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KiMYA EGiTiMiNDE iSTASYONLARDA ÖGRENME MODELi

THE LEARNING IN STATIONS IN CHEMISTRY EDUCATION

İnci MORGİL *, Ayhan YILMAZ** ve Soner YA VUZ***

ÖZET:: Açık eğitim yöntemlerinden biri olan ve okul içi
eğitim aktivitelerinden biri olarak kabul edilen istasyonlar-
da öğrenme modeli bir yönden öğrencilerin derslere karşı
ilgilerini arttırmakta diğer yönden de derslere canWık getir-
mektedir. Söz konusu öğrenme sürecinde ders içerikleri ko-
runarak kişisel öğrenme güdüsü arttırılmaktadır. Genellik-
le kompleks içeriklerde istasyonlarda öğrenme uygulaması
büyük kolaylık getirmekte ve aym zamanda öğrenme psi-
kolojisini etkilemektedir. Gören ve uygulamayı yapan öğ-
renci aynı anda yapısal ve kavramsal düşünceye ulaşır.
Kimya eğitiminde istasyonlarda öğrenme hem içerik hem
de yöntem olarak öğrencilerin beğenisini kazanan bir uygu-
lamadır. Çalışmarmzda Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fa-
kültesi, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı son sımf öğrencileri
ile birlikte kimya eğitiminde elementlerin okunması, sem-
boller, değerlik, formül yazma, formül okuma ve kimyasal
reaksiyonları denklemlerle göstermeye yönelik istasyonlar-
da öğrenme modelinin uygulaması hazırlanmıştır. Birbirini
takip eden LO adet istasyon kurulmuş uygulamalarda; öğ-
renme çarkı ve kart oyunları hazırlanmış, öğrencilerin ilgi-
sini çekecek örneğin domino, zar gibi yardımcı araçlar kul-
lamImıştır. Sonuçta öğrencilerin elementlerin isimlerini,
sembolleri, elementlerin alabileceği değerlikleri, bileşik
formülü yazmayı, iki farklı elementten oluşan bileşiklerin
yapısını, söz konusu bileşiklerin okunmasını öğrenmeleriy-

le ilgili çalışmalar yapılrmştır.

ANAHTAR KELİMELER: Kimya Eğitimi, İstasyonlarda
Öğrenme, Öğrenme çarkı.

ABSTRACT:: Learning in tlıe stations is one of the open
education methods and of tlıe educational activities. This
me"h;Xı botlı increases the student interest and makes acti-
ve tlıe courses. In this learning process tlıe content of cour-
seı remains the same but the personal motivation to leam is
inereased. General1y learning in tlıe stations makes easier
the complex topics and at tlıe same time it influences posi-
tİvely tlıe leamer psychology. The learner who makes prac-
tİces could reach structural and conceptual tlıinking. Furt-
hermore, this metlıod is being admired by tlıe leamers in
terms of content and technique. With the senior students at-
tending to Hacettepe University Educatİon Faculty, Che-
mistry Education Branch leaming in tlıe stations is used
conceming the formulas writing and showing the chemical

reactİons in equations. II Learning statİons were establis-
hed and some interestİng support materials were employed.
There were studies related to teach tlıe names of elemenL~,
their symbols, values, writİng the formulas of compounds,
the structure of the compounds.

KEY WORDS: Chemistry Education, Learnİng İn Stations.
Learning Wheel.

1. GİRİş

Kimya egitiminin gelişmesine katkıda bulu-
nan açık egitim yöntemlerinden biri istasyonlar-
da ögrenme modelidir (Graf, 2000). Kimya ög-
reti1irkenögrencilerin ögretilen konuya ilgilerini
arttıranve aym zamanda sunuş şekli ile güdüle-
yen istasyonlarda ögrenme modeli yapılan bazı
araştırmalara göre kimyamn ögrencilerce sevil-
mesini arttırmaktadır(Graf, 2000; Heilbronner,
1983; Becker, 1988; Becker 1994; Stork, 1995;
Baumert, 1999). İstasyonlarda ögrenme modeli-
nin uygulanmasında ögrenme çarklan (Lemzir-
kel) hazırlanmakta ve bu çerçevede zorunlu ve
seçimli istasyonlar oluşturulmaktadır. Uygula-
malarda:

. Zorunlu istasyonlarda tüm ögrenciler kü-
çük gruplar halinde çalışırlar.

. Seçimli istasyonlarda ders süresi içinde
vakit kaldıgı takdirde gönünü öğrenci
gruplan çalışabilir.

