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ÖZ!ET: 19. yüzyılın ortalarından itibaren laboratuvar meto-
du fen bilimleri öğretiminin temel öğelerinden biri olarak
kabul edi1miş olup öneminin gittikçe arttığı görülmektedir.
Bu çalışmanın amacı, genel kimya dersi laboratuvar uygu-
lamalarının, öğrenci ve dersi yürüten sorumlu öğretim ele-
manlarının gözüyle avantajları ve dezavantajlarını tespit et-

mektir. AraştlOlıanın evrenini 2000-2001 eğitim-öğretim
dönemi bahar yarı yılında K.T.O. Patih Eğitim Pakültesin-
de genel kimya laboratuvar uygulamalarına katılan İlköğre-
tim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği programı öğrencileri
ve bu dersleri yürüten öğretim elemanları oluşturmaktadır.
Bu programın genel kimya laboratuvar uygulamalarma ka-
tılan öğretmen adayları arasından seçilen 150 öğrenci ve 15

öğretim elemanı da araştırınanın örneklemini oluşturmak-
tadı r. B u araştlnIıada elde edilen veriler geliştirilen anket

ve mülakat yöntemleriyle toplanmıştır. Araştırma bulgula-
rı laboratuvarlarm ortam ve araç-gereç baknnından yeterli

olmamasmın, laboratuvar deneyleri ile teorik derslerin ko-
nularının paralel yürütülememesinin, büyük ölçüde öğren-

me güçlüğüne neden olduğunu ortaya çıkarınıştır. Bu so-
nuçlar literatürdeki bazı ça1ışmalarla uyum göstermektedir.
Araştırına sonucunda kimya öğretiminde daha etkin ve ve-

rimli laboratuvar uygulamalarına yönelik önerilerde bulu-
nulmuştur.

Anahtar Sözcükler: kimya laboratuvar etkinlikleri, laboratu-
varda öğrenmenin avantajları, öğretmen eğitimi

AB5TRACT: Since mid-19th century, laboratory methods
have bccn acccpted as basic elements of science teaching.
Also, their importance has bccn increased over the years. In
this study, case study research methodology was used. The
sample was consisted of 15 research assistant and lecturer

who are responsible to implement General Chemistry La-
boratory lessons and 150 student teachers who are enrolled

in General Chemistry Laboratory course in 2000-2001 aca-

demic year at Division of Science Educatian of Fatih Fa-
culty of Education. Interviews and a survey study were
carried out with the study sample respectively. The collec-

ted data showed that laboratory materials are not enough
and proper to teach General Chemistry caurse. Therefore,
students have problems in leaming. Results of this study
are consistent with related literature. Same suggestions, on
the basis of the results were given to make General Che-
mistry Laboratory more effective and fmitful.

Keywords: chemistry laboratory activities, advantages of le-
arning in laboratory, teacher education

1. GiRiş

Fen bilimlerinin, hem bilgi edinme yolları,
hem de elde edilip düzenlenmiş bilimsel bilgile-
rin bireyin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik uy-
gulamaları olan bir alan olduğu bilinmektedir.
Fen bilimlerine dayalı olarak üretilen teknoloji-
lerin ülkelerin gelişmesine ve yaşanan bilgi ça-
ğına oldukça katkı sağladığı bir gerçektir. Bu
bağlamda, fen bilimlerinin ve eğitiminin önemi
gün geçtikçe artmaktadır. Bireyler fenle ilgili
planlı ve programlı ilk kazanımlarını eğitim ku-
rumIarında almaya başlar ve bu süreçte bilimsel
bilgiler, bilişsel süreç becerileri ve bilimsel tu-
tumlar onlara kazandırılmaya çalışılır. Bu ne-
denle araştıran, tartışan, deneyen, gözlem yapan
ve sürekli olarak bilgilerini arttırarak bilimsel
tutumlar geliştiren bireylerin yetiştirilmesinde
fen bilimleri eğitimi önemli bir işleve sahiptir
(Çilenti, 1985).
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19. yüzyılın ortalarından itibaren laboratuvar
metodu fen bilimleri öğretiminin temel öğelcrin-
den biri olarak kabul edilmiş olup öneminin git-
tikçe arttığı görülmektedir (Wheatley, 1975;
Çepni, Akdeniz ve Ayas, 1995). Bu alandaki
gelişmeler çoğunlukla çevre ve laboratuvar araş-
tırmalarından oluşmaktadır. Bundan dolayıdır ki
ülkeler, Fen Bilimleri Müfredatlarında laboratu-
var çalışmalarına önem vermektedirler. Labora-
tuvar çalışması, muhakemeyi, eleştirel düşün-
meyi, bilimi anlamayı etkiler ve öğrencilere bil-
gi üretme yollarını öğrenmeyi kazandım (Çepni
ve diğer., 1995).

