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ABSTRACT
The purpose of this study is to determine how Religious Culture and Moral Knowledge Course lectures
organized according to student-centered educational approach affects students‟ success rate and their attitude
towards the class. The study was applied on to the 4-B class of Mevlana Secondary School, Yığılca, Duzce
during 2014-2015 academic year. The 4-B class consists 20 students and 12 of them are male and 8 of them
are female. The researcher was working as a teacher for Religious Culture and Moral Knowledge courses at
this school. The study was carried out with action research technique which is one of the qualitative research
techniques. Data were collected by the researcher herself using qualitative research methods. Data
triangulation was done to strengthen data validity and to enhance meaningfulness of the results. Interviews,
student letters, student self-evaluation forms, written exams, and good behavior chart were used as the data
collection tools. Data analysis was done simultaneously with data collection. Content analysis method was
used while data were analyzed and interpreted. Student-centered education performed while constructivism
and the multiple intelligence approach taken into account for 12 class hours, and missing aspects of the
education were determined and corrected. After that another lecture series was performed for 8 class hours.
The application of the courses continued for 20 class hours in total. Results of the course applications were
evaluated and it is concluded that the student centered education affected the students‟ success rate and their
attitude toward the class positively. Some suggestions were developed for applications of student-centered
education at the end of this research.
Keywords: Student centered education, religious culture and moral knowledge course, constructivism,
theory of multiple intelligences, action research

ÖZET
Bu araĢtırmanın amacı; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi konularının öğrenci merkezli eğitim anlayıĢına
göre düzenlenmesinin öğrencilerin bu derse karĢı tutumlarını ve dersteki baĢarılarını nasıl etkileyeceğini
ortaya koymaktır. AraĢtırma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Düzce ili, Yığılca ilçesinde bulunan Mevlana
Ortaokulu‟nun 4-B sınıfı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Sınıf mevcudu 20 olup bunun 12‟si erkek ve 8‟i kız
öğrenciden oluĢmaktadır. AraĢtırmacı, bu okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev
yapmaktadır. AraĢtırma, nitel araĢtırma desenlerinden eylem araĢtırması yöntemi ile gerçekleĢtirilmiĢtir.
Verilerin geçerliliğini güçlendirebilmek ve sonuçların anlamlılığını zenginleĢtirebilmek amacıyla veri
çeĢitlemesi yapılmıĢtır. Veri toplama araçları olarak; görüĢmeler, öğrenci mektupları, öğrenci öz
değerlendirme formları, öğrenci yazılı sınavları ve güzel davranıĢ çizelgesi kullanılmıĢtır. Veri analizleri, veri
toplama ile eĢ zamanlı olarak yürütülmüĢtür. Verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasında içerik analizi
yöntemi kullanılmıĢtır. 12 ders saati boyunca yapılandırmacı anlayıĢ ve çoklu zeka anlayıĢı da dikkate
alınarak öğrenci merkezli ders uygulamaları gerçekleĢtirilmiĢ, uygulamaların eksik yönleri belirlenerek
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gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra 8 saatlik yeni ders uygulamaları gerçekleĢtirilmiĢtir. Uygulama
toplam 20 ders saati sürmüĢtür. Uygulama sonuçları değerlendirilmiĢ ve öğrenci merkezli eğitimlerin,
öğrencilerin ders baĢarılarına ve öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine yönelik tutumlarına
olumlu etkileri olduğu sonucuna varılmıĢtır. AraĢtırma sonunda öğrenci merkezli uygulamalarla ilgili bazı
öneriler geliĢtirilmiĢtir.
Anahtar Sözcükler: Öğrenci merkezli eğitim, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, yapılandırmacılık, çoklu
zeka kuramı, eylem araĢtırması

SUMMARY
Introduction
It is a fact that the educational environments where the students sitting
quietly in their seats and watching, while the teacher is acting as an only player
don‟t draw the attention of the students. In such environments, it seems impossible
to learn effectively and deeply (Valls & Ponce, 2013).
Unfortunately, researches show that Religious Culture and Moral Knowledge
Course teachers mostly apply teacher-centered teaching methods and techniques in
their classes (Asrı, 2005; Bağcı, 2012; Çakmak, 2011; Demir, 2007; Ev, 2011;
Gündoğdu, 2011; Gündoğdu, 2012; Karacelil, 2010; Koç, 2010; Özdemir, 2010;
ġimĢek, 2012; Ulu, 2011; Zengin, 2013).
However, it is thought that preferring the student-centred teaching methods
and techniques that catch students‟ attention and make students active instead of the
teacher-centred methods and techniques that don‟t catch students‟ attention ensures
meaningful learning and permanent behavioural change. Thus, this enables
individuals to analyse, absorb and internalize the religious doctrine instead of
memorising certain patterns in religious education.
The purpose of this study is to determine how Religious Culture and Moral
Knowledge Course lectures organized according to student-centered educational
approach affects students‟ success rate and their attitude towards the class.
Method
Research Model
One of the qualitative research methods, the „action research‟ method was
used in this research. The researcher has actively involved in the process as a
Religious Culture and Moral Knowledge Course teacher and has taken a reflective
role. The following is the list of steps taken during the course of this study:
1. Forming a work plan
2. Reviewing the literature for determining the problem
3. Determination of the problem
4. Preparation of the first action plan
5. Application of the first action plan
6. Analyzing data collected through the application of the first action plan
7. Evaluation of the results and preparation of the second action plan
8. Application of the second action plan
9. Analyzing data collected through the application of the second action plan
10. Evaluation of the results
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Study Group
The study was applied on to the 4-B class of Mevlana Secondary School,
Yığılca, Düzce during 2014-2015 academic year. The 4-B class consists 20 students
and 12 of them are male and 8 of them are female. The researcher is working as a
teacher for Religious Culture and Moral Knowledge courses at this school.
Data Collection and Data Analysis
Data were collected by the researcher herself using qualitative research
methods. Data triangulation was done to strengthen data validity and to enhance
meaningfulness of the results. Interviews (with their parents and with their
classroom teacher) , student letters, student self evaluation forms, written exams and
good behavior chart were used as the data collection tools.
Data analysis was done simultaneously with data collection. Content analysis
method was used while data were analyzed and interpreted. To be able to find
answers to the first sub-problem of the research; interviews with parents, interview
with classroom teacher, student letters were analyzed. To be able to find answers to
the second sub-problem of the research; after the first action plan, student self
evaluation forms, students‟ first written exams and good behavior charts filled by
students were analyzed. And then after the second action plan, student self
evaluation forms and students‟ second written exams were analyzed.
Findings
The results of the interviews with the students‟ parents, the interview with
the classroom teacher and the analysis of the student letters are as follows:
1. The students like the Religious Culture and Moral Knowledge course very
much and look forward to the course and think that the duration of the
lesson is too short,
2. They like the flow of the course and the activities done during the class,
3. They love the teacher of the course very much.
The researcher evaluates this situation as “the power of the student-centred
education approach”.
Measurement and assessment was carried out in order to examine the effect
of the student-centred education performed during 12 class hours on the students‟
learning on cognitive domain. Written exam, student self-evaluation form and good
behaviour chart were used as measurement and assessment tools. Firstly, the
indicator table was prepared in order to provide the content validity of measurement
and assessment.
According to the findings acquired from the analysis of the data collected in
order to measure the student success in the first action plan process, it is thought
that the students can be evaluated to be successful generally.
At the end of the second unit, measurement and assessment was performed in
order to examine the effect of the student-centred education performed during eight
class hours on the students‟ learning on cognitive domain. Written exam and
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student self-evaluation form were used as measurement and assessment tools.
Firstly, the indicator table was prepared in order to provide the content validity of
measurement and assessment.
According to the results of the analysis of the data collected in order to
measure the student success in the second action plan process, it is seen that the
students were highly successful in the Religious Culture and Moral Knowledge
course.
Discussion and Conclusion
The findings acquired from the interviews with the student parents, the
interview with the classroom teacher and also the student letters indicated that the
students liked the Religious Culture and Moral Knowledge course organized
according to the student-centred approach very much, that they looked forward to
the course, that they thought that the duration of the lesson was too short, that they
liked the activities done during the class, and that they liked the teacher of the
course very much. Based on these findings, it is concluded that the student-centred
educations affect the students‟ attitudes towards the course positively.
Topan (2013) revealed that the student-centred methods had a positive effect
on students‟ attitudes towards the class compared to the traditional methods.
Ayaydın (2004; cited in Gömleksiz, 2005) asserted in his research that students
were more interested in the class in which the activities based on the multiple
intelligence theory were used and their interest continued until the end of lesson.
Koç and Demirel (2004) stated that in the constructivist and student-centred
settings, the learners enjoyed the lesson, found the lesson more enjoyable and
interesting, took more responsibilities and also became more courageous and
determined. BaĢ (2009) found out that the student-centred activities based on
collaboration had more positive effects on the learners‟ attitudes towards the
courses than the traditional teaching-learning methods did.
According to the findings acquired from the research, it is concluded that the
student-centred educations affect the students‟ successes positively.
The recent studies have showed that the student-centred education raises the
students‟ motivations to learn, increases their levels of remembering knowledge and
provides the depth in meaning (Maden, Durukan and AkbaĢ, 2011; Smart and
Csapo, 2007). With the student-centred educations it has been observed that the
subjects such as creativity, critical thinking, success, student participation, student
satisfaction, student self-esteem and learning motivation were increased while the
subjects such as drop outs, negative student behaviours and school absenteeism
were decreased (Salinas, Kane-Johnson and Vasil-Miller, 2008).

