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Özet
Bilim ve e itim, amaç, i lev ve uygulama boyutlar nda ili ki içinde olmak durumundad rlar. E itim
sistemimize egemen olan ezberci yap , bireyleri yarat c ve soru turmac de il, pasif ve ayn zamanda her eyi
oldu u gibi alan bireyler yeti tirilmesine neden olmaktad r. Bu olumsuzluklara çözümler üretebilmek amac yla,
bilimin evrensel özelliklerinin e itim alan na yans t labilir.
"lkö retimde, ö rencilerin bilimsel süreç becerilerini kazanmalar , e itim ve ö retim programlar na
bilimsel süreç becerilerinin yerle tirilmesiyle mümkün olacakt r. Bu makalede bilimsel süreç becerileri bili sel
ve duyu sal beceriler olarak ele al nm t r. Bili sel ve duyu sal süreç becerileri ö renmeyi kolayla t ran,
ara t rma yol ve yöntemlerini kazand ran, ö rencilerin aktif olas n sa layan, kendi ö renmelerinde sorumluluk
alma duygusunu geli tiren ve ö renmenin kal c l

n artt ran temel becerilerdir. Bu çal mada bili sel süreç

becerileri; gözlem yapabilme, aç klama yapabilme, tahmin yapabilme, denece kurabilme, soru sorabilme,
ara t rma yapabilme, planlayarak üretebilme ve ileti im kurabilme ba l klar alt nda ele al nm t r. Duyu sal
süreç becerileri ise; ele tirebilme, ö renmeye merakl olu , gerçekliklere uyum sa layabilme, kan tlara sayg
duyu , kan tlar

nda dü üncelerini de i tirmeye istekli olu , ele tirel dü ünebilme, risk alabilme, görü lerini

savunabilme ve sorgulayabilme becerileri ba l klar alt nda ele al nm t r. Ayr ca çal man n ö retmenlere
yararl olmas dü üncesinden hareketle becerilere ili kin davran lar/kazan mlar belirlenmeye çal lm t r.
Anahtar sözcükler: Bilimsel süreç becerileri, kazan mlar, ilkö retim, ö retmenler

Abstract
Science and education must be hand in hand in terms of purpose, function and practice. The structure
based on memorizing dominating our education system causes individuals to be passive and too receptive rather
than creative and critical thinkers. To provide solutions to this, the universal features of science can be applied
to education. In primary schools, student can acquire scientific process skills only when scientific process skills
are incorporated into the curricula. In this study, scientific process skills are referred as the cognitive and
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affective skills. These are the basic skills that facilitate learning, that helps develop ways of inquiry, that make
students active, that develop the sense of responsibility for their own learning, and that produce long-lasting
learning. In this study, scientific process skills are examined under the these headings: observing, providing
explanations, predicting, forming logic, questioning, making an inquiry, producing according to a plan, and
developing ways of communication. In addition, those behaviors concerning the skills are identified with the
idea that this could help teachers with their instruction.
Key words: Scientific process skills, primary teaching, teachers.
+nsan n, ça n ve gelece ini alg lay p, insanca ya amas na olanak, bilgi ve destek sa layan kurumlar n
ve uygulamalar n ba nda bilim ve e itim kurumlar ve uygulamalar gelmektedir. Bilim ve e itim, amaç, i lev
ve uygulama boyutlar nda ili ki içinde olmak durumundad rlar. Topluma ya da toplumlara götürecekleri
hizmetler çerçevesinde ili ki içinde olmak, etkile im ve e güdüm niteliklerini ta mak zorundad rlar. Bu ortak
i lev insan n davran

biçimlerini (bili sel, duyu sal ve devinimsel alanlarda) geli tirmek, zenginle tirmek,

üretici k lmak yönleriyle önem kazanmaktad r. Bu ba lamda, dogman n reddi anlam n da içeren bilim ve
e itim, ko ulsuz kontrolün yerine, bilimsel dü ünme becerilerini ön plâna ç karmaktad r.
Bilim: Ya am bir bütün olarak anlamak, yorumlamak, gözlemlere dayanarak ifadelendirebilmek ve
ileri sürülenleri yine gözlemlerle çürütebilmek olarak nitelenen bir zihinsel süreç olarak tan mlanabilir. Bilim
evrensel özellikler ta r (Özo lu, 1994:77). Ba ka bir deyi le bilim, gerçekleri bulma ve bunlarla ilgili bilgileri
düzenleme, verileri toplama ve yeni teoriler gerçekle tirmek için yap lan u ra lar n tümüdür.
Her bilim dal n n amac , gözlenen olaylar n aç klamas n ve olaylar aras ndaki ili kiler hakk nda yarg ya
varacak genellemeler yapmakt r. Bu aç klamalar ve genellenmelere “bilimsel süreç” denilen ak lc düzenleme ile
ula l r. Bilimsel sürecin esas , ön yarg lardan uzak, mümkün oldu u kadar nicel olarak yap lan gözlemler ve
deneylerdir.
Birey, problemlerinin çözümünde, do ru karar alabilmenin ön art olarak, probleme ili kin bilgiyi elde
etmek için bazen geleneklere, otorite figürlerine bazen de ki isel deneyimlere ba vurur. Bunlardan her birinin
verece i bilgi, problemlerin çözümünde ço unlukla etkili olmaz. Bu nedenle problemlerin çözümünde en emin
bilgi edinme kayna

ve haz r bilgiler sistemi olarak, “bilim”e

ve onun “bilimsel yöntemine” ba vurulur

(Y ld r m,1985). Özetle, bilimi, ürün olarak kan tlanm düzenli bilgi; yöntemi ise, bu tür bilgi elde etmek için
izlenecek yol olarak alg layabiliriz.
Bilimsel yöntem, problemlerin çözümünde, çal malar n yürütülmesinde bir ak l yürütme sürecidir.
Bilimsel yöntem problemlerin bilimsel olarak çözülmesini, olaylara mant ksal yakla m içerir ve bir süreci
kapsar. Bu süreç de farkl i lem basamaklar ve süreçleri kapsar. Bilimsel yöntemi kullanarak bilgiye ula ma ve
bilgi üretme becerileri, bilimsel süreç becerileri olarak adland r labilir.

