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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi

Gerçek ve Sanal Laboratuvar Ortamlarında Gerçekleştirilen Rehberli Sorgulama ve
Geleneksel Yaklaşımlara Dayalı Laboratuvar Etkinliklerinin Fen Bilimleri Öğretmen
Adaylarının Genel Kimya Başarılarına ve Sorgulama Becerilerine Etkisi
Yrd.Doç.Dr. Ayfer Mutlu - Doç.Dr. Burçin Acar Şeşen
ÖZET
Laboratuvar uygulamalarının uygun öğrenme yaklaşımıyla desteklenmesi büyük önem
taşımaktadır. Bununla birlikte, laboratuvar ortamındaki bazı sınırlılıkların giderilmesinde sanal
laboratuvarlara yönelim artmaktadır. Sunulan çalışmada, dört farklı öğrenme ortamında
gerçekleştirilen laboratuvar etkinliklerinin öğretmen adaylarının Genel Kimya başarıları ve
sorgulama becerilerine etkisi incelenmiştir. Bu kapsamda, Kimyasal Kinetik, Kimyasal Denge,
Termokimya, Asitler ve Bazlar ve Elektrokimya konularında sekiz laboratuvar etkinliği
geliştirilmiştir. Öğretmen adayları (N=68) rastgele yollarla dört gruba ayrılmış, her grupta aynı
etkinlikler farklı şekilde tasarlanarak uygulanmıştır. Grup-1’de etkinlikler, rehberli sorgulamaya
dayalı olarak hazırlanmış, sorgulamaya dayalı öğrenmenin basamaklarını içerir şekilde çalışma
kâğıtları oluşturulmuş ve gerçek laboratuvar ortamında gerçekleştirilmiştir. Grup-2’de, rehberli
sorgulamaya dayalı sanal laboratuvar yazılımı kullanılmış, öğrenci yazılımına ek olarak geliştirilen
öğretim elemanı yazılımıyla ise aşamaların onayı ve öğretmen adaylarıyla etkileşim sağlanmıştır.
Grup-3’te geleneksel yaklaşıma dayalı sanal yazılım geliştirilmiş ve etkinlikler yazılımda yer alan
yönergeler takip edilerek gerçekleştirilmiştir. Grup-4’te geleneksel yaklaşıma dayalı etkinlikler,
gerçek laboratuvar ortamında yürütülmüştür. Veri toplama amacıyla uygulamalardan önce ve
sonra Sorgulama Becerileri Ölçeği ve iki aşamalı Genel Kimya Kavram Testi kullanılmıştır.
Kruskal Wallis-H testi sonuçlarına göre, grupların ön test puanları arasında anlamlı bir farklılık
bulunmazken, son test puanları arasında anlamlı farklılık saptanmıştır. Mann Whitney-U testi ve
Bonferroni düzeltmesi sonucunda bu farkın kaynağını, başarı puanlarında Grup-1 ve Grup-4
(U=35.000, z=-3.787, p<0.0083, r=0.65), Grup-2 ve Grup-4 (U=24.500, z=-4.153, p<0.0083,
r=0.71); sorgulama becerilerinde ise Grup-1 ve Grup-4 (U=25.500, z=-4.109, p<0.0083, r=0.70),
Grup-2 ve Grup-4 (U=28.000, z=-4.023, p<0.0083, r=0.69), Grup-3 ve Grup-4 (U=65.000, z=2.742, p<0.0083, r=0.47)arasındaki farkın oluşturduğu belirlenmiştir. Ayrıca, hem başarı hem de
sorgulama becerilerinin gelişimi bakımdan sıralama Grup-1, Grup-2, Grup-3 ve Grup-4 şeklinde
olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Asitler-Bazlar, Elektrokimya, ki Aşamalı Test, Kimyasal Denge, Kimyasal
Kinetik, Rehberli Sorgulamaya Dayalı Öğrenme, Sanal Laboratuvar, Sorgulama Becerileri,
Termokimya
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası ve Bilimsel Araştırmaya İlişkin G r şleri
Yrd.Doç.Dr. Selçuk Aydemir - Yrd.Doç.Dr. Mustafa Uğraş - Öznur Çambay - Yrd.Doç.Dr.
Ayg n Kılıç
ÖZET
Bu çalışmada, okul öncesi öğretmen adaylarının bilimin doğası ve bilimsel araştırmaya ilişkin
görüşleri araştırılmıştır. Bu amaçla birlikte öğretmen adaylarının bilimin doğası ve bilimsel
araştırma konularının okul öncesi düzeyde öğretimine ilişkin görüşleri araştırılmıştır. Araştırmaya,
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören toplam 58
Okul Öncesi öğretmen adayı katılmıştır. Bu araştırma kapsamında, öğretmen adaylarının bilimin
doğasına ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmak için Bilimin Doğasına ilişkin Görüş Anketi (VNOS-C)
ve bilimsel araştırmaya ilişkin görüşleri için de Bilimsel Araştırma Hakkındaki Görüş Anketi (VASI)
kullanılmıştır. Anketlerin uygulanmasından sonra öğretmen adaylarının görüşlerini daha detaylı
bir şekilde ortaya çıkarmak ve bu konuların okul öncesi düzeyde öğretimine ilişkin görüşlerini
belirlemek için her bir katılımcıyla bireysel yarı-yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Elde
edilen bulgular, okul öncesi öğretmen adaylarının bilimin doğası ve bilimsel araştırma konularında
yetersiz olduklarını göstermiştir. Bu sonuca rağmen öğretmen adaylarının çoğunun, bilimin
doğası ve bilimsel araştırma konularının okul öncesi döneme uygun bir şekilde entegre edilmesi
gerektiğini makul gerekçelerle açıkladığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilimin Doğası, Bilimsel Araştırma, Okul Öncesi Öğretmen Adayı
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Öğretim Stratejileri ve Bunları Uygulamalarına Etki Eden
Faktörler
Ö g r K.Çoban - Arş.G r.Dr. Ayşe Yalçın Çelık - Prof.Dr. Ziya Yıldı
ÖZET
Öğretmenin bir konu hakkında yeterli alan bilgisine sahip olması, öğrencilerinin yanlış
kavramlarını bilmesi ve farklı öğretim yaklaşımı, yöntemi ve tekniklerini bilerek derslerini
planlayabilmesi anlamlı öğrenme için gereklidir. Bu çalışmanın amacı, meslekî deneyime sahip
kimya öğretmenlerinin çözeltiler konusunun öğretimi sırasında uyguladıkları stratejileri belirlemek
ve öğretim ortamında farklı stratejileri kullanmalarına engelleyen durumlar hakkındaki görüşlerini
almaktır. Araştırmada, durum çalışması (örnek olay) yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubu devlet
okullarında görev yapan deneyimli dört kimya öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırma iki
aşamada gerçekleştirilmiştir. lk aşamada öğretmenlerin öğretim sırasında kullandıkları yöntem,
teknik ve stratejiler belirlenmiştir. Bu aşamada çözeltiler konusu ile ilgili senaryolar kullanılarak
yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. kinci aşamada ise öğretmenlerin çözeltiler
ünitesindeki üç dersi gözlenmiş ve alan notları alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre
öğretmenlerin sunuş, buluş ve araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejilerini bildikleri
belirlenmiş ve bu öğretim stratejilerini uygularken de genellikle video/resim/animasyon gibi
görselleri veya modelleri, deney yaptırma veya proje hazırlatma gibi yöntemleri kullanabilecekleri
ifade edilmiştir. Ancak ders gözlemleri sonucunda tüm öğretmenlerin derslerinde sunuş yoluyla
öğretim stratejisini, sadece bir tane öğretmenin ilave olarak buluş yoluyla öğretim stratejisini
kullandığı gözlemlenmiştir. Öğretmenlerin derslerinde sıklıkla düz anlatım, problem çözme, soru
cevap gibi öğretim yöntem ve tekniklerini kullandıkları gözlenmiştir. Öğretmenler bu farklılığın
nedenlerini, alan ve pedagoji bilgilerinde eksikliklerinin olması, okuldaki laboratuvarın yetersiz
olması, sınıflarındaki öğrenci sayısının fazla olması, teknolojik sorunlarda yardımcı olacak teknik
desteğin olmaması, öğrenci seviyesinin düşük olması, müfredatın çok yoğun ve ders sürelerinin
kısa olması ve okul-ailenin sınav odaklı çalışmalar talep etmesi olarak ifade etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Pedagojik Alan Bilgisi, Öğretim Stratejileri, Çözeltiler
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Fen Bılgısı Öğretmenı Adaylarının Ba ı Genel Kımya Konularını Kavramalarına
Anımasyonların Etkısının İncelenmesı
Yrd.Doç.Dr. Ayşeg l Derman - Doç.Dr. Nurıye Koçak
ÖZET
Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmeni adaylarının Genel Kimya dersinde “Atom, Kimyasal
Bağlar” konularını kavramalarına animasyonların etkisini incelemektir. Bu çalışmada deney
öncesi desenlerden “Durağan grup karşılaştırması” modeli kullanılmıştır. Deney grubu 40, kontrol
grubu 39 1. Sınıf fen bilgisi öğretmeni adayından oluşmaktadır. Her iki grupta da konular aynı
öğretim üyesi tarafından öğretilmiştir. Konuların öğretiminde deney grubunda animasyonlar
kullanılırken; kontrol grubunda animasyonlar kullanılmamıştır. Fen bilgisi öğretmeni adaylarının
kavramsal anlamalarıyla ilgili verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından ilgili çalışmalardan
yararlanarak hazırlanan açık uçlu sorular kullanılmıştır. Veriler içerik analiziyle analiz edilerek Fen
bilgisi öğretmeni adaylarının kavramsal anlamalarıyla ilgili “kavrama, kısmi kavrama ve
Kavramama/Cevap vermeme” şeklinde kategorik bulgulara ulaşılmıştır. Bu bulgulara göre deney
grubundaki katılımcıların kavramaları kontrol grubundakilere göre daha yüksek düzeydedir. Bu
bulgular doğrultusunda animasyonların Fen bilgisi öğretmeni adaylarının “Atom, Kimyasal Bağlar”
konularını kavramalarına katkı sağladığını söyleyebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Genel Kimya, Animasyon, Fen Bilgisi Öğretmeni Adayı, Kimya Öğretimi
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Sosyo-K lt rel Yapılandırmacılık Temelınde Tasarlanan Öğretımın Öğrencılerın Okulda
Kımya Konusunu Kavramalarna Etkısının Belırlenmesı
Bektaş Şahın - Prof.Dr. Fılı Kabapınar
ÖZET
Sosyal (Sosyo-Kültürel) Yapılandırmacılık, Vygotsky’nin betimlediği öğrenme sürecini temel
alır ve öğrenme sürecinde kültür ve dilin vazgeçilmez rolünü betimler.Yapılandırmacılık
felsefesinin temel alındığı öğretim programları 2004 yılında ilköğretim kademesinden başlayarak
kademeli olarak uygulamaya konulmuştur.Kimya Öğretim Programı 2013 yılında revize edilmiştir
(MEB, 2013). Bu sırada Kimya her yerde ünitesi kapsamında “okulda kimya” konulu yeni bir
bölüm öğretim programında yer bulmuştur. Problem: Yeni bir ünite olan okulda kimya sözel
içerikli bir ünitedir.Yapılan literatür taramasında programa yeni girmiş olan bu ünitenin öğretmine
yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Sosyo-kültürel yapılandrımacılık temelinde
tasarlanacak olan bir öğretim ilgili alan yazına katkıda bulunabileceği gibi öğreticilere de düz
anlatıma alternatif sunabilir. Amaç: Bu çalışmanın amacı 10. Sınıf kimya öğretim programında ilk
kez yer bulan “Okulda Kimya” ünitesi ile ilgili sosyo-kültürel yapılandırmacılık temelinde öğretim
tasarlamak ve tasarlanan öğretimin öğrencilerin öğrenmeleri üzerine olan etkilerini belirlemektir.
Araştırma Yöntemi: Araştırmada nicel araştırma desenlerinden yarı deneysel model kullanılmıştır.
Kontrol gruplu ön test-son test deneysel modelin kullanıldığı araştırmada ilişkisel desenin de
kullanıldığı bazı problem durumları da çalışılmıştır. Bulgular: Çalışmaya stanbul ili Sancaktepe
ilçesinde Meslek Lisesi 10.Sınıf öğrencileri katılmıştır. Mantıksal düşünme yeteneği testi, bilimsel
süreç becerileri testi ve akademik başarı ön test sonuçlarına göre eşdeğer kabul edilebilecek iki
10. Sınıf araştırmanın çalışma gruplarını oluşturmuştur. Sonuç ve Tartışma: Okulda kimya ünitesi
için tasarlanan sosyo-kültürel yapılandırmacılık temelindeki öğretimin geleneksel öğretime kıyasla
öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde daha etkili olduğu söylenebilir. Sözü edilen etkinin üç farklı
biçimde açıklaması yaılabilir. Bunlardan ilki öğrencilerin konu ile ilintili bilgiyi edinmeleri ve gerekli
kavramları öğrenmeleridir. Anketteki sorulara yazmış oldukları yanıtlardaki derinlik ve kavramsal
zenginlik öğretimin bu açıdan önemini ortaya koymaktadır. kinci olarak öğretim öğrencilerin
bilimsel süreç becerilerinin gelişmesini sağlamış görünmektedir. Aslında bu pek de yadsınacak bir
durum değildir. Nitekim sosyo-kültürel yapılandımacılık ekseninde tasarlanan öğretim öğrencileri
bilgilerini oluştururken örnekleri ve kaynakları incelemek, karşılaştırma yapmak ve sonuca varmak
durumunda bırakmaktadır. Bilimsel süreç becerilerinin yoğun olarak kullanıldığı böylesi bir
öğretim kısa süreli de olsa bu becerilerde gelişmeye neden olabilir. Son olarak tasarlanan öğretim
öğrenme stilleri ne denli farklı olursa olsun tüm öğrencilerde benzer kazanımlar sağlamış
görünmektedir. Kısacası öğretim tüm öğrencilere ulaşabilme noktasında da etkili görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: Okulda Kimya, Sosyo Kültürel Yapılandırmacılık, Kimya Öğretimi
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
T rkiye ve Etiyopya Orta ğretim Kimya Dersi Öğretim Programlarındaki “atom ve
Periyodik Sistem” Ünitesinde Geçen Ka anımların Ben erlik Y n nden Karşılaştırılması
Burak Çıftçı - Doç.Dr. Abdullah Aydın
ÖZET
Türkiye’nin ortaöğretim kimya dersi öğretim programı; öğrenmeyi bireye özgü fakat sosyal
çevreden etkilenen ve kısmen de olsa farklı bireyler arasında benzer anlam yapılanmaları
oluşturabilen bir süreç olarak kabul eder. Bu temel yaklaşım doğrultusunda, öğrencinin somut
materyallerle doğrudan ilişki ve etkileşimini sağlayacak şekilde zenginleştirilmiş bir ortamda
öğrenme ve öğretme etkinliklerinin öğretmen tarafından organize edilip yönetilmesi esastır (MEB,
2013). Etiyopya’nın ortaöğretim kimya dersi öğretim programında ise öğrenciler kimyanın
karmaşıklığının kendi dünyalarında mevcut olduğunu anlar. Bu anlayış - kimya maddelerin
özellikleri, bileşimi ve dönüşümü ile ilgilenir – şeklindedir. Bu şekil - kimya alanı öğrencilerin
analitik düşünmelerine yardımcı olur, algı yeteneklerini geliştirir ve bu alandaki meslekleri
keşfetmesine fırsatlar sağlar – biçimindedir. Ayrıca işaret edilen öğretim programında kimya,
günlük yaşamdaki sorunları çözmek, günlük yaşamla ilgili kararlar almak ve bilimsel tutum
sergilemesine yardımcı olmak şeklinde ifade edilmiştir (Ethopian Ministry of Education, 2009). Bu
çalışmada, Türkiye ve Etiyopya Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programlarındaki “Atom ve
Periyodik Sistem” ünitesinde geçen kazanımların ima, ifade, vurgu benzerlikleri yönünden
karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında, Türkiye ve Etiyopya Milli Eğitim
Bakanlıkları sitelerinde bulunan adı geçen programlara yönelik dokümanlar, doküman analizi
yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda kazanımların ima yönünden kısmen benzer
oldukları fakat ifade ve vurgu yönünden benzer olmadıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Atom ve Periyodik Sistem Ünitesi, Kazanımların ma, Vurgu, fade Yönünden
Benzerlikleri, Türkiye ve Etiyopya Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programları.
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Fen Bılgısı Öğretmen Adaylarının Genel Kımya Laboratuvar Çevresıne Y nelık Algılarının
İncelenmesı
Aysun Ceylan - Yrd.Doç.Dr. Burak Fey ıoğlu
ÖZET
Bu çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının genel kimya laboratuvar çevresine yönelik
algılarını incelemektir. Betimsel tarama modelindeki araştırmanın örneklemini Türkiye’nin farklı
bölgelerinde yer alan 10 üniversitede öğrenim gören 545 öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Öğretmen adaylarının laboratuvar algıları yakınlık, açık uçluluk, bütünleşme, kurallarda netlik ve
fiziksel ortam boyutlarıyla incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğretmen adaylarının
birbirlerini tanıma, yardım etme ve destekleme derecelerinin, laboratuvarda yapılan etkinliklerin
teorik derslerdeki konularla bütünleşme derecesinin ve laboratuvarda çalışma kurallarının açıklığı
ve formal olarak belirlenme derecesinin “her zaman” ve “çoğu zaman” düzeyinde; laboratuvar
ortamında her öğrencinin istediğinde farklı deneyi yapabilme derecesinin “nadiren” ve “bazen”,
laboratuvarın fiziki altyapısı, içerisinde bulunan araç ve gereçlerin sayısı ve diğer materyallerin
amaca uygunluk derecesinin “bazen” ve “çoğu zaman” düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Genel
kimya dersini veren öğretim üyesinin mezun olduğu alana göre öğretmen adaylarının algılarında
anlamlı bir farklılık görülmezken üniversiteler arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Elde
edilen bulgular alanyazınla ilişkilendirilerek tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Genel Kimya Laboratuvarı, Laboratuvar Algısı, Fen Bilgisi Öğretmen
Adayları
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Genel Kımya Deneylerının Y r t lmesınde V-Dıyagramı Kullanımına Y nelık Kımya
Öğretmenlığı Öğrencılerının G r şlerı
Prof.Dr. Canan Nakıboğlu - Serpin Yıldırım
ÖZET
Genel Kimya I ve II Laboratuvar dersleri kimya öğretmenliği programının ilk yıl yürütülen
uygulama dersleridir. Kimya öğretmeni olmak üzere üniversite eğitimine başlayan öğrencilerin ilk
karşılaştıkları bu laboratuvarlar onların gerek kimya öğretmenliği eğitimini tanımları gerekse
öğretmen olarak yapacakları bir işin kapsamının ne olduğu konusunda ilk izlenimlerini oluşturur.
Bu açıdan bakıldığında lise öğrenimleri boyunca kimya derslerinde laboratuvarda deney yapmak
üzere neredeyse hiç bulunmayan bu öğrenciler, genel kimya laboratuvarları ile hem acemiliklerini
atar hem de laboratuvarda öğretimin nasıl olduğunu görürler. Ayrıca laboratuvarlar sırasında
sunuş yolu dışında laboratuvar yaklaşımlarını tanımları ya da deneyler sırasında farlı öğretim
materyallerinin kullanılması onları laboratuvar öğretimine ısındırır. Bütün bunların yanı sıra
öğretmen adayı olarak ileride kendi derslerinde laboratuvar öğretiminde kullanılabilecek farklı
strateji yaklaşım ve materyalleri uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulabileceklerdir. Bu
düşünceden hareketle bu çalışmada grafiksel materyallerden V diyagramları kullanılarak deneyler
yürütülmüştür. Çalışmada Genel Kimya Laboratuvarı I dersi kapmasında seçilen deneylerin
gerçekleştirilmesinde V-diyagramı kullanılarak çalışma sonunda kimya öğretmenliği öğrencilerinin
görüşlerinin alınmıştır. Çalışma grubunda Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Kimya
Eğitimi Ana Bilim Dalı 1. Sınıfta öğretim gören 19 öğretmen adayı yer almıştır. 3 deney için 4
farklı V-diyagramı hazırlanarak deneyler sırasında öğrencilere V-diyagramı uygulama süreci
adımlarının izlenmesi ile V-diyagramları doldurulmuştur. Çalışma 5 hafta da gerçekleştirilmiştir.
Uygulamaların tamamlanmasının ardından öğretmen adaylarının görüşlerini almak için
araştırmacılar tarafından geliştirilen görüş anketi uygulanmıştır. Anketin analizi sonucunda
öğretmen adaylarının çoğunun V-diyagramı kullanımının deney yürütmeyi kolaylaştırdığını
belirtikleri ve laboratuvarda V-diyagramı kullanılmasının öğretim açısından yararlı olacağını
düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Genel Kimya Laboratuvarı, Kimya Öğretmen Adayları, V-Diyagramı
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Fen Bılgısı Öğretmen Adaylarının N kleer ve Termık Santraller İle İlgılı G r şlerı
Dr. Zeynep Aksan - Doç.Dr. Dilek Çelikler
ÖZET
Dünyanın enerji darboğazıyla karşı karşıya olması, toplumların enerji politikası oluşturmasını
zorunlu kılmaktadır. Sürdürülebilir kalkınmaya uygun enerji ile ilgili atılımlar ise çevreye karşı
duyarlı ve çevresel sorumluluğa sahip bireylerden oluşan toplumlarla mümkün olmaktadır.
Günümüzde tartışma konusu olan nükleer ve termik santrallere yönelik bireylerin görüşlerinin,
farkındalıklarının ve tutumlarının belirlenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle bu
araştırma ile Fen Bilgisi öğretmen adaylarının, nükleer ve termik santraller ile ilgili görüşlerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Türkiye’de bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi
dördüncü sınıfında öğrenim gören 93 Fen Bilgisi öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Genel tarama
modeli ile yürütülen araştırmada veriler, nükleer santrallerin ve termik santrallerin çevresel,
biyolojik, ekonomik, güvenlik ve sosyal boyutlarına yönelik 10 açık uçlu soru ile elde edilmiştir.
Elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, öğretmen
adaylarının nükleer ve termik santrallerinin canlıları ve çevreyi olumsuz etkilediği ve dünya için
riskli olduğu görüşünde olduklarını ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra öğretmen adayları
nükleer ve termik santrallere yönelik güvenlik önlemleri alınması gerektiğini belirtirken, bu
santrallerin taşıdığı riskler nedeniyle endişeli oldukları belirlenmiştir. Yaşamın vazgeçilmez
unsurlarından biri olan enerjinin, dünyanın ve insanlığın geleceğindeki belirleyici konumu göz
önüne alındığında enerji politikalarının toplumların eğitimleriyle doğru orantılı olduğu
düşünülmektedir. Gelecek nesilleri yetiştirecek olan öğretmen adaylarının tüm dünyayı etkileyen
bu konu hakkındaki görüşlerinin belirlendiği bu araştırmanın alanyazına katkı ve derinlik katacağı
kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: Fen Bilgisi Öğretmen Adayı, Nükleer Santral, Termik Santral
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Fen Bılgısı Öğrencılerının Kımyasal Bıleşıklerın D rty l ve Sekı y
Yapılarını Matematık Bılgılerı İle İlışkılendırmelerı

