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Yaçam Temelli Probleme DayalÇ Öºretim
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Öz:
Bu çalÍómanÍn amacÍ Yaóam Temelli Probleme DayalÍ ÖÂretim’ in “Sindirim Sistemi” ve “DolaóÍm
Sistemi” ünitelerinin öÂretiminde öÂrenci baóarÍsÍna etkisini incelemektir. ÇalÍómada veri toplamak
amacÍyla araótÍrmacÍlar tarafÍndan geliótirilen Sindirim Sistemi BaóarÍ Testi (SSBT) ve DolaóÍm Sistemi
BaóarÍ Testi (DSBT)’nden yararlanÍlmÍótÍr. AyrÍca deney grubundan gönüllü olarak belirlenen 18 öÂrenci ile
yarÍ yapÍlandÍrÍlmÍó görüómeler yapÍlmÍótÍr. ÇalÍómanÍn örneklemini, Erzurum il merkezindeki bir
ortaöÂretim kurumunun 11. sÍnÍflarÍnda öÂrenim gören toplam 106 öÂrenci oluóturmaktadÍr. ÇalÍómada öntest/son-test kontrol gruplu yarÍ deneysel araótÍrma deseni kullanÍlmÍótÍr. Elde edilen bulgulara göre,
gruplarÍn uygulama sonrasÍnda her iki baóarÍ testine ait son test puanlarÍnda artÍó olduÂu görülmüótür.
Bununla beraber SSBT’ne ait bulgular öÂrencilerin son test puanlarÍ açÍsÍndan gruplar arasÍnda istatistiksel
olarak anlamlÍ bir farklÍlÍÂÍn olmadÍÂÍnÍ ortaya koymuótur. DSBT’ne ait bulgular incelendiÂinde ise gruplar
arasÍnda deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlÍ bir artÍó olduÂu ortaya çÍkmÍótÍr. Bunun yanÍnda
öÂrenciler ile yapÍlan yarÍ yapÍlandÍrÍlmÍó görüómeler neticesinde öÂrencilerin YTPDÖ uygulamalarÍna
yönelik çoÂunlukla olumlu görüó belirtmelerine raÂmen bazÍ konularda yöntemin dezavantajlÍ olduÂu
noktalar da belirlenmiótir.
Anahtar Sözcükler: yaóam temelli probleme dayalÍ öÂretim, sindirim sistemi, dolaóÍm sistemi

