

Amaç/Sorun  
Belirleme

Bilgi Toplama Seçenek  
Oluşturma

Sonuçlara/
Risklere dayalı 
karar vermek

Kararı  
gerekçelendirme

Uygulama ve 
değerlendirme

Şekil 3: Karar Verme Becerisinin Basamakları
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Elbette çocukların karar alma becerilerini kullanmalarını ve aldıkları karar-
ları değerlendirebilmeleri amacıyla karar alma süreçlerine katılmaları, katılımcı 
bir sınıf kültürü oluşturulması son derece önemlidir. Aksi takdirde hangi yöntem 
teknik kullanılırsa kullanılsın çocuklar bu beceriyi hayatlarına transfer edemeye-
ceklerdir. Katılımcı bir sınıf ortamı oluşturabilmek için gerek sınıfı ilgilendiren 
konularda gerekse hayat bilgisi dersinde yapılacaklarla ilgili öğrencilerin görüşle-
rini almak, sınıfça ortak bir karara varmak ve bu kararları uygulamak çocukların 
karar verme sürecini anlamlandırabilmelerini sağlayacaktır. Maalesef araştırma 
sonuçları ilkokullarda katılımın sağlanmasında istenilen aşamada olunmadığını 
göstermektedir (Kılıç, 2017; Urfalıoğlu, 2019). 

Hayat bilgisi dersinde karar verme becerilerinin kazandırılabilmesi için tüm 
becerilerde olduğu gibi farklı öğrenme yöntemleri ile zenginleştirilmiş, pozitif bir 
sınıf kültürüne ihtiyaç vardır. İşbirliğine dayalı öğrenme gruplarının kullanılması 
iş birliğine dayalı karar verme becerilerini desteklerken, örnek olay çözümlemesi 
ahlaki açıdan doğru karar verme becerilerini destekleyecektir. Dolayısıyla öğren-
cilerin aktif bir şekilde sürece dahil olabildikleri pek çok etkinliğin hayat bilgi-
sinde karar verme becerisini destekleyeceği söylenebilir. Bu aşamada çocuklara 
öğretmen tarafından karar verilmesi gereken bir durum sunulabilir. Bu durumun 
sunulmasında örnek olaylardan, belgesellerden, videolardan, gözlem sonuçların-
dan, görsellerden veya sınıfta yaşanmış gerçek olaylardan yararlanılabilir. Daha 
sonra öğrencilere söz konusu durumun daha iyi anlaşılması için üzerine düşün-
dükleri duruma ilişkin sorular yönlendirilerek çözüm alternatifleri oluşturmaları 
ve her bir alternatif üzerinde düşünerek karar vermeleri noktasında cesaretlen-
dirilirler. Bu noktada öğretmen bireysel çalışma, küçük grup tartışmaları ya da 
büyük grup tartışmalarını tercih edebilir. 

Karar verme becerisi sorun çözme becerisi ile neredeyse iç içedir. Hem sorun 
çözme hem karar verme çeşitli basamaklardan oluşsa da sorun çözmede kişinin 
karşılaştığı bir sorunla mücadele etmesi gerekirken karar vermede amaç her za-
man sorun çözmek değildir (Baysal, 2015). Yani karar verme becerisi hayatın her 
alanında karşımıza çıkan her zaman sorun odaklı olmayan bir beceri iken prob-
lem çözme becerisi için karar verme becerisi bir önkoşul olarak değerlendirilebilir. 
Adair (2017) problem çözme ve karar verme becerileri arasındaki ilişkiyi köprü 
modeli ile açıklamıştır. Buna göre iki becerinin de üç sütun üzerine inşa edildiğini 
belirtmektedir:
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Amacın ya da  
Problemin  

Tanımlanması

Kullanılabilir  
Seçeneklerin  
Belirlenmesi

En Uygun 
Çözümün ya da 

Planın Seçil-
mesi

Temel Olarak  
Analiz

Temel Olarak  
Sentez

Temel Olarak  
Değerlendirme

Şekil 4: Sorun Çözme ve Karar Verme Becerileri

Şekil 4 hayat bilgisi dersi bağlamında yorumlanırsa, hayat bilgisi dersinde bu 
üç basamağı kullanarak derslerin planlanmasının hem sorun çözme hem de ka-
rar verme becerileri açısından yararlı olacağı söylenebilir. Sorun çözme bireylerin 
otomatik bir çözümlerinin olmadığı durumlardaki amaca ulaşma çabalarını ifade 
etmektedir.  Bu ifade şu anlama gelmektedir ki öğrenme ortamlarının öğrencilerin 
otomatik olarak eyleme geçebilecekleri kadar iyi ayarlanmış olması durumunda 
sorun çözme becerisinden bahsedilemeyecektir (Schunk, 1996). Bu ifadenin ka-
rar verme becerileri için de geçerli olduğu söylenebilir. Tablo 12’de hayat bilgisi 
programında karar verme ve sorun çözme becerilerine ilişkin kazanım örnekleri 
sunulmuştur:

Tablo 12: Karar Verme ve Sorun Çözme Becerilerine İlişkin Kazanım Örnekleri

Karar Verme ve Sorun Çözme Becerilerine İlişkin Kazanım Örnekleri
1. SINIF HB.1.1.11. Sınıf içi kuralları belirleme sürecine katılır.

HB.1.3.3. Sağlığı için yararlı yiyecek ve içecekleri seçer.
2. SINIF HB.2.6.7. Doğa olayları ve doğal afetlere karşı alınabilecek önlemleri açıklar.

HB.2.2.5. Aile içi karar alma süreçlerine katılır.
3. SINIF HB.3.1.9. Okul kaynaklarının etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün 

önerilerde bulunur.
HB.3.4.3. Yakın çevresinde meydana gelebilecek kazaları önlemek için alın-
ması gereken tedbirleri açıklar.

Hayat bilgisi dersinde “HB.2.2.5. Aile içi karar alma süreçlerine katılır” ka-
zanımı işlenirken drama yönteminden yararlanılabilir. 4-5 kişilik gruplar oluştu-
rularak her birinin bir aile olacak şekilde role bürünmeleri istenir. Her bir gruba 
belirli senaryolar verilir. Bu senaryolar ailelerin pikniğe nereye gideceği, tatile na-
sıl gidileceği, elektrik faturasını azaltmak için neler yapılabileceği gibi konuları 
kapsayabilir. Öğrencilere aile toplantıları düzenlemeleri gerektiği söylenir. Daha 
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sonra karar vermenin aşamalarının yer aldığı etkinlik kağıtları dağıtılarak ailece 
bir karara varmaları sağlanır. 

Kariyer Bilinci Geliştirme

21. yüzyıl becerileri günümüzde oldukça geniş yankı bulan bir araştırma ala-
nıdır. Bunun sebebi artık çalışma hayatına atılacak insanların geçmişe kıyasla pek 
çok kompleks beceriye sahip olmaları gerekliliğidir. Aslında bu durum çocukluk 
döneminden başlayarak bu becerileri edinmiş bireyler yetiştirmenin gerekliliğini 
ortaya koymaktadır. Bu sebeple ilkokuldan başlayarak eğitim süreci çocukları ve 
gençleri gerçek yaşamla bağlantılı ve okuldan iş yaşamına başarılı geçişi sağlaya-
cak üretken bir eğitim ortamı yaratacak şekilde planlanmalıdır (Özdemir Yaylacı, 
2007). İşte gerçek yaşamla bağlantıyı koparmama noktasında en etkili dersler-
den birinin hayat bilgisi dersi olduğu söylenebilir. Hartung, Porfeli ve Vondracek 
(2005) çocukluk döneminde başlayan ilgilerin mesleki gelişim için önemli oldu-
ğunu belirtmektedir (Akt. Özgür ve Çelik, 2018). Gottfredson (1981) daraltma – 
uzlaşma kuramında kariyer seçiminde çocukluktaki ilgilerin de önemli olduğuna 
odaklanmaktadır. Ancak öğrencilerin hayat bilgisi dersi ile karşılaştıkları dönem 
olan 6-9 yaş arasında çocukların meslek seçimleri ile ilgili olarak cinsiyeti baz al-
dıkları belirtilmektedir (Siyez, 2012). Hayat bilgisi dersinde bu durumun farkın-
da olunmalı ve kalıp yargıların oluşmaması için çaba harcanmalıdır. Hayat bilgisi 
dersinde öğrenciler mümkün olduğunca farklı meslek grubu ve bu meslek grup-
larını icra etmekte olan kişilerle karşılaştırılmalı, eğer var ise toplumsal cinsiyete 
ilişkin kalıp yargıların giderilmesine çalışılmalıdır. 

Kariyer bilinci 2009 hayat bilgisi ders programlarında ara disiplin olarak ve 
özyönetim becerisi altında “kariyer planlama” ismi ile alt beceri olarak yer almak-
tadır.  Kariyer bilinci geliştirme ara disiplini kazanımları incelendiğinde kendini 
tanıma, planlama yapma, meslekleri tanıma, liderleri tanıma, karar verme gibi 
özelliklerin yer aldığı görülmektedir. Kariyer planlama alt becerisi ise kendi özel-
liklerinin hangi mesleğe uygun olduğunu fark etme, günümüzde önemli ve gerekli 
meslekleri tanıma, gelecekteki koşullara göre yeni mesleklere ihtiyaç olabileceğini 
fark etme gibi alt amaçları kapsamaktadır (MEB, 2009). 

Açıklamalar dikkate alınarak hayat bilgisi dersinde öğrencilerin kendile-
rini tanımalarını destekleyecek etkinliklerin yanı sıra mümkün olduğunca fazla 
meslek grubuyla tanıştırılmaları ve bu meslek gruplarının yakından tanınmasına 
yönelik etkinlikler yapılması gerektiği söylenebilir. Söz konusu mesleklere ilişkin 
görseller veya videolar kullanılabilir. Elbette farklı meslek gruplarında görev ya-
pan kişiler kaynak kişi olarak sınıfa davet edilebilir. Bu aşamada çocuklar, söz ko-
nusu meslek gruplarının işleri, yaşayabilecekleri sıkıntılar ve en önemlisi katkıları 
ile ilgili düşünme becerilerini kullanarak çıkarımda bulunmalıdırlar. Bunun için 
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kurum gezileri düzenlenerek orada çalışanlarla röportaj yapılabilir, çocuklar ya-
kın çevrelerinde saygı duydukları çalışanlarla röportaj yapabilirler, yaratıcı drama 
uygulamaları yapılarak söz konusu mesleklere ilişkin canlandırmalar yapabilirler, 
kendilerini meslek gruplarında görev yapan birinin yerine koyarak yazılı empati 
çalışmaları yapabilirler. Elbette tüm bu çalışmalar bir yandan öğretmenlere çocuk-
ların ilgilerinin keşfedilmesi bakımından da katkı sağlayacaktır. Ayrıca çocuklara 
güncel ve yeni ortaya çıkmış meslekler de tanıtılarak, bu mesleklerin farkına var-
maları sağlanmalı ve geleceğe dönük çıkarımlar yapmaları noktasında cesaretlen-
dirilmelidirler. Bu anlamda kariyer bilinci geliştirme becerisinin kazandırılabil-
mesi için değişim ve sürekliliği algılama becerisinin de son derece önemli olduğu 
söylenebilir. Tablo 13’te hayat bilgisi programında kariyer bilinci geliştirme bece-
risine ilişkin kazanım örnekleri sunulmuştur:

Tablo 13: Kariyer Bilinci Geliştirme Becerisine İlişkin Kazanımlar

Kariyer Bilinci Geliştirme Becerisine İlişkin Kazanım Örnekleri
1. SINIF HB.1.1.9. Okul çalışanlarını tanır.

2. SINIF
HB.2.1.1. Kendini farklı özellikleriyle tanıtır.
HB.2.3.5. Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır.

3. SINIF
HB.3.1.1. Güçlü yönlerini ve güçlendirilmesi gereken yönlerini fark eder.
HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini araştırır.

Hayat bilgisi dersinde “HB.3.5.9. Yaptığı çalışmalarla ülkemize katkıda bulun-
muş kişileri araştırır.” kazanımına yönelik olarak genç – yaşlı, kadın- erkek farkı 
gözetmeksizin farklı alanlarda etkileyici çalışmalar ortaya koymuş farklı isimleri 
araştırmaları istenebilir (Örneğin Cahit Arf, Canan Dağdeviren, Aziz Sancar vb.). 

Kaynakların Kullanımı

Kaynakların etkili kullanma becerisi bireysel, toplumsal ve elbette küresel 
anlamda tüm canlılarla birlikte daha iyi bir dünyada yaşayabilmek için son dere-
ce önemli bir beceridir. Hayat bilgisi öğretimi özelinde baktığımızda kaynakların 
kullanımı, kaynakların mümkün olduğunca az tüketilerek etkili bir şekilde kul-
lanımına işaret etmektedir. MEB (2009) hayat bilgisi dersinde kaynakların etkili 
kullanılması becerisi ile öğrencilerin; zamanı etkili kullanma, istek ve ihtiyaçlarının 
farkında olma, bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanma, çevresine ve kültürel 
zenginliklere duyarlı, planlı programlı olma ve projeler tasarlama gibi alt beceriler-
den oluştuğunu belirtmektedir. Ayrıca kaynakların kullanımı ile tüketici olarak 
birbirlerinin haklarına saygılı olan, topluma ve çevreye karşı duyarlı ve sosyal so-
runlarla ilgilenen ve çözümü için bir şeyler yapmaya istekli bireyler yetiştirmeyi 
de ifade etmektedir (Karabağ ve İnal, 2009: 358). Buna göre hayat bilgisi dersinde 
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öğrencilerin isteklerini ve ihtiyaçlarını iyi bir şekilde ayırt edebilmelerine odak-
lanılmalı ve gereksiz yere tüketime odaklanmamaları gerektiği vurgulanmalıdır. 
Çocukların tüketimden çok üretmenin katkılarını fark etmeleri sağlanmalıdır. 
Hayat bilgisi dersi diğer derslerle de ilişkilendirilerek çocukların satın alabilecek-
leri bazı şeyleri kendilerinin de yapabildiklerini fark etmeleri sağlanabilir. 

Kaynakların kullanımı ile ilgili son derece önemli konulardan biri de elbet-
te doğal kaynakların etkili bir şekilde kullanılmasıdır. Hayat bilgisi programında 
doğanın korunmasına ilişkin en önemli becerilerden biri kaynakların kullanılma-
sıdır. Nüfus artışı ve teknoloji gibi etmenlerle doğal kaynaklar giderek tükenmek-
te bu da atık sorunu gibi farklı sorunları da beraberinde getirmektedir (Çabuk, 
2019). Bu sebeple hayat bilgisi dersinde çocukların söz konusu kaynakların tü-
keniyor olduğunu anlamlandırabilmeleri için yakın çevresindeki gözlemlerden, 
çizgi filmler ya da belgesellerden, düzeye uygun haberlerden, hikâye kitaplarından 
yararlanılabilir. Öğrencilere kaynakların nasıl tükendiğine ilişkin çarpıcı örnekler 
sunulabilir ve bu sorunların çözümüne yönelik çözümler geliştirerek uygulaya-
bilecekleri problem çözme ve proje tabanlı öğrenme gibi yaklaşımlara yer verile-
rek ürünler tasarlamaları sağlanmalıdır. Aynı zamanda çocukların ülkemizde ve 
dünyada kaynakların etkili kullanımı amacıyla yürütülen projelerden haberdar 
olmaları sağlanmalıdır (Sıfır Atık Projesi örneği vb.). Bununla birlikte TEMA gibi 
sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü projeler takip edilerek çocukların motive 
edilmesi sağlanmalıdır. Tablo 14’te hayat bilgisi programında kaynakların etkili 
kullanımı becerisine ilişkin kazanım örnekleri sunulmuştur:

Tablo 14: Kaynakların Kullanımı Becerisine İlişkin Kazanım Örnekleri

Kaynakların Kullanımı Becerisine İlişkin Kazanım Örnekleri

1. SINIF
HB.1.2.5. Evdeki kaynakları verimli bir şekilde kullanır.
HB.1.6.5. Geri dönüşümü yapılabilecek maddeleri ayırt eder.

2. SINIF
HB.2.1.6. Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir.
HB.2.2.6. Evdeki kaynakları tasarruflu kullanmanın aile bütçesine katkılarını 
araştırır.

3. SINIF
HB.3.2.8. İstek ve ihtiyaçlarını karşılarken kendisinin ve ailesinin bütçesini 
korumaya özen gösterir.
HB.3.3.1. Kişisel bakımını yaparken kaynakları verimli kullanır.

Hayat bilgisi dersinde “HB.3.3.1. Kişisel bakımını yaparken kaynakları verimli 
kullanır.” Kazanımı için ise gazete haberlerinden yararlanılarak problem çözme 
yöntemi kullanılabilir.
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Resim 7: Gazete Haberi Örneği.  
Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/vert-fut-39646356

Kendini Koruma

Kendini koruma becerisi çocuğun kendisini tehlikelere karşı korumayı bir 
alışkanlık haline getirmesi şeklinde tanımlanabilir. Bu beceri kişinin kendisini do-
ğal afetler, kötü alışkanlıklar, sağlığa zarar verecek davranışlar gibi pek çok farklı 
tehlikeye karşı korumasını ifade eder (Gürdoğan Bayır, 2017). Her türlü fiziksel ve 
duygusal istismardan, akran zorbalığının çeşitlerinden de (sanal zorbalık, fiziksel 
zorbalık, sözel zorbalık vb.) da kendini koruyabilmesi bu kapsama dahil edilebilir. 
Bununla birlikte korunma hakkı temel çocuk haklarından birisidir ve çocuğun 
her türlü kötü muamele ve ihmalden korunmasını ifade eder (UNICEF, 2004). 
Bu sebeple çocuğun kendini koruması ile ilgili farkındalık kazanması son derece 
önemlidir. Tablo 15’te hayat bilgisi programında kendini koruma becerisine ilişkin 
kazanım örnekleri sunulmuştur:

Tablo 15: Kendini Koruma Becerisine İlişkin Kazanım Örnekleri

Kendini Koruma Becerisine İlişkin Kazanım Örnekleri

1. SINIF

HB.1.1.3. Okula geliş ve okuldan gidişlerde güvenlik kurallarına uyar.
HB.1.4.4. Çevresindeki kişilerle iletişim kurarken güvenlik kurallarını 
uygular.
HB.1.4.7. Kendisi için güvenli ve güvensiz alanları ayırt eder.

2. SINIF
HB.2.4.2. Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar.

HB.2.4.6. Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır.

3. SINIF
HB.3.4.6. Günlük yaşamında güvenliğini tehdit edecek bir durumla karşı-
laştığında neler yapabileceğine örnekler verir.
HB.3.4.7. Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır.
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Hayat bilgisi dersinde “HB.3.4.7. Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şe-
kilde kullanır.” kazanımına yönelik gözlem yönteminden yararlanılabilir. Öğren-
cilerle birlikte bir oyun parkına gezi düzenlenerek ya da öğrencilerin ebeveynleri 
ile birlikte bir oyun parkına giderek yapılandırılmış gözlem yapmaları sağlanır. 
Gerekirse öğrencilere bunun için bir etkinlik kâğıdı ya da kontrol listesi dağıtılabi-
lir. Oyun parklarında karşılaşılan güvensiz davranışları not etmeleri istenir. Sınıfta 
bu davranışlar listelenerek her birinin yaratacağı olumsuz sonuçlar üzerine konu-
şulabilir. Ardından öğrencilerin okulda yer alan diğer sınıflara oyun parklarının 
güvenli kullanımı ile ilgili bir sunum yapmaları sağlanabilir.

Kendini Tanıma

Hayat bilgisi dersi toplumun ve doğal çevrenin onlarla ilgili olan tüm yönle-
rinin gerçek ortamları içerisinde ele alındığı ve onların gelişim düzeylerine uygun 
bir biçimde düzenlendiği, ilgi, merak ve ihtiyaçlarına hitap eden bir ders olarak 
tanımlanmaktadır (Bektaş, 2009: 15). Hayat bilgisi dersinin anlamlı olabilmesi 
için gerçekten de çocukların ilgi ve ihtiyaçlarının göz önüne alınması ve dersin 
ona göre yapılandırılması gerekir. Ancak bunun için öğretmenlerin öğrencilerini 
tanıması gerekliliği kadar öğrencilerin de kendilerini tanımaları; kendi özellikleri, 
olumlu yanları, ilgileri, ihtiyaçları ile ilgili fikir sahibi olmaları gerekmektedir. Ha-
yat bilgisi dersinde kendini tanıma; vücudunu tanıma, duygularını tanıma, diğer 
bireylerle benzerlik ve farklılıklarını bilme, diğer bireylerden güçlü ve zayıf yan-
larını bilme, kendi değerlerini tanıma, fiziksel değişimini fark etme ve izleme ile 
duygusal değişimini fark etme ve izleme olarak tanımlanmaktadır (MEB, 2009). 
Elbette burada kastedilen çocukların kendi özelliklerini tanıyarak benlikleri ile 
ilgili olumlu algılara sahip olmalarıdır. Benlik algısı fiziki karakteristiğimizi, tu-
tumlarımızı, inançlarımızı ve yeteneklerimizle ilgili olarak sahip olduğumuz içsel 
imajlar olarak tanımlanmaktadır (Plummer, 2007). Dolayısıyla çocukların ken-
dilerini olduğu gibi kabul etmeleri, olumlu özelliklerinin ve elbette geliştirilmeye 
açık özelliklerinin farkına varmaları sağlanmalıdır. Tablo 16’da hayat bilgisi prog-
ramında kendini tanıma becerisine ilişkin kazanımlar sunulmuştur:
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Tablo 16: Kendini Tanıma Becerisine İlişkin Kazanımlar

Kendini Tanıma Becerisine İlişkin Kazanım Örnekleri
1. SINIF HB.1.1.2. Kendisiyle akranları arasındaki benzer ve farklı yönleri ayırt eder.

2. SINIF
HB.2.1.1. Kendini farklı özellikleriyle tanıtır.
HB.2.1.8. Okulda iletişim kurarken kendini anlaşılır ve açık bir dille ifade 
eder.

3. SINIF
HB.3.1.1. Güçlü yönlerini ve güçlendirilmesi gereken yönlerini fark eder.
HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini araştırır.

Hayat bilgisi dersinde “HB.2.1.1. Kendini farklı özellikleriyle tanıtır.” kazanımı 
için öğrencilerle birlikte kendi özellikleri hakkında düşünmeleri ve kendileri ile 
ilgili düşüncelerini yansıtabilecekleri birtakım etkinlikler planlanabilir. Örneğin 
“ben ağacı” etkinliğinde öğrencilerden kendilerine bir ağaç çizip kestikleri küçük 
renkli kartonlara olumlu özellikleri, ilgi alanları ve geliştirilmesi gereken yönlerini 
yazmaları istenir. Böylece öğrencilere hem kendilerini tanıma hem de bunu arka-
daşları ile paylaşma imkânı tanınmış olacaktır. Ben müzesi etkinliğinde ise sev-
dikleri eşyalar, ilgi alanlarını yansıtan eşyalar, resimler vb. eşyalar ile kendilerini 
anlatan bir müze oluşturmaları ve sunmaları istenebilir. 

Resim 8-9: Ben Ağacı Etkinliği Örnekleri.  
Kaynak: Uzunkol, 2014
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Resim 10: Ben Müzesi Etkinliği Örneği.   
Kaynak: http://www.prekpartner.com/2014/05/all-about-me-museum.html

Kişisel Bakım

Kişisel bakım becerisi çocukların daha zinde ve sağlıklı olmaları için uygu-
lamaları gereken rutinlere vurgu yapmaktadır. Söz konusu rutinler banyo yapma, 
diş fırçalama, iklime uygun giyinme, el hijyenine dikkat etme gibi süreklilik arz 
eden eylemlerdir (Balcı, 2016). Ocak, Duman ve Yağıcı (2016) ilkokul öğrencileri 
ile yürüttükleri çalışmalarında öğrencilerin büyük çoğunluğunun, bu kavramları 
yanlış yapılandırdığı ve farklı ya da eksik anlamlar yüklediği sonucuna ulaşmışlar-
dır. Bu bağlamda ilk olarak öğrencilerin kişisel bakıma ilişkin kavram yanılgıla-
rının belirlenerek giderilmesi gerekliliği doğmaktadır ki hayat bilgisi dersi bunun 
için son derece uygun bir derstir. 

Hayat bilgisi dersinde öğrencilerin kişisel bakım ile ilgili yanılgıları üzerine 
gidildikten sonra, çocuklar kişisel bakımın hayatına olumlu katkılarından haber-
dar edilmelidir. Bunun için somutlaştırmayı kolaylaştırmak adına deneylerden 
yararlanılabilir.  Elbette kişisel bakım içerisinde değerlendirilebilecek birtakım 
rutinler sınıfta da uygulanmalıdır. 

Öğrencilerle birlikte hayat bilgisi dersinde kişisel bakım ile ilişkili kazanım-
larda gerekirse öğrencilere haftalık ya da aylık çizelgeler hazırlayarak kişisel ba-
kımlarına hangi düzeyde özen gösterdikleri anlaşılabilir. Böyle bir uygulama hem 
çocuğun kendini takip etmesini kolaylaştıracak hem de ebeveynlere rehber ola-
caktır. Tablo 17’de hayat bilgisi programında kişisel bakım becerisine ilişkin kaza-
nım örnekleri sunulmuştur:
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Tablo 17: Kişisel Bakım Becerisine İlişkin Kazanım Örnekleri

Kişisel Bakım Becerisine İlişkin Kazanım Örnekleri
1. SINIF HB.1.3.1. Kişisel bakımını düzenli olarak yapar.

2. SINIF
HB.2.3.1. Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslen-
me arasındaki ilişkiyi fark eder.

HB.2.3.4. Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar.
3. SINIF HB.3.3.1. Kişisel bakımını yaparken kaynakları verimli kullanır.

Kurallara Uyma

Kural kavramı Türk Dil Kurumu Sözlüğünde “davranışlarımıza yön veren, 
uyulması gereken ilke” şeklinde tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle kural, birey-
lerin birbirleriyle ve toplumla ilişkilerini düzenleyen bir yol haritası olarak tanım-
lanabilir (Demirkasımoğlu, 2015). Bu açıdan bakıldığında kurallar aslında kısıt-
lamaya dayalı bir ifade değil de birlikte yaşamayı daha etkili kılan araçlar olarak 
görülebilir. Kurallar sosyal yaşamı düzenleyen sistemler ise amacı itibariyle hayat 
bilgisi dersi ile yakından ilişkilidir. Nitekim hayat bilgisi dersi programı incelen-
diğinde de güvenlik kuralları, sınıf kuralları, okul kuralları ve nezaket kurallarına 
ilişkin kazanımların 1. Sınıftan itibaren yer aldığı görülmektedir. Ayrıca sınıf ku-
rallarının oluşturulması sürecinin de hayat bilgisi dersinde yürütülmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır (MEB, 2018). 

Kural kavramı hayatımızın her alanında var olmakla birlikte, sınıf düzeyinde 
düşünüldüğünde bunun ilk olarak sınıf kuralları oluşturulması ile başlatılması ge-
rektiği söylenebilir. Çocukların elbette ev içerisinde uyması gereken kurallar olsa 
da yönetimsel anlamda kurallarla ilk kez karşılaştıkları yer okuldur (Gürsel, 2011). 
Eğer okula gelen öğrenci okul öncesi eğitim kurumuna devam etmemiş ise bu 
durum öğrencinin sistematik kurallarla ilk kez hayat bilgisi dersinde tanışacağı 
anlamına gelmektedir. Bu sebeple hayat bilgisi dersinde kuralların oluşturulması 
üzerinde özenle durulması gereken bir konudur.  

İyi planlanmış kurallar öğretmenin öğrencileri ile beklentileri noktasında ile-
tişim kurmasını kolaylaştıracağı için uygulamalarını da kolaylaştıracaktır (Evert-
son ve Emmer, 2013). Ayrıca kuralların küçük çocuklar tarafından daha somut bir 
şekilde anlaşılabilmesi kuralların listelenmesi gerekmektedir (Barnes, 2006). Bu-
nun için ilk olarak kuralların nasıl oluşturulacağı planlanmalıdır. Literatür ince-
lendiğinde çoğunlukla kuralların öğrenci katılımı ile sağlanması gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır (Aydın, 1998; Çelik, 2002; DeVries ve Zan, 2003). Kural oluşturulma-
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sı sürecinde öğrencileri kuralların sebeplerinin tartışmalı ve kuralların anlamı ver 
gerekliliği açıklığa kavuşturulmalıdır. 

Oluşturulan kural sayısı 4 ila 6 ya da 4 ila 8 arasında olmalıdır. Eğer çok faz-
la kural olursa sınıfta çok katı bir iklim oluşabilir ya da öğrenciler hatırlamak-
ta zorlanabilirler. Çok az olursa da bazı noktalar ihmal edilebilir. Kurallar, sınıf 
güvenliği (kavga etmemek, ekipmana dikkat etmek), saygı (başkalarını dinlemek, 
başkalarına saygılı davranmak) ve çaba (en iyisini yapmak, her gün hazırlanan sı-
nıfa gelmek) dahil olmak üzere çeşitli davranış boyutlarını kapsamalıdır (Evertson 
ve Emmer, 2013; Garrett, 2014). İlerleyen sınıflarda öğrencilerden beyin fırtınası 
yapılarak önerileri alınarak, benzer özellikteki öneriler bir araya getirilerek kate-
goriler oluşturulabilir. Kuralların daha anlaşılır olması ya da unutulmaması için 
görsellerle desteklenen posterler hazırlanıp sınıfa asmak, kuralları içeren oyunlar 
tasarlamak, drama tekniklerini kullanarak öğrencilerin kurallara yakınlaşmalarını 
sağlamak, yanlış davranışların yer aldığı içerikler (listeler, hikayeler, çizgi filmler, 
görseller) kullanarak bu davranışların sonuçları hakkında tartışmak, bu sonuçları 
canlandırma, resim gibi farklı şekillerde ifade etmelerini sağlamak gibi yöntemlere 
başvurulabilir. Tablo 18’de hayat bilgisi programında kurallara uyma becerisine 
ilişkin kazanım örnekleri sunulmuştur:

Tablo 18: Kurallara Uyma Becerisine İlişkin Kazanım Örnekleri

Kurallara Uyma Becerisine İlişkin Kazanım Örnekleri

1. SINIF
HB.1.1.11. Sınıf içi kuralları belirleme sürecine katılır.
HB.1.1.12. Okul kurallarına uyar.

2. SINIF
HB.2.1.4. Sınıfla ilgili konularda karar alma süreçlerine katılır.
HB.2.1.7. Sınıfta ve okulda yapılan etkinliklerde grupla çalışma kurallarına 
uyar.

3. SINIF
HB.3.3.5. Kendisinin ve toplumun sağlığını korumak için ortak kullanım 
alanlarında temizlik ve hijyen kurallarına uyar.
HB.3.4.2. Trafikte kurallara uymanın gerekliliğine örnekler verir.

Hayat bilgisi dersi için “HB.2.1.4. Sınıfla ilgili konularda karar alma süreçleri-
ne katılır.” kazanımı için öğrencilerle birlikte sınıf kuralları oluşturulabilir. Tezcan 
(2016) hayat bilgisi dersinde sosyal becerilere odaklandığı araştırmasında bunun 
için sınıf anayasası oluşturma etkinliğini kullanmıştır. Bu etkinlik söz konusu 
kazanıma uyarlanabilir; öğrencilerle birlikte kuralların belirlenmesi, kuralların 
okunması ve öğrencilerin bu kuralların altına imza atması şeklinde uygulanabilir.
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Resim 11: Sınıf Anayasası Örneği. Kaynak: Tezcan, 2016

Mekânı Algılama Becerisi

Mekânı algılama becerisi mekânı tanıma olarak ifade edilebilecek bir beceri-
dir ve coğrafyanın (Taş, 2006) konusudur. Hayat bilgisi dersinde mekânı algılama 
becerisi, çocukların yaşadıkları mekânı yakından uzağa ilkesi çerçevesinde anlam-
landırmaları olarak değerlendirilebilir. Bu noktada coğrafya ile ilgili 5 temel konu 
alanı ve bu alanlara ilişkin basit önerilerin hayat bilgisi dersinde mekânı algılama 
becerisinin anlaşılması açısından da katkı sağlayacağı düşünülmektedir (Farris, 
2015; Sunal ve Haas, 2003): 
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Tablo 19: Coğrafya Alanları ve Öneriler

Temel Konu Alan-
ları

Konu Alanlarına İlişkin 
Sorular

Konu Alanlarına İlişkin Kısa Öne-
riler

Konum Nerededir? Öğrencilerin ev adreslerini öğren-
meleri desteklenmelidir. Böylece ya-
şadıkları yerin Dünya'da belirli bir 
alan olduğunu anlamalarına yardımcı 
olunur.
Haritalar, küreler ve çevrimiçi harita-
landırma programları kullanılabilir.

Yerler Orası nasıl bir yerdir? Öğrenciler saha gezileri ve sınıf içi öğ-
renme uygulamaları sırasında ziyaret 
ettikleri yerlerin fiziksel ve kültürel 
özelliklerini tüm duyu organları ile 
gözlemlemeleri ve not almaları için 
teşvik edilmelidir.

İnsan-Yer İlişkisi 
(İnsan-Çevre Etki-
leşimi)

İnsanlar orada yaşamak 
için ne yapmalı?

Çiçek, bitki ve ağaç dikilerek veya ye-
rel kuş türlerini çekmek için kuş bes-
leyicileri asarak okul alanlarını güzel-
leştirmek için çalışılabilir.
Zaman içinde meydana gelen değişik-
likleri görmek için öğrencilerin okul, 
ev veya mahallelerinin fotografları 
veya uydu görüntüleri incelenebilir.

Hareketler İnsanlar, ürünler ve fi-
kirler bir yerden diğerine 
nasıl ulaşır?

Farklı yerlerde geçen hikayeler oku-
nabilir.
Öğrencilerin evdeki oyuncaklarından 
birer tane getirmeleri işlenerek, men-
şei yerleri incelenip harita veya küre 
üzerinde bulunabilir.

Bölgeler Bu bölgedeki yerlerin 
özellikleri nelerdir?

Sınıfta okuma merkezi, oyun merkezi 
gibi farklı bölgeler belirlenip bu böl-
gelerin özellikleri ile ilgili konuşula-
bilir. Bu çalışmalar yakından uzağa 
ilkesine göre genişletilebilir.

Coğrafyaya ilişkin konu alanı ve basit öneriler aslında hayat bilgisi dersinin 
içeriğinde de olan ve mekânı algılama becerisine katkıda bulunabilecek öneri-
lerdir. Mekânı algılama becerisi ile öğrencinin yaşadığı yer ile ilişkili mekânsal 
özellikleri daha iyi okuyabilmesi ve bu bilgileri daha verimli olarak kullanabilmesi 
beklenmektedir (MEB, 2005).  Elbette mekânı algılama becerisi yalnızca öğren-
cilerin mekandaki unsurları söyleme ya da onların özelliklerini bilmeleri ile ilgili 
değildir. Mekanla ilgili çizimleri iyi okuma, kâğıt üzerinde çizimler yapma ve çi-
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zimleri karşılaştırmayı içerir (Yalçınkaya ve Sever, 2016). Bu durumda harita ve 
yön okumaya ilişkin beceriler öne çıkmaktadır (Kuzey, 2017). Bu sebeple 1. sınıf-
tan itibaren sınıflarda resimlerle desteklenmiş atlaslar, sınıfta öğrencilerin sürekli 
görebileceği haritalar ve öğrencilerin istedikleri zaman ulaşabilecekleri en az bir 
küre bulundurulması gerekmektedir. Mekânı algılama becerisi için yapılması ge-
rekenlere ilişkin öneriler şu şekilde sıralanabilir (Demircioğlu ve Akengin, 2009; 
Zarrillo, 2012):

• İlkokulda haritayı anlamanın ve tanımlamanın en iyi yolu herkesin ken-
di haritasını yapmasıdır. Bunun için tercih edilecek ilk uygulamalar basit 
düzeyde olmalı, yakın çevreyi gösteren harita ya da diyagramlar kullanıl-
malıdır. Başlangıç 3 boyutlu çalışmalar ile yapılmalıdır. Bunun için sınıf 
döşemesi kullanılarak, blok ve diğer objelerden faydalanarak ev, cadde, 
sokak, ağaç ve binalar sergilenebilir. Daha sonra çocuktan gördüğünü 
resim kağıdına çizmeleri istenir. Bu tür basitleştirilmiş haritalar ya da 
krokiler üzerinde yönlerden bahsedilmelidir.

• Çocuklar önce temsil ettikleri şeylere oldukça benzeyen sembollerle 
karşılaşmalıdır. Örneğin 3 boyutlu süt kartonları evleri temsil ederken, 
üzerine kapı ve pencereler yapılmış büyük bir kutu okulu temsil edebilir. 
Harita okuma için son derece önemli olan sembollerin anlaşılması için 
öğrenciler bu sembolleri resimler aracılığıyla kendileri çizebilirler.

• Özellikle ilkokulda, sınıfı, okul bahçesi vb. yakın çevrenin haritasını yap-
mak çok etkili olmaktadır. Kum havuzu, oyun hamurları, plastik mo-
dellerle üç boyutlu modellerin haritaları yapılabilir. Artırılmış gerçeklik 
uygulamalarından yararlanılabilir. NASA ve National Geographic gibi 
kurumların web sitelerinden yararlanılabilir. Çocukların doğayı tanıma-
sı ve yerleri keşfetmesi amacı ile dergi aboneliklerinden yararlanılabilir. 
Tablo 20’de hayat bilgisi programında mekânı algılama becerisine ilişkin 
kazanım örnekleri sunulmuştur:

Tablo 20: Mekânı Algılama Becerisine İlişkin Kazanım Örnekleri

Mekânı Algılama Becerisine İlişkin Kazanım Örnekleri

1. SINIF
HB.1.1.4. Sınıfının okul içindeki yerini bulur.
HB.1.2.3. Evinin yerini tarif eder.

2. SINIF
HB.2.2.3. Yaşadığı evin adresini bilir.
HB.2.5.1. Harita ve küre üzerinde ülkesini, başkentini ve yaşadığı yeri gös-
terir.

3. SINIF
HB.3.1.5. Sınıfının ve okulunun krokisini çizer.

HB.3.2.3. Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer.
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Hayat bilgisi dersinde “HB.3.1.5. Sınıfının ve okulunun krokisini çizer” ve 
“HB.3.2.3. Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer” kazanımları için öğrencilerle 
birlikte ilk önce sınıfın oyun hamuru aracılığı ile krokisi hazırlanarak ardından 
bunun kâğıda aktarılması; benzer şekilde mahallelerinin 3 boyutlu krokisinin 
kâğıda aktarılması ve tabi bu modeller üzerinde kuklalar ya da farklı materyaller 
kullanılarak etkinlikler yapılması önerilebilir.  

 

Resim 12-13: 3 Boyutlu Kroki Örnekleri

Milli ve Kültürel Değerleri Tanıma

Değerlerin en önemli işlevlerinden biri toplumu ortak inançlar ve hedefler 
etrafında birleştirmesi ve böylece devamlılığını sağlamasıdır. Bir yandan da top-
lumların oluşturmuş olduğu değerler nesilden nesile aktarılarak kültürü oluşturur. 
Dolayısıyla değerler kuşaktan kuşağa yani geleceğe aktarılmadan kültürden bah-
setmek de mümkün değildir (Kolaç, 2009). Bu sebeple ülkemizde tarihle birlikte 
süregelen milli ve kültürel değerleri korumak ve geleceğe aktarabilmek için ço-
cukların bu değerlerimizi, bu değerlerin bizler için ne ifade ettiğini anlamalarını 
sağlamamız gerekmektedir. 

Hayat bilgisi dersinde milli ve kültürel değerlerin tanınması için yakın çev-
reden başlamak ve bu değerlere ilişkin deneyimler yaşamalarına olanak sağlamak 
oldukça önemli görülmektedir. Bunun için çocukların aktif bir şekilde, keyif ala-
rak katılabilecekleri farklı etkinlikler tasarlamak gerekmektedir. Söz konusu ders 
tasarımları ancak çeşitli yöntem tekniklerin kullanımı ile mümkündür. 

Hayat bilgisi dersi her zaman çocuğun kendi çevresinden yola çıkar. Dolayı-
sıyla çocukların kendi çevrelerinde yaşayan bireylerin tecrübelerinden faydalan-
malarını sağlamak oldukça önemlidir. Bu bağlamda özellikle sözlü tarih yöntemi-
ni hayat bilgisi dersinde kullanmak yerinde olacaktır. Çocukların kendi büyükleri 
ile görüşmeler yapması, herhangi bir konuda deneyimlerini paylaşmak adına bü-
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yüklerin sınıfa davet edilmesi gibi etkinlikler milli ve kültürel deneyimlere iliş-
kin deneyimleri birinci kaynaklardan dinlemelerine olanak sağlayacaktır. Ayrıca 
söz konusu değerleri belirli bir amaç doğrultusunda değerlendirebilme fırsatı 
bulacaklardır. Sözlü tarih yöntemi ilkokulda tarih konularının öğretilmesinde 
sıklıkla kullanılmakla birlikte hayat bilgisi dersi açısından kullanılabilme potan-
siyeli oldukça yüksektir. Ancak hayat bilgisi dersinde sözlü tarih yöntemi kullanı-
lırken, konuların somutlaştırılabilmesi adına mutlaka materyaller, fotoğraflar ya 
da görsellerle desteklenmesi gerekmektedir (Dere ve Kalender, 2019; Kabapınar, 
2007).

Milli ve kültürel değerlerin korunması için uygulanabilecek yöntemlerden bir 
diğeri ise yerel tarih yöntemidir. Yerel tarih yöntemi kullanılarak öğrencilerin ya-
kın çevrelerindeki tarihi binalar (çeşmeler, geleneksel mimaride inşa edilmiş evler, 
konaklar vb.), ulaşım alanları (köprüler vb),  yerel etkinlikler, türküler, maniler, 
yöresel halk oyunları , tarihi mekanlara araştırılabilir. Daha küçük sınıflarda gezi 
gözlem yöntemi kullanılarak da çocukların milli ve kültürel değerleri tanımaları 
desteklenebilir. Hem sözlü tarihi hem yerel tarih çalışmaları kullanılırken çocuk-
ların hissettiklerini ifade etmelerine fırsat verilmesi gerektiği unutulmamalıdır 
(Kabapınar, 2007).

Söz konusu değerlerin daha iyi anlaşılması için drama yönteminden yarar-
lanılabilir. Fotoğraf karesi, canlandırma gibi tekniklerle çocukların bu değer-
leri daha yakından tanımaları sağlanabilir. Yine tarihsel empati çalışmaları da 
çocukların bu değerleri anlamlandırabilmeleri ve içselleştirebilmeleri için etkili 
olacaktır. Değerlerin hayatımıza katkılarının anlaşılabilmesi adın örnek olaylar-
dan yararlanılarak tartışma ortamı yaratılabilir. Bunun yanında müze gezileri ve 
ulaşılmasının imkânı olmadığı yerler için sanal müze gezileri bu değerlerin tanın-
ması için kullanılabilir (Kabapınar, 2007).  Elbette derslerde sanat eserlerinin de 
kullanılması önerilebilir. Tablo 21’de hayat bilgisi programında milli ve kültürel 
değerleri tanıma becerisine ilişkin kazanım örnekleri sunulmuştur:

Tablo 21: Milli ve Kültürel Değerleri Tanıma Becerisine İlişkin Kazanım Örnekleri

Milli ve Kültürel Değerleri Tanıma Becerisine İlişkin Kazanım Örnekleri

1. SINIF
HB.1.5.5. Atatürk’ün hayatını bilir.
HB.1.5.6. Millî gün, bayram, tören ve kutlamalara katılmaya istekli olur.

2. SINIF
HB.2.5.2. Türk bayrağının ve İstiklâl Marşı’nın vatanı ve milleti için önemini 
fark eder.
HB.2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel miras ögelerini araştırır.

3. SINIF
HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihî, doğal ve turistik yerlerin özellik-
lerini tanıtır.
HB.3.5.9. Yaptığı çalışmalarla ülkemize katkıda bulunmuş kişileri araştırır.
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Hayat bilgisi dersinde “HB.2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel miras ögelerini 
araştırır” kazanımına yönelik olarak öğrencilerle önce yakın çevrelerindeki kültü-
rel öğelerle ilgili araştırma yapmaları ardından belirlenen bir yere gezi düzenlen-
mesi önerilebilir. 

Özyönetim

2009 programında öz yönetim becerileri incelendiğinde bu beceri altında yer 
alan iş birliği, mekânı algılama gibi bazı becerilerinin 2018 programında ayrı ayrı 
verildiği göze çarpmaktadır. Ayrıca sorumluluk ve farklılıklara saygı gibi bazı alt 
kavramlar kök değerler olarak programda yer almaktadır. Ancak yine de öz yö-
netimin alt boyutları incelendiğinde öz yönetimin öğrencilerin kendi duygularını 
ve davranışlarını kontrol etmelerine yönelik beklentilerin varlığı göz çarpmakta-
dır. Nitekim özyönetim kişinin duygu ve davranışlarını düzenleyebilme kapasitesi 
olarak tanımlanmaktadır (Stallman, 2017, Akt: Stallman ve Muncay, 2019). Öz-
yönetim becerisini edinmiş kişiler, öğrenme faaliyetlerini ve sosyal davranışlarını 
düzenlerler, sorumluluklarını yerine getirirler, çevresi ile etkileşimde bulunurlar, 
kendilerini izleyip değerlendirerek geleceğe dönük amaçlar belirlerler (King- Se-
ars, Bonfils, 1999; Wehmeyer, Sands, Doll ve Palmer, 1997, Akt: Kılıç, 2015).

Hayat bilgisi dersinde özyönetim becerilerini desteklemek için öğrencilerin 
duygu, düşünce ve davranışlarını organize edebilecekleri etkinliklere yer vermek 
önemlidir. Hayat bilgisi dersinde tartışma yöntemi altında kullanılan teknikleri 
kullanmak öğrencilerin düşüncelerini organize ederek, kendilerini sakin bir şekil-
de ifade etmeleri noktasında onları destekleyecektir. 

Gerçek yaşamla ve konu ile bağlantılı örnek olayların kullanılması hem fark-
lı kişilerin hissettiklerinin anlaşılmasını hem de doğru tepkiyi analiz etmelerini 
sağlayacaktır. Öz yönetim becerisinin alt basamaklarından biri öz izlemedir. Bu 
sebeple hayat bilgisi dersinde öğrencilere kendilerini değerlendirebilme fırsatı 
sağlanmalıdır. Bunun için öz değerlendirme formları, günlükler, öğrenci ürün 
dosyaları gibi farklı değerlendirmelerden yararlanmak gerekmektedir. Öğrencile-
rin öz izlemeleri öğretmen tarafından da takip edilerek, öğrenciler geleceğe dönük 
amaç oluşturmaları noktasında cesaretlendirilebilir. Öğrencilerin amaç oluştur-
malarına destek olabilmek için onları geleceğe dönük planlamalar yapmaları nok-
tasında cesaretlendirmek etkili olabilir.

Araştırma inceleme yolu ile öğrenme, problem çözme, proje tabanlı öğrenme, 
drama, iş birliğine dayalı öğrenme gibi farklı yaklaşımlar sıklıkla kullanılmalı, öğ-
renciler bu süreçlerde aktif karar alıcı ve uygulayıcıları olarak görev yapmalıdırlar. 
Kılıç (2015) hayat bilgisi dersinde etkin öğrenme yöntemlerinin kullanılmasının 
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öğrencilerin özyönetim becerilerini desteklediği sonucuna ulaşmıştır. Sarısoy ve 
Orhan (2016) ise yaratıcı drama uygulamalarının öğrencilerin amaç belirleme be-
cerilerini destekledikleri sonucuna ulaşmışlardır. 

Sınıfla birlikte planlanacak etkinlikler (özellikle sosyal sorumluluğa dayalı) 
çocukların birlikte hareket edebilmelerini destekleyecektir. Tablo 22’de hayat bilgi-
si programında özyönetim becerisine ilişkin kazanım örnekleri sunulmuştur:

Tablo 22: Özyönetim Becerisine İlişkin Kazanım Örnekleri

Özyönetim Becerisine İlişkin Kazanım Örnekleri

1. SINIF HB.1.1.16. Okulla ilgili olumlu duygu ve düşünceler geliştirir.
2. SINIF HB.2.2.8. Gün içerisinde planladığı işleri uygular.

3. SINIF
HB.3.1.2. Davranışlarının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark 
eder.
HB.3.1.4. Arkadaşlık sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları kavrar.

Sosyal Katılım

Hayat bilgisi dersinin amacı en basit anlamda çocuğun hayata katılmasını 
sağlamak olarak ifade edilebilir. Bu sebeple çocukların okulda ve okul dışında ka-
tılımlarının sağlanması bir yandan hayat bilgisi dersinin gerekliliği iken bir yan-
dan da çocukların temel haklarından biridir.  

Katılım Hakkı çocuğun içinde bulunduğu her türlü sosyal veya siyasal orta-
ma katılımını, karar alma ve uygulama süreçlerinde söz sahibi olmasını ifade eden 
haklardır. Çocukların olumlu katılımının sağlanması çocukların özgüvenlerini 
ve yaşam becerilerini geliştirmektedir (Collins, 2017; UNICEF, 2004). Bu sebep-
le katılım hayat bilgisi dersinde kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir alandır. 
Katılım hakkının hayat bilgisi ders programlarında bu isimle 1998 programı ile 
yer almaya başladığı (Öztürk, 2017), o tarihten sonra bütün hayat bilgisi program-
larında yer aldığı görülmektedir. Haklar bağlamında değerlendirildiğinde sosyal 
katılım, çocukların her türlü sosyal haktan faydalanabilecekleri şekilde topluma 
katılımları olarak tanımlanabilir. Adler ve Goggin (2005) sosyal katılımı farklı bo-
yutlarını ele alarak aşağıdaki şekillerde tanımlamıştır (Akt: Altınok, 2012: 7):

“Toplum Hizmeti Olarak: Bağımsız ya da bir grubun üyesi olarak gönüllü hizmet 
faaliyetlerine katılma, burada aktif olarak tek başına ya da başkaları ile uyum için-
de çalışma. 

Kolektif Bir Eylem Olarak: İnsanların bir araya gelerek vatandaşlık rollerini yeri-
ne getirebilecekleri aktivitelere katılmalarıdır. Burada “aktif vatandaşlık” rolü ön 
plandadır ve bireysellikten çok toplu bir eylemden ya da faaliyetten söz edilebilir. 
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Siyasi Bir Eylem Olarak: Siyasi süreçte sorunların çözümünde yurttaş katılımıdır. 
Doğrudan bireysel çabalarla siyasi katılımın sağlanmasıdır. Burada toplumun ya-
rarı için diğerleri ile uyum içinde bir çalışma söz konusudur. Toplum hizmetlerin-
de bireylerin ihtiyaçları söz konusu iken siyasi boyutunda kamunun sorunları ya 
da kamuda bazı işlerin değiştirilmesi gibi konular ön plandadır. 

Sosyal Değişim Olarak: Toplumun geleceğinin şekillendirilmesine yardımcı ola-
cak katılım şeklidir. Toplumsal değişimin boyutlarını kapsar.”

Söz konusu tanımlar incelendiğinde aslında tüm boyutların hayat bilgisi ders 
konuları arasında yer aldığı görülecektir. Bu sebeple her bir alan doğrultusunda 
programdaki kazanımlarla ilişkilendirilerek etkinlikler tasarlanmalıdır. Öğrenci-
lerle birlikte topluma katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri geliştirilebilir 
ve uygulanabilir, öğrencilerin TEMA gibi sivil toplum kuruluşlarına üye olmaları 
ve bu kuruluşların çalışmalarına katılmaları teşvik edilebilir. Özellikle okul çevre-
sinde katkıda bulunabilecekleri alanlar belirlenerek, birtakım çalışmalar gerçek-
leştirilebilir. 

Hayat bilgisi dersinde sosyal katılım becerisinin geliştirilmesinde önemli 
bir nokta da çocukların sosyal problemlerle karşılaştırılmalarıdır. Toplumu il-
gilendiren sosyal problemlere çözüm arayışları ve bunları eyleme dökebilmeleri 
başlı başına sosyal katılımı destekleyecek bir etkinlik olarak görülebilir. Bunun 
için çocukların gerçek dünyadan kopmamaları ve güncel sorunların hayat bilgisi 
dersinde kullanılması gerekmektedir. Çocuklar gerekirse köylerinde ya da mahal-
lelerinde yaşanan problemlere çözümler üretebilmeleri için konu ile ilgili yetkili 
kişilerle görüşmeler yapmaları ya da taleplerde bulunmaları noktasında cesaret-
lendirilmelidir (Alan uzmanları, yerel yönetimde görev alan kişiler vb.). Bu yönü 
ile bakıldığında aslında sosyal katılım hayat bilgisi dersinde mümkün olduğunca 
gerçek dünya merkeze alınarak sınıf dışı uygulamalar ile desteklenmesi gereken 
bir beceridir. Elbette bu gereklilik bazı yaklaşımların hayat bilgisi dersinde kul-
lanılabileceğini göstermektedir. Örneğin hayat bilgisi dersinde kullanılan otantik 
öğrenme uygulamalarının çocukların sosyal katılım becerilerini destekleyeceği 
söylenebilir. Çünkü otantik öğrenmede öğrenciler, sınıfın dışındaki kişileri yani 
toplumu da ilgilendiren konularda gerçek paydaşları da öğrenme sürecine dahil 
ederler (Bektaş ve Horzum, 2019). Bununla birlikte müze uygulamalarının ve iş 
birliğine dayalı öğrenmenin de öğrencilerin sosyal katılım becerilerini destekledi-
ğini gösteren araştırma sonuçları bulunmaktadır (Üztemur, Dinç ve Acun, 2018; 
Kara Yılmaz, 2017). 

Tabii ki sınıf dışı uygulamaların yanında öğrencilerin sınıf içinde yapılan 
çalışmalarda aktif katılımcılar olarak yer almaları, karar süreçlerine dahil 
edilmeleri de sosyal katılım becerisini destekleyecektir. Çocuklarla birlikte belirli 
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aralıklarla sınıf toplantıları düzenlenebilir. Bu toplantılarda derslerin içeriği ile 
ilgili öğrenilmek istenenler paylaşılabilir ve öğrencilerin önerileri ders planlama-
larında dikkate alınabilir. Tablo 23’te hayat bilgisi programında sosyal katılım be-
cerisine ilişkin kazanım örnekleri sunulmuştur:

Tablo 23: Sosyal Katılım Becerisine İlişkin Kazanım Örnekleri

Sosyal Katılım Becerisine İlişkin Kazanım Örnekleri

1. SINIF
HB.1.1.1. Sınıf içi tanışma etkinliğine katılır.
HB.1.1.10. İhtiyaç duyduğu durumlarda okul çalışanlarından yardım alır.

2. SINIF
HB.2.1.4. Sınıfla ilgili konularda karar alma süreçlerine katılır.
HB.2.1.7. Sınıfta ve okulda yapılan etkinliklerde grupla çalışma kurallarına 
uyar.

3. SINIF HB.3.1.7. Okuldaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmayla ilgili çalışmalara 
katılmaya istekli olur.

Zaman Yönetimi

Güçlü (2001: 89) zaman yönetimini öz yönetimin bir türü, bireyin kendisini 
yönlendirerek olayları yönlendirmesi olarak tanımlamaktadır. Zaman yönetimi 
becerisi yürürlükte olan 2018 programında ayrı bir beceri olarak ele alınsa da öz 
yönetim becerisi ile yakından ilişkilidir. Zaman yönetimi becerisi en kısa şekilde 
zamanı etkili bir şekilde değerlendirme olarak tanımlanabilir. Hayat bilgisi dersin-
de öğrencilerin zamanı etkili kullanabilmeleri için beklenen beceriler ise zamanı 
öğrenmek için saati kullanma, takvimleri kullanma ve anlama, günlük zamanı 
takip etme, yapılacak işleri öncelik sırasına koyma ve tanımlama şeklinde sırala-
nabilir (MEB, 2009).

Zaman yönetimi kişinin ne kadar zamanı olduğunu, bu zamanı nasıl ve ne 
için kullanacağını tahmin edebilme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır. Bununla 
birlikte zamanın önemli olduğu duygusunun hissedilmesini içermektedir (Daw-
son ve Guare, 2010). Bu sebeple hayat bilgisi dersinde öğrencilerin zamanı etkili 
kullanmayı önemsemeleri gerekmektedir. Bu durumda öğretmenin de zamanı et-
kili kullanması ve gerektiği zamanlarda sınıfta bunu vurgulaması önemlidir. Yine 
zaman yönetimi becerilerinin geliştirilebilmesi için öğrencilerden hayat bilgisi 
ödevlerini bitirmelerinin ne kadar süreceğine dair tahminlerde bulunarak günün 
sonunda bu tahminleri kontrol etmeleri istenebilir. Ayrıca öğrencilerle ödevleri-
ni yapma konusunda zamanı nasıl yönettikleri ile ilgili konuşulabilir. Ek olarak, 
öğrencilerin olması gerekenler ve isteklerine ilişkin listeler yaparak planlamalar 
yapmaları desteklenebilir. Bu planları yaptıktan sonra planın uygulanmasında 
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karşılaşılabilecek sorunlar hakkında tahmin çalışmaları yapmak ve bunların üs-
tesinden nasıl gelineceğine dair çıkarımlarda bulunmalarını sağlamak önemlidir. 
Uzun vadeli projeler yürütülüyor ise bunların alt görevlere bölünmesi ve günlük 
ödev planlamaları yapmak işe yarayabilir (Dawson ve Guare, 2010). Tablo 24’te 
hayat bilgisi programında zaman yönetimi becerisine ilişkin kazanım örnekleri 
sunulmuştur:

Tablo 24: Zaman Yönetimi Becerisine İlişkin Kazanım Örnekleri

Zaman Yönetimi Becerisine İlişkin Kazanım Örnekleri

1. SINIF HB.1.2.6. Gün içerisinde neler yapabileceğini planlar.
2. SINIF HB.2.2.8. Gün içerisinde planladığı işleri uygular.
3. SINIF HB.3.2.7. Planlı olmanın kişisel yaşamına olan katkılarına örnekler verir.

Hayat bilgisi dersi “HB.1.2.6. Gün içerisinde neler yapabileceğini planlar.” ka-
zanımına yönelik olarak öğrencilerden resim, yazı veya fotoğraflar kullanarak plan 
yapmaları istenebilir.

Resim 14: Resimli Günlük Plan Örneği. Kaynak: Uzunkol, 2014

ÖZET

Beceri kavramı hayatımız boyunca bilişsel, duyuşsal ve psikomotor 
öğrenmelerimizi hayatımıza transfer edebilmemiz için anahtar bir kavram olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Beceri kazanımı basit düzeydeki motor kazanımlardan, 
günlük hayat rutinlerimiz için gerekli beceriler ve üst düzey entelektüel beceri-
leri de kapsayan son derece geniş kapsamlı bir süreçtir (Sun, Merrill ve Peterson, 
2001). İnovasyon, yaratıcılık, eleştirel düşünme, kariyer becerileri, medya okurya-
zarlığı gibi 21. Yüzyıl becerilerinin de sıklıkla araştırma konusu olduğu bu dönem-
de bireylerin hayatlarında ihtiyaç duyacakları becerilerin kapsamı da giderek ge-
nişlemektedir. Bu sebeple beceri öğretimi giderek daha fazla önem kazanmaktadır. 
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Beceri, kişinin belirlediği amaçlara ulaşabilmek için geçmişte öğrendiği bilgi 
ve deneyimleri uygulayabilmesi olarak tanımlanabilir. En genel yapısı ile beceriler 
düşünme becerileri, sosyal-duyuşsal beceriler ve psikomotor beceriler olarak sı-
nıflandırılmaktadır (Karabağ ve İnal, 2009; Karataş, 2019; Özden, 2005). Beceriler 
öğrenilenlerin hayatla bağlantısına işaret ettiğinden genel olarak yaşam becerileri 
şeklinde ifade edilebilir. Nitekim hayat bilgisi ders programı incelendiğinde de te-
mel yaşam becerilerine vurgu yapıldığı görülmektedir (MEB, 2018). 

Yaşam becerileri bireylerin bütüncül ve verimli bir hayat sürebilmelerine yar-
dımcı olacak kabiliyetler olarak tanımlanabilir. Bireylerin fiziksel ve entelektüel 
aktiviteleri gerçekleştirebilmeleri için zaruridir (Özmete, 2011). Temel yaşam be-
cerileri insanın günlük yaşamında sıklıkla karşılaşabilecekleri sorun ve soruları 
ele almak amacı ile kullanılan, öğretim yolu ile ya da doğrudan deneyim yolu ile 
kazanılabilen becerilerdir (Gulhane, 2014). Hendricks (1998) temel yaşam bece-
rilerini bilişsel, duyuşsal, birlikte olma ve sağlık başlıkları altında sınıflarken (Akt: 
Kılıç, 2015); Dünya Sağlık Örgütü, karar verme ve problem çözme, yaratıcı ve eleş-
tirel düşünme, etkili iletişim ve kişilerarası iletişim, öz farkındalık ve empati, duy-
gularla ve stresle başa çıkma olmak üzere beş ana konu alanı altında sınıflamıştır 
(Bolat ve Balaman, 2017). 

2018 yılında yürürlüğe giren öğretim programlarının genel amaçları incelen-
diğinde, ilkokul düzeyinde öğrencilerin sözel becerileri, sayısal becerileri, bilimsel 
akıl yürütme becerileri ve sosyal becerileri kazanmaları gerektiğinin belirtildiği 
görülmektedir. Hayat bilgisi ders programında becerilerin hem programın özel 
amaçlarında vurgulandığı hem de ayrı bir başlık altında yer aldığı görülmekte-
dir. Ayrıca 2018 yılında yürürlüğe giren programlarda eğitim sistemimizin amacı 
yetkinliklerde bütünleşmiş bilgi, beceri ve değerlerle donanmış bireyler yetiştir-
mek olarak belirtilmiştir. Yetkinlikler, öğrencilerin hem ulusal hem de uluslarara-
sı düzeyde; kişisel, sosyal, akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları beceri 
yelpazeleri olarak tanımlanmaktadır (MEB, 2018). Bu durum okulda öğrencilere 
kazandırılacak becerilerin hayat boyu kullanılacağı ve geliştirileceği anlamına gel-
mektedir. Hayat bilgisi dersinde de beceri öğretimi bu ciddiyetle ele alınmalıdır. 
Hayat bilgisi programında çocukların farklı gelişim alanlarına hitap eden 23 temel 
yaşam becerisi yer almaktadır. Bu beceriler; araştırma, bilgi ve iletişim teknoloji-
lerini kullanma, değişim ve sürekliliği algılama, dengeli beslenme, doğayı koru-
ma, girişimcilik, gözlem, iletişim, iş birliği, karar verme, kariyer bilinci geliştirme, 
kaynakların kullanımı, kendini koruma, kendini tanıma, kişisel bakım, kurallara 
uyma, mekânı algılama, millî ve kültürel değerleri tanıma, öz yönetim, sağlığı-
nı koruma, sorun çözme, sosyal katılım ve zaman yönetimi olarak sıralanmıştır 
(MEB, 2018). 
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DEĞERLENDİRME SORULARI

1.  Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağ-
lık Örgütü’nün yaşam becerileri sı-
nıflamasında yer almaz?
A)  Özsaygı  
B)  Eleştirel düşünme  
C)  Karar verme 
D)  Öz-şefkat 
E)  Problem çözme

2. “Fırsatları fark etme, söz konusu fır-
satlara ilişkin plan ve proje yaparak, 
projeleri günlük hayata taşıma böy-
lelikle hayatı daha yaşanabilir hale 
getirme uğraşı olarak” olarak tanım-
lanabilecek temel beceri aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Özyönetim 
B)  Girişimcilik  
C)  Araştırma  
D)  Kendini tanıma  
E)  Sosyal Katılım

3. Karar verme becerisi ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Karar verme becerisi üst düzey 
düşünme becerilerinden biridir. 

B) Karar verme becerisi için alter-
natifler oluşturmak gerekmekte-
dir. 

C)  Karar verme becerilerinin geliş-
tirilmesi için katılımcı bir sınıf 
ortamı oluşturulmalıdır. 

D)  Karar verme becerisi yalnızca 
problem içeren durumlarda kul-
lanılır. 

E)  Etkili kararlar verebilmek için 
riskleri değerlendirmek gereklidir. 

4.  Aşağıdakilerden hangisi kurallara 
uyma becerisinin kazandırılmasını 
olumsuz etkileyebilecek bir durum 
olarak değerlendirilebilir?

A)  Kural sayısının 6-8 olarak belir-
lenmesi 

B)  Kuralların öğrencilerle birlikte 
listelenmesi 

C)  Yanlış davranışların yer aldığı 
içeriklerin kullanılması

D)  Kuralların sebeplerinin tartışıl-
ması

E)  Kuralların öğretmen tarafından 
doğrudan sunulması

5.  Aşağıdakilerden hangisi 2018 hayat 
bilgisi ders programında yer alan 
becerilerden biri değildir?

A) Eleştirel düşünme  

B) Mekanı algılama 

C) Karar verme   

D) Problem çözme  

E) Kendini koruma
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6.  “Ayça Öğretmen hayat bilgisi dersinde 
öğrencilerinin topluma katkı sağlaya-
cak projelerde yer almasına ve karar 
alma süreçlerine öğrencilerini dahil 
etmeye özen gösteren; yakın çevrede 
yaşanan güncel sorunların çözümü 
için öğrencilerinin aktif bir şekilde rol 
almasını destekleyen bir öğretmendir.” 
Bütün bunlar birlikte değerlendiril-
diğinde Ayça Öğretmen’in hangi te-
mel beceriyi daha çok desteklediği 
söylenebilir?
A) Kurallara uyma  
B) Araştırma  
C) Girişimcilik  
D) Sosyal katılım  
E) Özyönetim 

7. 
I.   Röportaj yapma
II.   Gözlem yapma
III.  Teknolojiden yararlanma
IV.  Soru sorma
Yukarıda yer alan alt beceriler araş-
tırma becerisinin hangi aşamasında 
kullanılmaktadır?
A) Karar verme  
B) Verilerin analizi  
C) Verilerin organize edilmesi  
D) Sunma  
E) Veri toplama

8. 
I.    Meslekleri tanıma
II.   Kendi özelliklerinin hangi mes-

leğe uygun olduğunu fark etme
III.  Planlama yapma
IV.  Geliştirilmesi gereken yönlerini 

fark etme  
Yukarıda alt becerileri verilen temel 
yaşam becerisi aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Öz yönetim  
B) Kariyer bilinci geliştirme 
C) Kendini tanıma 
D) Karar verme  
E) Kendini koruma

9.  Mekânı algılama becerisi için coğraf-
yanın temel alanlarından yararlanıla-
bilmektedir. Aşağıdaki temel alan ve 
bu alanlara ilişkin temel soru eşleş-
tirmelerinden hangisi doğrudur?

Temel Alan Soru?
A) Konum Nasıl bir yerdir?
B) Yerler Nerededir?
C) İnsan-yer 

ilişkisi
İnsanlar orada 
yaşamak için ne 
yapmalı?

D) Hareketler Fikirler bir 
yerden diğerine 
nasıl ulaşılır?

E) Bölgeler Orası nasıl bir 
yerdir?

10.  Hayat bilgisi dersi öğretim progra-
mında yer alan bir kazanım seçe-
rek, değişim ve süreklilik becerisini 
kazandırmaya yönelik bir etkinlik 
planlayınız. 

Cevap Anahtarı

1. A 2. B 3. D 4. E 5. C
6. D 7. E 8. B 9. A
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GİRİŞ

Günümüzde çok fazla uyarıcıya maruz kalan bir öğrenci grubuyla karşı kar-
şıyayız. Bu öğrencilerin dışarıdaki dünyanın zenginliği ve renkliliği sınıf ortamına 
taşımazsak öğrenme öğretme ortamında istenilen performansın tam olarak 
yakalanamayacağı söylenebilir. Hayat Bilgisi dersinin içeriğine bakıldığında 
çocuğun kendisini, yakın çevresini, doğayı ve toplumu tanımasını sağlayan konu-
lardan oluştuğu görülür. Bu derste öğrencinin problem çözme, keşfetme, yaratıcı-
lığını geliştirme ve bulunduğu toplumu düşünme ve anlama becerilerinin gelişti-
rilmesi hedeflenmektedir. Zengin bir öğrenme içeriğine sahip olan Hayat Bilgisi 
dersinin öğrenme – öğretme sürecinde kullanılacak strateji, yöntem ve tekniklerin 
bilinmesi, öğrenilmesi ve kullanılması önem arz etmektedir.

Hayat Bilgisi derslerinin uygulama sürecinde stratejiler, yöntem ve teknikler 
önemli bir yer tutmaktadır. Bu derste kullandığımız tüm teknikleri yöntemlere 
göre yöntemi de stratejilere göre belirlemekteyiz. Çünkü Hayat Bilgisi ve diğer tüm 
derslerde uygulanan temel öğretim yaklaşımı olan stratejiler; yöntem ve teknikle 
ve onların kazanımları ile tamamen ilişkilidir ve bağımsız düşünülemez (Kaya, 
2016). Öğretmen Hayat Bilgisi dersinin öğretme – öğrenme sürecini tasarlar-
ken oldukça fazla strateji, yöntem ve teknik olduğunun farkındadır. Bu nedenle 
öncelikle hangi stratejiyi izleyeceğini, buna bağlı olarak hangi yöntem tekniği ve 
materyali kullanacağına karar vermelidir. Bu karar süreci, başta kazanım olmak 
üzere öğrencilerinin durumu, sınıfın sahip olduğu fiziksel özellik, sahip olunan 
araç-gereç ve materyaller, zaman ve öğretmenin öğretim bilgi ve becerileri belir-
leyecektir. Aşağıda Hayat Bilgisi dersinde kullanılacak öğretim strateji, yöntem ve 
tekniklere yer verilmiştir.  

ÖĞRETİM STRATEJİLERİ

Strateji terimi, belirli sonuçlara ulaşmaya zemin hazırlamaya hizmet eden 
davranış örüntüsünü ifade eder (Mehmood & Rehman, 2011). Öğretim stratejisi 
ise eğitim yaklaşım ve modelleri ekseninde tanımlanmış hedeflere ulaşmak için 
öğrenme ve öğretme koşulları ile öğrencilerin düzeylerine göre yöntem, mater-
yal, araç-gereç, etkinlik gibi eğitim araçlarını planlama ve uygulamadır (Yeşilyurt, 
2019). Bilim uzmanlarınca farklı öğretim stratejileri başlıkları tanımlanmıştır. 
Ancak bu çalışmada Jacobsen, Eggen  ve Kauchak (1993) tarafından tanımlan-
mış olan üç temel öğretim strateji üzerinde durulacaktır (Akt. Erciyeş, 2012). Bu 
stratejiler şu şekildedir:

• Sunuş yolu ile öğretim stratejisi
• Buluş yolu ile öğretim stratejisi 
• Araştırma – inceleme yolu ile öğretim stratejisi
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Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi

Sunuş yoluyla öğretim stratejisi, açıklayıcı yorumlayıcı bir yaklaşımla kav-
ram ve genellemelerin öğretildiği yoldur (Erciyeş, 2012). Herhangi bir konuda ön 
öğrenmelerin yeterli olmadığı ve konu yeni öğrenilmeye başladığında aydınla-
tıcı, yorumlayıcı bir yaklaşımla konu alanındaki tüm genelleme ve kavramların 
öğretildiği bir öğrenme alanıdır (Yıldızlar, 2011). Ausubel, “kavram, ilke ve fikir-
lerin öğretmen tarafından örgütlenerek anlamlı bir şekilde sunulması, öğrenci-
lerde bu bilgiyi anlamlı bir biçimde öğrenmesi gerektiğini savunmuştur” (Şahan, 
Uyangör ve Işıtan, 2012, s. 288). Bilgilerin buluş ve araştırma stratejisine göre daha 
düzenlenmiş ve sıralanmış olması bu öğretim stratejisinde mühim olup, sunulan 
tüm bilgiler genelden özele doğru verilerek öğrenme anlamlı hale getirilmeye ça-
lışılmaktadır (Demirel, 2010). Bol örnek verilmesi, görsel uyarıcıların sunulması 
(grafik, resim vb.) genelden özele doğru bir yol takip etmesi ve öğretimin adım 
adım gerçekleşmesi sunuş yolu ile öğretimin dört temel özelliğidir (Erciyeş, 2012). 
Strateji, yeni bilgilerin öncekilerinin üzerine konulmasını belirtse de yeni öğren-
me konusuyla ilgili ön öğrenmelerin yeterli olmadığı ve konunun yeni öğrenilme-
ye başlandığı durumlarda, bilgi düzeyindeki, kavram, ilke ve genellemelerin açık-
lanmasında da etkilidir (Yeşilyurt, 2019). Bu stratejide dikkat edilmesi gereken en 
önemli noktalardan birisi; üst düzey düşünme becerilerin kazandırılmasına fırsat 
vermediği için birçok farklı öğretim yöntem ve teknikle birlikte öğrenme öğretme 
esnasında kullanılması gerekmektedir (Yıldızlar, 2011). Tümdengelim yaklaşımını 
kullanan sunuş yoluyla öğretim stratejisi ezbere değil anlamlı öğrenmeye, yüzey-
sel değil derin öğrenmeye önem vermektedir (Yeşilyurt, 2019). “Anlamlı ve derin 
öğrenmenin sağlanabilmesi için bazı örgütleyiciler kullanılmalıdır. Sunuş yoluyla 
öğretimde öğretim stratejisinde kullanılacak örgütleyiciler şu şekildedir” (Erciyeş, 
2012, s.258):

Açıklayıcı Örgütleyiciler: Dersin çerçevesini gösteren ve daha sonra 
öğrenilecek olan konuların içine yerleştiği genel yapılardır. 

Karşılaştırıcı Örgütleyiciler: Kavramların farklı ve benzer yönlerini tanım-
layacak şekilde yapılan örgütlemedir. Bu örgütleyiciler var olan öğrenmeleri veya 
bilinen bir konuyu, hiç bilinmeyen bir konuyla kıyaslar ve aralarındaki ilişki or-
taya konulur.

Kavram Haritaları: Bilgiyi örgütlendirmek ve prezante etmek için başvuru-
lan grafiksel yapılardır. (Novak ve Cañas, 2006). Öğrenicilere öğrenecekleri temel 
kavramları anlaşılır bir forma dönüştürür ve zihinde somutlaştırarak görsel olarak 
düzenlenmesini yardımcı olur.

Özetle, sunuş yoluyla öğretim tümdengelim akıl yürütmeye dayalı, 
öğretmenin merkezde olduğu, kalabalık gruplarda rahatça uygulanabilen, uygula-
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ması diğer stratejilere göre nispeten daha kolay olan, zaman ve maliyet açısından 
daha ekonomik olan bir stratejidir. Bununla birlikte öğrenmenin ezbere dayalı ol-
duğu bir anlayışı benimsemez. Bu stratejide örneklerle, farklı teknik ve bol mater-
yal kullanımıyla öğrencinin derse katılmasını sağlanır.  

Örnek uygulama: “HB.1.4.7. Kendisi için güvenli ve güvensiz alanları ayırt 
eder (MEB, 2018)” kazanımı işleyen öğretmen sunuş yoluyla öğretim stratejisini 
kullanacaksa ilk olarak ön organize edici olarak görseller (resim, fotoğraf gibi) 
kullanılarak derse giriş yapabilir. Bu görseller hakkında konuşulur ve öğrenciler 
konuşturulur. Böylelikle güvenli ve güvensiz yerler tanımlanır. Güncel örnekler 
verilebilir. Konuyu öğrenip öğrenmediği ise, hazırlanan değerlendirme etkinlikle-
riyle (çalışma kağıdı, soru- cevap vb.) kontrol edilir.

Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi

Buluş yoluyla öğretim stratejisi öğrencilere soru sormaya, deneyimlerine 
dayalı olarak cevapları formüle etmeye ve pratik örneklerden ve deneyimlerden 
genel ilkeler çıkarmaya teşvik eden bir öğretim stratejisidir (Görmez ve Merey, 
2019). “Bu stratejide tümevarım yöntemi kullanılmakta olup, öğretmen örnekleri 
sunar, öğrenci konu yapısını, fikirler arasındaki ilişkileri, özellikleri keşfedinceye 
kadar örneklerle açıklar” (Erciyeş, 2012, s.260). Buluş yoluyla öğrenme keşfederek 
öğrenme olarak da adlandırılır. Buruner’e (1961) göre keşfederek öğrenme kişinin 
kendisi için bilgi edinmesidir (Akt. Schunk, 2009). Öğretim sürecinde öğrencinin 
konu alanı hakkında merakını harekete geçirecek bir problem ile başlamalıdır ve 
problem, öğrenme isteği yaratarak öğrenciyi hem motive etmeli hem de derse ak-
tif olarak katılımını sağlamalıdır (Öztürk, Kesin ve Keskin, 2004). Bu yaklaşımla 
öğrenme, öğrencilerin derste konuya ilgi duymaları ve sonuçlara ulaşana kadar 
bilginin sürekli olmasını sağlar (Gözütok, 2004). Buluş yoluyla öğretme stratejisi-
nin aşamaları şunlardır ( Tok Ş., 2013, s. 142):

Öğretmen 1.Örneği sunar.
Öğrenci 2. Örneği tanımlar.
Öğretmen 3. Ek örnekler sunar.
Öğrenci 4. İkinci örneği tanımlar, birinci örnekle karşılaştırır.
Öğretmen 5. Ek örnekler ve örnek olmayanları sunar.                 
Öğrenci 6. Örnekleri karşılaştırır.
Öğretmen 7. Öğrencilere örneğin özelliklerini ya da örnekler  

arasındaki ilişkileri tanımalarını sağlar.
Öğrenci 8. Tanımı ya da ilişkiyi açıklar.
Öğretmen 9. Öğrencilerden ek örnekler ister.
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Buluş yoluyla öğretim stratejisinde birey tümevarım akıl yürütme yöntemini 
kullanarak, gözlem ve inceleme yoluyla formül, ilke ve genellemeleri kendi çaba-
sıyla bulur. Buda öğrenmenin kalıcılığını arttırır.

Örnek uygulama: Öğretmen “HB.2.4.2. Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken 
güvenlik kurallarına uyar (MEB, 2018)” kazanımını buluş yoluyla öğretim strate-
jisine dayalı olarak işlerken, öncelikleri belirlerken ulaşım araçlarında uyulması 
gereken emniyet kemeri takma örneğini verebilir. Öğrenciler bu örnek üzerinde 
konuşturulur. Kurallardan çocuk koltuğunda oturma örneği verilir ve verilen iki 
örneğin öğrenciler tarafından karşılaştırması ve irdelenmesi istenir, bu aşamada 
örnekleri analiz etmesine rehberlik edilir. Pencereden sarkma ve sürücüyü rahat-
sız etmeme örneği verilir. Öğrencilerden bu örnekleri açıklaması istenir. Örnek-
leri karşılaştırıp örnekler arasındaki ilişki açıklatılır. En son aşamada güvenlik 
kuralları kavramı tanımlatılır.

Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisi

Bu strateji bireyin hem öğrenme ortamında hem de öğrenme ortamı dışın-
da karşı kaşıya kaldığı problemin bir bilim insanı bakış açısıyla farkına varması, 
araştırması, sınaması ve çözüm üretmesine odaklanmaktadır. “Araştırma- incele-
me yoluyla öğretim stratejisi; “öğrencilerin araştırma-inceleme süreci aracılığıyla 
bilgi, duygu, tutum ve beceri kazanmalarının amaçlandığı öğrenci merkezli bir 
problem çözme yaklaşımıdır” (Şahin, 2008, s. 193). Bu stratejide öğrenci önce 
problemin farkına varır, tanımlar, çözümü için geçici çözüm yolları üretir (hi-
potez), bu hipotez ile ilgili veri toplar ve verileri değerlendirerek sonuca ulaşır 
(Erciyeş, 2012).  Öğretim stratejisinde öğretmenin en önemli vazifelerinden birisi 
öğrencilere rehberlik eden ve onlara yol gösteren bir rol üstlenmesidir (Demirel, 
2010). Öğrencilerin problem çözme vasıtasıyla öğretim ortamına etkin katıldıkları 
bu strateji hem kişisel hem de grubun bir üyesi olarak ne yapabildiklerinin fark 
etmelerine, kendi potansiyellerini anlamalarına yardımcı olacak bir süreci barın-
dırır (Görmez ve Merey, 2019). Araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisinin 
adımları şunlardır (Tok, Ş., 2013): 

Öğrenci;

1. Problemi tanımlar (Öğretmen rehberliğinde)

2. Hipotezleri oluşturur

3. Verileri derler

4. Verileri analiz eder ve sonuca ulaşır. 
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Örnek uygulama: Öğretmen İnceleme-Araştırma stratejisini Hayat Bilgi-
si dersinde “HB.3.6.2. Meyve ve sebzelerin yetişme koşullarını araştırır (MEB, 
2018)” kazanımı işlerken uygulayabilir. İlk aşama olan araştırma aşamasında 
merak uyandırıcı bir soru ile başlanır.  (Bir bitkinin büyümesi üzerinde durulur. 
Bunu için önceden bir hazırlık yapılması önerilir. Bitkinin önceden saksıya dilme-
si gibi). Önceden hazırlanmış olan içine bir domatesin (farklı bitkiler tercih edile-
bilir) ekildiği saksı getirilir. Sınıfa getirilmiş saksı gösterilir. Bu nedir diye sorulur? 
Domates nasıl büyür merak ediyor musunuz? Sorusu yöneltilir. Öğrenciler doma-
tese dikkatlice bakarlar ve öğretmen sorduğu sorulara daha fazla cevap verilsin 
diye gözlem yapmaları için fırsat verir. Domatesin toprak altından nasıl çıktığı, bu 
hale gelmeden önce tohum şeklinin nasıl olduğu merak etmesi sağlanır. Domatesi 
nasıl ekmeliyiz diye sorulur?  Öğrencilere domates tohumu saksılara ektirilir. Do-
mates çıkmaya başladıkça öğrenciler gözlemler ve gözlemlerini kayıt altına alma-
ları istenir. Gözlem sonucunda öğrenilenler özetlenir. Gözlem sonucu elde edilen 
sonuçlar öğrenciler arasında paylaşılır ve ayrıca yapılacak resim ve fotoğraf sergisi 
gibi etkinlikleri ile sergilenir.  

ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Öğretim ünitesinin hedeflerine ulaşmak için izlenilen yoldur. “Yöntemde 
hedef belirli öğretim tekniklerini kullanarak öğretmen ve öğrenci etkinliklerinin 
bir plana göre düzenlenmesidir” (Üredi, 2019, s. 202). Hayat Bilgisi dersinde öğ-
retmenin öğrenme-öğretme sürecine en uygun strateji belirlemek için aşağıdaki 
etmenleri göz önünde bulundurarak karar verirler. Bunlar; “Kazanımlar, içerik, 
öğretim sürecinde temel alınan felsefe, öğretim süreci, maliyet, ortam özellikleri 
ve öğrenci grubunun büyüklüğü, öğretmenin yatkınlığıdır” (Şahan, Uyangör ve 
Işıtan, 2012, s.285-287). Bir öğretmen bir ders içinde tek bir yöntem kullanmamalı 
farklı yöntem ve uygulamalara yer verilmelidir. 

Hayat Bilgisi dersinin öğretme-öğrenme sürecinde kullanılabilecek öğretim 
yöntemleri şöyle sıralanabilir:

1. Anlatım Yöntemi

2. Soru-Cevap Yöntemi

3. Tartışma Yöntemi

4. Örnek Olay Yöntemi

5. Problem Çözme Yöntemi

6. Proje Yöntemi
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7. Gösterip Yaptırma Yöntemi

8. Yaratıcı Drama Yöntemi

9. Gezi Yöntemi

Anlatım Yöntemi

Anlatım yöntemi en fazla kullanılan hatta tüm yöntem ve tekniklerde başvu-
rulan en bilinen öğretim yöntemidir. Bu yöntem öğretmenin ön planda olduğu 
bir yöntem olup, daha çok öğretmenin bilgiyi öğrenciye aktardığı sürecini içerir 
(Demirel, 2010). Yeni bir konuya giriş yapılırken, dersin sonunda özet yapılırken, 
konuya dikkat ilgi çekmek isterken, öğrenciler küçük grup ya da bireysel etkinlik-
lere başlamadan önce ortak alt yapı ve temel bilgileri sunarken bu yöntemden isti-
fade edilir (Kept, Morrison ve Ross, 1996, Akt. Gözütok, 2004). Anlatım yöntemi 
kullanan öğretmenin yapması gerekenler şunlardır (Slavin, 1996, Akt. Gözütok, 
2004, s. 67):

1. Öğrenciyi konuya alıştırın

2. Ön koşulları inceleyin

3. Materyali açık organize şekilde sunun 

4. Sorular sorun

5. Bağımsız uygulama yapın

6. İnceleme çalışmaları yapın ve özet yaptırın

“Yöntemin fayları ve sınırlılıkları bilinmekle birlikte, bu yöntemi daha akıcı 
hale getirmek için bazı etkin kullanma yolları da mevcuttur” Küçükahmet (2001, s. 
76) “anlatım planının iyi yapılması gerektiğini, eğitsel ya da görsel araçlar mutlaka 
kullanmasını; ses tonuna, kıyafetine, görünüşüne dikkat etmesini ve öğrencile-
rin soru sormalarına fırsat vermesi gerektiğini belirtmektedir”.  Gözütok (2004) 
öğretmenin anlatım yöntemini kullanırken, hedefleri açık bir şekilde belirlemesi, 
sunumun adım adım yapılması, belirgin ve somut yapılar kullanılması gerektiği ve 
öğrencinin anlayıp anlamadığının kontrolünün yapılmasına dikkat çeker. Demirel 
(2010) anlatımda basit cümleler kullanılması, ses tonu dikkat edilmesi gerektiğini, 
yeri geldiğinde materyal kullanılması, şakalar yapılması ve öğrenci yaşantısına uy-
gun örnekler verilmesi gerektiğini belirtmektedir. 

Örnek uygulama: Öğretmen bu yöntemi Hayat Bilgisi dersinde “HB.1.1.9. 
Okul çalışanlarını tanır (MEB, 2018)” kazanımı işlerken kullanılabilir. Öğrencilere 
okul çalışanları tanıtılabilir. Okuldaki çalışanların okuldaki görevleri açıklanabilir.
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Soru-Cevap Yöntemi

Anlatım yöntemi kadar eğitimde en çok kullanılan öğretim yöntemlerden 
biri de soru-cevap yöntemidir. Bu yöntemde dikkat edilmesi gereken durumlar 
şunlardır (Dilci, 2011, s. 157):

• Sorular öğrenci seviyesine uygun olmalıdır.

• Soru öncelikle sınıfa sorulmalıdır.

• Soru sormada öncelik gönüllülere verilmelidir.

• Gönüllü varsa öncelik onlara daha sonra gönüllü yoksa rastgele seçil-
melidir.

• Doğru cevaplar geri dönütlerle pekiştirilmelidir.

• Yanlış cevaplar karşısında yanlış cevabın verildiği öğrenciye hissettirile-
rek başka sorular sorulmalıdır.

Ayrıca soru-cevap yöntemi, anlatım yöntemi ile iç içe geçmiş ve birbiriyle 
yakından ilgilidir. Çünkü öğretmen konuyu işlemeye anlatma yöntemi ile başlar 
ve gerekli gördüğü yerlerde öğrencilere sorular sorarak soru-cevap yöntemini kul-
lanmaktadır. Tek başına uygulanabildiği gibi anlatım yöntemi gibi daha alt düzey 
becerilerin kazandırılmasında kullanılan, farklı yöntemlerin yanında dersin daha 
da canlanması, öğrencinin dikkatinin toplanması ve öğrencilerin uyarılması gibi 
yararlılıklar içinde gerektiğinde uygulanmaktadır (Ergani, 2010). Soru cevap yön-
temi kullanılırken bazı durumlar göz önünde bulundurulmalıdır (Willen, 1991, 
Akt. Gözütok, 2004):

1. Dersin yapısına uygun anahtar sorular planlayın.

2. Soruları açık ve belirgin olarak ifade edin.

3. Soruları öğrencilerin düzeyine uydurun.

4. Soruları mantıklı ve aşamalı olarak sorun.

5. Değişik düzeyde sorular sorun.

6. Öğrencilerin yanıtlarını izleyin.

7. Öğrencinden yanıt istediğinizde düşünmesi için süre verin.

8. Daha çok öğrencinin katılımını sağlayacak sorular kullanın.

9. Öğrencileri soru sormaya yüreklendirin. 

Örnek uygulama: Öğretmen “HB.1.3.1. Kişisel bakımını düzenli olarak yapar 
(MEB, 2018)” kazanımımda soru cevap yöntemini kullanabilir. Öğretmen öğre-
nicilere farklı tarzda sorular yöneltebilir. Öğrencilere sabah kalktıklarında ilk ne 
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yaptığı ve kişisel bakımın neden önemli olduğu sorulabilir. Öğretmen bu uygu-
lamada açık uçlu soru, 5N 1K soruları, huni soru, varsayım sorusu, yönlendirici 
soru, retorik soru, sıralama sorusu türlerini kullanmalıdır. Bu uygulamada öğret-
men öğrencilerin cevap vermesi için yeterince zaman tanımalı, cevabı dinlemeli, 
öğrencinin sözünü bitirmesi sağlanmalı ayrıca gerekiyorsa söylenenleri kayıt altı-
na alarak karşısındakine önem verdiğini ve ilgilendiğini belli etmelidir. 

Tartışma Yöntemi

Tartışma yöntemi, “öğrencilerin bir konuyu anlamadıklarında, eksik 
anladıklarında veya konuyu tam olarak kavrayamadıklarında konuyu daha iyi an-
layabilmeleri ve kavrayabilmeleri için kullanılan bir yöntemdir” (Sarıgöz, 2013, s. 
101). Öğrencinin düşüncelerini rahatça açıklayabileceği bir ortam sunulmalıdır. 
Birçok derste kullanılmasına imkân veren bir yöntemdir. Bu yöntemde öğretmen, 
bir tür gözlemci ve yönetici olup, tartışmanın belli bir çizgide kalmasını sağlar 
(Karamustafaoğlu ve Yaman, 2006). Aynı zamanda dersin amacına ulaşması için 
gayret eder. Uygun zamanda tartışmaya katılır, tartışmayı keser, tartışmayı yöne-
tir. Tartışma yönteminin asıl yararı, öğrencileri bir işi bizzat yapmaya sevk etme-
sidir (Karamustafaoğlu ve Yaman, 2006). Ayrıca öğrenci bu yöntemle, fikirlerini 
ve düşüncelerini açıkça ortaya koyma imkânı bulduğundan sorunları daha iyi an-
lar, tanımlar ve farklı çözüm yolları önerirler. Ancak amacına ulaşması beklenen 
bir tartışma için gereken bilgi, beceri ve deneyime sahip olmayan öğrencilerde bu 
yöntem uygulanmaz (Küçükahmet, 2001). Tartışma yöntemi uygulamasına başla-
madan önce sınıf ortamı düzenlenmelidir. Bunun için öğrenciler birbirinin yüzü-
nü görebilecek şekilde oturtulmalıdır. Tartışma yöntemi uygulanmasına ilişkin şu 
önerilerde bulunmaktadır (Burden ve Byrd, 1994, Akt. Gözütok, 2004).

1. Tartışmayı hangi hedefleri gerçekleştirmek için yaptığınızı düşünün

2. Öğrencilerin deneyimlerini ve gelişimlerini dikkate alın.

3. Öğretmen olarak konulara hazırlanın.

4. Öğrencileri tartışma hedeflerine yönelik olarak hazırlayın.

5. Destekleyici bir sınıf ortamı sağlayın

6. Gerektiğinde daha yeni ve üst düzey bilgiler sunun.

7. Görüş ve olguları anlamlı ilişkiler çerçevesinde inceleyin özetleyin.

8. Şakalar yapın.
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Tartışma yönteminde dikkat edilecek hususlar şunlardır (Demirel, 2010, 
s.70):

1.   Tartışılacak konu önceden belirlemelidir.

2.  Öğretmen soruyu sorup bütün sınıfın tartışmasını istemelidir.

3. Grup tartışması yapılacaksa aynı konu sınıfta oluşturulacak küçük grup-
lar içerisinde tartışılmalı, daha sonra topluca tartışmaya geçilmelidir.

4.  Konu bölümler halinde ayrı ayrı gruplara tartıştırıldıktan sonra toplu 
tartışma çalışması ders sona ermeden mutlaka yapılmalıdır. 

5. Konu ile ilgili okunacak kaynak kitaplarının listesi önceden verilmiş ise 
o konu üzerindeki tartışma sınıfta hep birlikte yapılmalıdır.

6.  Tartışma yapılırken önemli başlıklar tahtaya yazılmalıdır. Bunlar:

a) Tartışmanın amacı nedir?

b) Tartışılırken hangi sorulara cevap aranacaktır?

c) Tartışma tekniklerinden hangisi uygulanacaktır? (Grupla, sınıfla, 
fısıltı grubu, vb.)

d) Süre ne kadar olacaktır?

e) Tartışma sonunda yapılacak adımlar nelerdir? Sonuçları özetleme, 
listeleme, sonuç bildirgesi hazırlama vb.

7.  Tartışmaya dersin tümü ayrılmamalıdır.

8.  Öğrencilerin görüşlerini rahatça ifade etmelerine olanak sağlanmalıdır.

9.  Bütün öğrencilerin tartışmaya katılmaları sağlanmalıdır.

10.  Tartışmanın düzenli bir şekilde yürütülmesi için dikkat edilecek davra-
nışlar:

a) Tartışmayı sınıf öğretmeni grupları ise grup lideri yönetmelidir.

b) Grup lideri tarafından tartışmanı planlanması yapılmalıdır.

c) Tartışmadan çıkan sonuç kısaca özetlenmelidir.

Örnek uygulama: Öğretmen “HB.3.1.8. Okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarını 
okul ortamında demokratik yollarla ifade eder (MEB, 2018)” kazanımında bü-
yük grup tartışması yaptırabilir. Öğretmen öğrencilere tartışma yönteminin uy-
gulamasında rehberlik etmelidir. Öncelikle sınıfta öğrencilerin yüz yüze oturması 
sağlanmalıdır. Tartışmanın uygulamasında ne kadar süreceği ve dikkat edilecek ku-
rallar hatırlatılır. Daha sonra öğrencilere “okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarınızı kime 
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bildirisiniz?” Sorusu sorulur ve soru yazılı bir şekilde öğrencilerin görebileceği bir 
yere asılabilir. Belirlenen süre içerisinde öğrencilerin görüşleri alınır. 

Örnek Olay Yöntemi

Örnek olay yöntemi, gerçekleşmiş ya da gerçekleşmesi muhtemel bir olayın 
öğrencilere sunulması ve daha sonrası örnek olay içindeki bir probleme dayalı 
yöneltilen sorularla tartışma ortamı oluşturulması esasına dayalı bir yöntemdir 
(Taşpınar, 2014). Bu yöntem kullanılarak verilen eğitim, problem durumu odaklı-
dır ve gerçek hayatı deneyimlemeye fırsat verir. Bu sayede öğrencilerin entelektüel 
ve davranışsal becerilerini geliştirilmesi amaçlanmaktadır (Ütkür, Kabapınar ve 
Önder, 2016).  Bu yöntem öğrencilerin aktif olarak sorunlu olaya katılmaları esa-
sına dayanmaktadır. Sorunlu olay gerçek olabildiği gibi hayali de olabilmektedir. 
Olayı anlatan ve gerekli verileri toplayan öğrenciler olayı öğrenir, verileri inceler, 
verileri analiz eder, sorunu değerlendirir. Tartışarak olayın oluş sebeplerine iliş-
kin çözüm yolları getirir. Özellikle sosyal bilimlerdeki birçok konu, örnek olay 
yöntemi ile sınıfa getirilebilir (Küçükahmet, 2001). Bunların yanında öğrenciyi 
merkeze almada tercih edilen bu yöntem, öğrenciye öğrendikleri her türlü bilgi 
ile geçek durumda uygulama yapma imkânı sağladığı gibi, gerektiğinde konuya 
uygun bir örnek olay bulunmadığında konuya uygun bir örnek olay da yazıla-
bilir (Kaya, 2016). Genelde yazılı olarak sunulan örnek olay görsel olan olaylara 
da yer verilebilir, öğrenci merkezlidir, öğrencinin bildiklerini gerçek bir duruma 
uygulama fırsatı verir ve bir sorunu çözüp analiz edip sonuca ulaşmayı sağlayan 
bir yöntemdir (Demirel, 2010). Sınıf mevcudunun kalabalık olmadığı durumlarda 
tüm sınıfın katılımı ile yapılacak örnek olay incelemesinde dikkat edilecek husus-
lar (Gözütok, 2004): 

1. Örnek olay yazılı olarak öğrencilere sunulur. Öğrencilere çoğaltılmış bir 
materyal olarak verileceği gibi, etkileşimli tahta ya da projeksiyon aracı-
lığıyla yansıtılır.

2. Öğrencilerin soruları varsa cevaplanır. 

3. Yönlendirici sorular sorulur. 

4. Alternatif çözümler üretilir.

5. Yeni çözüm önerileri dikkate alınarak örnek olayın öğrenciler tarafından 
yeniden yazılması istenir 

Örnek uygulama: Öğretmen “HB.3.4.7. Oyun alanlarındaki araçları güven-
li bir şekilde kullanır (MEB, 2018)” kazanımını işlerken örnek olay yöntemini 
kullanabilir. Öncelikle olmuş ya da olması muhtemel bir olay yazılı olarak sını-
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fa sunulur. Olay şu şekildedir. Ayşe oyun parkında oynarken, kaydırağın kayılan 
kısmından tırmanmakta, salıncağın oturulan yerinde ayakta durarak sağlanma-
ya çalışmakta ve kum havuzunda da arkadaşlarının üzerine kumları atıp onları 
rahatsız etmektedir. Olay aktarıldıktan sonra sorular sorulur. Olay ve bu örnek 
olaya ilişkin  hazırlanmış olan sorular yazılı olarak öğrenciye verilmelidir.  Ayşe 
neleri yanlış yapmıştır? Ayşe’ye ne söylemek istersiniz? Şeklinde yönlendirici so-
rular sorulur. Durum için çözüm üretilir. En son olayın doğru davranışları içeren 
versiyonu öğrencilere yazdırılır. 

Problem Çözme Yöntemi

Problem çözme yöntemi, “karmaşık durumlarda, oluşan sorunlara çözüm 
üretmek için eleştirel düşünmenin uygulanması veya üretilmesi” olarak söylene-
bilir” (Tok, T. N., 2013, s. 177). Eğitim ve öğretim sürecinde bu yöntemin kulla-
nılmasının temel amacı, öğrencinin problem karşısında karar verme yeteneklerini 
geliştirerek, öğrencide belirli bir amaca ulaşmak için etkili ve yararlı olan araç ve 
davranışları alternatifler arasından seçme ve uygulama yeteneği kazandırmaktır 
(Demirel, 2010). Problem çözme yönteminin aşamaları şunlardır (Taşpınar, 2014, 
s. 173-174):

1. Problemin farkına varma, hissetme, anlama,

2. Problemi tanımlama ve sınırlandırma,

3. Problemle ilgili veri toplama,

4. Olası çözüm yolları önerme, hipotez kurma,

5. Hipotezleri test etme,

6. Sonuca ulaşma ve değerlendirme yapma,

Ayrıca öğrenciden “problem çözme sürecinde öğrencinin araştırma yapması, 
kaynakların tamamlaması, öğrendiklerini birbiriyle paylaşması ve kendi öğren-
diği sorumlulukları üstlenerek problem durumuna çözümler üretmesi beklen-
mektedir” (Açıkgöz, 2003, s. 358). Böyle bir uygulama ile öğrencinin farkındalık, 
sorumluluk, olaylar karşısında duruş geliştirme ve çözüm odaklı bir yaklaşım ser-
gileme gibi becerilerinin gelişmesinde sağlanabilir.

Örnek uygulama: Öğretmen çevre ile ilgili bir konu işlerken bu yöntemi 
uygulayabilir. Uygulamada öğretmen resim/fotoğraf temelli problem çözme yön-
temini kullanabilir. Bazı zamanlar sayfalar dolusu metinlerin aktaramadığını bir 
resim veya fotoğraf anlatabilir. Gazetelerden, dergilerden bu tür fotoğraf buluna-
bilir veya öğretmenler kendi çektikleri fotoğrafları da problem durumu sunmak 
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için kullanabilir (Baysal, 2005). Öğretmen öğrencilere aşağıdaki görseli gösterir. 
Hazırladığı soruları öğrencilere yöneltir. 

Kaynak:https://pixabay.com/tr/photos/kirlilik-%c3%a7%c3%b6p-okyanus-plastik-
at%c4%b1k-4855507/

1. Fotoğrafta neler görüyorsunuz?

2. Çöpler nereden gelmiş olabilir?

3. Böyle bir çevrede yaşamak ister misiniz? gibi sorular yöneltilir. Ardın-
dan soruna ilişkin hipotezler kurulur.  Hipotez 1: İnsanlar yaşadığı çev-
reyi önemsemiyor olabilir. Öğretmen öğrencilere gruplara ayırıp soru-
nun çözümü için araştırma yaptırabilir. Çözümler değerlendirilip rapor 
halinde sunulması sağlanır. 

Proje Yöntemi

“Var olan bir sorunu, daha önceden öğrenilmiş olan kurallara bağlı kalarak 
çözme işlemidir. Aynı zamanda proje yöntemi bir problemin bireysel ya da grup 
halinde ele alınarak, özellikle yaşama dönük sonuç ya da ürünleri ortaya koymaya 
çalışan bir yöntemdir” (Taşpınar, 2014, s. 204).  John Dewey’in yansıtıcı düşünme 
aşamalarını kullanarak geliştirilen araştırma yaklaşımı ve buluş yoluyla öğrenme 
ilklerinin daha da geliştirildiği, öğrencinin proje yaparak öğrenmesini sağlayan bir 
yaklaşımdır. Bu yöntem öğrencileri bilimsel düşünmeye, incelemeye, eleştirmeye 
ve araştırma yapmaya yönlendirir (Demirel, 2010). Bu yöntem doğrudan doğruya 
bilimsel çalışma ilkelerini temel alır. Bu açıdan bakıldığında, canlı etkinliklere, öğ-
renme kuramlarının yürütülmesine, sosyal ve etik değerlerin kazanılmasına fırsat 
verir (Yıldızlar, 2011). Proje yöntemi sınıfta planlanmakla birlikte genellikle sınıf 
dışı çalışmalarla sonuca gidilir. Öğretmen yönlendirici ve her öğrenci veya grubu 
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destekleyici bir rol üstlenmektedir. Proje yöntemini uygularken problemi, yönte-
min aşamaları ile çözmek ve öğrencilerin istek ve zevklerini dikkate almak önemli 
görülmektedir. Proje yönteminin aşamaları şunlardır (Gözütok, 2004):

1. Konu seçin

2. Ön bilgileri toplayın

3. Bilimsel bir yol izleyin

4. Çalışma planı hazırlayın

5. Veri toplayın 

6. Verileri yorumlayın 

7. Sonuç ve öneriler çıkarın

8. Bir rapor yazın

9. Pano hazırlayın

10. Bir deneme sunumu yapın

Örnek uygulama: “HB.3.6.6. Geri dönüşümün kendisine ve yaşadığı çevreye 
olan katkısına örnekler verir (MEB, 2018)” kazanımı için öğrencilerden problem 
çözme basamaklarına uygun sürece de yayarak bir proje hazırlamasını ister. Ha-
zırlanan projenin raporunu en sonunda öğrenciler sunar. 

Gösterip Yaptırma Yöntemi

Gösterip yaptırma yöntemi bir işlemin uygulanmasını, bir araç gerecin ça-
lıştırılmasını önce gösterip açıklama; daha sonra alıştırma ve uygulama yapılarak 
öğretilmesidir (Demirel, 2010). Sözcüklerin yetersiz kaldığı durumlarda ve na-
sıl yapılacağını göstermenin gerekli olduğu durumlarda kullanılan bir yöntemdir 
(Erciyeş, 2012). Bu yöntem, öğretmenin asıl aktör olduğu, öğrencilerin daha sonra 
harekete geçmek niyetiyle izlediği bir yöntemdir. Burada öğretmen öğrencilerin-
den ne yapması gerektiğini dersin nasıl yapılacağını gösterir ve onlara adım adım 
süreci açıklar (Ameh, Daniel ve Akus, 2007, Akt. Daluba, 2013). Gösterip yap-
tırma yöntemi genellikle soru-cevap ve tartışma yöntemi gibi diğer yöntemler-
le birleştirilir. Öğrencileri daha aktif yaparak, öğrenmeyi daha iyi hale getirmeyi 
amaçlar (Ichsan ve Mulyani, 2018).

Örnek uygulama: Öğretmen “HB.1.3.1. Kişisel bakımını düzenli olarak yapar 
(MEB, 2018)” kazanımını işlerken sınıfa el sabunu, şaç tarağı ve diş fırçası getire-
bilir. Ellerini nasıl yıkaması gerektiği, saçını nasıl taraması gerektiği ve dişlerini 
nasıl fırçalaması gerektiği önce öğretmen tarafından gösterilir. Bu gösterimden 
sonra öğrencilerin bunu yapmasını/tekrarlaması istenebilir.
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Yaratıcı Drama Yöntemi

Drama, doğaçlama, rol oynama ve tiyatro etkinliklerinden yararlanarak, 
öğrencilerin bir yaşantıyı bir olayı bir fikri veya soyut bir kavramı oyunsu süreçle 
sınıfın önünde canlandırmasıdır (Erciyeş, 2012). “Eğitimde yaratıcı drama, her-
hangi bir konuyu, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir 
grupla ve grup üyelerinin yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır” 
(Adıgüzel, 2007, s. 6). Yaratıcı dramının bir eğitim aracı olarak kullanıldığında 
belli kuralların göz önünde bulundurulması gerekmektedir (Aytaş, 2013, s. 43-44): 

1. Öğrencilere, drama tekniklerini nasıl kullanacakları anlatılmalıdır. Öğ-
renciler motive edilmelidir.

2. Uygulamalar için uygun bir ortamın oluşturulmalıdır.

3. Rehberlik edecek öğretmenin üstleneceği mesuliyetlerini bilmesi, uygu-
lama esnasında ortaya çıkabilecek sorunlara müdahale edecek alternatif-
ler hazırlaması gerekir. 

4. Yaratıcı dramadan yararlanılacak derslerde, ilgili bölümler önceden tes-
pit edilmelidir. 

5. Önceden belirlenen yaratıcı drama başlıkları hem sözlü hem de sözsüz 
olarak sunulabilir. Oyunların bir kısmı bir dersi tamamlamak veya özel 
bir aktivite için kullanabilirken, bir kısmının da dersin başlangıcında 
motivasyon için kullanılması uygundur. 

6. Yaratıcı dramının verimli olabilmesi için, bireylerin motivasyonu sağ-
lanmalıdır.

7. Her şart ve ortamda yapılan bir etkinlik olan yaratıcı drama uygulama-
larında yapılacak ortak etkinlikler için uygun materyaller sağlanmalıdır.

Örnek uygulama: Öğretmen “HB.3.3.3. Sağlığını korumak için mevsimlere 
özgü yiyeceklerle beslenir (MEB, 2018)” kazanımı yaratıcı drama etkinliğiyle işle-
yebilir. Öğretmen öncesinde mevsimlere göre besinleri tanıtır. Daha sonra sağlıklı 
beslenmenin neden önemli olduğu sorulur.

• Giriş etkinlikleri (Hazırlık): Öğretmen mevsime özgü olan ve olmayan 
yiyeceklerin resimlerinin olduğu şapkaları öğrencilere dağıtır. Tüm öğ-
rencilerin bu şapkaları takıp kendini bu yiyecekler olduğunu düşünmesi 
istenir. 

• Geliştirme etkinlikleri (Canlandırma): Her öğrenci şapkadaki mevsim 
yiyeceğinin hangi mevsime ait olduğunu özelliklerinin ne olduğunu söy-
ler. Beslenmedeki önemini açıklar. 
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• Sonuç etkinlikleri (Değerlendirme): Böylelikle tüm öğrenciler hangi 
mevsimde hangi besinlerin olduğunu ve mevsime göre beslenmenin 
önemine ilişkin farkındalık oluşturulur. 

Gezi Yöntemi

Gezi sınıf dışı yapılan çalışmalara ek olarak ve dersi daha anlaşılır ve anlamlı 
kılmak için bir olay ya da varlığı, durumu bulunduğu yerde belirli bir plan dahi-
linde incelenmesi olarak tanımlanabilir (Açıkgöz, 2006). Gezi, okul ve sınıf içinde 
yapılan eğitsel çalışmaları tamamlamak ve yaşamla bağlantısını kurmak amacıyla 
yapılan planlı ziyaretlerdir (Demirel, 2010). Bu teknikle yapılan çalışmalara öğ-
renci bizzat aktif olarak katıldığı için öğrenme daha anlamlı olacaktır. Çünkü ya-
şama hazırlık yine yaşamın kendisi içinde olmaktadır. Çocuklar yaşayacakları her 
türlü olay, durum ve kazanacakları her türlü bilgi, duygu ve düşünceyi yine yaşa-
mın kendisi içinde bulacak bir bakıma ders yeri sadece dersliğin kendisi olmaya-
caktır (Nas, 2003). Gezi öncesi öğrencilere yapılacak gezi hakkında gezinin amacı, 
nereye gidileceği, nasıl gidileceği, gezinin planı ve nelere dikkat edilmesi gerektiği 
hususunda ayrıntılı bilgi verilmelidir. Ayrıca gezi sonrası yapılan tartışmalar, gezi-
ye ilişkin kompozisyon yazma, resim yapma ve modelleri çizme gibi yapılan etkin-
likler yöntemin bir gereği olarak yapılmalıdır. Bu şekilde yapılan yöntem amaçlara 
daha fazla hizmet etmektedir (Küçükahmet, 2001).

Örnek uygulama: “HB.3.5.1. Yakın çevresinde bulunan yönetim birimleri-
ni ve yöneticilerini tanır (MEB, 2018)” kazanımının öğretme öğrenme sürecinde 
muhtarlık, valilik ve kaymakamlık binaları ziyareti yapılabilir. Gezi öncesi, gezi 
esnasında ve sonrasında yapılacakları içeren bir gezi planı hazırlanır. Bu plan doğ-
rultusunda uygulamalar gerçekleştirilir. Gezi sonunda rapor yazma resim yapma 
gibi etkinliklerle süreç tamamlanır.

ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

Öğretim tekniği, bir öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimi ya da sı-
nıf içinde yapılan işlemlerin bütünü olarak tanımlanabilir (Demirel, 2010). Hayat 
Bilgisi dersinde kullanılabilecek birçok teknik vardır. Bu tekniklerden bazılarına 
bu bölümde yer verilmiştir.

Hayat Bilgisi dersinde kullanılabilecek öğretim teknikleri şöyle sıralanabilir:

1. Beyin Fırtınası Tekniği

2. Görüş Geliştirme Tekniği
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3. Deney Tekniği

4. Karşılıklı Öğretim Tekniği

5. Geleceğe Mektup Tekniği

6. Kart Gösterme Tekniği

7. Hızlı Tur Tekniği

8. Mutlu Yüz Tekniği

9. Doğru mu? Yanlış mı? Tekniği

10. Günlük Tutma Tekniği

11. Resmin Cevabı Tekniği

12. Birini Al, Birini Ver Tekniği

13. Zihin Filmi/Sineması Tekniği

14. Rol Oynama Tekniği

15. Eğitsel Oyun Tekniği

16. Tik Tak Tok Tekniği

17. Masal Kullanımı Tekniği

18. Ters Çevrilmiş Sınıf Tekniği

19. Çevrimiçi Tartışma Panoları Tekniği

20. RAFT Tekniği

21. Güç Bombardımanı Tekniği

22. Gözlük Tekniği

Beyin Fırtınası Tekniği

Beyin fırtınası tekniği; “öğrencilerin herhangi bir konu veya problem du-
rumu hakkında görüşlerini mantık ve bilimsellik gibi endişelere düşmeden, 
görüş ve düşüncelerini tamamen özgürce ifade etmek” olarak tanımlanmaktadır” 
(Saban, 2004, s. 258).  Beyin fırtınası tekniği bir konuda çözüm üretmek için 
doğruluğu ve yanlışlığı irdelemeksizin değişik fikirler üretilmesi esasına da-
yanmaktadır. Bu teknikte birbirinden bağımsız fikirlerin hızlı bir şekilde ma-
saya yatırıldığı ve en mantıklı fikirlerin seçildiği çözümleri sunmak esastır. 
Buna “buluş fırtınası” adı da denilmektedir (Vural, 2003, s. 103). “Başarılı bir 
beyin fırtınası tekniği uygulamak için, değerlendirmenin sonraya bırakılması, 
serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üre-
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tilmesinin sağlanması ve önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok 
önemlidir” (Gözütok, 2004, s.81). Bu tekniğin (adı geçen kaynakta strateji ola-
rak tanımlanmıştır) uygulama basamakları (Teaching and Learning Strategies, 
2013):

1. Bir konu, soru, ifade veya sorun seçin ve bunu tahtaya yazın.

2. Beyin fırtınası için kuralları belirleyin:

• Aklınıza gelenleri paylaşın

• Daha fazla fikir daha iyidir

• Her fikir önemlidir – yanlış cevap yoktur

• “Aşağılamak” veya eleştiri yok

• Başkalarının fikirleri üzerine yeni şeyler inşa edin

• Fikirleri söylendiği gibi yaz - yorumlamak yok

• Tekrarlanmadıkça tahtaya her cevabı kaydet

• Bir zaman sınırı belirleyin ve bu süre dolduğunda sonlandırın.

3. Öğrenciler konuyu düşünür ve cevap verir. Fikirler tahtaya rastgele yazı-
labilir veya yanıtları yapışkan kâğıt (post-it) notlarına yazdırıp, öğrenci-
lerin beyin fırtınasından sonra yanıtları gruplandırın.

4. Kaydedilen fikirleri okuyup tartışın ve gerektiğinde soruları netleştirin. 
Benzer fikirleri gruplandırın ve konuyla ilgili olmayanları çıkarın. Kalan 
fikirleri bir grup olarak tartışın ve bilgilerin nasıl daha fazla kullanılabi-
leceğini belirleyin.

Bu tekniğin temel amacı, yaratıcı bilgilerini pratikte kullanmaları ve çözüm 
için çok sayıda alternatifi göz önünde bulundurmayı sağlamaktır. Bu yüzden “öğ-
rencilerde sınırsız düşünme ortamı özendirilmeli, fikirler eleştirilmeden gelişme 
ve gelişime uygun olmalıdır” (Vural, 2003, s. 105). Ayrıca bu yöntemin uygulan-
masında çok sayıda düşüncenin oluşturulması önemlidir. Problem seçiminin 
önemli olduğu bu teknikte problem, karmaşık olmamalı ve farklı çözüm yollarını 
ortaya koyma fırsatı sunmalıdır (Bilen, 2006).

Örnek uygulama: Öğretmen “HB.3.4.5. Güvenliğini tehdit eden bir kişi oldu-
ğunda ne yapacağını ve kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar (MEB, 2018)” 
kazanımında bu teknikten faydalanabilir. Öncelikle söylenen ifadeleri yazacak 
bir yazıcı belirlenir. Uygulamanın süresi söylenir. Güvenliğinizi tehdit eden bir 
durum olduğunda ne yaparsınız? Sorusu öğrencilere yöneltilir. Soru yazılı olarak 
tahtada sunulmalıdır. Öğrencilerin fikirlerini söylemesi istenir. Söylenen fikirler 
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tahtaya yazılır. Benzer fikirler gruplandırılır. Sonuçlar ortaya konur. Tüm öğrenci-
lerin görüşleri alınır. Süre sonunda uygulama sonlandırılır.

Görüş Geliştirme Tekniği

Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konuların öğretiminde, öğ-
rencilerde görüş geliştirmek amacıyla kullanılan bir tartışma tekniğidir (Gözütok, 
2004). Tekniğin uygulanmasında izlenilecek aşamalar (Gözütok, 2004):

1. Beş ayrı kartona “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım” 
“Katılmıyorum” ve “Kesinlikle Katılmıyorum” (bu ifadeler daha sınırlı 
tutulabilir) yazınız.

2. Yazıları sınıfın duvarlarına aralıklı olarak bantlayınız.

3. Tartışma konusunu tahtaya asınız.

4. Tartışma konusunda verilen önermelere ne derece katıldıkların sorunuz 
ve buna göre katılma derecelerini belirten duvarlara asılı kartonların 
önünde toplanmalarını isteyiniz.

5. Öğrencilere teker teker söz vererek, neden bulundukları yerde oldukla-
rını sorunuz. Açıklamaları sınıfın tamamı tarafında dinlemesini sağla-
yınız.  

6. Tartışmalar sırasında dinleyen öğrencinin bulunduğu yerden başka bir 
kartonun önüne gideceğini yani görüşünü değiştirebileceğini belirtiniz. 

7. Bütün öğrencilerin tartışmaya katılması için çaba gösteriniz.

Örnek uygulama: Öğretmen “HB.2.4.5. Teknolojik araç ve gereçlerin güvenli 
bir şekilde kullanımı konusunda duyarlı olur (MEB, 2018)” kazanımını işlerken 
görüş geliştirme tekniğinden faydalanabilir. Öğretmen öğrencilere, yolda yürür-
ken telefon ile ilgilenmenin doğru olup olmadığına ilişkin öğrenci görüşlerini al-
mak için hazırlanmış olan “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım” 
“Katılmıyorum” ve “Kesinlikle Katılmıyorum” yazılı kartonlar sınıfın duvarlarının 
belirli bölgelerine asılır. Ne derece katıldıklarını gösteren kartonun önünde top-
lanan her öğrencinin görüşünü açıklaması istenir. Öğrenciler ister ise fikir değiş-
tirebilir. 

Deney Tekniği

“Deney, gözlemin kontrollü olarak yapıldığı ve yapay ortamlarda istenildi-
ğinde tekrarı defalarca yapılması mümkün olan şeklidir” (Tok, T. N., 2013, s. 208). 
Deneyin bir plan dahilinde yapılmasındaki öğeleri şunlardır (Dilci, 2011, s. 168):
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1. Deneyin konusu

2. Deneyin amacı

3. Deneyin kim tarafından yapılacağı

4. Deneyin ne zaman yapılacağı

5. Deneyde kullanılacak araç ve gereçler

6. Deneyin nasıl yapılacağı

7. Öğrencilerin yapacağı yardım ve etkinlikler (varsa)

8. Sonucun yazılması ve değerlendirilmesi

Örnek uygulama: Öğretmen “HB.2.6.1. Bitki ve hayvanların yaşaması için 
gerekli olan şartları karşılaştırır”, “HB.2.6.2. Bitki yetiştirmenin ve hayvan besle-
menin önemini fark eder, HB.2.6.5. Doğa olaylarını tanır (MEB, 2018)”. “HB.2.6.6. 
Doğal afetlere örnekler verir, HB.2.6.7. Doğa olayları ve doğal afetlere karşı alı-
nabilecek önlemleri açıklar (MEB, 2018)” gibi kazanımları işlerken deney tekni-
ğinden faydalanabilir. Bir deney planı hazırlayarak yapay deprem, sel, rüzgâr gibi 
doğa olaylarına ilişkin uygulamalar yapılabilir. 

Karşılıklı Öğretim Tekniği

Bu teknik bireyin okuduğu metne ilişkin eleştirel bir bakış açısı geliştirme-
sini amaçlayan bir tekniktir. Karşılıklı öğretimde, öğretmen ve öğrenci okunan 
bir parçanın içeriği hakkında birbirleri ile konuşur ve sırasıyla diyaloga liderlik 
eder. Diyalog dört strateji geliştirmek üzerine kurulmuştur. (1) Kavram hakkında 
sorular üretmek, (2) metni özetlemek, (3) önemli noktalara açıklık getirmek, (4) 
metinden ip uçlarından ya da konularla ilgili önceki bilgilerden, takip eden konu-
yu tahmin etmek (Palinscar ve Brown, 1984, Akt. Erciyeş, 2012). Karşılıklı öğre-
tim tekniği öğrencileri daha derin bir kavrayış için metne dayalı kendi sorularını 
oluşturmaya teşvik eder. Soruları oluştururken ve cevaplarken, öğrenciler onları 
okumaya dahil eder eleştirel düşünme yeteneği geliştirir ve ayrıca tüm öğrencilerin 
öğrenmelerinde başarı elde etmelerini sağlayan anlayışlarını derinleştirir.

Örnek uygulama: “HB.2.5.3. Atatürk’ün çocukluğunu araştırır, HB.2.5.4. 
Millî gün ve bayramların önemini kavrar, HB.2.5.5. Dinî gün ve bayramların öne-
mini kavrar (MEB, 2018)” gibi kazanımları işlerken karşılıklı öğretim tekniğinden 
faydalanabilir. Öğretmen öğrencilere metni okutur. Metindeki kavramlar üzerin-
de karşılıklı tartışılır, metin özetlenir, önemli olan hususlar açıklanır ve geleceğe 
dönük olarak öğrenilecek konuların neler olabileceği tahmin edilir. 
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Geleceğe Mektup Tekniği

Öğrenmenin bir yolu da öğrenenlerin edindikleri öğrenmeler hakkında dü-
şünmeye yönelmeleridir. Bunun için bireylerin bir alt sınıftaki öğrenciler için 
mektup yazdıkları geleceğe mektup tekniğini kullanılabilir. Bu teknikte öğrenciler, 
gelecek yıl aynı sınıfı okuyacak öğrencilere neler öğreneceklerini, karşılaşabileceği 
zorlukları ve sahip olabilecekleri hakkında tavsiyeleri içeren mektuplar yazarlar 
Mektup yazmak, öğrencinin yazma becerilerinin gelişmesinin yanı sıra öğrencile-
rin bilişsel, duygusal ve kişisel gelişmesine ve öğrenmelerini gözden geçirmesine 
katkı sağlar (Sakın, 2020).

Örnek uygulama: Öğretmen şu şekilde bir mektup yazdırabilir. 

2. Sınıfa Geçen Arkadaşlara Merhaba,

Birinci sınıfta güldünüz, sevindiniz, eğlendiniz. İkinci sınıfta planlı olmanın 
önemini, görgü kurallarını, dünyamız ve ülkemizle ilgili yeni şeyler öğreneceksiniz. 
Birinci sınıfta benzer gibi ancak artık biraz daha fazla çalışmanız gerekiyor. Siz de 
biliyorsunuz, çalışırsanız kolay, çalışmazsanız tatbikî olmaz. Bu sınıfta kendimiz ve 
çevremiz ile ilgili yeni şeyler öğrenme çok güzeldi ve eğlenceliydi. Bizde üst sınıf-
lardan mektup beliyoruz. 2. Sınıfta sizlerin de bizim gibi güzel zaman geçirmenizi 
diliyorum”.

Kart Gösterme Tekniği

Bu teknik öğrencilerin öğrenmelerini gözden geçirmelerine fırsat sunar. Kart 
gösterme tekniğinin uygulanması için öğrencilere her rengin farklı anlamla ta-
nımlandığı çeşitli renklerde hazırlana 2 veya 3 veya 5 kâğıt ya da kart verilir. Bu 
renkler örneğin, yeşil katılıyorum, kırmızı kart katılmıyorum şeklinde tanımlanır. 
Öğretmen işlenen konu ile ilgili cümleler hazırlar, cümleleri okur, her cümlenin 
sonunda öğrenci önce düşünür, sonra uygun olan kartı sıranın üzerine koyar ya 
da havaya kaldırarak gösterir. Her öğrenci neden o kartı seçtiğini açıklar (Açıkgöz, 
2006). Hayat Bilgisi dersi için iki kart ile yapılan uygulama daha uygundur. 

Örnek Uygulama: Öğretmen “HB.2.5.7. Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki 
insanların yaşam şekillerine ve alışkanlıklarına saygı duyar (MEB, 2018)” kazanı-
mında bu tekniği kullanabilir. Öğretmen konuya ilişkin sorular hazırlar ve sınıfa 
yöneltir. Hayat Bilgisi dersi için katılıyorum katılmıyorum şeklinde iki kart ile ya-
pılan uygulama daha uygundur. Her sorudan sonra öğrenciler kartlarını gösterir 
ve neden katılıp katılmadığı gerekçesi açıklar.

Hızlı Tur Tekniği

Öğrencilere bir konu verilir ve bu konuda düşünmeleri istenir. Sonra sıra ile 
bu konu hakkındaki görüşlerini söylerler. Konuşanlar daha önce söylenmiş bir 
şeyi tekrarı olamaz. Söyleyecek bir şeyi olmayan “geçiniz” der (Açıkgöz, 2006). 
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Örnek uygulama: Bu teknik Hayat Bilgisi dersinin hemen hemen tüm konu-
ları için uygundur. Öğrencilerin Hayat Bilgisi dersinden öğrendiği konuyu tekrar 
etmek veya yeni konulara başlamak için kullanılabilir. Örneğin sağlıklı olmak için 
neler yapmalıyız? Sorusu öğrencilere yöneltilir. Her öğrenci görüşünü belirtir. Gö-
rüşler tekrar edilmez. Görüşü olmayan öğrenci pas diyebilir. 

Mutlu Yüz Tekniği

1. Orta boy büyüklükte bir topa büyük mutlu bir yüz çizilir. Öğrenciler yer-
de bir daireye oturtulur.

2. Bir öğrencinin adı söylenir ve topu kendilerine doğru yuvarlanır, ardın-
dan bir soru sorulur. Öğrenci soruyu cevaplar ve ardından topu öğret-
mene geri yollar.

3. Tüm öğrenciler dönene kadar bu işlemi tekrarlayın. Topu yuvarlama sı-
rası tekrar başa alınır. (Teaching and Learning Strategies, 2013).

Örnek uygulama: Öğretmen mutlu yüz topunu hazırlar. Sınıftaki öğrenciler 
yer minderleri üzerine oturtulur. Konunun arkadaşlık olduğunu söyler. Bir öğ-
rencinin adı öğretmen tarafından söylenir top ona doğru yuvarlanır. Arkadaşlık 
nedir? Sorusu öğrenciye sorulur. Öğrenci soruyu cevaplar ve topu öğretmene geri 
gönderir. Daha sonra bir başka öğrencinin ismi söylenir ve top ona yuvarlanır. 
Öğrenciye arkadaşlığı güçlendirmek için neler yapılabilir? Sorusu yöneltilir. Uy-
gulamada tüm öğrencilere sorular yöneltilip cevap vermesi gerekir. 

Doğru mu? Yanlış mı? Tekniği

Öğrencilerin öğrenilenler hakkında düşüncelerini, bilgilerini paylaşmalarını 
ve değerlendirme yapmalarını sağlar. Uygulama adımları şu şekildedir (Açıkgöz, 
2006): 

1. İşlenen konularla ilgili bir dizi doğru, bir dizi yanlış cümlenin oluşturul-
ması ve küçük kartlara yazılır.

2. Kartların öğrencilere dağıtılır.

3. Öğrenciler istedikleri bir yöntemle hangi cümlelerin yanlış hangi cümle-
lerin doğru olduğunu araştırır.

4. Cümlelerin doğruluk ve yanlışlıklarını sınıfla tartışılır.

5. Öğretmenin gerekli yerlerde devreye girerek öğrencilere yardımcı olur. 

Örnek uygulama: Öğreten aşağıdaki gibi bir form hazırlar öğrencelere 
dağıtılır. Öğrenciler soruları cevapladıktan sonra sorular sınıfta değerlendirilir.
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Öğrenci Adı Soyadı

Aşağıda planlı olma ile ilgili ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerin bir kısmı doğ-
ru bir kısmı yanlıştır. Her ifadenin karşısına bir boşluk bırakılmıştır. Sizden is-
tenilen, bu ifadeleri okuyup doğru olanının karşısına D işaretini yanlış olanın 
karşısına Y işaretini koymanızdır. Bu çalışmayı tamamladıktan sonra verilen 
cevaplar sınıfta tartışılacaktır.

1. Planlı olmak bizi yorar.                                                           (….)

2. Plan yapmak işlerimiz kolaylaştırır.                                      (….)

3. Ders çalışmak, oyun oynamak gibi zamanları planlarım   (….)

Günlük Tutma Tekniği

Öğrencilerin Hayat Bilgisi dersinde öğrendiği konuları bir günlük aracılıya 
kaydetmesi sağlanır. Bu teknik, öğrencilerin derslerdeki düşünceleri, görüşleri 
kaydetmelerine sağladığı için etkili bir öğrenme şeklidir; öğrenci kendi öğrenme-
lerini izleyebilir ve bir derste edindiği birikimi önceki fikirler ve öğrenmelerle iliş-
kilendirebilirler (Sakın, 2020).

Örnek uygulama: Öğretmen öğrencilerine aşağıdaki gibi bir günlük yazdıra-
bilir. 

Sevgili Günlük, 

Bugün Hayat Bilgisi dersinde yönümüzü nasıl bulacağımızı öğrendik. Biliyor mu-
sun sevgili günlük yönümüzü pusula olmadan da bulabilirmişiz. Güneş, karınca 
yuvaları ve yosunları gözlemleyerek yön bulunabilirmiş. Bunu öğrenmek beni hem 
çok heyecanlandırdı hem de çok eğlendirdi. Yarınki hayat Bilgisi dersini iple çeki-
yorum. Kim bilir neler öğreneceğiz. Şimdilik iyi geceler. 

Resmin Cevabı Tekniği

Öğrencilere hiçbir açıklama yapmadan bir resim gösterin ve onlardan ta-
nımlamasını/ açıklamasını ve cevaplarını gerekçelendirmelerini isteyin. Ya da 
öğrencilerden dersteki terimleri kullanarak bu konu hakkında yazmalarını ya da 
gösterilen süreçleri ve kavramları adlandırmasını isteyin. Önce tüm seçenekleri 
araştırıncaya kadar “cevabı” vermeyin (Active Learning and Teaching Methods for 
key stage 1 & 2, 2000). 
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Örnek uygulama: Öğretmen öğrencilerine trafik kazası ile ilgili bir resim gös-
terir. Öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilir. 

1. Resimdeki olay nedir?

2. Nerede meydana gelmiş olabilir?

3. Neden böyle bir kaza olmuş olabilir?

4. Resmi görünmeyen kısmında neler olabilir?

Daha sonra resim ile ilgili bir metin yazdırılır. Yazılar sınıfta okunur. 
Öğretmen resim ile ilgili tüm bilgileri öğrencilere en sonunda verir.  

Birini Al, Birini Ver Tekniği

Öğrenciler bir parça kâğıdı ikiye katlar ve bir tarafına “Birini Ver” ve diğer 
tarafına “Birini Al” yazar. “Birini Ver” tarafında, o gün derste öğrenilen dört başlık 
yazılır. Ayağa kalkılır ve bir ortak bulmalarını sağlanır. Her öğrenci kağıdındaki 
“Birini Ver” tarafından bir fikir paylaşır ve kendisine sunulan bir fikri de “Birini 
Al” tarafına yazar. “Birini al” kağıdında yeni fikirlerle dolana kadar yeni bir ortak 
bulunur (Angelo ve diğerleri, 2007).

Örnek uygulama: Öğretmen trafik ile ilgili kazanımlarda bu teknikten 
faydalanabilir. Trafik kurallarının neden gerekli olduğu veya okul geliş gidişi 
esnasında trafikte yapılan doğru ve yanlış davranışların neler olduğuna ilişkin 
görüşleri belirlemek ve olumlu davranış kazandırmak adına bu teknik oldukça 
faydalı olabilir.  

Zihin Filmi/Sineması Tekniği 

Öğrenciler gözlerini kapatır. Kolaylaştırıcı kısa bir hikâye okunur veya sınıfa 
bir senaryo açıklanır. Öğrencilerden, akıllarında ne olduğunu veya neyin açıklan-
dığını hayal etmeleri istenir. Hikâye veya açıklama tamamlandıktan sonra, öğren-
cilerden okuyucunun kaldığı yerden devam etmeleri ve hikâyeyi /sahneyi zihinle-
rinde bir süre daha geliştirmeleri istenir. Öğrenciler daha sonra ya gruplar halinde 
ya da bütün bir sınıf olarak zihin filmlerinde hangi gelişmelerin meydana geldi-
ğini tanımlarlar. Bu konular hakkında tartışma geliştirmenin iyi bir yolu olabilir. 
Öğrencileri farklı senaryo ve alternatifler hakkında düşünmeye teşvik etmek için 
kullanılabilir (Active Learning and Teaching Methods  for key stage 1 & 2, 2000). 

Örnek uygulama: Öğretmen öğrencilere bir hikâyeyi okurken, öğrencilerin 
gözlerini kapatmaları ve zihinde canlandırmaları gerektiği söylenir, ancak bu 
hikâyenin sonunun yazılmadığı onlardan istenilenin hikâyeyi kendilerinin ta-
mamlaması gerektiği belirtilir. Hikâye şöyledir: “Çocuklar teneffüs saatinde neşe 
içinde okul bahçesinde oyun oynamaktadır. Kimi grup öğrenciler futbol, kimi öğ-
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renciler basketbol, bazıları da yakalamacılık oynamaktadır. Bu sırada mini mini 
birinci sınıf öğrencisi bahçede koşarken ayağı takılır ve yere düşer. Yere başını 
çarpar ve başı kanamaya başlar”. Hikâyenin geri kalanı öğrencilere anlattırılır. Bu 
uygulamada okul bahçesinde oyun oynarken dikkat edilmesi gereken davranışlar 
konusunda fikirlere ulaşılmaya çalışılır.    

Rol Oynama Tekniği

Bu tekniğin amacı öğrencilerin öznel ve sosyal konularda görüşlerini ve 
duygularını anlamaya yardımcı olmaktır. “Rol oynama öğrencileri gerçek yaşamı 
model alan ortamlara sokmayı amaçlar ve öğrencilerin roller üstlenmesi, kararlar 
vermesi, oynamaları ve sonuçları karşılaştırması önemlidir” (Gözütok, 2004, 
s.108). Rol oynama öncesinde, oyun sırasında ve sonrasında öğretmenin uyması 
gerekenler şunlardır (Erciyeş, 2012):

1. Öğrenciye hazır bir senaryo verilebilir ya da onlardan senaryo oluştur-
ması isteyebilirsiniz.

2. Hazırlık için yeterli süre veriniz.

3. Sınıfın önünde oyunun oynanmasını sağlayınız.

4. Oyunu dersin amaçları, becerileri ve içerik doğrultusunda tartışınız.

5. Oyun olumsuz oynatıldıktan ve üzerinde tartışıldıktan sonra bir kez de 
olumlu olarak oynatılırsa daha yararlı olabilir.

6. Psikolojik analizlere girmemeye özen gösterin. 

Rol oynamada öğrenciden istenilen, büründüğü kişiliği dikkatlice çalışması, 
durumlara büründüğü kimlikle cevap vermesidir (Erciyeş, 2012). Bu teknik öğ-
rencinin gözlemleri neticesinde elde ettiği tespitleri aktarma, olayları ve kişileri 
daha iyi yorumlama fırsatı verebilir. 

Örnek uygulama: Öğretmen bu tekniği aile içi sorumluk ile ilgili konuyu 
işlerken kullanabilir. Öğrencilere aile için roller verip aile içinde yerine getirilmesi 
gereken sorumlulukların neler olduğu canlandırılabilir. Öğrencilerden böylelikle 
aile içinde kazanılması beklenen davranışlara ilişkin farkındalık oluşturulabilir. 

Eğitsel Oyun Tekniği

Oyunlar öğrencilerin öğrenme hedeflerine ulaşmak için içinde yer aldığı dü-
zenlemeler olup, problem çözme, kara verme gibi becerilerin öğretilmesinde kul-
lanılır (Gözütok, 2004). Öğrenme öğretme sürecinde uygulanan oyunlara eğitsel 
oyunlar adı verilir. Bu oyunlar genelde ilköğretim dönemindeki öğrenciler için 
geliştirilmektedir (Kaya ve Elgün, 2015). Öğrenilen bilginin pekiştirilmesine ve 
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daha konforlu koşullarda tekrar edilmesini sağlayan bir öğretim tekniğidir ve bu 
oyunların öğrenmeye ilişkin olması ve bir hedef için sınıf ortamında oynanması 
gerekir (Demirel, 2010).

Örnek uygulama: “HB.3.5.9. Yaptığı çalışmalarla ülkemize katkıda bulunmuş 
kişileri araştırır (MEB, 2018)” kazanımın işlenişinde eğitsel oyun tekniğinden is-
tifade edilebilir. Öğrenciler için bir eğitsel oyun tasarlanabilir. Bu oyunun amacı 
yaptığı çalışmalar ile ülkemize katkısı olan kişileri tanımaktır. Öğretmen ülkemize 
katkısı olan kişileri tanıtan kartlar hazırlar. İki kişi şeklinde oynanır. Oyuncular-
dan biri, bu kartların içinden bir kart alır.  Eğer öğrenci bilemeyecekse pas diyebi-
lir. Bu durum kum saati süresi içerisinde belli bir zamanda gerçekleşir. Bu durum 
kartlar bitene kadar devam eder. 

Tik Tak Tok Tekniği 

Tik tak tok sınıf içinde ve dışında kullanılabilecek eğlenceli bir uygulamadır. 
Bu uygulamada öncelikle öğrencileri yerde bir daireye oturtulur. Bir öğrenciye bir 
top veya küçük bir yumuşak nesne verilir. Grup yavaş yavaş “Tik tak tok Tik Tak 
Tok. Nerede duracak? Kimse bilmiyor” şarkısını söylemeye başlar. Topu çemberde 
elden ele dolaştırır. Şarkının son kısmında top kimde kalır ise öğretmen ona soru 
yöneltir (Active Learning and Teaching Methods  for key stage 1 & 2, 2000).

Örnek uygulama: Bu teknik Hayat Bilgisi dersinin birçok konusu için uygun-
dur.  Örneğin “HB.1.1.12. Okul kurallarına uyar (MEB, 2018)” kazanımı için bu 
teknik kullanılabilir. Öğretmen sınıfı daire olacak şekilde yere oturtur. Grup ya-
vaş yavaş “Tik tak tok Tik Tak Tok. Nerede duracak? Kimse bilmiyor” şarkısını 
söylemeye başlar. Topu çemberde birbirlerinin ellerine vererek dolaştırır. Şarkının 
son kısmında top kimde kalır ise öğretmen o öğrenciden okulda uyulması gere-
ken bir kural söylemesini ister. Öğrenciye cevap için, üç saniye içinde cevap süresi 
verilebilir. Cevap verdikten sonra top aynı şarkı ile dolaştırılır ve oyun tekrar eder.

Masal Kullanımı Tekniği

Toplumumuzda geçmişten günümüze gelen bir örf olan masal anlatımı 
okullarda istenilen değerlerin kazandırılmasında kullanılabilecek etkili yolar ara-
sında sayılabilir (Yiğit ve Kesmeci, 2015). Öğrenciler üzerinde olumlu bir etki 
bırakacağından, öğrenciler hem öğrenirler hem de eğlenirler. 

Örnek uygulama: Öğretmen Hayat Bilgisi dersinin birçok konusunda 
masallardan faydalanabilir. Burada öğretmen geleneksel bir masal örneği 
kullanabileceği gibi kendisi de masal yazıp anlatabilir. Ayrıca öğrencilere de konu-
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ya ilişkin masal yazdırılarak öğrenmenin kalıcılığı sağlanabilir. Masal daha sonra 
soru cevap ya da başka yöntem ve teknikler kullanılarak analiz edilebilir.

Ters Çevrilmiş Sınıf Tekniği

Bu teknik, öğrenme ve eğitim teknolojisi endüstrisinde oldukça yeni bir kav-
ramdır. Dersler ‘ters çevrilir’, yani okuma ve araştırma gibi çalışmaların çoğu sı-
nıf dışında yapılır. Bu derslerin çoğunun dersler için kullanıldığı ve aktivitelerin 
ödev olarak verildiği geleneksel yaklaşımın tersine gider. Bir sınıfın çevrilmesi, 
kolaylaştırıcının sınıf süresince aktif öğrenme yöntemlerini uygulaması için daha 
fazla zaman bırakır. Bu kavram, daha az (ya da hiç) derslerle ve dersler için daha 
fazla zamanla sınıf zamanını verimli bir şekilde kullanma üzerinde çalışır (www.
efrontlearning.com).

Örnek uygulama: Bu teknikte öğrencilere sınıf dışında araştırmak için bazı 
görevler verilir. Bu teknik Hayat Bilgisi dersinin hemen hemen her konusu için 
uygundur. Ters yüz sınıf araçlarından bazıları Zentation, Movenote, Todaysmeet, 
Answergarden, Educreations, Blendspace, Classflow, Flipgrid, Meetingwords, Pre-
sent.me, Weschool (http://www.webegitimaraclari.com). 

Çevrimiçi Tartışma Panoları Tekniği

Çevrimiçi tartışma panoları da etikliği ispat edilmiş aktif katılım uygulama-
larından biridir. Çevrimiçi tahtalar, öğrencilerin ortaklaşa öğrenebilecekleri sanal 
tahtalardır. Soru gönderir ve soruları cevaplarlar. Çoğu zaman, çok az kolaylaştı-
rıcı veya konu uzman müdahalesi vardır, çoğu cevap genellikle konuyla ilgili daha 
bilgili olan diğer katılımcılardan gelir(www.efrontlearning.com).

Örnek uygulama: Web 2.0 uygulamaları Hayat Bilgisi dersinde tüm uygula-
malar için kullanılabilir. Sanal duvar ve pano araçlarından bazıları şunlardır: Pad-
let, Tagul, Spiderscribe, Edistorm, , Bubbl.Us, Mind42,  Dipity, Linoit, Glogster, 
Cacoo, Edcansas, Tell Me Stories, Mindmeister, Text 2 Mind Map, Wise Mapping, 
Kelime Bulutu, Poster, Aww Whiteboard, Pixiclip, Easelly, Dotstorming, Posterm-
ywall (http://www.webegitimaraclari.com).

RAFT Tekniği

RAFT,  öğrencilerin hangi rolde yazacaklarına belirledikleri, bu rolde kime 
yazacaklarına kara verdikleri, yazım için hangi tarzı kullanacaklarını (mektup, 
afiş, poster, şiir, e-posta vb.) kendilerinin tercih ettiği bir yazma stratejisidir. Bu 
stratejiyi kullanarak öğretmenler, öğrencilerin eğilim olduğu konular yönelik ter-
cih yapmalarını, yaratıcılığını geliştirmelerini, farklı perspektiflerden bir konuyu 
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ele alabilmelerini ve farklı kitleler için yazma alıştırmaları yapmalarını sağlayabilir 
(Ataman, 2019).

Örnek uygulama: Bu teknik Hayat Bilgisi dersinin birçok kazanımımda uy-
gulanabilir. Örnek olarak öğretmen trafik konusunu işlerken bu teknikten fayda-
lanabilir. Trafik işaretleri ve kuralları konusunu işleyen öğretmen öğrencilere rol 
olarak trafik polisi rolünü verir, trafik polisinin yayalar için bir mektup yazması 
istenir. Öğrencilerin yaptıkları bu çalışmalar sınıfta okutulur. 

Güç Bombardımanı Tekniği

Bir grup veya bir sınıfın üyeleri belirli bir kişiye karşı besledikleri bütün 
olumlu duygularını söyler. Her grup üyesi bu kişi önünde durur, ona temas eder, 
doğrudan onun gözlerinin içine bakar ver her türlü olumlu duyguyu ona söyler. 
Bu sözel bombardımanın en kuvvetli en kuvvetli izlenimi doğru uygulandığı tak-
tirde grubun desteğine ihtiyacı olan bir kişi cesaretlendirir (Hesapçıoğlu, 2011). 
Bu uygulama öğrencide empati, sevgi, saygı, önyargıdan arınma gibi duyguları 
geliştirebilir. 

Örnek uygulama: Öğretmen “HB.1.1.2. Kendisiyle akranları arasındaki 
benzer ve farklı yönleri ayırt eder (MEB, 2018)” kazanımın öğrenme öğretme sü-
recinde bu tekniği uygulayabilir. Sınıftan bir öğrenci seçilir. Diğer öğrenciler sıra-
sıyla seçilen öğrencinin karşısına geçer, omuzuna dokunup gözlerinin içine bakar. 
Ve onun ile ilgili tüm güzel duygu ve düşüncelerini anlatır.    

Gözlük Tekniği 

Gözlük tekniğinde bir sınıfın üyeleri kıskançlık, sevgi, ön yargı, mutluluk gibi 
olayları gözleyecekleri “farklı gözlükler” takarlar. Bu teknik ile bir insan kıskanç, 
mutlu ve ön yargılı gibi duygularda dünyayı nasıl gördüğü konusunda anlayış ge-
liştirir (Hesapçıoğlu, 2011). Bu uygulama öğrencide empati, sevgi, saygı, önyargı-
dan arınma gibi duyguları geliştirebilir.

Örnek uygulama: Öğretmen “HB.1.1.2. Kendisiyle akranları arasındaki 
benzer ve farklı yönleri ayırt eder (MEB, 2018)” kazanımın öğrenme öğretme 
sürecinde bu tekniği uygulayabilir. Öğretmen farklı renklerde hazırlamış olduğu 
gözlükleri sınıfa getirir. Her gözlük bir duyguyu temsil etmektedir. Seçilen iki öğ-
renciden birine gözlük verilir ve karşısındaki arkadaşını gözlükteki duygu ile ta-
nımlaması istenir. Uygulamadan sonra her iki öğrencinin neler hissettiği açıklanır.      
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DERS PLANI ÖRNEĞİ

Ders adı HAYAT BİLGİSİ
Tarih 18.12.2018
Ünite Güvenli hayat
Süre 15 dakika
Sınıf 1.sınıf

Kazanım 1.4.1. Okulda ve evde güvenlik kurallarına uyar 

Güvenlik önlemleri
1.Canlandırmada gerçek nesnelerin değil maket halinin kullanıl-
ması.

2.Boş ilaç kutusu kullanımı 
Öğrenme-öğretme 
strateji, yöntem ve 

teknikleri

Sunuş yoluyla öğretim stratejisi, soru-cevap, örnek olay, drama, 
doğru mu? Yanlış mı?

Kullanılan eğitim 
teknolojileri araç ve 

gereçleri

Priz maketi, ilaç kutusu, isim kutusu, meyve ağacı, papatya kâğıdı, 
kalem, sepet

Kaynaklar İlköğretim 1.sınıf Hayat Bilgisi ders kitabı, Hayat Bilgisi Öğretim 
Programı 

Öğrenme öğretme süreci

Dikkat çekme 

Öğretmen sınıfa üstünü silerek girer. Biraz silmeye çalıştıktan 
sonra çıkmıyor artık ne yapalım deyip peçeteyi çöp kutusuna 
atar. Daha sonra sınıfa selam verir onlara nasıl olduklarını sorar. 
Kendisinin de daha sınıfa gelirken bir öğrencinin kendisine 
çarptığını ve çayı üzerine döktüğünü söyler. O yüzden de derse 
geç kaldım der. Daha sonra onlara bir soru yöneltir. Kurallar ve 
bizim güvenliğimiz arasında bir ilişki var mı? Diye sorar. Sınıftaki 
birkaç kişiden sorunun cevabını alır. Dersin sonunda bu konu 
hakkında tekrardan konuşacaklarını söyler.

Güdüleme

Öğretmen “Çocuklar kurallar hayatımızda güvenli ve düzenli 
yaşamamızı sağlar. Bu ders sizinle birkaç kural öğreneceğiz. 
Bunlar evde ve okulda uymanız gereken güvenlik kuralları ve bu 
kurallar hem okul hayatınızda hem de ev hayatınızda çok işinize 
yarayacak” der. 

Gözden geçirme 

Öğretmen “Dersin sonunda hem okul hem de evde uymamız 
gereken güvenlik kurallarını öğrenmiş olacağız ve süreç 
içerisinde bununla alakalı birkaç etkinlik yapacağız. Sonunda 
öğrendiklerimiz ile alakalı bir değerlendirme yapacağız.” der.

Derse geçiş
Öğretmen “Evet hazır mıyız yeni bilgiler öğrenmeye” diyerek 
sınıfa soru yöneltir. Sınıftan toplu cevap aldıktan sonra onlara 
kendisini dikkatlice dinlemelerini söyler.
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GELİŞTİRME

Etkinlik 1.  
Örnek Olay

Öğretmen sınıfa şimdi onlara birkaç metin okuyacağını ve bu 
metinlerdeki yanlışları bulmaları gerektiğini söyler. Okuyacağı 
metinlerin birkaç güvenlik kuralıyla alakalı olduğunu 
ve cevaplayacak kişiyi hazırladığı kutudan çıkan kişinin 
cevaplayacağını söyler. O kişi cevapladıktan sonra öğretmen 
kuralı açıklar. Metinler ve öğretmenin açıklamaları şöyledir:

1.metin: Öğretmen çocuklara akşam yemeği yediklerini ve 
yedikten sonra ellerini yıkamak ve dişlerini fırçalamak için 
banyoya gittiklerini söyler. Banyoya hızlı bir şekilde gittiklerini 
ve girer girmez kendilerini yerde bulduklarını söyler. Daha sonra 
bunun nedenini sınıfa sorar. Sınıftan seçtiği kişi cevaplar (yerler 
ıslak olabilir veya hızlı girdiği için dengesini kaybetmiş olabilir 
gibi). Daha sonra öğretmen “Evet çocuklar banyoya ya da herhan-
gi ıslak zemine sahip olabilecek yerlerde koşmamalıyız ve dikkatli 
olmalıyız. Böylece başımıza gelebilecek tehlikelerden korunmuş 
oluruz.” der.

2.metin: Öğretmen “Şimdi sabah okula geliyorsunuz ve sınıfa 
çıkıyorsunuz. Ancak çıkarken birden biri size çarpıyor. Sizce 
bunun nedeni ne olabilir? diye sınıfa sorar. Adı çıkan öğrenci 
cevaplar (Önüne bakmayarak yürüyor olabilir veya karşısındaki 
insan koşuyor olabilir vb.). Cevaptan sonra öğretmen “Evet ço-
cuklar koridorlarda ve merdivenlerde koşmamalıyız ve merdi-
venlerden inerken ve çıkarken sağ tarafı kullanmalıyız. Böylece 
düşmekten kendimizi ve karşımızdakini korumuş oluruz.” der.

3.metin: Öğretmen “Şimdi de evdesiniz ve canınız sıkıldı 
oyun oynamak istiyorsunuz bunun için mutfağa gidiyorsunuz 
oradan bıçak vb. şeyler alıyorsunuz. Daha sonra anneniz gelip 
onları elinizden alıyor. Annenizin elinizden alma sebebi ne 
sizce çocuklar?” diye sorar. Adı çıkan öğrenci cevabını verir 
(Annemiz onların oyuncak olmadığını söyler vb.). Öğretmen 
“Aynen çocuklar bıçak gibi kesici ve delici aletlerle oynamamalı 
ve dokunmamalıyız. Aynı şekilde ateşle de oynamamalıyız. Yoksa 
kendimize ve çevremize zarar verebiliriz ”der.

4.metin: Öğretmen “Yine evdesiniz ve oturuyorsunuz kapı çalındı 
açmaya gittiniz ve direk açtınız. Karşınızda tanımadığınız bir 
insan var. Sonra anneniz gelip o kişiye yanlış geldiğini söyleyip 
gönderiyor ve sizi uyarıyor. Peki çocuklar anneniz sizi hangi 
konuda uyarmış olabilir?” der. Adı çıkan öğrenci cevabını verir 
(Kapıyı direkt açtığımız için vb.). Öğretmen “Evet çocuklar kapı 
çaldığında kim o demeden kapıyı açmıyoruz eğer tanımadığımız 
bir insansa evde sizden başka kim varsa onu çağırıyorsunuz. 
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Etkinlik 1.  
Örnek Olay

Yoksa tehlikeli ve kötü şeyler olabilir. Bunun için böyle şeyler 
yapmayın” der. 

Böylece öğretmen metin örneklerini bitirir ve her söz verdiği kişi-
ye hazırladığı papatya şekilli kâğıdı verir ve buna kendisine denk 
gelen kuralı yazmasını ister. Bunu en son onlardan alacağını söy-
ler.

 Etkinlik 2

Drama

Öğretmen birkaç kuralı önceden hazırladığı canlandırma 
metni ile sınıfa yaptırır. Canlandırmadaki yanlışın ne olduğunu 
kutudan çıkan kişiye sorar. Daha sonra kendisi açıklama yapar. 
Canlandırma metinleri şöyledir:

1.metin: Öğretmen seçtiği bir kişiyi tahtaya kaldırır. Önceden 
hazırladığı ilaç kutusunu herkesin görebileceği bir yere koyar. 
Daha sonra çıkan öğrenciden çok hastayım geçen annemin içtiği 
ilaçtan ben de içiyim demesini ve ilaç kutusunu eline almasını 
ister. Sonra sınıfa burada arkadaşınızın yaptığı yanlış neydi 
diye sorar. Seçtiği kişi cevaplandırır (Her ilacı içmemeliyiz vb.). 
Öğretmen öğrenciye teşekkür edip yerine oturmasını söyler 
ve “Evet çocuklar büyüklerimiz vermedikçe ilaçlardan uzak 
durmalıyız yoksa hastaysak bizi daha da hasta yapabilir.” der. 