GİRİŞ
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Öğrenmeyi uyarıcı-tepki bağı ile açıklayan ve öğrenciyi kontrol edilebilecek,
Ģekillendirilebilecek birer mekanizma gibi gören davranıĢçı yaklaĢım günümüzde
popülerliğini oldukça yitirmiĢtir (Koç ve Demirel, 2004). Amacı, öğrenenlerin
davranıĢlarını kontrol etmek ve Ģekillendirmek olan davranıĢçı yaklaĢımda,
öğrenenlerden eğitim sürecindeki girdilere uygun davranıĢlarda bulunmaları
beklenir (Boghossian, 2006). Yıllarca kullanılmasına rağmen davranıĢçı modelin
öğrenciler üzerinde önemli değiĢiklikler meydana getiremediği, aksine öğrencilerin
daha karmaĢık öğrenmelerde kullanması gereken kendi kendilerini yönetme ve
kendi öz disiplinlerini sağlama gibi becerilerini körelttiği bile saptanmıĢtır (Freiberg
ve Lamb, 2009).
19. yüzyılda davranıĢçı yaklaĢımın yerini, bireyleri dıĢsal gerçekliğin pasif
alıcısı değil; anlamları araĢtıran etkin organizmalar olarak gören postmodern felsefe
ve yapılandırmacı anlayıĢlar almıĢtır (Akpınar ve Aydın, 2007; Gültekin, Karadağ
ve Yılmaz, 2007; Koç ve Demirel, 2008). Yapılandırmacı anlayıĢın temelinde,
öğrenenin bilgiyi kendi deneyimleri, hedefleri, merak ve inançları doğrultusunda
yapılandırması, yeni öğrenmelerle bütünleĢtirmesi ve uygulamaya koyması vardır
(Karagiorgi ve Symeou, 2005). Yapılandırmacı anlayıĢa göre öğrenme, bireyin
kendi algıları ve anlamlarından bağımsız değildir. Dünya hakkındaki bilgimiz kendi
öz tecrübelerimizin yorumundan ibarettir (Ertmer ve Newby, 2013). Ġnsanların nasıl
öğrendiğini açıklamaya çalıĢan yapılandırmacılığın; bilginin oluĢumu, öğrencilerin
öğrenmesi, öğretim yöntemleri vb. konulara geniĢ yansımaları vardır (Herman,
1995; Vanderstraeten, 2002). Yapılandırmacılıkta tüm etkinliklerin öğrenciler
tarafından gerçekleĢtirilmesine özen gösterilir. Öğrenciler içeriği belirleme,
etkinlikleri gerçekleĢtirme ve değerlendirme inisiyatifine sahiptirler. Bu anlamda
yapılandırmacı yaklaĢım, öğrenme sürecinde öğrencinin aktif rolünü vurguladığı
için aynı zamanda öğrenci merkezli bir yaklaĢımı vurgulamaktadır (Gültekin,
Karadağ ve Yılmaz, 2007; Koç, 2014).
Geleneksel yaklaĢımlara alternatif olarak oluĢan öğrenci merkezli eğitim, bir
eğitim teorisi ya da felsefesi olmayıp mevcut teorilerle iliĢkili bir öğrenme
yaklaĢımıdır (Megwalu, 2014). Öğrenci merkezli eğitim, eğitim sürecinin her
aĢamada öğrenci katılımını sağlayacak biçimde yeniden yapılandırılması olarak
tanımlanmaktadır (EARGED 2007; Ocak ve Ocak, 2003). Beaten, Struyven ve
Dochy (2013), öğrenci merkezli eğitimi tanımlarken, bilginin yapılandırılması
kavramına vurgu yapmakta ve öğrenci merkezli eğitimi üç özellikle
tanımlamaktadır:
1. Bilgiyi kendi kendilerine yapılandırmaları için öğrencilerin aktif
katılımlarının sağlanması,
2. Öğretmenin, soruları veya problemleri olan öğrencilere öğrenme sürecinde
rehberlik etmesi ve öğrenmelerini kolaylaĢtırması,
3. Öğretmenin uygulamalı durumlar ve karmaĢık eğitim problemleri için özgün
uygulamalar kullanması.
Öğrencinin sadece kenarda oturarak seyrettiği, öğretmenin sınıfta tek oyuncu
olarak görev yaptığı eğitim ortamlarının öğrencilerin ilgisini çekemediği bir
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gerçektir. Böyle ortamlarda etkili ve kalıcı bir öğrenmenin gerçekleĢmesinin
mümkün olmadığı görülmektedir (Valls ve Ponce, 2013). Öğrenci merkezli eğitim
ortamlarında ise öğrenenler, öğrenme içeriği ile etkileĢimde bulunarak bütünün
parçalarını yorumlar ve parçalardan anlamlı bilgiyi oluĢtururlar. Önemli olan,
öğrenenlerin derinlemesine araĢtırma ve soruĢturma yaparak bilgiyi
özümsemeleridir (Mengi ve Schreglman, 2013). Öğrenciler, sadece okumak ve
dinlemek yerine; tartıĢma, fikirleri savunma, hipotez kurma, sorgulama ve fikirleri
paylaĢma gibi faaliyetlerle öğrenme ortamına etkin olarak katılırlar (Karadağ ve
diğ., 2008).
Bilimsel araĢtırmalar, öğrenci merkezli eğitimi destekler niteliktedir. Yapılan
araĢtırmalar öğrenci merkezli eğitimin; öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını
yükselttiğini, bilgiyi hatırlama düzeyini artırdığını ve anlamda derinlik sağladığını
göstermektedir (Maden, Durukan ve AkbaĢ, 2011; Smart ve Csapo, 2007). Öğrenci
merkezli eğitimlerle yaratıcılık, eleĢtirel düĢünme, baĢarı, öğrenci katılımı, öğrenci
memnuniyeti, öğrenci öz benlik saygısı ve öğrenme motivasyonu gibi konularda
artıĢ görülürken; okul terkleri, olumsuz öğrenci davranıĢları ve okul devamsızlıkları
gibi konularda azalmalar görülmüĢtür (Salinas, Kane-Johnson ve Vasil-Miller,
2008).
Türkiye‟de 2004-2005 yılları arasında, eğitimin kalitesini ve verimliliğini
artırmak, toplumun ve bireylerin değiĢen ihtiyaçlarını karĢılayabilmek amacıyla
“eğitim reformu” adı altında eğitim sisteminde köklü bir değiĢim sürecine
girilmiĢtir. Dünyada yaĢanan değiĢmelere duyarlı, ülkenin tarihi, kültürel ve sosyal
yapısınına uygun, AB norm ve hedeflerini temel alan öğretim programları eğitim
kurumlarında uygulanmaya baĢlanmıĢtır (Demir ve Demir, 2012; Gelen ve Beyazıt,
2007).
Yenilenen programlarda, bilgiye ulaĢma yollarını bilen, bilgiyi yorumlayıp
yapılandırabilen, problem çözme yeteneğine sahip ve eleĢtirel düĢünebilen
bireylerin yetiĢtirilmesi hedeflenmektedir. Öğrenci merkezli anlayıĢa göre
düzenlenmiĢ mevcut Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretim programı da
öğretmenlerden bu becerileri öğrencilere kazandırmalarını beklemektedir (MEB,
2010: 20-21). Bu becerileri, eğitim sistemlerinin mevcut yapısıyla geliĢtirmenin
mümkün olamaması, yeni programlarda önemli bir değiĢimin yaĢanmasına neden
olmuĢ ve yeni programlarda öğretmen-konu merkezli anlayıĢtan, yapılandırmacı ve
öğrenci merkezli anlayıĢa doğru radikal bir değiĢim yaĢanmıĢtır (Akınoğlu 2005;
Bıkmaz, 2006; Gelen ve Beyazıt, 2007; Gömleksiz ve Kılınç, 2012).
Maalesef yapılan araĢtırmalar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin,
dersin öğretiminde daha çok öğretmen merkezli yöntem ve tekniklere
baĢvurduklarını göstermektedir (Asrı, 2005; Bağcı, 2012; Çakmak, 2011; Demir,
2007; Ev, 2011; Gündoğdu, 2011; Gündoğdu, 2012; Karacelil, 2010; Koç, 2010;
Özdemir, 2010; ġimĢek, 2012; Ulu, 2011; Zengin, 2013).
Halbuki öğrencilerin ilgisini çekmeyen öğretmen merkezli öğretim yöntem
ve tekniklerinin yerine öğrencileri merkeze alan, öğrencilerin ilgisini çeken ve
öğrenciyi aktif kılan yöntem ve teknikler tercih edildiğinde, anlamlı öğrenme ve
kalıcı davranıĢ değiĢikliğinin sağlanabileceği düĢünülmektedir. Böylece din
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eğitiminde bir takım kalıpları ezberletmek yerine, din öğretisinin bizzat birey
