
ÖZET: Bu araflt›rmada nicel verilerden faydalan›larak Fen
Bilgisi ö¤retiminde etkin ö¤renme yaklafl›m›n›n erifliye etkisi-
ne bak›lm›flt›r. Araflt›rma Ankara ili Çankaya ilçesinde bulu-
nan Seyranba¤lar› ‹lkö¤retim okulu 5. s›n›f ö¤rencilerinden
iki grup üzerinde yürütülmüfltür. Araflt›rmada kontrol gruplu
ön test son test deseni kullan›lm›flt›r. Kontrol grubunda gele-
neksel ö¤retim, deney grubunda etkin ö¤renme yaklafl›m› uy-
gulanm›flt›r. Nicel verilerin analizinde aritmetik ortalama,
standart sapma ve ba¤›ms›z gruplarda t testi kullan›lm›flt›r.
Araflt›rmadan elde edilen bulgular flöyle özetlenebilir.Fen Bil-
gisi dersinde Etkin Ö¤renme Yaklafl›m›n›n uyguland›¤› deney
grubu ile geleneksel ö¤retimin uyguland›¤› kontrol grubu ara-
s›nda toplam erifli ortalamalar› aras›nda deney grubu lehine
anlaml› bir fark bulunmufltur. 

Anahtar Sözcükler: etkin ö¤renme, erifli, fen bilgisi.

ABSTRACT: In this research, the  effects of the active

learning approach in the science studies teaching on achi-

evement was examined  by using the quantitative data. The

research was carried out on two different groups of the fifth

class pupils of Seyranba¤lar› Primary School that is located

at Çankaya in Ankara. Pre and post-test with control group

design was applied in the research. While the conventional

teaching approach was implemented in the control group,

the active learning approach was implemented in the experi-

mental group. In the analysis of the quantitative data, mean,

standart deviation and the t test in independent groups were

used.The findings can be  summarized as follows: A signifi-

cant difference was found in the means of the total gain sco-

res between the active learning approach treated in the sci-

ence course experimental group and the conventional teac-

hing approach treated in the science course group. The me-

ans of the experimental group was better than the control

group.
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1. G‹R‹fi

Etkin ö¤renme yaklafl›m› ile ilgili yap›lan ta-
n›mlar› iki grupta toplamak mümkündür. Bunlar;

1) Ö¤renme sürecinin pek çok aflamas›n›n ö¤-
renici taraf›ndan düzenlenmesini vurgula-
yan ö¤renmelerde; ö¤renci kendi plan›n›
kendi yapar, amaçlar›n› ve hoflland›¤› et-
kinlikleri saptar, geliflimini de¤erlendirir,
hata ve baflar›lar›n› yans›t›r.

2) Ö¤renici, ö¤renme hakk›ndaki kararlara
çok fazla kat›lmaz. Amaçlar ve etkinlikler,
ö¤renmeyi sa¤lama, kontrol ö¤retmenin
denetimindedir. Ö¤renciler ö¤renmelerine
iliflkin etkin kararlar almak yerine planlan-
m›fl etkinliklere etkin olarak kat›l›rlar
(Stern 1997:19-21).

Etkin ö¤renme yaklafl›m› ve geleneksel ö¤retim
anlay›fl›na göre düzenlenen ö¤retim ortamlar› aras›n-
daki farkl›l›klar Johnson, Johnson ve Smith (1991)
taraf›ndan flu flekilde özetlenmifltir (Özkaya 1999:5). 

ESK‹

Bilgi: Ö¤retenden ö¤renene aktar›l›r.     

Ö¤renciler: Ö¤reten taraf›ndan doldurulan
bofl bir araçt›r.

Ö¤retenin Amac›: S›n›flamak ve ay›rmakt›r.

‹liflkiler: Ö¤reten ve ö¤renen aras›nda kiflisel
iliflki yok.       

Ba¤lam: Yar›flmac›, bireysel.

Say›lt›: Her uzman ö¤retebilir.
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YEN‹

Bilgi: Ö¤reten ve ö¤renen birlikte yap›land›r›r.

Ö¤renciler: Aktif, yap›c›, keflfedici, kendi bil-
gisine dönüfltürücüdür.

Ö¤retenin Amac›: Ö¤rencinin yetenek ve ye-
terliklerini gelifltirmektir.

‹liflkiler: Ö¤reten ve ö¤renci aras›nda kiflisel
iliflki var.

Ba¤lam: S›n›fta ve iflte iflbirli¤i.

Say›lt›: Ö¤retim karmafl›kt›r, yetifltirme gerekir.

Etkin ö¤renmenin temel düflüncesi geleneksel
e¤itimde pasif konumda bulunan ö¤rencileri ku-
ran, yapan, eden yani aktif bireyler konumuna ge-
tirmektir. Etkin kat›l›m etkin ö¤renme için gerek-
lidir. Ancak yeterli de¤ildir(Özkaya 1999:2).

Etkin ö¤renmenin kullan›ld›¤› s›n›fta befl nite-
lik ön plandad›r. Bunlar; güven, enerji, öz-dene-
tim, gruba ait olma  ve duyarl› olmad›r. Bu nitelik-
ler sayesinde ö¤renciler dinlemekten çok derse ka-
t›l›rlar, onlar›n becerilerini gelifltirme daha önem-
lidir. Etkin ö¤reniciler daha istekli, konu hakk›nda
daha fazla düflünen, yeni bilgilerini önceki bilgile-
ri ile bütünlefltiren kifliler durumuna gelirler. Ö¤-
renciler kendilerinin etkin olmas›n›n yan› s›ra
grup baflar›s› için di¤er ö¤rencilerin de ö¤renmesi-
ne yard›mc› olurlar (Harmin 1994: 3-4).

