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ÖÖzzeett

Bu araflt›rma, ilkö¤retim okullar›nda fen bilgisi dersinde yer alan biyo-
loji konular›n›n ö¤retiminde karfl›lafl›lan sorunlar› belirlemek amac›yla yap›l-
m›flt›r. Araflt›rma, 2002-2003 e¤itim-ö¤retim y›l›nda Yozgat il merkezi ile Sorgun
ve Yerköy ilçelerindeki ilkö¤retim okullar›nda görev yapan toplam 63 fen bilgi-
si ö¤retmenine ve Sorgun ilçesinde ilkö¤retim 8. s›n›f›nda okuyan 164 ö¤renci-
ye anket uygulanarak gerçeklefltirilmifltir. Verilerin de¤erlendirilmesi sonucun-
da, fen bilgisi dersinde yer alan biyoloji konular›n›n ö¤retiminde pek çok soru-
nun yafland›¤› tespit edilmifltir.

AAnnaahhttaarr SSöözzccüükklleerr:: Fen bilgisi ö¤retimi, biyoloji ö¤retimi, ilkö¤retim

11.. GGiirriiflfl

Dünyadaki sorunlar›n büyük bir k›sm› biyoloji kökenlidir. At›lan her ad›mda
olaylar›n biyolojik etkisi düflünülebilseydi, nüfus patlamas›ndan, çevre kirlili¤inden,
kal›tsal hastal›klardan, beslenme bozukluklar›ndan meydana gelen sorunlar›n büyük
bir k›sm› ortaya ç›kmam›fl olacakt›. Bu sorunlar insanlar›n yeterince e¤itilememesin-
den kaynaklanmaktad›r. E¤itim, “bireyin davran›fl›nda kendi yaflant›s› yoluyla ve ka-
s›tl› olarak istendik de¤iflme meydana getirme sürecidir” (Ertürk, 1991) fleklinde ta-
n›mlanmaktad›r. Yaflad›¤›m›z ça¤da bilginin ak›l almaz boyutlarda artmas› ve özel-
likle fen bilimleri alan›nda üretilen bilgi ve teknolojinin önemli bir k›sm›n›n 5-10 y›l
gibi k›sa sürede geçerlili¤ini yitirmesi e¤itim alan›nda yeni ve ciddi sorunlara yol aç-
man›n yan›nda herkes için daha çok ve daha nitelikli bir e¤itimi gerektirmektedir.

Fen bilgisi konular›n›n ilkö¤retimden itibaren yeterli düzeyde ö¤retilmesi top-
lumsal kalk›nmaya önemli katk›lar sa¤lamaktad›r. Bu derste çocuklar, içinde yafla-
d›klar› fen ve tabiat dünyas›n› bilimsel yönden ele al›p inceleme f›rsat›n› elde ederler.
Zira onlar›n hayata kolay uyum sa¤lamalar›, fen ve tabiat dünyas›n› çok iyi bilmele-
rine ve ondan yeterince faydalanabilme yollar›n› ö¤renmelerine ba¤l›d›r. Bu bak›m-
dan çocuk ilkö¤retim kurumlar›nda, çevresini bilimsel yöntemlerle inceleyerek, olay-
lar ve durumlar karfl›s›nda objektif düflünme ve do¤ru karar verme al›flkanl›¤› kaza-
n›r (Akgün, 2001).
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Günümüzde biyoloji bilimi, hem bilimsel hem de sosyal yönü olmas› nedeniy-
le giderek önem kazanmaktad›r. Her gün geliflen ve günlük hayatta önemi artan bi-
yoloji bilgileri ile ba¤lant›l› olarak verilecek biyoloji ö¤retimi, kiflilere “bilmek ve ta-
n›mak” tan gelen bir güven kazand›racakt›r. Öncelikle kendini, yaflad›¤› çevreyi, di-
¤er canl›lar›, do¤a kurallar›n› ö¤renen bireyler fizyolojik, psikolojik ve biyolojik ihti-
yaçlar›n› bilinçli bir flekilde karfl›lama yoluna gidecektir. Ayr›ca biyoloji ö¤retimi ki-
flilere birtak›m sonuçlara varmadan önce veri toplama, sebep-sonuç iliflkisi kurma,
gözlem ve araflt›rma yapma yetenekleri kazand›raca¤› için bireylerin günlük yaflam-
da sosyal ve ahlâki konularda daha sa¤l›kl› düflünerek karar vermelerine de yard›m-
c› olacakt›r. Bireyin kendi biyolojik sorunlar›n›n bilinçlili¤i oran›nda toplumsal hayat-
ta yerini alabilece¤i unutulmamal›, e¤itimin kapsam› kiflilerin amaç ve ilgilerine ba¤-
l› olsa da herkesin temel biyoloji e¤itimine ihtiyac› oldu¤u gerçe¤i kabul edilmelidir.
2001-2002 ö¤retim y›l›ndan itibaren uygulanmaya bafllanan ilkö¤retim okullar›  fen
bilgisi dersi (4,5,6,7 ve 8. s›n›f)  ö¤retim program›nda biyoloji konular›n›n önemli bir
yere sahip oldu¤u görülmektedir.

Bu araflt›rma ise, ilkö¤retim okullar›nda fen bilgisi dersinde yer alan biyoloji
konular›n›n ö¤retiminde ö¤retmenlerin ve ö¤rencilerin karfl›laflt›klar› sorunlar› belir-
lemek amac›yla yap›lm›flt›r. Araflt›rmada flu sorulara cevap aranm›flt›r: 

1- Fen bilgisi ö¤retmenleri ile bu dersi alan ö¤rencilerin biyoloji ö¤retiminin
kazand›rd›¤› davran›fllar hakk›ndaki görüflleri nelerdir? 

2- Fen bilgisi ö¤retmenlerinin biyoloji konular›n›n ö¤retiminde kulland›klar›
yöntemler nelerdir? 

3- Fen bilgisi ö¤retmenlerinin biyoloji konular›n›n ö¤retiminde kulland›klar›
ölçme ve  de¤erlendirme teknikleri nelerdir? 

4- Fen bilgisi ö¤retmenlerinin biyoloji konular›n›n ö¤retiminde yararlanabile-
cekleri araç-gereçlerin yeterlilikleri ve kullan›lma s›kl›klar› nedir?

5- Fen bilgisi ö¤retmenlerinin biyoloji konular›n›n ö¤retiminde karfl›laflt›klar›
sorunlar nelerdir? 

6- Ö¤rencilerin biyoloji konular›n› ö¤renmede yaflad›klar› sorunlar nelerdir? 
7- Fen bilgisi ö¤retmenleri hizmet-içi e¤itime ihtiyaç duyuyorlar m›? 
8- Fen bilgisi ö¤retmenlerinin biyoloji konular›n›n ö¤retiminde laboratuvar ça-

l›flmalar› ve laboratuvar yeterlilikleri hakk›ndaki görüflleri nelerdir? 
9- Okul yönetimi ve veliler, ö¤retmenlere ne derece yard›mc› olmaktad›rlar?    
10- Okul yönetimi ve veliler, ö¤rencilere ne derece yard›mc› olmaktad›rlar?

