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ÖÖzzeett

Bu çal›flman›n amac›, ö¤rencilerin görüfllerine bafl vurarak, fen bilgisi
ö¤retmenlerinin yap›land›rmac›l›¤› esas alan ö¤retim yöntem ve tekniklerini
derslerde ne derece kulland›klar›n› tespit etmektir. Bu amaçla, de¤iflik ülkeler-
de kullan›lm›fl benzer ölçme araçlar›ndan yararlan›larak ülkemiz flartlar›na uy-
gun bir ölçme arac› gelifltirilmifltir. Konunun uzmanlar› taraf›ndan incelenen ve
güvenirlik tespiti yap›lan bu ölçme arac›, 6 farkl› ilkö¤retim okulunun 7. ve 8. s›-
n›f ö¤rencilerine uygulanm›flt›r. Genel ö¤retim yöntemleri, özel ö¤retim yön-
temleri, alan bilgisi ve ölçme-de¤erlendirme bölümleri alt›ndaki 24 ifadeye kar-
fl›l›k al›nan sonuçlar, ö¤rencilerin bu konularda ö¤retmenlerini baflar›l› bulduk-
lar› ancak özel ö¤retim yöntemleri aç›s›ndan di¤erlerine göre daha zay›f bul-
duklar› ortaya ç›km›flt›r.

AAnnaahhttaarr SSöözzccüükklleerr:: Yap›land›rmac›l›k, özel ö¤retim yöntemleri, fen ve
teknoloji ö¤retimi ve ö¤renci görüflleri

GGiirriiflfl

Yüzy›llard›r araflt›rmac›lar ö¤renmenin ne oldu¤u, nas›l olufltu¤u sorusunu
tart›flm›fllard›r. Bu konuda birçok görüfl öne sürülmüfltür. Bunlardan birisi Türkçe’de
“yap›land›rmac›l›k, oluflturmac›l›k, bütünlefltiricilik, zihinde yap›lanma, yap›salc›l›k”
gibi de¤iflik isimlerle adland›r›lan “constructivism”dir. Bu makalede “constructi-
vism” için “yap›land›rmac›l›k” adland›rmas› kullan›lm›flt›r. Bu yaklafl›m›n özünde
ö¤renen bireyi aktif bir flekilde sürece dahil etmektir ve etkin bir flekilde uygulanma-
s› için ö¤retmene büyük sorumluluklar düflmektedir. Yap›land›rmac› fen ö¤retmeni-
nin üstlendi¤i sorumluluk, derse girip kitaptaki bilgileri ö¤rencilere aktaran bir ö¤ret-
menin üstlendi¤i sorumluluktan daha a¤›rd›r ve rolü de geleneksel fen ö¤retmeninin
rolünün neredeyse tam tersidir. 

Yap›land›rmac› fen ö¤retmeni ö¤rencilerle iyi iletiflim kurabilen, ö¤renci psi-
kolojisi ve ö¤renme teorilerine hakim, s›n›fta dinamik bir ö¤renme ortam› yaratan, bu
ortam› yöneten, yönlendirebilen bir ö¤retmendir. Fakat, yap›land›rmac› fen ö¤retme-
ninin özelliklerinin en önemlisi, araflt›rmak ve keflfetmekten, yani bilim yapmaktan
hofllanmas›, bu heyecan› tafl›mas› ve ö¤rencilerine de hissettirebilmesidir. Yap›land›r-
mac› ö¤retmen, ö¤rencilerin küçük ama kendileri için çok anlaml› ve büyük olan ke-
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fliflerine heyecanla karfl›l›k verebilmeli, onlar› daha fazla merak etmeye yönlendirme-
lidir. Ö¤rencilerin bilim yapma sürecine efllik etmeli, onlar›n bilgilerini nas›l olufltur-
duklar›n› anlamaya çal›flmal›, yeri geldi¤inde etkili sorular sorarak ö¤rencilerin ö¤-
renme sürecini yönlendirmeli ve kolaylaflt›rmal›, gerekti¤inde ö¤rencileri do¤ru kay-
naklara yönlendirmelidir (K›l›ç, 2001).