Güven: Ö¤renciler kendilerini s›n›fta güvende
hissederler ve rahatt›rlar. Kendine güvenen ve ö¤-
renmeye haz›r olan ö¤rencilerin kendilerine sayg›
duyduklar› görülür. 

Enerji: Ö¤renciler kat›l›mc›d›rlar. S›n›f orta-
m›nda bekleyen, s›k›lan  yada zaman›n› bofla geçi-
ren ö¤renciye rastlanmaz. Ö¤renciler dersin bit-
mesini istemezler.

Özdenetim: Ö¤renciler kendi ö¤renmelerin-
den sorumludurlar. Kendilerini yönetir ve güdü-
lerler. Kendi seçimlerini yaparlar. Çal›flmalar›n›
bafllat›r, bitirir ve gerekirse kendileri düzeltirler.
Ö¤renciler kendi ö¤renme h›zlar›n› kontrol eder
ve çal›flmalar›n› yönetirler.

Gruba Ait Olma: Ö¤renciler yönetici perso-
nelle ve di¤er ö¤rencilerle olumlu iliflkiler kur-

mufllard›r, birbirlerini dinlerler. Kabul ederler ve
edilirler. Sayg› görürler ve sayg› duyarlar. Redde-
dilme ya da uzaklaflt›r›lma hissetmezler. 

Duyarl› Olma: Ö¤renciler düflünceli ve uya-
n›kt›r; s›n›fta neler oldu¤unu bilirler. Dikkatli, me-
rakl›, yarat›c› ve gayretli ö¤renciler göze çarpar. 

1.1. Etkin ö¤renmede ö¤retmenin rolü

Geleneksel s›n›flardaki pekçok ö¤renci ö¤ret-
menini memnun etme, ö¤retilenleri anlay›p anla-
yamama ve hata yapt›¤›nda s›n›f arkadafllar›n›n
tepkilerinden kayg› duyarlar ve ö¤renmekten kor-
karlar.  Kayg›n›n fazlal›¤› düflünmeyi azalt›r. Ö¤-
renciler hata yapmaktan korktuklar› ya da derhal
ö¤renmeleri gerekti¤ini hissettikleri zaman do¤ru
düflünemezler. Etkin ö¤renme yaklafl›m› kullan›-
l›rken ö¤retmenler ö¤rencilerin kendilerine olan
güvenlerini art›r›c› ifadeler kullanarak ö¤rencile-
rin kayg›lar›n› azaltabilirler. Bunlara örnek vere-
cek olursak;

Ö¤renmek ve düflünmek için herkesin zamana
ihtiyac› vard›r. Hata yapmak do¤ald›r. Bu flekilde
ö¤reniriz. Herkesin kendine özgü ö¤renme tarz›
ö¤renme zaman› vard›r. Yard›m istemek zekice bir
davran›flt›r. Hiçkimse herfleyi tek bafl›na yapamaz.
Hepimiz farkl› fleylerde zekiyiz. Hiçkimse herfleyi
bilmek zorunda de¤ildir. Birbirimize yard›m ede-
riz gibi ifadeleri ö¤retmen kartlara yazar önce bir
ö¤renciye okutabilir. Sonra tüm s›n›f koro halinde
ifadeleri tekrarlayabilir. Etkin ö¤renmede  ö¤ret-
men ö¤renmeyi ilginç hale getirir, ilham verici ifa-
deler kullan›r, ö¤rencileri hakk›nda olumsuz duy-
gular ve beklentiler içinde olmaz. Ödev yapmayan
ö¤rencilerin bile baz› önemli nedenleri oldu¤u ve
bir dahaki sefere yapacaklar›n› düflünür.

Ö¤retmen taraf›ndan verilen seçimli ödevler
ö¤rencilerin daha çok ilgilerini çeker. Ö¤retmen
ö¤rencilerine yan›t hakk› verdi¤inde onlar› elefltir-
meden dinler. 

Etkin ö¤renmede bireysel ödüller yerine grup
ödülleri kullan›l›r. (Bu grup harika bir geliflme
gösterdi. Hepiniz birararda iyi çal›fl›yorsunuz. Ko-
nu zor olmas›na ra¤men hepiniz iyi ö¤rendiniz
v.b).  Pekçok insan ödül almaktan hofllan›r. Ama
ödül çok dikkatli kullan›lmal›d›r. Dikkatli kulla-
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n›lmazsa baz› olumsuz etkiler yaratabilir. Ödül al-
mayan ö¤renciler kendilerini de¤ersiz hissedebi-
lirler ve yeterince iyi olmad›klar›n› düflünebilirler. 

Etkin ö¤renmede ö¤retmenler ö¤rencilerinin
anlafl›ld›¤›n› ve kabul edildi¤ini, yanl›z olmad›kla-
r›n› yani seninleyim mesaj›n› verir. "Ayn› hatay›
bende yapabilirdim. Kendini nas›l hissetti¤ini tah-
min edebiliyorum. Üzüntünü paylafl›yorum" gibi
ifadeler kullan›r.

Etkin ö¤renmede ö¤retmen ö¤rencinin verdi¤i
do¤ru yan›ta "Evet do¤ru. Tamam. Teflekkür ede-
rim." gibi ifadeleri kullanarak dönüt verir. Ö¤ren-
ci yanl›fl cevap verdi¤inde ö¤retmen ikinci bir ö¤-
renciye söz hakk› vermez, do¤ru cevab› kendisi
verir. "Hay›r, do¤ru yan›t..............." v.b.  Etkin ö¤-
renmede ö¤retmen ö¤rencilerin yapt›klar› hatalar›
belirleyip, not al›r. Baflka bir zaman o konu ile il-
gili çal›flma yapar (Modell 1996).