fen bilimlerinden biri olan kimyanın çalış-
ma metotlarının, ilkelerinin ve buluşIarının gün-
lük hayatın her aşamasında uygulanabilir olma-
Si, onun uygulamalı genel niteliğini oluşturur.
Kimya Öğretiminde öğrencilerden beklenen dav-
ranış değişikliklerinin laboratuvar ortamındaki
uygulamalar sayesinde kazandırılması genel
olarak kabul görmektedir. Çünkü öğrenci öğre-
neceği konuyu bizzat kendisi yaparak yaşayarak
Öğrenirse öğrenilen bilgiler daha kalıcı olur.

Kimya öğretiminde laboratuvar, gözlem ve
deney yaparak birinci elden deneyim kazanmayı
sağladığı için öğrenmede önemli bir etken ola-
rak gÖrülmeye başlanmıştır (Yılmaz, Uludağ ve
Morgil, 2001). Bunun sonucu olarak da Kimya
derslerinin işlenişinde teorik bilgi, deneye bağlı
bilgiden yola çıkılarak verilmelidir. Eğer kimya
Öğretiminde deney merkezli olarak bilgi aktarı-
mı yapılmazsa, Öğrencinin kalıcı bilgi elde et-

mesi mümkün olmayacaktır (Ayas, Çepni, John-
son ve Turgut, 1997). Kısaca, laboratuvar yÖnte-
mi kullanmadan, birçoğu soyut olan Kimya kav-
ranılarını öğrencilere kavratmak, kalıcı davranış
değişikliğine ulaşmak mümkün olmamaktadır.
Bu nedenle öğretmen adaylarına eğitim-öğretim
sürecinde laboratuvar kullanımı ve yaklaşımları-
nı uygulama becerisi kazandırmada laboratuvar
çalışmalarına daha fazla ağırlık verilerek kimya

öğretimi alanında istenilen başarıya ulaşılabilir.
Ancak, şu anda eğitim öğretim süreci içindeki
laboratuvar çalışmaları istenilen seviyede değil-

dir (Kavcar ve Erol, 1998). Ülkemizde kimya
Öğretiminde teorik olarak laboratuarların rolü-

nün ve önemininbenimsenmesine rağmenuygu-
lamada yetersizlikler ve aksaklıklar mevcuttur.

Ülkemizde en ciddi anlamda değişim 1960'lı
yıllarda uygulamaya koyulan Yeni Deneysel
Fen Programları ile olmuştur (Ayas, Çepni &
Akdeniz, 1993). Bu çalışmalardan sonra artıkla-
boratuvarispat yeri olarak değil, buluş ünitesi ve
bilgi edinme yollarını öğrenme merkezi olarak
kullanılmaya başlanmıştır. Ancak eğitimcilerin
bazılarının bu programların normal seviyenin
üzerine hitap ettiğini belirtmeleri; 1970'li yıllar-
da yeni programların geliştirilmesine neden ol-
muştur. Ancak ülkemizde yetişmiş eleman ek-
sikliğinde ve ekonomik yetersizliklerden dolayı
programlarınuygulanmasında güçlükler çıkmış-
tır. Bu anlamda, mevcut eğitim fakültelerinin la-
boratuvar kullanımı konusunda öğretmen aday-
larını yetiştirmede karşılaştıkları sorunların be-
lirlenmesi bu alanda önemli katkılar sağlayacak-
tır.

