
ÖZET: Bilgi üretme sürecini anlatan V-diyagramlar›, labora-
tuvarlarda anlaml› ö¤renmeyi sa¤lamak amac›yla kullan›labi-
lecek ö¤retim stratejilerinden birisidir. Bu çal›flmada, V-diyag-
ramlar› kullanmaya yönelik laboratuvar ö¤retim yönteminin
genel biyoloji laboratuvar› konular›n› ö¤renme baflar›s› üzeri-
ne etkisi, geleneksel laboratuvar ö¤retim yöntemiyle karfl›lafl-
t›r›larak incelenmifltir. ‹ki grup olmak üzere toplam 74 ö¤ren-
ci çal›flman›n örneklemini oluflturmufltur. Canl› Dokularda En-
zimler ve Enzim Aktivitesini Etkileyen Faktörler adl› deney-
ler yap›l›rken, deney grubunda V-diyagramlar› kullanmaya
yönelik laboratuvar ö¤retim yöntemi, kontrol grubunda ise ge-
leneksel laboratuvar ö¤retim yöntemi kullan›lm›flt›r. Veriler
t-testi ile analiz edilerek iki ö¤renci grubunun baflar›lar› karfl›-
laflt›r›lm›fl ve V-diyagramlar› kullanmaya yönelik laboratuvar
ö¤retim yöntemiyle ö¤renim gören ö¤rencilerin geleneksel la-
boratuvar ö¤retim yöntemiyle ö¤renim gören ö¤rencilere göre
daha baflar›l› oldu¤u saptanm›flt›r (t=2,76; p<0,05).

Anahtar Sözcükler: V-diyagram›, biyoloji e¤itimi, genel
biyoloji, laboratuvar ö¤retimi. 

ABSTRACT: Vee diagrams explaining knowledge and
knowledge production process is one of the teaching strate-
gies used aiming to provide meaningful learning in labora-
tories. In this study, the laboratory teaching strategy devoted
to use Vee diagrams over traditionally designed biology la-
boratory on learning achievement of biology laboratory sub-
ject matters was investigated. 74 students as a two groups
are consisted in the research sampling. Performing the expe-
riments called Enzymes on Living Tissues and the Factors
Affecting Activity of Enzymes, the laboratory teaching stra-
tegy devoted to use Vee diagrams is used at the experimen-
tal group, whereas traditional laboratory teaching strategy is
used at the control group. Analyzing datas by the indepen-
dent t-test, achievements of two students groups are compa-
red and the students educated by the laboratory teaching

strategy devoted to use Vee diagrams have been detected to
be more succesful than the students educated by traditional
laboratory teaching strategy.

Key Words: Vee diagram, biology education, biology, labo-
ratory teaching.

1. G‹R‹fi

Fen bilimleri derslerinde anlaml› ö¤renmenin
sa¤lanmas› ve kal›c› bilgilerin elde edilmesi aç›s›n-
dan laboratuvarlar›n önemli bir yeri vard›r. Labora-
tuvar çal›flmalar›n›n amac›, teorik derste ö¤renilen
bilgilerin deneylerle desteklenerek kan›tlanmas› ve
ö¤rencilere bilimsel araflt›rma yapma yetene¤inin
kazand›r›lmas›d›r. Bununla birlikte laboratuvar
derslerinin bu amaçlar› gerçeklefltirmedeki etkinli-
¤i konusunda baz› yetersizliklerin oldu¤unu göste-
ren çal›flmalar vard›r. Geleneksel laboratuvar çal›fl-
malar›, ö¤rencilerin deneyleri planlama gözlem
yapma, ölçme ve sonuç ç›karma gibi bilimsel süreç
becerilerini gelifltirmede yeterince etkili olmamak-
tad›r (Tamir, 1977; Kyle, Penick & Shymansky,
1979; Assessment of Performance Unit, 1984). Ge-
leneksel biyoloji laboratuvar çal›flmalar›n›n da ö¤-
rencilerin soyut kavramlar› ö¤renmesinde, bilimsel
araflt›rma süreçlerine kat›lmalar›nda ve kendi fikir-
lerini gelifltirmelerinde yeterince faydal› olmad›¤›
baz› araflt›rmalar taraf›ndan belirlenmifltir (Tamir
&Lunetta, 1981; Fields, 1985). 