tarafından tahlil edilerek anlamlandırılmasına ve özümsenip içselleĢtirilmesine
olanak sağlanmıĢ olunacaktır.
Bu araĢtırmanın amacı; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi konularının
öğrenci merkezli eğitim anlayıĢına göre düzenlenmesinin öğrencilerin bu derse karĢı
tutumlarını ve dersteki baĢarılarını nasıl etkileyeceğini ortaya koymaktır. Bu amacı
gerçekleĢtirmek için aĢağıdaki sorulara cevap aranmaktadır:
1. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi konularının öğrenci merkezli anlayıĢa
göre düzenlenmesi, öğrencilerin bu derse karĢı tutumlarını nasıl
etkilemektedir?
2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi konularının öğrenci merkezli anlayıĢa
göre düzenlenmesi, öğrencilerin bu dersteki baĢarılarını nasıl etkilemektedir?
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
AraĢtırma, nitel araĢtırma desenlerinden “eylem araĢtırması” yöntemiyle
gerçekleĢtirilmiĢtir. Eylem araĢtırması; uygulamalı, döngüsel ve problem çözmeye
odaklı bir yaklaĢımdır. Okul temelli sorunlar hakkında yeni anlayıĢlar
kazandırabileceği ve eğitimde iyileĢme sağlayabileceği düĢünüldüğü için okul
araĢtırmaları, mesleki geliĢimin bir parçası olarak kabul edilmeye baĢlanmıĢtır
(Taylor, Wilkie ve Baser, 2006). Eylem araĢtırması, kendi eğitimlerinin etkinliğini
ve öğrencilerinin geliĢimini değerlendirmelerinde öğretmenlere yardımcı olmaktadır
(Sagor, 2000). Eğitimcileri güçlendirmek, eğitim uygulamalarını geliĢtirmek ve
öğretmenlerin profesyonel geliĢimlerini sağlamak için eylem araĢtırmasının etkili
bir yol olduğu düĢünülmektedir (Vaughn ve diğ., 2014). Bu araĢtırmada uygulayıcı
rolündeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni; katılımcı, yansıtıcı bir rol
üstlenmiĢ ve sürece aktif katılım sağlamıĢtır.
Çalışma Grubu
AraĢtırma; 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Düzce ili, Yığılca ilçesinde
bulunan Mevlana Ortaokulu‟nun 4-B sınıfı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Sınıf mevcudu
20 olup bunun 12‟si erkek ve 8‟i kız öğrenciden oluĢmaktadır. AraĢtırmacı, bu
okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeni olarak görev yapmaktadır.
Araştırma Süreci
Eylem araĢtırması; eylemi planlama, planı eyleme geçirme, veri toplama ve
çözümleme ile yansıtma süreci Ģeklinde gerçekleĢen döngüsel bir uygulamadır. Bu
eylem araĢtırmasının döngüleri Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır:
1. ÇalıĢma planının oluĢturulması
2. Problemin tespitine yönelik literatür taraması yapılması
3. Problemin tespiti
4. Birinci eylem planının hazırlanması
5. Birinci eylem planının uygulanması
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6. Birinci eylem planının uygulanmasından elde edilen verilerin analizi
7. Elde edilen bulguların değerlendirilmesi ve ikinci eylem planının
hazırlanması
8. Ġkinci eylem planının uygulanması
9. Ġkinci eylem planının uygulanmasından elde edilen verilerin analizi
10. Sonuçların değerlendirilmesi
AraĢtırma, 2014-2015 eğitim öğretim yılının 1. döneminde uygulamaya
konulmuĢtur. AraĢtırma baĢlamadan önce ilk olarak 2014-2015 eğitim öğretim yılı
için bir iĢ takvimi hazırlanmıĢ ve daha sonra Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi
Öğretim Programı doğrultusunda yıllık plan hazırlanmıĢtır. Hazırlanan bu yıllık
plan araĢtırmanın “Genel Eylem Planı”nı oluĢturmaktadır. Daha sonra çalıĢma planı
oluĢturulmuĢtur.
1. eylem planı 12 ders saati olarak planlanmıĢ ve uygulanmıĢtır. Her ders için
ders öncesi ayrıntılı günlük planlar hazırlanmıĢ ve derslerde bu günlük planlar
uygulanmıĢtır. Böylece 1. eylem planı kapsamında 12 ders planı oluĢturulmuĢtur. 1.
eylem planı kapsamında planlanan etkinlikler Çoklu Zeka Kuramı‟na uygun olarak
düzenlenmeye çalıĢılmıĢ, bütün zekalara eĢit derecede önem verilmiĢ ve tüm
zekaları kullanmaya yönelik faaliyetler hazırlanmaya çalıĢılmıĢtır. Her ders sonrası
araĢtırmacı tarafından yansıtıcı günlük formları doldurulmuĢ, böylece 1. eylem planı
kapsamında 12 yansıtıcı günlük hazırlanmıĢtır. 1. eylem planının uygulanma süreci
sonunda araĢtırmacı tarafından hazırlanan etkinlik değerlendirme formları
öğrencilere doldurtulmuĢtur.
Öğrenci merkezli eğitim anlayıĢına göre eğitimin planlanması, uygulanması
ve değerlendirilmesi aĢamalarının her birinde öğrencilerin görüĢleri alınmalı;
onların görüĢleri, kendi eğitimlerine yön verebilmelidir. Neyin nasıl ve ne kadar
öğretileceği, ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili kararlara
öğrencilerin katılımının sağlanması öğrenci merkezli eğitim anlayıĢının
gerekliliklerindendir (Kılıç, 2010; Ocak ve Ocak, 2003).
1. eylem planı oluĢturulurken öğrenci görüĢlerine baĢvurmak mümkün
olmadığı için 1. eylem planı sürecinde öğrenciler, eğitimin planlama boyutuna dahil
olamamıĢlar ancak eğitimin uygulama ve değerlendirme kısmına aktif olarak
katılmıĢlardır. Eğitimin planlanması aĢamasında ilgili literatür temel alınarak
öğrenci merkezli etkinlikler oluĢturulmuĢtur. 2. eylem planı sürecinde, öğrencilerin
eğitimin planlama kısmına da aktif katılımları amaçlanmıĢ ve bu amaçla 1. eylem
planı kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda alınan kararlara göre 2. eylem
planı oluĢturulmuĢtur.
2. eylem planı sekiz ders saati olarak planlanmıĢ ve uygulanmıĢtır. Her ders
öncesi ayrıntılı günlük planlar hazırlanmıĢ ve derslerde bu günlük planlar
uygulanmıĢtır. Böylece 2. eylem planı kapsamında sekiz ders planı oluĢturulmuĢtur.
2. eylem planı kapsamında planlanan etkinlikler de Çoklu Zeka Kuramı‟na uygun
olarak düzenlenmeye çalıĢılmıĢtır. Her ders sonrası araĢtırmacı tarafından yansıtıcı
günlük formları doldurulmuĢ, böylece 2. eylem planı kapsamında sekiz yansıtıcı
günlük hazırlanmıĢtır. 2. eylem planının uygulanma süreci sonunda, araĢtırmacı
tarafından hazırlanan etkinlik değerlendirme formları öğrencilere doldurtulmuĢtur.
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2. eylem planından sonra, öğrenciler etkinlikler ve dersin iĢleniĢi hakkında eleĢtiri
ve önerilerde bulunmamıĢlar, bu durumda 3. eylem planının oluĢumuna gerek
görülmemiĢ ve araĢtırma sonlandırılmıĢtır.
Verilerin Toplanması
Bu araĢtırmada nitel araĢtırmalarda kullanılan veri toplama araçları
kullanılmıĢtır. Verilerin geçerliliğini güçlendirebilmek ve sonuçların anlamlılığını
zenginleĢtirebilmek amacıyla veri çeĢitlemesi yapılmıĢtır. Veri toplamada kullanılan
araçlar aĢağıda verilmiĢtir:
Görüşme
GörüĢme; araĢtırmacı ile araĢtırmanın öznesi konumunda yer alan kiĢi
arasında geçen kontrollü, amaçlı, soru sorma ve yanıtlama tarzına dayalı, karĢılıklı
etkileĢimi gerektiren sözel bir iletiĢim biçimidir (Türnüklü, 2000). GörüĢülenlerin
