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Özet
Organik tarÕm, son yÕllarda medya ve toplumda üzerinde sÕklÕkla durulan bir biyoloji konusu
haline gelmiútir. Bu nedenle çalÕúmada, ilkö÷retim Fen ve Teknoloji programÕnda “Organik
TarÕm” konusuna, ne düzeyde yer verildi÷i üzerinde durulmuútur. ølgili konu, sarmal program,
yapÕlandÕrmacÕ anlayÕúÕn sosyal boyutu, çoklu zekâ kuramÕ ve ö÷renci merkezli uygulamalar
bakÕmÕndan incelenmiútir. De÷erlendirmeler sonucunda, “Organik TarÕm” konusunun, ö÷renci
merkezli uygulamalar bakÕmÕndan etkinlik çeúitlili÷ine yeterince sahip olmadÕ÷Õ ve sarmal
model anlayÕúÕna uymadÕ÷Õ tespit edilmiútir. ÇalÕúmada, programda öngörüldü÷ü halde deney
uygulamasÕndan hiç söz edilmemesi ve güncel bir sorun olan “Geneti÷i De÷iútirilmiú
Organizmalar-GDO” konusunun programda yer almasÕnÕn gereklili÷i ile bunun nasÕl
sa÷lanabilece÷i üzerinde durulmuútur.
Anahtar Kelimeler: ilkö÷retim Fen ve Teknoloji e÷itimi, yapÕlandÕrmacÕlÕk, çoklu zekâ,
organik tarÕm, geneti÷i de÷iútirilmiú organizmalar-GDO

The Place of Organic Agriculture in Elementary Science and
Technology Curriculum
Abstract
Organic agriculture(OA) has recently been a popular biological topic on media and public
circles. This study therefore examines OA the degree to which it is reserved in the curriculum,
which consists of multiple intelligence theory, spiral curriculum, scientific activities, and
constructivism. As a result, the curriculum does not have various learning techniques
concerned with OA sufficiently. Yet, this topic does not necessarily reflect a parallelism with
the spiral curriculum modeling. There are no example activities or experiments as indicated
by the program. The study consequently makes suggestions regarding how the GMO could
appropriately be reflected in the in curriculum discussed.
Keywords: Elementary science and technology education, Constructivism, Multiple
Intelligence, Organic Agriculture, Genetically Modified Organisms-GMO
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GøRøù
Galileo’ya göre evrende yazÕlÕ olan “Do÷a Felsefesi” içindeki insan ve
tabiat kavramlarÕnÕn fenomenolojik sorgulamasÕ, Antik Yunan döneminden
günümüze dek süregelen bir felsefi u÷raú alanÕdÕr (Dindar, 2008). Bu
sorgulamada fen bilimcilerinin do÷ayÕ aydÕnlatma çabalarÕ, tartÕúmada önemli
bir taraf olmasÕna yol açmÕútÕr. Do÷ayÕ açÕklamada kullanÕlan yöntem, bilimin
günümüze dek süren serüveninde, pozitivist-postmodernist çekiúmesinin de
(Demir, 1997) temel dayana÷Õ olmuútur. ønsanÕn do÷a ile etkileúimi sonucunda
ortaya çÕkabilecek sorunlarÕn, do÷aya olabilecek etkisinin göz ardÕ edilmesi ile
sonuçlanan bilimcilik anlayÕúÕ, özellikle atom bombasÕnÕn insanlÕ÷Õn hayatÕnÕ
topyekün tehlikeye atabilecek bir geliúme olarak kendini göstermesi ile önemli
bir dönüm noktasÕna girmiútir (Çeken, 2002).
Tüm dünyadaki fen programlarÕnÕn bundan etkilenmesi, do÷al olarak bu
programlarÕn da okul öncesinden üniversiteye kadar yeni bir bakÕú açÕsÕ ile ele
alÕnmasÕnÕ gerekli kÕlmÕútÕr. Çünkü ülkelerin içine girdi÷i amansÕz yarÕú,
bilginin silah olarak kullanÕldÕ÷Õ günümüzde, her kesimde sa÷lam taraftarlar
toplayabilmiútir. 2005 yÕlÕndan beri ilkö÷retim okullarÕnda uygulanmakta olan
Fen ve Teknoloji dersi programÕ da bu geliúmelerden etkilenerek
hazÕrlanmÕútÕr.