Geleneksel laboratuvar derslerinin amac›na
ulaflmas›n› engelleyen sebepler olarak; 
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• Ö¤rencilerin bilimsel araflt›rma süreçlerinin

temelini oluflturan hipotez, gözlem, veri gibi

kavramlar› yeterince anlayamamalar› (Ta-

mir, 1989),

• Ö¤renciler ço¤u zaman olaylar› gözlemle-

me, bu gözlemlerden elde edilen verileri

kaydetme ve sonuç ç›karma gibi bilimsel

araflt›rma etkinliklerini neden yapt›klar›-

n›n bilincinde olmadan deneyleri yapma-

lar›,

• Deneyi yönlendiren teori ve prensipleri be-

lirlemeden kavramlar aras› iliflkileri düflün-

meden laboratuvar çal›flmas›n› gerçeklefltir-

meleri ve sonuçlar ç›karmalar›,

• Yapt›klar› deneyleri konu, amaçlar, araç ge-

reçler, deneyin yap›l›fl› ve sonuçlar gibi

bafll›klar halinde raporlaflt›rmalar› gösteri-

lebilir. 

Tüm bu sebepler ö¤rencilerin derin düflünme-

lerine imkan vermemekte ve önceki bilgiler ile

laboratuvar çal›flmas› esnas›nda üretmekte ol-

duklar› yeni bilgiler aras›nda etkileflim kurama-

malar›na sebep olmakta ve bu da anlaml› ö¤ren-

meyi engellemektedir. Bu nedenle laboratuvarla-

r› anlaml› ö¤renmenin gerçekleflti¤i ortamlar ha-

line getirmek için farkl› ö¤retim stratejilerinden

yararlan›lmal›d›r.

Laboratuvarlarda kullan›labilecek ö¤retim

stratejilerinden birisi de V-diyagramlar›d›r. V-di-

yagram›, bilgi üretme sürecini ve bilginin nas›l

kullan›ld›¤›n› gösteren bir araç olarak 1970’lerde

Gowin taraf›ndan gelifltirilmifltir (Novak & Go-

win, 1984). V-diyagram›, bir aktivitenin yöntem-

sel yönlerinin temelini kavramsal aç›dan oluflturan

görsel bir araç olarak yap›land›r›lm›flt›r (Lehman,

Carter & Kahle, 1985).

Novak, Gowin & Johansen (1983), V-diyagra-

m› kullan›m›n›n, ö¤rencilerin ve ö¤retmenlerin;

araflt›rma sorular›, gözlenen olaylar›/objeleri, ko-

nuyla ilgili teorileri, prensipleri, kavramlar›, veri

kaydetme,  dönüfltürme ifllemleri ile araflt›rmadan

üretilen bilgi iddialar›n› eflzamanl› ve etkileflimli

bir flekilde düflünerek bilgiyi yap›land›rmalar›na

imkan sa¤lad›¤›n› belirtmifllerdir.

V-diyagramlar›nda eski bilgiler ile yeni yo-

rumlar yap›larak bilgi yap›land›r›l›rken, bilimsel

araflt›rma basamaklar›n›n birbiriyle olan aktif et-

kileflimi flematize edilmektedir. V-diyagram› ile

ö¤renciler kat›ld›klar› laboratuvar aktivitesinden

sonra gözlemledikleri olaylarla daha önceki bil-

gileri aras›ndaki iliflkileri ayn› anda görebilirler.

Böylece bilgiler daha düzenli olarak kaydedile-

ce¤i için ö¤renme de daha düzenli ve kal›c› ola-

cakt›r.