anlam dünyalarını, duygu ve düĢüncelerini derinlemesine anlamak esastır (KuĢ,
2007).
AraĢtırma sürecinde, 1. eylem planının uygulanması sonrasında her veliye
“Veli GörüĢme Formu” gönderilmiĢ ve öğretmene geri dönen 14 form analiz
edilerek veliler aracılığıyla öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine,
dersin iĢleniĢine ve dersin öğretmenine karĢı tutumları öğrenilmeye çalıĢılmıĢtır.
Ayrıca 1. eylem planının uygulanması sonrasında öğrencilerin sınıf
öğretmeniyle yarı yapılandırılmıĢ bir görüĢme gerçekleĢtirilmiĢtir. Yarı
yapılandırılmıĢ görüĢmeler, görüĢmeci tarafından algılanan dünyanın kendi
düĢünceleriyle anlatılmasına olanak sağlamaktadır (Meriam, 2009). AraĢtırmacı,
görüĢme formunda yer alan soruları görüĢmeciye tek tek yöneltmiĢ ve görüĢmenin
akıĢına bağlı olarak değiĢik sondaj sorularla görüĢmecinin cevaplarını
ayrıntılandırmasını sağlamaya çalıĢmıĢtır. GörüĢme verileri not alma yöntemiyle
kaydedilmiĢtir.
Öğrenci Mektupları
Uygulama sürecinin, öğrenciler üzerindeki duyuĢsal etkilerini ve öğrencilerin
derse karĢı tutumlarına etkisini anlamak için araĢtırma sonunda öğrencilerden
öğretmenlerine birer mektup yazmaları istenmiĢ ve bu mektuplar doküman
incelemesi yoluyla değerlendirilmiĢtir.
Öğrenci Öz Değerlendirme Formları
Kendini değerlendirme, öğrencilerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini
tanımalarına yardım eder. Kendini değerlendirme ile öğrenci, sürecin bir parçası
olduğunu hisseder. BaĢlangıçta kendini değerlendirme, öğrencilerin deneyimsizliği
nedeniyle yanılgılara neden olabilir. Yine de öğrenciler deneyim kazandıkça
aldıkları kararlar daha doğru olacaktır (MEB, 2010).
Bu çalıĢmada uygulama sürecinin ve yapılan etkinliklerin öğrencilerin
biliĢsel alandaki öğrenmelerine olan etkisini değerlendirebilmek amacıyla 1. eylem
planının uygulanması sonrasında öğrencilerin “Öğrenci Öz Değerlendirme Formu-
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1”i ve 2. eylem planının uygulanması sonrasında “Öğrenci Öz Değerlendirme
Formu-2”yi doldurmaları sağlanmıĢtır.
Yazılı Sınavlar
Bu araĢtırma kapsamında öğrencilerin 1. dönem 1. sınav kağıtları ve 1.
dönem 2. sınav kağıtları doküman incelemesi olarak değerlendirilmiĢtir.
Güzel Davranış Çizelgesi
1. ünite sonunda öğrencilerin bazı davranıĢları kazanma düzeylerini
görebilmek amacıyla “Güzel DavranıĢ Çizelgesi” oluĢturulmuĢtur. Öğrencilerin
velilerinden beĢ gün boyunca çocuklarını gözlemlemeleri ve olumlu davranıĢları (+)
ve olumsuz davranıĢları (–) olarak iĢaretlemeleri istenmiĢtir.
Verilerin Analizi
Bu araĢtırmada verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasında “içerik analizi”
yöntemi kullanılmıĢtır. Ġçerik analizinde amaç, toplanan verileri açıklayabilecek
kavramlara ve iliĢkilere ulaĢmaktır. Bu analiz yöntemi ile verilerin ayrıntılı bir
Ģekilde incelenmesi ve tanımlanması amaçlanmaktadır (Klose, 2014). AraĢtırma
verileri analiz edilirken, Yıldırım ve ġimĢek‟in (2013), önerdiği aĢamalar
izlenmiĢtir. Bu aĢamalar:
1. Verilerin kodlanması,
2. Temaların bulunması,
3. Kodların ve temaların düzenlenmesi,
4. Bulguların tanımlanması ve yorumlanması Ģeklindedir.
AraĢtırmanın 1. alt problem olan “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi
konularının öğrenci merkezli anlayıĢa göre düzenlenmesi, öğrencilerin bu derse
karĢı tutumlarını nasıl etkilemektedir?” problemine cevap bulabilmek amacıyla; veli
görüĢme formları, sınıf öğretmeni ile yapılan görüĢme ve öğrenci mektupları ayrı
ayrı analiz edilmiĢ, elde edilen veriler kodlanmıĢ ve temalaĢtırılmıĢtır. Öğrenciler
Ö1, Ö2, Ö3... Ģeklinde, veliler V1, V2, V3... Ģeklinde kodlanmıĢ, öğrencilerin ve
velilerin söylemlerinden örnekler alınarak kodlar ve temalar aydınlatılmıĢtır.
AraĢtırmanın 2. alt problemi olan “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi
konularının öğrenci merkezli anlayıĢa göre düzenlenmesi, öğrencilerin bu dersteki
baĢarılarını nasıl etkilemektedir?” problemine cevap bulabilmek amacıyla;
1. eylem planı sonrasında, öğrencilerin 1. dönem 1. sınav kağıtları,
öğrencilerin doldurdukları öz değerlendirme formları (Öğrenci Öz Değerlendirme
Formu-1) ve öğrencilerin doldurdukları güzel davranıĢ çizelgeleri ayrı ayrı analiz
edilmiĢtir. Öğrenci öz değerlendirme formlarının analizi için frekans tablosu
oluĢturulmuĢtur. Tüm verilerin analiz sonuçları birlikte değerlendirilmiĢtir.
2. eylem planı sonrasında, yine öğrencilerin 1. dönem 2. sınav kağıtları ve
öğrencilerin doldurdukları öz değerlendirme formları (Öğrenci Öz Değerlendirme
Formu-2) ayrı ayrı analiz edilmiĢtir. Öğrenci öz değerlendirme formlarının analizi
için frekans tablosu oluĢturulmuĢtur. Tüm verilerin analiz sonuçları birlikte
değerlendirilmiĢtir.
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Geçerlik ve Güvenirlik
Nicel araĢtırmalarda görülen iç geçerlik, dıĢ geçerlik, güvenirlik ve nesnellik
eylem araĢtırmalarına doğrudan uygulanamaz. Eylem araĢtırmaları yerel bazda
gerçekleĢtirilir, verileri kendine özgüdür ve bağlamsaldır. Bunların yerine
inandırıcılık (credibility), güvenilmeye layık olma (dependability), transfer
edilebilirlik (transferability) ve onaylanabilirlik (confirmability) kriterleri eylem
araĢtırmasının geçerliğini test eder (Guba, 1981; Akt.: Yuladır ve Doğan, 2009).
AraĢtırmanın inandırıcılığını sağlamak için, araĢtırmacı yeterli süre (12 hafta)
araĢtırma ortamında bulunmuĢ ve derinlemesine gözlem yapmıĢtır. Gözlemler her
ders sonrası yansıtıcı gözlem formlarına kaydedilmiĢtir. Böylece verilerin yansız ve
objektif olması bakımından onaylanabilirliği sağlanmıĢtır.
AraĢtırmanın güvenilmeye layık olması için veri çeĢitlemesi yapılmıĢtır. Veri
çeĢitlemesini sağlamak için veriler, farklı kaynaklardan ve farklı yöntemler
kullanılarak toplanmıĢtır. Öğrenciler, sınıf öğretmeni ve veliler araĢtırmanın veri
kaynaklarını oluĢturmaktadır. AraĢtırma kapsamında toplanan veriler, araĢtırmacı
tarafından tekrarlı olarak kodlanmıĢ ve elde edilen bulgular birbirleriyle
karĢılaĢtırılarak tutarlılığı kontrol edilmiĢtir.
AraĢtırma verilerinin transfer edilebilirliğini sağlamak amacıyla, araĢtırma
süreci ayrıntılı olarak betimlenmiĢ ve raporlaĢtırılmıĢtır. Bunun yanı sıra veli
görüĢmelerinden ve öğrenci mektuplarından doğrudan alıntılarla araĢtırma
ortamının yansıtılması sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. AraĢtırma kapsamında elde edilen
veriler, gerektiğinde incelemeye tabi tutulmak amacıyla saklanmıĢtır.
Verilerin tanımlanması ve yorumlanmasında nesnel davranılmıĢ ve
araĢtırmacının eğilimleri araĢtırmaya yansıtılmamıĢtır. Her hafta yapılan etkinlikler
ve toplanan veriler için uzman görüĢü alınmıĢtır.
BULGULAR

