
ÖZET: Bu çal›flmada, laboratuarda kimya ö¤retiminde do¤-
rulama metoduna alternatif bir metot olarak kullan›lan yap›-
land›r›c› (konstraktivist) metodun kimya ders baflar›s›na etkisi
incelenmektedir. ‹ki ö¤renci grubu bu araflt›rmada rol alm›fl-
lard›r. Deney grubu ö¤rencileri, yap›land›r›c› metoda dayal›
laboratuar e¤itiminden yararlanm›fllard›r. Kontrol grubu ö¤-
rencileri ise geleneksel do¤rulama metoduna dayal› laboratu-
ar e¤itiminden yararlanm›fllard›r. Saf suyun ve NaCl çözeltisi-
nin elektrolizi araflt›rma konusu olarak seçilmifltir. T-testi ana-
liziyle iki grup aras›ndaki kimya baflar›s› karfl›laflt›r›lm›fl ve
yap›land›r›c› metoda dayal› laboratuar e¤itimi alan grubun da-
ha baflar›l› oldu¤u saptanm›flt›r.

Anahtar Sözcükler: Kimya e¤itimi, laboratuarda kimya
e¤itimi, elektroliz ö¤retimi

ABSTRACT: The purpose of this study was to examine the
effects of constructivist methode which has been used an al-
ternative method in chemistry teaching to correction method,
on student achivement in chemistry courses. Two student gro-
ups were used in this study. Constructivist method at labora-
tory was used for the expermental student group, while con-
ventional correction method was uilized by the control student
group. The electrolysis of pure water and NaCl solution were
chosen as course subject.Using t-test, the achivement of two
groups in chemistry was compared and it was determined that
the group who took the course based on constructivist method
was more successful than the control group.

Keywords: Chemistry education, chemistry education in
the laboratory, electrolys teaching.

1. G‹R‹fi

E¤itim, bireylerin davran›fllar›nda kendi yaflan-
t›lar› yoluyla ve kas›tl› olarak istendik davran›fl de-
¤ifliklikleri meydana getirme sürecidir (1). E¤itim

ile insanlara yeni davran›fllar kazand›rmak amaçla-
n›r. Davran›fl de¤ifltirme iflinin hangi faaliyetlerle
ve nas›l gerçeklefltirilece¤i konusu do¤rudan do¤-
ruya ö¤renme ifli ve onu sa¤lamak için düzenlenen
ö¤retme süreci ile iliflkilidir. Fen e¤itimi, düflünce
sanat›n›n ö¤retilmesi, deneyimlere dayanan net
kavramlar›n zihinde gelifltirilmesi, sebep sonuç
iliflkisinin nas›l irdelenip analiz edilebilece¤i yön-
temlerin ö¤retilmesini hedef almaktad›r. Günü-
müzde fen e¤itiminde kavramlar verilirken ö¤ren-
cilerde düflünme yetene¤inin gelifltirilmesi de çok
önemlidir(2,3,4,5). Dünyam›zda son yüzy›l içeri-
sinde yaflanan teknolojik geliflmelerin esas kayna-
¤›n›n fen bilimleri alan›ndaki geliflmeler oldu¤u
herkes taraf›ndan kabul edilmektedir. Fen bilimle-
rinin geliflmesi ise, çevre ve laboratuar araflt›rma-
lar›na dayanmakta ve daha sonra teknoloji olarak
insanl›k hizmetine sunulmaktad›r. Bugün fen bi-
limlerinin ö¤retilmesinde laboratuar uygulamala-
r›na büyük önem verilmektedir. Laboratuar  ö¤re-
tilmek istenen bir konu veya kavram›n yapay ola-
rak ö¤renciye birinci elden deneyimle gösterildi¤i
ortamd›r. Laboratuarl› ö¤retimin temel felsefesi
olaylar›n denenerek, sonuçlar›n gözlenmesidir. La-
boratuar deneyleri üç de¤iflik türde yap›labilir.
Bunlar kapal› uçlu deneyler, aç›k uçlu deneyler ve
hipotez test etme deneyleridir. Bu deney türleri ile
laboratuar yaklafl›mlar› birbirinden ayr› düflünül-
memelidir. Laboratuar yaklafl›mlar› ise do¤rulama
yöntemi, tümevar›m yöntemi, bilimsel süreç bece-
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rileri, teknik beceriler ve bulufl yöntemidir. Do¤ru-
lama yöntemi daha çok kapal› uçlu, tümevar›m
yaklafl›m› aç›k uçlu deneylere ve bulufl yöntemi hi-
potez test etmeye karfl›l›k gelmektedir. Bilimsel
süreç becerileri ile teknik beceriler yaklafl›m›, di-
¤er üç yaklafl›m› ö¤rencilerde daha etkin uygula-
ma becerisi gelifltirmek amac›yla Laboratuarlarda
yap›lan bilimsel kefliflerde kullan›lmaktad›r(6).