Programda “Organik TarÕm” konusu kapsamÕnda, “organik tarÕmÕn
açÕklanmasÕ” ve organik tarÕmÕn insanlÕk için önemini fark etme” hedeflerine
ulaúÕlmasÕ önerilmektedir. KazanÕmlarda “Bilimsel Süreç Becerileri” ile ilgili
olanlar, ö÷rencilerin ilgili konuda de÷iúik kaynaklarÕ tarayabilmesini,
yaúadÕklarÕ çevreden gözlem, deney, foto÷raf, kitap, harita gibi de÷iúik
kaynaklarÕ derleyebilmelerini öngörmektedir. “Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre”
kazanÕmlarÕ, ö÷rencilerin “teknolojinin problem çözmedeki önemi ve sÕnÕrlÕ
yanlarÕ” ile ulusal ve uluslararasÕ kalite tescil sembolleri hakkÕnda fikir sahibi
olabilmesini” öngörmektedir. “Tutum ve De÷erler” alanÕna yönelik olan bu
konuda ö÷rencilerin kendisi ve çevresi ile ilgili kurmuú oldu÷u etkileúimin
farkÕna varmalarÕnÕ sa÷lamaya yöneliktir (MEB, 2007: 87).
Programda “Organik TarÕm” konusunun organizasyonunu belirleyen bu
kazanÕmlar,
her bireyin yetenek düzeyini olabildi÷ince yükseltmeyi
hedeflemiútir. Bilginin bireyden ba÷ÕmsÕz olamayaca÷Õ anlayÕúÕ ile birlikte bu
görüú, bireyin ilgili konuda kendi zihin dünyasÕna özgü yeni bilgilerini
üretebilmesini öngörmektedir. Bu yaklaúÕm, yapÕlandÕrmacÕ uygulamalarda
ö÷renci etkinli÷ine dayalÕ aktivitelerin bolca yer almasÕna yol açar
(Glasersfeld, 2007).
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Fen ve Teknoloji dersi programÕnda “Organik TarÕm” konusunun ele
alÕnÕú úeklinde, programÕn genel çatÕsÕnÕ oluúturan “Çoklu Zekâ KuramÕ”
odaklÕ bir konu organizasyonu görülmektedir. Çünkü programÕn gerekçeleri
arasÕnda “her bireyin her konuyu farklÕ yollarla zihin kapasitesine göre
ö÷renebilece÷i” anlayÕúÕ yer almaktadÕr. Gardner’Õn (1983) insan zekâsÕnÕn
bilinenden çok daha fazla yetenek alanlarÕnÕ kapsadÕ÷Õ kuramÕna dayalÕ bu
anlayÕú, “Organik TarÕm” konusunun programda yer alÕú úekline de etki
ederek, önerilen etkinliklerin olabildi÷ince farklÕ yetenek alanlarÕna hitap
edebilir olmasÕ hedeflenmiútir. Ö÷retmenin sÕnÕf içinde etkili olabilmesine
katkÕ sa÷layabilecek bu planlama, aynÕ zamanda ö÷rencilerin dikkatinin belirli
noktalara toplanabilmesine de olanak sa÷layabilecektir (Saban, 2005).
2005 yÕlÕndan beri uygulanmakta olan Fen ve Teknoloji dersi programÕnda
benimsenen sarmal yaklaúÕm, programÕn yapÕsÕnÕ belirlemede önemli bir yere
sahiptir. Bu program yaklaúÕmÕnÕn temelinde her düzeydeki çocu÷un geçmiú
deneyimlerinin, sonraki ö÷renmelerine temel oluúturmasÕ hedeflenmektedir
(AydÕn, 2006). Bu çalÕúmada ilkö÷retim 6, 7 ve 8. sÕnÕf Fen ve Teknoloji dersi
programÕnda “Organik TarÕm” konusunun “sarmal model ve çoklu zekâ
uygulamalarÕ” açÕsÕndan de÷erlendirmesi yapÕlmÕútÕr.

