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BİYOLOJİ LABORATUVARLARıNIN'
ÖNEMİ VE LABORATUVARLAROA
KARŞıLAŞıLAN ,PROBLEMLER

Sin8n ER~ (*)

ZUSAMMENF ASSUNG

Diese Untersuchungwwde imJahre 1990 in Ankaraan denLehrern undSchü1ern '

in den Gymnasien Ankara.Deneme undKurtuluşdurchgeführt.in dieserUntersuchung

,

wurde die BedeutungdenBiologiopraktikumbetontund~nı wurdendieprobleme
'

festgestellt. mit denen sowohl Schü1er als auch Lehrer im Labor konfrontiert werden
und zu diesenProblemen wurden mögliche Lösungen vorgeschlagen. Dabei wurde
festgestellt. da8 die Labors in diesen Gymnasien haupts!ichlich Mangel aufweisen. da8
GeıiUe und Materialen wie Dias' und Tageslichtprojektor. die das abstrakte Wissen in

konkrete. Etkenntoisse umwandeln. Richt ausreichend sind. daS die Klassen oft überfüllt
sind. Ferner wurde festgestellt. daB die Lehrer wissen. welche Bedeutung das
Biologiepraktikum für den ,Biologieunterricht hat. daS 'die Lehrer das
~iologiepraktikum bei der Durchführung des Biologieuntetrichts für eine wirksame

Methode ha1ten. daB die meisten Schü1er das BiologiePfciktikum Richt als "Freizeit"
auffassen, da8 sie sich sehr bemühen. um ins Labor zu gehen. wo sie dUrch "Probieren
und Erleben" lernen. derin d8s bei den Latxxversuclıen erworbene Wissen İStdaued1after.
Es wurde als Ergebois festgesteUı. da8 durch die Laboratorien in den Gymnasien Richt
die erwünschtenLeistungen erzielt werden können. Damit das Biologiepraktikum den
erwünschten Erfolg erbringt, müssen di aufgeführten negatiyen V oraussetz~rigen
bezüglich des Praktikums beSeitigt wetden. Die Unıelsuchung wurde mit dem Ziel. die
Gründe der den Laboratorien zugrundeliegende tehlende LeistungsflUıigkeitzu
erforseben undbei der Lösung dieser Probleme behi1flich zu sein;

GıRış

İnsanlar. başlangıçtan günümüzekadar.amaçlarma ulaşmadabirçok yöntem ve
teknik kullanmış. egitim tarihiboyunca da en iyi ö~etimi elde e~ek için. birçok
yöntem ve teknik geliştirmişdir.ışte bu yöntemlerdenbiri de Fen Bilimleri eıitiminde
çok fazla etkinolan Jaboratuvarça:Iışmalandır.

(') Hacettepe üniveniteıiElitün FaküJıeıi Arattırma OOı;vliıi.

,
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Biyoloji Jaboratuyar çalışmaIannın açık birşekilde görülen iki amacı vardır. Bun-
lardan birincisi, teorik olarak verilen biyolojidersindeki kavramların, laboratuvarıarda
deneylede desteklenerek kanıtlamnası, ikinciside öArencilere bilimsel araştırma yapma
yetene~ kazandınlrnasıd.

,

'

Günümüzde biyolojik araştırmaların temelini. laboratuvar çalışmaları oluşturur.
Bu, laboratuvarda üzerinde araştırma yapilacak bitki ve hayvanların araşwmaya
başlamadan önce morfolojik ve' anatomik yapılarının bilinmesini gerektirir. Bu nedenle
laboratuvar çalışma objesi olarak bitki ve hayvan materyalinin, morfoloji, anatomi ve
t,aksonomisininbilinmesinde yarar vardır. Ancak bitki ve hayvanların morfoloji ve
anatomileri sadece teorik derslerden veya kitap ve yazılı kaynaklardan ()~ni1emez.
Bunun için ögrencileriJı çalışacakları bitki ve hayvan materyal1etini bizzat inceleyip ke-
sitlerini almaları (eA~ gerekiyorsa) şarttır. ıştebuyüzden fen bilimci örneAin; biyoloji
ö~tmeni,egitim programını düzenleıken, öıtrencilerin teorik bilgileri yanında labora-

,

tuvar çalışmalarına da önem vermesinin gerektigini savunur(l). Zaten ileri teknolojiye
sahip birçok ülkede modem ögrenim metodları, hertürlü ögretim alanında teorik bilgi-
ler yanındalaboratuvarça1ışma1anna da yf%veı;ir.

.

G~nel Bilgiler

DoAadaki olayları inceleyen bilimleri, görmeden ve incelemeden
ögrenilemeyeceli anlaşılmıştır.Buna başka bii'ifadeyle "yaparak.yaşayaraköArenme"
denir (2). Bununla ilgili ülarakÇilenti'nin (2) verdiAişekildende izleneceAigibi çeşitli
ögrenme dmıım1an vardır.

tıetiten seslerle

Hareketsiz görüntÜlerle

Ha~ket1i. sesli görüntülerle

Gerçekleri ve modeneri gözleye~k

Yaparak-Y8f8yarak

Şekil ı. FenE#itimi Teknolojisinde Öi~ilme DurumJao (2).
, .

