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Ô:7.~T: Bu çalışmada Bilgisayar
Destekli Öğretirnin
(BDÖ) geleneksel yönteme göre öğrencilerin biyoloji başarısına ve bilgisayara yönelik genel tutumlarına etkisini ortaya çıkarmak hedeflenmiştir.

Bu amaçla, İstanbul İli Ku-

leli Askeri T-isesi kapsamında bir deneysel çalışma yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini iki Lise 1. sınıf dahilindeki toplam 51 öğrenci oluşturmuştur. Kontrol grubuna enzimler konusunun işlenmesinin ardından geleneksel yöntem (çalışma yaprağı) ilc öğrencilerin konuyu çalışması
sağlanırken deney grubuna BDÖ uygulanmış, öğrencilerin
konuyu bilgisayar laboratuvarında birebir öğretici tipinde

onal method using worksheets. In the experimental group,
CAl was implemented. These students were given the
chance of studying the same subject through a selected courseware (Vitamin Biology, a tutor) in the computer laboratory. An achievement test has been designed to measure

mek üzere geliştirilen başarı testi ve bilgisayara yönelik tutumlarım belirlemek üzere Bilgisayara Karşı Tutum Ölçe-

the success of the students and an attitude scale has been
used to display their attitudes toward computer use. The
test and the sc ale have been applied to both groups before
and after the instruction. The differences between the means of the pre and post tests have been compared via t-test.
No significant difference has been found out. It can be
concluded that CAl does not have much effect on the students' achievement in biology. The same procedure has 00en followed in interpreting the results of the attitude sc ale
and no significant difference has been observed.

ği, her iki sınıf ta da öğretim öncesinde ve sonrasında uygulanmıştır. Uygulama sonunda hcl' grup için uygulanan ön
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bir ders yazılımı (Vitamin Biyoloji) ile işlemeleri sağlanmıştır. Öğrencilerin enzimler konusundaki başarılarını ölç-

ve son test başarı ortalamaları arasındaki farklar t testi ile
karşılaştırılmış ve BDÖ'nün geleneksel yönteme göre biyoloji başarısında anlamlı bir fark sağlamadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Aynı işlem grupların tutum ölçeği puanları için
de yapılmış ve gruplar arasında bilgisayara yönelik tutumlar açısından anlamlı bir fark gözlenmemiştir.
Anahtar Sözcükler: bilgisayar deslekli öğretim, biyoloji başansı, bilgisayara yönelik tutumlar.

ABSTRACT:
In this study, we aim to find out the effects
of computcr-aided instruction (CAl) on the students' achievement in biology and their attitudes toward the use of
computers in biology courses as compared to the traditional
methods. Tnorder to find out these effects, an experimental
study has been carried out in Kuleli Military High School
in IstanbuL. The subjects of the study were 51 students of
the first graders from the two sections of the high schooL.
In the control group, fırst the subject "enzymes" was taught
and then the students