Ayrıca laboratuvar uygulamaları üzerine ya-
pılan çalışmalar sonucunda, öğretmenlerin bu
alanda yeterli bilgi ve becerilere sahip olmadık-
ları ortaya çıkarılmış ve öğretmenlerin laboratu-
var araç gereçlerini iyi tanımadıkları, ne amaçla
ve nasıl kullanacaklarını bilmedikleri görülmüş-
tür (Ayas, Akdeniz ve Çepni, 1994; Akdeniz,
Çepni ve Azar, 1998). Kimya öğretiminde labo-
ratuvar kullanımının eğitime olan katkısı üzeri-
ne çeşitli çalışmalar yapılmıştır (Bates, 1978;
Hofstein & Lunetta, 1982). Aynı şekilde, öğren-
cilerin laboratuvar çalışmaları esnasında sergile-
dikleri bi1işsel (Kozma, 1982), duyuşsal (BenZ-
vi, Hofstein, Samuel & Kempa, 1976) ve psiko-
motor (Beasley, 1985) davranışları inceleyen
ve laboratuar etkinliklerinin bu tür davranışların
gelişimi üzerindeki avantaj ve dezavantajlarını
öğretmen ve öğrencilerin görüşleri doğrultusun-
da yansıtan çalışmalar yapılmıştır (Aydoğdu,
1999).

Bu çalışmanın problemini de, günümüzdeki
genel kimya laboratuvarı kullanımının öğretmen
adaylarının gelişimine olumlu ve olumsuz
yönlerden katkılarının değerlendirilmesi oluş-
turmaktadır.
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2. AMAÇ
Bu çalışmanın amacı, Genel Kimya dersi la-

boratuvar uygulamalarının, öğrencilerin bilişsel,
duyuşsal ve psiko-motor davranışlarırungelişi-
mi üzerindeki etkileri ve uygulamalar sürecinde
karşılaşılan güçlükleri öğrenci ve dersi yürüten
Öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda
tespit etmektir.

3.VÖNTEM
Araştırmanın evrenini 2000-2001 eğitim öğ-

retim yılı bahar yarı yılında K.T.Ü. Fatih Eğitim
Fakültesinde genel kimya laboratuvar uygula-
malarına katılan İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi
Öğretmenliği programı öğrencileri ve bu dersle-
ri yürüten öğretim elemanları oluşturmaktadır.
Bu programın genel kimya laboratuvar uygula-
malarına katılan öğretmen adayları arasından
150 öğrenci ve 15 öğretim elemanı araştırmanın
örneklemini oluşturmaktadır. Bu araştırmada el-
de edilen veriler geliştirilen anket ve mülakat
yÖntemleriyle toplanmıştır.

4. BULGULAR
Örneklemi oluşturan öğretmen adaylarına bi-

Tablo 1.

lişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışları yan-
sıtan katılıyorum-katılmıyorum seçenekli, çok-
tan seçmeli ve açık uçlu sorulardan oluşan üç
bölüm halinde hazırlanmış bir anket uygulan-
mıştır. Aynı zamanda örneklemdeki laboratuvar
sorumlularına, öğretmen adaylarına uygulanan
anketin birinci bölümünde yer alan laboratuvar
aktiviteleri sayesinde kazarulabilecek davramş-
ları içeren bir anket uygulanmış ve laboratuvar
uygulamaları sırasında karşılaşılan güçlükleri
ortaya koymak amacıyla yarı yapılandırılmış
mülakatlar yapılmıştır. Elde edilen veriler dört
bölüm halinde aşağıda sunulmuştur.

4.1 Anketteki Bilişsel, Duyuşsal ve Psiko-
motor Davramşların Kazanılmasına Yönelik
İfadelerden Elde Edilen Bulgular

Örneklemi oluşturan öğretmen adaylarına ve
laboratuvar sorumlularına laboratuvar aktivite-
leri sayesinde kazamlabilecek bilişsel, duyuşsal
ve psikomotor davranışları içeren ifadeler veri-
lerek bu ifadelere katılıp katılmadıklarını belirt-
tikleri görüşlerden elde edilen veriler yüzdelik-
lerine göre incelenerek Tablo l' de verilmiştir.

