
ÖZET: Bu çal›flma, biyoloji dersinde uygulanan laboratuvar

dersini alan ö¤rencilerin, ö¤retmenlerin ö¤retim yönetimi

davran›fllar›na iliflkin beklentilerini tespit etmek amac›yla ya-

p›lm›flt›r. Ankara ili merkez ilçelerine ba¤l› farkl› liselerde

kay›tl› 308 ö¤renciye “Ö¤retmenin Ö¤retim Yönetimi Davra-

n›fllar›n› De¤erlendirme Formu” uygulanm›flt›r. Uygulanan

de¤erlendirme formu toplam 25 madde içermektedir. Bu ça-

l›flma sonunda ö¤rencilerin biyoloji laboratuvar derslerinde,

ö¤retmenlerden belirli ö¤retim yönetimi davran›fllar›n›,  gös-

termelerini bekledikleri belirlenmifltir. Ö¤rencilerin  verdik-

leri cevaplara göre, biyoloji laboratuvar derslerinde, ö¤renci-

lerin ö¤retmenlerinden amaçlar konusunda ö¤renciyi bilgi-

lendirme, ö¤renciyi motive etme, ö¤rencilere dönüt verme gi-

bi bekledikleri birtak›m ö¤retim yönetimi davran›fllar›n› orta-

ya koymufltur.  Elde edilen bulgular yönünde öneriler geliflti-

rilmifltir. 

Anahtar Sözcükler: laboratuvar dersi, biyoloji ö¤retimi,
ö¤retim yönetimi

ABSTRACT: This study is conducted to determine the

teaching management behaviors that the students expect

from the teachers in the biology  laboratory lessons.

“Evaluation form of the Teacher’s Teaching Management

Behaviors” was administered to 308 high school students.

This form includes 25 items. As a result of  it was deter-

mined that students expected from their biology teachers to

show  certain teaching management behaviors in the biology

laboratory lessons. The findings indicate that the students

expect the following behaviors: informing on the aims,

motivating, feedback. Based on these findings some sugges-

tions were proposed. 

Keywords: laboratory lesson, biology instruction,
instructional management.

1. G‹R‹fi

1.1. Biyoloji Ö¤retiminin Önemi

‹nsanlar pek çok ihtiyaçlar›yla dünyaya gelir-
ler ve yeryüzü-yeralt› kaynaklar›n› kendi ihtiyaç-
lar›n› karfl›lamak do¤rultusunda kullanmak ama-
c›yla farkl› bilim dallar›n› gelifltirmifllerdir. Bu bi-
lim dallar›ndan biri de “biyoloji” dir. ‹nsan›, di¤er
canl›lar› ve canl›lar aras›ndaki iliflkileri inceleyen
biyoloji alan›, yüzy›llard›r en fazla geliflme göste-
ren bilim dallar›ndan biri olarak insan hayat›ndaki
etkisi oldukça fazla olmufltur. Bu anlamda biyolo-
ji alan›ndaki geliflmeler insan›n ihtiyaçlar›n› karfl›-
lamak ve insan›n en iyi flekilde yaflamas›n› sa¤la-
mak yönünde olurken, di¤er taraftan, insan›n ihti-
yaçlar› biyoloji alan›ndaki geliflmelere kaynakl›k
etmektedir. Bu karfl›l›kl› etkileflim biyoloji alan›-
n›n ö¤retiminin ve bu kapsamda ö¤retmenlerin
göstermeleri gereken ö¤retim yönetimi davran›fl-
lar›n›n önemini daha  çok art›rmaktad›r.   

1.2. Biyoloji Ö¤retiminde Laboratuvar

Dersinin Önemi

Bilimsel bilgileri edinme yolu olarak gelifltiri-
len bilimsel yöntem, okullarda fen bilimleri dola-
y›s›yla biyoloji alan›n›n ö¤retim yöntemlerinin
içinde de yer almaya bafllamas›yla, laboratuvar
yöntemi biyoloji alan›n›n ö¤retilmesinde en etkili
yöntemlerden biri olarak benimsenmifltir. 19.Yüz-
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y›l›n ortalar›ndan itibaren okul programlar›na gir-
meye bafllayan laboratuvar derslerinin önemi fen
bilimlerinden biri olan  biyoloji  alan›n›n ö¤reti-
minde de  çeflitli dönemlerde de¤iflik flekillerde
gündeme getirilmifltir. Önceleri s›n›rl› olarak ve sa-
dece bilinen baz› olaylar› ö¤rencilere teorik  olarak
verdikten sonra demonstrasyonlar yapmak amac›y-
la kullan›lan laboratuvarlar günümüzde çok yayg›n
olarak ve büyük oranda ö¤rencilerin bireysel veya
grupla çal›flmalar yapmalar›na olanaklar verecek
flekilde sürdürülmektedir.