V-diyagramlar›n›n kullan›lmas›n›n fen labora-

tuvar çal›flmalar›nda baflar›y› artt›rd›¤›na dair bul-

gulara ulafl›lm›flt›r (Robertson-Taylor, 1985; Roth,

1990). Bunun yan›nda kavram haritalama ve

V-diyagramlar›n›n genel biyoloji konular›nda da

ö¤rencilerin baflar›lar›n› anlaml› bir flekilde artt›r-

d›¤›n› gösteren çal›flmalar vard›r (Novak et al.,

1983; Esiobu&Soyibo, 1995). Bu çal›flman›n

amac›, V-diyagramlar› kullanmaya yönelik labora-

tuvar ö¤retim yönteminin genel biyoloji laboratu-

var› konular›n› ö¤renme baflar›s› üzerine etkisini

geleneksel laboratuvar ö¤retim yöntemiyle karfl›-

laflt›rarak incelemektir.

2. YÖNTEM

2.1. Örneklem

Araflt›rman›n örneklemi, Gazi Üniversitesi Ga-
zi E¤itim Fakültesi genel biyoloji laboratuvar›
dersini alan 74 ö¤renciden oluflmufltur. V-diyag-
ramlar› kullanmaya yönelik ö¤retim yönteminin
kullan›ld›¤› deney grubu 35, geleneksel laboratu-
var ö¤retim yönteminin kullan›ld›¤› kontrol grubu
ise 39 kifliden oluflmaktad›r. ‹ki farkl› ö¤retim
yöntemi s›n›flara rastgele uygulan›rken her iki
grupta da ayn› ö¤retmenle ders ifllenmifltir.

2.2. Veri Toplama Arac›

Bu çal›flmada kullan›lan baflar› testi araflt›r›c›-
lar taraf›ndan gelifltirilmifltir. Test, genel biyoloji
laboratuvar› deneylerinden "Canl› Dokularda En-
zimler, Enzim Aktivitesini Etkileyen Faktörler"
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adl› deneylerle ilgili maddeleri içermektedir. Test,
100 kiflilik bir gruba uygulanarak bir pilot çal›flma
yap›lm›fl ve madde analizi sonuçlar› de¤erlendiri-
lerek dört seçenekli 18 maddeden oluflturulmufltur.
Maddelerin güçlük indeksleri 0,22 ile 0,87 aras›n-
da ve ayr›c›l›k indeksleri 0,21 ve 0,73 aras›nda de-
¤iflmektedir. Uzman görüflleri do¤rultu- sunda tes-
tin kapsam geçerlili¤inin uygun oldu¤u sonucuna
var›lm›flt›r. 

2.3. Uygulama

Bu çal›flmada ön-test son-test kontrol grubu
deseni kullan›lm›flt›r. Baflar› Testi her iki gruba da
ön-test ve son-test olarak uygulanm›flt›r. Ayn› ö¤ret-
men kontrol grubunda geleneksel laboratuvar ö¤re-
tim yöntemi, deney grubunda V-diyagramlar› kul-
lanmaya yönelik ö¤retim yöntemiyle ders ifllemifltir.

Ö¤retimin  bafl›nda her iki gruba da ön-test
uygulanm›flt›r. Deney grubunda ilgili deneylere
bafllamadan önce ö¤rencilere V-diyagram›n›n
nas›l haz›rland›¤›n› ö¤retmek amac›yla k›s›mla-
r› tan›t›larak, Bitki ve Hayvan Hücrelerinin
Karfl›laflt›r›lmas› deneyi ile ilgili V-diyagram›
uygulamalar› yap›lm›flt›r. Bu ön çal›flmadan sonra
Canl› Dokularda Enzimler, Enzim Aktivitesine S›-
cakl›¤›n, Enzim Miktar›n›n ve Ph’›n Etkisi deney-
leri, ö¤renciler taraf›ndan her biri için ayr› ayr› V-
diyagramlar› haz›rlanarak yap›lm›flt›r. Örnek bir
V-diyagram› fiekil 1’de verilmifltir. 

