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OKUL DIŞI ETKİNLİKLERLE DESTEKLENEN ELEŞTİREL DÜŞÜNME 
ÖĞRETİMİNİN, ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMİNE VE FİZİK DERSİNE 
YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ 

Hülya Ertaş 

ÖZ 

Nicel ve nitel araştırma deseninin birlikte kullanıldığı araştırma, 2009-2010 öğretim 

yılı bahar döneminde, Ankara’da bulunan bir Anadolu Lisesi’nde 9. sınıfta öğrenim 

gören, toplam 120 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Bir kontrol grubu ve üç deney 

grubunun (Deney A, Deney B, Deney C) yer aldığı araştırmada fizik dersi, kontrol 

grubu öğrencileri ile mevcut programa uygun olarak yürütülmüştür. Deney A 

grubundaki öğrencilerle fizik dersinde, içerik temelli eleştirel düşünme öğretimi 

gerçekleştirilmiş, Deney B grubunda okul dışı bilimsel etkinlikler uygulanmıştır. 

Deney C grubu öğrencileri ile her iki program birlikte yürütülmüştür. Okul dışı 

bilimsel etkinlikler Enerji Parkı, Feza Gürsey Bilim Merkezi, Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Müzesi’nde gerçekleştirilmiştir. Öntest-sontest 

kontrol gruplu yarı deneysel desenin kullanıldığı araştırmanın nicel bölümünde, 

uygulanan öğretim yöntemlerinin, öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerine 

etkisini tespit etmek amacıyla, İngilizceden Türkçeye uyarlaması yapılan “Eleştirel 

Düşünme Eğilim Ölçeği”, fizik dersine yönelik tutumlarına etkisini tespit etmek 

amacıyla “Fizik Dersi Tutum Ölçeği”, öntest-sontest olarak uygulanmıştır. 

Araştırmanın nitel bölümünde, okul dışı bilimsel etkinliklerin öğrenciler üzerindeki 

etkisini derinlemesine incelemek amacıyla, düzenlenen okul dışı etkinlikler 

öncesinde ve sonrasında öğrencilerle görüşmeler yapılmış, etkinlikler sonrasında 

her öğrencinin gezi ile ilgili günlük yazması istenmiştir. Elde edilen sonuçlar, 

öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimleri ve fizik dersine yönelik tutumları arasında, 

uygulanan yöntemlere göre istatistiksel olarak anlamlı fark olduğunu 

göstermektedir. Fizik öğretiminde, okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklenen 

eleştirel düşünme öğretiminin, öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerinin 

geliştirilmesinde ve derse yönelik tutumlarının arttırılmasında yararlı olabileceği 

sonucuna ulaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Okul dışı bilimsel etkinlikler, eleştirel düşünme öğretimi, 
eleştirel düşünme eğilimi, fizik dersine yönelik tutum, fizik eğitimi. 

Danışman: Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı  
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THE EFFECTS OF CRITICAL THINKING EDUCATION SUPPORTED 
BY OUT-OF-SCHOOL SCIENCE ACTIVITIES ON  CRITICAL THINKING 
DISPOSITION AND ATTITUDE TOWARD PHYSICS COURSE 
 

Hülya Ertaş 

ABSTRACT 

Using the qualitative and quantitative research methods together, this study was 

conducted in 2009-2010 academic year spring semester, with 120 students 

enrolling to the 9th grade of an Anatolian High School in Ankara. The study 

consisted of one control group and three experimental groups (Experimental Group 

A, Experimental Group B and Experimental Group C). In the control group research 

was carried out in accordance with the current program. Students in the 

experimental group A received the course content with content-based critical 

thinking education and students in the experimental group B received the course 

content with out-of-school activities. Experimental group C received both of the 

treatments applied to Group A and Group B. Out-of-school activities were carried 

out in the Energy Park, Feza Gürsey Science Center and Middle East Technical 

University Science and Technology Museum. Pretest-posttest control group 

experimental design was applied in the quantitative part of the study. To determine 

the effects of treatments on students’ critical thinking dispositions, Critical Thinking 

Disposition Questionnaire which was adapted into Turkish with the researchers, was 

used. Additionally Attitudes Toward Physics Course Questionnaire was used as 

pretest and posttest. In the qualitative part of the study, to examine the effects of 

out-of-school activities on students’ critical thinking dispositions and attitudes toward 

physics course in detail, interviews were conducted with students before and after 

out-of-school activities. Besides, students were asked to keep a diary to write their 

experiences they have obtained from the trips. The results of the study revealed that 

there are significant differences between students enrolling to different treatment 

groups with respect to their critical thinking dispositions and their attitudes toward 

physics course. As a teaching method, using critical thinking education supported by 

out-of-school science activities in physics will be able to develop students’ critical 

thinking dispositions and attitudes toward physics course. 

