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ÖNSÖZ 

İnsanların ihtiyaçlarını karşılayacak ideal bir eğitimin 

gerçekleşmesi için, ekonomik v_e verimli bir öğretimi sağlayacak, 

yeni, eğitici teknik ve yöntemlerin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Verimli bir öğretim, etkili bir öğretme-öğrenme ortamı ile gerçek

leşebilir. Etkili bir cSğTetme-öğrenme ortamı sağlamada radyo prog-

ramlarından da yararlanılmaktadır. 

Bu araştırma ile, "Okul Radyosu" programlarının ilkokulda 
- . 

Fen Bilgisi öğretiminde mevcut yöntem ve araçlara ilave olarak 

kull-anıldığında, öğrenci başarısına bir etki yapıp yapmadığı orta-

ya konmaya çalı ş ılmıştır. 

Araştırma konusunun seçiminden, sonuçlanana kadar değerli 

yardımlarını esirgemeyen ve bilimsel davranışları kazanmamda bü-

yük etkisi olan Hoca4!1 Sayın Prof. Dr. Kamuran Çilenti 1 ye teşekkür 

edirim. 

Araştırmanın her aşamasında, ilgilenerek büyük katkı ve 

destek veren ve ortaya çıkmasını sağlayan danışmanım Sayın Doç. 

Dr. Alişan Hual'a teşekkürlerimi sunarım. ,.. 
,1 

Araştırmanın d.esenlenmesinde ve istatistik hesaplarının 

yapılmasında bana yol €ÖSteren Sayın Y~. Doç. D~ Gürhan Can'a 

şükranlarımı sunar.ım;, 
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Araştırmanın uygulanmasında yardımcı olan İlkokul Müdürle

ri Sayın Menduh Akbaş, Aydın Akın, Adil C~lam, Du~an Durulmuş, ö-

mer Eri şen, Abdurrahman Eve ce n, İbrahim Hürdoğan, İ zzet Öncü, Et

hem Özdemirci, Atila Sizüçen, Adnan Şener, Yılmaz İapar'a ve araş

tırınayı sinıflarında uygulayan İlkokul Öğretmenleri Sayin :Mehmet 

Arga, Aşır Atalay, A. İhsan Baran, Kemalettin Çalışkan, Ali İhsan 

Erden, Vahide Göl, Ali.Oüntü.rkün, Aysel Kayış, Sultan Öztürk~ Me

diha Satır, Altun Sönme~, İdris Şahin'e ve araştırmanın daktilo 

edilmesinde ya!uımÔı olan İlk~kui Müdür Yardımcısı Sayın Yaşar 

Kurt 1 a teşekkür ederim. 

Ayrıca çalışmalarımda sorumluluklarımı paylaşan eşim Emi

ne Karapınar'a teşekkürü bir borç bilirim. 

Eskişehir, Ocak 1989 Osman KARAP:lliAR 
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BÖLUM I 

GİRİ~ 

A. Preblem 

"· •• İnsanların kenti iğreniiklerini başkalarına ia iiğretme 

çabasına girişmaleri eğitim denilen sürecin ortaya çıkmasına neden 

dmuş tur ••• 11 (Çilenti, 1984 ,s. 4) Günümüze gelene kadar meyi.ana ge

len değişmeler eğitimde birçok sorunları Gia beraberinde getirmiş

tir. Nüfusun artması ile öğrenci sayısı cia artmıştır. Artan öğren

cilerin ihtiyacına cevap verecek yeni tesis ihtiyacı, ek finansman 

ve program değişikliği gerektirmiştir. Bunların yanıni.a öğretme, 

eğrenme süreçleri ve Girgütsel yapııla ıia lieğişiklik gerekli olmuş-

tur. 

Bilgi gerek miktar gerekse ayrıntı yi;inünıien hızla artmak

tai.ır. Bu artan bilgiye ula~mak için, okul pregramlarının, ters 

konularının ve öğretim materyallerinin sürekli olarak geliştiril

mesi gerekmektei.ir. Öğrenci ve öğretmeniere yeni bilgilerini zama

nınia ve etkili bir biçimlle ulaştırılması zorunluluğu ortaya çık

mış tır. Çağdaş insana temel bilgileri kaz and. ırabilmek. için öğret im 
• 

süresinin uzatılması, ievamlı iğrenme kavramının benimsenmesi ge-

rekli olmuştur. 

Bilimsel ve teknelojik alaniaki gelişmeler eğitim ve tep

lum arasıniaki karşılıklı ilişkileri te büyük ölçüie etkilemekte
_,-· 

tir. Dü~aiaki hızlı teğişmelere eğitimin ve sesyal ciüzenin ~du-

rulması gerekli olmaktaiır. İnsanların ihtiyaçlarını karşılayacak 

-iieal bir eğitim ve ijğretimin gerçekleşmesini sağlamak için; çağın 

şartlarına eygun olarak eği tirnin iayantığı kuramsal temeller yeni

·e.en cieierlenciirilmekte, örgütsel yapılar cieğiştirilmekte, program, · 

yöntem ve süreçlerle yenilikler yapılmaktadır.Bu konuia arzu eiilen 

heieflere ulaşmak için; iaha çek okul inşa et·mek, iaha çek öğrenci 

yetiştirmek, taha çek öğretmen istihiam etmek yeterli aeğili.ir. 

ı 
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Okullar, hangi tip ij~renci yetiştirecek? Neyi, nasıl ve ne katar za-

. · man.da eğretecek? Öğretmenierin yeni şartlara göre yetiştirilmesi na

sıl cıılacaktJ.r? E~itim araç ve gereçleri nasıl hazırlanacak ve kulla

nılacaktır? Öğrenme ve öğretme süreç ve yöntemleri nasıl geliştirile-
.. 

cek ve eygulanaoaktır? Ekonamik ve verimli öğrenme nasıl sağlanacak-

tır? gibi soruların cevaplarının aravtırılması ve tedbirlerinin alın

ması gerekmiştir. 

Eğitimciler çağın şartlarına uwgun, insanla~ın ihtiyaçlarinı 

karşılayabilecek ve sosyal ve ekonemik yenden kalkınmada gerekli o

lan insan gücünü yetiştirecek bir e~itim yapabilmek için, daha çiılk 

öğrenciye, tiaha az zamanta, daha fazla bilgi öğretmek ·zGruntia kalmak

tatırlar. Bu nedenle tie 0iretimin daha verimli elmasına sağlayacak 

yeni, eğitici teknik ve yöntemlerin geliştirilmesi için çaba sarfe

dilmesi gerekmektedir. (Alkan, 1984, s.4 ,5). 

Öğretimin daha verimli olması için yapılan çalışmaların, ilk 

insanın bildiği bir şeyi bir başka insana öğretmek için "Bunu nasıl .. 

ö~retirim? 11 so rusunu seriuğu anıia başlamış olıiuğunu s öyleyebiliriz. 

(Çilenti, 1984 ,s. 27).Bu çalışmalar lüeya ülkelerince teknoloji ve bi

limin ertaya ke,yauğu verilerıian yararlanılarak geliştirildi. 1950 

yıllarına katar eğitimi .etkileyen faktörlerten en önemlisinin eğiti

min araçları olduğu görüşü yızy gındı. Öğretmenin eğitim araçlarını bol 

bol kullanması yeterli olarak aüşünülÜyG~U. Bu görüş eğitimin konu

ları arasinıla "göz ve kulak yel ey la eği tirnin araç ve yöntemı eri 11 adı 

verilen disiplini geliştirdi. Bu disiplin 1960 yıllarına gelindiğinde 
. / 

·' "Eği tim:L: Teknolojisi" adını alarak iavranış bilimlerinin verilerine 

dayalı bir disiplin haline gelmiştir (Çilenti, 1984, s. 28). 

Bugün Eğitim Teknolojisini, 

11 Davranı§l bilimlerinin iletişim ve öğrenme ile ilgili 
verilerine ciayalı elara.k, eğitim le ilgili ulaşılabilir. 
Insan-gücünü ve insan güoü-dışı ka.ynakları, eygun yön
tem ve tekniklerle akıllıca ve ustaca ~ullanıp, sonuç
iarı değerlendirerek, bireyleri, eği tirnin özel amaçla
rına ulaştırma yollarını inceleyen bilim cialı11 (Çilenti, 
1984' s. 29 ). 
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şeklinCI.e tanımlıye>ruz~ 

Eğitim teknolojisinin eğitim sürecinieki yerini onun, 

pregram geliştirmeyle ilişkisini belirleyerek açıklayabiliriz. 

Program geliştirme; bireylere toplumun arzu ettiği davranışları 

kazandırmak olan eğitimin, planlanması, yürütülmesi ve değerlen

dirilmesi işlemleridir. (Çilenti, 1984, s.15). Çağdaş program ge

liştirme sürecinin ikinÖi aşaması eğitimin yürütülmesi yani, bi

reylerin öze 1 amaçlara (heıiefle re) ulaştıracak öğrenme durumların

dan geçirilerek gerekli yaşantıların kazanıiırılması aşamasıd.ır (Çi

lenti, 1984, s. 27 ). :Bireyleri özel amaçlara (hedeflere) ulaştıracak 

öğrenme durumlarının Cl.üzenlenmesi çalışmaları nedeniyle, eğitim 

teknolojisinin pregram geliştirmenin yürütme basamağı ile sıkı bir 

ilişkisi variır • 

. Eğitim feknolojiainin en önemli öğesini oluşturan öğrenme 

iurumlarına eğitim ortamı da denir. Eğitim ertarnında amaçların öğ

renciye kazanchrılmasını sağlayacak ol an ey gun bir öğretim yeri, bu

nun yanında araç7gereç ve yöntemler ile bunları düzenleyen öğretmen 

vardır (Çilenti, 1984, s.40). Öğretmen öğretme durumlarını sağlaya

bilmesi için eğitim teknolo,jisi alanıni.a gerekli bilgi, beceri ve 

tutumlara sahip olacak! şekilde yetiştirilmelidir. Daha sonra da çev

re ayarlamasında kullanabileceği bir model sunulmalıdır (Çilenti,' 

1$64, s. 55). Bu konuda Amerikalı eğitim tekn<!lloğu Edgar Dale "Yaşan

tı Konisi 11 adını verdiği. çok esnek bir model geliştirmiştir (Qilenti., 

1984, s.56). Dalebu modelde (Şekil 1) koninin tabanına bütün t~u 
·' 

organlarıyla edinilebilecek somut ürünü, yaşantıları almış, başkala

rı yardımıyla edinilebilecek soyut yaşantıları da sırasıyla taha yu

karılara yerleştirmiştir. Japarak öğrenme ürünü yaşantıları keninin 

tabanına, başkaları yardımıyla e~inilecek yaşantıları ise iaha yukarı 
,. 

almıştır. İki ci uyu organı s özkenusu olduğunda, biri ·göz ise ve diğer 

şartlar eşitse gözle ed.inilen yaşantılar koninin tabanına, daha yakın 

bir düzeye konmuştur. Koninin tabanına basit yaşantılar konmuş, kar-
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Çilenti, l984t s.56. 
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~aşık Qlanlar sırayla yukarılara.yerleştirilmiştir. Böylece yaşan

tıların somuttan, soyuta doğru, tabanıian tapeye kallar yerleştiril

diği bir medel oluşturmuştur. Bu modelde Dale sıraya keyduğu yaşan

tıların hangi öğretim a~ç, y?ntem ve teknikleriyle kazandırılabi

leceğini de belirtmiştir (Çil~nti, 1984, s. 57) •. Dale'in bilimsel 

bulgulara tayanarak meydana getirdiği yaşantı konisinde görüldüğü 

gibi, öğrenme durumları ia dediğimiz eğitim ortamlarında yer alan 

yaşantılardan biri ie radyo programları, plaklar ve manyetik şe

ritler y0l~la ve başkalarının yardım~la yalnız kulak (işitme)ye

luyla edinilen yaşantılariır. 