l Geometrık

Doç.Dr. Dilek Çelıkler - Dr. Zeynep Aksan - Yrd.Doç.Dr. Zuhal Ünan
ÖZET
Bu araştırma, fen bilgisi öğrencilerinin kimyasal bileşiklerin dörtyüzlü ve sekizyüzlü geometrik
yapılarını matematik bilgileri ile nasıl ilişkilendirebildiklerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.
Çalışma grubunu, Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı birinci sınıfta öğrenim gören
76 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, dörtyüzlü ve sekizyüzlü geometrik yapılar ile
geometrik yapılara uygun kimyasal bileşiğin yapısının çizimi üzerine kurgulu dört açık uçlu
sorudan oluşan bilgi testi kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, dört kategoriye
ayrılarak analiz edilmiştir. Bu kategoriler; boş ve yanlış cevapları içeren 1. kategori, geometrik
çizimi yanlış olup kimyasal bileşiğin geometrik yapısının doğru çizimini içeren 2. kategori,
geometrik çizimi doğru olup kimyasal bileşiğin geometrik yapısının yanlış çizimini içeren 3.
kategori ve hem geometrik çizimi hem de kimyasal bileşiğin geometrik yapısının doğru çizimini
içeren 4. kategori şeklindedir. Araştırmada, veriler frekans olarak analiz edilmiş olup öğrencilerin
isimleri “F1, F2….F76” şeklinde kodlanarak verdikleri cevaplarından doğrudan alıntılara yer
verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin hem dörtyüzlü ve sekizyüzlü geometrik yapıyı
hem de geometrik yapıya uygun kimyasal bileşiğin yapısını çizmede yetersiz oldukları
görülmüştür. Öğrencilerin dörtyüzlünün altı ayrıtı bulunduğu, bu ayrıtların birbirine eşit, bütün
yüzlerinin birbirine eşit eşkenar üçgen ve özellikle yüksekliğin dikme ayağının üçgenin merkezi
olduğu bilgisini dikkate almadıkları için çizimleri yanlış çizdikleri belirlenmiştir. Geometrik yapıları
yanlış veya eksik çizmeleri, kimyasal bileşiklerin geometrik yapılarının çiziminde benzer sorunlar
yaşamalarına neden olmuştur. Yapılan çizimler kimyasal bileşiklerin geometrik yapıları ile
matematik bilgilerinin ilişkilendirilemediğini ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, öğrencilerin
geometrik bilgilerinin eksik veya yanlış oluşu, kimyasal bileşiklerin geometrik yapılarını çizmelerini
etkilediği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fen Bilgisi Öğrencisi, Kimyasal Bileşik, Dörtyüzlü, Sekizyüzlü, Geometrik
Yapı
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Çoklu G sterimlerin Kimya Öğretmen Adaylarının Redoks Tepkimelerini Anlamalarına
Etkisinin İncelenmesi
Doç.Dr. Emine Adadan - Yrd.Doç.Dr. Sevil Akaygün
ÖZET
Öğrencilerin redoks tepkimelerine ilişkin kavram yanılgılarının doğası farklı çalışmalarda tasvir
edilmektedir. Bu konuya ilişkin kavram yanılgılarının giderilmesini hedefleyen öğretim
etkinliklerinin değerlendirilmesine yönelik araştırmaların yetersizliğine de dikkat çekilmektedir.
Ayrıca çoklu gösterimlerin kimya kavramlarının öğretimindeki önemi birçok araştırmacı tarafından
ifade edilmektedir. Bu çalışmanın amacı çoklu gösterim (makroskopik, altmikroskopik)
etkinliklerinin öğretmen adaylarının redoks tepkimelerini anlamalarında etkili olup olmadığını
incelemektir. Araştırmaya 20 kimya öğretmen adayı katılmış olup, öntest-sontest yarı deneysel
desen kullanılmıştır. Çoklu gösterim etkinlikleri 10 ders saatinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar
önce bakır(II) sülfat çözeltisi ve çinko metali arasında gerçekleşen redoks tepkimesinin
makroskopik gösterim videosunu izleyerek tepkimeye ilişkin kanıtların neler olduğunu tespit etmiş
ve bu kanıtlar bağlamında altmikroskopik seviyede neler olduğunu tahmin ettikleri süreç aşamalı
çizimler yapmışlardır. Ardından, ChemSense animasyon programını kullanarak altmikroskopik
seviyede animasyonlar oluşturmuşlardır. Daha sonra araştırmacıların geliştirdiği bir kavram
yanılgısı içeren, bir de redoks tepkimesini bilimsel olarak doğru gösteren iki animasyon
izlemişlerdir. Son olarak tekrar süreç aşamalı çizimler yapmış ve ChemSense programı ile
animasyon geliştirmişlerdir. Öğretmen adayları çoklu gösterim etkinliklerinden önce ve bu
etkinliklerden sonra 18 soru içeren çoktan seçmeli Redoks Kavram Envanterini tamamlamışlardır.
Ayrıca, her soru için cevaplarından ne kadar emin olduklarını da 0-100 arasında değişen ölçekte
belirtmişlerdir. Nicel veriler non-parametrik işaret testi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular
öğretmen adaylarının redoks tepkimelerini anlamalarında öntesten sonteste istatistiksel olarak
anlamlı (p<0.05) düzeyde ilerleme olduğunu göstermektedir. Öğretmen adayları öntestte
cevaplarından ortalama %65 oranında emin olmalarına rağmen, sontestte cevaplarından
ortalama %77 oranında emin olduklarını belirtmişlerdir. Bulgular ışığında; öğretmen adaylarının
redoks tepkimelerine ilişkin kavramsal anlamalarının ve bu konudaki bilgilerine ilişkin güvenlerinin
geliştirilmesinde çoklu gösterim etkinliklerinin kullanılması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Çoklu Gösterimler, Kimya Öğretmen Adayları, Redoks Tepkimeleri
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Orta ğretım Programında