1.2. Etkin Ö¤renmede Ö¤renme ve 

Ö¤retme Süreci

Etkin ö¤renmede derse bafllamak için pekçok
etkili yol vard›r. Bunlardan birkaç›na örnek vere-
cek olursak;

• Bilineni ve bilinmek isteneni belirlemek

• Yeni bir olay› paylaflmaya davet etmek

• Motivasyon art›r›c› sorular

• Ödev yapma

• Hofllanma / gelecekte ne yapaca¤›n› gözden
geçirme

• Düflünce / duygu kartlar›  

• Ö¤rencilerin derse etkin kat›l›mlar›n› sa¤la-
mak için flu stratejiler kullan›labilir.

• Ak›c› Ders Planlar› Haz›rlamak

• Çabuk ve H›zl› ‹lerlemek

• Aflama Aflama ve Katmanl› Olarak Ö¤retim

• S›n›rl› Çeflitlilik Sunmak

• Soru, Herkes Yazs›n Stratejisi

• Sonuç Cümlesi Stratejisi

• Korosal Çal›flma

• Güdümlü Uygulama

• Yüksek Sesle Düflün

• Paylaflma Çiftleri

• Oylama Stratejisi 

• Seçilmifl Ders / Tart›flma: Konufl – Yaz: 

• Konuflmak veya "Geçiniz" Demek 

• Soruya Cevap Yazmak 

• Eflli Okumak 

• Yaz- Paylafl –Ö¤ren Stratejisi 

• Az Aç›klama Yapmak ve Ö¤renme Çiftleri
‹le Çal›flmak 

• Kavramlar ve Genellemeler Üzerinde
Odaklaflmak 

• Uygulama Çal›flmalar› Yapmak 

• Bir Arkadafl›na Sor Stratejisi 

• ‹flaret Levhalar› Oluflturmak

• Kavram Tablosu Oluflturmak

gibi stratejiler kullan›labilir. 

Etkin ö¤renme yaklafl›m›nda derse bafllama,
dersi iflleme ve dersi bitirmede kullan›lan pekçok
strateji vard›r. Burada sadece s›n›flarda en çok
kullan›labilece¤ine inand›¤›m stratejilerin bir k›s-
m›na yer verildi. Ö¤retmenler bu stratejilerden ö¤-
rencilerine, konuya, kazan›mlara, s›n›f düzeyine
uygun bulduklar› stratejileri kullanmal›d›rlar. Uy-
gulad›klar› stratejinin etkili olmad›¤›n› gördükle-
rinde hemen o stratejiyi de¤ifltirmeleri gerekir.  

1.3. Araflt›rman›n Amac› ve Önemi

Bu araflt›rman›n amac›, Fen Bilgisi dersinin
ö¤retiminde etkin ö¤renme yaklafl›m›n›n uygulan-
d›¤› grubun erifli puan ortalamalar› ile geleneksel
ö¤retimin uyguland›¤› grubun erifli  puan ortala-
malar› aras›nda anlaml› bir fark›n olup olmad›¤›n›
ortaya koymakt›r. 

Etkin ö¤renme yaklafl›m›nda kullan›lan hedef
ifadeleri, ö¤renme-ö¤retme sürecindeki etkinlikler
ve de¤erlendirme boyutu geleneksel yaklafl›mdan
tamamen farkl›d›r. MEB’in 2001-2002’de uygula-
maya koydu¤u yeni fen bilgisi program› da etkin
ö¤renme yaklafl›m›n› benimsemifltir. Program›n
genel amaçlar› ve felsefesi etkin ö¤renme yaklafl›-
m› ile ayn›d›r. Bu anlamda yeni fen program›na da
katk› getirece¤i düflünülmektedir.

Ayr›ca bu yaklafl›mla s›n›fta disiplin problem-
lerinin ortadan kalkt›¤›, derse etkin kat›l›m›n sa¤-
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land›¤›, ö¤rencinin dikkatinin sürekli uyan›k tutul-
du¤u, ö¤rencinin mant›¤›n› çal›flt›rd›¤›, ö¤renmeyi
ö¤rendi¤i, derse ilgi duydu¤u ve dersten s›k›lma-
d›¤› ortaya  konmufltur.

1.4. Problem Cümlesi

‹lkö¤retim V. s›n›f "Canl›lar ve Do¤a ‹le Etki-
leflimleri" ünitesinin ö¤retiminde etkin ö¤renme
yaklafl›m›n›n uyguland›¤› grup ‹le geleneksel ö¤-
retimin uyguland›¤› grubun eriflileri aras›nda an-
laml› bir fark var m›d›r?

1.5. Alt Problem

Fen Bilgisi dersinde Etkin Ö¤renme Yaklafl›-
m›n›n uyguland›¤› deney grubu ile geleneksel ö¤-
retimin uyguland›¤› kontrol grubu aras›nda top-
lam erifli puanlar›n›n ortalamalar› aras›nda anlam-
l› bir fark var m›d›r?

1.6. Say›lt›lar

1) Kontrol alt›na al›nam›yan de¤iflkenler deney
ve kontrol gruplar›n› eflit flekilde etkilemifltir. 

2) Ölçme arac›n›n kapsam geçerlili¤i için uz-
man kan›lar›na baflvurulmas›  yeterlidir.

1.7. Tan›mlar

Geleneksel Fen Ö¤retimi: Kontrol grubunda-
ki ö¤retmenin s›n›f içinde uygulad›¤›, ö¤renme
sürecini ö¤retmenin kontrol etti¤i, bilgiyi ö¤renci-
lere aktard›¤› ö¤retmen merkezli  bir ö¤retim.