Gencl Kimya Laboratuvar Uygulamalarının Laboratuar Sorumluları ve Öğrencilerin Gözüyle Avantajlan *

Alan / Maddeler Lab.Sorum**% (N=15) Öğrenci % (N=lSO)

Duyuşsal

1- Kimya laboratuvar uygulaması dersi zevk veriyor 87 59

2- Yapılan deneyler ilgi çekiyor 20 56

3- Uygulama yapılan sınıf ortamı kişiyi deneylere motive ediyor 40 51

Psikomotor

1- Uygulama dersinde araç-gereçler amacına uygun kullanılıyor 40 40

2- Deneylerde gözlem ve ölçüm sonuçları kolaylıkla alınıyor 20 58
Bilişsel

1- Deneyler konuyla ilgili teorik bilgilerin hatırlanmasıııı kolaylaştınyor 80 52

2- Önceden kazanılan bilgiler pratiğe aktarılıyor 73 20

3- Laboratuvarda bulunan araç-gereç yeterlidir 7 39

4- Laboratuvar kılavuzu deneyIeri anlayıp yapabilmeye faydalıdır 53 31

5- Dcncy sonunda hazırlanan raporların deneylerin kavranmasına katkısı var 60 53

* Dcrccclcndirınc yapılarak elde edilen verilerin sadece pozitif yargıları tabloda gösterilmiştir.

**
En az iki yıl tecrübesi olan öğretim elemanlarıdır.



Madde Yapmıyorum Laboratuvar kılavuzuna Deneyi önceden yapan Lab. Kılavuzuna ek
çalışıyorum arkadaşlarıma soruyorum olarak başka

kaynaklardan
faydalanıyorum

Sorumlu olduğunuz
deneyi yapmadan 3% 69% 19 % 9%

önce ne ölçüde bir
ön hazırlık yaptınız?

Madde Lab. Sorumlusunu Deneyi bizzat TV -videodan

gözleyerek yaparak seyrederek

Laboratuvar uygulamasının öğrenmeye 6% 87 % 7%

katkısı hangi yolla sizce daha etkin olur?

Madde 1 2 3 4 5

Deney gruplarınızın kaç kişi olmasını isterdiniz? 7% 29 % 18 % 44% 2%

B ir dersin laboratuvar uygulaması haftada kaç ders saati olmalıdır? 7% 62 % 9% 19 % 3%

Madde Danışmıyorum Grup arkadaşlanma Lab. sorumlusuna Ders sorumlusuna

Deneylerinizi yaparken aklınıza takılan 4 % 56 % 33 % 7 %
soruları çözebilmek için kime
danışıyorsunuz?
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Tablo 1 incelendiğinde, laboratuvar sorumlu-
larına görc deneylerin ilgi çekici olmaması,
araç-gereç yetersizliği ve ölçüm sonuçlarının
kolaylıkla alınmaması, öğrencilere göre de de-
ney kılavuzunu anlayarnama, kazanılan bilgileri
pratiğe aktaramama ve yine araç-gereç yetersiz-
liği gibi faktörlerin kimya laboratuvar uygula-
maları esnasında dezavantaj oluşturduğu görül-
mektedir.

4.2 Anketteki Çoktan Seçme ii Sorulardan
Elde Edilen Bulgular

Örneklerni oluşturan öğretmen adaylarına
uygulanan çoktan seçmeli anket sorularından el-
de edilen bulgular yüzdeliklerine göre incelene-
rek Tablo 2-4 oluşturulmuştur.

Tablo 2. Laboratuvarda Deney Öncesi Hazırlık Düzeyi ile İlgili Öğrenci Görüşleri (N=150)

Örneklem de yer alan öğrencilerin %69'u la-
boratuvarda deneyleri yapabilmek için ön hazır-
lık olarak sadece laboratuvar kılavuzuna çalış-
tıklarını, %9'u laboratuvar kılavuzu haricinde

daha bllijka kaynaklardan da (Üniversite Kimya-

sı, Temel Kimya v.b. gibi) faydalandıklarını,

%3'ü ise hiç bir ön çalışma yapmadıkları şeklin-
de görüşlerini belirtirken, grubun yaklaşık 1I5'i
de deneyi daha önceden yapan arkadaşlarının
bilgilerinden faydalandıklarını ifade etmişlerdir.

Tablo 3. Laboratuvar Uygulamalarında Öğrencilere Göre Etkin Öğrenme Şekilleri (N=150)

öğretim materyal1erindenizleyerek, %6'sı da la-
boratuvar sorumlusunu gözlemleyerek şeklinde
görüş bildirmişlerdir.