22.. YYöönntteemm

Araflt›rma modeli olarak betimsel tarama modeli kullan›lm›flt›r. Tarama mo-
delleri, geçmiflte ya da halen varolan bir durumu oldu¤u flekli ile betimlemeyi amaç-
layan araflt›rma yaklafl›mlar›d›r (Karasar, 1999). Araflt›rman›n örneklemini Yozgat il
merkezi ile Sorgun ve Yerköy ilçelerindeki ilkö¤retim okullar›nda görev yapan top-
lam 63 fen bilgisi ö¤retmeni ile Sorgun ilçesinde ilkö¤retim 8. s›n›f›nda okuyan top-
lam 164 ö¤renci oluflturmufltur. 

Veri toplama arac› olarak ö¤retmen ve ö¤renci anketi haz›rlanm›flt›r. Anketle-
rin gelifltirilmesi aflamas›nda ö¤retmenler ile yüz yüze görüflmeler yap›larak problem-
ler tespit edilmeye çal›fl›lm›fl ve bu görüfller do¤rultusunda uzman görüfllerinden de
yararlan›larak ön anketler haz›rlanm›flt›r. Bu anketler 36 fen bilgisi ö¤retmenine ve 45
ö¤renciye uygulanarak bir pilot çal›flma yap›lm›fl, madde analizleri yap›larak uygun
maddeler seçilmifltir. Madde istatistikleri, ölçme arac›ndaki her bir maddenin ald›¤›
de¤er ile, ölçme arac›n›n tümünden al›nan toplam de¤er aras›ndaki iliflkiyi ifade et-
mektedir (Karasar, 1999). Anketlerin içerik geçerlili¤i uzman görüflleri al›narak de¤er-
lendirilmifltir. Ö¤retmen anketinin güvenirlik katsay›s› 0,90 (Cronbach alfa)ve ö¤renci
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anketinin güvenirlik katsay›s› da 0,90 (Cronbach alfa) olarak bulunmufltur. Ö¤retmen
anketi; kiflisel bilgiler, biyoloji ö¤retimi için belirlenen amaçlar›n ne derece gerçekleflti-
rilebildi¤i, biyoloji e¤itimi ile ilgili yap›lan etkinlikler, ö¤retmenlerin karfl›laflt›klar› so-
runlar, laboratuvar koflullar›, okul yönetimi ve aileler ile ilgili sorular›n bulundu¤u al-
t› bölümden oluflmaktad›r. Ö¤renci anketi ise kiflisel bilgiler, biyoloji ö¤retimi için be-
lirlenen amaçlar›n ne derece gerçeklefltirilebildi¤i, ö¤rencilerin karfl›laflt›klar› sorunlar,
okul yönetimi ve aileler ile ilgili sorular›n bulundu¤u dört bölümden oluflmaktad›r. 

Ö¤retmenlere ve ö¤rencilere anketlerin uygulanmas› sonucunda elde edilen
veriler de¤erlendirilerek frekans ve yüzde da¤›l›mlar› belirlenmifltir. 

33.. BBuullgguullaarr vvee YYoorruummllaarr

Veri toplama araçlar›n›n uygulanmas› sonucu elde edilen bulgular, bu bölüm-
de analiz edilerek yorumlanm›flt›r. Frekans ve yüzde da¤›l›mlar› girifl bölümünde ifa-
de edilen araflt›rma sorular›na göre tablolar halinde düzenlenmifltir.

33..11.. FFeenn BBiillggiissii ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerrii vvee DDeerrssii AAllaann ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn BBiiyyoolloojjii ÖÖ¤¤rreettiimmiinniinn
KKaazzaanndd››rrdd››¤¤›› DDaavvrraann››flflllaarr HHaakkkk››nnddaakkii GGöörrüüflfllleerrii 

Fen bilgisi dersinde yer alan biyoloji konular›n›n ö¤rencilere kazand›rmas›
beklenen davran›fl de¤ifliklikleri hakk›ndaki ö¤retmen görüflleri ile ilgili bulgular
Tablo 1’ de verilmifltir.

Tablo 1’de tüm maddelerde “kat›l›yorum” seçene¤indeki de¤erler incelendi-
¤inde ö¤retmenlerin yüksek oranda olumlu görüfl belirttikleri görülmektedir. En
yüksek oranda olumlu görüfl belirtilen madde “Biyoloji konular›, çevrenin insan ha-
yat›ndaki önemini kavratarak çevre bilinci oluflturuyor” maddesidir. Bu maddede
ö¤retmenlerin   % 79.4’ü kat›l›yorum seçene¤ini tercih etmifllerdir. 

Tablo 1: Biyoloji konular›n›n ö¤rencilere kazand›rd›¤› davran›fllar hakk›ndaki ö¤ret-
men görüfllerinin yüzdelik da¤›l›m›
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Biyoloji konular›... Kat›l›yorum Karars›z›m Kat›lm›yorum

f % f % f %

1. …bilime ve bilimsel çal›flmalara karfl› ilgi ve
merak uyand›r›yor. 42 66.7 11 17.5 10 15.9

2. …karfl›lafl›lan problemleri bilimsel yaklaflim-
la  de¤erlendirerek çözüm arama al›flkanl›¤›
kazand›r›yor. 31 49.2 21 33.3 11 17.5

3. …gözlem, araflt›rma  inceleme, deney yapa-
bilme ve ba¤›ms›z düflünebilme gibi beceri-
ler kazand›r›yor. 41 65.1 10 15.9 12 19.0

4. …sa¤l›kl› yaflaman›n gerektirdi¤i bilgi bece-
ri ve al›flkanl›klar› kazanmalar›n› sa¤l›yor. 48 76.2 7 11.1 8 12.7

5. …çevrenin insan hayat›ndaki önemini 
kavratarak çevre bilinci oluflturuyor. 50 79.4 8 12.7 5 7.9

6. …do¤a olaylar›n›, do¤adaki canl›l›¤›, 
canl›l›¤›n çeflitli- li¤ini ve birbirleriyle 
iliflkilerinin kavranmas›n› sa¤l›yor. 48 76.2 10 15.9 5 7.9

7. …dünyan›n karfl› karfl›ya oldu¤u sorunlara
(beslenme, nüfus art›fl›, azalan canl› türle-
ri, kirlilik vb.) duyarl› olunmas›n› sa¤l›yor. 31 49.2 15 23.8 17 27.0

                              



Fen bilgisi dersinde yer alan biyoloji konular›n›n ö¤rencilere kazand›rmas›
beklenen davran›fl de¤ifliklikleri hakk›ndaki ö¤renci görüflleri ile ilgili bulgular Tablo
2’ de verilmifltir.

