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PROGRAMI anlamPROGRAMI anlamıına gelir.na gelir.



HAZIRLAYANLAR:HAZIRLAYANLAR:HAZIRLAYANLAR:HAZIRLAYANLAR:HAZIRLAYANLAR:HAZIRLAYANLAR:HAZIRLAYANLAR:HAZIRLAYANLAR:
�� KEZBAN KEZBAN ĐĐBBĐĐLLĐĐ DUYGU DUYGU ÇÇĐĐMENMEN

��SALSALĐĐM SAM SAĞĞLAMLAM



OKURYAZARLIK VE METOD ARAOKURYAZARLIK VE METOD ARAOKURYAZARLIK VE METOD ARAOKURYAZARLIK VE METOD ARAOKURYAZARLIK VE METOD ARAOKURYAZARLIK VE METOD ARAOKURYAZARLIK VE METOD ARAOKURYAZARLIK VE METOD ARAÇÇÇÇÇÇÇÇLARILARILARILARILARILARILARILARI
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PISA  PISA  bugbugüüne kadar sadece okullara testleri getirmedi,bugne kadar sadece okullara testleri getirmedi,bugüüne kadar ne kadar 
dikkat dikkat ççekmeyen fakat ekmeyen fakat ggöözzöönnüündende olan vurguyu oluolan vurguyu oluşşturdu. Yeni turdu. Yeni 
kavramsal vurgu olukavramsal vurgu oluşşturarak, bazturarak, bazıı uluslar arasuluslar arasıı ööğğrenme grenme güçüçlerini lerini 
karkarşışılalaşşttıırdrdıı. Matematik, Fen bilimleri ve Okuma becerilerini uluslar . Matematik, Fen bilimleri ve Okuma becerilerini uluslar 
arasarasıı boyutta belirtilir. Onun kazanboyutta belirtilir. Onun kazanıım ve var olum ve var oluşşu tu tüüm km kıız ve erkek z ve erkek 
ööğğrenciler irenciler iççin bilimsel derslerin in bilimsel derslerin ööncelikli hedefinde belirtilir. Oluncelikli hedefinde belirtilir. Oluşşum um 
standartlarstandartlarıında bilgi verilir. Burada yetki alannda bilgi verilir. Burada yetki alanıı olarak iletiolarak iletişşim im 
ggöösterilir. Gsterilir. Güünlnlüük ve bilimsel dil arask ve bilimsel dil arasıında sadece banda sadece bağğlantlantıı yeterli yeterli 
dedeğğildir. Aksine  farklildir. Aksine  farklıı bilgiler bulmak ,bilgiler bulmak ,öönemliyi daha az nemliyi daha az öönemliden nemliden 
ayayıırmak, ifade formlarrmak, ifade formlarıınnıın n ççooğğunluunluğğunu bulmak, farklunu bulmak, farklıı ifade ifade 
formlarformlarıınnıı ççevirmek ievirmek iççin farklin farklıı ççevrelerden farklevrelerden farklıı yeteneklere ihtiyayeteneklere ihtiyaçç
vardvardıır.  r.  



PISA  bazPISA  bazıı üülkelerde 15 yalkelerde 15 yaşş grubu kgrubu kıız ve erkek z ve erkek 
ööğğrencilerine, zorunlu erencilerine, zorunlu eğğitim sonunda yapitim sonunda yapıılan bir testtir. lan bir testtir. 
AmaAmaçç ööğğrencilerin katrencilerin katıılacaklarlacaklarıı ggüünnüümmüüz bilgi z bilgi 
toplumunda kartoplumunda karşışılalaşşabilecekleri durumlar karabilecekleri durumlar karşışıssıında ne nda ne 
ööllçüçüde hazde hazıırlrlııklklıı yetiyetişştiklerini belirlemektir. tiklerini belirlemektir. ÖÖllçüçülmeye lmeye 
ççalalışıışılan nitelikler; lan nitelikler; ööğğrencilerin; okulda mrencilerin; okulda müüfredat fredat 
kapsamkapsamıında ele alnda ele alıınan konularnan konularıı ne dereceye kadar ne dereceye kadar 
ööğğrendikleri derendikleri değğil,geril,gerççek hayatta karek hayatta karşışılalaşşabilecekleri abilecekleri 
durumlarda sahip olduklardurumlarda sahip olduklarıı bilgi ve becerileri bilgi ve becerileri 
kullanabilme yetenekullanabilme yeteneğği, aki, akııl yl yüürrüütme, okulda tme, okulda ööğğrenilen fen renilen fen 
ve matematik kavramlarve matematik kavramlarıınnıı kullanarak etkin bir iletikullanarak etkin bir iletişşim im 
kurma becerisine, sahip olup olmadkurma becerisine, sahip olup olmadııklarklarııddıır. r. 



