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6 28.57

15 71.43

21 100

, ÖZel Liseler Anadolu Liseleri

n % n %

'~ 25.00

1 8.34 1 5.88

4 33.33 1 5.88

-4 33.33 9 52.94

6 33,29

12 100 17 100

Anket toplam 26 SOrUdanoluşmuştur.,Almanca eAitim yapan Anadolu Liselerin-
deki Almanölretmenlere ~yg~ amacıyla aynca Almanca olarak haznianmıştJr.

26 sonıdan, oluşan anlçetiıi 1ikJari, deAerlendinnede kolaylık ohn8sı açısından ayn.
ayrı ele alınmış ve anketin' soriuçİarınin deAerlendirilmesi 48 sOni üzerinden
yapılmışbr.Hazırıanan $ket DevletLiseleri. ÖZel Liselet ve Anadolu Liseleriodelei
biyolojiöAretmenlerin~uyg~lŞtır.

.

Ankarailini~anbU'çaiiş~ ~~e~ ~, '" '", en olarak Ankara'dan

gelişigüzel seçile~ 5 :Devlet LiseSindei12~ biy.oloji ôıtretmeni, yitıe Ankara'dan seçilen

5 Özel Liseden 12 biyoıojiö~tmeni;An1caraida anketuygulamak için yeterli sayıda
AnadolriLisesi butunmadıAıiçiİı, ~ tZll\ir,Jstan}Julve Mroa'daki 8 Anadolu Li-
sesinden 17 biyoloji öAı'etmeiıı katılmışbr. 'B~na. göre 'anket, toplam so' biyoloji
ögretmeniiıeuyguIaiınnştir. " ,: ' .

'

,

ÖAretmenleı:irl'.t~,verdikieri ~tJarİa:araştttmada ~ılaCak veri-
ler toplanmiştır., Anketin ,degerlendirilmesiıide, her sôttı için ögretmenlerin
deAerlendirmeıeİiQi gösteren yutdedaA~ çizelgeleri hazırl8t1ni1§tJr.Bu çizelgelerde
her soru Seçe~Ainin frebDsları ve yüzdeleri veiilmiştir. be~erlendlıırie'ie yorumlar
bu verilere göre yapılmıştlr. '

Bulgular

Devlet Liselerl, öze, Liseler ve Anamhı Liseleriodeki 50 biyoloji öıtretmenİıiin
anket formundaId. 48 sOruYa vehtiileri y8ıUtbtt delerlendirilmiŞ ve aşaAıdaki sonuçlar
elde ediimiştir.

LiSelerdeki sınıf mevcl1tJan
...

Sınıf mevcutları ile ilgili sQl11yaöAretmenlerinverdikleri yanıtlardan alınan
sonuçlarÇizelge 1'de sunulmuştur.

.

Çizelp'l. Liselerdeki sınıf mevcutlarınınyüzde dalilimı

20-25

25-30
,
30c35

35-40

40 ve daha yukarı

TOPLAM

Suiıf Mevcutları Devlet Liseleri

n -%
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Laboratuvar ikr Ara Çek lif KııIIıın- .,
Yl!ııteminiıı Zaman, ÇOtııIıLUkıa. Sıra Az mıyorum Toplam
Sıidık Deftoc:aıi .'

n 'i> n 'i> n ,1>. n 'i> n 9, n 'i>

Devlet Lisesi 2 9.52 6 2857 6 28.51 l' 4.16 6 28.51
'

21 100

Oze1Ü8c11a' 3, ' 25.00 , 1UO'0 12 100

Aı18dbJıı Li8C1eii -, 2 tı.76 ii 3S.2?
'

S 2!M1 ,4 23.53 17 100
~..~ , d .....,..-~ ,..,. -

Biyoloji 1 2 3 4 Sveaııı.

laboratuvar yubn Toplam
Sayıııı

n ~n ~n ~n ~ii 'i> n 'i>

Devlet Llid.eri S 100 S 100

0zc1 uaeıer 20 ~iıo 1 20 S :100

~Anadolu Liııeleri S '100 ". ~8 100

Çizelgeden, görüldüAO gibi. Devlet Liselerinin tanıMnnın 35 ve daha kalabalık
sınıflara sahip oldukları. Özel 'Liselerin 3540 kişiden kalabalık sınıflarının ,bulun.
madılı. Anadolu Liselerinin ise % 8ft23'ün~n35kifiden daha kalabalık sınıflara
sahip OIdUkIan gÖ1'Ülmdctedir.

. .
Sonuç olarak Anadolu ve 'Devlet LiselQtiı1in sınıflarıinn kalabalık ol~ltu.

söylenebilir. '

.