Eğitim ·ortamlarınta radyo programlarından yararlanırisk amac~

la Türkiye'de Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Film-Ra~o-Tele

vizyon ile. eğitim Merkezi (J'RTE;M) tarafında~ programl~r hazırlanmak

ta ve TRT Radyolarından yayinlanmaktadır. "Okul Radyosu11 adıyla yayın-
.. , 

lanan b~ programların öğrenci başarısına bir etki yapıp yapmadığının 

ortaya konmas ının gerekli oliuğu düşünülerek; problem cümlesi, "Millr 

Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Film-Radyo-Televizyon ile Eğitim 
, ' 

Merkezi (FRTEM) tarafıntan hazırlanan ve TRT Rad.yo I' den yayınlanan &-

kul Radyosu programları ilkokulda Fen Bilgisi öğretiminae mevcut yin

tem ve araçlara ilave "olarak kullanıld.ığınia, öğrenci başarısına ne 

ölçUde etki- etmektedir?" Şeklinde belirlenmiştir • .> 

Problem cümlesinde belirtilen soruya verilecek cevabın iaha 

anlamlı hale gelmesi ve araştırma konusunun bütün içindeki yeri,ni gö

rebilmek için; Eğitim Aracı Olarak Radyoian Yararlanma-- İ htiyacı, Rad-
,ı 

yodan Eğitim Aracı Olarak Yararlanma Yolları (Biçimleri), Radyo Prog-

ramları ve Ma~etik Ses §eritleri, Türkiye'de Radyo İle Eğitim ve Ya

pılan Araştırmalar hakkında bilgi veri lmasinin uygun cıılacağı düşünül

müştür. Belirtilen konularla ilgili bilgiler izlenen sayfalarda veril-

miştir. 
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l• Eğitim Aracı Olarak Rad~odan Yararlanma İhtiyac~ 

Dünya üzerincieki hemen tüm uluslar, hangi sosyal grupta, 

maddi güçleri, yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun bireylerin eğitim 

ihtiyaçlarından, yetenekleri ve ilgileri ile uyumlu biçimde yarar

landırılmasının gerekli olduğu görüşünde birleşmektedirler (Hızal, 

1983, .s. 6 ). :Bu evrensel görüşe rağmen cygulamalard.a, tüm ülkeler 

çeşitli eğitim sorunları nedeniyle 'istenilen düzeye ulaşamamakta

dır. Bu eğitim sorunlarından birkaçı şunlarchr. Eğitime duyulan is

tek sonucu okullardaki ö.ğrenci sayısı artmıştır. 1970'lerde Dünya' 

da 750 Milyon yetişkin okur~azar değildi, bu sayıya her yıl 20 

Mily0n kişi daha katılmaktad.ır •.. Yeterli okul yapılamaması, öğret

men yetiştirilememesi sonucu iersliklerde gereğinden çcak .öğrenci 

yığılmış ve eğitimin niteliği düşmeye başlamıştır. Öğrenci sayısı

nın artması ile eğitime yapılan harcamalar artm11tır. Toplumların 

ekonemik, politik ve kültürel yönlerian değişikliğe uğrarnalarına 

karşılık, eğitim programlari değiştirilmemektedir. Eğitim program

larını öğrencilere aktarma yöntemleri aynen devam ettirilmekte4ir. 

Öğretim yöntemleri kitle eğitimine etkili olamamaktaiır. Bunlar.ın 

sonucunda sistemlerin ürünü iurumunda olan bireyler yeterli bilgi 

ve beceriden yoksun Ôlarak top lumıia yaşamaktadırlar (Hızal, 1983, 

s.6,7). Bu sorunlara çözüm arandığında, daha çok okul açma, daha 

çok öğretmen yetiştirme, öğrenim süresini uzatma gibi geleneksel 

y_aklaşımlar yanında, tüm ülkelerin yöneti ci ve e ği timcileri dik

katlerini yeni yaklaşırnlara yöneltmeye başlarpşlardıı:ı{ Bunun s~mu

cu olarak.kendi kendine öğrenme-öğretme sistemlerine geçilmesi bu

nun gerçekleşmesi için de uzaktan iletişim teknolGjisinin eğitime 

cygulanması görüşü benimsenmiştir. :Bu gcrü~ ile eluşturulan deği

şik öğretme-öğrenme sistemlerinden bazıları da; Radyo ve TeleViz-

yonla desteklanmiş sınıf öğretimi, yazılı gereçler ve bir eğitim. 

kurumunda kısa süreli yüz yüze öğretimle destek'lenmiş radyo ve te-

1evizyonla öğret:lmdir. Bu öğretme ve öğrenme sistemleri eğitimıie 
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kitle iletişim araçlarından 'yararlanma yoluna gidilmesi gerektiği

ne dikkat çekmektedir. "· •• Bu uygulamaların çağdaş eğitim teknolo

jisinin gelişim yönü (kitle eğitimi) ile de tutarlı olduğu görül

mekted.i r ••• 11 (Hızal, 1983, s. 9 ). 

2. B~~~ği~~~-!~!-91~~~ Y~~la~~~_!~1laE!_~!mlerij 

"• •• Radyo icat edildiğinden beri büyük insan kitlelerini et

kilemeyi sürdüren önemli birkitle iletişim aracıdır ••• " (Çilenti, 

1984 , s. 92). "• •• Eğitim h:i.,zmetlerinin geniş ki tl el ere ulaştarılma

sında radyodan yararlanma eğilimi giderek artmaktadır ••• 11 (Hızal, 

1983, s.53). Ra~oaan eğitimle eğitsel neienle yani yazılı gereç

lerle yapılan öğretiine, öğretmenin sesinin Q.uyurulması ve pratik 

nedenle, yani eğitim imkanlarını yaygınlaştırmak ve çeşitlendirrnek 

amacı ile yararlanılmaktaiır. Ülkelerde eğitim hizmetlerinin gö

türülmesindeki uzaklık sorunu ra~odan yararlanılarak belirli bir 

ölçüde ortadan kaldırılahi li.r. Radyo insan sesini çok uzaklaraa 

bulunan geniş kitlelere ulaştırabilmektedir. (Hızal, 1983, s. 53,54). 

Radyo sistemi belirli konulara ilişkin bilgileri anında yayıp, din

lenmesini sağlar. Ayrıca bunlar bant ve plaklara kayıt edilerek aa

ha sonra yayınıanmasını da sağlar. Bu özelliği ile geniş kitlelere 

hitap edebilmektedir. (Hızal, 1983, s.,54). 

Dünya ülkelerinin çoğunda radyodan bir eğitim aracı olarak 

yararlanılmaktaiır. İngiltere'de Açlk Universite'de yararlanılan a

raç ve gereçlerin % 10' unu TV. ve Radyo dersl~,ri oluşt'ttrmaktaaır (Hı

zal, 1983, s. 2). Fransa' da üniversite düzeyinde uzaktan öğrenim gö

ren öğrenciler üzerinde yapılan bir araştırmada kendisine sunulan 

eğitim araç ve gereçlerinden ne oranda yararlandıkları sorulmuş, en 

çok yararlanılanian en az yararlanılana doğru olmak üzere ders kitap

ları-el ki tapları, teksirler, çeğal tmalar, bant, kaset ve plaklar, 

yüz yüze öğretim etkinlikleri radyo yayınları, üniversitede ders iz

leme, televizyon yayınları biçiminde bir sıralamanın eluştuğu gijrül-



·_müştür. (Hızal, 1983, s~ 2). Aynı öğrencilere kenti isteklerine bı

rakılsayiı değişik ara9 ·ve gereçlerden ne oranda yararlanmayı is

teyecekleri soruliuğunia en çektan en az yararlanılmak istenene 

değru olmak üzere teksirler, çeğaltmalar, yüz yüze öğretim etkin

likleri, ders kitapları, el kitapları, üniversi.tede dersleri izle

me, bant, kaset ve plaklar, radyo yayınları, televizyon yayınları 

biçiminte bir sıralamanın oluştuğu ortaya çıkmıştır (Rızal, 1983, 

s.4). İngiltere'deki Aç:ık. Universille öğrencilerinin bir haftada 

yapmış' olduklari 13 saatlik öğretme-öğrenme etkinliklerinde, de

ğişik kaynaklarla öğrenmeye ayırdıkiarı sürelerin 1 saatini rad

ye ve TV. · yayınlarını dinleme ve izleme oluşturmaktadır (Hızal, 

1983, s.·4). Bu araştırmalarda görüldüğü gibi rad.y0dan yayınlanan 

eğitim programlarından büyük bir kitle yararlanmaktadır. Ayrıca 

bu yönde fertlerin de istekli olduğu görülmektedir. 

Ülkemizde de radyodan haber etinma eğlenme, kültür ve e

ğitsel amaçla yararlanılmaktadır. TRT Yayın Planlama Koordinas

yon ve Değerlendirm~,. Dairesi Başkanlığınca 1984 yılınıla Ankara' 

da yapılan unadyo Telavizyen Programları K~muoyu Araştırmas ı 11 SC!'tU 

nuçlarına gBre fertlerin % 56. 2'sinin hergün radyo ·dinleme alış

kanlığına sahip olliukunu göstermektedir. Bu araştırmacia orta öğ

retim öğrencilerinin·~ 39.4'ü hergün radyo dinlerken, % 36.9'u 

nun hafta sonu d.inlediği, yüksek öğretim öğrencilerinin·% 51~3'ü 

~ergün, % 15•7'si.hafta sonu radyo dinlediği böylece orta öğretim 

öğrencilerinin· hafta içincia daha az, hafta sonunda tiaha çok radyo 
·' 

dinledikleri ortaya çıkmaktadır. Araştırmada "neden radye iinliycr

sunuz?" sorusuna %43. 5'i hemc.1eğittiği hem ele eğlendird.iği için 

cevabını vermişlerdir. Hem eğittiği hem de eğlendirdiği cevabını 

verenlerelen öğrenim durumuna göre % 43.3' ü orta öğretim öğrencisi, 
,. 

%·42. 2' si yüksek öğretim öğrenci si durumundadır. :Bu sonuca göre 

öğrenim fiören fert leri n büyük bir çoğıınluğunu radyod.B..!l eğitim yö

nünden yararlandığı gör~mekteair. 
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RadyQ öğretme-öğrenme süreçlerinde; kanıtlama, örnek elay-

lar gösterme, kavrarnda derinleşme, açıklama ~rıntılı bilgi verme, 

etkin katılmayı sağlama, kendi kendine öğrenmeye rehberlik etme ve 

yöneltme, uzmanları sunma, bağlantı ve etki le~ imi sağlaina iş levie

rini yerine getirmektedir (Hızal, 1983, s. 34 ,35). 

Ülkelerin çoğunda radyoya diğer kaynaklarla yapılan öğre

timi destekleme ve zenginleştirme amacı ile ba~vurulmaktadır. Ay

rıca uzaktan öğretimda radyo ile belirli konularda bilgi verile

rek bu araç temer bilgi kaynaği olarak da kullanılmaktadır. Radye 
~ 

ile öğrencilere belirli konular öğretilmekte,· çalı~ma yöntemleri a

çıklanmakta ve rehberlik yapılabilmektedir. Anlaşılması güç konu

larda açıklamalar ve öğrenilen konuların özetlenmesi yapılabilir. 

Bilgilerin pekiştirilerek bellekte uzun süre kalması sağlanabilir. 

