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ÖZET
Bu çalışmanın amaçları; Geleneksel sınıf öğretiminin yanı sıra verilen
Bilgisayar Destekli Öğretimin (BDÖ), yedinci sınıf öğrencilerinin: (i) Fen ve
Teknoloji dersi Elektrik konusu başarılarına etkisini belirlemek ve (ii) bilimsel
süreç beceri düzeyleri ile kişisel özellikler arasında anlamlı bir farklılık olup
olmadığını araştırmaktır. İki öğrenci grubu bu araştırmada rol almıştır. Yedinci
sınıf “Elektrik” ünitesinin hedefleri kontrol grubuna geleneksel yöntemle, deney
grubuna ise bilgisayar ortamında kazandırılmıştır. t – test analizi, iki grup
arasındaki Fen ve Teknoloji dersi başarısını karşılaştırmış ve BDÖ’den yararlanan
grubun daha başarılı olduğunu göstermiştir. Ayrıca veri analizinde BDÖ’in,
bilimsel süreç beceri düzeylerini ve cinsiyet ile arasındaki farkı belirlemek için
verilerin; t – testi, varyans analizi, aritmetik ortalama ve standart sapma
hesaplamaları yapılmıştır. Bilgisayar destekli öğretimin, öğrencilerin bilimsel
süreç becerilerini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir.
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GİRİŞ
Her geçen gün yeni bir teknolojik değişiklikle karşı karşıya kaldığımız
günümüzde toplumun kalkınmasına, ilerlemesine ve bireyin gelişmesine yardım
eden eğitim sistemini, toplum yapısını oluşturan sistemlerden ve teknolojik
değişikliklerden bağımsız kılmak mümkün değildir. Eğitimin amacı bireyde bilgi
birikimini sağlamak ve bireye bu bilgiden ne kadarını, nasıl ve hangi biçimde
kullanacağını göstermektir. Böylece birey çevresindeki olayların farkına varır ve
sahip olduğu bilgi ile bunları açıklamaya çalışır. Bunu sağlayabilmek için
günümüzde sıkça kullanılan geleneksel yöntem ile ders anlatımı yetersiz
kalmaktadır. Bu bağlamda eğitim teknolojisinden yararlanmakta fayda vardır.
Bilim, doğada oluşan tüm olayların sistematik olarak izlenmesi, akıl ve mantık
çerçevesinde izah edilmesi yönündeki tüm faaliyetlerdir. Teknoloji ise, insanın
doğayı egemenliği altına alması ve daha mutlu yaşam koşulları oluşturması için
bilimsel verilerin yol göstericiliğinde çevresini değiştirme faaliyetleri biçiminde
tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle teknoloji, fen bilimlerinin uygulamaya
yansımasıdır (Arslan, 2001).
Günümüz bilim ve teknoloji çağı olduğundan bu çağda verilen eğitimin de
bilimsel ve teknolojik niteliklere dayalı olması gerekmektedir. Toplumdaki sosyal,
politik ve ekonomik gelişmelerden etkilenen eğitim kurumlarının, teknolojik
değişmelere de aynı hızla uyum sağlaması beklenir. Öğrencileri toplumda üretken
rol almaya hazırlamak için, eğitim kurumları öğrencilere gereksinim duyacakları
bilgi ve becerileri vermek durumundadır. Yaşamış olduğumuz bilgi çağında
öğrencilerin söz konusu becerilere sahip olmaları, eğitim teknolojilerinden
yararlanmalarını zorunlu kılmaktadır. Eğitim teknolojisinin amacı, geniş
anlamıyla öğretme ve öğrenmeyi desteklemek, kolaylaştırmak ve öğrenciyi
güdülemektir (Özturk vd., 2004).
Bugün bütün dünyada iletişim teknolojisinin ilerlemesine paralel olarak,
fen bilimlerinin eğitiminde yeni arayışlar içine girilmiştir. Kesercioğlu ve
arkadaşları (2001) araştırmalarında; matematik, fen ve teknoloji entegrasyonunun
fen eğitiminde çok yararlı olacağını tespit etmişlerdir. Teknoloji ve fen