Erifli: Bir e¤itim program›ndaki girdiler ile
ç›kt›lar aras›nda program hedefleriyle tutarl› fark.
Belli bir süre içinde bir kimsenin istendik yöndeki
kazan›mlar› ( Demirel 2001: 48 ).

Ünite Testi: Fen Bilgisi dersi "Canl›lar ve Do-
¤a ‹le Etkileflimleri" ünitesini kapsayan amaç ve
kazan›mlarla tutarl› ö¤renme düzeyini saptamaya
yönelik ve araflt›rmada öntest- sontest ve kal›c›l›k
olarak uygulanm›fl olan madde analizi ve güvenir-
lik geçerlilik çal›flmas› yap›lm›fl 48  maddelik test.

1.8. S›n›rlamalar

Bu araflt›rma;

1) Ankara ‹li Seyranba¤lar› ‹lkö¤retim Oku-
lu’nun iki flubesi ile,

2) 2002-2003 Ö¤retim Y›l› Güz Dönemi ‹le,

3) ‹lkö¤retim V. S›n›f Fen Bilgisi dersi Canl›lar
ve Do¤a ‹le Etkileflimleri ünitesi, ünitenin kazan›m-
lar› ve bu ünite ifllenirken yap›lan etkinlikler ile,

4) Kullan›lan 48 maddelik erifli testi  ile,

5)Etkin ö¤renme yaklafl›m›nda kullan›lan et-
kinliklerle s›n›rl›d›r.

2. YÖNTEM

2.1. Araflt›rman›n Deseni

Bu araflt›rmada, alt problemle ilgili olarak nicel
veriler sa¤layan deneysel  desenlerden "Kontrol
Gruplu Ön Test - Son Test Deney Deseni" kullan›l-
m›flt›r. Bu desen Tablo 2.1’de flöyle gösterilebilir. 

G1: Etkin Ö¤renme yaklafl›m›n›n uyguland›¤›
deney grubu.

G2: Geleneksel ö¤retim yaklafl›m›n›n uygulan-
d›¤› kontrol grubu.

T1: Canl›lar ve Do¤a ‹le Etkileflimleri ünite-
siyle ilgili ünite testi.

T2: Fen Bilgisi dersine yönelik tutum ölçe¤i.

K1: Canl›lar ve Do¤a ‹le Etkileflimleri ünite-
siyle ilgili kal›c›l›k testi. 

Gruplar, random yoluyla deney ve kontrol gru-
bu olarak seçilmifltir. Deney grubunda etkin ö¤-
renme yaklafl›m›na göre haz›rlanan ö¤retim prog-
ram› ve ders materyalleri kullan›larak Fen Bilgisi
ö¤retimi yap›l›rken, kontrol grubunda geleneksel
ö¤retim sürdürülmüfltür. Yani ders ö¤retmenine
yöntem, teknik ve yaklafl›m konular›nda müdaha-

Tablo 2.1: Kontrol Gruplu Ön Test- Son Test Deney Deseni

Grup Ön Test DENEL ‹fiLEM Son Test Kal›c›l›k Testi

G1 T1-T2 Fen Bilgisi Ö¤retiminde
Etkin Ö¤renme Yaklafl›m› T1-T2 K1

G2 T1-T2 Geleneksel Ö¤retim Yaklafl›m› T1-T2 K1
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le edilmemifltir. Ö¤retim her iki grupta da s›n›f ö¤-
retmenlerince yürütülmüfltür. Deney grubundaki
ö¤retmene uygulamadan önce etkin ö¤renme yak-
lafl›m› ile fen bilgisi ünitesinin nas›l ifllenece¤i ko-
nusunda e¤itim verilmifltir. Deney ve kontrol gru-
buna giren ö¤retmenler yafl, cinsiyet, k›dem, e¤i-
tim düzeyi aç›s›ndan denklefltirilmifltir. 

2.2. Ö¤retmenlerin Yafl, Cinsiyet, K›dem, 

E¤itim Düzeyine ‹liflkin Bulgular

‹lkö¤retim 5. s›n›flarda okutulan Fen Bilgisi

dersinde, Etkin Ö¤renme Yaklafl›m›n›n kullan›ld›-

¤› s›n›f ile geleneksel ö¤retimle ders ifllenen s›n›f-

taki ö¤retmenlerin yafl, cinsiyet, k›dem, e¤itim dü-

zeyi ile ilgili veriler Tablo 2.2.’de gösterilmifltir.

Tablo 2.2’de görüldü¤ü gibi deney grubundaki

ö¤retmenin yafl› 47, cinsiyeti bayan, k›demi 27 y›l

olup ön lisans mezunudur. Kontrol grubundaki ö¤-

retmen ise 45 yafl›nda, bayan, k›demi 25 olup ön

lisans mezunudur. Bu verilere göre deney ve kont-

rol grubundaki ö¤retmenlerin yafl, cinsiyet, k›dem

ve e¤itim düzeyi aç›s›ndan birbirine denk oldu¤u

söylenebilir.

2.3. Denekler

Deneysel araflt›rma yap›ld›¤›ndan evren ve ör-

neklem tayinine gidilmemifltir. Araflt›rmada,

2002-2003 ö¤retim y›l›nda güz döneminde, Anka-

ra ili merkezinde bulunan Seyranba¤lar› ilkö¤re-

tim okulu 5. s›n›fa devam eden ö¤rencilerden ya-

rarlan›lm›flt›r. Deney ve kontrol gruplar›n›n ön test

puanlar›, 4. s›n›f, s›n›f geçme karne notu ortalama-

lar›, 4. s›n›f 1. dönem karne notu ortalamalar›, 4.

s›n›f 2. dönem fen bilgisi dersi karne notu ortala-

malar›, ön tutum puanlar›n›n ortalamalar›na bak›-

larak birbirine benzeyen iki s›n›f seçilmifl ve bu s›-

n›flar seçkisiz yolla 5-A s›n›f› deney ve 5-C s›n›f›

kontrol grubu olarak belirlenmifltir. 