Laboratuvar yönteminde kullan›lan araçlar,
kök, yaprak, çiçek gibi diri ya da ölü canl› parça-
lar› ile basit araç ve modellerden, çok karmafl›k di-
ri ya da ölü canl› vücutlar› ile araç ve modellere
kadar de¤iflebilir. Yap›lan ifllem ve deneyler, tama-
men ö¤retmenin seçti¤i ifllemler ve deneylerden,
ö¤rencinin kendi ilgi, beceri ve yarat›c›l›¤›na ba¤-
l› olarak kendi kendine düzenledi¤i ifllem ve de-
neylere kadar de¤iflebilir (Çilenti ve Özçelik,
1991: 99- 100 ).  

Biyoloji ö¤retiminde böylesine önemli bir yere
sahip olan laboratuvar dersinin, haftal›k ders say›-
lar› incelendi¤inde, e¤itim sistemimizde bu say›la-
r›n yeterli oldu¤unu söylemek mümkün de¤ildir.
1995-1996 ö¤retim y›l›nda uygulamaya geçilen s›-
n›f geçme sisteminde biyoloji dersi+ laboratuvar
ders saatleri flöyle da¤›l›m göstermektedir:

Lise I: 2 saat teorik ders.

Lise II: 2 saat teorik+2 saat laboratuvar dersi.

Lise III: 3 saat teorik+2 saat laboratuvar 

dersi ( MEB, 1996 ).   

Ders saatlerinin yetersiz olmas› biyoloji ö¤reti-
minde laboratuvar derslerinin amaçlar›n›n gerçek-
lefltirilmesinde ve verimlili¤in artt›r›lmas›nda
olumsuz bir faktör teflkil etmektedir. Ancak prog-
ramda belirlenmifl olan ders süresinin etkili bir bi-
çimde kullan›lmas›nda en büyük görev ö¤retmene
düflmektedir. Bu kapsamda biyoloji ö¤retmeninin
ayr›lan laboratuvar ders saatinde uygun ö¤retim
yönetimi davran›fllar› göstererek ders saatinin en
verimli biçimde kullan›lmas›n› sa¤lamas› gerek-
mektedir

Laboratuvar dersinin ifllenifli dört aflama olarak
grupland›r›labilir. Bunlar; Derse haz›rl›k bölümü,
Sunufl  bölümü,  Uygulama bölümü ve Sonuç-de-
¤erlendirme bölümü ( Bilen, 1996; Burden, 1995;
Ekici, 2003; Good & Brophy, 2000; Özden, 1998).

Biyoloji ö¤retmeninin laboratuvar dersine bafl-
lamadan önce laboratuvar› ö¤rencilerin kullan›m›-
na uygun hale getirmesi gereklidir. Bu kapsamda
ortam›, araç-gereçleri, materyalleri, örnek çizim-
leri, o derste incelenecek olan modelleri vb haz›r-
lamas› gereklidir. Çünkü haz›r bir laboratuvara
girmek her zaman ö¤rencinin motivasyonunu art-
t›racakt›r. Aksi taktirde ö¤retmen ders saatinin bir
k›sm›n› ders ortam›n› haz›rlamak içi harcar ise,
ö¤retim faaliyetlerine yeterli zaman ay›ramaz. Ge-
rekli  haz›rl›klar› yapt›ktan sonra, belirlenmifl olan
laboratuvar ders saatinde s›n›fa giren ö¤retmenin
yapmas› gereken ilk davran›fllar flunlard›r;

“Ö¤rencilerin sessizce-araç-gereçlere zarar
vermeden yerlerine oturmalar›n› sa¤lama, ö¤ren-
cilerin getirmesi gereken veya laboratuvarda bu-
lunan materyalleri haz›r hale getirmelerini  sa¤la-
ma, kullanmalar› gereken koruyucu malzemeleri
giymelerini sa¤lama (eldiven, önlük vb) ö¤rencile-
ri dersi dinlemeye haz›r hale getirme vb ”.

Derse haz›rl›k bölümü: Ö¤renciler ö¤retmeni
dinler duruma getirildikten sonra ö¤rencinin o gün
anlat›lacak olan konuya dikkatinin çekildi¤i afla-
mad›r. Dersin haz›rl›k aflamas› 3-8 dakikay› geç-
memelidir. Bu aflamada ö¤retmenin yapaca¤› en
önemli davran›fl konunun “Niçin” ini yani hedef-
lerini aç›klamakt›r.

Sunufl  bölümü: Bu aflamada ö¤retim s›ras›n-
da ö¤rencilere kazand›r›lmak istenen bilgiler, kav-
ramlar, tan›mlar, flekiller,  kurallar veya aç›klama-
lar detayl› bir flekilde ifllenir. Di¤er bir deyiflle ö¤-
retmenin “Ne” sorusunu tüm yönleri ve ayr›nt›la-
r›yla cevaplad›¤›, ö¤rencilerin kazanmas› gereken
bilgi+yetenekleri ö¤retti¤i aflamad›r.  