YÖNTEM
Bu çalÕúmanÕn gerçekleútirilmesinde doküman analizi yöntemi
kullanÕlmÕútÕr. Bu yöntemde, çeúitli metinlerin içeri÷inde yer alan temel
ö÷eler sÕnÕflandÕrÕlÕr; bu ö÷elerin yorumlanmasÕ amacÕyla yöntemsel,
sistematik, objektif ve nicel olarak incelemeler gerçekleútirilir (Bilgin,
2006). Yani dokümanlarÕn analizi, bir anlamda içeri÷in genel olarak
gruplandÕrÕlmasÕna yönelik olarak gerçekleútirilir.
Sosyal e÷ilimler, tarihi belgeler ve kültürel çalÕúmalarda önemli bir yere
sahip olan içerik analizi (Türkdo÷an, 2000: 327), e÷itim araútÕrmalarÕnda
nitel çalÕúma yöntemlerinden biri olarak kullanÕlmaktadÕr. Bu yöntemde
araútÕrmacÕ, verileri kodlayarak úemalar geliútirir ve sayÕsal göstergelere
dönüútürebilir (BalcÕ, 2009: 189). SÕnÕflandÕrmadaki kategorilerin az ve
güçlü olmasÕ, çalÕúmanÕn anlaúÕlÕr ve tutarlÕ olmasÕna katkÕ sa÷lar (Kuú,
2006: 25). Çünkü içerik analizinde amaç çok sayÕda metnin içeri÷i hakkÕnda
sistematik ve ortak veriler elde etmektir (Gökçe, 2006: 21).
Bu yöntem, araútÕrÕlmasÕ hedeflenen olgu veya olgular hakkÕnda bilgi
içeren yazÕlÕ materyallerin analizini kapsar (Madge,1965). Bailey (1982)
doküman incelemesini kolaylÕk, tepkiselli÷in olmamasÕ, uzun süreli veya
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zamana yayÕlmÕú analiz, örneklem büyüklü÷ü, bireysellik ve özgünlük,
(göreli) düúük maliyet ve nitelik bakÕmÕndan faydalÕ bir çalÕúma olarak
nitelendirirken; olasÕ yanlÕlÕk, seçilmiúlik, eksiklik, ulaúÕlabilirlik, örneklem
yanlÕlÕ÷Õ, sÕnÕrlÕ sözel davranÕú, standart bir formatÕn olmamasÕ ve kodlama
güçlü÷ü gibi sÕnÕrlÕ yanlarÕnÕn oldu÷unu belirtmektedir.
Doküman analizinin aúamalarÕ, dokümanÕn bulunmasÕ, dokümanÕn
gerçek olup olmadÕ÷ÕnÕn anlaúÕlmasÕ, dokümanlarÕn iyi anlaúÕlabilmesi,
verilerin analizi ve kullanÕlmasÕ basamaklarÕnÕ içerir. Bu çalÕúmada incelenen
programÕn, resmi ve halen kullanÕlmakta olmasÕ nedeniyle son aúama
üzerinde odaklanÕlmÕútÕr. Bailey (1982) bu aúamanÕn örneklem seçme,
kategorilerin geliútirilmesi, analiz biriminin saptanmasÕ ve sayÕsallaútÕrma
çalÕúmalarÕnÕ içermesi gerekti÷ini belirtmiútir.
Bu çalÕúmada incelenen dokümanlar, Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ tarafÕndan
halen uygulanmakta olan Fen ve Teknoloji dersi programÕdÕr. Programda
organik tarÕm konusunun yer aldÕ÷Õ konu ve kazanÕmlar taranmÕútÕr.
Taramada analiz birimi olarak “organik tarÕm” kavramÕ ile do÷rudan ilgili
olan içerikler tespit edilmiútir. øçerik analizi ile ilkö÷retim ikinci kademe
düzeyindeki Fen ve Teknoloji dersi programÕnda “Organik TarÕm”
konusunun içeri÷inin, çoklu zekâ uygulamalarÕ ile sarmal program
yaklaúÕmÕnÕ ne düzeyde yansÕttÕ÷ÕnÕn ortaya konulmasÕ hedeflenmiútir.