The Effect of Context- and Problem-Based Learning Activities on the Students’
Achievements
Abstract: The aim of this study is to investigate the effect of context- and problem-based teaching on
students’ achievements in Digestive System and Circulatory System units. The data were collected with
Digestive System Achievement Test (DSAT) and Circulatory System Achievement Test (CSAT). In addition,
semi-structured interview form was utilized for data collection. Within quasi-experimental research design,
the sample included in totally 106 11th graders from a secondary school in center of Erzurum. According
the findings from study, it was seen that students’ post-test scores from both achievement tests increased.
However, the findings from post-test DSAT indicated there was no statistically significant difference
between groups. In addition, the findings from CSAT indicated there was a statistically significant
difference between groups in favor of experimental group. Semi-structured interviews were also
determined that the students stated some disadvantages of CPBL despite the fact that they generally had
positive opinion about CPBL.
Keywords: context- and problem-based learning, digestive system, circulatory system
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Bilgi çaÂÍnÍn yaóandÍÂÍ günümüzde, bilim ve teknoloji alanÍndaki geliómelere paralel
olarak tüm dünya ülkelerinde olduÂu gibi ülkemizde de eÂitim alanÍnda birçok yenilik ve
deÂióiklik yapÍlmaktadÍr (Bilgi, 2010). Bu baÂlamda Millî EÂitim BakanlÍÂÍ’nÍn önemle
üzerinde durduÂu eÂitimde kalitenin yükseltilmesi konusu, özellikle 2000 yÍlÍndan itibaren
eÂitim sistemini geliótirmenin bir amacÍ haline gelmiótir (Gümüó ve Buluç, 2007). Bu amaç
doÂrultusunda 2004–2005 eÂitim-öÂretim yÍlÍndan itibaren ilköÂretimden baólayarak
okullarÍmÍzda eÂitim programÍnÍ yenileme yoluna gidilmió ve bu doÂrultuda
yapÍlandÍrmacÍ öÂrenme yaklaóÍmÍ temel alÍnmÍótÍr (AdÍgüzel, 2009).
Gngilizce’de “constructivism” olarak geçen yapÍlandÍrmacÍlÍk yaklaóÍmÍ, Türkiye’de
oluóturmacÍlÍk, yapÍlandÍrmacÍlÍk, yapÍsalcÍlÍk, yapÍcÍlÍk, bütünleótiricilik gibi birçok farklÍ
adla ifade edilmektedir (Gül, 2011). Bilginin bireyin öÂrenme sürecinde zihninde
yapÍlandÍrÍldÍÂÍnÍ savunan yapÍlandÍrmacÍ kuramÍn önde gelen isimlerinden biri olan
Piaget’e göre bilgi, zihnimizde önceden mevcut olan óemalarla ve deneyimlerimiz sonucu
oluóan óemalarÍn iliókilendirilip modifiye edilerek genióletilmesiyle elde edilir (Bodner,
1986). YapÍlandÍrmacÍlÍk, genel olarak öncülüÂünü Piaget’in yaptÍÂÍ “Biliósel
YapÍlandÍrmacÍlÍk”; Vygotsky’nin yaptÍÂÍ “Sosyal YapÍlandÍrmacÍlÍk” ve Von Glasersfeld’in
“Radikal YapÍlandÍrmacÍlÍk” olarak çeóitli óekillerde ele alÍnmaktadÍr (Ocak ve ÇÍnar, 2010).
Öte yandan alan yazÍnda “kültürel yapÍlandÍrmacÍlÍk”, “eleótirel yapÍlandÍrmacÍlÍk” ve
“Sibernetik yapÍlandÍrmacÍlÍk” yaklaóÍmlarÍndan da bahsedilebilir (Sadi-YÍlmaz, 2013).
YukarÍda ifade edilen yapÍlandÍrmacÍ yaklaóÍm türlerinden biri olan sosyal
yapÍlandÍrmacÍlÍkta öÂrenme, sosyal baÂlamda ele alÍnÍr. Sosyal yapÍlandÍrmacÍlÍk; yaóanÍlan
kültürü ve sosyal çevreyi, kióiler arasÍ etkileóimi, bu etkileóimin meydana gelmesinde ve
düóüncenin geliómesinde aracÍ olan dili temel ögeler kabul eden bir yaklaóÍmdÍr (Akyol,
2011). Sosyal yapÍlandÍrmacÍlÍÂÍn okullarda probleme dayalÍ öÂrenme, ióbirlikli öÂrenme,
proje tabanlÍ öÂrenme, durumlu öÂrenme, biliósel çÍraklÍk, yaóam (baÂlam) temelli öÂrenme
modelleri gibi çeóitli óekillerde uygulamalarÍna rastlanmaktadÍr (Baran, 2013).
YapÍlandÍrmacÍ öÂrenme anlayÍóÍnÍn en önemli uygulamalarÍndan birini temsil
yaklaóÍmlardan biri olan probleme dayalÍ öÂrenme (PDÖ), öÂrencilerin problem çözme
becerilerini geliótirmek ve konu ile ilgili temel bilgileri kazanmalarÍ için bir baÂlam olarak
problemlerin kullanÍlmasÍ ile karakterize bir öÂretme/öÂrenme yaklaóÍmÍ olarak
tanÍmlanabilir (Demirel ve Arslan-Turan, 2010, s:56). Genel olarak biliósel ve metabiliósel
öÂrenme ve öÂretmeyi birleótiren PDÖ’de yalnÍz ya da gruplar óeklinde olan öÂrenciler ilk
olarak problemi anlamaya ve buna yönelik çözümler bulmaya çalÍóÍrlar (Mathews-Aydinli,
2007). ÖÂrenciler sahip olduklarÍ öÂrenme nesnelerini tanÍmlamak için problem durumunu
ve senaryoyu kullanÍrlar. Böylelikle PDÖ yalnÍzca problem çözme için deÂil aynÍ zamanda
bilgiyi ve anlamayÍ arttÍrmak amacÍyla kullanÍlÍr (Wood, 2003). PDÖ yaklaóÍmÍ genel olarak
problem ile yüzleóme, baÂÍmsÍz çalÍómada kavrama ve probleme geri dönme adÍmlarÍnÍ
içermektedir (Wilkerson ve Feletti, 1989).
YapÍlandÍrmacÍlÍktan temelini alan ve son yÍllarda adÍnÍ sÍkça duyduÂumuz bir diÂer
uygulama olan BaÂlam Temelli ÖÂrenme (Context-Based Learning) ise, ders içeriklerinin
aktarÍlmasÍ sürecinde öÂrencilerin günlük yaóamlarÍnda karóÍlaótÍklarÍ çeóitli durumlardan
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yararlanÍlmasÍ olarak tanÍmlanmaktadÍr (Glynn ve Koballa, 2005). Ülkemizde BaÂlam
Temelli ÖÂrenme yaklaóÍmÍ ilk olarak Gazi Üniversitesi’nde 2006 yÍlÍnda yapÍlan VII. Ulusal
Fen Bilimleri ve Matematik EÂitimi Kongresinde Gilbert tarafÍndan sunulan bildiri ile yoÂun
bir çalÍóma alanÍ bulmuótur. Daha sonra 2007 yÍlÍnda Gstanbul’da yapÍlan I. Ulusal Kimya
EÂitimi Kongresi’nde Sözbilir ve arkadaólarÍ bildirileri eóliÂinde kongre katÍlÍmcÍlarÍyla
“Context-Based Learning” teriminin Türkçe karóÍlÍÂÍnÍ bulmaya çalÍómÍólar ve bu yaklaóÍma
‘Yaóam Temelli ÖÂrenme’ demeye karar vermiólerdir (Çam ve Özay-Köse, 2008).
Günümüzde bu yaklaóÍm çoÂunlukla Yaóam Temelli ÖÂrenme yaklaóÍmÍ adÍyla
kullanÍlmaktadÍr.
Yaóam temelli öÂrenme (YTÖ) yaklaóÍmÍ, öÂrencilerin günlük yaóamda karóÍlaótÍklarÍ bir
olayÍ veya günlük yaóamda kullandÍklarÍ ve yakÍndan tanÍdÍklarÍ teknolojik bir aracÍ temel
alarak ünitede geçen konu veya kavramlarÍn bu olay veya araç ile olasÍ baÂlantÍlarÍnÍ kuran
bir yaklaóÍmdÍr (Uzun, 2013, s:45). Bu yaklaóÍmda günlük yaóamdan örneklerle baÂlamlar
oluóturan bireyler bu baÂlamlarla ilgili deneyimler kazanarak baÂlamla öÂrenme
gerçekleómektedir (AyvacÍ, 2010; Bülbül ve Aktaó, 2013). Yaóam temelli yaklaóÍmda
öÂrenmenin doÂal ortamlarda ve ihtiyaç olduÂunda daha kolay, anlamlÍ ve kalÍcÍ olarak
gerçekleóeceÂi varsayÍlmaktadÍr (Topuz, Gençer, Bacanak ve KaramustafaoÂlu, 2013).
YTÖ’nin öÂrenme ortamlarÍnda kullanÍlmasÍnÍn önemli sebeplerinden birisi uygulama ve
teori arasÍndaki iliókileri göstermesidir (Acar ve Yaman, 2011; Çetin, 2014). YTÖ
yaklaóÍmÍnÍn amacÍ çeóitli aktivitelerle bilginin öÂrenciler tarafÍndan yapÍlandÍrÍlmasÍna ve
öÂrencilerin bilgilerini günlük yaóamda karóÍlaótÍklarÍ olaylara transfer edebilmesine
yardÍmcÍ olmaktÍr. ÖÂrenmenin gerçek yaóam baÂlamlarÍnÍn kullanÍlarak yapÍlandÍrmacÍ
öÂrenme teorileri ile ve sosyokültürel öÂrenme ile gerçekleótirilmesi bu yaklaóÍmÍn önemini
göstermektedir (Sadi-YÍlmaz, Othan ve Cantimur, 2014).
Özetle, sosyal yapÍlandÍrmacÍ kuramdan temelini alan YTÖ ve PDÖ, öÂrencinin
geçmióini önemsemekte ve öÂrenciyi sosyal çevresinden izole bir óekilde öÂrenme ortamÍna
geldiÂini kabul etmemektedir. ÖÂrenciler günlük yaóamdan kopuk olan bilgileri
somutlaótÍrmakta zorlanmaktadÍr. Buna yönelik olarak öÂrencinin gerçek yaóamÍndaki
baÂlamlarÍn sÍnÍfta öÂretilmeye çalÍóÍlan konuyla iliókilendirilmesinin öÂrencinin konuyu
daha kolay somutlaótÍracaÂÍ düóünülmektedir (Baran, 2013, s:9). Ancak yapÍlan araótÍrmalar,
okullarda özellikle fen derslerinde kavramlarÍn günlük hayattaki olaylarla iliókisi üzerinde
yeterince durulmadÍÂÍnÍ, fen biliminin öÂrencilerin gerçek dünya hakkÍndaki ilgilerini ve
meraklarÍnÍ geliótirmede ve sürdürmekte baóarÍsÍz olduÂunu göstermektedir (DemircioÂlu,
Vural ve DemircioÂlu, 2012). Nitekim dünya genelinde öÂrencilerin eÂitim durumlarÍnÍ
araótÍran PISA (Programme for International Student Assessment), TIMSS (Third
International Mathematics and Science Study) ve PIRLS (Progress in International Reading
Literacy Study) gibi uluslararasÍ öÂrenci deÂerlendirme programlarÍndan elde edilen
sonuçlara bakÍldÍÂÍnda, birçok ülkede fen öÂretiminde bazÍ problemlerle karóÍlaóÍldÍÂÍ
vurgulanmaktadÍr (Sadi-YÍmaz, 2013).
Alan yazÍn incelendiÂinde, fizik, kimya gibi diÂer fen alanlarÍ gibi biyoloji dersleri soyut
konular içermesi nedeniyle öÂrencilerin öÂrenme güçlüÂü çektiÂi, anlamakta zorlandÍÂÍ,
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baóarÍlarÍnÍn düóük olduÂu derslerin baóÍnda gelmektedir (Gül, 2011). DiÂer taraftan biyoloji
konularÍ içinde “Sistemler” konusuna ait üniteler, diÂer birçok biyoloji konusu gibi
kavramlar açÍsÍndan oldukça zengin bir potansiyele sahiptir. Bu nedenle söz konusu ünitede
yer alan kavramlara yönelik gerek öÂrencilerin gerekse öÂretmenlerin karmaóa yaóadÍÂÍ, bu
konuda çeóitli kavram yanÍlgÍlarÍna sahip olduklarÍ ve düóük baóarÍ gösterdikleri ileri
sürülmektedir (Gül, 2011; UÂur, 2010). Bu noktada özellikle günlük yaóamla iç içe olduÂu
düóünüldüÂünde, öÂrencilerin biyoloji dersindeki baóarÍ düzeylerini artÍrmak için yaóam
temelli probleme dayalÍ öÂretim etkili olabilir. Bu konu ile ilgili olarak ülkemizde fen
derslerinde PDÖ ve YTÖ uygulamalarÍna rastlanmaktadÍr (Baran, 2013; KoçakoÂlu, 2008;
Kutu, 2011; Tatar, Oktay ve Tüysüz, 2009; Yaman, 2009). Bununla beraber alan yazÍnda fizik,
kimya ve biyoloji dersleri ile ilgili YTÖ ve PDÖ’nin etkinliÂine yönelik çalÍómalar olsa da bu
yöntemlerin bir arada kullanÍldÍÂÍ uygulamalarÍn oldukça sÍnÍrlÍ sayÍda olduÂu dikkati
çekmektedir (Baran, 2013; Baran ve Sözbilir, 2017; Konu ve Gül, 2017).
Bilimin günlük yaóam içinde anlam kazanmasÍ ancak bilimsel düóünüó ve davranÍó
yetenekleri kazandÍracak yöntemlerle saÂlanÍr. Biyoloji dersi amaçlarÍnÍn temelinde,
yaóadÍÂÍ doÂal çevreye zarar vermeden hayatÍnÍ bilimsel düóünce üzerine kurabilen,
topluma uyumlu bireylerin yetiótirilmesi gerektiÂi göz önüne alÍndÍÂÍnda (AtÍcÍ ve Bora,
2002), günlük yaóamla iç içe olan biyoloji konularÍnÍn öÂretiminde önemli öÂretim yöntem
ve tekniklerinin kullanÍmÍ etkili olabileceÂi görülmektedir. Bu baÂlamda alan yazÍn
incelendiÂinde, biyoloji konularÍnÍn etkili bir óekilde öÂretilmesinde farklÍ öÂretim yöntem
ve tekniklerinin kullanÍmÍnÍn etkinliÂini ölçmeye yönelik çok sayÍda çalÍóma olduÂu
görülmektedir. Bununla beraber özellikle YTÖ yaklaóÍmÍnÍn biyoloji derslerinde kullanÍmÍna
yönelik oldukça sÍnÍrlÍ sayÍda çalÍómaya rastlanmaktadÍr (Acar ve Yaman, 2011; Çam ve
Özay-Köse, 2008; Gürsoy-KöroÂlu, 2011; Özay-Köse ve Çam-Tosun, 2011). Konuya biyoloji
dersinde yaóam temelli probleme dayalÍ öÂretim uygulamasÍnÍn etkinliÂi açÍsÍndan
bakÍldÍÂÍnda ise alan yazÍnda yine çok sÍnÍrlÍ sayÍda çalÍómaya ulaóÍlmÍótÍr (Konu ve Gül,
2017). Hâlbuki Tatar (2007)’Ín da ifade ettiÂi gibi, PDÖ uygulamalarÍ birçok duyu organÍna
hitap eden aktiviteleri içermesine raÂmen her öÂrenci üzerinde baóarÍlÍ olmayabilir. Bu
sebeple farklÍ öÂrenme stillerine hitap edebilen teknik ve aktivitelerle PDÖ uygulamalarÍnÍ
zenginleótirme amacÍyla çalÍómalar yapÍlabilir. Bu noktada, biyoloji dersine ait konularÍn
öÂretiminde yaóam temelli probleme dayalÍ öÂretim (YTPDÖ) uygulamalarÍnÍn etkinliÂinin
incelenmesine ihtiyaç olduÂu söylenebilir. Bununla beraber bu ders kapsamÍnda ele alÍnan
konularÍn özellikle YTPDÖ ile öÂretiminin, bu süreçte baóarÍyÍ yakalama adÍna daha da
etkili olacaÂÍ muhtemeldir.
AraótÍrmanÍn Problemi
Sindirim Sistemi ve DolaóÍm Sistemi ünitelerinin öÂretiminde yaóam temelli probleme
dayalÍ öÂretimin (YTPDÖ) uygulandÍÂÍ DG ile yapÍlandÍrmacÍ yaklaóÍma dayalÍ öÂretimin
uygulandÍÂÍ KG öÂrencilerinin baóarÍlarÍ arasÍnda anlamlÍ bir farklÍlÍk var mÍdÍr?
AraótÍrmanÍn birinci alt problemi. “Sindirim Sistemi” ünitesinin öÂretimine yönelik
yapÍlan uygulamalarÍn sonunda DG ve KG öÂrencilerinin baóarÍ testine ait puanlarÍ arasÍnda
anlamlÍ bir farklÍlÍk var mÍdÍr?
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AraótÍrmanÍn ikinci alt problemi. “DolaóÍm Sistemi” ünitesinin öÂretimine yönelik
yapÍlan uygulamalarÍn sonunda DG ve KG öÂrencilerinin baóarÍ testine ait puanlarÍ arasÍnda
anlamlÍ bir farklÍlÍk var mÍdÍr?
Yöntem
AraótÍrma Deseni
Bu çalÍómada ön-test/son-test kontrol gruplu yarÍ deneysel araótÍrma deseni
kullanÍlmÍótÍr. Bu araótÍrma deseni özellikle eÂitim alanÍndaki araótÍrmalarda, bütün
deÂiókenlerin kontrol altÍnda tutulmasÍnÍn mümkün olmadÍÂÍ durumlarda saÂladÍÂÍ
avantajlardan dolayÍ sÍklÍkla tercih edilmektedir (Aydede ve Matyar, 2009; McMillian ve
Schumacher, 2010). Bu çalÍómada da her bir sÍnÍftaki öÂrenci daha önce belli olduÂu için
öÂrencilerin rastgele deney ve kontrol gruplarÍna aktarÍlmasÍ mümkün olamayacaÂÍndan bu
desen tercih edilmiótir.
KatÍlÍmcÍlar
YarÍ deneysel araótÍrma deseninin kullanÍldÍÂÍ çalÍóma, Erzurum il merkezinde bulunan
bir devlet okulunun 11. sÍnÍf öÂrencilerinin katÍlÍmÍyla gerçekleótirilmiótir. YarÍ deneysel
çalÍómalarda araótÍrmacÍ gruplarÍ yapay olarak oluóturamayacaÂÍ için bu tür çalÍómalar
gruplarÍn yansÍz seçimini kapsar. AraótÍrmacÍ var olan gruplardan birini yansÍz olarak
deney grubu, diÂerini ise kontrol grubu olarak seçer ve her iki gruba da ön testleri uygular.
YalnÍzca deney grubunda gerçekleótirilen deneysel etkinliklerden sonra son testleri gruplara
uygulayarak aralarÍndaki farklÍlÍklarÍ deÂerlendirir (Creswell 2005, Akt. ErdoÂan ve kengül,
2017: 267). Buna göre söz konusu okulda bulunan dört adet 11. sÍnÍftan rastgele ikisi deney,
ikisi kontrol grubu olarak atanmÍó olup (Tablo I), çalÍómanÍn uygulamasÍ 2015-2016 öÂretim
dönemi bahar yarÍyÍlÍnda yapÍlmÍótÍr.
Tablo I
Deney ve Kontrol Grubu ÖÂrencilerinin Cinsiyet ve SÍnÍflara Göre DaÂÍlÍmÍ
Gruplar
Deney Grubu
(DG)