studied

the subject

through

a traditi-

1. GIRIŞ
Biyoloji dersi ve yetişkinlerin bu alanda eğitimi, biyoloji biliminin artan önemi sebebiyle
günümüzde okulların ve yaygın öğretim kurumlannın sürekli daha önemli hale gelen bir görevi
olmuştur. Tıpkı biyoloji biliminin günümüzde
taşıdığı büyük önem gibi, bir ders olarak biyoloji de tüm okul türleri ve basamaklannda diğer
dersler arasında çok önemli bir rol kazanmıştır
(Killermann, 1995).
Bu artan önemle birlikte biyoloji dersinin etkililik ve verimliliğini yükseltmeye yönelik çalışmalar da doğal olarak önem kazanmıştır. Biyoloji öğretiminde çeşitli öğretim yaklaşımları,
yöntem ve teknikleri incelenmiştir. Bunlardan
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en popüler ve etkin olanları bilgisayarı temel
alanlar olmuştur.
Bilgisayarların sayı, yapı ve fonksiyonları
arttıkça kul1anımalanları da artmaktadır.Ancak
bunların içerisinde "eğitim" daha çok dikkati
çekmektedir (Yurdakul, 1996). Bilgisayarlar
çok çeşitli şekil1erdeeğitim alanlarınagirmektedirler (Ergün, 1989). Alkan (199S)'a göre bilgisayarların eğitimde kullanılma gereksinimi eğitim sistemi yükünün aşırı derecede artması, öğrenci sayısının hızla çoğalması, bilgi miktarının
artması ve içeriğin karmaşıklaşması, öğretmen
yetersizliği ve bireysel kabiliyet ve farklılıkların
önem kazanması gibi nedenlerden doğmaktadır.
Bilgisayarlar, Alkan (1986)'a göre eğitimdeki en önemli rolü öğretim alanında, özellikle de
öğretimi destekleyici olarak üstlenmektedirler.
Bilgisayar destekli öğretirnde (BDÖ) bilgisayar,
öğretmenle birlikte ve ondan ayrı, diğer yöntem
ve tekniklerle ve destekleyici olarak kullanılabilecek bir uygulama alanı bulabilecektir. Bu nedenle bilgisayar destekli öğretim, öğretim hizmetlerinde kul1anım biçimleri arasında en ümit
vaat edeni olarak görülmektedir (Yurdakul,
1996). Ünal (1992), bilgisayar destekli öğretimin, bir eğitselortam olarak, öğrenme ve öğretme süreçlerinde, öğretmenin hazırlanması, öğrencinin gerekli niteliklerini ve düzeylerini belirlemesi, yönlendirme ve alıştırma gibi etkinlikleri sunması, öğreteceği konunun özelliklerine,
belirlediği öğretim amaçlarına, öğrencinin özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre bilgisayarı değişik
yer, zaman ve şekillerde kul1anmasıgerektiğini
belirtmişlerdir (Yurdakul, 1996).
Bu çalışmada bireysel bir öğretim tekniği
olarak günümüz öğretim teknikleri arasında çok
önemli bir yer tutan bilgisayar destekli öğretiınin biyoloji dersinde kullanılması halinde öğrenci başarısını nasıl etkilediği araştırılmış, bu
amaçla bilgisayar destekli öğretimin yapıldığı
biyoloji dersindeki öğrenci başarısı ve öğrencilerin bilgisayara yönelik genel tutumları incelenmiştir. çağın en gelişmiş aracı olan bilgisayarların eğitimde etkili bir biçimde kul1anılabilmesi için, öğrencilerin bilgisayara yönelik dü-
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şüncelerinin, başka bir deyişle olumlu ya da
olumsuz tutumlarının bilinmesine gereksinme
vardır (Yaşar, 1992). Bu sebeple öğrencilerin
bilgisayara yönelik genel tutumları da biyoloji
başarısı ile paralel araştırılmıştır.Bilgisayar destekli öğretimin uygulandığı öğrencilerin, geleneksel yöntemin uygulandığı öğrencilere göre
daha yüksek biyoloji başarısı elde etmeleri beklenmiştir. Yine, bilgisayar destekli öğretimin
uygulandığı öğrencilerin, geleneksel yöntemin
uygulandığı öğrencilere göre bilgisayara yönelik
daha olumlu tutumlar geliştirmeleri beklenmiştir.
2.VONTEM
2.1. Örneklem
2001-2002 öğretim yılı bahar döneminde
Kuleli Askeri Lisesi 1. sınıfa devam eden 26 ve
25 kişilik iki sınıf halinde toplam 51 öğrenciden
oluşmaktadır.
2.2 Veri Toplama Araçları
Veri toplama amacıyla "biyoloji başarı testi"
ve "bilgisayara yönelik tutum ölçeği" kul1anılmıştır. Biyoloji başarı testi araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Enzimler konusunda MEB
Biyoloji Dersi Müfredatı'nda (MEB Tebliğler
Dergisi, 1998) belirtilen hedef davranışlar esas
alınarak hazırlanan 12 adet sorudan oluşmaktadır. Bu testin güvenirliği 0,71 olarak bulunmuştur. Biyoloji başarı testi Ek A' da verilmiştir.
Bilgisayara yönelik genel tutumlar ölçeği
Aşkar ve Orçan tarafındangeliştirilmiştir (Aşkar
ve Orçan, 1987). Ölçek, beşli Likert tipindedir
ve sorular tamamen katılıyorum, katılıyorum,
kararsızım, kısmen katılmıyorum, tamamen katılmıyorum şeklinde cevaplandırıl-maktadır. 24
maddelik ölçeğin a güvenirlik katsayısı 0,89'
dur. Bu ölçek Ek B' de görülmektedir.
2.3. Uygulama
Çalışma Kuleli Askeri Lisesi'nde 2001-2002
Öğretim Yılı bahar dönemi Biyoloji 1 dersi kapsamında yürütülmüştür. Bilgisayar destekli öğretim ve geleneksel yöntemin uygulandığı iki
grup şeklinde atanmış toplam 51 öğrenciden
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Öğrencilerin

oluşan, araştırmacının öğretimindeki iki sınıf
kullanılmıştır. Çalışma yaklaşık 3 haftalık bir
süreyi kapsamıştır.

0,05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Veri
analizi olarak, F testi ve t testi kullanılmıştır.