Tablo 2: Biyoloji konular›n›n kazand›rd›¤› davran›fllar hakk›ndaki ö¤renci gö-
rüfllerinin yüzdelik da¤›l›m›

Tablo 2’de ö¤rencilerin de tüm maddelerde yüksek oranda olumlu görüfl be-
lirttikleri görülmektedir. En yüksek oranda olumlu görüfl belirtilen madde “Biyoloji
konular›, do¤a olaylar›n›, do¤adaki canl›l›¤›, canl›l›¤›n çeflitlili¤ini ve birbirleriyle ilifl-
kilerini kavramam›z› sa¤l›yor” maddesidir. Bu maddede ö¤rencilerin % 64’ü çok
do¤ru, % 26.8’i do¤ru seçene¤ini tercih etmifllerdir.

33..22-- FFeenn BBiillggiissii ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinniinn BBiiyyoolloojjii KKoonnuullaarr››nn››nn ÖÖ¤¤rreettiimmiinnddee KKuullllaanndd››kk--
llaarr›› YYöönntteemmlleerr 

Fen bilgisi ö¤retmenlerinin biyoloji konular›n›n ö¤retiminde kulland›klar› ö¤-
retim yöntem ve teknikleri ile ilgili bulgular Tablo 3’te verilmifltir.

Tablo 3: Fen bilgisi dersindeki biyoloji konular›n›n ö¤retiminde ö¤retmenlerin
kulland›klar› yöntem ve tekniklerin yüzdelik da¤›l›m›    
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Biyoloji konular›... Çok do¤ru Do¤ru Karars›z›m Yanl›fl Çok yanl›fl

f % f % f % f % f %

1. …bilime ve bilimsel çal›flmalara karfl› ilgi 
ve merak uyand›r›yor. 77 47.0 70 42.7 14 8.5 3 1.8

2. …gözlem, araflt›rma, inceleme, deney 
yapabilme ve ba¤›ms›z düflünebilme gibi 
beceriler kazand›r›yor. 76 46.3 67 40.9 16 9.8 5 3.0

3. …sa¤l›kl› yaflaman›n gerektirdi¤i bilgi 
beceri ve al›flkanl›klar› kazanmay› sa¤l›yor. 80 48.8 57 34.8 22 13.4 5 3.0

4. …çevrenin insan hayat›ndaki önemini 
kavratarak çevre bilinci oluflturuyor. 77 47.0 63 38.4 20 12.2 3 1.8 1 0.6

5. …do¤a olaylar›n›, do¤adaki canl›l›¤›, 
canl›l›¤›n çeflitlili¤ini ve birbirleriyle 
iliflkilerini kavramam›z› sa¤l›yor. 105 64.0 44 26.8 12 7.3 2 1.2 1 0.6

6. …dünyan›n karfl› karfl›ya oldu¤u 
sorunlara (beslenme, nüfus art›fl›, azalan 
canl› türleri, kirlilik vb.) duyarl› 
olunmas›n› sa¤l›yor. 70 42.7 57 34.8 30 18.3 6 3.7 1 0.6

Her zaman Ara s›ra Hiçbir zaman
f % f % f %

1. Laboratuvar yöntemi 17 27.0 41 65.1 5 7.9
2. Proje yöntemi 35 55.6 28 44.4
3. Soru-cevap yöntemi 53 84.1 5 7.9 5 7.9
4. Kubafl›k çal›flma yöntemi 18 28.6 36 57.1 9 14.3
5. Ders gezileri yöntemi 22 34.9 41 65.1
6. Rol oynama yöntemi 39 61.9 24 38.1
7. Düz anlat›m yöntemi 30 47.6 29 46.0 4 6.3
8. Problem çözme yöntemi 32 50.8 26 41.3 5 7.9
9. Gösteri yöntemi 21 33.3 35 55.6 7 11.1
10.Tart›flma yöntemi 25 39.7 31 49.2 7 11.1

                        



Tablo 3’teki sonuçlara göre fen bilgisi ö¤retmenlerinin biyoloji konular›n›n ö¤-
retiminde en fazla kulland›klar› yöntemin soru-cevap yöntemi oldu¤u söylenebilir.
Bu yöntemi ö¤retmenlerin %84.1’i her zaman kulland›klar›n› belirtmifllerdir. Ders ge-
zileri yönteminin ö¤retmenlerin biyoloji konular›n›n ö¤retiminde en az kulland›klar›
yöntem oldu¤u görülmektedir. Bu yöntemi ö¤retmenlerin %34.9’u ara s›ra kulland›k-
lar›n›, %65.1’i ise hiçbir zaman kullanmad›klar›n› belirtmifllerdir. Laboratuvar yönte-
mini ise ö¤retmenlerin %65.1’i ara s›ra kullanmaktad›r. 

33..33-- FFeenn BBiillggiissii ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinniinn BBiiyyoolloojjii KKoonnuullaarr››nn››nn ÖÖ¤¤rreettiimmiinnddee KKuullllaanndd››kk--
llaarr›› ÖÖllççmmee vvee DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee TTeekknniikklleerrii

Fen bilgisi ö¤retmenlerinin biyoloji konular›n›n de¤erlendirilmesinde kullan-
d›klar› ölçme ve de¤erlendirme teknikleri ile ilgili bulgular Tablo 4’te verilmifltir.

Tablo 4’te görüldü¤ü gibi biyoloji konular›n›n ö¤retiminin ölçme de¤erlendir-
me aflamas›nda, fen bilgisi ö¤retmenlerinin %58.7’si k›sa cevapl› klasik, %54’ü çoktan
seçmeli, %46’s› da birkaç soru tipinin bir arada kullan›lmas› tekni¤ini her zaman kul-
lanmaktad›rlar. 

Tablo 4: Fen bilgisi dersindeki biyoloji konular›n›n de¤erlendirilmesinde ö¤-
retmenlerin kulland›klar› ölçme ve de¤erlendirme tekniklerinin yüzdelik da¤›l›m›

33..44-- FFeenn BBiillggiissii ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinniinn BBiiyyoolloojjii KKoonnuullaarr››nn››nn ÖÖ¤¤rreettiimmiinnddee YYaarraarrllaannaa--
bbiilleecceekklleerrii AArraaçç--GGeerreeççlleerriinn YYeetteerrlliilliikklleerrii vvee KKuullllaann››llmmaa SS››kkll››kkllaarr›› 

Fen bilgisi ö¤retmenlerinin biyoloji konular›n›n ö¤retiminde yararlanabilecek-
leri araç gereçleri kullanma s›kl›klar› ile ilgili bulgular Tablo 5’te verilmifltir.