Keywords: Out-of-school science activities, critical thinking education, critical 
thinking disposition, attitude toward physics course, physics education. 

Advisor: Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen, Hacettepe University, Faculty of Education, 
Department of Secondary School Science and Mathematics Education  
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1. GİRİŞ 

Düşünmeden öğrenmek, zaman kaybetmektir… 

Konfüçyüs 

 

Günümüzde, çağımızın en önemli gerekliliklerinden sayabileceğimiz, değişen 

çevre ve teknolojiye uyum sağlayabilmek ve bu değişimi zamanında yakalamayı 

başarabilmek, bireyin gelişimi, aynı zamanda toplumun gelişimi için oldukça 

önemlidir. Gün ve gün artan bilginin hepsine sahip olabilmenin mümkün 

olamayacağı çağımızda, bunun yerine bu bilgiye ulaşabilen ve bilgiyi kullanabilen 

bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgiye ulaşabilen ve kullanabilen bireyler, üretim 

ve gelişimi sağlayabilen, en önemlisi düşünebilen, daha doğru bir tanımlamayla “iyi 

düşünebilen” bireylerdir. Bu bireyler doğru karar verebilir, sistematik, yaratıcı, 

analitik ve eleştirel düşünebilirler. Demokratik ve gelişmiş toplumların oluşumu için, 

söz edilen niteliklere sahip bireylerin yetişmesinde, en etkili yollardan birisi öğretim 

programlarıdır. Bir ülkenin eğitim programı, bireyin kendisi ve toplumun gelişimi 

için belirlenen hedef ve kazanımlar doğrultusunda yetiştirilmesinde izlenen etkili bir 

yol olarak düşünülebilir. Öğretim programlarının genelinde, kazanımların arasında 

açık bir şekilde, doğru karar verebilen, analitik, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen 

bireylerin yetiştirilmesi ile ilgili sayısız ifadeler göze çarpmaktadır. Ancak gerçekten 

“iyi düşünebilen” bireylerin yetişmesi eğitim ve öğretim programlarının kazanımları 

içinde geçen sözlü ifadelerden çok daha fazlasını gerektirmektedir. Düşünme 

becerilerinin eğitim ve öğretim programında yer alma şekli ve öğretmen nitelikleri 

iyi düşünebilen bireylerin yetişmesinde büyük pay sahibidir. İyi düşünebilen 

öğretmenler, iyi düşünebilen bireyler yetiştirebilir (Marzano et al., 1988). 

Eğitim ve öğretim programları ve öğrenme üzerinde araştırmalar yapan, pek çok 

araştırmacının, felsefi, psikolojik ve eğitimsel temelleri bulunan “düşünme” 

üzerinde çalıştığı, düşünmenin ne olduğu, düşünme türleri, düşünme öğretimi 

üzerinde odaklandıkları görülmektedir. Bilgi öğretimi yanında bilginin işlenmesi 

gerekliliği bu çalışmaları önemli kılmaktadır. Düşünme türleri arasında yer alan 

eleştirel düşünme, insanın kendi düşünme sürecini ve başkalarının düşünme 

süreçlerini gözden geçirdiği, sorguladığı düşünme biçimi olması nedeniyle, birey 

ve toplum açısından oldukça önemli görülmektedir (Gürkaynak, Üstel, & Gülgöz, 
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2003). Eleştirel düşünebilme, insanın kendini ve başkalarını anlamasında en etkili 

yollardan birisidir.  