Bunlardan "yaparak, yaşayarak" ögrenmede en somut araç ve gereç olan gerçek
eşya ve araçların veya onların örnek ya da modellerinin, bilimsel yöntemin somut tek-
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nikleriyle biraraya getirilmesinden oluşan ve ögrencilerin kendikendilerine yaparak
öArenmelerini saAtayan durumen fazla ilgi çekenidir (2). Aynı araşbrmanın başka bir
yerinde, öArenilenlerin% 83'ü görme, %, Il'i işitme, % 3,5'i koklama, % l,5'i dokun-

ma ve % 1,5'i de tatma duyulanyla olduAu belirtilmiştir.

Bundan da öArenilenlerin % 94'ünün "görme ve işitme" yoluyla olduAu
anlaşılmaktadır. Bu da laboratuvarda görerek ve inceleyerek yapılan bir ö~timde,

öArenilen bilgilerin ne kadar kalıcı olduAunu gösterir. Yani biİgilerin kalıcı olması ve
daha iyi kavranması, öArencinin bizzat olayı yaparak. görerek ve yaşayarak
öArenmesiyle mümkün olur.' '

Laboratuvardaki deney çalışmalartmn biyoloji dersinin öAretimi açısından

öArencilere saAladııı birçok fayda vardır. Bunlar örneklerle açıklanacak olUrsa, bir
öArenci laboratuvardakendi kan grubunu tahlil ederek öAreniyorsa, bu öArenci "kan
grubu" kavramım hayatı boyunca unutmayacak ve bu kavram, onda gerçek bir anlam
taşıyacaktır (3). ÖArençiler yeşil bir yapraktanaldıkları kesitte stomayı. sünger ve
paranşimatik dokuyu incelediklerinde, foıosentew ilgili anlatılan teorik bilgiyi daha iyi
anlayacaklar ve bu bilgi daha ıauİcı olabilecektir (4). Tek hücreli hayvanlar (Protozoa)
konusunda, bir öArenci.silli1er grubuna gjren terüksi hayvanı (ParamaeCium), kök 00-
caklılar grubuna giren amip'i (Amoeba) ya da kamçılı hayvanı (Euglena) çeşitli biyoloji
kitaplarından öArenebilirve onlar hakkında en ince bilgiye sahip olabilir (5); ancak
@enciler bir damla dere suyunda bu organizmaian mikroskop altında inceleyip görürse,
gözle görülemeyen mikroskobik. canlılara ait kavramları, yaşama ve öreme, biçimleri
hakkındaki bilgileri, hayatlan boyunca hiç unutmaı. Çünkü bu bilgiler, onlarda somut-
laşarak yaşantıları yoluyla bizzat yapıp öıtrendikleri kalıcı bilgi haline gelmişle~. K0-
nuyla ilgili teorik bilgiler laboratuvar çalışmaları ile destektenirse, bunların unutUlma-
lart zor olur. zira öArencileı: bu bilgileri kendi deneyimleri ile edinmiştir. Aslında
'öArencilerin bir su damlasında buldukları bu küçük canWar, çok yıllar önce ve defalarca
yapılmış bir keşiftir; ama' önemli ol~ budeAildir. ÖArenciler için asıl önemli olan,

onların kişisel buluşlarıdır (6). Yine çok hücreli canıııarm hücrelerinin incelenmesi k0-
nusunda insanın aıız içinden' alınan epite. doku hücrelerinin kesitinin öArenciler
tarafından yawtması onlar için önemli ve hayatlan boyunca kalıcı olan buluşJar<br(7).

Bu araştırmada liselerdeki biyoloji dersi laboratuvarlarının yeterliliAi, sorunları ve
bunlarınbaşlıca nedenleri araştınlarak, konu hem öArenci, hem de @etmen açısından

ele alımp, sorunların çözümü için bir takım öneriler getirilmiştir.

Metot ve Yöntem

, Çalışmalar Ankara'daki biyoloji laboratuvaı: detsi işlenen, 3 lisede yürütülmüştür.

Ankara, Deneme ve Kurtuluş liselerinin 1. sınıfları ve bu liselerdeki biyoloji
öp;retmenleri, araşunnanın ömekleminioluşt1D1lUlktadır. '
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Ö~retmenlerinGörü§leri . Ö~etmen Sayısı (n) Yüzde(%)

Düz 8I\latım '2 9.5

Soru cevap 8 38

Laboratuvar yöntemi 11 52.5

Ö~encilere anlattırma - , -
.X2 =14.99.. P < 0.01

Tablo 1. Arqtınnaya konu olan okullar, ö~etmen ve ö#renci sayısı

Okulun Adı

Ankara Lisesi

Deneme Lisesi
Kurtulu§Lisesi

Toplam

Ô~retmen Sayısı

7

7

7

21

ÖArenci Sayısı

70
70

60

200

BÖLÜM 3
BULGULAR

3.1.Biyoloji Laboratuvarlarının Önemi ve Problemleri Konusun-
da ÖAretmen Görüşleri

!

Tablo .1. ÖgretmenlerinBiyoloji Derslerinin l§leni§inde
EtkinBulduklarıOptim YöntemlerininDurumu(10).