Tablo 5: Fen bilgisi dersindeki biyoloji konular›n›n ö¤retiminde yararlan›labi-
lecek araç gereçlerin kullan›lma s›kl›klar›na iliflkin ö¤retmen görüfllerinin yüzdelik
da¤›l›m›
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Her zaman Ara s›ra Hiçbir zaman
f % f % f %

1. Klasik soru (uzun cevapl›) 14 22.2 27 42.9 22 34.9
2. Klasik soru (k›sa cevapl›) 37 58.7 21 33.3 5 7.9
3. Do¤ru-yanl›fl 11 17.5 25 39.7 27 42.9
4. Efllefltirmeli 7 11.1 23 36.5 33 52.4
5. Doldurmal› (boflluk tamamlamal›) 16 25.4 32 50.8 15 23.8
6. Çoktan seçmeli 34 54.0 24 38.1 5 7.9
7. Birkaç soru tipinin bir arada kullan›lmas› 29 46.0 24 38.1 10 15.9
8. Sözlü s›nav 13 20.6 31 49.2 19 30.2
9. Gözlem 21 33.3 35 55.6 7 11.1

Her zaman Ara s›ra Hiçbir zaman
f % f % f %

1. Ders kitab› 50 79.4 13 20.6 0 0
2. Yard›mc› kitaplar 35 55.6 28 44.4 0 0
3. Yaz› tahtas›, tebeflir vb 59 93.7 4 6.3 0 0
4. Do¤adan getirilmifl canl›  varl›klar  7 11.1 48 76.2 8 12.7
5. Do¤adan getirilmifl cans›z  varl›klar 9 14.3 49 77.8 5 7.9
6. Gerçek eflya ve modeller                               36 57.1 22 34.9 5 7.9
7. Sinema filmleri, hareketli ve sesli filmler 8 12.7 17 27.0 38 60.3
8. Foto¤raf, film, resim, basit çizim 16 25.4 30 47.6 17 27.0
9. Tepegöz, slayt   12 19.0 18 28.6 33 52.4
10. Mikroskop 25 39.7 28 44.4 10 15.9
11. Bilgisayar 0 0 12 19.0 51 81.0
12. Kavram haritalar› 11 17.5 24 38.1 28 44.4

                              



Tablo 5’te görüldü¤ü gibi ö¤retmenlerin %93.7’si yaz› tahtas› ve tebefliri,
%79.4’ü ders kitaplar›n›, %57.1’i ise gerçek eflya ve modelleri her zaman kullanmak-
tad›r. Biyoloji konular›n›n ö¤retiminde ö¤retmenlerin %81’i bilgisayarlardan, %60.3’ü
sinema filmleri, hareketli ve sesli filmlerden, %52.4’ü ise tepegöz ve slaytlardan hiç-
bir zaman yararlanmamaktad›r. 

Fen bilgisi ö¤retmenlerinin biyoloji konular›n›n ö¤retiminde kullan›lan ders
araçlar›n›n yeterliliklerine iliflkin görüflleri ile ilgili bulgular Tablo 6’da verilmifltir.

Tablo 6: Fen bilgisi dersindeki biyoloji konular›n›n ö¤retiminde kullan›lan
ders araçlar›n›n yeterliliklerine iliflkin ö¤retmen görüfllerinin yüzdelik da¤›l›m›

Tablo 6’da görüldü¤ü gibi ö¤retmenlerin %73’ü okullar›nda modellerin,
%63.5’i tepegözün bulundu¤unu, %92.1’i slayt makinesinin, %77.6’s› bilgisayar›n,
%71.4’ü sinema filmleri, CD’ler,  hareketli ve sesli filmlerin bulunmad›¤›n› belirtmifl-
lerdir.

33..55-- FFeenn BBiillggiissii ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinniinn BBiiyyoolloojjii KKoonnuullaarr››nn››nn ÖÖ¤¤rreettiimmiinnddee KKaarrflfl››llaaflfltt››kk--
llaarr›› SSoorruunnllaarr 

Fen bilgisi dersinde yer alan biyoloji konular›n›n ö¤retilmesinde ö¤retmenle-
rin karfl›laflt›klar› sorunlara iliflkin görüflleri ile ilgili bulgular Tablo 7’de verilmifltir.

Tablo 7: Fen bilgisi dersindeki biyoloji konular›n›n ö¤retiminde karfl›lafl›lan
sorunlara iliflkin ö¤retmen görüfllerinin  yüzdelik da¤›l›m› 

‹‹llkköö¤¤rreettiimm OOkkuullllaarr››nnddaakkii FFeenn BBiillggiissii DDeerrssiinnddee YYeerr AAllaann BBiiyyoolloojjii KKoonnuullaarr››nn››nn ÖÖ¤¤rreettiimmiinnddee ...... u

u MMiillllîî EE¤¤iittiimm u Say› 172  u Güz/2006221166

Evet Hay›r
f % f %

1. Tepegöz 40 63.5 23 36.5
2. Slayt makinesi 5 7.9 58 92.1
3. Teyp  23 36.5 40 63.5
4. Televizyon 34 54.0 29 46.0
5. Video 23 36.5 40 63.5
6. Foto¤raf,resim,flema   33 52.4 30 47.6
7. Bilgisayar 28 22.4 35 77.6
8. Sinema filmleri, hareketli ve sesli filmler, CD’ler              18 28.6 45 71.4
9. Modeller  (hücre modeli vb) 46 73.0 17 27.0
10.Gerçek eflyalar (Canl› ve cans›z materyal )     30 47.6 33 52.4

Kat›l›yorum Karars›z›m Kat›lm›yorum
f % f % f %

1. Ders kitab› bulam›yoruz. 5 7.9 5 7.9 53 84.1
2. Yard›mc› kaynaklar (laboratuvar  k›lavuzu, dergi, ansiklopedi vb) 

bulam›yoruz. 13 20.6 10 15.9 40 63.5
3. Fen bilgisi ders kitaplar› içerik aç›s›ndan yetersiz. 41 65.1 10 15.9 12 19.0
4. Fen bilgisi ders kitaplar›nda konular ö¤renci seviyesinin üzerinde 

ifllenmifltir. 20 31.7 13 20.6 30 47.6
5. Ö¤renciler fen bilgisi dersinin önemini yeterince bilmiyor. 43 68.3 10 15.9 10 15.9
6. Ö¤renciler fen bilgisi dersi içerisinde yer alan biyoloji  konular›n› 

ilgi çekici bulmuyor. 13 20.6 15 23.8 35 55.6
7. Ö¤retim yöntemleri aç›s›ndan kendimi yetersiz buluyorum. 7 11.1 12 19.0 44 69.8
8. Ölçme ve de¤erlendirme teknikleri aç›s›ndan kendimi yetersiz 

buluyorum. 5 7.9 11 17.5 47 74.6
9. Ö¤retim program›nda yer alan konular hakk›nda kendimi yetersiz 

buluyorum. 5 7.9 6 9.5 52 82.5
10. Her konuyu destekleyecek flekilde deney yapam›yorum. 34 54.0 11 17.5 18 28.6
11. Fen bilgisi program›n› uygulanabilir bulmuyorum. 15 23.8 17 27.0 31 49.2
12. S›n›flar çok kalabal›k. 18 28.6 5 7.9 40 63.5
13. Gezi-gözlem ve inceleme çal›flmalar› için gerekli imkanlara sahip de¤iliz. 42 66.7 6 9.5 15 23.8
14. Haftal›k fen bilgisi ders saati yetersiz. 47 74.6 5 7.9 11 17.5
15. Laboratuvar araçlar› yetersiz. 33 52.4 6 9.5 33 38.1

                        



Tablo 7’de görüldü¤ü gibi ö¤retmenlerin %74.6’s› haftal›k fen bilgisi ders sa-
atinin yetersiz oldu¤unu, %68,3’ü ö¤rencilerin fen bilgisi dersinin önemini yeterince
bilmediklerini, %66,7’si gezi-gözlem ve inceleme çal›flmalar› için gerekli imkanlara
sahip olmad›klar›n›, %65,1’i fen bilgisi ders kitaplar›n›n içerik aç›s›ndan yetersiz ol-
du¤unu, %54’ü her konuyu destekleyecek flekilde deney yapamad›klar›n›, %52.4’ü la-
boratuvar araçlar›n›n yetersiz oldu¤unu belirtmifllerdir.