V-diyagram› merkezinde "odak soru" ve
"olaylar ve objeler", sol taraf›nda laboratuvar ça-
l›flmas›ndan önce ö¤rencilerce haz›rlanan konuy-
la ilgili teorik bilgileri içeren "kavramsal k›s›m",
sa¤ taraf›nda ise deney yap›ld›ktan sonra haz›rla-
nan "yöntemsel k›s›m" yer almaktad›r. V-diyag-
ramlar›n›n haz›rlanma- s›nda s›rayla afla¤›daki
etkinlikler yap›l›r:

2.3.1. V-diyagram›n›n simgesi olan büyükçe
bir V harfi çizilir.

2.3.2. V harfinin sol taraf›na "kavramsal k›s-
m›n" ö¤eleri afla¤›daki s›rayla ilgili
yerlere yaz›l›r:

a) Deneye rehberlik eden ve kavram-
lar aras›ndaki iliflkileri genel olarak
aç›klayan "Teori / Teoriler" tespit
edilir.

b) Deneydeki önemli olaylar›n anlafl›l-
mas›nda temel olan ve iki ya da da-
ha fazla kavram aras›ndaki iliflkileri
aç›klayan "Prensipler" belirlenir.

c) Deneyde bilinmesi gereken "Kav-
ramlar" belirlenir. Kavramlar aras›
iliflkileri gösteren kavram haritala-
r› da haz›rlanabilir. 

2.3.3. Deneye bafllamadan önce çal›flman›n
s›n›rlar›n› belirleyen ve yönlendiren
ana problem niteli¤indeki "Odak so-
ru" belirlenir. Odak soru, ö¤retmen ve
ö¤rencilerin karfl›l›kl› tart›flmalar› so-
nucunda tespit edilebilir.

2.3.4. V harfinin uç k›sm›na laboratuvar ça-
l›flmas›nda kullan›lacak objeler (araç-
gereç) ve deneyin yap›l›fl›n›n ifade
edildi¤i "Olaylar ve Objeler" k›sm›
belirlenir.

2.3.5. Laboratuvar çal›flmas› yap›l›r ve odak
soruya cevap bulmaya yönelik "yön-
temsel k›sm›n" ö¤eleri haz›rlan›r. "V"
fleklinin sa¤ alt k›s›mdan bafllay›p yu-
kar›ya do¤ru ö¤eler flu s›rayla yaz›l›r:

a) Deneyde gerçekleflen olaylar›n
gözlenmesinden elde edilen veriler
"Kay›tlar" k›sm›na kaydedilir. 

b) Kay›tlar k›sm›na kaydedilen veri-
lerin karfl›laflt›rmalar, tablolar, gra-
fikler, istatistikler, kavram harita-
lar› vb. flekilde yeniden düzenlene-
rek daha somut ve anlafl›l›r hale
getirildi¤i "Veri dönüflümleri" k›s-
m› haz›rlan›r.

c) Kavramsal ve yöntemsel k›s›mlar-
daki bilgilerin tutarl› olarak yorum-
lanmas›yla elde edilen ve odak soru-
ya cevap niteli¤indeki genellemeler
olan "Bilgi iddialar›" belirlenir. 

Kontrol grubunda geleneksel laboratuvar

yöntemi ile deneyler yapt›r›lm›fl ve klasik rapor-

lar haz›rlat›lm›flt›r. Ö¤retimin sonunda her iki

gruba da Baflar› Testi son-test olarak uygulan-

m›flt›r.
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3. BULGULAR

Veri analizinde ba¤›ms›z t-testi kullan›lm›flt›r.

‹statistiksel sonuçlar SPSS/PC (10.0) paket progra-

m› kullan›larak elde edilmifltir. Ö¤retimin bafl›nda

deney ve kontrol gruplar› ortalamalar› aras›nda, de-

ney konular›yla ilgili ön bilgi düzeyleri aç›s›ndan

istatistiksel olarak anlaml› bir farkl›l›k görülme-

mifltir (t=0,17;  p>0,05). Son-test verilerine göre,

V-diyagramlar› kullanmaya yönelik laboratuvar
ö¤retim yöntemiyle ö¤renim gören ö¤renciler ile
geleneksel laboratuvar ö¤retim yöntemiyle ö¤re-
nim gören ö¤rencilerin Baflar› Testi ortalamalar›
aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir farkl›l›k ol-
du¤u sonucuna var›lm›flt›r (t=2,76; p<0,05). Bu
farkl›l›k deney grubu lehinedir (`XK= 11,9 ;`XD=
13,2). Gruplar›n ön-test son-test ortalama, standart
sapma, t ve p de¤erleri Tablo 1’de verilmifltir.