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
AraĢtırmanın 1. alt problemi “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi konularının
öğrenci merkezli anlayıĢa göre düzenlenmesi, öğrencilerin bu derse karĢı
tutumlarını nasıl etkilemektedir?” Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Bu probleme cevap
bulmak amacıyla veli görüĢme formları, sınıf öğretmeni ile yapılan görüĢme ve
öğrenci mektupları analiz edilmiĢ ve bulgular yorumlanmıĢtır.
Velilerle Görüşme
20 öğrencinin velisine gönderilen veli görüĢme formlarından araĢtırmacıya
geri dönen 14 tanesi analiz edilmiĢ ve elde edilen bulgular aĢağıda verilmiĢtir:
1. Öğrencilerin, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini çok sevdikleri, ders
saatinin az olmasından ve dersin hemen bitmesinden Ģikayet ettikleri
görülmektedir. Dersin daha fazla olmasını ve daha uzun sürmesini
istemektedirler. AĢağıda bazı velilerin bu konudaki düĢünceleri verilmiĢtir:
V1: “Din Kültürü dersleri daha fazla olmalı. Mesela her gün olması gerek.”
V4: “Çocuğum Din Kültürü dersini bu yıl tanıdı ve çok sevdi.”
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V9: “Kızım derslere severek katıldığını belirtiyor.”
V10: “Kızım bu dersi seviyor ve dersin kısa sürdüğünü söylüyor.”
2. Öğrencilerin derste yapılan etkinliklerden memnun oldukları ve etkinliklerin
eğlenceli ve ilgi çekici olduğunu düĢündükleri görülmektedir. AĢağıda bazı
velilerin bu konudaki görüĢlerine yer verilmiĢtir:,
V4: “Çocuğum, Din Kültürü dersinin her zaman güzel geçtiğini ve dersten
zevk aldığını söylüyor.”
V10: “Yapılan etkinlikler, işlenen konular kızıma eğlenceli ve ilgi çekici
geliyor. Tüm etkinlikleri seviyor.”
V13: “Derste yapılan etkinlikler dersin eğlenceli olmasını ve daha çok
sevilmesini sağlıyor.”
3. Öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenini sevdikleri ve
dersin iĢleniĢini beğendikleri görülmektedir. Bazı velilerin bu konudaki
düĢünceleri aĢağıda verilmiĢtir:
V1: “Din Kültürü öğretmenini seviyor ve bana öğretmeninin çok güzel ders
işlettiğini söylüyor.”
V3: “Oğlum sizi çok seviyor. Sohbetinizi, ders içi etkinliklerinizi çok
beğeniyor.”
V5: “Ders anlatımınızı beğeniyor ve etkili buluyor. Sizi çok sevdiğini
söylüyor.”
V12: “Öğretmenini her davranışı ile sevdiğini söylüyor.”
4. Veliler Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenini merak etmekte ve
onunla tanıĢmak istemektedirler. Veliler bu konudaki isteklerini aĢağıdaki
Ģekilde ifade etmiĢlerdir:
V2: “Kızımın anlattıkları ve gördükleri hoşuma gidiyor. Bunları ona öğreten
öğretmeniyle tanışmak isterim.”
V11: “Çocuğumun terbiyeli, vatana ve millete hayırlı olmasını isterim.
Hocam sizinle görüşmek isterim.”
AraĢtırmacıyla görüĢme yapmak için okula gelen beĢ veli ile yüz yüze sohbet
tarzında görüĢme yapılmıĢtır. BeĢ veli de çocuklarının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
dersini ve öğretmenini çok sevdiklerini, derste yapılan etkinliklerden özellikle de
drama etkinliklerinden çok hoĢlandıklarını ve derslerin daha fazla olmasını
istediklerini belirtmiĢlerdir.
Sınıf Öğretmeni ile Görüşme
Sınıf öğretmeni ile yarı yapılandırılmıĢ bir görüĢme yapılmıĢtır. GörüĢme
esnasında sınıf öğretmenine aĢağıdaki sorular yöneltilmiĢtir:
1. Öğrenciler Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi hakkında neler düĢünüyorlar?
2. Öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeni hakkındaki
düĢünceleri nelerdir?
3. Öğrenciler derste yapılan etkinlikler hakkında neler düĢünüyorlar?
Etkinlikler hakkında memnun olmadıkları ve Ģikayet ettikleri durumlar
nelerdir?
4. Eklemek istediğiniz Ģeyler nelerdir?
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GörüĢme sonrası veriler analiz edilmiĢ ve aĢağıdaki bulgulara ulaĢılmıĢtır:
Sınıf öğretmeni, öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini çok
sevdiklerini, kendisine sürekli olarak “Ne zaman Din Kültürü dersimiz
olacak?” diye sorduklarını, ayrıca dersin az olmasından Ģikayet ettiklerini
belirtmiĢtir.
Sınıf öğretmeni, öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenini
çok sevdiklerini gözlemlediğini, velilerin de veli toplantısında çocuklarının
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenini çok sevdiklerini
belirttiklerini söylemiĢtir.
Sınıf öğretmeni, öğrencilerin her hafta derste yaptıkları etkinlikleri kendisine
anlattıklarını, öğrencilerin yapılan etkinliklerden çok memnun olduklarını ve
etkinlikleri heyecanla beklediklerini belirtmiĢtir.
Sınıf öğretmeni, öğrencilerden olumsuz hiçbir dönüt almadığını, almıĢ
olsaydı bunu mutlaka Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeni ile
paylaĢmıĢ olacağını çünkü öğrencilerini çok önemsediğini söylemiĢtir.
Sınıf öğretmeni, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin bu Ģekilde iĢleniyor
olmasından kendisinin de çok memnun olduğunu belirtmiĢtir.