Öğrencilerin yeni öğrenme kaynaklarına başvurarak kencii uğraşları 

ile bilgilerini zenginleştirme istekleri cyandırılmaya çalışılmak

tadır·. :Diğer kaynaklarla işlenmesi güç veya imkansız olan konular 

işl~nmekte eksik öğ:r,enilen bilgiler tamamlanmaktadır. verilen bil-
.. 

ğilerden daha çok yararlanılabilmesi amacı ile öğrencilerin belir-

li bir çalışma hızına giımeleri sağlanabilmekteıiir (Hızal, 1983, 

s. 56-57 ). 

~Radyo Programları ve Ma~~ik Ses Şe ri tl eri 

Radyo programları televi~ona göre çok daha ucuza hazır-

lanmakta bu nedenle de önemini kaybetmemektecür. " 
,1 

Radyo programlarının eğitim yönünden birçok yararları var

dır. Olaylar ve olgular olduğu gibi işi tilir. Olaylar büyük insan 

t0pluluklarınca aynı anda işitilir. Cisimler, ol~lar ve elgular, 

insanlar ve diğer ülkeler hakkında belirsiz olan tutum ve inançla-
... 

rı geliştirir. Programlarda, kulağl. etkileyen her çeşit eği ti'riı ara

cı kullamlabilir." 

Radyo programlarJ.nın eğitim yönünden bazı sınırlılıkları da 



10 . 

vardır. Raiyo tek yönlü bir araçtır. Dinleyenden hemen ~dınlatı

cı yankı alınamaz. Her gruba radyo programı hazırlamak zaman alır, 

masraflı olur, ~rıca özel bir eğitim gerektirir. Sadece kulağı 

etkiler. Bu yönden ilgi çekici programlar hazırlamek zordur. Okul

ların haftalık ders çizelgesi ile radyo programlarını eydurınak zer

dur. Her sa.nıfta radye bul undurmak pahalı dır. Program önceden dinle

nemediğinden hazırlık yapılması ve tekrar imkanı yoktur. Program i-

yi hazırla:Qmadığında öğrenciler dcy-ulan seslerin kaynakları hakkın

da çoğu zaman yanlış izlenim edinebilir (Çilenti, 1.984, s.93). 

Manyetik ses şe ri tle ri (teyp ve bantlar) pJ.as tik, asetat ve

ya kağıt şeritler üzerine demir oksit kristalleri ;yapıştırılarak 

meydana getirilen şeritlerdir. Bunlar ses alma cihazıarıyle çalınır 

ve ses alınır. 

Maqyetik şeritlerin eğitim yönünden yararları şunlardır: ol

gu ve olayların kişilerin veya yaratıklardan erişilemiyenlerin ses

lerini sınafa getirir. Önceden dinleme imkanı vardır. Dersin plan-

laması ve hazırlanmasını kolaylaştırır. Anadili öğretiminde çok ya

rarlı olmaktadır. Sözcüklerin doğru söylenmesi, çeşitli cümle kalı~

larınJ.n öğrenilmesi ı konuşmanın iyileştirilmesini sağlar. Müzik ve 
• 

yazarlık yeteneklerinin geliştirilmesinde çek yararlı olur. Bireysel 

olarak grupça kullanılabilir. Radyo programlarını zenginleştirir. 

Öğrenci sorulara verdiği cevapları doğrularıyla karşılaştırma imka

nı bulduğundan iki yönlü bir iletişim aracıdır. Genel olayları ve 

radyo programları ile diğer şeri tlerd.eki se~J.eri kaya:·etme ve senra 

sınıfta öğ'rencilere dinletma imkanı verir (Çilenti, 1984, s. 96). 

4• Türkiyelde Rad~o İle Eğit~e Bu K2a~a Yapılan Ara§tırmalar 

Radyo programlarının hazırlanmasındaki esas amaç, örgün eği-
" 

timd.e okul dere programlarınnı doğrudan desteklemek veya yardımcı ni

telikte eğitim yapmaktır. Genel olarak ilkokuldan üniversiteye kadar 

resmi okul derslerini izleyerek bu öğretim kurumlarında yapılan cğre-



. time paralel eğ:i. tici yayınlar yapılmaktadır. Bu tür yayınlar ülke

lerin gelişmişlik. düzeyine bağlı cılarak artan veya azalır. Bazı uı

kelerde çok yoğun kullanıldığı halie, bazı ülkelerde bu tür yayınla

ra fazla rastlanma,z (Aziz, 1982, s.38). 

Ülkemizde ilk radyo yayını 1927 yılında "Telsiz Telefon Türk 

Anonim Şirketi" tarafından başlatılmıştır. Ra.dyo yönetimi 1936 yı

lında PTT' nin, .1940 yılında Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü

nün yönetimine girmiştir. Bir mayıs 1964 tarihinıi!.e yürürlüğe giren 

359 sayılı TRT yasası ile Türkiye Radyo ve Telavizyen Kurunu'na dev

redilmiştir (Aziz, 1982, s. 79,80 ). 

Ülkemizie ilk radyo ile eğitim yayLnı 1963 yılında Ankara İl 

Radyosunda ilkokul öğrencilerine yönelik deneme yayınları ile başla

mıştır (Hızal, 1983, s.14). Bu yayınlar öğretim programlarını zengiri

leştirmek, öğretmenin sınıfa getirmekte güçlU.k çek:ece8i. ki'iim.ü.a-rı iş

leyerek öğretima destek olmak, amacı gridülerek hazırlanan ilk örgün 

eğitim programidır (M, E. B. Eğitim Araçları Dairesi Başkanlığı, 1983, 

s. 20 2 ). 

1974-1979 Yılları arasında Yaygın Yüksek Öf;retim Kurumu (YAY

KUR) adı ile uzaktan öğretikı örgütü kurulmuştur. :Bu öğretimd.e öğret-
'·· 

me-öğrenme etkinliklerinde yararlanılmak üzere radyo programları ha

zırlanıp hizmete sunulmuştur (Hızal, 1983, s.14). Böylece ilk yaygın 

eğitim programları gerçekleştirilmiştir. 

359 Sayılı TRT yasasının ek 3. maddesi, Radyo ile yapılacak a

kul ve halk eğitimi ile ilgili yayınları TRT.ıkurumu (ıe Milli Eğitim 

Bakanlığı'nın birlikte düzenlemesi hükmünü getirdiğinden ll Nisan 1966 

da Milli Eğitim Bakanlığı ile TRT arasında düzenlenen protokol gere

ğince "Okul Radyosu" kuşağı oluşturulmuştur (Özbilgin Ve Demiıır 1 1984 1 

s. 2 ). ,. 

Okul Ra.dyesu kuşağında yer alan programları Milli Eğitim Genç

lik ve Spor Bakanlığı adına Film-Radyo-Televizyon ile Eğitim Merkezi 

(FRTEM) hazırlamaktadır. FRTEM aşağıdaki şemada da görüldüğü gibi, 



Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı. Eğitim Araçları ve Dena tım 

Daü•eai ~aşkanlığına bağlı}c. bir kurundur. 15.10.1951 tarihinde An

kara'da kurulmuştur. (M.E •. :S Eğitim Araçları Dairesi Başkanlığı, 

1983 , s. 18 ). 

M. E. G ve S. B. 

r 
Mesleki ve Teknik Öğretim 

Müs t. Yrd. 

L 
Eğitim Araçları ve Donatım 

:Pairesi Başkanlığı 

1 \ 
DAYM FRTEM 

İl Eğitim Araçları Merkezi 

i'RTEM tarafından 1963 yıl ında başlatılan deneme yayınları 1965-1966 

yıllarında tüm Türkiye Radyoları'ndan yayınlanmaya.başlamış, 1966-

1967 öğretim yılınia ise deneme yayınları ihtiyaçları karşılama, 

programların konu ve sürelerinde artış sağlamak amacıyla yapılan 

çalışmalar s on ucu 1 .saat H k kuşaklar halinde dondurulmuş tur. Türki

ye Radyoları'n.Q.a sabah ve öğleden sonra olıriak üzere "Okul Radyosu" 

günde iki kez yayınlanarak genellikle ikili,\ öğretim irapan <!lkul.lar

daki öğrenoi~erin evde bulundukları saatte derslerine yardımcı ol

mak amacı güd.ülmüştü.r (M. E. B. Eğitim Araçları Dairesi Başkanlığı, 

1983, s.202). TRT Radyo !'de yayınlanan Okul Radyosu'nda genellik

le•ilkokullar ve anaokulu çağı çocukları için yayın yapılmakta, bu ,. 

yayınlarda çeşitli kcıınulardaki eğitim ihtiyaçlarını doğrudan karşı-
. . 

lamaya çalışmakta öğretim programlarının konu içeriklerini zenginleş-

tiren, bütünleyen, pe~iştiren programlar hazırlanmaktadır. TRT II'de 
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1971 yılınd.a başlayan yabancı dil programları orta I'.den lise so

na kadar İngilizce, Fransızca, Almanca olarak hazırlanan program-

lar ile öğrencilere yabancı dil dersinde yardımcı olmak aynı za

manda yabancı dil öğreneceklere ortam hazırlamak amacı gütmekte

dir (M.E.B Eğitim Araçları Dairesi Başkanlığı, 1983, s.203,204). 

ckul Radyosu programları hedefine ulaşabi J.mekte midir?·· 

Başka bir deyişle hedef alınan dinleyici kitle (sınıf ortamında

ki öğretmen ve öğrenciler) bu programlardan ne ölçüde yararlanmak

tadır? Yararlananların öğrenmelerine ne ölçüde etki yapmaktadır? 

Bu sorulara cevap verebilmek için heıief alınan dinleyici grup üze-
. . 
rinde yeterli araştırmaların yapılması gerekir. Bu araştırmalar i-

le p-rogramların etkisi ölçülerek al ınan sonuçlara göre program ya

zarlarına ve yapımoılarına a;ydınlatıcı yankı (geri besleme) sağla

nacak ve programlar üzerinde gerekli değişiklikler ve düzenlemeler 

yapılabilecektir. 

Okul Radyosu ile ilgili olarak 1968 yılında Milli Eğitim 

Bakanlığı "Radyo ile Eğitim Programları Araştırması" yapmıştır. Bu 

araştırma ile yayınlanan programların öğrencilere ve öğretmeniere 

ne ölçüde yararla olduğu ort~a konmaya çalışılmıştır. Araştırma 

sonucuna göre radyo eğitim yayınlarının yararlı olduğu ancak, 

rastlantı sonucu dinlendiği, sistemli bir dinlemenin sözkonusu el-

madığı ortaya çıkmıştır. 1972~1974 yıllarındaki araştırmalarda ~

nı senucu vermiştir (M.E.B. Eğitim Araçları Dairesi Başkanlığı, 

1983, s. 203). 
,1 

Özbilgin ve Demir (1984) Malatya merkez ilçe ilkekul öğ·ret-

menleri üzerinde 11 0kuJ. Radyosu" programlarının etkililiğini araş-
. . 

tırmışlardır.' Bu araştırma sonucuna göre 1983-1984 öğretim yılında 

öğretmenlerden sınıf ortamında 6kul Radyosundan yararlandıklarını 

söyleyenıerin oranı% 18'dir. Okul Radyosu programlarını sınıf' er

tamınia sürekli olarak di.nled ikierini söyleyen % 16. 6' dır. Okul 

Radyosu'nun sınıfta dinlellememe nedenleri olarak% 88'i sınıfa ai~ 

radyonun olmayışını; % 53' ü 6kul Radyosu kuşağının yayın saatleri-



nin sınıfın haftalik ders dağıtıM çizel®esine ~madığını, ifade 

etmişlerdir. Öğrencilerden % 73'ünün evinde radyo bulunduğu görül

müştür. Öğretmenierin % 80'i Okul Radyosu'ndan sınıf içi öğretimin

de etkili bir biçimde yararlanmak için yapılacak hizmet-içi eğitim 

kuralarına katılmak istemektedir. Öğretmenierin yaklaşık % 95'i o
kul Radyo su yayınlarını evleri nde dinlediklerini ifade etmişler, 

ane~ bunlardan% 60'ı fırsat buldukça,% 29'u çoğunlukla,% 6's4 

da devamı; dinletrtektedirler. Öğrenci leri n % 65' i Okul RadyQsu 

programlarını evlerinde iinleme~tedir. Dinlediklan programla il

gili l!)l.arak öğrencilerin% 30'u sınıf öğretiMine soruyöneltmekte

dir, öğretmenierin % 85' i Okul Radyosu' ndan yararlanmanın sınıf 

ortamındaki başarıyı olUmluyönde etkiİediği görüşünde birleşmek

tedirler. Bu.da öğretmenierin sınıf içi öğretiminde radyonun sağ

layacağı e~itim ortamlarından yararlanmaya hazır olduklarını ges-

t ermekt ed.i r. 