. Sınıf Kımya Dersı Ka anımlarına İlışkın Bır Karşılaştırma

Prof.Dr. Emine Erdem - Yrd.Doç.Dr. Ümit Işık Erdoğan
ÖZET
Bu araştırmada; Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği lisans
programının alan derslerinin öğrenme çıktıları ile Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun
taslak olarak hazırlamış olduğu Ortaöğretim 10. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programının
kazanımları karşılaştırılmıştır (MEB, 2017). Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum
çalışması deseni kullanılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak belirli zaman dilimi içerisinde üretilen
doküman incelemesi yapılmıştır. Çalışma kapsamında toplanan veriler düzenlenerek ortaya
çıkarılan benzer ve farklı durumlar karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın iki temel
kaynağı bulunmaktadır. (1)Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği lisans
programının alan eğitimi derslerinin öğrenme çıktılarına elektronik ortamda yayınlanan ders
kataloglarından ulaşılmıştır. (2) Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından hazırlanan
taslak e- Müfredatı öğretim programlarının güncellenmesi çalışmaları kapsamında kamuoyunun
görüş, öneri ve eleştirilerini almak amacıyla elektronik ortamında yayınlanan ve nihai olamayan
Öğretim programlarından yararlanılmıştır (MEB, 2017). Çalışmanın bulguları ele alındığında alan
derslerinin öğrenme çıktılarının ilgili Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programını kazanımları ile
tam anlamıyla örtüşmediği belirlenmiştir. Öğretmen yetiştirme sürecinde üniversitelerin,
Yükseköğretim Kurumunun, Milli Eğitim Bakanlığının ve lise ve dengi okullarının ortak çalışma
yürütmeleri programların etkili işleyişi ve güncellenmesi açısından önemli bir gelişme
sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kimya Dersi, Kazanım, Öğretim Programı, Öğrenme Çıktıları
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Bilgisayar Destekli Öğretimin Atomun Yapısı Konusundaki Öğrenci Başarısına Etkisi
Mehmet Sıddık Tağ - Erdal Canpolat
ÖZET
Günümüzde fen öğretiminde, bazı kavramların öğretilmesinde ve öğrenilmesinde ciddi sorunlar
ortaya çıkmaktadır. Sözü edilen sorunların geleneksel yaklaşımlarla çözülemeyeceği pek çok
eğitimcinin ortak görüşüdür. ste bu noktada, sınıf içi interaktif öğrenme ortamlarının
oluşturulmasında bilgisayar destekli eğitimin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, fen bilgisi
derslerinde teknolojinin gerekliliğini ortaya çıkarmak, soyut olan kavramlarla ilgili somut kanıtlar
elde etmek için bilgisayarlardan yararlanmak uygun mudur? sorusunun karşılığı aranmaktadır. Bu
amaçla yapılandırmacı öğrenme kuramına dayalı olarak hazırlanan ders yazılımının kullanıldığı
bilgisayar destekli öğretim yönteminin uygulandığı sınıflardaki öğrencilerin cinsiyetlerinin “Atomun
Yapısı” konusundaki akademik başarıya etkileri araştırılmıştır. Araştırma, 7. Sınıfta okuyan 18
erkek ve 21 kız öğrenciden oluşan toplam 39 öğrenci ile yürütülmüştür. Atomun yapısı konusu
dört hafta (16 ders saati) bilgisayar destekli öğretim yöntemi kullanılarak, araştırmacı tarafından
işlenmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan “Atomun Yapısı” akademik
başarı testi, deneysel işlem öncesinde ön test, deneysel işlem sonrasında son test ve kalıcılık
testi olarak kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde t testi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarından
bilgisayar destekli öğretim yöntemiyle eğitim gören kız ve erkek öğrencilerin, çalışmanın
başlangıcında fen başarılarında anlamlı bir fark olmamasına karşın çalışmanın sonucunda
aralarında anlamlı fark oluştuğu ve bilgisayar ortamında işlenen konuların öğrencilerin başarılarını
arttırdığı kanaatine varılmıştır. Cinsiyete göre yapılan incelemede kız öğrencilerin erkek
öğrencilere göre başarılarında anlamlı bir fark görülmüştür. Bütün bu bulgulardan bilgisayar
destekli öğretimin sınıf ortamlarında kullanılarak verimli sonuçlar alınabileceği ve öğrencilerin
derslere olan tutumlarını olumlu yönde değiştirebileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Destekli Öğretim, Eğitim Öğretimde Materyal Kullanımı, Fen
Öğretimi
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Fen Eğitimindeki Kimya Konularının Öğretiminde Yaşanan Sorunlar ve Ç

m Önerileri

Gizem Aksakal Ercan - Erdal Canpolat
ÖZET
Bu çalışmada; 7. sınıf öğrencilerine bir önceki yılın kimya dersi konusu olan “Maddenin
Tanecikli Yapısı” 8. Sınıf öğrencilerine bir önceki yılın kimya dersi konusu olan “Maddenin Yapısı
ve Özellikleri” ünitelerinde verilen doğru cevaplara göre; cinsiyet, ailenin gelir durumu, annenin
eğitim durumu, babanın eğitim durumu ve yaşanılan yer değişkenleri için öğrencilerin bilişsel alan
basamaklarında gösterdikleri başarı ve kalıcılığın belirlenmesi, ayrıca bu üniteler için seçilen
kazanımların verilen doğru cevaplara göre bilişsel alan basamaklarında gerçekleşme
durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma Elazığ’da 9 il merkezi, 6 ilçe ve 2 köy okulu
olmak üzere toplam 17 okulda gerçekleştirilmiştir. Örneklemi 7. sınıftan 670 ve 8. sınıftan 584
öğrenci olmak üzere toplam 1254 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma 6. sınıf “Maddenin Tanecikli
Yapısı” ve 7. sınıf “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” üniteleri için 7. ve 8. sınıflara uygulanmak
üzere Bloom’un Bilişsel Alan Taksonomisine göre, her soru en az bir kazanımı ölçecek şekilde
15’er soru halinde hazırlanmıştır. Analizler yapılırken SPSS programı kullanılmıştır. Araştırma için
yapılan analizlerde Bağımsız Örneklem t-tesi (Independent Sample t-test) ve Tek Yönlü Varyans
Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. 7. sınıflar için bilgi ve uygulama basamaklarındaki kazanımlar,
verilen doğru cevap yüzdelerine göre belirlenen %70 sınırının altında kaldıklarından
kazanılmamıştır. Kavrama basamağında doğru cevaplar için belirlenen %70 sınırının üstünde
olduklarından kazanılmışlardır. Bilişsel alan basamaklarında kalıcılığın ve başarının en yüksek
olduğu basamaklar sırasıyla kavrama, uygulama ve bilgi basamaklarıdır. Kalıcılığın en yüksek
olduğu kavrama basamağında şehirde yaşayan, aile gelir durumu 2250 TL üzeri olan ve anne ve
babaları üniversite mezunu kız öğrencilerin oluşturduğu grup en başarılı grup olmuştur. 8. sınıflar
için kavrama basamağındaki kazanımlar, doğru cevap yüzdeleri belirlenen %70 sınırının altında
kaldıkları için kazanılmamışlardır. Bilgi basamağında ise doğru cevap yüzdeleri %70 sınırının
üstünde oldukları için kazanılmışlardır. Bilişsel alan basamaklarında kalıcılığın en yüksek olduğu
basamaklar yaşanılan yer değişkeni hariç (köy değişkeninde başarının ve kalıcılığın en yüksek
olduğu basamak uygulama basamağıdır.) bilgi, uygulama ve kavram basamakları olarak
sıralanmaktadır. Kalıcılığın en yüksek olduğu bilgi basamağında şehirde yaşayan, aile gelir
durumu 2250 TL üzeri olan, anne eğitim durumu diğer grubunda; baba eğitim düzeyi üniversite
mezunu olan kız öğrencilerden oluşan grup en başarılı grup olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Bloom Taksonomisi, Bilişsel Alan Basamakları, Maddenin Tanecikli Yapısı
ve Özellikleri
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
. Sınıf Fen Bılımlerı Dersının Ba ı Konularındakı Kavram Yanılgılarını ve Öğretmenlerın Bu
Yanılgıları D eltmek İçın Kullandıkları Y ntemlerı Belırlemek
Arş.G r. Erdal engın - Yrd.Doç.Dr. Mustafa Uğraş - Abdurrahman Gürbüz
ÖZET
Bu çalışmanın amacı; sınıf öğretmenlerinin 4. Öğrencilerinin fen bilimleri dersinde ısı, sıcaklık,
kütle ve ağırlık konularında karşılaştıkları kavram yanılgılarını ve bu yanılgıları gidermek için
uyguladıkları yöntemleri belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda Elazığ il merkezinde 34 sınıf
öğretmenleriyle mülakat tekniği kullanılarak görüşmeler yapılmış ve veriler elde edilmiştir.
Görüşme formu araştırmacılar tarafından oluşturulmuş ve konu alan uzmanlarının fikirleri
doğrultusunda son hali verilmiştir. Görüşmelerde elde edilen verilerin içerik ve betimsel analizleri
yapılmıştır. Sınıf öğretmenleri, eksik bilgi, öğrencilerdeki motivasyon eksikliğini ve yaşantı ürünü
bilgiler kavram yanılgılarının oluşma nedeni olarak göstermişlerdir. Öğretmenlerin büyük
çoğunluğu yaparak yaşayarak ve araştırmalar ile kavram yanılgılarını gidermeye çalıştıklarını
belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Kavram, Kavram Yanılgıları, Kavram Öğretimi, Fen Bilimleri
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Kavram Karıkat r Desteklı Çalışma Yapraklarının ve Jıgsaw Teknığının Bırlıkte
Kullanımının Öğrencılerın Yenılenebılır Enerjı Kaynakları Konusunu Anlamaları Ü erıne
Etkısı
Doç.Dr. Faık Ö g r Karataş - Dr. Canan Cengı - B şra Çalışkan
ÖZET
Bu çalışmanın amacı “Yenilenebilir Enerji Kaynakları’’ konusunun öğretiminde kavram
karikatürü destekli çalışma yaprakları ve jigsaw tekniğinin birlikte kullanımının öğrencilerin konuyu
anlamaları üzerine etkisini belirlemektir. Araştırmada ön-test son-test kontrol gruplu yarı deneysel
yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında bir
Anadolu Lisesi’nde öğrenim görmekte olan 33’ü deney, 32’si kontrol olmak üzere toplam 65, 10.
sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Üç hafta süresince kontrol grubunda programda öngörülen
öğretim yöntemleri uygulanarak dersler yürütülmüş, deney grubunda ise programda öngörülen
öğretim yöntemleri ile birlikte kavram karikatürü destekli çalışma yaprağı ve jigsaw tekniği birlikte
kullanılarak öğretim gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Yenilenebilir Enerji
Kaynakları” konusuna yönelik başarı testi, çalışma yaprakları ve öğretmenin tuttuğu yansıtıcı
günlükler kullanılmıştır. Başarı testi her iki gruba ön- ve son-test olarak uygulanmış ve elde edilen
veriler t-testi ile karşılaştırılmıştır. Çalışma yapraklarında öğrencilerin önbilgilerini değerlendirmek
amacıyla
yöneltilen sorular,
uygulamanın sonunda öğrenciler
tarafından tekrar
cevaplandırılmıştır. Bu sorulara uygulama öncesinde ve sonrasında verilen doğru ve yanlış cevap
sayıları hesaplanmış ve karşılaştırılmıştır. Öğretmen günlükleri ise betimsel olarak analiz
edilmiştir. Analizler son-test ortalamalarının deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı
olduğunu ortaya koymuştur. Uygulama sonrasında çalışma yapraklarında yer alan sorulara
verilen doğru cevapların artması ve öğretmenin uygulamanın öğrencilerin öğrenmeleri üzerindeki
olumlu etkilerine yönelik günlüğünde yer alan ifadeleri başarı testlerinden elde edilen verileri
desteklemektedir. Bulgulara dayalı olarak kavram karikatürü destekli çalışma yaprağı ve jigsaw
tekniğinin birlikte kullanımının öğrencilerin konuyu anlamaları üzerinde olumlu bir etkisi olduğu
sonucuna varılabilir. Kimya öğretiminde ve ilgili materyallerin hazırlanmasında kavram karikatürü
destekli çalışma yaprakları ile jigsaw tekniğinin birlikte kullanımına yer verilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: şbirlikli Öğrenme Yöntemi, Jigsaw Tekniği, Kavram Karikatürü, Çalışma
Yaprağı, Yenilenebilir Enerji Kaynakları
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Canlılarda Enerji Konusunun Öğretiminde Moodle Kullanımının
Başarısına Etkisi