Günümüzde kimi toplumlarda, e itim geleneksel biçimde nakil ve doktrine etme i levi ile
bütünle tirilerek bilimsel dü ünmeden soyutlanm t r. Ö rencilerin ço u, okullar ndan mezun olduklar nda
i levsel aç dan okuryazar bile de ildir. Bilim ve teknoloji merkezli topluma kat lmaya ya da bu toplumu
yönlendirmeye haz r de ildir (Hurd, 1991:33). Oysa, bilim ve teknoloji okuryazarl

n n genel ilkesi “ilgili olan

bilgileri ö renme”dir. “Sürdürülebilir bir kalk nma ve demokrasi vazgeçilmez unsurlar olarak kabul ediliyorsa”
herkesin i levsel aç dan bu yönde yeti tirilmesine ihtiyaç duyulmal d r (K l ç ve di erleri, 2001). E itim
sistemimize egemen olan ezberci yap ya göre bilgi, bilimsel yakla m ve yöntemle bulunmas gereken bir olgu
olmay p; oldu u, verildi i gibi al nmas gereken bir olgu olarak görülmektedir. Böyle bir yakla m ve belirleme,
e itim için vazgeçilmez olan insan zihnini, yarat c ve soru turucu de il, pasif ve ayn zamanda her eyi oldu u
gibi alg layan bir özellik olarak ortaya koymaktad r. Bu tutum, geleneksel e itim miras na dayal bir tutum olup,
bilimsel bilgi üretme, özgür dü ünme gibi yakla mlara ters dü mektedir. Bu olumsuzluklara çözümler
üretebilmek amac yla, bilimin evrensel özellikleri e itim alan na yans t lmal d r.
Bilimsel dü ünme, bilimsel bilgilerin elde edilmesini sa lar; bunun sonucunda bilim olu ur. Böylece
e itim, bu davran lar okul öncesi e itim uygulamalar ndan ba layarak örgün e itimin son kademesine de in,
sistemli bir biçimde bireylere kazand rmak zorundad r. Bu da ancak e itim ve ö retim programlar na bilimsel
dü ünme ile gerçeklere yakla ma, bilimsel yöntemi kullanma bilgi ve becerilerinin ula lacak hedef
davran lar/kazan mlar olarak yerle tirilmesi ile sa lanabilir (Özo lu, 1994). Arslan (Gürsel)’in (1995)
çal mas nda bu do rultuda “+lkokul ö rencilerinde, gözlem yapma, aç klama yapma, tahmin yapma, soru
sorma, ara t rma yapma, ileti im kurma, plânlama, üretme bilimsel süreç becerilerinden hangileri
gözlenmektedir?”

sorular na

yan t

aranm t r.

Arslan

(Gürsel,1998)

taraf ndan

sunulan

“Ö retmen

Formasyonunda Yeniden Yap lanma ‘Sürece Endeksli Formasyon’ bildiride ise konu yeniden ele al nm ve bu
çal malar n n devam olarak Türkiye’de zorunlu e itimin sekiz y l olmas nedeniyle konunun ilkö retim
boyutunda yeniden ele al nmas gere i vurgulanm t r.
E itimde baz bilgi, beceri ve tutumlar çocuklara kazand rmay amaçlayan ö retmenler, ders kitaplar ve
di er materyaller, bilim insanlar n n kulland

yöntemlerin yorumlay c lar durumundad rlar. Bu nedenle s n fta

ö renme-ö retme sürecinde sunulacak her ey bilim insanlar n n kulland

yöntemlere göre sunulmal d r.

Okulda derslerin ö retiminin amac , bilim insanlar n n ortaya koydu u (ç kard

) bilgileri nas l ara t rd

konusunda çocuklar n anlamas na yard mc olmakt r. Çocuklar n ya amlar bilimsel ara t rman n ürünleriyle
etkilendi inden, onlar n kendileri için bilimsel kesitlerin nas l meydana geldi ini (ortaya ç kt

n ) anlamaya

gereksinimleri vard r.
Derslerin ö retimi çocuklar n dü ünme gücünü geli tirmeyi amaçlamal d r. Çocu un derslerde ö rendi i
dü ünce i lemleri bilim insanlar n n i lemlerine benzer olmal d r. +lkö retim Fen Bilgisi Program nda (2000)
program n bilimsel dü ünme, bilimsel ileti im kurma, bilimi ya ama geçirme beklentilerini kar lamas öne
sürülmü ; ancak bunlar n hedef davran lar (kazan mlar ) belirtilmemi tir. Bunlar ki inin tüm ya am boyunca
kullanabilece i becerilerdir. Bugünün çocuklar n n kar kar ya geldi i belirsiz gelecek bu tür kar la t rmay
gerekli k lmaktad r.

Bilimsel Süreç Becerileri
Bilimsel süreç becerileri, derslerde ö renmeyi kolayla t ran, ö rencilerin aktif olmalar n ve bilgilerini
yap land rmalar n sa layan, kendi ö renmelerinde sorumluluk alma duygular n geli tiren becerilerdir.

Bilimsel beceri, tutum ve davran lar ilkö retimin ilk y llar ndan ba layarak kazand r labilir. Ö rencinin
yetene ini geli tirmek için sonsuz gereksinim listesi geli tirilebilir, fakat bunlar n niçin yap ld

ya da ö renci

aç s ndan ne anlama geldi i ço u zaman aç klanamaz.

Bilimsel süreç becerilerini adland rman n ve tan mlaman n da pek çok yolu vard r. Bunlardan yaln zca
birinin “do ru” oldu u dü ünülmemelidir. Bu konuda pek çok yorum, say , s ra ve önem vard r.

