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A<;ISINDAN OGRETMEN GOR0$LERiNE DA YALI OLARAK 

DEGERLENDiRiLMESi 

MineKILIN<; 

ilkogretim Anabilim Dah 

Anadolu Universitesi Egitim Bilimleri Enstitiisii 

Arable 2010 

Dam~man: Yard. Doc;:. Dr. Ali ERSOY 

Bu ara~trrmamn amac1, Hayat Bilgisi Dersi Ogretim Program1 'nda etik konusuna ili~kin 

belirlenen kazamm, ki~isel nitelikler ve degerler ve ya~am becerilerinin etik bilinc;: 

kazandrrma yeterliligine ili~kin Sllllf ogretmenlerinin gorii~lerini belirlemektir. 

Ara~trrmanm c;:ah~ma grubunu Malatya ili merkez ilc;:esinde gorevli 1-3. sllllfl okutan 

437 Sllllf ogretmeni olu~turmaktadrr. 

Tarama tiiriinde betimsel bir c;:ah~ma olan ara~t1rmamn verileri ara~tlrmac1 tarafmdan 

geli~tirilen anlcet arac1hg1 ile toplanm1~tlr. Anlcetin birinci boliimiinde sllllf 

ogretmenlerinin ki~isel ozelliklerini ic;:eren 3, ikinci boliimiinde ise Hayat Bilgisi Dersi 

Ogretim Programl'mn etilc bilinc;: geli~tirme ac;:lsmdan ogretmen gorii~lerine dayah 

olarak degerlendirilmesine yonelik olarak haz1rlanm1~ 23 soruya yer verilmi~tir. 

Ara~t1rma ile ilgili istatistiksel c;:oziimlemelerde SPSS paket program1 kullamlm1~trr. 

Ara~trrma verilerinin c;:oziimlenmesinde yiizde, frekans ile Khi Kare tekniginden 

yararlamlm1~trr. Degi~kenler arasmda anlamh bir ili~ki bulunup bulunmad1gmm 

belirlenmesinde ise .05 anlamhhk diizeyi benimsenmi~tir. 

Ara~trrmanm bulgularma dayah sonuc;:larma baklld1gmda; ara~trrma amacmm birinci 

sorusuna ait bulgularda, Hayat Bilgisi Dersi Ogretim Program1'nda etilc konusuna 

ili~kin belirlenen kazamm, ki~isel nitelikler ve degerler ve ya~am becerilerinin etik 

bilinc;: kazandrrma yeterliligine ili~kin, . Slmf ogretmenlerinin biiyiik c;:ogunlugunun 

yeterli gorii~iinde olduklar1 sonucu ortaya pkm1~t1r. Ara~trrma amacmm ikinci sorusuna 
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ait bulgularda ise Hayat Bilgisi Dersi Ogretim Program1'nda etik konusuna ili~kin 

belirlenen kazamm, ki~isel nitelikler ve degerler ve ya~am becerilerinin etilc bilin<; 

kazandrrma yeterliligine ili~kin; 

• Meslekteki hizmet sfuesi degi~kenine gore en <;ok 21 y1l ve iizeri <;ah~an Slillf 

ogretmenlerinin, 

• Egitim durumu degi~kenine gore en <;ok Egitim enstitiisii, egitim onlisans/egitim 

yiiksekokulu mezunu ogretmenlerin, 

• Okutulan Slillf degi~kenine gore ise en <;ok 2. Slmf ogretmenlerininyeterli 

gorii~iinde olduldan sonucu ortaya c;akm1~tlr. Ara~trrma sonucunda; ogrencilerde etik 

bilincin kazandmlmasma yonelik omek olaylar olu~turularak slillf i<;i etkinliklerin 

yaptmlmas1, daha az hizmet y1lma sahip ogretmenlerin program1 yeterli bulmama 

nedenleri iizerinde <;ah~Ilmasi gibi oneriler getirilmi~tir. 

Anahtar Kelimeler: Etik, hayat bilgisi dersi, ilkogretim, Slmf ogretmeni 
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