2.4. Veri Toplama Araçlar›

1) Tutum ölçe¤i: Araflt›rmac› taraf›ndan ge-
lifltirilmifl olan likert tipi 32 maddelik tutum öl-
çe¤i kullan›lm›flt›r. Gelifltirilmifl olan tutum öl-
çe¤i deney ve kontrol grubuna uygulama baflla-
madan önce ve uygulama bittikten sonra veril-
mifltir. 

2) Ünite testi: Araflt›rmac› taraf›ndan haz›rlan-
m›flt›r. Ön test, son test ve kal›c›l›k testi olarak
kullan›lm›flt›r.

3. BULGULAR VE YORUM

Bu bölümde, ölçme araçlar› ile toplanan veri-
ler, uygun istatistik teknikler, kullan›larak analiz
edilmifl, bulgular tablolar haline getirilerek aç›k-
lanm›flt›r. Alt problemle ilgili olarak elde edilen
bulgulara dayan›larak yorum yap›lm›flt›r. 

Alt Probleme ‹liflkin Bulgular ve Yorum

Alt problem; "Fen Bilgisi dersinde Etkin Ö¤ren-
me Yaklafl›m›n›n uyguland›¤› deney grubu ile gele-
neksel ö¤retimin uyguland›¤› kontrol grubu nun
toplam erifli puanlar›n›n ortalamalar› aras›nda an-
laml› bir fark var m›d›r?" fleklinde ifade edilmifltir. 

Bu alt problemi test etmek için deney ve kont-
rol gruplar›n›n toplam son test ön test puanlar› far-
k›n›n (erifli) ortalamalar› ve standart sapmalar› he-
saplanm›flt›r. Gruplar›n toplam erifli ortalamalar›
aras›ndaki fark›n anlaml›l›¤›n› test etmek için ba-
¤›ms›z gruplarda "t" testi kullan›lm›flt›r. Veriler
Tablo 3.1’de görülmektedir. 

Tablo 3.1 incelendi¤inde, deney grubunun top-
lam erifli puanlar› ortalamas›n›n 16.23, kontrol
grubunun toplam erifli puanlar› ortalamas›n›n 3.80
oldu¤u görülmektedir. Deney ve kontrol gruplar›
aras›ndaki  toplam erifli puanlar› ortalamalar› ara-
s›ndaki fark›n anlaml›l›¤›n› test etmek için SPSS
istatistik paket program›nda ba¤›ms›z gruplar›n

Tablo 2.2: Ö¤retmenlerin Yafl, Cinsiyet, K›dem, E¤itim Düzeyi

GRUPLAR YAfi C‹NS‹YET KIDEM E⁄‹T‹M DÜZEY‹

DENEY 47 BAYAN 27 ÖN L‹SANS

KONTROL 45 BAYAN 25 ÖN L‹SANS
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"t" testi yap›lm›flt›r. Çözümleme sonucunda afla¤›-

daki bilgiler elde edilmifltir. Toplam erifli puanlar›-

n›n ortalamas›na iliflkin gözlenen 16.346 "t" de¤e-

ri 59.614 serbestlik, 0.00 p de¤eri ve 0.05 mani-

darl›k düzeyinde anlaml› bulunmufltur.  

Bu verilere dayanarak, deney ve kontrol grup-

lar›n›n toplam erifli puanlar› ortalamalar› aras›nda

fark bulundu¤u, deney grubunda uygulanan etkin

ö¤renme yaklafl›m›n›n fen bilgisi ö¤retiminde ö¤-

rencilerin eriflilerinde geleneksel yönteme göre

daha etkili oldu¤u söylenebilir. 

Daha sonra deney ve kontrol gruplar›n›n toplam

son test puanlar›n›n  ortalamalar› ve standart sap-

malar› hesaplanm›flt›r. Gruplar›n toplam son test

puanlar›n›n ortalamalar› aras›ndaki fark›n anlaml›-

l›¤›n› test etmek için ba¤›ms›z gruplarda "t" testi

kullan›lm›flt›r. Veriler Tablo 3.2’de görülmektedir. 

Tablo 3.2 incelendi¤inde, deney grubunun son

test puanlar› ortalamas›n›n 35.23, kontrol grubu-

nun son test puanlar› ortalamas›n›n 22.35 oldu¤u

görülmektedir. Deney ve kontrol gruplar› aras›n-

daki  son test  puanlar›n›n ortalamalar› aras›ndaki

fark›n anlaml›l›¤›n› test etmek için SPSS istatistik

paket program›nda ba¤›ms›z gruplar›n "t" testi

yap›lm›flt›r. Çözümleme sonucunda afla¤›daki bil-

giler elde edilmifltir. Son test puanlar›n›n ortala-

mas›na iliflkin gözlenen 9.819 "t" de¤eri 78 ser-

bestlik, 0.00 p de¤eri ve 0.05 manidarl›k dü-

zeyinde anlaml› bulunmufltur.

Bu verilere dayanarak, deney ve kontrol grup-
lar›n›n son test puanlar›n›n  ortalamalar› aras›nda
fark bulundu¤u, deney grubunda uygulanan etkin
ö¤renme yaklafl›m›n›n fen bilgisi ö¤retiminde  ge-
leneksel yönteme göre daha etkili oldu¤u söylene-
bilir.