Bilimsel süreç becerileri konusunda yap lan s n flamalar a a daki Tablo 1’de gösterilmi tir.
Tablo 1. Farkl- Kaynaklara Göre Bilimsel Süreç Becerilerinin S-n-fland-r-lmas-

Yurt D- Çal- malar

Türkiye’deki
Çal- malar

Ulusal Fen
E3itimi
StandartlarSoru Sorma
Plânlama ve
Düzenleme
Veri Toplama
Verileri kullanma
+nceleme ve
Aç klama
Bilimsel
Ara t rmay
Anlama (Aktaran:
Harlen 1997)

Californiya
Eyaleti

FOSS Projesi

Harlen
ve
Jelly(1989)

Harlen (1997)

Gözlem
Aç klama
Kar la t rma
S ralama
S n flama
+li kilendirme
Sezdirme
Uygulama
(Aktaran: Harlen
1997)

Gözlem
Aç klama
Kar la t rma
Organize Etme
+li kilendirme
Sezme
Uygulama
(Aktaran: Harlen
1997)

Gözlem
Aç klama
Tahmin
Soru sorma
+leti im
Ara t rma
Plânlama
ve
Üretme

Gözlem
Hipotez Geli tirme
Ara t rmalar Plânlama
Bulgular Yorumlama
Sonuçlara Ula ma
Sonuçlar Aç klama
Tutumlar:
Bulgular toplamak ve
kullanmak için gönüllülük
Bulgular
nda fikirleri
de i tirmeye gönüllü olmak
+ lemleri incelemeye gönüllü
olmak

Turgut ve Di3erleri (1997)

Arslan(Gürsel) (1998)

Temel Süreçler:
Gözlem Yapma
Ölçme
S n flama
Verileri Kaydetme
Say ve Uzay +li kileri
Nedensel Süreçler:
Önceden Kestirme
De i kenleri Belirleme
Verileri Yorumlama
Sonuç Ç karma

Gözlem yapabilme

Deneysel Süreçler:
Hipotez Kurma
Verileri Kullanma ve Model Olu turma
Deney Yapma
Kontrol
Karar Verme

Aç klama yapabilme
Tahmin edebilme
Soru sorabilme
Ara t rma yapabilme
+leti im kurabilme
Plânlayarak üretebilme
Yeni fikirlere aç kl k
Ö renmeye merakl olu
Gerçekliklere oryante olabilme
Kan tlara sayg duyu
Kan tlar n

nda dü üncelerini de i tirmeye istekli olu

Ele tirel dü ünebilme
Ö renme sürecinde risk alabilme
Görü lerini savunabilme
Ba kalar n n görü lerini sorgulayabilme

Yukar daki Tablo 1’de görüldü ü gibi, Ulusal Fen E itimi Standartlar , Californiya Eyaleti Foss Projesi,
Harlen ve Jelly (1989), Turgut ve di erlerinin (1997) çal malar nda bilimsel süreç becerilerinin yaln zca bili sel
yan ortaya konulmu tur. Harlen (1997), çal mas nda, bilimsel süreç becerilerinin duyu sal yan n da ortaya
koymu , Arslan (Gürsel) (1998) taraf ndan geli tirilmi ve bu çal ma için tüm beceriler dikkate al narak beceri
ve beceriye ili kin kazan mlar olarak düzenlenmeye çal lm t r.
Bilimsel beceriler, “birçok davran tan meydana gelen bir davran lar tümgesi”; e itim ise, “bireyin
davran nda kendi ya ant s yoluyla ve kas tl olarak istendik de i me meydana getirme süreci” (Ertürk,
1972:12) oldu una göre, bilimsel beceriler e itim yoluyla geli tirilebilir. E itimin en önemli özelli i, maksatl
ve plânl olu udur. Maksat ve plân unsuru, bireylere hangi davran lar n; ne zaman, ne kadar sürede ve nas l bir
düzen içinde kazand r laca n n belirlenmesini gerektirir. Bu da program geli tirme çal malar yla mümkündür.
Bu çal mada, ilkö retim boyunca kazand r lmas dü ünülen bilimsel süreç becerileri ile ilgili ö renci
davran lar /kazan mlar belirlenmeye çal lm t r.
Bilimsel süreç becerileri (bili sel ve duyu sal aç dan) ile ilkö retim programlar ve içerik aras ndaki
ili ki emada gösterilmi tir.

B L MSEL SÜREÇ BECER LER
B+L+QSEL

DUYUQSAL

Gözlem yapabilme
Tahmin edebilme
Aç klama yapabilme
Denence kurabilme
Soru sorabilme
Ara t rma yapabilme
Plânlayarak üretebilme
+leti im kurabilme

Gerçekliklere uyum
sa layabilme
Kan tlara sayg duyu
Merakl olu
Esneklik
Ele tirel dü ünebilme
Risk alabilme
Sorgulayabilme

+lkö retim Programlar
(Fen Program , Matematik
Program ve Di erleri.)

Kavramlar, Dü ünceler, Olgular,
Anlay lar, Yasalar, +lke ve
Genellemeler vb.

Çizelge 1: Bilimsel Süreç Becerilerinin lkö3retim Programlar- le li kisi

Yukar daki Çizelge 1’de görülece i gibi, bilimsel süreç becerileri, bili sel ve duyu sal beceriler olarak
ele al nabilir. +lkö retim programlar n n haz rlanmas a amas nda bu beceriler göz önüne al nmal ve kazan mlar
bu do rultuda düzenlenmelidir. Ba ka bir deyi le bilimsel süreç becerilerine yönelik kazan mlar ders
programlar na yans t lmal d r. Konu alan na ili kin kavram, olgu ya da ilke ve genellemeler süreç becerilerinin
kazand r lmas nda birer araç olarak ele al nmal d r.
Bili sel Süreç Becerileri

Sürecin bir anlam Gagne’nin (1965) de belirtti i gibi, çocuklara ö retilenlerin bilim adamlar n n
yapt klar na (bilimsel etkinliklerde geçtikleri sürece) benzer olmas gerekti i dü üncesine dayan r. Ancak
buradan herkesi bilim adam yapmay çal mak gibi bir sonuç ç kar lmamal d r. Buradan ç kar lacak sonuç,
bilimi anlayabilme ko ulunun dünyaya bilim adam gibi bak p, onunla bilim adam gibi u ra maya ba l
oldu udur.
+lkö retim s n flar , çocuklar n birbirleriyle konu tu u, yaz yazd

, ö rendi i ve etkile ime girdi i

karma k bir sosyal ortamd r. Okullarda, ö retmenlerin pek çok ders alan nda çe itli politikalar ve standartlar
uygulamas istenir. Her eyden önce ö retmenlerden çocuklar n gereksinimlerini gidermeleri beklenir (Harlen,
1997:2). +htiyaçlar m z kar larken, çevremizdeki fiziksel ve sosyal dünyayla bilimsel bir ekilde etkile ime
girdi imizde gözlem yapar z, tahminlerde bulunuruz, aç klama yapar z, sorgular z, plânlama yapar z, hipotezler
olu tururuz, ileti im kurar ve yorum yapar z. Bu eylemler bilimin süreç becerileridir (Harlen, 1997). Bu beceriler
kazan l rken ayn zamanda , ö renme kolayla r, ara t rma yol ve yöntemleri kazan l r, ö renciler aktif hâle
gelirler. Kendi ö renmelerinin sorumlulu unu al rlar ve ö renmenin kal c l

artar( Ash ve Bell, 1997:1/5).