Bu araştırmanın öneriler bölümünde; 

''· •• Ülkemizde şu anda eygulandığı biçimiyle Okul Rad)"<''":.:!. 
yosu .programları yayın öncesinde değerlendi ri lmadik-
lerinden program yapıMcıları, ürettikleri programla-
rın etkililiği konusunda dinleyicilerden herhangibir 
ı;zy-dınlatıoı yankı (geri-bildirim) alamadıiı. Değer
lendirme eğitiM etkinliklerinin ayrılmak!; bir parçası 
olduğuna göre, "Okul Radyosu" programlarının da et
kililiğini saptamak için mutlaka değerlendi rilmele-
ri gerekeoeği, bu konuda kontrol grubu kullanarak 
sistemli değerlendirme araştırması yapılabileceği 

•••" (Özbilgin ve Demir, 1984, s.2111 • 

belirtilmekte ~ıoa, ···' 

"• .•• Uni te konularındaki gecikme lerden dolayı Okul 
Radyosu programlarından zamanında yarar lanaMayan 
öğretmenler için "Okul Rady0su11 programlarının ban
d.a alınMış en az bir takımı, İl Eğitim Araçları 
Merkezinde hazır bulundurulabileceği" (Özbilgin ve 
Demir, 1984, s. 23). 

bıtlirtilmektedir. 

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı FRTEM tarafından ha!!' 
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. zırlanarak TRT Radyolarmdan yayınlanan Okul Radyosu programları 

11 ••• öğretmenin sınıfa getirmekte güçlük çekeceği k~~uları işleye

rek öb-etdıme destek olmak ••• 11 (~ı:. E. B. :Eğitim Araçları Dairesi Baş

kanlığı 1983, s.203). Amacı ile hazırlanmaktadır. Okul Radyosu 

programları gerçek ten bu amaca ulaşabi lmekte midir? Ba.şka bir de

yişle hedef ai man dinleyici ki tl e (sınıf ortamındaki öğrt~ı;i ler) 

bu programları dinlediğinde öğrenmesine olumlu yönde bir etki ya

pılmakta mıdır? Bu programlar bu etkiyi yapacak nitelikte midir? 

Bu sorulara cevap verebilmek ve programların geliştirilip daha et

kili bir duruma getirilmesini sağlamak, bu programların dinleyici 

grup. üzerinde tzy"gulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi ile 

mümkün olacaktır. 

Özetleyecek olursak; eğitimin daha verimli olmasını sağla-

yacak yeni eğitici teknik ve yöntemlerin geliştirilmesine çalışıl

maktadır. Daha verimli bir eği tirnin gerçekleşmesi, eğ'i tim tek.rlalo

jis~nin en önemli öğesini oluşturan öğrenme durumları da dediğ'imiz 

etkili bir eğitim ortamında sağlanabilir. "· •• Şünkü öğrencinin bey

ninde ve vücudunda oluşacak dRvranışlar, onun bu durumlarla etkile

şimi socunda şekillenecektir ••• 11 (Çilenti, 1984, e.40 ). Öğrenme du-
• 

rumlarında yer alan yaşantılardan biri de radyo yardımıyla, plaklar 

ve manyetik şeritlerle edinilen yaşantılardır. Birçok ülkede olduğu 

gibi ülkemizde de eği timüe radyodan bir eğitim aracı da rak yararla

riılmakta.dır. Ülkemizde bu yöndeki çalışmalar Milli E;s.i tim Gençlik ve 
: > 

Spor Bakanlığı FRTEM tarafından hazırlanan Okul Radyosu programları-

nın TRT Radyoları' ndan yayınlanması ile gerçekleşmektetiir. Okul Raü

yosu programlarının yayınlanması ile örgün eğitimde (ilkokulTortao

kul) yapılan öğretime iestek olmak, böylece verimli bir eğitimi sağ

lamak amacına ulaşılmaya çalışılmaktadır •. Öğ·renme. durumunda arzu e

dilen sonucu alarak verimli bir eğitimi sağlamak uygulamadaki ger-. . 

çekleşme derecesine ve onunla etkileşen öğrencilerin bilişsel, duy

gusal, psikomotor gelişme düzeyleriyi e öğret ilecek konu il e i lgili 
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. geçmiş yaşantılarına bağlı olacaktır (Çilenti, 1984, s.40). 

Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını ·ve bir konu için hazır 

oluşlarının belirlenmesi, öğretim hizmetlerinin et~ililik ile öğ

renmedeki eksikliklerin ve bunların nedenlerinin ortaya ~onulması,' 

öğrenme işleminin sonunda ulaşılan düzeyin belirlenmesi eğitim 

teknolo,jisinin vazgeçilmez öğesi olan değerlendirme etkinlikleri 

ile ge.rç ek leşebi lir (Çi lenti, 1984, s. 41 ). Değerlendirme sonuçla

rı analiz edilip yorumlanarak öğrencilerin konu alanınll'l özel amaç-
.. 

larına ulaşıp ulaşmadığı ve varsa aksaklıkların öğretme-öğrenme 

süreçlerinin hangilerinde elciuğu ortaya konulacakt~r. Böylece ~nı 

konuda daha ilerideki eğitim ~gulamalarının daha iyi yürütülmesi

ne yardımcı olunacaktır. (Çilenti, 1984, s.42). 

_Okul Radyesu progra.mlarının da öğrencilerin konu alanını 

özel amaçlarına ulaştprıp ulaştırmaQığı böylece öğrenci başarısına 

bir etki yapıp yapmadığı ort~a konularak; daha ilerideki uygulama

lara ışık tutacak, program yazarıarına ve yapımc~larına aydınlatıcı 

yankı (geri besleme) sağlayarak, programın gözden geçirilerek yeni

den düzenlenmesi ve en mükemmeline ulaşmak için çaba sarfedilmesine 

etki yapacaktır. 

Ülkemizele 0~1 Radyosu ile ilgili araştırmalar çok azdır. 

Yukarıda bir özeti verilen bu araştırmala~ın da bu programlardan 

yararlanılma durumunu ortaya koyan araştırmalara olduğu görül~ek

tedir. Okul Rodyosu programından yeterince yararlanılması için bu 

araştırma.larda ertaya konan birçok eksiklik~erin ve -tu konudaki 

problemierin giderilmesi gerekmektedir. Bu konudaki sor~ların bi

ri de Okul Radyosu pr•gramlarının öğrencilerin konu alanının özel 

amaçlarına ulaştıracak nitelikte olup olmadığının art~a konmadığı, 

yani etkililiğinin değerlendirilmesinin yapılmadığıdır. Bu sorunun ., 
(8zbilgin ve Demir,(l984) degel'!'lendirmenin eğitim etkinlikl.erinin 

~rılmaz bir parçası olduğunu, Okul Ra~osu programlarının da etki-

liliğinin saptanması için mutlaka değerlendirilmesinin gerektiği, 

bu konuda kontrol grubu kullanarak sistemli değerlendirme araştır-
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malarının yapılabileceği, şeklinde ortaya keym-qşlardır. Bu yönde . . 

yani 6kul Radyosu programlarının konu alanının CSzel amaçiar::.!l~, u-

. laştırıp ulaştırmadığı, böylece ö~renci başarısına bir etki yapıp 

yapmadığını ortaya koyan bir araştırmaya rastlanmaınıştır. Bu <iu

rumda Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı FRTEM tarafından ha

~ırlanan ve TRT Raqyo I'den yayınlanan Okul Radyosu prog~amlarının 

öğrenci başarısına bir etki yapıp yapmadığını ortaya koyacak bir 

araştırmanın gerekli olduğu dUşünülmüştür. 

B. Problem Cümlesi 

Araştırmanın problem cümlesi aşağırılaki biçimde ifade edil-

miştir. 

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Film-Radyo-Televiz

yon ile Eğitim Merkezi (FRTEM) tarafından hazırlanan ve TRT Ra~~ 

!'den yayınlanan Okul Radyosu programları, ilkokulda Fen Bilgisi 

öğretiminde mevcut yöntem ve araçlara ilave olarak kullanıldığında, 

öğrenci başarısına ne ölçU.de etki etmekte cU r? · 
ı 

,g. Amaç 

Bu araştırmanın genel amacı, Milli Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanıağı FRTEM tarafından hazırlanan ve TRT Radyo I' den yayınlanan 

Ükul Radyesu programlarının ilkokuldan Fen Bilgisi öğretiminde mev

cut yöntem ve araçlara il~ve olarak kullanıldığında öğrenci başarı-

sına bir etki yapıp yapmadığını ortaya koyma~tır. 

Bu genel amacın ışığı alt ında t"~ıı IOruJ,araeıı:rey:aprar.aınf!!ıştı r; 

ı. İlkokulda Fen Bilgisi öğretiminde mevcut yöntem ve a~aÇ-

lara ilave olarak Skul Ba~osu programlarını banttan dinleyerek öğ._ 

retim yapılan ö~encilerin başarıları ile, Okul Ra~osu programını ., 
dinlemeden öğretim yapılan öğrencilerin başarıları arasınlia bir 

farklılık var mıdır? 

2. İlkokulia Fen Bilgisi öğretiminde mevcut yöntem ve a-

i 
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~açlara ilave olarak Okul Radyosu programlarını banttan dinleyerek 

öğretim yapılan öğrencilerin başarılarında cinsiyete gijre bir 

farklılık var mıdır? 

]!. ön2 

Bu araı;ıtırma bul gula.rı: 

ı. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı FRTEM tarafından 

hazırlanan ve TRT Radyo I'den yayınlanan tkul Rady&su lrogramları

nın daha etkili olarak hazırlanması yönünde program hazırlayanları 

etkiliyebili~. 

2. Okul Radyasu programları Milli Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanlığı'na bağlı örgün eğitim kurumlarında (ilkokul, orta derece

li ok~lar) .görevli öğretmenleri öğrencilerin bu programlardan da

ha iyi faydalanmalarını sağlama yönünde etkileyebilir. 

3. Okul Radyosu programlarının banda alınarak ders işleni

şi sırasinda daha etkili bir araç olarak kullanabilme durumunu or

taya kcııyabilir • 

.. 
~Sgyıltılar 

Deneme ve kontrol.:,. grubunda görevli öğretmenler uygulama i

le ilgili olarak belirlenen ve kendilerine d~urulan kurarıara uy

gun hareket etmişlerdir. 

F. Sınırlılıklar ,.,. 

ı. Bu araştırmada Çorum İl merkezinde bulunan :_. '- 20 

ilkokl~dan !.. 6 ilkokul deneme grubu, 6 ilkokul kontrol grubu olarak 

belirlenmiş, her, ilkokuldan birer 5· sınıf seçilmiştir. Araştırma

da elde edilen bulgular belirlenen sınıflarda bulunan toplam 422 

öğrenciden elde edilen verilerle s~nırlıdır. 