BULGULAR VE YORUM
6, 7 ve 8. sÕnÕf Fen ve Teknoloji programÕnÕn “Organik TarÕm” konusu
bakÕmÕndan analizi sonucunda, bu konunun sÕnÕf düzeyine göre içeri÷inin
organizasyonu, çoklu zekâ uygulamalarÕ ve sarmal program anlayÕúÕ
bakÕmÕndan bazÕ sorunlar taúÕdÕ÷Õ tespit edilmiútir.
Sarmal Program YaklaúÕmÕ AçÕsÕndan
SarmallÕk ilkesi gere÷i, “Organik TarÕm” konusunun, “ekolojik denge”
temasÕna sahip bir biyoloji konusu kapsamÕnda ele alÕnmasÕ, bilgilerin
anlamlÕ bir bütün oluúturmasÕna engel bir durum teúkil etmektedir. Ö÷renilen
bilgilerin anlamlÕ bir bütünü oluúturmasÕ, uygulanmakta olan Fen ve
Teknoloji programÕnÕn genel özelliklerinden olan yapÕlandÕrmacÕlÕk ilkesi
açÕsÕndan önem taúÕmaktadÕr (Connell ve Franklin, 1994). Bu açÕdan, ilgili
konunun programdaki organizasyonu içinde önceki yÕllarda ele alÕnan
“ekolojik denge, besin zinciri, çevre kirlili÷i gibi konulara gerekli
göndermelerin yapÕlmadÕ÷Õ görülmektedir. Oysa ki bu konular, ilkö÷retim
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dördüncü ve beúinci sÕnÕf programÕnda önemli bir yer tutmaktadÕr (MEB,
2005: 134).
“Organik TarÕm” konusu, altÕncÕ sÕnÕf düzeyinde, ele alÕndÕ÷Õ ünitenin
ana temasÕ ile örtüúmeyen bir nitelik taúÕmaktadÕr. Bu ünitenin ana temasÕ
içinde, çevre kirlili÷i, beslenme ve ekolojik denge gibi temalarÕn olmadÕ÷Õ
görülmektedir (MEB, 2007a: 134). AltÕncÕ sÕnÕf konusu olarak, içeri÷inde
“çevreye zararlÕ kimyasallarÕn kullanÕlmadÕ÷Õ do÷al besin üretme yolu”
olarak nitelendirilen “Organik TarÕm”, bu ana tema ile içinde bulundu÷u
hücre yapÕsÕnÕ açÕklamaya odaklÕ ünitenin de÷il, büyük oranda ekolojik
denge ile ilgili olan baúka bir ünitenin kapsamÕnda yer almalÕdÕr. Bu tanÕma
en yakÕn içeri÷e sahip ünitenin yedinci sÕnÕf düzeyinde yer alan “ønsan ve
Çevre” ünitesindeki “ toprak-su kirlili÷i ve besin zinciri” ile ilgili konular
oldu÷u görülmektedir (MEB, 2007b: 242).
øçerik olarak altÕncÕ sÕnÕf düzeyinde yer alan “Organik TarÕm”
konusunun son yÕllarda toplum ve medyada giderek önemli bir yer almaya
baúlayan “Geneti÷i De÷iútirilmiú Organizmalar-GDO” ile de yakÕn iliúkili
olmasÕ, altÕncÕ sÕnÕf düzeyindeki bu konunun, genetik konusu ile ba÷lantÕ
kurularak ele alÕnmasÕnÕ gerektirmektedir. Çünkü gen teknolojisinin
olanaklarÕ ile do÷al süreçler içinde mümkün olmayan gen de÷iúimi canlÕ
türleri arasÕnda yapÕlabilmekte ve organizmalarÕn gen yapÕlarÕ amaçlÕ olarak
de÷iútirilebilmektedir. Böylece ürün miktarÕnda ve kalitede artÕú
sa÷lanmakta, dayanÕklÕlÕk artmaktadÕr (Özdemir, 2004).
