
Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 40: 01-10 [2011]

BA LAM TEMELL  Ö RENMEN N Ö RENC LER N LG  VE B LG
DÜZEYLER NE ETK

THE EFFECTS OF CONTEXT-BASED LEARNING ON STUDENTS’ LEVELS OF
KNOWLEDGE AND INTEREST

Bilge ACAR*, Melek YAMAN**

ÖZET: Bu çal mada mikroorganizmalar konusu ö rencilere çe itli ba lamlar yard yla aktar lm  ve bu ekilde
lenen dersin ö rencilerin ilgi ve bilgi düzeylerine etkileri ara lm r. Ara rmada “öntest-sontest kontrol gruplu deneme

modeli” kullan lm r. Veri toplama arac  olarak ara rmac lar taraf ndan bilgi testi ve ilgi anketi geli tirilmi tir.
Ara rman n çal ma grubunu 2009-2010 ö retim y nda Gebze Ziya Gökalp lisesinde ö renim gören 191 9. s f ö rencisi
olu turmaktad r. Haz rlanan ders içerikleri üç hafta boyunca uygulanm r Deney grubunda dersler çe itli ba lamlar esas
al narak haz rlanan içeriklerle i lenmi , kontrol grubunda ise düz anlat m ve soru cevap yöntemleri kullan larak aktar lm r.
Elde edilen veriler SPSS program  kullan larak de erlendirilmi tir. Ön test ve son testte ölçülen ilgi düzeyi her iki grupta da
istatistiksel olarak anlaml  bir farkl k göstermi tir. Ancak deney grubunda uygulama sonras nda ö renci ilgisinde art
oldu u tespit edilirken kontrol grubunda uygulama sonras nda ilgide azalma oldu u tespit edilmi tir. Bilgi testinden elde
edilen sonuçlar ise deney grubundaki ö rencilerin kontrol grubundaki ö rencilere göre daha yüksek puanlar elde ettiklerini ve
her iki grubun puanlar  aras ndaki fark n istatistiksel olarak anlaml  oldu unu göstermi tir.

Anahtar sözcükler: ba lam temelli ö renme, mikroorganizmalar, ilgi, bilgi.

ABSTRACT: The topic of “Microorganisms” was presented to students through various contexts, and the effects of
such a lesson on students’ levels of knowledge and interest were researched in this study. An experimental model with pre-
test and post-test control group was employed in the research. The study group was composed of the 191 9th graders
attending Ziya Gökalp High School in Gebze in the 2009-2010 academic year. The prepared course content was applied for
three weeks. Thus, the lessons were presented through content that was prepared on the basis of a variety of contexts in the
experimental group while direct instruction method was used with the control group. The data obtained were analysed by
using the SPSS programme. The levels of interest measured in the pre-test and pos-test were found to display statistically
significant differences in both groups. However, an increase was found in students’ interests in the experimental group
following the application whereas a fall was identified in students’ interest in the control group after the application. The
findings coming from the knowledge test demonstrated that the students in the experimental group achieved higher scores
than those in the control group and that the difference between the two groups was statistically significant.

Keywords: context-based learning, microorganisms, interest, knowledge

1.

rencilerin fen bilimlerine ilgisi  hakk nda yap lan baz  ara rmalar n vard  ortak
sonuçlar iki temel soruna i aret etmektedir. Bunlardan bir tanesi ö rencilerin fizik, kimya ve
biyoloji derslerine ilgilerinin az olmas  ve bu ilginin ö rencilerin ya  artt kça azalmas r (
Black & Atkin, 1996; OECD, 2006). Di er bir önemli sorun ise fen derslerinin ö rencilerin
anlamakta zorland  ve ö renci ba ar n dü ük oldu u derslerin ba nda gelmesidir (Baumert, Bos
& Lehmann 2000; OECD 2003). Ö renci ilgisi hem ö renme motivasyonu hem de ö renci ba ar
üzerinde etkili bir faktör oldu undan (Krapp, 2002) fen bilimlerine kar  ilginin az olmas , ö renme
motivasyonunun dü ük olmas na ve ba ar n dü mesine sebep olmakta ve bu durum günümüz fen

itimin en temel hedeflerinden olan fen okur yazar  bireyler yeti tirilmesini olumsuz yönde
etkilemektedir.