33..66-- ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn BBiiyyoolloojjii KKoonnuullaarr››nn›› ÖÖ¤¤rreennmmeeddee YYaaflflaadd››kkllaarr›› SSoorruunnllaarr

Fen bilgisi dersinde yer alan biyoloji konular›n› ö¤renmede ö¤rencilerin karfl›-
laflt›klar› sorunlara iliflkin görüflleri ile ilgili bulgular Tablo 8’de verilmifltir.

Tablo 8: Fen bilgisi dersindeki biyoloji konular›n›n ö¤retiminde karfl›lafl›lan
sorunlar hakk›ndaki ö¤renci görüflleri

Tablo 8’e göre ö¤rencilerin %61’i gezi-gözlem ve inceleme çal›flmalar› için ge-
rekli imkanlar›n sa¤lanmad›¤›n›, %42,6’s› fen bilgisi ders kitaplar›nda biyoloji konu-
lar›n›n yeterince aç›klay›c› haz›rlanmam›fl oldu¤unu, %41,4’ü biyoloji konular›nda
çok miktarda yabanc› (Latince) kavramlara yer verilmekte oldu¤unu ve %40,2’si de-
neyleri kendi kendilerine yapmalar› için f›rsat sunulmad›¤›n› belirtmifllerdir.

33..77-- FFeenn BBiillggiissii ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinniinn HHiizzmmeett--‹‹ççii EE¤¤iittiimm ‹‹hhttiiyyaaççllaarr›› 

Fen bilgisi dersinde yer alan biyoloji konular›n›n ö¤retiminde ö¤retmenlerin
hizmet içi e¤itim ihtiyaçlar›na iliflkin görüflleri ile ilgili bulgular Tablo 9’da verilmifl-
tir.

u ÜÜmmiitt KKuummbb››ççaakk // NN.. GGöökkbbeenn AAtt››llbboozz // SSeellaahhaattttiinn SSaallmmaann
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Çok do¤ru Do¤ru Karars›z›m Yanl›fl Çok yanl›fl

f % f % f % f % f %

1. Ders kitab› bulam›yoruz. 4 2.4 10 6.1 11 6.7 68 41.5 71 43.3

2. Yard›mc› kaynaklar (laboratuvar k›lavuzu, 
dergi, ansiklopedi vb) bulam›yoruz. 31 18.9 30 18.3 11 6.7 55 33.5 37 22.6

3. Fen bilgisi ders kitaplar›ndaki biyoloji konu-
lar› seviyemizin üzerinde haz›rlanm›flt›r.   14 8.5 15 9.1 26 15.9 58 35.4 51 31.1

4. Fen bilgisi ders kitaplar›nda biyoloji konu-
lar› yeterince aç›klay›c› haz›rlanmam›flt›r. 37 22.6 33 20.1 24 14.6 44 26.8 26 15.9

5. Biyoloji konular›n› ancak ezberleyerek 
ö¤renebiliyoruz. 20 12.2 14 8.5 28 17.1 64 39.0 38 23.2

6. Biyoloji konular›nda çok miktarda yabanc› 
(Latince) kavramlara yer verilmektedir. 33 20.1 35 21.3 26 15.9 40 24.4 30 18.3

7. Fen bilgisi dersi içerisinde yer alan biyoloji 
konular›n› ilgi çekici bulmuyorum. 9 5.5 12 7.3 22 13.4 57 34.8 64 39.0

8. Ö¤retmenimiz her konuyu destekleyecek 
flekilde deney yapm›yor. 13 7.9 37 22.6 22 13.4 44 26.8 48 29.3

9. Deneyleri kendi kendimize yapmam›z  
için f›rsat sunulmuyor. 25 15.2 41 25.0 20 12.2 40 24.4 38 23.2

10.Fen bilgisi dersi içerisinde yer alan biyoloji
konular›n›n günlük yaflant›m›zla ba¤› 
kurulmuyor. 7 4.3 18 11.0 37 22.6 49 29.6 53 32.3

11.S›n›f›m›z çok kalabal›k. 16 9.8 23 14.0 12 7.3 45 27.4 68 41.5

12.Gezi-gözlem ve inceleme çal›flmalar› 
için gerekli imkanlar sa¤lanm›yor. 48 29.3 52 31.7 26 15.9 22 13.4 16 9.8

                              



Tablo 9: Fen bilgisi dersindeki biyoloji konular›n›n ö¤retilmesinde hizmet içi
e¤itim ihtiyaçlar›na iliflkin ö¤retmen görüfllerinin  yüzdelik da¤›l›m›

Tablo 9’da görüldü¤ü gibi ö¤retmenlerin %41.3’ü ça¤dafl ö¤retim yöntem ve
tekniklerini, %20.6’s› ça¤dafl ölçme ve de¤erlendirme tekniklerini ö¤renmek, %52.4’ü
biyoloji konular›n›n ö¤retiminde laboratuvar çal›flmalar›n› daha etkin k›lmak amac›y-
la, %14.3’ü biyoloji konular›n›n ö¤retiminde s›n›f yönetimi alan›nda ve %17.5’i ise bi-
yoloji konular›n›n ö¤retimi konusunda hizmet içi e¤itime ihtiyaç duymaktad›rlar.

33..88-- FFeenn BBiillggiissii ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinniinn BBiiyyoolloojjii KKoonnuullaarr››nn››nn ÖÖ¤¤rreettiimmiinnddee LLaabboorraattuu--
vvaarr ÇÇaall››flflmmaallaarr›› vvee LLaabboorraattuuvvaarr YYeetteerrlliilliikklleerrii HHaakkkk››nnddaakkii GGöörrüüflfllleerrii  

Fen bilgisi ö¤retmenlerinin okullarda laboratuvar bulunma durumlar›na ilifl-
kin görüflleri Tablo 10’da verilmifltir.

Tablo 10: Okullarda laboratuvar bulunma durumlar›na iliflkin ö¤retmen gö-
rüfllerinin yüzdelik da¤›l›m›

Tablo 10’da görüldü¤ü gibi okullar›m›z›n %39.7’sinde laboratuvar bulunma-
maktad›r.

Fen bilgisi ö¤retmenlerinin biyoloji konular›n›n ö¤retiminde deney yapma
s›kl›klar› ile ilgili bulgular Tablo 11’de verilmifltir.