ÖÖRNEK:PETROL RNEK:PETROL ĐĐHTHTĐĐYACI VE PETROL YACI VE PETROL ÇÇIKARMANIN DEIKARMANIN DEĞĐŞĐĞĐŞĐMMĐĐ: Fosil : Fosil 
hammaddelerinde,enerji, ticaret, teknik, tematik hammaddelerinde,enerji, ticaret, teknik, tematik ççevre evre şşüüphesiz phesiz öönemli nemli 
bilgilerdir. Hibilgilerdir. Hiçç olmazsa 3 olmazsa 3 ççeeşşit git göösterilebilir. Ssterilebilir. Söözlzlüü, say, sayıısal veya sal veya diagramladiagramla

PISA ya gPISA ya gööre okuyabilmenin anlamre okuyabilmenin anlamıı tantanıımlanmmlanmışış edebiyatta sedebiyatta sıınnıırlanrlanıır. Bundan r. Bundan 
dolaydolayıı alfabeye halfabeye hüükmetmek ve anlakmetmek ve anlaşışıllıır okumayr okumayıı kkıısa tutmak isa tutmak iççin, genellikle in, genellikle 
kapsamlkapsamlıı yeteneklerle, modern toplumlarda iyeteneklerle, modern toplumlarda işşaret sistemleri kullanaret sistemleri kullanııllıır. r. 
BBööylece bir grafik aynylece bir grafik aynıı şşekilde bir ekilde bir şşiir gibi aiir gibi aççııklanabilir. Bu anlamda klanabilir. Bu anlamda 
okuyabilme, bilimsel okuyabilme, bilimsel AlmancaAlmanca’’nnıınn ggöörevi harirevi hariçç, aksine b, aksine büüttüün okullarn okullarıın, n, 
bilimlerin, fen bilim tekniklerinin genibilimlerin, fen bilim tekniklerinin genişş ggöörevidir. Fen bilimleri irevidir. Fen bilimleri iççin gin göörev rev 
bunlarbunlarıın dn dışıışında tamamen nda tamamen öözeldir. Tzeldir. Tüüm yetkiler gibi okuyabilirlikte gelim yetkiler gibi okuyabilirlikte gelişşir. ir. 
Kimyasal sembol dili kolay gKimyasal sembol dili kolay göörrüüllüür. r. ÖÖğğrenciler konuya yrenciler konuya yöönelik test ve nelik test ve 
kavramlarkavramlarıın belli bir n belli bir ççeeşşidiyle karidiyle karşışı karkarşışıya geldiklerinde, yaklaya geldiklerinde, yaklaşışık yeni bir dil k yeni bir dil 
durumuna sahip olurlar. Yabancdurumuna sahip olurlar. Yabancıı dildeki gibi okuyabilirlik sadece dildeki gibi okuyabilirlik sadece öözel zel 
amaca yamaca yöönelik alnelik alışışttıırmalar mrmalar müümkmküün oldun olduğğunca unca ççok durumlarda geliok durumlarda gelişştirilir. tirilir. 
Durumdan baDurumdan bağığımsmsıız olarak var olan bir yetkide gerz olarak var olan bir yetkide gerççekten konuekten konuşşabilme abilme 
saysayıılabilir. labilir. 