Yukar›da belirtilen özellikler ö¤renmede yap›land›rmac› felsefeyi esas alan bir
ö¤retmende bulunmas› gereken vas›flardan baz›lar›d›r. Yap›land›rmac› fen ö¤retme-
ninde olmas› gereken bu özellikler kadar önemli olan bir baflka hususta ö¤retmenle-
rimizin bu vas›flar› tafl›y›p tafl›mad›klar›n›n tespit edilmesidir. Ö¤retmenler hakk›n-
da yap›lan araflt›rmalar de¤iflik veri kaynaklar›na dayal› olabilir. Bunlar›n aras›nda,
ö¤retmenlerin ö¤retim sürecinde yapt›¤› etkinliklerin ve sürecin kendisinin gözlen-
mesi, ö¤rencilerden bilgi toplanmas› veya ö¤retim sürecinin birer ürünü say›labilecek
ö¤rencilerin izlenmesi akla ilk gelebilecek örneklerdir. Bu çal›flmada, “ö¤rencilerden,
ö¤retmenlerinin ders iflleyifl süreci hakk›nda bilgi toplan›lmas›” esas al›nm›flt›r. Ö¤-
rencilerin ö¤retmenleri ve onlar›n ö¤retim becerileri hakk›ndaki görüflleri birkaç de-
¤iflik aç›dan önem tafl›maktad›r. Öncelikle ö¤rencilerin ö¤retmenleri hakk›ndaki gö-
rüflleri, onlar›n ilgili derse karfl› olan tutumlar›nda önemli bir yere sahiptir (Sözbilir,
2004). Bu metot ayr›ca, ö¤rencilerin dersi anlama ve ders iflleme sürecinin ö¤rencile-
rin biliflsel yap›lar›yla uyumlu yürüyüp yürümedi¤i hakk›nda da önemli ipuçlar› su-
nar . Ö¤renciler, ö¤renme sürecinin merkezinde ve onun en önemli ö¤esidir. Onlar
ö¤retmenlerini, arkadafllar›n›, kendilerini, ö¤renme sürecini yak›ndan ve birebir takip
ettiklerinden, s›n›f içerisinde gerçekleflen ö¤retim süreci hakk›nda araflt›rmac›lara
zengin ve çeflitli bilgiler sa¤layabilir (Tuan vd, 2000). Bu yüzden ö¤rencilerin görüfl-
lerine baflvurularak ö¤retim süreci hakk›nda birçok faydal› bilgi toplamak mümkün
olabilir. Ö¤renci görüfllerine baflvurularak veri toplamada onlar›n gözlemlerine daya-
narak ö¤retmenlerinin ders iflleme süreçlerini de¤erlendirmeleri istenir. Yap›lan arafl-
t›rmalar, ö¤rencilerin ö¤retmenlerini ve onlar›n ders iflleme süreçlerini de¤erlendir-
mede oldukça baflar›l› olduklar›n› göstermifltir (Knight ve Waxman, 1991). Bu tür ça-
l›flmalarda yap›land›rmac› ö¤retmenin sahip olmas› gereken özelliklerin bulundu¤u
bir ölçme arac› haz›rlanarak ö¤rencilere sunulur ve ö¤rencilerden ö¤retmenlerine da-
ir izlenimlerine göre bu ölçe¤i doldurmalar› istenir. Bu çal›flmada, ö¤rencilerin gö-
züyle fen ö¤retmenlerin derslerde kulland›klar› ö¤retim yöntem ve teknikleri tespit
edilerek yap›land›rmac›l›¤›n genel ilkelerini s›n›f içerisinde ne kadar yans›tabildikle-
ri belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r.

YYöönntteemm

Çal›flmada veriler Likert tipi bir ölçek kullan›larak toplanm›flt›r. Ölçe¤in gelifl-
tirilmesinde Tuan ve arkadafllar›n›n (2000) benzer bir araflt›rmada kulland›klar› öl-
çekten ve literatürde belirtilen (K›l›ç, 2001) yap›land›rmac› bir fen ö¤retmeninde ol-
mas› gereken niteliklerden yararlan›lm›flt›r. Fakat, Millî E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan
2005-6 e¤itim y›l›ndan itibaren ilkö¤retimin ilk kademesinde yürürlü¤e konan Fen ve
Teknoloji Müfredat› kapsam›nda a¤›rl›kl› olarak üzerinde durulmas› önerilen kavram
haritalar›, V diyagramlar›, proje, anlam çözümleme tablolar› vb. gibi strateji, yöntem
ve teknikler araflt›rman›n yap›ld›¤› dönemde henüz kullan›lmad›klar› için ölçekte yer
verilmemifltir. Ölçe¤in gelifltirilmesi sürecinde, ülkemiz e¤itim flartlar›, kültürel-soy-
sal yap› ve dil faktörleri göz önünde bulundurulmufltur. Ölçme arac›n›n gelifltirilme-
si sürecinde befl deneyimli fen ö¤retmeninin görüfllerine bafl vurulmufl, dil aç›s›ndan
da ölçme arac› iki dilbilimci taraf›ndan incelenmifl ve önerilen de¤ifliklikler do¤rultu-
sunda ölçek yeniden yap›land›r›lm›flt›r. Gelifltirilen ölçme arac› pilot bir çal›flma kap-
sam›nda iki farkl› s›n›ftan 50 ö¤renciye uygulanm›flt›r. Pilot ölçme arac›n›n güvenir-
lik katsay›s› (a=0,82) olarak bulunmufltur.  Daha sonra, ölçme arac›n›n pilot çal›flma
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olarak uyguland›¤› ö¤rencilerden 10 tanesi ile mülakat yap›larak ölçme arac› hakk›n-
daki görüflleri al›nm›fl ve ö¤rencilerin ölçme arac›nda anlamakta zorland›klar› bölüm-
ler yeniden düzenlenmifltir. Gelifltirilen ölçme arac›n›n son halinde, dört ana katego-
ri alt›nda (Genel Ö¤retim Etkinlikleri, Özel Ö¤retim Etkinlikleri, Alan Bilgisi ve Ölç-
me-De¤erlendirme) toplam 24 madde yer alm›flt›r. Ö¤rencilerden verilen ifadeye ka-
t›lmaya derecelerini 1(hiç), 2(bazen), 3(s›k s›k), 4(her zaman) olarak belirlenen dörtlü
bir ölçekte belirtmeleri istenmifltir. 