Çalışma kapsamındaki enzimler konulu der-

3. BULGULAR ve SONUÇLAR
3.1. Bilgisayar destekli öğretim ve çalışma
yaprağı gruplarına uygulanan enzimler başarı ön testlerinin karşılaştırılması:

sin öğretimi, aynı zamanda bu sınıfların biyoloji öğretmeni olan araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Sınıftaki anlatım, bilgisayar destekli öğretim ve çalışma yaprağı kapsamındaki
konular aynıdır. Enzimler dersi 40 dakikalık iki
ders saatinden oluşmaktadır. Etkileşim sürecinde, düz anlatım, tartışma metotları gibi geleneksel yöntemler kullanılmıştır.
Deney grubu 25 öğrenciden oluşmuştur ve
öğrenciJer iki ders saati süresince bilgisayarda
birebir öğretici tipindeki Vitamin B yazılımı
üzerinde enzimler konusunu işlemişlerdir. Bu
bilgisayar destekli öğretim faaliyeti Bilgisayar
Destekli Eğitim Laboratuvarı'nda gerçekleştirilmiştir. Burada her öğrenci bir vitamin yazılımı
yüklü olan bilgisayarla çalışmıştır. Öğretim öncesi Vitamin yazılımının kullanımı hakkında öğrencilere bilgi verilmiştir. Öğretmen, bilgisayar
destekli öğretim sırasında öğrencilerin sorularını
cevaplamak, programın kullanımına yardımcı
olmak ve rehberlik etmek üzere laboratuvarda
hazır bulunmuştur.
Geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol
grubundaki 25 öğrenciye öğretimi destekleyici
olarak araştınnacı tarafından enzimler konusunda hazırlanan çalışma yaprağı dağıtılmıştır. Bilgisayar destekli öğretim grubundan farklı olarak, iki ders saati süresince (80 dakika) enzimler
konusu düz anlatım, tartışma gibi geleneksel
yöntemJerJe sınıf ortamında işleruniştir. Öğrencilerin çalışma yapraklarını ders sonrası öğretmen gÖzetiminde çalışmaları sağlanmıştır. Çalışma süresi bilgisayar destekli öğretim grubuyla aynı tutulmuştur. Çalışma yaprağının kapsam
ve içeriği derste anlatılan konular ve bilgisayar
destekli öğretim materyali ilc paraleldir. Bu materyal Ek C' de verilmiştir.
2.4. Verilerin

Analizi

Tüm veriler SPSS paket programının 10.0
sürümü ilc analiz edilmiştir. Tüm bulgular a =

Grupların öğretim öncesinde enzimler konusuna yönelik bilgi düzeyleri arasında anlamlı bir
fark olup olmadığını belirlemek üzere başarı testi her iki gruba uygulanmış ve gruplarınpuan ortalamaları karşılaştırılmıştır. Sonuçlar Tablo
3.1.' de özetlendiği gibidir.
Tablo 3.1. Başarı ön test puanlarının ortalama ve
standart sapmaları ile t testi sonuçları.
Grup

N

çy

26

42,31 21,49

BDÖ

25

45,92 19,80

Xort

S

sd
49

T

P

-0,62 0,536
>0,05

Tablo 3.1.' den görüldüğü gibi öğrencilerin
puan ortalamaları (XorJ açısından iki grup arasında anlamlı bir fark yoktur. P değeri a

= 0,05

değerinden yüksek çıkmıştır. Böylece ortalamalar arası farkın anlamlı olmadığı gözleruniştir.
Gruplar, enzimler konusuna yönelik bilgi düzeyleri açısından uygulama öncesinde eşit olarak
görülebilirler.
3.2. Bilgisayar destekli öğretim ve çalışma
yaprağı gruplarına
uygulanan
bilgisayara
karşı tutum ön testlerinin karşılaştırılması:
Grupların öğretim öncesinde bilgisayara yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek üzere tutum ölçeği her iki
gruba uygulanmış ve grupların başarı puanlarının ortalamaları karşılaştırılarak t ve P değerleri
elde edilmiştir. Sonuçlar Tablo 3.2.' de görülebilir:
Tablo 3.2. Tumm ön testleri puanlarınınortalama ve
standartsapmaları ile t testi sonuçları.
Grup

N

çy

26

LO1,27 10,25

BDÖ

25

106,64 9,40

Xort

S

sd
49

T

P

-1,94 0,057
>0,05
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Tablo 3.2.'den anlaşılabileceği gibi öğrencilerin tutum ön test puanlarının ortalamaları
(XorJ açısından iki grup arasında önemli bir fark
yoktur. P değeri
yine a = 0,05 değerinden
yüksek çıkmıştır. Böylece ortalamalar arası farkın anlamlı olmadığı bulunmuştur. Gruplar, bilgisayara yönelik genel tutumlar açısından uygulama öncesinde eşit olarak görülebilir.
3.3. Çalışma yaprağı grubuna uygulanan
enzimler başarı son testi ve ön testinin karşılaştırılması:
Geleneksel yöntemin uygulandığı grupta yapılan çalışma yaprağı destekli geleneksel öğretimin öğrencilerin enzimler konusundaki başarısına etkisini belirlemek üzere, bu gruba uygulanan
başarı son testi ve ön testi puanları karşılaştırılarak notların farklarının ortalaması (XorJ, t ve P
değerleri elde edilmiştir. Sonuçlar Tablo 3.3.' de
görülebilir:
Tablo 3.3. Çalışma yaprağı grubu başarı son ve ön
testleri puanlarının farklarının ortalama ve standart
sapmaları ile t testi sonuçları.
Grup

N

XOr!