2.metin: Öğretmen yine seçtiği bir kişiyi tahtaya kaldırır ve 
önceden hazırladığı priz maketini tahtaya yapıştırır. Öğrencinin 
eline de bir kalem verir ve ona prizle oynamasını söyler. Daha 
sonra sınıftakilere şuan arkadaşınızın yaptığı yanlış sizce ne diye 
sorar ve bir kişiye cevaplaması için söz hakkı verir. Seçilen kişi so-
ruyu cevaplandırır (Prizle oynamamalıyız vb.). Öğretmen öğren-
ciye teşekkür eder ve yerine oturmasını söyler ve “Evet çocuklar 
elektrikli araç ve prizlerle oynamamalıyız böylece kendimizin ve 
çevremizdekilerin güvenliğini tehlikeye atmamış oluruz” der. 

3.metin: Öğretmen kutudan seçtiği dört kişiyi tahtaya kaldırır ve 
önceden hazırladığı pencere maketini iki kişinin eline verir. Bir kişi 
çocuk diğeri de annesi olur. Öğretmen çocuktan “aaaa aşağıda ne 
var“ diyerek pencereden sarkmasını ve annesinin telaşla gelmesini 
söyler. Canlandırma yapıldıktan sonra sınıfa sizce annesi neden 
telaşlandı diye sorar. Seçtiği kişi cevaplar (Pencereden aşağı çok 
uzandığını söyler vb.). Daha sonra öğretmen öğrencilere teşekkür 
edip oturtur ve “Evet çocuklar pencere ve balkon gibi yerlerden 
sarkmamalıyız. Bu sizin can güveliğiniz açısından çok önemli” 
der. 

Daha sonra söz hakkı verdiği öğrencilere papatya kâğıdını aynı 
şekilde verir ve kuralları yazmalarını ister.
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Etkinlik 3.

Doğru mu?  
Yanlış mı?

Öğretmen önceden hazırladığı meyve ağacını ve sepetini tahtaya 
yapıştırır. Meyve ağacındaki elmaların üzerinde evde ve okuldaki 
güvenlik kurallarının doğru ve yanlış halleri bulunuyordur. 
Öğretmen dört tane öğrenciyi kutudan seçer ve tahtaya kaldırır. 
Onlara meyve ağacındaki doğru olanları bulup sepete atmaları 
gerektiğini söyler. Elmalarda yazanlar şunlardır:

-Merdivenlerden koşarak inip çıkmalıyız.

-Pencere ve balkonlardan aşağı bakarken çok eğilmeliyiz.

-Asansöre bir büyüğümüz olmadan kullanmamalıyız.

-Elektrikli aletler ve prizlerle oynamamalıyız.

-Tanımadığımız kişilere kapıyı açmamalıyız.

-Elimizi yıkadıktan sonra musluğu kapatmalıyız.

Özet 
Öğretmen derste öğrenilen tüm güvenlik kurallarını tek tek söyler. 
Daha sonra papatya kağıdında yazmayanları da söyler ve yazdırır 
o papatyayı panoya asacağını söyler.

Tekrar  
güdüleme 

Öğretmen öğrencilere “Bugün sizinle evde ve okulda uymamız 
gereken güvenlik kurallarını öğrendik ve uymazsak neler 
olabileceğini de artık biliyoruz. Bu kurallar sayesinde artık daha 
güvenli günler geçireceksiniz” der. 

Kapanış

Son olarak öğretmen baştaki soruya tekrar değinir ve “Şimdi baş-
taki sorumuza tekrar dönelim. Kurallar ve bizim güvenliğimiz 
arasında ilişki var mı diye sormuştum şimdi cevaplarınızı neden-
lerinizle beraber tekrardan söyleyin bakalım” der ve herkesten 
hızlı bir şekilde cevabını almaya çalışır.  Daha sonra öğretmen 
“Bugün her zamanki gibi dersi çok güzel dinlediniz bunun için 
size teşekkür ederim” der. 

Değerlendirme Öğretmen hazırladığı çalışma kâğıdını sınıfa dağıtır ve ne 
yapmaları gerektiğini söyler. 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı 
3. Sınıf Öğrencisi KÜBRA DAL tarafından 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Hayat Bilgisi 
Öğretim Dersi için Hazırlanmıştır. 
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ÖZET

Öğretmen, öğrenme öğretme sürecini planlanırken, Hayat Bilgisi Dersi Öğ-
retim Programı kazanımları, öğrencilerin sahip olduğu bilgi ve becerileri, sosyo-
ekonomik durumları,  dersin süresi, okulun ve sınıfın fiziki yapısı ile araç-gereç 
ve materyal durumlarını göz önüne alarak seçeceği strateji, yöntem ve tekniği be-
lirler. Öğretmenin stratejisi, eğitim kaynaklarını en verimli şekilde planlama ve 
uygulamadır. Hayat Bilgisi dersinde kullanılabilecek öğretim stratejileri, buluş yo-
luyla öğretim, araştırma inceleme ve sunuş yoluyla öğretim, yoluyla öğretimdir. 

Yöntem belirlene hedefe ulaşma için izlenen plandır. Yine bu derste kullanıla-
bilen öğretim yöntemlerinden bazıları, soru-cevap, anlatım, tartışma, örnek olay, 
proje, problem çözme, gösterip yaptırma, yaratıcı drama, ve gezidir. Öğretim tek-
niği ise öğretim yönteminin uygulamaya konulmasıdır. Hayat Bilgisi dersinde fay-
dalanılabilecek bazı öğretim teknikleri ise, beyin fırtınası, görüş geliştirme, deney, 
karşılıklı öğretim, geleceğe mektup, kart gösterme, hızlı tur, mutlu yüz, doğru mu? 
yanlış mı?, günlük tutma, resmin cevabı, birini ali birini ver, zihin filmi/sineması, 
rol oynama, eğitsel oyun, tik tak tok, masal kullanımı, ters çevrilmiş sınıf, çevri-
miçi tartışma panoları, RAFT, güç bombardımanı, gözlük öğretim teknikleridir. 
Hayat bilgisi dersinin daha eğlenceli ve verimli hale getirebilmek için sınıf öğret-
menlerin kullanacağı strateji, yöntem ve tekniklerle mümkün olacaktır. Bu bağ-
lamda hem öğretmen adaylarının hem de öğretmenlerin Hayat Bilgisi dersinde 
kullanabilecekleri öğretim stratejilerini, yöntemlerini ve tekniklerini bilmeleri ve 
uygulamaları önem arz etmektedir. 

192 Kuramdan Uygulamaya Hayat Bilgisi Öğretimi



DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Öğrencileri, gerçek yaşamı model 
alan ortamlara olmasını amaçlayan, 
öğrencilerin roller üstlenmesini, ka-
rarlar vermesini ve sonuçları karşı-
laştırmasını önemseyen teknik  han-
gisidir?
A) Rol oynama    
B) Beyin fırtınası   
C) Günlük yazma   
D) Deney     
E) Masal

2. Aşağıda verilmiş olan yöntem tek-
niklerden hangisi empati duygusu-
nun geliştirilmesinde diğerlerinden 
daha etkilidir?
A) Tartışma   
B) Gözlük 
C) Soru – cevap   
D) Günlük tutma    
E) Anlatım

3. Bu teknik bireyin okuduğu metne 
ilişkin eleştirel bir bakış açısı geliş-
tirmesini amaçlayan bir tekniktir. 
Öğrenci ve öğretmen okunan par-
çanın muhtevası hakkında birbirle-
ri ile konuşur ve sırasıyla diyaloga 
önderlik eder. Tanımlanan teknik 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) RAFT    
B) Geleceğe mektup  
C) Karşılıklı öğretim   
D) Ev ödevi    
E) Beyin fırtınası

4. Sınıf dışı yapılan çalışmalara ek ola-
rak ve dersi daha anlaşılır ve anlamlı 
kılmak için bir olay ya da varlığı, du-
rumu bulunduğu yerde belirli bir plan 
dahilinde incelenmesi olarak tanımla-
nabilir. Bu yöntem /teknik aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Zihin filmi   
B) Örnek olay   
C) Gezi   
D) Kart gösterme   
E) Çevrim içi tartışma panoları

5. Hayat Bilgisi dersinde kişisel temizlik-
te el ve diş bakımı hususunda dikkat 
edilmesi gerekenleri anlatan posterler 
hazırlar ve sınıfa asar daha sonra el yı-
kama ve diş fırçalamayı önce kendisi 
yapar ve daha sonra öğrencilerin yap-
masını ister. Bu öğretimde aşağıdaki 
yöntem/tekniklerden hangisi kulla-
nılmıştır?
A) Örnek olay   
B) Düz anlatım   
C) Tartışma   
D) Gösterip yaptırma  
E) Drama  

6. Bir öğretmenin anlatım yönteminde 
başarılı olabilmesi için aşağıdakiler-
den hangisine en fazla dikkat etmesi 
gerekir?
A) Konuyu öğrenciyi katmadan an-

latmalı
B) Görsel ve sözel destekleyici un-

surlar kullanmalı
C) Ses tonu hep aynı olmalı
D) Konuya ilişkin örnek vermeli
E) Dersi sınıfı sürekli dolaşarak iş-

lemeli

Hayat Bilgisi Öğretim Stratejileri, Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin... 193



7. Öğrencilerin hangi rolde 
yazacaklarına belirledikleri, bu rol-
de kime yazacaklarını karar verdik-
leri, yazım için hangi tarzı kullana-
caklarını (afiş, mektup, şiir, e-posta 
vb.) kendilerinin belirledikleri bir 
yazma etkinliğidir. Bu yazma tekniği 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Örnek olay   
B) Yaratıcı drama   
C) Anlatım   
D) RAFT     
E) Gösteri

8. Aşağıdakilerden hangisi soru-cevap 
yönteminin amaçlarından biri değil-
dir? 
A) Karar verme 
B) Hatırlama   
C) Anlama    
D) İstekli kılma  
E) Eleştirel düşünme

9. Araştırma inceleme yolu öğretim 
stratejini kullanacak bir öğretme-
nin başvurabileceği en etkili olan 
öğretim yöntemi hangisidir?
A) Gösterip Yaptırma  
B) Deney 
C) Problem çözme  
D) Soru cevap  
E) Gezi

10. Öğretim yöntemi seçilirken göz 
önünde bulundurulması gereken ilk 
ve en önemli faktör aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Kazanım
B) Aile   
C) Çevre   
D) Sosyal durum  
E) Zeka 

Cevap Anahtarı

1. A 2. B 3. C 4. C 5. D
6. B 7. D 8. D 9. C 10. A
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Kazanımlar

Bu bölümü okuduktan sonra,

• Hayat Bilgisi öğretiminde kaynak ve materyal kulllanımı ile ilgili temel 
kavramları açıklar. 

• Hayat Bilgisi dersinde kaynak ve materyal kullanmanın önemini açıklar.

• Hayat Bilgisi dersinde kaynak ve materyal hazırlarken dikkat edilmesi 
gereken ilkeleri kavrar.

• Hayat Bilgisi öğretiminde kullanılabilecek çeşitli kaynak ve materyalleri 
bilir.

• Hayat Bilgisi öğretiminde kullanılabilecek çeşitli kaynak ve materyalle-
rin özelliklerini ve nasıl kullanılacaklarını kavrar.

• Hayat bilgisi kazanımlarına uygun olarak öğretim materyallerini seçer, 
hazırlar.

Anahtar Kavramlar

Araç, Gereç, Öğretim Metaryali, Kaynak, Hayat Bilgisi Öğretimi.

Bölüm İçeriği

Giriş

Hayat Bilgisi Öğretiminde Kaynak ve Materyal Kullanımı ile İlgili  
Temel Kavramlar

7. BÖLÜM

HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KAYNAK 
VE MATERYAL KULLANIMI



Hayat Bilgisi Öğretiminde Kaynak ve Materyal Kullanmanın Önemi 

Öğretim Materyali Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken İlkeler

Hayat Bilgisi Öğretiminde Kullanılan Kaynaklar

Çocuk Dergileri

Çizgi ve Animasyon Filmler

Gazeteler 

Konu Alanı Uzmanı 

Interaktif Eğitim Siteleri

Sosyal Medya Araçları 

Çocuk Kitapları

Kamu Spotları

Görseller

Gerçek Eşya ve Modeller

Bulmacalar

Kuklalar

Yap-Bozlar

Özet

Bölüm Değerlendirme Soruları 

Kaynakça

GİRİŞ

İlkokul programları içerisinde önemli bir yeri olan 1.2. ve 3. sınıf ders prog-
ramlarında yer alan Hayat Bilgisi dersi, çocukların kendilerini ve çevreleri-
ni tanıdığı, temel değerleri kazandığı, çeşitli beceriler geliştirdiği önemli bir 
ders olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ders ile öğrenci kendi fiziksel özelliklerinin 
farkına varır, kendisinin diğer bireylerden ayıran temel özelliklerinin, ilgi alan-
larının, hoşlandıklarının, yapabildiklerinin ve yapmak istediklerinin neler ol-
duğunu keşfeder. Evinde, okulunda, toplumda ve ülkesinde neler olup bittiğini 
bu ders aracılığı ile öğrenir. Hayatını daha kaliteli, bilinçli ve duyarlı bir şekil-
de geçirmeye dönük bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkları kazanır. Çevresindeki 
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doğa olaylarını, bitkileri, hayvanları, mevsimleri, doğal afetleri, doğa ve insan 
ilişkilerini, doğayı korumada sorumluluk almayı bu ders aracılığı ile öğrenir. 
Ülkesinin temel özelliklerini, başkahraman Atatürk’ü, Türk Bayrağı’nı, İstiklal 
Marşı’nı temel kültürel miras ögelerini öğrenir, bu değerlerin korunması ve 
yaşatılması için temel sorumluluklarına  dönük tutum ve alışkanlıklar kaza-
nır. Ayrıca bilinçli tüketici, bilinçi vatandaşın temellerinin atılması bu ders ile 
olmaktadır. Kabapınar (2012)’a göre genel olarak Hayat Bilgisi dersi, çocuğun 
doğumundan itibaren geçen 6-7 yıldan bu yana dünyayı nasıl anlamlandırdı-
ğı merkeze alınarak, bundan sonraki yaşama ilişkin bilgi beceri ve değerleri 
kazandırmaya, çevresini fiziki ve sosyal boyutta anlamasına yardımcı olmaya 
çalışan bir derstir. 

Hayat Bilgisi dersi öğrencilerde kendini ve çevresini tanıma, kendini geliş-
tirerek çevresine uyum gösterme, çok yönlü ya da yaratıcı düşünme, problem 
çözme gibi özelliklerin temellerinin atıldığı bir derstir (Çilenti, 1988). Ayrıca 
Hayat Bilgisi dersi öğrencilerin daha nitelikli yaşam sürmeleri için yaşamı sı-
nıfa taşıyan en önemli derslerden birisidir. Bu derste öğrenciler hem toplumsal 
yapıyı hem de doğal gerçekleri keşfetme imkânını bulurlar. Bu yüzden bu ders, 
öğretmenler tarafından basit bilgi, becerilerden oluşmuş olması nedeniyle basite 
alınmamalı, eğitsel açıdan öğrencilerin yaşlarına uygun olarak iyi düşünülmüş 
etkinliklerle, araç gereç ve kaynaklarla zenginleştirilerek değerlendirilmeli-
dir (Baysal ve Göksel, 2014). Hayat Bilgisi dersi bir çok bilgi, beceri tutum ve 
alışkanlıkların kazanıldığı bir ders olduğu için bu derste öğretmenlerin farklı 
kaynak ve materyalden yararlanmaları önemlidir. Hayat Bilgisi Dersi Öğretim 
Programı öğrencilerin farklı kaynaklarla etkileşim içerisinde olarak öğrenmele-
rini öngörmektedir. Öğretmenlerin öğrencilerin farklı kaynaklara ulaşabilmeleri 
için farklı etkinliklerle derslerini yürütmeleri gerekmektedir. Farklı etkinlikler 
sağlanmasının yollarından birisi de çeşitli öğretim materyallerinin kullanılması-
dır (Nalçacı, 2014). Bu derste öğretmenlerin yararlanabileceği bir çok öğretim 
materyali ve kaynak bulunmaktadır. Öğretmenler Hayat Bilgisi dersi kazanım-
larına uygun olarak seçecekleri veya geliştirecekleri materyal ve kaynaklarla 
dersin daha verimli ve nitelikli geçmelerini sağlar. Bu bölümde Hayat Bilgisi 
öğretiminde kaynak ve materyal kulllanımı ile ilgili temel kavramlar, kaynak ve 
materyal kullanmanın önemi ve yararları açıklandıktan sonra öğretmenlerin 
derslerinde kullanabilecekleri öğretim materyalleri ve kaynaklar özellikleri ile 
açıklanacak kazanımlarla ilişkilendirilerek örnekler verilecektir. 
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Şekil 1. Hayat Bilgisi Kelime Bulutu

HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KAYNAK VE MATERYAL  
KULLANIMI İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

Herhangi bir işi yapma ve öğrenmede kolaylık sağlamak amacıyla kulla-
nılan yazı tahtası, dolma kalem, dia vb. gibi malzemelere araç; tebeşir, mü-
rekkep, pil, deney tüp, vb. gibi bir işi yapmada kullanılan ve tükenen madde-
lere de gereç denir (Sever, 2011). Öğretim araçları, tebeşir ve kâğıttan başlayarak 
günümüzde bilgisayar ve bilgisayarla ilişkili teknolojilere kadar basitten karmaşığa 
çeşitlilik göstermektedir. Materyal oluşturabilmek için araçlar gereklidir. Bu 
araçlar okul içinde ve dışında olabilir. Yazı tahtası bir araçtır, üzerinde tebeşirle 
veya tahta kalemiyle bir işlem, bir resim, grafik, yazı vb. oluşturulduğu za-
man bir ders materyali haline gelir (Yanpar, 2005). Öğrencinin öğrenmesini 
etkileyen ders içinde kullanılan malzemelere öğretim materyali denilir (Duman, 
2015). Öğretim materyalleri, öğrencilerin bilgi, beceri, yetenek ve becerilerini 
geliştirmek, bilgilerin transferini kolaylaştırmak ve onların bütün eğitim ge-
lişimlerine katkıda bulunmak için, öğrenme ve öğretmede kullanılan eğitim 
kaynaklarıdır (Lashley, 2019). Paykoç (1991) öğretim materyallerinin, öğretim 
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sürecinde öğrencilere bilgi, beceri, tutum ve değerlerin kazandırılması ama-
cıyla kullanılan tüm araç-gereçler ve kaynakları kapsadığını belirtmektedir. 
Öğretim teknolojisi, iletişim devriminin oluşturduğu, öğretmen, kitap ve yazı 
tahtası yanında öğretimsel amaçlar için kullanılan kitle iletişim araçlarıdır. Te-
levizyon, filmler, bilgisayarlar ve diğer donanım ve yazılımlar öğretim tekno-
lojisini oluşturan araçlardır (Yalın, 2010). Ayrıca, öğretim teknolojisi, öğrenme 
ve öğretme süreçlerinde kullanılan araç ve materyaller olarak tanımlanabilir 
(Şahin Yanpar ve  Yıldırım, 1999).

HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KAYNAK VE MATERYAL  
KULLANMANIN ÖNEMİ

Hayat Bilgisi ilkokul 1. 2. ve 3. sınıflarda verilen bir ders olduğu için 
öğrencilerin gelişim özelliklerinden dolayı derslerde kaynak ve materyal kul-
lanmak önemli ve gerekli görülmektedir. Öğretim materyalleri Hayat Bilgisi 
derslerinde merkezi bir rol oynamaktadır (Perry & diğerleri, 2017; Shogren 
& diğerleri, 2017). Çünkü öğrencilerin bilişsel gelişim açıdan somut işlemler 
döneminde olmaları öğretmenlerin bu derste  kaynak ve materyal kullanma-
sını zorunlu kılmaktadır. Öğrencilerin doğaya ve sosyal yaşantıya ait bilgileri 
öğrenirken farklı kaynaklardan ve materyallerden yararlanılması öğrenilenlerin 
daha kalıcı olmasını sağlar. Öğrenciler hayata dair öğrenilen bilgileri ezberle-
me yoluna gitmez, öğrencilerde  anlamlı öğrenmeler gerçekleşir. Yine bu ko-
nulara ilişkin bilgi, beceri tutum ve değerleri kazanırlarken, derslerde kaynak 
ve materyal kullanılması derslerin daha eğlenceli, keyifli geçmesini sağlar ve 
böylece öğrencilerin derse karşı olumlu tutum geliştirmeleri sağlanır. Yapılan 
araştırmalarda (Gamage 2019; Khalida, Meeraha & Halim 2010; Kurtdede Fi-
dan, 2008) öğretmenler derslerde kaynak ve materyal kullanımının dersi daha 
zevkli hale getirdiğini, işbirliğini artırdığını, öğrenci motivasyonunun arttığını 
ve kalıcı öğrenmeyi sağladığını bildirmişlerdir. 

Hayat Bilgisi dersinde öğrenciler için üç boyutlu materyaller somut öğ-
renmeyi sağlar. Bu nedenle bu tür materyallere derslerde daha çok yer veril-
mesi gerekmektedir.  Öğrenciler konularla ilgili olarak kendileri de materyal 
hazırlayabilirler. Ayrıca, derste öğrenciler oyun oynamaktan zevk aldıkları için 
bulmacalar, kart oyunları yap-bozlar, eğitim amaçlı CD’ler kuklalar vb.  kulla-
nılabilir (Yanpar Şahin, 2002). Derslerde İhtiyaç duyulan araç gereçlerin temi-
ni sosyo-ekonomik durumla yakından ilişkilidir. Ancak ilkokulda özellikle de 
Hayat Bilgisi dersinde kullanılan araç ve gereçler mutlaka son teknoloji ürünü, 
ekonomik açıdan elde edilmesi zor nesneler olmamaktadır. Öğrencilerin bece-
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ri anlamında yaratıcılığını da ortaya çıkaran günlük hayattan nesnelerde araç 
gereç olabilmektedir. Öğrencilerin beceri ve yaratıcılıklarını açığa çıkaracak 
uygulamalarla hem öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlanacağı hem de öğren-
cilerin ihtiyaç duydukları materyalleri kendilerinin geliştirebileceği düşünül-
mektedir (Kurtdede Fidan, 2008). 

Derslerde öğretim materyalinin tasarımı ve kullanımı önemlidir. Çünkü 
öğrenciler bu materyallerle gerçekleştiridikleri etkileşimler ile öğrenirler 
(Duman, 2015). Hayat Bilgisi dersi tamamen somutlaştırılması gereken bir 
derstir. Bu derste zengin materyal kullanılması gerekmektedir. Hayat Bilgisi 
dersinde gerek doğa ile ilgili konularda gerekse sosyal konularda öğrenciyi aktif 
hale getirmek için materyaller önemlidir. Materyaller öğrencileri aktif hale ge-
tirmenin yanında çeşitli zeka alanlarına da hizmet eder. Renk, ses, hareket vb. 
öğrencilere çok yönlü uyarıcı sağlar (Yanpar Şahin, 2002).

Hayat Bilgisi dersinde kullanılan kaynak ve materyaller öğrencilerin, ilgi 
ve dikkatlerini artırmakta, öğrenilecek konu üzerinde pratik yapma imkanı 
sağlayarak, konunun daha kolay anlaşılmasını sağlamakta ve öğrencilerin 
derse daha istekli katılmalarına yardımcı olmaktadır (Halis, 2002). Dersler-
de materyal kullanmak öğrencileri ezbecilikten kurtarmakta (Semerci, 2006), 
onların akademik başarılarını artırarak (Arslan, 2008; Can, 2009) öğretim 
faaliyetinin verimliliğini arttırmaktadır (Yanpar Şahin, 2002; Kurtdede Fidan, 
2008; Can, 2009; Yalın, 2010;). Öğretim materyalleri öğrencilerin konuyu fark-
lı açılardan anlayabilmelerinde ve içselleştirmelerinde önemli bir yardımcı 
olarak görülür (Yalın, 2010; Nwike & Catherine, 2013; Perry & diğerleri, 2017; 
Shogren & diğerleri, 2017). Hayat Bilgisi öğretiminde kaynak ve materyal kul-
lanmanın önemine ilişkin bilgiler Şekil 2’de verilmiştir. 

Hayat Bilgisi Öğretiminde 
Kaynak ve Materyal  
Kullanmanın Önemi

Kalıcı Öğrenme

Anlamlı Öğrenme Somutlaştırma Çeşitli zeka alanlarına ulaşma

Birden çok duyu organına hitap 
etme İlgi ve dikkat çekme Motivasyonu artırma

Derse karşı olumlu tutum geliştirme Eğlenceli olma

Şekil 2. Hayat Bilgisi Öğretiminde Kaynak ve Materyal Kullanmanın Önemi
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ÖĞRETİM MATERYALİ HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ  
GEREKEN İLKELER

Sınıf öğretmenleri Hayat Bilgisi öğretiminde öğretim materyali hazırlarken 
şu ilkelere dikkat etmesi materyallerin etkili ve nitelikli olmasını sağlayacaktır. Bu 
ilkeleri Şahin Yanpar ve Yıldırım (1999) şu şekilde ifade etmektedir: 

• Öğretim materyali basit, sade ve anlaşılabilir olmalıdır.

• Öğretim materyali programın, dersin ve konunun amaçlarına uygun 
seçilmeli ve hazırlanmalıdır.

• Öğretim materyali konuyla ilgili tüm bilgileri değil, önemli, özet bilgi 
ve becerileri içermelidir.

• Öğretim materyalinde kullanılacak görsel ögeler (resim, renk, 
grafik vb.) önemli noktaları vurgulamak amacıyla kullanılmalı aşırı 
olmamalıdır.

• Öğretim materyalinde kullanılan yazılı ve görsel öğeler öğrencilerin 
gelişim özelliklerine uygun olmalı ve gerçek hayatla tutarlılık 
göstermelidir.

• Öğretim materyali öğrenciye uygulama ve alıştırma imkanı 
sağlamalıdır.

• Tekrar tekrar kullanılabilir dayanıklılıkta olmalı hemen zarar görme-
melidir.

• Kolaylıkla geliştirilebilir, değiştirilebilir ve güncellenebilir olmalıdır.

Sınıf öğretmenlerinin Hayat Bilgisi derslerinde öğretim materyali hazırlarken 
yukarıda sıralanan ilkelere dikkat etmeleri hem derslerin etkili olmasını hem de 
materyallerin nitelikli ve kullanışlı olmasını sağlayacaktır. Hayat Bilgisi dersleri-
nin içeriği kapsamlı  olduğu için bu derslerde öğretmenlerin yararlanacağı bir çok 
kaynak ve materyal bulunmaktadır. Bu bölümde, Hayat Bilgisi derslerinde konula-
rın içeriğine göre öğretmenlerin kullanabileceği kaynaklar ve materyallerin neler 
olduğu açıklanmıştır. 

HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR

Hayat Bilgisi derslerinde öğretmenlerin kullanabileceği birçok kaynak bulun-
maktadır. Bu kaynaklar çeşitli başlıklar altında toplanabilir. Teknolojik, kültürel, 
edebi, toplumsal vb. gibi sıralanabilir. Bu bölümde öğretmenlerin derslerinde kul-
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lanabileceği basılı ve dijital kaynaklar tek tek ele alınarak açıklanacaktır. Hayat 
Bilgisi öğretimde kullanılan kaynaklar Şekil 3’ te verilmiştir .

Çocuk  
Dergileri

Kamu Spotları

Çocuk  
Kitapları

Sosyal Medya 
Araçları

Youtube

İntiraktif Eğitim 
Siteleri

Konu Alanı 
Uzmanları

Gazeteler
Hayat Bilgisi Öğretiminde 

Kullanılan Kaynaklar

Eğitim Bilimiş Ağı (EBA) 
Özel Eğitim Siteleri

Çizgi ve  
Animasyon 

Filmler

Şekil 3. Hayat Bilgisi Öğretiminde Kullanılan Kaynaklar

Hayat Bilgisi öğretiminde kullanılan kaynaklar Şekil 3’te görülmekte-
dir. Bunlar; Çocuk dergileri, çizgi ve animasyon filmler, gazeteler, konu alanı 
uzamanı, interaktif eğitim siteleri (Eğitim Bilişim Agı-EBA vb.), sosyal medya 
araçları (Youtoube vb.), çocuk kitapları ve kamu spotları olarak sıralanabilir. 

Çocuk Dergileri

Çocuk dergileri; bilimsel gelişmeleri, farklı sporları, yaşam biçimlerini, 
teknolojiyi, hayvanları veya coğrafi temaları ele alarak çocukların dünyasına 
farklı boyutlar kazandıran süreli yayınlardır. Çocuk dergilerinin içeriklerinde 
yer alan, çocukların ilgisini fazlasıyla çekebilecek görsel, fotoğraf ve metin-
ler, etkinlik sayfaları vb. sayesinde diğer edebi ürünlerden ayrıcalıklı duruma 
gelmektedir (Duran ve Özkul, 2018). Çocuklar için hazırlanan süreli yayınların 
okunması ve tüketilmesi daha kolay olduğu için kitaplara oranla çocukların daha 
çok ilgisini çekmektedir (Okay, 1999). Eğitimde kullanılan çocuk dergileri fark-
lı kollara ayrılmaktadır. Çocuk dergileri temelde genel çocuk dergileri, ünite 
dergileri, okul ve sınıf dergileri olmak üzere üç başlık altında toplanmaktadır. 
Ünite dergileri yardımcı ders malzemeleri olarak çeşitli yayın kuruluşları ta-
rafından hazırlanmaktadır. Okul veya sınıf dergilerinin nasıl çıkarılabileceği-
nin ölçütleri Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı genelgelerle belirlenmektedir. 
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Daha geniş bir kitleye hitap eden ve estetik değerleri de barındıran dergiler 
genel çocuk dergileridir (Gürel, Temizyürek ve Şahbaz, 2007). Çocuk der-
gilerinin en önemli özellikleri; çocukları ilgilendiren, haber, olay ve bilimsel 
gelişmelerin yansıtıldığı iletişim aracı olmalarıdır. Yani çocuk edebiyatının 
diğer ürünleri gibi tek boyutlu değillerdir. Edebiyatın birçok türünün, haber-
cilik teknolojisinin ve iletişimin göz önünde bulundurulduğu çocuk edebiyatı 
ürünleridir (Yalçın ve Aytaş, 2011). 

Çocuk dergilerinin, her dönemde hitap ettikleri öğrencilerin gelişim 
özelliklerine duyarlı davrandıkları söylenebilir (Hazar ve Işık, 2017). Çocuk 
dergileri, her dönemde çocukların ilgisini çekmiştir (Balcı, 2003). Çocuk 
dergilerinde, çocuk eğitimi, okul yaşantısı, eğitim sorunları, eğitim görüşleri, 
ailenin ve toplumun eğitime bakışı, eğitim uygulamaları gibi genel ve özel alanlara 
ilişkin çok sayıda bilgi yer almaktadır (Şimşek, 2018). Çocuk dergilerinin, 
çocuklara değer kazandırma açısından da önemli eğitsel araçlardan olduğu 
söylenebilir (Yılmaz ve Duman, 2018). Yapılan araştırmalarda (Alabaş ve Kamer, 
2016; Alabay ve diğerleri, 2018; Okumuş, 2018; Yeter, 2019) çocuk dergilerinin 
ilkokudaki derslerin öğretim programlarında (Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, 
Türkçe,) yer alan değerlere önemli oranda yer verdiği tespit edilmiştir.  

Hayat Bilgisi dersi çocuklara yaşam için gerekli olan temel değerleri ka-
zandıran önemli bir ders olduğundan ilkokulda öğretmenler bu derste çocuk 
dergilerinden yararlanabilir. Hem temel değerlerin kazandırılmasında hem 
de Hayat Bilgisi dersine ait bir çok bilgi ve becerilerin kazandırılmasında ço-
cuk dergileri önemli  eğitsel araçlar olarak görülmektedir. Çocuk dergileri ge-
nelde güncel konuların ele alındığı ama Hayat Bilgisi dersi kazanımlarını da 
çoğunlukla içeren yazılı ve görsel kaynaklardır. Bu nedenle, Hayat Bilgisi Öğretim 
Programı’nda yer alan kazanımlarla örtüşen, öğretmen tarafından kategorisinin 
iyi seçildiği pek çok çocuk dergileri derslerde rahatlıkla kullanılabilir.

Çizgi ve Animasyon Filmler 

Çocukların sevdiği televizyon yapımlarından biri olan çizgi film; “bir konuyla 
ilgili olarak karakterlerin hareketlerini belirtecek biçimde art arda çizilmiş 
resimlerden oluşan sinema filmi” şeklinde tanımlanmıştır (TDK, 2019). Çizgi 
filmlerin, iyi bir eğitim ve bilgi kaynağı olduğu söylenebilir. Çocuklar bu dün-
yanın bilgi, beceri, tutum ve değerlerini çizgi filmlerle öğrenmektedir. Çizgi 
filmlerdeki olaylar, kahramanların karakterleri ve davranışları çocukları etki-
lemektedir. Bu nedenle özellikle çocuğun içinde bulunduğu toplumun değer-
ler sistemini yansıtan çizgi filmleri izleme imkânının ona sunulması gerek-
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mektedir (Cebeci ve Demir, 2018). Habib & Soliman (2015) çizgi filmlerin 
çocuk üzerinde toplumun kurallarını ve değerlerini öğretme de birçok olumlu 
etkisi bulunduğunu ifade etmektedir. Ayrıca,  nezaket kurallarına uygun bir şe-
kilde konuşma ve davranma, yardıma ihtiyacı olan yaşlılara, arkadaşlara, yok-
sullara yardım etme, işbirliği yapma, bir problem ile karşılaştığında problemi 
çözme yöntemlerini öğrenme, farklılıklara saygı duyma, hoşgörülü olma gibi 
değerlerin ve toplumsal ögelerin çocuklara kazandırılmasında çizgi filmlerin 
önemli bir kaynak olarak kullanılabileceğini belirtmektedir. Hayat Bilgisi der-
sinde de yukarıda ifade edilen değer ve toplumsal ögelerin olduğu bir çok ko-
nunun olduğu söylenebilir. Bu nedenle sınıf öğretmenleri dersin kazımlarına 
uygun olarak önceden incelediği çizgi filmleri derslerinde birer kaynak olarak 
kullanabilir. Bu dönem çocuklarının sevdiği bir kaynaktan yararlanarak dersi-
ni işlemesi Hayat Bilgisi dersinin verimliliğini artıracaktır. 

Khalida, Meeraha & Halim (2010)’e göre, çizgi filmlerin derslerde öğre-
tim materyali olarak kullanılması ile öğrencilerin derse yönelik motivasyonu, 
dikkat ve ilgisi artmakta, öğrenme-öğretme sürecine aktif katılımı sağlamakta, 
can sıkıntısı ve davranış bozuklukları azalmaktadır. Gamage (2019), çizgi film 
kullanımının, öğrencinin motivasyonunu ve katılımını sağlamanın önemli bir 
yolu olduğunu, öğrencilerin düşünme becerilerini harekete geçirme ve tartışma 
becerilerini geliştirme potansiyelinin olduğunu belirtmiş; bunun yanı sıra çiz-
gi filmlerin ve çizgi filmlerle bağlantılı olarak verilen görevlerin, öğrencilerde 
işbirlikçi öğrenmeyi ve sosyalleşmeyi olumlu şekilde artırdığını vurgulamıştır. 

 Hayat Bilgisi dersinin farklı sınıf düzeylerine ait kazanımlarının Rafa-
dan Tayfa  çizgi filminde Ekmek Teknesi bölümünde  yer aldığı görülmektedir. 
Bu kazanımlar; “HB.1.6.3. Yakın çevresinde bulunan hayvanları ve bitkileri 
korumaya özen gösterir. HB.2.2.7. Yakın çevresindeki yardıma ihtiyaç du-
yan insanlara karşı duyarlı olur. HB.3.1.7. Okuldaki sosyal yardımlaşma 
ve dayanışmayla ilgili çalışmalara katılmaya istekli olur. HB.2.6.2. Bitki 
yetiştirmenin ve hayvan beslemenin önemini fark eder.” olarak sıralanabilir. 
Yine aynı bölümde programda yer alan bir çok değere (Yardımseverlik, So-
rumluluk, Dostluk, Adalet, Dürüstlük, Sevgi, Sabır ve Saygı) ve beceriye (İşbir-
liği, İletişim, Karar Verme vb. gibi) yer verildiği söylenebilir. Yine günümüzde 
TV kanallarında yer alan Keloğlan Masalları, Doru, Küçük Hazerfen, Ege 
İle Gaga, Maysa ve Bulut, Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu, Ozi, Elif ve 
Arkadaşları vb. gibi çizgi filmlerinde Hayat Bilgisi dersinin kazanım, değer ve 
becerilerine yer verildiği görülmektedir. Çetin (2018), TRT Çocuk kanalında 
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yayımlanan Keloğlan Masalları adlı çizgi filmi incelediği araştırmasında, en 
çok vurgulanan değerlerin kültürel mirasa duyarlılık ve dayanışma olduğu so-
nucuna ulaşmıştır. 

Animasyon filmler, hikayelerin görsel işitsel versiyonlarıdır. Bireyle-
ri eğlendirerek, düşündürerek hem bilgilerini hem de duygularını geliştirir 
(Gómez ve García, 2020). Aley & Hahn (2020)’a göre animasyon filmler ço-
cukları sosyal, kişilik, bilişsel ve cinsiyet rolleri üzerinde önemli şekilde etki-
lemektedir.  Başarılı bir animasyon filmi, sadece olaylar dizisi ile değil, aynı 
zamanda etkileyici karakterleriyle de izleyiciyi etkilemektedir. Özellikle ani-
masyondaki karakterlerin çeşitli duygular yaşaması, bireylerin o duygulardan 
etkilenmesine ve o duyguları da öğrenmesini sağlamaktadır  (Zong, Qi,  & 
Zong, 2020).  Gómez & García, (2020), Hayvanlar Şehri animasyon filmi 
aracılığıyla öğrencilerin çoklu zeka alanlarına yönelik proje temelli yaklaşımı 
kullanmışlar ve öğrencilerde kendi alanlarında ilerlemeler olduğunu ve der-
se yönelik olumlu tutum geliştirdiklerini tespit etmişlerdir. Zong, Qi & Zong, 
(2020) yaptıkları araştırma sonucunda, Kunfu Panda animasyon filminin 
cesaretli olmayı, başarılı olmak için dürüstlükten vazgeçmemeyi ele alan, en 
iyi animasyon filmler arasında olduğunu vurgulamışlardır. Kabooha (2016), 
araştırmasında derslerde kullanılan filmler aracılığıyla öğrencilerin moti-
vasyonlarının ve dersteki etkileşimlerinin arttığını belirlemiştir. Animasyon 
filmler, öğrencilerin insani ve toplumsal değerleri kazanmalarında önemli bir 
araçtır. Bunun yanı sıra animasyon filmler, estetik ve sanatsal değerlerin geliş-
mesinde mükemmel eğitim araçlarıdır (Żebrowski, 2017). Kenna ve  Waters 
(2017), öğrencilerin mekanı algılama becerisi kazanması ve çevreye ait temel 
kavramları öğrenmesi için filmlerden yararlanmanın etkili olacağını vurgula-
mıştır. Özellikle, Arabalar, Karlar Ülkesi, Uçaklar ve Madagaskar (1, 2, 3) 
animasyon filmlerinde çevre ve coğrafi kavramların yer aldığını öğretmenle-
rin derslerinde bilinçli olarak bu filmlerden yararlanmalarının derslerin sevil-
mesine ve öğrencilerin güncel yaşamla bağlantı kurmalarına katkısı olacağını 
ifade etmiştir. Turhan (2018), animasyon filmlerini incelediği araştırmasında, 
animasyon filmlerde en çok vurgulanan değerin sevgi değeri (aile, hayvan ve 
doğa sevgisi) olduğunu belirlemiştir. Ayrıca, İnanılmaz Aile Küçük Prens, Ters 
Yüz ve Yukarı Bak, Oyuncak Hikayesi  Wall-e  vb. gibi animasyon filmlerden 
yararlanılabilir. Animasyon filmlerin Hayat Bilgisi dersine ait kazanım, beceri 
ve değerleri içerdiği söylenebilir. Öğretmenler, Hayat Bilgisi dersi konularıyla 
bağlantılı filmleri araştırıp önceden izlemesi ve film sonrası yapılacak etkinlik-
lerin de neler olacağını planlaması anlamlı öğrenmeler için önemlidir.
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Gazeteler 

Gazeteler, güncel bilgiye ulaşılabilecek en kolay kaynaklardan biri olması açı-
sından öğrenme-öğretme amaçlı kullanılabilmektedir. Gazeteler içerdikleri farklı 
konulardaki (şehir, ülke, dünya, ekonomi, sağlık, bilişim, kültür-sanat, spor, eği-
tim vb.) haberler, zengin görsel unsurlar (resim, fotoğraf, şema, grafik, harita vb.) 
ve her düzeyde (okul öncesinden, yükseköğretime) içerdikleri bilgilerle her derste 
kullanılabilecek bir araçtır. Gazeteler, ders ve ders kitaplarından edinilen bilginin 
pekiştirilmesinde ve hedeflenen becerilerin kazanılmasında, günlük yayınlanma-
sı açısından “her gün yenilenen bir kitap” işlevi görmektedir. Böylece gazete ku-
pürleri, ders kitabından daha ucuz; kesilebilmesi, yapıştırabilmesi, katlanabilmesi 
açısından da etkili bir kaynaktır. Bu açıdan gazetenin tamamı değil; konu ve içerik 
ile ilgili gazete kupürünün eğitim açısından kullanımı esas alınmaktadır (MEB, 
2008). Gazeteler, haberlerle bireylerin ve toplumların düşüncelerini ve kararları-
nı etkileyebilecek güce sahiptir (Jarman & McClune, 2001). Gazeteler derslerde 
öğretim kaynak ve materyali olarak kullanılabilir. Sınıf öğretmenlerinin Hayat 
Bilgisi kazanımlarına uygun olarak gazatelerden yararlanması konuların günlük 
yaşamla bağlantısını kolaylaştıracak ve  öğrencilerin konuları somutlaştırmasını 
sağlayacaktır. Jarman & McClun (2001), günlük yaşamla bağlantı kurma, öğren-
cileri bilime teşvik etme, gazetelerdeki görselleri ve grafikleri kullanma, güncel 
bilgileri sunma, bilimi yerel konularla ilişkilendirme, öğrencilere proje çalışmala-
rında kaynak olarak gazeteleri önerme ve öğrencilerin küresel bir bakış açısı ka-
zanmalarını sağlama için Hayat Bilgisi ve Fen Bilimleri derslerinde öğretmenlerin 
gazete kullandıklarını belirlemişlerdir. Gazeteler incelendiğinde Hayat Bilgisi ka-
zanımları ile ilişkilendirilebilecek güncel haberlerin ve olayların olduğu görüle-
bilir. Öğretmenler öğrencilerin gelişim özelliklerini de göz önünde bulundurarak 
gazete haberlerinden derslerinde ilişkilendirmeler yapabilir, öğrencilere gazeteler-
den yararlanacakları farklı uygulamalar yaptırabilir. 

Konu Alanı Uzmanı 

Hayat Bilgisi derslerinde öğretmenler konunun içeriğine göre farklı kişile-
ri sınıfa davet edip konuların birincil kaynaktan öğrenilmesini sağlayabilirler. 
Böylelikle hem öğretmenler toplumdaki farklı alanlardaki uzmanların bilgi ve 
deneyimlerinden yararlanabilir hem de bu konu alanı uzmanları öğrencilerin ko-
nuları daha derinlemesine öğrenmelerine yardımcı olabilir. Öğrenciler ders kitap-
larında öğrendikleri bilgiler ile konu alanı uzmanından öğrendiği bilgiler arasında 
bağlantı kurar ve böylece onların günlük yaşamla önemli bağlantı kurmaları ko-
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laylaşır.  Öğrenciler farklı bakış açıları ile konu alanı uzmanlarından bilgi, beceri 
ve davranışları daha kolay öğrenebilir.  Öğretmenler alandan uzmanlarla sürekli 
işbirliği içerisinde olabilir. Bu bağlantılar, okul duvarlarının ötesinde uzmanlar 
ve toplum arasında derin işbirliği ve ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlar.  Hayat 
Bilgisi derslerinde farklı meslek gruplarında çalışan aileler, resmi kurum ve ku-
ruluşlarda ya da sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar, farklı meslek gruplarında 
çalışan bireyler, aile büyükleri, bilim insanları, sanatçılar, sporcular vb. gibi kişiler  
konu alanı uzmanları olarak sınıfa davet edilebilir. Aynı zamanda öğrencilerle bir-
likte bu kurum ve kuruluşlarda çalışan bireylere ziyaretler yapılabilir. 

Interaktif Eğitim Siteleri

Hayat Bilgisi derslerinde öğretmenler interaktif eğitim sitelerinden de yarar-
lanabilirler. Özellikle  Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 
geliştirilen ve başta öğretmen, öğrenci olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarının 
yararlanabileceği Eğitim Bilişim Ağı (EBA) öğretmenlerin Hayat Bilgisi dersin-
de yararlanabileceği önemli dijital eğitim platformudur. EBA içeriğinde e-dergi, 
e-kitap, video, ses, görsel, e-doküman, yarışma, içerik üretimi, EBA dosya, EBA 
ders, e-kurs, paylaşım ve portaller gibi çeşitli modüller bir bilişim ağıdır. Gün geç-
tikçe içeriğinin zenginleştirildiği, yeniliklerin eklendiği bir sitedir (EBA, http://
www.eba.gov.tr). Bunun yanında öğretmenlerin yararlanabileceği özel interaktif 
eğitim siteleri de (Morpa Kampüs, Okulistik, Vitamin) bulunmaktadır. 

Hayat Bilgisi derslerinde bu Interaktif eğitim sitelerinde bulunan her konuya 
uygun olarak hazırlanan ödevler, interaktif etkinlikler, çalışma kâğıtları, oyunlar, 
müzikler, belgeseller ve görseller öğretmenler tarafından konulara uygun olarak 
kullanılabilir. EBA’yı kullanan öğretmenlerin çoğunluğu,  platformun öğretmenler 
açısından olumlu etkileri arasında en büyük katkısının görselliği artırdığı için öğ-
rencilerin derse olan motivasyonlarını olumlu yönde etkileyeceği görüşünü pay-
laşmışlardır (Türker ve Güven, 2016). Ayrıca yapılan bir araştırmada öğretmenler 
bu  sitelerden yararlanmanın öğrencilere; kalıcı öğrenmeyi sağlama, onların dik-
katlerini çekme, öğrencileri bireysel öğrenmeye yönlendirme, motive olmalarını 
sağlama gibi faydaları olduğunu belirtmişlerdir (Kurtdede Fidan, 2017). Brad & 
diğerleri (2015)’nin, araştırmalarında eğitim sitelerindeki oyunların çocukların 
problem çözme, motivasyon, ilgi ve hedef koyma ve planlama becerilerinin art-
tığını gözlemlemişlerdir. Ayrıca gerçek yaşamda kullanılan somut kavramları ve 
teorileri öğrencilerin daha iyi anladığını belirlemişlerdir.
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Sosyal Medya Araçları 

2000’li yılların başında ivme kazanan Internet, yaşamın her alanını etkilede-
ği gibi eğitimi de etkilemiştir. Günümüzün önemli Internet olanaklarından olan 
sosyal ağlar, ilkokuldan üniversite eğitimine kadar farklı eğitim seviyesi ve yaştaki 
bireylerin etkin şekilde kullandığı ve zamanlarının büyük çoğunluğunu geçirdiği 
yerlerin başında gelmektedir. Bu nedenle eğitim sürecinin okul dışına çıkarılması, 
sosyal ağların eğitimde bir ortam ve kaynak olarak kullanılması çağın bir gereği 
olarak gösterilebilir (Çoklar, 2013). Günümüzde öğrenciler cep telefonları, dijital 
kameralar ve her yerde bulunan internet dahil olmak üzere yaygın bir teknoloji 
dünyasında büyüdüler. YouTube, Podcasting, Bloglar, Wikis ve RSS şu anda Web 
2.0 uygulamalarıdır. Bunlar eğitimde yeni bir araç setinin kullanımı için değişen 
pedagojik bir paradigmayı temsil etmektedir. Bu sosyal ağlardan eğitimde çeşitli 
şekilde yararlanılmaktadır. Web 2.0 teknolojileri, eğitimcilere, öğrencilerin yeni-
likçi medya kullanımı yoluyla işbirlikçi içerik oluşturma, akran değerlendirmesi ve 
öğrencilerin motivasyonu gibi uygulamalara katılmaları için birçok olanak sağlar. 
Bunlar, öğrencilerin  öğrenme deneyimlerini artırmada ve onlara otantik öğrenme 
görevlerinin verilmesinde kullanılabilir (Duffy, 2008). Alp ve Kaleci (2018) tara-
fından youtube’in eğitim materyali olarak kullanılmasına yönelik yapılan araştır-
mada, öğrenciler youtube ile işlenen derslerin eğlenceli olduğunu, konuların daha 
kolay öğrenildiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca başarı üzerinde de olumlu katkıları 
olduğu tespit edilmiştir. 

Hayat Bilgisi derslerinde videolardan yararlanılabilir. Youtube’daki videolara 
kolay ve hızlı ulaşım öğretmene kolaylık sağlar. Video güçlü bir eğitim ve moti-
vasyon aracı olabilir. Video kendi başına bir amaç değil, öğrenme hedeflerine ve 
amaçlarına ulaşmak için bir keşif aracıdır. Köksal (2015)’a göre, video tüm eğitsel 
ortamlarda, tüm sınıfla, küçük gruplarda veya bireysel olark kullanılabilir. Hemen 
hemen her konu ve öğretim alanı (bilişsel, duyuşsal, psikomotor) için videolar 
bulunmaktadır. Videolar öğrencileri istenilen her yere götürüp, onların ilgileri-
ni sınıf duvarlarının ötesine taşır. Sınıfa getirilemeyecek kadar büyük veya çıplak 
gözle görülemeyecek kadar küçük objeler videolar yardımı ile incelenebilir. Güneş 
tutulması gibi gözlemlemesi tehlikeli olan olaylar güvenli bir şekilde gözlemlene-
bilir. Video turları ile ulusal parklar, doğal  alanlar, müzeler, mekanlar istenilen her 
yer gezilebilir. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen insanların videoları izletilerek 
kültürel farkındalık geliştirilebilir. Deneyler, çeşitli psikomotor becerilere yönelik 
videolardan da yararlanılabilir. 
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Çocuk Kitapları

Çocuk edebiyatı, eğitim sistemlerinde önemli bir eğitim aracı olarak rol 
oynar. Çocuk edebiyatı, hem mevcut değerleri korumak ve güçlendirmek 
için, hem de kültürün kazandırılması için bir araç olarak görülebilir. Çocuk 
edebiyatı kapsamında olan hikayeler, masallar, romanlar gibi edebi ürenler ara-
cılığıyla çocuklara insani, ahlaki, toplumsal, dini, milli, estetik vb. birçok de-
ğer kazandırılabilir (Court & Rosental, 2007). Çocuk kitapları, gerçek yaşam 
hikayeleri, toplumsal değerler, tarihsel değişiklikler gibi konularda öğrenciler 
için mükemmel uyarıcılardır. Hayat Bilgisi dersi toplumsal  yaşama ait birçok 
konuyu ve değeri içeren bir ders olduğu için öğretmenler bu derste kazanım, 
beceri ve değerlerle ilişkilendirerek çocuk kitaplarından, çocuk edebiyatından 
bir öğretim kaynak ve materyali olarak yararlanabilir. 

Pekaslan Özdaş (2018) tarafından, roman, hikâye ve tiyatro eserleri olan 
Çocuk Edebiyatı yazarı Mustafa İzgü’nün Ökkeş Serisi (10 kitap) değerler eğitimi 
açısından incelenmiştir. Bu eserlerde en fazla vurgulanan değerlerin sırasıyla 
yardımseverlik, aile sevgisi ve çalışkanlık olduğu belirlenmiştir. Kalaça (2013)’nın, 
1572 adet atasözünü değerler eğitimi açısından incelediği araştırma sonucun-
da, çalışkanlık, doğruluk, aile birliğine önem verme, iyilik gibi değerlerin en 
fazla vurgulanan değerler arasında olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretim prog-
ramlarında yer alan birçok değerin de atasözlerin de yer aldığı belirlenmiştir. 
Kumbasar (2011), Muzaffer İzgü’nün (12 adet) romanlarını değerler eğitimi 
açısından incelediği araştırmasında, romanlarda en çok sevgi değerine yer ve-
rildiğini belirlemiştir. Ayrıca saygı, yardımlaşma, çalışkanlık ve temizlik de-
ğerlerine yer verildiğini tespit etmiştir. Gökçe (2008), Gülten Dayıoğlu’nun 12 
hikâye kitabında yer alan 67 hikâyeyi değerler açısından incelediği araştırmasın-
da, hikâyelerde en çok duyarlılık, dürüstlük, yardımseverlik, arkadaşlık ve pay-
laşma, çalışkanlık, doğa ve hayvan sevgisi, yaşama sevinci, aile sevgisi, özveri, 
komşuluk ve hoşgörü değerlerine yer verdiğini belirlemiştir.

Öğretmenler yapılan araştırma sonuçlarını da göz önünde bulundurarak 
öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olarak seçtikleri çocuk edebiyatı 
ürünlerinden Hayat Bilgisi derslerinde yararlanabilirler. 
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Kamu Spotları 

Kamu spotları alan yazında, “kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıf 
gibi sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan veya hazırlatılan ve Üst Kurul tara-
fından yayınlanmasında kamu yararı olduğuna karar verilen bilgilendirici ve eği-
tici nitelikteki film ve sesler ile alt bantlardır” şeklinde tanımlanmaktadır (Rad-
yo Televizyon Üst Kurulu-RTÜK., 2012). Walther, DeAndrea, Kim, & Anthony 
(2010)’e göre ise, kamu spotları, emniyet kemeri takmak, doğal yaşamı korumak 
gibi sosyal olarak uyulması beklenilen davranışları destekleyen ya da uyuşturu-
cu kullanmak veya toplum sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklara yakalanmak 
gibi çeşitli riskli davranışlardan kaçınmayı teşvik eden kısa reklamlar olarak ifade 
edilmektedir (Akt. Özbük ve Öz, 2017). Hayat Bilgisi dersinde kamu spotların-
dan dersin farklı aşamalarında, özellikle öğrencilerin konuya dikkatini çekmek 
için dersin giriş aşamasında bir öğretim materyali olarak yararlanılabilir. Çeşitli 
bakanlıklar ve özel kuruluşlar tarafından hazırlanan kamu spotlarının yer alma 
biçimleri incelendiğinde toplumsal bazı sorunlara (sigara, alkol, uyuşturucu, 
teknoloji bağımlılığı, duyarsızlık, çevre kirliliği vb.) çözüm bulma arayışından 
hareket eden kamu spotlarının yanı sıra bilgilendirmeye (acil numaralar, kan ba-
ğışı, organ bağışı vb.) odaklanan kamu spotlarına da rastlanmaktadır. Bu bağlam-
da kamu spotlarının Hayat Bilgisi dersinde öğretim programında yer alan çoğu 
öğrenme alanı, ünite, kazanım, beceri ve değer ile ilişkilendirilerek derslerde bir 
öğretim materyali olarak yararlanılabilir. Öğretmenler medyada yer alan  kamu 
spotlarını konulara uygun olarak önceden araştırıp derslerde kullanabilirler.

T.C. Sağlık Bakanlığı, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet tarafından hazırla-
nan “Çocuklarda Diyabet Kamu Spotu”;  “Sağlığını korumak için alması gereken 
önlemleri fark eder. Sağlığı için yararlı yiyecek ve içecekleri seçer. Dengeli beslenmeye 
uygun öğün listesi hazırlar. Sağlığını korumak için yeterli ve dengeli beslenir.” kaza-
nımları, “öz denetim” değeri ve  “sağlığını koruma becerisi” ile ilişkilendirilebilir. 

“T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan “Kurban Bayramı” 
isimli kamu spotunda Hayat Bilgisi Öğretim programı’nda (HBÖP) yer alan “Milli 
gün ve bayramların önemini kavrar.” kazanımı, sevgi, saygı sorumluluk değerleri 
ve iletişim becerisi ile ilişkilendirilebilir. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayın-
lanan “Yeşilay” isimli kamu spotu “Aile hayatının önemini kavrar.” ile ilişkilendi-
rilebilirken;  T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sıfır Atık” 
isimli kamu spotunda programda yer alan “Geri dönüşümün kendisine ve yaşadı-
ğı çevreye olan katkısına örnekler verir. Geri dönüşümü yapılabilecek maddeleri 
ayırt eder. Doğa ve çevreyi koruma konusunda sorumluluk alır.” kazanımları için 
güzel kamu spotu örnekleridir.
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Hayat Bilgisi derslerinde öğretmenlerin kullanabileceği birçok materyal bu-
lunmaktadır. Bu bölümde öğretmenlerin derslerinde kullanabileceği materyaller  
Şekil 4’te verilmiştir .

Hayat Bilgisi Dersinde 
Kullanılan Materyaller

Görseller

Resimler/ 
Fotograflar

Grafikler Şemalar
Karikatürler

Bulmacalar

Kuklalar

Yap-Bozlar

Gerçek 
Nesne ve 
Modeller

Şekil 4. Hayat Bilgisi Öğretiminde Kullanılan Materyaller

Hayat Bilgisi öğretiminde kullanılan materyaller Şekil 4’te görül-
mektedir. Bunlar; görseller, gerçek nesne ve modeller, bulmacalar, kuklalar, 
yap-bozlar vb. gibidir. 

Görseller 

Görseller, sınıftaki öğretim ve öğrenimin bütünleyici bir parçasıdır. Kolay 
bulunma ve  hazırlama, masrafsız olma, karmaşık fikirleri sadeleştirme, kullanım 
kolaylığı ve etkileşimli olmasından dolayı görseller öğrenme öğretme ortamlarında 
hemen her derste kullanılan önemli materyallerdir (Ocak, 2015). Özellikle Hayat 
Bilgisi derslerinde görsellerden mümkün olduğunca yararlanılmalıdır. Konula-
rın somutlaştırılmasında, karmaşık kavramların basitleştirilmesinde, öğrencile-
rin derse yönelik dikkatlerinin çekilmesinde öğretmenler hemen hemen birçok 
konuda görsellerden yararlanabilir. Öğrenme öğretme ortamlarında genellikle 
kullanılan görseller fotoğraflar ve resimler, çizelgeler, grafikler, posterler ve kari-
katürlerdir (Ocak, 2015).

Resimler ve Fotoğraflar: İnsanların, yerlerin ve eşyaların iki boyutlu 
temsilcileridir. Hemen hemen her derste kullanılacağı gibi Hayat Bilgisi derslerinde 
en çok kullanılan öğretim materyallerinden birisidir. Öğrencilerin konuları daha 
iyi anlamaları ve konuların somutlaştırılmasında özellikle Hayat Bilgisi derslerin-
de kullanılması gerekmektedir. Öğretmenler konularına uygun olarak internetten, 
gazetelerden fotoğraflar ve resimler bulabilir. Atatürk’ün hayatı, trafik levhaları, 
doğal afetler, mevsimler, sağlıklı ve dengeli beslenme, acil numaralar, okulda gü-
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venlik kuralları, iletişim araçları vb. gibi birçok konuda fotoğraf ve görseller kul-
lanılabilir. 

Grafikler: Hayat Bilgisi öğretiminde grafiklerden de yararlanılabilir. Sütun, 
resimli, pasta ve çizgi  grafik türleri bulunmaktadır. Ama özellikle pasta grafik-
ler yorumlanması kolay ve öğrencilerin gelişim özelliklerine uygundur. Resimli 
grafikler; sayısal verilerin basit çizimlerle gösterildiği grafik çeşididir. Resimli gra-
fikler görsel olarak ilginçtir ve öğrenciler tarafından ilgi çekicidir. Hayat Bilgisi 
dersinde daha çok resimli, renkli somut grafikler tercih edilmelidir (Yanpar Şahin, 
2002; Ocak, 2015). Sınıf mevcudu, hava grafiği vb. gibi konularda grafikler öğ-
rencilerle birlikte hazırlanmalı ve özellikle öğrencilerin grafik okuma becerilerini 
geliştirecek etkinlikler yapılmalıdır.

Şemalar (Çizelgeler): Kronolojiler, miktarlar ve hiyerarşiler gibi soyut ilişki-
lerin görsel temsilcileridir. Çizelgelerin; örgütleme şeması, akış şeması ve zaman 
çizelgesi olarak türleri bulunmaktadır (Ocak, 2015). 

Örgütleme Şeması: Bir şirket, sivil toplum kuruluşu ya da dernek ya da iş-
letmenin organizasyon yapısını gösterir. Genellikle temel bölümler ya da kişiler 
arasındaki karşılıklı ilişkiler gösterilebilir (Ocak, 2015; Yalın 2010). Örneğin; 3. 
sınıf Hayat Bilgisi dersi 5. Ünite Ülkemizde Hayat Yönetim Birimleri /Yönetim 
Birimlerini Tanıyorum konusunda veya farklı konularda şemadan yararlanılabilir. 
Yerel yönetimler örgütleme şeması Şekil 5’te sunulmuştur.

YÖNETİM

Yerel  
Yönetim

Merkezi  
Yönetim

Belediye  
(İl, İlçe, Belde)

Muhtarlık  
(Mahalle, Köy)

Valilik  
(İL)

Kaymakamlık  
(İLÇE)

Şekil 5. Yerel Yönetimler Örgütleme Şeması

Akış Şeması: Bir sürecin akışını ya da işlemlerin yapılış sırasını gösterir. Akış 
şemaları genelde yatay çizilir ve ögelerin bir bütün içinde birbiriyle nasıl bir bir-
leştiğini gösterir (Yalın, 2010). Akış şemaları öğrencilerin algoritmik düşünme 
becerilerini geliştirmede önemlidir. Öğrenciler, karşılaşılan bir problemin çözü-
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müne ulaşmak için yapılması gereken adımların neler olduğunu düzenli olarak 
bir şemada görür. Derslerde öğrencilerle birlikte konulara uygun akış şemaları 
hazırlanabilir. Aşağıda çalışmayan el fenerine yönelik hazırlanan akış şeması Şekil 
6’da verilmiştir. 

EVET

EVETHAYIR

El Feneri Çalışmıyor El Fenerinin Pili 
Varmı?

El Fenerinin AMPÜLÜ 
PATLAK MI? YENİ EL FENERİ AL

AMPÜLÜ 
DEĞİŞTİR

PİL TAK

HAYIR

Şekil 6. El Feneri Akış Şeması

Zaman Çizelgeleri: Olaylar ve tarihler arasındaki ilişkileri göstermek için 
kullanılır. Zaman çizelgeleri ile öğrenciler zaman ve kronoloji  kavramını kazanır-
lar. Olaylar ve tarihler, kronolojik bir sıraya göre görsele eklenir. Zaman çizelgeleri 
tarihsel olaylar dışında bir bitkinin ve bir şehrin zamanla gelişimi ve değişimi gibi 
konularda da tasarlanabilir. Hayat Bilgisi derslerinde öğrencilerin kişisel zaman 
çizelgesi, Atatürk’ün hayatı, bir bitkinin büyüme aşamaları vb. gibi konularda öğ-
rencilere hazırlatılabilir. Kişisel zaman çizelgesi örneği Şekil 7’de verilmiştir. 

Şekil 7.  Kişisel Zaman Çizelgesi 

Karikatürler: Gerçek ya da hayali insanların, hayvanların ve olayların kaba 
karikatür çizimleridir. Çoğunlukla yazılı medyada, gazetelerde, dergilerde, ders 
kitaplarında bulunurlar. Eğlence amaçlı komik olanlardan, önemli toplumsal olay-
lar üzerine yorum yapma amaçlı olanlara kadar çok çeşitleri vardır. Kolayca ve hız-
lıca okunurlar ve çocuklar için ilgi çekicidir. ToonDoo (www.ToonDoo.com) gibi 
ücretsiz çevrimiçi yazılım programları öğrencilerin kendi karikatürlerini oluştur-
mada bir seçenektir. Öğrenciler, geri dönüşüm, küresel ısınma, güncel olaylar ya 
da kitaplardaki hikayeler hakkında karikatürler oluşturabilirler (Ocak, 2015).
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Gerçek Eşya ve Modeller 

Gerçek eşyalar, Hayat Bilgisi derslerinde konularla bağlantılı olarak sınıfa ge-
tirilen canlı veya cansız nesnelerden oluşan materyallerdir. Ayna, şemsiye, para, 
diş fırçası, sabun, pusula, meyve ve sebzeler, yakın çevrede bulunan hayvanlar, 
bitkiler, pil vb. gibi gerçek eşya ve nesneler örnek olarak verilebilir. 

Modeller ise; bir gerçek eşyanın üç boyutlu temsilleridir. Asıl cisimden daha 
büyük (atom molekülleri), daha küçük (güneş ve gezegenler modeli) olabildiği 
gibi temsil ettiği gerçek eşya (üç boyutlu insan modeli) ile aynı büyüklükte de ola-
bilir. Eşya ve modeller ders süresi boyunca öğrencilerin dikkatini dağıtacağından 
dolayı, üzerinde açıklama yapılacağı zaman gösterilmeli, diğer zamanlar üzeri 
kapatılmalı veya görüş alanının dışına çıkarılmalıdır (Yalın, 2010). Hayat Bilgisi 
dersinde insan modeli, güneş ve gezegenler modeli ve küre modelinden yararla-
nılabilir. 

Bulmacalar 

Bulmacalar, Hayat Bilgisi derslerinde öğrencilerin ilgisini çeken materyaller-
den birisidir. Derste renkli resimli, çizgili ve ve şekilli bulmacalar hazırlanabilir. 
Öğretmenler, bir konu ya da ünite için bulmacalar hazırlayabileceği gibi, konu ya 
da ünite sonunda tekrar amacıyla da bulmacalardan yararlanabilir. Ayrıca öğren-
cilerin de bilgilerini kullanarak bulmacalar hazırlaması kalıcı öğrenmeyi sağla-
maktadır (Yanpar, 2005). Öğretmeler Hayat Bilgisi dersinde hemen hemen bütün 
konulara uygun olarak bulmaca hazırlayabilir. Aşağıdan yukarıya, sağdan sola gibi 
olabildiği gibi interaktif bulmacalardan da yararlanılabilir. Özellikle eğitim site-
lerinde interaktif bulmacalar bulunmaktadır. Şekil 8’de basit bir bulmaca örneği 
verilmiştir.
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Şekil 8. Bulmaca

Kuklalar

İnsan, hayvan ya da diğer canlıları biçimsel olarak yapıp, hareket ettirme ve 
seslendirme amacıyla kullanılan, Hayat Bilgisi dersi için en sık tercih edilebilecek 
materyallerdir (Yanpar, 2005). Aile, okul ve toplumda nezaket sözcüklerini 
kullanma, uygun söz ve davranışlar sergileme, iletişim vb. gibi çeşitli konularda 
kuklalardan yararlanılabilir. 

Yap-Bozlar 

Hayat Bilgisi derslerinde uyarıcı zenginliği sağlayan materyallerden birisi 
de  yapbozlardır. Hazırlaması zaman almakla birlikte, kullanımı oldukça eği-
tici, zevkli ve her zaman öğrenciler için ilgi çekicidir (Yanpar, 2005). Hemen 
hemen her konuda yap-bozlar yapılabilir. Hazır yap-bozlardan yararlanılacağı 
gibi öğretmen ve öğrencilerle birlikte hazırladığı yap-bozlarda olabilir. 

Hayat Bilgisi Öğretiminde Kaynak ve Materyal Kullanımı 217



ÖZET

Toplumsal bilimler ve doğa bilimleri; düşünce ve değerler; sanat ve es-
tetik; birey gibi disiplinler ve alanların bir araya gelmesiyle Hayat Bilgisi dersi 
oluşmaktadır. Hayat Bilgisi dersi içeriğini oluşturan disiplin alanlarının çok 
olması nedeniyle ders birçok bilgi, beceri ve değeri kapsamaktadır. Bu neden-
le öğretmenler Hayat bilgisi derslerinde kullanabileceği çok fazla zengin öğ-
retim kaynak ve mataryalleri kullanma olanağına sahiptirler. Bu kaynaklar kimi 
zaman edebi ürünler kapsamında çocuk kitapları, dergileri, masallar, şiirler vb. 
gibi olabildiği gibi teknolojik olarak videolar, animasyon ve  çizgi fimler, kamu 
spotları, sosyal medya araçları, interaktif eğitim siteleri olabilir.  Dersin içeriği 
yaşama ait bilgi, beceri ve değer kapsadığı için ayrıca gerçek nesne ve modeller, 
bulmacalar, gazeteler, yap-bozlar, grafikler, şemalar derslerde kullanılabilecek 
materyallerdendir. Bu kaynaklardan yararlanmanın öğrencilere ve öğretmen-
lere birçok katkıları bulunmaktadır.  Öğretmenlerin Hayat Bilgisi dersinde 
kaynak ve materyal kullanmanın özellikle öğrencilere sağladığı yararları da 
göz önüne alarak öğrencilerin de etkileşimli olarak kullanabileceği kaynak ve 
materyal geliştirme ve kullanma bilincinde olmaları önemlidir. 
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DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Hayat Bilgisi dersinde kaynak ve materyal hazırlarken dikkat edilmesi ge-
reken ilkeler nelerdir? Bu ilkeler neden önemlidir?

2. Hayat Bilgisi öğretiminde kaynak ve materyal kullanmanın öğrencilere 
sağladığı katkılar nelerdir? Açıklayınız.

3. Hayat Bilgisi öğretiminde kaynak ve materyal kullanmak öğretmenlere ne 
gibi yararlar sağlar? Açıklayınız.

4. İlkokul 1.2. ve 3. sınıf düzeyinde olan çocukların bilişsel gelişim özellik-
leri nelerdir? Bu gelişim özelliklerini bilen öğretmen derslerinde nelere 
dikkat eder? 

5. Hayat Bilgisi öğretiminde çocuk kitaplarından ve dergilerden yararlan-
manın öğrencilere sağlayacağı katkılar nelerdir?

6. Hayat Bilgisi öğretiminde kamu spotlarından nasıl yararlanılabilir? Der-
sin hangi aşamalarında kullanılabilir?

7. Hayat Bilgisi öğretiminde sosyal medya araçlarından  nasıl yararlanılabi-
lir? Açıklayınız?

8. Hayat Bilgisi öğretiminde kullanılan görsel türleri nelerdir? Bu görseller-
den derslerde nasıl yararlanılabilir?

9. Olaylar ve tarihler arasındaki ilişkileri göstererek öğrencilerin zaman ve 
kronoloji  kavramını kazanmalarını sağlayan öğretim materyali nedir? Bu 
materyal hangi konularda ve nasıl hazırlanır?

10. Öğrencilerin karşılaşılan bir problemin çözümüne ulaşmak için yapılması 
gereken adımları gördüğü ve algoritmik düşünme becerilerinin geliştiği 
öğretim materyali nedir? Hayat Bilgisi Öğretim Programı’ndan belirledi-
ğiniz bir kazanıma uygun olarak bu materyalden siz de hazırlayınız.
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Kazanımlar

Bu bölümü tamamladıktan sonra;

• Hayat Bilgisi dersiyle değerler eğitimi arasında ilişki kurar.

• Hayat bilgisi dersinin değerler eğitimi açısından öneminin farkına varır.

• Değerlerin tanımını yapar.

• Değerlerin özelliklerini açıklar.

• Değerlerin sınıflandırmasını kavrar.

• Hayat bilgisi dersinin tanımını yapar.

• Hayat bilgisi derisinin özelliklerini açıklar.

• Hayat bilgisi dersinde kullanılan değer öğretim yaklaşımlarını kavrar.

• Farklı değer öğretim yaklaşımlarıyla değerleri öğretebileceğinin farkına 
varır.

• Hayat Bilgisi dersinde değer öğretim yaklaşımlarını uygular.

• Hayat Bilgisi dersinde değer öğretim yaklaşımlarından yararlanarak et-
kinlikler geliştirebilir.
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GİRİŞ

Hayat bilgisi dersinde çocuğun sosyal çevreye uyum sağlaması, iletişim kur-
ması ve etkileşimde bulunması gerekmektedir. Nitekim çocuğun araştırma ve in-
celeme becerilerinin yanı sıra problem çözme ve öz yönetim becerilerinin temel-
leri hayat bilgisi dersinde atılmaktadır. Aynı zamanda hayat bilgisi dersi, çocuğun 
karakter geliştirmesinde ve değerlerini oluşturmasında temel derslerden biridir. 
Bu anlamda hayat bilgisi dersi, bireyin sosyal ve doğal yaşamdaki gelişimine des-
tek olmakta, hayatta karşılaştığı bireysel, sosyal ve çevresel sorunlarla ilgili de-
ğerlendirmelerde bulunmalarına katkı yapmaktadır (Aktepe ve Yalçınkaya, 2016). 
Toplumlarda son zamanlarda meydana gelen olayları Berkant, Efendioğlu ve Sür-
meli (2014) ailelerin eğitimsizliğine, bilinçsizliğine ve ekonomik problemlerine 
bağlamaktadır. 

Son zamanlarda hızla artan terör ve savaşlar neticesinde artan göç olayları 
başta olmak üzere, yaşanan kapkaç olayları, kadına ve çocuğa olan şiddetin art-
ması ve cinayete varan olayların yaşanması gibi nedenler göz önüne alındığında, 
değerlerin toplumsal yaşam üzerinde ne kadar önemli olduğunu ortaya koymak-
tadır. Çünkü değerler toplumun yapı taşı, birleştirici gücü, düzenleyicisi ve gelecek 
nesillere aktaracağı kültürel mirasıdır. Hatta değerler toplumun karakteri veya 
kişiliği olarak da düşünülebilir. Toplumun birer üyesi olan insanlar toplumların 
yansıması olduğu için toplumun değer yargılarına sahip olması ve bu değerleri 
içselleştirmesi önem arz etmektedir. Toplumu ayakta tutan ve toplumun gelişme-
sinde önemli bir yere sahip olan değerlerin çocuklar okula başladığında kazandı-
rılması gerekir.

Değerlerin öğretimi ailede informal olarak başlamakta ve okulda dersler 
aracılığıyla formal hale gelmektedir. Burada derslerin içinde öğrenciye verilmeye 
çalışılan değerler veya değer kazanımları çoğu zaman örtük program yaklaşımıy-
la öğrencilere verilmeye çalışılmaktadır. Burada öğretmenin rol model olması ve 
öncelikle bu değerlere kendinin sahip olması, çocukların o değere inanması ve 
içselleştirmesi açısından ayrıca önem arz eden bir konudur. Değerler eğitiminde 
özellikle okul öncesi öğretmeni ve sınıf öğretmeni büyük bir öneme sahiptir. İlk 
olarak ailede başlayan değerler eğitimi daha sonra okulda verilen eğitimle siste-
matik ve planlı bir yapıya kavuşur. Her toplum, öncelikle kendi öz değerlerini ço-
cuklara kazandırmak ve bu çerçevede evrensel değerleri ele almak durumundadır. 
Bu anlamda okuldan mezun olan birey, kazanmış olduğu bu değerleri toplum-
la uyumlu bir şekilde yaşamaya ve yaşatmaya çalışacaktır. Nitekim birey toplum 
içinde etkileşime girdiği grupların etkisinde kalarak değerleri olumlu ya da olum-
suz anlamda değişime uğrayacaktır. Özetle bireyin değerler yolculuğu aile, okul ve 
toplum güzergâhlarından geçmektedir.
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Değerlerin formal anlamda ilk öğretildiği yer ise okullardır. Okullar çocu-
ğun aileden aldığı değerleri resmi bir zemin üzerine inşa eden kurumlardır. Milli 
eğitimin genel ve o dersin özel amaçları doğrultusunda, öğretmenler çocuklara 
iyi ve mutlu bir insan olmaları için bilinçli olarak değerleri telkin etmeye çalışır-
lar. Burada önemli bir husus da çocuğun beklenilen değerleri kazanabilmesi için 
aileden aldığı informal değer eğitimi ile okuldan alacağı formal değer eğitiminin 
uyumlu olmasının yanı sıra sosyal çevreyle etkileşim içinde bulunması ve özgü-
ven ile öz saygısının geliştirilmesi gerektiğidir (Aktan, 2018; Aktepe, 2019; Çetin 
ve Çağlayan, 2018). Öteki türlü temeli sağlam olmayan bir ev inşa etmiş oluruz.

Çocuğa ilkokulda değerlerin öğretilmeye ve kazandırılmaya çalışıldığı ilk 
ders Hayat Bilgisidir. Bu yüzden bu ders ilk üç sınıfta çocuklara değerleri sağlıklı 
bir şekilde öğretmemiz için iyi bir fırsattır. Ayrıca Hayat Bilgisi dersi amaçları ve 
kazanımları açısından değer eğitimi ile iç içe bir derstir. Hayat bilgisi dersinin do-
ğasında çocuğu mutlu etmek, yaşama hazırlamak ve iyi bir insan olmanın gerekli-
likleri yer aldığı için değerlerin bu zeminde öğretilmesi de kolay olacaktır. 

DEĞERİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

Değer; insanların doğru ya da yanlış kabul ettikleri olay, olgu ya da inanç 
sistemleridir (Sönmez, 2014). Başka bir deyişe değer; insanların hayatlarına yön 
veren bir pusula, karakterinin temelini oluşturan mihenk taşı, yaşamını anlamlı 
kılan ve kendini sorgulamasını sağlayan bir vicdan muhasebesidir.

Değerler, insanı yönlendiren, kişilerin hayatına bakış açısı kazandıran, istek, 
tercih ve arzuları yansıtır. Çok değişik anlamlara gelebilen değer olgusu, bir bakı-
ma hayatımızın var oluş sebebidir (Güngör, 1998). Bireyin yaşamındaki hedeflere 
yön vermede etkili olan ve davranışlarını belirleyen ölçütler değerlerdir. Burada 
önemli olan husus, değerlerin bireyin yaşamına yön verdiği ve tüm canlılarla olan 
ilişkilerini ve etkileşimlerini belirlediğidir. Bu anlamda insanların tutum ve dav-
ranışları, yaşadıkları olaylar, aldıkları kararlar ve bu kararlara ilişkin düşünceleri 
bireylerin veya toplumların değer yargılarıyla ilişkilidir. Bu bağlamda değerler bir-
biriyle ilişkilidir, zaman içerisinde değişkenlik gösterebilir ve birbirini etkileyebi-
lir. Bu anlamda değerlerin birçok özelliği içerisinde barındırdığı söylenebilir.  
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Değerlerin özellikleri:

1. Değerler, inançlarla ilişkilidir.

2. Değerler, değişebilir bir yapıya sahiptir.

3. Değerler, kişiliği ve karakter oluşumunu etkiler.

4. Değerlerin birleştirici gücü vardır.

5. Değerler, yol göstericidir.

6. Değerler, toplumların sürekli hale gelmesinde yapı taşlarıdır.

7. Değerler, etkileşim halindedir.

8. Değerler, yaşantılara bağlı olarak ortaya çıkar.

9. Değerler, kültürden kültüre farklılık gösterebilir.

10. Değerler, öncelik sırasına göre farklı anlamlar taşıyabilir.

11. Değerlerin kazanılma süresi biraz zaman gerektirir.

12. Değerler, formal veya informal yollarla kazandırılır.

13. Değerler, kişiden kişiye farklı anlamlara gelebilir.

14. Değerlerin farklı bileşenleri vardır.

15. Değerlerin çok farklı faktörlerden etkilenebilme özelliği vardır.

DEĞERLERİN SINIFLANDIRILMASI

Değerler taşıdığı anlam gereği çok farklı boyutlardan oluşmakta ve bünye-
sinde değişik bileşenleri barındırmaktadır. Bu özelliği gereği de araştırmacılar 
tarafından kategorik hale getirilerek farklı açılardan ele alınmaya çalışılmıştır. Ya-
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pılan bu sınıflamalar farklılık gösterebildiği gibi benzer yönleri de bulunmaktadır. 
Örneğin evrensel, dini, milli ve sosyal değerler çoğu araştırmacı tarafından ortak 
kabul edilen değerler haline gelmiştir. 

Değerler yaşantılara bağlı  ve bulunulan zaman dilimine bağlı olarak değişe-
bilen bir özelliğe sahip olduğu için zamanla farklı sınıflandırmalar da yapılabil-
mektedir. Örneğin maddi, bilimsel, estetik, öze dönük, dışa dönük, geleneksel ve 
yenilikçi değerler son zamanlarda literatüre girmiş değer sınıflamalarından bazı-
larıdır.

Uluslararası literatürde değer sınıflamalarına bakıldığında sırasıyla dikkat 
çekici olan değer sınıflamalarının yapıldığı görülmektedir. Bunlardan birinci-
si Spranger’ın değer sınıflamasıdır. Spranger (1928) değerleri “Bilimsel, ekono-
mik, estetik, sosyal, politik ve dini değerler” olarak altı grupta ele almıştır (Akt. 
Akbaş, 2004). İkincisi Rokeach’ın değer sınıflandırmasıdır. Rokeach (1973) de-
ğerleri “Gaye/Amaç değerler” ve “Araç değerler” olmak üzere iki başlıkta topla-
mış, Gaye/Amaç değerleri 18 değerle, Araç değerleri ise yine 18 farklı değer ol-
mak üzere toplamda 36 değerle açıklamıştır. Üçüncüsü Nelson’un yaptığı değer 
sınıflandırmasıdır. Nelson (1974) değerleri “Bireysel, grup ve sosyal değerler” ola-
rak üçe ayırmıştır (Naylor ve Diem, 1987); 

Lickona (1991), ahlaki değerler ve ahlaki olmayan değerler olarak; Schwartz 
(1992) ise  güç, başarı, yaşamdan haz duyma, uyarım, öz yönelim, evrensellik, iyi-
likseverlik, geleneksellik, uyma ve güvenlik olmak üzere 10 farklı değer grubunda 
56 değer türünü,  sınıflandırmıştır. Refshauge (2004), Avustralya toplumunun de-
ğerlerini ortaya koyduğu çalışmasında: “Dürüstlük, mükemmellik, saygı, sorum-
luluk, işbirliği, katılım, önemseme, tarafsızlık, demokrasi” olarak dokuz başlık al-
tında sınıflandırmıştır. Fichter (2016) ise değerleri “Sosyal kişilik/moral açısından 
en güçlü yapılmalı veya yapılmamalı şeklindeki değerler, toplum/kamu rafahı için 
süreklilik ve kültür/kabul edilmiş kurumsal örüntü, rol ve davranış” ifade eder 
şekilde üçe ayırmış ve anlamlandırmıştır.

Ulusal literatürde dikkat çeken değer sınıflandırmaları incelendiğinde ise sı-
rasıyla yapılan değer sınıflamaları şu şekildedir. Tezcan (1974: 19-66) Türk değer-
lerini “Olumlu değerler ve olumsuz değerler” olmak üzere ikiye ayırır. 1.Olumlu 
değerler: Mertlik, kahramanlık- yurtseverlik, dindarlık (samimi bağlılık), hayırse-
verlik, konukseverlik, hayvan ve tabiat sevgisi, hoşgörülülük, dürüstlük-namus-şe-
ref, ağırbaşlılık-ciddiyet, vekâr, saygı-hürmet-sevgi, şefkat-disiplin, kanaatkârlık, 
kadercilik (İslam teveekkülü), temizlik”. 2.Olumsuz değerler: Savaşçılık-
cengâverlik-barbarlık-agresiflik, hurafecilik (boş inançlara sahip olma), gururlu-
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luk (üstünlük bilinci), dindarlık (tutucu ve bağnazlık), pislik (çevre bakımından), 
Cahillik, tembellik-tevekkül (herşeyin kaderciliğine dayandırılması), şehvete 
düşkünlük. (İslam dininin çok eşliliğe müsaade etmesi). Güngör tarafından bir 
değer sınıflandırması yapılmıştır. Güngör (1998) değerleri “Estetik, teorik, iktisa-
di, siyasi, sosyal ve dinî değerler” olarak ele almıştır. Sonra sırasıyla Ercan (2001) 
“Ulusal ve evrensel değerler” olarak; 1.Ulusal Değerler: Millet, devlet, vatan, ordu, 
cumhuriyet, ulusal simgeler (marş bayrak ve ulusal bayramlar) kahramanlık, dil, 
gelenek görenekler ulusal simgelerdir”. 2.Evrensel değerler: “Demokrasi, insan 
hak ve özgürlükleri, uygarlık, barış, eşitlik, bilim ve bilimsel düşünce, sanat, çevre 
duyarlılığı, sevgi evrensel değerlerdir.

 Kale (2004) “Evrensel ve kültürel değerler” olarak; Canatan (2004) “Gele-
neksel ve modern değerler” olarak sınıflandırmıştır. Akbaş (2004) ise “Geleneksel 
değerler, demokratik değerler, çalışma-iş değerleri, bilimsel değerler, temel değer-
ler” olarak beşe ayırmıştır: 1.Geleneksel değerler: Aile güvenliği, güvenilir olmak, 
hayatın verdiklerini kabul etmek, tutumlu olmak, ulusal güvenlik, yardımsever 
olmak. 2.Demokratik değerler: Hoşgörülü olmak, iş birliği yapmak, kibar olmak, 
saygılı olma. 3.Çalışma-iş değerleri: Azimli olmak, çalışkan olmak, girişimci ol-
mak, sorumluluk sahibi olmak. 4.Bilimsel değerler: Araştırmacı olmak, bilimsel 
olmak, eleştirel olmak, meraklı olmak, yaratıcı olmak. 5.Temel değerler: Çevreyi 
korumak, estetik, sağlıklı olmak, temiz olmak. Acat ve Aslan (2012) ise değerleri 
“Muhafazakâr-geleneksel, ulusal-milli, öze dönük-kişisel, sosyal-toplumsal, bilim-
sel-yenilikçi” olarak ifade etmiştir. Gündüz (2016) tarafından, “Kendine dönük ve 
dışa dönük değerler” olarak ele alınmıştır. 

Değerlerin sınıflandırması bağlamında, yapılan son sınıflandırmalardan bi-
risi de Aktepe ve Gündüz tarafından yapılan sınıflandırmadır. Aktepe ve Gündüz 
(2018) değerleri “Milli değerler, dini değerler, evrensel değerler, insani değerler, 
bireysel değerler, toplumsal değerler” olarak altıya ayırmıştır: 1.Milli değerler: 
Vatanseverlik, bağımsızlık, birlik ve kültürünü yaşatmak. 2.Dini değerler: Alla-
ha inanmak, iffetli olmak, sadelik, tutumluluk, sabır, aileye bağlılık, cömertlik, 
alçakgönüllülük ve güvenilirlik. 3.Evrensel değerler: Barış, mutluluk, temizlik, 
sağlık, sorumluluk, estetik, dürüstlük, özgürlük, saygı, sevgi, adalet ve bilimsellik. 
4.İnsani değerler: Anlayış, iyilik, duyarlılık, yardımseverlik, empati, fedakârlık, 
paylaşma, merhamet, hoşgörü ve vefalı olmak. 5.Bireysel değerler: Öz saygı, öz 
güven, öz denetim, açık fikirlilik ve gayretli olmak. 6.Toplumsal/Sosyal değerler: 
Misafirperverlik, dayanışma, işbirliği ve çalışkanlık olarak altı grupta ele almıştır.
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HAYAT BİLGİSİ DERSİ

Hayat bilgisi dersi, yaşamla içe geçmiş ve okulu yaşamın bizzat kendisi haline 
getiren somut bir ders olma özelliği taşımaktadır. Ayrıca çocukların aileden aldı-
ğı terbiyeyi geliştirmek için formal anlamda uğraş veren bir derstir. Hayat bilgisi 
dersi, toplu öğretim anlayışından dolayı sosyal, fen, eğitim, sağlık, turizm, çevre ve 
doğa bilim alanlarında çocuğun bütün olarak geliştirmeyi hedeflediğinden diğer 
tüm derslerin temelinin atıldığı ön koşul bir derstir. Nitekim bu gibi özelliklerin-
den dolayı Hayat bilgisi dersi hakkında çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Güleryüz 
(2008) “çocuğun içinde yaşadığı doğayı ve doğanın düzenini deneyimlerine dayalı 
olarak keşfetme, içinde yaşadığı toplumun kültürel değerlerine uyum sağlayarak 
kendi kişiliğini oluşturma ve yapılandırma süreci” olarak görülürken, Bahçe 
(2010) ise “toplu öğretim yaklaşımlarına dayalı olarak oluşturulmuş, çocukları ha-
yata hazırlamayı amaçlayan, yaşam boyu öğrenecekleri bilgilere temel olan, doğal, 
toplumsal, sanatsal, düşünsel ve değerlerden oluşan bir ders” olarak tanımlamıştır. 

Aktepe ve Yalçınkaya (2016) Hayat bilgisi dersi, çocuğun aile ve çevre eği-
timinin dışında ilkokula yeni başlaması ile birlikte, o güne kadar ailesinden ve 
çevresinden öğrendiklerini okulda karşılaştırma imkânı sunan ilkokulun ilk üç 
sınıfında okutulan bir derstir. Bu bağlamda çocuğa beceri ve değerleri kazandıran, 
yaparak yaşayarak öğrenme ilkesini önemseyen hayat bilgisi dersi; sosyal bilgiler 
ve fen bilimleri derslerinin temelini oluşturan ve diğer derslerin merkezinde olan 
yaşamın içinde olan dinamik bir dersidir.
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HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN ÖZELLİKLERİ

Hayat bilgisi dersinde çocuğun merkeze alındığı görülmektedir. Bu anlamda 
Hayat bilgisi dersi çocuğu hayata hazırlayan, topluma uyumunu sağlayan, kişisel 
özelliklerini geliştiren, temel bilgi, beceri ve değerlerini öğreten, mutlu birey ve 
mutlu toplumu hedefleyen bir derstir. Hayat bilgisi dersi ilkokul 1.2.3. sınıfta oku-
tulan bir derstir. Bu dersi önemli yapan bir özelliği de canlı/dirik bir ders olması-
dır. Hayat bilgisi dersi; çocuğun kendini tanıması, çevresini tanıması ve kısacası 
hayatı tanımasını sağlar. Bu nedenle bu dersin disiplinler arası bir özelliği de var-
dır. Hayat bilgisi dersi aynı zamanda diğer derslere kaynaklık eder, diğer dersle-
rin merkezinde bulunur bu nedenle mihver bir ders olma özelliği vardır. Nitekim 
diğer Hayat bilgisi dersinin tanımları da incelendiğinde eğitimle ilgili duygu ve 
düşünceleri çağrıştırmaktadır. 

Hayat bilgisi dersinin özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 

1. Çocuğu merkeze alan bir derstir.

2. Çocuğu hayata/yaşama hazırlayan bir derstir.

3. Çocuğun topluma uyumunu sağlayan bir derstir.

4. Çocuğun kişisel özelliklerini geliştiren bir derstir.

5. Çocuğun kendisini tanımasına yardımcı olan bir derstir.

6. Çocuğun çevresini tanımasına yardımcı olan bir derstir.

7. Çocuğun hayatı tanımasına yardımcı olan bir derstir.

8. Çocuğun kendisinin ve arkadaşlarının bireysel farklılıklarının olduğunu 
öğreten bir derstir. 

9. Çocuğa temel bilgileri öğreten bir derstir.

10. Çocuğa temel değerleri öğreten bir derstir.

11. Çocuğa temel becerileri öğreten bir derstir. 

12. Çocuğun ve toplumun mutluluğunu hedefleyen bir derstir.

13. Sosyal, fen, eğitim, sağlık, turizm, çevre ve doğa bilim alanlarında çocu-
ğun bütün olarak gelişimini sağlayan bir derstir. 

14. Çocuğun bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özelliklerini bütün halinde ge-
liştirildiği bir derstir.

15. Toplu öğretim anlayışı olan bir derstir.

16. Etkin birey ve etkin vatandaş yetiştirmeyi amaçlayan bir derstir.
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17. Yaşama dönük, diğer derslere oranla daha somut bir derstir.

18. İlkokul 1.,2. ve 3. sınıflarında okutulmaktadır.

19. Yaşamı keşfetmeye odaklı bir derstir.

20. Derste öğrendiklerini, gerçek hayatla ilişkilendirme fırsatı veren bir 
derstir.

21. İkinci devre derslerine temel oluşturan bir derstir.

22. Canlı/dirik bir derstir.

23. Disiplinler arası bir derstir. 

24. Diğer derslere kaynaklık eden, ön-koşul bir derstir.

25. Diğer derslerin merkezinde olan, mihver bir derstir.

Şekil 1. Hayat Bilgisi Dersinin Özellikleri
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Eğitimin amacı; çocuğun başarılı, mutlu, temel değerleri ve yaşam becerilerini 
benimsemiş bir birey olmasını sağlamak, ayrıca bireyi yaşama hazırlayarak uyum 
sürecini kolaylaştırmaya çalışmaktır. Bu bağlamda düşünülürse, Hayat bilgisi dersi 
de bu amaçları gerçekleştiren ilk derstir (Binbaşıoğlu, 2003). Hayat bilgisi dersi 
doğası gereği de iyi ve mutlu bireyler yetiştirmeyi, bireyleri yaşama hazırlamayı 
ve toplumla uyumlu bireyler olmalarını bünyesinde barındırdığı için hem eğiti-
min amaçlarıyla hem de değerler eğitimiyle perspektif olarak uyuşmaktadır. Bu 
bağlamda çocuğun çevresine uyum sağlamasını gerçekleştiren ve kolaylaştıran ilk 
ders hayat bilgisidir. Hayat bilgisi dersi, öncelikle çocuğun biyolojik ve toplumsal 
gerçekliğini yansıtır. Çünkü çocuğun bilişsel, duyuşsal, psikomotor gelişim dü-
zeylerinin yeterliliği, hayat bilgisi konu ve ünitelerinin oluşturulmasında temel 
ölçüttür (Topses, 2001:7). Nitekim Hayat Bilgisi dersi çocuğun psikomotor, du-
yuşsal ve bilişsel  özelliklerinin bütün olarak geliştirildiği bir derstir. Bu yönüyle 
düşünüldüğünde çocukla bütünleşmiş bir ders olduğu söylenebilir.

Hayat bilgisi dersi bir başka yönüyle bütünleştirici bir derstir. Çocuğun bu 
özelliğinden dolayı mihver ders olarak müfredat programında yer almaktadır (Kı-
lıç ve diğerleri, 2002: 28). Hayat bilgisi dersinin mihver özellik taşıması disiplinler 
arası olmasından kaynaklanır. Nitekim Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Bilimleri, Ma-
tematik, Resim, Müzik ve Beden Eğitimi gibi derslere kaynaklık etmektedir. Bu 
anlamda Hayat bilgisi dersi: Türkçe dersinde okuma, yazma, dinleme ve konuşma 
becerileri; matematik dersinde toplama, çıkarma, bölme ve çarpma gibi dört işlem 
becerileri; fen bilimleri dersinde canlılar, gökyüzü, sağlık ve çevre bilgisi konula-
rıyla ilişkilendirilebilir. Ayrıca sosyal bilgiler dersinde birey, toplum, aile, ülkeler, 
dünya, temel hak ve sorumluluklar konuları; müzik dersinde yöresel ninniler, tür-
küler ve oyunlardaki tekerlemeler konusu; resim dersinde doğa, çevre, okul, şehir 
ve aile temaları; beden eğitimi dersinde vücudumuz spor ve sağlık gibi öğrenme 
alanlarıyla ilişkilendirilebilir.  

Hayat bilgisi dersi, çocuğun bütün olarak gelişimini sağlamaktadır. Çünkü 
çoğu ders Hayat bilgisi dersi etrafında şekillenmektedir. Bu durum göz önünde 
bulundurularak programlar hazırlanırken, özelliklede Hayat Bilgisi programların-
da her zaman değerler eğitimi önemli bir boyut oluşturmuştur. Hayat bilgisi dersi, 
çocuğa kazandırılacak birçok davranış açısından önemli olduğu gibi değer eğitimi 
anlamında da köprü görevi üstlenmektedir.
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HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE DEĞER EĞİTİMİ

Değerler eğitimi daha çok Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi ile Düşünce Eğitimi gibi derslerin öğretim programlarında açık bir şekilde, 
diğer derslerin öğretim programında ise örtük olarak yer verilmektedir (Erkuş, 
2012: 76; Yeşilyurt ve Kurt, 2012: 3265). İlkokulda Hayat Bilgisi dersinin önemi ise 
ilk ders olması açısından daha da önem arz etmektedir. Çünkü Hayat Bilgisi dersi-
nin amacı çocuğu okulda mutlu etmek, yaşama hazırlamak ve en önemlilerinden 
biri de temel değerleri kazanması için fırsatlar oluşturmaktır (Kabapınar, 2009). 

Kurtdede Fidan’a (2015: 254) göre de değerler eğitiminin amaçları ile Hayat 
Bilgisi Dersinin amaçları birbiriyle örtüşmektedir. Çünkü ikisi de öğrencilerin 
topluma uyum sağlamasına yardımcı olacak bilgi, beceri ve değerleri kazandırarak 
sağlıklı kişilikler geliştirmeyi amaçlamaktadır (Uzunkol, 2014). 

2018’de yenilenen Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında, değerler üniteler 
içerisinde yine dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatansever-
lik, yardımseverlik olarak sıralanmış; bu değerlerin, öğrenme öğretme sürecinde 
gerek kendi başlarına gerekse diğer değerlerle ilişkilendirilerek sunulması gerek-
liliği vurgulanmıştır (MEB, 2018). Hayat bilgisi dersinin kök değerler şekil 2’de 
gösterilmiştir.
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Hayat Bilgisi Dersinde 
Kök Değerler

Adalet

Dostluk

Dürüstlük

Öz Denetim

Sabır

Saygı

Sevgi

Sorumluluk

Vatanseverlik

Yardımseverlik

Şekil 2. Hayat Bilgisi Dersinin Kök Değerleri

Öğrencileri, programda belirtilen bu kazanımlara ulaştırabilmenin 
sorumluluğu öncelikle tabi ki sınıf öğretmenlerine düşmektedir. Kendisi yeterince 
değerleri benimsemeyen ve önemine inanmayan bir öğretmen çocukları çoğu za-
man istenilen değerlerle bütünleştiremeyecektir. Bu açıdan sınıf öğretmenlerinin 
sahip oldukları değer yargıları, karakteri ve kişiliği çocuklar üzerinde doğrudan 
belirleyici olmaktadır.

İlkokulda değer aktarımının önemli basamaklarından biri de okullarda 
okutulan ders kitaplarıdır (Sezer, 2005). Ders kitaplarının hazırlanışı aşamasında 
sınıf düzeylerine göre gelişim özelliklerinin de dikkate alınması gerekmektedir 
(Erol, 2010). Bu bağlamda, ders kitaplarının bilinçli bir şekilde hazırlanması ve 
kullanılması, gelecek nesillerin olumlu değerler ile donatılmış olarak yetiştirilmesi 
açısından büyük önem taşımaktadır (Karagöz, 2009; Pilatin, 2016).
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İlkokul dönemini eğitim sürecinin kritik dönemi olarak düşünecek 
olursak, ilkokul yıllarında öğrenilen değerlerin ne kadar önemli olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Bu bağlamda sınıf ortamında en fazla kullanılan eğitim - öğretim 
araçlarından biri olan ders kitaplarının değerler eğitimi açısından yeterli 
ve nitelikli olması önem arz etmektedir. Aynı zamanda Hayat bilgisi ders 
kitabındaki değerler, genellikle metinler ve görseller aracılığı ile sunulmaktadır. 
Bu anlamda öğrencilere değer kazandırma açısından ders kitapları oldukça 
önemli bir eğitim - öğretim materyali özelliği taşımaktadır (Özkan, 2017; 
Yıldırım, 2015).

HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE KULLANILAN DEĞER  
ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI

Değerlerin nasıl öğretilmesi gerektiği üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Li-
teratürde karşımıza en çok çıkan değer öğretim yaklaşımları sırayla açıklanmıştır. 
Ayrıca bu yaklaşımlar sadece Hayat bilgisi dersine özgü yaklaşımlar olmamakla 
birlikte bütün derslerde ortak kullanılan yaklaşımlardır. Değer öğretim yaklaşım-
larının bütün derslerde kullanılabilir olması, değerlerin insanlar için birleştirici 
olmasıyla ve yol gösterici özellik taşıması ile ilişkili olduğu gibi, kişilik ve karakter 
oluşturmada temel teşkil etmeleri olabilir.

Hayat bilgisi dersinde kullanılabilecek olan değer öğretim yaklaşımları şöyle 
sıralanabilir:

1. Değerlerin Doğrudan Öğretimi (Telkin) Yaklaşımı

2. Değeri Belirginleştirme (Değeri Açıklama) Yaklaşımı

3. Değer Analizi (Değeri Çözümleme) Yaklaşımı

4. Ahlaki Muhakeme (Ahlaki İkilem) Yaklaşımı

5. Eylem Yoluyla Öğrenme Yaklaşımı

6. Gözlem Yoluyla Öğrenme (Sosyal, Taklit) Yaklaşımı

7. Değerlerin Gizli Öğretimi (Örtük Program) Yaklaşımı

Hayat bilgisi öğretiminde bireylere kazandırılması amaçlanan değerlerin ço-
cuklara kavratılmasında etkili olan bu yaklaşımlar sırasıyla açıklanmıştır.

1. Değerlerin Doğrudan Öğretimi (Telkin) Yaklaşımı

Literatürde bilinen en eski yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Değerlerin 
uzman bir kişi ya da öğretmen tarafından öğrencilere direkt olarak aktarılması 
esasına dayanan bir yaklaşımdır. Öğretmenin merkezde olması, değerin doğrudan 
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aktarılması, sunuşa ve düz anlatım esasına dayalı olması bu yaklaşımın gelenek-
sel olarak ifade edilmesine neden olmuştur. Telkin yaklaşımı, geleneksel olarak 
algılansa da öğretmenler tarafından değerlerin aktarılması esnasında sıkça baş-
vurulan yöntemlerden biridir. Diğer yöntemler kullanılsa bile bu yöntem diğer 
yöntemleri tamamlayıcı özelliğe sahip olduğu için, daha çok onlarla birlikte de 
kullanılır. Öğretmen merkezli bir yöntem olsa da zaman, mekân ve sınıfın kalaba-
lık olduğu durumlarda oldukça ekonomik ve uygulanabilir bir yaklaşımdır.

Doğrudan öğretim yaklaşımı, büyüklerin doğru olduğuna inandığı bazı de-
ğerleri çocuklara direkt söylemesi ve çocukların da bu değerleri doğru olduğunu 
düşünerek öğrendiği bir yöntemdir. Uygulanırken ilk başta kazandırılacak değer-
ler tespit edilir ve bir takım etkinlikler düzenlenerek değer kazandırılmaya çalışı-
lır. Bu yöntemde çok kullanılan durumlardan biri de hikâyelerin kullanılmasıdır. 
Bu hikâyelerin anlatılması, öğrencilerin o değerin önemini düşünmeye yönlendi-
rebilir (Ekşi ve Katılmış, 2011). Bu yöntemin özünde, herkes tarafından doğru ka-
bul edilmiş değerlerin aktarılmasında öğrencinin çok fazla sorgulamadan o değeri 
benimseme fikri vardır. Fakat bu yaklaşımda en çok eleştirilen nokta değer gibi 
kazanılması uzun bir süreç gerektiren bir olgunun hem tek taraflı hem de kısa bir 
sürede aktarılmaya çalışılmasıdır (Yazıcı, 2006; Yiğittir ve Kaymakçı, 2012).

Değerlerin doğrudan öğretimi yaklaşımı okullarda en sık kullanılan yak-
laşımlardan biridir. Örnek alınabilecek etkileyici hikâyelerin sınıf ortamında 
okunması, sonra hikâyede değer teşkil eden durumların sınıf ortamında ele alın-
ması ve değerlendirilmesi önemsenmelidir. Ayrıca çocukların doğrudan o değeri 
öğrenmesinde etkili olabilecek örnek olayların öğretmenler tarafından anlatılması 
ve çocukların bunları dinlemesi sonucunda milli, manevi ve insani değerleri 
öğrenebilir. Ayrıca milli değerlerin kazanılmasında okullarda milli törenlere katıl-
ması; dini değerleri öğrenmesinde camilerde yapılan ibadetlere katılması önemli 
görülmektedir.  

2. Değeri Belirginleştirme (Değeri Açıklama) Yaklaşımı

Değerlere herkes tarafından aynı anlamlar yüklenmeyebileceği gibi aynı za-
manda değerlerin önem derecesi de farklılık gösterebilir. Bu durum değerlerin 
öğretim yolunu da doğal olarak etkilemektedir. Değeri belirginleştirme yaklaşımı-
nın esas çıkış noktası da bizim karşıdaki kişiye öğretmek istediğimiz değerlerden 
ziyade karşıdaki kişi için hangi değerlerin önem arz edip etmediği ve buna ne 
anlamlar yüklediğidir (Demirel Balık, 2016). Bu yaklaşımda öğretmenin misyonu, 
öğrencinin kendini o değerin içinde bulacağı ortamı hazırlama, değer yargılarını 
oluşturmasına imkân verme ve duyarlı bir kişi olarak yaşamla mücadele etmesine 
yardım etmektir. Bunları yaparken de çocuğun çok fazla yaşam alanına girmeme-
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ye, çocuk tarafından yanlış anlaşılmamaya ve bütün değerlerin bu şekilde kazan-
dırılabileceği yanılgısına da düşmemek gerekir (Akbaş, 2004).

Değer belirginleştirme (değeri açıklama) yaklaşımı, öğrencilerin benimse-
dikleri değerlerinin farkına varmalarına ve o değere karşı onların duyarlılıklarını 
artırmaya yönelik bir yöntemdir. Bu yaklaşımı benimseyen öğretmenler, öğrenci-
lerin fikirlerine saygı duyarak onların kendilerini ifade etmelerine yardımcı olur. 
Saygı duyulan öğrenci, kendini özgür hissedecek ve o değere yüklediği anlamı ra-
hatça sergileyebilecektir.

Değeri belirginleştirme yaklaşımı kişiye, kendi ait bir değer dünyası kurması-
na yardımcı olur. Böylelikle de çocuk kendi değer yargılarıyla dünyayı daha kolay 
yorumlayabilir. Bu yaklaşımın en belirgin özelliği değerin ne olduğundan ziyade 
nasıl oluştuğuyla daha çok ilgilenmesidir (Akbaş, 2008). Bu bağlamda değer belir-
ginleştirme yaklaşımında, kişinin kendi değer yargılarını oluşturması için cesaret-
lendirilmesi ve teşvik edilmesi arzu edilmektedir. 

3. Değer Analizi (Değeri Çözümleme) Yaklaşımı

Değer öğretimi yaklaşımları içerisinde bilimsel olarak bilinen yaklaşımdır. 
Öğrencinin kendisini rahatsız eden değer sorunun belirleyip onu araştırması, 
sorgulaması ve öğrencinin aktif rol alarak değer yargısına kendisinin ulaştığı bir 
yaklaşımdır.

Değer analizi yaklaşımda öğrenci çok fazla duygusal davranmamakta ve olay-
lara bilimsel bakış açısıyla bakarak mantık yürütmektedir. Daha doğrusu gerçek 
durumlarla uğraşma ve doğru kararlar verme üzerine kurulu bir yaklaşımdır (Ay-
dın ve Akyol, 2012). Bu anlamda bu yaklaşımın hedefi, öğrencinin sorgulayarak 
düşünmesi ve bilimsel araştırma aşamalarını kullanması için yardımcı olmaktır. 
Bu bağlamda ulaşılabilir bilgi ve kanıtlanabilir gerçekler önem arz etmektir. Bir 
yönüyle bu yaklaşım neden – sonuç ilişkisine dayalı olarak mantıklı çıkarımlar 
yapmayı gerektirir. Bu yaklaşımı değeri belirginleştirme yaklaşımından ayıran 
unsur, öğrencilerden kendi değer sistemini savunmalarını istemesi ve bunu bir 
anlamda karşı tarafa argümanlarla sunabilmesidir (Huitt, 2004).

Değer analizi yaklaşımında temel mantık, öğrencilerin kendilerine sunulan 
değerleri öğrenmesinden çok, kendi seçtikleri değerleri öğrenmeye çalışmasıdır 
(Dilmaç, 2007). Neticede, öğrencilerin kendi kararlarını kendilerinin vermeleri 
sağlanır (Türk, 2009). 

Değer analizi yaklaşımında, daha çok kişinin yaşadığı sosyal problemler veya 
olaylar üzerinden değerlendirmeler yapılır. Burada önemli olan, yapılan değerlen-
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dirmelerin bilimsel süreçler göz önüne alınarak bilimsel, gerçekçi ve akılcı olarak 
incelenmesidir. Sosyal problemlerin bu anlamda nedenleri ve sonuçları verilere 
dayalı olarak ele alınmalı, benzer ve farklı sonuçlarla karşılaştırmalı olarak ortaya 
konulmalıdır. 

4. Ahlaki Muhakeme (Ahlaki İkilem) Yaklaşımı

Kohlberg’in geliştirdiği bu yaklaşım, çocuklara hayali hikayeler sunarak ger-
çek hayatta karşılaşabileceği durumları onlara hissettirmeyi ve onların cevapla-
rından hareketle ahlaki yapılarını ortaya çıkarmayı amaçlar. En önemli özellik-
lerinden biri de yaşanmamış hikayeler üzerinden çocuklara değerleri öğretmeye 
çalışmasıdır. Değer öğretimine farklı bir bakış açısı kazandıran ve öğrencilere 
sunulan ikilemlerle onların tercih edeceği duruma göre hareket edilen bir yakla-
şımdır (Şahin, 2017). Hayali hikâyeler seçmesi ve gerçek olaylardan uzaklaşması 
eğitimciler tarafından eleştirilmektedir.

Bu yaklaşım tüm eğitim kademelerinde kullanılabilir. Ancak, öğrencilerin 
yaş farklılıkları ve değer yargılarını göz önüne bulundurmak gerekir. Bu yakla-
şımda çözümün ne olduğundan ziyade, neden o çözüme ulaşıldığı daha da önem 
arz etmektedir (Şen, 2007: 19). Kohlberg hazırlamış olduğu kurgusal hikayeleri, 
Türkiye de dâhil olmak üzere dünyanın çoğu ülkesindeki farklı yaşlardaki erkek 
çocuklara sormuştur. Onların verdikleri cevapları, üç ana dönem olmak üzere 
altı farklı ahlaki gelişim basamağında incelemiştir. Bu dönemleri çok önemsemiş 
ve bir dönemden diğer döneme geçişin çok önemli olduğu üzerinde durmuştur 
(Dönmez ve Yazıcı, 2008). 

Kohlberg’in ahlaki ikilem yöntemi çoğu çevrelerce kabul edilmiş olsa da bazı 
çevreler sadece erkeklere uygulanmasını ve dönemlere yüklenen anlam bakımın-
dan eleştirmiştir. Bu dönemler şu örnekleriyle birlikte açıklanmıştır.

Gelenek öncesi düzey (4-10 yaş): Çocuğun benmerkezci olduğu dönem 
içine alan ve çocuğun olayları yorumlarken otoriteyi göz önünde bulundurarak 
ödül-ceza mekanizmasını işlettiği bir dönemdir. Kendi içinde iki alt döneme ayrı-
lır. Bunlar ceza itaat ve saf çıkarcı dönemdir.

Ceza itaat: Ceza almamak otoriteye itaat etmek anlamına gelir. Başka bir de-
yişle kötü bir şeyle karşılaşmamak için iyi bir şey yapmak anlamına gelir. Kişinin 
sergileyeceği davranışı yapıp yapmamasını, otoritenin ortamda bulunup bulun-
maması etkilemektedir.

Örnek: Polisi gören sürücünün ceza almamak için kırmızı ışıkta durması.

Saf çıkarcı (Araçsal ilişki): Kişinin kendini düşünerek menfaat sağlamaya ve 
çıkarını gözetmeye dayalı bir ilişki kurması söz konusudur. Kişi bu dönemde ken-
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di çıkarlarını çok fazla gözettiği için sürekli kendisine ayrıcalık yapılması gerekti-
ğine inanır.

Örnek: Sen bana matematik çalıştırırsan ben de sana fen çalıştırırım.

Geleneksel düzey (10-18 yaş): Bu dönemde kişi benmerkezcilikten biraz 
uzaklaşmış ve çevresindeki insanları da düşünerek hareket etmeye başlar. Kendi 
içinde iki alt döneme ayrılır. Bunlar iyi çocuk eğilimi ve kanun-düzen dönemidir.

İyi çocuk eğilimi (Kişiler arası uyum): Bu dönemde genellikle kişi yaranma 
ve başkalarına iyi görünme düşüncesiyle hareket eder.  Onay almayı çok önemse-
diği için başkalarının kararları önem arz eder.

Örnek: Bir kişinin yaptığı iyiliği sürekli olarak başkalarının yanında anlat-
masıdır.

Kanun – düzen: Bu dönemde toplumun mutlu olması için bir takım kuralla-
rın olduğu ve bu kurallara herkesin uyması gerektiği fikri vardır. Kurallara uyma-
yan cezasını çeker görüşü hâkimdir.

Örnek: Kırmızı ışıkta geçen cezasını öder.

Gelenek ötesi düzey (18 ve sonrası yaşlar):  Bu seviye ahlaki anlamda en üst 
düzeydir. Bu döneme ulaşan kişiler benmerkezcilikten tamamen uzaklaşmış, sa-
dece yaşadığı toplumu değil tüm insanlığı da düşünmeye başlamıştır.  Bu dönem-
de birey artık oturmuş olan kişiliğinin de etkisiyle hareket etmeye başlar.  Kendi 
içinde iki alt döneme ayrılır. Bunlar sosyal sözleşme ve evrensel ahlaki ilkelerdir.

Sosyal sözleşme: Kişi karar verirken sadece toplumun belirlediği kurallara 
uyulup uyulmamasından ziyade, o toplumun daha da refaha ve mutluluğa eriş-
mesi için karar vermek gerektiği yönünde bir düşünceye sahiptir. Yeri geldiğinde 
kuralların toplum yararına değiştirilebileceği ve geliştirilebileceği şeklinde görüş 
belirtir.

Örnek: İdam kanunu toplumu rahatsız ediyorsa yeniden gözden geçirilme-
lidir.

Evrensel ahlaki ilkeler: Eşitlik, adalet ve insan hakları ilkelerinin göz önünde 
bulundurulduğu, “söz konusu insansa gerisinin önemli olmadığı” düşüncesinin 
temel alındığı ve insanın her koşulda yine de değer verilmeyi hak ettiği görüşüne 
sahip olunan bir dönemdir. 

Örnek: İlk yardım kursuna katılacağım belki bu sayede bir insanın hayatını 
kurtarabilirim.
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Hayat bilgisi dersinde Kohlberg’in ahlaki muhakeme (ahlaki ikilem) yakla-
şımı kullanılabilir. Bu yaklaşımda bahsedilen bu altı dönem dikkate alındığında, 
öğretmen sınıfa getireceği ikilem gerektiren kurgusal hikâyeler üzerinden öğren-
cileri düşünmeye sevk edebilir ve tartışma ortamı yaratarak farklı bakış açılarının 
kazanılmasına fırsat verebilir. Böylelikle öğrenci değeri zıt yönleriyle görecek ve 
kendine ait bir değer sistemi kurmaya çalışacaktır.

5. Eylem Yoluyla Öğrenme Yaklaşımı

Değerler his ve duygularla duyuşsal bir yapıya sahip olmakla birlikte an-
lam kazanabilmesi için insanın davranışlarına da yansıması önem arz etmekte-
dir. Başka bir açıdan bakılacak olursa eylem yoluyla öğrenme yaklaşımına göre 
söylem değil eylem önemlidir. Bir kişi kendini ne kadar vatansever olarak görse de 
davranışlarına bunu yansıtamadığı sürece çok fazla bir anlam ifade etmeyecektir.

Diğer yaklaşımlar değerin daha çok sözel ve düşünce boyutuyla ilgilenmiştir. 
Bu yaklaşım ise, değerin kazanılmasında somut davranışların önemine işaret et-
mektedir. Bu sebeple eylem yoluyla öğrenme yaklaşımı, değer öğrenci tarafından 
içselleştirilmişse elbette bir müddet sonra davranışlarında kendini gösterecektir 
anlayışına dayalıdır.

Son zamanlarda, eylem yoluyla öğrenme yaklaşımı değer eğitimi bağlamında 
diğer yaklaşımlara göre öğrencinin sürece daha aktif katılması ve davranışlarında 
sergilemesi açısından bir adım ön plana çıkmaktadır. Nitekim diğer yaklaşımlar 
değerin daha çok sözel ve düşünce boyutuyla ilgilenmiştir. Bu yaklaşım ise, de-
ğerin kazanılmasında somut davranışların önemine değinmiştir. Örneğin birçok 
insan kendini vatansever olarak nitelendirebilmekte, ancak davranışlarında bunu 
gösterememektedir. Bu sebeple eylem yoluyla öğrenme yaklaşımı, öğrencinin de-
ğerleri davranışa dönüştürmesine odaklanmıştır (Gündüz, 2019).

6. Gözlem Yoluyla Öğrenme (Sosyal, Taklit) Yaklaşımı 

Değerlerin kazanılma süreci her zaman doğrudan geçirilen yaşantılara bağlı 
olarak gerçekleşmemektedir. Bazen de kişinin başkalarının yaşantılarını gözlem-
leyerek değerleri kazanabileceği düşünülmektedir. Gözlem yoluyla öğrenme yak-
laşımının temel varsayımı insanların değerleri başkalarından etkilenerek ve onları 
izleyerek öğrendikleri üzerinedir.

İnsan hayatındaki birçok bilgi, beceri ve değer başkalarını gözlemleyerek, 
kendine uygun olup olmadığına karar verir. Böylelikle kendisi doğrudan bir ya-
şantı geçirmese bile birçok olumlu davranışı hayata katabilir. Örneğin yaşlı bir in-
sana yer veren birinin o insan tarafından teşekkür edildiğine ilk kez şahit olan bir 
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çocuk, bu davranışın olumlu sonucunu görünce kendi de böyle bir davranış yap-
mak isteyebilir. Bu durum şunu göstermektedir ki kabul etsek de etmesek de çoğu 
birey çevresinden olumlu veya olumsuz birçok davranışı bu şekilde öğrenecektir.

Sosyal öğrenmeyi etkileyen birçok unsur olmakla beraber bunların başında 
model aldığımız kişinin özellikleri gelir. Burada devreye cinsiyet, statü, makam 
ve saygınlık gibi bileşenler devreye girer. İnsanların daha çok kendinden büyük 
kişileri model aldığını göz önünde bulundurulursa, öğretmenlerin öğrencilerinin 
yapmasını istemedikleri davranışları öncelikle kendileri yapmamaları gerekir. Bir 
öğretmen öğrencilerinin dürüst davranmalarını istiyorsa öncelikle kendi dürüst 
olmalıdır.

7. Değerlerin Gizli Öğretimi (Örtük Program) Yaklaşımı

Değerlerin her zaman resmi program kapsamında formal olarak okulda ders-
ler aracılığı ile öğretilmesi söz konusu değildir. Bazen informal yollarla gerek ders 
esnasında gerekse ders dışında çocuklara öğretilmesi de örtük program kapsamın-
da ele alınmaktadır. 

Örtük program, ders dışı etkinlikleri de içine alan bir program kavramdır. 
Okullarda öğrenme sürecinin bir parçası olan, çoğu zaman farkına varılamayan 
veya istenilerek verilmeyen bilgi, değer, tutum ve inançları kapsamaktadır (Horn, 
2003; Yüksel, 2005; Sarı, 2007; Doğanay, 2007).

Yazılı olmayan ancak belki de yazılı programdan bazen daha etkili olabilece-
ğine inanılan örtük programın, özellikle de değerlerin kazanımı sürecinde daha 
etkili olabileceği düşünülmektedir.  Ancak bu programın gerçekleşmesi esnasında 
başta yöneticiler ve tüm personel olmak üzere bilinçli olması gerekir. Bu yaklaşı-
ma getirilen eleştiri ise öğrenciler bu süreçte olumlu kazanımlar edindikleri gibi 
olumsuz kazanımlar da edinebilmektedirler (Tahiroğlu, 2014).

Örtük program, ders dışı etkinlikleri de içine almaktadır. Bu programın en 
büyük özelliği yazılı olmamasıdır. Okul içinde görev yapan idareci ve öğretmenlerin 
davranışları, yaklaşımları, inançları, değer yargıları, okul atmosferinin niteliği, 
değerleri, okul içi ortamın öğrencilere sağladığı etkileşim örüntüsü ve kültürel 
tutum ve daha birçok etken bu kavramın içeriğini oluşturan yönlerini içerir 
(Tezcan, 2003).
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HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE DEĞER EĞİTİMİ KAPSAMINDA  
YAPILABİLECEK ETKİNLİKLER

Etkinlik, çocuğun hazır bulunuşluk düzeyine uygun, öğretim amaçlarına ve 
çevre özelliklerine göre düzenlenen öğrenme faaliyetlerinin, aktif öğrenmeyi de 
esas alarak yapılan tüm öğretim faaliyetlerini kapsayan öğrenme eylemleridir. Bu 
bağlamda hayat bilgisi öğretiminde çocuklara değerler eğitimi verilirken etkinlik-
lerin kullanılması önemlidir. Çünkü değerler soyut kavramlardan oluşan bir yapı 
olduğu için öğrencilerin öğrenmeleri zor olabilir. 

Yeni eğitim anlayışında öğretmenin aktif olması istenmemekte bunun yerine 
rehber olması arzu edilmektedir. Öğrencinin ise aktif olması ve bilgiye kendinin 
ulaşması esas alınmıştır. Değerlerin öğretimi gerçekleştirilirken de öğrencinin 
merkezde olması ve yaparak yaşayarak değerleri içselleştirmesi önemlidir. Bunun 
sağlanabilmesi için de etkinliklere yer verilmesi gerekmektedir. Etkinlikler saye-
sinde de öğrenciler değerleri daha anlamlı ve kalıcı hale getirebilmektedir.

Hayat bilgisi dersi yaşamla iç içe bir ders olduğu için etkinlikleri düzenle-
mek ve çocuğu yaşama hazırlamak daha kolay olacaktır. Burada dikkat edilme-
si gereken hususların başında çocuğun ilgisini çekecek etkinliklerin seçilmesi ve 
çocuğun seviyesine uygun olması gerekmektedir. Aşağıda Hayat bilgisi dersinde 
okullarda yaptırılabilecek bazı etkinliklere yer verilmiştir (Aydın ve Akyol, 2013):

• Sınıf gazetesi çıkartılabilir.

• Değer eğitimi ile özdeşleşmiş önemli kişilerin resimleri ve sözleri kori-
dorlara asılabilir.

• Güzel söz ve resimlerle ilgili afiş hazırlatılabilir.

• Sloganlar oluşturularak öğrencilerin görebileceği yerlere asılabilir.
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• Öğrencilere değer eğitimine yönelik hikâyeler okutulabilir.

• Çocukların değer eğitimi bağlamında kendilerine örnek alabileceği kişi-
likler sınıfa davet edilebilir.

• Drama, tiyatro ve skeçler düzenlenerek çocukların ilgisi çekilebilir.

• Çocukların her hafta değer eğitimi ile okuyacağı kitaplar tavsiye edile-
bilir.

• Resim, şiir, kompozisyon ve karikatür yarışmaları düzenlenip öğrencile-
rin bu yönde motivasyonu artırılabilir.

• Öğrenciler, toplumsal sorunları konu alan filmlere götürülebilir.

• Öğrencilere o anda kazandırılacak değerle ilgili arkadaşlarına veya top-
lumdan bazı kişilere mektup yazdırılabilir. 

• Tarihteki örnek şahsiyetlerden örnekler anlatılabilir.

• Spor turnuvaları düzenlenerek, sporla değer eğitimi etkinlikleri yapıla-
bilir.

• Huzur evleri, sevgi evleri, çocuk esirgeme kurumuna bağlı yurtlar, Kızı-
lay gibi yerlere geziler düzenlenebilir.

• Yardımseverlik ve iyilik kampanyaları düzenlenebilir. 

• Değer eğitimine yönelik her okul kendine kardeş okul bulabilir.
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ÖZET

Hayat bilgisi dersi, çocuğun kendini, çevresini ve hayatı tanımasını sağlar. 
Çocuğu hayata hazırlayan, topluma uyumunu sağlayan, kişisel özelliklerini ge-
liştiren, temel bilgi, beceri ve değerlerini öğreten, mutlu birey ve mutlu toplumu 
hedefleyen, ilkokul 1.,2. ve 3. sınıfta okutulan canlı/dirik bir derstir. Aynı zamanda 
bu ders, toplu öğretim anlayışından dolayı sosyal, fen, eğitim, sağlık, turizm, çev-
re ve doğa bilim alanlarında çocuğun bütün olarak geliştirmeyi hedeflediğinden 
diğer tüm derslerin temelinin atıldığı ön koşul bir derstir. Bu nedenle bu dersin 
disiplinler arası bir özelliği de vardır. Hayat bilgisi dersi aynı zamanda diğer ders-
lere kaynaklık eder, diğer derslerin merkezinde bulunur bu nedenle mihver bir 
ders olma özelliği vardır. 

Hayat Bilgisi dersi, doğası gereği öğrencilere ilkokulda değer eğitimi çalış-
malarının yapılabileceği ilk ders olma özelliği göstermektedir. Bu ders sayesinde 
öğrenciler hem yaşama hazırlık yapacak hem de programda belirtilen değerleri 
kazanmış olacaktır. Nitekim hayat bilgisi dersinin amaçlarıyla değer eğitiminin 
amaçları uyuşmaktadır. 

Değer toplumun çoğunluğu tarafından iyi veya kötü kabul edilen inanç, dü-
şünce, eylem ve olgulardır. Bireyler bu değerlere bazen farklı bazen de aynı anlam-
ları yükleyerek karakterlerinin temellerini atarlar. Kendi karakteri ile toplumun 
karakteri aynı yönde olan bireyler mutlu bir yaşam sürerler. Bu anlamda daha il-
kokuldayken bireyin sosyal değerleri kazanması önem arz etmektedir.

Hayat Bilgisi dersi bu bağlamda toplumsal yapının temel yapı taşları olan de-
ğerlerin kazandırılması açısından önemli bir ders olma özelliği göstermektedir. Bu 
derste öğrencilere kazandırılacak değer kadar değerin nasıl öğretildiği de önemli 
bir husustur. Hayat Bilgisi dersinde en çok kullanılan değer öğretim yaklaşımları; 
telkin, değeri belirginleştirme, değer analizi, ahlaki ikilem, eylemle öğrenme, göz-
lemle öğrenme ve örtük program yaklaşımlarıdır. Bu yaklaşımları bilen ve etkili 
bir şekilde uygulayan sınıf öğretmenleri sayesinde öğrenciler değerleri doğru bir 
şekilde öğrenmiş olacaklardır.

Hayat Bilgisi Dersinde Değerler Eğitimi 245



DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıda verilen seçeneklerden han-
gisi Hayat bilgisi dersi öğretim prog-
ramının anlayışını yansıtmaz?
A) Bireyi bir yönüyle geliştirir 
B) Eğlenceli/keyifli
C) Hayatta kullanılabilir bilgi ve be-

ceriler
D) Çocuğu merkeze almıştır
E) Tematik/bütüncül

2. Çocuğun hazır bulunuşluk düze-
yine uygun, öğretim amaçlarına ve 
çevre özelliklerine göre düzenlenen 
öğrenme faaliyetlerinin, aktif öğ-
renmeyi de esas alarak yapılan tüm 
öğretim faaliyetlerini kapsayan öğ-
renme eylemlerine denir?
A)  İşbirliği
B)  Beceri
C)  Oyun 
D)  Etkinlik
E)  Gözlem 

3. Aşağıdakilerden hangisi hayat bilgi-
si dersinin özelliklerinden birisidir?
A)  Sadece bilişsel gelişim ile ilgile-

nen bir derstir 
B)  Toplumu merkeze alan bir ders-

tir
C)  Toplu öğretim anlayışı olan bir 

derstir  
D)  Bireyselliği ön plana alan bir 

derstir.   
E)  İlkokul 2,3 ve 4. Sınıfta okutulan 

mihver bir derstir.

4. Hayat Bilgisi dersinde öğrencilere 
değerleri kazandırırken aşağıdaki-
lerden hangisi daha az etkili olur?
A)  Gezi düzenleme
B)  Değerin önemi hakkında öğüt 

verme
C)  Pano hazırlama 
D)  Ünlü kişilerin hayat hikâyelerini 

anlatma
E)  Dergi çıkarma

5. Bir öğretmen öğrencilerine aşağıda-
ki etkinliği yaptırırsa hangi değeri 
daha çok kazandırmak istemekte-
dir? 
“Okulu temizleme projesi” başlatılır. 
Örneğin; sınıfın biri bahçedeki çöp 
vb. atıkları toplarken; diğer sınıf okul 
koridorunu, bir başka sınıf bahçedeki 
ağaçların gövdesini kireçlerken, baş-
ka bir sınıf ise sınıfların pencerelerini 
açarak havalandırabilir”.
A)  Sorumluluk   
B)  Güven 
C)  Vatanseverlik  
D)  Sabır  
E)  Hoşgörü 
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6. “Daha çok kişinin yaşadığı sosyal 
problemler veya olaylar üzerinden de-
ğerlendirmeler yapılır. Burada önem-
li olan, yapılan değerlendirmelerin 
bilimsel süreçler göz önüne alınarak 
bilimsel, gerçekçi ve akılcı olarak in-
celenmesidir. Sosyal problemlerin bu 
anlamda nedenleri ve sonuçları verile-
re dayalı olarak ele alınmalı, benzer ve 
farklı sonuçlarla karşılaştırmalı olarak 
ortaya konulmalıdır”. Tanımlanan de-
ğer öğretimi yaklaşımı aşağıdakiler-
den hangisidir? 
A) Eylem yoluyla öğrenme yaklaşımı
B) Ahlaki muhakeme
C) Değer Belirginleştirme
D) Değeri Analizi 
E) Gözlem yoluyla öğrenme yakla-

şımı

7. Değerlerle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?
A)  Değerler, kültürden kültüre fark-

lılık gösterebilir.
B)  Değerler, kişiden kişiye farklı an-

lamlara gelebilir.
C)  Değerler, etkileşim halindedir.
D)  Değerler, kişiliği ve karakter olu-

şumunu etkiler.
E)  Değerler, yaşantılara kapalı ola-

rak ortaya çıkar.

8. İlkokulda çocuğa değerleri kazan-
dırırken hangi ders diğerlerinden 
daha öncelikli olarak etkisini göster-
meye başlar?
A)  Sosyal Bilgiler
B)  Fen Bilimleri
C)  Türkçe
D)  Matematik
E)  Hayat Bilgisi

9. Bir sınıf öğretmeni Hayat Bilgisi 
dersinde çocuklara değerleri öğre-
tirken aşağıdakilerden hangisine 
daha çok dikkat etmelidir?
A)  Kendisi için öncelikli olan değer-

lerden başlamalıdır.
B)  Yaşanmamış olaylar üzerinden 

gitmelidir.
C)  Öğrencilere rol model olmalıdır.
D)  Ailede kazanılan değerleri 

önemsememelidir.
E)  Benmerkezci bir anlayış sergile-

melidir.

10. Değer eğitimi yaparken resmi prog-
ramın dışına çıkarak çocuklara de-
ğerleri öğretmeye çalışan bir öğret-
men hangi değer öğretim yaklaşımın 
benimsemiş olur?
A)  Sosyal öğrenme  
B)  Örtük program  
C)  Eylem öğrenme
D)  İkilem öğrenme  
E)  Değer belirginleştirme

Cevap Anahtarı

1. A 2. D 3. C 4. B 5. A
6. D 7. E 8. E 9. C 10. B
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GİRİŞ

Dünya tarihinde bazı kavramlarla özdeşleşmiş ülkeler vardır. Kimi ülkeler 
bu kavramların en belirgin uygulama yerleridir, kimi ülkeler ise bu kavramların 
anavatanıdır. Nasıl ki futbol denilince, akla bu sporun ana vatanı olan İngiltere 
geliyorsa; demokrasi denilince de ilk akla gelen ülke Yunanistan’dır (Keçeci, 2016: 
34). Antik Yunan, pek çok terimin olduğu gibi demokrasinin de yeşerdiği ve ilk 
uygulama örneklerinin görüldüğü yerdir. Aynı zamanda Antik Yunan’dan bu yana 
tartışılagelen ve hâlâ modern dünyanın şekillenmesi üzerinde tesiri olan kadim 
bir olgudur. 

Demokrasi, içinde yaşanılan çağın temel ve ortak toplumsal miraslarından 
biridir (Şaylan, 1998). Dünyanın hemen her yerinde ve her toplumunda paylaşılan 
müşterek bir özlem ve idealdir. Her toplum, demokrasiyi farklı biçimlerde yorum-
layıp uygular ve farklı bir biçimde yaşar. Bu nedenle demokrasinin gelişmişlik dü-
zeyi, o toplumun çağdaşlaşma anlayışına paralel bir seyir izler. Demokratikleşme 
konusunda Batılı ülkelerin ciddi bir misyona ve birikime sahip oldukları pratikte 
kabul görmüş bir gerçektir. Lâkin pek çok Batı ülkesinin de içinde yer aldığı 2019 
Demokrasi Endeksi’ne göre dünya genelinde demokrasilerde bir gerileme yaşan-
maktadır. Demokrasinin gerilemesi ya da demokrasiden uzaklaşılması sadece hu-
kukun üstünlüğüne, hak ve özgürlüklere değil; ekonomik göstergelere de olumsuz 
tesir eder. 
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Demokrasiyi yeşertmek ve ilerletmek, zaman ve emek isteyen uzun bir sü-
reçtir. Demokrasi kültürünü inşa etmek ve bu kültürün yaşaması için gerekli olan 
yetkinlikleri vatandaşlara kazandırmak kolay bir iş değildir. Bunun için iki şeyin 
mevcudiyetine ihtiyaç vardır: “Demokratik kurumlar” ve “demokratik yurttaşlar”. 
Bu iki unsur arasında karşılıklılık ilkesine dayalı son derece mühim bir ilişki söz 
konusudur. Demokratik kurumlar olmaksızın demokratik yurttaşlar yetiştirmek, 
demokratik yurttaşlar olmaksızın da demokratik kurumlar inşa etmek mümkün 
değildir. Bu kurumlar içinde kilit öneme sahip olan okullar, demokrasi kültürünün 
oluşması ve gelişmesi için gerekli olan bilgi, beceri ve değer kümesinin öğretildiği 
ve beslendiği merkezlerdir. Okullar, demokratik değer ve normların dağıtıcı orga-
nıdır. 

Malumunuz ilkokul, zorunlu temel eğitimin ilk aşamasıdır. İlkokul eğitiminin 
temel amacı, öğrencileri bilişsel, sosyal, duygusal ve entelektüel açıdan bilgi, beceri 
ve değerlerle donatmaktır. Yaşıtlarıyla sosyalleşmelerine, etkileşim kurmalarına, 
mensubu oldukları toplumla ve milletle özdeşleşerek sorumlu ve aktif vatandaş 
hâline gelmelerine yardımcı olmak da temel amaçlar arasındadır. Bu amaca doğ-
rudan hizmet eden iki ders, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler’dir. Hayat Bilgisi dersi, 
sorumlu ve aktif vatandaş yetiştirmenin ilk halkasıdır.  

HAYAT BİLGİSİ

Hayat Bilgisi dersi, vatandaşlık eğitimi programının ilk halkasıdır. Muhtevi-
yatı itibarıyla sosyal bilimler, doğa bilimleri, fen bilimleri ve sanatın birçok dalın-
daki bilgi, beceri ve değerleri kapsamaktadır. Zengin bir muhteviyata sahip olan 
bu ders, pek çok derse temel teşkil etmektedir. Baymur (1937; Akt: Baysal, 2006: 
2), Hayat Bilgisi dersinin Tabiat, Eşya, Tarih, Coğrafya ve Yurt Bilgisi derslerinin 
bir izdüşümü olduğunu belirtmekte ve bu dersin kitaptan talim edilecek bir söz 
dersi olmayıp “gözlem”, “inceleme”, “deney”, “iş” ve “yaşama” dersi olduğuna da 
dikkat çekmektedir. 

Gözlem dünyaya bakmak, dünya hakkında bilgi toplamak ve biriktirmek 
için duyuları kullanma sürecidir. Aslında şey(ler)i, olayları, hadiseleri, objeleri vb. 
duyular yoluyla fark etmekten çok daha fazlasıdır. Aktif bir tanımayı, algılamayı, 
sorgulamayı, karşılaştırmayı, hissetmeyi ve bilmeyi de içeren zengin bir süreçtir. 
Bir nevi izleme, dinleme, keşfetme, belgeleme, analiz etme, senteze ulaşma döngü-
südür. Çok önemli bir yaşam becerisidir. Evreni, insanı, dünyayı anlamanın temel 
yoludur. Ve öğrenmenin önemli bir parçasıdır. Hatta öğrenmeyi ve gelişimi tetikle-
yen, öğrenmeye hem derinlik hem de genişlik bakımından hacim kazandıran değerli 
ve verimli bir kaynaktır. Bilincin ve şuurun gelişiminde hayati bir evredir. Gözlem, 

Hayat Bilgisi Dersinde Demokrasi Eğitimi 253



kişiye kastı olan, uzun ve derinlikli bir bakış kazandırır. Gözler kadar aklı da işler. 
Algıyı ayıltır. Merakı kamçılar. Sezişi güçlendirir. Zihni bir temaya odaklama, akıl 
yürütme, hafızada tutma, seçici olma gibi becerileri geliştirir. 

Aslında çocuklar gözlem1 becerilerini sürekli olarak kullanırlar. Her an bi-
linçli ya da bilinçsiz olarak insanları, aktiviteleri, çevrenin öğelerini ve sayısız 
başka şeyi gözlemlerler. Ancak, çocukların bir ders altında yaptıkları/yapacakları 
gözlemler amaçlı ve kasıtlıdır. Hayat Bilgisi dersinde çocuklar insanları, doğayı, 
toplumları ve kültürleri gözlemleyerek şuur ve farkındalık2 seviyelerini arttırabilir; 
spontane yargılar geliştirebilirler. Örneğin, doğayı ve doğada olup bitenleri göz-
lemlemek, çocukların tabiat ana ve evren yasalarının ritim ve ahenginin farkına 
vararak dünya ve kâinat ile ahenkte olmalarına katkı sunar. Ki doğal dünya keşif, 
yaratıcılık, problem çözme ve STEM eğitimi için sayısız fırsatlar sunan dev ve açık 
uçlu bir öğrenme laboratuvarıdır. Doğayla ve doğal ortamlarla etkileşime girmek, 
çocukların yaparak yaşayarak öğrenmelerini ve deney yapmalarını sağlar. Ço-
cuklar doğada düşünür, sorgular ve hipotezler oluştururlar. Kışın fırtınalı, karlı 
ve yağmurlu günlerde böceklerin nereye gittiğini, karıncaların nasıl kısa sürede 
yiyeceklerin başına üşüştüğünü, sineklerin öldüklerinde neden ters döndükleri-
ni; insanın kaş ve kirpiğindeki uzamanın nasıl oluyor da belli bir noktada durma 
gösterdiğini, soğan doğrarken gözlerden neden yaş geldiğini, ağaçların topraktan 
aldıkları suyu en yukarıdaki yapraklarına nasıl ulaştırdıklarını vb. düşünür ve de-
ğerlendirirler. Bu deneyimler, çocuklara gerçek ve otantik öğrenmeler sunar. Ay-
rıca çocukların kestirimde bulunma, doğru ve yanlış yaptıkları konularda kulla-
nabilecekleri geribildirimler alma, şekillendirme, modelleme ve pekiştirme yapma 
gibi birçok ihtiyacına cevap verir. 

Konu başlığının ilk paragrafında, Hayat Bilgisi dersinin bir inceleme dersi 
olduğundan bahsetmiştik. Araştırma ve inceleme faaliyetleri, aslında sadece Hayat 
Bilgisi dersi veya formal eğitim süreci için değil, bireylerin yaşam boyu öğrenmeleri 
için de gerekli bir meziyettir. Araştırma ve inceleme faaliyetleri, yalnızca muhake-
me etme, bilimsel akıl yürütme, bilgileri transfer etme, keşfetme, argüman geliş-
1 Albert Bandura, gözlem yoluyla öğrenme üzerinde en fazla duran eğitim psikoloğudur. 

Bandura “canlı”, “sözlü” ve “sembolik” olmak üzere üç çeşit model tanımlaması yapar. 
Sözlü bir model, davranışı yerine getirmez, bunun yerine davranışı açıklar. Sembolik bir 
model, kitaplarda, filmlerde, televizyon şovlarında, video oyunlarında veya internet kay-
naklarında davranış gösteren gerçek kişiler veya kurgusal karakterler olabilir. 

2 Farkındalık, “uyanık bir algı, yüksek bir idrak ve kavrayış, yoğun bir dikkat, açık bir bi-
linç, hassas bir duyarlılık ve güçlü bir sezişle karakterize edilebilecek soyut bir kavramdır. 
Kişinin kendi zihninin dışında durabildiği, kendine bakabildiği ve kendi davranışlarının-
yapıp etmelerinin izleyicisi olabildiği mucizevi bir yetidir. İçgörünün, içe bakışın, kendilik 
farkındalığının bir karışımdır. Amiyane bir tabirle, “doing” modundan “being” moduna 
geçiş biletidir. Geliştirilebilen bir beceridir...” (Dağ, 2019a: 31).
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tirme, olayın gerçekleşme biçimine ilişkin varsayımlar ve teoriler ortaya koyma, 
eleştirme ve sorgulama gücünü arttırma, yaratıcı ürün ve eserler verme, kanıt ve 
bilgileri analiz etme-sentezleme vb. açısından bir kıymet taşımaz. Aynı zamanda 
kişisel ilgi alanları oluşturma, merakı besleme ve ileri bir seviyeye taşıma, öğren-
meyi kasıtlı hâle getirme, öğrenme derinliği kazanma, öğrenmeyi öğrenme gibi sü-
reçlere de ciddi katkılar sunar. Hayat Bilgisi dersinde yapılacak inceleme faaliyet-
leri ile çocuklar, rasyonel düşünmeyi, keşfetmeyi3 ve deneyimsel yolla öğrenmeyi 
tecrübe edebilirler. Dewey, inceleme temelli öğrenmenin deneyimsel öğrenmenin 
merkezi ve kalıcı ilkesi olduğuna ve eğitimde gerçek yaşam deneyimlerine dayalı 
bir öğrenme sürecinin de önşartını oluşturduğuna dikkat çeker. İnceleme süreci, 
çocuklara bir “hedef ” ve “yön” bilinci aşılar. Diyalojik bir süreç olması hasebiyle 
de belli kurallara tabi olan mantıksal bir sosyal etkileşim ve iletişim biçimi var 
eder. Fikirleri destekleme, sorgulama, tartışma, gözden geçirme ya da onlara karşı 
çıkma/koyma veyahut da fikirler etrafında işbirliği ve dayanışma ruhu içerisinde 
çalışma gibi yollarla çocukların demokratik deneyim alanlarını genişletmeye kat-
kı sunar. İnceleme çalışması merakı aktive etme4, gözlem ve deney yapma, soru-
lar sorma, okuma, tartışma, çalıştaylara ve atölyelere (işlik) katılma, görüşmeler/
mülâkatlar yapma gibi birçok farklı yolla yaptırılabilir. 

Hayat Bilgisi dersi, aynı zamanda bir deney ve iş dersidir. Amerikalı düşünür 
ve yazar Ralph Waldo Emerson, “Hayatın tümü bir deneydir. Ne kadar çok deney 
yaparsanız o kadar iyi olur.” der. Çocuk ne kadar çok deney yaparsa o kadar çok öğ-
renir. Hayatı bilimsel bir laboratuvar olarak görüp onu ne kadar inceler ve içinde 
yaşadığı doğayı, çevreyi, toplumu ve kültürü ne kadar deneyime dayalı olarak keş-
federse o denli kuvvetli tekâmül5 ve inkişaf6 gösterir. Öğretme-öğrenme sürecinin 
gözlem ve deneylerle ya da denemelerle iş eğitimine dayandırılması bu bağlamda 
pedagojik bir gerekliliktir. Kaldı ki zaten iş, eğitim-öğretim prensiplerinin esasını 
oluşturur7. İsmail Hakkı Tonguç’a göre iş, her ferdin kendi varlığını devam etti-
rebilmek için sarf etmeye mecbur olduğu faaliyettir. İş okulunun babası ünvanına 
sahip olan Pestalozzi’ye göre ise, “kendi kendine faaliyet” ilkesi bütün eğitimin te-
melidir. Dewey’e göre öğrenme, ancak çocuğun kendi kendine yapıp ettikleriyle, yani 
zati faaliyetleriyle gerçekleşebilir. Eğitim, tecrübeye dayalı ve o sayede tekâmüle ta-
bidir. Bu nedenle çocukların sosyal etkileşimli deneysel bir ortamda bizatihi tec-
rübeler edinmeleri mühim ve kıymetlidir. Etkin ve faal olmak, çocuğun en önemli 
3 Birçok türü vardır. Eğitimde en sık kullanılan iki tür: Rehbersiz keşif pure discovery) ve 

rehberli keşif ’tir (guided discovery).
4 Bir öğrencinin merakını aktive etmenin ona bilgi vermekten çok daha önemli ve karmaşık 

bir hedef olduğunu unutmayınız!
5 Olgunluk.
6 Gelişme.
7 “İş için, iş içinde, işle eğitim”, Köy Enstitüleri’nin temel ilkesi ve sloganıydı.
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ihtiyaçlarından biridir (Binbaşıoğlu, 1953; Binbaşıoğlu, 1985; Binbaşıoğlu,  1998; 
Binbaşıoğlu, 2003). 

Eğitimde işin bir gaye mi yoksa vasıta mı olduğu tartışmalıdır. Her iki fi-
kirden de istifade etmek en doğrusudur. Kuşkusuz her iki kabulün de bazı sa-
kıncaları ve handikapları vardır. Bu nedenle mühim olan, işin mutlaka eğitsel bir 
değerinin olmasıdır. Ve iş için zihni faaliyetin esas olduğu unutulmamalıdır. Yani, 
zihni kuvvetlendirmeden yapılan bedensel işin eksik olduğu hatırdan uzak tutul-
mamalıdır. Eğitsel mânâda iş, hem bedensel hem de zihinsel olmalıdır. İlâveten işi 
iyi organize etmek, maharetle uygulamak ve uygun bir metotla çocuğun ruhuna 
işlemek de son derece mühimdir. Çünkü iyi organize edilmeyen işin eğitsel değeri 
olmaz (Binbaşıoğlu, 1953). Kaldı ki öğrencileri işe karşı antipati geliştirecek ve is-
teksizlik, bezginlik ve bıkkınlık oluşturacak denli işe boğmak ne kadar hatalı ise 
işten mahrum hâle getirecek denli teoryaya/kurama boğmak da o kadar hatalı olur. 

Şüphesiz ki okul çalışmalarının hemen hepsi birer iştir. Ve iş, bir amaç doğrul-
tusunda bir sonuç elde etmek için güç harcayarak yapılan etkinliktir (Binbaşıoğlu, 
1985). Çocukların iş olgunluklarını eğitim yoluyla geliştirmek eğitimin, okulun ve 
öğretmenlerin asli vazifelerinden biridir. Etkinlik (faaliyet, aktivite) ise bilgi, be-
ceri, davranış, tutum ve alışkanlıkları kazanmada ve kalıcı hâle getirmede önemli 
bir eğitsel vasıtadır. Etkinlik, bedensel ve zihinsel nitelikteki bilinçli devinimleri 
kapsar. Yaşamın ilk yıllarında çocuklar, tepkisel devinimler içerisindedirler. Okul 
hayatıyla birlikte devinimleri bilinçli hâle gelir. Eğitimde etkinlik ilkesi deney, göz-
lem, demonstrasyon, yaparak yaşayarak öğrenme ve iş yöntemlerinin kullanılmasını 
gerektirir. Bunlar arasında “yaparak yaşayarak öğrenme” ve “iş”, bütün etkinlik çe-
şitlerini kapsar (Binbaşıoğlu, 1998).  

Hayat Bilgisi, çocukların çevreyle ve yaşamla ilgili duygu ve düşünceleri-
ni geliştirdikleri, ilk yargılarını edindikleri, tutum ve davranışlarını oluşturarak 
uyum göstermeye başladıkları bir derstir (Binbaşıoğlu, 2003; Çilenti, 1988: 28). 
Temel eğitim döneminin mihver dersidir. Yaşam, Hayat Bilgisi dersinin odak nok-
tasıdır. Çocukların çevrelerindeki varlıkları, doğal ve toplumsal olayları doğal or-
tamında gözlemesi, incelemesi ve bizzat içinde yer alması esastır. 

Hayat bilgisi dersi; “Bilgi temelini sosyal bilimlerle doğa bilimlerinden alan, 
çocuk gelişimine uygun bir şekilde oluşturulmuş, olabildiğince yaşama dönük ve 
somut bir şekilde işlenerek öğrencilerin daha etkin bireyler ve vatandaşlar ola-
rak yaşam sürmelerine zemin hazırlayan ve aynı zamanda ikinci devre dersleri-
ne temel oluşturan bir öğretim programı” olarak tanımlanır (Baysal, 2006: 3). Bu 
tanımda öne çıkan bazı noktalar vardır. İlki, Hayat Bilgisi dersinin bilgi temelini 
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doğa ve sosyal bilimlerin8 oluşturduğudur. Dolayısıyla bu ders Felsefe, Mantık, 
Matematik, Tarih, Coğrafya, Psikoloji, Sosyoloji, Siyaset, Ekonomi, Fizik, Kim-
ya, Biyoloji gibi geniş bir yelpazedeki bilim dallarının kesişme noktasında yer 
alır. Temel eğitim döneminin ilk yılları, çocukların varlıkları, olay ve olguları tek 
tek algılamaktan ziyade bütünü algılamasına ve kavramasına müsaittir. Analiz 
etme ve sentezleme becerisi henüz gelişmemiş olduğundan bilim dallarına göre 
tasniflenmiş bilgileri kavramakta güçlük çekerler. Bu nedenle bu yaş çocukla-
rına konuların ve temaların toplumsal, kültürel, doğal ve düşünsel yönlerinin 
bir araya getirilerek bir bütünlük içerisinde sunulması icap eder. Toplu öğretim 
sisteminin benimsenmesine sebep bu durumdur. Örneğin aile, toplumsal bir ku-
rum oluşu ile sosyolojinin konu alanlarından birini oluşturur. Her ailenin gelir 
ve gider kalemiyle bir bütçesi vardır. Dolayısıyla aile, ekonomik bir ünitedir ve 
bu yönüyle ekonomi biliminin ilgi alanına girer. Ve aile, kültürel bir birim oluşu 
ve farklı bölgelerde farklı yaşam biçimi ve hayat tarzıyla farklı birliktelikler oluş-
turmasıyla coğrafya disiplinin çalışma ve uğraş alanının kapsamına dahil olur. 
Hayat Bilgisi dersinde, bu disiplinlerin sağladığı bilgilerin harmanlanarak bir 
bütünlük içerisinde kavratılması amaçlanır.

Bu tanımdaki ikinci önemli husus, içeriğin çocuğun bedensel, zihinsel, sosyal 
ve duygusal gelişimine uygun olarak oluşturulmasıdır. 6-9 yaş aralığı, çocukların 
fiziksel, sosyal ve zihinsel becerilerinin hızla geliştiği bir dönemdir. Bu dönem, ço-
cukların düşünmeyi ve öğrenmeyi geliştirdikleri, “ne-nasıl-neden böyle olmuş?” 
sorusuyla yoğun olarak meşgul oldukları, fikirleri keşfettikleri, neden-sonuç ara-
sındaki ilişkiyi anladıkları, zor konular hakkında konuştukları, değer ve normları 
içselleştirdikleri, ince motor kasların geliştiği ve bazı aletlerin (tornavida, makas 
vb.) kullanılabilir aşamaya geldiği vb. zengin bir dönemdir. Ancak, henüz soyutla-
ma yapamadıkları ve soyut kelimeleri, kavramları, düşünceleri, varlıkları vb. yete-
rince kavrayamadıkları bir dönemdir. 

8 Bilimler amaç, konu, işlev, yöntem, karşılıklı bağımlılık, ürettikleri bilginin toplum-
sal yararlılığı gibi parametreler açısından  farklı şekillerde tasnif edilir. Şahin (2014), 
tüm bilimlerin müştereken ilişki içinde olduğu ve verilerinden kaçınılmaz olarak 
yararlanıldığı bilimleri üç ana grupta toplar: Merkezi Bilimler (Felsefe, Mantık, Mate-
matik, Tarih, Coğrafya, Psikoloji), Sosyal Bilimler (Sosyoloji, Siyaset, Ekonomi) ve Doğa 
Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji). Şahin, bu tasnifin altına şöyle bir not düşer: “Yukarı-
da belirtilen bilimler, mümkün olduğunca ayrıntısız verilmeye çalışılmıştır. Daha pek 
çok sayıda disiplin ve konu bulunmaktadır. Ancak bunların hemen hepsi yukarıdaki 
listeleme içinde ilgili gruba dahil edilebilir. Örneğin, arkeoloji ve sanat tarihi yöntemsel 
olarak farklılaşsa da tarih biliminin kapsamı içinde, bu disiplinin alt dalları arasında yer 
alırlar. Cebir, geometri ve aritmetik ise matematiğin doğrudan iç yapısını oluştururlar. 
Sosyal bilimlerin üç temel bilimin yanı sıra antropoloji, sosyal morfoloji, gibi “toplum” 
merkezli diğer disiplin veya konuları da içerir. Doğa bilimleri ise üç temel bilimle sınırlı 
olup bunların alt dallarıyla çoğalım içindedir.”
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Bu nedenle tanımdaki üçüncü nokta, “yaşama yakınlık/dönüklük” ve “so-
mutluk” bahisleri ile ilgilidir. Hayatilik de denilen yaşama yakınlık/dönüklük 
ilkesi, öğrenme-öğretme sürecinde kazandırılan davranışların gerçek hayatta kul-
lanılabilir olması ve gerçek hayatı kolaylaştırıcı nitelikte olmasını imler. Çocuk-
ları hayata, hayatla, hayat için hazırlamada önemli bir prensiptir. Somutluk ise, 
öğrenme sürecini gerçek nesneler, numuneler, modeller, maketler, eşyalar, nesne-
ler vb. kullanılarak yürütmeyi ve bilgileri çok sayıda duyu organını harekete geçi-
recek şekilde sunmayı ifade eder.  