‹lk kategori (Genel Ö¤retim Etkinlikleri) ö¤retmenin kulland›¤› ö¤retim etkin-
liklerinin ö¤rencinin konuyu anlamas›nda ne derece faydal› olup olmad›¤›n› anlamak
için gelifltirilmifltir (1-7. sorular). ‹kinci kategoride (Özel Ö¤retim Etkinlikleri) ö¤ret-
menlerin dersi ifllerken dersi ilgi çekici hale getirmek için kulland›klar› aktiviteleri
(benzetme, gösteri deneyleri, de¤iflik örnekler ve çeflitli aç›klamalar) içerir (8-13. soru-
lar). Üçüncü kategoride (Alan Bilgisi), ö¤retmenin uzmanl›k alan› (fizik, kimya vb)
bilgisinin yeterlili¤i ile ilgili ö¤renci görüfllerine baflvurulmufltur (14-18. sorular). Dör-
düncü kategoride (Ölçme-De¤erlendirme), ö¤retmenlerin ö¤rencileri ünite, ders veya
daha k›sa süren etkinliklerdeki de¤erlendirme yeterliliklerini içermektedir (19-24. so-
rular). Araflt›rman›n yap›ld›¤› dönemde yeni Fen ve Teknoloji müfredat› kapsam›nda
ölçme-de¤erlendirme sürecinde yayg›n olarak kullan›lmas› önerilen ö¤renci ürün
dosyas›, proje ve raporlar, poster, kavram haritalar›, yap›land›r›lm›fl grid gibi araçla-
r›n kullan›m› yayg›n olmad›¤›ndan bunlara ölçekte yer verilmemifltir. Araflt›rmada
kullan›lan ölçek Ek’te verilmifltir.

ÖÖrrnneekklleemm

Bu çal›flma, Erzurum ilinde alt› ilkö¤retim okulundaki 461 ö¤renci (7. ve 8.s›-
n›f) ile yap›lm›flt›r. 6. s›n›f ö¤rencilerinin ölçekteki sorular› okuyup anlamakta zorla-
nabilecekleri düflünülerek araflt›rmaya dahil edilmemifllerdir. Ayr›ca baz› okullarda
7. ve 8. s›n›flar›n Fen ve Teknoloji derslerini farkl› ö¤retmenlerin yürütüyor olmalar›
ve baz› ö¤retmenlerin bu araflt›rmaya kat›lmakta isteksiz olmalar›ndan dolay› baz›
okullarda 7. s›n›flardan veri toplanamam›flt›r. Ö¤retmenler isteksizliklerinin sebebini
ö¤rencilerinin bu tür testleri do¤ru bir flekilde anlay›p dolduramama yönündeki en-
diflelerinden kaynakland›¤›n› ifade etmifllerdir. Araflt›rmada gönüllü kat›l›m›n esas
oldu¤u kabul edilerek bu s›n›flardan veri toplan›lmam›flt›r. Uygulama yap›lan okul-
lar›n adlar› kodlanarak kat›lan ö¤rencilerin s›n›f ve cinsiyetlerine göre da¤›l›m› afla¤›-
daki tabloda verilmifltir.  