Kontrol Grubu
(KG)

SÍnÍflar
11B
11D
11A
11C

Cinsiyet
KÍz
Erkek
KÍz
Erkek
KÍz
Erkek
KÍz
Erkek

N
13
17
19
10
11
12
13
11

Toplam

59

47

Veri Toplama AraçlarÍ
1) Sindirim Sistemi BaóarÍ Testi (SSBT): BaóarÍ testi, araótÍrmacÍlar tarafÍndan MEB
ortaöÂretim 11. sÍnÍf biyoloji öÂretim programÍ ve ders kitabÍ dikkate alÍnarak hazÍrlanmÍótÍr.
YapÍlan incelemeler sonucunda araótÍrmacÍlar tarafÍndan baólangÍçta 100’ün üzerinde soru
tespit edilmiótir. Söz konusu sorular hem üniversite girió sÍnavÍnda çÍkmÍó sorulardan hem
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de tanÍnmÍó yayÍnevleri tarafÍndan basÍlan soru bankasÍ türünde kitaplardan uzmanlarca
hazÍrlanmÍó sorular arasÍndan seçilmiótir.
Daha sonra seçilen bu sorular Atatürk
Üniversitesi KazÍm Karabekir EÂitim Fakültesi Biyoloji EÂitimi anabilim dalÍndan görev
yapan iki uzman öÂretim elemanÍ (1 Prof. Dr., 1 Doç. Dr.) tarafÍndan incelenmió, bazÍ sorular
çÍkarÍlmÍó bazÍlarÍnda ise düzeltmeler yapÍlmÍótÍr. Böylece dil ve kapsam açÍsÍndan da
sorularÍn geçerliÂi saÂlanmaya çalÍóÍlmÍótÍr. YapÍlan incelemeler sonunda MEB ortaöÂretim
11. sÍnÍf biyoloji öÂretim programÍnda belirtilen kazanÍmlar ve bu kazanÍmlara yönelik
kavramlar göz önünde bulundurularak toplam 40 adet beó seçenekli çoktan seçmeli soru
belirlenmiótir. SonrasÍnda ise SSBT’nin pilot uygulamasÍ çalÍómanÍn katÍlÍmcÍlarÍndan farklÍ
olan 45 kióilik bir öÂrenci grubuna uygulanmÍótÍr. Pilot uygulamalar için genió bir örneklem
grubuna ulaóÍlamadÍÂÍndan seçilen az sayÍda öÂrencinin uygulamaya gönüllü katÍlÍmlarÍ
saÂlanarak ve titizlikle sorularÍ cevaplandÍrmasÍ saÂlanarak elde edilen verilerin güvenirliÂi
artÍrÍlmaya çalÍóÍlmÍótÍr. Uygulama sonrasÍnda elde edilen veriler için öncelikle madde
güçlük indeksi ve madde ayÍrt edicilik indeksleri hesaplanarak madde analizi yapÍlmÍótÍr.
Söz konusu indekslerin deÂerlendirilmesinde dikkate alÍnan aralÍklar için ÇalÍk ve Ayas
(2003) tarafÍndan belirtilen kriterler dikkate alÍnmÍótÍr. Buna göre;
Madde güçlük indisi:
0.29 ve altÍ olan maddeler; Çok zor
0.30-0.49 olan maddeler; Orta güçlükte
0.50-0.69 olan maddeler; Kolay
0.70-1.00 olan maddeler; Çok kolay
Madde ayÍrt edicilik indisi:
0.40 veya daha yüksek olan maddeler; Madde çok iyi, düzeltilmesi gerekmez,
0.30-0.40 arasÍnda olan maddeler; Gyi, düzeltilmesi gerekmez,
0.20-0.30 arasÍnda olan maddeler; Madde zorunlu hallerde aynen kullanÍlabilir veya
deÂiótirilebilir,
0.20’den daha küçük olan maddeler; Madde kullanÍlmamalÍdÍr veya yeniden
düzenlenmelidir,
SÍfÍr veya negatif olan maddeler; Teste dâhil edilmez.
Madde analizleri sonucunda ÇalÍk ve Ayas (2003) tarafÍndan belirtilen kriterlere göre 14
soru testten çÍkarÍlmÍótÍr. Bununla beraber 2 adet sorunun madde güçlük ve madde ayÍrt
edicilik indisleri aynÍ olmakla beraber, sorunun içerdiÂi kazanÍmlar nedeniyle sorulardan
biri testten çÍkarÍlmÍótÍr. En son aóamada ise 5 adet düzeltilerek test kapsamÍnda
bÍrakÍlmÍótÍr. Buna göre son óekli verilen ve toplam 25 sorudan oluóan SSBT’nin ortalama
güçlüÂü 0.44, ortalama ayÍrt ediciliÂi 0.36 olarak hesaplanmÍótÍr. Madde analizi yapÍldÍktan
sonra testin güvenirlik analizleri yapÍlmÍótÍr. Analizler sonucunda testin KR-20 güvenirlik
katsayÍsÍ 0.745 olarak hesaplanmÍótÍr. SSBT’nin nihai óeklinde yer alan sorularÍn kazanÍmlara
göre daÂÍlÍmÍ Tablo II’de verilmektedir.
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Tablo II
SSBT SorularÍnÍn KazanÍmlara Göre DaÂÍlÍmÍ
.D]DQÕPODU
11.2.4.1. Sindirim sistemindeki organlarÍn yapÍsÍnÍ ve ióleyióini
kavrar.
11.2.4.2. Sindirim sisteminin saÂlÍklÍ yapÍsÍnÍn korunmasÍ için
çÍkarÍmlarda bulunur.

Testteki Sorular
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24
4, 17, 25

2) DolaóÍm Sistemi BaóarÍ Testi (DSBT): DSBT çalÍómayÍ yürüten araótÍrmacÍlar
tarafÍndan SSBT’ne benzer süreçlerden geçirilerek hazÍrlanmÍótÍr. Testin sorularÍnÍn
belirlenmesinde MEB ortaöÂretim 11. sÍnÍf biyoloji öÂretim programÍ ve ders kitabÍ dikkate
alÍnmÍótÍr. AraótÍrmalar sonunda yaklaóÍk 100’ün üzerinde soru tespit edilmió ve bu sorular
Atatürk Üniversitesi KazÍm Karabekir EÂitim Fakültesi Biyoloji EÂitimi anabilim dalÍndan
görev yapan iki uzman öÂretim elemanÍ (1 Prof. Dr., 1 Doç. Dr.) tarafÍndan incelenmiótir.
Uzman görüóleri doÂrultusunda yapÍlan incelemeler esnasÍnda MEB ortaöÂretim 11. sÍnÍf
biyoloji öÂretim programÍnda belirtilen kazanÍmlar ve bu kazanÍmlara yönelik kavramlar da
göz önünde bulundurularak toplam 40 adet beó seçenekli çoktan seçmeli soru belirlenmiótir.
SonrasÍnda ise hazÍrlanan testin 40 soruluk deneme formunun 45 öÂrenci ile yapÍlan pilot
uygulamasÍ neticesinde toplam 15 soru testten çÍkarÍlmÍótÍr. Bununla beraber 4 soru ise
düzeltilerek test kapsamÍnda bÍrakÍlmÍótÍr. Buna göre son óekli verilen ve toplam 25 sorudan
oluóan DSBT’nin ortalama güçlüÂü 0.38, ortalama ayÍrt ediciliÂi 0.34 olarak hesaplanmÍótÍr.
Madde analizi yapÍldÍktan sonra testin güvenirlik analizleri yapÍlmÍótÍr. Analizler
sonucunda testin KR-20 güvenirlik katsayÍsÍ 0.727 olarak hesaplanmÍótÍr. DSBT’nin nihai
óeklinde yer alan sorularÍn MEB 11. sÍnÍf biyoloji öÂretim programÍnda belirtilen
kazanÍmlara göre daÂÍlÍmÍ Tablo III’de verilmektedir.
Tablo III
DSBT SorularÍnÍn KazanÍmlara Göre DaÂÍlÍmÍ
KazanÍmlar
11.2.5.1. Kalp, kan ve damarlarÍn yapÍ, görev ve ióleyióini kavrar.
11.2.5.2. Kalp, kan ve damarlarÍn saÂlÍklÍ yapÍsÍnÍn korunmasÍ
için çÍkarÍmlarda bulunur.
11.2.5.3. Lenf dolaóÍmÍnÍ açÍklar ve kan dolaóÍmÍ ile iliókilendirir.
11.2.5.4. BaÂÍóÍklÍk çeóitlerini bilir, vücudun doÂal koruma
mekanizmalarÍnÍn bulunduÂunu fark eder.

