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Giriş

Günümüzde bir yöntem olarak sınıf dışı eğitim giderek önem kazanmaktadır. 

Aslında doğa eğitimi / tabiatta eğitim bütün gelişmiş ülkelerde yaygındır. 

Bu tecrübelerden hareketle mevcut sınıf içi eğitimin zamanla bazı dersler ya 

da bazı derslerin belli konuları için sınıf dışı eğitim etkinlikleri öğrenme 

işlevinin hızlanması, pekiştirilmesi ve kalıcı hale gelmesi için çok sık 

başvurulan hususlardan biridir. 

Bütün bunlar için mevcut mekanlardan yararlanmak kadar, yeni oluşturulan 

mekanların da müfredata dahil edilmesi önemlidir. aksi takdirde özellikle 

kentlerde yapılan onca çalışma ve oluşturulan tesisler amaç dışı kullanılacak, 

eğitime katkısı olmayacaktır.

Araştırmada tarih, sosyal bilgiler ve özellikle inkılap tarihi dersleri için bu 

mekanların açık alan (sınıf dışı eğitim yeri) olarak nasıl kullanılabileceği, 

hangi mekanların hangi ders, ünite ve konular için değerlendirilebileceği 

üzerinde durulmuştur.



















TÜBİTAK Doğa Okulu 

kapsamında Samsun’da yine 

aynı şekilde öğretmenler ve 

onlara ilave olarak 

üniversitelerden doktora, 

yüksek lisans ve lisans 

öğrencileri ile yapılan arazi 

uygulamaları. 



Sonuç ve öneriler

Sosyal alanlarla ilgili derslere giren öğretmenlerinin ilgili müfredat 

çerçevesinde derslerini işlerken bulundukları ilden örnekler 

vermeleri önemlidir.  Bu hem öğrencilerin yaşadıkları mekanı 

tanımaları için önemli, hem de öğrendikleri ile yaşadıkları mekan 

arasında ilişki kurarak öğrenmenin kalıcı hale gelmesi bakımından 

mühimdir. 

Bunun için başta tarih, coğrafya, biyoloji, çevre sorunları gibi 

dersler olmak üzere, hemen bütün branşlarda öğreniyorum 

öğretiyorum projeleri gerçekleştirilebilir. Bunun için her ilde 

bulunan üniversiteler ile Milli Eğitim müdürlükleri arasında 

protokoller imzalanabilir, çok kolay şekilde de saha çalışmaları 

gerçekleştirilebilir. 

Arazi uygulamaları il içinde gerçekleştirileceğinden bunlar 

günübirlik olacak, bu da araç gideri ve öğle yemeği masrafı 

dışında herhangi bir maliyet içermeyecektir. 





Böylece;

-Üniversite öğretim üyeleri ile Milli Eğitim ve diğer özel okullarda 

çalışan öğretmenler arasında sıkı diyaloglar kurulacak, 

-Bilgiler güncellenecek, 

-Farklı illerden gelen öğretmenler geldikleri  ve görev yaptıkları 

yeri branşlarına göre daha yakından tanıyacaklar,

-Elde edilen sonuçlar söz konusu öğretmenlerin ortaokul ve lise 

öğrencilerini sınıf dışı eğitim alanı olarak bu uygulama 

alanlarına götürmeleri ile o ilde yaşayan öğrencilere aktarılacak,

-O öğrenciler de yaşadıkları mekanı (il ve ilçeyi / şehir ve 

kasabayı) problemleri, çözüm yolları, fırsatları ve potansiyelleri 

ile tanıma fırsatı bulacaklardır.
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