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ÖZET
Birlikte yaşama kültürünü anlayış olarak benimseyen insanların bulunduğu toplumlar, bu anlayışın bir
sonucu olarak vatandaşlık ve demokrasi kültürünü yaşam tarzı olarak kabul edebilirler. Çağdaş vatandaşlık ve
demokrasi algısı, aynı zamanda nitelikli bir eğitimin ürünü olarak da görülebilir. Günümüzde, insan hakları ve
demokrasi bilincinin kazandırılmasında okullar çok önemli bir misyonu yerine getirir. Vatandaşlık temelinde,
nitelikli ve yeterli bir demokrasi bilinci oluşturmak için öğretmenler kadar ders işleme sürecinde kullanılan
materyaller de önem arz eder. Öğrencinin en kolay ve ucuz ulaşabildiği ders materyali olan ders kitaplarının
niteliği de etkili bir vatandaşlık ve demokrasi eğiminde özenle üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu
araştırma ile okullarda etkili bir vatandaşlık ve demokrasi eğitiminin gerçekleşmesine aracılık eden ders
kitaplarının öğrenme stilleri açısından nitelikleri incelenmiştir. Okul hayatımızda ders konularının belli bir
program çerçevesinde işleniyor olması nitelikli bir eğitim-öğretim için yeterli olmayabilir. Nitelikli bir öğrenme
için nitelikli öğretim stratejilerinin kullanılması ve uygun öğretim ortamların oluşturulması gerekmektedir. Ders
sürecinde de uygun öğrenme stratejilerine uygun öğretme stratejikleri geliştirmenin zarureti birçok alan
araştırmasında vurgulanan bir konudur. Üzerinde önemle durulması gereken bu konulardan birisi de öğrenme
stilleridir. Öğrenmede bireysel farklılıkları esas alan bu öğrenme modeli, görsel, işitsel ve kinestetik olmak üzere
birey açısından öğrenmenin parmak izi gibi farklılık gösterebileceği gerçeğinden hareket eden bir öğrenme
anlayışıdır. Bu çalışma, doküman inceleme yöntemi kullanılarak hazırlanmış nitel bir araştırma olup inceleme
sürecinde 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi eğitimi ders kitapları ele alınmıştır. Araştırma sonuçlarına
baktığımızda; Talim Terbiye Kurulu tarafından incelenerek onaylanan Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi ders ve
öğretmen kılavuz kitaplarının öğrenme stilleri gözetilerek hazırlanmadığı anlaşılmıştır. Yapılandırmacı anlayış
çerçevesinde hazırlanan, öğretim programında da tavsiye edilen “Öğrenme Stilleri”nin, hazırlanan ders
kitaplarında göz önünde bulundurulmamış olması, literatürde altı çizilen öğrenmede bireysel farklılıklar
anlayışıyla ters düşmektedir. Dolayısıyla öğrenme ortamlarını bireysel farklılıklar temelinde dizayn etmek
nitelikli bir vatandaşlık ve demokrasi eğitimi için etkili olabilir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi, Vatandaşlık, Demokrasi,
Ders Kitabı, Öğrenme Stilleri
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The Examination Of 8th Grade School Books And Teacher's Guide
Book Of Citizenship And Democracy In Terms Of Learning Styles
ABSTRACT
Societies that adopt the culture of living together as a conception may accept the culture of citizenship
and democracy as their lifestyle as a result of this conception. Perception of modern citizenship and democracy
can, at the same time, also be seen as a byproduct of quality education. Schools today perform a significantly
important mission in raising awareness of human rights and democracy. As well as teachers, materials used in
covering the lessons are also of great importance in order to raise awareness of quality and sufficient
democracy on the basis of citizenship. The quality of the school books, which are the materials students can
reach most easily and cheaply, is another important subject to be considered carefully in the education of
effective citizenship and democracy. In this study, qualities of textbooks, which mediate achieving effective
education of citizenship and democracy, are examined in terms of learning styles. It may not be adequate for our
lesson subjects to be covered within a certain programme in our school life for high quality education-training.