. Sınıf Öğrencilerinin

Doç.Dr. Faık Ö g r Karataş - Araştırmacı Pelın Yılma - Funda Coşkun - Hava Akçakaya
ÖZET
Teknolojinin gelişmesiyle bilişim teknolojileri eğitimde daha fazla rol almaya başlamıştır. Bu
sayede basit şekilde oluşturulabilen, resim ve metinlerle zenginleştirilebilen öğretim yönetim
sistemleri (ÖYS) eğitim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüz yüze eğitimin eksik kaldığı
zamanlarda, web ortamında eğitim başarının artmasına katkı sağlamaktadır. Bu nedenle, yapılan
çalışma ile ortaöğretim seviyesinde ve kimya dersi kapsamında kullanılan Moodle Öğretim
Yönetim Sistemi’nin öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisini ve öğrencilerin uygulama
hakkındaki görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma ön-test son-test kontrol gruplu yarı
deneysel model kullanılmıştır ve deney-kontrol grupları yansız atama yöntemi ile belirlenmiştir.
Çalışma grubu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Karadeniz bölgesinde orta büyüklükteki bir
şehirde bulunan bir Anadolu Lisesinde 10. sınıfta öğrenim gören 33 deney ve 35 kontrol grubu
olmak üzere 68 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak; deney ve kontrol grubundaki
öğrencilerin canlılarda enerji ile ilgili başarılarını ölçmek için "Canlılarda Enerji le lgili Başarı Testi
(CEBT)" ve deney grubu öğrencilerinin Moodle ile ilgili görüşlerini almak için açık uçlu bir anket ile
yarı yapılandırılmış bir mülakat formu kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde tek yönlü ANCOVA
kullanılırken, nitel veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Toplam 3 hafta (6 ders saati) süren
çalışmada, kontrol ve deney grubu öğrencileri ile rutin yöntemler ve teknikler kullanılarak ders
işlenmiştir. Fakat deney grubu öğrencilerinin haftalık olarak o haftaki dersin kazanımları ve
içeriğine yönelik Moodle üzerinden soru paylaşımı yapmaları ve tartışma ortamı oluşturmaları
sağlanmıştır. Çalışma sonunda, deney grubu öğrencilerinin başarı testi puanları kontrol grubunun
puanlarına göre anlamlı bir şekilde artmıştır (p<0,05). Yapılan mülakatlarda öğrenciler, genel
olarak Moodle’ın yararlı olduğunu, derse yönelik ilginin gelişmesine, başarının artmasına ve
konunun pekiştirilmesine katkı sağladığını savunmuşlardır. Çalışmada Moodle ÖYS’nin bir kısmı
kullanılmıştır (video ekleme, forum, fotoğraf ve yazı), bütün yönleriyle kullanıldığı çalışmaların
yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Web Tabanlı Öğretim, Canlılarda Enerji, Kimya Eğitimi, Öğretim Yönetim
Sistemi, Öys
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Öğrencilerin Arg mantasyona Dayalı Ya ma Etkinliklerinin Makroskobik Mikroskobik ve
Sembolik Seviyedeki G sterimler Açısından İncelenmesi
Yrd.Doç.Dr. Fatma Yaman
ÖZET
Kimya eğitiminde, makroskobik, mikroskobik ve sembolik seviye arasındaki ilişkiler anahtar bir
role sahiptir. Öğrencilere bu seviyeler arasında bir ilişki kurulmasına yardım edildiğinde, onların
kavramsal anlamalarının gelişmesine fayda sağlayacağı ifade edilmektedir. Bu bağlamda,
öğrencilere kendi çoklu gösterim seviyelerini oluşturmalarına fırsat veren çalışmalara ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu çalışma, öğrencilerin kimyadaki çoklu gösterimleri zihinlerinde nasıl
yapılandırdıkları, Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) yaklaşımını kullanılarak
anlamaya çalışılmıştır. Bu kapsamda, öğrencilerin kaç farklı çeşit çoklu gösterim kullandıkları ve
aynı konuyu açıklamak için çoklu gösterimleri birbiriyle bağlantılı olarak nasıl kullandıkları
araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini, ç Anadolu bölgesinde yer alan bir üniversitede sınıf
öğretmenliği programında birinci sınıfında öğrenim gören 78 öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Çalışmada, ATBÖ yaklaşımının öğrenci laboratuvar rapor formatı veri toplama aracı olarak
kullanılmıştır. Fiziksel ve kimyasal değişimler konusunda hazırlanan 10 ATBÖ etkinliği sanal
kimya laboratuvarı kullanılarak 4 haftada uygulanmıştır. Öğrencilerin 156 laboratuvar raporu
çalışma için geliştirilen rubrikle değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda, öğrencilerin çoklu
gösterimler arasında en fazla sembolik seviyeyi kullandıkları ve sembolik seviyedeki gösterimleri
kullanarak diğer gösterimleri birbirine bağlantıladıkları ortaya çıkmıştır. Diğer bir ifadeyle,
sembolik seviyedeki gösterimlerin makroskobik ve mikroskobik seviyedeki gösterimler arasında
bir köprü görevi gördüğü ortaya çıkmıştır. Ayrıca, öğrencilerin çoklu seviyedeki gösterimleri daha
çok gözlem, kanıt ve yansıtma kısımlarında kullandıkları tespit edilmiştir. Bu sonuç
doğrultusunda, kimyadaki çoklu gösterimlerin birbiriyle bağlantılı olarak kullanması için
öğrencilerin bu gösterimleri iddia ve kanıtlarına destek amaçlı olarak kullanmaları ve bu
gösterimlerin anlamlarını yansıtmaları konusunda cesaretlendirilmesi önerilmektedir
Anahtar Kelimeler: Sanal Kimya Laboratuvarı, Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme
Yaklaşımı, Kimyadaki Çoklu Gösterimler (Makroskobik-Mikroskobik ve Sembolik Seviyedeki
Gösterimler)
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Öğrenme Amaçlı Ya ma Etkinliklerinin Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarına Etkisi
Yrd.Doç.Dr. Fatma Yaman - S leyman Yıldı
ÖZET
Öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinin öğrencilerin öğrenmelerini ve kavramsal anlamalarını
artırdığı bilinmektedir. Bununla birlikte, öğrencilerin belirli bir bağlam içerisinde yer alan öğretici
yazma etkinliklerine katılmaları sonucunda gerçekleşen öğrenmelerinin kalitesi üzerinde daha
fazla deneysel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışmada iki farklı yazma
etkinliğinin –argümantasyon ve açıklama- öğrencilerin kavramsal anlamaları üzerindeki etkisi
incelenmiştir. Çalışma, Yozgat il merkezindeki bir ortaokulda bir öğretmenle öğrenim gören iki
farklı 7. sınıf ile karışımlar konusunda yürütülmüştür. Yarı deneysel bir tasarımın kullanıldığı
çalışmaya deney grubunda 21, kontrol grubunda 18 olmak üzere toplamda 39 öğrenci katılmıştır.
Kontrol grubu öğrencileri geleneksel laboratuvar yaklaşımı ile ders işleyip bu yaklaşıma uygun
deney raporu vermişlerdir. Uygulama grubundaki öğrenciler ise Argümantasyon Tabanlı Bilim
Öğrenme (ATBÖ) yaklaşımına uygun ders işlenmiş ve bu yaklaşımın öğrenci rapor formatını
kullanmıştır. Yapılan öğretimin ardından her iki gruptaki öğrencilerden açıklamaya dayalı bir
yazma etkinliği yapmaları istenmiştir. Bu bağlamda, öğrenciler 6. Sınıftaki öğrencilere karışımlar
konusuyla ilgili mektup yazmışlardır. Çalışmada, ATBÖ yaklaşımı ve geleneksel yaklaşım
kıyaslandığında hangi yaklaşımın istatistiksel olarak öğrencilerin kavramsal anlamaları ve
açıklamaya dayalı yazma etkinlikleri üzerinde etkili olduğu sorularına cevap aranmıştır.
Öğrencilerin kavramsal anlamaları iki aşamalı test (ön test-son test) ile değerlendirilirken,
açıklamaya dayalı yazma etkinlikleri geliştirilen rubrikle değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler
SPSS analizine tabi tutulmuştur. Sonuçlar, deney grubu öğrencilerinin kontrol grubu
öğrencilerinden istatiksel olarak daha iyi kavramsal anlamaya sahip olduğunu ve daha iyi
açıklamaya dayalı etkinlik yaptığını göstermektedir. Öğrencilerin yazma etkinliklerini etkili bir
şekilde kullanabilmeleri için öğrencilerin konunun içerisindeki kavramları anlamlı bir şekilde analiz
eden ve bu kavramları birbirine bağlantılayan ön yazma etkinlikleri fırsatı sunulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımı, Öğrenme Amaçlı Yazma
Etkinlikleri, Kavramsal Anlama
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Lise Öğrencilerinin Kimya Ö -Yeterlik Seviyeleri İle Kimya Dersi Çalışırken Kullandıkları
Öz-D enleyici Öğrenme Stratejilerinin Ba ı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Sivas İli
Örneği
Yrd.Doç.Dr. Hatice Güngör Seyhan
ÖZET
Bu çalışmada lise öğrencilerinin kimya dersine yönelik öz-yeterlilik düzeyleri ve öz-düzenleme
öğrenme stratejileri cinsiyet, sınıf düzeyi (9.Sınıf, 10.Sınıf, 11. Sınıf, 12. Sınıf) ve okul türüne (Fen
Lisesi, Anadolu Lisesi, mam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi) göre karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
Çalışmada verilerin toplanması için Çapa-Aydın ve Uzuntiryaki (2011) tarafından geliştirilen
Kimya Öz-Yeterlilik Ölçeği ve Kadıoğlu, Uzuntiryaki ve Çapa-Aydın (2011) tarafından geliştirilen
Öz-Düzenleme Öğrenme Stratejileri Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 2016-2017
eğitim-öğretim döneminde Sivas ilindeki okullar arasından küme örnekleme yöntemi ile 700
öğrenciden oluşan çalışma grubu oluşturulmuştur. Lise öğrencilerinin cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul
türüne göre kimya öz-yeterlik düzeyleri ve öz-düzenleme stratejileri arasındaki farkların
incelenmesi için gerekli varsayımların karşılanmasına bağlı olarak varyans analizi tekniği
kullanılmıştır. Analizler sonucunda elde edilen bulgular literatürdeki benzer çalışmaların
sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kimya Öz-Yeterliği, Öz-Düzenleme Öğrenme Stratejisi, Cinsiyet, Okul Türü,
Sınıf Seviyesi
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Kımya Eğıtımınde Kavramsal ve Matematıksel Problem Ç

menın Öğrenmeye Etkısı

Yrd.Doç.Dr. İlhami Ceyhun - Yrd.Doç.Dr. Zafer Karagölge
ÖZET
Kimya öğretimindeki en önemli sıkıntılardan biri de, kavramsal problemlerin öğrenciler
tarafından cevaplanmasında zorluk çekilmesidir. Bu zorluğu gidermek için kavramların
öğrenilmesi ve kullanılmasının geliştirilmesine çalışılmalıdır. Öğrencilerimizin %85'i iyi algoritmik
(matematiksel işlem gerektiren problemler) problem çözücüsü olup, denklemleri manipüle ederek
iyi notlar alabilmektedirler. Algoritmik problem çözme yöntemi gerçekten öğrenmeye hizmet
ediyor mu? Algoritmiyi kullanarak çözülebilecek sayısız problem, temel kavramların anlaşılmasını
kolaylaştırıyor mu? Bu durum öğreticinin çok daha geniş temelli bir çerçeve üstlenmesi gerektiğini
ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya
Eğitimi Anabilim Dalı 1. sınıf Genel Kimya dersini alan 25 öğrenciye her konu sonunda öğrenme
seviyelerini belirlemek için bir quiz uygulanmıştır. Quizler hem algoritmik hem de kavramsal
sorular içermektedir. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, öğrenciler Orta Öğretimden gelen
alışkanlıklarıyla örneğin, P.V = n.R.T bağıntısını kullanarak bütün gaz problemlerinin
çözülebileceğini düşünmektedirler. Bu durum öğrencilerin, kavram bilgisi olmadan da algoritmik
problemlere nasıl cevap vereceğinin öğretildiğini kuvvetle ortaya koyuyor. Bu çalışma, kavramsal
öğretim pedagojilerini sınıflarımıza dâhil etme çabalarını desteklemektedir. Mevcut algoritma
tabanlı öğretimin mutlaka kavramsal öğrenme ile birlikte yürüyebileceği gerçeği öğretmen
adaylarına uygulamalarla ilgilerinin ve heyecanlarının artışı sağlanmaya çalışılmalıdır. Kavramsal
ve algoritmik problem çözümü, birbirinden ayrı tutulamayacak bir öğretim metodudur. Kavramsal
ve algoritmiyi birlikte kullanarak problem çözme öğretim modeli (KAPÇÖM) olarak öğretmen
adaylarına sunulmalıdır. Yıl sonunda yapılan değerlendirmelerde bir öğrenme modeli olarak
KAPÇÖM, öğrenciler tarafından benimsenmiş, kavramları anlama ve uygulama
performanslarında kayda değer bir artış gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Algoritma, Kavram, Stokiyometri, Problemle Öğrenme
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Farklı Yaş Gruplarındaki Öğrencilerin Maddenin Sınıflandırılmasıyla İlgili Muhakemelerinin
Değerlendirilmesi