Tablo 3'de görüldüğü gibi örneklemdeki öğ-
retmen adaylarının %87'si laboratuvar uygula-
malarında en etkin öğrenme şeklinin deneyi biz-
zat kendilerinin yaparak, %7' si TV-video gibi

Tablo 4. Gencl Kimya Laboratuvarıarının Uygulama Şekli ile ilgili Öğrenci Görüşleri (N=150)

nin 2 saat olmasının yeterli olacağını düşünenle-
rin oranı %62'dir. Bu oran diğer seçeneklerin
hepsinin toplamının iki katına yakındır.

Tablo 4'e göre, öğretmen adaylarının büyük
bir çoğunluğu deney gruplarının 2-3 kişi veya 4
kişiden oluşmasını tercih etmektedirler. Bunun
yanında, haftalık laboratuvar uygulama süresi-

Tablo 5. Laboratuvar Uygulamaları Esnasında Öğretmen Öğrenci ilişkisi ile İlgili Görüşler (N=150)
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Tablo 5'de görüldüğü gibi örneklemdeki öğ-
retmen adayları deneylerini yaparken karşılaş-
tıkları sorunların üstesinden gelmek için %33'ü
laboratuvar sorumlusuna, %7'si dersin sorum-
lusuna, %56'sı grup arkadaşlarına danışırken
%4'ü de danışmıyorum diyerek görüşlerini ifade
etmişlerdir.

4.3 Anketteki Açık Uçlu Sorulardan Elde
Edilen Bulgular

Örneklemdeki öğretmen adaylarının açık uç-
lu sorulara verdikleri cevaplar aşağıda ayrıntılı
olarak soru-cevap şeklinde verilmiştir. Ancak,
cevapların verilişi sırasında ortak noktalara vur-
gu yapılmıştır. Ayrıca, örneklernden elde edilen
ilginç cevaplar tek kişi tarafından ifade edilmiş
olsa bile belirtilmiştir.

i-Laboratuvarda uygulamasını yaptığınız
deneyler ile teorik dersleriniz arasında ne ölçü-
de ilişki var? Kısaca açıklayınız.

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının
%54'ü laboratuvarda uygulaması yapılan deney-
ler ile teorik derslerin birbirleri ile ilişkili oldu-
ğunu aneak derslerde işlenilen konuları içeren
deneylerin, laboratuvardaki fiziksel yetersizlik-
ten dolayı birçok defa teorik bilgilerin verildiği
hafta içerisinde yapılamadığını belirtmişlerdir.
Aynı şekilde, öğretmen adaylarının %30'u dö-

nem içerisinde işlenilen konular ile yapılan de-
neylerin birbiriyle örtüşmediğini ifade etmişler-
dir.

2- Mezun olduğunuz lisede kimya laboratu-
var uygulaması yaptınız mı?

Örneklcmdeki öğretmen adaylarının %46'sı
orta öğretim yıllarında etkin bir laboratuvar uy-
gulaması görmediklerini belirtmişlerdir.

3- [~boratuvar çalışması esnasında karşılaş-
tığınız sorunlardan kısaca bahsediniz.

Örneklemdeki öğretmen adaylarının %48'i,
laboratuvarda deney düzeneklerini oluşturmakta
ve bazı araç-gereçlerin çalışma prensiplerini an-
lamada zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Bu
özellikle daha önceki eğitimlerinde etkin bir la-
boratuvar uygulamasürecindengeçmeyenaday-
lar için geçerli olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca,
laboratuvar kılavuzunda deneyin yapılışı bölüm-
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lerinin kendilerinin anlayabileceği şekilde açık
yazılmadığını, deney gruplarındaki kişi sayısı-
nın (şu anda 5-6 kişilik gruplar) fazla olduğunu,

uygulama için ayrılan zamanın yetersizliğinden
dolayı bazı deneyleri düzenli ve vaktinde yapa-
madıklarını ifade etmişlerdir.

4-Laboratuvar derslerinin daha etkin yürütü-
lebilmesi için önerileriniz nelerdir?