Gözlem Yapabilme
Gözlem, tüm bilim dallar nda y llardan beri kullan lan yayg n bir bilgi toplama tekni i olarak
bilinmektedir. Pratikli i ve kullan m kolayl klar bak m ndan bilimsel çal malarda gözlemin belirli bir yeri
vard r. E itimde gözlem, genel olarak bireyin de i ik ortamlarda çe itli davran lar hakk nda, gözlem yolu ile
bilgi toplama tekni idir. Gözlem, duyu organlar n kullanarak bir nesnenin ya da olay n özelliklerini
belirlemektir. Bilgi gözlemle ba lar ve her zaman önceki bilgi birikimini temel al r.
Gözlemi dü üncenin ba lang c olarak kabul edebiliriz. Dü ünmenin temel süreçleri gözlemle ba lar ve alt
süreçler olarak hat rlama ve tan maya yer verilir. Dü ünmenin son a amas nda da yap lan gözleme dayal olarak
sonuçlar n de erlendirilmesi bulunmaktad r. Bu a amada bellekte kar la t rma, s n flama, kestirme, denence
kurma, uygulama, toplama, ç karma gibi birçok i lem gerçekle tirilmektedir (Harlen, 1997:25;
Di erleri 1997).

Turgut ve

Gözleme +li kin Kazan mlar/Davran lar (Harlen ve Jelly, 1989; Arslan 1998):
1.

Çe itli duyular n kullan r.

2.

Nesnenin ve çevresindekilerin ilgili ayr nt lar n belirler.

3.

Durumlar, olaylar ve olgular aras ndaki belirgin farkl l klar /benzerlikleri saptar.

4.

Olaylar ve nesneleri ortak özelliklerine göre gruplând r r.

5.

Olaylar n meydana gelme s ras n belirler.

6.

Ayr nt lar üzerinde çal rken duyulara destek olacak araçlar kullan r.

7.

Yaln zca bakmak yerine dikkatle gözlem yapar.

8. Ayn ya da bir dizi gözlemde ayr nt lar görür, yap lar arar, bölümleri ve olaylar bulur; farkl l klar,
benzerlikler ve de i imi belirler.
9.

Bir dizi gözlemde baz kal plar ve ard ll klar saptar.

10. Birçok gözlemden eldeki soruna ili kin olanlar ay rt eder.
11. Önceki görü lerle ba lant kurar.
Aç-klama Yapabilme

Aç klama becerisi, önceki deneyimi ve var olan dü ünceleri kullanmay gerektirir. Yeni olay veya nesne
ile önceden kazan lan becerilerin benzerlik göstermesi aç klama becerilerinin kazan lmas için gereklidir.
Ara t rma becerisinin kazan lmas için ö rencinin verilen bilgiyi almas , anlamas , yorumlay p
içselle tirmesi için her türlü f rsat verilmelidir. Ö rencinin bilgiyi yorumlayabilmesi için mutlaka bilgiyi do ru
alg lamas gerekir. E itimdeki deneyler ve deneysel çal malar, her türlü yarat c etkinlik, ö rencilerin bilgiyi
alg layarak ö renmelerini sa layacakt r.
Bu süreç, deneylerden elde edilen ili kileri, e ilimleri veya yap lar görme becerisidir. Bu beceri
anlaml sonuçlar ç karmay mümkün k lar (Harlen 1997:28-29; Harlen, 1997).
Aç klama Yapabilmeye "li kin Kazan mlar/Davran lar (Arslan, 1998:144; Harlen ve Jelly, 1989):
1.

Bilimsel ilkeler ya da kavramlarla uyumlu bir aç klama ileri sürer.

2.

Aç klama yaparken önceki bilgilerinden yararlan r.

3.

Belirli artlar n var olmas na ba l kalarak kan tlara uygun aç klama yapar.

4.

Aç klama yaparken daha önceki deneyimlerden yararlan r.

5.

Aç klama yaparken nas l oldu unu da ileri sürer.

6.

Kan tlara uygun bir de il, birden fazla aç klama olabilece ini gösterir.

7. Gözlenen bir olgu ya da durumun nas l ortaya ç kt veya nas l test edilebilece ini öneren aç klamalar
yapar.
8. Bütün aç klamalar n deneme türünden oldu u ve üphenin ötesinde kan tlanamad klar n belirtir.

Tahmin Yapabilme:
Toplânm

olan kan tlar n ötesinde bir sürecin devam etmesi veya de i ikliklerin olmas ndan sonra

neler olabilece ine ili kin bilgiler tahmin yapma yoluyla belirlenir. +lk s n flardaki çocuklar kan tlara dayal
olarak tahmin yapmada aceleci davran rlar ve bu dönemde kan tlara ba lant zay ft r. Sonra kan tlara ba lant
giderek kuvvetlenir. Daha sonra bir tür bilinene dayanarak tahmin yapma veya de eri bularak kan tlar n tahmin
yapmada nas l kullan ld

n aç klama becerisi geli ir.

Tahmin Yapabilmeye "li kin Kazan mlar/Davran lar( Harlen ve Jelly, 1989; Arslan 1998):
1.

Bir soruna ili kin tahminde bulunur.

2.

Kan tlara uygun tahminler yapar.

3.

Kan tlar n tahminde bulunmada nas l kullan ld

4.

Bilgi ya da gözlemlerdeki kal plara uygun tahminler yapar.

5.

Kan tlar a an kal plar genelle tirerek tahminde bulunur.

n aç klar.