Ancak insano÷lunun kendi gelece÷i için canlÕlarÕn yapÕsÕnda meydana
getirdi÷i ve ilk bakÕúta faydalÕ gibi görülen uygulamalar, uzun zaman dilimi
içinde toprak yapÕsÕnda ve ekolojik dengede önemli sorunlara yol
açabilecektir (Sülün ve Sülün, 2007: 109). Özellikle bilinçsiz tarÕm ve çevre
uygulamalarÕ, aúÕnmayÕ daha da hÕzlandÕrmaktadÕr. IúÕk, sÕcaklÕk, kimyasal
maddeler ve bazÕ ilaçlarÕn canlÕnÕn fenotipinde anormal özellikler meydana
getirdi÷i bilinmektedir (Demirsoy, 1984). Bu nedenle tarÕmda bilinçsiz ilaç
ve gübre kullanÕmÕnÕn neden olabilece÷i durumlarÕn, canlÕlarÕn gen yapÕsÕ ile
iliúkili olarak ilkö÷retim Fen ve Teknoloji dersi programÕnda yer almasÕ
gerekir. Uygulanmakta olan programda genetik kavramlarÕnÕn büyük oranda
soyut nitelik taúÕmasÕ nedeni ile ilkö÷retimin son sÕnÕf düzeylerine do÷ru
kaydÕrÕldÕ÷Õ görülmektedir (MEB, 2008). Ancak yine de örne÷in sekizinci
sÕnÕf düzeyinde bile gen teknolojisi ile ilgili konular iúlenirken, altÕncÕ sÕnÕf
düzeyindeki “Organik TarÕm” konusu ile ba÷lantÕ kurulmamaktadÕr.
Burada yalnÕz yanlÕú tarÕmsal ve çevre uygulamalarÕmdan söz
edilmemektedir. Günümüzde hÕzlÕ nüfus artÕúÕna besin yetiútirmek amacÕ ile
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bitkisel ve hayvansal gÕda üretiminde kalite ve miktarÕn yükseltilmesi amacÕ
ile ekolojik dengeyi etkileyecek en iyi niyetli müdahalenin bile, çok ciddi bir
bilimsel u÷raú ve vizyon ile gerçekleútirilmesi gerekti÷i üzerinde de
durulmaktadÕr. Yani Fen ve Teknoloji programÕnda organik tarÕm vizyonu,
sadece zararlÕ atÕklar ve tarÕm ilaçlarÕ gibi durumlar ile de÷il, bizzat
insanlÕ÷Õn faydasÕna yönelik olarak gerçekleútirin GDO uygulamalarÕnÕn bir
gün mutlaka ekolojik dengeye etkisinin olabilece÷i de vurgulanmalÕdÕr.
Genetik yapÕdaki de÷iúikliklerin soyut içeri÷inin altÕ ve yedinci sÕnÕf
düzeyine indirgenmesinin, yaú ve algÕ düzeyine göre e÷itim ilkesi açÕsÕndan
dikkatle ele alÕnmasÕ gerekir. Charles’e (2003: 19) göre ilkö÷retim ça÷Õ
çocuklar soyut iúlemler dönemine en erken onbir yaúÕnda geçmeye
baúlamaktadÕr. Bu geçiú onbeúinci yaúÕn sonuna do÷ru tamamlanmaktadÕr.
Bu nedenle soyut içerikli genetik kavramlarÕn ilkö÷retim sekizinci sÕnÕf
düzeyinden önceki yÕllarda ele alÕnmasÕ uygun olmaz. Ancak, genetikle ilgili
bazÕ araútÕrmalarda lise düzeyinde bile DNA ve RNA’nÕn basit fen
aktiviteleri yolu ile ö÷rencilere aktarÕldÕ÷Õ görülmektedir. Günlük yaúam ile
ba÷lantÕlÕ olan nesneler ve kavramlar, lise düzeyinde biyoteknoloji, gen
mühendisli÷i ve genetik alanlarÕnÕ araútÕranlar için gen kavramÕnÕ kolay
anlaúÕlmasÕnÕ sa÷lamak üzere kullanÕlmaktadÕr (Kirkpatrick, Orvis ve
Pittendrigh, 2002). øspanya’da 34 lise ö÷rencisi ile gerçekleútirilen bir
araútÕrmada, genetik kod ile genetik bilginin karÕútÕrÕldÕ÷Õ tespit edilmiútir.