Tablo 1 incelendiAinde öAretmenlerin % 52'sinindersıerin işlenişinde "laboratuvar
yöntemini", % 38'inin "soru cevap.yöntemini" ve % 9.5'i de "düz anlatım yöntemini"
kullandıkları görülmektedir.

.
'
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Ojretmen Görü~leri Ojretmen Sayısı (n) Yüzde (%)

Laboratuvarolmadan biyoloji öjretiffli olamaz 4 19

Laboratuvar en az teorik bilgi kadar önemlidir 15 71.5

Esas olan teoridir, laboratuvar kısmen önemlidir 2 9.5

LabOratuvarın olup olmaması biqey deliıtinnez - -

Ojretınen Görü~leri Ojretmen sayısı (n) yüzde (%)

Yeterlidir 5 23.8

Kısmen yeterlidir 9. . 42.8

Yetersizdir 7 33.3

.
ÖRreunenlerin biyoloji derslerinin işlenişinde etkin bulduklan ögretim

yöntemleri konusunda görüşleri arasmda fark istatistikselolarak önemli bulunmuştur
(p< 0.01).

Tablo ı.. Biyoloji Derslerlnde Laboratuvarlarm Onemi ve

Gereklilili Konusundaki OjretmenGörü~1eri (11).

X2 ==25,74**, P < 0.01

Tablo 2'den de iz1eneceAi gibi, öAretınenlerin % 71.5'i "laboratuvarıarın en az te0-
rik bilgi kadar önemli" oldugunu, % 19'u "laboratuvar olmadan biyoloji ögretiminin
olmayacaAmı", % 9.5'i "esas olanın teorik ve laboratuvarınkısmen önemli" 9lduAunu
belirtmiştir. .

Biyoloji ders1erinde laboratuvarıann gerek1ilili konusundaki öJretmen göıi1şleri
.. arasınaki fa istatistikiolarak anlamlıbulunmuştur(P<Q.OI).

.

Tablo 3. Biyoloji Laboratuvarıarının Yeterlilik Durumu.

Tablo 3'e göre, öAretmenlerin%. 42.8'i laboratuvarıarın "kısmen yeterIi
oldulunu", % 33.3'0 "yetersiz olduAwıu" ancak % 23.8'i de "yeterli" oldugunu ifade
etmiştir.

Biyoloji labolatuvarlarının yeter1iliAi ~nusundaki ögretmen g&iişleri arasındaki

fark anlamlı bulunmamıştır (p>O.OS).
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. ÖgrebnenGörüı.eri Ö~ebnen sayısı (n) Yüzde (%)

Şema, tablo vb. basılı araçlar 15 71.4

Slayt projektörü 1 4.7

Kitç, dergi vb. >araçlar 4 19

Hiçbiri' . 1 4.7

Ö~ebnen Görüıleri Ö~etmen Sayısı (n) Yüzde(%)

Evet, elverişlidir 6 28.5

Kısmen elverişlidir 12 57
.

Hayır, elverişsizdir
,

3 14

Ö~ebnen Görüıleri Ö~etmen Sayısı (n) Yüzde(%)

Haftada bir-İki kez. 4 19

tki haftada bir kez 5 23.8

üç haftada bir kez 4 19

Ayda bir kez 8
..

38 >

Hiç kullanmıyorum - -

T!lblo 4. Biyoloji Ö~ebnenlerinin Laboratuvarlar İıleyemedikleri Durumlarda
Ders Kitab~Dı§ında Kullandıldarı AraçlannDurumu (11).

.
X2 = 25.2**, P<O.OI

Tablo 4 incelendiginde ögretmenlerin % .7l.4'ünün "şema, tablo vb. basılı
araçları", % 19'wıun "kitap, dergi yb. ~ıari", % 4.7'sinin "slayt projeletörünü" kul-
landıkları ve % 4.7'sinin de "hiçbfr aracı" kullanmadıklarm gösterir.

Biyoloji ögretmenlerinin, laboratuvar işleyemedikleri durumlarda ders kitabı
dışındakullandıklarıaraçlar hakkındaki görüşleri arasındaki fark istatistiki olarak an-
lamlı bulwımuştur (p<O.OI). .

Tablo 5: Biyoloji Ders Prograınının Laboratuvar İılemeye Elverişiilik Durumu.

X2 = 5.99** P>O.05

Tablo 5'te görülecegi üzere, ö~tmenlerin % 57'si "kısmen elverişlidir", % 28.5!i
"evetelverişlidir" ve % 14'üde "bayırelverişsizdir" cev8bını veniıişlerdir.

Biyoloji.derş programının Jaboratuva:r işlemeyeelverişlilik durumu konusundaki
ö~tmenlerin görüşleri arasındaki fark istatistiki olarak önemli degildir (p<O.05).

Tablo 6. Ö~etJtıenlerin Laboratuvarlan KUllanma Sıklııı

X2 = 7.97 P > 0.05

"".
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öıretjnen Götüşleri ÖıretmenSayısı (=n) Yüzde(%)

Yeterlidir 8 33.3

Kısmen Yeterlidir 9 42.8

Yeterırizdt o 4 24.2

ÖJretmen Görüşleri .Öıretmen Sayısı (n) Yüzde(%)

Ö~cilerin seviyelerine uygundur 17 81

Öıreiıcüere alır geliyor
.