Öğrenci Mektupları
AraĢtırmacı, öğrencilerden dersle ve kendisiyle ilgili duygu ve düĢüncelerini
dile getirdikleri birer mektup yazmalarını istemiĢtir. Üçü erkek ve yedisi kız olmak
üzere toplam 10 öğrenci mektup yazmıĢtır. Mektuplar analiz edilmiĢ ve öğrencilerin
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini ve dersin öğretmenini çok sevdikleri ayrıca
dersin iĢleniĢini çok beğendikleri Ģeklindeki bulgulara ulaĢılmıĢtır. Bu mektupların
her birinden bazı bölümler örnek olarak aĢağıda sunulmuĢtur:
Ö1: “ Ben din dersini ve din dersinde sizinle ders yapmayı çok seviyorum.
Siz kağıtlar vermiştiniz orda da söylediğim gibi ben sizin tüm etkinliklerinizi
çok fazla seviyorum.”
Ö2: “ Önce size şunu söylemek isterim, bize gösterdiğiniz ilgiden dolayı size
teşekkür ederim. Dersler hakkında olumsuz söyleyecek bir şey yok. Ama sizi
çok seviyorum onu söylemek isterim.”
Ö3: “ Öğretmenim sizi çok seviyorum. En çok sevdiğim öğretmen sizsiniz.
Sizi bütün öğretmenlerden fazla seviyorum. Hiç kızmadınız bize.”
Ö4: “ Sevgili öğretmenim, sizi ilk gördüğümde hiç tanımıyordum ama
zamanla sizi tanıdım ve din dersinin olmasını hep istedim. Bütün derslerimiz
çok güzel, bizi hep şaşırtan etkinlikler yapıyoruz. Dersleriniz çok güzel. Siz
bana din hakkında doğruyu yanlışı öğrettiniz, bizim eğlenmemizi istediniz.
İnşallah siz de Allah katında cennete gidersiniz.”
Ö5: “ Sevgili öğretmenim, siz dersleri çok güzel anlatıyorsunuz. Benim en
çok sevdiğim ders Din Kültürü dersi. Sizinle vakit geçirmek çok eğlenceli.
Keşke dersimiz çok uzun olsa.”
Ö6: “ Öğretmenim siz çok iyi birisiniz. Sizinle ders işlemeyi seviyorum ve
sizi çok seviyorum. Siz dersleri çok güzel anlatıyorsunuz ve bu yüzden zaman
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hemen geçiyor ve bu yüzden size doyamıyoruz. Siz bu kadar iyisiniz ve sizi
anlatmaya kelimeler yetmiyor.”
Ö7: “Öğretmenim, derslerde bizi eğlendirmek için elinizden geleni
yapıyorsunuz ve eğlenceli kılmaya çalışıyorsunuz. Derslerde çok eğleniyoruz
ve paranız bence bundan dolayı iki kat arttırılmalı.”
Ö8: “Öğretmenim, hem sizi hem de dersinizi çok seviyorum. Öğretmenim,
sizin girdiğiniz dersler çok güzel geçiyor. Bir de hemen bitmese ne kadar
güzel olacak ama hemen bitiyor. Aslında az değil, biz eğlendiğimiz için
hemen bitiyor. Öğretmenim siz herkesten güzel ders anlatıyorsunuz, keşke
bizim Kur’an hocamız olsaydınız.”
Ö9: “Öğretmenim siz çok iyi bir insansınız. Sizi büyüdüğümde öğrencilerime
anlatacağım. Sizin yeriniz her zaman benim başımın üstündedir bunu sakın
unutmayın. 4. sınıfta en çok sevdiğim ders Din Kültürü dersidir. Din dersi en
eğlenceli, en zevkli dersti. Bu ders tüm derslerden daha güzel. Hem de
öğretmeni de çok güzel. Bu yüzden hem sizi seviyorum hem de din dersini.”
Ö10: “Öğretmenim sizi çok seviyorum. Anlattıklarınızı o güzel sesinizle çok
iyi anlayabiliyorum. Bunu sizin o güzel oyunlarınızdan öğreniyorum. Keşke
önceden tanışabilseydik.”
Velilerle yapılan görüĢmeler, sınıf öğretmeni ile yapılan görüĢme ve öğrenci
mektuplarının analizi sonucu öğrencilerin;
1. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini çok sevdikleri, dersi sabırsızlıkla
bekledikleri ve ders saatinin çok kısa olduğunu düĢündükleri,
2. Dersin iĢleniĢini ve derste yapılan etkinlikleri çok beğendikleri,
3. Dersin öğretmenini çok sevdikleri görülmüĢtür.
AraĢtırmacı, bu durumu “Öğrenci Merkezli Eğitim Anlayışının Gücü” olarak
değerlendirmektedir.
İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
AraĢtırmanın 2. alt problemi “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi konularının
öğrenci merkezli anlayıĢa göre düzenlenmesi, öğrencilerin bu dersteki baĢarılarını
nasıl etkilemektedir?” Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Bu probleme cevap bulabilmek
amacıyla öğrenci sınavları, öğrenci öz değerlendirme formları ve güzel davranıĢ
çizelgeleri analiz edilmiĢ ve elde edilen bulgular yorumlanmıĢtır.
Birinci Eylem Planı Kapsamındaki Öğrenci Başarısı
12 ders saati süresince öğrenci merkezli anlayıĢa göre yapılan eğitimin
öğrencilerin biliĢsel alandaki öğrenmelerine olan etkisini anlayabilmek için ölçme
ve değerlendirme yapılmıĢtır. Ölçme ve değerlendirme araçları olarak yazılı sınav,
öğrenci öz değerlendirme formu ve güzel davranıĢ çizelgesi kullanılmıĢtır.
Yapılacak ölçme ve değerlendirmenin kapsam geçerliliğini sağlamak amacıyla
öncelikle belirtke tablosu hazırlanmıĢtır.
Birinci Yazılı Sınav
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Sınavda; uzun cevaplı, çoktan seçmeli, doğru-yanlıĢ ve eĢleĢtirmeli 10 soru
bulunmaktadır. Öğrencilerin sınav kağıtları analiz edilmiĢ ve öğrencilerin not
ortalamalarının 80,9 olduğu görülmüĢtür. Öğrencilerin, Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi dersinde ve dersin öğretmeni ile ilk sınavları olması da dikkate alındığında
öğrencilerin ders baĢarılarının yüksek olduğu söylenebilir.
Öğrenci Öz Değerlendirme Formu-1
Öğrencilerin kendi öğrenmelerini değerlendirmeleri amacıyla hazırlanan ve
19 öğrencinin doldurduğu öğrenci öz değerlendirme formları analiz edilmiĢtir. Öz
değerlendirme formunda 12 soru bulunmaktadır. Öğrencilerden formda bulunan
“evet”, “biraz” ve “hayır” cevaplarından birini iĢaretlemeleri istenmiĢtir.
Öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar Tablo 1‟de gösterilmiĢtir:
Tablo 1. Öğrenci Öz Değerlendirme Formu-1
SORULAR
1. SORU
2. SORU
3. SORU
4. SORU
5. SORU
6. SORU
7. SORU
8. SORU
9. SORU
10. SORU
11. SORU
12. SORU