Literatürdeki bulgular bu alt problemdeki erifli
ile ilgili verileri destekler niteliktedir. 

Y›lmaz (1995) lise 2. s›n›f fizik dersinde aktif
yöntemin ö¤renci baflar›s›na etkisi bafll›kl› tezinde
Ö¤rencilerin ders içinde aktif oldu¤u, ö¤renciler
aras›nda karfl›l›kl› iletiflime olanak tan›nan aktif
yöntemin ö¤renci baflar›s›n› hangi yönde etkiledi-
¤ini saptamak istemifltir. Sonuçta, deney grubunun
kontrol grubuna oranla daha baflar›l› oldu¤unu bir
baflka deyiflle aktif yöntemin geleneksel yönteme
oranla daha etkili oldu¤unu belirtmifltir.

Uysal (1996) Ö¤renme sürecine etkin ö¤renci
kat›l›m›n›n ö¤renme sonuçlar›na etkisini ortaya  ç›-
karmaya çal›flm›flt›r. Araflt›rmas›n›n sonucunda et-
kin ö¤renci kat›l›m›n›n sa¤land›¤› ö¤retim ortam›n-
da yer alan deney grubu ö¤rencileri ile geleneksel
ö¤retim ortam›nda yer alan kontrol grubu ö¤renci-
lerinin baflar› puanlar› aras›nda, deney grubu lehine
anlaml› fark bulmufltur. Bu araflt›rmada, ö¤renme
sürecine etkin ö¤renci kat›l›m›n›n baflar›y› artt›rd›¤›
ve ö¤rencinin ö¤renme sürecine etkin kat›l›m düze-
yi ile baflar›s› aras›nda anlaml› ve olumlu bir iliflki
oldu¤u ortaya ç›km›flt›r.

Tablo 3.1: Deney ve Kontrol Grubunun Toplam Erifli Puanlar›n›n Ortalamas›, Standart Sapmas› ve t De¤eri

Gruplar Soru N Ön Test Son  Test Erifli Standart t
Say›s› Puan á Puan á Puan á Sapma

Deney 48 40 19 35.23 16.23 4.24 16.346

Kontrol 48 40 18.55 22.35 3.80 2.27

P=.000<0.05

Tablo 3.2: Deney ve Kontrol Grubunun Son Test Puanlar›n›n Ortalamas›, Standart Sapmas› ve t De¤eri

Gruplar N Son test Standart t
Puan á Sapma

Deney 40 35.23 5.15 9.819

Kontrol 40 22.35 6.50

P=.000<0.05
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Ward ve Tiessen (1997) "Internete E¤itim Aç›-

s›ndan De¤er Kazand›rmak : Canl› Sayfalarla Et-

kin Ö¤renme bafll›kl› araflt›rmalar›nda ö¤rencile-

rin etkin kat›l›mlar›n›n sa¤land›¤› internet ortam›-

n›n s›n›f içi etkinliklerde kullan›lmas›n›n ö¤renci

baflar›s›na etkisini araflt›rm›fllard›r. Ö¤renciler bu

teknolojiyi kullanarak oluflturduklar› projeleri

web sayfalar›nda yay›nlam›fllard›r. Ö¤renciler

araflt›rmalar› için çok zengin bilgi kaynaklar›na

ulaflabilmifllerdir. ‹flbirli¤i  yaparak gruplar halin-

de haz›rlad›klar› çal›flmalar› öteki okullarda ö¤re-

nim gören ö¤rencilerle paylaflm›fllar ve baflar›la-

r›nda art›fl olmufltur.

Da¤erik (1999) ‹lkö¤retim 4. s›n›f matematik

ö¤retiminde aktif etkileflimli ö¤renme yaklafl›m›-

n›n ö¤renci baflar›s›na etkisi bafll›kl› yüksek lisans

tezinde aktif etkileflimli ö¤renme yaklafl›m›na uy-

gun olarak düzenlenen e¤itim durumlar›n›n örgün

e¤itimde uygulanmas›n›n, ö¤renci baflar›s› üzerin-

deki etkisini saptamaya çal›flm›flt›r. Araflt›rma so-

nucunda ilkö¤retim 4. s›n›f matematik ö¤retimin-

de aktif etkileflimli ö¤renme yaklafl›m›na uygun

olarak düzenlenen ö¤retimin geleneksel ö¤retime

göre daha etkili oldu¤u ve toplam erifliyi artt›rd›¤›

görülmüfltür. 

Biricik (1999) ‹lkö¤retim 2. s›n›f matematik

ö¤retiminde aktif etkileflimli ö¤renme yaklafl›m›-

n›n ö¤renci baflar›s›na etkisi bafll›kl› deneysel ça-

l›flmas›nda aktif etkileflimli ö¤renme yaklafl›m›na

uygun düzenlenen e¤itimin geleneksel yönteme

göre daha etkili oldu¤u genel baflar›y› artt›rd›¤›n›

belirtmifltir. 

Demirel, Demirci, Koç, Korkmaz, fiahinel

(2000) taraf›ndan etkin ö¤renme yaklafl›m›n›n ö¤-

renci baflar›s›na etkisinin araflt›r›ld›¤› deneysel ça-

l›flmada etkin ö¤renme yaklafl›m› ilkö¤retim 1.2.

ve 3. s›n›flarda Hayat Bilgisi dersinde uygulan-

m›flt›r. Son testte ö¤renci baflar›s› ortalamalar› ara-

s›ndaki fark›n deney gruplar› lehine anlaml› oldu-

¤u görülmüfltür. Etkin ö¤renme yaklafl›m›n›n gele-

neksele göre ö¤renci baflar›s›n› artt›rd›¤› belirlen-

mifltir. 