2 9.5

Öırencilerinseviyelerinin altındadır 2 9.5

Tablo 6'ya göre, ö~tmenlerin % 38'inin "laboratuvarıarı ayda bir kez"; %
23.8'inin "iki haftadabit kez", % 19'0000 "üç iiaftadabir kez" ve yine % 19'0000 "haf~
tada bir-iki kez" k.ULJandık]ımm belirtmişlerdir.

ÖAretı:nen1erlıı laboratuvarlan kuııamna sıklıAı konusundaki görüşleri arasındaki

faık anlamlı delildir (p>O.05).

Tablo 7. Biyoloji Ders Kitabımn Laboratuvar Işlemedeki Yeterlilik Durumu.

x2 = 2.85, P>O.05

Tablo 7 incelendiAinde öAretmenlerin % 42.8'i"kısmen yeterli", % 33.3'ü"yete-
ri", ve % 14.2'si de "yetersiz" cevabını vennişl~.

.

. .. . .

Biyoloji ders kitabının laboratuvar işlemedeki yeterlilik durumukon~sundaki
öA!etmenleringörüşleriarasındakifarlcistatistikiolarakanlamlı de~ldir (p>O.05).

Tablo 8. Ders Kitablmn Laboratuvar' Kısmındaki Bilgilerin Öırencilerin
Bilgi Seviytllerine Uygunluk Durumu.

X2. = 21.22**, P < 0.01

Tablo 8 izlendiAinde, öAretmenlerin bb soruya verdikleri cevaplar; % 81'i
"öArencilerin seviyelerine Qygundur", % 9.5'i "öArencilere alır geliyor" ve % 9.5'i de
"öArencilerin seviyelerinin altındadır" şeklinde olmuştur.

Ders kitabının laboratuvarkısmmdaki bilgilerin öArencilerin bilgi seviyelerine
uygunluAu konusundaki öAretmenlerin göriişleri arasındaki fark istatistiki olarak an-
lamlıdır (p<O.01).
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Öjretmen görütleri ,
öıretmen sayı&!. (n)

,

Yüzde(%)

Can sıkıcı buluyorlar - -
Istekli görünüyorlar 12 57.1

.

Beni laboratuvar yapmaya adeta zorluyorlar 5 23.8

.
'Hiç laboratuvaragitmekistemiyorlar . -

Işlenen konuya göre dep§iyor
.

4 19

Öjretmen Görüşleri 0lretmen sayısı. (o) Yüıde(%)

Laboratuvarda küçük yazıldar yaparım . 1 4.7

Yaptık1arıdeneylerigözleyip kanaatkullanınm 12 57.
'

Notuyarı teorikyarı uygulamaolarak'belirlerim. 3 14

,Laboratuvarı'hiçdikkatealmam 1 4.7

Başka
,

4 19.

\

Tablo 9. ÖiretmenlereGöre Öjrencilerin Biyoloji LaboratuvarlarmaOlan Ilgileri.

.

x2 = 23.14*., P < 0.01

Tablo 9'da görü1düıugibi, ölretmenlerin% S7'si '~()ırencile~ la\X>ratı.ıv4lfyap-
maya istekli olduklarını".% 23.8'i"ölretmeni laboratuvaryap~ya adeta zor-
ladıkJannı" ve % 19'u da "öırenci1erinistek1eriıün 'i§lenen'konuya göredeAiştilini" be-
lirtmi§lerdir.

ÖAretmen1ere göre öArencilerin biyolojilaboratuvarlanna olan ilgileri konusunda-
ki göıiiş1eri arasındaki fade istatistiki olarak anlamlıdır (P«).O i).

Tablo 10. Öjr~enlerin Ojrencilerin Başarı Notlarını Belirlemede Laboratuvar
çalışmalarını Bir Kriter Olarak Alıp Almarna Durumu.

x2 = 19.77*., P< 0.01

Tablo 10'a göre. öAfetmen1~ % S7'si "öArenci1ain yapükJandeııeyleri gözleyip
kanaat kuUandıkJannı\ '% 19'u1mşka şekiJlerdebunuyapUklannı". % 4.7'si "labora-
tuvarda küçük yazdılar. yaptıklarını" ve' % 4. 7'si de "laboratuvarı' biç dikkate
almadıldanm" belirtmi§lerdir.

ÖAretmenlerin öArencilerin başarı notlannı belirlemede laboratuvarçalışmalarını
bir kriter o~ alıp aJmama konusundaki görüPeri arasındaki fade istatistiki o~ an-

lamhdır (p <0.01).,
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Ögtetmeıi GorUşlen 'öıretmen sayısı (n) Yüzde (%)

Evet,..çok iyi biruygulama eğitimi' aldıırt
,

12 57.2

Laboratuvarıarı kullanmadan laboratUvaranlatıldı - -,
'

LaboratuvarkonusunQane teorik
ne de uygulamabirşeygördüm - -
Sadece yıııeyselbir latfotatuvar aldıırı

... 9 42.8

, e,_

Öğretmen GöIÜ§İeri '
Öğretmensayısı (n) . Yüzde (%)

Evet isterim 10 47.7

Hayır istemettı 9 42.8

Kararsızım 1 4.7

- Gereksizdir 1 4.7

'fablo U:Öğretmenlerin Kendi Öğrenimieri Sırasında Laboratuvar Konusunda, , .. ıyi Bir EğitimG9ri,ip<JönnemePwymu. '

Tablo 11 :~el1de .8örül~(iIDl~~i, ö~ıx~~nleı;in.% ..57'~Ü1,"çok iyi bir.uyg~ama
egitimi .ııJ,~'" ve,~ ~2~'iııin de "sadeCe yüzeysel bir laboratuvar aldıklarını" ifade
ettikleri göıiilÜr.