S

ÇY

26

18,92 18,39

sd

T

P

25

5,248

0,00
<0,05

Tablo 3.3.'ten görüldüğü gibi P değeri, a =
0,05 değerinden düşük gerçekleşmiştir. Başarı
son testi ve ön testi puanlarının farklarının ortalamaları (XorJ O' dan anlamlı derecede farklıdır.
Yapılan çalışma yaprağı destekli geleneksel öğretim sonucu öğrencilerin başarısında anlamlı
bir artış meydana gelmiştir.
3.4. Bilgisayar destekli öğretim grubuna
uygulanan enzimler başarı son testi ve ön testinin karşılaştırılması:
Bilgisayar destekli öğretirnin uygulandığı
grupta, yapılan öğretirnin öğrencilerin enzimler
konusundaki öğrenme düzeylerine etkisini belirlemek üzere, bu gruba uygulanan başarı son testi ve ön testi puanları karşılaştırılarak not farklarının ortalaması (XorJ, t ve P değerleri bulunmuştur. Sonuçlar Tablo 3.4.'den görülebilir:

Tablo 3.4. Bilgisayar destekli öğretim grubu başarı
son ve ön testleri

puanlarınınfarklarınınortalamave

standart sapmaları ile t testi sonuçları.
Grup

N

XOr!

S

BDÖ

25

19,72 15,11

sd

t

P

24

6,526

0,00
< 0,05

Tablo 3.4.'ten görüldüğü gibi P değeri a=
0,05 değerinden düşük çıkmıştır. Başarı son tes-

ti ve ön testi puanlarımn farklarımn ortalaması
(XorJ O'dan anlamlı derecede farklıdır. Yapılan
bilgisayar destekli öğretim sonucu öğrencilerin
başarısında anlamlı bir artış meydana gelmiştir.
3.5. Çalışma yaprağı grubuna uygulanan
bilgisayara karşı tutum son testi ve ön testinin karşılaştırılması:
Geleneksel yöntemin uygulandığı grupta öğretim sonrası öğrencilerin bilgisayara yönelik
tutumlarıüzerindeki etkisini belirlemek amacıyla tutum son ve ön test puanları karşılaştırılarak
puanların farklarınınortalaması (Xort)'t ve P değerleri bulunmuştur. Sonuçlar Tablo 3.5'ten
özetlendiği gibidir.
Tablo 3.5. Çalışma yaprağı grubu tutum son ve ön
testleri puanlarının farklarının ortalama ve standart
sapmaları ile t testi sonuçları
Grup

N

XOr!

S

sd

ÇY

26

-4,65

11,84

25

T

P

-2,00<1 0,056
>0,05

Tablo 3.5. 'ten anlaşılabileceği gibi P değeri
a. =O,05 değerinden yüksek gerçekleşmiştir. Tutum son testi ve ön testi puanlarının farklarının
ortalaması (Xort) O' dan anlamlı derecede farklı
değildir. Yapılan çalışma yaprağı destekli geleneksel öğretim sonucu öğrencilerin bilgisayara
yönelik genel tutumlarında olumlu yönde anlamlı bir farklılaşma meydana gelmemiştir.
3.6. Bilgisayar destekli öğretim grubuna
uygulanan bilgisayara karşı tutum son testi
ve ön testinin karşılaştırılması:
Bilgisayar destekli öğretirnin uygulandığı
grupta öğretim sonrası öğrencilerin bilgisayara
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yönelik tutumlarında anlamlı derecede bir farklılaşma meydana gelip gelmediğini belirlemek
amacıyla tutum son ve ön test puanları karşılaştınlarak puanların farklarının ortalaması (Xort>,t
ve P değerleri bulunmuştur. Bu sonuçlar Tablo
3.6.' dan görülebilir:
Tablo 3.6. Bilgisayar destekli öğretim grubu tutum
son ve ön testleri puanlarının farklarının ortalama ve
standartsapmaları ile t testi sonuçları.
Grup