Demirci (2000) etkin ö¤renme yaklafl›m›n›n il-

kö¤retim 2. s›n›f Hayat Bilgisi dersinde uygulan-

mas› bafll›kl› araflt›rmas›nda  Hayat bilgisi dersi

görüyorum duyuyorum ünitesininde hem çoklu

zeka kuram› hem de iflbirlikli ö¤renme tabanl› et-

kin ö¤renme yaklafl›m›n› kullanarak s›n›f ortam›n-

da denemifltir. Araflt›rma sonucunda ö¤renci bafla-

r›lar› aç›s›ndan deney grubu lehine anlaml› fark

ç›km›flt›r. Deney grubu ö¤rencilerinin baflar›lar›n-

da art›fl görülmüfltür.

Korkmaz (2001) Çoklu zeka kuram› tabanl› et-

kin ö¤renme yaklafl›m›n›n ö¤renci baflar›s›na ve

tutumuna etkisini belirlemek için deneysel bir ça-

l›flma yapm›flt›r.  Çal›flma sonunda ö¤renci baflar›-

lar› aç›s›ndan deney grubu lehine anlaml› fark ç›k-

m›flt›r.

fiahinel (2002) etkin ö¤renme modeline da-

yal› ö¤retimin ingilizce tümleflik dil becerileri-

nin gelifltirilmesine etkisi  bafll›kl› doktora tezin-

de erifli testi sonuçlar› deney ve kontrol grubu

ö¤rencilerinin ortalamalar› aras›nda anlaml› bir

fark oldu¤unu göstermifltir. Etkin ö¤renme ile

desteklenmifl ö¤retim etkinliklerinin uyguland›-

¤› deney grubunun erifli puanlar› oldukça yüksek

ç›km›flt›r.

Etkin ö¤renme yaklafl›m›nda ö¤renci merkezli

ö¤retime a¤›rl›k verilmifl ve etkin ö¤renci kat›l›m›

sa¤lanm›flt›r.

Ö¤rencilerin derse etkin kat›l›m›n› sa¤lamak

amac› ile farkl› materyaller haz›rlanarak s›n›f orta-

m›na getirilmifltir. Hacivat Karagöz, kuklalar, ma-

ketler s›n›f ortam›na getirilerek canland›rmalar ya-

p›lm›flt›r. Ayr›ca ö¤renciler  ve ö¤retmen ünite ile

ilgili olarak bafllar›ndan geçen bir hastal›¤› anlat-

m›fl, neler yaflad›klar›n›  nas›l iyilefltiklerini aç›k-

lam›fllard›r. Daha sonra derse geçilmifltir. Bu yol-

la ö¤rencilerin dikkatleri çekilmifl ve dersi daha

iyi anlad›klar› tesbit edilmifltir. Sönmez  (1994;

136-137)’a göre ö¤rencilerin dikkatini konuya ve

kazand›r›lacak davran›fllara çekmek için olgu,

olay, an›, espri, flark›, f›kra gibi etkinliklerden bir

ya da bir kaç› kullan›labilir.  Ayr›ca, oyun, rol
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yapma gibi etkinliklerle de ö¤rencilerin dikkatle-

ri çekilebilir. 

S›n›fta ünite boyunca ço¤u etkinlikte iflbirlikli

ö¤renmeye a¤›rl›k verilmifltir. Bu sayede ö¤renci-

ler birbirleri ile etkileflimde bulunmufl, fikir al›fl-

verifli yapm›fllar ve ortak fikir üretimini gerçeklefl-

tirmifllerdir. Bu çal›flmalar s›ras›nda akran ö¤reti-

mi stratejisi de kullan›lm›flt›r. 

Etkin ö¤renme yaklafl›m›na uygun olarak ha-

z›rlanan e¤itim durumlar›n›n ifle koflulmas› ile ö¤-

renciler ünite boyunca farkl› etkinliklerle üret-

kenliklerini göstermifller. Ö¤rendikleri bilgileri

fliir, öykü  yazarak, resim çizerek ya da drama ile

aç›klam›fllar. Ö¤rencilerin yapt›klar› çal›flmalar

s›n›f panosunda sergilenmifltir. Bu etkinliklerin

erifliyi etkiledi¤ine yönelik araflt›rmalar bu arafl-

t›rman›n sonuçlar›n› desteklemektedir ( Demirel

1996, Pehlivan 1997, Üstünda¤ 1997, Ya¤c›

1997).

‹kili, üçlü, dörtlü, bazende büyük grup tart›fl-

malar›na yer verilmifltir. Ö¤renciler düflüncele-

rini rahatça aç›klam›fl ve özgün fikirler üretmifl-

lerdir. 

Kaptan (1998:201,203)’e göre Fen bilgisi der-

sini araç-gereç kullanarak ifllemenin ö¤rencilerin

görme, iflitme, dokunma v.b birçok duyu organla-

r› yard›m› ile ö¤rencilere çeflitli yaflant›lar kazan-

d›r›r, do¤ru ve tam ö¤renmeyi sa¤lar. Bunlardan

numuneler do¤al ortam›ndan al›n›p s›n›fa getiril-

mifl cisimlerdir. Numuneler özellikle Hayat bilgi-

si, Fen bilgisi derslerinde s›kça kullan›lan ö¤retim

materyalleridir. 

Ünite konular› ile ilgili gerçek yaflamdan man-

tar örnekleri, küf örnekleri, bozulmufl süt, bozuk

yiyecekler, küflü limon, sirke, sütten yo¤urt yap›-

m›, protista ortam›, küflü salça v.b örnekler  ve nu-

muneler s›n›fa getirilmifl ve incelenmifl gerekli

aç›klamalar yap›lm›flt›r.