",

,..

',' "

ÖAretrnenlerqı.kendiögrenimleri sıraslndalabol'!\~Uvarkonusunda iyi bir egitim
görüp görmeme leonusundaki görüşleriar.tSındı\ki farista~tiki olarak anliunlı bulun-
muştur(p<O~Ol). ' - ' - "

Tablo 12. ÖğretmenlerinMiHi Eğitim Bakanlığı~ınLa~ratuvar Uygulamalarını
GeÜ§tirmeyi Amaçlayan Hizmet JÇI"Kurslarına K~tılma .:ko~usundakiDüşünceieri.

X2 = 13.88**, P < 0.01.
Tablo 12'de görüldü~ü gibi ögretmenlerin % 47.7'si "evet isterim," c:liyecevap ve-

. men, % 42$i de Hhayıristemem"cevabınıvermiştir.% 4.7'si "kararsızım"ve YÜ1e%
4.7'& de "geı-eksizdir"diye belirtmişlerdir: ,

Ögretmenlerin MUli Egitim Bakanltgı'nın' laboratuvar uygulamalarını
geliştirmeyİ-amaçlayan hizmetiçi kurslarına katılma konusun(hıkİ düşüpceleri
arasındaki faıids~tiki oıp anlamlıdır ~<O.Ol}.'

.
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Öp-enci Görü§leri Op-enci Sayısı (n) 'Yüzde(%)

Çok uygun . 6 3

Uygun 28 14

Kararsızım 26 13

UygUli deAil 79 39.5

.Hiç uygun deAil 61 30.5

Öp-enciGörü§leri. Öp-enı;:i Sayısı (=n) Yüzde(%)

Çok uygun. 45 22.5

Uygun 58 29

Karilrsızım 37 18.5

UygundeAil 34 17

Hiç, uygun ,deıil 26 13

Öp-enci.Oörü§leri Öırenci Sayısı (=n) Yüzde(%)

Çok uygun 21 ıo.5

Uygun i 30 15

Kararsızım 35 12.5

UygundeAil 46 23

Hiç uygun deAil 78 39

3.2.Biyoloji LaboratuvarlarıDın Önemi ve Problemleri Konusun-
~a ÖArenci Görüşıeııi ' . .

Tablo 13. ~boratuv.ar Dersi İçin. Her Zaman Deneylere Hazırlıklı Olma Durıılnu.

x2 =- 86.45.., P<O.OI

Laboratuvar dersi için her zaman deneylere hazırlıklı olma. durumu konusundaki
ögrencileringörüşleri arasındaki fark istatistiki olarak anlamlıdır (p<o.Ol).

Tablo 14. Öp-encilere Göre Yapılacak Deneylerle'ngili Bilgilerin
Yeterli Oln,ama I>urı,ıınu.

X2 ==14.75.., P<O.oı

Ögrencilerin % 29'u "uygWı", % 22.5'i "çok uygun",' % 18.S'i "kararsızım", %
17'si "uy~undeAil", % 13'ü "hiç uygundegil" cevabını vermiştir.

Ôgrencilerin, ya.pıla.ca.kdeneyl~le ilgili bilgilerin yeterli olma.dıgıkonusundaki '

görÜşleri anısındaki fm istatistiki olarak önemlidir (p<O.Ol).

'Tablo LS. Deneyler Esnasında Verilen Sürenin Yeterlilik Durumu (13).

X2 = 138.15.., P<O.OI
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Öğenci Görüşleri Öğenci Sayısı (=Il) Yüııie (%)

Çok uygun 16 18

Uygun 71 35.5

Kararsızım 56 28

Uygun 4eıil , 17 S,5

Hiç uygun deıil 20 10

Öğenci Görüşleri Öırenci Sayısı (=n) . Yüııle (%)

Çok uyguıı 24 12

Uygun ~35 17.5

Kararsızım 22 11

Uygun delil .
51 25.5 ..

Hiç uygun delil 68 34

ÖArencilerin %39'u "hiç uygunde~iliı,% 23'0 "uygunde~il", % 15'i "uygun", %
12.5'i "kararsızım" ve % 1O.5'i de "çok uygun" ceVabını vermiştii~

Deneyler esnasında verilen sürenin. yeterlilik durumu konusundaki ö~enCi
görüşleri arasındaki fark istatistiki olarak a1alamlıbulunmuŞtur(P<O.Ol)~
..