It is essential that quality teaching strategies be used for quality learning and that suitable teaching
environments be provided. And in the lesson process, the necessity for developing suitable teaching strategies
appropriate for the learning strategies is a topic that is emphasized in many areas of research. Another subject
to be considered about this is learning styles. This learning, based on individual differences in learning, acts on
the reality that learning (in visual, auditory and kinesthetic ways) may be different for an individual like a finger
print is. This is a qualitative research, and it is conducted using the document review method. Throughout the
examination, schoolsbooks of 8th Grades, Education of Citizenship and Democracy is dealt with. According to
the research results, it is realized that the textbooks and teacher’s guide books of Education of Citizenship and
Democracy , examined and approved by Board of Education and Instruction, are prepared without taking
account of learning styles. The fact that “Learning Styles”, which are prepared within the framework of
constructive concept, and also recommended in the curriculum, are not taken into account when preparing the
textbooks contradict the concept of individual differences underlined in literature. Therefore, designing the
learning environmen on the basis of individual differences can be effective for high quality education of
citizenship and democracy.

Keywords: Social Studies, Citizenship and Democracy Education, Citizenship, Democracy, Textbooks,
Learning Styles

GİRİŞ
Globalleşen dünyada, kültürel çeşitlilikleri olan demokratik toplum vatandaşı olarak
kamu yararına bilgiye dayalı olarak mantıklı kararlar verebilme yetisini geliştirmek için
bireylere yardımcı olmayı amaçlayan sosyal bilgiler (NCSS, 1992), vatandaşlık bilincini
geliştirerek bireyin ailesine ve devletine karşı sorumluluk ve vazifelerini yeterli ve nitelikli bir
biçimde yerine getirmeyi hedefler. Sosyal bilgiler dersi ile bireye, kendisi ve yaşadığı toplum
hakkında tarihi süreç içerisindeki bilgi edinme yetisinin ve bilgiyi işleme sürecinde yeterli ve
nitelikli becerilerin kazandırılması, bireylerin belli normlar hakkındaki yorum kabiliyetinin
ilerletilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca bireylerin, içerisinde yaşadığı toplumun değer ve
kültürüne sahip olmasının sağlanması ve bir vatandaş olarak içerisinde yaşadığı toplumla ilgili
bir takım becerilere ve sosyal katılım ilkeleri hakkındaki bilgilere sahip olması
beklenmektedir (Öztürk, 2006; Barth ve Demirtaş, 1997). NCSS‟ in vurguladığı gibi,
günümüz dünyası birbiriyle bağımlı, sürekli etkileşim ve değişim içerisinde olduğundan
dolayı „etkili vatandaş‟ tanımı ve kavramı sürekli değişmekte, bu duruma paralel olarak gün
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geçtikçe değişen koşullar ve bireylerin farklı ihtiyaçları sosyal bilgiler dersinden beklentileri
artırmaktadır (Kaya, 2010).
Sosyal Bilimlere ait disiplinlerden yararlanılarak oluşturulan sosyal bilgiler, bireyin
içerisinde yaşadığı toplumda demokratik haklar çerçevesinde sorumlu, vatandaşlık hak ve
görevlerinin bilincinde, toplum içerisinde birlikte yaşama kültürünü benimsemiş vatandaşlar
yetiştirmeyi amaç edinir. Bu çerçevede ülkemizde formal bir plan içerisinde okullarda
vatandaşlık ve demokrasi eğitimi dersi adı altında gerekli çalışmaların yapıldığı
görülmektedir.
Jackson (2003) ve İşcan ve Demir (2009)’e göre politik bir topluluğun üyesi olup
hukuki hak ve yükümlülüklere sahip olma durumunu ya da kişiyi devlete bağlayan uyrukluk
bağını ifade eden kavrama “vatandaşlık”, bir ülkeye uyrukluk bağı ile bağlı olan kişiye de
“vatandaş” denir (Kaymakcan ve Meydan, 2010). Demokrasi kavramı ise Yunanca halk
anlamına gelen “demos” ile güç, iktidar anlamına gelen “kratos” kelimelerinin bir araya
gelmesi ile oluşmuş ve halkın egemenliği temeline dayanan yönetim anlayışı olarak tarif
ediliştir. Demokrasi kültürü ile birleşmiş olan vatandaşlık anlayışı ise vatandaşların;
hükümetlerin keyfi uygulamalarına karşı hukuki bir korumaya sahip oldukları dahası,
hükümet politikalarını etkileme konusunda aktif rol oynama fırsatına sahip bir üyeliği ifade
eder. Bu tür bir vatandaşlık, demokratik bir idealdir (Kaymakcan ve Meydan, 2010).