Kimya e¤itiminin önemli bir bölümünü olufl-
turan laboratuar e¤itiminin amac›; ö¤rencilerin
kimyaya karfl› ilgi ve merak›n› uyand›rmak, yara-
t›c› düflünme ve problem çözme becerilerini gelifl-
tirmek, kavramsal anlamalar›n› sa¤lamak ve uy-
gulamaya yönelik becerilerini gelifltirmek fleklin-
de ifade edilebilir. Laboratuar e¤itiminin bu ama-
ca ulaflabilmesi için laboratuarda uygulanacak ö¤-
retim metodunun çok iyi seçilmesi gerekmektedir.
Laboratuar e¤itiminde bir çok yöntem olmas›na
karfl›n en çok kullan›lan› do¤rulama metodudur.
Do¤rulama metodunda ö¤renciler önceden ö¤ren-
dikleri bilgiyi do¤rulamak için çal›flma yaprakla-
r›ndaki ifllemleri yerine getirirler, yani sadece tek-
nisyenlik yaparlar. Bu durum ö¤rencilerin yarat›-
c›l›¤›n› yok eder. Do¤rulama metoduyla laboratu-
ar e¤itiminde ö¤rencilerin sadece psikomotor be-
cerileri geliflir, ö¤renci yeni bilgiyi yap›land›ra-
maz (7,8). Bu çal›flmada; laboratuar e¤itiminde
do¤rulama metoduna alternatif bir metot olarak
kullan›lan yap›land›r›c› (kontstraktivist) metodun
kimya dersi baflar›s›na etkisi incelenmektedir.
Araflt›r›lan soru fludur. Kimyan›n önemli bir konu-
su olan ve ö¤rencilerin anlamakta zorland›klar›
elektroliz konusunun ö¤rencilere kavrat›lmas›nda,
yap›land›r›c› metoda dayal› laboratuar e¤itimi mi,
yoksa do¤rulama  metoduna dayal› laboratuar e¤i-
timi mi daha etkilidir. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM

2.1. Materyal

Bu çal›flma, Hacettepe Üniversitesi E¤itim Fa-
kültesi ilkö¤retim bölümünde fen bilgisi laboratu-
ar uygulamalar› dersini alan toplam 60 ö¤renci
üzerinde 2001-2002 ö¤retim y›l› güz sömestresin-
de uygulanm›flt›r. Ö¤renciler rast gele yöntemle
iki gruba ayr›lm›flt›r. Laboratuarda deney grubuna

yap›land›r›c› metot ile  kontrol grubuna ise do¤ru-
lama metoduyla deneyler yapt›r›lm›flt›r. Her iki
grup teorik kimya derslerini ayn› s›n›fta ayn› ho-
cadan alm›fllard›r.

2.2. Veri Toplama Arac›

Araflt›rmac› taraf›ndan gelifltirilen "Kimya
Baflar› Testi", bu çal›flmaya veri toplamak ama-
c›yla kullan›lm›flt›r. Kimya Baflar› Testi faraday
yasalar›, suyun elektrolizi, NaCl çözeltisinin
elektrolizi, indirgenme ve yükseltgenme olaylar›
ile ilgili konular› içermektedir. Gelifltirilen test
kimya e¤itimcileri ve ölçme uzmanlar› taraf›n-
dan incelenmifl, madde analizi sonunda madde
say›s› 20 olarak belirlenmifltir. Güvenilirlik kat-
say›s› 0.84 olarak saptanm›flt›r. Elde edilen veri-
leri güçlendirmek amac›yla her iki gruptan üçer
ö¤renciyle mülakat yap›lm›flt›r.