Örneklemi oluşturan öğrencilerin, bilimsel süreç beceri düzeylerini tespit
etmek amacıyla kullanılan bilimsel süreç becerileri testinin güvenirlik katsayısı
0.88 olup, 26 sorudan oluşmaktadır.
c) Verilerin Toplanması: Deneysel çalışmaya başlamadan önce başarı
testi ve bilimsel süreç becerileri ile ilgili ön-testler, Eskişehir İl Milli Eğitim
Müdürlüğünden alınan izin belgesi ile bizzat araştırmacı tarafından öğrencilere
uygulanmış ve gruplar ayrılmıştır. Uygulama, 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılının
birinci döneminde fen ve teknoloji derslerinde yapılmıştır. Yedinci sınıf
“Elektrik” ünitesinin hedefleri kontrol grubuna geleneksel yöntemle, deney
grubuna ise bilgisayar ortamında kazandırılmıştır. Uygulama sonrasında testler,
son-test olarak bir kez daha uygulanmış ve toplam 106 öğrenciye ulaşılmıştır.
d) Verilerin Analizi: Veri analizinde ortalama puanlar, bunlara ait standart
sapmalar, F katsayıları ve p değerlerinin hesaplanması için, SPSS 13.0 istatistik
programı kullanılarak verilerin analizi yapılmıştır. Bilimsel süreç beceri
düzeylerini ve kişisel özellikler ile arasındaki farkı belirlemek için verilerin; t –
testi, varyans analizi, aritmetik ortalama ve standart sapma hesaplamaları
yapılmıştır.
BULGULAR
Bu bölümde, araştırmanın amacına yönelik olarak yapılan analizler
sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Örneklemi oluşturan öğrencilerin
Bilgisayar Destekli Öğretimle elde ettikleri başarı ve kazandıkları bilimsel süreç
becerilerinin, geleneksel öğretim yöntemine göre farklılıkları araştırılmış ve
sonuçlar aşağıda tablolar halinde sunulmuştur.
1) Deney ve Kontrol Gruplarındaki Öğrencilerin Başarı ve Bilimsel
Süreç Becerileri Testi Verilerine Ait Bulgular
Deney ve Kontrol grupları arasındaki fen ve teknoloji dersi başarılarıyla
ve bilimsel süreç becerileriyle ilgili olarak ön-test / son-test sonuçlarının t - testi

analizinden elde edilen; aritmetik ortalama ( X ), standart sapma (S.S.) değerleri
ve testten alınabilecek en yüksek puan ile en düşük puanları tablo 2’de
gösterilmiştir.

Tablo 2. Başarı ve Becerilerin Toplamı İle İlgili Aritmetik Ortalama, En
düşük-En yüksek Puanları ve Standart Sapma Değerleri
(BT: Başarı Testi, BSB: Bilimsel Süreç Becerileri Testi)

Kontrol Grubu - BT
öntest
Kontrol Grubu - BSB
öntest
Kontrol Grubu - BT
sontest
Kontrol Grubu - BSB
sontest
Deney Grubu - BT öntest
Deney Grubu - BSB
öntest
Deney Grubu - BT
sontest
Deney Grubu - BSB
sontest

N

X

S.S.

En düşük En Yüksek

53

5.6981

3.32

0

14

53

14.6226

4.26

6

22

53

11.4717

4.43

4

28

53

14.8302

4.38

5

22

53

5.6038

2.57

1

11

53

15.981

4.31

7

23

53

18.6038

4.99

6

28

53

18.7547

4.02

7

23

2) Deney ve Kontrol Gruplarının Akademik Başarıları Arasında Öntestler Bakımından Anlamlı Bir Farklılık Var mıdır?

Sorusuna

İlişkin Bulgular
Tablo 3 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarına uygulanan ön-test fen
ve teknoloji dersi başarı puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır
(t=0,177, p>0,05). Bu sonuç, uygulamaya başlamadan önce deney ve kontrol
gruplarının fen bilgisi ön-test başarı puan ortalamalarının birbirine yakın
olduğunu göstermektedir. Buna bağlı olarak da, grupların ön bilgilerinin birbirine
oldukça yakın ve gruplar arası dağılımın homojen olduğu söylenebilir.