2. Bu araştırmada Okul RadYosu programlannın öğrenmeye 

etkisi ile ilgili bulgular, ilkokul 5· sınıf Fen Bilgisi derı:ıi 



. "Sağlıklı Büyüme ve Yaşama" ünitesinin 1987-1988 Öğretim Yılında 

Radyodan yayınlanan pra.gramdaki bilgileriyle sınırlıdır. 

19 . 

3. Okul Radyosu programları banda alınıp teypten dinlet

ti ri ler ek ey gulama yapılmıştır. 

G. Tanım!!.! 

~neme Grubu : Mevcut yöntem ve araçlara ilave olarak: ban&a 

alınmış olan Okul Radyo~u ·programlarının teypten dinlettirilerek 

öğretimin yapildığı grup. 

!ontrol Grubu: Radyo programlarını dinlemeden diğer yön

tem ve araçlarla ö~retimin yapıldığı grup. 

]ad~o Programı: Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 

FRTE!I1 tarafından ilkokuldaı okutulan derslerin amaçlarına ulaşma

da destek olmak amacı ile hazırlanılan ve radyodan yayınlanan 

program. 
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BÖ!.OM ·II 

YÖNTEM 

_!:..._!raştırma Model,! 

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı FRTEM tarafından ha

zırlanan Okul Bady<bsu programlarının Ôğretimdeki etki sini belirle

meye çalışan araştırmanın; deneme ve kontrol olmak üzere iki grup 

üzerinde yapılması düşünülmüş, bu grup lar arasındaki değerlendir

menin ölçme aracı elarak hazırlanan testin uygulama öncesi ve son

rasındaki sonuçlarının karşılaştırılarak yapılması planlanmıştır. 

Araştırmanı~ daha bitYük bir örneklem üzerinde yapılması plblanmış, 

bu grupların benzer ni1telikte olmasına olabildiğince özen gösteril-

miştir. 

Araştırmanın deney-kcıntrol grupları üzerinde yapılması, ay

nı testin her iki grupta uygulama öncesi ve sonrası kullanılması ve 

büyük bir örneklem üzerinde çalışılması nedeniyle ve bunları gerçek

leşti recek en ızy gun olan "Eşitlenmemiş Kontrol Gruplu lv1odel" elen ya

rarlanılmıştır (Karasar, l982, s.197). 

~· Evren ve Örneklam 

Araştırmanın evrenini Çorum İli Belediye ~hriaıt>ları içerisin

de yer alan 20 ilkokulun 5· sınıfları oluşturmaktadır. 

Deneme ve kontrol gruplarında yer al~cak oku11arı belirlemek 

için, Çorum İlinde görev yapan İlköğretim Müfettişlerine merke~ il

kokulların listesi verilerek bu ilkokulların sosyo-ekonomik bakımdan 

üst, orta ve alt düzeyde olmak üzere belirlemeleri istenmiştir. Bu 

işlem sonucunda okullar 3 sosyo-ekonomik düzey grubuna ayrılmış, her 
1> 

gruptan random yolla deney ve kontrol gruplarına 6 1 şar okul alınmış-

tır. Örneklem 

lçuldan randam 

grubunu oluşturacak öğTencilerin seçiminde ise 
b'( 

yc:ılla J\, 5· sınıf seçilmesi yoluna gidilmiştir. 

her e-

Deneme 
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ve kontra 1 grubuna ilişkin sayısal bilgiler tablo 1 'ı:de gös-teril-

miştir. 

'J'ABLO I 

Deneme ve Kontrol Grubundaki Denaklerin Durumu 
1 

Öğrenci Öğretmen 
.. 

Öğrenci Cinsiyeti K ıd emi Öğrenim 
. 

Sayısı K E T Durumu 

Deneme Grubu 204 3 3 6 20 Yıl Eğitim Önlisans 

Kontrol Grubu 218 2 4 6 21 yıl Eğitim Önlisans 

C. Verilerin Toplanması (Uygulama) 

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı. FRTEM tarafından 

hazırlanan Okul Radyosu programları TRT Ra~o !'den öğretim yılı 
• 

başından sonuna kadar, tatil günleri dış ıncia her gün iki ele fa 

(öğleden önce ve sonra) birer saat yayınlanmaktadır. Bu bir sa

atlik program içinde. 10-15 dakikalık değişik ders konularına yer 

verilmektedir. 

' 

Araştırma ile ilgili uygulamanın ya~ılabilm~i için rad

yo programı banda alınarak derste teypten dinlettirilmesi yoluna 

gidilmiştir. Öğrencilerin programı radyodan dinleyerek etkilenme

mesi için radyodan öğretim yılı başında yayınlanan fakat okulda 

öğretim yı lı sonunda işlenecek el an ilkokul 5· sınıf Fen Bi lgi si 

ders i 11 Sağl ıklı Büyüme ve Yaşama" ünitesi seçilmiştir. Aynı za

manda ~gulamanın yapıldığı okullarda yıllık planlarda bir deği-
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Araştırma igin seçilen ·ilkokul 5- sınıf :Fen Bilgisi dersi 

"Sağlıklı Büyüme ve Yaşama" ünitesinin radyoQ.a yayınlanan kısmı 

FRTEM arşiv bantlarından ~setlere çekilmiştir. Konularla ilgili 

belirtke tablosu hazırlanmış, öğrencilere kazandırılacak amaçlar 

ve hetef-a_iı.-v.t!i.nışlar ( davranışsal amaçlar) belirlenmiş, daha sonra 

ön test ve son test olarak kullanılmak üzere 25 soruluk bir ölçme 

aracı hazırlanmıştır. 

Deneme grubundaki öğretmeniere ön ve son test olarak kul

lanılacak test ve cevap anahtarı ile programın bul unduğu kasetler 

verilmiş; üni teye girmeden önce testi uygulaması, kasetleri ijnce

den kendisinin dinlemesi, konuları işlerken radyo programı kaset

lerini öğrencilere bir defa dinlettirmesi, ünite bittikten sonra 

sen testi uygulaması istenmiştir. 

Kontrol grubundaki öğretmenlera ön ve sen test olarak kul

lanılacak test verilmiştir. Bu öğretmeniere dersleri önoed.en pl~n

ladıkları yöntem. ve araçlarla, radyo programını dinlettirmeden iş

lemeleri ve ünitenin sonunda son~esti ~gulamaları istenmiştir. 

~_!erilerin_Qözümü ve Yerumlanması 
• 

Deneme ve kflntr.el gruplarında aynı sınama aracı uygulama

dan önce ön test, ~gulamadan senra da son test eılarak verilmiştir. 

Bu sınama aracından 100 puan üzerinden elde edilen ham puanlardan 

deneme ve kontrol grupları için aritmetik ortalamalar ve standart 

"' sapmalar hesaplanmıştır. Gruplar arasındaki 'puan farkının değişik 

yöntem ve araçlardan (radyo programının uwgulanmasından) ileri ge

lip gelmediğinin~eilrrlenmesinde t testinden yararlanılmış ve an

lamlı! ık düzeyi cıılarak da • 05 alınmış tır. 

Deneme ve kontrol gruplarının aritmetik ortalamalarınılı bu

lunmasından sonra şu işlemler yapılmıştır. 

ı. Deneme ve kontrol gruplarının ön test aritmetik ortala

maları farkının hesaplanması. 
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2. K!ntral grubunun ön test ve son test aritmetik ortalama

ları farkı nın hesap la nma s ı. 

3. · Deneme grubunun ön test ve son test aritmetik ortalama

ları farkının hesaplanmas ı. 

4. Deneme ve kontrol grubunun son test aritmetik ortalama

ları farkının hesaplanmasJ .• 

5· Deneme grubu kız ve erkek öğrencilerinin ön test ve son 

test aritmetik ortalamaları farkının hesaplanması. 

Araştırmada eşi tl enmemiş kontrol grup lu modelden yararlanıl-
ı 

dığından ve gruplar bağımsız olduğundan ayrı gruplar arasındaki kar-

ı= x...:.. x-ş ıla ştırmalarta anlamlılık testi i9in ~ -
SH,F 

kullanılmıştır. Deneme ve kontrel gruplarmdaki 10.0 puan 

formülü 

üzerind.en 

elde edilen ham puanlardan aritmetik ortalamaların hesaplanmasında 

formülü, stan.dart sapma ların' hesap lanmasında 81-

.. · · ···~ı N 'E x:z:- (:ıX)l 
çüm sayısı çok oldu~dan S~ ='\l N (N-I) formülü, standart 

formülü, gruplar arasın-hatanın hesaplanmasında SH·= SS 

a;.H standart hata farkının hesa;ı~1asında SH F (SHı-:ı.)= ~SH~+S~ 
formülü kullanılmıştır. 

Aynı grupta bağımı ı d urundaki karşılaştırmalarda ortalama

lar arasındaki farkın standart ha tas ın ın hesaplanmasınd.a 

formülü kullanılmış tır. ~· 

,1 

Formüllerde kullanılan semboller: 

N • Öğrenci (denek)sa.yısı./ • 

X Puanlar 

~x ı Puanlar toplamı 

X : Aritmetik ortalama 

ss Standart sapma 

SH Standart hata 

SHF . Standart hata farkı . 
r Karelasyon 
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BULGULAR VE YORUM 

Bu bôltlıilde araştırmada ele alınan problemin çözümü için 

deneme ve kontrol gruplarınia ön test son test ~gulamalarıyla 

ilgili verilerin çözümlenmesi sonucu elde edilen bulgulara yer 

ve rilmiştir. 

Bulguların sunulmasınQ.a aşağıdaki sıraya uyulmuş tur. 

24. 

A. .Deneme va kontrol gruplarının ön test eygulamalar:ın

dan elde edilen bulgular~ 

B. Kontrol grubu ön test ve son test eygulamalarında el

de edilen bulgular, 

c. Deneme grubunun ön. test ve son test ~gulamalarından 

elde edilen bulgular, 

D. Deneme ve kontrol gruplarının son test ~gulamaların-

dan ellie edilen bulgular, 

E. Deneme grubu kız ve erkek öğrencilerinin ön test ve 

son test eygulamalarından elde edilen bulgular., . 
Tablolarda gruplara ilişkin veriler aşağıdaki sembollerle 

gösterilmi ş tir. 

-

twes ı Hesap la nan t değeri 

Sel ; Serbestlik derecesi 

~Tab t tablosundan okunan değer·' 
P : Anlamlılık düzeyi 

Deneme ve kontrol gruplarının aritmetik ortalama

ları farkı 

Xö-Xs Ön test sin test ari tm etik ortalamalar farkı ,. 
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A. DENEME VE KONTROL GRUPLARININ ÖN TE3T UYGULAMALARINDAN 

ELDE EDİLEN BUlGULAR 

Okul Radyosu prôgrıiminliı · ÖğTenmeye ~tkh lyapıp yapmadığını 

belirlemek amac]. ile hazırlanan sınama aracı, deney u;ygulamasından 

önce ~eneme ve kontrol gruplarına ön test olarak wgulanmıştır. Bu 

eygulamadan elde edilen bulgular tablı 2'de gösterilmiştir • . 
TABlO 2 

DENEME VE XOlffR6L GR\ijlLARININ ÖN TEST UYGULAMASI İIE İLGİLİ 

'BULGULAR 

-N X Xo-~ ss SH 5HF tH~ 

Dene me Grubu 204 48.6o 10.62 0.74 ! 

Kontrel Grubu 218 47.81 
0.79 

13.44 o. 91 
1.17 o. 67 . 