Derslerde ö¤renciler ünitedeki de¤iflik konu-

larla ilgili kendileri asetatlar haz›rlayarak yapt›k-

lar› çal›flmalar› tepegözde göstermifllerdir. 

Ünite ile ilgili konularda ö¤renciler, radyada
dinledikleri, televizyonda seyrettikleri ya da gaze-
tede okuduklar› haberleri s›n›f ortam›na getirerek
bu gibi sorunlarla ilgili düflüncelerini dile getir-
mifllerdir.  Ayr›ca her Pazartesi günü dersin ilk 10
dakilas›nda bir hafta boyunca iletiflim araçlar›ndan
ö¤rendikleri güncel sorunlar› dile getirmifllerdir.
Harmin (1994)’e göre akademik konularda çok
fazla söz almayan ö¤rencilerin güncel bir olay
hakk›ndaki duygu ve düflüncelerini aç›¤a vurmala-
r› önemli bir etkinliktir. 

Ünitenin bafl›nda ö¤rencilere bu ünite ile ilgili
neler ö¤renmek istedikleri sorulmufl ve ö¤rencile-
rin dersle ilgili beklentileri ö¤renilmifltir. Sene-
mo¤lu, Gömleksiz ve Üstünda¤ (2001:26)’a göre
ö¤renci derste neler ö¤renece¤ini ve ö¤rendikleri-
ni nerede kullanaca¤›n› bildi¤i takdirde ö¤renmek
için harekete geçer. 

Ünite boyunca ö¤renciler yap›lan etkinlikler-
de çok mutlu olduklar›n› söylemifller. Keflke bü-
tün gün fen bilgisi dersi ifllesek demifllerdir. Hat-
ta ders bitmesine ra¤men tenefüste bile ünite ile
ilgili etkinlikleri heyecanla tekrar etmifller. Yap-
t›klar› çal›flmalar hakk›nda birbirlerine sorular
sormaya devam etmifllerdir. Yar›n ne tür bir et-
kinlik yapmak istediklerini ve ne tür etkinlikler
yap›laca¤›n› merakla araflt›rmac›ya ve ö¤retmen-
lerine sormufllar. Ö¤rencilerin derse yönelik
olumlu tutumlar›, dersten ve yap›lan etkinlikler-
den zevk almalar›, ö¤renmeyi kolaylaflt›rm›flt›r.
Bu da toplam eriflinin yüksek ç›kmas›nda etkili
olabilir.

Sonuç  olarak; Canl›lar ve Do¤a ile Etkileflim-
leri ünitesi ifllenirken etkin ö¤renme yaklafl›m›na
uygun de¤iflik yöntem, teknik ve stratejilerin ve
farkl› araç gereçlerin kullan›lmas›, ö¤renci ö¤ret-
men, ö¤renci- ö¤renci etkilefliminin olumlu olma-
s› ve ö¤rencilerin duyuflsal alanlar›n›n olumlu ol-
mas›n›n  bir sonucu olabilir.

4. SONUÇ

1) Fen Bilgisi dersinde Etkin Ö¤renme Yakla-
fl›m›n›n uyguland›¤› deney grubu ile geleneksel
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ö¤retimin uyguland›¤› kontrol grubunun toplam
erifli puanlar›n›n ortalamalar› aras›nda anlaml› bir
fark vard›r. Bu fark deney grubunun lehinedir. Et-
kin ö¤renme yaklafl›m› uygulamalar› ile ö¤retim
daha etkili olmufltur.

ÖNER‹LER

1) Etkin ö¤renme yaklafl›m›n›n uygulamalar›,

erifli üzerinde etkili olmufltur. Bu nedenle,

etkin ö¤renme yaklafl›m›na uygun olarak,

farkl› derslere ait örnek e¤itim durumlar›

haz›rlanmal›d›r. Bunu yaparken de ö¤ren-

cilerin, ö¤retme - ö¤renme sürecine etkin

kat›l›m›n› sa¤layacak görsel-iflitsel mater-

yaller haz›rlanmal›d›r. Bu materyallerin

ö¤rencilerin  düzeyine, kazan›ma uygun

olmas›na, ö¤rencilerde merak uyand›ra-

cak, onlar›n dikkatlerini çekecek ve iflbirli-

¤iyle çal›flmaya uygun nitelikte olmas›na

özen gösterilmelidir. S›n›f ö¤retmenlerine

de ders etkinlikleri ve materyallerin gelifl-

tirilmesine yönelik kurslar verilmelidir.

2) Fen Bilgisi ö¤retiminde etkin ö¤renme yak-

lafl›m›n›n uyguland›¤› ö¤retim programla-

r›nda ö¤renme ürünleri de¤erlendirilirken,

süreç de¤erlendirmeye önem verilmelidir.

Bunun için ö¤rencilerin s›n›f içi etkinliklere

kat›l›mlar›na, haz›rlad›klar› projelere, geli-

flim dosyalar›na bak›lmal›d›r. Ö¤retmenin

ö¤rencileri, ö¤rencilerin kendilerini ve bir-

birlerini, velilerin ö¤retmen ve ö¤rencilerini

de¤erlendirmeleri sa¤lanmal›d›r.

3) Etkin ö¤renme yaklafl›m›n ne oldu¤u ve

bu yaklafl›m› temel alan Fen Bilgisi ö¤re-

tim programlar›n›n nas›l uygulanabilece-

¤i, nas›l de¤erlendirilebilece¤ine yönelik

olarak ö¤retmenler, müdürler ve müfet-

tifller hizmetiçi e¤itim programlar›ndan

geçirilmelidir.  Ayr›ca ö¤renciler ve veli-

ler de bu yaklafl›m hakk›nda bilgilendiril-

melidir.
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