ÇalÕúmada ders kitaplarÕnda konu ile ilgili ayrÕntÕlÕ detaylara girmektense ana
kavramlarÕn anlaúÕlmasÕna yönelik olarak daha önemli vurgularÕn yapÕlmasÕ
gerekti÷i sonucuna ulaúÕlmÕútÕr (Martinez, Gil ve Osada, 2006).
Baúka bir çalÕúmada ilkö÷retimin ilk kademesine kadar indirgenen
genetik e÷itiminden söz edilmektedir. Bu çalÕúmada özellikle cinsiyet ile
geneti÷in ba÷lantÕlarÕnÕn hikâye anlatÕmÕ ve oyunlar yolu ile ortaya
konulmasÕ hedeflenmiútir. Bu çalÕúmanÕn amacÕ elbette ki çocuklara DNA ve
gen kavramlarÕnÕ ö÷retmek de÷ildir. Toplumda algÕlandÕ÷Õ kadarÕyla
e÷lenceli bir ortamda çocuklarda gen kavramÕ hakkÕnda farkÕndalÕk
oluúturmak hedeflenmiútir (Davies, 2005). Geneti÷in somut etkinlikler yolu
ile sekizinci sÕnÕf öncesinde de ilkö÷retim ö÷rencilere ö÷retilebilece÷ini
ortaya koyan bu araútÕrmalar (Çeken, 2009), “Organik TarÕm” konusunda
kurulabilecek do÷rudan veya dolaylÕ ba÷lantÕlarÕn, hem sarmal program
anlayÕúÕnÕ güçlendirir hem de bilgiler arasÕnda anlamlÕ bir bütün oluúturmaya
katkÕ sa÷lar. AyrÕca böyle bir yaklaúÕm, Piaget’in biliúsel geliúim
basamaklarÕ ile de uyuúan bir durumdur.
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Çoklu Zekâ UygulamalarÕ AçÕsÕndan
Programda ön görülen konu organizasyonunun en önemli eksikli÷i,
bireylere somut ö÷renme ortamÕ sa÷layabilecek ve ö÷rencilerin olabildi÷ince
farklÕ zekâ alanlarÕ ve duyu organlarÕna hitap edebilecek tarzdaki etkinliklere
dengesiz bir úekilde yer verilmesidir. “Organik TarÕm” konusunun
programda önerilen örnek etkinlikler kapsamÕnda “beyin fÕrtÕnasÕ, altÕ úapkalÕ
düúünme tekni÷i, ders öncesi bilgi toplama, sÕnÕf içi tartÕúma, ö÷retmen
anlatÕmÕ, kavram haritasÕ oluúturma” gibi ö÷renme etkinliklerinden hiç biri
somut ö÷renme deneyimi içermemektedir. Ö÷rencilere, sÕnÕfa çevrelerinden
edinecekleri organik tarÕm ürünlerine ait örnekleri getirmeleri önerilirken,
burada ülkenin farklÕ biyolojik, jeolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel
özellikteki bölgelerinde bu imkanÕn olup-olmadÕ÷Õ hesaba katÕlmamÕútÕr. Her
ne kadar bu konunun iúlenmesinde “deney” tekni÷i de uygulama planÕna
alÕnsa da programÕn içeri÷inde “Organik TarÕm” ile ilgili hiçbir deney tespit
edilmemiútir. Oysa ki toplumun önemli bir bölümünün halen tarÕm ile
dorudan ve dolaylÕ iliúki içinde oldu÷u ülkemizde bu konu ile ilgili
tasarlanabilecek çeúitli uygulamalÕ fen aktiviteleri olabilir.