TTaabblloo 11.. Araflt›rman›n örneklemini oluflturan ö¤rencilerin da¤›l›m›
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S›n›f Cinsiyet ToplamOkullar
7. 8. K›z Erkek

A 50 50 44 66 100
B - 41 11 30 41
C - 25 11 14 25
D 54 43 62 35 97
E - 79 40 39 79
F - 119 45 74 119

Toplam 104 357 213 258 461

                                       



BBuullgguullaarr

Ö¤rencilerin gözüyle ö¤retmenlerin yap›land›rmac›l›¤›n temel ilkelerini s›n›f
içerisine ne kadar yans›tabildiklerini belirmeyi amaçlayan bu çal›flman›n sonuçlar›
hem betimsel hem de basit istatistiki tekniklerin uygulamalar›n›n sonuçlar› fleklinde
sunulmufltur. Her grafikte ölçme arac›nda yer alan  soru gruplar› bir arada verilmifl-
tir. Grafiklerde soru ad›n›n yan›nda parantez içerisinde verilen de¤erler o soruya ve-
rilen puanlar›n ortalamas›n› göstermektedir. 

Genel Ö¤retim Etkinlikleri ad› alt›nda toplanan maddelere ö¤rencilerin ver-
dikleri cevaplar incelendi¤inde genel olarak olumlu ifadelerin kullan›ld›¤› görülmek-
tedir. fiekil 1’den de görüldü¤ü gibi 1. ve 2. sorulara verilen cevaplar ö¤retmenlerin
fen derslerini ilgi çekici hale getirdiklerini ve ö¤rencilere düflüncelerini ifade etme f›r-
sat› verdikleri anlafl›lmaktad›r. 3., 4. ve 5. sorulara verilen cevaplar incelendi¤inde ise
ö¤retim esnas›nda ö¤retmenlerin model kullanma, pekifltirici etkinlikler yapma gibi
faaliyetlerde bulundu¤u ancak bunlar›n daha da artt›r›lmas› gerekti¤i söylenebilir. 6.
soruya verilen cevaplar, ö¤retmenlerin ö¤rencilere konu ile ilgili düflüncelerini ifade
etme f›rsat› verdiklerini ancak derslerde yap›lan etkinliklerin ö¤renciyi konu hakk›n-
da yeterince yap›land›rmac› düflünmeye sevk etmedi¤ini ortaya ç›karm›flt›r. Özellik-
le 7. soruya verilen cevaplar ö¤retmenlerin ö¤renciyi dersin d›fl›nda, ifllenen konu ile
ilgili araflt›rmalar yapmas› için ödevlendirmede yetersiz kald›klar›n› göstermektedir.

fifieekkiill 11.. Ö¤rencilerin Genel Ö¤retim Etkinlikleriyle ilgili sorulara verdikleri ce-
vaplar›n da¤›l›m›

Ölçme arac›n›n ikinci aflamas›n›  oluflturan Özel Ö¤retim Etkinlikleri k›sm›n-
da ö¤rencilerin verdikleri cevaplar incelendi¤inde ilgi çekici sonuçlar›n ortaya ç›kt›¤›
görülmektedir. 8 ve 13. sorulara verilen cevaplara bak›ld›¤›nda ö¤retmenlerin konu-
lar› ifllerken günlük yaflamdan seçilmifl herkesin bildi¤i birtak›m örnekler kulland›k-
lar› söylenebilir. Buna karfl›n 9, 10 ve 11. sorulara verilen cevaplar ö¤retmenlerin ye-
terince deney yapmad›¤›, deney yaparken de ö¤rencileri deneylerden uzak tuttu¤u
ve büyük ihtimalle sadece gösteri deneyleri yapt›¤› bunun yan›nda fen alan›ndaki bu-
lufllar›n tarihi gelifliminden de yeterince bahsetmedikleri sonucu ç›kar›labilir. Bilindi-
¤i gibi ö¤renmenin en önemli unsurlar›ndan birisi kiflinin konuya ilgisini çekmektir.
Bir fen kavram›n›n ö¤retiminde, özellikle ö¤rencilerin kat›l›mc› oldu¤u deneylerin
yap›lmas› ve bu fen kavram› ile ilgili geliflmelerden ö¤rencilerin haberdar edilmesi,
ö¤rencilerin konuya ilgilerini çekmek için çok önemlidir. 12. soruya verilen cevaplar
ö¤retmenlerin derslerin iflleniflinde tüm ö¤rencilere eflit davrand›klar›n› göstermekte-
dir. 
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fifieekkiill 22.. Ö¤rencilerin Özel Ö¤retim Etkinlikleri ile ilgili sorulara verdikleri ce-
vaplar›n da¤›l›m›

Ölçme arac›n›n üçüncü k›sm›nda ö¤retmenlerin Alan Bilgisi ile ilgili birtak›m
ifadeler bulunmaktad›r. Bu sorulardan 14, 15 ve 18. sorulara verilen cevaplar incelen-
di¤inde ö¤retmenlerin iyi bir alan bilgisine sahip oldu¤u ve derslerde fen bilimleri-
nin günlük yaflamdaki öneminden bahsettikleri ortaya ç›kmaktad›r. Ancak 16 ve 17.
sorulara verilen cevaplardan, ö¤retmenlerin fen bilimlerinin teknoloji ile olan iliflkisi
ve bilimsel bulufllar›n nas›l gerçekleflti¤i hakk›nda yeterince bilgi vermedikleri sonu-
cu ç›kar›labilir. Halbuki ö¤rencilerin fen derslerini sevmeleri ve bu derslerde ifllenen
konular›n asl›nda hayat›m›z›n bir parças› oldu¤unu görmeleri için bu tür konulardan
bahsedilmesi önemlidir. 

