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LisELERDEKi BiYOLOJi ÖGRETMENLERiNiN DERSLERiNi
DENEYLER iLE iŞLEYEBiLME OLANAKLARI

Galip AKA YDIN*

ÖZET: Bu çalışma ile liselerde görev yapan biyoloji öğ-
retmenlerinin, konuları uygulamaya yönelik olarak işleye-

bilme olanakları araştırılmıştır. Ders programlarının uygu-
lamalı olarak işlenebilmesi ( laboratuvar çalışmaları, ince-

leme gezileri vb.) okulların maddi olanakları ile de yakın-

dan ilgilidir. Konu ile bağlantılı olarak, liselerimizdeki du-
rumun araştırılması amacıyla hazırlanan anket formları

Ankara'dan seçilen çeşitli liselerdeki biyoloji öğretmenle-
rine uygulanmıştır. Anket sonuçlarından elde edilen verile-

re göre, liselerdeki biyoloji öğretmenlerinin uygulama yap-
tırma olanaklarının yeterli olmadığı sonucu ortaya çık-
mıştır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER: Lise Biy%ji Ders/erinin İş-
/<,ııınesi. Biy%ji Uygu/ama/an. Prarik Yaparak Ö,~renim.

ABSTRACT : This study investigated the opportunities
available for Lycee biology teachers to teach biology
topics in an applied manner. Such opportunities and
facilities (laboratories, field trips, etc) are closely related to
the economic resources of the schools concerned. A
questionnaire was applied to biology teachers in selected
Lycees in Ankara in order to the determine the situation.
According to the results obtained, opportunities and
facilities available to Lycee biology teachers for dealing
with biology topies in an applied mannerwere insufficient.

KEY WORDS : Lycee Bi%gy Courses. Pracıica/ Sıudies

i/1Bi%gy Teaching. Bi%gy Pracfica/ i/1Lycee.

1. GiRiş

Eğitim, bireylerin davranışlarında kendi ya-
şantıları yolu ile ve kasıtlı olarak istendik davranış
değişiklikleri meydana getirme sürecidir (1). Eği-
tim ilc insanlara yeni davranışlar kazandırmak
amaçlanır. Davranış değiştirme işinin hangi faali-
yetlerle ve nasıl gerçekleştirileceği konusu doğru-
dan doğruya öğrenme işi ve onu sağlamak için dü-
zenlenen öğretme süreci ile ilişkilidir. Eğitim sis-
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temindeki tüm harcamaların, program geliştirme,
organizasyon ve yönetim ile ilgili tüm faaliyetle-
rin, öğrenmenin oluştuğu etkileşim ortamının et-
kinlik derecesini artırması için yapılması beklenir
(2).

Öğretme yöntemi, öğrenciyi hedefe ulaştır-
mak için izlenen yoldur. Bu yöntem, öğrencilere
bilgi, beceri ve tutum kazandırılması amacı ile ya-
pılan gözlem, deney, planlama çalışmaları, uygu-

lama ve çalışma tekniklerinin tümünü kapsar (3).
En iyi şekilde Öğrenme, öğrenilenin uygulanması
ile mümkündür. Sözde kalan şeylerin öğrenilip
öğrenilmediği şüphelidir (4).

Biyoloji ile ilgili verilen bilgilerin deneysel

olarak ta öğrenciye aktarılması gerekir. Deneysel
olarak işlenen dersler öğrencinin ilgisini uyarır
(5). Bu çalışmada da bu konu üzerinde durulmuş
ve liselerimizdeki uygulama yapabilme olanakları
araştırılmıştır.

2. YÖNTEM

Biyoloji derslerinin işlenmesinde, öğretmen-

lerin görevli oldukları liselerdeki uygulama ola-
naklarının araştırılması amacı ile oluşturulan an-

ket formlarının hazırlanmasında çeşitli kaynaklar-
dan (6,7) yararlanılmtştır. Hazırlanan anket form-
ları ile öğretmenlere ; okullarında tam teşekküllü
biyoloji Uiboratuvarı bulunup bulunmadığı, kaç
öğrenciye bir mikroskop ile çalışma olanağı sağla-
yabildikleri, laboratuvarı kullanma sıklıkları, ince-
leme gezileri yapıp yapamadıkları, bunu yapamı-
yorlar ise yapmalarına nelerin engelolduğu sorul-
muştur.
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Laboratuvarıarın Öğretmen Yüzde
durumu sayısı %