Yukarıdaki tanımda üzerinde durulması gereken diğer bir husus, bu dersin 
çocukların “etkin bireyler ve vatandaşlar” hâline gelmelerinde zemin teşkil etme-
sine ilişkindir. Öztürk ve Dilek (2004), Hayat Bilgisi dersini çocukların iyi ve etkin 
vatandaş olmaları, çevrelerine etkin bir biçimde uyum sağlamaları için gerekli te-
mel davranışları kazanmalarına aracılık eden ilk ders olarak tanımlarlar. 

Tanımda geçen “ikinci devre” ifadesi ise, ilkokulun iki devreli olduğu döne-
me ait bir betimlemedir. İlkokulun beş yıl olduğu dönemde, ilk üç sınıf (1., 2. ve 
3. Sınıflar) birinci devre, 4. ve 5. sınıflar ikinci devre olarak adlandırılmaktaydı. 
Hayat Bilgisi dersi, bütün birinci devre öğretiminin bel kemiği olmakla birlikte 
Tabiat Bilgisi, Yurttaşlık Bilgisi, Tarih ve Coğrafya gibi ikinci devre derslerinin 
de birinci devredeki temeliydi ve fakat mahiyeti bakımından onlardan farklıydı. 
Aslında Hayat Bilgisi dersi ortaokul, lise ve üniversite kademesine kadar uzanan 
eğitim sürecinde sunulan derslerin temelini oluşturan güçlü bir çerçevedir.

DEMOKRASİ

Demokrasi, değişik şekillerde tanımlanan, tanımı konusunda üzerine hâlâ 
konsensüs sağlanamamış ve ne olduğu tam anlamıyla cevap bulamamış bir kav-
ramdır. “Demokrasinin hiçbir tarifi, demokrasi kavramının ifade ettiği geniş ta-
rihi kucaklayamaz” der Harold J. Laski (1962: 3; Akt: Demir, 2013: 1). Var olan 
alternatifler içerisinde en iyi siyasal sistem olarak kabul edilen demokrasinin en 
yalın ve klasik tanımını Amerikan İç Savaşı esnasında yaptığı meşhur Gettsbury 
konuşmasında Abraham Lincoln tarafından şu şekilde verilmiştir: “Demokrasi, 
halkın, halk tarafından halk için yönetilmesidir.”.

Demokrasi, Atina’da anayasal bir rejim olarak 507’de Kleisthenes tarafından 
kurulmuştur (Yetiş, 1999). Etimolojik olarak “demos” ve “kratos” sözcüklerinin 
birleşmesinden meydana gelmiş bir terim olup “halkın yönetimi”, “halkın ege-
menliği” mânâlarına gelmektedir. Demos, “halk” demek olup belirli bir poliste 
(kentte) yaşayan vatandaşlar anlamını taşımakta ve sıradan insanlar, alt tabaka ya 
da alt tabakadaki din adamlarını ifade etmektedir (Akad, Dinçkol & Bulut, 2017). 
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Kratos ise “iktidar”, “egemenlik” ve “güç” anlamına gelmektedir (Şaylan, 1998: 13; 
Eser & Taylan, 2016: 286). Ancak demos’un tam anlamıyla “halk”a karşılık geldiği-
ni söylemek güçtür. Çünkü demos, Antik Yunan’da herkes’i değil, belli özellikleri9 
haiz vatandaş kitlesini karşılamaktadır (Dahl, 1993: 4; Dinçkol, 2017: 753). Dola-
yısıyla “halk” kavramı, belli sınırlılıklar taşımakta; yani, toplumdaki bütün insan-
ları işaret etmemektedir. Sadece özgür insanları nitelemektedir (Sartori, 1996: 24). 
Kadınlar ve yabancılar, kısmen özgürdürler, halk kavramının içindedirler, fakat 
siyasal haklardan yoksundurlar. Dolayısıyla “halk” kavramı, anlam olarak siyasal 
haklara sahip olanları tanımlamamaktadır (Akkoç, 2014: 33).

Demokrasi, Atina’da belli bir zümreye tanınan yurttaşlık10 etrafında şekillen-
miş olup kadınları, metekleri ve köleleri yönetimin dışında bırakmıştır. Kadınla-
rın, mülksüzlerin, Atinalı sayılmayanların (yabancıların) ve kölelerin yönetimde 
hiçbir söz hakları yoktur. Dolayısıyla demos, “özgür, toprak ve köle sahibi erkek-
ler” den oluşan topluluğa verilen bir addır. Bu da göstermektedir ki, Antik Yu-
nan’daki çoğulcu bir demokrasi olmaktan çok elitist ve sınırlı bir demokrasidir 
(Torun, 2005: 26; Türk, 2010: 196).  Toplumun tamamını yurttaş olarak görmeyen, 
demos’un kapsamından ziyade demos’un gücü ile ilintili (Dinçkol, 2017: 754) bir 
demokrasidir. “Antik Yunan demokrasisi, bugünkü anlamda halkın kendi kendi-
sini yönettiği bir sistem oImanın oldukça uzağında, sınırlı mülkiyet odaklı şeklen 
cumhuri ve erkek cinsiyetli bir rejimdi. Ancak dönemsel olarak bakıldığında mo-
narşi ve aristokrasiyi geride bırakmış, geniş tabanlı bir sosyal ve siyasal sistemdi.” 
(Özdemir, Şimşek & Aktaş, 2006: 261). Öyle ki Antik Yunan demokrasisi, dört öğe 
üzerine bina edilmiş bir demokrasiydi: “Yasama” (Meclis-Ekklesia), “yürütme” 
(500 Üyeli Konsey-Boule), “yargı” (Mahkeme-Dikasteria) ve “yöneticiler”.  

Antik Yunan’da, egemen toplumsal ve siyasal örgütlenme biçimi site’lerdir. 
Atina, bir site (kent) devleti olup vatandaşların katıldığı halk meclisi eli ile yö-
netilmiştir. Ve demos’un üyesi olan her erkek Atinalı, hem siyasal kararların ve-
rilmesine doğrudan katılabilmiş hem de yürütme organında görev alabilmiştir. 
Bu durum Atina demokrasisinin doğrudan demokrasi türüne yakın olduğunu, 
ekonomik eşitsizliğe karşın politik eşitliğin sağlandığı bir yapının bulunduğunu 
ve en önemlisi de siyasal eşitlik ve katılımın Antik Yunan demokrasinin iki temel 
çerçevesini oluşturduğunu düşündürmektedir. 

9 Atinalı anne-babadan doğmuş, 20 yaş üstü erkekler yöneten meclise (Ekklesia) katılma 
hakkına sahipti. 

10 Öte yandan Antik Yunan’daki demokrasi, yurttaşlar yönetimidir. Ancak yurttaşlık, soy te-
melli bir belirleyiciliğe sahip olup servet ölçüsünde temellendirilmiş bir sınıfsal yapı arz 
etmektedir (Akkoç, 2014: 35). Atina ve Sparta polisleri, yurttaşlığın çıkış yeri olarak kabul 
edilir.
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Roma döneminde ise, demokrasi gündemden çıkmış ve “cumhuriyet” kav-
ramı demokrasi kavramının önüne geçmiştir. Bu dönem, ortaya çıkardığı hukuk 
sistemi, kurumları ve cumhuriyetten imparatorluğa geçişte yaşadığı yönetsel tec-
rübeleriyle yazılı tarihe katkı sunmuştur (Ercoşkun, 2020: 45). Roma dönemini 
izleyen Ortaçağ’da ise, yine demokrasi pratiğine rastlanmaz. Bu dönemin temel 
karakteristiği olan feodalite11 ve skolastik düşünce12, toplumsal nizamda her şeyin 
çerçevesini belirlemiştir. 

Ortaçağ’ın ardından, Rönesans ve Reform hareketleriyle Aydınlanma döne-
mine zemin hazırlayan gelişmeler yaşanmıştır. Demokrasi tarihinin kilometre 
taşı kabul edilen Magna Carta, “Kraliyetin yetkilerinin sınırlandığı ve Monark ile 
Parlamento arasında güçler ayrılığı ilkesinin tesis edildiği ilk siyasî akittir” (Koç, 
2018: 55). Hukukun üstünlüğünü ilân eden bu akit, sarayda değil herkesin eşit 
olarak yan yana durabildiği bir çayırlık alanda, bir ağacın gölgesine kurulmuş 
tentenin altında 15 Haziran 1215 tarihinde Kral I. John (Yurtsuz John) tarafın-
dan imzalanmıştır. Magna Carta’ya taşıdığı fikirler bakımından gerçek değerini 
kazandıran iki büyük özelliği vardır. İlki, belirli toplum sınıflarının, kilisenin, ba-
ronların veya tüccarın değil; “krallığın bütün hür kişilerinin” hak ve hürriyetlerini 
tanımasıdır. İkincisi ise, fermanın kralın da bu hak ve hürriyetler çerçevesinde 
bağlı bulunduğunu teyit etmesidir (İlal, 1968: 210-211). Magna Carta Libertatum 
(Büyük Özgürlük Fermanı) ile kralın yasalardan üstün olmadığı kayda geçmiş; 
insan hakları ve kişi hürriyetleri soyut birer kavram olmaktan kurtarılmıştır. Bu 
metin, ABD Anayasası ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin hazırlanmasına da kaynaklık etmiştir.

Aydınlanma, Avrupa’da 1688 İngiliz Devrimiyle başlayıp 1789 Fransız Devri-
miyle zirveye erişen bir düşünce hareketi olup bireysel ve toplumsal yaşamın yeni 
ve radikal bir anlayışla değiştiği bir dönemi de simgeler. Bu dönem, İngiltere’de 
kapitalizmin doğuşu ile başlayan, Fransa’da özgürlük hareketi olarak devam eden 
ve Almanya’da felsefi temellerini oluşturarak tüm dünyayı etkileyecek modernleş-
me/batılılaşma hareketine dönüşen bir sürecin sonucudur (Çüçen, 2006). Niccolo 

11 Feodalite, Ortaçağ’ın sosyal, siyasal ve ekonomik nizamın adıdır. Bu nizamda başlıca eko-
nomik faaliyet, tarımdır. En önemli mülkiyet de topraktır. Din, toplumsal hayatın belirle-
yicisidir. Siyasal açıdan ise, güçlü ve merkezi bir otorite söz konusu değildir. 

12 Skolastik düşünce, kaynağını dini öğretilerden alan, bütün soruları İncil ile açıklamaya 
çalışan, bilime karşı olan düşünce sistemi olarak tanımlanır. Bu düşünce, insan-din etkile-
şiminden beslenir. Skolastik düşüncenin temelleri manastır, katedral ve saray okullarında 
atılmıştır. 
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Machiavelli13 ve Thomas Hobbes14, bu dönemde demokrasi ve egemenlik tartış-
maları açısından ön plana çıkan iki önemli düşünür olmuştur. Her ikisi de dev-
letin varlığını gerekçelendirmeye çalışmıştır. Machiavelli, sürekli ve otoriter bir 
devletten yana olmuş ve devletin ahlâkî ya da hukukî değil, siyasi bir aygıt oldu-
ğunu savunmuştur (Arslan, 1992: 182). Ona göre devletin varlığını sürdürmesi ve 
hayatta kalması, diğer tüm araçlardan (ahlâkî, hukukî, ideolojik vb.) önceliklidir. 
Hobbes ise demokrasinin zayıflığını, egemenliği sürdürmedeki yetersizliğini ve 
yol açabileceği kötülükleri dile getirmiştir.

John Locke15, Montesquiue16 ve Jean Jacques Rousseau17 de demokrasinin 
hızla yükselen bir değer hâline gelmesine katkı sunmuş üç önemli siyaset düşünü-
rüdür. Bu üç Aydınlanma Çağı filozofunun görüşleri, 1776 Amerikan Bağımsızlık 
Bildirgesi’ne ve 1789 Fransız Devrimi’ne esin kaynağı olmuştur. Amerikan Ana-
yasası ile Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nin ortaya çıkmasında etkili 
olmuştur. Locke özgürlük, yaşama, sağlık ve mülkiyet gibi tabii hakların garanti 
altına alınması için devletin yasalarla sınırlandırılması ve bunun yasama ve yürüt-
me erkleri arasında güçler ayrılığının uygulanarak sağlanması gerektiği üzerinde 
durmuştur. Montesquiue ise, devlet gücünün kullanımının “güçler ayrılığı” (ya-
sama, yürütme ve yargı) ilkesine dayandırılması gerektiğini savunmuş ve “eşitlik” 
ilkesinde aşırıya gidilmesi hâlinde demokrasinin yerini despotizmin alacağı uya-
rısında bulunmuştur. Montesquiue’ye göre, her yönetim biçiminin varlığını sağla-
yan bir prensip vardır. Demokrasinin prensibi, “siyasal erdem”dir. Siyasal erdem, 
ülke çıkarlarını kişisel çıkarların üstünde tutmak demektir. Ki bu, Montesquiue’ye 
göre demokrasiyi ayakta tutan tek güçtür (Arslan, 1989: 276). Rousseau, doğru-
dan demokrasiye taraftar olmadığını açıkça belirtmiş; temsili demokrasinin de bir 

13 İtalyan siyaset düşünürü Niccolo Machiavelli’nin temel eseri, Prens’tir. Bu eserde, düze-
nin nasıl olması gerektiği konusundaki görüşlerini açıklar. Makyevelizm, Machiavelli’nin 
düşünceleri üzerine kurulu bir yaklaşımdır. Siyasette bir amaca varmak için bütün yolla-
rın kullanılması gerektiğini söyleyen ve her yolu meşru gören fikir akımıdır. 

14 İngiliz siyaset düşünürü Thomas Hobbes’un temel eseri, Leviathan’dır. Bu eserde, mutla-
kiyetçiliğin akılcı savunusunu yapmıştır. İnsanın özü itibarıyla güç ve şahsi çıkar peşinde 
koşan bir varlık olduğuna inanan Hobbes, vatandaşların devlete şartsız itaatinden yana 
olmuştur. Ona göre, tiranlık dahi hiçbir yönetimin olmadığı bir duruma tercih edilmelidir 
(Heywood, 2012: 150). 

15 John Locke, liberal düşüncenin önde gelen temsilcilerinden biridir; hatta liberalizmin 
anahtar düşünürlerinden biri kabul edilir. Ona göre devletin işlevi, doğal hakları (yaşama, 
mülkiyet ve özgürlük hakkı) korumaktır. 

16 Montesquiue için “anayasacılığın babası” denmiştir. Fransız siyaset filozofu Montesquiue, 
parlamenter liberalizme taraf olmuş ve güçler ayrılığı (yasama, yürütme, yargı) ilkesini 
savunmuştur. 

17 Rousseau, özgürlük, eşitlik ve doğrudan demokrasi ilkelerini kendine bayrak yapmış bir 
düşünürdür. İnsanların özgürlüklerini kaybetmeden hükmü altına girecekleri bir otorite 
biçimi geliştirmeyi amaçlamıştır (Heywood, 2012: 298). 
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aldatmaca olduğunu ve oligarşik bir yönetime yol açacağını savunmuştur (Kalfa & 
Ataay, 2015). Onun demokrasi vurgusunun radikal bir halk egemenliği öğretisi-
ne oturmuş radikal bir demokrasi modeli olduğu söylenebilir. Yayla’ya (2012: 39) 
göre Rousseau’nun temel problemi, bir yönüyle “bireyci” görünürken öbür yönüy-
le “kollektivist” olmasıdır. 

19. yy’da demokrasi teorisinin gelişiminde öne çıkan isimler ise, John Stuart 
Mill18 ve Alexis de Tocqueville19’dir. Alexis de Tocqueville, demokrasinin süreklili-
ğini sağlayan koşulları ortaya koymayı hedeflemiş ve onun despotizme kaymasını 
engelleyen demokratik çözümler üzerinde durmuştur. Onun için demokrasi, si-
yasal bir sistem olmaktan öte herkesin eşit kabul edildiği sosyal bir durumu imler 
(Kalfa & Ataay, 2014). Tocqueville, demokrasi terimiyle bir “hükümet biçimi”ne 
değil, “toplumun belli bir hâli”ne işaret etmiştir (Aron, 2005: 19). John Stuart Mill, 
demokrasiye karşı olmamıştır ve demokrasi karşıtı argümanlarda haklılaştırılabi-
lecek noktalar olsa da demokrasiden yana tavır almıştır. Demokrasinin “çoğun-
luğun tiranlığı”na dönüşmesinin engellenmesi gerektiğinin altını çizmiş; doğru 
ve yanlış demokrasi arasında bir ayrım yapmıştır. Eşit oy hakkının yanlış bir de-
mokrasi uygulaması olduğunu; doğru bir demokraside çoğunluğun değil, niteliğin 
öncelenmesi gerektiğini savunmuştur (Safi, 2018). Görüldüğü üzere John Stuart 
Mill, demokrasinin daha iyi işleyen bir sistem hâline getirilmesi için neler yapıl-
ması gerektiğine odaklanmıştır. Ona göre her şeye yön vermesi gereken en temel 
değer, “özgürlük”tür ve etkin biçimde korunmalıdır (Şaylan, 1998: 42). Demokrasi 
ve özgürlüğün birbirini güçlendirebileceği gibi tersini de mümkün hâle getirebile-
ceği unutulmamalıdır. 

20. ve 21.yy’lar, dünyadaki politik, askeri, iktisadi ve diplomatik gelişmeler 
açısından daha hızlı ve daha radikal değişim ve gelişmelerin yaşandığı dönemler 
olmuştur. 20.yy’ın başlarında dünyadaki siyasi sistem, çeşitli güç merkezlerini içe-
ren çok parçalı bir yapı arz ediyordu. 20.yy’ın başlarındaki bu panoramayı Demir 
(2012: 209), şöyle özetlemektedir:

“Üzerinde güneş batmayan imparatorluk unvanına sahip İngiltere, iki yüz yıllık 
bir süreçte güneye, doğuya ve batıya doğru genişleyen Çarlık Rusya, siyasi ve kül-
türel devrimlerin beşiği Fransa, 1871 yılında birliğini kurmasından sonra yeni bir 
güç merkezi olarak ortaya çıkan Almanya, geniş ve zengin toprakları ile güç mer-

18 John Stuart Mill, teorisini “özgürlük” üzerinde inşa etmiş faydacı bir filozof olarak bilinir. 
“Saf demokrasi” olarak adlandırdığı siyasi modeli desteklemiştir. Buna göre oy hakkının 
tedricen genişletilmesini, sık sık seçim yapılmasını ve gizli oy sistemini önermiştir (Hey-
wood, 2012: 442). 

19 Alexis de Tocqueville, Fransız tarihçi, siyaset bilimci ve politik kuramcıdır. Demokrasiyi 
meşhur “çoğunluğun tiranlığı” tanımlamasıyla % 51’in yönetimine indirgemiştir (Heywo-
od, 2012: 285). 
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kezleri arasındaki mücadelelerin dışında kalarak gelişmesini tamamlayan ABD ile 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, yüzyılın başında dünya siyasetinde egemen 
aktörler olarak görülmektedir. Uzak Doğu’da ise sanayi devrimi sürecini tamam-
layan Japonya yeni bir güç merkezi olarak ortaya çıkmıştı.”. 

21.yy’ın başlarında dünyadaki politik güç dengesi ise, “Yeni Dünya Düzeni” 
üzerine tesis edilmiştir. Yeni Dünya düzeninde, yaklaşık yarım asırdır dünyada 
var olan “çift kutupluluk” yerini ABD’nin hâkimiyetine bırakmıştır. Ancak, Demir 
(2012: 211), her iki yüzyıldaki politik güç dengesini şöyle açıklamaktadır: “Bir asır 
önce Batı üstünlüğü içinde çıkar çatışmaları ve hâkimiyet mücadelesi varken, bir 
asır sonra Batı-Doğu küresel rekabeti ortaya çıkmış ve mücadele hem aynı kültür-
ler içinde hem de kültürler arası olacak şekilde karmaşıklaşarak çok boyutlu hale 
gelmiştir.”. 

DEMOKRASİNİN UYGULANIŞ BİÇİMLERİ

Demokrasinin doğrudan, yarı doğrudan, temsili, gizli, katılımcı, güçlü, mü-
zakereci, çoğulcu, liberal, agonistik gibi farklı isimler altında şekillenen uygulanış 
biçimleri mevcuttur. Ancak tüm farklılıklarına rağmen bu alternatif demokrasi 
modelleri göstermektedir ki demokrasi, insanlığın şimdiye kadar bulduğu en iyi20 
ve en geliştirilebilir siyasi yönetim yoludur. 

Doğrudan Demokrasi

Demokrasinin ilk formu, Antik Yunan’daki hâliyle “doğrudan demokrasi”dir. 
Atina demokrasinin temel taşı, tüm vatandaşların polis veya şehir devletindeki 
yönetime doğrudan ve sürekli katılımıdır (Heywood, 2012: 273). Demokrasinin 
en saf ve yalın biçimi olan doğrudan demokraside halk, kendisini araya başka va-
sıtalar koymadan yönetmektedir. Halk, parlamentonun yaptığı işi üstlenir; önemli 
kararlar alır, yasa yapar ve fakat bunların yürütülmesini yöneticilere bırakır (Çam, 
2011: 399). Demokratik karar alma sürecinin doğrudan ve aracısız katılımı temel 
aldığı bu demokrasi formu, teknik zorlukları açısından dar bir uygulama alanına 
sahiptir. Bugün, birkaç İsveç kantonunda görülmektedir. 

Egemenliğin sahibi de kullanıcısı da halktır. Bu nedenle doğrudan demokrasi 
en ideal demokrasi modelidir. Ancak bu modele yöneltilen en temel eleştiri ise, 
vatandaşların kendi adlarına yönetim gösterecek zaman, olgunluk ve uzmanlık 
bilgisine sahip olmamalarıdır. Bu anlamda temsili demokrasi, vaktini ve enerjisini 

20 Churchill, demokrasinin “en iyi idare şekli değil, ama kötü tarafları en az olan idare şekli” 
olduğunu söylemiştir (Işık, 2014: 330).
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yönetim işlerine veren uzman siyasetçilerin oluşmasını sağlayarak insanlara siya-
setteki iş bölümünün avantajlarını sunar (Heywood, 2012: 278). 

Temsili Demokrasi

Temsili demokrasi, zorunluluklar ve pratik gereksinimler sonucu şekillen-
miş bir uygulamalar manzumesi (Eser & Taylan, 2016: 284) olup çok nüfuslu ve 
karmaşık yapılı toplumlarda en etkili ve yaygın karar alma mekanizmasıdır. Hal-
kın kendisini seçtiği temsilciler aracılığıyla yönettiği demokrasi modelidir. Halk, 
egemenliğini ve karar alma hakkını temsilciler aracılığıyla kullanır. Vatandaşların 
demokrasiye doğrudan ve etkin katılımı kısıtlıdır. Dolayısıyla geniş toplumlarda 
herkesin bir araya gelerek karar almasının güçlüğü, temsili demokrasinin uygu-
lanma nedenini oluşturmaktadır. 

Temsili demokraside temel amaç, demokrasiyi daha geniş bir alana yaymaktan 
ziyade çoğunluğun iradesini ortaya koymak ve bu irade doğrultusunda kararların 
alınmasını sağlamaktır (Mouffe, 2002: 29). Dolayısıyla bu demokrasi formunda 
vatandaşlar, zamanla aktif bir birey olmaktan çıkarak sadece seçim dönemlerinde 
temsilcilerini seçmekle görevli bir seçmen durumuna dönüşebilmektedir. 

Yarı Doğrudan Demokrasi

Yarı doğrudan demokrasi, doğrudan demokrasi ile temsili demokrasiyi bir-
leştiren bir demokrasi formudur. Temsili demokraside halk, iktidarı tamamıyla 
temsilcilerine bırakırken yarı doğrudan demokrasi usulünde halk temsilcilerini 
seçmekte ve iktidarı temsilcileriyle paylaşmaktadır. Ancak, yasama alanında ken-
di karar alma yetkisini veto21, referandum22, teklif hakkı23 (halkın inisiyatifi) gibi 
usullerle kullanmaktadır (Çam, 2011: 403). Yarı doğrudan demokrasi modelinin 

21 Veto, siyasi iktidarca alınan kararların uygulanmasına karşı halka verilmiş reddetme hak-
kıdır. 

22 Yarı doğrudan demokrasinin en temel uygulama yollarından biri, referandum’dur. Refe-
randum, bir yasanın halk oyuna sunulması demektir. “Zorunlu” veya “ihtiyari” olabilir. 
Zorunlu referandum, bir yasanın yasalaşması için mutlaka halk oyuna sunulması ve onun 
tarafından onaylanması hâlinde söz konusudur. İhtiyari referandum ise, yasanın halk oyu-
na sunulmasına Meclis’in karar vermesi hadisesidir (Heywood, 2012: 276). Referandum, 
genelde plebisit kelimesiyle beraber anılır. Oysa referandum, halkın irade beyanıdır (Çam, 
2011: 403-404). Plebisit ise, daha ziyade bir “kişi” hakkında veya önemli bir siyasi mesele-
de halkın oyunun sorulmasıdır. Referandumda bir “metin”, plebisitte ise bir “isim” oylanır 
(Duverger, 1962: 229; Akt: Gözler, 1988: 98-99). 

23  Referandum ve veto usullerinde halk, yönetenler tarafından hazırlanış yasalardan sonra 
müdahale ederken teklif hakkında hükümetsel faaliyete doğrudan yön verir. Değişiklik 
veya yasa taslağı, belli sayıda vatandaş tarafından imzalanmış dilekçe ile yasama meclisine 
götürülür ve meclis bu konuyu görüşüp karar alır (Çam, 2011: 404). 
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yararı, halkın temsilcilerin aldığı kimi kararlar üzerinde etki yapabilme imkânına 
sahip olmasıdır. Bazı ciddi meseleler açısından son sözü halkın söylemesi, sorum-
luluğun halka aktarılması anlamını da taşır (Hakyemez, 2004: 78). 

DEMOKRASİNİN TEMEL KOŞULLARI

Demokrasi, sadece bir katılım mekanizması değildir. Birçok ilke ve değeri 
kapsayan şemsiye bir olgudur. Aşağıda “demokrasinin temel koşulları” olarak ad-
landırmayı seçtiğimiz ama demokrasinin düzeyi ve kalitesi açısından belirteç va-
zifesi gören kavramlara yer verilmektedir. 

Egemenlik

İngilizce’de sovereignty, Fransızca’da souverainete sözcükleriyle karşılanan 
egemenlik, gerçekte Latince kökenli “superanus” (en yüksek) sözcüğünden tü-
remiştir. Ancak, Antik Yunan’da bu kavrama rastlanmaz. Egemenlik, ilk olarak 
17.yy’da doğmuştur (Teziç, 1986; Akt: Hakyemez, 2004: 52; Heywood, 2012: 110). 
Onu ilk tanımlayan, sistemleştiren ve belirli bir teori hâline getiren kişi, Jean 
Bodin’dir. Devletin Altı Kitabı adlı eserinde, egemenliği bir ülkede yaşayan tüm 
insanlar üzerinde devletin yasayla kısıtlanamayan en üstün iktidarı olarak tanım-
lamıştır. Ona göre egemenlik sınırsız, mutlak ve devredilemez bir iktidardır (Öz-
tekin, 2011: 38). 

Egemenlik kavramı, tarihsel süreç içerisinde çeşitli biçimlerde kullanılmış-
tır: Klasik egemenlik, mutlak egemenlik, ulus egemenliği, halk egemenliği, sınırlı 
egemenlik vb. Şüphesiz ki egemenlik kavramı, ilk doğduğu zamandaki anlamını 
taşıyor olamaz. 17.yy’ın egemenliği ile günümüzün küresel dünyasındaki egemen-
lik aynı mânâya gelmez. Nitelikleri bağlamında ciddi değişimler geçirmiştir (Hak-
yemez, 2004: 53). Ancak egemenlik, özü itibarıyla halka aittir ve fakat “devlet” 
olgusuyla birlikte karşımıza çıkar. Çünkü egemenlik, bir devletin olmazsa olmaz 
üç unsurundan biridir24 (Hakyemez, 2004: 61). Kavramsal açılımı itibarıyla, em-
retme ya da yönetme yetkisi (Hakyemez, 2004: 61) mânâsına gelir. Mutlak ve sı-
nırsız bir gücü; yani, en üst hukukî otoriteyi ya da meydan okunamaz siyasi gücü 
imler. Ki bu da egemenliğin sadece güce dayanmayan meşru ve hukuki bir otorite-
yi kullanma iddiasını ifade eder (Heywood, 2012: 110-112). Dolayısıyla egemenlik 
ve iktidar arasında bir ast-üst ilişkisi söz konusudur. Egemenlik, devletin varlığı; 
iktidar ise, siyasal sistemin varlığı ile ilgilidir. Egemenlik kaynağı bakımından sü-
reklidir, iktidar ise değişebilir (Hakyemez, 2004: 63).

24 Diğer iki unsur: “Ülke (toprak parçası)” ve “insan topluluğu”dur (Hakyemez, 2004: 61).
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Temsil

Demokrasi ve temsil arasında çok yakın bir ilişki söz konusudur. Vatandaşlar 
doğrudan yönetimde bulunamadığında temsil işe koşulur. Bu bağlamda temsil, 
“başkaları adına irade açıklayarak işlem yapabilme yetkisi”ni ifade eder (Nacak, 
2014: 196). Seçimler, temsil mekanizmasının temeli kabul edilir. Tabi tek bir temsil 
modeli yoktur. Farklı varsayımlara ve ideolojilere dayalı çok sayıda temsil formu 
mevcuttur (Heywood, 2012: 287). Ve temsil, ahlâkî sorumluluktur.

Seçim

Seçim, demokrasinin ana payandalarından biridir ve siyasi kararları alanlar 
ile bu kararların uygulandığı kişiler arasında iletişimi sağlayan bir bağdır. Seçim, 
halkın tercihleri sonucunda kamuya ait makamların doldurulmasıdır (Heywood, 
2012: 290). Terimsel açıdan seçim, “bir kişinin, heyetin, kurulun, toplumun ken-
disine sunulan çeşitli alternatifler, şıklar arasından hür iradesiyle bir tercih yap-
masıdır.” (Daver, 1989: 132). Siyasal seçim ise, seçmen vatandaş kimliği kazanmış 
kesimin, siyasal iktidarı onlar adına kullanacak yöneticileri adaylar arasından seç-
tiği ve bir sonraki seçime kadar yönetim yetkisini seçtiği bu kimselere devrettiği 
ve izleyen dönemde de yöneticinin siyasal iktidarı kullanma biçimini değerlendi-
rerek onu denetlediği bir süreçtir (Varlık & Ören, 2001: 20). 

Seçimin bir hak mı yoksa görev mi olduğu sorusu, bu konuda farklı teorilerin 
gelişmesine yol açmıştır. Halk egemenliği teorisine göre seçim bir haktır ve vatan-
daşların kişisel iradesine bırakılmalıdır. Ulusal egemenlik teorisine göre seçim, bir 
kamu görevidir (Çam, 2011: 484). Ve demokratik bir yönetimde halkın tercihleri-
ni dile getirebileceği en temel yol da “temsil” sistemidir. Seçim ve temsil, birbirine 
göbek bağıyla bağlı olan demokratik meşruiyetin iki mühim kaynağıdır. Demok-
ratik bir seçimin “genellik” ilkesini taşıması şarttır. Genellik, her seçmenin seçme 
ve seçilme hakkı olduğunu betimleyen bir ilkedir. Ayrıca demokrasilerde seçimler 
serbest, eşit oya dayalı ve adil de olmalıdır. Seçimin serbest olması, seçmenin baskı 
ve korku altında kalmadan istediği tercihi özgürce yapmasını ifade eder. Gizli oy, 
serbest bir seçimin ön şartıdır. Hiçkimsenin seçmenin nasıl oy kullanacağını/kul-
landığını bilmemesi temeline dayanır. Seçimin eşit oya dayalı olması ise, herkesin 
oyunun değerli ve eşit/aynı olmasını; yani, cinsiyet, dil, din, ırk ve sınıf ayrımı 
olmaksızın herkesin oy hakkına sahip olmasını ve yalnızca bir oy kullanabilmesini 
ifade eder. Seçimin adil olması ise, seçimlerin belli aralıklarla düzenli olarak eşit 
ve özgürce yapılması mânâsına gelir. 
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Katılım

Katılım normatif, süreçsel ve davranışsal yönleri olan bir kavramdır. Politik 
katılım, kişilerin politik sistemle olan münasebetlerini ifade eden bir kavramdır. 
Kamusal yaşamla ilgili kararlara dahil olma ve bu kararları etkileme sürecidir (Yıl-
maz & Oy, 2014: 7). “Kişinin otonom olarak yaptığı tercihler ve verdiği kararlar 
sonucunda siyasal karar mevkilerine gelecek olanları ve bu mevkileri ellerinde 
bulunduranları etkilemek üzere yaptıkları eylem ve faaliyetler”dir (Kalaycıoğlu, 
1998: 10). 

İkna

Demokrasi, sadece bir katılım mekanizması değildir. Ahlâkî bir muh-
tevaya da sahiptir. İkna, demokrasinin temel payandalarından biridir. İkna 
inandırmaya veya razı etmeye dayanan ya da düşünme, hissetme ya da hareket 
etme şeklini değiştirmeyi amaçlayan (Simons, Morreale & Gronbeck, 2001: 7) 
bir prosedüre sahiptir. Demokrasilerde sıklıkla belirli bir konuda müşterek bir 
zemin bulmak ve destek koalisyonları inşa etmek gerekir. Bu durumda, başka-
larını bir şeyler yapmaya ikna etmek icap eder. İkna, bir kişinin tutumlarının 
veya davranışlarının diğer insanlardan gelen iletişimden etkilenme sürecidir. 
Nitekim hedefin25 aklını ve kalbini kazanmaya çalışmak, tutum değişikliği-
ni tetiklemek, düşüncelerini şekillendirmek, güçlendirmek ya da değiştirmek 
kabiliyet gerektiren bir iştir. Başkalarını bir eylemi takip etmeye, bir taahhüt-
te bulunmaya ya da bir ürünü/hizmeti satın almaya ikna etmek kolay bir iş 
değildir (Dağ, 2019b). 

DEMOKRASİ EĞİTİMİ

Demokrasi, bir hükümet biçiminden fazlasıdır. Hayatın her safhasına yerleş-
miş bir olgudur. Adeta bir yaşam şeklidir. Ve eğitsel bir meseledir. Bugün dünya-
nın birçok ülkesinde seçmen ilgisizliğine yönelik eğilimin endişe verici seviyeye 
ulaşması, oy kullanmanın sadece politik bir mesele olmadığını göstermekte ve 
dikkatleri demokrasinin eğitsel yanına yöneltmektedir. Yine, insanların politikaya 
olan ilgisizlikleri, politik ve demokratik bilgi ve beceri noksanlıkları da demokra-
sinin bir eğitim meselesi olduğuna işaret etmektedir.  

Demokratik tutum ve davranışlar, çocuklukta oluşmaya başlar. Dolayısıyla 
demokrasi eğitiminin yeşerdiği ilk toplumsal birim, “aile”dir. Aile duygu, düşünce, 
davranış ve tutum bağlamında birbirine etki eden ve birbirinden etkilenen insan-
25 Hedef; politik açıdan halktır, eğitsel açıdan çocuktur/gençtir, ilişki bağlamında sevgilidir, 

dosttur, babadır, evlattır vb.
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ların oluşturduğu bir kurumdur. Aile bireylerinin (bilhassa ebeveynlerin ve diğer 
aile büyüklerinin) meselelere yaklaşımları, yaklaşım tarzları, karar alma biçim-
leri, topluma ve yönetim süreçlerine katılım düzeyleri, görev ve sorumlulukları 
dağıtma/üleştirme usulleri, iş bölümü ve dayanışma adetleri gibi birçok husus 
çocuklara örnek teşkil eder. Ve çocuklar, aile bireylerinden taklit ve model alma 
yoluyla spontane olarak gerçekleştirdikleri bu öğrenmeleri okul ortamına taşırlar. 
Örneğin, aile içindeki katılım ölçütü “sembolik” ya da “pasif ”, katılım yoğunluğu 
da az ya da kıt olan bir çocuğun okuldaki katılım tavrı da buna eş ya da yakın olur. 

“Okul”, demokratik değer ve tutumların kazandırılmasında ve geliştirilmesin-
de aileden sonraki ikinci önemli toplumsal birimdir. Okul, demokratik ideallerin 
sadece teorik olarak öğretilmediği, aynı zamanda pratik olarak çok yönlü faaliyet-
ler yoluyla yapıldığı bir ortamdır. Dolayısıyla okul eğitiminin hazır bir müfredatın 
aktarılması ediminin çok ötesine geçen bir mânâ ve muhtevası vardır. Bireyin dü-
şünme kanallarını açma, ruhunu değiştirme ya da dönüştürme, beceri haznesini 
genişletme gibi bireysel ölçekli hedeflerinin yanı sıra birlikte yaşama, birlikte ça-
lışma ve hareket etme güdüsü aşılama gibi toplumsal hedefleri de bulunmaktadır. 
Ancak, demokrasinin tavandan tabana yayıldığı şeklindeki yaygın kanaate göre, 
okullarda demokrasinin ortaya çıkması demokratik bir yönetim yapısının oluş-
masına bağlıdır. Oysa durum pek de öyle değildir (Okutan, 2010: 943). Mesela 
“tepkisellik” ve “dürtüsellik”, demokrasinin önündeki sosyal psikolojik engellerdir. 
Ve kahir ekseriyet, ailede edinilip arkadaş ortamı ve okul gibi sosyal platformlarda 
geliştirilir. Yine kavramsal ve dilsel dönüşüm, hem aile hem de okul ortamında 
gerçekleşir. 

Demokrasinin içinde her bireyi eşit bir aktör ve oyuncu hâline getirmek 
ve demokratik vatandaşlar üretmek; onlara hoşgörü ruhunu aşılamak; içlerinde 
sosyal adalet ve sosyal hizmet tutkusu yaratmak; doğru muhakeme yapma ve ya-
salara uyma alışkanlığı edindirmek; yargılama gücü, bilimsel düşünme ve doğru 
ile yanlışı tartma gücü kazandırmak; sevgi, sempati, işbirliği gibi hususlarda dışsal 
değil, içsel bir disiplin (öz disiplin) yaratmalarını sağlamak okulların demokrasiye 
yönelik hedefleri arasındadır. 

Okuldaki demokratik kültürün kolaylaştırıcısı ve baş aktörü, öğretmendir. 
Hatta demokrasinin başarılı işleyişi, büyük ölçüde ona ve onun bakış açısı ile 
tutum ve yaşam tarzına bağlıdır. Öğretmenlerin bilgi, sorgulama ve katılım ko-
nusundaki rehberlikleri demokrasinin yaşamsallığının kaynağı ve garantisidir. 
Öğretmenin nedensel açıklamalar yapmasından öğrencilere fikirlerini açıklama 
şansı vermesine, karar alma sürecinde rasyonelliği ve hakkaniyeti gözetmesinde 
sınıfça bir anlaşmaya varılmasına kadar her süreçte destek sunması ve model ol-
ması son derece mühimdir.
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Demokratik bir sınıfta, öğrenciler “aktif katılımcılar” olmayı öğrenirler. “Bi-
rey” olduklarını, duyulduklarını, bir şeyleri değiştirebileceklerini, fark yaratabile-
ceklerini ve dünyayı daha iyi bir yer hâline getirme sürecinde rol alabileceklerini 
bilirler. Ortak bir amaç etrafında ekip hâlinde çalışmayı, oy kullanmayı, karar ver-
meyi, başkalarına karşı duyarlı ve saygılı olmayı öğrenirler. 

ÖZET

Dünyada bilinen ilk demokrasi Atina demokrasisiydi. Ancak kadınlar, me-
tekler ve köleler haricindeki belli bir zümreye tanınan yurttaşlık etrafında şekil-
lendiği için günümüz demokrasisinden büyük ölçüde ayrışır. Bugünkü demokrasi 
anlayışı, daha çoğulcu ve çok seslidir. Günümüz demokrasilerinde herkes eşit ve 
aynı politik güce sahiptir. Ki zaten demokrasi, “özgürlük” ve “eşitlik” ürettiği için 
değerli bir sistemdir. Demokratik bir sistemde her bireyin kolektif politikaları mü-
zakere etmek ve karara bağlamak konusunda eşit söz hakkı vardır. Ve çağdaş de-
mokrasilerde, bireysel özgürlüklerin özel bir anlamı, değeri ve önemi vardır.

Demokrasi, insanları özgürleştirir. İfade özgürlüğünden mülkiyet hakkına 
kadar geniş bir özgürlükler alanı ortaya çıkarır. Ayrıca demokratik sistemlerde 
yaşayan insanlar, otoriter sistemler altında yaşayanlara göre daha fazla ekonomik 
refah düzeyine sahiptir (Bozbaş, 2016: 76-77). Ki demokrasi ile bireysel ve top-
lumsal refah arasında pozitif yönde doğrusal bir ilişki vardır. Bireysel ve toplumsal 
refah seviyesi yükseldikçe demokrasinin düzeyi ve kalitesi artarken aksi olduğun-
da geriler. 

Demokrasinin en ayırt edici özelliklerinden biri de yöneticilerin halka hesap 
verdiği bir sistem olmasıdır. Bu, demokrasiyi dinamik ve devingen kılan önemli 
bir özellik olup onu her daim doğru ilkeler tesis etmeye ve bunları uygulamaya 
mecbur bırakır. Bu açıdan demokrasi, bir toplumun onu nasıl bütünleştirdiğine, 
içselleştirdiğine ve onunla nasıl yaşadığına bağlı bir kültür meselesi (Weinber, 
2012: 40) olarak tariflenir. Bu yönüyle demokrasi, eğitim yelpazesinden de ayrı 
düşünülemez. 

Aile, çocuğun demokratik değer ve tutum kazanmasındaki ilk duraktır. Okul-
lar ise, demokratik kültür için gerekli olan bilgi, beceri ve değer kümesinin öğre-
tildiği ve beslendiği merkezlerdir. Demokratik ideallerin sadece teorik olarak gö-
rülmediği, aynı zamanda pratik edildiği ve birlikte yaşamanın bir erdem ve sanat 
hâlini aldığı ortamlardır.
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DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi demokrasi-
nin ilkelerinden biri değildir?
A) Özgürlük 
B) Eşitlik 
C) Seçim 
D) Katılım 
E) Kişi egemenliği

2. Hayat Bilgisi dersi ile ilgili aşağıda 
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İlkokul 1., 2. ve 3. sınıflarda oku-

tulur. 
B) Tarih ve Coğrafya derslerinin bir 

izdüşümüdür.
C) Çocuğa doğal ve toplumsal yaşa-

mı tanıtan bir derstir.
D) Mihver derstir.
E) Vatandaşlık eğitimi programının 

ilk halkasıdır.

3. Hayat Bilgisi dersi, kitaptan talim 
edilecek bir söz dersi değildir; bir 
……………………….. dersidir. 
İlgili boşluğa aşağıdakilerden hangisi 
getirilemez?
A) Okuma 
B) Deney 
C) Yaşama 
D) Gözlem 
E) İnceleme

4. Aşağıdakilerden hangisi Hayat Bil-
gisi dersinin temel konusudur?
A) Tarihi olay ve olgular
B) Coğrafi keşifler
C) Doğadaki canlılar
D) Çocuğun içinde bulunduğu çev-

redeki varlık, olay ve olgular
E) Ahlâkî norm ve değerler

5. Hayat Bilgisi dersinin dayandığı 
öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Bireyselleştirilmiş öğretim
B) Programlı öğretim
C) Toplu öğretim
D) Özel öğretim
E) Bilgisayar destekli öğretim
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6. Aşağıdakilerden hangisi okulun he-
defleri arasında değildir?
A) Sembolik katılım göstermek
B) Sevgi, sempati, işbirliği gibi hu-

suslarda öz disiplin yaratmak
C) Her bireyi eşit bir aktör ve oyun-

cu hâline getirmek
D) Hoşgörü ruhunu aşılamak 
E) Sosyal adalet ve sosyal hizmet 

tutkusu yaratmak

7. Demokrasilerde yurttaşları inandır-
ma ve razı etme işlemine ne ad veri-
lir?
A) Seçim 
B) Katılım 
C) İkna  
D) Propaganda  
E) Temsil

8. Vatandaşların aktif bir birey olmak-
tan çıkarak sadece seçim dönemle-
rinde temsilcilerini seçmekle görevli 
bir seçmen durumuna dönüşebildi-
ği demokrasi türü aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Tam demokrasi
B) Doğrudan demokrasi
C) Yarı doğrudan demokrasi 
D) Temsili demokrasi
E) Hibrid/Melez demokrasi

9. Demokrasinin prensibinin “siyasal 
erdem” olduğunu savunan düşünür 
ve siyaset bilimci kimdir?
A) Montesquiue
B) John Locke
C) Niccolo Machiavelli 
D) John Stuart Mill
E) Alexis de Tocqueville

10. Demokrasilerde “Başkaları adına 
irade açıklayarak işlem yapabilme 
yetkisi” ne ne ad verilir?
A) Veto
B) Referandum 
C) Plebisit  
D) Halk oylaması
E) Temsil

Cevap Anahtarı

1. E 2. B 3. A 4. D 5. C
6. A 7. C 8. D 9. A 10. E
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GİRİŞ

Hayat Bilgisi Dersi’nin birey, toplum ve doğa ekseninde tasarlanan bir ders 
olduğu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Hayat Bilgisi Öğretimi prog-
ramının özel amaçlarında ifade edilmiştir (MEB, 2018). Hayat Bilgisi dersi birçok 
disipline ait bilgileri çocuğun düzeyinde ele alarak onun anlayabileceği bir for-
matta yine onun karşısına getirmektedir. Çocuk bu ders ile genel olarak sosyal 
bilimler ve fen bilimlerine ait öğrendikleri temel bilgileri yaşamına uyarlamakta 
ve yaşamakta olduğu ve bir parçası olduğu dünyayı anlamaya anlamlandırmaya 
çalışmaya başlamaktadır. Günlük yaşamda karşısına çıkan problemler üzerine 
düşünmekte, problem çözme becerilerini geliştirmektedir. Bu yüzdendir ki Ha-
yat Bilgisi Öğretimi süreci çocuğun meraklı gözlerle öğretmenini dinlediği, takip 
ettiği, bir ders olarak okul gününün en güzel kısmını oluşturma potansiyeline sa-
hiptir. Ancak bu öğretmenin dersin amacına uygun ve etkili bir öğretim sürecini 
gerçekleştirmesi ile mümkün hale gelebilmektedir. 

Bir dersin etkili bir öğretim süreci ile gerçekleştirilmesinin birçok koşulu, bir-
çok değişkeni vardır. Şüphesiz bu koşulların ve değişkenlerin öğretmenler tarafın-
dan ayrı ayrı göz önünde bulundurulması ve kontrol edilmesi zaruridir. Bu koşul-
lardan belki en önemlisi ilgili dersin doğasının, felsefesinin, ruhunun öğretmenler 
tarafından içselleştirilmiş olması gerekmektedir. Aynı şekilde öğrenciler tarafın-
dan da dersin doğasının fark edilmesi dersin amaçlarına ulaşılmasında oldukça 
önemlidir. Bu bağlamda Hayat Bilgisi Dersinin öğretim sürecine odaklanmadan 
önce ve belki de tam bu amaçla dersin doğasının incelenmesine ve içselleştirilme-
sine gerek vardır. 

Yaşamın İlk Yıllarında Hayat Bilgisi

Gece gökyüzünü incelemeye dalan Alptuğ birden babasına gökyüzünde neden bu 
kadar yıldız olduğunu sordu. Babası anlatırken bir yandan, Alptuğ; baba bunları 
oraya Allah mı yerleştirdi? Daha güzel görünsün diye mi geceleri gökyüzü? soru-
larını sorarken babası cevaplamaya çalışmaktaydı. Açıklamalar yaparken babası, 
birden Alptuğ; O zaman Ay neden bu kadar parlak? Neden her gece göremiyoruz? 
sorularını sormaya başladı. Babası Alptuğ’un merakını gidermeye çalışırken, birden 
“Aa! bayrağımızda da ay yıldız var” diyerek sevinmeye başladı Alptuğ ve artık yeni 
sorular gökyüzüne ait değil bayrağımız ile ilgili olmaya başlamıştı…. 

Birçok anne babayı bıktıran bu sorular aslında çocukların dünyayı anlama 
anlamlandırma çabalarına yönelik oldukça önemli sorulardır. Bu sorular aracı-
lığıyla çocuklar akıl yürütmekte, düşünmekte sorgulamaktadır. Esasında bu ye-
tenek çocukların yetişkinliğe giden yolda çok önemli ve temel bir beceriye sahip 
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olmaları anlamına da gelmektedir. Bu beceriler, sorgulama ve araştırma becerile-
ridir. Yukarıda ki örnek olay da görüleceği üzere Hayat Bilgisi Dersi çocuğun dün-
yayı anlamak üzere bitmez tükenmez sorularının cevabını bulabildikleri, bulmaya 
çalıştıkları bir ders olmasının yanında toplumsallaşmaya da başladıkları bir ders 
olmaktadır. Bunun yanında dersin amaçları incelendiğinde oldukça kapsamlı bir 
amaç listesinin oluşturulduğu görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayınlanan öğretim programını incelediğimizde bu ders ile öğrencilerin (MEB, 
2018); 

• Kendilerini ve çevrelerini tanıyabilmeleri 

• Aile ve toplum değerlerine sahip olmaları 

• Millî, manevi ve insani değerleri yaşantıya dönüştürebilmeleri

• Kişisel gelişimini sağlamak için yapması gerekenlerin farkında olmaları

• Kişisel bakım becerilerini geliştirebilmeleri

• Sağlıklı ve güvenli yaşam sürme bilincine sahip olmaları

• Sosyal katılım becerisi kazanabilmeleri

• Zamanı ve mekânı algılama becerisi edinebilmeleri

• Kaynakları verimli kullanma becerisi geliştirebilmeleri

• Öğrenmeyi öğrenme becerisi kazanabilmeleri

• Temel düzeyde bilimsel süreç becerilerini kazanabilmeleri

• Ülkesini sevme, tarihî ve kültürel değerlerini yaşatma tutumlarına sahip 
olabilmeleri

• Doğaya ve çevreye karşı duyarlı olabilmeleri (Gündüz ve diğ, 2017).

• Bilgi ve iletişim teknolojilerini amacına uygun olarak kullanabilmelerini 
hedeflenmektedir. 

Dersin MEB tarafından ifade edilen amaçlarını incelediğimizde oldukça 
çeşitli ve çok farklı beceri-yetkinliklerle donatılmış bireylerin yetiştirilmesinin 
hedeflendiği söylenebilir. Bu çeşitlilik esasında Hayat Bilgisi Dersinin doğası ile 
uyumlu bir gerekliliktir. Hayat Bilgisi Dersi birçok farklı disipline ait içeriğe sahip 
olması ile nedeniyle disiplinlerarası bir anlayışla oluşturulmuş bir derstir. Dersin 
psikolojik temellerinin Gestalt Psikolojisine dayandığı ifade edilmektedir. Bu dö-
nem çocukları içindeki yaşadıkları ortamdaki varlık olgu ve olayları tek tek algı-
lamaktan çok bir bütün içinde görme eğilimindedirler. Çocuklar tek tek parçaları 
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öğrendiği zaman parçalardan farklı bir yapı ve özelliğe sahip olan bütünü algılaya-
mazlar (Güngördü, İlköğretimde Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, 2001) 

Dersin disiplinler arası bir özelliğe sahip olan doğası gereği öğrencilerin ders 
kapsamında farklı birçok yetkinlik göstermesi de gerekmektedir. Türkiye Yeterlik-
ler Çerçevesi bağlamında oluşturulan dersin kazandırmayı hedeflediği beceriler 
MEB tarafından (Milli Eğitim Bakanlığı, 2018) ifade edilmiştir. MEB tarafından 
oldukça kapsamlı olarak 23 adet beceri ifadesi programda yer almıştır (bknz, 
MEB, 2018). Hayat Bilgisi Öğretimi sürecinde öğrencilere kazandırılması bekle-
nen bu becerilere örnek olarak sorun çözme, araştırma, iletişim, işbirliği, kendini 
tanıma, öz yönetim, sosyal katılım, karar verme, girişimcilik gibi beceriler prog-
ramda yer almaktadır.  

Dersin doğası gereği, disiplinler arası yapısı gereği ve kazandırılması hedef-
lenen becerilerin çeşitliliği gereği öğretim sürecinde izlenecek yolun, yöntemin 
ve stratejilerin de farklılaşacağını vurgulamak gerekmektedir. Dersin doğası, içe-
riğinin yapısı ve felsefesi gereği öğretim sürecinde etkinlik temelli bir öğretimin, 
öğrencilerin yaşamla bağlantı kurmalarına imkân tanıyan bir öğretimin, merak 
duygularını hareket geçirecek, keşfetme güdüsüyle hareket edecekleri, öğrendik-
lerini önceki bilgileriyle ve diğer alanlarla ilişkilendirebilecekleri bir öğretimin 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Programın temel felsefesi bu bağlamda incelen-
diğinde öğretim sürecinde izlenecek yolun belirlenebilmesi için programın temele 
aldığı felsefenin, bakış açısının da ifade edilmesinin oldukça önemli olduğu düşü-
nülmektedir. 

HAYAT BİLGİSİ İÇİN ÖĞRETİM SÜRECİNE BAKIŞ

Ülkemizde program geliştirme çalışmalarına baktığımızda en köklü 
değişimlerin gerçekleştirildiği program geliştirme çalışmalarından birinin 2005 
yılı itibariyle geliştirilen programlar olduğu ifade edilebilir. Bu yıl itibariyle 
uygulamaya geçilen ve süreç içerisinde birçok revizyonla desteklenen programın 
eğitim-öğretim sürecine “ilerlemeci” bir bakış açısıyla yaklaştığı ifade edilebilir. 
Bu bakış açısının J. Dewey’in felesefesi ile Francis W. Parker’ın yeniliklerinden 
etkilenen bir bakış açısının söylemek doğru olacaktır. Parker bizlerin “yaparak 
yapmayı, duyarak duymayı ve düşünerek düşünmeyi” öğrendiğimizi iddia ederek 
esasında “yaparak yaşayarak öğrenme” dediğimiz olguyu eğitim-öğretim süreci-
nin gündemine almıştır. 

Dewey ise öğrenci merkezli bir bakış açısıyla çocuklara neyi ne zaman öğre-
nebileceklerine ilişkin seçim hakkı tanınmasının önemini vurgularken, etkinlik 
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tabanlı bir öğretiminde gerekliliğini savunmuştur. Bütün bu düşüncelerden hare-
ketle bugünün ilerlemeci bir hayat bilgisi öğretimi sürecinin;

• Olayları ezberlemekten çok daha fazlası olduğunu

• Öğrencilerin düşündükleri, hipotezler kurdukları ve cevaplar aradıkları 

• Etkinlik tabanlı bir öğretimle öğrencilerin dramalar yaptıkları, şarkılar 
söyledikleri, bir şeyler inşa etmeye çalıştıkları, dans ettikleri, alan gezile-
ri yaptıkları ve uygulamalı birçok etkinliğe katıldıkları

• Birçok eğitsel materyali bir arada kullanılabildikleri

• Çocukların ilgilerinin dikkate alınarak gerçekleştirildiğini vurgulamak 
yerinde olacaktır (Zarrilo, 2016). 

Bu bakış açısıyla gerçekleştirilen Hayat Bilgisi Öğretimi sürecinin yapılandır-
macı bir anlayışa dayandığını da ifade etmek yerinde olacaktır. Yapılandırmacılık-
ta öğrenme anlam oluşturma olarak görülür ve bunun doğrudan öğretimle değil, 
öğrenen tarafından oluşturulduğunu savunur. Yapılandırmacılıkta bilgi kişisel an-
lama sahiptir, özneldir. Öğrencilerin kendileri tarafından oluşturulur.  Öğrenciler 
duyduklarını ve okuduklarını önceki öğrenmelerine ve alışkanlıklarına dayalı ola-
rak yorumlarlar. Bu bakış açısına göre öğrenme; öğrencilerin önceki öğrenmeleri 
ile yeni öğrenilenler arasında özgün bağlantılar kurmaları ile gerçekleşmektedir. 
Bireyin öğrenme sürecinde özgün bağlantılar kurmasına yönelik açıklamalar Pia-
get ve Vygotsky’nin düşüncelerine dayanmaktadır (Brooks & Brooks, 1993). 

Piaget’nin fikirlerine dayanan ve  “bilişsel yapılandırmacılık” olarak ifade 
edilen bu bakış açısı esasında onun “Şema Teorisi” yaklaşımına dayanmaktadır. 
Buna göre yeni karşılaştığımız uyarıcıları zihnimizde önceden var olan şemalar ve 
yapılarla açıklarız. Piaget’e göre öğrenme; bireyin şemalarında gerçekleşen denge 
dengesizlik ve yeniden denge sonucu gerçekleşmektedir. Hayat Bilgisi Öğretimi 
Programında da Piaget’nin bakış açısına yakın unsurlar görmek mümkündür. 
Onun zaman, uzay ve dünya kavramlarına ve küçük çocukların becerilerine iliş-
kin tanımlamaları program geliştirme uzmanlarına ve programın uygulayıcısı öğ-
retmenlere bir bakış açısı sunmuştur. Dahası Piaget’nin, çocukların sahip olduğu 
kavramları ortaya çıkarmak için kullanılan sondalama tekniği ders, ünite ve diğer 
öğretim unsurlarına değerlendirmek için bir model olarak kullanılmıştır (Seefeldt, 
Castle, & Falconer, 2014).

Bir diğer açıklama ise Vygotsky tarafından “sosyal bilişsel yapılandırma-
cılık” olarak ifade edilmiştir.  Vygotsky’nin öğrenmede başkalarının ve sosyal 
ortamın rolü konusunda ki vurgusu eğitimcilerin öğrenmenin ne dereceye kadar 
bireysel bir süreç olduğunu tekrar düşünmelerine neden olmuştur (Arslan , 2007). 
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Vygotksy öğrenme sürecinde yakın çevrenin ve yetişkinin rolünden bahseder. 
Grup çalışması ve işbirlikli öğrenmeyi desteklemesi açısından Hayat bilgisi 
Öğretimi sürecinde dikkate alınması gereken bir yaklaşımdır. Vygotksy; 

• Bir insanın sosyal ve psikolojik dünyasının birbiri ile bağlantılı olduğuna 

• Çocuk yetişkin etkileşiminin bilişsel gelişim için önemli olduğuna 

• Düşünce ve davranışları düzenleyen dil kullanım kapasitesinin belirgin 
bir şekilde insanın zihinsel yaşamının kaynağı olduğuna 

• Sosyal deneyimin bilişsel gelişim için son derece önemli olduğuna 

• Eğitimin gelişime rehberlik ettiğine 

• Öğretimin “gelişmeye açık alana” yönelik olmak zorunda olduğuna 
inanmaktadır (Seefeldt, Castle, & Falconer, 2014). 

Vygotsky öğretim sürecinde “gelişmeye açık alan” (zone of proximal devele-
opment) kavramı ile birey ve diğerleri arasında devam eden karşılıklı etkileşimi 
ifade etmektedir (Arslan , 2007). Buna göre öğretim, öğrencinin bağımsız şekilde 
öğrenmeyi gerçekleştirebildiği zamana kadar devam eder. Öğrencilerin tek başına 
öğrenebildikleri şeyler olduğu gibi mutlaka bir yetişkinin ya da yakın çevrenin 
yardımı/desteği ile öğrenebileceği şeyler vardır. Bu iki arasında kalan alan bireyin 
gelişmeye ihtiyaç duyduğu açık alanıdır. Dolayısıyla gerçekleştirilecek öğretim 
etkinlikleri ne bireyin tek başına üstesinden gelebileceği kadar basit ne de mutlaka 
bir yetişkinin yardımına ihtiyaç duyacağı zor olmalıdır. Gerçekleştirilecek öğretim 
etkinlikleri bu ikisi arasında bir yerde olmalıdır (Ashman & Conway, 1997). Piaget 
ve Vygotsky’nin de görüşlerinden hareketle yapılandırmacı bir Hayat Bilgilisi öğ-
retim sürecinde öğretim ortamında; 

i) Öğrencinin bilgisini yeniden yapılandırmasına fırsat tanıyan zengin 
durumlar oluşturmalı. Bunlar genellikle günlük yaşamdan olmalı, 
kompleks fikirleri içermeli sürece dayalı olmalıdır. 

ii) Öğrenci merkeze alınmalı içeriği kendi öğrenme stratejisine göre düzen-
lemesine olanak ve fırsat verilmelidir. 

iii) Öğrencinin önceki deneyimleri dikkate alınarak yeni konuya karar veril-
melidir. 

iv) Öğretmen öğrenciye yol önermemeli, öğrencinin çözüm yollarını kendi-
sinin bulmasını sağlamalıdır. 

v) Hazırlanan ders planları seçenekli ve esnek olmalıdır.
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Yukarıda da ifade edildiği üzere Hayat Bilgisi Öğretiminin temelini oluştu-
ran yapılandırmacı bakış açısına göre gerçeğe anlam ve değer yükleyen bireydir 
ve bireyler yaşantılardan anlam çıkarmaya çalışırken öğrenme gerçekleşir. Bu an-
lam oluşturma süreci ise birey tarafından özgün bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu 
yüzden yapılandırmacı bakış açısına göre bilgi bireyin dışında bilişten bağımsız 
nesnel bir gerçeklik değil öznel yapılandırmalar sonucu oluşur. Çünkü bilgiye an-
lam yükleyen insandır (Novak , 2010). Buradan hareketle Hayat Bilgisi Öğretimi 
Programının bilgi odaklı olmaktan çok beceri odaklı bir yapıya sahip olduğu ifade 
edilebilir (bknz, şekil1). Dolayısıyla Hayat Bilgisi Öğretimi sürecinde öğretmenle-
rin; yaşantı odaklı, beceri temelli etkin öğretime dayalı bir süreci planlamalarının 
bu sürecin olmazsa olmazlarından olduğu ifade edilmelidir. 

Jerome Bruner (Bruner, 1960) ister bir uzmanlık alanında olsun, ister ilkokul 
3. sınıfta olsun entelektüel etkinlik her yerde aynıdır der. Masasında ve  labora-
tuvarında bilim insanı her ne yapıyorsa, benzer bir etkinlikle uğraşan bir çocu-
ğun da aynı ciddiyetle benzer bir düzen içerisinde çalışması gerekir. Bu şekilde 
çalışma çocuklara bir takım becerileri kazandırabilecektir. Bilim insanı ile okul 
çocuğun etkinliği arasındaki farklılık etkinliğin türünde olmayıp, derecesindedir. 

  Hayat bilgisi öğretmenlerinin görevi büyük düşünceleri almak ve bunları küçük 
çocukların anlayabileceği şekle dönüştürmektir. Dolayısıyla bu düşünceye göre 
Hayat Bilgisi Öğretiminin sorgulama tabanlı gerçekleştirilmesinin önemli olduğu 
ifade edilebilir. 

Sorgulama Tabanlı Öğretim Etkinlikleri 

Sorgulama problemleri çözme ve soruları yanıtlama sürecidir. Öğretim süre-
cinin amaçlarından birisi “öğrenme sorgulama tahmin ve önsezi ile kişinin ken-
di başına sorunları çözme tutumlarını geliştirmek olarak ifade edilebilir (Bruner, 
1960). Esasında Hayat Bilgisi veya Sosyal Bilgiler gibi derslerin problem çözme 
süreçlerinden uzak dersler olarak görüldüğüne dair yanlış bir inanış vardır. Öğ-
rencilerime (öğretmen adayları) sizin için hangi ders problem çözme etkinlikleri-
ne daha az yer verilmesi gereken derstir diye sorduğumda aldığım cevap genellikle 
bu dersler olmaktadır. 

Oysa Hayat Bilgisi öğretimi dersi de en az Matematik kadar öğrencilerin 
problem çözme süreçlerine odaklandıkları bir ders niteliğine sahiptir. Buradaki 
temel mesele dersin doğasının net olarak kavranabilmesinde yatar. Konu ile ilgi-
li olarak açıklamalar yukarıdaki başlıklarda yapılmıştır. Ancak sorgulama tabanlı 
etkinlikler yolu ile Hayat Bilgisi öğretimi sürecinde problem çözme süreci nasıl 
gerçekleştirilebilir bunun cevabının verilmesi önemlidir (Bknz Etkinlik Önerisi: 
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Okulumun Kaynakları Sınırsız Değil Etkinliği – EK1 & Kazanım Odaklı Uygulama 
Örnekleri) .Hayat Bilgisi Öğretimi Sürecinde sullanılabilecek sorgulama tabanlı 
öğretim etkinliklerine örnek olarak1;

Problem çözme yöntemi

Gözlem Yönetimi

Örnek Olay Yönetimi

Argumantasyon Tekniği

Proje Yönetimi

Beyin Fırtınası Tekniği

Deney Yönetimi

5N1K Tekniği

Şekil 1: Örnek Sorgulama Tabanlı Öğretim Etkinlikleri

Hayat Bilgisi Öğretimi sürecinde sorgulama tabanlı bir öğretime yer verilme-
sinin yanında sürecin öne çıkan yönlerinden bir diğeri ise sosyal katılım becerisi-
ne yönelik bir öğretim sürecini önermesidir. İlkokul çocukları, okula geldikleri ilk 
günlerde pek çok sosyal becerilere sahiptirler. Fakat öncelikle sınıfta, çocukların 
pek çoğu zor bir öğrenme görevi olan; kendilerine yabancı çocuk ve yetişkinlerle, 
etkili bir şekilde ilişki kurmayla karşı karşıya kalırlar. Bu esnada yalnızca yeni de-
ğil, aynı zamanda farklı sosyal becerilere de ihtiyaçları vardır. Ayrıca, çocuklardan 
grup ve diğerlerinin iyiliği için bireyselliklerini bırakmaları da istenmelidir (See-
feldt, Castle, & Falconer, 2014). Öğretmen ilkokul yıllarında öğrencilerinin sosyal 
becerilerini desteklemek için çocukların yapabileceği birtakım fırsatlar planlamak 
durumunda kalacaktır. Özellikle bu noktada drama uygulamalarının çocuklara 
başkalarının rollerini üstlenerek farklı bakış açılarını sağlamaları açısından önem-
li olduğu düşünülmektedir (Winston, 1998). 

Yaşantı (Dramatizasyon) Odaklı Öğretim Etkinlikleri 

Hayat Bilgisi Öğretimi sürecinde öğrencilerin öğrendiklerini uygulamaya 
dönüştürdükleri, yaşamın bir mikro uygulamasına yer verdikleri birbirlerini ve 
kendilerini yine gerçek yaşam durumlarını taklit ederek fark ettikleri en etki-
li uygulamalardan biri drama uygulamalarıdır. Sosyal bir faaliyet olarak drama 
1 Burada ilgili yöntem ve teknikler kısa açıklamalarıyla birlikte verilerek Hayat Bilgisi Öğ-

retimi kazanımlardan örnek bir kazanımla uygulama önerisi getirilmiştir. Yöntem veya 
tekniklerle ilgili olarak kitabımızın 6. Bölümü ve Öğretim İlke ve Yöntemleri kitapları in-
celenebilir. 
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öğrencilerin başkaları ile daha olumlu etkileşim kurabilmelerine daha iyi akade-
mik başarı elde edebilmelerine (Elias, ve diğerleri, 1997), kendilerini ifade edebil-
melerine ve kendilerini fark edebilmelerine imkan tanımaktadır. Bunun yanında 
drama öğrencilerde yaratıcı düşünme becerilerini de destekleyen bir uygulamaya 
dönüşebilir. Yaratıcı sahne etkinliklerinde çocuklar, başka bir kişi, hayvan veya 
nesnenin rolünü yapar. Okul öncesi ve ilköğretim sınıflarında, yaratıcı drama rit-
mik etkinliklerle başlar. Örneğin; çocuklar yaprak ya da kar taneleri gibi davra-
nır, hayvanlar gibi hareket edebilirler. Pandomim, yaratıcı drama ve rol yapma 
da diğer bir başlangıç adımıdır. Çocuklar kelime kullanmadan evde, sahilde, bir 
mağazada ya da okulda yaptıkları bir şeyin nasıl yapılacağını gruba gösterebilirler 
ve grubun, yaptığı hareketlerin ne olduğunu tahmin etmelerine izin verebilirler 
(Pinciotti, 1993)

Drama

Donuk İmge

Pandomim

Sıcak Sandalye

Kukla Gösterisi

Rol Oynama

Bilinç Koridoru

Doğaçlama

Arkası Yarın

Yaşantı Kümeleri

Şekil2: Örnek Dramatizasyon Odaklı Öğretim Etkinlikleri

Ritmik ve Pandomim etkinlikleri ile çocuklardan tekerlemelerini söylemeleri 
ya da bir hikâyenin tamamını oynamaları istenebilir. Küçük çocuklar, herkesin 
rol alabileceği oyunları oynamak isterler. Nihayetinde, çocuklar büyüdükçe ve ge-
liştikçe başka rolleri almayı da öğrenirler. Rol oynama, çocukların başka birinin 
düşüncesini anlama konusunda yardımcı bir tekniktir. Çocuklar rol oynadıkla-
rında, başkalarının duygularına karşı öngörü kazanma, yapılan eylemin alterna-
tifleri üzerine düşünme, diğerlerinin eylemlerinin sonuçlarını keşfetme şansına 
sahip olurlar. Çocukların karşılaşılabilecekleri bir sorun dikkate alınarak da rol 
oynamaları sağlanabilir (Seefeldt, Castle, & Falconer, 2014). Özellikle sorunlar 
üzerine değerlendirmeler yapmak söz konusu olduğunda drama yoluyla çocuklar 
empati yaparak daha sağlıklı sonuçlar elde edebilecek ve gerekli becerilere sahip 
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olabilecektir. Drama aracılığıyla çocuk olaylar ve durumları bunların arasındaki 
bağlantıları kolayca öğrenebilir. Böylece çocuğun problem çözme yeteneği gelişir 
ve çocuk kendi ayakları üzerinde durabilme yeteneği kazanır (Kiziroğlu, 2010). 
Örneğin drama temelli bir uygulama olan Yaşantı Kümeleri Uygulaması (Erginer, 
2008) ile öğrenciler karşılaştıkları bir soruna ait problemi ve çözümü aynı drama 
uygulaması içerisinde sergilemekte ve öğrenmektedirler. Örneğin trafik kuralları-
nın öğretimine yönelik bir yaşantı kümesi uygulamasında “Hızır Acil” grubu üye-
leri canlandırdıkları drama da ilk yardım konusunda yanlış davranışlar sergileyen 
bir karakter ile onu doğru davranışa yönlendiren bir diğer karakteri aynı uygula-
mada canlandırmaktadırlar. 

Drama ilkokul öğrencilerinin ifade edici dil becerilerinin gelişmesini sağlar, 
yaparak yaşayarak öğrenmesine imkan tanır, hayal gücünü geliştirir. Ayrıca bir 
karakteri tanıma veya sorgulama; gerekli durumlarda açıklama yapma; rol içinde 
ve dışında hayal edilen durumları anlatma; rol içinde soru sorma; insanların duy-
gularını, jest ve mimiklerini izleyerek yüz ve beden hareketlerinin ne anlama gel-
diğini kavrama, sözlü-sözsüz iletişimi kullanma ve yorumlama noktasında çocuk-
lara önemli fırsatlar sağlar. Drama ile çocuklar merak duygusu ile hareket ederek, 
girişimcilik, problem çözme, karar verme, işbirliği yapma, duygudaşlık kurma, dil 
becerilerini geliştirme, insani ve kültürel değerlere ilişkin farkındalık geliştirme 
gibi birçok kazanım elde ederler (Calp, Şahin, Bulut, & Kuşdemir, 2016). Bu ka-
zanımların doğrudan Hayat Bilgisi öğretim sürecinin amaçları arasında yer aldığı 
ifade etmek yerinde olacaktır. Bu noktada Hayat Bilgisi Öğretim Programında yer 
alan kazanımlar incelendiğinde drama uygulamalarına yer verilebilecek onlarca 
kazanımın varlığından bahsedebiliriz. Örneğin; “Davranışlarının kendisini ve ar-
kadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder.” kazanımı için drama uygulamalarına yer 
vermek oldukça yerinde bir uygulama olacaktır. İlgili kazanım gereği özellikle “rol 
oynama” tekniğinin uygulanması öğrencilerin empati davranışlarını sergilemeleri 
açısında da yerinde bir davranış olacaktır. Bu uygulamaları gerçekleştirirken öğ-
retmen; 

• Çocuklara üzerinde düşünmesi ve bir başkasının nasıl hissettiğini hayal 
etmesi için; “Sen onu o şekilde çağırdığında sence Ayşegül nasıl hisse-
derdi?”, “Sen nasıl hissederdin?”, “Hiç kimse sana, seni üzen bir şey söy-
ledi mi?” gibi sorular sorabilir. 

• Çocuklara, içinde bulundukları şeylerle ve yaşadıklarıyla bağ kurmala-
rına yardımcı olun ve şunları sorun: “...ğında nasıl hissettiniz?”, “Neden 
öfkeliydin?”,”...dığı zaman iyi hissettin mi?” 
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• Çocukların ne hissettigi, neden öyle hissettiği gibi yaşadıkları deneyim 
ler doğrultusunda, onlarla iletişime geçin ve şu cümleleri kurun: “Çok 
kızgın hissediyorsun, çünkü seni dinlemedi”, “Mutlusun, çünkü senin 
düşüncelerini kabul ettiler.”, “Üzgün hissediyorsun çünkü onlar …….. 
yaparken senden yardım istemediler.” gibi stratejiler kullanabilir  (See-
feldt, Castle, & Falconer, 2014). 

(Bknz, Etkinlik Önerisi: Bu Meslek Tam Bana Göre Etkinliği & Kazanım Odaklı 
Uygulama Örnekleri) 

Hayat Bilgisi Öğretimi sürecinin yapısı gereği çocuğun sosyalleşmesine, sos-
yal becerilerine vurgu yaptığını ifade etmiştik. Gerçekten de Eric Erikson bu dö-
nem çocuklarının “Başarıya Karşı Aşağılık” dönemi olarak ifade edilen bir dönemi 
yaşadıklarını (Widick, Parker, & Knefelkamp, 1978) ifade ederken Freud ise bu 
dönem çocukları için “Gizil Dönem” içerisinde olduklarını ifade etmişlerdir (Sel-
çuk, 2012). Her iki döneminde ortak özelliklerinden hareketle bu dönem çocuk-
ları için sosyalleşmenin kritik bir davranış olarak karşımızda olduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır. Bu dönem çocuğu için bir önceki dönem cinsiyet ile ilgili me-
rakın yerini özellikle hem cinsleri ile birlikte olmak ve bir grubun değerli bir üyesi 
olabilmek almıştır. Esasında Freud’un gizil dönemi ile de Erikson’un başarıya karşı 
aşağılık kavramsallaştırması ile de bahsettiği şeyin merkezinde ilkokul çocuğun 
sosyalleşme davranışları yatmaktadır. 

Hayat Bilgisi programı açısından da durum gelişimsel özelliklerden uzak bir 
görüntü sergilememektedir. Hayat Bilgisi Öğretimi programını incelediğimizde 
öğrencilerin sosyalleşmelerine dönük birçok kazanımın varlığından bahsedebil-
mekteyiz. Kendini ve arkadaşlarını tanıması, nezaket kurallarına uyması, okul içi 
ve sınıf içi etkinliklerde görev alması, oyunlara katılmaya istekli olması, sınıfta 
karar alma süreçlerine katılması, sınıf içi etkinliklerde grup çalışma kurallarına 
uyması gibi birçok kazanım öğrencilerin sosyal becerilerine yönelik süreçlerin 
desteklenmesi ile ilgilidir. Bunun yanında ilkokul eğitiminin doğası gereği birçok 
kazanımda grup etkinliklerine, yardımlaşma, paylaşma, dayanışma gibi değerler 
bağlamında yer verilmektedir (Gündüz, 2017). 

İşbirliği Temelinde Öğretim Etkinlikleri 

Çocuklar bir grup içinde, güçlü bir benlik duygusu ile yaşamayı hazırdır. 
Başkaları ile yaşamanın temeli iletişim yeteneğidir. İnsanlar ortak şeyler sayesinde 
bir toplumda yaşar. İletişim insanları ortak bir şeylere sahip olması için bir araya 
getiren yoldur. Katılımcılar arasında benzer duygusal ve entelektüel eğilimlerin 
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olduğu ve ortak bir anlayışın sağlandığı bir iletişim yoksa herhangi bir toplum ya 
da grup ilişkisi de söz konusu olamaz (Dewey, 1944). 