Özellikle 1960’l  y llardan beri fen bilimleri e itiminin kalitesini art rmak, yeni yakla mlar
olu turulabilmek için çal malar artm  ve geli meler ö retim programlar na ve ders sürecine
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yans lmaya çal lm r. Fen ö retimini daha ileriye ta mak isteyen ülkelerin ö retim programlar
incelendi inde bu programlar n da temel baz  hususlarda ortak bir paydada birle ti i görülmektedir
(Heitzmann, 2004):
-  Ö rencilerin fen alan ndaki temel kavram, ilke ve teorileri bilmesi, tan mlamas , aç klamas ,
anlamas .
- Ö rencilerin fen bilimlerinde kullan lan bilgi edinme yollar  bilmesi ve kullanmas .
- Çevreyi ve olaylar , kar la lan problemleri fen bilimlerinde bilimsel yöntemler ve problem çözme
yakla mlar n kazand rd  analitik ve rasyonel bir bak  aç yla görmek, de erlendirmek ve
çözmek.
- Topluma, bilim ve teknolojideki geli melerden haberdar, toplumsal sorumluluklar n bilincinde,
dü ünen, gözleyen ele tiren ve fen bilimleri ile ilgili konu ve sorunlarla kar la nda bilimsel
dayana  olan kararlar verebilen bireyler kazand rmak.

Yukar da de inilen hususlar n ö rencilere sadece bilgi yükleyerek veya yo un laboratuvar
çal malar  ile kazand lamayaca  art k pek çok ara rma sonucunun destekledi i bir gerçektir. Bu
nedenle günümüzde ö retim sürecinde radikal de liklikler yap lmakta ve geçmi te edinilen
tecrübelerden yararlanarak geli tirilen kuramlar ve bunlar n pratikteki uygulamalar  ö retim sürecine
entegre edilmektedir. Bu uygulamalardan bir tanesi de altyap nda yap land rmac  yakla n oldu u
ba lam temelli (ya am temelli) ö renmedir. Ba lam temelli ö renme pek çok ülke ara rmac lar
taraf ndan ilgi görmü  ve ba ta Amerika ve ingiltere olmak üzere Almanya, Belçika, Yeni Zelanda,
Hollanda, skoçya, srail gibi pek çok ülke ba lam temelli ö renmeyi kendi e itim sistemleri
içerisinde ve ihtiyaçlar  çerçevesinde adapte etmi lerdir.

Ba lam temelli ö renme ders içeriklerinin aktar lmas nda ö rencilerin günlük ya amlar nda
kar la klar  çe itli durumlardan yaralan lmas  olarak tan mlanmaktad r (Glynn and Koballa, 2005).
Ba lam temelli ö renme yakla , günlük hayattaki bir olay veya sorundan yola ç karak, ö renilen
bilgileri ihtiyaç haline getirmekte böylece kavram ve ili kileri bu olay ve sorunlar n çözümünde araç
olarak kullanmay  hedeflemektedir. Böylece günlük hayattaki olaylar ve biyolojik kavramlar
aras ndaki ba  kurulur.

Sözbilir, Sadi, Kutu ve Y ld m (2007)’a göre ba lam-temelli ö renme yakla n amac ,
rencilere bilimsel kavramlar  günlük ya amdan seçilmi  olaylar ile sunmak ve böylece ö rencilerin

motivasyon ve ö renmeye isteklerini art rmak, ö rencilerin günlük hayatlar ndaki durumlar ile fen
bilimleri aras ndaki ili kinin fark na varmalar  sa lamakt r.

 Ba lama dayal  yakla m, ö retim program n içeri ini daha ilginç ve daha e lenceli hale
getirerek ö rencilerin anlamalar  kolayla r. Millar ve Osborne (1998)’a göre ba lama dayal
yakla m, sahip oldu u bilgileri kullanabilen, fen okuryazar  bireyler yeti tirmeyi amaçlamaktad r.
Ayr ca ba lam temelli ö retim programlar , ö rencilerin fen hakk nda gazete ve dergi okumalar na
imkân vermeli ve fen ile ilgili yeni geli meleri ve medyadaki programlar  takip edebilmeleri için

rencilere yeterli bilgi ve anlay  sa lamal r.
renme ortamlar nda ba lama dayal  yakla n kullan lmas n önemli bir sebebi ö renciler

ugulama ve teori aras ndaki ili kileri göstermektir. Çünkü ço u zaman uygulama boyutu, fen
bilimlerinin ö retiminde ikinci plana at lmaktad r. Ço u biyoloji kitab  günlük ya amdaki biyolojik
olaylar  ele almak yerine gerekli olmayan biyolojik detaylar  içermekte ve ö rencilerdeki merak
duygusunu ve ilgiyi devam ettirmede yetersiz kalmaktad r (Kee ve McGovan, 1998). Bu yüzden fen
bilimleri ö retim program n içeri i ö renciler için yararl  ve anlaml  olmal  ve fen bilimlerinin
geli imine katk da bulunmal r (Reid, 2000).