. Bazı uygulamalarda zorunlu istasyonlarda
tüm öğrenci gruplan öğretmenin kontro-
lünde geleneksel egitime benzer alıştır-
malar yapabilirler.

. Bazı uygulamalarda ise, öğrenciler tama-
men serbest olarak 2-3 'lü gruplar şeklinde
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(anlatılan konuda) kendi seçtikleri alt ko-
nularda ön hazırlık yaparak konuyu su-
narlar ve sunulan konu tüm ögrenciler ta-
rafından tartışılır.

İstasyonlarda ögrenme modelinin uygulan-
masında ögrenme çarkı çalışmalanna başlama-
dan bazı konulara açıklık getirilmesi gerekir.

. Çalışmalar için ne kadar ders saatine ihti-
yaç vardır?

. Çalışmalar esnasında ev ödevi verilecek
midir?

. Ögrenme çarkı çerçevesinde ögrenme is-
tasyonlarımn konuları ve görevleri neler
olacaktır?

. Zorunlu ve seçimli istasyon konulan han-
gileri olacaktır?

. İstasyonlarda çalışacak ögrenci grupları
kaçar kişilik olacaktır?

. İstasyonlarda ögrenmede belirli bir istas-
yon sıralaması olacak mıdır?

. Belirli bir istasyon için öngörülen konu
başlıgı altındaki tüm uygulamalar yapıla-

cak mıdır?

. Ögrenci gruplan nasıl oluşturulacaktır?

. Toplam ögrenci sayısına göre istasyonlar-
da çalışma plam nasılolacaktır?

. Çalışma gruplarımn (2-3 kişi) oluşturul-
ması nasıl planlanacaktır? Örnegin kura
çekme veya istege baglı olarak mı?

. Çalışmalarda hangi güvenlik önlemleri
alınacaktır?

. İstasyonlarda ögrenme modeli uygulama-
lannda, istasyonlarda gözetınen buluna-
cak ımdır?

. Gözetmen yardımcı ögretici olarak gerek-
tiginde müdahale edecek midir?

. Ögrenme sonuçlanmn kontrolü nasıl ya-
pılacaktır? Hangi ölçme ve degerlendirme
yöntemleri kullamlacaktır?. Degerlendirmeler grup bazında mı yoksa
bireyselolarak mı yapılacaktır?

. Sonuçta her grup sunuş yapacak mıdır?

. Uygulamalarda ögrenciler hangi yardımcı
araç gereci kullanacaklardır?

Adı geçen sorulann yamtlanması sonucunda
uygulamamn ana hatları ortaya çıkmaktadır. Ge-
nellikle sonuçtaiki ögrencinin birlikte i Odakika
süre ile görsel ve işitsel araçlar ile desteklenen
bir sunuş yapmalan önerilmektedir. Ögretmenin
yönetici, yönlendirici, bilgi verici ve tartışmacı
olarak katıldıgı sunuş esnasında ögrencilerin ko-
nuyu ne kadar ögrendikleri saptanabilmektedir.
Bu sunuş sonucunda ögrencilere not verilmek-
ten kaçımlmamaktadır. İstasyonlarda ögrenme
modeli yeni bir konu oldugundan konu ile ilgili
kaynak sayısı çok azdır.

2. ÇAlıŞMANıN AMACı
Hacettepe Üniversitesi, Egitim Fakültesi, Or-

taögretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü,
Kimya Egitimi Anabilim Dalı egitim prograrmn-
da 06, 07 ve 08 sömesterlerde Kimya Egitimi,
Kimya Egitimi Semineri ve Ortaögretimde ög-
renci Deneyleri dersleri bulunmaktadır.Bu ders-
ler çerçevesinde kimya ögretınen adayı olan ög-
rencilerle kimya egitiminde modem egitim tek-
nikleri, modem egitim araç ve gereçleri ve kim-
ya egitiminde güvenli deney yapma ile ilgili uy-
gulamalar yapılmaktadır. Bu dersler kapsamında
istasyonlardaögrenme modeli ve buna baglı ola-
rak ögrenme çarkı ile ilgili örnek hazırlanması
düşünülmüşve konu başlıgt olarak kimyamn en
önemli konulanndan olan elementlerin okunma-
sı, semboller, degerlik, formül yazma, formül
okuma, reaksiyoneşitligini yazma konulan seçil-
miştir. Amaç ögretmen adaylarına yeni uygul -

malann neler oldugunu göstermek ve bu alanda-
ki yeni uygulamalara ait örnekleri yaptırtmaktı. .