Toplum içinde yaşamaya öğrenmenin ön koşullarından birisi de işbirliği be-
cerilerine sahip olmaktır. İşbirliği içerisinde olmak çocuklara kendileri dışında 
diğerini de göz önünde bulundurmayı onunla birlikte hareket edebilmeyi öğret-
mektedir. İşbirliğinin öğretilebilmesi için çocuklara yol gösterilmeli fırsatlar yara-
tılmalıdır. Weingold  & Webster (1964) tarafından yapılan çalışmada çocuklardan 
bir duvar resmi üzerinde çalışma yapmaları istenmiş. Gruplardan birine ortaya 
çıkan işe göre grubun ödüllendirileceği söylenirken, diğer gruba ise en iyi işi orta-
ya çıkaranın ödüllendirileceği söylenmiştir. Araştırmacılar ilk grupta arkadaşlık, 
işbirliği ve akran dayanışmasının arttığını ve daha yaratıcı ürünler ortaya koyduk-
larını belirtmiştir.   

Grup Projeleri

Üç Adımlı Görüşme

Jisgsaw (Ayrılıp Birleşme)

Takım Destekli Bireyselleştirme

İstasyon

Öğrenci Takımları Başarı Grupları

Takım Oyun Türnuva

Düşün Eşleş Paylaş

Karşılıklı Sorgulama

Şekil3: Örnek İşbirliği Temelinde Gerçekleştirilebilecek Etkinlikler

Bu bağlamda işbirlikli öğretim sürecinin Hayat Bilgisi Öğretimi Programının 
bir parçası olması gerektiğini söylemek gerekmektedir. Gerçekten de Hayat Bilgisi 
Öğretimi Programı kazanımları incelendiğinde işbirlikli bir sürece atıf yapan 
birçok kazanım olduğunu görmekteyiz. Öğrencinin, sınıfta ve okulda yapılan 
grupla çalışma etkinliklerine katılması, arkadaşlık sürecinde nelere dikkat etmesi 
gerektiğini fark etmesi, sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerine katılma-
sı, görev ve sorumluluklarını yerine getirmesine yönelik kazanımların doğrudan 
işbirliği becerisine yönelik olduğu ifade edilebilir. Bunun yanında Hayat Bilgisi 
Programının içerikten daha fazlasına odaklandığı da unutulmamalıdır. Özellikle 
programın değer ve beceri kazanımına odaklı bir program olduğu göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bu yüzden Hayat Bilgisi Öğretimi süreci doğal olarak kaza-
nımların birçoğunun öğretiminde de işbirlikli bir süreci de gerektirmektedir. Bu 
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ders öğrencilerin çalışmalarını işbirliği içerisinde gerçekleştirdikleri sosyal süreç-
leri temele alan bir derstir. Hayat Bilgisi Öğretimi sürecinde öğretmen birçok fark-
lı uygulamaya öğretim sürecinde yer verebilir. Bunlar genel olarak şu şekilde ifade 
edilebilir; (Zarrilo, 2016; Slavin, 1978; Aronson, Blaney, Stephen, Sikes & Knapp, 
1978; Kagan, 1997; Senemoğlu, 2005) 

Hayat Bilgisi Öğretim sürecinin hem kazanımlar boyutunda hem de bu kaza-
nımların aktarılması noktasında işbirlikli bir öğretim sürecine dayalı olduğu ifade 
edilmişti. Öyle ki işbirliğine dayalı öğretim sürecinin temel ilkelerinden birisi olan 
grupla çalışma kurallarına uymak Hayat Bilgisi Öğretim sürecinin amaçları ara-
sında yer almaktadır ve bu süreç bir takım ilkelere bağlı olarak başarıya ulaşacak-
tır. İşbirlikli öğretim sürecinin başarıya ulaşması sürecinde öğretmenin bir takım 
ilkelere dikkat etmesi sürecin başarıyla gerçekleştirilmesi noktası önemli olarak 
görülmektedir. Buna göre işbirlikli bir öğretim sürecinde 

• Gruplar farklı özelliklerdeki öğrencilerin bir araya gelmesiyle oluşturul-
malıdır. 

• Grup üyelerinin her birinin grubun diğer üyelerinin öğrenmelerinden 
kendilerini sorumlu hissedecekleri bir ortam oluşturulmalıdır. 

• Grup üyelerinin her birinin üzerine düşen sorumlulukları yerine getir-
mesine dayalı bir süreç tasarlanmalı ve öğretmen tarafından kontrol al-
tına alınmalıdır.

• Grup üyelerinin birbirine güvenmeleri, birbirleri açık bir şekilde iletişim 
kurmaları sağlanmalı 

• Destekleyici ve yapıcı bir grup ortamının oluşmasına dikkat edilmeli

• Farklı düzeylerdeki öğrencilerin gruba katkılarının ve ilerlemelerinin in-
celenmesine ve öğrencilerin erişileri bağlamında bir değerlendirme sü-
recinin benimsenmesine önem verilmelidir (Johnson & Johnson, 1992). 

(Bknz Etkinlik Önerisi: Önlemimi Alıyorum Hayata Güvenle Bakıyorum Etkin-
liği & Kazanım Odaklı Uygulama Örnekleri)

Aktif Katılım Temelinde Hayat Bilgisi Öğretimi 

Hayat Bilgisi öğretimi dersinde İşbirlikli öğrenme uygulamaları ile çocuklar 
ortak çalışma kültürü oluşturmanın paylaşma, yardımlaşma, dayanışma 
gibi değerleri de içselleştirmeye başlamaktadırlar. Yaşantılara dayalı drama 
uygulamaları kendini ve çevresini fark etmeye başlamaktayken, sorgulama temelli 
yöntemler ile de gerçek yaşam durumlarda karşılaşmaları muhtemel problemlerin 
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üstesinden gelebilecek yetkinliklere ulaşmaya başlamaktadırlar. Dolayısıyla 
denilebilir ki; belki de yalnızca bu derse özel olarak dersin uygulamalarının içerdiği 
özel hedeflerle dersin hedefleri arasında bir benzerlik söz konusu olmaktadır. 
Bütün bu uygulamalar beraberinde öğrencinin sürece aktif katılımını sağlamakta 
öğretimin başarıya ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Öyle ki Hayat Bilgisi Öğretimi 
sürecinin olmazsa olmazlarından birisi öğrencinin sürece aktif katılımının 
sağlanabilmesidir. Örneğin bu süreçte proje yöntemi kullanılabilecek yöntemler 
arasında ifade edilebilir (Gündüz, 2018).

Örneğin; “Okulda arkadaşları ile oyun oynarken kurallara uyar” gibi bir ka-
zanım için ilkokul 2. Sınıf öğretmeni sınıfta ders kitabındaki bir metni okutur ve 
ardından bu metin ile ilgili okuduğunu anlama çalışmaları ve bilinmeyen kelime 
çalışmaları ile devam eder süreci sonlandırırsa bu yapılan dersin uzaktan yakın-
dan Hayat Bilgisi Öğretimi süreci ile ilgilisi olmayacaktır. Böyle bir ders az da olsa 
Türkçe öğretimi sürecine belki hizmet edebilir.  Oysa bu ders için öğretmenin 
öğrencilerine oyunlar oynatması, oyunların kurallarının önemini bu süreçte his-
settirmesi, kendi oyunları üzerine gözlemler yaptırması, sorgulamalar gerçekleş-
tirmesi, öğrencilerin kuralların önemine dair akıl yürütmelerini sağlaması, oyun-
da uyulacak kurallar tablosu hazırlanması, okulda oyunlar organize edilmesi ve 
kazanan öğrencinin yanında sınıfça belirlenen kurallara en saygılı öğrencinin de 
ödüllendirilmesi gibi daha da çoğaltabileceğimiz ve öğrencinin aktif katılımının 
sağlandığı bir sürecin gerçekleştirilmesine ihtiyaç olacaktır. 

Aktif dersler öğrencilerin öğrendiği şeyler hakkında düşünmesi ve öğrendik-
lerini geliştirmesi için gereklidir (NCSS, 2010). İster tek başına ister grupla etkin-
liklerde olsun çocukların kendilerini ve çevrelerini öğrenmeleri için oynanan her 
türlü oyun sosyo-drama ve aktif öğrenme onlara fiziksel zihinsel ve sosyal fırsatlar 
sunar (Colker, 2002). Çocuklar yaparak öğrenir. İlkokul süreci boyunca çocukla-
rın arkadaşlarıyla oyun oynamayı sürdürmeleri aktif bir şekilde materyalleri keş-
fedip kullanmaları uygulamalı bir şekilde somut fikirleri işlemeleri öğrenmelerini 
pekiştiren diğer oyun ve panolarla oynamaları için fırsatları olması gerekir (See-
feldt, Castle, & Falconer, 2014). 

Aktif öğrenme sürecinde öğrenciler sınıfta oturup sadece öğretmenlerini 
dinlemekle kalmazlar. Öğrendikleri ile ilgili konuşur, tartışır, yazarlar, öğrendik-
lerini geçmiş öğrendikleri ilişkilendirir günlük yaşantılarına uyarlarlar. Aktif öğ-
renme sürecinin en önemli özelliklerinden birisi ise öğrencilerin merak duygusu-
nu harekete geçirmiş olmasıdır (Lubbers, Gorcyca, 1999; Kalem, Fer, 2003). Aktif 
öğretim sürecinde yer verilebilecek etkinlikler ise şu şekilde ifade edilebilir. Hayat 
Bilgisi Öğretimi sürecinde yer verilebilecek bazı aktif öğretim teknikleri şunlardır 
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(Erginer, 2008; Kılıç, 2015; Tok, 2012) . (Bknz Etkinlik Önerisi: Kazanım Odaklı 
Uygulama Örnekleri)  

Altı Şapkalı 
Düşünme 

Tekniği

Altı Şapkalı 
Düşünme 

Tekniği

Şiir Yazma 
Tekniği

Dedikodu 
Tekniği

Çember 
Tekniği

Köşeleme 
Tekniği

Mahkeme 
Tekniği

Başka 
Tekniği

Flaş 
 Tekniği

Sineklik 
Tekniği

Hızlı Tur 
Tekniği

Slogan Bulma 
Tekniği

Poster 
Hazırlama 

Tekniği

Kim  
Olduğunu 

Bul Tekniği

Kart  
Gösterme

Pazar Yeri 
Tekniği

Öğrenme  
Galerisi 
Tekniği

Kum Saati 
Tekniği

Benzetme 
Tekniği

Akvaryum 
Tekniği

Kartopu 
Tekniği

Konuşma 
Halkası 
Tekniği

Görüş 
Geliştirme 

Tekniği

Şekil 4: Aktif Katılım Temelinde Örnek Etkinlikler

HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ SINIF İÇİ ETKİNLİKLERİN  
DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme süreci Hayat Bilgisi Öğretimi sürecinin en önemli aşamala-
rından biridir. Ünitenin başlangıcından bu yana dikkat çektiğimiz dersin doğası 
ve ilkokul öğrencilerinin gelişimsel özellikleri gereği Hayat Bilgisi Öğretimi süre-
cinde değerlendirme süreci farklılaşmaktadır. Yaşantılara odaklı, beceri kazanımı 
temelinde gerçekleştirilen ilkokul öğretimi sürecinde gerçekleştirilecek değerlen-
dirme etkinliklerinin konu alanın yapısına ve öğrencilerin gelişimsel özelliklerine 
uygun olması önemlidir. Örneğin; “Okul kaynaklarının etkili ve verimli kullanı-
mına yönelik özgün önerilerde bulunur” kazanımına yönelik önerilen (Okulumun 
Kaynakları Sınırlı Değil Etkinliği) sorgulama temelli öğretim sürecinin sonunda 
çoktan seçmeli bir test sınavı ile öğrencilerin değerlendirilemeyeceği, değerlen-
dirilmemesi gerektiği oldukça açıktır. Bir başka örnek vermek gerekirse, toplum-
sal yaşamı düzenleyen kurallara yönelik bir derste öğretmen yalnızca bir okuma 
metni bağlamında dersini işleyerek ardından açık uçlu sorularla yaptığı bir değer-
lendirmenin sonucunda öğrencilerinden toplumsal yaşamı düzenleyen kurallara 
uygun davranışlar sergilemesini beklemesi ne kadar adaletli olacaktır? Esasında 
farkında olmamız gereken Hayat Bilgisi Öğretimi süreci çocuğun yaşamının bir 
mikro örneğidir ve süreç bu mikro formata uygun olarak tasarlanabilmelidir. Bu 
noktada dersin değerlendirme süreçlerinin dersin amaç ve hedeflerine dayandırıl-
ması gerektiğini önemle vurgulamak yerinde olacaktır.  
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Öğretmenler değerlendirme sürecini genellikle notlarla eşleştirme eğilimin-
dedirler. Bu, sanatın bir boya fırçası olduğunu veya müziğin bir ses veya piyano 
olduğunu düşünmek gibidir. Testler, yazılı yoklamalar, boşluk doldurmalı sınavlar 
vb. değerlendirme araçlarıdır. Bunlar öğrencinin ilerlemesini ve öğrenmesinin, 
öğretim başarısının, güçlü ve zayıf yönlerinin göstergeleridir. Öğretmen tara-
fından uygulanan testler, öğretmenin gözlemleri ve öğrencinin ortaya çıkardığı 
ürünler öğretmenlere göstergeler sağlar. Öğretmenler öğrencileri yaşantılar anın-
da ve günlük yaşamları bağlamında da değerlendirme hedefinden uzaklaşmama-
lılardır (Brophy & Alleman, 1998).

Bu noktada Hayat Bilgisi Öğretimi dersi öğretmenleri, öğrencilere belirli bir 
alanda not vermek veya onları çok yönlü değerlendirmek noktasında ikileme dü-
şürebilmektedir. Hayat Bilgisi Öğretimi süreci öğrencilerin belirli konularda bilgi 
edinmelerini, becerilerinin geliştirilmesini, kişilerarası ilişkilerinin niteliğini, ki-
şisel değerleri, inançları ve felsefeleri bağlamında oldukça ayrıntılı ve karmaşık 
kazanımlara ulaşılmasını içerir. Bunların bazıları için ölçme değerlendirme süreç-
leri oldukça standart ve basitken daha önemli birtakım kazanımlar için işler çok 
daha karışıktır. Dolayısıyla Hayat Bilgisi öğretimi sürecinde öğretmenlerin değer-
lendirme etkinliklerini gerçekleştirirken etkili bir planlama sürecini yönetmeleri 
gerekecektir. Bu aşağıda ifade edilen şu temel öğeleri içermelidir (Zarrilo, 2016). 

1. Bu plan ünitenin kazanımlarının tam olarak değerlendirilebilmesine 
imkan tanıyacak yolları (değerlendirme yöntemlerini) tanımlamalıdır. 

2. Plan dahilinde bir takım performans değerlendirme etkinliklerine yer 
verilmelidir. 

3. Bu plan öğretimin planlanması sürecinin uygun bir noktasında gelişti-
rilmelidir (Örn; kazanımların belirlenmesi, içeriğin tanımlanması yönte-
min seçilmesi ile birlikte tüm bu süreçlerle uyumlu olarak öğretim süreci-
nin başında geliştirilmeli).

4. Öğretmenlerin çoklu kaynaklardan (testler, makaleler, uygulamalar, 
gözlem formları vb.) veri toplamalarına imkan tanıyacak çeşitlilikte ol-
malıdır.

Değerlendirme etkinliklerinin planlanma sürecinde görüleceği üzere temel 
iki yaklaşımın varlığı görülebilir. Bunlardan birincisi standart temelli değerlendir-
me süreci diğeri ise  performans değerlendirme sürecidir. 
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Standart Temelli Değerlendirme

Standart temelli değerlendirmenin temel hedefi Hayat Bilgisi dersi kazanım-
larının öğrenilmesinde öğrencilerin durumu hakkında karara varmaktır. Standart 
temelli öğretim sürecinin uygulama yollarından birisi her öğrenci için portfolyolar 
oluşturmak olabilir. Öğretmenler öğrenciler için alternatif birçok değerlendirme 
uygulamaları aracılığıyla standartlar temelinde bir değerlendirme gerçekleştirebi-
lir. Örneğin Hayat Bilgisi Öğretimi 2. Sınıf Sağlıklı Hayat ünitesine ait standartlar 
temelinde bir değerlendirme formu şu şekilde tasarlanabilir. 

Tablo 1: Standart Temelli Değerlendirme Formu Örneği
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Öğrenci 1              

Öğrenci 2              

Öğrenci 3              

Öğrenci 4              

Öğrenci 5              

Öğrenci 6              

Öğrenci 7              

Öğrenci 8              

Öğrenci 9              

Öğrenci 10              

-  Kısmen hedefleri ulaştı, sadece yardımla hedeflere ulaşabiliyor
+  Yardım olmadan hedeflere ulaşıyor
*  Hedeflere Ulaşıyor
« Hedefe yeterliğin yüksek seviyelerinde ulaşıyor
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Performans Değerlendirme

Eğitim bilimlerinin son 40 yılında neredeyse bir devrim geçirdiği ifade edil-
mektedir (Alleman ve Bophy, 2001; Brookhart, Zientarski, 2006; Zarrilo, 2016). 40 
yıl önce öğrenci başarısı hakkındaki tüm yargılar neredeyse testlere dayanmaktay-
dı. Çoğunlukla bu testler ya Hayat Bilgisi dersi kitabının bir parçası ya da öğret-
menler tarafından hazırlanmaktadır. Değerlendirme süreci testlerin geliştirilmesi, 
uygulanması ve analiz edilmesi süreçleri ile gerçekleştirilmektedir. Testler birçok 
bakımdan pratik ve uygulaması kolay olarak tercih edilmiştir. Ancak en iyi testler 
bile öğrencinin neyi bilip bilmediğine, neyi yapıp yapamadığına ve neye değer ve-
rip vermediğine yönelik nitelikli dönütler sağlayamaz. Testlere alternatif olarak ise 
otantik değerlendirme süreci önerilmektedir (Gallavan, 2008; Wiggins ve McTig-
he, 2006). 

Geleneksel olarak ilkokul öğretiminde başarı; belirli teknik becerilere sahip 
olmak ve belirli bilgileri hatırlamak olarak değerlendiriliyordu. Ancak değerlen-
dirme işi artık bu kapsamdan çok daha karmaşık hale gelmeye başladı. Öğrenme-
yi öğrenmek, öz düzenleme becerilerine sahip olmak gibi daha üst düzey bilişsel 
beceriler de ilkokul öğreniminin kapsamına girmeye başladı. Değerlendirmenin 
odağı, problem çözme yeteneklerinin belirlenmesini, yeni durumlara uyum sağla-
yabilme esnekliğini, bilgiyi farklı ortamlarda kullanabilme ve açık fikirli olma gibi 
faktörleri de içerecek şekilde genişlemiştir. Esas odak noktasının ise problem çöz-
me becerilerine yönelik olduğunu söylemek doğru olacaktır. Değerlendirme sü-
reçlerindeki değişime yönelik bir değerlendirme Russel, Waters, & Turner (2018) 
tarafından şu şekilde ifade edilmiştir. 

Değerlendirme dersin hedefleri ile ilgili nasıl daha iyi bir noktaya gelinebi-
leceğinin ve uygulamaların nasıl geliştirilebileceğinin anlaşılmasına yardımcı ol-
duğunda öğrenme ve öğretme açısından daha anlamlı hale gelmektedir (Alleman 
& Brophy, 1998; NCSS, 2010). Bunun gerçekleştirilebilmesi için sürece dayalı, öğ-
renci performansını tespit edebilmeye yönelik, dönemin içinde öğrenci tarafından 
gerçekleştirilen tüm etkinlikleri/ürünlerin değerlendirme sürecinin bir parçası ol-
duğu bir yaklaşım benimsenmesinin daha doğru olacağı ifade edilebilir. 

Hayat Bilgisi Programına İlişkin Örnek Uygulamalar ve Sınıf İçi Etkinliklerin ... 293



Tablo 2: Değerlendirme Süreçlerindeki Değişime Yönelik Bir Değerlendirme

Değerlendirme Aracı Geleneksel  
Öğretim

Standartlar Temelinde  
Öğretim

Günlük ödevler 2-3 1
Kısa testler, inceleme 2-3 1
Kısa sınavlar, problemler 1 2-3
Objektif testler, hatırlama 2-3 1
Objektif testler, uygulama 2-3 2
Yazılı Sınav, bilgilendirme 2 1
Yazılı Sınav, problemler 1 2-3
Bireysel projeler

Yazılı rapor

Sözlü rapor

   
1-2 3-4

1 3-4

Grup / ortak projeler

Yazılı rapor

Sözlü Rapor

1-2 2-3

1 3-4

Öğretmen gözlemi 1 2-3
Öz değerlendirme 0-1 1-3
Makale yazma 0-1 1-3
Hikayeler ve diğer yazılar 0-1 1-3
Oyunlar ve aktif tartışma 0-1 1-3
Problem çözme aktiviteleri 0-1 1-3
Drama aktiviteleri 0-1 1-3
Topluma hizmet etkinliklerine 
katılım 0 1-3

Kişisel portfolyolar 0 2-3
0: Hiç kullanılmıyor  1:Bazen kullanılır   2: Sıklıklıkla kullanılır     3 veya 4: Değerlendir-
mede Kritik Öneme Sahip 

Otantik Değerlendirme

Eğitimciler son yıllarda ölçme araçları ve nitelikleri konusuna daha fazla ilgili 
duymaya başladılar. Testlerin tek başına öğrenmenin ve becerilerin ölçülmesinde 
yetersiz kaldığı ifade edilmektedir. Öğrenmenin kalitesinin sadece nicel veriler-
le değerlendirilmesinin yeterli olmayacağı da ifade edilebilir. Testler ile ilgili tar-
tışmanın ötesinde öğrencilerin geleneksel hatta pasif rollere sahip olmak yerine 
değerlendirmede aktif bir rol almaları gerekmektedir. Değerlendirme sürecinde 
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öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri, yansıtıcı ve tanılayıcı değerlendirme-
ler yapmalarına önem verilmelidir (Russel, Waters, & Turner, 2018). 

Bu bağlamda geleneksel norm-referanslı değerlendirmeye alternatif olarak 
sunulan otantik değerlendirme süreci hayat bilgisi öğretimi açısından da önemli 
bir role sahip olmalıdır.  Otantik değerlendirmenin amacı öğrenci başarısını de-
ğerlendirmek olduğu gibi öğrencinin kendi kendisinin başarısını değerlendirmesi 
de önem taşır. Böylece öğrenci seviyesinin farkında olması ve daha iyiyi başarması 
için cesaretlendirilir. Norm referanslı değerlendirmeler standartları olan, sonuç-
ları kesin ve öğrencinin dışında gerçekleşen katı değerlendirmelerken, temelinde 
kriter-referanslı olan otantik değerlendirme yöntemleri, daha esnek, daha öğren-
ci merkezli ve birçok kaynaktan yararlanarak değerlendirmede bulundukları için 
daha doğal olan değerlendirmelerdir. Otantik değerlendirme norm referanslı de-
ğerlendirmeden farklı olarak öğrencileri birbirleriyle karşılaştırmayı veya sıraya 
koymayı değil, öğrencinin güçlü ve zayıf noktalarını tespit etmeyi amaçlar (Göç-
men , 2004). 

Otantik öğrenme öğrenciye problem çözmeye yöneltmesi, grup çalışmala-
rında ilgi, bilgi, ve tavırları ile kendini ifade etme fırsatı tanıması, ve öğrencile-
rin ortaya koyduğu ürünleri genellikle poster formunda geniş bir kitleye sunmayı 
amaç edinmesi yönüyle öğrenci merkezlidir. Otantik öğrenme öğrencilerin grup 
çalışmalarında bulunması yoluyla sosyalleşme süreçlerine hız kazandırılması, 
başkalarıyla görüş alış-verişinde bulunmaları ve problemin çözümünün kimin 
çözdüğünden daha önemli olduğu bir yaklaşımla -grup ruhuyla- çalışmalarını ge-
rektirir. Otantik değerlendirmenin olabilmesi için öğrenmelerin otantik formda 
gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu yüzdendir ki öğretmenin otantik değerlendir-
menin gerçekleşmesindeki rolü küçümsenebilecek gibi değildir. Öğretmen, öğ-
renme ortamının dizayn edicisi, yol göstericisidir. Ancak bu öğrenmenin öznesi 
öğrencidir. Öğretme işlevinin doğasında ders vermek, bilgilendirmek olmasına 
karşın, kendi kendine keşfettiği hissi ile öğrenmek öğrenciyi daha çok heyecan-
landırır ve motive eder. O halde otantik öğrenmede öğretmen, öğrenme işlevini 
zenginleştiren kaynakları bulan, yönlendiren ve gerekli noktalarda dönüt sağla-
yan, öğrencilere farklı pencereler açan ve eksikleri bulmaları için onları yürek-
lendiren bir yardımcı, yol göstericidir. Otantik değerlendirme holistik bir yaklaşı-
mı felsefesinin temeline aldığına göre otantik değerlendirmeyi uygulayacak olan 
öğretmenin ders işleme şeklini de otantik formda dizayn etmesi gerekmektedir. 
Bugün otantik değerlendirme yapayım diyerek otantik değerlendirme uygulan-
maz. Otantik öğrenme öğretmen tarafından daha çok hazırlık ve çalışma gerekti-
rir, öncelikle öğretmenin otantik öğrenmeye inanıyor olması gereklidir. Müfredatı 
önceden belirlenmiş, hangi konuya ne kadar zaman ayrılacağının sınırlandırıldığı 
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bir eğitim sisteminde otantik değerlendirmeyi uygulamak mümkündür ancak ko-
lay değildir. Merak etmek, ilgilenmek ve araştırmanın sonucu olarak bazen öğre-
nir, bazense keşfederiz. Öğretmenin rolü öğrenciye öğrenen hatta bazen keşfeden 
olduğunu hissettirmektir (Göçmen, 2004). Otantik değerlendirme süreçleri ile 
öğrencilere ise öğrenme sürecini en az öğretmenleri kadar sahiplenme fırsatı ve-
rilmiş olacaktır (Avery, 1999). Otantik değerlendirmede akran değerlendirme ve 
öz değerlendirme süreci ortaya çıkmaktadır. 

Akran Değerlendirme 

Akran değerlendirme, benzer seviyedeki öğrencilerin, öğrenme çıktılarının, 
ürünlerinin kalitesini değerlendirdikleri bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Bus-
hell, 2006; Boud, 1995; Falchikov, 1995; Freeman, 1995). Aynı zamanda akran 
değerlendirme becerilerin geliştirildiği bir öğrenme süreci olarak da ele alınmak-
tadır (Boud ve Falchikov, 2006; Somervell, 1993). Bu süreçte öğrenciler belirli öl-
çütler yardımıyla akranlarının performanslarını değerlendirmede, değerlendirme 
sürecine katılmaktadırlar. Böyle bir değerlendirme yaklaşımıyla birlikte öğrenci, 
öğretim sürecine sorumluluğu paylaşan, işbirliği yapan, öğretmen ve akranlarıyla 
sürekli bir diyalog içinde olan, aktif bir birey olarak katılmakta bu da edinilen 
bilginin daha kalıcı olmasını sağlamaktadır (Lu ve Law, 2011). Ayrıca, akran de-
ğerlendirmesinin grup dinamikleri üzerinde olumlu etkiye yol açtığı, akran değer-
lendirmenin işbirlikli bir süreci desteklediği, sosyal etkileşim, bireysel değerlen-
dirilebilirlik ve olumlu bağımlılık gibi işbirliği koşullarını oluşturduğu bu sayede 
öğretmenlerin daha az grup uyumsuzluklarıyla uğraşmak zorunda kaldığı belirtil-
mektedir (Bushell, 2006; Loddington, 2008; Yurdabakan, 2011; Aslanoğlu, 2017).

Öz Değerlendirme 

Öz değerlendirme belli bir konuda öğrencinin kendini değerlendirmesidir 
(MEB, 2005). Öz değerlendirme öğrencinin kendi gelişim süreçlerini 
öğretmenleriyle birlikte belirledikleri ölçütler çerçevesinde değerlendirme olarak 
ifade edilmektedir (Cırık, 2005; Logan, 2009). Klenowski özdeğerlendirmenin, 
öğrenmede bağımsızlığı, yapılacak işlerle ilişkili kararlarda sorumluluk almayı 
geliştirdiğini belirtmektedir (akt; Sluijsmans, 2002). Bu değerlendirme sıklıkla ki-
şilerin kendi öğrenme süreçleri ve sonuçları hakkında yansıtma yapmalarını ge-
liştirmek amacıyla biçimlendirici değerlendirme yöntemi olarak kullanılmaktadır 
(Sluijsmans, Dochy ve Moerkerke, 1999).

Wooliscroft ve arkadaşlarına göre bireylerin güçlü ve zayıf yönlerini doğru 
olarak değerlendirebilmeleri yaşam boyu öğrenmenin gerçekten kazanılması açı-
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sından temel bir beceridir (akt; Rudy ve diğer., 2001). Öğrenme sürecindeki her 
aşamada öğrencinin sorumluluk almasını yüreklendirmekte, yaptığı işin kabul 
edilebilir standartlarda olup olmadığına ilişkin yargıda bulunma becerilerinin 
gelişmesini desteklemektedir. Başarılı bir özdeğerlendirme yapabilmek için hem 
öğrencinin hem de öğretmenin sürecin sorumluluğunu sahiplenmesi beklenmek-
tedir (Roff, McAleer, 2001).

Öğrenme ortamında öğrencilerin öz değerlendirme kullanması kendilerini 
daha yakında tanımalarını sağlayacaktır. Öğrenenler öz değerlendirmeyle, birey-
sel performanslarının hangi düzeyde olduğunun farkına varabilecekler ve mevcut 
performanslarını arttırabilmek için kendi kendilerini güdüleyebileceklerdir. Aynı 
zamanda öğrenenler değerlendirme sürecine aktif olarak katılacakları için geribil-
dirimler daha anlamlı hale gelecektir (Cırık, 2005). 

Tablo 3: Özdeğerlendirme Formu Örneği

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum

Bu etkinlik benim için eğlenceliydi
Bu etkinlikte çok zorlandım
Elde ettiğim sonuçlar nedeniyle mutluyum
Bu etkinlik sayesinde dersi anladım
Etkinliğin tüm aşamalarını takip ettim
Bu etkinlikte yeni bir şeyler öğrendim
Yeni ödev için kendimi hazır hissediyorum

Akran değerlendirmesi ve öz değerlendirme tüm değerlendirme etkinlikle-
rinin amacını temsil eder. İlkokul öğretmenlerinin sürekli olarak öğretim süreç-
lerini ve dolayısıyla öğrencilerini daha iyiye doğru yönlendimek amacıyla çalış-
maları gerekmektedir. İster akran değerlendirmesi ister öz değerlendirme olsun, 
süreç temelde ilk adım olarak öğrencilerin düşünmeye yönlendirilmesi ile başlar. 
Aynı zamanda süreç öğrencilerin yüksek standartlar oluşturmalarına, iyi işler çı-
karmaya istekli olmalarına ve sürekli değişim ile kendilerini geliştirebileceklerine 
inanmaları anlamına gelmektedir. Öğrenciler aktif olarak katılım sağladıklarında 
iyi işler ortaya çıkarmak için nelerin gerektiğini fark edeceklerdir. Bu öğrencile-
ri kazanımlar doğrultusunda ilerletmeye dayanan standartlara dayalı öğretimin 
ve sorgulama temelli yaklaşımın merkezinde yer alır. Öğrenciler başarıyı gurur 
duyacakları işler bağlamında algılamaya başlarlar ve dışsal motivasyonun yerini 
içsel motivasyon almaya başlayacaktır. Süreç öğrencilerin akranlarının çalışmala-
rını değerlendikleri gibi kendi rapor ve projelerini değerlendirmeyi öğrendikleri 
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bir süreçtir. Esasında bu bir idealdir, beklentidir. Öğretmenler başlangıçta bek-
lentiye girmeden çalışmalarını gerçekleştirmelilerdir. Öğretmenler öğrencilerin 
nasıl değerlendirme yapıldığını öğrenmeleri için öğretimini dikkatlice planlaması 
gerekmektedir (Russel, Waters, & Turner, 2018). 

Dolayısıyla otantik değerlendirme sürecinde sürece dayalı ve bütünsel bağ-
lamda değerlendirmeyi gerçekleştirebilmek amacıyla farklı teknikler kullanılabil-
mektedir. Bunlar; projeler, portfolyo uygulaması, görüşme, kontrol listeleri, göz-
lem, anekdotsal kayıt ve günlüklerdir (Zarrilo, 2016; Cırık, 2005; Russel, Waters, 
& Turner, 2018; Yurdabakan, 2011; Aslanoğlu , 2017). 

Proje ve Raporlar

Projelerin değerlendirilmesi son derece zordur. Hayat Bilgisi Öğretimi süreci 
kazanımlarının dışında başka bir takım beceriler (sanat, müzik, bilişim teknolo-
jilerini kullanma vb.) gerektirir. Bazen ailelerin yardımı gerekir, bazen finansal 
desteğe ihtiyaç duyulur. Benzer bir proje çalışması için bile gruplar çok farklı be-
cerilere ihtiyaç duyarlar ve birçok gereksinimleri vardır. Bunun yanında işbirlikli 
proje sürecinde grup üyeleri birbirlerine çok farklı katkılar sağlayabilirler, grup 
üyeleri birbirlerinden bambaşka şeyler öğrenebilirler. Bütün bunlar proje süreci-
nin doğasının önemli bir özelliğidir. Proje çalışmaları en nihayetinde değerlendi-
ricinin (öğretmenin) gözünden kaçabilecek birçok kazanımı beraberinde getirebi-
lir. Proje çalışmalarının en önemli risklerinden birisi öğrencilerin kendilerinin hiç 
emeği olmadan bir çalışmayı kopya etme riskidir. Öğretmenin materyali ne kadar 
dikkatli bir şekilde okuduğuna, kaynakların veya yazım tarzının ne kadar tanıdık 
olduğuna ve öğretmenin beklentilerine bağlı olarak bu risk engellenebilir ya da hiç 
fark edilmeyebilir. Ayrıca gösterişli ve etkileyici projeler bazen öğretici olmaktan 
uzak kalabilirken, etkileyici olmayan projeler ise bazen çok daha öğretici olabilir. 

İlkokul 3. Sınıf öğretmeni Tuba öğretmen öğrencilerine geometrik cisimleri 
kullanarak bir ev tasarımı yapmalarını ve bu evi maket olarak inşa ederek okula 
getirmelerini ister. Belirlenen süre sonunda öğrenciler maket ev projelerini Tuba 
öğretmene teslim etmek üzere okula getirir. Öğretmen ödevlerin sunumunu 
öğrencilere yaptırırken onlardan hangi geometrik şekli nerede ve neden 
kullandıklarını sorar. Sıra sınıfının başarılı öğrencilerinden Hakan’a geldiğinde, 
Hakan kibrit çöplerinden yapılmış bir ustanın elinden çıktığı belli olan maket 
bir evi öğretmenine teslim etmiştir. Öğretmen Hakan’a ödevi kimin yaptığını 
sorduğunda babasının para vererek aldığını çocuk masumluğu ile itiraf etmiştir. 
Tuba öğretmen evin bölgelerinde neden bu geometrik şekillerin kullanıldığını 
sorduğunda ise Hakan cevap verememiştir. Ödevi kabul edilmeyen Hakan eve 
döner ve bu sefer yeniden kimseye söylemeden ödevini yapmaya başlar. Renkli 
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kağıtlar ve karton kullanarak hazırladığı ev biraz sağa sola yatsa da öğretmenine 
hangi geometrik şekli evin bazı bölgelerinde neden kullandığını ve nerelerde hatalar 
yaptığını ifade etmesi mümkün olmuştur.   

Proje ödevleri söz konusu olduğunda zaman zaman veliler ya da öğrenciler 
çeşitli kaygılarla kopya ödev hazırlamak veya emek harcamadan bir ödeve sahip 
olmak gibi yollara başvurabilmektedirler. Burada Hakan esasında çok iyi olma-
yan proje ödevi sayesinde öğretmenin vermek istediği kazanıma, hatalarını fark 
ederek ulaşmıştır. Bu yüzden proje uygulamaları gibi değerlendirme süreçlerinde 
öğretmenin öğrencilerden beklentilerini net bir şekilde ortaya koyması ve nelerin 
değerlendirileceğinin belirlenmesi oldukça önemlidir. 

Proje çalışmaları öğrencileri öğrendikleri şey üzerinde düşünmelerini ve uy-
gulamalarını sağlar,  öğrendiklerini kavramsallaştırmalarına, karşılaştıkları prob-
lemleri çözmelerine, çözüm bulmalarına imkan sağlar, araştırma ve sorgulamaya 
teşvik eder, planlama ve organizasyon gerektirir, işbirlikli bir öğrenme süreci ile 
grup etkileşimini sağlar ve öğrencilerin öğrenmeleri ile ilgili değerli dönütler sağ-
lar. 

Proje sürecinde yaşanan zorlukların ve risklerin tümü sözlü veya yazılı ra-
porlar içinde geçerlidir. Sözlü ve yazılı rapor hazırlama süreci farklı niteliklerde 
dil becerileri gerektirir. Öğrencilerin özgüvenleri bu süreçte etkisi olan faktörler 
arasında ifade edilebilir. İnsanlarla iletişim kurma, başkalarının önünde konuşma 
gibi unsurlar raporun niteliği üzerinde etki yaratabilir. Kaynaklara ulaşabilme ve 
ödevin niteliği de etkili olan faktörler arasında ifade edilebilir. İyi yapılandırılmış 
bir rapor ödevi örneğin, daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Ödev olarak istenen 
raporun özelliklerinin ne olduğu, raporda hangi başlıklara yer verilmesi gerektiği, 
organizasyonun nasıl yapılması gerektiği, hangi başlıklar altında nelerin istendi-
ğinden yazı türü, puntosu satır aralığına kadar yapılandırılmış bir rapor ödevi her 
zaman daha sağlıklı sonuçlar verecektir (Russel, Waters, & Turner, 2018).  

Portfolyo

Otantik değerlendirme bireysel portfolyo veya öğrenci ürün dosyası olarak 
ifade edilen otantik veya alternatif değerlendirme süreçlerine dayanan bir yakla-
şımdır. Öğrenci portfolyonun geliştirilmesi ve organizasyonunda aktif ve önemli 
bir rol oynar. Genellikle öğrenciler portfolyoya nelerin dahil olacağını kendileri be-
lirlerler. Ayrıca öğrenciler portfolyonun içeriğinin düzenlenmesinde ve kayıtların 
tutulması sorumluluklarını da üstlenirler. Portfolyoları için materyal toplamayı, 
seçmeyi ve organize etmeyi öğrenen öğrenciler sadece değerlendirme konusunda 
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aktif olmakla kalmaz aynı zamanda yaşamında faydalı olacak bir takım becerileri 
de kazanırlar (Grace, 1992).

Öğretmenin portfolyonun kapsamını/boyutunu kontrol edebilmesinin ve 
amacına ulaşabilmesini sağlamasının bir yolu portfolyonun içeriğini belirli sayıda 
eserle/çalışma ile sınırlandırmasından geçmektedir. Diğer bir yol ise portfolyoda 
yalnızca belirli türdeki çalışmaların yer almasını istemekle mümkündür (Kitap 
raporları, denemeler, şiirler, hikayeler, haritalar, resimler, problem çözme etkinlik-
leri ve grup raporları, vb.). Portfolyoların dosya, defter gibi fiziksel türleri olabile-
ceği gibi elektronik portfolyoların kullanımı da söz konusudur. Birer e-portfolyo 
uygulaması olarak bugün bulut tabanlı programlar (drive, dropbox, vb.) kullanı-
labilmektedir. 

Portfolyo kullanımının başarısı bazı faktörlere bağlıdır ( (Russel, Waters, & 
Turner, 2018). 

1. Öğrenciler, öğretmenler ve diğerleri portfolyoları önemli ve anlamlı bir 
değerlendirme uygulaması olarak görmelidir. 

2. Portfolyoların geliştirilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla öğretmen ve 
öğrenciler zaman ayırmalıdır. 

3. Portfolyoları değerlendirmek ve organize edebilmek için kabul edilebilir 
süreçler geliştirmek gerekmektedir. 

4. Portfolyo değerlendirme ile geleneksel değerlendirme süreçleri arasında 
açık ve net bağlar olmalıdır. 

ÖĞRETMEN GÖZLEMLERİ VE ANEKDOTSAL KAYITLAR

Öğrencilere yönelik gözlemler ve açıklamaları değerlendirme sürecinde not-
landırmaya dönüştrmek kolay değildir. Öğretmen gözlemleri informal değerlen-
dirme süreçleridir. Ancak değerlendirme sürecinde öğretmen gözlemleri oldukça 
önemli bir değerlendirme aracıdır. Çünkü öğretmen gözlemleri ile öğrencinin 
gerçek bağlamında performansına ve davranışlarına dönük birçok detayın ayrın-
tıların fark edilebilmesi söz konusudur. Öğretmenlerin bireyin özünün (ruhunun) 
gerçekten ölçülebilecek bir şey olmadığını dikkate almaları gerekecektir. 

İyi ilkokul öğretmenleri gerçekten iyi yansıtıcılardır. Öğrencilerinin günlük 
davranışlarının kayıtları öğretmenlere yansıtma yapabilecekleri en iyi kanıtları 
sunmaktadır. Öğrencilerin yazılı kayıtlarının yanı sıra bu kayıtların iki türü söz 
konusudur. Genellikle kontrol listeleri gibi formlar aracılığıyla elde edilen nicel 
gözlemler ve anlatıya dayalı nitel gözlemler. Her iki uygulamanın da kullanımı 
sistematik ve düzenli bir yaklaşımı gerektirir ve kayıtların uzun süreli muhafaza 
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edilmesi önemlidir. Bu süreç öğretmenin sınıfta sunum yaptığı anlar için planlan-
mamaktadır. Gözlem süreci daha çok öğrencilerin öğretmenin planladığı etkinlik-
lerde çalışma yaptıkları zaman değil, öğle yemeği, grup çalışmaları, teneffüs veya 
okul gününün sonu gibi öğrencilerin doğal davranışlar sergiledikleri zamanlar 
için uygundur (Russel, Waters, & Turner, 2018). 

Tablo 4: Gözleme Dayalı Kontrol Listesi Örneği

İsim 
Uyumlu 
çalışır

Göreve 
hazırdır

Problem 
çözer

Liderlik 
gösterir

Sorumluluk 
alır

1. Grup          
Kaan o o o o o
Alptuğ o o o o o
Tuğçe o o o o o
Gökçe o o o o o
2. Grup
Asya  o o o o o
Göktuğ o o o o o
Hilal  o o o o o
Kürşat  o o o o o

Ek Değerlendirmeler: 

Gözlem sürecinde kontrol listeleri öğrencilerin nasıl davrandığını, ne dere-
ce ilerleme kaydettiklerini ve diğerlerine göre durumunun ne olduğunun anla-
şılmasını sağlayan sistematik kayıt tutmanın kısa yollarıdır. Öğretmene sınıfını 
anlamasına yardımcı olan kayıtlar öğretmenin hangi nitelikleri değerlendirece-
ğini belirlenmesinin ötesinde sınıfın dışında çok az zaman geçirerek öğrencileri 
anlama fırsatı verir. Kontrol listeleri belirli kazanımlar dahilinde öğrencilerin bu 
kazanımlara ulaşma düzeyini gerçekçi olarak belirlemek noktasında öğretmene 
yardımcı olacaktır. 

Gözlemsel kontrol listeleri birçok biçimde olabilir. En yaygın kontrol listesi 
uygulamalarından biri spesifik bir yeteneğe veya bilgiye yönelik olanlarıdır (örn; 
ana yönleri bilir). Bir öğrenci listedeki bir beceriye sahip olduğunda adı işaretlenir. 
Kontrol listeleri bir grubun gerçekleştirdiği etkinlikleri de sistematik olarak takip 
etme noktasında işlevsel olabilir.

Kontrol listeleri zamanda tasarrufu sağlarken anekdotsal öğretmen gözlemleri 
daha fazla zaman alıcıdır. Anekdotsal kayıtlar kağıt üzerine “yapışkanlı” not kağıt-
ları üzerine ya da bilgisayar dosyaları içine yazılır. Esasında dizüstü bilgisayarları 
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veya tablet bilgisayarları aracılığı ile de öğretmenler anekdotsal kayıtlarını yapa-
bilirler (Zarrilo, 2016). Öğrencileri Hayat Bilgisi dersine katılırken kayda değer 
olayların kısa bir açıklaması öğretmen tarafından tutulabilir. Bu süreçte kayıtlara 
olayların tarihi zamanı ve etkinliğin içeriği de eklenmelidir. Açıkçası öğretmenin 
her günü ve her olayı kaydetmesi beklenemez ancak süreç içerisinde öğretmenin 
önemli gördüğü olaylara/etkinliklere ait anekdotsal kayıtları dersin ve öğrencinin 
değerlendirilmesinde kritik role sahip olacaktır. 

Tablo 5: Anekdotsal Kayıt Formu

Öğrenci :     Yaşı :   Tarih:
 

Öğrenme ve 
Gelişim

Öğretmen :     Mekan / Ortam :   Süre:
   

GÖZLEM  

 

YORUMLAR   Programla 
Bağlantı

Günlük

Bir çok öğretmen, öğrenenlere çeşitli bilgileri kaydetmeleri için günlük tut-
malarını önerir. Günlük, öğrenenlerin etkinlikleri, deneyimleri, soruları, kendi 
buldukları yanıtları, duyguları ve yansıtmalarıyla ilgili bilgilerle doludur. Günlük, 
aynı zamanda, öğrenen ve öğretmen arasında bir diyalog oluşmasını da sağlar. 
Öğretmenlerin, öğrenenlerin düşüncelerinin içerisine girmelerine yardımcı olur. 
Öğretmenler, düzenli olarak günlükleri okurlar ve kendi yorumlarını yazarak öğ-
renenlere geri verirler. Günlükler yardımıyla öğretmenler, öğrenenlerin yanlış dü-
şüncelerini düzeltme olanağına sahip olurlar. Günlükler, günlükte ortaya konulan 
bilginin öğrenenler tarafından yapılandırılabilmesi için, öğrenenlerin anlamlı bir 
yol bulmalarına yardım eder (Cırık, 2005).

Günlükler, formal olabilir. Öğretmen, formal günlüğün içerisinde neler ol-
ması gerektiğini açıklar ve öğrenenler de bu açıklamalar doğrultusunda günlük 
tutarlar. Bununla birlikte, öğrenenlerin informal düşünce koleksiyonlarını içeren 
günlükler de olabilir. Ancak, günlükler içerisinde neler olması gerektiğinin öğ-
retmen tarafından daha önceden belirlenmesi, günlüklerin amaca uygun olarak 
kullanılmasına yardımcı olmaktadır (Martin, 2000).
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HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ETKİNLİK ÖNERİLERİ

Okulumun Kaynakları Sınırsız Değil Etkinliği

Sınıf: 3

Ünite: Okulumuzda Hayat

Konu: Kaynakların Kıtlığı

Önerilen Süre: 

Kazanım: Okul kaynaklarının etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün 
önerilerde bulunur.

Beceri: Problem Çözme

Yöntem ve Teknikler:  Beyin Fırtınası, Balık Kılçığı, Proje 

Araç ve Gereçler: Gözlem Formu 

Süreç/İşleniş

• Öğretmen elinde bir el feneri ile derse girer. Öğrencilerin neden el feneri 
ile derse girdiğini sormalarını sağlar. 

• Öğrencilerin el fenerini neden getirdiği sorusuna yönelik olarak öğret-
men bugün okulda elektriklerin kesilebileceğinden bahseder.

• Öğretmen konu ile ilgili sınıfa getirdiği Harpreet Kaur tarafından kale-
me alınan Dörtgöz Yayınlarında çıkan “Enerji Tasarrufu”2 isimli çocuk 
kitabını birlikte okurlar. 

2 Doğayı Koru’’ serisi küresel ısınma ve çevre duyarlılığı hakkında farkındalık oluşturmak 
için hazırlanmıştır. Çocuklara, hikâyeler ile ana fikirleri doğrultusunda çevreyi korumanın 
önemini kavratıyor ve düşünmeye sevk ediyor. Çocuklarımıza doğanın değerini ve neler 
yapmamız gerektiğini öğretirken, bir yandan da evimizde işimizde tasarruflu davranarak 
daha az tüketmenin önemini öğretmektedir. Kitap doğal kaynaklarımızın korunması ve 
bu konuların önemi üzerinde duran çevre bazlı hikâyelerden oluşmaktadır.
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• Ardından öğretmen öğrencilerine bir gözlem formu dağıtarak okulda 
kaynakların etkili ve verimli kullanılmadığı yerler ile ilgili gözlem yap-
malarını ister. 

GÖZLEM FORMU
Öğrencinin Adı 

Soyadı  

Gözlem Tarihi  
Gözlemin 

Yapıldığı Yer Yanlış Davranışlar Yanlış Davranışın 
Sorumlusu

     
     
     
     

• Öğrenciler tarafından gözlem etkinliğinin tamamlanmasının ardından 
sınıfta oluşturulan gruplar gözlem formlarından elde ettikleri bilgileri 
paylaşırlar ve her gruptan sorun tespitine yönelik bir adet balık kılçığı 
hazırlanması öğretmen tarafından istenir. 

• Öğrenciler Balık Kılçığı formunu kullanarak sorunu, sorunu oluşturan 
temel nedeni ve alt etmenlerini belirler.

• Öğretmen öğrenci gruplarının birleşerek tek bir balık kılçığı formu 
üzerinden temel neden ve alt nedenleri belirlemelerini sağlar. 

• Öğretmen bu sorunun üstesinden gelmek için gruplar çözüm önerilerini 
almaya başlar. Öğretmen bu süreçte beyin fırtınası uygulamasını 
gerçekleştirmelidir. 

• Gerçekleştirilen beyin fırtınası süreci ile sorunun çözümüne yönelik fi-
kirler elde edilecektir. 
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• Öğretmen gruplardan kendileri için en doğru olduğunu düşündükleri 
çözüm yolunu seçmelerini ve çözüme yönelik bir proje hazırlamalarını 
ister (el ilanı hazırlamak, afiş hazırlamak, diğer sınıflara bilgilendirici 
eğitimler vermek, uyarı levhaları tasarlamak, kısa film vb.) 

• Hazırlanan projelerin gruplar tarafından uygulanması sonucunda süreç 
tamamlanacaktır. 

Bu Meslek Tam Bana Göre Etkinliği 3

Konu Evimizde Hayat/Meslekler
Süre 120 dakika
Grup İlkokul 3. sınıf öğrencileri
Lider Sınıf öğretmeni
Mekân Drama salonu ya da derslik
Teknikler Rol oynama, pandomim, donuk imge
Araç-Gereç Kâğıt, kalem ve boya kalemleri

Kazanımlar

* İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini araştırır.
* Çevresindeki değişik meslekleri tanır ve yaptıkları işleri 
açıklar.
* Meslekleri tanır ve mesleklerin toplum içindeki önemini kav-
rar.

UYGULAMA

A. Hazırlık/Isınma

1. Etkinlik: Meslek Heykelleri

Öğretmen, meslekler hakkında kısa bir konuşma yaptıktan sonra, herkesin 
en sevdiği veya ilerde olmak istediği bir mesleği düşünmesini ve onu bedenine 
bir form verip donarak anlatmasını ister. Öğrencilerin teker teker tüm heykelleri 
dolaşmasını ve yerlerine geçip tekrar heykel pozisyonu almalarını söyler. Donan 
öğrencilerin önünde sırayla dolaşan öğretmen parmak işaretiyle öğrencileri 
çözer ve niçin bu mesleği tercih ettikleri, söz konusu mesleğin kendilerine neler 
hissettirdiği, topluma neler kazandırabileceği gibi sorular sorarak onları sırayla 
konuşturur.  

3 Meslekler ile ilgili etkinlik Calp, Şahin, Bulut ve Kuşdemir tarafından yazılan “İlkokulda 
Drama Uygulamaları” isimli kitaptan alınmıştır. Hayat Bilgisi Öğretimi dersinde drama 
kullanımı konusunda Dr. Calp tarafından kaleme alınan ilgili bölümde 10 ayrı etkinlik 
önerisi mevcuttur. 
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2. Etkinlik: Kulaktan Kulağa Meslekler

Öğretmen öğrencileri eşit sayıda iki gruba ayırır ve arka arkaya 
sıralanmalarını söyler. İlk kişinin yanında durur ve ona elindeki notlardan birini 
gösterir. Öğretmenin elindeki notlarda mesleklerin yaptığı işlerle ilgili cümleler 
yazmaktadır. 

“Ben bir mimarım, en güzel tarafım çok iyi projeler çizebilmemdir. Ben bir 
öğretmenim, en kutsal vazifem parlak nesiller yetiştirmektir. Ben bir itfaiyeciyim, 
en önemli görevim çıkan yangınları çabucak söndürmektir. Ben bir doktorum, 
hastaları iyileştiririm.”

Cümleyi okuyan ilk kişi okuduğunu, hemen arkasındaki arkadaşının kulağı-
na söyler. Bu cümleler kulaktan kulağa sadece bir defa söylenmek kaydıyla en ar-
kadaki öğrenciye ulaşacaktır. En sondaki öğrenci cümleyi doğru şekilde söylemiş-
se grup, 1 puan kazanır. Kelime hatası, kelime ekleme-çıkarma, benzer kelimeler 
kullanma gibi durumlarda cümlenin orijinali bozulmuş olacağından gruba puan 
verilmez. Tur bitince ilk sıradaki öğrenci en arkaya geçer ve sıranın başına gelen 
kişiye yeni bir cümle okutulur. Oyun gruptaki herkese sıra gelene kadar devam 
eder. En çok doğru cümleye ulaşan grup en çok puanı toplar ve oyunu kazanır. 

B. Canlandırma

3. Etkinlik: Sessiz Sinema

Öğretmen elindeki kâğıtlara bazı meslek adlarını yazar. Öğrencileri dörder 
kişilik gruplara ayırır. Her grup kendi içlerinden bir temsilci seçer. Bu temsilci, 
grubunun karşına geçip 45 saniye içinde öğretmenin kendisine gösterdiği kâğıtta 
yazan mesleği sessiz bir şekilde jest ve mimiklerini kullanarak veya değişik 
figürlerle anlatmaya çalışır. En çok doğru tahmini yapan grup oyunu kazanır. 

4. Etkinlik

Öğrenciler 3-4 gruba ayrılır ve her birine aşağıda adı geçen mesleği yapıyor 
oldukları söylenir. Örnek durumlardan yola çıkarak kısa canlandırmalar 
hazırlamaları istenir.

İtfaiyeciler grubu: Bir yangın haberi aldınız ve çok acil yetişmeniz lazım.

Doktorlar grubu: Çok kan kaybeden ve acil ameliyat edilmesi gereken bir has-
tanız var.

Öğretmenler grubu: Öğrencilerinizin üç gün sonra ülke genelinde yapılan 
çok önemli bir sınavı var. 
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Berberler grubu: Bayram arifesi ve her zamankinden çok müşterini z var. 

Polisler grubu: Büyük bir suç örgütü var ve bulundukları yere baskın yapmak 
üzeresiniz.

Mühendisler grubu: Bitirmeye söz verdiğiniz köprü inşaatının teslim tarihi 
geldi çattı. Ancak sizin en az on günlük daha işiniz var. 

C. Değerlendirme

5. Etkinlik: En İyi Slogan Yarışması

Öğretmen 4. Etkinlik için oluşturulan gruplardan, ait oldukları mesleğe 
uygun bir slogan cümlesi hazırlamalarını ister. Sloganlar diğer gruplarla paylaşılır 
ve en güzel slogan öğrencilerin ortak kararıyla seçilir.

6. Etkinlik: Ben Büyüyünce

Öğretmen çember şeklinde oturan öğrencilere gelecekte hangi mesleği 
seçmek istediklerini nedenleriyle anlatmalarını ister. Sınıftaki tüm öğrenciler 
konuşturulur. 

7. Etkinlik: Mesleğimi Seçtim, Kıyafetini Diktim!

Bu etkinlik, bir önceki “Ben Büyüyünce” isimli etkinliğin devamı gibi tasar-
lanmıştır. Öğretmen öğrencilere hangi mesleklere ilgi duydukları ve gelecekte 
hangi mesleği yapmak istedikleriyle ilgili biraz daha düşünmelerini söyler. Öğren-
ciler görüş alışverişinde bulunmak üzere arkadaşlarıyla konuşmaları için teşvik 
edilir. Bu esnada öğretmen öğrencilere şöyle sorular sorabilir: 

“Nasıl bir meslek sizi mutlu eder?

Bu meslek sizin için neden önemli?

Peki bu mesleği yaparken nasıl giyinmek istersiniz? 
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Şimdi kendiniz için yepyeni bir kıyafet düşünmenizi istiyorum. Bu sizin 
mesleğinizin en rahat kıyafeti olmalı. Belki şık da olabilir. Belki oldukça renkli… 
Ya da çok sade. Ama bu sizin kıyafetiniz.” 

Düşünme ve karşılıklı görüş alışverişi için yeteri kadar süre geçtikten sonra 
öğrencilerden, seçtikleri meslek için yepyeni bir kıyafet tasarlamaları ve bu kıyafe-
tin resmini çizmeleri istenir.

Önlemimi Alıyorum Hayata Güvenle Bakıyorum Etkinliği

Sınıf: 3

Ünite: Güvenli Hayat

Konu: Güvenli Güvensiz Alanlar

Önerilen Süre: 

Kazanım: Yakın çevresinde meydana gelebilecek 
kazaları önlemek için alınması gereken tedbirleri 
açıklar.

Beceri: Sorun Çözme, Kendini Koruma

Yöntem ve Teknikler:  Serbest Kürsü, İstasyon

Araç ve Gereçler: Uyarı Levhaları, “Bilge Pano” Değerlendirme Aracı, Gü-
nün Gazetesi Panosu,  

Süreç/İşleniş

• Öğretmen sınıfa bir uyarı levhası ile girer. 

• Öğrenciler levhanın ne için olduğunu merak edip sormalarının ardın-
dan öğretmen önceden kurguladığı (veya gerçek) olayı anlatmaya başlar. 

• Öğretmenin evinin önünde bir çukur açılmıştır yakınlardaki inşaat ne-
deniyle bu çukuru görmeyen bir kişinin düşme tehlikesi yaşadığından 
bahseder. 

• Ardından elindeki levhayı evinin önünde açılan çukurun yanına koyaca-
ğını ve insanların düşmesini istemediğini anlatır. 

• Bu şekilde öğretmen öğrencilerin dikkatini derse çekerek hedeften ha-
berdar eder ve öğrencilerin derse yönelik motivasyonlarının artırılması 
hedefler. 
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• Öğrencilere buna benzer levhalardan daha önce görüp görmediğini so-
rar. 

• Öğrencilerden bu levhalara benzer levhaları nerelerde gördüklerini ve o 
levhaların neden orada olduğunu sorgulatmaya başlar. 

• Burada öğretmen trafik levhalarından da bahsederek öğrencilerin önce-
ki bilgileri ile yeni öğrenilenleri ilişkilendirmeyi hedeflemektedir. 

• Öğrencilerin gördükleri duydukları veya bildikleri örneklerden hare-
ketle öğretmen daha önce hazırladığı gazete haberlerini sınıfa dağıtır ve 
önceden hazırlamış olduğu serbest kürsü panosunda ilgili panoya asma-
larını ister (Her panonun temsil ettiği bir görüş ya da duygu vardır. Örn; 
yeşil pano umut verici haberlerin asılacağı pano gibi. Bu renk mesaj eş-
leştirmesine öğretmen karar verebilir). 

• Öğrenciler ilgili haberleri okuyup bu haberler üzerine konuştuktan gö-
rüş alış verişinde bulunduktan sonra öğretmen bu sorunun çözümü ile 
ilgili sınıfın neler yapabileceğine yönelik bir tartışma ortamı tasarlar. 

• Öğretmen bu tartışma sürecinin ardından istasyon masalarını oluştu-
rur ve bir masada okul yolunda dikkat edilecek bir durum ile ilgili uyarı 
levhası diğer masada okul içinde dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili bir 
uyarı levhası ve son olarak sınıf içinde dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili 
uyarı levhası tasarlanması istasyon etkinliği ile gerçekleştirilir. 

• Son olarak öğretmen önceden hazırlamış olduğu resimler ile öğrencile-
rin istasyon masalarında hazırlanan levhaları sınıfa karışık dağıtır. 

• Öğretmen öğrencilerden müzik eşliğinde boş alanda gezmelerini ister. 
Müzik sonlandırıldığında resimler ve levhaların eşleşmelerini eşleşeme-
yen resimlerin elenmelerini ister. 

• Eşini bul etkinliği ile ders sonlandırılır. 

• Öğretmen sınıfta oluşturulan levhaların okul dışı zamanda uygun yerle-
re asılması görevi ile ilgili olarak sınıfta gruplar oluşturur. Görevlendir-
meleri yapar. 
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HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ SÜRECİNE YÖNELİK KAZANIM ODAKLI ÖRNEK 
UYGULAMALAR

Sorgulama Tabanlı Öğretim Etkinlik Örnekleri 

HB.2.1.4. Sınıfla 
ilgili konularda ka-
rar alma süreçleri-

ne katılır. 

Köşeleme tekniği ile karar alma süreçlerine katılım kazanımı öğrencile-
re kazandırılabilir. Örnek bir uygulama olarak öğretmen sınıfça bir ku-
lüp kurmaları gerektiğini ancak bu kulübün faaliyet alanının ve adının 
ne olması gerektiğine karar vermediğini söyler. Öğrenci grupları öğren-
cilerin önerilerine göre oluşturulur. Gruplar sınıf olarak hangi alanda 
faaliyet göstermek istiyorlarsa onunla ilgili hazırlık yaparlar. Standartlar 
oluşturulur ve öğrenciler önerilerini savunurlar... Bu sürecin sonunda 
sınıfça ortak bir karar alma süreci gerçekleştirilir. Alınan karar doğrul-
tusunda gerekli çalışmalar yapılır. Öğretmen bu sürece dair öğrencilerin 
deneyimlerini günlükler ile tespit etmeye çalışır.  

HB.2.2.4. Evde, 
üzerine düşen 

görev ve sorumlu-
luklarını fark eder. 

Öğretmen sınıfa uçan balon getirir. Bu balonlardan sarkan iplerde 
öğrencilerin yazdıklarını asmalarına yarayan bir mekanizma vardır. 
Öğretmen bu balonların hepsinin aynı hizada kalması gerektiğini eğer 
aynı hizada kalmazsa aşağıda kalan balonun patlatılacağını söyler. 
Eğer balonlar aynı seviyede kalırsa onlara ödülü olduğundan bahseder.   
Balonlar anne, baba ve çocuk diye adlandırılır. Her birinin evde görev-
leri olduğundan bahsedilir. Çocuklar evde anne ve babasının ve ken-
disinin sorumluluklarını balonlara asmaya başlar. Balonlardan bazıları 
(anne veya baba) aşağıya doğru inmeye başladıkça öğretmen o balonla-
rın patlatılacağını hatırlatır. Ardından öğrencilerle balonları aynı sevi-
yeye getirmek için neler yapmak gerektiği konuşulur. Öğrenciler balon-
lara astıkları sorumlulukların bazılarının yer değiştirmesi gerektiğini 
ifade edince bazı balonlarda (özellikle anne veya babayı temsil eden) 
yazılı olan sorumluluklar diğer balonlarla (özellikle öğrencinin balonu) 
paylaşılır. Ancak alınan kâğıtlardaki yazanlar çocukların sorumluluğu 
olabilecek düzeyde ve nitelikte olmalıdır. Böylelikle öğrencilerin evde 
herkesin bir sorumluluğu olduğunu ve sorumlulukları paylaşmanın 
önemli olduğunu kavramaları beklenir.

HB.2.2.6. Evdeki 
kaynakları tasar-

ruflu kullanmanın 
aile bütçesine kat-
kılarını araştırır. 

Öğretmen musluktan damlayan su damlaları panosunu sınıfın duvarına 
asar. Su damlalarını öğretmen üzgün bir surat şeklinde tasarlar. 
Öğretmen çocuklara su damlalarının neden üzgün olduğu sorusunu 
sorarak çocukların akıl yürütmelerini ister. Ardından öğrencilerden bir 
tanesi musluğu kapalı konuma getirir. Kapalı konuma gelince öğretmen 
artık musluğumuz kapalı olduğu için bu su damlalarını kumbaramıza 
atabiliriz diyerek önceden hazırladığı kumbaraya atmalarını sağlar. 
Öğretmen çocuklar gördünüz mü muslukları kaptırsak paramızdan 
tasarruf etmiş oluruz diyerek öğrencilerin tasarruflu olmak konusunda 
bilinçlendirir. Ne kadar çok dikkat edersek o kadar çok bütçemize katkı 
sağlarız diyerek dikkatlerini çeker. Ardından öğretmen ailelerle işbirliği 
içerisinde çocuklardan evde boşa akan musluğu, boşa yanan lambayı 
vb her kapattıklarında 1TL kumbaralarına atmalarını ister. Ay sonunda 
kumbaralarında ne kadar biriktiğini hesap etmelerini ve arkadaşları ile 
paylaşmasını ister. Toplanan para sosyal sorumluluk projesi dahilinde 
değerlendirilebilir. 
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 HB.3.1.1. Güçlü 
yönlerini ve 

güçlendirilmesi 
gereken yönlerini 

fark eder.

SWOT analizi süreci bağlamanın da öz değerlendirme formu hazırla-
nır. Bu formda öğrencilerin güçlü ve güçlendirmesi gereken yönlerini 
işaretleyebilecekleri yerler vardır. Daha sonra her öğrenci bu yönlerini 
formdan işaretleyerek sınıfa sunar. Geliştirebilmesi için neler yapılması 
gerektiği üzerine ”Vızıltı Grupları” oluşturulur ve güçlendirmeyi iste-
dikleri yönlerini nasıl geliştirmeleri gerektiği üzerine çözümler aranır. 

HB.3.2.8. İstek ve 
ihtiyaçlarını karşı-
larken kendisinin 
ve ailesinin büt-
çesini korumaya 

özen gösterir. 

Çocuklardan «her ne istedilerse sahip olmuşlar» gibi 
görünmelerini isteyin. Onlardan 3 dilek çizmelerini-yazmalarını 
isteyin. Hangi dileklerinin gerçek olabileceğini düşünüyorlar? 
Hangilerinin gerçekleşemeyeceğini düşünüyorlar? Neden 
istedikleri her şeye sahip olamazlar? soruları üzerine düşündürün.  
İstedim, İstiyorum, İsteyeceğim adlı bir kitapçık veya dosya ha-
zırlatın. İstedim başlığı altında çocukları geçmişte istedikle-
ri ancak sahip olamadıkları bir şeyi neden istediklerini ve hala 
onu isteyip istemediklerini konusunda tartışmalarını sağlayın.  
Hayal bulutu resimleri hazırlayın ve çocuklara hayallerindeki gibi bu-
lutların içini istedikleri şekilde doldurtun. Öğrencileri istedikleri ve ger-
çekleşebilecek olan şeyler konusunda teker teker konuşturun (Seefeldt, 
vd. 2015). Bütün bu sürecin içerisinde ihtiyaçlarını fark etmesini sağ-
larken aile bütçesi ile bağlantısını kurabilirsiniz. Ayrıca ailemin istekleri 
- ailemin ihtiyaçları adında resimler ve kitapçıklar hazırlatabilirsiniz.

HB.3.5.7. Ülke-
mizde yaşayan 

farklı kültürdeki 
insanların so-

runlarına yönelik 
sosyal sorumluluk 
projelerine katılır. 

Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanların sorunlarına yönelik bir 
önceki derste öğrencilerin gazete haberleri getirmeleri istenir. Bu gazete 
haberleri incelenerek bunlara nasıl çözüm bulabiliriz üzerine “Beyin 
Fırtınası” yapılır. Bulunan çözümler üzerine öğrencilerin gruplar 
oluşturarak temsili olarak sınıfta bir kulüp kurmaları ve bu kulübün 
amaçlarını, icraatlarını sınıfta sunarak arkadaşlarının da bu kulüplere 
katılmasını sağlamaları istenir. İmkan ve fırsat var ise ülkemizde yaşa-
yan farklı kültürdeki insanlar için velilerle görüşerek öğrenciler aracılı-
ğıyla yardım toplanabilir.
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Yaşantı Odaklı Öğretim Etkinlik Örnekleri 

HB.1.1.10. Sınıf 
içi kuralları be-
lirleme sürecine 

katılır.

Yaratıcı drama tekniklerinden “parazit” öğrencilere oynatılır. Sınıf 
3 gruba ayrılır ve 2 grup birbirlerine bir şeyler söylemeye çalışırken 
3. grup diğer grupların arasında parazit yapar yani ses çıkararak 
anlaşmalarını engellemeye çalışır. Gruplar ortadaki düzeni bozan 
öğrenciler yüzünden birbirleri ile anlaşamazlar. Bu etkinlik son-
rasında öğrencilerin neler hissettikleri konusunda düşüncelerini 
ifade etmeleri istenir ve ardından nasıl olması gerektiği üzere akıl 
yürütmeleri istenerek bir sonuca varmaları sağlanır. Sınıfla birlikte 
varılan sonuç kural olarak ifade edilir. Benzer durumlar yaratılarak 
öğrencilerin bu durumları sorgulamaları sonuca varmaları üzerin-
den kuralların belirlenmesi süreci gerçekleştirilebilir. 

HB.1.1.12. Okulda 
iletişim kurarken 
nezaket kuralları-

na uyar.

Öncelikle sınıfta “yaşantı kümeleri” oluşturulur. Her bir yaşantı 
kümesi yanlış ve doğru davranışı bir arada canlandırır. Canlandır-
malarda sürekli yanlış davranış sergileyen bir karakter ile sürekli 
bu yanlış davranışı düzelten bir karakter yer alır. İlgili kazanım bağ-
lamında gerçekleştirilen uygulamanın ardından “siz olsaydınız ne 
yapardınız” sorusu üzerinden öğrencilerin doğru davranışları içsel-
leştirmeleri hedeflenir.  

HB.1.3.1. Kişisel 
bakımını düzenli 

olarak yapar. 

Öğretmen tahtaya el-yüz yıkama, dişleri tekniğine uygun olarak 
fırçalama, saç tarama, günlük kıyafetlerini giyme vb. resimler asar. 
Her öğrencinin “Pandomim” tekniğini uygulayarak bu resimlerin 
önünden sırayla birkaç kez geçip resimdeki durumu canlandırıp 
tekrar etmesini sağlar. Bunun rutin bir iş olduğunu fark ettirmeye 
çalışır. Veliler için bir gözlem formu ile öğrencilerin kişisel bakım-
larını düzenli yapıp yapmadıkları kontrol edilerek sembolik pe-
kiştirme süreci gerçekleştirilebilir (en faza 1 aylık süreç içerisinde 
bitirilmelidir).

HB.1.3.2. Sağlığı-
nı korumak için 
alması gereken 
önlemleri fark 

eder. 

Bu kazanımda “Donuk İmge ve Geriye Dönüş” drama teknikleri 
uygulanır. Öğrencilere farklı görevler verilir ve nesneleri canlan-
dırmaları istenir. Öğrenciler; yağmur yağışı, şemsiye, yağmurluk, 
meyve-sebze, spor yapma ve bulaşıcı hastalık durumlarını donuk 
şekilde canlandırmaları ve bir duruş sergilemeleri istenir. Bir öğren-
ci ise bir önceki kazanıma (HB.1.3.1.) uygun olarak canlandırmalar 
yaparken atladığı rutin kişisel bakımı yapmaz ise ne gibi durum-
la karşılaşacağı donuk imge ile gösterilir. Öğrencilerin doğrusunu 
görmeleri için ise atlanan rutin kişisel bakım geriye dönülerek can-
landırılır ve öğrenciler tarafından bu durum yorumlanır.
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HB.1.6.5. Geri 
dönüşümü yapıla-
bilecek maddeleri 

ayırt eder. 

Bir geçiş etkinliği olarak öğretmen kazanım 1.6.4’de yer alan hika-
yedeki atık maddenin neden üzgün olabileceğini sınıfa sorar. Aldığı 
cevapların ardından atık maddeyi konuşturur. Burada senaryo geri 
dönüşüm ve faydaları bağlamında oluşturulmuştur. Bu geçiş etkin-
liğinin ardından bir pet şişenin marketten alınıp, kullanılıp; geri dö-
nüşüm kutusuna atılıp tekrardan eski halini aldığı aşamalarla ilgili 
resimler ve konuşma metinleri hazırlanır. Her aşamaya bir öğrenci 
verilir ve pet şişenin ağzından neler söylemeleri gerektiği anlatılır. 
(merhaba ben pet şişe şimdi beni kullanmak için aldın. İçimdeki 
su bitti ama sakın işim bitti sanıp beni çöpe atma!, beni geri dönü-
şüm kutusuna attığın için teşekkür ederim. Ayrılıyoruz sanma sakın 
geri dönüşüp tekrar geleceğim vb. şekilde metin hazırlanılır.) Daha 
sonra resimlerle desteklenerek gerekli canlandırmanın yapılması 
sağlanır. Bu işlemin sadece plastikler için değil diğer atıklar için de 
yapılması gerektiği söylenir ve kâğıt, cam, pil, atık yağ, metal vb. 
maddeler için sınıfta atık kutuları hazırlanır.

HB.2.4.5. Tek-
nolojik araç ve 

gereçlerin güvenli 
bir şekilde kulla-
nımı konusunda 

duyarlı olur. 

Öğretmen önceden bir kaç teknolojik aracı kukla şeklinde maket 
halinde tasarlar. Kazanımın öğretimi sürecinde bu kuklaları 
konuşturmaya başlar. Örn; “bilgisayar” kuklası çocukların kendisini 
çok bilinçsizce kullanmasından şikayet ederek endişelerini ifade eder-
ken onun karşısında oturan “tablet” kuklası da (Bunlara birer isim ve-
rilir) elinde olmadan çocuklara zarar vereceğinden korktuğunu anla-
tırken çocukların kendisini nasıl kullanması gerektiği ile bilgiler verir.  
Sonrasında ise öğrencilerin hangi teknolojik araçları ve nasıl kul-
landıkları sorulur. Daha önce onlarla ilgili bir sorun yaşayıp yaşa-
madıkları ve zararları var mıdır diye sorulur. Zararını anlatan haber 
içerikleri izletilir. Daha sonra zararlı ve zararlı olmayan resimler 
(ıslak elle prize dokunan biri, bilgisayar karşısında uyuklayan biri, 
evin içinde top oynayan biri vb.) gösterilerek zararlı olanların doğru 
şeklini söyleyerek canlandırmaları istenir.
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İşbirliği Temelinde Gerçekleştirilen Öğretim Etkinlik Örnekleri  

HB.1.2.2. Aile 
hayatının öne-

mini kavrar. 

Sınıfa 3 adet uçan balon getirilir. Balonlar anne, baba ve çocuk diye 
adlandırılır. Her birinin evde görevleri olduğundan bahsedilir. Ve bu 
görevler küçük kağıtlara yazılarak her bir kağıda ataç takılır. Balonlara 
ip bağlayarak yan yana, ipler aşağı sarkacak şekilde bırakılır. Görevler 
teker teker okunarak bu görevi hangi balona (aile üyesine) asalım diye 
sorulur. Her görev asıldığında balonlar alçalacağından çok fazla görev 
asılan balon yere daha yakın olur. Bu durum da öğrencilere açıklanır ve 
ailemizde de çok görev yapan kişinin böyle zorlandığı söylenir. Ailede 
işbirliği içerisinde olmanın aile hayatına önemi üzerine tartışma yapılır.

HB.1.6.1. 
Yakın çevre-

sinde bulunan 
hayvanları 
gözlemler. 

Öğretmen işbirlikli grupları oluşturur. Öğrencilerden yakın çevrelerin-
de var olan bir hayvan seçmelerini ve o hayvanın özelliklerini belir-
lemelerini ister. Ardından öğretmen “Nesi Var” oyunuyla bir öğrenci 
dışarı çıkarılarak bir hayvan seçilir ve bu hayvanın ismini söylemeden 
dışarı çıkan arkadaşlarına anlatmaları istenir. Tahmin edilecek hay-
vanın resmi önceden kapalı şekilde panoya asılır. Tahmin edildikten 
sonra ses veya müzik eşliğinde açılır. Öğrencilerin canlandırma yoluyla 
hayvanın kendi özelliklerini anlatmasını, kişileştirme yoluyla gerçek-
leştirmelerini sağlar. Bu sürecin sonunda öğrenci etkinliklerinden ha-
reketle oluşturulan şarkı ve koreografi ile süreç desteklenebilir. 

HB.3.5.1. Ya-
kın çevresinde 
bulunan yöne-
tim birimlerini 
ve yöneticileri-

ni tanır. 