Tablo 3. Deney ve Kontrol Gruplarının Fen ve Teknoloji Dersi Ön-test
Başarı Puanları Arasındaki Fark ile İlgili Bulgular
GRUP

N

X

S.S.

Kontrol (A)

53

5.7

3.32

53

5.6

2.56

Deney (B)

t

sd

p

0.177

52

0.860

3) Deney ve Kontrol Gruplarının Akademik Başarıları Arasında Sontestler Bakımından Anlamlı Bir Farklılık Var mıdır?

Sorusuna

İlişkin Bulgular
Tablo 4 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarına uygulanan son-test fen
ve teknoloji dersi başarı puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık
bulunmuştur (t= -7,432, p<0,05). Tablo 3 ve Tablo 4 karşılaştırıldığında iki
grubun da ortalamaları yükselmiştir. Fakat deney grubundaki artış daha fazla
gözlenmiştir. Ayrıca farklılaşmanın da deney grubu lehine bulunması, uygulanan
bilgisayar destekli öğretimin başarılı olduğu ve geleneksel yönteme göre
akademik başarı yönünden daha iyi sonuçlar verdiğini göstermektedir.

Tablo 4. Deney ve Kontrol Gruplarının Fen ve Teknoloji Dersi Son-test
Başarı Puanları Arasındaki Fark ile İlgili Bulgular

GRUP

N

X

S.S.

t

sd

p

Kontrol (A)

53

11.47

4.43

-7.432

52

0.000

Deney (B)

53

18.60

4.99

4) Deney ve Kontrol Gruplarının Bilimsel Süreç Beceri Düzeyleri Öntestler Bakımından Anlamlı Bir Farklılık Göstermekte midir?
Sorusuna İlişkin Bulgular
Tablo 5 incelendiğinde, bilimsel süreç becerileri ile ilgili ön testler
bakımından herhangi bir anlamlı farklılık oluşmamıştır (t= -1.534, p>0.05). Bu
sonuç da, öğrencilerin bilimsel süreç beceri düzeylerinin birbirine yakın olduğunu
göstermektedir.
Tablo 5. Deney ve Kontrol Gruplarının Bilimsel Süreç Becerileri Ön-test
Puanları Arasındaki Fark ile İlgili Bulgular
GRUP

N

Kontrol (A)

53

14.6226

4.26175

Deney (B)

53

15.9811

4.31228

X

S.S.

t

sd

p

-1.534

52

0.131

5) Deney ve Kontrol Gruplarının Bilimsel Süreç Beceri Düzeyleri Sontestler Bakımından Anlamlı Bir Farklılık Göstermekte midir?
Sorusuna İlişkin Bulgular
Tablo 6. Deney ve Kontrol Gruplarının Bilimsel Süreç Becerileri Son-test
Puanları Arasındaki Fark ile İlgili Bulgular
GRUP

N

Kontrol(A)

53

14.8302

4.3841

Deney(B)

53

18.7547

4.0235

X

S.S.

t

sd

p

-4.757

52

0.000

Tablo 6 incelendiğinde, öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ile ilgili son
testler bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (t=-4.757,

p<0.05).

Bu farklılaşmanın deney grubu lehine çıkması sebebiyle bilgisayar

destekli öğretimin, bilimsel süreç becerilerini olumlu yönde etkilediği
söylenebilir.

6) Kontrol Grubunun Başarı ve Bilimsel Süreç Becerileri Ön-test ve
Son-test Puanlarının Cinsiyete Göre Farklılaşma Durumu
Tablo 7’ye göre, kontrol grubunun test başarılarında anlamlı farklılıklar
gözlenmemiştir (p>0.05). Böylece, bilimsel süreç becerileri ve başarı testlerinde
cinsiyet değişkeninin herhangi bir etkisinin olmadığı söylenebilir.
Tablo 7. Kontrol Grubundaki Kız ve Erkek Öğrencilerin Başarı ve
Bilimsel Süreç Becerileri Arasındaki Fark ile İlgili Bulgular
cinsiyet
BT – Ön KIZ
Test
ERKEK
BSB – Ön KIZ
Test
ERKEK
BT – Son KIZ
Test
ERKEK
BSB – Son KIZ
Test
ERKEK