SONUÇ VE ÖNERøLER
Gerçekleútirilen bu program inceleme çalÕúmasÕnda, ilkö÷retim ikinci
kademe düzeyinde Fen ve Teknoloji dersi programÕnda “Organik TarÕm”
konusunun yeri üzerinde durulmuútur. Program içeri÷inin analizi sonucunda
ilgili konunun sarmal program anlayÕúÕ ve etkinliklerin çeúitlili÷i açÕsÕndan
úu sorunlar tespit edilmiútir:
“Organik TarÕm” konusu, altÕncÕ sÕnÕf düzeyinde, içinde bulundu÷u
ünitenin ana temasÕ ile örtüúen bir içeri÷e sahip de÷ildir. Ekolojik denge ile
daha çok iliúkili oldu÷u görülen bu konunun ilkö÷retim düzeyinde, içinde
olmasÕ gerekti÷i ünite, yedinci sÕnÕf düzeyinde yer alan “ønsan ve Çevre”
ünitesidir. Ancak bu durumda ilgili konunun programda oldukça ileri yaúlara
do÷ru yer almasÕ nedeni ile bireye fikirler hakkÕnda vaktinden önce
farkÕndalÕk kazandÕrmayÕ hedefleyen sarmal program anlayÕúÕ (Bruner, 2009:
41) açÕsÕndan sorunlar ortaya çÕkabilir. Yani organik tarÕmÕn programdaki en
uygun yaú düzeyi belirlenerek iliúkili bir ünite ile birleútirilmesi gerekir.
Örne÷in Fransa’da “Organik TarÕm” ilkö÷retim üçüncü sÕnÕf düzeyinden
itibaren fen programÕna girmiú bulunmaktadÕr (Duco, 2008: 173). AltÕncÕ
sÕnÕf düzeyinde ise bu konu ayrÕ bir bölüm altÕnda uygulamalÕ olarak yer
almaktadÕr (Duco, 2005: 96).

39

R.ȱÇEKEN/ȱÇankÍrÍȱKaratekinȱÜniversitesiȱSBEȱDergisiȱ2ȱ(2010)ȱ33Ȭ42

ølgili konu içeri÷inde, güncel olmasÕ nedeni ile “Geneti÷i De÷iútirilmiú
Organizmalar”Õn da yer almasÕ, hem ö÷rencilerin merakÕnÕ giderecek hem de
genetik ile organik tarÕm arasÕndaki iliúkinin do÷rudan kurulabilmesine
olanak sa÷layacaktÕr. Bu nedenle ilgili konu ile sekizinci sÕnÕf düzeyinde yer
alan gen teknolojisi arasÕnda programda gerekli ba÷lantÕ kurulmalÕdÕr. Ancak
bu iliúkilendirme, sekizinci sÕnÕf düzeyindeki soyut gen kavramlarÕnÕn daha
alt sÕnÕflara indirgenmesi úeklinde de÷il, geneti÷in somut etkinlikler yolu ile
ö÷retilmesi úeklinde olmalÕdÕr.
Programda önerildi÷i halde deneysel uygulamalara yer verilmemiú
olmasÕ nedeni ile ilgili konunun ö÷renilmesinde uygulanabilecek örnek bir
etkinlik, uygulayÕcÕlara ve ö÷rencilere önerilmemiútir. Bu durum farklÕ zekâ
alanlarÕna ve duyu organlarÕna hitap etmeyen bir ö÷retim uygulamasÕna
neden olabilecektir. Oysa ki bu konu ile ilgili olarak etkinlik temelli bir çok
deney ve aktiviteler önerilebilir. Örne÷in, altÕncÕ sÕnÕf düzeyinde farklÕ
organik maddelerin çimlerin büyümesine olan etkisi, tohum incelemeleri,
bitkide yaú halkasÕ hesaplamalarÕ gibi uygulamalar yer verilmektedir (Duco,
2005: 96). Program geliútiriciler ve ders kitabÕ yazarlarÕnÕn “Organik TarÕm”
konusunu bu bulgularÕn ÕúÕ÷Õnda programa dahil etmeleri, ilkö÷retim Fen ve
Teknoloji dersi programÕnÕn ilgili konularÕn etkili, kalÕcÕ ve anlamlÕ olarak
ö÷renilmesine olanak sa÷layabilir. Bilgin zihinde anlamlÕ bir bütünü
oluúturmasÕ gerekti÷ini savunan Fen ve Teknoloji dersi programÕnÕn, bu
úekildeki bir konu organizasyonu anlayÕúÕ ile hazÕrlanmasÕ, ulaúÕlmasÕ
hedeflenen ö÷renci merkezli e÷itim anlayÕúÕna önemli katkÕlar sa÷layabilir.
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