Sd: 420 ;)..05 

Tablo 2' de gö rül d.üğü gibi de n e me grubu i le kontrol grubunun 

ön test puanları aras~ndaki fark sıfıra yakındır. Bu farkın n6~ 4ü

zeyinde anlamlı olup olmadığını test etmek amacı ile yapılan hesap

lamalarda t değeri o. 67 bulunmuştur. Bu değ·er 420 serbestlik dere

cesinde çift yönlü .05 güven düz~indeki t tablo değeri olan 1.96' 

nin oldukça altında bulunmaktadır. Bu durum deneme ve kontrol grup-
_,J. 

,\ 

larının ön test aritmetik ortalamaları arasındaki farkın anlamlı 

bir farklılık olmadığını göstermektedir. Bu sonuç ile.deneme ve 

kontrol gruplarının denemeye başlamadan önceki durumlarının (giriş 

düze,ylerinin) eşit olduğuna yeterli kanıt sayılabilir. Bu durum a

raştırmanın başlangıcında deneme ve kontrol grupları arasında ya

pılan eşleştirmeli uygun yapıldığını desteklemektedir. 
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B. KONTROL GRUBUNUN ÖN TEST-sON TEST UYGUIAı1ALARINDAN 

ELDE EDİ rEN İ!ULGULA R 

Kontrol grubunda Sn test uwgulamasından.sonra Skul Radyosu 

dinlettirilmeden diğer yöntem ve araçlarla öğretim yapılmış sonun

da aynı sınama aracı son test elarak eygulanmıştır. 

Kontrol grubundaki ön test-son test eygulamalarından elde 

edilen bulgular tablo 3' te gösterilmiştir. 
ı 

TABLO 3 · 

KONTROL GRUBUNUN ÖN TEsT-sON TEST UYGULAMALARINDAN ELDE 

ElDİLEN. BULGULAR. 

N x X·ö-Xs ss SH r SH ı: .,, -lHes 

On Test 218~ 47· 81 13.44 o. 91 
12.00 0.19 ı. 51 1· 94 

Son Test . 218 59.81 16.76 1.13 

Sd: 434 tTab: 1 .. 96 P~05 

Tablo 3 incelendiğinde Okul Radyosu dinlettirilmeden - < ·. 

· ····· · ..... ·. diğer yöntem ve araçlarla öğretim yapan kontrol grubunda 

~gulama öncesi puan ~rtalaması ile eygulama sonrası puan ortalama-

ları arasında fark olduğu görülmektedir. Bu farkın • 05 düzeyinde 

anlamlı olup 0lmadığını test etmek amacı ile yapılan hesaplamada, t 

değeri 7. 94 bulunmuştur. Bu değer 434 serbestlik derecesinde çift 

yönlü • 05 güven düzeyindeki t tablo değeri o1.fl.n ı. 96' .rr'ın üstünde 

bulunmaktadır. Bu durum kontr0l grubunun··ön ve son testleri arit

metik ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olduğunu gSstermekte

dir. Diğer bir ifade ile Rady0 Programı dinlettirmeden diğer yöntem 

ve araçlarla yapılan öğretim sonunda uygulanan son test puanlarının 
1> 

öğretim yapılmadan '1:1\Yf:ulanan ön test puanları ortalamasına göre an

lamli bir artış old~ görülmektedir .. Bu sonuç ile kontrol grubunda 

uygul'anan yöntem de etkili olmuş ve öğrenciler başarı sağlamışlardır. 



C. DENEME GRUBU ÖN TEST-sON TEST UYGULAMALARINDAN ELDE 

. 'EDİLEN BULOOLA~ . 
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Deneme grubuna ön test cygu1amasl.ndan sonra Okul Radyosu 

programı dinlettirilerek öğretim yapılmış sonunda aynı sınama ara

cı son te st 0larak uygulanmış tır. Deneme grubundaki ön test-son 

test ı.zy-gulamalarından elde edilen bulgular tablo 4'te gösterilmiş-

tir. 

TA:BlO 4 

DENEME GRUBU ÖN TEST-SON TEST UYGULAMALARI İLE İLGİLİ 

BULGULAR 

X .. ~-Xs ss SH r 

ÖR Test · 204 48. 60 ıo. 62 \ 

. 16.06 0.62 0.88 
Son Test 64.66 16.10 ı. 13 

Sd: 406 tTab: ı. 96 P<os 

18.25 

Tablo 4 incelendiğinde Radyo Programının uygulandığı deneme 

grubunda· ııy gulama öncesi puan ortalaması ile ııygulama sonrakı puan 

ortalaınaları arasında büyük bir fark olduğu görülmektedir. Bu far

kın .05 düzeyinde anlamlı olup olmadığını t·est etmek amacı ile yapı

lan hesaplamada t değeri, 18.2' bulunmuştur. Bu değer 406 serbestlik 

derecesinde, çift yönlü .05 giiven düzeyindeki t tablo değeri. olan 

·1. 96 'nın çok üst\inıie bulunmaktadır. Bu durum deneme grubunun ön ve 

son testlerinin aritmetik ortalamalar.ı arasındaki f{~kın anlamlı ol-

duğunu g8stermekteıiir. Başka bir ifade ile iRadyo Programı dinletti

rilarak yapılan öğretim sonunda cygulanan son test pu.anlarının, ö~ 

retim yapılmadan wgulanan ön test puanlar.ı ortalamasına göre an

lamlı bir artış .olduğu. görülmektedir. Bu sonuç ilerdeneme gru~unda

ki ön test ile son test puanları ortalaması farkının 6kul Radyosu 

programları ile yapılan öğretimin sonu9unda meydana geldiği anıa

şı lma.k:ta.dır. 



D., DENEME VE KONTROL GRUPLAR! SON TEST UYGULAM.ALiiiiii~'DAN 

ELDE EDİLEN BULGULAR. 

Deneme ve kontrol grupiarının uygulama yapıldıktan sonra 

verilen son test ile ilgili bulgular tablo 5'te gi:Ssterilmiştir. 

TABlO 5 

DENEME VE K9NTROL aRUPııARININ SON TEST UYGULAMASI İlE 

İ LGİ Lİ BULGULAR 

N X X.D-XK ss SH S Hı: tHe.s 

Dene me Grubu 204 64.66 16.10 ı. 13 
4.85 ı. 59 3. 05 

Kontrol GrliQu 218 59.81 16.76 ı. 13 

Sd: 420 tTab: ı. 96 P<.05 
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Tablo 5'te g6rüldüğü gibi 1 deneme grubunun puan ortalaması, 

kontrol grubunuri puan ortalamasından daha yüksektir.' Deneme -grubu 

lehi.ndeki bu farkın .05 düzeyinde anlamlı olup olmadığını test et

mek amacı ile yapılan hesaplamada, t değeri 3.05 bulunmuştur. ·Bu 

değer 420 serbestlik derecesinde 1 çift yönlü • 05 güven düzeyindeki 

t tablo değeri olan 1.96'nın üstünde bulunmaktadır. Bu durum dene-

me ve kontrol gruplarının son test aritmetik ortalamaları arasın~ 

daki farkın anlaml.ı bir farklılık olduğunu göstermektedir. Bu so

~uç ile1deneme ve kontrol grupları son test aritmetik ortalamaları 

arasındaki farkın tesadüfen ortaya çıkmadığ~pı, bu f6.rkın 6kul 

Radyo su p;ro gramının dini etti rilmesi i le yapılan öğretimıil.en kaynak

landığı. anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile ilkokul 5· sınıf Fen 

Bilgisi dersi "Sağlıklı Büyüme ve Yaşama" ünitesinin öğretiminde 

Okul Radyos~ programını dinleyerek öğretim yapılan deneme grubu 
,. 

öğTenoilerinin, 6kul. Radyosu programını dinlemeden öğretim yapan 

kontrol grubundaki öğrencilerden daha çok başarı sağladığını orta

ya koymaktadır. 



E. DENDiE GRtTBUNDAKİ IaZ VE ERKEKIERiN ÖN TEST-SON TEST 

UYGULAMALARINDAN EIDE EDİLEN BULGULAR 
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Deneme ve kontrol gruplarının uygulama ;,:apı ldıktan sonra 

verilen son testte kız ve öğrenciler ile ilgili bulgular tablo 6'da 

gösterilmiştir~ 

Kız 

Erkek 

TABLO 6 

DENEME GRUBUNDAld KIZ VE ERKEK ÖGRENCİLERİN ÖN TEST-SON 

TEST UYGULAMASI İLE İLGİ:İt BULgULAR 

... 

N 
Ortalamalar :Farkın ss Xö X s Farkı Farkı tHes Ö:T; s:r. 

108 47.88 64.07 16.19 12.02 15.27 
o. 27 o. ı 

96 49~41 65.33 15.92 8.78 17.04 

Sd: 404 

Tablo 6'da g8rüldüğü gibi deneme grubundaki kız ve erkek 

grupların CSn test,.son test puanlarını farkları arasındaki fark, kız · 

öğrenciler lehine 0.27'dir. Bu farkın .05 düzeyinde anlamlı olup ol

madığını test etmek amacı ile yapılan hesaplamalarda t değeri o.ı 

bulunmuştur. Bu değe~ 404 serbestlik derecesinde, çift yönlü .05 gü

ven düzeyindeki t tablo değeri olan 1.96'nın altında bulunmaktadır. 

Bu durumun deneme grubundaki kız ve erkek öğrencilerin ön test~son 

test aritmetik ortalamaları farkları farkının anlamı ı bir farklı! ık 

olmadığını göstermektedir. Böylece deneme grubundaki kız ve erkek 
;)' 

öğ-renoilerin Radyo P~ogr~mı dinletilerek yapÜan öğretimden aynı 

düzeyde yararlandıkları söylenebilir. 



ÖZEr YARGI VE ÖNERİ LER 

Öğretimin daha verimli· olmasını sağlayacak yeni eğitici tek

nik ve yönt emierin gelişti rilmesi için çalışı lmalıdır. Verimli bir 

eğitimi sağlayacak öğrenme durumlarında Radyo Programlarından yarar

lanılmaktadır. Ülkemizde Ankara'da yapılan bir araştırmada fertlerin 

% 56. 2' sinin her gün radyo dinleme al ış kanlığına sahip olduğu, % 43. 5 

i eğitim ve eğlenmek amacı ile radyodan yararlandığı ortaya konmuştur. 

Oikeınizde raeyo ile eğitim yayınları Milli Eği~im Gençlik ve 

Spor Ba~nlığı Film-Radyo-Televizyon'ile Eğitim Merkezi (FBIEM) tara-
• ~ • "1 ' 

fından hazırlanmakta ve Okul Radyosu adıyla TRT Radyolarından yayın-

lanmaktadır. İlk defa 1963 yılında başlayan y~ınlar 1966 yılından i

tibaren günde 2 defa 1 1 saat olarak yapılmaktadır. 

:i968 yılında Milli Eğitim Bakanlığı "Radyo ile Eğitim Prog

ramları Ar~ştırması 11 Okul Radyosu yay ınıarının yararlı olduğu, ancak 

rastlantı sonucu dinlandiğini ortaya çıkarm:ı.ştır. Özbil gin ve ~mir . 
(1984) Malatya merkez ilçe ilkokul öğretmenleri üzerinde 1983-1984 

öğretim yılında yaptığı "Okul Radyosu Programlarının Etkililiği" a

raştırması sınıf ortamında Okul Radyosunu dinleyenlerin% 16.6 oldu

ğunu ,evlerinde devamı ı dinleyenlerin % 6 oldUğunu ortaya koymuştur. 