2.3. Yöntem

Bu çal›flma iki haftal›k bir uygulamay› içer-
mektedir. Rast gele ön test - son test kontrol grubu
yöntemi uyguland›(9). Kimya Baflar› testi(KBT)
her iki gruba da ön test-son test olarak uyguland›.
Do¤rulama metoduyla laboratuar e¤itimi alan gru-
ba  neyi nas›l bulaca¤›n› ve ne yapaca¤›na iliflkin
bilgileri  anlatan deney k›lavuzlar› verildi. Deney
k›lavuzlar› laboratuar çal›flmalar›nda gerekli araç -
gereçlerin isimlerini ve kullan›m amaçlar›n› da
içermektedir. Yap›land›r›c› metotla  laboratuar e¤i-
timi alan gruba ise sadece konu isimleri verildi.
Laboratuarda nas›l çal›flmalar› gerekti¤ini, hangi
araç-gereçlerin kullan›laca¤›n› ve çal›flma plan›n›
ö¤rencilerin belirlemesi istendi.

2.4. Verilerin Çözümlenmesi ve Bulgular

Verilerin çözümlenmesi t-testi kullan›larak ya-
p›lm›flt›r.Bunun için SPSS/PC paket program›n-
dan faydalan›lm›flt›r(10). Analizden elde edilen
sonuçlar bafllang›çta  deney ve kontrol grubu ara-
s›nda  kimya baflar›s› aç›s›ndan istatistiksel olarak
anlaml› bir fark olmad›¤›n› göstermektedir (t=0.32
p>0.05). Uygulama sonunda yap›land›r›c› metoda
dayal› laboratuar e¤itimi alan grubun kimya bafla-
r› testinde daha baflar›l› olduklar› gözlenmifltir
(t=2.20 p<0.05). Her bir grup için ön ve son test
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ortalamalar›, standart sapma ve hesaplanan t de-
¤erleri Tablo 1 de verilmektedir.

3. SONUÇLAR VE TARTIfiMA

Kimyan›n önemli bir konusu olan ve ö¤renci-
lerin anlamakta zorland›klar› elektroliz konusu-
nun ö¤rencilere kavrat›lmas›nda, yap›land›r›c›
metoda dayal› laboratuar e¤itimi do¤rulama meto-
duna dayal› laboratuar e¤itiminden kimya baflar›s›
aç›s›ndan daha etkili olmufltur. Do¤rulama meto-
duna dayal› laboratuar e¤itimi alan ö¤rencilere de-
neysel çal›flmalar›n her aflamas›nda ne zaman ne-
ler yapaca¤› maddeler halinde verilmifltir. Ö¤renci
deney sonucunu deneysel çal›flmaya bafllamadan
bilmekte ve sadece olup olmad›¤›n› denemekte-
dir.Bu nedenlerden dolay› ö¤rencinin ilgisini çek-
memekte ve ö¤renciyi düflünmeye sevk etmemek-
tedir. Do¤rulama metoduna dayal› laboratuar ça-
l›flmalar› baflar›l› ö¤renciler için s›k›c› olmaktad›r.
Laboratuar, bilginin kullan›ld›¤› aktif bir yerdir.
Laboratuar çal›flmalar›, muhakemeyi, elefltirel dü-
flünmeyi, bilimi anlamay›, bilgiyi kullanmay›, ifl-
lem yeteneklerini ve el becerilerini etkiler. Labo-
ratuar çal›flmalar›, ö¤rencilerin kavramsal gelifli-
mini, problem çözme ve yarat›c› düflünme yete-
neklerini gelifltirir. Do¤rulama Metoduna dayal›
laboratuar e¤itiminde vurgulanan özelliklerin hiç
birisi kazan›lmamakta sadece ö¤rencilerin psiko-
motor becerileri geliflir. Çünkü ö¤renci laboratuar-
da sadece teknisyenlik yapmaktad›r. Su ve NaCl
çözeltisinin  elektrolizinde anot ve katot olarak
kullan›lan elektrotlarda oluflan tepkimelerin neler
oldu¤unu, elektrolit olarak isimlendirilen s›v› ve
çözeltinin elektronötralitesinin de¤iflip de¤iflmedi-
¤ini, elektrotlarda aç›¤a ç›kan maddelerin neler ol-
du¤unu ve bu maddelerin miktarlar›n›n nelere
ba¤l› oldu¤unu tam olarak kavrayamamaktad›r.