Eleştirel düşünmenin geliştirilmesinde, temelde iki öğretim yönteminden 

bahsedilmektedir. Bunlardan ilki, eleştirel düşünmenin beceri temelli olarak 

öğretilmesi, diğeri ise içerik temelli olarak öğretilmesidir. Eleştirel düşünme 

öğretiminde, becerilere dayalı olarak, herhangi bir konu ya da bilim dalıyla 

yakından bağlantılı olmayan alıştırmaların kullanıldığı yaklaşım beceri temelli, 

eleştirel düşünme becerilerinin öğretim programında yer alan içerik ve bilgilerin 

içine gömülmesi ile oluşturulan öğretim yaklaşımı ise içerik temelli yaklaşımdır 

(Feuerstein, 1999). İçerik temelli öğretim yönteminin savunucularından olan Paul, 

Weil, and Binker (1990) eleştirel düşünme öğretiminin her konu içeriğine 

aşılanabileceğini belirtmektedir. Bununla birlikte, eleştirel düşünme ile ilgili ağırlıklı 

olarak sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalara rastlanmaktadır. Fizik dersi, 

diğer derslere göre düşünmenin en fazla gerçekleştiği derslerden biri olarak 

görülebilir. Dolayısıyla eleştirel düşünmenin gelişiminin de, fizik dersinde fazlasıyla 

gerçekleştiği düşünülebilir. Ancak, fizik dersinin doğası gereği öğrencilerde 

eleştirel düşünmeyi geliştirebileceği düşüncesi ne kadar gerçekçidir? Fizik 

dersinde uygulanan öğretim yöntemleri, öğrencilerin eleştirel düşünmeleri üzerinde 

etkili midir? Etkili ise, nasıl bir etkiye sahiptir? gibi sorular akla gelmektedir. 

Eleştirel düşünme, beceriler ve eğilimlerden oluşmaktadır. Eleştirel düşünme 

eğilimi, eleştirel düşünmeye içtenlikle yönelme, istekli olma anlamına gelmektedir 

Eleştirel düşünebilmek için en önemli geçit, eleştirel düşünmek için istekli olmaktır 

(Irani et al., 2007). Öğrenciler genellikle öğretilen becerileri kullanmakta başarısız 

olabilmekte, bu da düşünme eğilimlerinin eksikliğinden kaynaklanabilmektedir 

(Tishman, Jay, & Perkins, 1993). Eleştirel düşünme eğilimi, eleştirel düşünme 

becerisinin gelişmesi için en önemli gerekliliklerden biri olduğuna göre, öğrencilerin 

eleştirel düşünme becerilerini kullanmak için eleştirel düşünme eğilimlerini 

geliştirmenin yolları üzerinde durulmalıdır. 

Öğretim programında yer alan konuların öğretiminde seçilen yöntemler ve 

oluşturulan öğrenme ortamları öğrencilerin düşünme becerileri üzerinde etkili 

olabilmektedir. Bunun yanında, okulun entelektüel iklimi ve öğretmenlerin ortaya 

koyduğu örnekler de aynı derecede önemli etkiye sahiptir. Öğrencilerinin eleştirel 
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ve yaratıcı düşünmesini isteyen öğretmenlerin kendileri de model olarak bu 

becerileri sergilemelidir. Aynı zamanda öğrenme ortamının öğrencilerin düşünme 

becerilerini geliştirecek nitelikte düzenlenmesi başlıca gerekliliklerdendir (Marzano 

et al., 1988). Bu anlamda, öğrencilerin kendilerini rahat hissedecekleri, 

derinlemesine sorgulama yapabilecekleri öğrenme ortamlarının hazırlanmasının 

önemi göz ardı edilemez.  

İnformal öğrenme ortamları öğrencilerin formal öğrenme ortamlarına göre 

kendilerini daha rahat hissettikleri ortamlardır. Dolayısıyla informal eğitim ile formal 

eğitim arasında bağlantının sağlanması önemli görülmektedir (Eshach, 2006). 

Okul dışı eğitim okul süresi boyunca, öğretim programına bağlı olarak, okul yapısı 

dışındaki alanların ve kurumların kullanıldığı eğitim anlamına gelmektedir. Okul 

dışı eğitim, informal eğitim kaynaklarını formal eğitim için kullanır. Okul dışı eğitim, 

informal eğitim ve formal eğitimin bağlantısını sağlamaktadır. İnformal eğitim 

ortamları olarak ifade edebileceğimiz, müzeler, bilim merkezleri, hayvanat 

bahçeleri, botanik parkları, akvaryumlar, planetaryumlar, formal eğitim için 

kullanıldığında öğrencilerin ilgileri, tutumları, öğrenme düzeyleri üzerinde farklı 

etkilere sahip olabilmektedir (Salmi, 1993). Bu çalışmada, okul dışı bilimsel 

etkinliklerle desteklenen eleştirel düşünme öğretiminin, öğrencilerin eleştirel 

düşünme eğilimleri ve fizik dersine yönelik tutumları üzerindeki etkileri araştırılmak 

istenmektedir. 