Çocuğun yakın çevresinde bulunan yönetimi birimleri öğrencilere 
ifade edilir. Ardından öğrencilerden işbirlikli öğrenme grupları 
oluşturulur. Öğrenci grupları kendi içlerinde görev paylaşımı yaparlar 
ve her bir öğrenci bir yönetim birimini ve yöneticisini araştırmakla 
görevlendirilir. Öğrenci araştırmasının ardından diğer gruplarda aynı 
yönetimi birimi ve yöneticisini alan diğer grup üyeleri ile yeni bir grup 
oluşturur ve onlarla çalışmaya başlar. Bunu bütün grup üyeleri kendi 
konuları bağlamında yapar. Yeni gruplarda çalışma tamamlandıktan 
sonra öğrenciler ilk gruplarına döner ve uzmanlık gruplarından 
ve araştırmalarından edindikleri deneyimlerden hareketle grup 
arkadaşlarını bilgilendirir. 

HB.3.4.3. Ya-
kın çevresinde 

meydana 
gelebilecek ka-
zaları önlemek 
için alınması 
gereken ted-

birleri açıklar. 

Öğretmen çocuklara yakın çevrelerinde meydana gelebilecek kazalara 
ilişkin örnek olaylar verir. Öğrenciler konu üzerine düşüncelerini dile 
getirirler. Ardından öğrenciler yakın çevrelerinde meydana gelebilecek 
kazaları sınıflar ve gruplara ayrılırlar. Her grup üyesi bir problem duru-
mu üzerine çalışacaktır. Grup üyeleri kendi sorumlu oldukları problem 
konusunda alınabilecek önlemleri paylaşırlar ve bu konu üzerine bir 
sunu hazırlarlar. Sunuyu grup arkadaşlarına sunarak onların bilinçlen-
melerini sağlarlar. Grup üyelerinin katılımıyla konunun bütününe ait 
bir sunum hazırlanır ve bu sunu da sınıf içinde sunulur. Ardında birey-
sel değerlendirmeler ve grup değerlendirmeleri gerçekleştirilir. 
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Etkin Öğretim Temelinde Gerçekleştirilen Öğretim Etkinlik Örnekleri  

HB.2.3.1. Sağlıklı büyü-
me ve gelişme ile kişisel 

bakım, spor, uyku ve 
beslenme arasındaki 

ilişkiyi fark eder. 

Bir peluş ayıcığın içindeki pamuk boşaltılır ve pamuklar birkaç 
parçaya ayrılarak her birine bir gıda ismi verilir. (elma, por-
takal, et, yumurta, süt vb.) Ayıcıktan çıkan pamuğa ek olarak 
birkaç parça daha pamuk aynı şekilde hazırlanır. Öğrencilere 
içi boş ayı gösterilerek dengeli beslenmeye uygun şekilde ayı-
nın doldurulması sağlanır. Zaten içinden çıkan pamuğa göre 
ayarlandığı için ayı mevcut pamukla tam dolacaktır. Sonradan 
eklenen pamuklar da kullanılırsa ayı belirgin şekilde fazla do-
lacaktır ve dengeli beslenmemiş olacaktır. Bu durum öğren-
cilere açıklanır ve ayının ne yapması gerektiği sorulur.  Spor 
cevabı alınmaya çalışılır. Gerekirse ipucuyla yönlendirilir. Ar-
dından zamanında uyumayan ayıcığın hep yorgun olduğu ile 
ilişkili bir kukla oynatılır ve burada ne yapması gerektiği soru-
ları sınıfa yöneltilir. Daha sonra alınan cevaplardan hareketle 
kuklayla birlikte bahçeye veya uygun bir yere gidilerek spor 
hareketleri yapılır. Ayrıca dengeli beslenmenin öneminden 
hareketle çocukların aileleri ile dengeli beslenme listesi hazır-
layarak okulda arkadaşlarıyla paylaşmaları istenir. 

HB.2.3.2. Dengeli bes-
lenmeye uygun öğün 

listesi hazırlar. 

HB.1.1.11. Okul kural-
larına uyar. 

Öğrencilerle 6 şapkalı düşünme tekniği uygulanır. Okul Ku-
rallarına Uyma konusunda öğrencilerin akıl yürütmeleri ve 
bir karara varmaları sağlanır. Bu süreçte öğrencilerin kurallara 
farklı açılardan bakabilmelerini sağlayarak kuralların işlevleri-
ni fark etmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. 

HB.1.2.6. Gün içerisin-
de neler yapabileceğini 

planlar. 

Burada öğretmen “Arkası Yarın” tekniğini kullanır. Öğrenci-
lere bir çocuğun yarın yapması gereken görevleri anlatan bir 
hikaye okur. Çocuğun hiçbir plan yapmadığından, saatini 
ayarlamadığından bahseder ancak sabah kalkınca ne yaptığın-
dan bahsetmeden hikayeyi durdurur ve öğrencilere sizce nasıl 
durumlarla karşılaşmıştır? diye sorulur. Daha sonra hikayenin 
devamını okur ve öğrencilerin tahminleriyle karşılaştırır. Öğ-
rencilerin de bu duruma düşmemesi için günlük plan hazırla-
malarını ve resim çizerek yapacakları bir günlük işi plan haline 
getirmelerini ister.

HB.1.5.1. Yaşadığı yeri 
bilir. 

Öğrencilerin, ailelerinden yaşadıkları yer ile ilgili bilgiler 
edinmeleri istenir. Bunu sınıfta “Konuşma Biletleri” tekniği 
ile sırayla ve oyunlaştırarak anlatmaları istenir. Bunu 
sağlayabilmek için her bir öğrenciye üç bilet verilir. Bileti 
alan öğrenci bu bilet ile nereye yolculuk yaptığını söyler ve 
anlatmaya başlar. Her bir biletin konuşma süresi bitene kadar 
öğrenciler konuşabilirler.
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HB.2.1.1. Kendini fark-
lı özellikleriyle tanıtır. 

Öğretmen öğrencilerin bilgilerini yazabilecekleri bir kart 
hazırlar. Hazırladığı kartları sınıfa dağıtarak öğrencilerin 
kendi kartlarındaki ilgili yerleri kendileri için doldurmalarını 
ve önceden hazırladığı kutuya atmalarını ister. Tüm öğrenciler 
kartları doldurduktan sonra kutu sallanır kartlar karıştırılır 
ve öğrencilerden rastgele bir kart çekmeleri istenir. Her 
öğrenci bir kart seçtikten sonra sırayla ellerindeki kartta 
yazan özellikleri okur ve bu özelliklerin kendisine ait olup 
olmadığını sorgular kendisinin değilse sınıfça kime ait olduğu 
tartışılır. Kart sahibine ulaştırılır. Bu sefer kart sahibinde iki 
kart olacaktır. O zaman diğer kart kime aittir?... şeklinde süreç 
devam eder. 

HB.2.1.11. Okulda 
parasını ihtiyaçları 

doğrultusunda bilinçli 
bir şekilde harcar. 

Sınıfın zeminine hikaye haritası bağlamında iki parkur çi-
zilir. Parkurun belirli bölgelerine zarflar bırakılır. Zarfların 
içerisinde bazı nesneler, gıda ürünleri vardır. Öğretmen iki 
öğrencinin hikayesini okumaya başlar. Hikaye genel olarak 
evlerinden belirli bir miktar para alan ve evlerine bu paranın 
bir kısmını yol parası yaparak dönecek olan öğrencilerin hika-
yesini içermektedir. Parkurun her bir adımında öğrencilerden 
biri zarflardan çıkan durumlara göre çok fazla para harcarken 
diğeri ise daha dikkatli davranır. Sonunda bir öğrenci parkuru 
tamamlayamayıp evine ulaşamazken diğer öğrenci ulaşır. Sı-
nıftaki diğer öğrenciler ise süreci gözlemlerken tablo-grafikler 
aracılığıyla kayıt tutarlar. 
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DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Hayat Bilgisi Dersinin psikolojik temel-
lerinin Gestalt Psikolojisine dayandığı 
ifade edilmektedir. Bu düşünceden ha-
reketle aşağıdaki değerlendirmelerden 
hangisi yapılabilir. 
A) Hayat bilgisi öğretim süreci beceri 

odaklı bir süreci temel alır.  
B) Hayat Bilgisi öğretim süreci değer 

odaklı bir süreci temele alır.
C) Hayat bilgisi öğretim süreci disip-

linler arası bakış açısıyla ele alın-
maktadır. 

D) Hayat Bilgisi Dersinin değerlen-
dirme süreçleri ürün odaklı ol-
maktadır. 

E) Hayat Bilgisi Öğretimi süreci işbir-
likli bir öğretim sürecini gerektir-
mektedir. 

2. Piaget’e göre öğrenme; bireyin 
şemalarında gerçekleşen denge 
dengesizlik ve yeniden denge sonucu 
gerçekleşmektedir. Vygotsky ise 
Vygotksy öğrenme sürecinde yakın 
çevrenin ve yetişkinin rolünden 
bahseder. Piaget ve Vygotsky’nin de gö-
rüşlerinden hareketle yapılandırmacı 
bir Hayat Bilgilisi öğretim sürecinde 
öğretim ortamında aşağıdakilerden 
hangisinin yer alması doğru değildir. 
A) Öğretim ortamı öğrencilere zen-

gin yaşantılar sağlamalı
B) Öğrencinin öğretim sürecini kendi 

öğrenme stratejisine göre düzenle-
mesine olanak verilmelidir. 

C) Hazırlanan ders planları seçenekli 
ve esnek olmalıdır.

D) Bir konu tüm öğrenciler tarafın-
dan öğrenilmeden yeni bir konuya 
geçiş olmamalı. 

E) Öğrencinin önceki deneyimleri 
dikkate alınarak yeni konuya karar 
verilmelidir. 

3. Jerome Bruner (Bruner, 1960) ister bir 
uzmanlık alanında olsun, ister ilkokul 
3. sınıfta olsun entelektüel etkinlik her 
yerde aynıdır der. Masasında ve  labora-
tuvarında bilim insanı her ne yapıyorsa, 
benzer bir etkinlikle uğraşan bir çocu-
ğun da aynı ciddiyetle benzer bir düzen 
içerisinde çalışması gerekir. Bu şekilde 
çalışma çocuklara bir takım becerileri 
kazandırabilecektir. Bu düşünceyi be-
nimseyen bir sınıf öğretmeni öğrenci-
lerine aşağıdaki becerilerden hangisi 
kazandırmayı hedefliyor olabilir. 

A) Girişimcilik  
B) Sağlığını Koruma 
C) Sorun çözme  
D) Zaman Yönetimi
E) Doğayı Koruma

4. Hayat Bilgisi Öğretimi sürecinde öğ-
rencilerin öğrendiklerini uygulamaya 
dönüştürdükleri, yaşamın bir mikro 
uygulamasına yer verdikleri birbirle-
rini ve kendilerini yine gerçek yaşam 
durumlarını taklit ederek fark ettikle-
ri en etkili uygulamalardan biri dra-
ma uygulamalarıdır. Bu düşünceye 
göre Hayat Bilgisi Öğretim Sürecine 
ait aşağıdaki kazanımlardan hangisi 
drama tekniğinin kullanılması için en 
uygundur. 

A) Sınıfının ve okulunun krokisini çi-
zer. 

B) Davranışlarının kendisini ve ar-
kadaşlarını nasıl etkilediğini fark 
eder.

C) Geri dönüşümü yapılabilecek 
maddeleri ayırt eder.

D) Güneş, Ay, Dünya ve yıldızları 
gözlemler.

E) Mevsimleri ve özelliklerini araştı-
rır.
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5. Weingold  & Webster tarafından yapı-
lan çalışmada çocuklardan bir duvar 
resmi üzerinde çalışma yapmaları is-
tenmiş. Gruplardan birine ortaya çı-
kan işe göre grubun ödüllendirileceği 
söylenirken, diğer gruba ise en iyi işi 
ortaya çıkaranın ödüllendirileceği söy-
lenmiştir. Araştırmacılar ilk grupta ar-
kadaşlık, işbirliği ve akran dayanışma-
sının arttığını ve daha yaratıcı ürünler 
ortaya koyduklarını belirtmiştir.  Bu 
bağlamda işbirlikli öğretim sürecinin 
Hayat Bilgisi Öğretimi Programının 
bir parçası olması gerektiğini söylemek 
gerekmektedir. Buna göre aşağıdaki 
Hayat Bilgisi Öğretimi kazanımların-
dan hangisinin işbirlikli bir amaç taşı-
madığı ifade edilebilir. 

A) Sınıfta ve okulda yapılan etkinlik-
lerde grupla çalışma kurallarına 
uyar.

B) İstek ve ihtiyaçlarını öncelik sırası-
na göre listeler.

C) Arkadaşlık sürecinde dikkat edil-
mesi gereken hususları kavrar.

D) Okuldaki sosyal yardımlaşma ve 
dayanışmayla ilgili çalışmalara ka-
tılmaya istekli olur.

E) Davranışlarının kendisini ve ar-
kadaşlarını nasıl etkilediğini fark 
eder.

6. “Okul kaynaklarının etkili ve verimli 
kullanımına yönelik özgün önerilerde 
bulunur” kazanımına yönelik gerçek-
leştirilen sorgulama temelli öğretim 
sürecinin sonunda çoktan seçmeli bir 
test sınavı ile öğrencilerin değerlendi-
rilemeyeceği, değerlendirilmemesi ge-
rektiği oldukça açıktır. Bu düşünceye 
göre Hayat Bilgisi Öğretimi Sürecinin 
Değerlendirilmesi aşamasında bir öğ-
retmenin aşağıdakilerden hangisine 
öncelikle dikkat etmesi gerekecektir. 

A) Değerlendirme sürecinde öğrenci-
nin öz değerlendirme yapabilmesi-
ne imkan tanımalıdır. 

B) Değerlendirme sürecinde akran 
değerlendirme etkinliklerine yer 
verilmelidir. 

C) Değerlendirme süreçleri dersin 
amaç ve hedeflerine dayandırılma-
sı gerekmektedir. 

D) Değerlendirme sürecinde hazırla-
nan sorular öğrencinin ilgi ve bek-
lentilerine uygun olmalıdır. 

E) Değerlendirme sürecinin alternatif 
değerlendirme teknikleri ile ger-
çekleştirilmesine önem verilmeli-
dir.
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7. Öğretmenler değerlendirme sürecini 
genellikle notlarla eşleştirme 
eğilimindedirler. Bu, sanatın bir boya 
fırçası olduğunu veya müziğin bir ses 
veya piyano olduğunu düşünmek gibidir. 
Bu düşünceye sahip bir öğretmen 
değerlendirme sürecinde aşağıda ifade 
edilen davranışlardan hangisine daha 
yakındır. 

A) Hazırladığı değerlendirme aracı ile 
ilgili olarak standart bir puanlama 
cetveli hazırlar. 

B) Öğrencilerin bireysel başarıların-
dan çok grubun ortalama başarısı-
na göre değerlendirme yapar.

C) Öğretim sürecinde özellikle çoktan 
seçmeli testler gibi standart uygu-
lamalara yer verir. 

D) Öğrencilerini günlük yaşamların-
da ve yaşantıları anında da değer-
lendirmeye özen gösterir. 

E) Öğrencilerin sınav puanlarını 
standartlaştırılmış puanlara dö-
nüştürerek değerlendirme yapar. 

8. Standartlar temelinde gerçekleştirilen 
bir değerlendirme sürecinde aşağıda-
ki uygulamalardan hangileri nadiren 
kullanılmaktadır. 

I. Projeler  

II. Drama Aktiviteleri

III. Günlük ödevler 

IV. Yazılı sınav  

V. Gözlemler

A) I ve III 

B) IV ve V 

C) II ve IV 

D) III ve V 

E) III ve IV

9. Eğitimciler son yıllarda ölçme araçları 
ve nitelikleri konusuna daha fazla ilgili 
duymaya başladılar. Testlerin tek başına 
öğrenmenin ve becerilerin ölçülmesinde 
yetersiz kaldığı ifade edilmektedir. Gele-
neksel norm-referanslı değerlendirmeye 
alternatif olarak sunulan otantik değer-
lendirme süreci hayat bilgisi öğretimi 
açısından da önemli bir role sahip ol-
malıdır.  Buna göre aşağıda ifade edi-
len ölçme değerlendirme uygulamala-
rından hangisi otantik değerlendirme 
yaklaşımına uygun bir yaklaşım ola-
maz?

A) Portfolyo  

B) Kontrol Listeleri 

C) Kısa cevaplı testler 

D) Günlükler  

E)  Görüşme

10. Öğrenci dosyaları olarak da bilinen 
portfolyolar ile öğrenciler sadece de-
ğerlendirme konusunda aktif olmakla 
kalmaz aynı zamanda yaşamında faydalı 
olacak bir takım becerileri de kazanırlar. 
Portfolyoların farklı amaçlar ve farklı 
tiplerde kullanılabilecek bir çok türü 
vardır. Aşağıdakilerden hangisi port-
folyonun kullanım amaçları/türlerin-
den biri olamaz. 

A) Vitrin portfolyolar: Öğrencinin en 
iyi çalışmaları yer almaktadır. 

B) Araştırma portfolyolar: Öğrenci-
nin yaptığı araştırmalara ait sonuç-
ları kapsamaktadır. 

C) Betimsel portfolyolar: Öğrenenleri 
tanımlama amacıyla oluşturulur. 

D) Değerlendirme amaçlı portfoloyo-
lar: Öğrenci çalışmalarını değer-
lendirme sonuçlarını kapsar.

E) Gelişim amaçlı dosyalar: Belirli 
konu alanları için yazılmış yazılı 
belge çalışmalarını kapsar. 
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11. İyi ilkokul öğretmenleri gerçekten iyi 
yansıtıcılardır. Öğrencilerinin günlük 
davranışlarının kayıtları öğretmenlere 
yansıtma yapabilecekleri en iyi kanıtları 
sunmaktadır. Öğrencilerin yazılı 
kayıtlarının yanı sıra bu kayıtların iki 
türü söz konusudur. Genellikle kontrol 
listeleri gibi formlar aracılığıyla elde 
edilen nicel gözlemler ve anlatıya dayalı 
nitel gözlemlerdir. Anlatıya dayalı nitel 
gözlemlerden birisi ise anekdotsal kayıt-
lardır. Buna göre anekdotsal kayıt tu-
tan bir öğretmenin hazırlamış olduğu 
formda aşağıdakilerden hangisinin yer 
almasına gerek yoktur. 

A) Olayın tarihi  

B) Olayın zamanı  

C) Öğretmenin değerlendirmeleri

D) Olayın geçtiği ortam

E) Öğrencinin değerlendirmeleri

12. Hayat Bilgisi Öğretim Programında 
öğretmenlere, öğrenciler üzerinde bir 
ölçme ve değerlendirme baskısı oluş-
turmamaları önerilmektedir.  Ölçme-
değerlendirme sürecinde öğretmen, 
kazanımların gerçekleşme düzeyini ve 
öğrencilerin gelişimini süreç içerisinde 
izlemelidir. Bu amaçla 2015 progra-
mında göre aşağıdaki ölçme değerlen-
dirme uygulamalarından hangisinin 
kullanılması uygun olmayacaktır. 

A) Eşleştirme testleri 

B) Performans testleri 

C) Günlük          

D) Kontrol listesi      

E) Öz değerlendirme

Cevap Anahtarı

1. C 2. D 3. C 4. B 5. C 6. C
7. D 8. E 9. C 10. B 11. E 12. A
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Özet 

Bölüm Değerlendirme Soruları ve Cevapları

Kaynakça

GİRİŞ

Çocuğun okul hayatı başlamadan önceki dünyası, aileleri ve ailelerinin 
çocuğa verebildiği imkânlarla sınırlıdır. Birleştirilmiş sınıflı okulların bulunduğu 
köy ortamında bu imkânlar görece çok daha sınırlı ve sayıca da az durumdadır. 
Okul, öğrencilere yeni imkânlar sunarak daha geniş bir dünyaya açılmalarını, bu 
doğrultuda ufuklarının gelişimine önemli katkılar sunar. Öğrenciler her ne kadar 
okul öncesi dönemden getirdikleri bazı tutum ve davranışlarla okula başlasalar da 
okulla beraber yeni arkadaşlıklar ve yeni tecrübeler kazanırlar.

Birleştirilmiş sınıfı okutan öğretmen çocuklara ilkokulda, okuma-yazma, he-
saplama ve gündelik hayat bilgileri gibi temel becerileri mutlaka kazandırmalı-
dır. Ayrıca temel nitelikte olan sağlığını koruma, kazalara karşı kendini koruma, 
çevresindeki tüm canlı ve cansız varlıklara değer verme, yurdunu ve milletini sev-
me, görev ve sorumluluk duygusu, serbest zamanlarını etkili ve verimli bir şekilde 
değerlendirme, doğayı koruma, başarısızlık karşısında yılmama gibi nitelikleri de 
kazandırmalıdır (Erdem, 2007: 68). Ayrıca öğrencide öğrenme merak ve heve-
si oluşturulması da ortaokul ve sonraki öğretim kademelerinde yeni öğrenme ve 
başarılar için büyük önem taşımaktadır. Bu becerilerin büyük bir kısmının hayat 
bilgisi dersinin içeriğiyle ilgili olması birleştirilmiş sınıflı okullarda bu dersin işle-
nişine büyük önem verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Türkiye’nin neredeyse bütün şehirlerinde görülen birleştirilmiş sınıf uygula-
malarının en yoğun olduğu bölgeler 2005 yılı verilerine göre sırasıyla Güneydoğu 
Anadolu (%63), Doğu Anadolu (%62), Karadeniz (%56), İç Anadolu (%36), Ege ve 
Akdeniz (%35) ve Marmara (%18) bölgeleridir (MEB, 2005). Geçen 13 yıllık süre 
içerisinde sayılarında azalma olduğu belirlense de varlığını hala dikkate alınır dü-
zeyde sürdüren birleştirilmiş sınıflı okulların sayısı 2005 yılı MEB istatistiklerinde 
16 bin 379; 2011-2012 verilerinde 10 bin 413 ve 2017 Eğitim Değerlendirme Ra-
porunda 4392 olarak belirtilmektedir (MEB, 2005; MEB, 2012; TEDMEM, 2018). 

Ülkemizde 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için açıklanan verilere göre 134 bin 
320 öğrenci birleştirilmiş sınıflarda öğrenim görmekteyken, 6 bin 603 öğretmen bu 
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sınıflarda görev yapmaktadır. Bu öğretmenlerin 1731’i dört sınıfı bir arada; 449’u 
üç sınıfı bir arada; 4423’ü ise iki sınıfı bir arada okutmaktadırlar. Öğrencilerin ise 
31 bin 165’i dört sınıf bir arada, 4423’ü üç sınıf ile bir arada ve 98 bin 732’si iki sınıf 
ile bir arada öğrenim görmektedirler (Çepni, 2017). Bu doğrultuda mevcut ilko-
kullar içerisinde birleştirilmiş sınıflı okulların yeri hesaplandığında, %18’lik bir 
oranla bu okulların varlığını sürdürdüğü anlaşılmaktadır (Karakuş, 2019: 38, 39).

HAYAT BİLGİSİ DERSİ PROGRAMI VE BİRLEŞTİRİLMİŞ  
SINIFLARDA UYGULANMASI

Okullardaki öğretim programlarında kuralların ve sosyal ortamlarda kulla-
nılması gereken bilgi, beceri ve tutumların kazandırılmasını amaçlayan ders Hayat 
Bilgisidir (Çalışkan ve Karadağ, 2014: 96). Bu ders ile çocuk gerçek yaşamda kar-
şılaşabileceği durumları kimi zaman sınıf ortamında kimi zamanda sınıf duvarları 
dışında deneyimlemekte; bu sayede gerçek yaşamın getireceklerine ilişkin öngörü 
kazanmaktadır. Gerçek yaşama ilişkin edindiği bilgi, beceri ve deneyimler, onun 
gelecekteki yaşamını yönlendirmekte ve öncelikle kendini sonrasında ise içinde 
bulunduğu toplumu tanımasına olanak sağlamaktadır. Bu açılardan bakıldığında 
Hayat Bilgisi dersi bireyin, toplumda iyi yaşayış sürdüren, gerek yerel gerekse dün-
ya vatandaşı olma noktasında temel bilgi, beceri, tutum ve değerlerle donatılmış 
kişilik özellikleri kazanması bakımından önemli bir işleve sahiptir. Hayat Bilgisi 
dersine verilen önem, Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar geçen sürede ger-
çekleştirilen program geliştirme çalışmalarında da kendini göstermiştir. Bu süreç-
te öğretim programları çağın gereklerine uygun biçimde; bilim ve teknolojideki 
gelişmeler ışığında sürekli yenilenmiş; Hayat Bilgisi dersi de tüm programlarda 
temel ders olarak yerini almıştır (Gündoğan, 2020: 34). 

Birleştirilmiş sınıflı okullarda aynı anda farklı gruplarla çalışılması alt sınıfta-
ki öğrenciler ile üst sınıftaki öğrencilerin karşılıklı olarak etkileşimini sağlamak-
tadır. Birleştirilmiş sınıflarda farklı yaş ve seviyedeki öğrenciler aynı sınıfta eğitim 
öğretim aldığı için gruplar arası yardımlaşma ve akran öğretimi daha fazla olmak-
tadır (Balcı-Sekin, 2019: 1).

Birleştirilmiş sınıf; ülkemizde özellikle köy ve kırsal yerleşim merkezlerinde 
rastlanılan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda birden fazla sınıfın bir ders-
likte tek öğretmen ile eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü sisteme birleşti-
rilmiş sınıflarda öğretim denir (Samancı, 2015: 1).

Birleştirilmiş sınıflarda sınıflar derslik sayısı ve öğretmen sayısı esas alınarak 
Tablo 1’de sunulduğu gibi oluşturulmaktadır (MEB, 2012).
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Tablo 1. Birleştirilmiş Sınıfların Öğretmen Sayısına İlişkin Oluşturulma Yapısı

Öğretmen 
sayısı 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf

1 (1, 2, 3 ve 4. Sınıf)
2 (1 ve 2. Sınıf) (3 ve 4. Sınıf)
3 (1. Sınıf) (2 ve 3. Sınıf) (4. Sınıf)

Birleştirilmiş sınıf kavramı birçok farklı adlarla da tanımlanmaktadır. Araş-
tırmacılar genellikle yönetimsel ve ekonomik gereklilikten kaynaklanan birleş-
tirilmiş sınıflar için (multigrade classes) kavramını kullanmaktadırlar (Miller, 
1991). Gereksinimden kaynaklanan birleştirilmiş sınıflar için ayrıca kombinasyon 
sınıflar (combination classes), zorunlu karıştırılmış yaş sınıfları (forced mixed age 
classes), zorunlu karıştırılmış sınıf (forced mixed grade) kavramları da kullanıl-
maktadır (Little, 2001: Akt: Utlu, 2019: 6). Aynı zamanda bir mihver ders olan 
hayat bilgisi dersinin birleştirilmiş sınıflı ortamlarda yıl esasına göre işlenmesi, 
aynı kazanıma yönelik öğrencilere yaptırılan etkinlikler ve öğrencilerden gelecek 
örneklerin çeşitliliği bakımından ‘1, 2 ve 3. sınıfların yaş grupları düşünüldüğün-
de’ kalıcı öğrenmeler için olağanüstü bir etkileşim ortamı sunmaktadır.

Birleştirilmiş sınıf uygulamasının yapıldığı kırsal kesim ve köy ortamlarında-
ki öğrencilerin söz konusu önbilgileri akranı oldukları kasaba ve şehir çocuklarına 
göre oldukça farklıdır. Birleştirilmiş sınıfı okutan öğretmen bu durumu çok iyi 
analiz etmeli ve öğrenme öğretme sürecini buna göre tanzim etmelidir.

Öte yandan 2009 programında yer alan beceriler, temalar, kişisel nitelikler 
ve ara disiplinler şeklinde bir yapılanmaya gidilmişken; 2018 Hayat Bilgisi Dersi 
(1, 2 ve 3. Sınıflar) Öğretim Programında; değerler, yetkinlikler ve becerilere yer 
verilmiştir. Değerler, programda “kök değerler” şeklinde yer alırken; yetkinlikler 
ise öğrencilerin hem yerel hem de uluslararası düzeyde; kişisel, sosyal, akade-
mik ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları beceriler şeklinde Türkiye Yeterlilikler 
Çerçevesi’ne (TYÇ) göre belirlenmiştir. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi sekiz 
“anahtar yetkinlik” belirlenmiştir. 2018 Hayat Bilgisi Dersi (1., 2. ve 3. Sınıflar) 
Öğretim Programına göre belirlenen kök değerler, yetkinlikler ve beceriler Tablo 
2’de gösterildiği gibidir (MEB, 2018: 4, 8):
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Tablo 2. 2018 Hayat Bilgisi Dersi (1, 2 ve 3. Sınıflar) Öğretim Programındaki Değer, 
Yetkinlik ve Beceriler

Kök Değerler Yetkinlikler Beceriler

1. Adalet
2. Dostluk
3. Dürüstlük
4. Öz Denetim
5 Sabır
6. Saygı
7. Sevgi
8. Sorumluluk
9. Vatanseverlik
10. Yardımseverlik

1. Anadilde iletişim
2. Yabancı dillerde iletişim
3. Matematiksel yetkinlik ve bilim/
teknolojide temel yetkinlikler
4. Dijital yetkinlik
5. Öğrenmeyi öğrenme
6. Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili 
yetkinlikler
7. İnisiyatif alma ve girişimcilik
8. Kültürel farkındalık ve ifade

1. Araştırma
2. Bilgi ve İletişim Teknolojilerini 
Kullanma
3. Değişim ve Sürekliliği Algılama
4. Dengeli Beslenme
5. Doğayı Koruma
6. Girişimcilik
7. Gözlem
8. İletişim
9. İş Birliği
10. Karar Verme
11. Kariyer Bilinci Geliştirme
12. Kaynakların Kullanımı
13. Kendini Koruma
14. Kendini Tanıma
15. Kişisel Bakım
16. Kurallara Uyma
17. Mekânı Algılama
18. Millî ve Kültürel Değerleri 
Tanıma
19. Öz Yönetim
20. Sağlığını Koruma
21. Sorun Çözme
22. Sosyal Katılım
23. Zaman Yönetimi

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE  
KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Ülkemizde eğitim öğretim programlarında belirlenen hedef ve kazanımlar 
bağımsız sınıflar ve birleştirilmiş sınıflarda aynıdır. Fakat öğrenme öğretme 
süreçleri, grupların farklılığı gibi nedenlerle birleştirilmiş sınıflarda belirlenen 
hedef ve kazanımlara istenen sürede ulaşılması zorlaşır. Birleştirilmiş sınıflı 
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okulların bulunduğu coğrafi ve fiziksel konum öğretmenlerin yeteri kadar 
rehberlik hizmeti alamamasına yol açar. Birleştirilmiş sınıflarda alt yapı sorunları, 
fiziksel ve araç gereç eksiklikleri bulunmaktadır. Bazı öğretmenler birleştirilmiş 
sınıf uygulamalarına alışamamakta ve uyum sorunları ortaya çıkmaktadır (Balcı-
Sekin, 2019: 10).

Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin karşılaştığı diğer sorun-
lar ise birleştirilmiş sınıfta müdür yetkili olmanın idari, eğitim-öğretim ve sınıf 
yönetimi açısından sorun oluşturduğu, öğretmenin daha fazla sabır ve özverisini 
gerektirdiği, öğretmeni yıprattığı, birden çok sınıfla bir arada ders işlemenin zor-
luğu, zaman sıkıntısı, öğrencilerin dikkat dağınıklığı, lisans eğitimleri ile görev 
yaptıkları birleştirilmiş sınıf arasında bir ilişki kuramama gibi sorunlar sayılabilir 
(Özdemir, Özdemir ve Gül, 2020: 98). Hizmet öncesinde alınan ilgili dersin sadece 
teorik olarak verilmesi ve staj uygulamalarının da şehir merkezlerinde yapılması-
dır (Sidekli, Coşkun ve Aydın, 2015). 

Birleştirilmiş sınıflarda öğrenme öğretme süreçleri müstakil sınıflardaki 
süreçler gibi değildir. Aynı anda farklı gruplara hitap etmek daha zorlu bir sü-
reç ortaya koymaktadır. Birleştirilmiş sınıfları okutan öğretmenlerin daha fazla 
tecrübeye ve alan bilgisine ihtiyacı vardır. Ülkemizde atamaların öncelikle birleş-
tirilmiş sınıflara yapılması, mesleğinde ilk yılları olan öğretmenlerin bu sınıflarda 
öğretim yapmasına neden olmaktadır. Bağımsız sınıf öğretmenlerinin ders öncesi 
yaptığı plan ve hazırlık aşaması birleştirilmiş sınıfları okutan öğretmenler için 
daha zor ve karmaşık bir yapıdadır.

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE  
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Birleştirilmiş sınıf öğretmenleri, teknolojik unsurların yanı sıra derslerinde 
materyallerden sık sık faydalanmakta, öğrencilerinin katılımlarıyla görsel açıdan 
zengin materyaller hazırlamaya çalışmaktadırlar. Bu materyalleri sınıf panoların-
da sergileyen öğretmenler, bu durumun eğitim kalitesini artırdığını ve öğrenmede 
kalıcılığı arttırdığını belirtmişlerdir (Samancı, Ocakcı ve Ocakcı, 2016). Birleştiril-
miş sınıf öğretmenleri, sınıf tahtasını bütün öğrencilerin görebileceği şekilde ko-
numlandırmaya ve oturma düzenini oluşturmaya özen göstermektedirler. Öğren-
cilerin kendi yaş gruplarıyla bir arada bulunmasını sağlamak amacıyla öğrenciler 
arası iletişime imkân tanımak için grup düzenini tercih etmektedirler. Öğretmen-
ler ısının eşit yayılması için sobayı sınıf merkezine yerleştirmekte ve oturma dü-
zenini sobaya yakın olacak şekilde düzenlerler. Öğrencilerin tahtayı rahatlıkla gö-
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rebilmelerini sağlamak amacıyla U oturma düzenini tercih etmektedirler (Ocakcı 
ve Samancı, 2019).

Yenilenen (2018) Hayat Bilgisi dersi programının öğretmenler tarafından de-
ğerlendirilen bir araştırmanın sonuçlarına göre bazı öğretmenlerin program çer-
çevesinde hazırlanan ders kitabındaki örneklerin günlük yaşamla benzeşmediğini, 
kazanımların soyut olduğunu ve bu sebeple yaşama aktarımının zor olduğunu, 
program içeriğinde öğrenci düzeyine uygun olmayan içerik bulunduğunu ve bu 
programın köy çocuklarına uygun olarak düzenlenmediğini düşünmektedirler 
(Altun ve Güler, 2020: 72, 73). Bu durum da birleştirilmiş sınıfı okutan öğret-
menlerin bu dersi işlerken içeriğin mümkün olduğunca çevre şartlarına uygun 
biçimde tasarlamaya önem vermelerini gerektirmektedir.

Birleştirilmiş sınıflı köy okullarına devam eden öğrencilerin heterojen ya-
pılarının dezavantaj gibi görülen durumlarını köyde görev yapan öğretmenlerin 
avantaja çevirmeleri mümkündür. Bilinçli bir “Çevre İncelemesi” yapan bir 
öğretmen imkânlarını ve imkânsızlıklarını iyi tespit etmiş demektir. Eğitim ve 
öğretimi planlarken yaşça büyük, toplumsal ve okul olgunluğu bakımından geliş-
miş öğrencilerden yardım almalıdır. Birleştirilmiş sınıflarda kendisine görev veri-
len bir öğrenci, bir yandan sorumluluğunu yerine getirmek için çaba gösterecek, 
kendine güven duyacak ve böylece daha çok öğrenecek, öte yandan öğretmeninin 
kendisine güvendiğini bilerek mutlu olacaktır. Kendi yaş grubuna yakın birisiyle 
çalışan diğer öğrenciler daha rahat olacak, daha çok soru sorabilecek ve daha çok 
etkileşimde bulunacaktır. Dolayısıyla öğrenme öğretme ortamı daha sıcak olacak 
ve öğrenmeler daha çabuk gerçekleşecektir.

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA YIL ÜNİTELERİ KAVRAMI

1969 İlkokul Programında 1., 2. ve 3. sınıflarda “Hayat Bilgisi” ve 4. ve 5. 
sınıflarda “Sosyal Bilgiler” ve “Fen Bilgisi” dersleri “mihver dersler” olarak adlan-
dırılmaktadır. Birleştirilmiş sınıflarda mihver dersler sınıflara göre yıl ünitelerine 
ayrılmış olup dönüşümlü olarak işlenmesi esası getirilmiştir. 2000 yılında yapılan 
değişiklikle, İlkokul (İlköğretim I. Kademe) Programı içerisinde yer alan “Birleş-
tirilmiş Sınıflar Programı” kaldırılıp, yerine müstakil sınıflarda okutulan mihver 
dersler ve ifade ve beceri derslerinin programları uygulamaya konulmuştur. An-
cak bu programların da birleştirilmiş sınıflarda yıl üniteleri şeklinde dönüşümlü 
olarak uygulanması esası devam ettirilmiştir (Şahin, 2007: 99). 

Tarihsel süreç içinde Hayat Bilgisi dersi programlarında gerek ünite sayıların-
da gerekse bu ünitelere göre davranış/kazanım sayıları dağılımında oldukça fazla 
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değişikliğe gidilmiştir. Son üç programda (MEB, 2015; MEB, 2017 ve MEB, 2018) 
yapılan değişiklikler Tablo 3’te gösterilmiştir: 

Tablo 3. 2015, 2017 Taslak ve 2018 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programındaki Üni-
te İsimleri ve Kazanım Sayıları

2015 Programı 2017 Programı (Taslak) 2018 Programı

Ünite İsimleri Kazanım 
Sayıları Ünite İsimleri Kazanım 

Sayıları Ünite İsimleri Kazanım 
Sayıları

Ben ve Okulum 14 Okulumuzda 
Hayat 15 Okulumuzda 

Hayat 17

Ailem ve Evim 6 Evimizde Hayat 7 Evimizde 
Hayat 7

Sağlıklı Hayat 14 Sağlıklı Hayat 7 Sağlıklı Hayat 7
Güvenli Hayat 7 Güvenli Hayat 7 Güvenli Hayat 7

Ülkemi 
Seviyorum 7 Ülkemizde 

Hayat 6 Ülkemizde 
Hayat 7

Doğa ve Çevre 8 Doğada Hayat 8 Doğada Hayat 8
Toplam 54 Toplam 50 Toplam 53

Birleştirilmiş sınıflarda yıl ünitelerinin başarılı olması için ailelerle işbirliği 
yapılması önem arz etmektedir. Bu anlamda gerek bağımsız sınıflı okullarda ge-
rekse birleştirilmiş sınıflı okullarda okula başlayan çocuğun yanında ona yardımcı 
olmak, onu çeşitli konularda yönlendirmek için, aile çocuğuyla çoğu zaman etkile-
şim içerisinde olmak durumundadır. Bu ihtiyacın sağlıklı yürüyebilmesi için çoğu 
okulda okul-aile birlikleri vardır. Öğretmenler, çocukları yakından tanımalı ve 
kendi çalışmalarıyla ilgili bilgi vermek adına ailelerle iyi ilişkiler içinde olmalıdır. 
Ancak söz konusu durum birleştirilmiş sınıfların olduğu köy ortamlarında çeşitli 
nedenlerden aksayabilmektedir. Ayrıca köyün sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı, 
ailenin çocuğun eğitimine ve okula katılımını sınırlı kılmaktadır. Bu durumlar 
göz önüne alındığında tıpkı diğer derslerde olduğu gibi Hayat Bilgisi dersinde de 
başarının arttırılması için Hayat Bilgisi dersinde somut bazı örnek etkinliklerin 
birleştirilmiş sınıflı okullarda yapılması önerilmektedir.
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HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

ÖRNEK I

(Birleştirilmiş Sınıflarda Hayat Bilgisi Dersi 1, 2 ve 3. Sınıflar, Ders Planı 
Örneği - Öğretmenli)

BÖLÜM I: Genel Bilgiler

Okul: ---------- İlkokulu

Ders: Hayat Bilgisi

Tema Adı: Benim Eşsiz Yuvam

Sınıf: 1, 2, 3

Kazanım: “Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. Ortak kullanım alanlarını 
ve araçlarını korur. Ülkesinin gelişmesi ile kendi görev ve sorumluluklarını yerine 
getirmesi arasında ilişki kurar.”

Yöntem: Drama

Teknik: Donuk İmge

Süre: 40 Dakika/Bir ders saati

Araç-Gereçler: Türkiye Haritası yapbozu, bilgisayar, ders kitabı.

BÖLÜM II: Öğretme-Öğrenme Süreci

A. Isınma ve Hazırlık Çalışmaları

Oyunun Adı: Sıcak Patates

Kullanılan Teknik: Pandomim

Oyunun Oynanışı:

Öğretmen öğrencilerine ders başlamadan önce ısınma etkinliği yapacağını 
söyler. Öğretmen çocuklardan değişik yiyecekleri yeme taklidi yapmaları ister. 
(elma, spagetti, külahta dondurma, çorba sıcak patates gibi) Çocuklar tek baş-
larına çalışacakları için, geniş bir alana ihtiyaçları olacaktır. Ancak çocuklar bu 
taklitleri yaparken birbirlerini görmemeleri sağlanır bu sayede çocuk daha özgün 
bir taklit sergileyecektir. Öğretmen öğrencilerin bu taklitlerini yaparken fonda eğ-
lenceli bir müzik açar.

B. Öğrenme Öğretme Süreci

Öğretmen derse yuva kavramının ne olduğu sorusu ile başlar. Öğrencileri ile 
bir tartışma ortamında yuva kavramını birlikte açıkladıktan sonra evimizin nasıl 
bir yapıda olduğu hakkında konuşulur. Evimiz ve bölümleri kısaca hatırlandıktan 
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sonra kitaptaki metin okunur ve ülkemizin de evimiz gibi bölgelere sahip olduğu 
anlaşılır. Ülkemizin bölgeleri ve bu bölgeler ait simgelemiş ve belirgin özellikleri, 
yiyecekleri, yetiştirilen ürünleri, oynanan halk oyunları vb. durumları sınıfça tar-
tışma ve soru cevap yöntemleriyle öğrenilir. Daha sonra öğrencilere bir etkinlik 
yapılacağı söylenir. Öğrenciler sıra sıra tahtaya kalkarlar. Her tahtaya kalkan öğ-
renciye öğretmen evimizin bir bölümünü söyler misin? diye sorar. Alınan cevap 
doğrultusunda eğer bu bölüm olmasaydı neler olurdu? sorusu yöneltilir. Öğretmen 
bu işlemi sırası ile kalkan her öğrenciye uygular. Her kalkan öğrenci diğer arkada-
şının elini tutarak bir çember oluşturur. Evimizin bu bölümler sayesinde oluştuğu 
eksikliklerinde oldukça zorlanılacağı anlaşılır.

Öğrencilerden biri tahtaya kalkar ve ülkemizin kaç bölgeden oluştuğunu söy-
ler. Geri kalan öğrencilere ise birer bölge verilir. Daha sonra tahtaya kalkan ilk 
öğrenci 7 bölgeden birini söyler bu bölgeyi sahiplenen öğrenci tahtaya kalkar ve 
bölgesine ait özellikleri söyler. Ortada bulunan öğrenci her bölgeyi böyle sırayla 
söyler her bölgenin öğrencisi de sırayla kalkar ve özelliğini söyler tahtadaki diğer 
öğrencilerin elini tutarak bir çember oluştururlar ve daha sonra öğretmenin soru 
ve yönlendirmeleriyle her bir bölgenin ne kadar önemli olduğunu ve olmazsa ol-
maz olduğunu anlarlar. Hep birlikte ülkemizin de bizim yuvamız olduğunu kavra-
yarak ‘Türkiye’m Canım Benim’ şarkısında dans ederler. Bu sayede evimizden yola 
çıkarak ülkemizin de yuvamız olduğu ve her ikisinde bölümleri veya bölgeleri ol-
duğunu kavrar. Bu bölgelerin her birinin özelliklerinin bir bütünü oluşturduğunu 
fark eder ve olmazsa olmaz olduklarını kabul ederler.

Bu etkinlikler yapıldıktan sonra öğrenciler ile bir drama çalışması yapılacağı 
söylenir. Bu drama uygulaması aşağıda verilmiştir.

7 BÖLGE ÇOK SİMGE

Öğrenciler ile daha önce bölgeler ve onların belirli özellikleri hakkında ko-
nuşulur. Onlara her bölgenin yiyeceklerinden, halk oyunlarından ve bölgenin 
doğal özellikleri hakkında bilgi verilir. Daha sonra öğrencilere Karadeniz, Akde-
niz, Doğu Anadolu vb. bölgeler gibi sırasıyla bölgelerin fotoğrafları gösterilir. Her 
bölge için öğrencilerin fotoğraf karesi oluşturması istenir. O bölgeyi anlatacak bir 
harekette bulunarak dona kalırlar. Öğrencilerin her biri bu işlemi sırasıyla yapar 
ve yapılan hareket üzerine sınıfta konuşulur.

BÖLÜM III: Değerlendirme

Değerlendirme bu ders süresince yapılan etkinliklerde öğrencilerin verdiği 
dönütlerin değerlendirilmesi ile yani süreç değerlendirilmesi ile yapılacaktır. Fa-
kat drama yöntemi ile gerçekleştirilen bu ders sonunda bir oyun ile kazanımın 
içselleşmesi sağlanmıştır.
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YUVAMIZI BULUYORUZ

İki öğrenci seçilir ve sınıf dışına çıkarılır. Sınıftaki her bir öğrenciye bir bölge 
verilir. Dışarıdaki öğrenciler içeriye alınır. Bir eve sahip olacakları fakat önce 7 
emlakçının anlattıkları ile bu evin resmini birleştirmeleri gerektiği söylenir. Em-
lakçılar sıra ile söz hakkı alır ve kendi bölgelerinin özelliklerinden birkaçını söy-
lerler. Her emlakçı özellikleri söyledikten sonra iki öğrenci o bölgeyi tahmin ede-
rek o bölgenin yapboz parçasını bulup tüm yapbozu birleştirmeye çalışır. Yapboz 
tamamlandığında ortaya çıkan Türkiye fotoğrafı ile Türkiye’nin bizim yuvamız 
olduğu ve her bir bölgenin vazgeçilmez olduğu kavranır (Utku, 2019: 155, 156).

ÖRNEK II

 (Birleştirilmiş Sınıflarda Hayat Bilgisi Dersi 1, 2 ve 3. Sınıflar, Ders Planı 
Örneği - Öğretmenli)

BÖLÜM I: Genel Bilgiler

Okul: ------- İlkokulu

Ders: Hayat Bilgisi

Tema Adı: Dün, Bugün, Yarın teması

Sınıf: 1, 2, 3

Kazanım : “Güçlü yönlerini ve güçlendirilmesi gereken yönlerini fark eder. 
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. Yakın çevresindeki do-
ğal unsurların insan yaşamına etkisine örnekler verir.”

Yöntem: Drama

Teknik: Canlandırma

Süre: 40 Dakika/Bir ders saati

Araç-Gereçler: Görevlerin yazılı olduğu kâğıtlar.

BÖLÜM II: Öğretme-Öğrenme Süreci

A. Isınma ve Hazırlık Çalışmaları

Oyunun Adı: Aslan Avı

Kullanılan Teknik: Canlandırma

Malzemeler: ---

Oyunun Oynanışı:

Öğretmen etkinlikte aşağıdaki yönergeleri kullanır.
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“Aslan avına çıkıyorum. Benimle geliyor musunuz?”

Çocukların hepsi kalkıp “Evet” diye bağırır.

“İlk önce ormandan yürümemiz gerekiyor.” (Öğretmen olduğu yerde yürür, 
çocuklar onu taklit eder.)

“Sonra bir göle ulaşırız, yüzmemiz gerekir.” (Yüzme hareketleri yapar, 
çocuklar da onu taklit eder.)

“Çalıların arasından geçmemiz gerekiyor!”

“Şimdi bir dağın eteğindeyiz. Yukarı tırmanacağız!”

“Karanlık bir mağara var. İçine girmeliyiz!”

Aniden “İmdat bir aslan!” diye bağırır. Aynı yolu öğretmenin yönergeleri ile 
tersten inerler.

B. Öğrenme Öğretme Süreci

Öğrencilere ders başlamadan önce camdan dışarı bakarak yeni doğmuş bir 
çocuk çantasını sırtına atmış okula geliyor diyerek dikkatleri çekilir. Daha sonra 
bunun bir şaka olduğu söylenir. Fakat buna neden şaşırdıkları sorusu yöneltilir. 
Daha sonra öğrenciler kitaptaki metine yönlendirilir. Burada ki örneklerden yola 
çıkarak kendi hayatlarından örnekler vermeleri istenir. Bu etkinlikler yapıldıktan 
sonra öğrenciler ile bir drama çalışması yapılacağı söylenir. Bu drama uygulaması 
aşağıda verilmiştir.

GÖREVİMİZ DEĞİŞİMİMİZ

Öğretmen dersten önce öğrenciler için bebeklikten bu yıla kadar ki yaş aralı-
ğına uygun görevleri kâğıtlara yazar. Bir kâseye koyar. Bu görevler;

1 yaşındasınız ve acıktınız bunu annenize nasıl anlatırsınız? Gösterin.

2 yaşındasınız karşı koltuktaki oyuncağınızı nasıl alırsınız?

6 yaşındasın nasıl yemek yiyorsun?

9 yaşındasın üstünü nasıl giyiyorsun?

4 yaşında bisikleti nasıl kullanıyorsun? gibi görevler hazırlanır. Kura 
kâsesinden tahtaya kalkan öğrenciler kurayı çeker ve kâğıtlarını canlandırırlar 
daha sonra daha küçükken yapabildiklerimizi ve şimdi yapabildiklerimizi karşı-
laştırırlar. Yapılan canlandırmalar üzerinden değişim fark edilir.

BÖLÜM III: Değerlendirme

Bu dersteki değerlendirme öğrenci çalışma kitabındaki etkinlikler vasıtasıyla 
sağlanacaktır. (Utku, 2019: 167, 168). 
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ÖZET

Türkiye’nin coğrafi hususiyetleri ve yeryüzü şekilleri ile ekonomik şartları 
gibi sebeplerden kaynaklanan kırsal yerleşim alanlarında birleştirilmiş sınıf uygu-
laması uzun yıllardır yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği amaçlar; 
eğitimde imkân ve fırsat eşitliği bağlamında hem birleştirilmiş sınıflı köy okulla-
rında hem de bağımsız sınıflı belde ve kent okullarında öğrencilere kazandırıl-
maya çalışılmaktadır. Ancak birleştirilmiş sınıflı köy okullarında görev yapmakta 
olan sınıf öğretmenleri köyde yaşamanın beraberinde getirdiği zorlukların yanı 
sıra, köyün sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı, öğretmenlik mesleğinin ve okulun 
yönetsel süreçleri gibi birçok zorlukla baş etmek zorundadırlar. Yerleşim yerinde 
ve eğitim sürecinde yaşanan bu sorunlar maalesef buralarda yapılan eğitim hiz-
metinin keyfiyetini ve kalitesini de olumsuz yönde etkilemektedir. 

Köy ilkokullarında görev yapmakta olan sınıf öğretmenleri genellikle ödevli 
sınıfın kendi kendilerine çalıştıkları saatlere özel etkinlik düzenleme ve geliştir-
mede oldukça zorlandıkları bilinmektedir. Birleştirilmiş sınıflarda ödevli dersleri 
daha etkili hale getirebilecek etkinlikler, materyaller, örnek dokümanların hazır-
lanması birleştirilmiş sınıfta Hayat Bilgisi öğretimine önemli katkılar sağlaya-
caktır. Hazırlanan materyaller birleştirilmiş sınıflı pek çok okulda kullanılabilir 
ve alınacak geri bildirimlerle bu etkinlik, materyal ve dokümanlar sürekli revize 
edilerek geliştirilebilir. Hayat Bilgisi Dersi Programı’nın MEB’in amaçlarıyla belir-
lenen hedeflerine ulaşmasında öğretmen, öğrenci ve sınıf ortamının yanında ai-
lenin destek ve eğitim süreçlerine katılımı da oldukça önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu ders, tabiat bilimleri, düşünce ve değerler ile sanatsal faaliyetleri de içine 
alan oldukça önemli bir derstir. Bu bakımdan özellikle dilsel, sosyal ve sanatsal 
genel becerileri kapsayan mihver derslerin eğitiminin son derece verimli ve işlev-
sel verilmesi gerekmektedir. Temel eğitim kurumlarının ilk kademesinde bulunan 
Hayat Bilgisi dersini oluşturan disiplinler eğitimin ileriki aşamalarında bağımsız 
birer derse dönüşmektedir. Bu nedenle bu dersteki başarı çocuğun hem eğitimin 
hem de hayatın sonraki aşamalarında önemli olmaktadır.
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DEĞERLENDİRME SORULARI

1.  2005 yılı verilerine göre 
Türkiye’nin neredeyse bütün 
şehirlerinde görülen birleş-
tirilmiş sınıf uygulamaları-
nın en yoğun olduğu bölge 
…………………………….. böl-
gesidir.

2.  Öğrencinin sosyalleşmesinde 
ve iyi bir vatandaş olmasında 
…………………… dersinin öne-
mi büyüktür. 

3.  Hayat bilgisi dersi, 
………………………. dayalı ola-
rak oluşturulmuş bir derstir.

4.  Aşağıdakilerden hangisi 2018 
Hayat Bilgisi Dersi (1, 2 ve 3. Sı-
nıflar) Öğretim Programındaki 
kök değerlerden değildir? 

A)  Öz denetim

B)  Sorumluluk

C)  Girişimcilik

D)  Dostluk

E)  Adalet

5.  Aşağıdakilerden hangisi 2018 
Hayat Bilgisi Dersi (1, 2 ve 3. Sı-
nıflar) Öğretim Programındaki 
yetkinliklerden değildir? 

A)  Dijital yetkinlik

B) İnisiyatif alma ve girişimcilik

C)  Ana dilde iletişim

D)  Öğrenmeyi öğrenme

E)  Kariyer bilincini geliştirme

6.  Aşağıdakilerden hangisi 2018 
Hayat Bilgisi Dersi (1, 2 ve 3. Sı-
nıflar) Öğretim Programındaki 
becerilerden değildir?

A)  Sorumluluk

B)  Öz yönetim

C)  Mekânı algılama

D) Araştırma

E)  Zaman yönetimi
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 7.  Sınıf mevcutlarının dengeli 
olduğu ve iki öğretmen iki derslik 
olan bir köy okulunda sınıfların 
öğretmenlere göre ideal dağılımı 
nasıl olmalıdır?

A)  1. sınıfları bir öğretmen; 2, 3 
ve 4. sınıfları diğer öğretmen 
okutur.

B)  1. ve 4. sınıfları bir öğretmen; 
2 ve 3. sınıfları diğer öğret-
men okutur.

C)  1. ve 3. sınıfları bir öğretmen; 
2 ve 4. sınıfları diğer öğret-
men okutur.

D) 1. ve 2. sınıfları bir öğretmen; 
3 ve 4. sınıfları diğer öğret-
men okutur.

E)  4. sınıfları bir öğretmen; 1, 2 
ve 3. sınıfları diğer öğretmen 
okutur.

8.  Bir, iki, üç ve dördüncü sınıfların 
aynı sınıfta öğrenim görmelerine 
birleştirilmiş sınıflarda öğretim 
uygulaması denir.

9.  Ailenin okul ve öğrencinin iş ve 
işlemlerine katılması oldukça 
önemlidir Ancak aileler; kendi 
okul yıllarından elde ettikleri 
olumsuz deneyimler, ekonomik 
sorunlar, zamanlarının olma-
ması, Eğitim düzeylerinin yeter-
sizliği, öğretmenlerin olumsuz 
tutumları ve ev ve okul ortamları 
arasındaki kültürel farklılıklar 
gibi nedenlerle okul ve öğretme-
ne mesafeli yaklaşmaktadırlar.

10.  Birleştirilmiş sınıf uygulaması 
genellikle ekonomik olarak geri 
kalmış; az gelişmiş veya geliş-
mekte olan ülkelere özgü bir uy-
gulamadır.

Cevap Anahtarı

Boşluk Doldurma Türü 
Sorular 

Çoktan Seçmeli 
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GİRİŞ

İçinde yaşadığımız 21. yüzyılın ilk 20 yılına baktığımızda geride bıraktığımız 
20. yüzyıldan oldukça farklı olduğunu açıkça görmekteyiz. Bu farklılığın temel ne-
deni bilim ve teknolojinin akıl almaz bir biçimde gelişmesidir. Teknolojinin hızla 
gelişmesi hayatın her alanında bir değişimin ve dönüşümün başlamasına neden 
olmuştur. İnsanlar yerine düşünen makinelerin üretildiği, birçok meslek hızla yok 
olurken yeni mesleklerin ortaya çıktığı, dünyanın küresel bir köye dönüştüğü, in-
sanların yaşadığı doğal ve beşeri çevrelerine dijital/sanal bir çevrenin eklendiği ve 
tüm bu değişimlerden dolayı sosyal normların ve değerlerin büyük bir baskı altın-
da olduğu yeni bir çağda yaşamaktayız. Bu değişim ve dönüşümü yönetebilecek, 
ona ayak uydurabilecek bireylerin yetiştirilmesi günümüz dünyasının en büyük 
sorunsalı olmuştur. Eğitim sistemlerinden; gelecekle ilgili ihtiyaçları, bireylerin 
karşılaşabilecekleri sorunları, ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri, davranışları ve sa-
hip olmaları gereken değerler sistemini önceden tespit ederek bu sorunsalın çözü-
münde etkili olması beklenmektedir. Açık eğitim sistemleri kendisinden beklenen 
taleplere cevap verebilmek için dünyada meydana gelen gelişmelere ve değişimlere 
karşı duyarlıdır. Bundan dolayı eğitim sistemleri kendisini ilgilendiren her konuda  
(ekonomi, siyaset, bilim teknoloji, toplum, kültür vb.) ortaya çıkan yeni durum-
lara kendisini adapte etmeye çalışır. Ancak bunu yaparken kendi iç dinamiklerini 
dikkate alması gerektiği de unutulmamalıdır. 
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Yaşadığımız çağ; bireylerin sahip olacağı niteliklerin farklılaşmasına, çeşit-
lenmesine ve bu niteliklerin dünyanın her yerinde geçerli olacağına dair bir ispat-
lamaya zorlamaktadır. Bu durum bireylerin birtakım yeterliliklere sahip olmasını 
gerektirmektedir. Yeterlilik; her alanda ihtisaslaşmanın önem kazandığı günümüz 
dünyasında üzerinde çok fazla durulan bir kavram olmuştur. Türk Dil Kurumu 
yeterliliği “bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet ve yeterlik” (URL 1) 
olarak tanımlamıştır. Yeterlilik, bireyin sahip olduğu belirli niteliklerin sorumlu 
otoritelerce değerlendirilmesi ve geçerlilik kazandırılması sonucunda elde edilen 
belgelerin tümünü ifade etmektedir (URL 2).   Bilginin çok hızla üretildiği ve kısa 
zaman içinde güncelliğini yitirdiği günümüz dünyasında insanların sahip olma-
sı gereken yeterlilikler sadece örgün eğitim yoluyla değil hayat boyu öğrenmeyi 
gerektiren bir eğitim yaklaşımıyla sürekli kazandırılması gerekmektedir. 21. Yüz-
yılın ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeterliliklerin belirlenmesi, bu yeterliliklerin 
bireylere kazandırılması ve zaman içinde geliştirilmesi için gerekli tüm unsurların 
tespit edilmesini ve düzenli ve dinamik bir yapının oluşturulmasını zaruri kılmış-
tır. Bu zorunluluk, birtakım bölgesel ve ulusal yeterlilikler çerçevelerinin hazırlan-
masına neden olmuş ve birçok sektörde uygulamaya konulmuştur. 

Sistematik yaklaşımların kullanıldığı yeterlilik çerçevesi, önceden tespit edil-
miş seviyeler vasıtasıyla yeterliliklerin sınıflandırılarak sistemli bir şekilde bütün-
leştirilmesini sağlayan araçlardır. (URL 3).  Bu araçlar ile yeterlilikler hiyerarşik 
olarak sınıflandırılmakta ve her bir yeterliliğe ait öğrenme kazanımları güçlük 
derecesine göre seviyelendirilmektedir. (URL 4). Birçok ülkenin bu araçları geliş-
tirmesinin temel amacı her sektörde belirli standartları yakalamak, diğer ülkelerle 
olan rekabet gücünü arttırmak ve ülkelerinin kalkınmasına ve refahına katkı sağ-
lamaktır. 

Yeterlilik çerçeveleri küreselleşen dünyada her sektörde olduğu gibi eğitim 
sistemlerinin birbirleri ile entegrasyonuna da kapı açmıştır. Bu entegrasyon; ül-
kelerin eğitim kalitelerini belli standartlar seviyesinde tutmasını, böylece bu stan-
dartlarda yetişen bireylerin aynı yeterliliklere sahip olmasını sağlayacaktır. Küre-
selleşen dünyada bireyler sahip oldukları bu yeterlilikler ile dünyanın her yerinde 
istihdam edilme imkânı bulabilecektir. Bu yeni durumun eğitim sisteminin unsur-
ları olan öğretim programlarına, ders kitaplarına, öğrenme ortamlarına ve öğre-
tim strateji, yöntem ve tekniklerine önemli yansımalarının olacağı kaçınılmazdır.  

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine geçmeden önce bu ulusal yeterlilik çerçeve-
sine temel teşkil eden ve bölgesel bir yeterlilik çerçevesi olan Avrupa Yeterlilikler 
Çerçevesi hakkında bilgi vermek faydalı olacaktır.
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AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (AYÇ)

Avrupa Yeterlilikler çerçevesi Türkiye ve birçok ülke tarafından kabul edi-
len ve kendi ulusal yeterlilik çerçevelerine referans olarak kullandığı bölgesel bir 
yeterlilikler çerçevesidir.  Avrupa Yeterlilik çerçevesinin temelleri, 1997 yılında 
UNESCO, Avrupa Konseyi ve birçok ülkenin iştirakiyle Lizbon’da imzalanan “Av-
rupa Bölgesinde Yüksek Eğitim Niteliklerinin Tanınmasına İlişkin Sözleşme” ve 
1998 yılında yayımlanan ve Bologna sürecinin ilk adımlarının atıldığı “Sorbonne 
Bildirisi” ile atılmıştır. Bu gelişmeler ile birlikte Avrupa Komisyonunun oluşturdu-
ğu Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Uzman Grubu ile öğrenme kazanımlarına 
göre tanımlanan ve sekiz düzeyden oluşan bir çerçeve taslağı hazırlanmış, daha 
sonra yenilenen bu taslak 2018’de Avrupa Konseyinde ve Parlamentosunda gö-
rüşülerek  “Hayat Boyu Öğrenme için Avrupa Yeterlilik Çerçevesi Tavsiye Kararı 
(AYÇ)” olarak resmen kabul edilmiştir (URL 5). 

AYÇ vasıtasıyla yeterlilikler,  bu yeterlilikler ile ilgisi olan kurum ve kuruluş-
lar,  iş dünyası ve bireyler tarafından daha iyi anlaşılması sağlanmış ve herkesin 
sahip olduğu yeterlilikleri başka ülkelerde kullanabilmesinin yolu açılmıştır  (URL 
6).   

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi bir üst çerçevedir. Bu üst çerçeve sayesinde her 
ülke kendi ulusal yeterlilik çerçevelerini AYÇ ile referanslandırarak kıyaslama ve 
işbirliği yapmayı mümkün kılmıştır. Bir bölgesel yeterlilik çerçevesi olan AYÇ sa-
dece formal eğitimi değil aynı zamanda tüm yaşam boyu öğrenme süreçlerini de 
kapsamaktadır. Tüm öğrenme ortamları için hiyerarşik olarak belirlenmiş 8 sevi-
yede kazanılması gereken ve seviye tanımlayıcısı olarak isimlendirilen bilgi, beceri 
ve yetkinlikler ise öğrenme kazanımları olarak ayrı ayrı tanımlanmıştır (URL 7). 
AYÇ Referans Seviyelerinde: 

Bilgi: Bir iş ya da öğrenme alanına ilişkin gerçekler, ilkeler, kuramlar ve uygula-
malar bütünüdür. AYÇ bağlamında bilgi, kuramsal ve/veya olgusal olarak tanım-
lanmaktadır.

Beceri: Görevleri yerine getirmek ve problemleri çözmek için bilgiyi kullanma ve 
uygulama yeteneğidir. AYÇ bağlamında beceri, bilişsel beceriler (mantıksal, sezgisel 
ve yaratıcı düşünmeyi içeren) veya uygulama becerileri (el becerisi ile yöntem, mal-
zeme, araç ve gereçlerin kullanımını içeren) olarak tanımlanmaktadır.

Yetkinlik: İş veya öğrenme ortamlarında, mesleki ve kişisel gelişimde bilgi ve be-
cerileri kullanmaya yönelik kanıtlanmış yetenek ve kişisel, sosyal ve/veya yöntem-
bilimsel yeteneklerdir. AYÇ bağlamında yetkinlik; sorumluluk ve bağımsızlık (oto-
nomi) anlamında tanımlanmaktadır (URL 8). 
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TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYÇ)

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu, MEB ve YÖK or-
taklığı ile bakanlıklar, kamu kurumları, işçi ve işveren sendikaları, öğrenci konsey-
leri, meslek kuruluşları ve ilgili sosyal paydaşların çalışmaları ile ortaya çıkmıştır  
(URL 9).   Bir ulusal yeterlilik çerçevesi olan TYÇ,  Avrupa Yeterlilikler Çerçe-
vesine uygun olacak bir biçimde oluşturulmuştur. Bu ulusal yeterlilik çerçevesi 
oluşturulurken örgün eğitimin tüm kademelerine ek olarak, mesleki eğitim ve di-
ğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik esasları belirlenmiştir (URL 10). 
Bu yeterlilikler öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği diplomalar, ustalık ve 
kalfalık belgeleri, yükseköğretim kurumlarının hazırladığı sertifika ve diplomalar, 
Mesleki Yeterlilik Kurumunun verdiği mesleki yeterlilik belgeleri ile uluslararası 
sözleşmeler ile yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilen belge ve sertifika-
lardır (URL 11).   TYÇ, yeni yeterliliklerin geliştirilmesi, mevcut yeterliliklerin 
iyileştirilmesi, önceki öğrenmelerin tanınması, yeterlilikler arası yatay ve dikey 
geçiş olanaklarının belirlenmesi ve yeterliliklerin uluslararası kıyaslanabilirliğinin 
sağlanmasına imkân tanımayı amaçlamaktadır (URL 12).

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Yapısı

TYÇ’nin yapısını seviye ve seviye tanımlayıcıları oluşturmaktadır. Yeterlilik 
türleriyle desteklenen seviyeler, seviye tanımlayıcılarıyla tanımlanmaktadır. Yeter-
lilik tür belirleyicileri ise yeterlilik türlerini tanımlanmaktadır. Yeterlilik türlerinin 
sınıflandırılmasını da yeterlilik kategorileri sağlamaktadır (URL 13).

 

Şekil 1. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Yapısı
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Seviyeler ve Seviye Tanımlayıcıları

TYÇ’ni meydan getiren sekiz (8) seviyeli yapı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Şekil 2. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Seviyeleri

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi,  1. seviye olan okulöncesinden başlayıp zorla-
şarak 8. seviye olan doktora derecesine doğru ilerlemektedir. Mesleki yeterlilikler 
ise 2. Seviyeden başlayıp yine 8. Seviyeye kadar devam etmektedir. Bu seviyeler 
için önceden belirlenmiş bilgi, beceri ve yetkinliklerden oluşan öğrenme kazanım-
ları bulunmaktadır. Her seviye tamamlandığında bireylere o seviyeye ait yeterlilik-
lerin kazanıldığını gösteren diploma ve belgeler verilmektedir (URL 14).
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Şekil 3. Seviye Tanımlayıcıları (URL 15)

Hayat bilgisi dersi bir ilkokul dersi olduğu için 8 seviyeli yapının 2. Seviyesine 
denk düşmektedir. 2. Seviyenin seviye tanımlayıcılarında bilgi, beceri ve yetkinlik-
ler şu şekilde tanımlanmıştır:

Bilgi: Bir iş veya öğrenme alanına ait başlangıç düzeyinde olgusal bilgiye sahip 
olma

Beceri: Görevleri yerine getirmek ve olası basit sorunları çözmek için gerekli 
bilgiyi kullanma temel becerisine sahip olma

Yetkinlik: Basit görevleri gözetim altında sınırlı özerklik ile gerçekleştirme ve 
hayat boyu öğrenme yaklaşımı kapsamında öğrenme ihtiyaçlarının farkında olma

Yeterlilik türü; Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin aynı düzeyinde bulunan ve 
çeşitli yönlerden (öğrenme kazanımları, işlevleri vb)  benzerliği olan yeterliliklerin 
sınıflandırıldığı yeterlilik gruplarını ifade etmektedir. Yeterlilik türüne Şekil 2’de 
görüldüğü gibi 4. seviyede Mesleki ve Teknik Eğitim Lise Diploması, Ustalık Bel-
gesi,  Lise Diploması ve Mesleki Yeterlilik Belgesi, 6. Seviyede ise Lisans diploması 
ve Mesleki Yeterlilik Belgesi örnek olarak verilebilir. Örnekte görüldüğü gibi aynı 
seviyede birden fazla yeterlilik türü olabilir. 

Aynı seviyede bulunan fakat işlevleri, kazanımları, kredi değerleri ve yöne-
limleri bakımından farklılıklar gösteren, yeterliliklerin birbirinden ayırt edilmesi-
ne imkân tanıyan yeterlilik türleri, yeterlilik türü belirleyicileri ile tanımlanmak-
tadır (URL 16). Yeterlilik türü belirleyicileri; yeterlilik türü adı, yeterliliği veren 
kuruluş, kategori, seviye, yönelim, kredi aralığı, program profili ve programın 
normal süresi, , anahtar yetkinlikler, öğrenme ortam ve kazanımları, ölçme de-
ğerlendirme yöntemleri, kalite güvencesi, ilerleme fırsatları, yeterliliği kazanma 
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koşulları, yeterliliğin yasal dayanağı bilgilerini barındırmaktadır (URL 17).  TYÇ 
için belirlenen yeterlilik kategorileri ise ana yeterlilikler, destekleyici yeterlilik-
ler, birim yeterlilikler ve özel amaçlı yeterliliklerdir  (URL 18).

Anahtar Yetkinlikler 

Anahtar yetkinlikler, hayat boyu öğrenme kapsamında her bireyin kazanması 
beklenen tanımlanmış sekiz yetkinliktir. Söz konusu çerçevede anahtar yetkinlik-
ler şu şekilde tanımlanmıştır (MEB, 2018):

1. 1Anadilde iletişim: Kavram, düşünce, fikir, duygu ve olguları hem sözlü 
hem de yazılı olarak ifade etme ve yorumlama (dinleme, konuşma, okuma 
ve yazma) ve eğitim ve öğretim, iş yeri, ev ve eğlence gibi her türlü sosyal 
ve kültürel bağlamda uygun ve yaratıcı bir şekilde dilsel etkileşimde bu-
lunmaktadır.

2. Yabancı dillerde iletişim: Çoğunlukla ana dilde iletişimin temel beceri 
boyutlarını paylaşmakta olup duygu, düşünce, gerçek ve fikirleri hem sözlü 
hem de yazılı olarak kişinin istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim, öğretim, iş 
yeri, ev ve eğlence gibi uygun bir dizi sosyal ve kültürel bağlamda anlama, 
ifade etme ve yorumlama becerisine dayalıdır. Yabancı dillerde iletişim, 
aracılık etme ve kültürlerarası anlayış becerilerini de gerektirmektedir. Bi-
reyin yeterlilik seviyesi, bireyin sosyal ve kültürel geçmişi, çevresi, ihtiyaçla-
rı ve ilgilerine bağlı olarak dinleme, konuşma, okuma ve yazma boyutları 
ile farklı diller arasında değişkenlik gösterecektir.

3. Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler: Mate-
matiksel yetkinlik, günlük hayatta karşılaşılan bir dizi problemi çözmek 
için matematiksel düşünme tarzını geliştirme ve uygulamadır. Sağlam bir 
aritmetik becerisinin üzerine inşa edilen süreç, faaliyet ve bilgiye vurgu 
yapılmaktadır. Matematiksel yetkinlik, düşünme (mantıksal ve uzamsal 
düşünme) ve sunmanın (formüller, modeller, kurgular, grafikler ve tablo-
lar) matematiksel modlarını farklı derecelerde kullanma beceri ve isteğini 
içermektedir.

 Bilimde yetkinlik, soruları tanımlamak ve kanıta dayalı sonuçlar üretmek 
amacıyla doğal dünyanın açıklanmasına yönelik bilgi varlığı ve metodo-
lojiden yararlanma beceri ve arzusuna atıfta bulunmaktadır. Teknolojide 
yetkinlik, algılanan insan istek ve gereksinimlerine karşılık olarak bilgi ve 
metodolojinin uygulanması olarak görülmektedir. Bilim ve teknolojide yet-

1 2018 Hayat bilgisi dersi öğretim programının unsurları ile anahtar yetkinlikler ilişkilendi-
rilirken bu sıraya göre kodlama yapılmıştır.
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kinlik, insan etkinliklerinden kaynaklanan değişimleri ve her bireyin va-
tandaş olarak sorumluluklarını kavrama gücünü kapsamaktadır.

4. Dijital yetkinlik: İş, günlük yaşam ve iletişim için bilgi toplumu tek-
nolojilerinin güvenli ve eleştirel şekilde kullanılmasını kapsamaktadır. 
Söz konusu yetkinlik, bilgi iletişim teknolojisi içinde bilgiye erişim ve 
bilginin değerlendirilmesi, saklanması, üretimi, sunulması ve alışverişi 
için bilgisayarların kullanılması ayrıca internet aracılığıyla ortak ağlara 
katılım sağlanması ve iletişim kurulması gibi temel beceriler yoluyla des-
teklenmektedir.

5. Öğrenmeyi öğrenme: Bireyin kendi öğrenme eylemini etkili zaman ve 
bilgi yönetimini de kapsayacak şekilde bireysel olarak veya grup halinde 
düzenleyebilmesi için öğrenmenin peşine düşme ve bu konuda ısrarcı olma 
yeteneğidir. Bu yetkinlik, bireyin var olan olanakları tanıyarak öğrenme 
gereksinim ve süreçlerinin farkında olmasını ve başarılı bir öğrenme ey-
lemi için zorluklarla başa çıkma yeteneğini kapsamaktadır. Bu yetkinlik, 
yeni bilgi ve beceriler kazanmak, işlemek ve kendine uyarlamak kadar reh-
berlik desteği aramak ve bundan yararlanmak anlamına da gelmektedir. 
Öğrenmeyi öğrenme, öğrenenleri bilgi ve becerilerin ev, iş yeri, eğitim ve 
öğretim ortamı gibi çeşitli bağlamlarda kullanılması ve uygulanması için 
önceki öğrenme ve yaşam deneyimlerine dayanılması yönünde harekete 
geçirmektedir. Motivasyon ve güven bireyin yetkinliği için çok önemlidir.

6. Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler: Bu yetkinlikler, kişisel, kişile-
rarası ve kültürlerarası yetkinlikleri içermekte; bireylerin, özellikle giderek 
farklılaşan toplumlarda sosyal ve çalışma yaşamına etkili ve yapıcı biçim-
de katılmalarına imkân tanıyacak; gerektiğinde çatışmaları çözecek özel-
liklerle donatılmasını sağlayan tüm davranış biçimlerini kapsamaktadır. 
Vatandaşlıkla ilgili yetkinlik ise, bireyleri, toplumsal ve siyasal kavram ve 
yapılara ilişkin bilgiye ve demokratik ve aktif katılım kararlılığına dayalı 
olarak medeni yaşama tam olarak katılmaları için donatmaktadır.

7. İnisiyatif alma ve girişimcilik: Bireyin düşüncelerini eyleme dönüştür-
me becerisini ifade etmektedir. Yaratıcılık, yenilik ve risk almanın yanında 
hedeflere ulaşmak için planlama yapma ve proje yönetme yeteneğini de 
içermektedir. Bu yetkinlik, herkesi sadece evde ve toplumda değil işlerine 
ait bağlam ve şartların farkında olabilmeleri ve iş fırsatlarını yakalayabil-
meleri için aynı zamanda iş yerinde desteklemekte; toplumsal ya da ticari 
etkinliklere girişen veya katkıda bulunan kişilerin ihtiyaç duydukları daha 
özgün bilgi ve beceri için de bir temel teşkil etmektedir. Etik değerlerin far-
kında olma ve iyi yönetişimi desteklemeyi kapsamaktadır.
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8. Kültürel farkındalık ve ifade: Müzik, sahne sanatları, edebiyat ve görsel 
sanatlar da dâhil olmak üzere çeşitli kitle iletişim araçları kullanılarak gö-
rüş, deneyim ve duyguların yaratıcı bir şekilde ifade edilmesinin öneminin 
takdir edilmesidir (MEB, 2018).