n

Tam teşeküllü
laboratuvara sahip 20 33.33

Tam teşekküllü
H\boratuvarasahip 40 66.67

değil

Toplam 60 100

Öğretmen Yüzde
Laboratuvarıarın sayısı %
kullanımı n

Lilbboratuvar
bulunmuyor 5 8.34

Ders yılı boyunca
bir kez 7 11.67

Ayda bir kez 16 26.67

Ayda iki kez 6 10.00

Haftada en az 14 23.33
bir kez

Tüm derslerde i 1.66
kullanılıyor

Diğer ii 18.33

Toplam 60 100

Öğretmen Yüzde

Öğrenci ve sayısı %

mikroskop sayısı n

Okullarında
mikroskop yok

Tüm sınıf çin bir
mikroskop 16 26.67

5-6 öğrenci için
bir mikroskop 30 50.00

Her öğrenci için

bir mikroskop - -

Diğer 14 23.33

Toplam 60 100
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Anketler, Ankara şehrinde değişik semtler-

den seçilen 16 devlet lisesinde görev yapan 60 bi-

yoloji öğretmenine uygulanmıştır. Ankette yer

alan konular ile elde edilen veriler toplanmış ve

sonuçlar başlıklar halinde aşağıda sunulmuştur.

3. BULGULAR

3.1. Öğretmenlerin görevli oldukları
liselerdeki biyoloji laboratuvarlarının
durumu

Tablo i' de araştırma kapsamına alınan lise-

lerde görev yapan öğretmenlerin biyoloji labo-

ratuvarına sahip olma durumlarını gösteren yüzde

dağılımları düzenlenmiştir.

Tablo ı. Liselerdeki Biyoloji Liiboratuvarlarının

Durumu

Anketi yanıtlandıran biyoloji öğretmenlerinin

yarısından fazlası (% 66.67) liselerindeki biyoloji

laboratuvarlarının tam teşekküllü olmadığını be-

lirtmişlerdir. Öğretmenlerin % 33.33'ü ise okulla-

rındaki biyoloji Hıboratuvarlarının tam teşekküllü

olduğunu belirtmişlerdir.

3.2. Öğretmenlerin Laboratuvarıarı
Kullanma Sıkhkları

Araştırma kapsamına giren liselerdeki biyo-

loji öğretmenlerinin Hiboratuvarları hangi sıklıkta

kullandıklarını gösteren bilgilerle Tablo 2 düzen-

lenmiştir.

Tablo 2. Liiboratuvarların Kullanılma Sıklığı

Anketi yanıtlandıran öğretmenlerin %
36.67'si laboratuvarı ayda bir veya iki kez kullan-
dıklarını belirtirken % 23.33'ü haftada bir kez
kullandıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin %
8.34'ü okullarında biyoloji laboratuvarı bulunma-
dığını, % i 1.67' si ise ders yılı boyunca sadece bir

kez laboratuvarı kullandığını belirtmiştir. Geri ka-
lan % 18.33'ü ise okullarındaki biyoloji labora-
tuvarını kullanmadıklarını belirtmişlerdir.

3.3. Öğrenci başına düşen
mikroskop sayısı

Tablo 3 'te araştırmaya katılan öğretmenlerin
kaç öğrenciye bir mikroskop ile çalışma olanağt
sağlayabildiklerinin yüzde dağılımları gösteril-
miştir.

Tablo 3. Öğrenci Başına Düşen Mikroskop Sayısı



İnceleme Öğretmen Yüzde
yapabilme durumları sayısı n %

İnceleme gezilerini
her zaman yapabilenler 4 6.67

İnceleme gezilerini
kısmen yapabilenler 9 15.00

İnceleme gezilerini
yapamayanlar 47 78.33

Toplam 60 100

Gezİleri engelleyen Öğretmen Yüzde

etkenler n %

Gerekli kanunu iznin
alınamaması 2 4.25

Velilerin izin
vermemesi - -

Maddi güçlükler 8 17.02

Zamanın yeterli 33 70.22
olmaması

Diğer 4 8.51

Toplam 47 100
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Tablo 3'te görüldüğü gibi Liselerde biyoloji

öğretmenlerinin yarısı 5-6 öğrenci için bir mikros-
kopta çalışma olanağı sağlayabilirken, % 26.67'si

tüm sınıfa bir mikroskop ile çalışma olanağı sağla-
yabilmektedir. Mikroskobu bulunmayan okula
rastlanmamıştır. Aynı zamanda her öğrenci için

bir mikroskop ile çalışma olanağı sağlayabilen

okula da rastlanmamıştır. Öğretmenlerin %

23.33'ü 15 öğrenciye bir mikroskop ile çalışma
olanağı sağlayabilmektedir.