fifieekkiill 33.. Ö¤rencilerin Alan Bilgisi ile ilgili sorulara verdikleri cevaplar›n da¤›l›m›

Yap›land›rmac› bir fen ö¤retmeninin kulland›¤› Ölçme–De¤erlendirme çal›fl-
malar›na yönelik olan ölçme arac›m›z›n dördüncü bölümündeki ifadelere verilen ce-
vaplar, bu konuda ö¤retmenlerin baflar›l› olduklar›n› göstermektedir. 19, 20 ve 23. ifa-
delere verilen cevaplar ö¤retmenlerin s›navlarda kulland›klar› sorular›n ne çok kolay
ne de çok zor cevaplanacak türde oldu¤unu göstermektedir. Bu durum ölçme ve de-
¤erlendirmede arzu edilen bir durumdur. 21 ve 22. ifadeler bu konuda en önemli
noktay› oluflturmaktad›r. Bu ifadeler incelendi¤inde yap›land›rmac› bir fen ö¤retme-
nin ölçme–de¤erlendirmede kullanmas› gereken önemli iki ifade bulundu¤u görül-
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mektedir. Çünkü ö¤rencilerin bir kavram› ö¤renip ö¤renmedi¤ini ya da ne derece ö¤-
rendi¤ini anlaman›n veya ö¤rencinin eksikliklerini görmesine yard›m etmenin en et-
kili yolu, kavram ile ilgili yorum yapmas› gereken sorular sormakt›r. Bu yolla ö¤ren-
cilerin konu hakk›ndaki düflünceleri ortaya ç›kar›labilir. 24. ifadeye verilen cevaplar,
ö¤retmenlerin s›navlarda sorduklar› sorular›n, ö¤rencilerin konuyu anlay›p anlama-
d›klar› konusunda onlara yard›mc› oldu¤unu göstermektedir.     

fifieekkiill 44.. Ö¤rencilerin Ölçme-De¤erlendirme ile ilgili sorulara verdikleri cevap-
lar›n da¤›l›m›

Afla¤›da ölçme arac›n›n her bir alt bölümüne ait olan her bir okuldaki ö¤ren-
cilerin verdikleri cevaplar›n ortalamalar› ve standart sapmalar› verilmifltir 

TTaabblloo 22..   Sorular›n ortalamalar› ve standart sapmalar›n›n okullara göre da¤›-
l›m›

Tablo 2’de de görüldü¤ü üzere sorular›n genel ortalamas›n›n 4 üzerinden 2,78,
genel ö¤retim etkinliklerinin ortalamas›n›n 2,86, özel ö¤retim etkinliklerinin ortala-
mas›n›n 2,52,  alan bilgisi ortalamas›n›n 3.09, ölçme-de¤erlendirme ortalamas›n›n 2,76
oldu¤u görülmektedir. Bu istatistikteki de¤erler incelendi¤inde, ö¤rencilerin ö¤ret-
menlerin alan bilgisi yönünde oldukça yeterli bulduklar›, ancak özel ö¤retim yöntem-
leri aç›s›ndan genel olarak yetersiz bulduklar› görülmektedir. Genel ö¤retim etkinlik-
leri ve ölçme- de¤erlendirme alanlar›nda ise ö¤retmenlerin genel ortalamaya çok ya-
k›n de¤erlerde olduklar› görülmektedir.
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Sorular›n              Genel                   Özel
Genel                Ö¤retim              Ö¤retim               Alan               Ölçme-

Ortalamas›          Etkinlikleri          Etkinlikleri          Bilgisi         De¤erlendirme

Okullar X SS X SS X SS X SS X SS

A 2,75 0.32 2,81 0,49 2,56 0,41 2,99 0,42 2,66 0,49

B 2,59 0,50 2,48 0,67 2,52 0,47 2,77 0,72 2,63 0,63

C 2,70 0,47 2,72 0,56 2,58 0,57 2,95 0,54 2,60 0,60

D 2,96 0,36 3,09 0,52 2,63 0,47 3,28 0,46 2,89 0,48

E 2,66 0,41 2,76 0,51 2,29 0,49 2,91 0,63 2,70 0,67

F 2,85 0,39 2,94 0,47 2,53 0,50 3,07 0,51 2,86 0,54

Toplam 2,78 0,41 2,86 0,54 2,52 0,49 3,09 0,55 2,76 0,56

                                                  



TTaabblloo 33.. S›n›f ortalamalar› ve standart sapmalar›

t= 4,902; p<0,001

Tablo 3’e göre, 7. s›n›f ö¤rencilerinin ö¤retmenlere verdikleri notlar›n 8. s›n›f
ö¤rencilerinin verdikleri notlardan daha yüksek oldu¤u ve aralar›nda anlaml› bir far-
k›n bulundu¤u görülmektedir. 