N
20
33
20
33
20
33
20
33

X
6.1
5.4545
15.2
14.2727
12.4
10.9091
16.3
13.9394

S.S.
3.24281
3.4012
3.67924
4.59805
5.61389
3.52104
3.81272
4.52037

t

p

0.6894

0.498

0.8075

0.423

1.0672

0.294

2.0346

0.056

7) Deney Grubunun Başarı ve Bilimsel Süreç Becerileri Ön-test ve
Son-test Puanlarının Cinsiyete Göre Farklılaşma Durumu
Tablo 8 incelendiğinde, başarı testlerinde cinsiyet açısından anlamlı bir
farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Fakat bilimsel süreç becerileri testi açısından
bakıldığında,

hem

ön-test

hem

de

son-test

sonuçları

cinsiyete

göre

farklılaşmaktadır (p<0.05). Bu farklılık kız öğrenciler lehine olmuştur. Böylece

deney grubundaki kız öğrencilerin bilimsel süreç beceri düzeylerinin daha yüksek
olduğu söylenebilir.
Tablo 8. Deney Grubundaki Kız ve Erkek Öğrencilerin Başarı ve Bilimsel
Süreç Becerileri Arasındaki Fark ile İlgili Bulgular

BT – Ön
Test
BSB – Ön
Test
BT – Son
Test
BSB – Son
Test

Cinsiyet

N

X

S.S.

KIZ
ERKEK
KIZ
ERKEK
KIZ
ERKEK
KIZ
ERKEK

20
33
20
33
20
33
20
33

6.05
5.33
18.2
14.63
19.9
17.81
20.45
17.72

1.98614
2.85774
3.08818
4.42873
4.84388
4.99033
2.60516
4.40364

t

p

0.984

0.329

3.443

0.001

1.488

0.143

2.827

0.007

SONUÇ VE TARTIŞMA

Araştırmaya başlamadan önce deney ve kontrol gruplarındaki öğrenciler
arasında uygulanan ön-test sonuçlarına göre akademik başarı ve bilimsel süreç
becerileri açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu nedenle grupların
başlangıçtaki düzeyleri eşit olarak kabul edilmiştir.
Araştırmada etkisi incelenen bilgisayar destekli fen ve teknoloji
öğretiminin uygulandığı deney grubu ile geleneksel öğretimin yapıldığı kontrol
grubu arasında, akademik başarıları açısından deney grubu lehine anlamlı farklılık
ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucunda başlangıçta başarıları eşit iki gruptan;
deney grubundaki öğrencilerin bilgisayar destekli öğretim yöntemi uygulandıktan
sonra, kontrol grubundaki öğrencilere göre daha başarılı oldukları belirlenmiştir.
(Kontrol grubunun ortalaması 11,47 Deney grubunun ortalaması 18,6 p=0,00)
Geleneksel yöntemle ders işlenen kontrol grubu öğrencilerinin akademik