Bu kavramda edebiyat sonuBu kavramda edebiyat sonuçç olarak hem olarak hem 
bilimsel temel babilimsel temel bağığın gelin gelişşimi imi hemdehemde sonucu sonucu 
iiççin varsayin varsayıımdmdıır. r. ĐĐlk olarak bilgiler alk olarak bilgiler aççığığa a 
ççııkarkarııllıır.r.ĐĐççindekiler sindekiler sııralanralanıır ve gerekirse r ve gerekirse 
uygun hazuygun hazıırlamada bilimsel tarih notlarrlamada bilimsel tarih notlarıı
altaltıında karakterize edilebilir.Problem nda karakterize edilebilir.Problem 
iiççerikleriyle uerikleriyle uğğraraşışıllıır ve temel sorulara r ve temel sorulara 
çöçözzüüm bulunur. Bir problemin m bulunur. Bir problemin 
modelizasyonumodelizasyonu’’nana kadar dkadar düüşşüünsel binsel biççimin imin 
kkööklklüü ççevresi de edebiyata dayanevresi de edebiyata dayanıır. r. 



KKĐĐMYA DERSMYA DERSĐĐ::
Kimya dersi  tek baKimya dersi  tek başışına SI sisteminde yer na SI sisteminde yer 
alalıır. Hemen hemen gerekli r. Hemen hemen gerekli öözel alan zel alan 
okuyabilirliokuyabilirliğği yarati yaratıılabilir. Bilimsel labilir. Bilimsel 
babaşşlanglangııçç derslerinin gderslerinin göörevi budur. revi budur. 
Okullar Okullar öörnerneğğin bilimsel alan kollarin bilimsel alan kollarıı her her 
yyııl basamaklanarak uygun l basamaklanarak uygun şşekilde ekilde 
geligelişştirilir. Btirilir. Bööllüümlerin belirli kmlerin belirli kııssıım m 
ggöörevleri bilinir.revleri bilinir.

AA



KARTOTEK OLUKARTOTEK OLUŞŞTURULMASI:TURULMASI:

�� Alfabetik dAlfabetik düüzenlemezenleme
�� Alan kavramlarAlan kavramlarıınnıı arayarayııp, bulmap, bulma
�� Okul kitabOkul kitabııyla uygun yla uygun ççevre ve ievre ve iççerik kullanerik kullanıımmıı
�� Kilit sKilit söözczcüük belirlenmesik belirlenmesi
�� HHıızlzlıı bilgi aramabilgi arama
�� ĐĐnternet sayesinde elde edilen bilgi kaynaklarnternet sayesinde elde edilen bilgi kaynaklarıı bulmabulma
�� ÖÖğğrencilerin anlayamadrencilerin anlayamadııklarklarıı kavram ve konularkavram ve konularıı daha iyi anlamalardaha iyi anlamalarıı iiççin in 

kartotek olukartotek oluşşturulabilir. turulabilir. ÖÖrnerneğğin kimya dersinde laboratuarda kullanin kimya dersinde laboratuarda kullanıılan cam lan cam 
malzemelerle ilgili bir kartotek hazmalzemelerle ilgili bir kartotek hazıırlanabilir. Brlanabilir. Bööylece kimya dersi iylece kimya dersi iççin akin akıılda lda 
tutulmastutulmasıı zor olan cam malzeme isimleri daha rahat akzor olan cam malzeme isimleri daha rahat akıılda tutulabilir. Klda tutulabilir. Küçüüçük k 
kartonlara cam malzemelerin resimleri kartonlara cam malzemelerin resimleri ççizilerek arkasizilerek arkasıına isimlerinin yazna isimlerinin yazıılmaslmasıı
istenir. Bu istenir. Bu şşekilde bir kartotek gelecek yekilde bir kartotek gelecek yııllardaki dersler llardaki dersler üüzerinden zerinden 
tamamlanabilir ve ilerletilebilir.tamamlanabilir ve ilerletilebilir.

�� Kimya kitabKimya kitabıından hndan hıızlzlıı bilgi aranmasbilgi aranmasıı da oyunsal da oyunsal şşekilde yarekilde yarışışma olarak ma olarak 
ddüüzenlenir. Tematik bir blozenlenir. Tematik bir bloğğun sonuun sonuççlanmaslanmasıı ööğğrenenler tarafrenenler tarafıından soru ndan soru 
oluoluşşturulmasturulmasııyla yla şşekillenir ve bu sorular hepsi tarafekillenir ve bu sorular hepsi tarafıından cevaplanmak ndan cevaplanmak 
zorundadzorundadıır. r. 