Anahtar yetkinliklerin hepsi birbiriyle ilişkilidir. TYÇ’nin yürürlüğe girmesi 
ile anahtar yetkinliklerin eğitim politikalarında yer almasına ve geniş çapta kaza-
nılmasına öncelik verilmiştir. Bu politikaların bir gereği olarak eğitim ve öğretim 
programlarında anahtar yetkinliklerin öğrenme kazanımları içerisinde yer al-
masına karar verilmiştir (MYK, 2015).

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİNİN HAYAT BİLGİSİ DERSİ 
ÖĞRETİM PROGRAMINA YANSIMALARI

Anahtar yetkinliklerin eğitim ve öğretim programları içerisinde yer alması-
nın bir gereklik olması nedeniyle bu yetkinlikler 2018 yılında güncellenen öğretim 
programlarına dahil edilmiştir.  Dolaysıyla bu anahtar yetkinlikler hayat bilgisi 
dersi öğretim programında da yer almıştır. Bireyleri 21. Yüzyılın bilgi toplumuna 
hazırlayan, yaşam boyu öğrenme anlayışıyla bireylerin gelişimlerini destekleyen,  
onların sosyal yaşama sorumlu ve etkin bir biçimde katılmalarını ve iş hayatında 
kolayca istihdam edilebilmelerini amaçlayan anahtar yetkinliklerin (MYK, 2015) 
temellerinin atılacağı ilk dersin hayat bilgisi dersi olması bu dersi Türkiye Yeter-
likler Çerçevesi açısından önemli kılmaktadır.  Çünkü hayat bilgisi dersi çocukla-
rın hem kendisini hem de çevresini tanımasını sağlayan aynı zamanda çevresiyle 
uyum içinde yaşayabilmesi için gerekli olan bilgi ve üst düzey düşünme becerile-
rinin (problem çözme, yaratıcı düşünme vb) temellerinin atıldığı bir derstir (Çi-
lenti, 1988). Ayrıca hayat bilgisi dersi vatandaşlık eğitim programının bir parçası 
olarak demokratik bir toplumdaki sorumluluk sahibi vatandaşlar için vazifelerine 
uygun amaçlar üreten ve hayat boyu devam edecek vatandaşlık becerilerinin ka-
zandırıldığı (Barth & Demirtaş, 1997) yani bilgiden çok beceri, davranış, tutum ve 
değerlerin kazandırıldığı bir derstir (Özdemir, 1998). Bu ders bireylerin temel ya-
şam becerilerini kazanacağı, bu becerileri kullanarak doğal, beşeri ve sanal çevrey-
le nasıl uyum içinde yaşayacağını öğreneceği aynı zamanda demokratik toplumun 
etkin bir üyesi olarak ihtiyaç duyacağı tutum, değer ve davranışları edineceği bir 
ders olarak anahtar yetkinliklerden özellikle sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkin-
liklerin kazandırılacağı özel bir derstir. Buna karşın tüm öğretim programlarında 
görüldüğü gibi hayat bilgisi dersi öğretim programında da adı geçen anahtar yet-
kinliklerin sadece isimleri ve açıklamaları verilmiş ancak bu yetkinliklerin öğre-
tim programının unsurları ile nasıl bir ilişkisinin olduğu belirtilmemiştir. Hayat 
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bilgisi dersi öğretim programında bu programın güncelleme sürecinde hangi iş-
lemlerden ve aşamalardan geçtiği madde madde verilmiş (MEB,2018) ancak bu 
maddeler içinde TYÇ’nin ve anahtar yetkinliklerin programa etkisi belirtilmemiş-
tir. Hayat bilgisi dersi öğretim programının organizasyon yapısına bakıldığında bu 
yapıda bilgi beceri ve davranışlarda bütünleşmiş yetkinliklerin yer almadığı görül-
mektedir. Aynı yetkinliklerin ayrı ayrı öğretim programlarında nasıl kazandırıla-
cağı öğretmenlere bırakılmıştır. Öğretim programlarında yer alan kazanımlarla 
8 anahtar yetkinlik arasında doğrudan ya da dolaylı ilişkisi hakkında programın 
uygulayıcıları olan öğretmenlerin bilgi sahibi olmaması bu yetkinliklerin etkili bir 
biçimde kazandırılmasına engel olacaktır. Ayrıca öğretim programlarının bu yet-
kinlikleri ne kadar desteklediği hakkında bir araştırma da mevcut değildir.  Bu 
bölümde hayat bilgisi dersi öğretim programı özelinde bu soruya cevap aranmak-
tadır.  

Hayat bilgisi dersi 1. sınıftan başlayıp 3. sınıfa kadar devam eden bir ilko-
kul dersidir.  Bundan dolayı bu ders TYÇ ‘nin 2. seviyesine tekabül etmektedir. 
TYÇ’nin 2. seviyesinde bir seviye tanımlayıcısı olan bilgi “Bir iş ya da öğrenme 
alanına dair başlangıç seviyesinde olgusal bilgiye sahip olma”,  beceri; “Vazifeleri 
yerine getirmek ve olası problemleri çözebilmek için gerekli olan bilgiyi kullanma ka-
biliyetine sahip olma”   yetkinlik ise “Basit görevleri gözetimli olarak sınırlı özerklik 
ile hayata geçirme ve öğrenme ihtiyaçlarının farkında olma” olarak tanımlanmış-
tır. Bu sebeple hayat bilgisi dersi öğretim programının TYÇ açısından bir değer-
lendirmesi yapılacaksa TYÇ’nin ikinci seviyesindeki seviye tanımlayıcılarına ve 8 
anahtar yetkinliğe göre yapılmalıdır. 

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Özel Amaçlarının TYÇ 
Açısından Değerlendirilmesi 

Hayat bilgisi dersi öğretim programında bu programın ana hedefinin; temel 
yaşam becerilerine sahip, sağlıklı ve güvenli bir yaşam süren, kendini tanıyan ya-
şadığı toplumun değerlerinin farkında olan, çevresine duyarlı, üreten, araştıran 
ve ülkesini seven fertler yetiştirmek (MEB,2018) olduğu belirtilmiştir. Dolayısıy-
la hayat bilgisi dersinin temel yaşam becerilerine sahip bireylerin yetiştirilmesi 
amacı ile TYÇ’nin bir seviye tanımlayıcısı olan beceri bileşeni arasında doğrudan 
bir ilişki olduğu görülmektedir. Yani hayat bilgisi dersinde temel yaşam becerile-
ri kazandırıldığında TYÇ seviye tanımlayıcısının beceri bileşeni de gerçekleşmiş 
olacaktır.  Hayat bilgisi dersi öğretim programında 14 özel amaç yer almaktadır. 
Aşağıdaki tablo 1’de hayat bilgisi dersinin özel amaçları ile ilişkilendirilen TYÇ’nin 
8 anahtar yetkinliği verilmiştir: 
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Tablo 1. Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Özel Amaçları ile İlişkili Olan 
Anahtar Yetkinlikler

Özel Amaçlar Yetkinlik No
1. Kendini ve yaşadığı çevreyi tanır. 6
2. Aile ve toplumun temel değerlerine sahip olur. 6
3. Millî, manevi ve insani değerleri yaşantısal hâle getirir. 6
4. Kişisel gelişimini sağlamak için yapması gerekenlerin farkında olur. 7
5. Kişisel bakım becerilerini geliştirir. -
6. Sağlıklı ve güvenli yaşam sürme bilinci edinir. -
7. Sosyal katılım becerisi kazanır. 6
8. Zamanı ve mekânı algılama becerisi edinir. 3
9. Kaynakları verimli kullanma becerisi geliştirir. 6
10. Öğrenmeyi öğrenme becerisi kazanır. 5
11. Temel düzeyde bilimsel süreç becerilerini kazanır. 3-5
12. Ülkesini sever, tarihî ve kültürel değerlerini yaşatmaya istekli olur. 8
13. Doğaya ve çevreye karşı duyarlı olur. 6
14. Bilgi ve iletişim teknolojilerini amacına uygun olarak kullanır. 4

Hayat bilgisi dersi öğretim programının 14 özel amacı ile TYÇ’nin 8 anahtar 
yetkinliği arasındaki ilişki incelendiğinde daha çok bu özel amaçların sosyal ve 
vatandaşlıkla ilgili yetkinlikleri (6) desteklediği görülmektedir. Bireyin sosyal ve 
vatandaşlıkla ilgili yetkinliklere sahip olabilmesi için öncelikle kendisini ve içinde 
yaşayacağı sosyal çevreyi tanıması gerekir. Bireylerin, giderek farklılaşan toplum-
larda iş hayatına ve toplumsal yaşama daha etkin ve daha yapıcı bir şekilde katıl-
malarına fırsat verecek,  gerektiğinde çatışmaları çözecek özelliklere sahip olabil-
mesi için ilk olarak toplumun yapı taşı olan ailenin ve toplumun temel değerler 
bilgisine ve bu değerler bilgisini toplumsal yaşamında davranış olarak göstermeye 
istekli olması gerekir. Bu isteklilik bireylerin milli, manevi ve insani değerleri ya-
şantısal hale getirmesini sağlar. Demokratik toplumun aktif bir üyesi olabilmesi ve 
medeni yaşama tam olarak katılabilmesi için de bireylerin sosyal katılım becerisi-
ne sahip olması gerekir.  

TYÇ’de sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinliğin (6) tanımından yola çıkıl-
dığında hayat bilgisi dersi öğretim programının  “Kaynakları verimli kullanma 
becerisi geliştirir.” ve “Doğaya ve çevreye karşı duyarlı olur.” özel amaçlarıyla anah-
tar yetkinlikler arasında doğrudan bir ilişki kurulamamıştır. Bu durum anahtar 
yetkinliklerin içeriklerinin/tanımlarının öğretim programlarını tam olarak yan-
sıtmamasından, kapsamamasından kaynaklanmaktadır. Ancak bu özel amaçlar 
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sorumluluk duygusuna sahip ekolojik vatandaşların özellikleridir. Bu nedenle bu 
özel amaçların sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinliklerle dolaylı bir ilişkisinin ol-
duğu düşünülmektedir. 

İnsiyatif alma ve girişimcilik yetkinliği (7) bireyin sahip olduğu kişilik özel-
likleri ile yakından ilgilidir.  Psikologlara göre, kendine güvenme, başarıya ihtiyaç 
duyma, riske katlanabilme istekliliği ve belirsizliklere dayanma gibi kişisel özel-
likler insanların girişimciliği seçmesini etkilemektedir (Özkul ve Dulupçu, 2007).  
Dolayısıyla bireyin düşüncelerini eyleme dönüştürebilmesi, yaratıcı olması, yeni-
lik ve risk almaya açık olması,  hedeflerine ulaşmak için planlama yapma ve pro-
je yönetme yeteneğine sahip olabilmesi için öncelikle kişisel gelişimini arttırmak 
için neler yapması gerektiğinin farkında olması gerekir. Bu özel amaç bu nedenle 
insiyatif alma ve girişimcilik yetkinliği ile ilişkilendirilmiştir. 

Öğrenmeyi öğrenme yetkinliği (5) hayat bilgisi dersi öğretim programının 
özel amaçları içinde doğrudan yer almaktadır. Ayrıca temel düzeyde bilimsel süreç 
becerilerini kazanır, özel amacı da öğrenmeyi öğrenme yetkinliğini destekleyen 
bir özel amaçtır. Öğrenmeyi öğrenmek demek, yeni bilgi ve beceriler edinmek, 
bunları kendine uygun hale getirmek için rehberlik desteğinden yararlanmak 
olarak tanımlanabilir. Meydan’a (2004) göre bilgili insan; bilginin farkında olan, 
bu bilgiye ulaşmanın yöntemlerini bilen, ulaştığı bilgiyi anlamlandırarak öğrene-
bilen, öğrenmiş olduğu bilgilerden yeni bilgiler üreten ve ürettiği bilgileri sorun 
çözmede kullanan kişidir. Bu kişilerin temel özelliği bilimsel süreç becerilerini 
etkili bir biçimde kullanabilmesidir. Öğrenmenin öğrenildiği eğitim ortamlarında 
bilgiye ulaşabilmek için bilimsel süreç becerilerini öğrencilerin sıklıkla kullanma-
sı gerekir (Abruscato’dan aktaran   Can ve Uluçınar-Sağır, 2019: 1451). 

Kültürel farkındalık ve ifade anahtar yetkinliği (8) için yapılan tanıma ba-
kıldığında kültürel farkındalık kavramını açık bir şekilde ifade etmediği söylene-
bilir. Kültürel farkındalık, kültür bilgisinin bir ileri adımı olarak, kültürler arasın-
daki farklılıklara dair önyargı geliştirmeden benzer ve farklı yönlerini keşfetme 
sürecidir (Saraç ve Arıkanç, 2010: 47). Byram (1997) beş unsurlu kültürlerarası 
iletişim becerisi modelinde kültürel farkındalığı değerlendirmeler yapmak için 
kendi kültüründe ve farklı kültürdeki tutum, uygulama ve ürünleri kullanabil-
me yeteneği olarak tanımlamıştır.  Bu tanımlardan hareketle hayat bilgisi dersi 
öğretim programının “Ülkesini sever, tarihî ve kültürel değerlerini yaşatmaya is-
tekli olur” özel amacının kültürel farkındalık ve ifade anahtar yetkinliği ile ilişki-
li olduğu söylenebilir. Çünkü kültürel farkındalık için bireylerin ilk önce kendi 
kültürünün farkında olması ve kendi kültürüne ait unsurları hayata geçirmesi 
beklenir. Ancak hayat bilgisi dersi öğretim programının özel amaçları arasında 
diğer kültürlerin farkındalığına yönelik doğrudan bir özel amacın bulunmaması 
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bu yetkinliğin ilkokulun 3. Sınıfından sonra kazandırılmak istendiğini bizlere dü-
şündürmektedir.   

Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler (3) ile iliş-
kili olan “zamanı ve mekânı algılama becerisi geliştirir” özel amacı daha çok mate-
matiksel yetkinliğin uzamsal düşünmeyi gerektiren boyutu ile ilişkilidir. Uzamsal 
düşünme bir cismi, şekli ya da görüntüyü zihinde canlandırabilme becerisi olarak 
tanımlanabilir (Turgut, Yenilmez ve Balbağ, 2017).  “Temel düzeyde bilimsel süreç 
becerilerini kazanır.” özel amacı doğrudan bilimde yetkinlik ile ilişiklidir. 

Dijital yetkinlik (4); hayat bilgisi dersi öğretim programının ““Bilgi ve iletişim 
teknolojilerini amacına uygun olarak kullanır” özel amacı ile doğrudan ilişkilidir. 

Anadilde iletişim yetkinliği (1) ve yabancı dillerde iletişim yetkinliği (2) 
ile ilişkili bir özel amaç ise bulunmamaktadır. 

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında Yer Alan Becerilerin TYÇ Açısın-
dan Değerlendirilmesi

Hayat bilgisi dersi öğretim programında (MEB, 2018) yer alan beceriler ile 
ilişkili olan anahtar yetkinlikler tablo 2’de verilmiştir: 

Tablo 2. Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Becerileri ile Doğrudan İlişkili 
Olan Anahtar Yetkinlikler

Beceriler
Anahtar 
Yetkinlik 

No
Beceriler

Anahtar 
Yetkinlik 

No
1. Araştırma 3- 5 13. Kendini Koruma -
2. Bilgi ve İletişim Tek. Kullan-
ma 4-5 14. Kendini Tanıma 6-7

3. Değişim ve Sürekliliği Algı-
lama 8 15. Kişisel Bakım -

4. Dengeli Beslenme - 16. Kurallara Uyma 6
5. Doğayı Koruma 6 17. Mekânı Algılama 3
6. Girişimcilik 7 18. Millî ve Kültür Değerleri 

Tanıma 8

7. Gözlem 3-5 19. Öz Yönetim 7
8. İletişim 1-6-7 20. Sağlığını Koruma -
9. İş Birliği 6-7 21. Sorun Çözme 6-7
10. Karar Verme 6-7 22. Sosyal Katılım 6
11. Kariyer Bilinci Geliştirme 7 23. Zaman Yönetimi 7
12. Kaynakların Kullanımı 6
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Hayat bilgisi dersi öğretim programında toplam 23 beceri bulunmaktadır. Bu 
becerilerden 19 tanesi 7 anahtar yetkinlikle ile ilişkilendirilmiştir. Yabancı diller-
de iletişim yetkinliği (2) ile ilişkili bir beceri bulunmamaktadır. Becerilerle en 
fazla ilişkilendirilen yetkinlik sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler (6) ile 
insiyatif alma ve girişimcilik yetkinliği (7) iken en az ilişkilendirilen yetkinlik 
dijital yetkinliktir (4). 

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Anahtar 
Yetkinlikler ile İlişkisi

Kazanımlarla anahtar yetkinlikler ilişkilendirilirken hem kazanım ifadeleri, 
kazanımın açıklamaları hem de anahtar yetkinliklerin tanımları dikkate alınmış-
tır. Kazanım ifadelerinde bu ifadenin fiilleri/yüklemleri anahtar yetkinliklerin 
ilişkilendirilmesinde belirleyici olmuştur. Örneğin “HB.1.6.2. Yakın çevresinde 
bulunan bitkileri gözlemler” kazanımının yüklemi olan gözlem kelimesi hem bi-
limsel araştırmalarda kullanılan bir veri toplama tekniği hem de bireyin kendi öğ-
renme eylemi için gerekli olan bir beceridir. Bu sebeple bu kazanım hem matema-
tiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler (3) ile ilişkilendirilmiş 
hem de öğrenmeyi öğrenme yetkinliği (5) ile ilişkilendirilmiştir. ”HB.1.4.5. Acil 
durumlarda yardım almak için arayacağı kurumların telefon numaralarını bilir” 
kazanımı hem içerik açısından hem de yüklemi açısından herhangi bir anahtar 
yetkinlikle ilişkilendirilememiştir. Bazı kazanımların ise birden fazla anahtar yet-
kinlikle ilişkili olduğu görülmüştür.  Buna göre 1. Sınıf hayat bilgisi dersi öğretim 
programı (MEB., 2018)  kazanımlarının ilişkili olduğu anahtar yetkinlikler tablo 
3’te verilmiştir: 
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Tablo 3. Birinci Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı Kazanımları ile İlişkili 
Olan Anahtar Yetkinlikler

Ünite K.S. Kazanımlar Yet. 
No

O
ku

lu
m

uz
da

 H
ay

at

1 HB.1.1.1. Sınıf içi tanışma etkinliğine katılır. 1-6

2 HB.1.1.2. Kendisiyle akranları arasındaki benzer ve farklı yönleri 
ayırt eder 6

3 HB.1.1.3. Okula geliş ve okuldan gidişlerde güvenlik kurallarına 
uyar. 6

4 HB.1.1.4. Sınıfının okul içindeki yerini bulur. 3

5 HB.1.1.5.Sınıf içerisinde bulunan ders araç ve gereçleri ile şeref 
köşesini tanır. 6

6 HB.1.1.6.Bayrak töreninde nasıl davranması gerektiğini kavrar. 8
7 HB.1.1.7. Okulunun bölümlerini tanır. 3
8 HB.1.1.8.Tuvalet kullanma ve temizlik alışkanlığı geliştirir. -
9 HB.1.1.9.Okul çalışanlarını tanır. -

10 HB.1.1.10.İhtiyaç duyduğu durumlarda okul çalışanlarından 
yardım alır. 6

11 HB.1.1.11. Sınıf içi kuralları belirleme sürecine katılır. 6
12 HB.1.1.12. Okul kurallarına uyar. 6
13 HB.1.1.13. Okulda iletişim kurarken nezaket kurallarına uyar. 1
14 HB.1.1.14. Okul içi etkinliklerde görev almaya istekli olur. 6
15 HB.1.1.15. Oyunlara katılmaya ve oyun oynamaya istekli olur. 6
16 HB.1.1.16. Okulla ilgili olumlu duygu ve düşünceler geliştirir. 6
17 HB.1.1.17. Kullanacağı ders araç ve gereçlerini seçer. -

Ev
im

iz
de

 H
ay

at

18 HB.1.2.1. Aile bireylerini tanıtır. 1
19 HB.1.2.2. Aile hayatının önemini kavrar. 6
20 HB.1.2.3. Evinin yerini tarif eder. 3

21 HB.1.2.4. Evde aile bireyleri ile iletişim kurarken nezaket kural-
larına uyar. 1

22 HB.1.2.5. Evdeki kaynakları verimli bir şekilde kullanır. 6
23 HB.1.2.6. Gün içerisinde neler yapabileceğini planlar. 7
24 HB.1.2.7. İstek ve ihtiyaçları arasındaki farkı ayırt eder. 6
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Sa
ğl

ık
lı 

H
ay

at
25 HB.1.3.1. Kişisel bakımını düzenli olarak yapar. -

26 HB.1.3.2. Sağlığını korumak için alması gereken önlemleri fark 
eder. -

27 HB.1.3.3. Sağlığı için yararlı yiyecek ve içecekleri seçer. -
28 HB.1.3.4. Gün içerisinde öğünlere uygun ve dengeli beslenir. -

29 HB.1.3.5. Temizlik kurallarına dikkat ederek kendisi için yiyecek 
hazırlar. -

30 HB.1.3.6. Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 6

31 HB.1.3.7. Kitle iletişim araçlarını kullanırken beden sağlığını ko-
rumaya özen gösterir. 4

G
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32 HB.1.4.1. Okulda ve evde güvenlik kurallarına uyar. -

33 HB.1.4.2. Okula geliş ve okuldan gidişlerde insanların trafikteki 
davranışlarını gözlemler. 3-5-6

34 HB.1.4.3. Okula geliş ve gidişlerinde trafik kurallarına uyar. 6

35 HB.1.4.4. Çevresindeki kişilerle iletişim kurarken güvenlik kural-
larını uygular. 6

36 HB.1.4.5. Acil durumlarda yardım almak için arayacağı kurumla-
rın telefon numaralarını bilir. -

37 HB.1.4.6. Teknolojik araç ve gereçleri güvenli bir şekilde kullanır. 4
38 HB.1.4.7. Kendisi için güvenli ve güvensiz alanları ayırt eder. -

Ü
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39 HB.1.5.1. Yaşadığı yeri bilir. -

40 HB.1.5.2. Yakın çevresindeki tarihî, doğal ve turistik yerleri fark 
eder. 8

41 HB.1.5.3. Ülkemizin genel özelliklerini tanır. 6

42 HB.1.5.4. Ülkemizde, farklı kültürlerden insanlarla bir arada ya-
şadığını fark eder. 8

43 HB.1.5.5. Atatürk’ün hayatını bilir. 6

44 HB.1.5.6. Millî gün, bayram, tören ve kutlamalara katılmaya is-
tekli olur. 6

45 HB.1.5.7. Dinî gün ve bayram kutlamalarına istekle katılır. 6
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46 HB.1.6.1. Yakın çevresinde bulunan hayvanları gözlemler. 3-5
47 HB.1.6.2. Yakın çevresinde bulunan bitkileri gözlemler. 3-5

48 HB.1.6.3. Yakın çevresinde bulunan hayvanları ve bitkileri koru-
maya özen gösterir. 6

49 HB.1.6.4. Doğayı ve çevresini temiz tutma konusunda duyarlı 
olur. 6

50
HB.1.6.5. Geri dönüşümü yapılabilecek maddeleri ayırt 
eder.

6

51 HB.1.6.6. Güneş, Ay, Dünya ve yıldızları gözlemler. 3-5
52 HB.1.6.7. Mevsimleri ve özelliklerini araştırır. 3-5

53
HB.1.6.8. Mevsimlere göre doğada meydana gelen değişik-
likleri kavrar.

3

1. sınıf hayat bilgisi dersi öğretim programında toplam 53 kazanım bulun-
maktadır. Bu kazanımların 41 tanesi 7 anahtar yetkinlik ile ilişkilidir.  Bu yetkin-
likler anadilde iletişim (1), sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler (6), öğrenmeyi 
öğrenme (5), matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler (3), 
kültürel farkındalık ve ifade (8), insiyatif alma ve girişimcilik yetkinliği (7) ve di-
jital yetkinliktir (4). Yabancı dillerde iletişim yetkinliği (2) ile ilişkili bir kazanım 
bulunmamaktadır. Anahtar yetkinliklerle ilişkili kazanımların daha çok okulda 
hayat, evimizde hayat, ülkemizde hayat ve doğada hayat ünitelerinde olduğu en az 
ilişkilendirilen kazanımların ise sağlıklı hayat ve güvenli hayat ünitelerinde oldu-
ğu görülmektedir.

Grafik 1. Birinci Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının  
Anahtar Yetkinliklere Göre Dağılımı
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Hayat bilgisi dersi öğretim programı 1.sınıf düzeyinde, anahtar yetkinlikler 
içinde kazanımlarla en fazla ilişkili olan yetkinlik sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yet-
kinlik en az ise insiyatif alma ve girişimcilik yetkinliğidir.  Anahtar yetkinlikler-
le ilişkili olan 41 kazanımın 24 tanesi sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinliklerle 
ilişkilidir. Kazanımların 9 tanesi matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide te-
mel yetkinlikler, 5 tanesi öğrenmeyi öğrenme, 4 tanesi anadilde iletişim, 3 tanesi 
kültürel farkındalık ve ifade,  2 tanesi dijital yetkinlik, 1 tanesi insiyatif alma ve 
girişimcilik yetkinliği ile ilişkilidir. Yabancı dillerde iletişim yetkinliğiyle ilişkili 
bir kazanım bulunmamaktadır. 

Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikle ilişkili olan kazanımlara bakıldığın-
da daha çok sosyal beceriler (iletişim, sosyal katılım), toplumsallaşma/sosyalizas-
yon ve vatandaşlık sorumlulukları (bitki ve hayvanları, koruma, geri dönüşümü 
olan maddeleri ayırma) ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlara yönelik kazanımlar 
ve bireylerin toplumsal ve siyasal yapılarla ilgili kavram ve yapılara ilişkin kaza-
nımlar (HB.1.5.6. Millî gün, bayram, tören ve kutlamalara katılmaya istekli olur.)  
olduğu görülmektedir. 

Tablo 3’te görüldüğü gibi matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel 
yetkinlikler ile ilişkili olan 3 kazanım uzamsal öğrenme ile ilişkili kazanımlar-
dır. Uzamsal öğrenme uzamsal düşünmeyi gerektirir. Uzamsal düşünme; bireyin 
kendi konumuna göre uzaydaki diğer konumlar ile ilgili yapılan işlemleri anlama 
çabasıdır (Clements, 1998).  Konumla ilgili olan bu 3 kazanım da uzamsal düşün-
meyi destekleyen kazanımlardır. Bilimde yetkinlikle ilişkili 5 kazanım bireylerde 
doğal ve beşeri dünyanın açıklanmasına yönelik metodolojiden yararlanmak için 
kullanacakları gözlem ve araştırma becerilerini geliştirmeyi, bir kazanım ise doğal 
dünyanın açıklanmasına yönelik bilgi varlığını geliştirmeyi amaçlamaktadır.  

Öğrenmeyi öğrenme yetkinliği bireylerin kendi öğrenmelerinde aktif rol al-
malarını gerektiren yöntemleri kullanmalarını gerektirir. 1. sınıf hayat bilgisi dersi 
öğretim programında yer alan kazanımların 5 tanesi öğrencilerde, bu yöntemler-
den gözlem ve araştırma becerilerini kullanmalarını teşvik eden kazanımlardır.  

Anadilde iletişim yetkinliği ile ilişkili olan kazanımlar aile içi iletişim bece-
risi ve sınıf arkadaşlarıyla tanışma becerisi ile ilgili kazanımlardır. Kültürel far-
kındalık ve ifade yetkinliği ile ilişkili olan 2 kazanım milli kültür unsurları ile 
ilgili iken 1 tanesi farklı kültürlerin farkındalığı ile ilgilidir. 

Dijital yetkinlikle ilişkili olan iki kazanımda teknolojinin olumsuz etkilerine 
karşı bireylerin beden ve ruh sağlığını korumaya yönelik kazanımlardır. Program-
da İnsiyatif alma ve girişimcilik yetkinliği ile ilişkili olan tek kazanım küçük 
yaştan bireylere zamanını ve hayatını planlama becerisi kazandırmayı amaçla-
maktadır.  
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Tablo 4.  İkinci Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı Kazanımları ile İlişkili 
Olan Anahtar Yetkinlikler

Ünite K.S. Kazanımlar Yet. 
No

O
ku

lu
m

uz
da

 H
ay

at

1 HB.2.1.1. Kendini farklı özellikleriyle tanıtır. 1-6
2 HB.2.1.2. Bireysel farklılıklara saygı duyar. 6

3 HB.2.1.3. Ders araç ve gereçlerini günlük ders programına göre 
hazırlar. 7

4 HB.2.1.4. Sınıfla ilgili konularda karar alma süreçlerine katılır. 6
5 HB.2.1.5. Okulunun yakın çevresini tanıtır. 3

6 HB.2.1.6. Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gös-
terir. 6

7 HB.2.1.7. Sınıfta ve okulda yapılan etkinliklerde grupla çalışma 
kurallarına uyar. 6

8 HB.2.1.8. Okulda iletişim kurarken kendini anlaşılır ve açık bir 
dille ifade eder. 1

9 HB.2.1.9. Okulda iletişim kurarken dinleme kurallarına uyar. 1
10 HB.2.1.10. Okulda arkadaşlarıyla oyun oynarken kurallara uyar. 6

11 HB.2.1.11. Okulda parasını ihtiyaçları doğrultusunda bilinçli 
bir şekilde harcar. 6

Ev
im

iz
de
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ay

at

12 HB.2.2.1. Yakın akrabalarını tanıtır. 1
13 HB.2.2.2. Akrabalık ilişkilerinin önemini kavrar. 6
14 HB.2.2.3. Yaşadığı evin adresini bilir. 3

15 HB.2.2.4. Evde, üzerine düşen görev ve sorumluluklarını fark 
eder. 6

16 HB.2.2.5. Aile içi karar alma süreçlerine katılır. 6

17 HB.2.2.6. Evdeki kaynakları tasarruflu kullanmanın aile bütçe-
sine katkılarını araştırır. 5-6

18 HB.2.2.7. Yakın çevresindeki yardıma ihtiyaç duyan insanlara 
karşı duyarlı olur. 6

19 HB.2.2.8. Gün içerisinde planladığı işleri uygular. 7
20 HB.2.2.9. İstek ve ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre listeler. 6
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21 HB.2.3.1. Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, 
uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. -

22 HB.2.3.2. Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. -
23 HB.2.3.3. Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 6
24 HB.2.3.4. Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. -

25 HB.2.3.5. Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri 
tanır. 6

26 HB.2.3.6. Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan 
sağlığına etkilerini fark eder. -

27 HB.2.3.7. Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. -

G
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28 HB.2.4.1. Ulaşım türlerini ve araçlarını sınıflandırır. 3

29 HB.2.4.2. Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kural-
larına uyar. 6

30 HB.2.4.3. Trafikte yardıma ihtiyaç duyan bireylere yardımcı 
olur. 6

31 HB.2.4.4. Acil durumlarda yardım alabileceği kurumları ve ki-
şileri bilir. 6

32 HB.2.4.5. Teknolojik araç ve gereçlerin güvenli bir şekilde kulla-
nımı konusunda duyarlı olur. 4

33 HB.2.4.6. Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kul-
lanır. -

Ü
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34 HB.2.5.1. Harita ve küre üzerinde ülkesini, başkentini ve yaşa-
dığı yeri gösterir. 3

35 HB.2.5.2. Türk bayrağının ve İstiklâl Marşı’nın vatanı ve milleti 
için önemini fark eder. 6

36 HB.2.5.3. Atatürk’ün çocukluğunu araştırır. 5-6
37 HB.2.5.4. Millî gün ve bayramların önemini kavrar. 6
38 HB.2.5.5. Dinî gün ve bayramların önemini kavrar. 6
39 HB.2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel miras ögelerini araştırır. 8

40 HB.2.5.7. Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanların yaşam 
şekillerine ve alışkanlıklarına saygı duyar. 6-8

41 HB.2.5.8. Yakın çevresinde yapılan üretim faaliyetlerini gözlem-
ler. 3-5
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42 HB.2.6.1. Bitki ve hayvanların yaşaması için gerekli olan şartları 
karşılaştırır. 3-5

43 HB.2.6.2. Bitki yetiştirmenin ve hayvan beslemenin önemini 
fark eder. 6

44 HB.2.6.3. Yakın çevresindeki doğal unsurların insan yaşamına 
etkisine örnekler verir. 3

45 HB.2.6.4. Tüketilen maddelerin geri dönüşümüne katkıda bu-
lunur. 6

46 HB.2.6.5. Doğa olaylarını tanır. 3
47 HB.2.6.6. Doğal afetlere örnekler verir. 3

48 HB.2.6.7. Doğa olayları ve doğal afetlere karşı alınabilecek ön-
lemleri açıklar. 6

49 HB.2.6.8. Güneş’i gözlemleyerek yönleri gösterir. 3-5

50 HB.2.6.9. Dünya’nın şekli ve hareketlerinin insan yaşamına et-
kilerini araştırır. 3-5

2. sınıf hayat bilgisi dersi öğretim programında toplam 50 kazanım bulun-
maktadır.  Bu kazanımlardan 44 tanesi 7 anahtar yetkinlikle ilişkilendirilmiştir.  
Bu yetkinlikler anadilde iletişim yetkinliği (1), sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkin-
likler (6), Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler (3), öğ-
renmeyi öğrenme (5),  kültürel farkındalık ve ifade (8), insiyatif alma ve girişimci-
lik yetkinliği (7) ve dijital yetkinliktir (4). Yabancı dillerde iletişim yetkinliği (2) ile 
ilişkili bir kazanım bulunmamaktadır. Anahtar yetkinliklerle ilişkili kazanımların 
daha çok okulda hayat, evimizde hayat, ülkemizde hayat ünitelerinde; en az ise 
sağlıklı hayat, güvenli hayat ve doğada hayat ünitelerinde olduğu görülmektedir.

Grafik 2. İkinci Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı  
Kazanımlarının Anahtar Yetkinliklere Göre Dağılımı
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Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı 2.sınıf düzeyinde anahtar yetkinlik-
ler içinde kazanımlarla en fazla ilişkili olan yetkinlik 26 kazanımla yine sosyal ve 
vatandaşlıkla ilgili yetkinliktir.  Kazanımların 11 tanesi matematiksel yetkinlik ve 
bilim/teknolojide temel yetkinlikler,  6 tanesi öğrenmeyi öğrenme, 4 tanesi anadil-
de iletişim, 2 tanesi kültürel farkındalık ve ifade,  2 tanesi insiyatif alma ve girişim-
cilik, 1 tanesi dijital yetkinlik ile ilişkilidir. Yabancı dillerde iletişim yetkinliğiyle 
ilişkili bir kazanım ise bulunmamaktadır. 

Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinliklerin; bireylerin karar alma süreçleri-
ne katılımı, bireysel, toplumsal ve vatandaşlık sorumlulukları, toplumsal değerler, 
kültürlerarası ilişkileri belirleyen değerler, sosyal beceriler ve sosyal kurumların 
bilgisiyle ilgili kazanımlarla ilişkili olduğu görülmektedir.  

Anadilde iletişim yetkinliği ile ilişkili olan kazanımlar kendini ifade etme ve 
okul içi iletişim becerisi ile ilgili kazanımlardır. 

Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler ile ilişkili 
olan 11 kazanımın 5’i matematiksel yetkinlikle, 6’sı da bilimde yetkinlikle ilişkili-
dir. Matematiksel yetkinlikle ilişkili olan 5 kazanımın 4’ü 1. Sınıf kazanımlarında 
olduğu gibi matematiksel yetkinliği geliştiren uzamsal düşünme ve öğrenme ile 
ilişkili iken, 1 kazanım ise bireylerde sınıflama becerisini geliştirmeyi amaçlamak-
tadır. Bilimde yetkinlikle ilişkili olan 6 kazanımdan 3’ü doğa ve doğa olaylarıyla 
ilgili karşılaştırma, gözlem ve araştırma becerilerinin işe koşulmasını gerektiren 
kazanımlar iken diğer 3 kazanım doğa ve doğal olaylarını anlamak için gerekli 
olan bilgi varlığını geliştirmeyi amaçlamaktadır.   

Öğrenmeyi öğrenme yetkinliği ile ilişkili olan kazanımlar öğrencinin aktif bir 
öğrenme içerisinde olduğu araştırma, gözlem ve karşılaştırma yapma gibi yöntem-
lere başvurmalarını istemektedir.  

Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği ile ilişkili olan 2 kazanımda ülke-
mizde hayat ünitesinde bulunmaktadır. Bu kazanımlardan bir tanesi öğrencilerin 
kendi kültürel mirasını tanımasını diğeri ise farklı kültürdeki insanların yaşam 
biçimlerine saygı duymayı öğrenmesini sağlayan kazanımlardır.  2. sınıf hayat bil-
gisi dersi öğretim programında dijital yetkinlikle ilişkili olan tek kazanım güvenli 
hayat ünitesinde bulunan “Teknolojik araç ve gereçlerin güvenli bir şekilde kulla-
nımı konusunda duyarlı olur”  kazanımıdır.  

İnsiyatif alma ve girişimcilik yetkinliği ile ilişkili olan kazanımlar girişimci 
bireylerin temel özelliklerinden biri olan planlama becerisini geliştirmeyi amaçla-
yan kazanımlardır.
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Tablo 5. Üçüncü Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı Kazanımları ile İlişkili 
Olan Anahtar Yetkinlikler

Ünite K.S. Kazanımlar Yet. 
No

O
ku

lu
m

uz
da

 H
ay

at

1 HB.3.1.1. Güçlü yönlerini ve güçlendirilmesi gereken yönlerini 
fark eder. 6-7

2 HB.3.1.2. Davranışlarının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etki-
lediğini fark eder. 6

3 HB.3.1.3. Arkadaşlarının davranışlarının kendisini nasıl etkile-
diğini fark eder. 6

4 HB.3.1.4. Arkadaşlık sürecinde dikkat edilmesi gereken husus-
ları kavrar. 6

5 HB.3.1.5. Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 3
6 HB.3.1.6. Okulunun bireysel ve toplumsal katkılarının fark eder. 6

7 HB.3.1.7. Okuldaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmayla ilgili 
çalışmalara katılmaya istekli olur. 6

8 HB.3.1.8. Okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarını okul ortamında de-
mokratik yollarla ifade eder. 1-6

9 HB.3.1.9. Okul kaynaklarının etkili ve verimli kullanımına yö-
nelik özgün önerilerde bulunur. 6

10 HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini araştırır. 5-7

Ev
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11 HB.3.2.1. Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri 
ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 3-5-8

12 HB.3.2.2. Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından öne-
mine örnekler verir. 6

13 HB.3.2.3. Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 3

14 HB.3.2.4. Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine 
getirir. 6

15 HB.3.2.5. Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımı-
za olan katkılarına örnekler verir. 4

16 HB.3.2.6. Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yö-
nelik özgün önerilerde bulunur. 6

17 HB.3.2.7. Planlı olmanın kişisel yaşamına olan katkılarına ör-
nekler verir. 7

18 HB.3.2.8. İstek ve ihtiyaçlarını karşılarken kendisinin ve ailesi-
nin bütçesini korumaya özen gösterir. 6
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19 HB.3.3.1. Kişisel bakımını yaparken kaynakları verimli kullanır. 6

20 HB.3.3.2. Yiyecek ve içecekler satın alınırken bilinçli tüketici 
davranışları gösterir. 6

21 HB.3.3.3. Sağlığını korumak için mevsimlere özgü yiyeceklerle 
beslenir. -

22 HB.3.3.4. Sağlığını korumak için yeterli ve dengeli beslenir. -

23 HB.3.3.5. Kendisinin ve toplumun sağlığını korumak için ortak 
kullanım alanlarında temizlik ve hijyen kurallarına uyar. 6
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24 HB.3.4.1. Trafik işaretleri ve işaret levhalarını tanıtır. -

25 HB.3.4.2. Trafikte kurallara uymanın gerekliliğine örnekler ve-
rir. 6

26 HB.3.4.3. Yakın çevresinde meydana gelebilecek kazaları önle-
mek için alınması gereken tedbirleri açıklar. -

27 HB.3.4.4. Acil bir durum olduğunda ne yapacağını ve kimler-
den yardım isteyebileceğini açıklar. 6

28 HB.3.4.5. Güvenliğini tehdit eden bir kişi olduğunda ne 
yapacağını ve kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar. 6

29 HB.3.4.6. Günlük yaşamında güvenliğini tehdit edecek bir du-
rumla karşılaştığında neler yapabileceğine örnekler verir. 6

30 HB.3.4.7. Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kul-
lanır. -

Ü
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31 HB.3.5.1. Yakın çevresinde bulunan yönetim birimlerini ve yö-
neticilerini tanır. 6

32 HB.3.5.2. Ülkemizin yönetim şeklini açıklar. 6

33 HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihî, doğal ve turistik yer-
lerin özelliklerini tanıtır. 8

34 HB.3.5.4. Ülkesinin gelişmesi ile kendi görev ve sorumlulukları-
nı yerine getirmesi arasında ilişki kurar. 6

35 HB.3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve araçlarını korur. 6

36 HB.3.5.6. Millî birlik ve beraberliğin toplum hayatına katkıla-
rını araştırır. 6

37 HB.3.5.7. Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanların so-
runlarına yönelik sosyal sorumluluk projelerine katılır. 6-8

38 HB.3.5.8. Atatürk’ün kişilik özelliklerini araştırır. 6

39 HB.3.5.9. Yaptığı çalışmalarla ülkemize katkıda bulunmuş kişi-
leri araştırır. 5-6
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40 HB.3.6.1. İnsan yaşamı açısından bitki ve hayvanların önemini 
kavrar. 6

41 HB.3.6.2. Meyve ve sebzelerin yetişme koşullarını araştırır. 3-5
42 HB.3.6.3. Doğadan yararlanarak yönleri bulur. 3

43 HB.3.6.4 İnsanların doğal unsurlar üzerindeki etkisine yakın 
çevresinden örnekler verir. 6

44 HB.3.6.5. Doğa ve çevreyi koruma konusunda sorumluluk alır. 6

45 HB.3.6.6. Geri dönüşümün kendisine ve yaşadığı çevreye olan 
katkısına örnekler verir. 6

3. sınıf hayat bilgisi dersi öğretim programında toplam 45 kazanım bulun-
maktadır.  Bu kazanımlardan 40 tanesi 7 anahtar yetkinlikle ilişkilendirilmiştir. Bu 
yetkinlikler anadilde iletişim yetkinliği (1), sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlik-
ler (6), Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler (3),  kültürel 
farkındalık ve ifade (8), insiyatif alma ve girişimcilik (7), öğrenmeyi öğrenme (5) 
ve dijital yetkinliktir (4). Yabancı dillerde iletişim yetkinliği ile ilişkili bir kazanım 
bulunmamaktadır. Anahtar yetkinliklerle ilişkili kazanımların daha çok okulda 
hayat, evimizde hayat doğada hayat ve ülkemizde hayat ünitelerinde olduğu en az 
ilişkilendirilen kazanımların ise güvenli hayat ve sağlıklı hayat ünitelerinde oldu-
ğu görülmektedir.

Grafik 3. Üçüncü Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı Kazanımların Anah-
tar Yetkinliklere Göre Dağılımı

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı 3.sınıf düzeyinde anahtar yetkinlik-
ler içinde kazanımlarla en fazla ilişkili olan yetkinlik sosyal ve vatandaşlıkla ilgili 
yetkinliktir. 1. ve 2. Sınıflara göre kazanım sayısı daha az olmasına rağmen 3. Sı-
nıf hayat bilgisi öğretim programında toplam 31 kazanım bu anahtar yetkinlikle 
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ilişkilidir. Anahtar yetkinliklerle ilişkili olan kazanımların 5 tanesi matematiksel 
yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler,  4 tanesi öğrenmeyi öğrenme, 3 
tanesi kültürel farkındalık ve ifade,  3 tanesi insiyatif alma ve girişimcilik yetkin-
likği ile 1’er tane ise dijital yetkinlik ve anadilde iletişim yetkinlikleri ile ilişkilidir. 
Bu sınıf düzeyinde de yabancı dillerde iletişim yetkinliğiyle ilişkili bir kazanım 
bulunmamaktadır.  

Tablo 5’te görüldüğü gibi sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikle ilişkili 
olan kazanımlar 3. Sınıf hayat bilgisi dersi öğretim programının tüm ünitelerinde 
yer almaktadır. Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinliklerle ilişkili olan kazanımlar 
öğrencilerde bireysel, toplumsal, kültürlerarası ve vatandaşlık sorumluluklarını 
geliştirmeyi, toplumsal değerleri, sosyal becerileri ve sahip oldukları sosyal beceri-
lerin farkındalığını kazandırmayı, okulun toplumsal işlevlerini kavratmayı, sosyal 
katılım becerilerini geliştirmeyi ve devlet yönetimi ve resmi kurumların bilgisine 
sahip olmalarını amaçlamaktadır.

Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği ile ilişkili olan 3 kazanımdan 2 tanesi 
ülkemizde hayat ünitesinde 1 tanesi ise evimizde hayat ünitesinde bulunmakta-
dır.  Ülkemizde hayat ünitesinde bulunan kazanımlar öğrencilerin kendi kültürel 
miraslarını tanımalarını ve farklı kültürdeki insanların yaşadıkları sorunların çö-
zümüne yönelik davranışlar göstermelerini amaçlamaktadır. Evimizde hayat üni-
tesinde yer alan kazanım ise öğrencilerin kültürlerini geçmiş ile bugün arasında 
karşılaştırmalarına fırsat sunmaktadır. 

3. sınıf hayat bilgisi dersi öğretim programında matematiksel yetkinlik ve bi-
lim/teknolojide temel yetkinlikler ile ilişkili olan 3 kazanım uzamsal düşünmeyi 
geliştirmeyi amaçlayan konum, koordinat ve yön bilgisi ile ilgili olan kazanımlar-
dır. 2 tanesi ise kanıta dayalı sonuçlar üretmek amacıyla doğal dünyanın ve sosyal 
yaşamın açıklanmasına yönelik bilgi varlığı ve metodolojiden yararlanma becerisi 
olan araştırma ve karşılaştırma becerisini geliştirmeyi amaçlayan kazanımlardır.  

Öğrenmeyi öğrenme yetkinliği ile ilişkili olan kazanımlar ise araştırma be-
cerisini geliştirmeyi ve olay ve olgular arasında karşılaştırma yapabilmeyi amaç-
lamaktadır. 

İnsiyatif alma ve girişimcilik yetkinliği ile ilişkili programda 3 kazanım 
bulunmaktadır. Bu kazanımlardan birisi bireyin kendi kişisel gelişimi için gerekli 
olan güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönlerini keşfetmesi ve ilgi duyduğu mes-
lekleri araştırması ile ilgili iken diğeri girişimci bireylerin temel özelliği olan planlı 
olmanın yaşamına katkılarını kavraması ile ilgilidir. 

Anadilde iletişim yetkinliği ile ilişkili olan kazanım okulda demokratik yol-
larla kendini ifade etme becerisi kazandırmayı, dijital yetkinlik ile ilişkili olan ka-

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ... 369



zanım ise evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarını 
kavratmayı amaçlamaktadır.

Grafik 4. Birinci, İkinci ve Üçüncü Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı 
Kazanımların Anahtar Yetkinliklere Göre Dağılımı

Hayat Bilgisi Dersi öğretim Programı 1., 2. ve 3. sınıf kazanımları yetkinlikler 
açısından incelendiğinde en çok sosyal vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler (81 kaza-
nım), sırasıyla matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojideki yetkinlik (25 kaza-
nım), öğrenmeyi öğrenme yetkinliği (15 kazanım), ana dilde iletişim yetkinliği (9 
kazanım), kültürel farkındalık ve ifade (8 kazanım), insiyatif alma ve girişimcilik 
(6 kazanım), dijital yetkinlik (4 kazanım) ve yabancı dillerde iletişim (0 kazanım) 
olarak belirlenmiştir. 

1., 2. ve 3. sınıf hayat bilgisi dersi öğretim programında toplamda 148 ka-
zanım bulunmaktadır. Bu kazanımlardan anahtar yetkinliklerle ilişkilendirilmiş 
kazanım sayısı 125’dir. Bu tüm kazanımların yaklaşık %85’ine tekabül etmektedir. 
Hayat bilgisi dersi öğretim programında anahtar yetkinliklerin tüm sınıf düzeyin-
deki dağılımına baktığımızda kazanımların en fazla sosyal ve vatandaşlıkla ilgili 
yetkinlikler; en az ise dijital yetkinlik ile ilişkili olduğu görülmektedir. Yabancı 
dillerde iletişim anahtar yetkinliği ile ilişkili bir kazanım bulunmamaktadır. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Eğitim sistemleri bireylerin içinde yaşayacakları çağda ihtiyaç duyacakları 
bilgi, beceri, tutum ve değerleri önceden tespit etmek ve bunları yaşam boyu öğ-
renme anlayışıyla planlı ve sistematik bir biçimde kazandırmak zorundadır. Bu 
zorunluluk karşılıklı bağlı ve bağımlı olduğumuz bir dünyadan geri kalmamak ve 
rekabet edebilmek için gereklidir. Bunun için Türkiye, eğitim sistemini Avrupa 
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ülkelerinin standartlarına çıkarmayı hedeflemekte bu amaçla bazı projeleri hayata 
geçirmektedir (Şişman, 2010). Bu projelerden birisi de Türkiye Yeterlikler Çerçe-
vesidir (TYÇ). Açık bir sistem olan Türk eğitim sistemimiz, bölgesel bir yeterlilik 
çerçevesi olan Avrupa Yeterlilikler Çerçevesini referans alarak oluşturduğu Tür-
kiye Yeterlilikler Çerçevesini kendi sistemine entegre etmiştir. TYÇ’de yer alan 8 
anahtar yetkinliğin 2018 yılında güncellenen öğretim programlarında yer alması 
bunun önemli bir göstergesidir. Ancak bu yetkinliklerin öğretim programların-
daki kazanımlarla ilişkilendirilmediği ve bu yetkinliklerin nasıl kazandırılacağı-
na yönelik herhangi bir bilginin öğretim programlarında olmadığı görülmektedir 
(Karatekin, 2017). Nitekim hayat bilgisi dersi öğretim programında yer alan ka-
zanımların yetkinliklere göre dağılımının dengeli olmaması bu durumu doğrula-
maktadır. 

Bu bölümde, kazanımlarla yetkinlikler eşleştirilmeye çalışılmış ve bazı yet-
kinliklerin çok sayıda kazanımla desteklendiği bazı yetkinliklerin ise az sayıda ka-
zanımla desteklendiği görülmektedir. Bazı kazanımlar ise hiçbir yetkinlikle ilişki-
lendirilememiştir. Hayat bilgisi dersi öğretim programında kazanımlarla en fazla 
eşleştirilen yetkinlik 81 kazanımla sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinliklerdir. 
Bu hayat bilgisi dersinin doğası gereği beklenen bir durumdur. Çünkü bu ders bi-
reyin kendisini ve içinde yaşayacağı toplumsal çevreyi tanımasını ve birey olarak 
toplumsal çevreyle uyum içinde yaşayabilmesi için gerekli olan sosyal becerileri 
kazandırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca hayat bilgisi dersi öğretim programı ilko-
kulda iyi vatandaş, sorumlu vatandaş, aktif ve etkili vatandaş yetiştirme amacını 
da taşıyan bir derstir.  Program kazanımlarına baktığımızda hem sosyal becerile-
rin hem de arzu edilen vatandaşlık davranışlarının kazandırılmasını hedefleyen 
çok sayıda kazanımın olduğu görülmektedir.  Buna göre hayat bilgisi dersi öğretim 
programının sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikleri kazandırmada yeterli ol-
duğu söylenebilir. Hayat bilgisi dersinin birçok özel amacı ve programda yer alan 
birtakım becerilerin de sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinliklerle ilişkili olduğunu 
göstermektedir. 

Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinliklerden sonra kazanımlarla en fazla iliş-
kilendirilen yetkinlik 25 kazanımla matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide 
temel yetkinliklerdir. Bu yetkinliklerle ilişkilendirilen kazanımlara baktığımızda 
kazanımların daha çok matematiksel yetkinlikle daha sonra bilimsel yetkinlikle 
ilişkili olduğu görülmektedir. Matematiksel yetkinlikle ilişkili olan kazanımlarda 
sadece uzamsal düşünmeyi geliştirmeyi amaçlayan yer, yön, konum ve koordinat 
bilgi ve becerilerine yöneliktir. Diğer matematiksel yetkinlikleri geliştirecek kaza-
nımların bulunmaması bu yetkinlik için bir eksiklik olarak görülebilir. Bilimsel 
yetkinliği destekleyen kazanımlar incelendiğinde bireylerde araştırma, gözlem ve 
karşılaştırma gibi temel bilimsel beceriler ile doğal dünyanın anlaşılması için ge-
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rekli bazı bilgilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu kazanımlar programın 
“temel düzeyde bilimsel süreç becerilerini kazanır” özel amacını ve yine progra-
mın araştırma ve gözlem becerilerini destekleyen kazanımlardır. 

Hayat bilgisi dersi öğretim programında tüm sınıf düzeyinde (1.2.3.sınıf) 15 
kazanımla öğrenmeyi öğrenme yetkinliğine yer verilmiştir. Bireyin kendi öğrenme 
özelliklerinin keşfetmesi ve bu özellikleri etkili bir şekilde kullanabilme alışkanlı-
ğıdır. Öğretim programları bir konuyu/içeriği öğrencilere öğretmeyi amaçlarken 
aynı zamanda onlara öğrenmeyi öğrenmelerini de teşvik etmelidir. Bunun için öğ-
retim programlarında öğrenmeyi öğretecek kazanımların bulunması gerekir. Ha-
yat bilgisi dersi öğretim programında az da olsa öğrenmeyi öğretecek, dolayısıyla 
bireylerin öğrenmeyi öğrenecekleri kazanımlar bulunmaktadır. Bu kazanımlar 
daha çok öğrencilerden araştırma ve gözlem yapmalarını isteyen kazanımlardır. 
Bu kazanımlar öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanmalarına imkân tanıyan 
kazanımlardır. Öğretmenler bu kazanımların öğretiminde öğrencilerinden bu öğ-
renme stratejilerini kullanmalarını, pratik etmelerini istemelidirler. 

Hayat bilgisi dersi öğretim programında tüm sınıf düzeyinde sadece 9 ka-
zanımda anadilde (Türkçe) iletişim yetkinliği kazandırılmaya çalışılmıştır. Bu 
yetkinlikle doğrudan ilişkili olmayan kazanımların öğretimi sırasında öğretmenin 
sınıf içinde kullanacağı öğretim yöntem ve teknikler ile (drama, canlandırma, rol 
yapma, tartışma vb) bu eksiklik giderilebilir. Ayrıca konuların öğretiminde öğret-
menlerin edebi ürünlere sık sık başvurması da öğrencilerde bu yetkinliği gelişti-
rilebilir. 

Hayat bilgisi dersinde daha fazla kazanımla desteklenmesi gereken yetkinlik 
kültürel farkındalık ve ifade yetkinliğidir. Ancak bu yetkinlikle ilişkili öğretim 
programında sadece 8 kazanım bulunmaktadır.  Kazanımlar incelendiğinde bu 
yetkinliğin daha çok kültürel farkındalık boyutuyla ilgili olduğu, ifade boyutuyla 
ilişkili olmadığı görülmektedir.  Kültürel farkındalıkla ilişkili kazanımlar öncelikle 
öğrencilerin kendi kültürel mirasını tanımasını daha sonra farklı kültürleri tanıma 
ve farklı kültürdeki insanların yaşam biçimlerine saygı duymayı öğretmeyi amaç-
lamaktadır.  

Hayat bilgisi dersi öğretim programında kazanımlarla en az ilişkili olan yet-
kinlikler 6 kazanımla insiyatif alma ve girişimcilik yetkinliği ve 4 kazanımla 
dijital yetkinliktir. Hayat bilgisi dersi öğretim programında girişimci bireylerde 
olması gereken planlama yeteneği ve zaman yönetimi gibi özellikleri kazandır-
mayı hedefleyen kazanımlar ile insiyatif alma ve girişimcilik; teknolojik araçları 
güvenli bir biçimde kullanmaya yönelik çok az sayıdaki kazanımla da bireylerde 
dijital yetkinlikler geliştirilmek amaçlanmıştır. İnsiyatif alma ve girişimcilik yet-
kinliği hayat bilgisi dersi öğretim programında kazandırılması gereken beceriler-
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le en fazla ilişkilendirilen anahtar yetkinlik olmasına rağmen kazanımlarla en az 
ilişkili olan yetkinlikler içinde olması program kazanımlarının,  becerileri yeteri 
kadar desteklemediğini göstermektedir.  Yabancı dilde iletişim yetkinliği kazan-
dırılması gereken bir yetkinlik olarak hayat bilgisi dersi öğretim programında yer 
alsa da ne özel amaçlarda, ne becerilerde ne de kazanımlarda bu yetkinliğin bir 
karşılığı bulunmamaktadır. Ancak öğretmenler, farklı kültürleri tanıma ve farklı 
kültürlere saygı duymayı amaçlayan kazanımların öğretiminde öğrencilerini farklı 
kültürlerdeki öğrencilerle çeşitli yöntemler kullanılarak  (mektup, e-posta, sosyal 
medya vb) iletişime geçmelerini sağlayabilir.  Bu iletişimle öğrenciler kendi kültür-
lerini resimlerle, çektikleri kısa videolar ve basit cümlelerle birbirlerine tanıtabilir. 

Bölgesel ve ulusal yeterlilik çerçeveleri incelendiğinde daha çok bireyleri kü-
resel rekabete hazırlayan kalkınma odaklı bir yapısının olduğu dikkat çekmekte-
dir. Bu yenidünya düzeninin istediği vatandaş tipidir. Bu yeni vatandaş profilinin 
toplumları ve ulus devletleri nasıl etkileyeceği bir tartışma konusudur. 21. Yüzyılda 
yaşanan ve yaşanacak değişimlerin ve gelişmelerin öznesi olmadan ve değişimin 
ne yöne evrileceğini bilmeden ve sorgulamadan kabul etmek ve kurumlarımızı 
bu yeni düzene adapte etmek ileride hiç beklenmedik sorunlara neden olabilir.  
21. Yüzyılın dünyasında sadece bilgisi, becerileri ve yetkinlikleri için insanın bir 
kaynak olarak görüldüğü araçsal  (faydası olduğu sürece değerli)  bir değeri mi 
olacak;  yoksa insanın duyuşsal ve ruhsal özelliklerini de dikkate alan içsel bir 
değerimi olacak. Türk eğitim sisteminin rotasını belirleyen Milli Eğitim Bakanlı-
ğımız 2023 eğitim vizyonu felsefesinde insanı bir bütün olarak ele almış ve 2023 
Eğitim Vizyonu’nun temel hedefini ahlak telakkisine dayalı ve insanı merkeze ko-
numlandıran bir varlık ve bilgi anlayışına hayat vermeyi amaçlamıştır (URL-19). 
Bu hedefin gerçekleşebilmesi için eğitim sistemini oluşturan tüm unsurlarında bu 
felsefenin hayata geçmesi gerekmektedir. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin 2023 
eğitim vizyonu felsefesinin hedeflerini tek başına karşılamadığı aşikardır. Örne-
ğin, günümüzde sağlık sorunları, çevre sorunları, trafik sorunları, doğal afetler ve 
terör gibi sorunlar hem yerel hem bölgesel hem de küresel sorunlara dönüşebil-
mekte ve ekonomik, sosyal ve siyasi sonuçları olabilmektedir. Bu sorunlar karşı-
sında en fazla etkilenenler ise çocuklar olmaktadır. Eğitim, çocukları bu sorunlar 
karşısında zihinsel, ruhsal ve fiziksel olarak hazırlamalıdır. Ne Avrupa Yeterlilikler 
Çerçevesinde ne de Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde bireyleri bu sorunlara karşı 
hazırlayacak bir yetkinliğin olmadığı görülmektedir. Sağlıklı ve güvenli bir yaşam 
için bireylerin sahip olması gereken bilgi, beceri ve davranışları içeren bir yetkin-
liğin TYÇ’ye eklenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Her ne kadar TYÇ’de 
böyle bir yetkinlik olmasa da sağlıklı ve güvenli yaşam konusunun hayat bilgisi 
dersi öğretim programının özel amaçlarında, becerilerinde ve kazanımlarında yer 
alması bu eksikliği kısmen de olsa gidermiştir. 
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Sonuç olarak TYÇ Türkiye’nin, gelişmiş dünya devletleri arasındaki yerini 
alması, onların gerisinde kalmaması ve rekabet edebilmesi açısından eğitim siste-
mimize dinamik bir yapı kazandırmıştır. Ancak, Türkiye’nin kendi şartları ve dün-
yadaki yeni gelişmeler dikkate alınarak bireylerden kazanılması beklenen anahtar 
yetkinliklerin güncellenmesi, bu anahtar yetkinliklerin sadece öğretim program-
larında kağıt üstünde kalmaması, bunun için programı oluşturan tüm unsurlara 
entegre edilmesi, öğretmenlerin, öğretim programlarının temel bir unsuru olan 
anahtar yetkinlikler hakkında bilgi sahibi olması bu yetkinliklerin hayata geçiril-
mesi açısından faydalı olacaktır. 

ÖZET

Bireylerin sahip olacağı niteliklerin tüm dünyada geçerli olacağını gösteren 
ve eğitimde uluslararası standartları geliştirmeyi amaçlayan Avrupa Yeterlilikler 
Çerçevesi bölgesel bir yeterlilik çerçevesidir.  Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ise 
kendisine Avrupa Yeterlilikler Çerçevesini esas almış ve eğitimin tüm kademele-
rinde ve türlerinde kendi yeterliliklerini belirlemiş bir ulusal yeterlilikler çerçeve-
sidir. TYÇ 8 seviyeden oluşmaktadır. 1. seviye örgün eğitimde okul öncesinden 
başlayıp 8. Seviye olan doktora programı ile tamamlanmaktadır. Her seviyenin 
bilgi, beceri ve yetkinliklerinin açıklandığı seviye tanımlayıcıları bulunmaktadır. 
Hayat bilgisi dersi bir ilkokul dersi olduğu için bu 8 seviyenin 2. seviyesindeki 
seviye belirleyicileri ile değerlendirilebilir. Buna göre bir öğrencinin hayat bilgi-
si dersinde öğrenme kazanımlarıyla ilişkili başlangıç düzeyinde olgusal bilgilere,  
basit görevleri yerine getirecek temel becerilere ayrıca bu basit görevleri kontrol 
altında gerçekleştirebilecek bir yetkinliğe sahip olması beklenmektedir. 

Anahtar yetkinlikler, hayat boyu öğrenme kapsamında her bireyin kazanma-
sı beklenen tanımlanmış sekiz yetkinliktir. Birbiriyle ilişkili olan bu yetkinlikler 
eğitim ve öğretim programlarına ait öğrenme kazanımları içerisinde yer almak-
tadır. Hayat bilgisi dersi öğretim programında kazanımlarla en fazla ilişkili olan 
yetkinliklerin önce sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler daha sonra matema-
tiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler olması hayat bilgisi dersinin 
öğrencileri sosyal bilgiler ve fen bilimleri dersine hazırlama amacı olan bir ders 
olmasından kaynaklanmaktadır. Kazanımlarla en az ilişkilendirilen yetkinlikler 
insiyatif alma ve girişimcilik yetkinliği ile dijital yetkinliktir. Yabancı dillerde ile-
tişim yetkinliğinin hayat bilgisi dersi öğretim programında ne özel amaçlarda, ne 
becerilerde ne de kazanımlarda bir karşılığı bulunmamaktadır. 

Hayat bilgisi dersi her bireyin yaşam boyu öğrenme çerçevesinde sahip ol-
ması gereken 8 anahtar yetkinliğin temellerinin atılacağı ilk ders olması nedeniyle 
Türkiye Yeterlikler Çerçevesi açısından önemli bir derstir.  
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DEĞERLENDİRME SORULARI

1.  Farklı ülkelerin ulusal yeterlilik sis-
temlerini ve çerçevelerini sekiz ortak 
referans seviyesi aracılığıyla ilişki-
lendirmeyi hedefleyen Türkiye’nin 
de kendi ulusal yeterlilik çerçevesine 
esas teşkil eden bölgesel yeterlilik 
çerçevesinin adı nedir? 

2.  Hayat bilgisi dersi öğretim progra-
mının “Temel düzeyde bilimsel sü-
reç becerilerini kazanır.” özel amacı 
hangi anahtar yetkinliklerle ilişkili-
dir?

3.   Hayat bilgisi dersi öğretim progra-
mının hangi becerisi bir matematik-
sel yetkinlik olan uzamsal düşünme 
becerisi ile ilişkilidir?

4.  Aşağıdakilerden hangisi   iş veya 
öğrenme ortamlarında, mesleki ve 
kişisel gelişimde bilgi ve becerileri 
kullanmaya yönelik kanıtlanmış ye-
teneklere verilen isimdir?

A) Bilgi   

B) Beceri  

C) Kabiliyet 

D) Yetkinlik  

E) Yeterlilik

5.  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye 
Yeterlilikler Çerçevesinin yapısını 
oluşturan unsurlardan birisi değil-
dir?

A) Yeterlilik Türleri  

B) Seviye Tanımlayıcıları   

C) Seviyeler

D) Yeterlilik Tür Belirleyicileri

E) Anahtar Yetkinlikler
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6.  Anahtar yetkinlikler içinde hayat 
bilgisi dersi öğretim programı kaza-
nımlarıyla en fazla ilişkili olan yet-
kinlik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yet-
kinlikler

B) Anadilde iletişim 

C) Öğrenmeyi öğrenme

D) Kültürel farkındalık ve ifade  

E) İnsiyatif alma ve girişimcilik

7.  Bireyin düşüncelerini eyleme dönüş-
türme becerisini ifade eden yetkinli-
ğin adı “sosyal ve vatandaşlıkla ilgili 
yetkinliklerdir”.

 D (   )          Y (    )

8. İlkokul öğrenim belgesi Türkiye Ye-
terlilikleri Çerçevesinin 2. Seviyesidir.

D (   )     Y (    )

9. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesinin te-
melleri …………… Sözleşmesi ve 
1998 yılında yayımlanan ve Bolog-
na sürecinin ilk adımlarının atıldığı 
“………….………… Bildirisi” ile atıl-
mıştır.

10.  Hayat bilgisi dersi öğretim progra-
mında, bireylerde planlı olmanın 
yaşamına katkılarını öğreten kaza-
nımlarla  ile ilişkili olan yetkinlik 
………………….. yetkinliğidir. 

Cevap Anahtarı 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Avrupa 
Yeter-
lilikler 
Çer-

çevesi

Matematik-
sel Yetkinlik 

Ve Bilim/
Teknolojide 
Temel Yet-
kinlikler ve 
Öğrenmeyi 
Öğrenme

Mekânı 
Algılama 
Becerisi

D E A

Yanlış.

İnisiyatif 
alma ve 

girişimcilik

Doğru.

Avrupa 
Bölgesinde 

Yüksek Eğitim 
Niteliklerinin 
Tanınmasına 

İlişkin 
Sözleşme.  

Sorbonne 
Bildirisi

İnisiyatif 
Alma ve 

Girişimcilik
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Enstitüsünde İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalında yüksek lisans 
eğitimini tamamlayarak uzman unvanını aldı. 2004 yılında YÖK tarafından Gazi Üniversitesi’ne 
doktora eğitimi için görevlendirildi. 2010 yılında Gazi Üniversitesi’nde Sınıf Öğretmenliği Bilim 
Dalı’nda doktora programından mezun oldu. 2013 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Fakültesi/Hukuk Bölümü/Adalet PR. (Açıköğretim), 2015 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat 
Fakültesi /Kamu Yönetimi Bölümü/Kamu Yönetimi PR. (Açıköğretim) bölümlerini tamamladı. 
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Çalışma alanları, kadın sorunları, sosyal bilgiler eğitimi, hayat bilgisi eğitimi, vatandaşlık eğiti-
mi, demokrasi eğitimi, insan hakları eğitimi ve kadın haklarıdır. Halen Tokat Gaziosmanpaşa 
Üniversitesinde görevini sürdürmektedir. 2021 yılında Doçent olan yazarımız çalışma hayatına 
devam etmektedir.

ORCID No: 0000-0002-6341-3609

Doç. Dr. Nuray KURTDEDE FİDAN
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 1981 yılında doğdu. 2002’de İnönü Üniversitesi, 

Eğitim Fakültesi, Sınıf öğretmenliği Programından mezun oldu. Aynı yıl Afyon Kocatepe Üni-
versitesi Eğitim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2006 yılında Afyon Ko-
catepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı’nda yüksek lisan-
sını tamamladı. 2010 yılında Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği 
Bilim Dalında doktora eğitimini tamamladı. 2011 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim 
Fakültesinde Yardımcı Doçent olarak atandı. 2017 yılından itibaren aynı üniversitenin Eğitim 
Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’nda Doçent Dr. olarak görevine 
devam etmektedir. Yazarın alanında çeşitli bilimsel dergilerde makalesi, ulusal ve uluslararası 
sempozyum ve kongrelerde yayını ve alanında yazılmış kitap bölümleri bulunmaktadır. Hayat 
Bilgisinde değerler eğitimi adlı kitap bölümü, Sosyal Bilgiler dersinde değerler eğitimi, öğret-
men adaylarının değer eğitimine ilişkin görüşleri, ayrıca belirli gün ve haftaların değerler eği-
timine katkısı gibi makaleleri bulunmaktadır.  Çalışma alanı, Hayat Bilgisi, Değerler Eğitimi ve 
Sosyal Bilgiler Eğitimi’dir. Yazar evli ve iki çocuk annesidir.

ORCID No: 0000-0002-2056-1994

Doç. Dr. Vedat AKTEPE
Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde 1970 yılında doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Kozaklı Kalecik 

İlkokulu ve ortaokulunda, liseyi Kayseri Lisesi’nde, üniversite lisans öğrenimini Gazi Üniver-
sitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi’nde tamamladı. Sınıf öğretmenliğine 1994 yılında Amasya ili 
Taşova Aşağı Baraklı İlköğretim Okulu’nda başladı. Yozgat Şefaatli Kuzayca İlköğretim Okulu 
ve Kırşehir Kaman Kurancılı İlköğretim Okulu’nda sınıf öğretmenliği yaptı. 2003 yılında okul 
müdürlüğü sınavlarını kazanarak Kırşehir ili Akçakent Şeyh Şamil İlköğretim Okulu ve Mucur 
Kurugöl Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2004 yılında 
Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümünde yüksek lisans prog-
ramından mezun olarak “Bilim uzmanı” ünvanı aldı. 2010 yılında Gazi Üniversitesi, Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalından mezun olarak 
“Doktor” ünvanını aldı. 2012 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak göreve başladı. 
2018 yılından itibaren ise, aynı üniversitenin Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim 
Dalında Doçent Dr. olarak görevini sürdürmektedir. Değerler eğitimi, sosyal bilgiler öğretimi, 
hayat bilgisi öğretimi, sınıf öğretmenliği/eğitimi, öğretmen yetiştirme, etkili okul ve yönetimi 
alanlarında çok sayıda kitap bölümü, makale ve bildirileri bulunmaktadır. Sosyal bilimler ve 
eğitim bilimleri alanlarında dergi ve kitap editörlüğü bulunan Aktepe, kitabımızın editörü ve 
yazarıdır, evli ve iki çocuk babasıdır.

ORCID No: 0000-0001-5259-9340

Yazarlar Hakkında 381



Doç. Dr. Mevlüt GÜNDÜZ
Yazar, 1981 yılında Isparta’nın Şarkîkaraağaç ilçesinin Yeniköy köyünde doğdu. Aynı il-

çede ilk, orta ve lise öğrenimi tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eği-
tim Fakültesinde sınıf öğretmenliğinde lisansını yaptı. 2004 yılında Manisa ili Selendi ilçesine 
3 ay sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra istifa ederek Afyon Kocatepe Üniversitesine Araştırma 
Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Aynı üniversitede mastırını yaptı. Daha sonra 2010 yılında 
Araştırma Görevliliğinden ayrılarak tekrar sınıf öğretmenliğine geri döndü. Sınıf öğretmenliği 
yaparken aynı zamanda 2014 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf 
Öğretmenliği Ana Bilim Dalında doktorasını tamamladı. 2016 yılından itibaren Süleyman De-
mirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalında çalışmakta olan yazar aynı 
zamanda Temel Eğitim Bölüm Başkanlığını yürütmektedir. 2018 yılında da Doçent ünvanını al-
mıştır. Yazarın ulusal ve uluslar arası alanda yapılmış kitap, makale, sempozyum ve kongrelerde 
yapılmış çok sayıda çalışması vardır. Yazar akademik çalışmalarını değerler eğitimi, hayat bilgisi 
ve sosyal bilgiler öğretimi üzerine yürütmektedir. 

ORCID No: 0000-0001-5823-190X

Doç. Dr. Nilgün DAĞ
Lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde ta-

mamladı. Yüksek lisansını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri (EPÖ) alanın-
da yaptı ve doktora derecesini Gazi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği alanında aldı. Mersin 
Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’nda Dr. Öğretim Üyesi olarak 
görev yapmaktadır. 2021 yılı itibariyle Doçent ünvanını alan yazarımız, çalışma yaşamına de-
vam etmektedir.

ORCID No: 0000-0002-5084-6472

Doç. Dr. Alper KAŞKAYA
Doç. Dr. Alper KAŞKAYA Kayseri’nin Bünyan ilçesinde 1983 yılında doğdu. İlkokulu Bün-

yan Cumhuriyet İlkokulu’nda, orta öğrenimini ise Sivas Selçuk Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 
Lisans eğitimini ise 2005 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmen-
liği Anabilim Dalı’nda tamamladı. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi’nde 
Arş. Gör. kadrosuna ataması gerçekleşmiştir. 2007 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini, 2013 yı-
lında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği Bölümünde ise doktora 
eğitimini tamamlamıştır. 2008-2013 yılları arasında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde 
Arş. Gör. olarak çalışan KAŞKAYA, 2013 yılından itibaren Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakülte-
si Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmakta olup 2019 yılı itibariyle Doç. 
Dr. kadrosuna ataması gerçekleşmiştir. Hayat Bilgisi Sosyal Bilgiler öğretimi alanında çalışmalar 
yapan öğretim üyesi Sınıf Öğretmeni Yetiştirme, Beceri Eğitimi ile Çocuk ve Medya konuların-
da akademik çalışmalarını gerçekleştirmektedir. 

ORCID No: 0000-0002-6695-6422
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Prof. Dr. İbrahim COŞKUN
Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde 1973 yılında doğdu. İlkokulu Boğazlıyan’da; ortaokulu 

Uşak Eşme’de; liseyi İstanbul’da okudu. Lisans eğitimini 1996 yılında Trakya Üniversitesi Eği-
tim Fakültesi’nde tamamladı. Bir yıl Malatya’da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir okulda sınıf 
öğretmeni olarak görev yaptı. 2006 Yılında Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
İlköğretim Anabilim dalı Sınıf Eğitimi bilim dalından “Bilim uzmanı” unvanı aldı. 2010 yılında 
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim 
Dalından mezun olarak “Doktor” unvanını aldı. 2011 yılında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakül-
tesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak göreve baş-
ladı. 2015 yılından itibaren ise, aynı üniversitenin Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim 
Dalında Doçent Dr. olarak görevini sürdürmektedir. Çalışma ve uzmanlık alanları arasında il-
kokulda Türkçe öğretimi, ilkokuma yazma öğretimi, birleştirilmiş sınıflarda öğretim, sınıf öğ-
retmeni yetiştirme, öğretmen yetiştirme, okuma yazma güçlükleri, araştırma teknikleri ve nitel 
araştırmalar konusunda çalışmaları bulunmaktadır. Eğitim alanında çok sayıda kitap bölümü, 
bildiri ve makaleleri bulunana Coşkun, kitabımızın bölüm yazarlarındandır, evli ve bir çocuk 
babasıdır. 2021 yılında Profosör ünvanını alan yazarımız, çalışma yaşamına devam etmektedir.

ORCID No:0000-0002-6270-7613

Prof. Dr. Kadir KARATEKİN
1974 yılında Ilgaz’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı.  1997 yı-

lında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliğinden mezun oldu. Aynı yıl 
Şereflikoçhisar’da öğretmenliğe başladı. 14 yıl boyunca Ankara’da sosyal bilgiler öğretmeni ola-
rak görev yaptı.  2006 yılında Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğiti-
mi Bilim Dalında yüksek lisansını; 2011 yılında da Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalında doktorasını tamamladı. 2011 yılında Kastamonu Üniver-
sitesi Eğitim Fakültesine öğretim üyesi olarak atandı. Sosyal bilgiler öğretimi, hayat bilgisi öğre-
timi, çevre eğitimi, değerler eğitimi, vatandaşlık ve demokrasi eğitimi alanlarında yayınları olan 
Karatekin evli ve iki çocuk babasıdır. 

ORCID No: 0000-0003-3807-7030
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