başarılarında, deney grubuna kıyasla daha az gelişme gözlenmiştir. Böylece,
bilgisayar destekli öğretim yönteminin, öğrencilerin ders başarılarını olumlu
yönde etkilediği sonucuna varılabilir. Bazı araştırmalarda da bu çalışmaya benzer
sonuçlar elde edilmiştir:
Demirer (2006), ilköğretim ikinci kademe öğrencilerine uyguladığı
çalışmasında bilgisayar destekli öğretim yöntemi ve geleneksel yöntemin erişi, fen
bilgisi dersine yönelik tutum, kazanılan davranışların kalıcılığı ve öğrenci başarısı
üzerine etkisini incelemiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre bilgisayar
destekli öğretim yöntemi erişi, kalıcılık ve öğrenci başarısı açısından geleneksel
yönteme göre daha etkili olmuştur. Olgun (2006), ilköğretim altıncı sınıf
öğrencilerine uyguladığı Bilgisayar Destekli Eğitimin öğrencilerin fen bilgisi
tutumları, bilişüstü becerileri ve başarılarına etkisini araştırmayı amaçladığı
yüksek lisans tez çalışmasında bilgisayar destekli fen öğretiminin öğrencilerin fen
bilgisine yönelik tutumlarını ve bilişüstü becerilerini olumlu yönde etkilediğini
tespit etmiştir. Öğrencilerin akademik başarıları da Bilgisayar Destekli Öğretimle
daha fazla artış göstermiştir. Tavukcu (2008), fen eğitiminde bilgisayar destekli
öğrenme ortamının öğrencilerin akademik başarı, bilimsel süreç becerileri ve
bilgisayar kullanmaya yönelik tutuma etkisini araştırdığı yüksek lisans tez
çalışmasında bilgisayar destekli fen öğretiminin öğrencilerin akademik başarı,
bilimsel süreç becerileri ve bilgisayara yönelik tutumlarını olumlu yönde
etkilediğini tespit etmiştir. Tekmen (2006) araştırmasında fizik dersinde
Bilgisayar Destekli Eğitimin öğrenci erişisine, derse karsı tutumlarına ve
kalıcılığa etkisini incelemiştir. Elde ettiği sonuçlara göre bilgisayar destekli
öğretim yöntemi öğrencilerin erişi düzeyi, derse karşı tutumları ve kalıcılık düzeyi
açısından geleneksel yönteme göre olumlu yönde etkilediğini tespit etmiştir.
Yukarıda sözü edilen çalışmalarda elde edilen sonuçlar, araştırmamızın
bulgularıyla paralellik göstermektedir.
Araştırmanın

diğer

bir

boyutunda,

bilgisayar

destekli

öğretimin

öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine etkisini araştırmak için, bilimsel süreç
becerileri testi deney ve kontrol gruplarına ön-test ve son-test olarak

uygulanmıştır. Bilimsel Süreç Becerileri ile ilgili sorularda puanlama; doğru (1)
ve yanlış (0) şeklinde yapılmıştır. Her beceri için toplam puan, soru sayısı
kadardır. Böylece, ön-testler uygulandıktan sonra yapılan analizler sonucunda,
deney ve kontrol grupları arasında bilimsel süreç beceri düzeylerinin anlamlı bir
farklılık göstermediği ve yeterli olduğu anlaşılmaktadır. Aydınlı’nın (2007)
yaptığı çalışmada 7. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerinin yeterli olduğu
ve Temiz & Tan’ın (2003) yaptıkları çalışmada, lise 1. sınıf öğrencilerinin sahip
oldukları bilimsel süreç becerilerinin yeterli olduğu sonucu ile paralellik
göstermektedir. Aydoğdu’ nun (2006) yaptığı çalışmada ise, öğrencilerin bilimsel
süreç beceri düzeylerinin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, yapılan
araştırma sonucu ile örtüşmemektedir.
Bilgisayar destekli öğretim yöntemi uygulandıktan sonra yapılan sontestlerin analizi sonucunda; başlangıçta bilimsel süreç beceri düzeyleri birbirine
yakın olan iki gruptan, deney grubundaki öğrencilerin bilgisayar destekli öğretim
yöntemi uygulandıktan sonra, kontrol grubundaki öğrencilere göre bilimsel süreç
beceri düzeylerinin arttığı belirlenmiştir (kontrol grubunun ortalaması 14,83;
deney grubunun ortalaması 18,75 p=0,00). Böylece, bilgisayar destekli öğretim
yönteminin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin, bilimsel süreç beceri
düzeylerinin daha yüksek olduğu ve olumlu yönde etkilendikleri görülmektedir.
Deney ve kontrol grubunda bulunan öğrencilerin akademik başarıları
cinsiyete göre bir farklılık göstermemektedir.
Kontrol grubunda bulunan öğrencilerin bilimsel süreç beceri düzeyleri
cinsiyete göre bir farklılık göstermezken, deney grubunda bulunan öğrencilerin
bilimsel süreç beceri düzeyleri, ön-test ve son-test olarak cinsiyete göre anlamlı
bir farklılık göstermiştir. Bu fark kız öğrenciler lehine olmuş ve kız öğrencilerin
bilimsel süreç becerilerinde erkek öğrencilerden daha başarılı olduğu saptanmıştır.
Araştırmanın bu bulgusu, Aydınlı’nın (2007) yaptığı çalışma ile uyuşmaktadır.
Bunun yanı sıra Aydoğdu (2006) çalışmasında, kız ve erkek öğrencilerin bilimsel
süreç beceri puanları arasında fark olmadığını ancak, erkek öğrencilerin kız