Denence Kurabilme

Denence, do rulu u ispatlanmam , bilimsel varsay mlara dayanan önermeler olarak bilinmektedir.
Denence, genellikle yasalar veya teorileri olu turmak için kullan l r. Denence bir deney üzerine odaklan r.
Denence bir problemin incelenme yöntemini geli tirilmesi için bir ba lang ç noktas d r (Turgut ve Di erleri,
1997).
Denence olu turma, bir olay ya da olgunun (gözleme, bulgulara ve geçmi deneyimlere dayal olarak)
aç klanmas olarak görülür. Denenceler olas d r; ancak do ru olmayabilir, eldeki bulgularla uyumludur, bir
aç klama öne sürer. Denence bilimsel olarak test edilebilir, hipotezin do ru olmas gerekmez; ancak eldeki
bulgular ve bilimsel kavramlar aç s ndan akla yatk n olmal d r (Harlen, 1997:5/8; Arslan, 1998; Harlen ve Jelly,
1989; Arslan 1998; Ash, 1997).
Denence Kurmaya "li kin Kazan mlar/Davran lar:
1. Bir aç klaman n geçici yap s oldu unu anlayarak (öngörü de dahil olmak üzere) incelemeleri plânlar.
2. Varg s n n ne olabilece ini belirtirken geçmi ya da mevcut deneyimlerden edindi i bulgular kullan r.
3. Hangi de i kenin de i mesi gerekti ine (ba ms z) ve hangilerinin ayn
gerekti ine karar verir.

ekilde kalmas (kontrollü)

4. Hangi de i kenin ölçülmesi ya da kar la t r lmas konusunda saptamalarda bulunur (ba ml
de i ken).
5.
.
6.

Uygun araçlar kullanarak ba ml de i kenin ölçülmesi veya kar la t r lmas n yapar
Uygun aç kl k düzeyinde çal mas n yapar.

Soru Sorabilme
Soru sorma, eski ve yeni deneyimler aras nda ba kurularak geli tirilen ve anlamay sa lamada yard mc
olan beceridir.
Ö rencilerin sorduklar sorular onlar n bili sel geli im süreçleri hakk nda bilgi verir. Ö renci almak
istedi i bilgiyi ö renmek için soru sorar. Ö renci, sorusu yan tlanmazsa hayal k r kl

na u rar. Ö renciler çok

merakl d r, çok soru sorarlar. Daha fazla bilgi almak için de ö renmek için de soru sorarlar. Ö retmenler
ö rencilere ilgilerini çeken alanda çal ma ans vererek, ayn zamanda ö rencinin soru sorma becerisini
geli tirerek onlar n ö renmesini art rabilir (Stein, 1997:6/7-7/7).
Soru Sormaya "li kin Kazan mlar/Davran lar (Arslan, 1998; Harlen, 1997; Ash ve Bell, 1997; Harlen ve
Jelly, 1989):
1.
.
2.

Denencelere ya da aksiyonlara dayal sorular sorar

3.

Ba ka sorular ve görü ler olu turan, ara t rmalar yapmalar na yol açan sorular kullan r.

4.

Ara t r labilir ve ara t r lamaz sorular sorar.

5.

Ara t r labilir bir soru ile ara t r lamaz bir soru aras ndaki fark belirler.

6.

Genel olarak ara t r labilir sorular sorar.

7.

Tahmin etme veya aç klamadan do an test edilebilir sorular sorar.

Kendi sorular n yan tlamak için ara t rmalar n kullan r.

Ara t-rma Yapabilme
Ara t rma, hem plânlama hem de belirli bir soruya yan t bulmaya ili kin bir dizi etkinliktir. Bu
becerinin ilk a amalar nda çocuklar ara t rmalara ba lad ktan sonra dü ünmek zorunda kal rken, ileri a amalarda
önceden plânlama ve olas sorunlar önceden tahmin ederek önlem alma düzeyine ula rlar.
Ara t rma, her türlü ö renmenin ve geli menin özüdür. Tüm bilimsel incelemelerin temelidir. Ara t rma
bir süreç olup amaç, problemlere güvenilir çözümler bulmakt r. Bunun için plânl ve sistemli olmak
gerekmektedir. Ara t rma amaçlar n n cevaplânmak istenen soru cümleleri ve/veya test edilmesi gereken
denenceler

eklinde aç k seçik belirlenmesi, ara t rman n en önemli sürecidir (Harlen, 1985; Harlen, 1997).

Ara t rma yapabilme ve ondan yararlanma yetene inin geli tirilmesi sistemli bir çabay zorunlu k lacak
kadar önemlidir.
Ara t rma Yapabilmeye +li kin Kazan mlar/Davran lar (Harlen ve Jelly, 1989; Arslan, 1998):
1. Ara t rmaya kan tlar ortada yokken, genel bir yakla mla ba lar
.
2. De i tirilmesi gereken de i ken veya kar la t r lacak farkl durumlar hakk nda bir fikir öne sürer.
3.

Deneyde sabit kalacaklar bilir.

4. Ba ms z de i kenleri kontrol ederek, ba ml de i kenler üzerine etki eden faktörlerden birini
de i tirip di erini sabit tutarak sonuçlar üzerine ne tür etkide bulundu unu belirler.
5.

Bir sonuç elde etmek için ne aramas gerekti i konusunda önceden fikir sahibi olur.

6.

Sonuç elde etmek için uygun bir ölçme yolu seçer.
Plânlayarak Üretebilme

Plânlama ve üretme becerileri en basit anlam yla, çal an modeller yapma yoluyla kullan l r ve
geli tirilir. Yap lan modeller bir soruna çözüm sa layarak i görürler.
Bir dizi birbirine ba l plânlama ve üretme becerileri vard r ki bunlar k smen bilgi (örne in alet
kullanma ve materyallerin özellikleri bilgisi) k smen daha geni kavramlar geli tirilmesine (örne in yap /i lev
ili kilerine) ve k smen yarat c dü ünmeye (denemek için olas çözümler üretmek) dayan r.
Plânlayarak Üretebilmeye +li kin Kazan mlar/Davran lar (Yavuz, 2001:252; Arslan, 1998; Harlen ve
Jelly,1989; Harlen, 1997):
1.

Gerçek durum ile proje aras ndaki s n rl l klardan do an z tl klar saptar.

2. Ne yapaca n n kendisine söylenmesini beklemek yerine kendi görü lerini deneme yolu olarak test ve
dizayn eder.
3.

Görü leri aç klamak, geli tirmek ya da yanl lamak için yollar plânlar.