Uygulama bölümü: Uygulama aflamas›nda su-
nulan bilginin ö¤rencinin zihninde uygun biçimde
kodlanmas› için uygun uygulama olanaklar› sa¤la-
n›r. Bu aflamada ö¤retmenin cevaplamas› gereken
soru “Nas›l” sorusudur.  



[70 Gülay Ekici J. of
Ed.25

Sonuç-de¤erlendirme bölümü: Bu aflamada
temel amaç; ö¤rencinin ö¤renme sonucunda ka-
zanmas› planlanan al›flkanl›klar›n, tutumlar›n, be-
cerilerin, bilgilerin vb  ne oranda gerçekleflti¤ini
belirlemektir. Ayr›ca bu aflamada ö¤retmenin, ö¤-
renmenin ezberlemenin ötesine geçip geçmedi¤ini
anlamak amac›yla ö¤rencilere “.....ise” sorular›
sormas› önemlidir. 

“Dersi bitirme”: Dersi bitirme kavram›yla aka-
demik bilgi vermek amac›yla yap›lmas› planlanan
tüm faaliyetlerin ders için ayr›lm›fl olan zaman için-
de bitirilmesiyle zilin çalmas›na kadar geçen zaman
vurgulanmaktad›r. Bu aflamada ö¤retmenin yapabi-
lece¤i en iyi uygulama dersi özetlemektir. 

Biyoloji dersi amaçlar›n› ö¤renciye yaparak ya-
flayarak kazand›rmay› amaçlayan laboratuvar yönte-
mi, ö¤rencilerin bir bilim adam› gibi düzenli ve dik-
katli çal›flma al›flkanl›¤› kazand›rmaktad›r. Ancak bu
al›flkanl›klar›n kazand›r›labilmesi için ö¤retmenle-
rin, ö¤rencilere laboratuvar dersinin önemini kavrat-
mas› oldukça önemlidir. Bu nedenle biyoloji ö¤ret-
menlerinin ö¤retim yönetimine ait davran›fllar› ye-
rinde zaman›nda ve uygun miktarda göstermeleri bi-
yoloji ö¤retiminde amaçlara ulafl›lmas›nda etkilidir.  

1.1. Araflt›rman›n  Amac›   

Bu çal›flman›n temel amac›, biyoloji laboratuvar
dersini alan ö¤rencilerin,  ö¤retmenlerin gösterdik-
leri ö¤retim yönetimi davran›fllar›na iliflkin beklen-
tilerini tespit etmektir. Bu temel amaca yönelik ola-
rak; biyoloji ö¤retmenlerinin laboratuvar dersinin
derse haz›rl›k bölümünde, sunufl  bölümünde, uy-
gulama bölümünde ve sonuç-de¤erlendirme bölü-
münde göstermeleri gereken ö¤retim yönetimi dav-
ran›fllar› konusunda ö¤renci görüfllerinin  nas›l bir
da¤›l›m gösterdi¤i belirlenmifltir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM

Bu araflt›rma betimsel nitelikte bir alan araflt›r-
mas›d›r.

2.1. Denekler

Bu araflt›rmaya Ankara ili merkez ilçelerine
ba¤l› farkl› liselerde kay›tl› 308 ö¤renci kat›lm›flt›r. 

2.2. Bilgi Toplama Arac› ve Verilerin Analizi

Araflt›rmaya kat›lan ö¤renci grubuna araflt›rma-
c› taraf›ndan haz›rlanan “Laboratuvar Dersinde Ö¤-
retmenin Ö¤retim Yönetimi Davran›fllar›n› De¤er-
lendirme Formu” uygulanm›flt›r. Formun haz›rlan-
mas›nda  çeflitli araflt›rmalardan yararlan›lm›flt›r
(Da¤l›, 1998, Kaptan ve Korkmaz, 2001). Form ön
uygulamada 110 ö¤renciye uygulanm›flt›r. Ön uy-
gulamadan sonra formun Cronbach-alfa güvenirlik
de¤erleri derse haz›rl›k bölümü için 0.85, sunufl
bölümü için 0.83, uygulama bölümü için 0.78 ve
sonuç-de¤erlendirme bölümü için 0.80 olarak he-
saplanm›flt›r.  Uygulanan de¤erlendirme formu top-
lam 25 madde içermektedir. Formda her bir madde
için ilgili davran›fl› ö¤retmen “Gösteriyor”, “K›s-
men Gösteriyor” ve “Göstermiyor” fleklinde üç se-
çenek bulunmaktad›r. Ayr›ca ö¤rencilerin dersin il-
gili bölümünde ö¤retmenin göstermesi gerekti¤ini
düflündükleri ö¤retim yönetimi davran›fllar›n›n kar-
fl›s›na iflaret koymalar› istenilmifltir. Bu ifllemde
amaç ilgili davran›fllar›n Tercih Önem S›ras›n›

(TÖS) belirlemektir. Ö¤rencilerin görüflleri do¤rul-
tusunda sonuçlar  frekans (f) ve yüzde (%) kullan›-
larak de¤erlendirilmifltir. Ayr›ca ö¤retmenin göster-
di¤i davran›fl›n en fazla tercih edilme durumu ilgili
tabloda koyu punto ve alt› çizilerek belirgin hale
getirilmifltir. Ayr›ca tablolarda Tercih Önem S›ras›
“TÖS” olarak k›salt›larak verilmifltir.