Etkili bir vatandaşlık ve demokrasi eğitimi için bireyin ilgi ve ihtiyaçlarının bilinmesi
çok önemlidir. Zamanımızda bir çiftçinin bile belli bir toprağa uygun mevsimde hangi
tohumun atılacağını bilmesi gibi eğitim paydaşlarının da öğrenme sürecinde nitelikli bir
eğitim-öğretim için nasıl bir yöntemin takip edileceğini bilinmesi, daha kaliteli bir eğitim için
zorunluluk haline gelmiştir. Çünkü belli bir ders saatini belli bir yerde geçirmek zorunda
bırakılan bireyler açısından zamanın nerede geçirildiği kadar nasıl geçirildiği de önemlidir.
Eğitim araştırmacılarının ortaya koyduğu görüşler (RidingandRayner, 1998) incelendiğinde,
günümüzde öğrenmede bireysel farklılıklar konusunun öne çıktığı görülmektedir. Öğrenme
stilleriyle ilgili yapılan çalışmalarda (Gencel, 2007), bireysel farklılıkların öğrenme ortamları
için önemli bir zenginlik olduğuna işaret edilmiştir.
Her bir öğrencinin öğrenme stilinin bilinmesi ve buna uygun olarak, gelişen ve
değişen teknolojinin de yardımıyla, öğrenme-öğretme faaliyetlerinde yeni yaklaşımları ve
çağdaş öğretim yöntemlerini uygulamak gerekmektedir. Öğrencilerin özellikleri, öğrenmede
son derece önemlidir. Bu yüzden bilginin bireylere öğretildiği çevrenin özellikleri,
öğretmenin kullandığı yöntem ve materyaller ile öğrenci özelliklerinin belirlenmesi
gerekmektedir. Okulda başarılı olma, öğrencinin öğrenmede aktif olmasına ve eğitimde onlara
fırsat eşitliği sağlanmasına bağlıdır. Öğrenme sürecinde her insanın öncelik verdiği birtakım
yol ve yöntemler bulunmakladır. Bu öncelikler kişiden kişiye değişiklik gösterir ve bireyin
öğrenme stilini ortaya koyar (Özen, 2011).
Eğitim sürecinde bireysel farklılıklara göre eğitim-öğretim yapabilmek için ilk önce
hedef öğrenci kitlesinin öğrenme stillerinin tespit edilmesi gerekir. Bunun için de uygun
ölçeklerin kullanılması ve gerekli değerlendirmelerin yapılması, bireysel farklılık odaklı
eğitim-öğretimin en önemli şartlarından birini oluşturur. Değişen ve gelişen şartlara göre
eğitim ortamlarını düzenlemek, uygun materyallerle donatılmış eğitim-öğretim süreçlerini
bilimsel öğretim stratejileri ile zenginleştirmek, etkili bir vatandaşlık ve demokrasi eğitimi
için önemli olabilir. Öğrenciler açısından sınıf ortamında en fazla karşılaştığı ders materyali
olan ders kitaplarının kalitesi üzerine yapılmış araştırmaların dikkatle takip edilmesi gerekir.
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Öyle ki ders kitapları ve bu doğrultuda hazırlanmış diğer yardımcı kaynak kitaplar,
kazanımlar ve etkinlikler gibi birçok noktada öğretim programlarının çizdiği yolu takip etmek
zorundadır. Ders ve öğretmen kılavuz kitaplarında kullanılacak materyallerin öğrenci ilgi ve
ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanması, nitelikli bir eğitim-öğretim için üzerinde dikkatle
durulması gereken bir konudur. Özellikle öğrencilerin sağlıklı bir vatandaşlık ve demokrasi
bilinci kazanmalarında eğitim-öğretim süreci içerisinde kullanılan materyallerin önemli payı
olduğuna dair araştırmalar bulunmaktadır (Coşkun, 1996; Giannangelo ve Kaplan, 1992).
YÖNTEM
Araştırmanın Amacı
Bu araştırma, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların 8. sınıflarında (son
değişikliler sonrası ortaokul 4) okutulan Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi ders ve öğretmen
kılavuz kitaplarının içerikleri itibariyle öğrenme stilleriyle ne derecede uyumlu olup
olmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmada, ders kitabı ve öğretmen kılavuz
kitabında yer alan materyallerin görsel, işitsel ve kinestetik öğrenme stillerine göre verilip
verilmediğinin, konuların verilişinde, öğrenmede bireysel farklılıklar konusuna bağlı kalınıp
kalınmadığının tespiti amaçlamaktadır.
Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada, 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi ders ve öğretmen kılavuz
kitapları incelenmiştir. Bu çalışma, nitel araştırma modeli çerçevesinde olan doküman
incelemesi yöntemiyle yapılmıştır. Bu araştırmada kullanılan doküman inceleme metodu
resim, film vb. yapıtlar yanında, yayınlanmış kitap, dergi vb. birtakım yazılı materyalleri
analiz etmek için de kullanılan nitel bir araştırma yöntemidir. Ayrıca bu yöntem araştırmanın
amacına uygunluğu sebebiyle kullanılmıştır (Karasar, 2008; Yıldırım ve Şimşek, 2005).
Ayrıca bu çalışma, bir durum araştırması olup var olan durumun tespiti amaçlanmıştır.
Verilerin Toplanması
Araştırmada verilerin toplanması için, 8. sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi
ders ve öğretmen kılavuz kitabı incelenmiştir. Ders kitabı ve kılavuz kitabında yer alan
toplam 4 ünite ayrıntılı olarak taranmıştır. Ünitede bulunan materyaller çıkarılmış ve bu
materyallerin öğrenme stillerine uyumlu olarak verilip verilmediği incelenmiştir. Ayrıca
vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders ve öğretmen kılavuz kitabında verilen materyallerin
öğretim programında yer alan kazanımlar noktasındaki yeterlilikleri araştırılmıştır. Bütün bu
araştırmalar için Talim Terbiye Kurulu tarafından incelenerek okutulmasına izin verilen ders
ve öğretmen kılavuz kitabı esas alınmıştır.
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BULGULAR
8. sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı; I. üniteye baktığımızda
kazanımlar doğrultusunda ele alınan konuların 1998 öğretim programındaki şekliyle ve
geleneksel klasik öğretim tarzıyla verildiği görülmektedir. Ünite geneline bakıldığında
konuların genellikle düz anlatım tarzıyla verildiği, öğrenme stillerininin ders kitabında sadece
görsel ve işitsel yöntemlerle ele alındığı, kinestetik öğrenme stillerine ait herhangi bir ögeyle
karşılaşılmadığı görülmüştür. Ayrıca görsel ve işitsel öğrenme stillerine ait ögelere ise çok
yaygın ve yeterli biçimde yer verilmediği tespit edilmiştir. Ünitede görsel yazılı materyallerin
ağırlıkta olduğu, bu materyallerin ise genellikle anlatım metoduyla verildiği görülmüştür.
Bununla birlikte öğretmen kılavuz kitaplarında öğretmenlere tavsiye niteliğinde özellikle
öğrencilerin görsel ve işitsel yönlerine hitap eden yöntemlerin tavsiye edildiği görülmüş ancak
bunların da etkili ve nitelikli bir biçimde verilmediği anlaşılmıştır. Öğretmen kılavuz
kitaplarında kinestetik öğrenme stillerine yönelik herhangi bir ögeye ise rastlanmamıştır.
Aşağıda şekil 1 ve şekil 2’de ders ve öğretmen kılavuz kitaplarından I. ünite ile ilgili örnek
materyaller verilmiştir.

Şekil 1. Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Ders Kitabı 1. Ünitesinde Konuların
İşlenişine Yönelik Örnek Bir Materyal
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Şekil 2. Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Öğretmen Kılavuz Kitabı I. Ünitesinde
Konuların İşlenişi İle İlgili Örnek Bir Bölüm
8. sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders ve öğretmen kılavuz kitaplarının
öğrenme stillerine göre içerikleri incelenmiştir. Buna göre; ders kitabının 2. Ünitesinde geçen
konuların geleneksel öğretim yöntemleriyle sunulduğu görülmektedir. Ders kitabında yer alan
2. ünitede verilen konularda genellikle görsel öğrenme stillerine yönelik materyallere
arkasından ise ağılıklı olarak işitsel öğrenme stilleri ile ilgili unsurlara yer verildiği
görülmüştür. Görsel öğrenme stilleri için yazma, boşluk doldurma gibi çalışmalara yer
verildiği görülmektedir. İşitsel öğrenme stilleri için ise tartışma ve sorulan sorulara sözlü
cevap verme şeklinde yöntemlerin izlendiği görülmüştür. Ünitede, yaparak öğrenme
metoduna yönelik herhangi bir öğeye rastlanmamıştır. Dersin öğretmen kılavuz kitabına
baktığımızda ders kitabında olduğu gibi öğretmenlere görsel öğrenme stillerine yönelik
tavsiyelere yer verildiği görülmüştür. Bununla birlikte kılavuz kitabında yer alan ünitelerde
işitsel öğrenme stillerine yönelik unsurlara da yer verildiği görülmüş ancak verilenlerin ünite
geneline yayılmadığı, dar ve basit çerçevede ele alındığı görülmüştür. Bununla birlikte
kılavuz kitapta kinestetik öğrenme stilleri ile ilgili herhangi bir öğeyle karşılaşılmamıştır.