Tablo 11: Biyoloji konular›n›n ö¤retiminde laboratuvar kullan›m› hakk›ndaki
ö¤retmen görüfllerinin yüzdelik  da¤›l›m›

Tablo 11’de görüldü¤ü gibi ö¤retmenlerin %9.5’i hiçbir zaman deney yapma-
d›¤›n›, %66.7’si ise ara s›ra deney yapt›¤›n› belirtmifltir.

Fen bilgisi ö¤retmenlerinin biyoloji konular›n›n ö¤retiminde deney yap›lma-
mas›n›n nedenleri hakk›ndaki görüflleri ile ilgili bulgular Tablo 12’de verilmifltir.

‹‹llkköö¤¤rreettiimm OOkkuullllaarr››nnddaakkii FFeenn BBiillggiissii DDeerrssiinnddee YYeerr AAllaann BBiiyyoolloojjii KKoonnuullaarr››nn››nn ÖÖ¤¤rreettiimmiinnddee ...... u

u MMiillllîî EE¤¤iittiimm u Say› 172  u Güz/2006221188

f %

Ça¤dafl ö¤retim yöntem ve tekniklerini ö¤renmek için hizmet içi e¤itime ihtiyaç 
duyuyorum. 26 41.3

Ça¤dafl ölçme ve de¤erlendirme tekniklerini ö¤renmek için hizmet içi e¤itime ihtiyaç 
duyuyorum. 13 20.6

Biyoloji konular›n›n ö¤retiminde laboratuvar çal›flmalar›n› daha etkin k›lmak amac›yla  
hizmet içi e¤itime ihtiyaç duyuyorum. 33 52.4

Biyoloji konular›n›n ö¤retiminde s›n›f yönetimi alan›nda hizmet içi e¤itime ihtiyaç 
duyuyorum. 9 14.3

Biyoloji konular›n›n ö¤retimi konusunda hizmet içi e¤itime ihtiyaç duyuyorum. 11 17.5

Evet Hay›r

f % f %

Okulunuzda laboratuvar var m›? 38 60.3 25 39.7

Her zaman     Ara s›ra     Hiçbir zaman

f % f % f %

Biyoloji konular›n›n ö¤retiminde deney yapmaya yer 
veriyor musunuz? 15 23.8 42 66.7 6 9.5

                        



Tablo 12: Biyoloji konular›n›n ö¤retiminde deney yap›lamamas›n›n nedenleri
hakk›ndaki ö¤retmen görüfllerinin yüzdelik da¤›l›m›

Tablo 12’ye göre fen bilgisi ö¤retmenlerinin biyoloji konular›n›n ö¤retimi s›ra-
s›nda deney yapamamalar›n›n en önemli nedeni okulda deney yapma olanaklar›n›n
yeterli olmamas›d›r.

Fen bilgisi ö¤retmenlerinin biyoloji konular›n›n ö¤retiminde kullan›lan labo-
ratuvar araç gereçlerinin yeterlilikleri ile ilgili bulgular Tablo 13’te verilmifltir.

Tablo 13: Biyoloji konular›n›n ö¤retiminde kullan›lan laboratuvar araç gereç-
lerinin yeterliliklerine  iliflkin ö¤retmen görüfllerinin yüzdelik da¤›l›m›

Tablo 13’te görüldü¤ü gibi ö¤retmenlerin %44’ü okullar›nda mikroskobun ye-
terli düzeyde, %60’›ndan daha fazlas› lam, lamel, büyüteç, deney tüpü, k›skaç, beher
ve damlal›¤›n yeterli düzeyde, %60’›ndan daha az› ise di¤er malzemelerin yeterli dü-
zeyde bulundu¤unu belirtmifllerdir.   

Fen bilgisi ö¤retmenlerinin biyoloji konular›n›n ö¤retiminde deney yap›l›rken
kulland›klar› yöntemlerle ilgili bulgular Tablo 14’te verilmifltir.

u ÜÜmmiitt KKuummbb››ççaakk // NN.. GGöökkbbeenn AAtt››llbboozz // SSeellaahhaattttiinn SSaallmmaann
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f %

1. Deneylerin uzun süre almas› 8 12.7

2. S›n›flar›n kalabal›k olmas› 5 7.9

3. Okulda deney yapma olanaklar›n›n yeterli olmamas› 11 17.5

4. Deney araç gereçlerini kullanma f›rsat› verilmemesi 1 1.6

Yeterli               Yetersiz Hiç yok

f % f % f %

1. Mikroskop 28 44.4 25 39.7 10 15.9

2. Lam 51 81 6 9.5 6 9.5

3. Lamel 50 79.4 6 9.5 7 11.1

4. Büyüteç 44 69.8 10 15.9 9 14.3

5. Deney tüpü 46 73.0 12 19.0 5 7.9

6. K›skaç 41 65.1 15 23.8 7 11.1

7. Beher 42 66.7 12 19.0 9 14.3

8. Erlenmayer 35 55.6 19 30.2 9 14.3

9. Pipet 37 58.7 16 25.4 10 15.9

10. Çözeltiler 31 49.2 17 27.0 15 23.8

11. Mezür 28 44.4 18 28.6 17 27.0

12. Damlal›k 40 63.5 12 19.0 11 17.5

13. Ölçülü silindir 35 55.6 20 31.7 8 12.7

14. Pens 29 46.0 18 28.6 16 25.4

15. Bistüri 30 47.6 17 27.0 16 25.4

16. Diseksiyon i¤nesi 22 34.9 19 30.2 22 34.9

17. Diseksiyon küveti 21 33.3 16 25.4 26 41.3

18. Petri kab› 24 38.1 17 27.0 22 34.9

19. PH metre 21 33.3 12 19.0 30 47.6

20. Kimyasal maddeler 37 58.7 12 19.0 14 22.2

                    



Tablo 14: Biyoloji konular›n›n ö¤retiminde deney yap›l›rken kulland›klar›
yöntemlere iliflkin ö¤retmen görüfllerinin yüzdelik da¤›l›m›

Tablo 14’te görüldü¤ü gibi ö¤retmenlerin %88.8’i “Deneyi bir düzenek halin-
de yaparak, ö¤rencilerin hepsine bu düzenek üzerinde anlat›yorum” fleklinde görüfl
bildirmifllerdir.

33.. 99-- OOkkuull YYöönneettiimmii vvee VVeelliilleerriinn YYaarrdd››mmllaarr›› HHaakkkk››nnddaakkii ÖÖ¤¤rreettmmeenn GGöörrüüflfllleerrii    

Fen bilgisi ö¤retmenlerinin biyoloji konular›n›n ö¤retiminde okul yönetimi ve
velilerin yard›mlar› hakk›ndaki görüflleri ile ilgili bulgular Tablo 15’te verilmifltir.