3. BULGULAR VE YORUMLAR

1. Biyoloji Ö¤retmenlerinin Laboratuvar

Dersinin Derse Haz›rl›k Bölümünde Gös-

termeleri Gereken Ö¤retim Yönetimi Dav-

ran›fllar› Konusundaki Ö¤renci Görüflleri

Tablo 3.1’de derse haz›rl›k bölümünde ö¤ret-
menlerin göstermeleri gereken davran›fllar›n hiç-
birini göstermedikleri görülmektedir. Buna karfl›n
Ö¤rencilerin dikkatini o gün çal›fl›lacak konuya
çekme, Geçmifl konularla yeni konunun ba¤›nt›s›-
n› kurma, Materyallerin nas›l kullan›laca¤› konu-
sunda  bilgi verme ve Örnekler verme (kesit alma,
mikroskobu kullanma vb) davran›fllar›n›n ö¤ret-
menler taraf›ndan k›smen gösterildi¤i belirtilmifl-
tir. Di¤er taraftan ö¤renciler, ö¤retmenlerin Ö¤-
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rencileri konunun amaçlar› hakk›nda bilgilendirme
ve Ö¤rencileri motive etme davran›fllar›n› gösterme-
dikleri  yönünde görüfl belirtmifllerdir (Tablo 3.1).
Bu durum ö¤rencilerin, ö¤retmenlerinden konunun
amaçlar› hakk›nda bilgilendirme ve ö¤rencileri mo-
tive etme davran›fllar›n› göstermelerine ihtiyaç duy-
duklar›n› ifade etmektedir. Ekici (2001) yapt›¤› ça-
l›flmada, ö¤rencilerin laboratuvar dersinde göster-
meleri gereken davran›fllar› laboratuvar dersinin
önemini kavramad›klar›ndan kaynakland›¤›n› ifade
etmektedir. Bu durum da ö¤retmenler dersin girifl
bölümünde ö¤rencileri motive eden, dikkatlerini çe-
ken uyar›c›lar veremediklerinde ö¤rencilerin labora-
tuvar dersine olan ilgileri daha da azalacakt›r.  Der-
sin amaçlar›n› ö¤renen,  motive olan ö¤renci için
ders daha  çok anlam ifade edecektir 

Ö¤renciler Tercih Önem S›ras›na  göre  Derse
Haz›rl›k Bölümünde ö¤retmenlerinin en fazla Ö¤-
rencileri konunun amaçlar› hakk›nda bilgilendir-
me, Ö¤rencileri motive etme, Materyallerin nas›l
kullan›laca¤› konusunda bilgi verme vb davran›fl-
lar› göstermelerini beklemektedirler  ( Tablo 3. 1).

2. Biyoloji Ö¤retmenlerinin Laboratuvar

Dersinin Sunufl  Bölümünde Göstermeleri

Gereken Ö¤retim Yönetimi Davran›fllar›

Konusundaki  Ö¤renci  Görüflleri

Tablo 3. 2’ de laboratuvar dersinin sunufl bölü-
münde ö¤retmenlerin göstermeleri gereken ö¤re-

tim yönetimi davran›fllar› konusunda ö¤renci gö-
rüfllerinin da¤›l›m› incelendi¤inde, ö¤retmenlerin
en fazla Konunun ilgili bölümleri hakk›nda not
yazd›rma, çizimler yapt›rma ve  Yeni terimleri (fle-
killeri) aç›klama davran›fllar›n› gösterdikleri gö-
rülmektedir. Di¤er taraftan ö¤retmenlerin, Ö¤ren-
cilerin eksik ya da yanl›fl bilgilerini düzeltme, Uy-
gun görsel-iflitsel araçlar› etkili biçimde kullanma,
Ö¤rencilerle tek tek ilgilenme, Baflar›l› çal›flan ö¤-
rencilere  pekifltireçler verme ve Ö¤rencilerin la-
boratuvarda çal›flma al›flkanl›¤› kazanmalar›na
yard›mc› olmak amac›yla uygun davran›fllar gös-
terme (önlük giyme, masas›n› temiz tutma, elleri-
ni s›k s›k y›kama vb) davran›fllar›n› k›smen göster-
dikleri belirtilmifltir. Ancak ö¤retmenlerin, Ö¤ren-
cilerin materyalleri uygun biçimde kullanmalar›na
yönelik uygun ve yeterli ipuçlar› verme, Nas›l ça-
l›flmas›, materyalleri nas›l kullanmas›, mikros-
koptaki inceleme sonunda hangi flekli bulmas› vb
gerekti¤ini anlamayan ö¤rencileri soru sormaya
özendirme, Ö¤rencilere yerinde ve zaman›nda
yard›mc› olma ve Ö¤rencilerin tepkilerini çal›flma
düzenlerini, h›zlar›n› kontrol etme davran›fllar›n›
göstermedikleri belirtilmifltir. Dikkat edilece¤i gi-
bi  ö¤rencilerin derse kat›l›m›n› ve nas›l çal›flma-
lar› gerekti¤ini sa¤lamaya yönelik pek çok davra-
n›fl›n biyoloji ö¤retmenleri taraf›ndan gösterile-
medi¤i tespit edilmifltir (Tablo 3.2 ). Bu durum da
do¤al olarak ö¤renciler laboratuvar ortam›nda der-