Okul Radyosu programları öğretmenin ~ınıfa g€'tirmekte güç

lük çekeceği konuları işleyerek öğretima destek olmak· amacı ile ha-
... 

zırlanmakta ve yayınlanmaktadır. Hedef al ınan dinleyici kitle bu prog-

ramları dinlediğinde öğrenmesine bir etki yapmakta mıdır? Bu soreya 

cevap verebilmek için bu programları dinleyici grup üzerinde ~gulan

mas ı ve sonuçlarının değerlendi rilmesi ile mümkün olacaktır. Bu ne

denle araştırmanın genel amacı; Milli Eğitim Gençlik ve Spor llakanlı-:o 

ğı FRTEM tarafından hazırlanan ve TRT Radyo I'den yayınlanan Okul 

/ 
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Radyosu programlarının mevcut yöntem ve araçlara ilave olarak kul

lanıldığında öğTenci başarısına etki yapıp yapmadığını ortaya koy

ma ola rak belirlenmiştir. :Su genel amacın çerçevesiride ilkokul Fen 

:Bilgisi Öğretiminde mevcut yöntem ve araçlara ilave olarak Okul . 

Radyosu programlarını teypten d.inleye rek öğret im yapılan öğrenci

lerin başarıları ile Okul Radyosu programlarını dinlemeden mevcut 

yöntem ve araçlarla ö~·retim yapılan öğTenci lerin başarıları arasın

da bir farklılık olup olmadığı belirlenrnek istenmiştir. 

Milli Eğitim Gençlik ve Spor :Bakanlığı FRTEM tarafından ha

zırlanan ve TRT Radyo !'den y~ınlanan Okul Raqyosu programlarının 

daha etkili olarak hazırlanması yönünde ·program hazırlayıcıları:c 

etkileyeceği; · ek.ul Radyosu programlarının ~~~illi Eğitim Gençlik ve 

Spor :Sakanl ığı fna bağlı örgün eğit im _ kurumlarında okuyan öğrencile-
.. . 

ri n faydalanmas ı yönünde buralarda görevli öğretmeni eri et kileyece-

ği, Okul Radyosu programlarının kasete alınarak ders işlenişi sıra-

sında daha etkili bir araç olarak kullanılabilme durumunun ortaya 

konulması araştırmanın önemini oluşturmaktadır. 

Araştırmanın yapılabi-lmesi için Okul Radyosu _programların

dan ilkokul Fen :Bilgisi derslerinelen "Sağlıklı :S\zyüme ve Yaşama" 

ünitesi seçilmiştir. au ünitenin Okul Radyosu programına giren kı

sımları.FRTEM'noe kasete çekilmiştir. 

Araştirmanın evrenini olU§turan Çorum İli'ndeki 20 ilko

kulun ,5. sınıf öğrencilerinden 12 ilkokulda llıirer 5• sınıf seçi

lerek 6 sınıf deneme, 6 sınıf kontrol grubuna örnekle' olarak a-
·' 

lınmıştır. 

Okul Radyosu programında yer alan konuların içine alan be

lirtke tablosu, öğrencilere kazandırılacak amaçlar ve hedef davra

nıs; lar ( davranışsal amaçlar) belirlenmiŞ dahe. sonra ön ve son test 

ol ar ak kullanılacak 25 soruluk bir ölçme aracı hazırlanmış tır. ,. 

Uygulamayı yapacak öğretmeniere gerekli açıklamalar yapıl

mıştır. Araştırma ile ilgili ünite öğretmenierin planlarındaki za

manda işlenmiştir. Ölçme aracı ön test ve son test. olarak deneme 
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ve kontrol gruplarına ~gulanmıştır. Ön test ve son testten elde e

dilen puanlar:ı:n aritmetik ortalamalari alınarak aradaki puan farkı

nın Radyo Programını dinleyerek öğretim yapılmasından meydana gelip 

gelmediği .•05'lik anlamlılık düzeyinde araştırılmıştır. 

ı. Deneme ve kontrol gruplarının ön test puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir fark bulunmamış, bu sonuca göre deneme ve kon

trol gruplarının uygulamadan önce başarı düzeyleri eşit olduğu or

taya konmuştur. 

2. Deneme grubunda bulunan öğrencilerin ön test puan orta

lamaları ile son test puan.ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Bir başka ifade ile Radyo Programı dinleyerek öğretim 

yapan deneme grubunun ön test puanıarına göre anlamlı bir artış ol

muştur. 

3. Kontrol grubunda bulunan öğTencilerin ön test puan er

talamaları ile son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir 

fark bulunmuştur. Başka bir ifade ile iadyo Program ı dinlerneden 

öğretim yapan kont~ol grubunun ön test puanıarına göre anlamlı 

bir artı ş olmuş tur. 

4• Deneme ve kontrol gruplarının son test ari tm etik orta

lamaları aras ında deneme grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Bu farkın Radyo Programı dinletilerek yapılan öğretimden kaynaklan

dığı ortaya konmuştur. Diğer bir ifade ile .ilkokul 5. sınıf Fen 

Bilgisi dersi "Sağlıklı Büyüme ve Yaşama" ünitesinin öğretiminde 

Okul Radyosu Programını dinleterek öğretim yapıldığı ~eneme grubu 
·' 

öğrencileri, Oıcul Radyosu programını dinietmeden öğretimin yapıldı-

ği kontrol grubundaki öğrencilerden daha çok başarı sağlamıştır. 

S. Deneme- grubundaki kız ve erkek gruplarının ö.n test -son 

test aritmetik ortalamaları farkları farkında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. 
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tlNiTENİN BELİ RrlC~ TABLOSU 

UNİTE..: SAÖLIKLI BtlYfJME VE YAŞAMA 

· ·Unitenin 

Daiirartişsat Kavram_ VE 

Özellik Terimler 
ı .. 

le · Belleye-

Alişı, Yol, Yön
temler~., Sıra, 

Di_~i, Sınıflama 

Gene~leıne, İlke 11 
Yasa ·ve Kuraın
ları Bellema 

.Bö+üıiılan· 

Beslenme 

ı 

~ 

bilme 

.Besin: 
fticuduıDu
,zu büyüten 
ve ona e
~erji_ ve
ren yiye
cek ve i
çeceklerin 
hepsi. 

ve· Kategorileri, 
Ölçütleri B~lleme 

,, .... 

4~- Besinleri görd.«kler· 7.Büyümek, ya
ri işe, içindeki mad- • ralanan ve 
de çeşitlerine göre 3 yıpranan kı-
grub~ ayırirız. • · sımlarımızı o-

a. Yapıcı ve onar,ıcı .. narmak yaşama 
besinl er:· Bu besinle- ·. m·ız sırasında 
rin içinde- su, maden~ gerekli- .ener
sel maddeler ve pro- jiyi sağlaya
tein vardır. Bu be- _ bilmek için 
sinler süt, süt ürün- besleniriz. 
le ri, yumurta, et, 8. İyi ve den
balık ve fasulye vb~ Iili beslenme 

b.Enerji verioi.be
.. ~inler: Bu besinler 
içinde-şeker· nişasta 

ve yağ bulunur., 
c. Koruyucu ve tu-

3 besin gru
bimda yeteri n 
ce alınmak la 
mümkün ol ur. 

'Jt.._,uşturucu besinler: 

-~~ 
•. 

Bunların içinde v?-ta
minler vardır. Bu be~· 
sinler taze sebze ve 
meyvalardır. 

Bi li m s el Bilgileri Kavrayabilme 

9• Yapıcı ve onarıcı besin ler: Hücreleri yapar, 
yipranan.kısimlarımızı onarır. Buyiyecekleri
mizde dem~r, kalsiyu:m, fosfor,. sodyum g_ibi mi
neraller bulunur. Güçlü dişler ve kemikler 
kalsiyum ile olur. Süt ve peynir kalsiyumca • 
zerignndir. Fosfor da gerekli mineraldi~ Süt 
ve yumurtada bulunur. Kandaki oksi jeni taşıyan 
hemoglobini yapmak için de demir gereklidir. 
10. Enerji verici besinlerdeki şeker, nişaşta 
i le yağlar hücrelerde yakılır, çıks.n enerji 
vücudumuzu ısıtmada ve hareket ettirmede kul
lanılır. Bunlar vücudumuzun yakı tlarıdır. Bu 
yiyecekleri yakabildiğimizden· faz~a yersek vü
cudumuzda yağa çevrilir, şişmanlık ortaya çı
kar. Enerji verici besinler hücrelerde yapı
lırken kibrit gibi tutuşturucu ödeV:i görür. Ya 
pıcı ve· oı;ıarıcı maddelerin bir ar.E\)'a gelip 
hücrelerimhi büyütmesinde aracı-lık yapar. 
ll. Vi tarninler vücudumuzu hastalıktan korur. 
Yaşlıl ıkta Ş'3kerli, nişastal ı, yağh. besinl e_re 
ihtiyaç azdır., ama vi tarnin aynı ölçöde ihti-
yaçtır. 

~ 

v.ı 

~ 
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--~------~--~~~---;--------------------------~--~---------------------------; 
Davran~Ş~al Kavram ve 

Öz.ellik- Terimleri 
tlnitenin~ ~~r. :Belleye

.ı·Bölüınleri · .. ·":-Z..· .bilme 
~-~~ .. :~-·· 

Hastalıklardan 

Korunma 

Alışı, Yol, Yöntem~ ·\· 
leri, Sıra, Dizi, s~..:.. Genellema İl-
nıflama ve Kategorile- ke, Yasa ~e.Ku-IBilimsel Bilgileri Kavrayabilme 

ri, Ölçütleri. :Be neme ramları :Belleme· 

.... ' 

12. Hastalıklardan korunmak için: 

a. temizlik kurallarwa uyul
mal~. 

b. Aşı olmalı • 

Trafik Kazaların~ 
dan Korunma. 

2. T-ı-~fikl5· Trafik Kurallari 

Günl ük Haya_t:ı.n 

Düzenlenmes1. 

Çevre Sağlığı 

~ 

3. Çevre 
Sa~liğı 

\ \ 

6. Çevre sa~lığına yar
dım yolları 

a.Çevremizi temiz 
tutma. 

b,Bulaşıcı hasta-
ı ık lardan korun-
ma 

o.Sa8lık kurumla
rına. yardım etme 

d.Devamlı sağlık 

kontrolünden geç~ 
me 

~ 
13. Kişiler günlük hayatta çalış_;·l:4ı 

ma, dinlenme ve ey~u saatleri:-t~ 
ni kendi şa rtla_rına göre düzen < 
leyip eygulamal ı. ~ 

.··-~ ..... _.... .... • __ _________.a_-_r"_ 

~ 



EK 4 
'ONİTENİN DAvm:fuş ANALİZİ 

UN± TE: Sağlıklı Büyüme ve Yaş ama 
' 

(.Aılıaçia.r va Davrenışsal Amaçlar) 

Amaç 1: 

Besin kavramını belleyebilme. (1 no'lu öğe). 

Davranışsal Amaçlar: 

a. Besin kavramının doğru 'tanJ.m:ı:nı verilen tan·ımlar arasından bu

i up işaret 1 em~. 

b. Besin kavramına ait özellikleri verilenler aras:ı.ndan bulup işa-

retleme. 

~~= 

Bef:.linleri gördükleri işe ve içindeki madde çeşidine göre yapılan 

sınıflamayı belleyebilme (4 no 'lu öğe). 

Davranışsal Amaçlar: . 

a. Hangi besinlerin yapJ.oı ve Qnarıcı old1lSunu verilenler arasın-· 

dan seçip işaretleme • 
• b. Hangi besinierin enerji verici olduğunu verilen.ler ara.sından se-· 

çip işaretleme. 
i 

o. Hangi besinlerin korwuou ve tutuşturucu besinler olduğunu veri-

lenler arasından seçip işaretleme. 

d. Yapıcı ve onarıcı ~esinlerin içlerinde b~ıunan ma~deleri verilen

ler arasından bulup işaretleme. 

e •. Enerji verici· besinierin içlerinde.n bulunan maddeleri verileniler 

. arasından bulup işaretleme. 

f. KorlzyUCU ve tutuşturucu besinlerin içlerinde bulunan maddeleri ... 