Merve Nur Yavuzkaya - Doç.Dr. Emine Adadan
ÖZET
Öğrencilerin kimya kavramlarını anlama düzeylerini ve zaman içerisindeki kavramsal
gelişimlerini ortaya çıkarmak ve değerlendirmek; kimya derslerinin tasarlanmasına, müfredat
geliştirme ve ölçme-değerlendirme çalışmalarına rehberlik etmektedir. Öğrencilerin temel kimya
kavramlarından biri olan maddenin sınıflandırılmasını anlamalarının daha karmaşık kimya
kavramlarının öğrenimi ve öğretimi açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmanın
amacı, farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin maddeleri sınıflandırırken kullandıkları muhakeme
süreçlerini incelemektir. Bir başka deyişle, farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin verilen moleküler
seviyedeki gösterimlere göre maddeleri sınıflandırırken hangi özellikleri dikkate aldıklarını tespit
etmek ve öğrencilerin yapmış oldukları doğru sınıflandırmaların ve muhakeme niteliklerinin yaş
grupları arasında nasıl değişiklik göstermekte olduğunu belirlemektir. Bu araştırma, 12. sınıf
öğrencileri, kimya bölümü lisans öğrencileri (1. sınıf ve 4. sınıf) ve kimya bölümü yüksek lisans
öğrencilerinin oluşturduğu dört grup öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 20 lise
öğrencisi, 15 kimya bölümü 1. sınıf öğrencisi, 11 kimya bölümü 4. sınıf öğrencisi ile 10 kimya
bölümü yüksek lisans öğrencisi katılmıştır. Yaklaşık 20 dakika süren birebir görüşmelerde
öğrencilerden moleküler seviyede gösterimleri verilmiş altı maddenin sınıflandırılması istenmiştir.
Araştırma yöntemi olarak temellendirilmiş kuram kullanılmış olup, görüşmelerin transkriptleri
araştırmanın amaçları doğrultusunda açık kodlama ile kodlanmış ve kategoriler belirlenmiştir.
Katılımcıların maddeleri sınıflandırırken yaptıkları doğru sınıflandırma yüzdesi, ilerleyen sınıf
seviyesi ile birlikte artış göstermiştir. Öğrencilerin sınıflandırma yaparken göz önünde
bulundurduğu özellikler arasında gösterimlerde verilen taneciğin yapısı, türler arasındaki güçlü
etkileşimler ve verilen gösterimin bütünü bulunurken, maddeyi oluşturan farklı türdeki taneciklerin
oranı, bu taneciklerin dağılımı gibi faktörler de öğrencilerin yanlış sınıflandırma yapmasına neden
olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Maddenin Sınıflandırılması, Kavram Öğrenimi, Kavramsal Gelişim
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Fen ve Teknolojı Öğretmenlerının Fen Bılımlerı Ders Kıtabında Yer Alan Kımya Konuları
Hakkındakı G r şlerı
Yrd.Doç.Dr. Mustafa Uğraş - Nesrin Koç
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, fen ve teknoloji öğretmenlerinin 8. Sınıf fen bilimleri ders kitaplarında yer
alan kimya konularının içeriği hakkındaki görüşlerinin belirlemektir. Bu çalışmada veri toplama
aracı olarak, 8.sınıf fen bilimleri ders kitabında yer alan kimya konularının farklı açılardan
değerlendirmesi amacıyla, araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme formu kullanılmıştır. Bu
çalışmaya, Elazığ il merkezinde yer alan 14 fen ve teknoloji öğretmeni katılmıştır. Elde edilen
veriler, içerik ve betimsel analiz yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin
analizlerinin sonucunda, araştırmaya katılan öğretmenlerin, kimya konularının öğrenci düzeyine
uygun olmadığı ve ders süresinin yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Bunlara ek olarak, konuların
TEOG sınavında çıkmıyor olması öğrencilerin derse motivasyonlarının düşük olmasına neden
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fen Bilimleri Dersi, Orta Okul, Kimya Konu ve Kazanımları
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Kımya Eğıtımınde Farklı Kavram Harıtası Oluşturma Y ntemlerının Öğretmen Adayları
G
yle Karşılaştırılması
Arş.G r.Dr. Nurcan Turan Oluk - Prof.Dr. G ler Ekmekcı
ÖZET
Bu çalışmanın amacı; ikisi sıfırdan kavram haritası (KH) oluşturma yöntemi olan Novak Tipi ve
Numaralandırma Tipi, diğer ikisi boşluk doldurma kavram haritası yöntemi olan Kavram Boşluklu
ve lişki Boşluklu olmak üzere dört farklı kavram haritası oluşturma yönteminin kullanışlılığını nitel
olarak kıyaslamaktır. Öğretmen adaylarının, kavram haritası yöntemini öğretmen olduklarında
aktif bir şekilde kullanacakları için tüm yöntemleri birbirleri ile kıyaslayarak incelemeleri ve her bir
yöntemin kullanışlılığı ile görüşlerini paylaşmaları yöntemlerin uygulayıcılarına fikir vermek adına
önemlidir. Çalışma, bir devlet üniversitesinin kimya öğretmenliği programında, 4. sınıfta öğrenim
görmekte olan 25 öğretmen adayı ile yürütüldü. Katılımcılara 7 hafta boyunca farklı kavram
haritası oluşturma yöntemleri ve oluşturulan haritaların puanlaması eğitimleri verildi. Katılımcıların
dört farklı kavram haritası oluşturma yöntemi ile ilgili görüşleri süreç boyunca Günlük 1, Günlük 2,
KH yazılı görüş soruları formu ve Nitel yazılı görüş soruları formu, öğretmen adaylarıyla yapılan
bireysel yarı yapılandırılmış görüşmeler, odak grup görüşmeleri ve araştırmacı alan notları olmak
üzere yazılı dokümanlar, gözlemler ve görüşmelerden elde edildi. Çalışma sonucunda
katılımcıların sıfırdan KH oluşturma yöntemlerini öğrenci bilgisini yansıtma düzeyi ve ayırt edicilik
konusunda güçlü bulmalarına rağmen, bu yöntemleri değerlendirme aşamasında kullanmayı
uygun bulmamaları ilgi çekicidir. Katılımcılar bu tip haritaların puanlamasının zor olmasını bu
duruma gerekçe olarak göstermektedir. Benzer şekilde katılımcıların kavram boşluklu haritaları
şans başarısı oldukça etkili olduğunu ve bu yüzden ayırt edici olmadığını düşündükleri belirlendi.
Buna rağmen boşluk doldurma tipi kavram haritalarının değerlendirilmesinin, sıfırdan kavram
haritası oluşturma yöntemlerine nazaran daha nesnel ve kolay olduğunu düşündükleri için
değerlendirme aşamasında kullanılması gerektiğini düşündükleri belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Kavram Haritası Oluşturma Yöntemleri, Novak Yöntemi, Numaralandırma
Yöntemi, Boşluk Doldurma Tipi Kavram Haritaları, Öğretmen Adayı Görüşleri
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Öğretmenlerin Öğretmen Ö yeterlikleri ve Öğrencilerin Motivasyonları Arasındaki İlişki
Doç.Dr. Ö ge Oskay Ö yalçın - Arş.G r.Dr. Şenol Şen
ÖZET
Bu çalışmanın amacı lise kimya öğretmenlerinin öğretmen özyeterliklerini belirlemek ve
özyeterlikleri ile öğrencilerinin motivasyonları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla
çalışmaya iki farklı devlet okulunda görev yapmakta olan dört kimya öğretmeni ve 9., 10., 11. ve
12. sınıflarda okumakta olan toplam 200 lise öğrencisi katılmıştır. Çalışma ilişkisel araştırma
yöntemi ile yürütülmüştür. Öğretmenlerin öğretmen özyeterliklerini belirlemek için Öğretmen
Özyeterlik Ölçeği ve öğrencilerin de kimya derslerine yönelik motivasyonlarını belirlemek için
Öğrenmede Güdüsel Stratejiler Anketi veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Çalışmada elde
edilen veriler tek yönlü MANOVA analizi ile belirlenmiştir. Çalışma sonunda öğretmenlerin öğrenci
katılımına, öğretim stratejilerine ve sınıf yönetimine yönelik özyeterlikleri ve genel öğretmen
özyeterlikleri ile ilgili ortalama değerleri incelenmiştir. Genel olarak öğretmenlerin özyeterlik
ortalamalarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Daha sonra çalışmada farklı özyeterlik
ortalamalarına sahip öğretmenlere ait öğrencilerin kimya dersine yönelik motivasyonları
karşılaştırılmıştır. Çalışma sonunda tek yönlü MANOVA analizi sonuçları incelendiğinde
öğrencilerin kimyaya yönelik motivasyonun alt boyutları olan içsel hedef düzenleme, görev değeri,
öğrenmeye ilişkin kontrol inancı, öğrenme ve performansla ilgili özyeterlik ve sınav kaygısı
açısından öğretmenlerinin farklı özyeterlik puanlarına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği ortaya
çıkmıştır. Fakat farklı özyeterlik ortalamalarına sahip öğretmenlerin öğrencilerinin dışsal hedef
düzenleme puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Özyeterlik, Motivasyon, Kimya, Lise
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
. Sınıf “saf Madde ve Karışım” Konusunun Öğretımınde e Modelı İle Desteklenen Bağlam
Temellı Öğretım Y ntemının Öğrencılerın Kavramsal Anlamalarına ve Fene Y nelık
Tutumlarına Etkısının İncelenmesı
Yrd.Doç.Dr. Ayşeg l Derman - Ö lem Badelı
ÖZET
Bu çalışma; 4. Sınıf “Saf Madde ve Karışım” konusunun öğretiminde 5E modeli ile desteklenen
bağlam temelli öğretim yönteminin öğrencilerin kavramsal anlamalarına ve fene yönelik
tutumlarına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada karma araştırma deseni
benimsenmiştir. Çalışmanın bağımsız değişkeni 5E modeli ile desteklenen bağlam temelli öğretim
yöntemi, bağımlı değişkenleri ise fene yönelik tutum ve kavramsal anlamadır. Bu çalışmada
bağımsız değişkenin fene yönelik tutuma etkisini belirlemek için yarı- deneysel ön test son test
kontrol gruplu model kullanılmıştır. Bağımsız değişkenin kavramsal anlamaya etkisini belirlemek
için ise deney öncesi durağan grup karşılaştırması modeli kullanılmıştır. Bu çalışmada deney
grubunda “5E Modeliyle Desteklenen Bağlam Temelli Öğretim Yöntemi” kullanılmış; kontrol
grubunda ise öğretmenin daha önceki konuların öğretiminde kullanageldiği “Geleneksel Öğretim
Yöntemi” korunmuştur. Araştırma Gaziantep’te bir devlet okulunda 2016 - 2017 akademik yılı
bahar döneminde, iki ayrı 4. sınıfta, toplam 43 öğrenci ile 10 haftada tamamlanmıştır. Verilerin
toplanmasında Fene Yönelik Tutum Ölçeği ve Alternatif Ölçme Araçları kullanılmış, uygulamalar
tamamlandıktan sonra deney grubundan 10 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşme
gerçekleştirilmiştir. Nicel verilerin analizinde yüzde, frekans ve t testi istatistik teknikleri, nitel
verilerin analizinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Bu çalışmada 5E öğrenme modeli ile
desteklenen bağlam temelli öğretim yönteminin öğrencilerin fene yönelik olumlu tutumlarını
geliştirmede ve kavramsal anlamalarını arttırmada etkili olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen
bulgular ilgili çalışmalarla karşılaştırılmış ve bulgular doğrultusunda öğretime yönelik önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: lkokul, Bağlam Temelli Yaklaşım, 5e Modeli, Saf Madde, Karışım, Fen
Öğretimi, Tutum.
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Tımss 2

’de Yayınlanan 8. Sınıf Fen Sorularının Kimya Konu Alanlarına G re
Değerlendirilmesi: T rkiye Örneği
Doç.Dr. Remziye Güzel - Dr. Gonca Çakmak

ÖZET
TIMSS, öğrencilerin matematik ve fen başarılarını belirlenmiş bir ölçekle değerlendirmeyle
birlikte matematik ve fen alanlarındaki öğrenim ve öğretimin okullarda nasıl gerçekleştiğini
saptamak, ulusal eğitim sistemleri arasındaki farklılıkları dünya çapında ölçmek ve
değerlendirmek için tasarlanmıştır. TIMSS’in amacı Matematik ve Fen Bilimleri derslerinde eğitim
ve öğretimi geliştirmek için ülkelerin eğitim sistemleri hakkında karşılaştırmalı olarak bilgi
toplamaktır. Bu doğrultuda öğrencilerin bu alanlardaki performansları, eğitim sistemleri, öğretim
programları, öğrencilerin özellikleri, öğretmenlerin ve okulların özellikleri ile ilgili veri toplamakta
ve bu konular hakkında bilgi sahibi olunmaktadır (EARGED, 2014). Bu açıklamalar doğrultusunda
TIMSS sonuçları eğitim politikalarının belirlenmesinde, öğretim programlarının hazırlanmasında
uzmanlara ve araştırmacılara kendi eğitim sistemlerinin işleyişlerini daha iyi anlayabilmeleri
açısından yardımcı olmaktadır. TIMSS sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin bu avantajlardan
faydalanabilmek için Türkiye’nin katılım gösterdiği TIMSS sınavlarındaki eğilim ve gelişiminin
incelenmesi gerekmektedir. Fen, fizik, kimya ve biyoloji disiplinlerini kapsayan, fiziksel ve biyolojik
dünyayı açıklamaya çalışan faaliyet bütünü olarak tanımlanabilir (Çepni, 2006). Maddenin
yapısını anlama ile uğraşan kimya, öğrencilerin içinde bulundukları dünyayı anlamaları için onlara
yardımcı olan zevkli bir alandır (Demircioğlu, Demircioğlu, Ayas, 2006). Kimyanın günlük
yaşamda merak edilen olay ya da durumların çoğunu açıklamasından dolayı, bu çalışmada
Türkiye’nin başarılı ve başarısız olduğu TIMSS 2011’de yayınlanan 8. sınıf fen sorularının Kimya
konu alanları göre değerlendirilmesi yapılmıştır. Böylelikle, Türkiye’nin diğer TIMSS sınavları için
hangi Kimya konu alanından daha başarılı ya da başarısız olunacağına dair fikirler ortaya
çıkacaktır. Bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı TIMSS &
PIRLS Uluslararası Çalışma Merkezi’nin internet sitesinden indirilen TIMSS 2011 ülke verileridir.
nternet adresinden elde edilen veriler TIMSS 2011’ de yayınlanan her bir soru maddesi için IEA
IDB Analyzer paket programı kullanılarak istatistiksel analize tabi tutulmuştur. statiksel
işlemlerden sonra, TIMSS 2011’ de yayınlanan her bir soru maddesi için elde edilen ülke
verilerinden uluslararası ortalama başarı yüzdesi ve uluslararası ortalama standart hatası
hesaplanmıştır. Hesaplanan uluslararası ortalama başarı yüzdesi ve uluslararası ortalama
standart hatası ile Türkiye’nin z puanı hesaplanarak, Türkiye’nin başarılı ve başarısız olduğu
TIMSS 2011’de yayınlanan soru maddeleri bulunmuştur. Ayrıca TIMSS 2011’de yayınlanan 8.
sınıf fen soruları Kimya konu alanlarına göre betimsel istatistik kullanılarak analiz edilmiştir.
Araştırmanın sonucunda, TIMSS 2011’de yayınlanan Türkiye’nin başarılı olduğu 8. sınıf fen
sorularından en fazla başarılı olunan “Kimya” konu alanının “Maddenin Oluşumu ve
Sınıflandırılması”; TIMSS 2011’de yayınlanan Türkiye’nin başarısız olduğu 8. sınıf fen
sorularından en fazla başarısız olunan “Kimya” konu alanının “Kimyasal Değişim” olduğu
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tımss, Türkiye, Fen, Kimya