3.VÖNTEM
Toplam 30 ögrenci 2-3 kişilik gruplar halin-

de uygulamaya katılmış ve ögretmenlerin kont-
rolünde söz konusu ögrenme modelini hazırla-
mışlardır. Elementlerin okunması, semboller,
degerlik, formül yazma, formülokuma, reaksi-
yon eşitli~ini yazma konu]annın uygulanması
için lOistasyon hazırlanmıştır.
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ı. istasyon (Element Çarkı)

İki kişiyle oynamr. Ögrencilerden biri çarkı
çevirir ve gelen elementin ismini arkadaşına
okur. İkinci ögrenci bu elementin sembolünü ve
degerligini tahmin eder. Sonra roller degiştirile-
rek oyuna devam edilir. Daha sonra cevaplar
kontrol edilir.

2. istasyon (Domino)
İki kişiyle oynarur. Domino kart1an(20 adet)

ögrencilere eşit olarak dagıtılır. Kartlar kanştın-
lır ve birinci oyuncu ilk domino taşım yere ko-
yar. İkinci oyuncu domino taşındaki bileşik is-
mine uygun olan bileşik formülüne ait domino
taşım yere koyar. Kart1an ilk önce biten oyuncu
oyunu kazamr.

3. istasyon (Reaksiyon Çarkı)
İki kişiyle oynarur. Ögrencilerden biri çarkı

çevirir ve gelen reaksiyonun ismini arkadaşına
okur. İkinci ögrenci bu reaksiyondaki element-
lerin sembollerini ve aralannda gerçekleşebile-
cek reaksiyonu defterine yazar. Roller degiştiri-
lerek oyuna devam edilir. Sonunda cevaplar
kontroledilir.

4. istasyon (Şans Zarı)
Üç kişiyle oynarur. Üzerinde ameta! (kırmı-

zı) ve metal (mavi) elementlerin isimlerinin bu-
lundugu iki zar vardır. Birinci oyuncu kınmzı
zan atar, ismi gelen elementin sembolünü defte-
rine yazar. İkinci oyuncu mavi zan atar, ismi ge-
ler elementin sembolünü defterine yazar. Üçün-
cü oyuncu ise bu elementler arasında gerçekle-
şebilecek reaksiyonu formüle eder. Roller degiş-
tirilir ve cevaplar kontrol edilir.

5. istasyon (Soru Kartları)
Ögrenci soru kart1anüzerindeki soruyu okur

ve cevap kısmındaki dogru cevabı ataçlar. Veri-
len cevaplar tartışılır ve arkasından kontrol edi-
lir.
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6. istasyon (Değerlik Komseri)
Ögrencilere önceden hazırlanmış bileşiklerin

formülleri verilir. Ögrenci, bu bileşiklerin ismi-
ni okur ve tek tek elementlerin degerliklerini
tahmin eder. Cevaplarım not eder ve daha sonra
kontrol eder.

7. istasyon (Hata Canavarı)
Ögrencilere önceden hazırlanmış reaksiyon

denklemleri verilir. Denklemlerde mutlaka bir
hata vardır. Ögrenci, denklemlerdeki hataları
bulur ve denkleştirir.

8. istasyon (Element Helezonu)
Dört kişiyle oynarur. En yüksek zan atan

oyuna başlar. Zar atılır ve gelen sayı kadar iler-
lenir. Gelinen yerdeki element sembolünün han-
gi elemente aitoldugu söylenir. Dogru cevap ve-
rilirse devam edilir, yanlış cevap verilirse sıra
diger oyuncuya geçer. Hedefe ilk ulaşan oyunu
kazarur.

9. istasyon (Element Arama)
Her ögrenci bildigi ya da kitaplardan arayıp

buldugu elementlerin sembollerini bir kagıdın
üzerindeki kutucuklara yazar. Ayn bir kagıda
elementlerin sadece sembollerini bulmak ama-
cıyla numaraları yazar ve arkadaşıyla degişir.
Numaraya ait elementlerin isimlerini tahmin
eder ve cevaplar ögretınen gözetiminde tartışılır.

10. istasyon (Kart Oyunu)
İki kişiyle oynarur. Oyun kartlan (21 adet)

kanştınlır ve bir tanesi seçilerek ortaya konur.
Kartlar eşit biçimde dagıtılır ve yerdeki kartta
bulunan bileşik ismine uygun formülü gösteren
kart, yere konur. Bu şekilde kartları biten ilk
oyuncu oyunu kazarur.

4. BULGULAR
İstasyonlarda ögrenme modeli ve buna baglı

olarak hazırlanan ögrenme çarkı uygulamalanna
ait çalışmamızda öncelikle 1. istasyon çalışma-
lan için 2 farklı model hazırlanmıştır.