16
19
16
19
18
16
16
18
19
14
18
17

EVET
% 84
% 100
% 84
% 100
% 95
% 84
% 84
% 95
% 100
% 74
% 95
% 90

2
0
3
0
0
3
2
0
0
5
1
1

BİRAZ
% 11
%0
% 16
%0
%0
% 16
% 11
%0
%0
% 26
%5
%5

1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1

HAYIR
%5
%0
%0
%0
%5
%0
%5
%5
%0
%0
%0
%5

TOPLAM
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

Öğrencilerin sorulara verdikleri “evet” cevaplarının oldukça yüksek olduğu
görülmektedir. Sadece 10. soru olan “ Her zaman güzel sözler söylerim ve güzel
davranıĢlarda bulunurum.” sorusuna beĢ öğrenci (% 26) “biraz” Ģeklinde cevap
vermiĢtir. Her zaman güzel sözler söylemenin ve güzel davranıĢlarda bulunmanın
duyuĢsal özellikler olduğu ve duyuĢsal özelliklerin kazandırılmasının da zaman
alacağı düĢünüldüğünde bu oranın normal olduğu düĢünülebilir. Bu sonuçlar
ıĢığında öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1. ünite konularını genel
olarak iyi öğrendiklerini düĢündükleri görülmektedir.
Güzel Davranış Çizelgesi
Ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı‟nda 1.
ünite olan “Din ve Ahlak Hakkında Neler Biliyorum” ünitesi için öğrencilere
öncelikle verilmesi gerekli olan değerler; doğruluk ve dürüstlük, sevgi, saygı,
hoĢgörü olarak belirlenmiĢtir. Hem programda yer alan bu değerlerin hem de ünite
kazanımlarından olan “Dinin ahlaklı olmayı gerektirdiğini fark eder.” ve “Güzel söz
söyleme ve güzel davranıĢ sergilemeye istekli olur.” kazanımlarının kazanılma
düzeylerini görebilmek amacıyla öğrencilere güzel davranıĢ çizelgeleri verilmiĢtir.
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Öğrencilerin velilerinden beĢ gün boyunca çocuklarını gözlemlemeleri ve olumlu
davranıĢları (+) ve olumsuz davranıĢları (–) olarak iĢaretlemeleri istenmiĢtir.
Öğretmene geri dönen 16 çizelge incelendiğinde, öğrencilerin doğruluk ve
dürüstlük, sevgi, saygı, hoĢgörü değerlerini kazanma; güzel söz söyleme ve güzel
davranıĢ sergileme konularında oldukça gayretli oldukları görülmüĢtür.
1. eylem planı kapsamındaki öğrenci baĢarısını ölçmeye yönelik olarak
toplanan verilerin analizlerinden elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin genel
olarak baĢarılı olarak değerlendirilebilecekleri düĢünülmektedir.
İkinci Eylem Planı Kapsamındaki Öğrenci Başarısı
Sekiz ders saati süresince öğrenci merkezli anlayıĢa göre yapılan eğitimin
öğrencilerin biliĢsel alandaki öğrenmelerine olan etkisini anlayabilmek için 2. ünite
sonunda ölçme ve değerlendirme yapılmıĢtır. Ölçme ve değerlendirme araçları
olarak yazılı sınav ve öğrenci öz değerlendirme formu kullanılmıĢtır. Yapılacak
ölçme ve değerlendirmenin kapsam geçerliliğini sağlamak amacıyla öncelikle
belirtke tablosu hazırlanmıĢtır.
Öğretim programında 2. ünitede öncelikle verilecek değerler; temizlik,
sözünde durmak, güvenilirlik ve dürüstlük olarak belirlenmiĢtir. Temizlik değerinin
kazanılması 2. yazılı değerlendirme sorularından 9., 10., 12. ve 13. sorularla; 2. öz
değerlendirme formundan da 1., 2., 3., 4., 5. ve 7. sorularla ölçülmeye çalıĢılmıĢtır.
Sözünde durmak, güvenilirlik ve dürüstlük değerlerinin kazanılması ise 2. yazılı
değerlendirme sorularından 11. soru ile ve 2. öz değerlendirme formundaki
sorulardan da 6. soru ile ölçülmeye çalıĢılmıĢtır.
İkinci Yazılı Sınav
Sınavda; uzun cevaplı, çoktan seçmeli, doğru-yanlıĢ ve eĢleĢtirmeli sorular
yer almıĢtır. Öğrencilerin sınav kağıtları analiz edilmiĢ ve not ortalamalarının 93,7
olduğu görülmüĢtür. Öğrencilerin ilk sınavlarının ortalamasının 80,9 olduğu
düĢünüldüğünde, öğrencilerin derse gayretlerinde ve ders baĢarılarında kayda değer
bir ilerleme olduğu görülmektedir.
Öğrenci Öz Değerlendirme Formu–2
Öğrencilerin kendi öğrenmelerini değerlendirmeleri amacıyla hazırlanan, 20
öğrencinin doldurduğu öz değerlendirme formları analiz edilmiĢtir. “Öğrenci Öz
Değerlendirme Formu-2”de dokuz soru yer almaktadır. Formda “evet”, “biraz” ve
“hayır” cevapları bulunmaktadır. Öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar Tablo
2‟de gösterilmiĢtir:
Tablo 2. Öğrenci Öz Değerlendirme Formu-2
SORULAR
1. SORU
2. SORU
3. SORU

EVET
20
% 100
20
% 100
19
% 95

BİRAZ
0
%0
0
%0
1
%5

HAYIR
0
%0
0
%0
0
%0
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4. SORU
5. SORU
6. SORU
7. SORU
8. SORU
9. SORU