31

V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Öğreterek Öğrenme: Sorgulama Becerılerını Gelıştırmek İçın Kullanılabılır Mı
Yrd.Doç.Dr. Safiye Aslan
ÖZET
Bu çalışmanın amacı; öğreterek öğrenmenin sorgulama becerileri üzerine etkisinin
incelenmesidir. Açımlayıcı sıralı desendeki çalışmada; öğreterek öğrenmenin fen bilgisi öğretmen
adaylarının sorgulama becerileri üzerine etkisinin olup olmadığı, şayet etkisi var ise bu etkinin
nasıl oluştuğunun belirlenmesi konularına odaklanılmıştır. Çalışma 2016-2017 öğretim yılı güz
döneminde, Türkiye’de bir devlet üniversitesinde öğrenim gören ve kimyada özel konular dersini
alan 47 fen bilgisi öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Çalışmanın nicel verileri “Sorgulama
Becerileri Ölçeği”, nitel verileri ise yapılandırılmış yazılı görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır.
Nicel verilerin analizinde t-testi, nitel verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır.
Çalışmanın nicel bulguları; öğreterek öğrenmenin öğretmen adaylarının sorgulama becerilerini
etkilediğini ve istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde geliştirdiğini göstermiştir. Çalışmanın nitel
bulguları ise öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun (N: 42), öğreterek öğrenmenin
sorgulama becerilerini etkilediğini ve bunu bilgi, düşünme ve duyuşsal olmak üzere üç tema
altında yer alan kodlardaki konulara etki ederek yaptığını düşündüklerini ortaya koymuştur. Bu
bulgulara dayanarak; öğretmen adaylarında geliştirilmesi hedeflenen becerilerden biri olan
sorgulama becerilerini geliştirmek için öğreterek öğrenmeden de yararlanılabileceği önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Öğreterek Öğrenme, Sorgulama Becerileri, Öğretmen Adayı
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Bilgilerini G nl k Yaşamla İlişkilendirme
D eyleri ve Bu D eylerin Fen Öğretimine Y nelik Tutumları İle Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi
Yrd.Doç.Dr. Mustafa Uğraş - Yrd.Doç.Dr. Selçuk Aydemır - Prof.Dr. Erol Asılt rk
ÖZET
Çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının kimya ile ilgili konuları günlük hayat ile
ilişkilendirme düzeylerinin belirlenmesi ve bu düzeyler ile fen öğretimine yönelik tutum arasındaki
ilişkinin incelenmesidir. Araştırmaya, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi
Öğretmenliğinde öğrenim gören 30 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplama araçları olarak,
kimya ile ilgili bilimsel bilgilerin günlük yaşamla ilişkilendirme düzeylerini belirlemek için Kıyıcı ve
Aydoğdu (2011) tarafından geliştirilen 7 açık uçlu sorudan oluşan bir anket ve fen öğretimine
yönelik tutumları belirlemek için ise Thompson ve Shringley (1986) tarafından geliştirilen, Özkan,
Tekkaya ve Çakıroğlu (2002) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış ölçek kullanılmıştır. Açık uçlu
anketlerden elde edilen nitel veriler daha önce yapılan çalışmalarda kullanılan bir yaklaşımla nicel
veri (0-1-3,5 puan) haline dönüştürülmüştür. Kimya konularının günlük hayata aktarılması ile fen
öğretimine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi için Pearson Correlation analizi
yapılmıştır. Verilerin analizleri sonucunda fen bilgisi öğretmen adaylarının yeterli düzeyde kimya
konularını günlük hayata aktaramadıkları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fen Bilgisi, Kimya Eğitimi, Günlük Yaşam Kimyası, Fen Öğretimine Yönelik
Tutum
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
2

Yılı Kımya Dersı Öğretım Programı’na Y nelık Öğretmen G r şlerı Doğrultusunda
2
Yılı Kımya Dersı Öğretım Programı’nın Değerlendırılmesı
Prof.Dr. Canan Nakıboğlu - Dr. Şeng l Sarıkaya Gacanoğlu - Dr. Ebru Demır

ÖZET
Bir öğretim programının uygulama süreci ve bu süreçte öğretmenlerin neler yaşadıklarının
bilinmesi oldukça önemlidir. Deneyimli öğretmenlerin yapmış olduğu değerlendirmeler program
yapıcılar ve yeni uygulayıcılar için de yol gösterici olmaktadır. 2013 yılı Kimya Dersi Öğretim
Programı’nın yerini bu yıl sadece 9. sınıflarda yürürlüğe girecek olan 2017 yılı Kimya Dersi
Öğretim Programı alacaktır. 2013 yılı programının uygulanmasına diğer sınıf düzeylerinde devam
edilecektir. 2013 yılı Kimya Dersi Öğretim Programı, 9 ve 10. sınıfları kapsayan Temel Düzey ile
11 ve 12. sınıfları kapsayan leri Düzey öğretim evreleri şeklinde temel bir felsefe üzerine
yapılandırılmışken 2017 yılı Kimya Dersi Öğretim Programı’nda böyle bir ayrıma gidilmemiştir.
Bunun dışında programda başka düzenlemeler de yer almaktadır. Bu değişikliklerin 2013 yılı
programını uygulayan öğretmenlerin belirlediği bazı sıkıntılara ne derece yanıt oluşturabildiğinin
bilinmesi de son derece önemlidir. Bu düşüncelerden hareketle, çalışmada ilk olarak 2013 yılında
yürürlüğe giren Kimya Dersi Öğretim Programı’na yönelik kimya öğretmenlerinin görüşleri
incelenmiş, daha sonra öğretmen görüşleri dikkate alınarak 2017 yılı Kimya Dersi Öğretim
Programı’nda yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi yapılmıştır. ki kısımdan oluşan çalışmanın
ilk kısmına Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan 88 kimya öğretmeni katılmıştır. Öğretmen
görüşlerini almak üzere 3 bölümden oluşan bir görüş formu araştırmacılar tarafından
geliştirilmiştir. Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından uygulama
yapılmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında 2017 yılı Kimya Dersi Öğretim Programı, genel hedefler
ve ünite kazanımları açısından analiz edilerek yapılan yeni düzenlemeler belirlenmiştir.
Öğretmenlerin 2013 yılı programı ile ilgili belirttikleri programın olumlu ve olumsuz yönleri,
uygulama kolaylıkları ve güçlükleri, konu sıralaması gibi programa yönelik genel görüşleri ile her
sınıf düzeyindeki görüşleri 2017 yılı program içeriği ile karşılaştırılmıştır. 2017 yılı Kimya Dersi
Öğretim Programı’nda tüm sınıf düzeylerinde bazı kavram ve konular çıkarılarak sadeleştirme
yapıldığı ve programın yoğunluğunun genel olarak azaltıldığı belirlenmiştir. Özellikle 2013 yılı
programında konu sıralaması ile ilgili öğretmenlerin belirttiği sıkıntıların 2017 yılı programında
değişmiş olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: 2013 Kimya Dersi Öğretim Programı, 2017 Kimya Dersi Öğretim Programı
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Orta ğretım Öğrencılerının “ç kelme Kavramını” Anlama D
Boyutundakı G sterımlerı

eylerı İle Tanecık

Prof.Dr. Canan Nakıboğlu - Prof.Dr. Nuri Nakıboğlu - Dr. Şeng l Sarıkaya Gacanoğlu
ÖZET
Kimya konularının anlamlı bir şekilde yapılandırılmasında öğrencilerin kimyanın üçlü gösterimi
adı verilen, makroskopik, mikroskobik ve sembolik seviyeler arasındaki ilişkileri doğru bir şekilde
kurabilmesi ve bu üç seviye arasındaki geçişleri bilinçli bir şekilde yapabilmesi çok önemli bir role
sahiptir. Çökelme kavramı kimyanın önemlikavramlarından birisidir. Bu kavramın doğru olarak
öğrenilmesi çözünürlük hesaplamaları ve çökelme titrasyonlarının doğru bir şekilde anlaşılmasına
katkı sağlar. Diğer taraftan çökelme-çözünme tepkimeleri Ortaöğretim 11. Sınıfın konularından
biri olup çökelme makroskopik boyutta gözlemlenen bir süreç olmasının yanı sıra olayın
açıklamaları sub-mikroskopik boyutta yapılır ve tanecikler arasındaki etkileşimlere dayanır.
Öğrencilerin bu iki boyutu sembolik boyutu da kullanarak doğru bir şekilde ilişkilendirmesini
gerektirir. Bunun doğru bir şekilde yapılamaması öğrenmenin anlamlı bir şekilde gerçekleşmesine
engel oluşturur. Bu düşünceden hareketle bu çalışma da 11. sınıfta bu konunun öğretimini
tamamlamış öğrencilerinin çökelme kavramının tanımını doğru olarak bilip bilmedikleri ve olayı
tanecik boyutu ile nasıl ilişkilendirdiklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örnekleminde
akademik başarısı yüksek bir proje okuluna devam eden 54 kız, 46 erkek olmak üzere toplam
100 öğrenci yer almaktadır.Araştırmanın verileri 3 sorudan oluşan iki aşamalı bir test ile
toplanmıştır. lk kısımda yer alan 2 soruda öğrencilere “çökelme” kavramının tanımı ile bir
çökelme reaksiyonunu yazmaları, ikinci aşamada öğrencilerden bir çökelme reaksiyonuna yönelik
tanecik boyutu çizimi yapmaları istenmiştir. Çökelme kavramının analizinde dörtlü anlama düzeyi
analizi (tam anlama, kısmen anlama, yanlış kavrama ve anlamama) kullanılmıştır. Çizimlerin
analizinde fenomenik yaklaşım kullanılmıştır. Çalışma sonunda öğrencilerin çökelme kavramı ile
ilgili anlama düzeylerinde farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Çizimlerin analizinde, öğrencilerin
önemli bir kısmı çökelekle ilgili çizimi doğru gösterirken, az sayıda öğrenci çözeltide çözünmeden
kalan maddeyi gösterebilmiştir. Öğrencilerin çökelek gösteriminde çizimlerinde makroskopik,
mikroskobik veiyonik çökelme modeli gibi modeller kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çökelme, Kimya Öğretmen Adayları, Kimyanın Üçlü Gösterimi
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Biyoloji Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı İle İlişkili Bilişsel Yapılarının
Belirlenmesi
Arş.G r.Dr. Şenol Şen - Doç.Dr. Ö ge Ö yalçın Oskay
ÖZET
Laboratuvarlar; fen eğitiminin çok önemli bir bileşeni olup öğrenenlerin birinci elden deneyimler
yaşayarak öğrenmelerini sağlamaktadır. Bu deneyimler sayesinde fen eğitiminin amaçladığı fen
okur-yazarı bireylerin yetiştirilmesi mümkün olacaktır. Laboratuvarlar aracılığıyla, öğrenenler fen
kavramlarını daha iyi öğrenecekler ve çeşitli beceriler kazanarak geleceğin bilim adamları olmaya
yönelik istekleri artacaktır. Fen eğitiminde ve özellikle de kimya eğitimindeki öneminden dolayı,
laboratuvarlarla ilgili öğrenenlerin bilişsel yapılarının belirlenmesinin literatüre ve eğitimcilere
önemli katkıları olacaktır. Bu noktadan hareketle bu çalışmanın amacı, biyoloji öğretmen
adaylarının kimya laboratuvarı ile ilişkili bilişsel yapılarını belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma
yöntemlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubu uygun örnekleme yöntemi
ile belirlenmiştir. Çalışmaya bir devlet üniversitesinin Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalında okumakta
olan 21 birinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Öğretmen adaylarının yaşları 18-21 arasında, not
ortalamaları ise 1.30 -3.03 arasında değişmektedir. Çalışmada veri toplama aracı olarak kavram
haritası, açık uçlu sorular ve kelime ilişkilendirme testleri kullanılmıştır. Çalışma sonunda elde
edilen verilerin analizi ve sunumu için MAXQDA, Cmap ve Excel programları kullanılmıştır. Veriler
incelendiğinde, biyoloji öğretmen adaylarının kimya laboratuvarı ile ilişkili bilişsel yapılarının;
kimya laboratuvarının deneylerin yürütüldüğü, deney öncesi küçük sınavların yapıldığı,
kimyasalların ve laboratuvar malzemelerinin öğrenildiği, hata yapmaktan, kendilerine ve
arkadaşlarına zarar vermekten korktukları bir öğrenme ortamı şeklinde olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilişsel Yapı, Kimya Laboratuvarı, Biyoloji Öğretmen Adayları, Fen Eğitimi.
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Redoks Tepkimesinin S reç Aşamalı Çi imler İle G rselleştirilmesi
Prof.Dr. Sevil Akaygün - Prof.Dr. Emine Adadan
ÖZET
Redoks tepkimelerinin kavramsal olarak anlaşılması öğrenciler için zorlayıcı olmaktadır. Bunun
nedeni
çoğunlukla
öğrencilerin
redoks
tepkimelerindeki
süreci
gözlerinde
canlandıramamalarından kaynaklanmaktadır. Kimya öğretmen adaylarının da benzer zorlukları
yaşayabilecekleri düşünüldüğünde redoks tepkimelerinin öğretmen adayları tarafından nasıl
anlaşıldığının ortaya çıkarılması önem kazanmaktadır. Bu noktadan hareketle yapılan çalışmanın
amacı, kimya öğretmen adaylarının redoks tepkimesinin tanecik düzeyinde nasıl gerçekleştiğine
ilişkin zihinsel modellerinin incelenmesidir. Çalışmaya katılan 20 öğretmen adayından önce çinko
metali ve bakır(II) sülfat çözeltisi arasında olan redoks tepkimesinin laboratuvarda kaydedilmiş
dört dakikalık videosunu izlemeleri, ardından izledikleri redoks tepkimesinde, gerçekleşen olayları
tanecik düzeyinde açıklamak üzere dört aşamadan oluşan süreç aşamalı bir çizim yapmaları
istenmiştir. Öğretmen adaylarının çizimleri açık kodlama ile kodlanmış, kategori ve temalar
oluşturulmuştur. Veri analiz sonuçlarına göre çoğu öğretmen adayının iyon gösterimleri ve yer
değiştirmeyi resmettikleri, bazı öğretmen adaylarının çizimlerinde gözlemlenebilir düzeyi de dahil
ettikleri, birkaç öğretmen adayının çizimlerinde su moleküllerine yer verdikleri, çok az öğretmen
adayının ise elektron alış verişini gösterdiği gözlemlenirken, birkaç öğretmen adayında ise
kavram yanılgısına rastlanması dikkat çekmiştir. Kimyasal kavramlara yönelik zihinsel modellerin
ortaya çıkarılması amacıyla kimya derslerinde süreç aşamalı çizim yöntemine başvurulması
önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Redoks Tepkimeleri, Süreç Aşamalı Çizim, Görselleştirme, Kimya Öğretmen
Adayları
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Redoks Tepkimesinin Deneysel Kanıtlar Işığında Değerlendirilmesi
Yrd.Doç.Dr. Sevil Akaygun - Doç.Dr. Emine Adadan - Arş.G r. G