4.

Materyalleri dikkatle kullanarak, verileri gözleyerek, ölçerek, kaydederek ara t rmay yapar.

5. Sorunun çözümü için benzeyi leri yap sal olarak birbirine benzeyen ya da sembolik olan projeler
plânlar.
6.

Proje üretmek için uygun alanlar ve problemleri seçer.

7.

Projede kullanaca

8.

Hedefe ula mak için uygulanacak ad mlar tan mlar.

9.

Bir proje plânlarken ya amdaki örneklerin yap ve i levlerini dikkate al r.

kaynaklar belirler.

leti im Kurabilme

Dünyaya geldi imiz andan itibaren çevreyle sürekli ileti im, etkile im içerisine giriyoruz. Bu süreçte
birey, çal malar sonucunda nitel ve nicel birçok veri elde eder. Görünürde sadece bir nesnenin özelliklerini
saysa veya tan mlasa bile, ö renci asl nda veriler toplamaktad r. Bu veriler; çizelgeler, tablolar, grafikler,
modeller veya di er düzenleyici biçimlerle kaydedilir. Toplânan verilerden tan mlar ve aç klama yapmak
konuyla do rudan ilgilidir. Bulgular n rapor hâlinde yaz lmas tüm bilimsel çal malar n hedefini olu turur
(Turgut ve Di erleri, 1997:7; Harlen, 1997).

"leti im Kurabilmeye "li kin Kazan mlar / Davran lar (Ash ve Bell, 1997:2/5; Harlen, 1997; Arslan, 1998):
1. Çe itli yollarla (dergiler, çizimler, grafikler, emalar, raporlar) görü lerini (ara t rma sonuçlar n )
ifade eder.
2.

Çe itli bilgi araçlar n bir araya getirerek anlamland r r.

3. Ebeveynleri, ö retmenleri ve akranlar yla yapt
dinler.
4.

Bilim sürecine ili kin dili kullan r.

5.

Kavramlar anlad klar düzeyde dile getirir.

çal malar konusunda konu ur, yazar ve onlar

6. Ba kalar n n fikirlerinin sonuçlar n ileti im yollar n
de erlendirir.
7.

(söz, yaz , dramatizasyon vb.) kullanarak

Sonuçlar sunmak veya kay t etmek için uygun bir ileti im yöntemi seçer.
Bili sel beceriler yukar daki biçimde aç klan p, kazan mlar belirlendikten sonra belirtilmesi gereken bir

ba ka konu da, bilimsel süreç becerileri ya da bilimsel yöntemin, ayn zamanda insanlar n günlük hayatta
kar la t klar problemleri çözerken ba vurduklar yollardan en emin bilgi edinme kayna

oldu u gerçe idir.

Problem çözmede bilimin bilgi elde etme yöntemlerine ba vurarak, problem çözmeye yönelik veri toplay p,
bunlardan sonuç ç karmaya çal mak, do ru bilgiyi elde etmenin bilimsel yoluna ba vurmak anlam na
gelmektedir. Bilimsel yönteme ili kin beceriler kazanmak, hem bilgi kaynaklar ndan yararlanman n yöntemini
hem de ampirik yolla (deneyerek, gözleyerek) problem çözmenin yöntemini bilmek demektir. Problem çözme
becerisindeki denenceleri s nama a amas ndaki (deney, gözlem, soru turma, belge tarama vb.) çal malar,
bilimsel yöntemde yer alan, problemin tan mlanmas ve denencelerin s nanmas a amalar na yönelik yap l r. O
nedenle de bu tür çal malar, bilimsel süreç becerileri olarak dü ünülebilir. Gerçekte de bütün bilimlerin yapt
ey, bir problem durumundan yola ç karak çözümlere ula maya çal makt r (Tertemiz, 1994; Önder,85-86).
Duyu sal Süreç Becerileri
Bilimsel süreç becerilerine yönelik duyu sal özellikler, bili sel yeterlikler gibi do rudan gözlenemeyen
insan nitelikleridir. Bunlar hakk nda bilgi edinirken, bili sel yeterliklerine ili kin yeterliklerde oldu u gibi
gösterge niteli indeki belirtilerle yetinme, böyle belirtilerde ortaya ç kan duruma bir anlam vererek, ona göre
hareket etme zorunlulu u vard r (Özçelik, 1998:28).
Daha önce belirtilen bilimsel süreç becerilerini ke feden, geli tiren, kazanan ve bilgileri çe itlendiren ve
payla an çocuk, bu süreçte duyu sal becerileri de ayn zamanda kazan r ve geli tirir. Duyu sal beceriler bili sel
becerilerden ba ms z olarak dü ünülemez. Çocu un bili sel süreç becerilerini ya ant s na geçirmesi ayn
zamanda bunlar içselle tirmesi anlam na gelir. Bili sel süreç becerileri geli irken; ö renmeye merakl olu ,
gerçekliklere oryante olabilme, kan tlara sayg duyu , kan tlar

nda dü ünceleri de i tirmeye istekli olu ,

kal p yarg lar sorgulama, aç k fikirlilik, önyarg lar reddetme, ara t rma yapmaya istekli olu , sorular tarafs z
bir tutumla de erlendirme, yard mla ma, hatas n kabul etme, nesnellik, ö renme sürecinde risk alabilme,
ele tirel dü ünebilme, sonuçlar sürekli kontrol etme, çevreye sayg duyma gibi özelliklerin de geli tirilmesi
beklenir ( Ça lar ve Di erleri, 1997; Arslan, 1998).