· verilenler arasından bulup işaretleıne. 

Amaç 3: 

Beslenme ile ilgili genellema ve ilkeleri belleyebilme (7 ,8 no'lu öğe

ler). 
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_Davranışsal Anaçlar: 

a. Verilenler arasindan beslenmemizin nedenlerini bulup işaretle-

me. 

b. Ver.ilenler arasından iyi ve dengeli beslenmenin ilkesini bulup 

işaretleme. 

Besinlerin ve içindeki maddelerin vücudumuzda gö·rdükleri işlerle 

ilgili bilimsel bilgileri kavrayabilme (9,10,11 no'lu öğeler). 

DavranJ.§Sal Amaçl_ar: 

a. Proteinin vücudumuzdaki g6rdükleri işleri veriienler arasında 
'\ \ 
/ 

bulup işaretleme. , 

b. Madensel maddelerin vüc-udumuzdaki gördükleri ~şleri verilenler 

arasından bulup işaretleme. 

c. Şeker, nişasta ve yağların vücudumuzdaki gördükleri i§leri ve

rilenler arasından bulup işaretleme. 

d. ··Vitaminlerin vücudumuzdaki gördükler~ işleri verilenler arasın

dan bul up işaretleme. 

Amaç ~: 

• 
Hastalıklardan korunma ile ilgili bilimsel bilgile.ri kavrayabilme 

(12 no'lu öğe). 

Davranışsal Amaçlar: 

a. Temizlik kurallarının doğru olanlarını verilenler arasından bu-
.... 

1 up işaretleme. 

b. Aşı ile ilgili kuralların doğr~ olanlarını verilenler arasından 

bulup işaretleme. 

Amaç 6: 

Trafik kavra.mın:ı. belleyebilme (2 no'lu öğe). 

Davranışsal Amaçlar: 

a. Trafik kavramının doğru tanımını verilen tanımlar arasından bulup 

iş aretleme. 
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Aınao 7: 

Trafik kuralları ile ilgili bÜgileri belieyebilme (5··no'lu öğe). 

Davranışsal Amaçlar: 

a. Trafik kcırl!tllarının doğru olanını verilen kurallar arasından bu-

lup işaretleme. 

Amaç 8: 

Günlük. hayatımızı düzenleme ile ilgili bilgileri kavrayabilme (13 

no'lu ö~). 

Davranışsal Amaçl-ar: 

a. Bir günlük,hayatımızdaki yapılan çeşitli işlerden verilenler 

arasından kendi şartlarına uygun olan çalışma, dinlenme ve uy

ku zamanını bul up işaret 1 em e. 

Amaç 9: 
" 

Çevre sağlığı kavramını belieyebilme (3 no'lu öğe). 

Davranışsal Amaçlar: 

a. Çevre sağlığının doğru kavramını verilen tanımlar arasından bu

l up işaretleıne. • 
b. Çevre sağlığı kavramına ait özellikleri verilenler arasından 

bulup işaretleme. 

Amaç 10: 

Çevre sağlığına yardım yolları ile ilgili bilgileri ~elleyebilme 

( 6 n o' 1 u ö ğe). ·' 

Davranışsal Amaçlar: 

a. Çevre sağlığına yardım yollarını verilenler arasından bulup işa-

retleme. 



EK 5 

0NİTENİN SINAMA ARACı' 13ELİRTKE TA13I.OSU 

tlNİTE Sağlıklı 13eyüıne ve YaŞama 
--"-

' 
13ELLEYE13İLME i Davranışsal 

Özellik- - ·,. 

Üniteni ler. 
l3ölüml eri 

Kavram ve Alış ı,Yol, Genelleme, 
!I'erimler Yöntem., Sı- İlke, Yası: 

ra,Dizi, ve Kuram-
Sınıflama lar· 

; 

. 
/ 

Beslenme 2 6 2 

Hastalıklardan 

Korun.ına 2 

...... 
., 

! 

Trafik·· Kaz ala-
rından,JCerunma 

2 ı • 

Günl ük Hay at ın 

DUzenlenmesi 1 
>. 

,1 

Çevre 
Sağlığı l l 

' 
5 ~r 5 

' .. . 

,.,.· 

KAVRAYABİI 
.. .M! 

l3i lims el 
Bilgiler 

7 

. 

i,o· 

... 

7 

ı-

17 

2 

3 

ı 

2 

25 

. i-~ -~. 

ı 
._·_·;t) 



EK 6 

SAÖLIKLI :BÜYfJME VE YAŞAMA ÜNİTESİ İLE İLGİU SINAMA ARACI 

(ÖN VE SON TEST) 

" SORt.TLAR 

ı. :Besin nedi.r? 

a. VüoudumuziJ.,, büyüten yiyeoeklerdir. 

b. Vüoudumuzu onarab ve enerji veren içeoeklerdir. 

43 

o. Vüoudumuzu büyüten, onaran ve ona enerji veren yiyecek ve i-

çeoekle rdir. 

d. Vücudumuza enerji veren yiyecek ve içeceklerdir. 

2. Aşağıdakilerden haniisi besinin özellikl~ridir? 

a. Vücudu büyütür ve enerji verir. 

b. lhilaşıoı hastal ıklard_an korur. 

c.- kazalardan korur • .. . 
d. Vücudun ı:wku ihtiyacını karşılar: 

3. Aşağıdaki besinierin hangisi yapıcı ve onarıcı gruba girer? 

a. Şeker b. Yağ o. Limon d. Süt 
• 

4. Aşağıdaki besinierin hangisi enerji verici besinler grubuna gi

rer? 

a. Fasulye b. Şeker c. Meyva d. Tuz 

Aşağıdaki besinlerin hangisi koruyucu ve tutuşturucu besin-
·' . 

lere girerı 

a. Süt b. Yağ c. Limon d. Şeker 

6. Su,madensel maddeler ve proteinler hangi grup besinlerde daha 

· 9 ek bul un ur? 

a. Yapıcı ve onarıcı besinler. o. Koruyucu besinl er. 

b. Enerji verici besinler. d. Tutuşturucu besinler. 
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1· Şeker, nişasta ve yağlar hangi grup besinlerde daha·çok bulunur? 

a. Yapıcı besinler. 

b. Onarıcı besinler. 

c. Enerji verici besinler. 

d. Kor~ucu ve tutuşturucu besinler. 

8. Vitaminler hangi grup besinlerden daha çok bulunur?. 

a. Yapı c ı besinl er. 

b. Onarıcı besinl er. 
-

c. Enerji verici besinler. 

d. Koreyucu be9sinler. 

9. Neden. besleniriz? 

a. Büyürnek için. 

b. Yaralarian kısımlarımızı onarmak için. 

c. Gerekli enerJiyi sağlam·ak için • 

.. -d. Büyümek, yaralanan ve yıpranan kısımlarımızı cnarmak, gerekli 

enerjiyi sağlamak için. 

10. İyi ve dengeli beslenme nasıl olur? 

a. Uç besin grubundan yeterince almakla. 

b. Çok meyva yemekle. 

c. Çok !Ilakama yemekle. 

d. Çok yumurta yemekle. 

ll. Besinlerdeki protein vücudumuzda hangi i~i görür~· 

a. Enerji verir. 

·b. Vücudu hastalıklardan korur. 

c. Vücudumuzun büyüıne ve onarılmasını sağlar. 

d. Kandaki hemoglobini yapar. 
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12. Besinlerdeki madensel maddelerden kalsiyum vücudumuzda hangi i

şi görür? 

a. Enerji verir. 

b. Dişleri ve kemikleri· kuvvetlendirir. 

c. Hücre le ri büyütür. 

d. Kandaki hemoglobini yapar. 

13. Besinlerdeki madensel maddelerden demir, vücudumuzda hangi işi 

g8rür? 

a. Enerji · verir. 

b. Vüoudumuzun b.eyüme ve onarılmasını sağlar. 

o. Kandaki hemoglobini yapar. 

d. Dişleri ve kemikleri kuvvetlendirir. 

14. Besinlerdeki şeker, nişasta ve yağlar vüoudumuzda hangi işi gö

rür? 

a. Enerji verir. 

b. Vücudu hastalıklardan korur. 

o. Dişleri ve kemikleri k uvvetlendirir. 

d. Vücudu büyütür. 

15. Besinlerdeki vi t~minler vücudumuzda hangi işleri görür? 

a., Vüoudumuzu büyütür. 

b.~ Dişleri ve kemikleri kuvvetlendirir. 

e. Enerji veriıı. 

d. Vüoudumuzu hastalıklardan kerur. 

16. Şişmanlık hangi besinleri fazla yemekle olur? 

a. Koruyucu ve tutuşturucu besin1eri. 

b. Yapıcı ve onarıcı besinleri. 

a. Enerji verici besinleri. 

d. Vi taminler1. 
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17. Her yaşta aynı ölçüde ihtiyaç duyulan besin maddeleri hangile

ridir? 

a. Şeker b. Nişasta c. Yağ d. Vi tarnin 

18. Hasta olmamak için yemekten önce ve sonra hangi organlarımızı 

temizlemeliyiz? 

a. El ve yüz. b. Yüz ve diş. c. Diş ve el d. El, yüz ve diş 

19. Hasta olmamak için ne zaman aşı olunınal ı? 

a. Bir yılda. 

b. Her aşının etkili olduğu süre d. old uğund.a. . 

o. İki yılda. 

d. Uç yılda. 

20. Trafik nedir? 

a. Kara taşıtlarının gidiş gelişlerini düzenierne işidir. 

b. Kara ve hava taşıtlarının gidiş gelişlerini düzenleme işi-

dir. 

o. Kara, deniz ve hava taşıtlarının gidiş ve gelişlerini düzen

leme işidir. 
: 

d. Kara, d-eniz ~e hava ta:ş.ıtlarıyla insan ve hayvanleiJ::J.l'F-gidiş 

gelişlerini düzenleme işidir. 

21. Aşağıd9.k.ilerd.en. hangisi trafik ile ilgili değildir? 

a. Kara taşıtlarının gidiş gelişi. 

b. Uzay araçlarının gidiş gelişi. ,1" 

o. Deniz ve hava taşıtlarının gi_diş gelişi. 

d. İnsan ve hayvanların gidiş gelişi. 

22. Aşağıdaki trafik kurallarının hangisi doğrudur? 

a. Yaya geçitlerinden koşarak geçmeliyiz. 

~-

b. Yaya kaldırım ı olmayan yerlerde yol un sağından yürümeliyiz • 

. o. Bisikletle araçların arkasından tutunmamalıyız. 

d. Yaya kaldı rımda G>yun oynarnal ıyız. 
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23. Siz.in ya~ınızdaki bir insan bir günde kaç saat uyunıalıdır? 

a. 10-12 saat b. 8 saat c. 13-14 saat d. 8-10 saat 

24. Kişisel temizlik, bula.ş ıcı hastal ıklar,ç evredeki hayvan ve 

bitkilerin sağlığı, çevre kirlenmesi konuları ne ile ilgili

dir? 

a. Çevre sağlığı. 

b. İnsan sağlığı. 

c. Hayvan sağlığı. 

d. Bitki sağlığı. 

25. A~ağıdakilerden hangisi çevre sağlığına yardım yollarındandir? 

a. Sigara içmek. 

b. Gttrül tü yapmak. 

o. Yere tükürmek. 

d •. Ç evremizi temiz tutmak • 

.. 

. ... 
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