N

Xort

S

sd

t

P

BOÖ

25

0,76

7,58

24

0,501

0,621
>0,05

Tablo 3.6.' dan anlaşılabileceği gibi P değeri a = 0,05 değerinden yüksek çıkmıştır. Tutum
son testi ve ön testi puanlarının farklarının ortalaması (Xort> O'dan anlamlı derecede farklı değildir. Yapılan bilgisayar destekli öğretim sonucu öğrencilerin bilgisayara yönelik genel tutumlarında olumlu yönde anlamlı bir farklılaşma
meydana gelmemiştir.
3.7.
Çalışma yaprağı ve bilgisayar destekli öğretim gruplarına ait enzimler başarı son test ve ön test puanlarının farkları
ortalamalarının
karşılaştırılması:
Çalışma yaprağı ve bilgisayar destekli öğretim gruplarının başarılarında öğretim sonucu
meydana gelen artışlar arasında anlamlı bir fark
olup olmadığını belirlemek amacıyla her grupta
uygulanan başarı son ve ön testlerinin kendi
içinde karşılaştırılmasıyla elde edilen farkların
ortalamaları (Xort) birbiriyle karşılaştırılmış ve t
ve P değerleri elde edilmiştir. Sonuçlar Tablo
3.7.' den görülebilir:
Tablo 3.7. Çalışma yaprağı ve bilgisayar destekli
öğretim gruplarına ait başarı son test - ön test puanlannın farklarının ortalamaları ve standart sapmaları
ilc t testi sonuçları.
S

Grup

N

Xort

ÇY

26

18,92 18,39

BOÖ

25

19,72 15,11

sd
49

t

0,05 değerinden yüksek gerçekleşmiştir. Bu da
grupların başarı son ve ön testleri puanlarının
farklarına ait ortalamalar (Xürİ>arasında anlamlı
bir fark oluşmadığını göstermektedir. Bilgisayar
destekli öğretim sonucu bilgisayar destekli öğretim grubunun başarısında, geleneksel yöntemin
uygulandığı çalışma yaprağı grubuna göre anlamlı bir fark meydana gelmemiştir.
3.8. Çalışma yaprağı ve bilgisayar destekli öğretim gruplarına ait bilgisayara karşı tutum son test ve ön test puanlarının farkları
ortalamalarının karşılaştırılması:
Çalışma yaprağı ve bilgisayar destekli öğretim gruplarınınbilgisayara yönelik genel tutumları arasında öğretim sonucu anlamlı bir fark
oluşup oluşmadığını belirlemek amacıyla her
grupta tutum son ve ön testlerinin kendi içinde
karşılaştırılmasıyla elde edilen farkların ortalamaları (Xorİ>birbirleriyle karşılaştırılmış ve t ve

P değerleri elde edilmiştir. Sonuçlar Tablo
3.8.' den görülebilir:
Tablo 3.8. Çalışma yaprağı ve bilgisayar destekli
öğretim gruplarına ait tutum son test - ön test puanlarının farklarının ortalamaları ve standart sapmaları
ile t testi sonuçları.
Grup

N

Xort

S

sd

t

ÇY

26

-4,65

11,84

49

-1 ,936

BOÖ

25

0,76

7,58

P
0,059
>0,05

Tablo 3.8.' den görülebileceğigibi P değeria
= 0,05 değerinden yüksek çıkmıştır. Buna göre,
grupların tutum son ve ön testleri puanlarının
farklarına ait ortalamalar (Xort)arasında anlamlı
bir fark yoktur. Bilgisayar destekli öğretim sonucu bilgisayar destekli öğretim grubununbilgisayara yönelik genel tutumlarında, geleneksel
yöntemin uygulandığı çalışma yaprağı grubuna
göre anlamlı bir fark gözlenmemiştir.