Bu çal man n amac , ortaö retim 9. s f biyoloji dersinde mikroorganizmalar konusunun
ba lam temelli ö retim yakla na uygun olarak yürütülmesi ve uygulama sonucunda ortaya ç kan
etkilerin ara lmas r. Bu amaçla mikroorganizmalar konusunun çe itli ba lamlar yard yla
aktar laca  ders içerikleri geli tirilmi , haz rlanan bu içerikler ö rencilere uygulanm  ve bu ekilde

lenen dersin ö rencilerin ilgi ve bilgi düzeylerine etkileri ara lm r. Ara rmada a daki
sorulara cevap aranm r.



B. ACAR-M.YAMAN / H. Ü. E itim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 40 (2011), 01-10 3

1. 9.s flar için ba lam temelli yakla m esas al narak geli tirilen ders içerikleri ö rencilerin bu
konudaki ba ar lar  nas l etkilemektedir?

2. 9.s flar için ba lam temelli yakla m esas al narak geli tirilen ders içerikleri ö rencilerin bu
konudaki ilgilerini nas l etkilemektedir?

2. YÖNTEM
2.1 Ara rma Grubu

Ara rman n çal ma grubunu 2009-2010 ö retim y nda Gebze Ziya Gökalp Lisesi’nde ö renim
gören 191 9. s f ö rencisi olu turmaktad r. Çal man n ba lang nda, alt  s ftan üçü rastgele deney
grubuna di er üçü ise kontrol grubuna seçilmi tir. Deney grubu 94 ö renciden, kontrol grubu ise 97

renciden olu maktad r.

2.2. Veri Toplama Arac
2.2.1. Mikroorganizmalar Ba ar  Testi: ‘‘Mikroorganizmalar Ba ar  Testi’’ biyoloji

retmenleriyle yap lan görü meler, 9. s f biyoloji ders kitab  ve ö retim program  incelenerek
geli tirilmi tir. 25 sorudan olu an denemelik ba ar  testi Gebze’de 232 9.s f ö rencisine
uygulanm r. Bu uygulamadan sonra testteki maddelerin güçlük ve ay k indisleri hesaplanm r.
Bu hesaplamalardan elde edilen sonuçlar do rultusunda güçlük ve ay k indisi uygun olmayan 5
madde  testten  ç kar lm  ve  teste  her  biri  5  seçenekli  20  soru  yer  alm r.  Ö rencilerin
mikroorganizmalar konusu ile ilgili ön bilgilerini belirlemek için haz rlanan çoktan seçmeli sorulardan
olu an test, öncelikle alan uzmanlar na incelettirilmi tir. Bu inceleme sonucunda sorular n haz rlanma
amac na uygun nitelikte oldu u ve ilgili konuyu kapsad  belirtilmi tir. Uzmanlar n görü leri
do rultusunda yap lan düzenlemelerden sonra pilot uygulama yap lm r. Uygulama esnas nda testteki
sorular n anla labilirli i ve testin cevaplanmas  için gereken süre belirlenmeye çal lm r.
Uygulama sonucu testin geçerlik ve güvenirlik çal malar  yap lm r. Testin güvenilirli i KR 20
formülü ile hesaplanm  ve .68 olarak bulunmu tur. Testte yer alan maddelerin zorluk derecesi madde
güçlük indisi göz önünde bulundurularak kolay (Bilgi I), orta (Bilgi II) ve zor (Bilgi III) olmak üzere 3
farkl  düzeyde grupland rm r.

2.2.2. Mikroorganizmalar lgi Anketi: rencilerin mikroorganizmalar konusuna kar
ilgilerini ölçmek için ara rmac lar taraf ndan geli tirilen bir anket kullan lm r. Anketin
geli tirilmesi a amas nda mikroorganizmalar konusunun ö retim program  çerçevesinde
ili kilendirilebilece i ba lamlar n tespiti için ders kitaplar , uzman görü ü ve ö retim program ndan
yararlan lm  ve 45 maddelik bir anket formu haz rlanm r. Haz rlanan bu maddeler alan uzmanlar na
incelettirilmi tir. Bu inceleme sonucunda sorular n haz rlanma amac na uygun nitelikte oldu u ve ilgili
konuyu kapsad  belirtilmi tir. Uzmanlar n görü leri al narak gerekli düzenlemeler yap lm  ve
anketin pilot uygulamas  yap lm r. Uygulama esnas nda anketteki sorular n anla labilirli i ve
anketin cevaplanmas  için gereken süre belirlenmeye çal lm r. Uygulama sonras nda testin geçerlik
ve güvenirlik çal malar  yap lm r. Pilot uygulama sonucunda toplanan verilere döndürülmü  temel
bile enler analizi yöntemiyle faktör analizi yap lm r. Uygulanan faktör analizi sonucunda 45
maddeden olu an ilgi testinin yap na uymayan ya da birden fazla faktöre yük veren 11 maddenin
testten ç kar lmas  gerekti i belirlenmi tir. Geriye kalan 34 madde 2 faktörlü bir yap  olu turmu tur.
Birinci alt faktör 14 maddeden, ikinci alt faktör de 17 maddeden olu mu tur. Ankette yer alan her
maddenin cevaplama seçene i 5’li Likert tipindedir (“çok fazla=5”, “fazla=4”, “orta=3”, “biraz=2”, ve
“hiç=1”).