KAVRAMSAL KISIM

TEOR‹

Moleküler - Kinetik Teori

PRENS‹PLER

1.Canl›larda görülen kimyasal reaksi-
yonlar enzimler sayesinde gerçekle-
flir.

2.Enzimler genellikle protein yap›-
s›ndaki organik katalizörlerdir.

3.Proteinlerin yap›s› yüksek s›cakl›k-
larda bozulabilir (denatürasyon)

4.Katalaz; H2O2 (hidrojen peroksit)’i
su ve oksijene parçalayan bir enzim-
dir. 

KAVRAMLAR

Enzim, katalaz, substrat, H2O2 (hid-
rojen peroksit), s›cakl›k, hava kabar-
c›¤›, reaksiyon h›z›, karaci¤er enzim
aktivitesi, kimyasal reaksiyon

1. Genellikle enzimler vücut s›cakl›¤›na ya-
k›n s›cakl›klarda optimum reaksiyon göste-
rirler.

2. H2O2 (hidrojen peroksit) ’in katalaz en-
zimi ile parçalanma reaksiyonu optimum
olarak vücut s›cakl›¤›nda gerçekleflir.

3. Yüksek s›cakl›klarda baz› enzimlerin
protein  yap›s› bozulur (denatürasyon) do-
lay›s›yla yüksek s›cakl›klarda enzimler ak-
tivite gösteremezler.

4. Enzimler çok düflük s›cakl›klarda  aktivi-
te gösteremezler.

B‹LG‹ ‹DD‹ALARI

YÖNTEMSEL KISIM

S›cakl›k Reaksiyon Hava
Durumu Kabarc›¤›

Yüksekli¤i 
0ºC 
15ºC
25ºC
35ºC
55ºC

VER‹ DÖNÜfiÜMLER‹

KAYITLAR

0º C’ deki karaci¤er + H2O2

15ºC’deki  karaci¤er + H2O2

25ºC’deki  karaci¤er + H2O2

35ºC’deki  karaci¤er + H2O2

55ºC’deki  karaci¤er + H2O2

OLAYLAR / OBJELER

konulur.  I.tüpe buz, II. tüpe 15ºC , III. tüpe 25ºC , IV. tüpe 35ºC ve V. tüpe 
55ºC s›cakl›kta 2’fler ml su konulur. Tüplerin her birine 1’er ml  H2O2 eklenir. Oluflan kimyasal reaksiyonun 

h›z› ç›kan hava kabarc›¤›n›n hava kabarc›¤›n›n hacmi ölçülerek yap›l›r.

fiekil 1: "Enzim Aktivitesi Üzerine S›cakl›¤›n Etkisi" deneyi ile ilgili V- diyagram› örne¤i.
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4. TARTIfiMA

Bu çal›flmada, V-diyagramlar› kullanmaya yö-
nelik laboratuvar ö¤retim yöntemiyle ö¤renim gö-
ren ö¤rencilerin geleneksel laboratuvar ö¤retim
yöntemiyle ö¤renim gören ö¤rencilere göre daha
baflar›l› olduklar› sonucuna var›lm›flt›r.  

V-diyagram›n›n kavramsal k›sm›n›n deney ön-
cesinde ö¤renciler taraf›ndan haz›rlanmas› ö¤renci-
leri araflt›rmaya yönelterek yapacaklar› çal›flmaya
yön veren teori, prensipler ve kavramlar›n fark›na
varmalar›n› sa¤lam›flt›r. Ö¤renciler,  ö¤retmenin
rehberli¤inde birbirleriyle tart›flarak deneyin ama-
c›n› belirten odak soru, olaylar/objelerin belirlen-
mesi, verilerin kaydedilmesi ve dönüfltürülmesi,
odak soruya cevap niteli¤indeki bilgi iddialar›n›n
oluflturulmas› süreçlerine bizzat kat›larak yeni bil-
gilere ulaflm›fllard›r. Ö¤rencilerin bilimsel araflt›r-
ma süreçlerine aktif kat›l›mlar›yla deneye iliflkin ön
bilgileri ile yeni elde ettikleri bilgiler aras›nda etki-
leflim kurmalar›, anlaml› ö¤renmeye yard›mc› ol-
mufltur.