öğrencilere göre bilimsel süreç becerileri testinden, daha yüksek aritmetik
ortalamaya

sahip

öğrencilerin

sahip

olduklarını
oldukları

belirtmektedir.
bilimsel

süreç

Tatar

(2006)

becerilerinin,

çalışmasında,
öğrencilerin

cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediğini belirtmektedir. Walters &
Soyibo’nun (2001) çalışmasında, öğrencilerin verileri yorumlama, verileri
kaydetme, genelleme yapma, hipotez kurma ve değişkenleri belirleme becerileri
puanları ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Arslan’ın (1995)
ilkokul öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmada, kız ve erkek öğrencilerin bilimsel
süreç becerileri arasında fark gözlenmemiştir.
Bu araştırma ile elde edilen bulgular ışığında, yedinci sınıf fen ve teknoloji
dersi “Elektrik” konusunda bilgisayar destekli öğretimin, öğrencilerin akademik
başarılarını ve bilimsel süreç becerilerini olumlu yönde etkilediği söylenebilir.

ÖNERİLER

1. Bilgisayar, dersin tamamını hâkimiyeti altına almamalıdır. Bilgisayar ders
içersinde derse yardımcı ve destekleyici materyal olarak kullanılmalıdır.
2. Fen ve Teknoloji konularının içerikleri göz önüne alındığında, görsel ve işitsel
birçok anlatım yöntemi söz konusu olmaktadır. Laboratuar şartlarında
uygulanması güç ve masraflı olabilecek deneyler bilgisayar ortamına birebir
taşınarak simülasyon olarak sunulabilir. Bu da hem zamandan hem de masraftan
tasarruf sağlayarak, öğrencinin konuyu gözlemlemesini ve daha iyi anlamasını
sağlar.
3.Bu çalışmada “Elektrik” konusu üzerinde uygulamalar yapılmıştır. Bu ve
benzeri konularda laboratuar ortamında bazı güvenlik sorunları ortaya
çıkabilmektedir (elektrik çarpması vb.). Bunun önüne geçmek ve sınıf içi güvenli
bir ortam oluşturabilmek için, bu gibi konularda bilgisayar simülasyonlarından
yararlanılabilir

4. Bazı Fen ve Teknoloji ünitelerinde (atom, elektrik vs.), öğrencilerin
hafızalarında canlandırmaları güç olabilecek kavramlar bilgisayar ortamına
taşınarak, anlatımda daha görsel ve somut bir yöntem seçilebilir.
5. Öğrencilerin derse olan ilgisi bilgisayar destekli öğretimle daha da artmaktadır.
Bu da öğrencilerin akademik başarılarını yükseltmektedir.
6. Okullarımızın BDÖ konusundaki önemli sıkıntılarından biri de öğretmenlerin
bilgisayar kullanım yetersizlikleridir. Bunun için bilgisayar teknolojilerin
gelişimine paralel olarak üniversitelerin gerekli birimleriyle temasa geçilip hizmet
içi eğitimlere ağırlık verilmelidir.
7. Araştırma yalnızca bir ünite ile sınırlı tutulmuştur. Bununla ilgili daha geniş
çaplı araştırmalar yapılabilir.
8. Araştırma ilköğretim yedinci sınıf öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Daha
geniş öğrenci toplulukları ve farklı derslerde de uygulamalar yapılabilir.
9. Aile ve öğretmenin işbirliği içinde olması, öğrencilerin bilimsel süreç
becerilerini kazanmaları açısından önemli olması sebebiyle, ailelere ve
öğretmenlere bu konu hakkında bilgilerinin arttırılması amacıyla seminerler
düzenlenmelidir.
10. Okul

dışı

bilinçlendirilmelidir.

yaşantıların

zenginleştirilmesi

konusunda

aileler
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