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Özet 
Bu çalışmanın amacı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) öğretmenlerinin yapılandırmacı yöntem yeterlilik 

düzeylerini ve bunu etkileyen faktörleri belirlemektir. Veriler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve 

ortaöğretim okullarında çalışan 200 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninden  Yapılandırmacı Öğrenme ile 

ilgili Öğretmen Yeterliliği Ölçeği (Karadağ, 2007) ve Kişisel Bilgi Formu uygulanarak toplanmıştır. Araştırma 

sonuçlarına göre, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin yapılandırmacı yöntem yeterlilikleri genel ve alt 

boyutları açısından orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Cinsiyet, yaş, eğitim seviyesi, coğrafi bölge, görev yapılan  

okul türü, mezun olunan fakülte türü değişkenlerine göre oluşan gruplar arasında anlamlı fark bulunmazken; 

mesleki kıdem, öğretmenlik mesleğine ve yapılandırmacı yönteme ilişkin bilgi ve tutum düzeyi değişkenlerinin,  

öğretmenlerin yapılandırmacı yöntem yeterlilik düzeylerini anlamlı şekilde farklılaştırdığı sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Anahtar Sözcükler: Yapılandırmacı yöntem, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, öğretmen yeterlilikleri. 

 

 

THE EXAMINATION OF CONSTRUCTIVIST LEARNING SUFFICIENCY LEVELS 
OF RELIGIOUS CULTURE AND ETHICS KNOWLEDGE TEACHERS IN TERMS 

OF VARIOUS VARIABLES 
 
 
Abstract 
The aim of this study is to determine the levels of constructivist learning sufficiency of teachers of Religious 

Culture and Ethics Knowledge and the factors affecting constructivist learning approach. Data was collected 

from 200 teachers of Religious Culture and Ethics Knowledge, working in  primary and secondary schools, 

through  Teachers’ Sufficiency Scale (Karadağ, 2007), related to constructivist  learning  approach, and personal 

information forms. According to the results, it was found that the sufficiency of constructivist learning 

approach of teachers of Religious Culture and Ethics Knowledge were average in terms of general and sub-

dimensions of constructivist learning approach. Additionally, the variables, seniority system, the knowledge 

and attitude levels of teachers directed towards constructivist learning,  are the factors employed to predict 

the sub-dimensions of constructivist learning as no significant difference was found by sex, age, education 

level, geographical region and the type of faculty graduated and type of school worked in.  
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