3.4. Öğretmenlerin inceleme gezileri
yapabilme durumları

Tablo 4 'te öğretmenlerin biyoloji dersi ile il-
gili İnceleme gezileri yapabilme olanaklarının

yüzde dağılımları verilmiştir.

Tablo 4. Öğretmenlerin Biyoloji Dersi ile İlgili İncele-

me Gezileri Yapabilme Durumları

Anketi yanıtlandıran öğretmenlerin büyük bir
kısmı (% 78.33) biyoloji dersi ile ilgili inceleme

gezilcri yaptıramamaktadır. Öğretmenlerin %

15.00' i inceleme gezilerini kısmen yaptırabilirken,

geri kalan % 6.67'si ise biyoloji dersi ile ilgili in-

celeme gezilerini her zaman yaptırabilmektedir.

3.5. İnceleme gezilerinin yapılmasını

engelleyen etkenler:

Tablo 5'te anketi yanıtlandıran öğretmenler

arasında inceleme gezileri yapamayanların, buna

gerekçe olarak gösterdikleri etkenlerin yüzde da-

ğılımları düzenlenmiştir.

Tablo 5. Inceleme Gezilerine EngelOlan Etkenler

İnceleme gezileri yapamayan öğretmenlerin
çoğunluğu (% 70.22) buna gerekçe olarak zama-
nın yeterli olmamasını göstermiştir. Maddi güç-
lükleri gerekçe gösteren öğretmenlerin oranı ise
% 17.02'dir. Öğretmenlerin % 8.51'i ise gezilerin
yapılamamasında sınıf mevcutlarının çok fazla ol-
ması ve bu gezilerin programda yer almamasım
gerekçe olarak göstermişlerdir.

4. TARTIŞMA VE SONUÇ

Özoğlu'nun (8), 253 resmi ve özel lise de
640 fen öğretmeni üzerinde 1965-66 öğretim yı-
lında, "Lise Fen Dersleri Öğretmenlerinin Orta
Öğretimde Fen Öğretiminin Bugünkü Durumu ile
İlgili Görüşleri" adı altında yaptığı bir araştırmaya
göre; modern metot ve konuları işleme yönünden
engeller ile karşılaşan öğretmenlerin bu engellerin
başında liJ.boratuvarve malzeme yokluğunu gös-
terdikleri ortaya çıkmıştır. Aym araştırmanın orta-
ya koyduğu başka bir gerçek ise öğretmenlerin %
90' ının liselerdeki laboratuvar çalışmalarına veri-

len yerin yeterli olmadığı sonucuna varmalarıdır.
Aynı şekilde laboratuvar malzemelerinin sayı ve
kalite bakımından yeterli olmadığı da ortaya kon-
muştur.

Yapılan bu çalışma ile yukarıda adı geçen ça-
lışmanın sonuçları arasında fazla bir farklılık gö-
rülmemektedir. Bu durum liselerimizdeki uygula-
maya yönelik ders işleyebilme olanakları bakı-
mından 1966'dan bu yana fazla bir ilerleme sağla-
namadığını ortaya koymaktadır.
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Çalışma sonucunda liselerimizde görev ya-

pan öğretmenlerin deney yapma olanaklarına tam

anlamı ile sahip olamadıkları ortaya çıkmıştır. Ta-

lim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın "Fen Prog-

ramları Durum Değerlendirmesi Komisyonu Ra-

poru" nda da belirtildiği gibi liselerimiz biyoloji

araç takımları bakımından % 32.9 oranında dona-

tılmıştır. Bu sonuca bir de Hiboratuvar olarak ay-

rılan alanların yetersizliği eklendiğinde öğretmen-

lerimizin uygulamaya yönelik ders işleyebilme

olanaklarından yoksun oldukları ortaya çıkmakta-

dır.

Sonuç olarak araştırma kapsamına giren lise-

lerde biyoloji derslerinde uygulamalı eğitim yön-

tem ve teknikleri yeterince kulanılmamaktadır.

Bunun en büyük etkeninin liselerin bu yöntem ve

tekniklerin uygulanabilmesi için gerekli eğitim

araç ve gereçleri bakımından yeterince donatıla-

maması olduğu düşünülebilir.
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