1.1. Araştırmanın Önemi 

Öğrencilerdeki motivasyon eksikliği, kavramların soyut olması, günlük hayatla 

ilişkinin kurulamaması, öğrencilerin fizik konularını öğrenmede karşılaştıkları 

zorlukların nedenleri arasındadır (Turgut et al., 2006). Öğretmenlerin tercih ettiği 

öğretim yaklaşımları da öğrencilerin konuları öğrenmede ilgi ve motivasyonlarını 

etkilemektedir (Ogunsola-Bandele, 1996). Bazı öğrencilere göre, matematikte 

yeterli olmamaları fizik konularını öğrenmelerinde, tutumlarını olumsuz 

etkileyebilmektedir. Çoğu öğrenci matematik alt yapısının iyi olmaması nedeniyle 

fizik konularını öğrenmekte zorluk çektiklerini düşünmektedirler (Örnek, Robinson, 

& Haugan, 2008). Dolayısıyla öğrenciler fizikte anlamadıkları konuları ezberleme 

yoluna gidebilmektedirler. Bu da anlamlı öğrenmenin ve düşünmenin 

gerçekleşmesindeki en önemli engellerden biri olarak sayılabilir. Düşünme ve 
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düşünme sürecinin farkında olmayan öğrenciler için öğrendiklerinin kalıcılığı da 

sağlanamamaktadır. Fizik dersini günlük hayattan kopuk olarak algılamaları, 

öğrencilerin fizik dersini alma sebeplerini de sorgulamalarına neden olmaktadır. 

Fiziği sevdirmek, günlük hayatla bağlantısını sağlamak, soyut kavramları 

somutlaştırmak, öğrencilerin fizik dersine yönelik ilgi ve motivasyonlarını arttırmak 

gerekmektedir. Öğrencilerin kendilerini rahat hissettikleri informal ortamların etkili 

bir şekilde düzenlenerek, bu ortamlarda yapılacak öğretimin öğrencilerin fiziği 

öğrenmede yaşadıkları zorlukların üstesinden gelmek için yararlı olabileceği 

düşünülmektedir.  

Eleştirel düşünme, temelde bilgiyi etkili bir biçimde elde etme, değerlendirme ve 

kullanma yeteneği ve eğilimine dayanır. Öğrencilerin düşünerek öğrenmelerini ve 

eleştirel düşünme becerisine sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, 

öğrencilere hem kişisel hem de toplumsal açıdan yarar sağlayacaktır. Bu 

çalışmada öğrencilerin yaşamın her alanında etkili olan fiziği fark edebilmeleri, 

bundan zevk almaları ve eleştirel düşünme eğilimlerinin geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. Öğrencilerin günlük yaşantılarında fiziğin önemini fark 

edebilmeleri, anlaşılabilirliğini ve yapılabilirliğini keşfetmeleri için günlük yaşamla 

bağlantı kurmalarının sağlanması ve onlara araştırma isteğinin kazandırılması 

sağlanmaya çalışılacaktır. 

Bu çalışmada, fizik dersinde, okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklenen eleştirel 

düşünme öğretiminin, öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimleri ve fizik dersine 

yönelik tutumları üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır.  

Eleştirel düşünme ile ilgili yapılmış sayısız araştırma bulunmaktadır. 

Gerçekleştirilen çalışmaların çoğunun, pek çok farklı alanda eleştirel düşünme 

öğretimi ile ilgili olduğu, ayrıca kullanılan öğretim yöntemlerinin öğrencilerin 

eleştirel düşünme becerileri ve eleştirel düşünme eğilimleri üzerinde etkisinin 

incelendiği çalışmalar olduğu söylenebilir. Konu ile ilgili durum çalışmaları da 

bulunmaktadır. Bununla birlikte eleştirel düşünmenin tanımlanması ve ölçülmesi ile 

ilgili hala bir takım zorluklar bulunmaktadır. Ayrıca fizik dersinde eleştirel düşünme 