Laboratuvar~teQıinin kullatumsıkbkderecesi

Bu kOtıuyla ilgili '50 öAretmemn yaüitlarıôdaı:ıalınan sonuçlarla ~izelge 2
hazırlanmışbr. -

, ,

Çizelge 2. Laboratuvar yönt~lİlinin kutlanım sıklık derecesini gösteren yüzde
daAılııtıları: .

Çit.el~fi ~U gibi;dev1etıiseıe~~enleritı % 28.57'11labora-
tuvar yOntemini iüç kulliuunadlklannı.öıet liIe1erdeti öArebfieleriR % 7S'i ata sıra
kullahd*tatıRt,,~kl ıiSeteti1ıtteki',.ımenterin iım " !3.S3'ti hiç kuUan-
nıadıkianm beİhtmiflerdit;

,

Sonuçolarak.ö~tmenle~ beyantannagörelaboratuvaryön. özel lise-
lerde, devlet liseleri ve Anadôbıliselenndeii dahaf~ kU1Jafiıİdılisöylenebilir.

Biyoloji laixntuvan saYJŞ1
i

Liselerdeki biyoloji laboratuvar sayıJan Çizelge 3 de gösterilmiştii.

Çizelıe 3. Biyoloji labOr~tuvat8.yısmılt okullara gör~ yüZde dalılmıı.
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leri kalıcı bir ~kilde öl!enmelerini sallayan laboratuvaryöntetninin.gereklililtiher-
kesçe bilinmektedir. Böyle bir biyoloji eAitiınihinsalJanabibnesi için, uygulanmakta
olan prognnaların eksik yönlerininbelirlemnesi, aksayan noktaların.saptanması, bu
programlann deAer1endirilmesiylemümküno_bilir.

.

Eskidenberi fen programlarının yetersizliklerlhakkında uzun tartışmalar
yapılmışbr. Bu tartışmalaM sonucu olarak 1960 yilinda modem fen ö!tretimi
çalışmalanna başlanmıştır.Fen lisesİ.!in kurulma!nve bu yüzdengeliştirilen fen prog-
ramlan ilk yıllann ürünleriolmuştur(Şenvar,1975).

Yukanda sözü edilen ~alışmalartnsonucu.oıarakMilli EAitimBakanlılı ve .

TÜBİTAK arasındayapılanbir sözleşmeyle DAYG-E-7,BA YG-E-14 veDA YG-1ı-23
projeleri çalışmaları yapılmıştır.Du projeler liseler ve ortaokuUatdakifen öAreUminin
modemleştirilmesine destek sa!tlamıştır. Sınıflardaki ögrend sayısının 40'ı
aşmam~ına ve okullann yeterli büyüklükte ve sayıda1aboratuvarlannm. bulunmasına
dikkat edilmiştir. Projeler çeşitli okullarda denenmiş, modem programların
yaygınlaştırılması ve geli§tirilmesi gerektili sonucuna varılmıştır (A1pagut, 1975).

.
. ~.

TÜBİTAK'ın fen projelerinden destelini çekmesi üzerine 1980 yılında fen
eltitimi geliştirme çalışma1and~urulmuştur~ Matematikdersinindışındakiders1eıde
klasik programlara tekrardbnülmüştür(Turgut, 1989). Bu çalışmada; Devlet liseleri,
özel liseler ve Anadolu liselerlndeki biyoloji elitiminin düzeyi belirlenmiş ve
karşılaştırılmış~.

.
.

. çaıışınadmt elde edilen ~tlÇlara göre özel liselerin, sınıfınevcUttu, araç.gereç
donanım1. laboratuvar sayısı ve başta labOmtuvatyöntemt olmak üzere bilimsel
yönıertılerinkuIlamtnıaçısındand1~r liselere göre daha iyi;oldup, devlet liseleri ve
Anadolu liseleri arasındaise, önemli bir fark olmamakla birlikte daha yetersiz olduk-
larısaptanmışbr.

. .

Devle.t liseleri ve AnadolUliselerinde de.rşaraçlanmny~iz oluşu. bu konuya
gerekli bütçenin ayn1amamışolmasındanka~tadır. n EAitim araçlan mer-
kezi yetkilileri, Ders Araçları Yapın.ıMerlcezinde.biyoİojilaboratuvartakımlanmn ih-
tiyaCıkarşılayacak şekilde ürttildi~; fakat bakaDlılm y*rli bü~Yi vetmeyişinden
dolayı, okuİIm istenilen miktarın çok aıtında ya da hiç gönderilmedilini belirt-
mişleıdir:Her okul kendi otanaldaı:ıyIaistediklerimiktardadezsaraçlarınıteminedebll-
mektecıirler.Özelokullar ise, paralı etitim vermekte ve ihtiyaçlatınıkendi.
bütçelerinden karşıIamaktadırlar. Bu da OnJarı.di~ 1ise1~ karşısında daha iyi bir doru-
ma getirmektedir. Ders araç~gereÇletindeki yetetSitliklet, gözlem ve deneye dayalı bir
e!titiminverilmemesinenedenolm~.