Tablo 3. 1. Laboratuvar Dersinin Derse Haz›rl›k Bölümünde Ö¤retmenlerin Göstermeleri Gereken  Ö¤retim Yönetimi Dav-

ran›fllar› Konusunda Ö¤renci Görüfllerinin Da¤›l›m›

Ö¤retmen Davran›fllar› Gösteriyor K›smen Gösteriyor Göstermiyor Tercih Düzeyi

f %               f % f % f TÖS

Ö¤rencileri konunun amaçlar› 18 5,8 42 13,6 213 69,1 296 1.
hakk›nda bilgilendirme

Ö¤rencilerin dikkatini o gün 42 13,6 159 51,6 97 31,4 222 5.
çal›fl›lacak konuya çekme

Geçmifl konularla yeni konunun 49 15,9 117 37,9 63 20,4 234 4.
ba¤›nt›s›n› kurma

Ö¤rencileri motive etme 42 13,6 18 5,8 93 30,1 268 2.

Materyallerin nas›l  kullan›laca¤› 65 21,1 123 39,9 58 18,8 252 3.
konusunda bilgi verme

Örnekler verme (kesit alma, 76 24,6 151 49,0 71 23,0 195 6.

mikroskobu kullanma vb)
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sin konusu olan materyalleri incelemek yerine la-
boratuvarda bulunan di¤er materyalleri inceleme,
arkadafllar›n› rahats›z etme gibi k›sacas› s›n›f içi
düzeni bozmaya yönelik farkl› davran›fllar göste-
receklerdir .

Ö¤renciler Tercih Önem S›ras›na  göre  Dersin
Sunufl Bölümünde ö¤retmenlerinin en fazla “Nas›l
çal›flmas›, materyalleri nas›l kullanmas›, mikros-
koptaki inceleme sonunda hangi flekli bulmas› vb
gerekti¤ini anlamayan ö¤rencileri soru sormaya
özendirme ve Ö¤rencilerin materyalleri uygun bi-
çimde kullanmalar›na yönelik uygun ve yeterli
ipuçlar› verme” davran›fllar›n› göstermelerini bek-
lerken bu davran›fllar› s›ras›yla “Ö¤rencilere ye-

rinde ve zaman›nda yard›mc› olma, Ö¤rencilerin

eksik ya da yanl›fl bilgilerini düzeltme, Uygun

görsel-iflitsel araçlar› etkili biçimde kullanma,

Ö¤rencilerle tek tek ilgilenme, Ö¤rencilerle tek

tek ilgilenme, Konunun ilgili bölümleri hakk›nda

not yazd›rma, çizimler yapt›rma,  Ö¤rencilerin la-

boratuvarda çal›flma al›flkanl›¤› kazanmalar›na

yard›mc› olmak amac›yla uygun davran›fllar gös-

terme (önlük giyme, masas›n› temiz tutma, elleri-

ni s›k s›k y›kama vb), Yeni terimleri (flekilleri)

aç›klama, Ö¤rencilerin tepkilerini çal›flma düzen-

lerini, h›zlar›n› kontrol etme” davran›fllar› izle-

mektedir  (Tablo 3. 2 ). 

Tablo 3. 2. Laboratuvar Dersinin Sunufl Bölümünde Ö¤retmenlerin Göstermeleri Gereken Ö¤retim Yönetimi Davran›fllar›
Konusunda Ö¤renci Görüfllerinin Da¤›l›m›

Ö¤retmen Davran›fllar› Gösteriyor K›smen Gösteriyor       Göstermiyor Tercih Düzeyi

f % f % f % f TÖS

Ö¤rencilerin eksik ya da yanl›fl 62 20,1 109 35,3 59 19,1 123 4.
bilgilerini düzeltme

Ö¤rencilerin materyalleri uygun 28 9,1 56 18,5 172 55,8 172 2.
biçimde kullanmalar›na yönelik 
uygun ve yeterli ipuçlar› verme

Uygun görsel-iflitsel araçlar› etkili 38 12,3 124 40,2 26 8,4 115 5.
biçimde kullanma

Ö¤rencilerle tek tek ilgilenme 19 6,2 87 28,2 42 13,6 105 6.