�� Amonyak sentezi iAmonyak sentezi iççin ilk gerekli yin ilk gerekli yööntemi gelintemi gelişştiren adamtiren adamıın resmi kitapta n resmi kitapta 
nerdedir? nerdedir? ŞŞeklinde bir soru eklinde bir soru ööğğrencilere yrencilere yöönetilir. En hnetilir. En hıızlzlıı cevaplayan cevaplayan ööğğrenci renci 
ööddüüllendirilebilir.llendirilebilir.

�� ĐĐnternetten anahtar snternetten anahtar söözczcüüklerle bilgi aranklerle bilgi aranıır.r.
�� Konuyla ilgili kavramlar kullanKonuyla ilgili kavramlar kullanıılarak bulmaca hazlarak bulmaca hazıırlanrlanıılabilir. labilir. 





TEMEL MODTEMEL MODÜÜL:L:
Birinin iBirinin iççerisinde:            erisinde:            
�� PeriyotPeriyot
�� GrupGrup
Almak:Almak:
�� ĐĐyonlayonlaşşma enerjisima enerjisi
�� Atom Atom ççapapıı
�� ĐĐyon yon ççapapıı
DenDen……::
�� AAşşaağığıdan yukardan yukarııyaya
�� YukarYukarııdan adan aşşaağığıyaya
�� SaSağğdan soladan sola
�� Soldan saSoldan sağğa a 



EK MODEK MODÜÜL:L:

Elektronlardan dolayElektronlardan dolayıı::

Daha kuvvetliDaha kuvvetli

Daha zayDaha zayııff

Daha kolay Daha kolay 

Daha zorDaha zor

ÇÇekilirekilir

VerilirVerilir



BBBBBBBBĐĐĐĐĐĐĐĐLGLGLGLGLGLGLGLGĐĐĐĐĐĐĐĐLERLERLERLERLERLERLERLERĐĐĐĐĐĐĐĐN N N N N N N N ĐŞĐŞĐŞĐŞĐŞĐŞĐŞĐŞLENMESLENMESLENMESLENMESLENMESLENMESLENMESLENMESĐĐĐĐĐĐĐĐ::::::::
Bilgilerin iBilgilerin işşlenmesi lenmesi ççok ok ççeeşşitli itli şşekillerde desteklenebilir. Okuma teknikleri ekillerde desteklenebilir. Okuma teknikleri 

alalışışttıırmalarrmalarıı yanyanıında nda öözellikle tekste uygun yerlerin altzellikle tekste uygun yerlerin altıınnıın n ççizilmesi buna izilmesi buna 
öörnek olarak verilebilir. Bununla birlikte kilit kelimeler kullanrnek olarak verilebilir. Bununla birlikte kilit kelimeler kullanııllıır. Aynr. Aynıı
zamanda bazzamanda bazıı tekslerteksler şşematizeematize edilir. Bu tarz dedilir. Bu tarz döönnüüşşüümler ,baskmler ,baskıın spesifik n spesifik 
okuma yeteneokuma yeteneğğinin geliinin gelişştirilmesi,grafik,bir tirilmesi,grafik,bir tekstenteksten tabela yada zaman tabela yada zaman 
listesinin olulistesinin oluşşturulmasturulmasııyla sayla sağğlanlanıır.r.

PISA talimatlarPISA talimatlarıında grafikle veriler arasnda grafikle veriler arasıında gelip gitme okuma kabiliyetinin nda gelip gitme okuma kabiliyetinin 
probleme ait olduprobleme ait olduğğunu gunu göösterir. Bir sterir. Bir teksteks veya grafik bilgi kaynaveya grafik bilgi kaynağığı olarak olarak 
kullankullanııllıır. Aydr. Aydıınlatnlatıılmaslmasıından sndan sööz edilir. En sonunda oluz edilir. En sonunda oluşşan taslak an taslak 
dedeğğerlendirilir. Kimya dersinde bu erlendirilir. Kimya dersinde bu şşekilde iekilde işşlenebilecek bir lenebilecek bir ççok konu vardok konu vardıır. r. 
ÖÖrnerneğğin nin nöötrletrleşşme eme eğğrisi, srisi, sııcaklcaklıık ek eğğrisi, hal drisi, hal döönnüüşşüüm m diagramdiagramıı ççok basit ok basit 
iliilişşkilerle yapkilerle yapıılabilir. labilir. ÖÖrnek olarak kimya dersindeki gelirnek olarak kimya dersindeki gelişşimin zaman imin zaman ççetesi etesi 
yapyapıılabilir.labilir.