Do¤rulama metodunda ö¤renciler önceden ö¤ren-
dikleri bilgileri do¤rulamak için sadece laboratuar
çal›flma yapraklar›ndaki ifllemleri basamak basa-
mak yapt›klar›ndan neden - sonuç iliflkisini bilim-
sel yöntemle irdeleyememekte ve sorgulayarak
ö¤renme olay›na aktif kat›lamamaktad›r. Bu du-
rum ö¤rencilerin kimyaya karfl› tutumunu etkile-
yerek yarat›c›l›¤›n› yok edermektedir.

Yap›land›r›c› metoda dayal› laboratuar e¤itimi
alan ö¤renciler su ve NaCl çözeltisinin elektroli-
zinde elektrotlarda gerçekleflen kimyasal olaylar›
ve olaylar›n nedenlerini iyi kavrayabilmektedir.
Suyun elektrolizinde H2O(s) → H2(g) + _ O2(g) (11)
tepkimesi gerçekleflmektedir. Katot da H2O(s) +2e
→ H2O(g) + (OH)–

(aqua) indirgenme tepkimesi ve
anot da ise H2O(s) → 1/2 O2(g) +2H+

(aqua) +2e yü-
seltgenme tepkimesi gerçekleflmektedir. Yap›lan-
d›r›c› metotla laboratuar e¤itimi alan ö¤renciler
suyun elektrolizi esnas›nda elektroliz kab›na fe-
nolftalein (indikatör) ilave etmifllerdir.Bu esnada
katot olarak kullan›lan elektrotun çevresinde k›s-
men pembe bir renk oluflu¤unu gözlemlemifllerdir.
‹ndikatör olarak kullan›lan fenolftalein bazik or-
tamda pembe renk verir(12). Katot da H2 gaz› olu-
flurken hidroksil iyonu aç›¤a ç›kt›¤›ndan elektrot
çevresi k›smen bazik olmakta ve indikatör ün renk
de¤ifltirmesine neden olmaktad›r. Ö¤renciler ayn›
deneyi bir bagetle kar›flt›rarak yapt›klar›nda
renk de¤iflimi gözlenmemektedir. Çünkü kar›flt›r-
ma ifllemiyle elektroliz edilen s›v› içerisindeki
(H+

(aqua)) ve (OH–
(aqua)) iyonlar›n›n homojen da-

¤›l›m› sa¤lanmakta yani elektronötralite sa¤lan-
maktad›r. Fenolftalein nötral çözeltilerde renksiz-
dir. Ayn› grup NaCl’ün elektrolizinde ayn› ifllem-
leri yapt›klar›nda elektroliz bafllar bafllamaz çözel-
tinin pembe renkle renklenmeye bafllad›¤›n› göz-
lemlemifllerdir. NaCl çözeltisinin elektrolizinde
NaCl(k) +  H2O(s) → Na+

(aqua) + (OH)–
(aqua)

+H2(g) + 1/2 Cl2(g) (10) tepkimesi gerçekleflir. Anot
da  Cl–(aqua) → 1/2 Cl2(g) + e yükseltgenme yar›
tepkimesi ve katot da  H2O(s) + e → 1/2 H2 +
(OH)–

(aqua) indirgenme yar› tepkimesi gerçeklefl-
mektedir. Katot da hidrojen iyonunun indirgenme-
siyle hidrojen gaz› oluflmakta ve elektroliz edilen
çözelti ise bazik olmaktad›r.Yap›land›r›c› metotla
laboratuar e¤itimi alan ö¤renciler su ve NaCl çö-
zeltisinin elektrolizinde meydana gelen de¤iflik-