de Yıldırım

ÖZET
Öğrencilerin kimyasal kavramları anlayabilmeleri için ilgili kavramları sembolik, makroskobik ve
mikroskobik düzeyde anlamlandırmaları ve birbiriyle ilişkilendirmeleri gerekmektedir. Bu açıdan,
öğrenme sürecinde kullanılacak görsel materyaller kadar kullanılacak yöntemler de önem
kazanmaktadır. Kimya derslerinde yaygın olan görsel materyal kullanımında, öğrenciler genelde
görselleri sadece izlemekte, bu görselleri eleştirel gözle değerlendirmemektedirler. Bu bağlamda,
bu araştırmanın amacı kimya öğretmen adaylarının izledikleri redoks tepkimesi videosunda yer
alan deneysel kanıtları değerlendirmelerinin incelenmesidir. Çalışmaya katılan 20 öğretmen
adayı, araştırmacılar tarafından hazırlanan çinko metali ve bakır(II) sülfat çözeltisi arasında olan
redoks tepkimesinin 4 dakikalık videosunu izlemişler ve ardından izledikleri videoya ilişkin
yansıtma sorularını cevaplamışlardır. Bu sorularda öğretmen adaylarından izledikleri deney
videosunda yer verilen önemli özellikler, yer verilen ama önemli olmayan özellikler, deneysel
kanıt ile desteklenen, tutarsızlık gösteren ve desteklenmeyen özellikler hakkındaki düşüncelerini
yazmaları istenmiştir. Öğretmen adaylarının cevapları açık kodlama ile kodlanmış, kategori ve
temalar oluşturulmuştur. Yapılan nitel veri analizi sonuçlarına göre çoğu öğretmen adayı deneysel
kanıtları, videonun deneyin tasarımını videonun önemli özellikleri olarak değerlendirirken, büyük
bir kısmının deneysel kanıt olarak sadece katı birikmesini belirttikleri, çözeltideki renk değişimini
sadece 3 öğretmen adayının deneysel kanıt olarak nitelendirdiği görülmüştür. Ayrıca, çoğu
öğretmen adayının elektrik iletkenliğini anlamakta zorlandıkları, deneysel kanıt olarak
sunmamalarının yanısıra deney videosunun deneysel kanıtlarla tutarsız ve desteklenmeyen
özelliği olarak belirtmeleri dikkat çekmiştir. Bu bulgular ışığında, yansıtma sorularının, videoda yer
alan deneysel kanıtların nasıl kullanılacağının öğrenilmesi, tanecik düzeyi ile ilişkilendirilmesine
ve öğrencilerin üst-görselleştirme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunacağı öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Redoks Tepkimeleri, Deneysel Kanıt, Video, Kimya Öğretmen Adayları
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Asit- Ba Kavramlarını Öğrenmede ihinsel Durumlar Envanteri: Geçerlik ve G venirlik
Çalışması
Arş.G r.Dr. Sinem Dinçol Ö g r - Prof.Dr. Ayhan Yılma
ÖZET
Bu çalışmada, öğrencilerin asit-baz kavramlarını öğrenmede zihinsel durumlarının belirlenmesi
amacıyla Liu, Hou, Chiu ve Treagust (2014) tarafından geliştirilen “Asit - Baz Kavramlarını
Öğrenmede Zihinsel Durumlar Envanteri (ABKÖZD)(MSCLI - Mental State Conceptual Learning
Inventory)” Türkçe ’ye uyarlanarak, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır.
Özgün envanterin dili ngilizcedir. Maddeleri “hiçbir zaman”, “nadiren”, “bazen”, “sık sık” ve “her
zaman” derecelendirme aralığına sahip 5’li Likert tipi bir ölçek olan ABKÖZD envanterinin orijinali
40 maddeden ve “duygular, amaçlar, iç zihinsel temsil ve dış zihinsel temsil” olmak üzere 4 alt
boyuttan oluşmaktadır. Uyarlama çalışması için envanterin Türkçe’ye çevirisi yapılarak, dilsel
eşdeğerlik sağlanmıştır. Kapsam geçerliği için alan uzmanlarının görüşleri alınan envanter,
Ankara’da Fen ve Anadolu liselerinde okuyan 700 dokuzuncu sınıf öğrencisine uygulanmıştır.
Yapı geçerliği için dört model sıra ile denenerek doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve “hiyerarşik”
modelin yeterli düzeyde uyum gösterdiği kabul edilmiştir [ χ2 ( 585, n= 700) = 2730.29, p< 0.000,
RMSEA = 0.072, GFI = 0.75, CFI = 0.90, NNFI = 0.89]. Cronbach α güvenirlik katsayısı, duygular
alt boyutu için .835; amaçlar alt boyutu için .816; iç zihinsel temsil alt boyutu için .835; dış zihinsel
temsil alt boyutu için . 844 ve envanter için .911 olarak hesaplanmıştır. Yapılan analizler
sonucunda, Türkçe’ye uyarlaması yapılan bu envanterin sekizinci ve dokuzuncu sınıf
öğrencilerinin asit - baz kavramlarını öğrenmede zihinsel durumlarını değerlendirmede geçerli ve
güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Asit-Baz, Zihinsel Durumlar, Geçerlik, Güvenirlik