Testteki Sorular
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 25
20, 24
11, 12
16, 17, 18, 23

3) YarÍ YapÍlandÍrÍlmÍó Görüóme Formu (YYGF): AraótÍrmada uygulamalar
tamamlandÍktan sonra deney grubuna dâhil olan sÍnÍflardan son-test baóarÍ puanlarÍna göre
en yüksek, orta ve en düóük puan alan 3'er öÂrenci olmak üzere gönüllü olan toplam 18
öÂrenci (11 kÍz, 7 erkek) ile yaklaóÍk 15-20 dakika süren görüómeler yapÍlmÍótÍr. AraótÍrmada
kullanÍlan görüóme formunda sekiz soru yer almaktadÍr. Alan yazÍndaki benzer
çalÍómalardan yararlanÍlarak hazÍrlanan sorular, öÂrencilere uygulanan diÂer ölçme
araçlarÍndan elde edilen verileri destekleme adÍna, öÂrencilerin uygulanan yöntem ve
etkinliklerde ilgilerini çeken ve etkili bulduklarÍ noktalarÍ ya da aksi görüólerini ortaya
çÍkarmayÍ amaçlamaktadÍr. Görüóme formunun hazÍrlanmasÍ aóamasÍnda iki alan eÂitimi
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uzmanÍ ve üç 11. sÍnÍf öÂrenci ile görüóme yapÍlarak sorularÍn anlaóÍlÍrlÍÂÍ gözden
geçirilmiótir.
ÖÂretim Materyali Olarak KullanÍlan Senaryolar
ÇalÍómada uygulama sürecinde öÂretim programÍnda belirtilen kazanÍmlara yönelik
kavramlar da göz önünde bulundurularak öÂretilmesi hedeflenen “Sindirim Sistemi”
konusu için 3 adet ve “DolaóÍm Sistemi” konusu için 9 adet olmak üzere toplam 12 adet
senaryo geliótirilmiótir. SenaryolarÍn bir kÍsmÍ internet, gazete vb. kaynaklardan (Reece vd.,
2011) faydalanÍlarak oluóturulurken bir kÍsmÍ ise araótÍrmacÍlar tarafÍndan uzman görüóleri
alÍnarak hazÍrlanmÍótÍr. Her bir senaryoda o konuya ait anahtar kavram ve kazanÍmlarÍ
içeren açÍk uçlu sorular sorulmuótur. Senaryolardaki baólÍklar oluóturulurken hangi
kazanÍma uygun hazÍrlanÍyorsa o kazanÍm için öÂrencilerde ilgi ve merak uyandÍracak
baólÍklar oluóturulmuótur. Senaryolarda görsel olarak öÂrencinin ilgisini çekebilmesi için de
her senaryodaki baólÍklara uygun resimler bulunmaktadÍr. Senaryolardaki resimlerin bir
kÍsmÍnda kullanÍlan resimler gerçektir ve ilgili kaynak alt kÍsmÍnda verilmiótir. HazÍrlanan
senaryolar biyoloji eÂitimi alanÍnda uzman iki öÂretim elemanÍna incelettirilerek uzman
görüóleri alÍnmÍótÍr. Uzman görüóleri doÂrultusunda senaryolara son óekli verilmiótir (Ek 1).
ÇalÍómada ayrÍca öÂrencilerin, süreç boyunca onlardan beklenenlerden haberdar olmalarÍ ve
buna göre davranÍólarÍnÍ düzenlemelerini saÂlamak amacÍyla Tatar (2007)’Ín çalÍómasÍnda
kullanÍlan kendini ve grup üyelerini deÂerlendirme ölçekleri ile probleme dayalÍ öÂrenme
yapraklarÍndan da yararlanÍlmÍó olup bu çalÍómada söz konusu veri toplama araçlarÍndan
elde edilen bulgulara yer verilmemiótir.
Uygulama Süreci
ÇalÍómanÍn ikinci araótÍrmacÍsÍ tarafÍndan yürütülen uygulama süreci, 1 hafta ön-test, 7
hafta uygulama (YTPDÖ ve MEB 11. sÍnÍf biyoloji öÂretim programÍnda öngörülen yöntem),
1 hafta son-test uygulamasÍ ve 1 hafta yarÍ yapÍlandÍrÍlmÍó görüóme süreci olmak üzere
toplam 10 hafta sürmüótür. Ön-test uygulamalarÍnda, deney ve kontrol grubuna SSBT, DSBT
uygulanÍrken; aynÍ ölçme araçlarÍ uygulamalarÍn sonunda her iki gruba son test olarak
yeniden uygulanmÍótÍr. Bununla beraber uygulama sonrasÍnda deney grubundaki gönüllü
bazÍ öÂrencilerle yarÍ yapÍlandÍrÍlmÍó görüómeler yapÍlmÍótÍr.
Kontrol grubundaki uygulamalar. Kontrol grubunda iólenen dersler öÂretim
programÍnda belirtilen óekliyle yapÍlandÍrmacÍ yaklaóÍma göre iólenmiótir. ÇoÂunlukla
dersler sÍnÍf içerisinde gerçekleómió olup ara ara biyoloji laboratuvarÍna da götürülerek
Sindirim Sistemi ve DolaóÍm Sistemi ile alakalÍ uygulamalar yapÍlmÍótÍr. Konulara
baólamadan öÂrencilere merak uyandÍrmak ve ön bilgileri ortaya çÍkarmak için çeóitli
sorular sorulmuótur. Bununla ilgili olarak ders kitabÍnda araótÍrÍnÍz kÍsmÍnda yer alan
(örneÂin; midenin bir bölümü hatta tamamÍ alÍndÍÂÍnda bile insanlarÍn yaóamlarÍnÍ
sürdürebilmeleri mümkündür. Böyle bir durumdaki insan nasÍl beslenir? Nelere dikkat
etmelidir?) sorulardan da yararlanÍlmÍótÍr. Böylece sÍnÍfta hem tartÍóma ortamÍ oluóturulmuó
hem de ön bilgi düzeyinde birtakÍm açÍklamalar yapÍlmÍótÍr. ÖÂrencilerin konu ile ilgili
verdikleri bilgileri toparlanarak araótÍrmacÍ tarafÍndan tekrarlanmÍó ve buraya kadar
takÍldÍklarÍ noktalar sorulmuótur. Herhangi bir öÂrenciden soru gelmeyince derse devam