19
19
17
20
17
9

% 95
% 95
% 85
% 100
% 85
% 45

1
1
3
0
2
9

%5
%5
% 15
%0
% 10
% 45

0
0
0
0
1
2

%0
%0
%0
%0
%5
% 10
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20
20
20
20
20
20

Öğrencilerin sorulara verdikleri “evet” cevaplarının oldukça yüksek olduğu
görülmektedir. Sadece 9. soru olan “Fatiha suresinin anlamını söyleyebiliyorum.”
sorusuna dokuz öğrenci (% 45) “biraz” ve iki öğrenci (% 10) “hayır” Ģeklinde cevap
vermiĢlerdir. Öz değerlendirme formları, öğrencilere Fatiha suresinin anlamının
öğrenildiği hafta doldurtulmuĢtur. Öğrencilerin, surenin anlamını ezberleyebilmeleri
için zamana ihtiyaçları olmuĢ ve sonraki hafta hepsinin surenin anlamını
ezberledikleri görülmüĢtür. Bu sonuçlar ıĢığında, öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi dersi 2. ünite konularını iyi öğrendiklerini düĢündükleri görülmektedir.
2. eylem planı kapsamındaki öğrenci baĢarısını ölçmeye yönelik olarak
toplanan verilerin analiz sonuçlarına göre, öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi dersindeki baĢarılarının oldukça iyi olduğu görülmektedir.
TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Velilerle yapılan görüşmelerden, sınıf öğretmeni ile yapılan görüşmeden ve
öğrenci mektuplarından elde edilen bulgular; öğrencilerin öğrenci merkezli
anlayışa göre düzenlenen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini çok sevdiklerini,
dersi sabırsızlıkla beklediklerini, ders saatinin çok kısa olduğunu düşündüklerini,
derste yapılan etkinlikleri beğendiklerini ve dersin öğretmenini çok sevdiklerini
göstermektedir. Bu bulgulara dayanarak öğrenci merkezli olarak düzenlenen
eğitimlerin, öğrencilerin derse karşı tutumlarını olumlu yönde etkilediği sonucuna
ulaşılmıştır.
Topan (2013) öğrenci merkezli yöntemlerin geleneksel yöntemlere göre
öğrencilerin derse yönelik tutumları üzerinde olumlu yönde etkili olduğunu ortaya
koymuĢtur. Ayaydın (2004; Akt.: Gömleksiz, 2005), yapmıĢ olduğu araĢtırmada;
Çoklu Zeka Kuramı‟na dayalı etkinlikler ile yapılan derste, öğrencilerin derse karĢı
ilgili ve istekli olduklarını ve öğrencilerin bu ilgi ve isteklerinin ders bitiminde de
devam ettiğini ortaya koymuĢtur. Koç ve Demirel (2004) yapılandırmacı ve öğrenci
merkezli ortamlarda, öğrenenlerin dersten zevk aldığını, dersi daha eğlenceli ve
ilginç bulduğunu, daha fazla sorumluluk aldığını, daha cesaretli ve azimli olduğunu
belirtmiĢtir. BaĢ (2009) da iĢ birliğine dayalı öğrenci merkezli öğrenme
etkinliklerinin, öğrenenlerin derslere karĢı tutumları üzerinde, geleneksel öğrenme
öğretme yöntemlerine göre daha olumlu etkilerinin olduğunu saptamıĢtır.
Araştırma sonunda elde edilen bulgulara göre; öğrenci merkezli olarak
düzenlenen eğitimlerin öğrencilerin başarılarını olumlu yönde etkilediği sonucuna
ulaşılmıştır.
Yapılan araĢtırmalar da öğrenci merkezli eğitimin; öğrencilerin öğrenme
motivasyonlarını yükselttiğini, bilgiyi hatırlama düzeyini artırdığını ve anlamda
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derinlik sağladığını göstermektedir (Maden, Durukan ve AkbaĢ, 2011; Smart ve
Csapo, 2007). Öğrenci merkezli eğitimlerle yaratıcılık, eleĢtirel düĢünme, baĢarı,
öğrenci katılımı, öğrenci memnuniyeti, öğrenci öz benlik saygısı ve öğrenme
motivasyonu gibi konularda artıĢ görülürken; okul terkleri, olumsuz öğrenci
davranıĢları ve okul devamsızlıkları gibi konularda azalmalar görülmüĢtür (Salinas,
Kane-Johnson ve Vasil-Miller, 2008). Özer (2007) yaptığı araĢtırmada öğrenci
merkezli öğrenmeye dayalı karma öğretim yönteminin öğrencilerin akademik
baĢarılarını ve eleĢtirel düĢünme yeteneklerini geliĢtirdiğini ortaya koymaktadır.
TopbaĢ ve Toy (2007) yaptıkları araĢtırmada öğrenci merkezli eğitimin öğretim
becerileri açısından öğrencilerin geliĢimlerini olumlu yönde etkilediğini,
öğrencilerin dersin hedeflerine ulaĢtıklarını ve etkili beceriler kazandıklarını ortaya
koymuĢlardır. EĢlik (2010) da araĢtırmasında öğrenci merkezli öğretim
uygulamalarının kombine edilmesiyle zenginleĢtirilmiĢ bir öğretim uygulaması
geliĢtirmiĢ ve bu uygulama ile birlikte trigonometri baĢarısının arttığını ortaya
koymuĢtur.
AraĢtırma sonunda ulaĢılan sonuçlara ve öğrenci merkezli eğitimin temel
ilkelerine dayalı olarak aĢağıdaki öneriler geliĢtirilmiĢtir:
1. Öğretmenler, öğretim sürecinde öğrencilerin ilgilerini çekecek öğrenci
merkezli yöntem ve teknikleri kullanmalı ve öğrenci merkezli etkinlikler
düzenlemelidirler.
2. Öğretmenler, sınıfı daha iyi organize edebilmek ve öğrencilerle daha iyi
iletiĢim kurabilmek amacıyla sürekli olarak yeni bilgiler ve yeni yöntemler
öğrenerek kendilerini geliĢtirmeye çalıĢmalıdırlar.
3. Öğretmenlerin öğrenci merkezli eğitim yöntem ve tekniklerini
uygulamalarını kolaylaĢtıracak hizmet içi eğitim imkanları sağlanmalıdır.
4. Öğrenci merkezli etkinlikleri planlamanın çok vakit gerektirdiği göz önünde
bulundurularak öğretmenlerin ders yükleri azaltılmalı, eğitim ortamının
öğrenci merkezli yaklaĢıma uygun bir Ģekilde yapılandırılması için sınıf
mevcutları azaltılmalıdır.
5. Okulların fiziki yapıları, öğrenci merkezli eğitim anlayıĢına uygun hale
getirilmeli,
öğrenci merkezli eğitime uygun etkinliklerde kullanılacak materyaller için
öğretmenlere gerekli destek sağlanmalıdır.
6. AraĢtırmacı / öğretmenler, farklı öğretim kademelerinde ve farklı branĢlarda,
sınıf içi öğrenme öğretme sürecinde onlara kendi rollerini sorgulatacak,
kendi eylemleri üzerine düĢündürecek, kendi uygulamalarını iyileĢtirmeleri
için onlara fırsatlar sunacak, kendi alanları ile ilgili yeni görüĢler
geliĢtirmelerine olanak sağlayacak eylem araĢtırmaları yapmalıdırlar.
7. Farklı branĢlardaki öğretmenlerin öğrenci merkezli eğitimi algılama ve
uygulama düzeylerinin belirlenmesi ve karĢılaĢtırılması amacıyla
araĢtırmalar yapılmalıdır.
KAYNAKLAR
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