Bilimsel süreç becerilerinin duyu sal boyutunun çocuklarda geli tirilmesinde

ansl olunan nokta,

çocuklardaki sonu gelmez bir ö renme ve ara t rma iste idir. Çocuklar do duklar günden itibaren kendilerini
çevreleyen dünya hakk nda merakl d rlar. Bu durum ayn zamanda çocu un içsel güdülenmi li inin
göstergesidir (Ercan, 2000). +lkö retim ça na girdi inde çocuk dünya hakk ndaki bilgi da arc

bir

n h zla

geli tirme e ilimindedir.Ö rencilerin ö renmesine en büyük etki, ö rencileri, olaylar n olu umu hakk nda
hayrete dü üren veya onlarda merak uyand ran ö renme ya ant lar taraf ndan olmaktad r (Amstrong,1998;
Aktaran: Saban, 2000:72). Bu durumda ku kuculuk, ö rencilerin zihinlerinin derinli ini aç klayan bir unsur
olarak, ö renme sürecini derinle tiren bir i levi yerine getirmektedir. Çocuktaki merak, risk alma, sorgulama,
ele tirel dü ünme gibi becerileri de beraberinde getirir. Çünkü çocuklar dünya hakk ndaki hayretlerini do rudan
deneyimleri ile kazan rlar. Ayr ca çocuklara bir soruna ön yarg s zca yakla ma, sorunun birçok yönünü kendi
ki isel be enilerini i e kar t rmadan incelemesi becerileri kazand r lmal d r (Turgut ve Di erleri, 1997).
Çocuk dünyaya ve dünyadaki olaylara “aç k”t r. Ba ka bir deyi le duyarl d r. Bu durum çocu un kendi
deneyimlerini daha anlaml hâle getirmesi aç s ndan önemlidir. Çocuk ayn zamanda esnektir. Bu, çocu un
akl n n sahip oldu u toleransl k veya elastikiyetlik düzeyini belirtir (Saban, 2000:74).
Duyu sal süreç becerileri ve bu becerilere ili kin kazan mlar ya da davran lar bir tablo hâlinde öyle
verilebilir (Harlen, 1997; Arslan, 1998; Harlen ve Jelly, 1989; Arslan, 1998; Ash ve Bell, 1997):
Tablo 2.Duyu sal Süreç Becerileri ve Bu Becerilere li kin Kazan-mlar/Davran- lar:
Kazan mlar /Davran lar
1.
2.
Ele tirebilme
–
Yeni
Fikirlere Aç k Olabilme

3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.

Ö"renmeye Merakl Olu
4.
5.
6.
7.

Kendi çal malar n de erlendirmek için kalite göstergeleri
olu turur ve bunlar kullan r.
Di er çal malar n güçlü yönlerini bildirir, kutlar ve neyi
geli tireceklerini belirler..
Veri ve görü lerin ba kalar taraf ndan ele tiri ve
de erlendirmeye konu edilmesine istek gösterir.
Yeni kan tlar aray p bunlar dikkate al r.
Bilginin tamamlanmam oldu unun fark nda olur.
Sonuçlar n, deneysel niteliklerin ürünü oldu unu kabul eder.
Yeni fikirleri ve olgular ara t rmaya istek gösterir.
Daha fazla bilgi edinmek için çaba gösterir.
Bilimsel materyallerden ula t
sonuçlar desteklemek için
kan tlar arar.
Buldu u kan tlar aç klar.
“Ö renmeye Daveti” kabul eder ve ara t rma sürecinde yer
al r.
Bilimsel süreçleri kullanmaya istek gösterir.
Kendi görü lerini denemek için f rsatlar kullan r ve buna
zaman ay r r.

1.

Gerçekliklere
Sa"layabilme

Uyum

Kendi s n rlanm l klar n n fark nda oldu unu ve bunu kabul
etti ini gösterir.
2. De i imin olabilece inin fark na var r. Farkl durumlarla
kar la abilece inin fark nda olur.
3. +nsan çabas n n yan labilir oldu unun fark na var r.
4. Bilimin çevreyi etkilemede bir araç oldu una inan r.
5. Bilimde ara t rman n çok çal mak gerektirdi ini alg lar.
6. Qu anki bilginin s n rl l n n fark nda olur.
8. +stenilen yenili i arar ve geleneksel kavramlar anlamland r r.
1.
2.
3.
4.
5.

Kan tlara Sayg Duyu

6.
7.
8.
1.
2.
Kan tlar I " nda Dü üncelerini
De"i tirmeye
+stekli
Olu
(Dü üncede Esnek Olabilme)

3.
4.
5.

Ele tirici Dü ünebilme (+ lemleri
Ele tirici
.ekilde
Yeniden
Gözden Geçirmeye +stekli Olu )

6.
7.
olur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ö"renme
Alabilme

Sürecinde

Risk

1.
2.
3.
4.

Görü lerini Savunabilme

Önceden elde edilen bilgilere dayanarak da kan tlara uyan
sonuçlar bildirir.
Beklentilere dayanan bir sonucun kan tlara
uymayabilece inin fark nda olur.
Kan tlar n sonuca uymayan k s mlar n kontrol eder.
Yaln zca kan ta dayanan yorum ve sonuçlar kabul eder.
Sonuçlar kabul etmeden önce fazla kan t elde etme iste i
gösterir.
Kan tlar artt kça sonuçlar n de i ebilece inin fark nda olur.
Hiçbir sonucun kesin olmad n n daha fazla kan tla
de i ebilece inin fark nda olur.
Her sonuca üpheyle yakla r.
Kan tlar veya kar görü lerden etkilenerek dü üncelerini
de i tirir.
Kar s ndakileri veya ö retmeninin söylediklerini dikkate
alarak dü üncelerini gözden geçirir.
Var olanlara kar daha fazla aksi kan t ortaya ç kt nda bu
aleyhine de olsa dü üncelerini de i tirir.
Sonunda kendi dü üncesini seçse bile, kan tlara uygun
alternatif dü ünceleri dikkate al r.
Kan ta uyar gibi görünen ilk dü ünceyi kabul etmek yerine,
kan tlara uyan ba ka dü ünceler arar.
Fikirlerin dü ünülerek de de i ebilece inin fark na var r.
Ayn kan t n de i ik ekillerde yans t labilece inin fark nda
Dü üncelerini ara t rma sonuçlar yla birlikte tekrar gözden
geçirir.
Ele tiriye aç k oldu unu hissettirir (belli eder).
Avantaj / dejavantajlar bilmese de kullanabilecekleri alternatif
i lemleri göz önüne al r.
Yaln zca ayr nt lara ili kin olsa da yapt klar n geli tirmek için
ba ka yollar tart r.
Güdülendi inde kulland klar yola alternatif bir yolun avantaj
ve dezavantajlar n dikkate al r.
Sonuçlanm bir ara t rmada yap lanlar n nas l
geli tirilebilece ine ili kin yeni yollar arar.
Bir ara t rman n sonunda oldu u kadar, plânlama ve uygulama
a amalar nda da i lemleri geli tirmek için yeni yollar arar.
Gönüllü olarak olas ele tiri ve /veya ba ar s zl klara aç kt r.
Kendi görü lerini ve ele tirilerini otoritelerin orada
bulunmas n göz önüne almaks z n ifade eder.
S n f tart malar na özgürce kat l r.
Yeni yakla mlar denemeye istek gösterir.