TTaabblloo 44.. Cinsiyete göre ortalama ve standart sapmalar

t=3,18; p<0,05

K›z ve erkek ö¤rencilerin ö¤retmenlerine verdikleri puanlar›n ortalamas›na ba-
k›ld›¤›nda, cinsiyete göre anlaml› bir fark›n bulundu¤u görülmektedir. Çal›flman›n ör-
neklemini oluflturan okullardaki ö¤rencilerin verdikleri puanlar Tek Yön ANOVA tes-
ti yap›larak karfl›laflt›r›ld›¤›nda, okullar aras›nda anlaml› bir fark›n oldu¤u bulunmufl-
tur, F(5, 455) = 7,825; p<0,001. Okullar aras›nda ortaya ç›kan bu  farkl›l›k ö¤retmen ve
çevre flartlar› bak›m›ndan okullar aras›nda mevcut farkl›l›ktan kaynaklanabilir.

SSoonnuuçç vvee TTaarrtt››flflmmaa

Bu çal›flmada, ö¤rencilerin bak›fl aç›lar›ndan yararlanarak fen bilgisi ö¤ret-
menlerinin yap›land›rmac›l›¤›n temel ilkelerini derslerinde ne kadar uygulad›klar›
hakk›nda bilgi toplan›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Ö¤retmenlerin performanslar›n›n de¤erlen-
dirilmesinde kuflkusuz sadece ö¤rencilerin görüflleri yeterli olmayacakt›r. Fakat, lite-
ratürde ö¤rencilerin ö¤retmenlerinin performanslar›n› de¤erlendirmelerinin de ö¤re-
tim sürecini de¤erlendirme etkinliklerinin en önemli aya¤› oldu¤u kabul edilen bir
gerçektir (Olson ve Moore, 1984; Shulman, 1986; Loyd ve Loyd, 1986). Bu kabulün en
önemli sebebi, 21. yüzy›l ö¤retim anlay›fl›na göre ö¤renci hizmet alan konumunda ol-
du¤u için de¤erlendirmede de söz hakk› oldu¤u görüflüdür (Ensari, 2000). 

Ö¤renme konusunda 20. yüzy›l›n son çeyre¤inde ortaya ç›kan en önemli gö-
rüfllerden biri de yap›land›rmac›l›k felsefesidir. Yap›land›rmac›l›¤›n temelinde insan-
lar›n bilgilerini kendilerinin oluflturdu¤u gerçe¤i yatmaktad›r. Bu sebeple ö¤retmen-
lerin bu felsefeyi dikkate ald›klar›nda geleneksel ö¤retim yaklafl›mlar›na k›yasla özel-
likle ö¤renim etkinliklerinde önemli de¤ifliklikler yapmalar› gere¤i ortaya ç›kmakta-
d›r. Yap›land›rmac›l›k kapsam›nda yap›lan tüm çal›flmalar ö¤rencilerin daha fazla ak-
tif hale getirilmesi yönünde tavsiyelerde bulunmaktad›r (Driver ve Bell, 1986). Fakat
bu san›ld›¤› kadar kolay bir ifl de¤ildir. Ö¤renme ortamlar›n› de¤ifltiren en önemli et-
kenlerden baz›lar›, ö¤retmenlerin yap›land›rmac›l›k hakk›ndaki bilgi eksiklikleri, de-
¤iflime olan bak›fl aç›lar› ve fiziki alt yap› eksiklikleridir. Bu çal›flmada dolayl› olarak
ö¤retmenlerin yap›land›rmac›l›k felsefesini bilerek veya bilmeyerek fen bilgisi dersle-
rinde ne kadar uygulad›klar› tespit edilmeye çal›fl›lm›flt›r. Araflt›rman›n sonuçlar›na
göre afla¤›daki bulgulara ulafl›lm›flt›r. 
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SS››nn››ff›› NN xx SSttaannddaarrtt SSaappmmaa
‹lkö¤retim  7 97 2,96 0,38
‹lkö¤retim 8 353 2,73 0,40

CCiinnssiiyyeett NN xx SSttaannddaarrtt SSaappmmaa
K›z 206 2,84 0,32
Erkek 244 2,73 0,46

                                                      