Tablo 15: Biyoloji konular›n›n ö¤retiminde okul yönetimi ve velilerin yard›m-
lar› hakk›ndaki ö¤retmen görüfllerinin yüzdelik da¤›l›m›

Tablo 15’te görüldü¤ü gibi ö¤retmenler, okul yönetiminin daha çok fen bilgi-
si laboratuvar›n›n ve okul kütüphanesinin gelifltirilmesini sa¤lamada etkili oldu¤unu
belirtmektedirler. Velilerin yard›mlar› hakk›nda ö¤retmenlerin genel olarak görüflle-
ri olumsuzdur.

‹‹llkköö¤¤rreettiimm OOkkuullllaarr››nnddaakkii FFeenn BBiillggiissii DDeerrssiinnddee YYeerr AAllaann BBiiyyoolloojjii KKoonnuullaarr››nn››nn ÖÖ¤¤rreettiimmiinnddee ...... u

u MMiillllîî EE¤¤iittiimm u Say› 172  u Güz/2006222200

f %

1. Deneyi bir düzenek halinde yaparak ö¤rencilerin hepsine bu düzenek üzerinde 
anlat›yorum. 56 88.8

2. Deneyi yaz›l› olarak veriyorum, ö¤renciler ifllem basamaklar›n› ad›m ad›m 
izleyerek yap›yorlar. 11 17.5

3. Deneyi önce kendim yap›yorum, daha sonra ö¤rencilerin kendi kendine 
yapmalar›n› sa¤l›yorum. 25 39.7

4. Sadece araç gereçleri ö¤rencilere veriyorum, ö¤renciler deneylerin ifllem 
basamaklar›n› kendileri belirleyerek yap›yorlar. 14 22.2

5. Ö¤rencilere hipotezi veriyorum, s›nama yoluyla do¤ru olup olmad›klar›n› 
kendileri buluyor. 9 14.3

Her zaman Ara s›ra Hiçbir  zaman

f % f % f %

1. Okul yönetimi çevre gezileri düzenlerken, ö¤retmene 
yard›mc› olur. 24 38.1 22 34.9 17 27.0

2. Okul yönetimi laboratuvarda canl› hayvan beslen-
mesine izin verir ve gerekli alt yap›y› haz›rlar.      11 17.5 8 12.7 44 69.8

3. Okul yönetimi, fen bilgisi seras› kurarak gerekli 
çal›flmalar›n yap›lmas›  için öncülük eder. 7 11.1 16 25.4 40 63.5

4. Okul yönetimi, fen bilgisi laboratuvar›n›n kurulmas› 
ve  gelifltirilmesini sa¤lar. 33 52.4 17 27.0 13 20.6

5. Okul yönetimi, okul kütüphanesine ve laboratuvar›na 
biyoloji konular›yla ilgili kitap ve dergileri temin eder. 27 42.9 21 33.3 15 23.8

6. Veliler, evde ö¤rencilerin deney ve gözlemler yapma-
lar›na yard›mc› olur. 7 11.1 19 30.2 37 58.7

7. Veliler, okul yönetimine gezi, gözlem ve incelemeler 
yap›lmas› için yard›mc› olur. 5 7.9 24 38.1 34 54.0

8. Veliler, okul kütüphanesine biyoloji konular›yla ilgili 
kitap ve dergiler kazand›rarak okul kütüphanesinin 
geliflmesine yard›mc› olur. 5 7.9 10 15.9 48 76.2

9. Veliler, ö¤rencilerde biyoloji bilincinin oluflturulma- 
s›nda okul ile ifl birli¤i yapar. 5 7.9 11 17.5 47 74.6

                        



33.. 1100-- OOkkuull YYöönneettiimmii vvee VVeelliilleerriinn YYaarrdd››mmllaarr›› HHaakkkk››nnddaakkii ÖÖ¤¤rreennccii GGöörrüüflfllleerrii      

Ö¤rencilerin biyoloji konular›n›n ö¤retiminde okul yönetimi ve velilerin yar-
d›mlar› hakk›ndaki görüflleri ile ilgili bulgular Tablo 16’da verilmifltir. 

Tablo 16: Biyoloji konular›n›n ö¤retiminde okul yönetimi ve velilerin yard›m-
lar› hakk›ndaki  ö¤renci görüfllerinin yüzdelik da¤›l›m› 

Tablo 16’daki verilere göre ö¤rencilerin genellikle okul idaresi ve velilerin yar-
d›mlar› hakk›nda genel olarak olumsuz görüfllere sahip olduklar› sonucuna var›lm›fl-
t›r.

44.. SSoonnuuççllaarr vvee TTaarrtt››flflmmaa

1. Ö¤retmenler ve ö¤renciler, biyoloji konular›n›n ö¤rencilerde beklenen dav-
ran›fl de¤iflikliklerini yüksek oranda oluflturdu¤unu belirtmektedirler. Ancak insanla-
r›m›z›n do¤aya ve canl›lara karfl› davran›fllar›n› gözlemledi¤imiz zaman söz konusu
davran›fllara tam olarak ulafl›ld›¤›n› söyleyemeyiz.

2. Bu çal›flma sonucunda, ö¤retmenlerin ço¤unlu¤unun biyoloji konular›n›n
ö¤retiminde s›ras›yla; soru-cevap, düz anlat›m ve problem çözme yöntemlerini her
zaman; laboratuvar, proje, kubafl›k çal›flma, rol oynama, tart›flma ve gösteri yöntem-
lerini ara s›ra; gezi-gözlem yöntemini ise çok az kulland›klar› ortaya ç›km›flt›r. Ekici
(1996), çal›flmas›nda biyoloji ö¤retmenlerinin en çok kulland›klar› yöntemlerin s›ra-
s›yla anlat›m, soru-cevap ve laboratuvar yöntemleri oldu¤unu tespit etmifltir. Bu yön-
temleri önem derecelerine göre gösteri, problem çözme, grup çal›flmas›, bireysel çal›fl-
ma ve proje yöntemi izlemifltir.
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Çok do¤ru Do¤ru Karars›z›m Yanl›fl Çok yanl›fl

f % f % f % f % f %

1. Okul yönetimi ve fen bilgisi ö¤retmeni, 
biyoloji konular›yla ilgili çevre gezileri 
düzenler. 10 6.1 12 7.3 16 9.8 59 36.0 67 40.9

2. Okul yönetimi, laboratuvarda canl› 
hayvan  beslenmesine izin verir ve 
gerekli alt  yap›y› haz›rlar. 4 2.4 12 7.3 11 6.7 38 23.2 99 60.4

3. Okul yönetimi, fen bilgisi seras› kurarak 
gerekli çal›flmalar›n yap›lmas› için 
öncülük eder. 12 7.3 11 6.7 28 17.1 46 28.0 67 40.9

4. Okul yönetimi, fen bilgisi laboratuvar›n›n 
kurulmas› ve gelifltirilmesini sa¤lar. 25 15.2 20 12.2 25 15.2 53 32.3 41 25.0

5. Okul yönetimi, okul kütüphanesine ve 
laboratuvar›na biyoloji konular›yla ilgili 
kitap ve dergileri temin eder. 25 15.2 24 14.6 25 15.2 56 34.1 34 20.7