AJ?;Cl Kurşun(II)sülfat PbSOA Su
HzO B izmut(III)sülfat BizS3 Amonyak
NH3 Aluminyumhidroksit Al(OH)3 Potasyumhidroksit
KOH Kalsiyumoksit CaO Sodyumkarbonat

NaZC03 Aluminyumoksit AlZ03 Kalay(II)klorür
SnClz Kükürtdioksit SOz Arsen(III)oksit
AsZ03 Antimon(III)oksit Sbz03 Bakır(l)sülfür
CuzS Çinkohidroksit Zn(OH}z Hidrojenbromür
HBr Demir(II)oksit FeO Kalay(IV)klorür

SnCl4 Demir(Il)sülfür FeS Gümüşklorür
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l.İstasyon: Element Çarkı
Öğrenciler hazırlanan öğrenme çarkları ile

2. İstasyon: Domino
2. istasyonda öğrenciler domino oynayarak

formül yazmayı ve okumayı öğretıneyi amaçla-
Hazırlanan Domino Kartları

elementlerin isim, sembol ve değerliğinİ öğren-
meyi amaçlamışlardır.

maktadır. Domino oyununa giren uygulama aşa-
ğıdaki şekildedir.

3. İstasyon: Reaksiyon Çarkı
3. istasyonda amaç öğrencilere kimyasal re-

aksiyon denklemini yazdırmaktır. iki öğrenci-
den oluşan gruplarda bu uygulama yapılmıştır.

1. Alüminyumhidroksit oluşumu
Al + 3 OH -+ Al(OH)3

2. Kurşun(IV)oksit sentezi

Pb + Oz -+ PbOz

3. Çinkoklorür sentezi
Zn + Clz-~ZnClz

4. Gümüşsülfür sentezi
2Ag + S -+ AgzS

5. Gümüş + Klor
Ag + Cl -+ AgCl

6. Arsen(III) + Kükürt

2As + 3 S -+ ASZS3
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7. Kalsiyum + Hor
Ca + Fz --+ CaPz

8. Azot + Hidrojen

Nz + 2 Hz --+ 2 NH3

9. Demir(lII) + Oksijen
2 Fe + 3/2 Oz --+ FeZ03

10. Baryum + Klor
Ba + CIz --+ BaCIz

11. Aluminyum + Oksijen
2 AI + 3/2 Oz --+ AIZ03

12. Koba1t(III) + Kükürt

2 Co + 3 S --+ COZS3

13. Antimonoksit ayrışması

SnOz --+ Sn + Oz
14. Arsen(V)sülfür aynşması

AszS5 --+ 2 As + 5/2 Oz

15. Gümüşoksit aynşması
2 AgzO --+ 2 Ag + Oz

16. Demir(III)oksit aynşması
2 FeZ03 --+ 4 Fe + 3 Oz

4. istasyon: Şans Zarı
4. İstasyonda farklı elementleri (metal-ame-

tal) içeren zarlar yardımıyla formül yazma işle-
mi pekiştirilmektedir.

Ametal (Kırmızı Zar) : Oksijen, İyot, Hor,
Kükürt, Klor, Azot

Metal (Mavi Zar): Kalsiyum, Lityum, Potas-
yum, Baryum, Kobalt, Çinko

5. istasyon: Soru Kartları
5.İstasyon soru kartlan kullanarak şimdiye

kadar verilen bilgilerin ne derecede öğrenildiği-
ni sorgulayan uygulamadır. (D) doğru cevabı
göstennektedir.

. Bakır(l)sülfürün formülü hangisidir?
CuzS (D)
CUS
CuSz

. AIuminyumhidroksitinfonnülü hangisi-
dir?
AIZ(OH)3
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AI(OHh (D)
AIz(OH)

. Çinko klorürün formülü hangisidir?
ZnCIz (D)
ZnCI4

ZnzCIz
. Demir(III)oksitin formülü hangisidir?

FezO
FeO
FeZ03 (D). AgzO bileşiğinde oksijenin değediği kaç-
tır?

-1

-2 (D)
-3

. SnCI4 bileşiğinde kalayın değediği kaç-
tır?

+2
+4 (D)

+1
. ASz03 bileşiğinde arsenin değediği kaç-

tır?

+3 (D)
+2
+5

. AI(OH)3 bileşiğinde oksijenin değediği
kaçtır?

-2 (D)
-1
-3

6. istasyon: Değerlik Komseri
6. İstasyon olan değerlik komseri istasyonun-

da öğrencilerin verilen bileşiklerdeki elementle-
rin değerliklerine ilişkin bilgileri kontrol edil-
mektedir.