Şekil 3 ve şekil 4’te ders ve öğretmen kılavuz kitabından örnekler verilmiştir.

Şekil 3. Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Ders Kitabı 2. Ünitesinde Konuların
İşlenişine Yönelik Örnek Bir Materyal
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Şekil 4. Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Öğretmen Kılavuz Kitabı 2. Ünitesinde
Konuların İşlenişi İle İlgili Örnek Bir Bölüm
8. sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders ve öğretmen kılavuz kitaplarının 3.
Ünitesinin öğrenme stillerine göre içerikleri incelenmiştir. İnceleme sonuçlarına göre; ders
kitaplarının öğrenme stilleri göz ününde bulundurularak hazırlanmadığı görülmüştür. Ünitede
yer alan yazılı ve görsel materyallerin genellikle görsel öğrenme stilleri çerçevesinde
hazırlandığı, ünitenin bazı yerlerinde ise işitsel öğelerin verildiği görülmüştür. Görsel unsurlar
genellikle yazı, fotoğraf, resim ve şema şeklinde verilmiş, işitsel unsurlar ise anlatım ve
tartışma yöntemiyle sunulmuştur. Ders kitabına ait ünitede kinestetik öğrenme stillerine ait
öğelere yer verilmediği görülmüştür. Öğretmen kılavuz kitabında ise ders kitabında olduğu
gibi öğrencilerin görsel ve işitsel öğrenme stillerine hitap eden materyallere yer verildiği
görülmüştür. Ancak ünitenin bazı yerlerinde öğretmenlere, şema ve grafik hazırlama
noktasında tavsiyelerde bulunularak kinestetik öğrenme stillerine hitap eden tavsiyelerde
bulunulduğu tespit edilmiştir. Aşağıda şekil 5 ve şekil 6’da ders ve öğretmen kılavuz
kitaplarından alınmış örnek materyallere yer verilmiştir.
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Şekil 5. Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Ders Kitabı 3. Ünitesinde Konuların
İşlenişine Yönelik Örnek Bir Materyal

Şekil 6. Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Öğretmen Kılavuz Kitabı 3. Ünitesinde
Konuların İşlenişi İle İlgili Örnek Bir Bölüm
Öğrenme stilleri açısından 8. Sınıf vatandaşlık ve demokrasi dersine ait ders kitabı ve
öğretmen kılavuz kitapları 4. ünitesinde geçen konuların işleniş biçimlerine bakılmıştır. Ders
kitabının 4. Ünitesinde yer alan konuların veriliş biçimlerine bakıldığında, verilen
materyallerin genellikle görsel ağırlıklı olarak verildiği, verilen bu unsurların ise yazı,
fotoğraf ve resim biçiminde sunulduğu görülmüştür. Ancak verilen görsel materyallerin ilgi
çekicilik düzeylerinin yetersiz olduğu, öğrenci ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede olmadığı
görülmüştür. Görsel yazılı materyallerin düz anlatım tarzıyla verildiği, öğrenciye yazılı olarak
verilen unsurların ünitenin bazı yerlerinde resim ve fotoğraflarla desteklendiği, bazı yerlerde
ise sadece yazılı materyallerin sunulduğu görülmüştür. Ders kitabında öğrencilerin işitsel
öğrenme stillerine hitap eden öğelerle de karşılaşılmıştır. İşitsel öğeler ise genellikle tartışma
ve sözel tarzda sunulmuş olup konuların film, belgesel ve öğrencinin işitsel öğrenme stillerine
hitap eden öğelerle birlikte verilmediği görülmüştür. Ayrıca ders kitabında öğrencilerin
kinestetik öğrenme stillerine yönelik bir anlayışın ve materyalin bulunmadığı görülmüştür.