Tablo 1. Gruplar›n ön test ve son test ortalamalar› ve t 
de¤erleri

Testler Grup no Ö¤. say›s› Ortalama St. sapma t-testi

Ön test Grup 1 30 5..30 2.11 0.32

Grup 2 30 5..90 2.37

Son test Grup 1 30 9.10 3.32 2.20

Grup 2 30 7.60 2.70
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likleri gözle görülebilir hale getirerek nedenlerini
araflt›rm›fllard›r. Son y›llarda laboratuar e¤itimin-
de yap›land›r›c› metoda dayal› ö¤retim metodu ön
plana ç›kmaktad›r.  

Piaget’in ö¤renme teorisinden yola ç›k›larak
ortaya at›lan yap›land›r›c› metot, ö¤rencilerin ön-
ceden sahip olduklar› fikirler ve bilgileri kullana-
rak yeni bilgileri yap›land›rmas›n› sa¤layan bir
ö¤retim metodudur. Bu metot ile e¤itimde ö¤ren-
ci, yeni bilgilerin yap›land›r›lmas›na aktif olarak
kat›ld›¤› için kavramlar aras›ndaki iliflkiyi kurarak
anlaml› bir ö¤renme olay›n› gerçeklefltirebilir.
Kimya konular› ço¤unlukla soyut ve kompleks ol-
du¤undan laboratuarda somut materyallerle dene-
yimler sa¤lamak laboratuar›n kullan›m amaçlar›n-
dan birisidir. Ö¤renci elektroliz konusu ile kimya
derslerinde ö¤rendi¤i di¤er konular aras›nda ba¤-
lant› kurarak kimya ile ilgili kavramlar› daha iyi
anlamakta, bilimsel düflünme yeteneklerini do¤ru-
lama  yöntemine göre daha çok gelifltirmekte ve
ö¤rencilerin kimyaya karfl› tutumlar› pozitif etki-
lenmektedir. Bu metot ö¤renciye bir bilim ada-
m›nda olmas› gereken temel özellikleri kazand›ra-
raktan bilim adam› olmaya özendirir. 

Ö¤rencilerin bilimsel süreç becerilerini etkili
bir flekilde yaflamalar›n› sa¤lar. Ö¤rencilerin bi-
reysel ö¤renme duygusunu gelifltirir. Do¤rulama
metoduna dayal› laboratuar e¤itimi alan ö¤renciler
ise sadece laboratuar el kitaplar›nda verilen ifllem-
leri yaparaktan el becerilerini gelifltirirler. Do¤ru-
lama metodunda yap›lan bütün ifllemlerin sonucu
belli oldu¤undan, ö¤renci bilim adam›nda bulun-
mas› gereken özellikleri ve becerileri kazanama-
maktad›r. Okullar›m›zda ki laboratuarlar yap›lan-

d›r›c› metoda dayal› laboratuar çal›flmalar›n›n ya-

p›labilece¤i flekilde dizayn edilip donat›lmal›d›r.

Bu metotta bütün sorumluluk ö¤renciye verildi-

¤inden ö¤rencinin daha fazla zamana   ihtiyac›

olabilir.   Haftan›n yedi günü ve akflamlar› labora-

tuarlar aç›k tutularak gerekli zaman sa¤lanabilir.

Laboratuarlarda gerekli araç-gereç ve kimyasallar

sa¤land›¤›nda bu metodunun s›n›rl›l›klar› ortadan

kald›r›labilir. Ça¤›m›z›n modern e¤itim sistemin-

de, uygulanan metodun yan›nda önemli olan ö¤-

renciye yap›c›, yarat›c› sorgulay›c› bir pozisyon

verebilme özelli¤idir. Bu nedenle kimya gibi ta-

mamen uygulama ve gözleme dayanan fen bilim-

lerinin ö¤retilmesinde, ö¤renciye yap›c›, yarat›c›

ve sorun çözme gibi yetenekleri kazand›ran labo-

ratuar metotlar› kullan›lmal›d›r.   
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