39

V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
İşbırlıklı Öğrenme Y ntemının . Sınıf Öğrencılerının Et t Çalışmalarındakı Başarılarına
Etkısı
Dr. Canan Cengiz - Doç.Dr. Suat Çelik - Doç.Dr. Faik Ö g r Karataş - Cengiz Karakurt Ahmet Yurtseven
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, etüt çalışmalarında ''Kimyasal Türler Arasında Etkileşimler'' konusunun
pekiştirilmesinde işbirlikli öğrenme yönteminin kullanılmasının, 9. sınıf öğrencilerinin akademik
başarıları üzerindeki etkisini belirlemektir. Çalışmaya kontrol (N=27), deney (N=26) ve kör (N=19)
olmak üzere toplam 72 kişiden oluşan üç grup dahil edilmiştir. Uygulama, “kimyasal türler arası
etkileşimler” konusu her üç grupta da işlendikten sonra, öğrencilerin konu ile ilgili bilgilerini
pekiştirmek ve uygulamaların etkilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla
uygulama öncesinde her üç gruba da “kimyasal türler arası etkileşimler” testi ön-test olarak
uygulanmıştır. Ardından kör gruba herhangi bir müdahalede bulunulmamış, kontrol grubunda
öğretmen tarafından konu ile ilgili soru çözümü gerçekleştirilmiş, deney grubunda ise konu
işbirlikli öğrenme yönteminin jigsaw tekniği kullanılarak tekrar edilmiştir. Uygulamaların ardından
her üç gruba da aynı test, son-test olarak uygulanmıştır. Başarı testlerinden elde edilen veriler
ANOVA ve Tukey HSD testleri ile analiz edilmiştir. Ön-testlerden elde edilen veriler deney, kör ve
kontrol gruplarındaki öğrencilerin ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olmadığını
göstermiştir. Son-test verileri analiz edildiğinde ise kör grup ile kontrol grubu arasında anlamlı
farklılık tespit edilmezken, kör ve kontrol grupların ortalamaları ile deney grubunun ortalama
puanları arasında anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, kimyasal türler arası
etkileşimler konusunun öğrenilmesinde ve pekiştirilmesinde işbirlikli öğrenme yönteminin
kullanılmasının, öğretmen tarafından soru çözümü yapılarak tekrar edilmesinden daha etkili
olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: şbirlikli Öğrenme Yöntemi, Jigsaw Tekniği, Kimyasal Türler Arası
Etkileşimler
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Lıse Öğrencılerının ıhınlerındekı Kımya Öğretmenıne Y nelık İmajların Basmakalıp Bılım
İnsanı İmajı Çerçevesınde Değerlendırılmesı
Yrd.Doç.Dr. Volkan Bılır - Yrd.Doç.Dr. Sedat Karaçam
ÖZET
Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinin zihinlerindeki kimya öğretmenine yönelik imajlarının,
basmakalıp bilim insanı imajı çerçevesinde değerlendirmektir. Çalışmada, Chambers (1983)’ın
“Bilim nsanı Çiz Testi” kimya öğretmenlerine “Kimya Öğretmeni Çiz Testi” şeklinde uyarlanarak
kullanılmıştır. Araştırma, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Düzce ili devlet
okullarındaki 9, 10 ve 11. sınıfta öğrenim gören toplam 450 öğrencinin katılımıyla
gerçekleştirilmiştir. Her bir öğrenciden kimya öğretmeni resmi çizmeleri istenmiştir. Elde edilen
veriler, Finson, Beaver & Cramond (1995) tarafından geliştirilen basmakalıp bilim insanı kontrol
testi listesindeki her bir ölçüt dikkate alınarak araştırmacılar tarafından ayrı ayrı incelenmiştir. Bu
araştırma ile birçok öğrencinin kimya öğretmeni imajının; laboratuvar önlüklü, gözlüklü, dağınık
saçlı, kadın ve mutlu bir yüz ifadesine sahip bir kişi olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuçtan
hareketle öğrencilerin kimya öğretmeni imajları ile basmakalıp bilim insanı imajlarının (laboratuvar
önlüklü, gözlüklü, dağınık saçlı) gibi birçok noktada örtüştüğü bazı noktalarda ise (kadın, mutlu bir
yüz ifadesine sahip olma) örtüşmediği sonucuna varılmıştır. Bu iki imajın benzer kaynaklardan
beslendiği, bilim insanı imajının temelinde kimya öğretmeni imajı olduğu düşünülebilir fakat bu
vardamaların başka çalışmalar ile irdelenmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: maj, Kimya Öğretmeni majı, Bilim nsanı majı
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Argüman Temelli Sorgulayıcı Araştırma Y ntemiyle Y r t len Bir Laboratuvar Çalışması
ve Öğretmelerin Arg manlarının Kalitesine Etkisi
Yrd.Doç.Dr. Yasemin Ö dem Yılma - Nagehan Aktaş - Prof.Dr. Fitnat K seoğlu
ÖZET
Argümantasyon, iddiaların kuramsal ya da deneysel delillerle desteklendiği bilim yapma süreci
olduğundan bilim öğretiminde önemlidir ve öğretim programlarında da yer alan bir uygulamadır.
Ancak yapılan çalışmalar, öğretmenlerin birçoğunun argümantasyon konusunda bilgilerinin
olmadığını ya da uygulamada deneyimsiz olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin,
argümantasyon konusunda deneyim kazanmalarının etkili bir yolu da bu tür uygulamaları birebir
deneyimlemeleridir. Bu doğrultuda B LMER projesi kapsamında argüman temelli sorgulayıcı
araştırma (ATSA) laboratuvar çalışmasına yer verilmiştir. Bu çalışmanın amacı, ATSA
uygulamasının kısa sürede öğretmenlerin argümantasyon geliştirmelerini destekleyip
desteklemediğini belirlemektir. Araştırmada öğretmenlerin oluşturdukları argümanların niteliğinin
ATSA sürecinde nasıl değiştiği incelenmiştir. Çalışma, öğretmen yetiştirme alanında,
öğretmenlerin kısa sürede nitelikli argümantasyon oluşturmayı öğrenmeleri için ATSA yönteminin
kullanılabilirliğine ilişkin delil oluşturması yönüyle önemlidir. Araştırmanın örneklemini deneyimleri
2-23 yıl arasında değişen 13 fizik ve 13 kimya öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmanın veri
kaynaklarını, 4 saat süren “Buz Torbası” ATSA çalışmasında alınan ses kayıtları, araştırmacıların
alan notları ve öğretmenlerin hazırladıkları posterler oluşturmaktadır. Argümanların niteliği
Toulmin Argument Modeli (TAP) çerçevesine göre iki araştırmacı tarafından analiz edilmiştir.
Analizler sonucunda öğretmen gruplarının argüman oluşturma esnasında ve posterlerinde düşük
nitelikli argümanlar (iddia+veri; iddia+veri+zayıf destekleyici) yapılandırdıkları ve deneyden sonra
araştırmacı tarafından yönlendirilen argümantasyon sürecinde ise daha yüksek nitelikli
argümanlar (iddia+ veri+ destekleyici; iddia+ veri+ destekleyici+ çürütücü) yapılandırdıkları
bulunmuştur. Ayrıca öğretmenlerin deney yoluyla kendilerinin elde ettikleri verileri kullanmalarının
ve bu verilerin sorgulanmasının argümanların niteliğini arttırdığı da çalışmanın bulguları
arasındadır. Sonuç olarak uygulanan ATSA’nın aşamalarının, kısa sürede öğretmenlerde
argümantasyon becerisini desteklediği söylenebilir. Öğretmenlerin argümantasyon yaklaşımını
sınıflarında daha etkili kullanabilmeleri için öğretmenleri destekleyen uygulamalar ve içeriklerin
geliştirilmesi ve ATSA'nın bu anlamda yaygınlaştırılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Argümantasyon, Öğretmen Eğitimi, Laboratuvar
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Fen Bılgısı Öğretmenlerının K resel Çevre Sorunlarına İlışkın Teknolojık Pedagojık Alan
Bılgılerının Değerlendırılmesı
Prof.Dr. Mehmet Dogru - Yrd.Doç.Dr. Fatıh Yılma - Song l Ö demır - Arş.G r. Mehmet
Demırkol
ÖZET
Bu araştırmanın amacı, Fen Bilgisi Öğretmenlerinin küresel çevre sorunlarına ilişkin
görüşlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi ile olan ilişkisini belirlenmektir. Araştırmanın evrenini,
Diyarbakır ili Bağlar ilçesindeki okullarda görev yapmakta olan fen bilgisi öğretmenleri
oluşturmaktadır. Evreni temsil etmek üzere basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile 183 fen bilgisi
öğretmeni örneklem olarak seçilmiştir. Araştırmada verileri toplamak için Sakacı (2007) tarafından
geliştirilen Küresel Çevre Sorunları Algı Envanteri; Fen Bilgisi Öğretmenlerinin teknolojik
pedagojik alan bilgilerini ölçmek amacıyla ise Şahin (2011) tarafından geliştirilen Teknolojik
Pedagojik Alan Bilgisi Anketi kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizinde, yüzde ve frekans
değerleri, ilişkisiz t-testi, tek faktörlü varyans analizi, Mann-Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi
kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre fen bilgisi öğretmenlerinin küresel çevre sorunları algıları
ile teknolojik pedagojik alan bilgileri arasında anlamlı bir fark bulunmadığı tespit edilmiştir. Fen
bilgisi öğretmenlerinin sendika üyeliği ve kendini tanımlama biçimiyle de küresel çevre sorunları
algısı ve teknolojik pedagojik alan bilgisi üzerinde cinsiyet, kıdem, bölüm değişkenine göre
anlamlı fark yaratmadığı, STK üyeliğinde değişkeninde ise anlamlı farklılık ortaya çıktığı
görülmektedir..
Anahtar Kelimeler: Fen Bilgisi Öğretmenleri,çevre Sorunları,teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi
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V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Kavram Haritalarının Ha ırlanmasında Yeni Bir Yaklaşım: İndisleme Y nteminin Tanıtımı
Ve Uygulama Örnekleri
Arş. G r. Dr. Nurcan TURAN OLUK - Prof. Dr. G ler EKMEKCİ
ÖZET
Kavram haritası, bir kişinin zihninde konuyla ilgili anahtar kavramların nasıl ilişkilendirildiğini
gösteren bir resimdir (Ruiz-Primo, Schultz, Li & Shavelson, 2001). Novak ve Gowin (1984)’e göre,
kavram haritaları (1) öğrenme-öğretme stratejisi, (2) müfredatı ve öğretimi planlamak için bir araç
ve (3) bir değerlendirme aracı olarak kullanılabilir (Novak ve Gowin, 1984). Özellikle
değerlendirme aracı olarak kullanıldığında değerlendirmenin geçerli ve güvenilir olabilmesi için
kavram haritalarının Türkçe uygulanmasında karşılaşılan dilden kaynaklı problemlerin bertaraf
edilmesi gerekmektedir. ndisleme yöntemi, Novak yöntemini temel alan ve Türkçe ve ngilizce
arasındaki yapısal farklılıkları dikkate alarak anlamlı ilişki ifadelerinin yazılmasına fırsat sunan bir
yöntemdir. Bu yöntemde yazılan bir önerme, 1.kavram-1 indisli ilişki ifadesi-2.kavram-2 indisli
ilişki ifadesi sırası ile okunduğunda anlamlı ve bütün bir cümle oluşmaktadır. Kavram haritasının
temel amacı, zihin haritalarından farklı olarak, öğrencilerin bir konudaki kavramları ve bu
kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya koyarak, o konudaki kavramsal yapısını bütünüyle ortaya
çıkartmaktır (Novak ve Musonda, 1991). Kavramlar arasındaki ilişkilerin açık ve anlaşılır bir
şekilde yazılması, öğrencilerin kavramsal yapısını ortaya çıkararak kavram haritalarını daha
anlamlı hale getirmektedir (Novak ve Gowin, 1984).
Katılımcılar için nemi: ndisleme yönteminin geniş kitlerce kullanılabilmesi için, yöntemin
tanıtılması ve katılımcıların kendilerinin yöntemi deneyimleyerek değerlendirmeleri büyük önem
taşımaktadır. Bu çalıştayın kimya eğitiminde kavram haritaları ile ilgili çalışmalar yapan tüm
araştırmacılara yeni fikirler verebileceği, çalışmanın eksileri ve artıları konusunda yapılacak
tartışmalar sayesinde konu ile ilgili yeni ufuklar açabileceği ve özellikle kimya öğretmenlerine
kavram haritasını değerlendirme aracı olarak kullanım konusunda büyük kolaylık sağlayacağı
düşünülmektedir.
Çalıştayın hedef kitlesini, kavram haritası konusunda çalışmaları bulunan veya bu alana ilgi
duyan araştırmacılar ve kimya öğretmenleri oluşturmaktadır.
Çalıştay ekibi:
Prof. Dr. Güler EKMEKC
Kavram haritalarının,
 Alternatif değerlendirme aracı olarak
 Öğretme ve öğrenme stratejisi olarak
kullanımı ile ilgili konularda yüksek lisans ve doktora çalışmalarına danışmanlık yapmaktadır.
Arş. Gör. Dr. Nurcan TURAN OLUK
Yüksek lisansında alternatif değerlendirme teknikleri ve daha derinlemesine kavram haritası
üzerine yarı deneysel bir çalışma yürütmüş olup, doktora çalışmasında farklı kavram haritası
oluşturma yöntemlerinin nitel ve nicel bağlamda kıyaslanması üzerine çalışmıştır. Ayrıca
ndisleme yönteminin geliştirilmesi ve uygulamasına dair çalışmaları bulunmaktadır.
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Kimya Dersinde Başarının Artırılması: S reç Odaklı Rehberli Sorgulayıcı Öğrenme
(SORSÖ) Bir Fark Yaratır mı
Prof. Dr. Ayhan YILMAZ
Hacettepe Üniversitesi
Süreç Odaklı Rehberli Sorgulayıcı Öğrenme (SORSÖ) (Process Oriented Guided Inquiry
Learning, POGIL) projesi, 1990’lı yıllarda kimya eğitiminde anlamlı öğrenmeye ilişkin tekniklerin
geliştirilmesi amacıyla başlatılmış(Moog ve Spencer, 2008) ve genel kimya, organik kimya,
anorganik kimya, biyokimya, fizikokimya ve analitik kimya gibi farklı kimya alanlarında
kullanılmıştır.
Literatür incelendiğinde SORSÖ ile ilgili yapılan çalışmalar; kimya (Farrell, vd., 1999;
Hanson ve Wolfskill, 1998; Hinde ve Kovac, 2001; Lewis ve Lewis, 2005; 2008; Schroeder ve
Greenbowe, 2008; Spencer, 1999; 2000; 2006; Spencer ve Moog, 2008) biyoloji (Brown, 2010;
Eberlein vd., 2008) ve matematik (Rasmussen ve Kwon, 2007; Rasmussen, Zandieh ve Wawro,
2009) alanlarında yapılmıştır. Ayrıca çalışmalarda öğrencilerin genel olarak başarılarının arttığı,
kalıcı ve derinlemesine öğrenmenin sağlandığı belirlenmiş (Brown, 2010; Farrell vd., 1999,
Hanson ve Wolfskill, 2000, Lewis ve Lewis, 2005; Straumanis ve Simons, 2008; Şen, 2015;
Vacek, 2011; Vanags, Pammer ve Brinker, 2013) ve SORSÖ öğrenme ortamına yönelik olumlu
görüşler belirtmişlerdir (Brown, 2010; Conway, 2014; Eberlein vd., 2008; Farrell vd., 1999; Hinde
ve Kovac, 2001; Lewis ve Lewis, 2005; Schroeder ve Greenbowe, 2008; Soltis vd., 2015).
SORSÖ Nedir?
SORSÖ, kimya eğitiminde rehberli sorgulama ve işbirlikli öğrenmeyi bir araya getiren bir
yöntemdir. SORSÖ adında yer alan harflerdeki gibi Süreç Odaklı SO (Process Oriented, PO) ve
rehberli sorgulama RS (Guided Inquiry, GI) nın bir araya gelmesidir. (Şekil 1). Süreç Odaklı kısım
(SO); işbirliğine dayalı ve bir akran liderliğinde küçük öğrenme gruplarında çalışarak öğrenmeyi,
Rehberli Sorgulamaya dayalı kısım ise(RS); öğrencilerin kendi anlamalarını yapılandırmalarında
onlara rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış olan öğrenme halkası etkinliklerinin kullanılmasıyla
gerçekleştirilir.
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Süreç Odaklı Rehberli Sorgulayıcı Öğrenme, SORSÖ
(Process Oriented Guided Inquiry Learning, POGIL)

Süreç Odaklı

Rehberli Sorgulayıcı

İşbirliğine dayalı öğrenmeyi sağlar.

Yapılandırmacılık ve sorgulamaya
dayalı öğrenmeyi sağlar.

Öğrenme Halkası Etkinlikleri

Önemli süreç becerilerinin gelişimini
sağlamak
Süreç Becerileri:








Bilgi İşleme
Eleştirel düşünme
Problem Çözme
İletişim
Takım Çalışması
Yönetim
Öz-değerlendirme

Şekil 1. SORSÖ nedir?

Öğrenciler, SORSÖ’de öğrenme halkası yaklaşımını takip eden ve özel olarak
hazırlanmış olan etkinliklerle, işbirlikli öğrenme gruplarında öğrenmektedirler. Akran öğreniminin
ön planda olduğu bu yöntemde öğrenciler bir akran liderliğinde sorgulayıcı öğrenme (peer-led
guided inquiry) ortamında etkinlikler de yer alan sorulara işbirliği içinde cevap vermektedirler.
Sorular, başlangıçta öğrencilerin kavramları yapılandırmalarını sağlayacak şekilde göreceli olarak
kolay ve onların önbilgilerini (kavram yanılgılarını, yanlış anlamalarını, eksik zihinsel yapılarını)
dikkate alacak şekilde düzenlenmektedir. Daha sonra yöneltilen sorular ise, göreceli olarak
zorlaşmakta ve öğrencilerin temel süreç becerilerini kazanmalarını sağlayacak şekilde
hazırlanmaktadır (Moog, Creegan, Hanson, Spencer ve Straumanis, 2006). Literatürde yapılan
çalışmalarda SORSÖ’nün öğrencilerin hem temel süreç becerilerini geliştirdiği hem de anlamlı
öğrenmeyi sağladığı belirtilmiştir (Hanson ve Wolfskill, 2000; Lewis ve Lewis, 2005; Straumanis
ve Simons, 2008). Yine literatürde SORSÖ yönteminin öğrencilerin kavram yanılgılarında azalma
sağladığı yapılan çalışmalarla tespit edilmiştir (Barthlow, 2011; Şen, 2015; Wozniak, 2012).
Ülkemizde de bu yöntem araştırmacılar tarafından kullanılarak öğrenci başarısı üzerindeki etkisi
incelenebilir, öğrencilerin ve öğretmenlerin yöntem hakkında görüşleri alınarak çalışmalar
yapılabilir.
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgisi ve Sınıf içi
Öğretimlerinin Araştırılması

Didem KARAKAYA CIRIT
ÖZET

Bu çalışma, Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının (FBÖA) Pedagojik Alan Bilgisi (PAB) ve
sınıf içi öğretimlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Fen bilgisi öğretmen adaylarının
PAB’larının araştırıldığı bu çalışmada özel bir konu olarak “yenilenebilir enerji kaynakları”
konusu seçilmiştir. Temiz ve sürdürülebilir bir çevre için yenilenebilir enerji kaynaklarına
ilişkin farkındalığı olan bireylerin yetişmesinde fen bilgisi öğretmen/adaylarına önemli
sorumluluklar düşmektedir (Liarakou, Gavrilakis ve Flouri, 2009). Bu sebepten dolayı,
çalışmanın konusunu “yenilenebilir enerji kaynakları” oluşturmaktadır. FBÖA’nın
yenilenebilir enerji konusuna ilişkin PAB ve sınıf içi öğretimlerinin belirlenmesi amacıyla
örnek olay tarama metodu kullanılmıştır. Örnek olay tarama metodu, konunun derinlemesine
bir şekilde inceleme fırsatı sunarak bir yargıya varmayı sağlar (Karasar, 1984, s.91). Çalışmaya,
2014-2015 eğitim-öğretim yılında Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen
Bilimleri Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi, 4. sınıfta öğrenim gören 10 (7 Kız ve 3 Erkek) FBÖA
katılmıştır. Öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji konusuna ilişkin PAB’larını belirlemek
amacıyla İçerik Sunumlar Tekniği (İST) ve bireysel yarı-yapılandırılmış mülakatlar
kullanılmıştır. Ayrıca, öğretmen adaylarının sınıf içi öğretimlerinin belirlenmesinde ise sınıf
içi gözlem ölçeği, gözlem notları ve video kayıtları kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen
verilerin analizi için içerik analiz tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları incelendiğinde,
FBÖA’nın yenilenebilir enerji konusuna ilişkin sahip oldukları pedagojik alan bilgileri ve
sınıf içi öğretimlerinin yeterli düzeyde olmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Pedagojik Alan Bilgisi, Yenilenebilir Enerji, Fen Eğitimi, İçerik
Sunumları Tekniği, Öğretmen Adayları
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