Bununla birlikte, öğretmen kılavuz kitabında görsel öğrenme stillerine uygun materyallere yer
verildiği, öğretmenlere genellikle bu doğrultuda tavsiyelerde bulunulduğu görülmüştür.
Öğrencilerin işitsel öğrenme stilleri için ise öğretmenlere, kılavuz kitapta tartışma yönteminin
tavsiye edildiği görülmüştür. Ayrıca yeterli düzeyde olmamakla birlikte öğretmenlere
kinestetik öğrenme stillerine yönelik aktiviteler de tavsiye edilmiştir. Bunun için ise şema ve
pano hazırlama tavsiyesinde bulunulduğu anlaşılmıştır. Aşağıda şekil 7. ve şekli 8’e ait örnek
materyallere yer verilmiştir.
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Şekil 7. Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Ders Kitabı 4. Ünitesinde Konuların
İşlenişine Yönelik Örnek Bir Materyal
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Şekil 8. Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Öğretmen Kılavuz Kitabı 4. Ünitesinde
Konuların İşlenişi İle İlgili Örnek Bir Bölüm

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
okullarda okutulmasına izin verilen 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi ders
kitaplarında yer alan konuların öğrenme stillerine göre uyumlu olarak hazırlanıp
hazırlanmadığı incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonunda elde edilen bulgular doğrultusunda
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
8. sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi eğitimi ders kitabı 1. ünitesinin geleneksel klasik
öğretim tarzıyla hazırlandığı, ünite konularının genellikle düz anlatım tarzıyla verildiği
görülmüştür. Dersin öğretim programına baktığımızda ders konularının öğrenci ilgi ve
ihtiyaçlarına göre verilmesi gerektiği, öğretimde bireysel farklılıklara dikkat edilmesinin
önemli olduğu vurgulanmaktadır. Buna göre; vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabının
1. ünitesinde yer alan materyallerin görsel ve işitsel ağırlıklı olarak verildiği görülmüştür.
Ancak ünitede kinestetik öğrenme stillerine yönelik herhangi bir materyale rastlanmamıştır.
Bununla birlikte ders kitabında verilen görsel ve işitsel öğrenme stillerine ait ögelerin yeterli
ve etkili düzeyde verilmediği görülmüştür. Program kazanımları noktasında verilmesi
gereken ögelerin öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi ve buna uygun öğretme
stratejileri geliştirilmesi nitelikli bir öğrenme için önemli olabilir. Bununla birlikte öğretmen
kılavuz kitaplarında öğretmenlere tavsiyelerde bulunulmuştur. Buna göre, vatandaşlık ve
demokrasi eğitiminin uygun ders aktiviteleri ile yapılması tavsiye edilmekte ancak ders
süresince hangi yöntemin takip edileceği noktasında yeterli ve etkili bir bilgiye yer
verilmemektedir. Literatürde (Jones, 1998; Henke, 1996) etkili öğrenme süreçleri için etkili
öğretim stratejileri geliştirmenin önemli olduğunu vurgulayan kaynaklar bulunmaktadır.
Öğretmen Kılavuz kitabı 1. ünitesinde ders işleme süreçlerinde genellikle görsel ve işitsel
materyallere yönelik unsurlara yer verildiği görülmüştür. Ancak verilen görsel ve işitsel
materyallerin belli bir plan ve program çerçevesinde ve belli bir anlayışla verilmediği
söylenebilir.
Ders kitabının 2., 3. ve 4. ünitesinde geçen konuların da geleneksel öğretim
yöntemleriyle sunulduğu, verilen konularda genellikle görsel öğrenme stillerine yönelik
materyallere yer verildiği görülmüştür. Ünitelerde görsel öğrenme stillerinden sonra işitsel
öğrenme stillerine ait öğelerin bulunduğu tespit edilmiştir. Görsel öğrenme stilleri için yazma,
boşluk doldurma; işitsel öğrenme stilleri için ise tartışma ve sorulan sorulara sözlü cevap
verme yönteminin takip edildiği görülmüştür. Ünitede, kinestetik öğrenme stilleri
doğrultusunda, “yaparak öğrenme metoduna” yönelik herhangi bir öğeyle karşılaşılmamıştır.