Daha etkin bir laboratuvar dersi uygulanabil-
mesi için araştırmaya katılan öğretmen adayları-
nın verdikleri öneriler sırasıyla; laboratuvarda
bulunan araç-gereç ve kimyasal malzeme eksik-
likleri giderilmeli, laboratuvar ortamıöğrencinin
dikkatini çekecek şekilde düzenlenmeli, daha
fazla sayıda laboratuvar sorumlusu görevlendi-
rilmeli ve dersin sorumlusu olan öğretim üyesi
de uygulama saatlerinde laboratuvarda buluna-
rak bizlere yardımcı olmalı, laboratuvar uygula-
ması ders saatleri arttınlmalı, her grup aynı de-
neyi yapmalı, deney grupları daha az sayıda öğ-
rencilerden oluşmalı, laboratuvar kılavuzu tam
olarak anlaşılabilecek şekilde düzeltilmeli şek-
linde olmuştur.

4.4 Genel Kimya Laboratuvarında Görev
Alan Laboratuvar Sorumlularıyla Yapılan
MüIakatlardan Elde Edilen Bulgular

Örnekıemi oluşturan laboratuvar sorumlusu
olan öğretim elemanlarıyla yürütülen mülakat-
larda kendilerine yöneltilen sorular ve verdikle-
ri cevaplar aşağıda önemli noktalaravurgu yapı-
larak verilmiştir.

i-Laboratuvar uygulaması derslerini yürü-
türken genellikle karşılaştığınız sorunlar neler-
dir? teorik dersler ile yaptırdığınız deneyler ne
ölçüde paralellik gösteriyor?

Bu soruya verilen cevaplar irdelendiğinde;
malzeme ve araç-gereç yetersizliği, laboratuvar
ortamının küçük ve deney masalarının az olma-
sı, deney gruplarını oluşturan öğrenci sayısının
fazlalığından tembel öğrencilerin sohbet ortamı
yakalamaları, bazı deneyler için iki ders saatinin
laboratuvar uygulamalarına yeterli olmadığı ve
öğrencilerin deneylere hazırlıksız gelmeleri ör-
neklemin genelliklc karşılaştığı sorunlar olduğu
anlaşılmaktadır.
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Laboratuvar sorumluları genel olarak soru-
nun ikinci kısmına ise öğrencilerin derste teorik
olarak öğrendikleri bilgileri laboratuvar orta-
mında uygulama imkanı bulduklarını ancak, ba-
zen yaptırdıkıarı deneyler ile teorik ders müfre-
datının uyuşmamasından öğrencilerin deneye

olan ilgisinin dağıldığını ve yaptıklarını anlama-
dıklarını ifade etmişlerdir.

2- Laboratuvar uygulamalarının daha etkili
ve verimli olabilmesi için ne gibi önerilerde bu-
lunabilirsiniz?

Örneklemi oluşturan laboratuvar sorumlula-
rının en çok vurguladıkları öneriler sırasıyla; de-

neyler daha çok güncel olaylardan seçilmeli, la-
boratuvar ortamı temiz, havadar, aydınlık, öğ-
rencileri deneylere motive edici bir şekilde dü-
zenlenmeli, yeterli miktarda araç-gereç ve ge-
rekli olan kimyasal malzeme olmalı, öğrenciler
için laboratııvar uygulamaları daha ciddi bir ko-
numa getirilmeli örneğin ya bu dersin kredisi te-
orik dersten ayrılmah ya da teorik derse etkiyen
yüzdesi artırıhnalı ve bir laboratııvar teknisyeni
bulunmalı olmuştur.

5. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Bu araştırma, K.T.Ü Fatih Eğitim Fakülte-
si'nin lisans programlarında bulunan Genel
Kimya i ve Genel Kimya II derslerinin laboratu-
var uygulamalarında ve laboratuvar uygulaması
bulunan diğer derslerde de muhtemelolarak kar-
şılaşılan güçlükleri ortaya koyması açısından
önemlidir.

Araştırma sürecinde yapılan mülakatlar ve
uygulanan anket verilerine dayanarak, laboratıı-
varların hem araç-gereç ve malzeme yönünden
hem de ideal bir ortam yönünden yeterli olmadı-
ğı görülmüştür. Bundan dolayı, öğrencilerin de-
neylerini bazen dönüşümlü yapması, teorik ders-
lerde gördükleri bilgilerle laboratııvarda yaptık-
ları uygulamaların paralel olarak gitmemesine
neden olmaktadır. Aydoğdu (1999) tarafından
yapılan benzer bir çalışmanın sonucunda bu du-

rum dile getirilmiştir.