2.3. Verilerin Analizi: Verilerin analizinde ba ml  ve ba ms z gruplarda t-testi kullan lm r.
Sonuçlar n yorumlanmas nda p de erinin anlaml k düzeyi 0.05 olarak belirlenmi tir.
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2.4. Uygulama: Bu çal ma haftada 2 ders saati olan Biyoloji dersinde Ziya Gökalp lisesinde
yürütülmü tür. Gruplara öncelikle “Mikroorganizmalar” bilgi testi ve ilgi anketi uygulanm r.
Kontrol grubunda “Mikroorganizmalar” konusu düz anlat m, soru cevap gibi yöntemlerle i lenmi ,
deney grubunda ise, Ba lam temelli ö renme yakla na uygun bir ekilde geli tirilen ders içerikleri
uygulanm r. Mikroorganizmalar” konusu 3 ana ba ktan olu maktad r. Bunlar, Bakteriler, Protistler
ve Mantarlard r. Deney grubuna uygulanan ders içeri inin geli tirilmesinde gerçek hayattan seçilen ve

rencilerin ilgisini çekebilecek ba lamlardan yararlan lm r.
retim program nda mikroorganizmalar konusuna ayr lan süre üç haftad r. Her iki grupta da

“mikroorganizmalar” konusu ö retim program nda bu konuya ayr lan süreye zarf nda tamamlanm r.
Her hafta bir ana ba k olmak üzere birinci hafta Bakteriler, ikinci hafta protistler ve üçüncü hafta
mantarlar konusu i lenmi tir. Konu tamamland ktan sonra her iki gruba da ba ar  testi ve ilgi anketi
son test olarak uygulanm r. Bilgi testinin uygulama süresi yakla k 25 dakika, ilgi anketinin ise 20
dakika sürmü tür.

3. BULGULAR
3.1. Uygulama öncesi ö rencilerin mikroorganizmalar konusundaki bilgi düzeyleri

Tablo 3.1. Kontrol ve deney gruplar n ön testte elde ettikleri puanlar n ortalamalar n
kar la lmas

Grup N x SS t p

Kontrol 97 4,65 1,32Bilgi I)
(kolay) Deney 94 4,44 1,44

-1,162 0,247

Kontrol 97 3,30 1,35Bilgi II
(orta) Deney 94 3,46 1,49

1,145 0,254

Kontrol 97 1,41 1,03Bilgi III
(zor) Deney 94 1,40 1,12 -0,794 0,428

Tablo 1 Kontrol ve deney grubu aras nda mikroorganizmalar bilgisi bak ndan anlaml  bir fark
olup olmad  belirlemek amac yla yap lan ba ms z gruplarda  t testi sonuçlar  göstermektedir.
Elde edilen sonuçlara göre bilgi testinde zorluk derecesi kolay (Bilgi I), orta (Bilgi II) ve zor (Bilgi III)
olarak belirlenen sorular için deney ve kontrol grubun elde ettikleri puanlar aras nda istatistiksel olarak
anlaml  bir fark yoktur. Bu sonuçlar deney ve kontrol gruplar  aras nda bilgi bak ndan çal man n
bundan sonraki a amalar na engel te kil edecek bir farkl n olmad  ortaya koymu tur.

3.2. Uygulama öncesi ö rencilerin mikroorganizmalar konusuna ilgi düzeyleri
Ders içeriklerinin uygulanmas na geçilebilmesi için deney ve kontrol gruplar  aras nda

mikroorganizmalar konusuna ilgi düzeyi bak ndan  fark olup olmad  ba ms z gruplarda t testi ile
analiz edilmi tir. Tablo 3.2’de görüldü ü gibi, deney ve kontrol gruplar n ilgi testlerinden elde
ettikleri puanlar n kar la lmas  sonucu istatistiksel olarak anlaml  bir fark bulunmad ndan,
çal man n devam na engel te kil edecek bir durum tespit edilmemi tir.
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Tablo 3.2 Kontrol ve deney gruplar n ilgi anketinden ön testte elde edilen puanlar n
ortalamalar n kar la lmas

Grup N x SS t p

Kontrol 97 2,96 ,79lgi I
(kitap bilgisi)

Deney 94 3,09 ,71

1,164 ,246

Kontrol 97 3,17 ,77lgi II
(günlük ya am
bilgisi) Deney 94 3,22 ,64

,444 ,658

3.3. Uygulama sonras  ö rencilerin mikroorganizmalar konusundaki bilgi düzeyleri
Kontrol grubundaki ö rencilere mikroorganizmalar konusu, düz anlat m, soru cevap gibi

yöntemlerden yararlan larak haz rlanan ders içerikleriyle aktar lm r. Ö rencilere ara rman n
öncesinde ve sonras nda bilgi testi ön ve son test olarak uygulanm r. Elde edilen puanlar n
ortalamalar  aras ndaki fark ba ml  gruplarda t-testi ile incelenmi  ve sonuçlar Tablo 3.3’te
sunulmu tur.