. 4

Tablo 16. Biyoloji Laboratuvarlarının,Öğencilere Laboratuvarı Kullanmada
Gerekli Becerileri Kazandırmada ve Soyut Bilgilerin So~utlll§tınlması Bakımından

Gereklilik Durumu: . ·

X2 =54.05**, P < 0.01

ÖArencilerin % 35.5'i "uygun", %'28'i "kararsızml", % 18'i "çok uygun", % 10'u
"hiç uygun de~il" ve % 8.5'i de "uygun de~il:'cevabını vcımiştir.

Biyoloji Jaboratuvadannın, öArencilere laboratuvarı Iw1Jaı\madagerekti beceıileri
kazandınnada ve soyut bilgilerin somutlaştırılması baianundan gerekJilik dUrumu ko-
nusundaki öArencilerin görüşleri araSındaki farkistatistiki olarakanlanılı bulunmuştur
(p<O.Ol).

Tablo 17. Laboratuvar DerslerininÖırencileı Tarafından
''boş zaman" Gibi Algılanması DurumQ.

X2 = 37.75**, P<O.Ol

.
Ö~encilerin % 34'ü "hiç uygun de~il", % 25Si ~'uygundeAil", %17Si

"uygun", % 12isi "çokuygun" ve % Il'i "kararsızım" cevabını vermiştir.

Laboratuvar derslerinin öArenciler tarafından ''boş zamanlıgibi algılanması duru-

mu konusunda ög,encilerin düşünceleri arasındaki fark istatiksel oları-k anlamlı
çıkmıştır (P<O.Ol).

.
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. t)Ar~ACiGörüşleri OArenci Sayısı (=n) Yüzde(%)

Çok uygun 27
,

13.5.. ,

Uygun "43 21.5

KarliFsızım " 49 24.5

Uygundeiil 40 20

Hiç uygun deın. 41 20,5
, .

.-
Tablo 18. YapılarnayanDeneylerin Basite Indirgenerek

. Demonstrasyon Yöntemiyle lşlenme Durumu.

XL= 6.50**, P>O.05

. Ögrencilerin % 24.5'i "kararsızım", % 21.5'i "uygun", %20.5'i "hiç uygun
degil", % .20'si "uygun de~il" ve % 13.5'i "çok uygun" cevabını venniştir.

. .
Yapılamayandeneylerin basite indirgenerek demonstrasyon yöntemiyle işlenme

durumu konuSUndaki ögrenci görüşlerlarasınd3ki fark istatistiki olarak anlanUi bulun-
mamıştır (P>O.05). .' .

SONUÇlAR ve TARTIŞMA
,

Biyoloji laboratuvartarinın önemıni ve bu labOratuvarıarda karşılaşılan Problem~

leri tesbit etmeyi amaçlayan bu araştırmada Ankara. Deneme ve Kurtı.ı1uşliseleri
-
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"
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()~!D1ehl~. ve öitre~i~erinfu bilgi ve göz.leJn1erinebaşvuııı1inuş ve elde edilen bil-
gilere dayarıı1ar3k aşa~ sonuçlaravaı:ilinıştir.

ÖitrethıeOıerfu % 52.5'i biyoloji dersınin öAretİJIiiôde etkin ııretim yöntemi ola-
rak laboratuvar yöntemini görmektedirler. Yine,öitretmenlerfu % 71.5'i de 1aboratuvar-
ların en azteor1k bitgi kadar önemli ölduAumi dile getirinişlerdir. Bu da ögretmehlerin,

biyoloji ö~timinde laboratuvarıann ne kadar gerekli oldu~unun bilincinde olduk-
larının göstergesidir.

Bu leQnuylailgili olarak Baer ve Gröhke (ıl),~boratuvaryönteminil! biyoloji
dersınin daha iyi öjtrenilınesındeögrenciyi daha iyi motive edeeegini, bu laboratuvar
dersl~ri~yesınde~nciıerin kişisel yeteneklerinidamliyi geliştlrebllecekleriniifade
etmektedir.

. ÖAre.ncilerin lab9ratuvııdaru~önP!Di. k<>!lusundııki SOI1J1afa ı.:~eri. cevaplardan
orJayaçıkansonuçlardaŞı.işeki~dedir.Ögrencilerin.%53.5'i biyoloji laboratuvar-
ıarının, ögrenciler tarafından kavram~ası g~ç. olan soyut bilgilerin sornut-
laşbfiImasıİ1da önemli rolü oldu~unu vurgulamışlardır.

Laboratuvar derslerinin öArenciıer tarafından "boş zaman "gibi algı1anması soru-
suna ise ö1lfe9Cilerin % 59.5'i haytfdiy~cevap vtmni$tir. Bu sonuç; diA~ ahlamd8da
ö~rencilerin yaklaşık % 40'mın laboratuvarıarın önemi konusunda ,bilinçli oldı.iklannı
gösterir.
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ÖlJetmen1erin sadece % 23.8'i laboratuvarlarınyeterli oldulu görüşündedir. Bu
ise biyoloji öAretiminde büyük bir önemi olımllaboratuvarlann (bkz. Giriş) genel dmu~
munun ne kadar yetersiz oldulunu gösterir. Çünkü araştırmaya Yönelik çalışma istek
ve arzusu, özollikle laboratuvarıarı olan ôkulJarda geıçekle§miştir.

