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ÖZET

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim I. kademe görev yapan sınıf 
öğretmenlerinin yeni matematik programını değerlendirmelerine ilişkin 
görüşlerini incelemek, cinsiyet ve yerleşke değişkenlerinin öğretmenlerin 
görüşleri üzerine etkisini araştırmaktır. Bu çalışma, Afyonkarahisar il 
örnekleminde yapılmış ve bu çalışmaya toplamda 247 sınıf öğretmeni 
katılmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen sınıf öğretmenlerinin 
yeni matematik programını değerlendirmelerine ilişkin görüşlerini 
değerlendiren 30 maddeden oluşan likert-tipi bir ölçme aracı ile toplanmıştır.
Toplanan verilerin analizinde betimsel istatistikler ve tek yönlü varyans 
analizi kullanılmıştır.

Veri analizleri sonucunda, şu sonuçlara ulaşılmıştır: sınıf 
öğretmenlerinin yeni programı uygulamakta zorlandıkları ifade edilirken, 
yeni matematik programındaki etkinliklerin öğrencileri düşünmeye sevk 
ettiği, öğrencilerin derse karşı olan ilgilerini artırdığı, kavramların 
anlaşılmasında etkili olduğu ve öğrencilerin sosyalleşmesine katkıda 
bulunduğu belirtilmektedir. Bunlara ek olarak, öğrenci ders ve çalışma 
kitaplarında kullanılan dilin öğrenci düzeylerine uygun, açık ve anlaşılır 
olduğu ifade edilmektedir. Aynı zamanda da öğretmen kılavuz kitaplarının 
iyi hazırlandığı ve öğretmenlerin öğretim yöntemini şekillendirdiği ileri 
sürülmektedir. Fakat etkinlikler için gerekli olan materyallerin elde 
edilmesinde zorlanıldığı ve yeni programla aile-öğretmen iletişiminde 
önemli bir değişimin olmadığı belirtilmektedir. Bu araştırmada, yerleşke ve 
cinsiyetin sınıf öğretmelerinin yeni matematik programının 
değerlendirilmesine ilişkin görüşleri üzerine etkisi olmadığı görülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Yeni matematik programı (1–5); öğretmen 
görüşleri; yerleşke; cinsiyet; değerlendirme.
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