52

Yaóam Temelli Probleme DayalÍ ÖÂretim

edilmiótir. Uygulama sürecinde ayrÍca yeri geldiÂinde kÍsa videolar (örneÂin; midesi alÍnan
bir insanda neler olduÂu) izletilmiótir. AyrÍca, konu ile ilgili çeóitli organ modelleri sÍnÍfa
getirilmió, düz anlatÍmdan uzaklaóarak sÍnÍftaki öÂrencilerin daha çok duyusuna hitap
ederek öÂrenmenin kolaylaótÍrÍlmasÍ ve ilgi çekici hale getirilmesi saÂlanmÍótÍr. Ders
kitabÍnda yer alan etkinliklerin birçoÂu ise laboratuvarda yaptÍrÍlmÍótÍr (örneÂin; yaÂlarÍn
sindirimi). ÖÂrencilerin ön bilgileri kontrolü ve eksik bilgilerinin giderilmesinin ardÍndan
öÂretmen konu ile ilgili kavram ve bilgilerin öÂretimini saÂlamÍótÍr. YanÍ sÍra uygulamalar
esnasÍnda ders kitabÍnda yer alan “bunlarÍ biliyor musunuz?” (örneÂin; yemekten hemen
sonra aÂÍr egzersiz yapmak ya da uzanmak asidik mide sÍvÍsÍnÍn yemek borusuna çÍkmasÍna
neden olur. Bu da yemek borusuna zarar verebilir) kÍsÍmlarÍna dikkat çekilmiótir. ÖÂrenciler
bu kÍsÍmlarda tartÍómalarda bulunmuótur ve gerekli yerler dersi yürüten araótÍrmacÍ
tarafÍndan vurgulanmÍótÍr. Uygulama süreci boyunca sürekli olarak öÂrencilerin konu ve
kavramlar üzerinde düóünmeleri, açÍklama yapmalarÍna fÍrsat verilmiótir. Her dersin
sonunda ise öÂrencilere dersin baóÍnda verdikleri cevaplarla uygulama sonrasÍ bilgileri
karóÍlaótÍrÍlarak eksik bilgilerinin tamamlanmasÍ saÂlanmÍótÍr. Konuyla alakalÍ yanlÍó
bilinenler ve doÂrular açÍklanarak konular araótÍrmacÍ tarafÍndan toparlanmÍó ve
özetlenmiótir. ÖÂrencilere eklemek ya da sormak istediÂiniz óeyler var mÍ? óeklinde soru
sorularak istedikleri/anlamadÍklarÍ yerlere tekrar deÂinilmiótir. Bir sonraki derse hazÍrlÍk
amacÍyla öÂrencilerden ders kitabÍnda yer alan etkinlikler kÍsmÍnÍn incelenmesi istenmiótir.
Deney grubundaki uygulamalar. Deney grubunda uygulamalara baólamadan önce
öÂrencilere YTPDÖ hakkÍnda gerekli bilgiler verilmió, izleyecekleri yollar açÍklanmÍótÍr.
Buna göre örneÂin, dersin baóÍnda verilen senaryo ve probleme dayalÍ öÂrenme yapraklarÍ
ile baólayacaklarÍ açÍklanmÍótÍr. Gruplar senaryolarÍ ve probleme dayalÍ öÂrenme
yapraklarÍnÍ doldurduktan sonra ise grup sözcüsü tarafÍndan senaryolardaki sorularÍn
açÍklanmasÍ gerektiÂi söylenmiótir. DiÂer taraftan, senaryolar okunup sorularÍ
doldurulmadan probleme dayalÍ öÂrenme yapraklarÍnÍn doldurulmasÍ gerektiÂi, ayrÍca
uygulama sürecinde yararlanacaklarÍ kaynaklarÍn verileceÂi vb ye yönelik açÍklamalar da
yapÍlmÍótÍr. Gerekli bilgiler verildikten sonra öÂrenciler arasÍnda gruplandÍrma yapÍlmÍó ve
gruplar tayin edilirken Tatar (2007)’Ín ifade ettiÂi óekilde öÂrencilerin kendi içinde heterojen,
gruplar arasÍ homojen bir görünüm meydana gelmesi saÂlanmÍótÍr. Her grupta hem kÍz hem
de erkek öÂrenci bulunmasÍna özen gösterilmiótir. Her bir grup küme çalÍómasÍ yapacak
óekilde sÍnÍf içerisinde oturma düzeni ayarlanmÍótÍr. Her bir gruptan kendilerine bir takÍm
kaptanÍ ve bir grup ismi belirlemeleri istenmiótir. Her iki sÍnÍftan toplam 9 grup ile
etkinlikler yapÍlmÍótÍr. ÖÂrencilere ellerindeki materyalleri (senaryo, probleme dayalÍ
öÂretim materyali vb) doldurmalarÍ için yararlanabilecekleri ders notlarÍ, kitaplar,
ansiklopediler, modeller vb. daÂÍtÍlmÍótÍr.
Derse baólarken ilk olarak konuya dikkat çekmek amacÍyla örneÂin; kÍsa bir olay
anlatarak bu örnek üzerinden öÂrencilere soru sorulmuótur. ÖÂrencilerin fikirleri alÍndÍktan
sonra konuyla ilgili senaryolar ve probleme dayalÍ öÂrenme yapraklarÍ (Ek 2) daÂÍtÍlmÍó ve
verilen kaynaklar yardÍmÍyla her grup tarafÍndan ió birliÂi içerisinde çalÍóarak, senaryolarda
yer alan sorularÍ ve probleme dayalÍ öÂrenme yapraklarÍndaki ilgili kÍsÍmlarÍ doldurmalarÍ
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istenmiótir. Senaryo ve probleme dayalÍ öÂrenme yapraklarÍnÍ cevaplandÍrÍrken
kullanacaklarÍ materyal, maket vb den her grubun istifade etmesi saÂlanmÍótÍr. Probleme
dayalÍ öÂrenme yapraklarÍnÍ doldururken senaryolar okunmuó ve kaynaklardan
faydalanÍlmÍótÍr. Bu esnada araótÍrmacÍ tarafÍndan öÂrencilere rehberlik yapmÍótÍr. Her grup
ilgili materyalleri doldururken probleme dayalÍ öÂrenme yapraÂÍnda yer alan hipotez
kÍsmÍnda tartÍómalarda bulunmuó ve ders bitiminde probleme dayalÍ öÂrenme yapraklarÍ
araótÍrmacÍ tarafÍndan toplanmÍótÍr.
Gruplar anlatÍlacak konuya ait senaryo ve probleme dayalÍ öÂrenme yapraÂÍnÍ
tamamladÍktan sonra araótÍrmacÍ tarafÍndan konuyla alakalÍ ve öÂrencileri düóündüren
birkaç soru sorulmuótur. ÖrneÂin; sindirim sisteminde aÂÍz ve dióler kÍsmÍnÍ anlatÍrken;
“Babaannelerimizin ve yaólÍlarÍn dióleri bulunmamaktadÍr, yemek yerken ne gibi sÍkÍntÍlar
yaóamaktadÍrlar?” ya da “Safra kesesini anlatmadan önce ailenizde safra ameliyatÍ geçiren
oldu mu?”, “SafrasÍ alÍnan bir insan yaóamaya devam eder mi?”, “SafrasÍ alÍnan kióilerde ne
tür sÍkÍntÍlar yaóadÍklarÍnÍ gördünüz?” gibi sorulan sorularÍn günlük yaóamla alakalÍ
olmasÍna dikkat edilmiótir. ÖÂrencilerden alÍnan cevaplar neticesinde konu anlatÍlmaya
baólanmÍótÍr. AraótÍrmacÍ dersi anlatÍrken konularÍ günlük yaóamla iliókilendirmió ve sÍk sÍk
videolardan da faydalanmÍótÍr. Her grubun takÍm kaptanÍ tahtaya çÍkarak senaryodaki ilk
soruya nasÍl cevap verdikleri ve neden bu óekilde düóündükleri açÍklamÍótÍr. Daha sonra
senaryodaki diÂer sorular da bu óekilde devam edilerek cevaplanmÍótÍr. Böylece her bir
öÂrenci grubu tarafÍndan senaryo sorularÍ cevaplanÍp rapor halinde sÍnÍfa sunulduktan
sonra aynÍ yöntem diÂer senaryolar için de uygulanarak etkinlikler yürütülmüótür.
Daha önce de ifade edildiÂi gibi uygulama öncesi ve sonrasÍnda baóarÍ testleri ön-test ve
son-test olarak uygulanmÍótÍr. Uygulama bitiminde ayrÍca deney grubuna dâhil olan iki
sÍnÍfÍn her birinden son-test baóarÍ puanlarÍna göre iyi-orta-kötü olarak tanÍmlanabilen
gruplardan gönüllü olan üçer öÂrenci (toplam 18 öÂrenci) seçilmiótir. SonrasÍnda ise seçilen
bu öÂrenciler ile yaklaóÍk 15-20 dakika süren yarÍ yapÍlandÍrÍlmÍó görüómeler yapÍlmÍótÍr.
Verilerin Analizi
ÇalÍómada, deney ve kontrol grubundaki öÂrencilerin uygulama öncesi ve sonrasÍnda
Sindirim Sistemi BaóarÍ Testi (SSBT) ve DolaóÍm Sistemi BaóarÍ Testi (DSBT)’nden elde edilen
puanlar SPSS 20.0 istatistik paket programÍ kullanÍlarak analiz edilmiótir. ÖÂrencilerin SSBT
ve DSBT’nden elde edilen puanlarÍnÍn karóÍlaótÍrÍlmasÍnda aritmetik ortalama, standart
sapma, baÂÍmsÍz örneklem t testinden yararlanÍlmÍótÍr. ÇalÍómada ayrÍca öÂrencilerin
baóarÍlarÍna yönelik kazanÍmlarÍnÍ belirlemek amacÍyla Hake (1998) tarafÍndan geliótirilen
kazanÍm puanÍ (gain score) formülünden yararlanÍlarak her bir grubun genel kazanÍm
puanlarÍ hesaplanmÍótÍr. Hake (1998)’in ileri sürdüÂü formül aóaÂÍdaki gibidir.
g = (%sontest – %öntest) / (100 – %öntest)
ÇalÍómanÍn nitel boyutunda ise öÂrencilerle yapÍlan yarÍ yapÍlandÍrÍlmÍó görüómelerin
genel olarak betimsel bir analizi sunulmuó ve öÂrenci görüólerinden bazÍ alÍntÍlara yer
verilmiótir. Söz konusu öÂrenciler kÍzlar için K1, K2,… ve K11 olarak kodlanÍrken erkek
öÂrenciler E1, …E7 óeklinde kodlanmÍótÍr.
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Bulgular ve Sonuçlar
ÇalÍómanÍn bu bölümünde elde edilen bulgular araótÍrma sorularÍ kapsamÍnda sÍrasÍyla
sunulmuótur. Buna göre ilk olarak “Sindirim Sistemi” ünitesinin öÂretimine yönelik yapÍlan
uygulamalarÍn sonunda DG ve KG öÂrencilerinin baóarÍ testine ait puanlarÍ arasÍnda anlamlÍ
bir farklÍlÍk var mÍdÍr?” alt problemine cevap aranmÍótÍr. Elde edilen bulgular Tablo IV’ de
gösterilmektedir.
Tablo IV
DG ve KG ÖÂrencilerinin SSBT’nden Elde Edilen Bulgular
N