Yukar›da bahsedildi¤i gibi kullan›lan ölçme arac›ndaki sorular dört ana bafll›k
alt›nda toplanm›flt›r. Bu alt bafll›klara göre yap›lan inceleme sonucunda ö¤rencilerin
genel olarak ö¤retmenlerini baflar›l› bulduklar› görülmektedir. Bu baflar› özellikle
Alan Bilgisi ile ilgili sorularda ortalaman›n üstündedir. Bunun aksine ö¤renciler ö¤-
retmenlerini Özel Ö¤retim Yöntemleri ile ilgili sorularda di¤er kategoriler içerisinde
en az baflar›l› bulmufllard›r (Bak›n›z Tablo 2). Bu bulgu dikkate de¤erdir. Özel Ö¤re-
tim Yöntemleri ile ilgili ö¤renci görüfllerini yans›tan sorulara bak›ld›¤›nda (Bak›n›z
Ek), ö¤renciler özellikle ö¤retmenlerinin 9, 10, 11, 16, ve 17. sorularda bahsedilen et-
kinliklere az yer verdiklerini veya ö¤rencileri bu tip etkinliklere dahil etmede baflar›-
s›z olduklar›n› söylemektedirler. Bu etkinlikler; deney yapma (Soru 9), deney s›ras›n-
da ö¤rencilerin etkin olarak kat›l›m›n› sa¤lama (Soru 10), fen alan›ndaki bulufllar›n ta-
rihi gelifliminden bahsetme (Soru 11), fen ve teknoloji aras›ndaki ba¤lant›ya yer ver-
me (Soru 16), bilimsel bulufllar›n arkas›ndaki temel felsefeyi ö¤rencilere aktarabilme
(Soru 17) gibi konulard›r. Bu konular yap›land›rmac› fen ö¤retiminde önemli bir ye-
re sahiptir. Bu araflt›rman›n sonuçlar›na dikkat edildi¤inde, yap›land›rmac› fen ö¤re-
timinin yayg›nlaflt›r›labilmesinde ö¤retmenlerin bu konulara daha çok yer vermeleri
gerekti¤i söylenebilir. Çünkü bu konular günümüz fen ö¤retiminin temel amaçlar›n-
dan olan, bilimsel okur-yazar, fen bilimlerine karfl› olumlu tutum gelifltirmifl, h›zla
geliflen dünyam›zda fen ve teknoloji aras›ndaki iliflkiyi görebilen ve teknolojiyi kolay-
l›kla anlay›p hayat›nda kullanabilen bireyler yetifltirme aç›lar›ndan önemlidir. Çün-
kü; bilimsel okur yazar bireylerden oluflan toplumlar hem yeniliklere kolayca uyum
sa¤lar, hem de kendileri yeniliklere önderlik edebilirler (Turgut vd, 1997).    

Bu sonuçlar, ayr›ca ö¤retmen yetifltiren kurumlardaki kiflilere de önemli ipuç-
lar› sunmaktad›r. Ça¤dafl fen ö¤retmenlerinin yetifltirilmesinde ö¤retmenlerin yuka-
r›da bahsedilen yönlerinin de gelifltirilebilmesi için uygun ö¤renme etkinliklerinin
düzenlenmesi gerekti¤i söylenebilir. Sonuçlar göstermektedir ki, ö¤renciler ö¤ret-
menleri özellikle Alan Bilgisi, Ölçme De¤erlendirme ve Genel Ö¤retim Yöntemleri
konular›nda oldukça yeterli bulurken Özel Ö¤retim konular›nda ayn› düflünceye sa-
hip de¤illerdir. Bu araflt›rma sonuçlar› k›z ö¤rencilerin ö¤retmenlerine karfl› olan dü-
flüncelerinin erkek ö¤rencilere göre daha olumlu oldu¤unu göstermektedir. Ayr›ca 7.
s›n›f ö¤rencileri de 8. s›n›f ö¤rencilerine göre daha olumlu düflüncelere sahiptirler. Bu
iki durumda ö¤rencilerin yafl ve cinsiyetlerine göre ö¤retmenlerini de¤erlendirme de
farkl› yaklafl›mlar içerisinde olduklar›n› göstermektedir. Bu durumun sebebi özel ola-
rak bu araflt›rmada incelenmemifltir. Fakat k›z ö¤rencilerin erkek ö¤rencilere göre da-
ha duygusal oldu¤u düflünülürse bu sonuç normal karfl›lanabilir. Buna benzer olarak
7. s›n›f ö¤rencilerinin 8. s›n›f ö¤rencilerine göre olaya daha duygusal aç›dan yaklafl-
m›fl olmalar› da düflünülebilir. Fakat daha do¤ru sonuçlar için bu boyutlar›n baflka bir
araflt›rma kapsam›nda ele al›nmas› gerekti¤i gerçe¤i de göz ard› edilmemelidir. 