. ö~nlerinlabotatuvarları kuUaııamadıkları Zamanlar ders kitabı dışında en

çok kfıl1andıld8n araçlar % 71.4 ile §emave tabLOgibi basılı araçlardır. Aynı paralelde
öArencllere sorulan soruda da; öArencüerin % 40,S'i öArefinenlerin yapılamayan deney-
ler yerine demonstraSyon yöntemi ile (dıa, slayt vb.) dersleri işlemediklerini ifade
etmişlerdir. Bununsebebi ise, okullarda bu araç ve gereçlerden yeterli derecede bulun-
mamasıdır. Halbuki modem elitim sistemlerinde bu tür araç ve gereçlerden faydalan-

mak bir ıonıniuluktur.

Bu konuda da Siedentop (13), öAretInenlerin laboratuvar derslerinin daha akıcı
geçmesini saRIayan projeksiyon maldnalan gibi araç ve gereçlerden yararlanmalannın
gereldililini ifade etmiştir.

.

ÖAretmenIerin % SO.i'inin laboratuvar kullanma sıklıklan 15 gün ile ayda birdir.

Bu sonuçtanda anlaşılacaAt gibi laboratuvarları kullanma sıklılı azdır. Buqun bir ç0k
nedeni olabilir, en önemlisi laboratUvarlann yetersizlilidir. Okullardaki laboratuvar-
ların zenginleştirilmesi gerekir. Oysa okullarda deneylerin yapıIacaAı yeni laboratuv,ar- .
ların yapimlDln hızını kaybettniş olup hatta bazı biyoıoji laboratuvarıarının da lisan Ia-

boratUvadarına dönüŞtQrf1lmüştUt. Bir başka önemli neden biyoloji ders müfredat
programında laboratuvarıarın işlenmesi için gerekli olan zamanın ayrılm.ınasıdır. Bu
komıda ~enlere, biyoloji ders programının iaboratuvar işlemeye elverişliİik dmu-
mu sOrulıiıuşve öAretmenlerden sadece % 28.5'iuygundur cevabım venniştir.Labora-
tuvaıtuüa uy,gulamaların azltlıfıa, sınıflarınçok ka1abllık olması da etkendir. Bu ne-

.

denle öRretmenleruygulamalan gereAi gibi işleyemediklerini ifade etmişlerdir. Çünkü,
öArenci sayısuunçoldulO (her sınıfta 65-751dşi) ve eksikaraç-gereçIerle ve sadece bir
ölretmen ,rebberli~inde laboratuvar' işl~nmesi çaldaş ve modem birelitimle
baAdaşmaz. Zira yönetmelikte "öArencilerin derslikleredalltılmaları hazırlık
smıt1annda35, ara sınıDarda40kişiyi geçmeyecekşekildepianlaıur"denilmektedir.

Ötrencilerin,% 62'si deneyler esnasındaverilen süreninyetersiz oldulonu ifade
etmiştir. Yetersiz süre, laboratuvarçalışmalarındanyüksek verim alınmasınl,engene-
mektedir.

~ft '% 33.3'ü biyoloji 'ders,kita~ını,laboratuvarişlemede yeterli
bulmuştur. '

Di~er ifadeyle öAretmenlerin % 6S'i derskitabının laboratuvar işlemede yetersiz
'kaldiAtgörüşündedir. '

Ders kitabının laboratuvar kısmındaki bilgilerin öAtencilerin bitgi seviyesine
uygun oldu8u ögretınen1erin% 81'i tarafındanona.yIanmıştır. Bu SOI1~ öArencilereso-.

'
,
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ruian, yapıJacak deneylerle ilgili bilgi eksikJili çekip çekmedikleıi SOlUsuna verilen ce-
vaplarla çelişki göstennektedir. Çünkü,öArencilerin %51.5'i yapdacak deneylerie ilgi-
li bilgilerinin yetersiz olduAnnu ifadeetmişlerdir. Burada ortaya çık3n çelişki dıinmıu
ögrencilerdenbynaklanabi1ir. çünkü, bu ögrenci1erin sadece % 17'silaboratuvarlara
hazırlanarakgelmektedir.

,

Ögretmenlerin % 57.1 'i ögrencilerin laboratuvara karşı istekli göründüklerini ve .

% 23.8'i de ögrencilerin adeta kendilerini laboratuvar yapnuiyazorladıklaıiİ1i ifade"
etmişlerdir. Bu durum ögrencilerin laboratuvar yapmaya istekli Qlduldarının iyi bir
göstergesidir. Böyle bir güdülenme, laIxrituvarda ~n bilgilerin daha ,kalıcı ve
zevkli olmasına neden olur. çünkü laboratuvarda ögrenci bu' bilgileri yaparak-
yaşayarakögrenmektedir. '

, Uygulamalı derslerve ögrenciçalışmalarıkonusundaaraştırmayapan Mostler ve
Krumwiede (14) isimli bilim adamları da, laboI'atuvara giden ögrencinin orada yapmış
oldugu deneyl~r sonucunda gözlemledigi olaybm kendi bQluşuymuş' gibi algılamakta
ve aynen araştınnacı ve bilim adamiannda oldugu gibi onlar da bu buluşlanndan büyük
sevinç duyduldanm ve'bu yüzden de her fırsatta ~vara gitmeyi arzu ettiklerini
ifade etmektedir.