Tablo 3.3. Kontrol grubunda ön test ve son test bilgi puanlar n kar la lmas

De ken Test x SS T (96) p

Ön 4,65 1,32Bilgi I

Son 4,78 1,49
-0,877 0,382

Ön 3,30 1,35Bilgi II

Son 4,05 1,73
-4,047 0,000

Ön 1,41 1,03Bilgi III

Son 1,56 1,27
-1,108 0,271

Kolay bilgi sorular nda (Bilgi I) öntest ve sontest puanlar  aras nda bir art n oldu u
görülmektedir. Elde edilen puanlar n ortalamalar  aras ndaki fark n anlaml  olup olmad na yönelik
yap lan t-testi sonucunda fark n anlaml  olmad  görülmektedir. (t= -0,877,  p>0.05).

Orta düzey bilgi sorular nda (Bilgi II) öntest ve sontest puanlar  aras nda bir art n oldu u
görülmektedir. Ortalamalar aras nda fark n anlaml  olup olmad na yönelik yap lan t-testi sonucunda
fark n anlaml  oldu u görülmektedir.(t=-4,047, p<0.05)

Zor (Bilgi III) bilgi sorular nda öntest ve sontest ba ar  puan  aras nda bir art n oldu u
görülmektedir. Ortalamalar aras ndaki fark n anlaml  olup olmad na yönelik yap lan t-testi
sonucunda bu fark n anlaml  olmad  görülmektedir. (t= -1,108,  p>0.05).

Deney grubundaki ö rencilere Mikroorganizmalar konusu çe itli ba lamlar yard yla
haz rlanan ders içerikleriyle aktar lm r. Konunun i lenmesi 3 hafta sürmü tür. Uygulaman n bitimini
takip eden haftada ö rencilerin bilgi düzeyindeki de imi gözleyebilmek için son test uygulanm r.
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Tablo 3.4. Deney grubunda ön test ve son test bilgi puanlar n kar la lmas

De ken Test x SS t(93) p

Ön 4,44 1,44
Bilgi I

Son 6,66 0,70
-13,41 0,000

Ön 3,46 1,49
Bilgi II

Son 5,82 1,24
-12,39 0,000

Ön 1,40 1,12
Bilgi III

Son 4,27 1,42
-15,12 0,000

Tablo 3.4’ten deney grubunun ön test ve son test sonuçlar  incelendi inde u sonuçlar
kmaktad r:

Kolay, orta ve zor düzeydeki bilgi sorular nda ön test ve son test ba ar  puanlar  aras nda bir
art n oldu u gözlenmektedir. Elde edilen puanlar n ortalamalar  aras ndaki fark n anlaml  olup
olmad na yönelik yap lan t-testi sonucunda üç düzeydeki soru grubunda da (bilgi I (kolay) t=-13,41,
p<0.05, bilgi II (orta) t=-12,39, p<0.05, bilgi III (zor) t=-15,12, p<0.05) fark n anlaml  oldu u
görülmektedir.

3.3. Uygulama sonras  ö rencilerin mikroorganizmalar konusuna ilgi düzeyleri
Kontrol grubundaki ö rencilere mikroorganizmalar konusu düz anlat m, soru cevap gibi

yöntemlerle, haz rlanan ders içerikleriyle aktar lm r. Konunun i lenmesi grupta da 3 hafta
sürmü tür. Uygulaman n bitimini takip eden haftada ö rencilerin ilgi düzeyindeki de imi
gözleyebilmek için son test uygulanm r.