Sonuç olarak bu araflt›rmada kullan›lan ölçme arac› fen bilgisi ö¤retmenlerinin
yap›land›rmac›l›k felsefesini ne kadar benimsedikleri ve derslerine ne ölçüde yans›ta-
bildiklerini belirlemede yararl› bir ölçüm arac› olarak kullan›labilir. Bu arac› ö¤ret-
menlerin performanslar›n› de¤erlendirmede okul idareleri kullanabilecekleri gibi, ö¤-
retmenler de kiflisel geliflimlerini ve yap›land›rmac› ö¤retmen becerilerine ne kadar
sahip olduklar›n› belirlemek amaçlar›yla kullanabilirler.  
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Ek: Çal›flmada kullan›lan ölçme arac›
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1 Ö¤retmenimizin dersi iflleme tarz› fen derslerine olan ilgimi art›r›-
yor.

2 Ö¤retmenimiz, derste ifllenen konuyla ilgili düflüncelerimi ifade etme-
me f›rsat veriyor.

3 Ö¤retmenimiz, fen konular›n› daha kolay anlamam›z için gerekti¤in-
de modeller kullan›yor.    

4 Ö¤retmenimizin ders iflleme flekli beni konu hakk›nda düflünmeye
sevk ediyor.

5 Ö¤retmenimiz, derste ö¤renmemi pekifltirecek de¤iflik etkinlikler ya-
p›yor.

6 Ö¤retmenimizin derste yapt›¤› etkinlikler beni konu hakk›nda düflün-
meye teflvik ediyor. 

7 Ö¤retmenimiz, konular› ifllerken araflt›rmam›z için bu konularla ilgili
ödevler veriyor.

8 Ö¤retmenimiz, baz› fen konular›n› aç›klarken herkesin bildi¤i birtak›m
örneklerden yararlan›yor.

9 Ö¤retmenimiz, fen konular›n› daha iyi ö¤renmemizi sa¤lamak için de-
neyler yap›yor.

10 Ö¤retmenimiz, bu deneylerin yap›m›nda bazen bizden yard›m etme-
mizi istiyor.

11 Ö¤retmenimiz, derslerde fen alan›ndaki bulufllar›n tarihi gelifliminden
bahsediyor.

12 Ö¤retmenimiz, dersin ifllenifli esnas›nda sadece birkaç ö¤renci ile ilgile-
niyor.

13 Ö¤retmenimiz, fen konular›n› ifllerken konuyu daha iyi anlayabilme-
miz için, bu konuda geçen kavramlar› günlük yaflam›m›zda karfl›laflt›-
¤›m›z baz› olaylara benzeterek anlat›yor.

14 Ö¤retmenimiz, anlatt›¤› konuyu iyi biliyor.

15 Ö¤retmenimiz, derste sordu¤umuz sorular› cevapl›yor.  

16 Ö¤retmenimiz, fen bilimlerinin teknoloji ile olan iliflkisinden bahsedi-
yor.

17 Ö¤retmenimiz, bilimsel bulufllar›n nas›l gerçekleflti¤i hakk›nda bilgi
veriyor.

18 Ö¤retmenimiz, fen bilimlerinin günlük yaflam›m›zdaki öneminden
bahsediyor.

19 Ö¤retmenimizin s›navlarda sordu¤u sorular› kolayl›kla cevaplayabil-
mekteyim.

20 Ö¤retmenimizin derste sordu¤u sorular› kolayl›kla cevaplayabiliyo-
rum.  

21 Ö¤retmenimiz, konularla ilgili say›sal problemler çözmekten çok yo-
rum yapmam›z› ve düflüncelerimizi aç›klamam›z› istiyor.

22 Ö¤retmenimiz, konuyu daha iyi anlayabilmemiz için sorular soruyor
ve birbirimizle konuyu tart›flmam›z› istiyor.

23 Ö¤retmenimizin yapt›¤› testlerde kulland›¤› sorular di¤er kitap ya da
dergilerde karfl›laflt›¤›m sorulardan daha kolay.

24 Ö¤retmenimizin yapt›¤› s›navlar konuyu ö¤renip-ö¤renemedi¤imi an-
lamama yard›mc› oluyor.
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This study aimed to investigate what extend science teachers use met-
hods and techniques applicable to constructivism in their science courses. For
this purpose, a questionnaire was developed in the light of the studies carried
out in other countries. The questionnaire was investigated by the experts to ve-
rify the validity and a reliability test was done. The questionnaire was adminis-
tered to 7th and 8th grade students in 6 different primary schools. The results
indicate that students generally found their teacher as good but weak in the ac-
tivities related to special teaching methods in science.
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