Nas›l çal›flmas›, materyalleri nas›l 48 15,6 36 11,7 68 22,1 255 1.
kullanmas›, mikroskoptaki inceleme
sonunda hangi flekli bulmas› vb  
gerekti¤ini anlamayan ö¤rencileri 
soru sormaya özendirme

Baflar›l› çal›flan ö¤rencilere 68 22,1 169 54,8 35 11,4 98 7.
pekifltireçler verme

Ö¤rencilere yerinde ve zaman›nda 23 7,5 25 8,1 116 37,6 156 3.
yard›mc› olma

Konunun ilgili bölümleri hakk›nda 56 18,2 17 5,5 54 17,5 85 8.
not yazd›rma, çizimler yapt›rma

Yeni terimleri ( flekilleri) aç›klama 59 19,1 45 14,6 56 18,5 50 10.

Ö¤rencilerin tepkilerini çal›flma 65 21,1 19 6,1 69 22,4 42 11.
düzenlerini, h›zlar›n› kontrol etme

Ö¤rencilerin laboratuvarda çal›flma 
al›flkanl›¤› kazanmalar›na yard›mc› 
olmak amac›yla uygun davran›fllar 85 27,6 96 31,2 25 8,1 59 9. 
gösterme (önlük giyme, masas›n› 
temiz tutma, ellerini s›k s›k y›kama vb)
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3. Biyoloji Ö¤retmenlerinin Laboratuvar

Dersinin Uygulama Bölümünde Göster-

meleri Gereken Ö¤retim Yönetimi Davra-

n›fllar› Konusundaki  Ö¤renci Görüflleri

Tablo 3.3’ de laboratuvar dersinin uygulama
bölümünde ö¤retmenlerin göstermeleri gereken
ö¤retim yönetimi davran›fllar› konusunda ö¤renci
görüflleri incelendi¤inde, ö¤retmenlerin, Ö¤renci-
nin ö¤rendi¤i bilgileri farkl› konuda-materyalde-
malzemede-modelde kullanmas›n› sa¤lama ve
Ö¤rencilerin bilgilerini kullanmaya özendirme
davran›fllar›n› kulland›klar› belirtilmifltir. Di¤er ta-
raftan ö¤retmenlerin Sürpriz geliflmelere karfl› an-
lay›fll› olma ve Uygun flekli-materyali bulamayan
ö¤rencinin baflka masadaki çal›flma sonuçlar›n›
görmelerini sa¤lama davran›fllar›n› k›smen göster-
dikleri belirtilirken, Ö¤rencilerin derse aktif kat›-
l›m›n› sa¤lama davran›fl›n› göstermedikleri  belir-
tilmifltir (Tablo 3. 3). Özellikle ö¤rencilerin derse
aktif kat›l›m›n› sa¤lamakta ö¤retmenlerinin yetersiz
olmalar› pek çok nedene ba¤l›d›r. Bunlar ö¤retmen-
lerin dersin bafl›nda ö¤rencilerin derse olan ilgileri-
ni yüksek tutamamalar›, ö¤rencilerin ö¤renmeleri
gereken bilgileri yeterince ö¤renmemifl olmalar›,
ö¤renme ortam›n›n uygun olmamas› vb olarak s›ra-
lanabilir.  Derse karfl› ilgisi ve bilgisi düflük seviye-
de olan bir ö¤renci derslerde baflar›s›z olacakt›r .

Ö¤renciler Tercih Önem S›ras›na  göre Dersin
Uygulama Bölümünde ö¤retmenlerinin en fazla

“Ö¤rencinin ö¤rendi¤i bilgileri farkl› konuda-ma-
teryalde-malzemede-modelde kullanmas›n› sa¤la-
ma ve Uygun flekli-materyali bulamayan ö¤rencinin
baflka masadaki çal›flma sonuçlar›n› görmelerini
sa¤lama” davran›fllar›n› göstermelerini beklerken,
bu davran›fllar› s›ras›yla “Ö¤rencilerin derse aktif
kat›l›m›n› sa¤lama, Ö¤rencilerin bilgilerini kullan-
maya özendirme ve Sürpriz geliflmelere karfl› anla-
y›fll› olma” davran›fllar› izlemektedir  (Tablo 3.3).