Tablo 3.5. Kontrol grubunda ön test ve son test ilgi puanlar n kar la lmas

De ken Test x SS t(96) p

Ön 2,96 0,79
lgi I

Son 2,61 0,79
3,765 0,000

Ön 3,17 0,77
lgi II

Son 2,89 0,88
2,797 0,006

Biyoloji kitab nda yer alan fakat günlük hayatta çok kar la lmayan konulara ait ilgiyi ölçen
maddelerde ( lgi I) ön test ve son test puanlar  aras nda bir dü ün oldu u görülmektedir. Ortalamalar
aras ndaki fark n anlaml  olup olmad na yönelik yap lan t-testi sonucunda bu fark n anlaml  oldu u
görülmektedir. (t=-3,765, p<0.05)

Günlük hayatla ili kili ba lamlar n yer ald  ilgi maddelerinde ( lgi II) ön test ve son test
puanlar  aras nda bir dü ün oldu u görülmektedir. Ortalamalar aras ndaki fark n anlaml  olup
olmad na yönelik yap lan t-testi sonucunda bu fark n anlaml  olmad  görülmektedir. (t= 2,797,
p>0.05).



B. ACAR-M.YAMAN / H. Ü. E itim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 40 (2011), 01-10 7

Deney grubundaki ö rencilere mikroorganizmalar konusu çe itli ba lamlar yard yla
haz rlanan ders içerikleriyle aktar lm r. Konunun i lenmesi 3 hafta sürmü tür Uygulaman n bitimini
takip eden haftada ö rencilerin ilgi düzeyindeki de imi gözleyebilmek için son test uygulanm r.

Tablo 3.6. Deney guruplar nda ön test ve son test ilgi puanlar n kar la lmas

De ken Test x SS t(93) p

Ön 3,09 0,71
lgi I

Son 3,89 0,57
-12,13 0,000

Ön 3,22 0,64
lgi II

94 3,96 0,57
-11,61 0,000

Biyoloji kitab nda yer alan fakat günlük hayatta çok kar la lmayan konulara ait ilgiyi ölçen
maddelerde ve günlük ya amla ili kili ba lamlara de inilen maddelerde ön test ve son test puanlar
aras nda bir art n oldu u gözlemlenmektedir. Ortalamalar aras ndaki fark n anlaml  olup olmad na
yönelik yap lan t-testi sonucunda ( lgi I (kitap bilgisi) t=-12,13,  p<0.05, ( lgi II) günlük ya am bilgisi
t=-11,61,  p<0.05) fark n anlaml  oldu u görülmektedir.

4. TARTI MA ve ÖNER LER

“Mikroorganizmalar” konusundaki ders içeriklerinin uygulanmas ndan önce deney ve kontrol
grubu ö rencilerinin giri  ba ar lar  aras nda bir farkl k bulunmad  tespit edilmi tir. Farkl
ba lamlar yard yla mikroorganizmalar konusu i lenen deney grubundaki ö rencilerin, ön testten ve
son testten ald klar  puanlar n aritmetik ortalamas na bak ld nda, uygulama öncesinden uygulama
sonras na ö rencilerin elde ettikleri puanlar n ortalamalar nda art  olmu  ve elde edilen puanlar n
ortalamalar  aras ndaki fark istatistiksel olarak anlaml  bulunmu tur. Bu sonuca kontrol grubunda
sadece orta düzey sorularda rastlan rken deney grubunda kolay, orta ve zor her üç düzeydeki soru
grubunda bu ekildedir. Buradan ba lama dayal  yakla mla yürütülen derslerin ö rencilerin
“mikroorganizmalar” konusuyla ilgili anlamalar  üzerinde olumlu yönde etkisi oldu u sonucu

kar labilir. Bu yakla n ö rencilerin ilgi ve isteklerini uyand racak uygulamalarla ba lad  ve bu
uygulamalar  anlamla rmak için gerekli biyolojik fikirleri geli tirmeyi amaçlayan etkinlikleri içerdi i
için ba ar  oldu u söylenebilir.

Literatürde yap lan baz  ara rmalar bu çal may  desteleyecek yönde sonuçlar vermektedir.
Demircio lu (2008), s f ö retmenleri adaylar na yönelik maddenin halleri konusuyla ilgili ba lam
temelli materyal geli tirmi  etkilili ini ara rm r.  Ba lam temelli materyalin ö retmen adaylar n
hem ba ar lar  artt rd  hem de tutumlar nda pozitif etkiledi i gözlenmi tir. Yap lan gözlemler ve
mülakatlar sonucunda da uygulaman n ö retmen adaylar  taraf ndan oldukça ilgi gördü ü, e lenceli
olarak bulundu u ve motivasyonlar  artt rd  tespit edilmi tir.