Fen bilimleri alan›nda laboratuvar ö¤retimi ko-
nusunda yap›lan baz› araflt›rmalardan elde edilen
sonuçlar bu çal›flman›n bulgular›yla ba¤daflmakta-
d›r. Roth (1990), çal›flmas›nda kavram haritas› ve
V- diyagramlar›n›n kullan›ld›¤› fen laboratuvar›
derslerinde ö¤rencilerin bu teknikleri kullanmayan
ö¤rencilere göre daha baflar›l› oldu¤unu, ö¤renci-
lerde laboratuvar çal›flmalar›na karfl› iste¤in, birey-
sel ö¤renmenin ve s›n›f üretkenli¤inin artt›¤›n› tes-
pit etmifltir. Nakibo¤lu ve Meriç (2000) taraf›ndan
yap›lan çal›flmada, ö¤renciler kimya laboratuvarla-
r›nda V-diyagram› kullan›m›n›n ön haz›rl›k gerek-
tirmesi nedeniyle kendilerini araflt›rmaya yöneltti-
¤ini ve hem düflünerek ö¤renmeyi hem de teorik
bilgiye hakim olmay› sa¤lad›¤›n› ifade etmifllerdir.
Gurley-Dilger (1992), ö¤rencilerin V-diyagramla-

r›yla teorik derste ö¤renilen bilgiler ›fl›¤›nda labo-
ratuvar çal›flmalar›n›n amac›n› daha iyi görebildik-
lerini ve bilimsel bilgilerin kesinlik göstermedi¤ini
ö¤rendiklerini belirtmifltir.

Roehrig, Luft & Edwards (2001), ö¤rencilerin
V-diyagramlar› olufltururken  hem bilimsel bilginin
nas›l gelifltirildi¤ini gördükleri, hem de birbirleriy-
le ve ö¤retmenle iletiflim içerisinde bilgileri yap›-
land›rma sürecinde sosyal becerilerini gelifltirdikle-
ri görüflüne varm›fllard›r.

Çal›flmada deney ve kontrol gruplar› aras›nda
baflar› aç›s›ndan anlaml› fark görülmekle birlikte
bu fark ö¤rencilerle daha fazla ön haz›rl›k yap›la-
rak veya uygulama süresi uzat›larak daha da art›r›-
labilir. V-diyagram›n› ilk defa kullanacak ö¤renci-
lere V-diyagram› k›s›mlar› tan›t›lmal› ve bildikleri
birkaç konu ile ilgili diyagram haz›rlama al›flt›rma-
lar› yap›lmal›d›r. Ö¤retmenlerin de bu ö¤retim stra-
tejisini kullanma konusunda deneyimli olmas› ge-
rekmektedir. Esiobu & Soyibo (1995), ekoloji ve
genetik konular›n›n ö¤retimde kavram haritalama
ve V-diyagramlar›n›n kullan›ld›¤› ö¤renci grubu-
nun kontrol grubuna göre daha baflar›l› oldu¤unu
bulmufllard›r. Araflt›r›c›lar, ö¤retmenlerin ve ö¤ren-
cilerin  bu yöntemlerin kullan›m› konusunda daha
fazla bilgi ve deneyim sahibi olmalar› halinde ö¤-
rencilerin bu çal›flmada daha baflar›l› olabilecekle-
rini dolay›s›yla fen e¤itimcilerinin bu yöntemler
hakk›nda bilgilendirilmeleri gerekti¤ini ifade et-
mifllerdir. Lehman et al. (1985), 250 lise ö¤renci-
siyle, kavram haritalama ve V-diyagramlar› yön-
temlerinin temel kimya, hücre yap›s› ve fonksiyo-
nu, fotosentez ve solunum, mitoz ve mayoz bölün-
me konular›n› ö¤renme baflar›s›na etkisini araflt›ran
çal›flmalar› sonucunda deney ve kontrol gruplar›
aras›nda anlaml› bir fark bulamam›fllard›r. Buna se-

Tablo 1. Gruplar›n ön-test son-test ortalama, standart sapma, t ve p de¤erleri.