Ön-test 

SS

Son-test 

SS

g

DG

59

24.07

11.15

76.34

8.21

0.69

KG

47

18.98

7.80

74.98

12.21

0.69

Gruplar

Maksimum puan=100

Birinci alt problem için ayrÍca, DG ve KG öÂrencilerinin baóarÍ açÍsÍndan denk olup
olmadÍÂÍnÍ belirlemek amacÍyla, uygulama öncesinde SSBT’nden elde edilen ön-test
puanlarÍ için baÂÍmsÍz iki örneklem t testi yapÍlmÍótÍr. Analiz sonucunda elde edilen
bulgular, gruplar arasÍnda istatistiksel olarak anlamlÍ bir farklÍlÍk olduÂunu (t= -2.653,
p=.009) ortaya çÍkarmÍótÍr. Bu durum DG ve KG öÂrencilerinin uygulamadan önceki baóarÍ
düzeylerinin birbirinden farklÍ olduÂunu göstermektedir. Zira aritmetik ortalamalar da
incelendiÂinde DG öÂrencilerinin baólangÍç puanlarÍnÍn KG’na göre daha yüksek olduÂu
anlaóÍlmaktadÍr. Deney ve kontrol grubunun ön-test baóarÍ puanlarÍ arasÍnda ortaya çÍkan
bu farklÍlÍktan dolayÍ, öÂretmen adaylarÍnÍn baóarÍ testinden elde edilen son-test puanlarÍ
arasÍnda anlamlÍ bir farklÍlÍk olup olmadÍÂÍnÍ belirlemek amacÍyla ilk olarak kovaryans
analizi (ANCOVA) yapÍlmasÍna karar verilmiótir. Bu amaçla, öncelikle verilerin kovaryans
analizi (ANCOVA) yapmaya uygun olup olmadÍÂÍnÍn belirlenmesi için Shapiro Wilk testi
(Tablo V), Levene testi ve regresyon katsayÍlarÍnÍn eóitliÂi testi yapÍlmÍótÍr.
Tablo V
DG ve KG ÖÂrencilerinin BSBT’ne Ait Shapiro Wilk Testi SonuçlarÍ
Grup

Serbestlik Derecesi

Önem Düzeyi (p)

DG

Gstatistik DeÂeri
0.964

59

0.076

KG

0.885

47

0.000

Tablo V incelendiÂinde, deney gruplarÍnÍn SSBT’ nden elde edilen son-test puanlarÍnÍn
normal daÂÍlÍm göstermesine (p>.05) raÂmen kontrol grubu puanlarÍnÍn göstermediÂi
görülmektedir. Bununla beraber verilerin homojen olup olmadÍÂÍnÍ belirlemek amacÍyla
yapÍlan Levene testi sonucunda ise, deney ve kontrol gruplarÍnÍn baóarÍ testinden elde
edilen son-test puanlarÍna ait varyanslarÍn (F=6.655, p=.011) homojen olmadÍÂÍ (p<.05),
gruplarÍn son-test puanlarÍ üzerinde grup x ön-test ortak etkisinin anlamlÍlÍÂÍna iliókin
yapÍlan ANOVA sonuçlarÍna göre ise regresyon doÂrularÍnÍn (regresyon katsayÍlarÍ) eóit
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olduÂu ortaya çÍkmÍótÍr (F(2,103)=0.939, p>.05). Buna göre bulgular birlikte deÂerlendirildiÂinde
Shapiro Wilk testi ve Levene testi sonuçlarÍnÍn ANCOVA varsayÍmlarÍnÍn yerine
getirmemesi nedeniyle gruplarÍn son-test puanlarÍnÍn karóÍlaótÍrÍlmasÍnda, ön-test
puanlarÍnÍn etkisini de göz ardÍ etmemek adÍna her grubun son-test ve ön-test puanlarÍ
arasÍndaki fark hesaplanarak gruplarÍ karóÍlaótÍrmalarÍ baÂÍmsÍz örneklem t testi ile analiz
edilmiótir. Sonuç olarak DG ve KG öÂrencilerinin SSBT’ne ait puanlarÍ arasÍnda istatistiksel
olarak anlamlÍ bir farklÍlÍk olmadÍÂÍ (p>.05) ortaya çÍkmÍótÍr (Tablo VI).
Tablo VI
DG ve KG ÖÂrencilerinin SSBT’ne Ait BaÂÍmsÍz Örneklem t Testi SonuçlarÍ
t DeÂeri

Serbestlik Derecesi

Önem Düzeyi (p)

1.299

104

0.197

DG ve KG öÂrencilerinin uygulamalar sonrasÍndaki kazanç skorlarÍna bakÍldÍÂÍnda da
(Tablo IV) her iki grubun baóarÍlarÍnÍn yaklaóÍk %69 olduÂu görülmektedir. Bu bulgu her iki
yöntemin de öÂrenci baóarÍsÍnÍ artÍrmada oldukça etkili olduÂunu göstermektedir.
ÇalÍómanÍn ikinci aóamasÍnda “DolaóÍm Sistemi” ünitesinin öÂretimine yönelik yapÍlan
uygulamalarÍn sonunda DG ve KG öÂrencilerinin baóarÍ testine ait puanlarÍ arasÍnda anlamlÍ
bir farklÍlÍk var mÍdÍr?” alt problemine cevap aranmÍótÍr. Elde edilen bulgular Tablo VII’de
gösterilmektedir.
Tablo VII
DG ve KG ÖÂrencilerinin DSBT’nden Elde Edilen Bulgular
Gruplar
N
Ön-test 
SS

Son-test 

SS

g

DG

59

17.56

8.04

59.05

12.53

0.50

KG

47

19.66

7.12

52.77

18.90

0.41

Maksimum puan=100

Gkinci alt problem için ayrÍca, DG ve KG öÂrencilerinin baóarÍ açÍsÍndan denk olup
olmadÍÂÍnÍ belirlemek amacÍyla, uygulama öncesinde DSBT’nden elde edilen ön-test
puanlarÍ için baÂÍmsÍz iki örneklem t testi yapÍlmÍótÍr. Analiz sonucunda elde edilen
bulgular, gruplar arasÍnda istatistiksel olarak anlamlÍ bir farklÍlÍk olmadÍÂÍnÍ (p>.05) ortaya
çÍkarmÍótÍr (Tablo VIII). Bu durum DG ve KG öÂrencilerinin uygulamadan önceki baóarÍ
düzeylerinin birbirine yakÍn olduÂunu göstermektedir. Zira aritmetik ortalamalar da
incelendiÂinde DG öÂrencilerinin baólangÍç puanlarÍnÍn KG’na yakÍn olduÂu
anlaóÍlmaktadÍr. AraótÍrmada DG ve KG öÂrencilerinin DSBT’ne ait son-test puanlarÍ
arasÍnda anlamlÍ bir farklÍlÍk olup olmadÍÂÍnÍ belirlemek amacÍyla yapÍlan baÂÍmsÍz iki
örneklem t testi sonucunda ise, gruplar arasÍnda deney grubu istatistiksel olarak anlamlÍ bir
farklÍlÍk olduÂu (p<0.05) ortaya çÍkmÍótÍr (Tablo VIII).
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Tablo VIII
DG ve KG ÖÂrencilerinin DSBT’nin Ön-test ve Son-test UygulamalarÍna Ait BaÂÍmsÍz Örneklem t Testi SonuçlarÍ
Ön-test SonuçlarÍ

Son-test SonuçlarÍ

t DeÂeri

Serbestlik Derecesi

Önem Düzeyi
(p)

t DeÂeri

Serbestlik Derecesi

Önem Düzeyi (p)