HzOz
ASzS5
HgzCIz

BaCI2
HgS04

H:1+ 0:1-
As:5+ S:2-
Hg:1+ CI:1-

Ba:2+ CU-
Hg:2+ S:6+ 0:2-



S03 S:6+ 0:2-

CuzO Cu:l+ 0:2-

PZ05 P:5+ 0:2-
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7. İstasyon: Hata Canavarı

7. İstasyon olan hata canavarı istasyonunda
öğrencilerin hatalı olarak hazırlanmış örnekler-
deki hataları bulmaları söz konusudur.

. 2 As +4 ° -+ Asz04 (Y)

2 As + 3/2 Oz -+ Asz03 (D)

. Mn0z+ HCl -+ Mn + 0z + 2 MnCIz (Y)

Mn0z + 4 HCl -+ MnCIz + CIz + 2HzO (D)

. 2 Hg + 2 CIz -+ HgzCI4 (Y)

2 Hg + CIz -+ HgzCIz (D)

. HgzCIz +NH3-+Hg+HgCIz +NH4CI (Y)

HgzCIz+2NH3-+ Hg+Hg(NHz)CI+NH4CI(D)

(Yanlış: Y, Doğru: D)

8. İstasy9ll: Element Helezonu
8. istasyonda gruplar halinde sembollerin

hangielementeaitolduğunailişkinoyunoynan-
maktadır.



H He Li Be B C N O F Ne

Na Mg AI Si P S Ci Ar K Ca

Sc Tl V Cr Mn Fe Co Ni CU Zn

Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr y zr

Nb Mo Tc Ru Pd Ag Cd In Sn Sb

Te i Xe Cs aa La Ht Ta W Re

Os Ir pt Au Hg Tl Pb Bi Po At

.
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9. İstasyon: Element Arama
9. istasyondaögrencilerelementlerinsem-

bolleri ve okunmaları ile ilgili uygulamaları ya-
parlar.



Al(OHh Arsen(III)oksit AsZ03 Demir(III)oksit
FeZ03 Baryumklorür BaClz Gümüşklorür
AgCI Kurşun(IV)oksit PbOz Kurşun(II)oksit
PbO Hidrojenflorür HP Gümüşoksit
AgzO Amonyak NH3 Bakır(l)oksit
CuzO Potasyumhidroksit KOH B izmut(III)sülfür
BizS3 Kurşun(II)sülfat PbS04 Kalsiyumoksit
CaO Kükürttrioksit S03 Aluminyumsülfür
AlZS3 Civa(l)klorür HgzClz Lityumklorür
LiCI Magnezyumklorür MgClz Civa(l)oksit
HgzO Aluminyumhidroksit
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10. İstasyon: Kart Oyunu

10. istasyon kart oyunudur. Kartlarla kimya-
sal bileşikleri doğru okuma ve yazmaya yönelik

uygulamalar yapılmaktadır.

4. SONUÇLAR ve TARTIŞMA
Kimya eğitiminde son yıllarda etkin bir eği-

tim modeli olarak ortaya çıkan istasyonlarda öğ-
renme modelinin uygulanmasında hazırlanan
öğrenme çarkı, kimyanın en önemli başlangıç
konusu olan elementlerin okunması, semboller,
değerlik, formül yazma ve formül okuma, kim-
yasal reaksiyonları denklemlerle gösterme ko-
nularım oyun oynayarak öğretme öğrencilerin
konuyu sıkılmadan ilgi duyarak öğrenmelerine
olanak sağlamaktadır.

Hazırlanan Öğrenme Çarkı Modeli

Öğrenciler küçük gruplar halinde renkli olan
ilgi çekecek çeşitli oyun türleri içinde konuyu
karşılıklı tartışarak öğrenmektedir. Yapılan uy-

gulama sonucu lisans ve yüksek lisans öğrenci-
lerinin yazılı görüşleri alınmıştır. Öğrencilerin
hemen hemen tümü söz konusu yöntemin derse
karşı ilgiyi arttırdlğım, yönlendirdiğini ve dikkat

çekici olduğunu ifade etmişlerdir. Söz konusu
uygulamanın öğrenci başarısına etkisinin ölçül-
mesi 2002-2003 öğretim yılında seçilecek başka
bir konuda yapılacaktır. Hazırladığımız öğren-
me çarkı alıştırma modelinin 2002-2003 öğretim
yılında Fen Bilgisi 6., 7., 8. ve Lise i Kimya

derslerinden seçilecek konularda yapılması ve
sonuçların tartışılması planlanmaktadır.
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