Rioseco (1995), yapt  çal mas nda, ili’de fizik dersleri 3 y ll k süre ile ba lam temelli
yakla m ile i lenmi  ve sonuçlar geleneksel yöntemlerle i lenen derslerle kar la lm r.
Çal malar n sonucunda ba lam temelli yakla mla i lenen dersin ö rencilerin ba ar  art rmada
daha etkili oldu u tespit edilmi tir.

lgi testi sonuçlar na bak ld nda, ba lama dayal  yakla n ö rencilerin ilgi üzerinde pozitif
yönde bir etkisini oldu u sonucuna var lm r. Buradan ba lama dayal  yakla m kullan larak
haz rlanan materyallerin ö rencilerin ba ar lar n yan nda ilgileri üzerinde de önemli bir etkiye sahip
oldu u görülmektedir. Literatürde de ba lama dayal  yakla mla yürütülen çal malar n genellikle

rencilerin ilgilerini art rd  rapor edilmektedir (Riesoco, 1995; Hoffmann, Häußler, ve Lehrke
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1998; Lubben ve Campbell, 1996; Rayner, 2005). Kontrol grubundaki ö rencilerin deney
grubundakilerin aksine ilgilerinin dü tü ü sonucuna var lm r. Literatür de bu durumu
desteklemektedir. Fizik, Kimya, biyoloji dersleri için tespit edilen ortak bulgu, ö rencilerin bu derslere
küçük s flarda daha fazla ilgi göstermeleri ve s f seviyesi artt kça ilginin azalmas r. Yani okul ve

f ortam nda yap lan dersler ö rencilerin merak ve ö renme motivasyonlar  olumsuz yönde
etkilemektedir. Bu sorunlar n ba ca kayna n; ders içeriklerinin yo unlu u, konular n soyut olmas
ve ö rencilerin konular ve kendi ya amlar  aras nda bir ba  kuramamas , derslerde disiplinleraras
ili kilerin kurulmamas  oldu u belirtilmektedir (Gilbert, 2006; Osbourn & Collins, 2000). Söz konusu
sorunlar fen derslerinde yap lmas  gereken de ikliklere i aret etmi tir; örne in konular n ö rencilerin
günlük ya am tecrübeleri ile ili kilendirilmesi, ö renciler için anlaml  ba lamlar yard yla i lenmesi,

rencilerde nl k yaratacak fenomenlerin sunulmas , konular n bireysel ve toplumsal yönlerinin
ortaya konmas  gibi (Duit, 1995; Gilbert, 2006; Häußler & Hoffmann, 1995).

Sonuç olarak, gerçek ya amla do rudan ili kili olmas  ve ö rencilerin ilgisini çekecek ba lamlar
içermesi dolay yla ba lam temelli biyoloji dersinin, ö renciler taraf ndan daha anla labilir,
somutla labilir ve ilgi çekici olarak alg land  söylenebilir. Ayn  zamanda ba lam temelli biyoloji
dersi ö rencilerin ba ar  da art rm r.

Bu yakla m fen derslerini, sevmeyen ve ba ar lar  dü ük lise ö rencilerinde fen derslerine kars
ilgi, motivasyon ve ba ar lar  art rmada katk da bulunabilir. Bu ba ar  sonuçtan hareketle, ba lam
temelli materyallerin geli tirilmesine a rl k verilmesi ve geli tirilen materyallerin kullan lmas na
geçilmesi için hizmet içi e itim kurslar yla ba lama dayal  yakla n tan n yap lmas
önerilmektedir. Bu sayede yürütülecek olan derslerin daha verimli, derslere olan ilgi ve ba ar n da
daha fazla olaca na inan lmaktad r.

Biyolojinin somut ve ö renci için e lenceli hale getirilmesi için günlük olaylarla
ili kilendirilmesi gerekmektedir. Çal mada, günlük hayattaki olaylar haz rlanan ders materyallerinin
her a amas nda yer almaktad r. Bu sebepten dolay  çal madan olumlu sonuç al nd
dü ünülmektedir. Bu nedenle, di er alanlarda da günlük hayatta kar la lan durumlar s f ortam nda
sunulmal  ve bu durumlar ve biyoloji dersi aras ndaki ili ki gösterilerek ö rencilerin anlaml   ve kal

renmesi sa lanmal r.
Ba lam temelli ö renme yakla nda kullan lan ba lamlar yakla n temelini olu turur. Bu

nedenle ö rencinin ilgisini çekebilecek, güncel, konular n kullan lmas  ve ö rencilerin seviyelerine
uygun ba lamlar n seçilmesi gerekmektedir. Dolay yla ba lam temelli yakla n kullan ld  ders
içerikleri dikkatle haz rlanmal r. Ba lam temelli ö renme yakla mda a  yüklü bir müfredattan
sak lmal r. Ö renilecek biyolojik içeri in ö rencilerin ilgilerine uygun olmas  ve günlük hayatla
ili kili olmas  gerekir.