6. Velilerimiz, evde de deney ve gözlemler 
yapmam›za yard›mc› oluyor. 11 6.7 28 17.1 23 14.0 37 22.6 65 29.6

7. Velilerimiz, okul yönetimine fen bilgisi 
derslerinde gezi, gözlem ve incelemeler 
yapmam›z için yard›mc› oluyor. 6 3.7 20 12.2 19 11.6 54 32.9 65 39.6

8. Veliler, okul kütüphanesine biyoloji 
konular›yla ilgili kitap ve dergiler 
kazand›rarak okul kütüphanesinin 
geliflmesine yard›mc› olur. 13 7.9 12 7.3 27 16.5 47 28.7 65 39.6

                             



3. Ö¤retmenlerin ço¤unlu¤u, k›sa cevapl› klasik, çoktan seçmeli ve birkaç so-
ru tipinin bir arada kullan›lmas› tekni¤ini s›kl›kla; uzun cevapl› klasik, doldurmal›
(boflluk tamamlamal›), sözlü s›nav ve gözlem tekniklerini ara s›ra; do¤ru-yanl›fl ve efl-
lefltirmeli soru tipini ise çok az kullanmaktad›rlar. 

4. Okullar›m›z›n fen bilgisi derslerinde özellikle biyoloji konular›n›n ö¤reti-
minde kullan›lacak baz› araç gereçlerden yoksun olduklar›n›, bu nedenle de ö¤ret-
menlerin biyoloji konular›n›n ö¤retiminde yeteri kadar araç gereç kullanamad›klar›-
n› söyleyebiliriz. Biyoloji konular›n›n ö¤retiminde ö¤retmenlerin en fazla kulland›k-
lar› araç gereçlerin yaz› tahtas›, tebeflir, ders kitaplar› ve yard›mc› kitaplar oldu¤u gö-
rülmektedir. Bilgisayar, sinema filmleri, hareketli ve sesli filmler, tepegöz ve slaytlar
çok az kullan›lmaktad›r. 

5. Fen bilgisi ders kitaplar› içerik aç›s›ndan yetersizdir. 
6. Gezi, gözlem ve inceleme çal›flmalar› için gerekli imkanlar sa¤lanamamak-

tad›r.
7. Haftal›k fen bilgisi ders saati yetersizdir. 
8. Fen bilgisi ö¤retmenleri en çok ö¤retim yöntem ve tekniklerini ö¤renmek

için hizmet içi e¤itime ihtiyaç duyduklar›n› belirtmifllerdir. Ekici (2001) taraf›ndan ya-
p›lan çal›flmada da biyoloji ö¤retmenlerinin %36.7’sinin hizmet-öncesi dönemde ö¤-
retim yöntemleri konusunda ders almad›klar› ve biyoloji ö¤retiminde kullan›lmas›
gereken teorik ve uygulamal› yöntemler hakk›nda yeterli bilgi düzeyine sahip olma-
d›klar› belirlenmifltir. Bu sonuçlar, hizmet öncesi e¤itim dönemlerinde ö¤retmen
adaylar›n›n ö¤retim yöntem ve teknikleri konular›nda yeterli düzeyde bilgilendiril-
medikleri izlenimini vermektedir. 

9. Çal›flma sonucunda, ilkö¤retim okullar›n›n %40’›nda laboratuvar olmamas›
ve laboratuvar araç gereçlerinin yetersizli¤i sebebiyle laboratuvar uygulamalar›na
yeterince yer verilemedi¤i tespit edilmifltir. Yap›lan baflka bir araflt›rmada da, ö¤ret-
menlerin ço¤unlu¤unun (% 66), fen bilgisi dersinde deneylere yeterince yer verme-
dikleri belirlenmifltir (Çakal, 1994). Erten’e (1991) göre, deneylerin yap›lmama sebep-
leri aras›nda müfredat› yetifltirmek için yeterli zaman›n bulunmamas›, s›n›flar›n kala-
bal›k olmas› da say›labilir. Afl›c› (1990) fen bilgisi derslerinde biyoloji alan›ndaki de-
neylerin yap›lmas›nda karfl›lafl›lan güçlükleri ortaya koymak amac›yla yapt›¤› araflt›r-
mada laboratuvarlar›n, araç-gereç ve deney materyallerinin yetersiz oldu¤unu ve uy-
gulamada yetersizliklerin görüldü¤ünü belirtmifltir. 

10. Ö¤retmenler ve ö¤renciler, okul yönetimi ve velilerin biyoloji konular›n›n
ö¤retiminde kendilerine yeterince yard›mc› olmad›klar›n› ifade etmifllerdir.

55.. ÖÖnneerriilleerr

1. Deney, araflt›rma ve gözlemlere dayal› biyoloji e¤itiminin verilmesi yönün-
de çal›flmalar yap›lmal›d›r. 

2. Çok modern donat›lm›fl laboratuvarlar bulunmasa bile konulara uygun fle-
kilde planlanm›fl daha basit uygulamalar›n yap›lmas› yoluna gidilmelidir. 

3.Ça¤dafl biyoloji e¤itimi alan›nda farkl› yöntem ve uygulamalar› düzenleye-
bilecek donan›mda ö¤retmen yetifltirilmesine öncelik verilmelidir.

4. Ö¤retmenlere, ö¤retim yöntem ve teknikleri konular›nda hizmet içi e¤itim
kurslar› düzenlenmelidir. 

5.Her ilkö¤retim okulunda fen bilgisi laboratuvar› aç›lmal›, mevcut  laboratu-
varlar›n araç-gereç ihtiyaçlar› tam olarak sa¤lanmal›d›r. 
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6. Slayt, tepegöz, e¤itici filmler, bilgisayar programlar› gibi araç gereçlerin
okullarda aktif olarak kullan›labilmesi için gerekli imkanlar sa¤lanmal›d›r.

7. Haftal›k fen bilgisi ders saati art›r›lmal› ve uygulama çal›flmalar› yap›lmas›
için gerekli zaman ve imkanlar sa¤lanmal›d›r.

8. Ders kitaplar›nda, konular›n ö¤renci düzeyini aflan ayr›nt›lar› yerine, gün-
lük hayatta karfl›lafl›labilecek merak uyand›r›c› bilgi ve olaylar üzerinde durulmal›-
d›r. 

9. Veliler, okul yönetimleri ve ö¤retmenler ile s›k s›k görüflerek ö¤rencilerin
okul içi ve okul d›fl› çal›flmalar›nda  etkin olarak yer almal›d›rlar.
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AAbbssttrraacctt

This study has been performed in order to determine the issues encoun-
tered in teaching of the biology subjects included in the lesson of science at the
elementary schools. The study has been realized through questionnaires appli-
ed to 63 science teachers performing their mission at the elementary schools at
the town of Sorgun and the town of Yerköy affiliated with the province center
of Yozgat and with 164 students totally attending to 8th grade of the elementary
school at the town of Sorgun in 2002-2003 instructional year. As a result of data
analysis, it has been determined that a great number of issues were being enco-
untered in the teaching of biology subjects involved in the lesson of science.
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