Kendi çal malar yla ilgili olarak:
Nas l ak l yürüttü ünü aç k-seçik belirtir (görü üne nas l
vard n ve dayand verileri söyler).
2. Ba kalar n , görü ünü ara t rmaya te vik eder.
3. Ba kalar n farkl görü ler ileri sürmeye te vik eder.
4. Ba kalar n n farkl görü lerini aktif biçimde sorgular.
1.

Ba kalar n n
Sorgulayabilme

Görü lerini

1.

Ba kalar n n görü leri hakk nda varsay mlarda bulunurken
bunlar aç kça ifade eder ve varsay m olduklar n kabul eder.
2. Varsay mlar n n dayand verileri belirler.
3. Ba kalar n n verdi i kar l klarla ilgilenmedi i takdirde soru
sormaz, nazik olur.
4. Ba kalar na görü lerini hangi verilerin veya mant n
de i tirilebilece ini sorar.
5. Birlikte yeni bilgiler sa layabilecek bir deneme düzenleyip
düzenleyemeyece ini sorar.

+lkö retim ö rencilerinin bilimsel süreç becerilerini kazanmalar nda bilimsel süreç becerilerinin
yaln zca bili sel yan yeterli de ildir. Bili sel süreç becerileriyle ayn anda Tablo 2’de verilen duyu sal süreç
becerilerine de yer vermek gerekir. Duyu sal becerilerin kazan lmas ö rencilerin zihinsel geli imiyle etkile erek
ve ö rencilerin ö rendiklerini sorumlu bir ekilde uygulamalar için isteklilik yaratarak, ö rencilerin bilimsel
süreç becerilerini kazanmalar nda önemli bir rol oynar. Ayr ca ö retmenin bu becerileri kazand r rken
modelledi i davran lar da duyu sal becerilerin kazan lmas nda etkili olacakt r.

Sonuç
Bilimsel süreç becerileri ve bunlara ili kin kazan mlar, çocuklar n kar la t klar objeler, olaylar ve
materyaller hakk ndaki bilgileri i lemekte kulland klar

bili sel ve duyu sal becerilerdir. Bu beceriler

geli tirilmedikçe çocuklar n anlayarak bilimsel kavramlar geli tirmeleri söz konusu olmamaktad r. Bu nedenle
ilkö retim ça

çocuklar n n bilim ve teknolojideki h zl geli meleri kendi yarar na kullanmalar , toplumlar n

gelece i için hayatî önem ta maktad r. Bu durum günümüzde ilkö retim programlar nda yer alan derslerde
bilimsel süreç becerilerine yer verilmesini gerekli k lmaktad r. +lkö retimin temel i levlerinden biri, çocuklar n
bilimsel süreç becerilerini geli tirmelerine yard mc olmakt r. Önceden bu geli menin nas l bir gidi izleyece i
bilinirse çocuklara bu geli mede yard mc olunabilir. Geli me çocu un bilimsel süreç becerilerine ili kin
davran lar nda meydana gelen bir dizi de i ikliktir. E itimde çocu a uygun ya ant lar kazand r l rsa bilimsel
becerilerin daha çabuk geli ece i yönünde kan tlar vard r. Bu konuda e itimcilere dü en görev ö rencilerin
geli imlerini sa lamak için belirlenen

davran lar/kazan mlar do rultusunda gerekli ko ullar ve te viki

sa lamakt r.
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Summary

DEVELOPING SCIENTIFIC PROCESS SKILLS IN
PRIMARY SCHOOLS

Aysu (Gürsel) ARSLAN*

Ne e TERTEM Z**

Educational organizations and practices are among the very first things that provide people with the
necessary background and knowledge so that they could perceive what lies ahead and have a humane way of life
in society. Science and education must be hand in hand in terms of purpose, function and practice. This common
function is becoming more and more important in that it is supposed to help people develop their cognitive,
affective and psychomotor skills, leading to creativity and productivity. Science can be defined as a cognitive
process whereby life as a whole is understood, interpreted, explained according to observations made, and in
which claims are refuted according to what has been observed.
The aim of each scientific discipline is to make generalizations about the relationships between and
among the phenomena and to provide explanations for them. Such generalizations and explanations are built
through a cognitive organization called “scientific process.”

Scientific process skills the basic skills that facilitate learning, that helps develop ways of inquiry, that
make students active, that develop the sense of responsibility for their own learning, and that produce longlasting learning. Due to the fact that scientific process skills refer to a whole that is composed of many different
behaviors and that education is a process whereby the individual’s behaviors are changed on purpose in the
desired way through his own experiences, scientific process skills could be developed through education.
Scientific skills, attitudes and behavior can be acquired through a period starting from the very early
years of primary education. Scientific process skills can be named in a number of ways, and it s wrong to think
that only of them is true. Scientific process skills and related acquisitions refer to the cognitive and affective
skills children use when processing information about the objects, occurrences, and materials they face. In this
study, scientific process skills are referred as the cognitive and affective skills. These are the basic skills that
facilitate learning, that helps develop ways of inquiry, that make students active, that develop the sense of
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responsibility for their own learning, and that produce long-lasting learning. In this study, scientific process
skills are examined under the these headings: observing, providing explanations, predicting, forming logic,
questioning, making an inquiry, producing according to a plan, and developing ways of communication. In
addition, those behaviors concerning the skills are identified with the idea that this could help teachers with their
instruction.
In the preparation stage of developing the curricula for primary schools, these skills must be considered
and the design must be made according to them. It can be stated that if education helps develop the right
experiences in the child, then scientific skills can be developed more easily. What educators should do about this
is to provide the necessary conditions and encouragement for students to develop these skills. Concepts, facts,
principles, and generalizations in the majors should be considered to be tools for developing these skills.