4. Biyoloji Ö¤retmenlerinin Laboratuvar

Dersinin Sonuç-De¤erlendirme Bölü-

münde Göstermeleri Gereken Ö¤retim

Yönetimi Davran›fllar› Konusundaki

Ö¤renci Görüflleri

Tablo 4.4 incelendi¤inde dersin sonuç-de¤er-
lendirme bölümünde ö¤retmenlerin göstermeleri
gereken ö¤retim yönetimi davran›fllar›n›n ço¤unu
gösterdikleri görülmektedir. Bu davran›fllar Ö¤-
rencilerin belirlenmifl olan davran›fllara ulaflma
düzeyini belirlemeye yönelik sorular sorma ve
Derste yap›lan çal›flmalar› özetleme davran›fllar›-
d›r. Belirtilen bu davran›fllar ö¤rencinin ders süre-
since yapt›¤› faaliyetleri bir bütün olarak alg›la-
mas›nda ve iliflkileri kurmas›nda etkili olacakt›r.
Di¤er taraftan ö¤retmenlerin göstermedikleri  ifa-
de edilen davran›fllardan biri de Ö¤rencilerin labo-
ratuvar defterlerini kontrol ederek onaylama dav-
ran›fl›d›r (Tablo 4. 4). Bu davran›fl ö¤rencilerin la-

Tablo 3. 3. Laboratuvar Dersinin Uygulama Bölümünde Ö¤retmenlerin Göstermeleri Gereken  Ö¤retim Yönetimi Davran›fllar›

Konusunda Ö¤renci Görüfllerinin Da¤›l›m›

Ö¤retmen Davran›fllar› Gösteriyor K›smen Gösteriyor Göstermiyor Tercih Düzeyi

f % f % f % f TÖS

Ö¤rencinin ö¤rendi¤i bilgileri 85 27,6 26 8,4 56 18,5 141 1.
farkl› konuda-materyalde-malzemede
-modelde kullanmas›n› sa¤lama

Ö¤rencilerin derse aktif kat›l›m›n› 23 7,5 67 21,7 129 41,8 89 3.
sa¤lama

Ö¤rencilerin bilgilerini kullanmaya 115 37,3 95 30,8 38 12,3 60 4.
özendirme

Sürpriz geliflmelere karfl› anlay›fll› olma 42 13,6 152 49,3 65 21,1 9 5.

Uygun flekli-materyali bulamayan 
ö¤rencinin baflka masadaki çal›flma 36 11,7 97 31,5 52 16,9 123 2.
sonuçlar›n› görmelerini sa¤lama
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boratuvar dersi s›ras›nda yapt›klar› davran›fllar›n›
kontrol eden ve bu davran›fllar›na çeki düzen veren
bir uygulamad›r. Çünkü dersin sonunda defterin
kontrol edilece¤ini bilen bir ö¤renci ders süresince
yap›lan faaliyetlerin ilgili bölümlerini defterine ya-
zacakt›r. Ö¤retmenlerin dersin sonunda laboratuvar
defterlerini kontrol etmemeleri laboratuvar dersinin
sistemli olarak devam ettirilmesini sa¤lamak aç›-
s›ndan bir eksiklik olarak alg›lanabilir.  

Ö¤renciler Tercih Önem S›ras›na  göre  Dersin
Sonuç-De¤erlendirme Bölümünde, ö¤retmenleri-
nin en fazla Ö¤rencilerin belirlenmifl olan davran›fl-
lara ulaflma düzeyini belirlemeye yönelik sorular
sorma davran›fl›n› göstermelerini beklerken, bu
davran›fl› s›ras›yla Derste yap›lan çal›flmalar› özet-
leme ve Ö¤rencilerin laboratuvar defterlerini kont-
rol ederek onaylama  izlemektedir (Tablo 4. 4).

Dersi Bitirme  Aflamas›: Dersi bitirme aflama-
s› özellikle ö¤rencilerin  bir disiplin içinde labora-
tuvarda çal›flma al›flkanl›klar› kazanmalar›n› sa¤-
lamak aç›s›ndan çok önemlidir. Çünkü ders bittik-
ten sonra zil çalana kadar ö¤rencilerin laboratu-
varda çal›flmalar›ndan kalan art›k materyalleri to-
parlamalar›, ilgili materyalleri yerlerine yerlefltir-
meleri,  masalar›n› temizlemeleri, ellerini y›kama-
lar› vb gibi pek çok önemli davran›fllar bu k›sa za-
man diliminde yap›lmas› uygundur. 

4. SONUÇ VE ÖNER‹LER

Araflt›rman›n bu bölümünde araflt›rman›n
amac›na yönelik olarak elde edilen bulgulara da-
yal› olarak sonuçlar ç›kart›lm›fl ve öneriler sunul-
mufltur. 

4. 1. Sonuç

Biyoloji ö¤retmenleri laboratuvar dersinin bö-

lümlerinde göstermeleri gereken pek çok ö¤retim

yönetimi davran›fllar›n› göstermemekte veya k›s-

men göstermektedirler. 