P

4. TARTIŞMA

-0,169 0,867

4.1. Biyoloji Başarısı

>0,05

Tablo 3.7.' den anlaşılacağı gibi P değeri a

VE ÖNERILER

=

Bilgisayar destekli öğretimin, geleneksel
yönteme göre öğrenci başarısında beklenen artı-
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ŞI sağlayamamasına yönelik olarak aşağıdaki
nedenler ortaya konabilir:
Tablo 3.1.' den görülebileceği gibi, öğrencilerin başarı ön testlerindeki performansları, bu konuyu görmemiş öğrencilerden beklenenden daha üst seviyede gerçekleşmiştir. Bu durum, öğrencilerin enzimler konusundaki ön bilgilerinin
beklenenden daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Buna sebep olarak, öğrencilerin daha
önce gördüğü okul içi özel ders ve kurslar gösterilebilir.
Vitamin B programı biyoloji müfredatındaki
temel bilgileri öğrenciye kazandırmayı amaçlayan bir birebir öğretim yazılınııdır. Enzimler konusuna yönelik geliştirilen biyoloji başarı testi
de müfredatta belirtilen temel davramşların kazamlıp kazamlmadığım ölçmektcdir. Yukarıda
belirtildiği gibi, öğrencilerin enzimler konusundaki temel bilgilerinin beklenenin üstündeolması bilgisayar destekli öğretim grubunun çalışma
yaprağı grubuna göre beklenen başarı farkım
oluşturamamasınasebep olmuş olabilir.
Öğretime konu olarak seçilen enzimlerin iki
ders saati süresini kapsaması bilgisayar destekli
öğretimin süresinin uzun tutulamamasına yol
açmıştır. Geleneksel yöntemle dersin işlendiği
sınıfla olduğu gibi bilgisayar destekli öğretim sınıfinda da öğretim iki ders saati sürmüştür.Bilgisayardan kısa süreli bir faydalammla beklenen
başarı farkımn oluşmadığı düşünülebilir.
Vitamin B ders yazılımı, yazılımla çalışırken
tam bir birebir öğretim yazılımı olmaktan çok
bir çoklu ortam olarak görülebilir. Birebir öğretim yazılımlarında öğrenciyi belirli aşamalarda
ölçmeden geçirerek programın gidişinin değiştirildiği görülmektedir. Ancak Vitamin yazılımında bu olmamakta, sadece alıştırmalar bölümüne
girildiğinde bir alıştırma ve tekrar faaliyeti görülmektedir.Bu sebeple birebir öğretim yazılımlarının getirdiği avantajlardan yeterince yararlanılamadığı ve beklenilen başarı artışının elde
edilemediği düşünülebilir.
4.2. Bilgisayara Yönelik Tutumlar
Öğretim sonucunda gerek çalışma yaprağı
gerek bilgisayar destekli öğretim grubunda bil-
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gisayara yönelik tutumlar açısından anlamlı bir
farklılaşma olmamıştır. Çalışma yaprağı grubunda bu sonuç beklenilse de, bilgisayar destekli öğretim uygulanan grupta tutumlarda anlamlı
bir değişme olmaması tartışmaya açıktır.
Bu durumun en önemli sebebi olarak çalışmanın yapıldığı öğretim kurumundatüm fen ve
sosyal bilimler derslerinde bilgisayar destekli
öğretimin uygulanması, hatta ders yazılımı olarak Akademedia ve Vitamin yazılımlarının kullamlması verilebilir. Öğrenciler, bilgisayarların
yalnızca öğretim amaçlı değil, her yönden (iletişim, günlük yaşayışı düzenleyici...) işe koşulduğu bir eğitim - öğretim ortamında bulunmaktadırlar. Bu sebeple öğrencilerin bilgisayara yönelik tutumları genelde yüksek derecede olurnludur. Tablo 3.2.' den görülebileceği gibi, tutum
ön testleri sonucunda çalışma yaprağı grubundaki öğrencilerin ölçek puanları ortalaması 120
üzerinden 101,27, bilgisayar destekli öğretim
grubunda ise 106,64 olarak gerçeklerniştir. Her
iki gruptaki tutum ön testlerinin ortalamalarının
böyle yüksek olmasından da öğrencilerin bilgisayara yönelik genel tutumlarının zaten yüksek
derecede olumlu olduğu görülebilir. Bu durum,
bilgisayar destekli öğretim grubunda yapılan kısa süreli bilgisayar destekli öğretim faaliyeti sonucu, bu gruptaki öğrencilerin tutumlarınınbeklenen seviyede farklılaşmamasına sebep olmuş
olabilir.
4.3. Öneriler
Bilgisayar destekli öğretimin biyoloji öğretiminde daha verimli kullanılabilmesi için aşağıdaki noktaların göz önünde bulundurulması yerinde olacaktır:
Yapılan çalışmada öğrencilerin bilgisayardan
yararlanma süreleri enzimler konusu ile sınırlı
kalındığı için yeterince uzun tutulamarnıştır.
Öğrencilerin bilgisayardan yararlanma süreleri
bunun tam aksine mümkün olduğunca uzun tutulmalıdır. Hatta öğrencilerin serbest zamanlarında okulun bilgisayar imkanlarından yararlanmaları, mümkünse evde de okulda kullanılan
eğitsel yazılımları kullanabilmeleri sağlanmalıdır. Öğrencilerin eğitsel yazılımı kullanırkenbilgisayarla etkileşim süreleri yeterince uzun tutul-
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duğunda kendi hızında öğrenme, dilediğince
tekrar yapma gibi bilgisayarın getirdiği öğretim
imkanları yerinde ku11aOllabilecek ve öğrenmeler daha ka1ıcı olacaktır. Ayrıca öğrencilerin
eğitsel yazılımı kullanma becerileri de gelişecek
ve yazılımı daha verimli ku11anması sağlanacaktır.
Araştırmada hazır bir ders yazılımı olan Vitamin Biyoloji ku11anılmıştır. Tartışma kısmında
da belirtildiği gibi bu yazılırnın konunun öğretimi açısından eksiklikleri bulunmaktadır. Tüm
enzimler konusunun öğretiminde kullanılan birebir öğretici tipindeki Vitamin Biyoloji yazılımı bazı nokta1arda yeterli olmamış ve öğrenci
seviyesinin altında kalmıştır. Öğretmen, öğrencilerin seviyesi ve konunun düzeyine, kendine
has özelliklerine göre en uygun tipteki bilgisayar
destekli öğretim formunu seçip ku11anabilmelidir. Örneğin enzimler konusunda enzimlerin yapısı ve temel özellikleri birebir öğretici tipinde
bir yazılım ile öğretilirken sıcaklık, ışık, pH gibi
faktörlerin enzim faaliyetine etkisi konusu deney şeklinde tasarlanmış benzetim yazılımları
ile daha uygun öğretilebilir.
Yine, öğretmenin hazır yazılımlar yerine
Authorware gibi yazımlıkların ku11anımım öğrenerek kendi basit ders yazılımlarım geliştirmesi,
öğrencilerin düzeyine ve konuya göre en uygun
ders yazılımlarının ku11anılmasını sağlayabilir.
Biyoloji öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin etkililiğini belirlemek amacıyla benzer
çalışmalar yürütülmelidir. Bu ça1ışmalarda, öğretimi yapılacak konuların çeşitliliği ve miktarı
arttırılma1ı, araştırma1ar biyoloji dersi için farklı
öğretim basamaklarında yürütülmelidir. Yapılacak bu araştırma1arda örneklem çapımn büyük
olması ve evreni iyi temsil etmesi sağlanmalıdır.