Ayrıca, öğrenci anketlerinden ve laboratuvar
soruınlularıyla yapılan görüşmeler sonucunda

elde edilen bulgularda, öğrencilerin büyük ço-
ğunluğu, laboratııvar ders saatlerinin artınıması,
şu anda 5-6 kişiden oluşan grupların daha az sa-
yıda kişiden oluşması, laboratuvarda bulunan
sorumlu öğretim elemanı sayısının artınıması
gerektiğini ve laboratııvar kılavuzunu tamamen
anlayamadıklarından kendilerini deneylere ha-
zırlamada yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Bu
bulgulardan kimya laboratııvarlarının yürütül-
mesindeki mevcut durumunöğrencileri ve labo-
ratuvar sorumlularını pek tatmin etmediği sonu-
cuna varılmıştır. Bu sonuç Karamustafaoğlu
(2000) tarafından yapılan araştırına ile de para-
lellik gösterınektedir.

Örneklemdeki öğretmen adaylarının yaklaşık
yarısı deneylerini yaparken karşılaştıkları sorun-
ları laboratuvar sorumlusuna söylemedikleri ya-
ni öğretim elemanı-öğrenci iletişiminin de iyi
kurulamadığı görülmektedir. Aynı şekilde, bul-
gular doğrultusundavarılan bu sonuçlar literatür
bulguları ile uyum gösterınektedir (Karamusta-
faoğlu, 2000; Lehman, 1989).

6. ÖNERILER

Elde edilen bulguların değerlendirilmesi so-
nucu K.T.Ü Fatih Eğitim Fakültesi kimya labo-
ratuvar uygulamalarının hedeflenen şekilde kul-
lanılabilmesi için aşağıdaki öneriler sıralanabi-
lir.

>- Laboratuvarların araç-gereç ve kimyasal
malzeme eksikliği giderilmeli ve böylece
tüm grupların aynı deneyi yapması sağla-
narak laboratuvar uygulamaları ile teorik
dersler paralel bir şekilde yürütülmeli,

>- Laboratııvar kılavuzu öğrencilerin kolay-
lıkla anlayabileceği bir düzende ve daha
fazla resim ve grafikler kullanılarak yeni-
den hazırlanmalı,

>- Deney gruplarındaki öğrenci sayısı düşü-
rülerek öğrencilerin deneyleri bizzat ken-
dilerinin yapmaları sağlanmalı,

>- Laboratuar ders saatleri artırılmalı,

>- Laboratuvar uygulamalarına katılan labo-
ratuvar sorumlusu sayısı artırılmalı,
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>- Genel Kimya dersi için YÖK' ün önerdiği
haftada 4 ders saati teorik 2 ders saati la-
boratuvar uygulamasında öğrencilerin ba-
şarı puanları belirlenirken laboratuvar uy-
gulamasından aldıkları notlann genel ba-
şarı puanlarına etkisi daha fazla olmalı ya
da, laboratuvar dersleri kredili ayrı bir
ders olarak müfredat programında yer al-
malı,

>- Laboratuvarda bulunan araç-gereçlerin
gerekli durumlardatamir, bakım ve onan-
mı için laboratuvar teknisyeni olmalı,

>- Düzenli, temiz, aydınlık ve kimya konula-
n ile ilgili bilgileri içeren afiş-poster gibi
materyaller1e öğrenci1eri motive edici bir
laboratuvar ortamı oluşturulmalıdır.

Yukarıda verilen öneriler dikkate alınarak
kimya öğretiminde laboratuvar uygulanıalarında
karşılaşılabilecek dezavantajlar en aza indire bi-
linir. Böylece laboratuvar uygulamalarının bilgi-
yi işleyen, neden-sonuç ilişkisi kurabilen, yorum
yapabilen, çözüm üreten öğrencilerin yetiştiril-
mesinde görevalacak öğretmenlerimize katkıda
bulunabi1eceğine inamlmaktadır.
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