Laboratuvar dersinin Haz›rl›k Bölümünde ö¤-

retmenlerin “Ö¤rencileri konunun amaçlar› hak-

k›nda bilgilendirme ve Ö¤rencileri motive etme”

davran›fllar›n› göstermedikleri belirlenmifltir. 

Laboratuvar dersinin Sunufl Bölümünde ö¤ret-

menlerin “Ö¤rencilerin materyalleri uygun biçim-

de kullanmalar›na yönelik uygun ve yeterli ipuçla-

r› verme, Nas›l çal›flmas›, materyalleri nas›l kul-

lanmas›, mikroskoptaki inceleme sonunda hangi

flekli bulmas› vb  gerekti¤ini anlamayan ö¤renci-

leri soru sormaya özendirme vb davran›fllar› gös-

termedikleri belirlenmifltir. 

Laboratuvar dersinin Uygulama Bölümünde
ö¤retmenlerin “Ö¤rencilerin derse aktif kat›l›m›-

n› sa¤lama” davran›fl›n› göstermedikleri  belir-

lenmifltir. 

Laboratuvar dersinin Sonuç-De¤erlendirme
Bölümünde ö¤retmenlerin “Ö¤rencilerin laboratu-

var defterlerini kontrol ederek onaylama” davran›-

fl›n› göstermedikleri  belirlenmifltir. Bu durum ö¤-

rencilerin laboratuvar defteri kullanmad›klar› flek-

linde de yorumlanabilir. 

Ö¤renciler Tercih Önem S›ras›na  göre   s›rala-

d›klar›, ö¤retmenlerin en fazla göstermelerini bek-

ledikleri ö¤retim yönetimi davran›fllar› dersin bö-

lümlerine göre flöyle da¤›l›m göstermektedir:

Tablo 4.4. Laboratuvar Dersinin Sonuç-De¤erlendirme Bölümünde Ö¤retmenlerin Göstermeleri Gereken Ö¤retim Yönetimi
Davran›fllar› Konusunda Ö¤renci Görüfllerinin Da¤›l›m›

Ö¤retmen Davran›fllar› Gösteriyor K›smen Gösteriyor Göstermiyor Tercih Düzeyi

f % f % f % f TÖS

Ö¤rencilerin belirlenmifl olan 152 49,3 56 18,1 26 8,4 74 1.
davran›fllara ulaflma düzeyini 
belirlemeye yönelik sorular sorma

Derste yap›lan çal›flmalar› özetleme 196 63,6 23 7,5 56 18,1 33 2.

Ö¤rencilerin laboratuvar defterlerini 
kontrol ederek onaylama 35 11,4 42 13,6 215 69,8 16 3.
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Derse Haz›rl›k Bölümünde; Ö¤rencileri konu-

nun amaçlar› hakk›nda bilgilendirme. 

Dersin Sunufl Bölümünde; Nas›l çal›flmas›, ma-
teryalleri nas›l kullanmas›, mikroskoptaki incele-
me sonunda hangi flekli bulmas› vb  gerekti¤ini
anlamayan ö¤rencileri soru sormaya özendirme. 

Uygulama Bölümünde; Ö¤rencinin ö¤rendi¤i
bilgileri farkl› konuda- materyalde-malzemede-
modelde kullanmas›n› sa¤lama.  

Sonuç-De¤erlendirme Bölümünde; Ö¤rencile-
rin belirlenmifl olan davran›fllara ulaflma düzeyini
belirlemeye yönelik sorular sorma. 

4.2. Öneriler

1. Ö¤retmenlik uygulamalar›na a¤›rl›k verile-
rek karfl›lafl›lan problemlerin çözümünde
di¤er ülkelerde belirlenen uygulamalardan
yararlan›lmal›d›r.

2. E¤itim fakülteleri ile uygulama okullar› ara-
s›ndaki iflbirli¤i; ö¤rencilere verilen teorik
bilgilerin uygun laboratuvar ortamlar›nda
veya s›n›f ortamlar›nda pratik hale dönüfltü-
rebilmelerine imkan sa¤layacak flekilde or-
ganize edilmelidir. 

3. Ö¤retmen E¤itiminde görev alan ö¤retim
elemanlar›n›n da ö¤retim yönetimi davran›fl-
lar› konusunda ihtiyaç duyduklar› noktalarda
e¤itim almalar›na f›rsatlar sa¤lanmal›d›r.  

4. MEB  taraf›ndan ö¤retmenlerin laboratu-
varda göstermeleri gereken ö¤retim yöneti-
mi davran›fllar› konusunda kaynak mater-
yaller haz›rlanmal› ve bu çal›flma üniversi-
telerle iflbirli¤i halinde düzenli olarak yap›l-
mal›d›r.

5. Ö¤retmenlerin laboratuvarda göstermeleri
gereken ö¤retim yönetimi davran›fllar› ko-
nusunda alanda uzman elemanlar›n kat›l›-
m›yla yürütülen hizmet-içi e¤itim kurslar›
düzenlenmelidir. 
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