ÖÖğğrenme modellerinin renme modellerinin şşekillenmesi iekillenmesi iççin yin yııllardan beri  farklllardan beri  farklıı modeller modeller 
geligelişştiriliyor. Fen bilimlerinin kavramlartiriliyor. Fen bilimlerinin kavramlarıınnıın akn akıılda kalmamaslda kalmamasıı yyüüzzüünden farklnden farklıı
metodlarmetodlar geligelişştirilmitirilmişştir. Almanca etir. Almanca eğğitim yapan ispanya, Yunanistan, mitim yapan ispanya, Yunanistan, mııssıırda rda 
benzer sorunlarla karbenzer sorunlarla karşışılalaşışıllıır. Biyoloji ve fizik de mesleki dil zahmet verir. r. Biyoloji ve fizik de mesleki dil zahmet verir. 
YabancYabancıı ailelerin almanca sorunun olabilir. Bunun iailelerin almanca sorunun olabilir. Bunun iççin bir in bir ççok mikro ok mikro metodmetod
vardvardıır. r. ÖÖrnerneğğin tekrarlama, hafin tekrarlama, hafııza,beyin fza,beyin fıırtrtıınasnasıı……..





Kimya dersleri kendine Kimya dersleri kendine 
öözgzgüü formatlara formatlara öözel zel 
anlam kazanabilir. anlam kazanabilir. 
DDöönnüüşşen modeller en modeller 
sayesinde konu daha sayesinde konu daha 
kolay anlakolay anlaşışılabilir. labilir. 
DDüüşşüünme ve konunme ve konuşşma ma 
ççok yararlok yararlıı birer arabirer araççttıır. r. 
Belli bir konunun kiBelli bir konunun kişşiye iye 
öözgzgüü anlam kazanmasanlam kazanmasıı
sasağğlanlanıır. Konunun r. Konunun 
ggüünlnlüük dilde ifade k dilde ifade 
edilmesiyle kiedilmesiyle kişşi i 
taraftarafıından net anlandan net anlaşışıllıır. r. 
YapYapıılan lan ççalalışışmalar ve malar ve 
anketlerle olaylar anketlerle olaylar 
anlaanlaşışıllıır. Verilen r. Verilen 
öörneklerle, testlerle rneklerle, testlerle 
anlaanlaşışıllıır hale gelir.r hale gelir.



KiKişşi i ççalalışıışırken kendine uygun yrken kendine uygun yööntemler ntemler 
geligelişştirebilir. tirebilir. ÖÖrnerneğğin anlain anlaşışılmaslmasıı zor olan bir zor olan bir 
konuda  anahtar terimleri belirleyerek uygun konuda  anahtar terimleri belirleyerek uygun 
grafik,grafik,şşema,bulmaca yada kema,bulmaca yada küçüüçük kutucuklara k kutucuklara 
anahtar kelimeleri yazarak birbiriyle ilianahtar kelimeleri yazarak birbiriyle ilişşkilendirme kilendirme 
yyööntemlerini kullanabilir.ntemlerini kullanabilir.
ÖÖrnerneğğin kimya dersinde aktiflein kimya dersinde aktifleşşme enerjisinin me enerjisinin 
diagramdiagramıınana bakbakııldldığıığında nda ööğğrencinin aklrencinin aklıında nda bibi ççok ok 
ddüüşşüünce olunce oluşşur. aktifleur. aktifleşşme  enerjisinin bir me  enerjisinin bir 
reaksiyonun bareaksiyonun başşlamaslamasıı iiççin gerekli enerji miktarin gerekli enerji miktarıı
olduolduğğunu dunu düüşşüünnüür. Reaksiyon r. Reaksiyon ççiftleri iftleri ııssııttııllıırsa rsa 
reaksiyonun reaksiyonun babaşşllııyacayacağığınnıı ddüüşşüünnüür. Br. Bööylece ylece 
grafikte ne anlatgrafikte ne anlatıılmak istendilmak istendiğğinin kavrayabilir.inin kavrayabilir.