-1.406

104

0.163

2.051

104

0.043

ÇalÍómada uygulamalar sonrasÍndaki kazanç skorlarÍna bakÍldÍÂÍnda (Tablo VII) ise her
iki grubun da baóarÍlarÍnda bir artÍó olmakla beraber deney grubunun %50’lik bir artÍóla KG
öÂrencilerine göre daha yüksek bir baóarÍ elde ettikleri anlaóÍlmaktadÍr.
AraótÍrmada YTPDÖ uygulamalarÍnÍn etkinliÂine yönelik nicel bulgularÍ destekleme
adÍna öÂrencilerle yapÍlan yarÍ yapÍlandÍrÍlmÍó görüómelere de bu çalÍómada kÍsmen yer
verilmiótir. Buna göre elde edilen bulgulara genel olarak bakÍldÍÂÍnda, öÂrencilerin
çoÂunluÂu dersi iólemeye yönelik kullanÍlan modelin genel olarak olumlu yönde etkisi
olduÂunu, örnekleri daha somut hale getirdiÂini, kalÍcÍlÍÂÍ saÂladÍÂÍnÍ, derse olan
konsantrasyonu arttÍrdÍÂÍnÍ ve dersi daha zevkli hale getirdiÂini ifade etmiólerdir. Bu durum
aóaÂÍdaki örnek alÍntÍlarda görülmektedir.
“…Derse ve konuya olan ilgim arttÍ, sorumluluklarÍmÍz artÍyor, bu óekilde dersi daha
çok seviyoruz” (E1)
“…YapÍlan etkinlikler konularÍn aklÍmÍzda daha kalÍcÍ olmasÍnÍ saÂladÍ” (K2)
“…Olumlu yönde etkisi oldu. Çünkü derslerde daha aktiftik, aktif olduÂumuz için
baóarÍ seviyemiz arttÍ” (E2)
“… Örnekler daha somut hale geldiÂi için kavramamÍz daha kolay oluyor” (E4)
“…Uzun zamandÍr kimse böyle bir óey denememióti. HafÍzamÍzda uzun süre kalÍyor
ve daha ilgi çekici oluyor” (E5)
“…Bu yöntem %40 daha fazla etkili oldu. DiÂer derslerde de öÂrenmekte
zorlanmÍyordum. Sadece kalÍcÍlÍÂÍ çok az oluyordu. kimdiki yöntemle kalÍcÍlÍÂÍ artmÍó
oldu. Normalde 2 günde unuttuÂum bilgiyi senaryolar nedeniyle bu süre daha fazla
uzadÍ… ” (K6)
Fakat görüómeye katÍlan 18 öÂrenciden 2 si yöntemin bazÍ açÍlardan faydalÍ olmadÍÂÍnÍ
ifade etmiólerdir. Bu durum aóaÂÍdaki alÍntÍlarda görülmektedir.
“…EÂer baóka bir okulda olsaydÍm veya gurup çalÍómasÍyla deÂil de bireysel olarak bu
etkinliklere katÍlsaydÍm o zaman biyoloji derslerinde daha çok eÂlenir ve öÂrenirdim”
(K3)
“…Bana bu yöntemin faydasÍ olmadÍ” (K8)
YukarÍdakilere ek olarak bazÍ öÂrenciler grup çalÍómalarÍnda fikir paylaóÍmÍ
olduÂundan, konular gerçekle baÂdaótÍÂÍnda anlamayÍ arttÍrdÍÂÍndan, derse olan katÍlÍmÍ
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daha aktif hale getirdiÂinden, kullanÍlan senaryolarÍn ve materyallerin konularÍ eÂlenceli ve
dikkat çekici hale getirdiÂinden konularÍ anlamada önemli ölçüde faydalÍ olduÂunu dile
getirmiólerdir. Bu konu ile ilgili olarak;
“…Büyük ölçüde yardÍmcÍ oldu. Çünkü grup çalÍómasÍ büyük bir etken … bu konuda
daima aktif ve istikrarlÍ bir óekilde dersi iólememiz yardÍmcÍ oldu” (E4)
“…Bu etkinlikler konu iólendikten sonra daha kalÍcÍ olmasÍnÍ saÂladÍ, özellikle
senaryolar. Konuyu hatÍrlamaya çalÍótÍÂÍmÍzda direkt o senaryo aklÍmÍza gelip
hatÍrlamamÍzÍ saÂlÍyor” (K5) óeklinde görüó belirtmiólerdir.
“…Bence dersler sürekli bu yöntemle iólenmeli. Çünkü sÍnÍf içindeki gruplar kendi
aralarÍnda konuya daha yoÂun olarak ilgileniyor. Bireysellikten çÍkarak grup olarak
çalÍómamÍz güçlendi …” (E6) óeklinde görüó belirtmiólerdir.
“…Örneklerle daha iyi anladÍm. Senaryodaki örnekler konuyu anlamam için ön
hazÍrlÍk oldu. Konuya çalÍótÍÂÍmda örnekler sayesinde konuyu daha iyi anladÍm.
Materyal ve video kullanÍlmasÍ daha iyi pekiótirmemi saÂladÍ” (K7)
“…vallahi aklÍmda daha çok kalÍyo, monoton anlatÍmdan uzak durmaktayÍz” (K11)
Bununla beraber görüómeye katÍlan öÂrencilerden bazÍlarÍ yöntemin ekili olmakla
beraber bazÍ nedenlerden dolayÍ olumsuz görüólerini ifade etmiótir. Bu konu ile ilgili olarak
öÂrenciler, konular sürekli bu óekilde iólenirse derslerin sÍkÍcÍ hale gelebileceÂi, yöntemin
etkili olmakla beraber biraz daha fazla zaman gerektirdiÂi, grup çalÍómasÍ sayesinde
eksikliklerin tamamlanabileceÂi ancak grup çalÍómasÍnÍn sürekli uygulanmasÍnÍn ilgisini
azaltacaÂÍ, öÂretmenin dersi sadece kendisi anlatÍrsa konularÍ daha iyi anlayabileceÂi,
derslerin sürekli bu óekilde iólenebilmesi için grup çalÍómasÍ yaparken arkadaólarÍnÍ
kendileri seçmeleri gerektiÂi óeklinde fikirler ileri sürülmüótür.
“…Senaryolarda gerçek yaóamdan örnekler bulunmasÍ konularÍ daha iyi anlamama
büyük ölçüde yardÍmcÍ oldu. Ancak grup çalÍómalarÍnÍ sevmiyorum bu yüzden biraz
zorlandÍm” (K3)
“…Evet ama hep bu óekilde olursa sÍkÍcÍ olabilir. Çünkü grup çalÍómasÍ olursa sürekli
hep aynÍ kióiler katÍlÍyor” (K1)
“…Bence belirli konular bu óekilde iólenmeli. Çünkü mesela hormonlar sistemini bu
óekilde iólesek çok sÍkÍcÍ olur, veya etkili olmayabilir” (K5)
“…Bence biyoloji dersi bu óekilde iólenebilir ama daha fazla vakit olmalÍ” (K3)
“…Bence böyle iólenmemeli. Bu bir grup çalÍómasÍ ve bu gruplar oluóturulurken
herkes istediÂi kióilerle deÂil baóka kióilerle olmak zorunda kaldÍÂÍ için tabiki bir ön
yargÍ ile baólandÍ bu grup çalÍómasÍna. EÂer gruplar kióilerin istediÂi gibi olsaydÍ daha
baóarÍlÍ bir öÂrenme olurdu ” (K10)
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TartÍóma ve Öneriler
Bu araótÍrma, YTPDÖ uygulamalarÍnÍn 11. sÍnÍfta öÂrenim gören öÂrencilerin
ortaöÂretim öÂrencilerinin “Sindirim Sistemi” ve “DolaóÍm Sistemi” konularÍndaki
baóarÍlarÍna etkisini ortaya koyabilmesi açÍsÍndan önemlidir. Bu aóamada araótÍrmada elde
edilen bulgular, araótÍrmanÍn alt problemleri ÍóÍÂÍnda ayrÍ ayrÍ baólÍklar halinde
tartÍóÍlmÍótÍr.
ÇalÍómada birinci alt problemle ilgili olarak; DG ve KG öÂrencilerinin SSBT’nden elde
edilen ön test puanlarÍna ait ortalamalarÍ arasÍnda deney grubu lehine istatistiksel olarak
anlamlÍ bir fark bulunmuótur. ÖÂrencilerin son test puanlarÍ arasÍnda yapÍlan analizlerde ise
her iki grubun da baóarÍ düzeylerinde dikkate deÂer bir artÍó olmakla birlikte aralarÍnda
istatistiksel olarak anlamlÍ bir farklÍlÍÂÍn olmadÍÂÍ anlaóÍlmÍótÍr. Bu bulgular, DG ve KG’nda
kullanÍlan her iki öÂretim uygulamalarÍnÍn da baóarÍ üzerinde önemli etkisinin olduÂunu
göstermektedir. Zira bu etki gruplarÍn kazanÍm skorlarÍndan da anlaóÍlmaktadÍr. Zira
öÂrencilerin g puanlarÍna bakÍldÍÂÍnda her iki grubun %69’luk bir baóarÍ gösterdiÂi
belirlenmiótir. Bununla beraber ön-test ve son-test puan ortalamalarÍ arasÍndaki fark
incelendiÂinde KG’nda daha yüksek bir artÍó olduÂu anlaóÍlmaktadÍr. Bu bulgular alan
yazÍnda YTÖ ve PDÖ yöntemlerine yönelik yapÍlan birçok çalÍómanÍn bulgularÍna ters
düómektedir (Ayaz, 2015; Holman ve Pilling, 2004; Özay-Köse ve Çam-Tosun, 2011; Tatar,
2007). Zira söz konusu çalÍómalarÍn büyük çoÂunluÂu bu çalÍómanÍn bulgularÍnÍn aksine
YTÖ ve PDÖ yöntemlerinin geleneksel yöntemlere göre baóarÍyÍ önemli düzeyde artÍrdÍÂÍnÍ
ortaya koymaktadÍr. Bu çalÍómada da YTPDÖ uygulamalarÍnÍn öÂrenci baóarÍsÍnÍ artÍrmasÍ
oldukça sevindirici bir bulgu olmakla beraber bu yöntemin KG’nda uygulanan geleneksel
yöntemlerden daha az etkili olmasÍ oldukça düóündürücüdür. Bu bulgu çalÍómada YTPDÖ
uygulamalarÍ ile ilk defa karóÍlaóan öÂrencilerin söz konusu uygulamalara adaptasyon
süreci ile ilgili olabilir. Özellikle öÂrencilerin gruplar halinde çalÍómasÍ bu yöntemin bir
dezavantajÍ olarak karóÍmÍza çÍkmaktadÍr. Zira her ne kadar birçok öÂrenci grupla
çalÍómanÍn faydasÍnÍ gördüÂünü ifade etse de bazÍ öÂrenciler bu konuda olumsuz
görüólerini ifade etmiótir. Nitekim Tatar (2007)’Ín çalÍómasÍnda da bu bulgularÍ destekler
nitelikte, oluóturulan gruplarÍn yapÍsÍ ve bu gruplardaki ió birliÂinin yeterince
gerçekleótirilememesi bir dezavantaj olarak belirtilmiótir. Tatar (2007)’Ín çalÍómasÍnda
öÂrencilerin büyük bir bölümü gruplarÍn homojen olmasÍna gerek olmadÍÂÍ ve baóarÍlarÍna
göre bir ayrÍm yapÍlmasÍ gerektiÂi gibi görüóler öne sürmüólerdir. AyrÍca PDÖ çalÍómalarÍ