Ba lama dayal  yakla mla yürütülen derslerde daha fazla ba ar  elde edebilmek için, uzun
vadede yürütülecek olan derslerde bu yakla n kullanmas n daha etkili olaca  dü ünülmektedir.
Çünkü bu yakla mda ba lamlar içerisinde yer alan kavramlar n daha sonraki ba lamlarda kullan lan
di er kavramlarla ili kisi kurulmaktad r. Bu sayede ba lamlar aras ndaki ili kiler de kurulmu  olur
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Extended Abstract

This study aims at implementing the course content developed according to the context-based
learning in the classroom, and at researching the effects of such applications on students’ levels of
knowledge and interest.

Context-based learning, unlike the habitual learning available in classical curricula, presents
knowledge in a variety of contexts or by employing those contexts rather than directly presenting basic
the field knowledge. Thus, students are helped to set up the connections between the content and the
daily life. The goal of a class conducted in this way is to make the topic concrete and thus
understandable for students as well as to demonstrate students the meaning of dealing with such
content and of the knowledge that they have acquired in individual and social perspectives. In this
way, the objective is to transfer the acquired knowledge into real life and stop it  from being only
“school knowledge”.

The earliest samples of life-based course contents were prepared in England according to the
Salters Approach Project; they were experimented with, and were improved in accordance with the
results obtained. And in the US, its foundations were laid through the Chemcom (Chemistry in the
Community) project; then, based on the findings of the project, the study sustained with the CiC
(Chemistry in Context) project. Those research studies attracted attention throughout the country, and
many countries including the Netherlands, Germany, Israel, Belgium and New Zealand adapted the
approach in their system of education according to their needs through various projects.

This research aims to develop course contents in which the topic of microorganisms could be
transferred through various contexts; to apply those contents to students, and to research the effects of
lessons presented in this way on students’ levels of interest and knowledge.

http://www.chem.vt.edu/confchernlI998/kee/kee.html
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The  course  material  for  use  consists  of  the  headings  as  Bacteria,  Protistas  and  Fungi.   In
developing the course content, context-based learning was considered essential. While preparing the
context-based course content, care was taken to include entertaining and interesting material enabling
students to notice the different fields where the topic of microorganisms was available in their lives;
and thus helping the students to understand the relations between theoretical knowledge and practice
was made the objective.

The study group was composed of the 180 9th graders attending Ziya Gökalp High School in
Gebze in the 2009-2010 academic year.  This study employs an experimental design with a pre-test
and post-test control group so as to determine the effects of the context-based learning approach on the
9th graders’ achievement and interest in the topic of ‘Microorganisms’.

A knowledge test and an interests- questionnaire were developed by the researchers as a tool of
data  collection so as  to  measure academic achievement.  The prepared knowledge test  was graded as
easy, medium and difficult based on the item difficulty indices. Factor analysis was applied to the
interest items included in the questionnaire, and those items were categorised according to their
content under two factors called knowledge associated with life and book knowledge.

Prior to the research, 90 students were assigned to the experimental group and 90 were to the
control group at random. Both groups were tested as to whether or not they differed in terms of
knowledge and interests, and no differences with statistical significance were found.

The topic of “Microorganisms” was covered in time allocated in the curriculum in both groups.
By covering a heading each week, “Bacteria” was covered in the first week, “Protistas” was covered in
the second week, and “Fungi” was covered in the third week. The experimental group was given the
content which had been developed based on various contexts whereas instruction and question-and-
answer methods were employed with the control group.

The data were analysed on the SPSS programme. For analyses, the t-test was used with
descriptive statistics in dependent and in independent groups. An increase was found in students’
interest following the application in the experimental group while a decrease was found after the
application in the control group. The findings coming from the knowledge test showed that, on
examining the pre-test scores received by the experimental group students, the difference between the
pre-test and the post-test scores for questions of all three levels of knowledge (i.e. easy, medium,
difficult) was statistically significant in favour of the post-test. The difference between the pre-test and
post-test scores was, however, not statistically significant for students in the control group.

The findings obtained demonstrated that classes conducted according to the context-based
approach made positive contributions to students’ levels of knowledge concerning the topic of
“Microorganisms”.  It  was  believed  that  such  a  result  stemmed  from  the  fact  that  the  context-based
course contents had started with applications which might be interesting to students and continued
with activities aiming to develop biological ideas needed for comprehending the applications.

On examining the findings coming from the interests test, it was concluded that context-based
approach had a positive effect on students’ interest. This showed that the course content prepared by
employing the context-based approach had positive effects not only on students’ achievement but also
on their interest.

In conclusion, it was found that since it was directly related with real life and it contained
contexts  that might be of interest to students, the context-based biology classes were perceived  to be
more easily comprehended and concretized, and were found to be more interesting. The research
findings show the potential of the context-based approach in raising the interest and knowledge levels
of students with inadequate interest and knowledge levels and with difficulty in understanding science
courses. Setting out from those findings, it is recommended that such materials should be increasingly
developed, the developed materials should be widely used, and that teachers should be supported
through in-service training courses.