Öğrencilerin
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EK H. HİLGİSAYARA YÖNELİK GENEL TUTUMLAR ÖLÇEGİ
Sevgili Öğrenciler, aşağıdaki test sizin bilgisayara yönelik duygularınızı belirleyebilmek için geliştirilmiştir ve
elde edilecek sonuçlar sizin eğitiminiz için önem taşımaktadır. Bu testte bilgisayarla ilgili cümleler ile her cümlenin karşısında "tamamen katılıyorum", "katılıyorum", "kararsızım", "katılmıyorum" ve "hiç katılmıyorum" olmak Üzere beş seçenek verilmiştir. Her cÜmleyi dikkatle okuduktan sonra karşısında kendinize en uygun olan seçeneği işaretleyin. Teşekkürter...

Öğ. Tğm. M. Hakan GÜLER

Adı Soyadı:

S
8
o
>....

-

No:

g

Kısım:

ı::

g
Eo-<

ı.

GÜnÜmÜzde birçok iş bilgisayar kullanmayı gerektiriyor.

2.

En kısa zamanda bilgisayar kullanmayı isterim.

3.

Bilgisayar yolu ile Öğrenmeyi seviyorum.

4.
5.

Param olsa hemen bir bilgisayar alırım.
Sınıf ta bir bilgisayarın olması benim için eğlenceli olur.

6.

Bilgisayar işlerinden hoşlanmam.

7.

Eğitim ve öğretirnde bilgisayarlardan yararlanılmalıdır.

8.

Bilgisayarlar eğitimin kalitesini artırır.

9. Bilgisayarların yaygınlaştırılması insanların zararınadır.
ıo. Gerektiği gibi kullanılırsa bilgisayarlar iş verimini artırır.
1 i. Bilgisayarlar bir işi çabuk sonuçlandırdıkları için zaman ve enerji kazandırırlar.
12. Bilgisayarlar beni sinirlendirir.
13. Bilgisayar kullanmayı öğrenmek benim için sıkıcı olur.
14. Bilgisayar kullanmayı gerektiren işlerde çalışmak istemem.
başına geçtiğimde zamanın nasıl geçtiğini anlamam.

16. İnsanlar bilgisayardan nasıl hoşlanıyorlar anlamıyorum.
17. Bilgisayar ile ilgili çalışmalardan zevk alırım.
18. Bilgisayarlar toplumu robotlaştıracaktır.
19. Bilgisayarlar hayatı daha eğlenceli hale getiriyorlar.
20. Saatlerce bilgisayarın başında oturmak beni çok sıkar.
2 i. Bilgisayar yoluyla öğrenmek öğrenmeyi zorlaştırır.
22. Bence bilgisayar yaratıcılığı körletiyor.
23. Bilgisayarlar yÜzünden insanlar tembelleşeceklerdir.
24. Bilgisayarların
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15. Bilgisayarların

S

hayatımızdaki rolü önemlidir.
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EK C. ENZİMLER KONUSU İçİN ÇALIŞMA YAPRAGI
***ENZİMLER***
Genel