. i'..

Anadolu ve Devlet liselerinde biyoloji derslerinin laboratuvarda yapılmamasının,
ö!ıretmenlerin düzanlatımı ve göswri deneyleri yapmayı tercih etmesinin diAer bir ne-
deni de sınıf mevcutlannm çok kalabalık oluşudut. Eksiksiz don8tı1mış bir laboratuvar
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olsa dahi 40 kişininüzerindeki sınıfJarlaJaboratuvarda dersyapmak mthnkün deAildir.
Ö~ncisayısımn yüksek oluşunun yanında laboratuvar sayılarım,n da yetersiz oluşu

~"

.., .
...

..'

öAretmeni tamaınen suufta ders yapmaya zorunlu hale getiDr. 1978)'~da ilk ve orta
dereceli okullarda ~ Araçlarıile ilgili yapılan bir ön araşw:madada; sın~fmevcut-

lannın çok kalabalık ve laboratuvar sayı1arınm yetersiz oldulu belirlenmiş. bunların

laboratuvar kullanma olasılılmıortadan kaldıritıada etinen oldUkıarı belirtilıniştir
(Sert, Blgin, 197&). Geçen 10 yılıaşkın süreyeraltnenhiçbir delişiklilin olma~lı '

görülnıekttÖir.'..
.

son yıllarda, ~ncilerin adeta, yarış içerisine girerek kazanmaya çalıştıkları ve
üstün yetenekli öArenciltzin girebildili Anadolu Jise1erindeki biyok>jielitimtnin diler
devlet liselerinden bir cam olmadıAım gönııtkteyiz. 1990 yılı sıtıa~ ptavuzunda veri-

len taban puan1ara gÖfe üzerinde çalışma yapılan Anadolu L~lerininoldlJkça yüksek
puan1ar1aögrenci aldıkian beltrlenmiştir (MBB. 1990).

'I.

Anketin son~Ç1anna göre, 1iselerdeki biyoloji etitim ~zeYm.i ortaya çıkaran bu
çalışma eksildik1erin giderilmesi ve aklayan yönlerin, ortayaçıkarılması açısmdan

önem taşımaktadır.'

Öneriler
/

Bu çalışmada;Devletliseleri, özet ~ier ve Anadoıuliselerindekibiy()loji
elitimi düzeyi belirlerıPUf ve aralarında bir karşılaştııma yapıJınıştır.

.

SonuçoJ.arak, deviet.liselerive AnadOluliselerinin iyi olanaklara sahip
0IınadtkJan,öi.elliscIIriPdaha iyi bir4UıUmCJaOkJUk]anbelidenmiştir.

.

. i

Biyoloji denleriRio v~ bir §ddlde ,yapJlabiJ,ınesiBIRıfmevcutlaruup tüm
. .

.' ~
OkUUardaen _zamanda aıa1tıImasıyla mfknkönolabilii. Lab<ntuvar.çaIışınalannm
yapılabilmesi için 40 kişilik sınıflar dahi çok fazladir. Bu sayının 20 olması için
çalışılmalı, 30 kişinin uzerine çıkı1mamasma titizJik gösterilmelidir.

. . .

Özellikle Anadolu tise1erinin biyok>jiderslerinin. uygulamalı olarak yııpıın.ıasını

saAla~ eksiksiz bir ~.~ ,yetrzU laboratuvarıara kavuşturulması ge-

rekmektedir. Verilen elitimin, belirü bir seviyede PJaP ö~nciJerin daha iyi bir dunı-'
ma getiri1mesinisailayacak düzeyde olmasıgerekir.

198O'den sonrafen elitimininbütün daUarındaki gerilemeler biyoloji derslerinde
de yolun bir piide gMlmüşUir. Her yd ~ daha azalan haftalık ~ saatleri 1991-
1992 ölfetiın yılında. lıyguJanıDa$ı için hazırlanaQ ,haftalık ders çizelgesinde 2 saate
indiıiInüştir.KrediJi sisteme geçen liseleJdC~. der$-haIiııegetirilmiş,bu sisteane
geçmemiş LiSeIeIin 1. sıoıfIannda baftada~Jise 2 fen kolunda 2, lise 3 fel) kolunda ise
2 ~ saati olarak 1:dirk-nmiP ~.B. T-ıı Teıbiye Kurulu,'nun16.09.1991 tarih-
li kararıyla kabul edilen ıwtaıık ders çizelgesi). Ders ~tlerindekikı.alara
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