Vatandaşlık ve demokrasi eğitimi öğretmen kılavuz kitabına baktığımızda ise ders kitabında
olduğu gibi öğretmenlere görsel ve işitsel öğrenme stillerine yönelik tavsiyelere yer verildiği
görülmüş ancak verilenlerin ünite geneline yayılmadığı, dar ve basit çerçevede ele alındığı
görülmüştür. Bununla birlikte öğretmen kılavuz kitabının 2., 3. ve 4. ünitesinde kinestetik
öğrenme stilleri ile ilgili herhangi bir öğeyle karşılaşılmamıştır.
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Genel olarak araştırma bulgularından elde edilen sonuçlara göre; ders ve öğretmen
kılavuz kitaplarının hazırlanması sürecinde öğrenme stillerinin göz önünde bulundurulmadığı
görülmüştür. Özellikle birarada yaşama kültürüne duyulan ihtiyaç dolayısıyla, bu anlayışı
benimsemiş ve özümsemiş, sağlıklı, düşünebilen bireyler yetiştirmek için nitelikli, bir eğitim
süreci şarttır. Etkili vatandaşlık ve demokrasi bilinci kazandırma noktasında okullar önemli
bir misyonu gerçekleştirirken eğitim paydaşları açısından da üzerinde özenle durulması
gereken konulardan bazıları, etkili ve nitelikli ders materyellari sağlamak ve öğrencinin
eğitim hayatı boyunca sahip olduğu potansiyelini verimli biçimde harekete geçirecek
çalışmalar yapmak, öğrencinin ders işleme sürecindeki ilgi ve ihtiyaçlarını bilmektir.
Dolayısıyla bu araştırmada, okullarda okutulmasına izin verilen ders kitaplarında, “öğrenmede
bireysel farklılıklar” faktörüne yeterli düzeyde önem verilmediği, ders kitaplarının öğrenci
merkezli bir anlayışla hazırlanmadığı tespit edilmiştir.
Öğrenme ve öğretme süreçlerinin nitelikli ve iyi yetişmiş öğretmenler tarafından
anlatılması ve ders işleme süreçlerinin öğretmen merkezli olarak dizayn edilmesi, etkili bir
vatandaşlık ve demokrasi eğitimi için yeterli olmayabilir. Yapılandırmacı eğitim modeline
göre oluşturulan 2004 öğretim programları, bütün dersler için öğrenci merkezliliği,
öğrenmede bireysel farklılıkları dikkate almayı ve uygun öğrenme ortamları için uygun
öğretim stratejileri geliştirmeyi, ders materyallerini öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarına göre dizayn
etmeyi tavsiye etmektedir (Tibbits, 2002; Power ve Allison, 2000). Günümüz eğitim
ihtiyaçları açısından öğrenci merkezli bir eğitim anlayışını kabul etmek zorunluluk haline
gelmiştir. Öğrenci merkezli eğitim anlayışı noktasında ise öğrencinin öğrenme stillerini
dikkate almak ve bu öğrenme stillerine uygun öğretme stratejileri geliştirmek gerekir. Böylece
öğrenme stillerinin belirlenmesi için de bazı testler ve ölçekler kullanılmalıdır. Yeterli ve
etkili ders materyallerine ulaşmak kadar o ders materyallerini kullanacak öğrencilerin seviye
ve yeterliliklerini bilmek de çok önemlidir. Öğrenmede bireysel farklılıklar noktasında
ihtiyaçları ve özellikleri bilinen öğrencilerin tespiti için geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmış
testler kullanılmalı, eğitim sürecindeki öğrencilerin öğrenme seviyeleri ve stilleri tespit
edilmelidir. Yapılan bazı araştırmalarda da (Oğuzkan, 1993; Gerard, 2003) vurgulandığı gibi
sağlıklı bir vatandaşlık ve demokrasi algısı oluşturmak için okullarda okutulan derslere ait
materyallerin yanında öğrenmede bireysel farklılıklar ve öğrenme stilleri konusunun göz
önünde bulundurulması, bu konular hakkında belli olgunluk düzeyine sahip bireyler
yetiştirilmesinde etkili olabilir.
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