esnasÍnda grup içerisindeki görev daÂÍlÍmÍnÍ tam gerçekleótiremediklerini vurgulamÍólar ve
çalÍómalarda daha aktif olanlarÍn daha fazla öÂrendiklerini ifade etmiólerdir. Bu noktada,
öÂrenme ortamÍnda YTPDÖ öÂretim uygulamalarÍna baólamadan önce öÂrencilere bu
yöntemin uygulama sürecine yönelik daha fazla bir tanÍtÍm yapÍlmasÍna ve ön hazÍrlÍk
sürecinin daha uzun ve dikkatli yapÍlarak öÂrenci ihtiyaçlarÍnÍn da göz önünde tutulmasÍ
gerekli görülmektedir. Bunun yanÍnda YTÖ ve PDÖ yöntemlerinin birleótirilmesi ile
müfredatta belirtilen süre içerisinde konularÍn yetiótirilmesi de öÂrencilerin baóarÍsÍnÍn ilk
etapta bir miktar etkilenmesine sebep olabilir. Zira söz konusu uygulamalarÍn yapÍldÍÂÍ 11.
sÍnÍfta ilgili ünitelerin programda belirlenen zaman aralÍÂÍnda yetiótirilmesi zorunluluÂu
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öÂretmen üzerinde yoÂun bir zaman baskÍsÍna yol açmÍó ve dolasÍyla da dersler zaman
zaman amaçlanandan daha hÍzlÍ bir óekilde iólenmek zorunda kalÍnmÍótÍr. Nitekim
öÂrencilerle yapÍlan yarÍ yapÍlandÍrÍlmÍó görüómelerde de bazÍ öÂrenciler benzer noktalara
dikkat çekmiótir. Alan yazÍn incelendiÂinde bu yöntemin özellikle PDÖ boyutunun
geleneksel anlatÍma dayalÍ öÂretime göre çok fazla zamana ihtiyaç duymasÍ (Douvlou, 2006;
Tatar, 2007; Uden ve Beaumont, 2006) bu yöntemin en çok eleótiri alan yönlerinden biri
olarak karóÍmÍza çÍkmaktadÍr. Bu konuyla ilgili olarak PDÖ’e benzer óekilde Kutu ve
Sözbilir (2011) de YTÖ yöntemlerin öÂrenci merkezli bir öÂretim modeli olmasÍndan dolayÍ
diÂer aktif öÂrenme yöntemlerinde olduÂu gibi öÂrenci-öÂrenci, öÂrenci-öÂretmen arasÍnda
yoÂun bir iletióim ve sÍnÍf dÍóÍnda aktif bir katÍlÍm sürecini gerektirmesi nedeniyle zaman
alan bir uygulama olduÂunu belirterek bu çalÍómayÍ destekler nitelikte benzer görüólerini
ortaya koymuólardÍr. DolayÍsÍyla öÂrenme ortamlarÍnda bu tip sorunlarÍ en aza indirerek
YTPDÖ uygulamalarÍnÍn daha etkili bir óekilde kullanÍlabilmesi için, öÂrencilere sÍnÍf
dÍóÍnda da birlikte çalÍóma imkânlarÍ verilerek bu tip zaman baskÍsÍ ortadan kaldÍrÍlabilir.
AyrÍca gelióen teknoloji ile birlikte sÍnÍf ortamÍna da taóÍnan bilgisayar/teknoloji destekli
öÂretim ile öÂrencilerin kÍsa zamanda daha fazla duyusuna hitap ederek öÂrenmelerinin
kolaylaótÍrÍlmasÍ ve ders dÍóÍnda tekrar imkânÍ saÂlanarak bilgilerinin kalÍcÍlÍÂÍnÍn
artÍrÍlmasÍ saÂlanabilir. Sonuç olarak uygulama sonrasÍnda her ne kadar DG ve KG
öÂrencilerinin puanlarÍnda istatistiksel olarak anlamlÍ bir farklÍlÍk olmasa da YTPDÖ
uygulamalarÍnÍn son testlerde baóarÍyÍ dikkate deÂer bir oranda artÍrmasÍ, söz konusu
yöntemin öÂretim sürecine olumlu bir katkÍsÍnÍn olduÂunu göstermektedir.
ÇalÍómada ikinci alt problemle ilgili olarak; öÂrencilerin DSBT’nden elde edilen ön-test
puanlarÍna ait ortalamalarÍ arasÍnda istatistiksel olarak anlamlÍ bir fark bulunmamÍótÍr
(Tablo VIII). Bu bulgu öÂrencilerin dolaóÍm sistemi konusunda ön bilgiler açÍsÍndan birbirine
denk olduÂunu göstermektedir. Bununla beraber son-test puanlarÍ incelendiÂinde gruplar
arasÍnda deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlÍ bir farklÍlÍk ortaya çÍkmÍótÍr.
DolayÍsÍyla bu çalÍómada, YTPDÖ uygulamalarÍnÍn öÂrencilerin derse yönelik baóarÍlarÍnÍ
önemli düzeyde deÂiótirdiÂi söylenebilir. Nitekim öÂrencilerin kazanç skorlarÍna
bakÍldÍÂÍnda YTPDÖ uygulamalarÍ baóarÍyÍ %50 oranÍnda artÍrÍrken geleneksel yöntem %41
oranÍnda etkili olmuótur. Bu konuya yönelik alan yazÍnda çalÍómalar incelendiÂinde, bu
çalÍómada elde edilen bulgularÍn söz konusu çalÍómalardan elde edilen bulgularla paralellik
taóÍdÍÂÍ görülmektedir (Baran, 2013; Gutwill-Wise, 2001; Özay-Köse ve Çam-Tosun, 2011).
Elde edilen bulgulara göre, deney grubunda yürütülen YTPDÖ uygulamalarÍn, öÂrencilerin
konu ile kendi yaóamÍyla arasÍndaki iliókiyi fark etmelerini saÂlamasÍ, gruplar halinde
öÂrencilere derste öÂrendiklerini tatbik edebilecekleri deney ve etkinliklerle (Kutu, 2011)
öÂrencilerde anlamlÍ öÂrenmeyi saÂlayarak baóarÍyÍ artÍrdÍÂÍ söylenebilir.
YukarÍdaki ifadelere ek olarak bu çalÍómada baóarÍya yönelik elde edilen bu bulgu
birinci araótÍrma sorusu kapsamÍnda elde edilen bulgulara dair öÂrencilerin adaptasyon
sürecine ait yorumlarÍ bir bakÍma desteklemió görünmektedir. Zira sindirim sistemi
konusunun öÂretiminde ilk defa YTPDÖ uygulamalarÍ ile karóÍlaóan öÂrenciler uygulama
sonunda yüksek düzeyde baóarÍ gösterseler bile bu baóarÍ KG’ndan daha fazla olmamÍótÍr.
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Ancak devam eden süreçte öÂrenciler söz konusu yönteme adapte olmuólar ve dolaóÍm
sistemi konusunun öÂretiminde KG’na göre çok daha yüksek bir baóarÍ elde etmiólerdir. Bu
bulgular söz konusu yöntemin baóarÍ üzerinde oldukça etkili olmakla beraber öÂrencilerin
sürece adaptasyonunun saÂlanmasÍ için daha fazla zaman gerektirdiÂini ortaya
koymaktadÍr. Sonuç olarak yukarÍda elde edilen bulgular genel olarak deÂerlendirildiÂinde
ileride yapÍlacak benzer nitelikteki çalÍómalar için çeóitli önerilerde bulunulabilir. Buna göre;
¾ Bu çalÍómada YTPDÖ yönteminin genel anlamda uygulanabilir olduÂu
anlaóÍlmaktadÍr. Bununla beraber söz konusu uygulamalarÍn PDÖ boyutunun
öÂretim ortamÍna daha iyi uygulanabilmeleri için biraz daha üzerinde çalÍóÍlmasÍ ve
geliótirilmeleri gerektiÂi söylenebilir. Bu noktada söz konusu yöntemin öÂrencilerin
derse yönelik baóarÍlarÍ üzerine etkisinin daha saÂlÍklÍ bir óekilde ortaya
konulabilmesi için 11. sÍnÍf biyoloji dersine ait farklÍ üniteler için de uygulanmasÍ
yararlÍ olacaktÍr.
¾ YTPDÖ uygulamalarÍ fazla zaman gerektirmesi nedeniyle, öÂretime ayrÍlan zamanÍn
daha etkili bir óekilde kullanÍlabilmesi için yeniden tasarlanÍp ek uygulamalar
yapÍlabilir. Özellikle öÂrencilerin söz konusu uygulamalara yabancÍ olmasÍ ve pratik
eksiklikleri onlarÍn derse adaptasyon sürecini olumsuz etkileyerek baóarÍyÍ
düóürmektedir. Bu nedenle öÂrencilerin YTPDÖ uygulamalarÍna aóina olmalarÍnÍ
saÂlamak amacÍyla detaylÍ bir tanÍtÍm veya pilot uygulamalar yapÍlabilir.
¾ YTPDÖ uygulamalarÍnda kullanÍlan senaryolar uzun zaman ve gayret gerektiren
materyaller olup hazÍrlanmasÍ uzmanlÍk gerektirmektedir. Bu nedenle bu tip
materyaller uzman ve öÂrenci görüóleri doÂrultusunda ilgi çekici ve merak
uyandÍrÍcÍ nitelikte hazÍrlanmalÍ ve uygulanabilirliÂi test edilmelidir.
¾ Bu çalÍómada YTPDÖ uygulamalarÍnÍn baóarÍya etkisi incelenmiótir. DolayÍsÍyla
ileride yapÍlacak çalÍómalarda söz konusu uygulamalarÍn, öÂrencilerin sadece
biliósel özellikleri deÂil, aynÍ zamanda tutum, motivasyon vb. duyuósal
özelliklerinin gelióimine de katkÍsÍ araótÍrÍlabilir.
¾ YTPDÖ uygulamalarÍ özellikle grupla çalÍómayÍ gerektirdiÂinden, uygulamalar
esnasÍnda ió birliÂine aykÍrÍ rekabet ortamÍ oluóturabilen durumlardan
kaçÍnÍlmalÍdÍr.
¾ YTPDÖ uygulamalarÍ biyoloji dersi dÍóÍnda diÂer fen derslerinde ve farklÍ sÍnÍf
düzeylerinde uygulanarak etkinliÂi test edilebilir.
¾ Bu çalÍómada söz konusu uygulamalara yönelik öÂrenci görüóleri ele alÍnmÍótÍr.
Bununla beraber ileride yapÍlacak çalÍómalarda sürecin öÂretmen boyutu da dikkate
alÍnarak, öÂretmenlerle görüómeler yapÍlabilir ya da öÂretmen adaylarÍ ile
uygulamalar yapÍlabilir.
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Ek 1. Senaryo örneÂi
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Ek 1. Senaryo örneÂi (DevamÍ)

67

keyda GÜL & Meryem KONU

Ek 2. Probleme DayalÍ ÖÂrenme YapraÂÍ ÖrneÂi
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