Bilıdier

*Canlılardaki

kimyasal

*Reaksiyonlarının

reaksiyonların

gerçekleşmesi

(yapnn

ya da yıknn)

tümü

için gerekli minimum enerji

.. metabolivna

.. aktivasyon
enerjisi

*Canlılarda aktivasyon enerjisinin düşürülüp reaksiyonların hücre ortamında gerçekleşmesini sağlayan katalizörler ..
zimler (biyokatalizörler)
*Bunların eksikliği ya da bozukluğunda
ilgili reaksiyonun gerçekleşememesi (hastalık)

..

en-

YaDISI
*Yapıları esas olarak protein (her bir enzimin sentezinden bir gen sorumlu).
*Bazı enzimler sırf proteinden oluşmuş (pepsin, üreaz gibi).
*çoğu enzim ise protein kısmı yaııında yardımcı bir kısma sahip. Böyle enzimlerde:
Protein kısım
..
Apoenzim (Enzimin asıl yapısıııı oluştııran büyük kısmı)

..

Koenzim (Vitamin gibi küçük organikler)
Yardımcı kıs.

ya da

Kofaktör (Fe+2, Cu+2, Ca+2, Mg+2 gibi çok çeşitli mineraller)
holoenzim
*Protein kısım ve yardııııcı kısımdan oluşan tüm enzim ..
Özellikleri

*Etkiledikleri

(reaksiyonunu gerçekleştirdikleri)

maddeler ..

substrat

*ller enzimin yapısında, yalnızca bir çeşit substratm tam uyabileceği bir aktif merkez var.
*Böylece her enziın yalnız bir çeşit substratın bir kimyasal reaksiyonunu gerçekleştirebiliyor.
* Akti f merkeze oturan substrat enzim tarafından aktivasyon enerjisinin düşürülmesi ile kimyasal değişikliğe uğruyor (reaksiyon), böylece ürün ya da ürünler oluşuyor.
(yapısı bozulana kadar) kullanılaAma enzim bu reaksiyondan hiç değişmeden çıkıyor ve yeni reaksiyonlarda tekrar tekrar
*
biliyor .
*Çok hızlı çalışıyorlar (saniyede binlerce substrat işleme kapasitesi).
*Takıın çalışnıası var. Bir enzimin meydana getirdiği ürün başka bir enzimin substratı olarak tepkimelere devam edebiliyor.
*Çift yönlü (tersinir) çalışabiliyorlar.
*Uygun şartlar sağlandığında hücre dışında da çalışabiliyorlar.

*tsimlendirilirken etkiledikleri substratınya da kimyasal tepkimenin sonuna ..
-az eki
Üreaz (üreyi parçalar), lipaz (yağları parçalar), oksidaz (oksidasyon tepkimeleri yapar) gibi.
Yukardakiler

aktif enzimler. tnaktiflerin (o an çalışmayan) sonuna ise

..

-jen eki Kimotripsin - Kimotripsinojen

(inaktif

kimotripsin) gibi.
*Çcşitli sanayi dallarında ve günlük yaşamda yararlanılıyor (temizlik maddelerinde, gıda sanayiinde, tıpta ...).
Calısmalarına

Etki Eden Etmenler

*Genel olarak enzimlerin en iyi çalıştığı şartlar ..

optimum(optimum sıcaklık 25 CO gibi)

*Sıcaklık: ller enzimin çalıştığı belirli bir sıcaklık aralığı (10-35 CO gibi) var. Bu aralığın altında enzimler çalışmıyor, üstünde bozuluyor.
*pl!: ller enzimin çalıştığı belirli bir pll aralığı (pH 1-5 gibi) var. Bu aralık enzimden enzime büyük farklar gösterebiliyor.
Kimisi asidik, kimisi bazik şartlarda optimum çalışıyor.
* Enzim yoğunluğu: Yeterli substrat olduğu müddetçe enzim yoğunluğu arttıkça tepkimc hızı da artıyor.
*Substrat yoğunluğu: Enzim miktarı sabitken substrat miktarı arttıkça tepkime hızı bir noktaya kadar artıyor, daha sonra tepkime sabit hızla devam ediyor (enzimlerin doyması).
*Substrat yüzeyi: Substrat yüzeyi arttıkça tepkime hızı da artıyor.

*Kimyasal maddeler: Enzinıatik reaksiyonlar suda gerçekleştiğinden su miktarı belirli bir oranın altına düştüğünde (% 10
15) enzimler çalışmıyor.
Bazı kimyasal maddeler enzimlerin çalışmasını olumlu etkiliyor ..

Aktivatörler

Bazıkimyasallar
iseolumsuzetkiliyorhattadıırduruyor
.. İnhibitörler

-