'

ÖAretmenlerin % 57'si nArencilerio yaptıkları deneyleri gözleyip' kanaat 'kul-
landıklarını ifade etmişlerdir. Böyle biT tutunila ölreDcil~r laboratuvara karşı motive
edilebilmektedir. Çünkü çalışan ögrenci not.' ile ödüllendirilmektedir. Ancak,
<>Arencilereverilen bu kanaat notu onlara karşı bir tehdit olarak ku11anı1mamalı veya
böyle bir duygu onlara hissettirilmemelidir. Aksi takdirde <m,larda1aboratuvarlarakarşı
isteksizlikuyanabi1ir. ' '

,

Ögretmenlerin % 42.8'i ögrenimleri sırasında yüzeysel bir, laboratuvar elitim,
gördüklerini ifade etıDişlerdir. Bu ise öArencilCfC saglıklı bir laboratuvar sunu1qıası
bakımından bir eksiklik olarak görülebilir. Bu eksikligin giderilmesi için Mi1li Elitim
BakanhAı hizmetiçi kurslar açmaktadır. Ancak ilginç olan şudur ki ögretmenlerin %
42.8'i bu tür bir kursa gitmek istemediklerini beyan etmişlerdir. Bu kadar ögretmenin
hizmet içi kurslarına katılmak istemeyişlerinin sebepleri şunlar olabilir:

, -gjr kısmmmkendiöArencifiklerisırasındabu konudayeterli bilgiyi aldıldannı
d~mcleri, " ' '

- Hizmet içi kursa1ryaz tatil~ rastladıAmdan,tatilegitmeleri,

- Daha öncedenbu kursiaiakatıianlarakurs,sonrasındaherhangibirödüllendirici
(para,statüvs.)ayrıcalıAmverilmemişolması. "

Laboratuvar kullanımı ile ilgili sorunların çözümü olarak aşaAıdakiler
önerilebilir:

1. Herşeydenönce herokulaen az bir tanebiyolojilaboratuvanaçı1mahve1a1xn-
tuvarda İhtiyaç duyulan araç ve ,gereçlerle en azından kitapta gösterilen ya da
gösterilecek deneyleri yapabilecek şekilde donatıJinaIıdır.
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2. öıı'enci Jaboottuvarça1ıŞmaJannın başarılı olması için sınif veya grupların ka-
labalık olmaması gerekir. .

.

3.Laboratuvarlann kullanma sıklıguu atttınnak için teknik ~ oldu~ugibi
öiVeJmenlere Ialn'atuvar dersleri için ayrıca ücret ödenmelidir. Böylece ~tmenler de
laboratuvar işlemeye teşvik edilmiş olur.

4. Ö~tmenlereve ögrencilere yönelik olmak üzere bakanlıkça laboratuvar elki-
tapıan hazırlatıbnalıdır.

5. Zaman zamarıö~tmenlerin e~itimkurumuçevresindeki biyolojik araştmna
ve çalışmalarla yakındanilgili olan sanayikuruluşlarına,hastanelerevb. yerlere bilim-
sel geziler yapabilmeleriiçin onlarahertürlümaddive manevidestekyapılmalıdır.

6. E~tim ~larımn çevresindebulunanilgili mesleki ve bilimsel kuruluşlarla
(Üniversiteİer, Sa~lık ve Sosyal YardımlaşmaBakanlı~ı'naba~ kuruluşlar;Tarım ve
onnan Bakanlı~ı'naba~lı kuruluşlar.vb.) bilgi ve uzman abşverişinde bulunubnalı

. veya bunun için gerekli olan şartlar hazırlanmalıdır.

7. Ö~tmenlerin Milli BAltim Bakanlı~'nın Jaboottuvarlarla ilgili bilgi ve bece-
rileri arttmnak ve yeni bilgilerden habeıdar etmek: için açmakta oldu~ hizmet içi kurs-
larına katılmaları. teşvik edilmelidir. Bu kurslara katılan ö~tmenler de laboratuvar ders

saati ücreti gibi maddibir mükafat1andırmayatabi tutulmalıdır:

8. Biyoloji ders müfredat PrOgramIannda laboratuvar ders saatlerine ek: süre ilave
edilmelidir.

9. Ö~ci1ere ders saati dışında önle~, hafta sonlarındalaboratuvardakendi
başlarına çalışma fırsatı verilmelidir. H$ta imkanlarölçüsünde görevlendirilecek bir
'uzmanbuôltreneilererehba"likyapmalıdır.

.

10.Ö~tmenler; ~ deneylereiyi hazırlanmalıve mümkünolduAunca
çokfazlamateryalledersegelriıelidirler. .. .' .

ll. Laboratuvar.çalışmalarınıteşvik etmek,gayesiyle laboratuvarçalışmalarından
birkaç sanı ÖSS ve ÖYS'de sooılmalıdır.

.

12. Ö~ncilere her laboratuvardersininsonundatemiz ve itinalı bir şekilde bir
rapor hazırlattlmalıdır. çünkü, bu rapor, ö~encilerio çalışmalarının somut bir
göstergesi sayılabilir.
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