Testler Grup Ö¤renci Ortalama Standart

say›s› sapma t p

Ön-test Kontrol grubu 39 9,30 2,38 0,17 0,86
Deney grubu 35 9,40 2,27

Son-test Kontrol grubu 39 11,92 1,64 2,76 0,007*
Deney grubu 35 13,20 2,31

* p<0,05 düzeyinde anlaml› bir farkl›l›k vard›r.
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bep olarak deney grubu ö¤retmenleri ve ö¤rencile-
rinin bu yöntemlerle yeterince aflina olmamalar› ve
uygulama süresinin yetersizli¤i gösterilmifltir. Ta-
mir (1989), çal›flmas›nda laboratuvarlarda etkili
ö¤retim konusundaki geliflmelerin ö¤retmen yetifl-
tirmedeki ilerlemelere ba¤l› oldu¤unu belirtmifltir.

V-diyagramlar› bir ö¤retim stratejisi olarak kul-
lan›labilmesinin yan›nda hem ölçme de¤erlendir-
mede hem de kavram yan›lg›lar›n› tespit etmede
kullan›labilir. Ayr›ca V-diyagramlar› geleneksel la-
boratuvar raporlar›na bir alternatif olarak kullan›la-
bilir. Roehrig et al. (2001), V-diyagramlar› ile ö¤-
rencilerin zihnindeki bilgi yap›land›rma sürecinin
ortaya ç›kar›labildi¤ini ve ö¤retmenlerin, ö¤renci-
lerin ihtiyaç ve beklentilerini de¤erlendirerek ö¤re-
tim yönteminde ve müfredatta de¤iflikliklere gide-
bilece¤ini, geleneksel laboratuvar raporlar›n›n bu
kadar bilgiyi sa¤layamad›¤›n› belirtmifllerdir.

5. SONUÇ ve ÖNER‹LER

V-diyagramlar› kullanmaya yönelik laboratuvar
ö¤retim yöntemiyle ö¤renim gören ö¤rencilerin ge-
leneksel laboratuvar ö¤retim yöntemiyle ö¤renim
gören ö¤rencilere göre daha baflar›l› oldu¤u saptan-
m›flt›r. Ö¤rencilerin teori, prensipler ve kavramla-
r›n fark›na varmalar› sa¤lanm›flt›r. Ö¤renciler bi-
limsel araflt›rma süreçlerine aktif olarak kat›larak
bilgiye ulaflmaya yönlendirilmifltir. Ö¤renciler an-
laml› ö¤renmeye teflvik edilmifltir.

V-diyagramlar› klasik laboratuvar raporlar›na
bir alternatif olarak kullan›labilir. ‹lk defa kullana-
cak ö¤rencilere V-diyagram›n›n k›s›mlar› tan›t›l-
mal› ve bildikleri birkaç konu ile ilgili örnek diyag-
ramlar  haz›rlat›lmal›d›r. 

Ö¤retim programlar›nda laboratuvar çal›flmala-
r› için V-diyagramlar›na yer verilmelidir. 

Ö¤retmenlerin V-diyagram› kullan- may› ö¤-
renmeleri için hizmet öncesi ve hizmet-içi e¤itim
programlar›na bu yöntemin al›nmas› yararl› ola-
cakt›r. 

‹lkö¤retim ve ortaö¤retim kademelerinde farkl›
konular›n ö¤retiminde V-diyagramlar›n›n etkinli¤i-
ni araflt›ran çal›flmalar yap›lmal›d›r.
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