öğretimi ve öğrencilerde, fizik dersi kazanımları ile birlikte eleştirel düşünme 

becerileri ve eğiliminin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara rastlanılmamaktadır. Okul 

dışı öğretim etkinlikleri ile ilgili çalışmalara ise, daha çok son yıllarda bir eğilimin 



 

5 

olduğu görülmektedir. İnformal ortamların formal eğitim için kullanılmasının 

gerekliliği ile ilgili düşünceler gelişmekte ancak, okul dışı öğretim etkinliklerinin 

uygulama zorlukları, araştırmalarda bu etkinliklerin gerçekleştirildiği informal 

ortamların sayısını sınırlamaktadır. Okul dışı bilimsel etkinliklerin gerçekleştirildiği 

bilim merkezleri ile ilgili yapılan çalışmalarda, genel olarak, gerçekleştirilen 

etkinliklerin öğrencilerin tutumları, motivasyonları ve başarıları üzerindeki etkileri 

araştırılmaktadır. Tutumlar ve eğilimlerin değişiminin zaman aldığı bilinmektedir. 

Öğrenci tutumlarının ve eğilimlerinin belirlenmesinde bir ya da iki okul dışı 

etkinliğin yeterli olmayacağı göz önünde bulundurularak, bu çalışmada okul dışı 

bilimsel etkinlikler, bahar dönemi süresinde planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca diğer araştırmalardan farklı olarak çalışmada, okul dışı bilimsel etkinliklerin 

öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimleri üzerindeki etkisi araştırılmak 

istenmektedir. Okul dışı öğrenme etkinliklerine katılan öğrencilerin, okul dışı 

öğretim ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi de amaçlar arasındadır. 

Ortaöğretim Fizik Programı’nda 2007 yılından itibaren köklü değişiklikler yapılarak 

yapılandırmacı yaklaşıma uygun etkinlikler sunulduğu görülmektedir. Bu çalışma 

ile öğretmenlere ve araştırmacılara alternatif öğretim yöntemleri sunulmaya 

çalışılacaktır. Aynı zamanda çalışmanın diğer araştırmacılara, konu ile ilgili yeni 

araştırmalar için kaynak oluşturması da amaçlanmaktadır. 

1.2. Problem ve Alt Problemler 

Araştırmanın temel amacı doğrultusunda aşağıda verilen problemlere yanıt 

aranmıştır: 

Araştırmanın genel problemi; fizik dersinde, okul dışı bilimsel etkinliklerle 

desteklenen eleştirel düşünme öğretiminin, eleştirel düşünme öğretimine, okul dışı 

öğretime ve mevcut öğretime göre, ortaöğretim dokuzuncu sınıf öğrencilerinin 

eleştirel düşünme eğilimleri ve fizik dersine yönelik tutumlarına etkileri nelerdir? 

Araştırmanın temel amacı çerçevesinde alt problemleri ise şöyledir: 

1. Fizik dersinde uygulanan öğretim yöntemlerinin (okul dışı bilimsel etkinliklerle 

desteklenen eleştirel düşünme öğretiminin, eleştirel düşünme öğretiminin, 
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okul dışı öğretimin ve mevcut öğretimin), ortaöğretim dokuzuncu sınıf 

öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerine etkisi nedir? 

2. Fizik dersinde uygulanan öğretim yöntemlerinin (okul dışı bilimsel etkinliklerle 

desteklenen eleştirel düşünme öğretiminin, eleştirel düşünme öğretiminin, 

okul dışı öğretimin ve mevcut öğretimin), ortaöğretim dokuzuncu sınıf 

öğrencilerinin fizik dersine yönelik tutumlarına etkisi nedir? 

Araştırmanın temel amacı çerçevesinde nitel çalışma ile aşağıdaki sorulara yanıt 

aranacaktır: 

Okul dışı bilimsel etkinliklerin gerçekleştirildiği gruplarda,  

1. Öğrencilerin, okul dışı etkinliklerle ilgili beklentileri nelerdir? 

2. Öğrencilerin, okul dışı etkinliklerle ilgili beklentilerinin karşılanma düzeyi 

nedir? 

3. Öğrencilerin, okul dışı etkinliklerin öğrencilere fizik dersi açısından katkıları ile 

ilgili görüşleri nelerdir? 

4. Öğrencilerin, okul dışı etkinliklerin öğrencilere fizik dersi dışında katkıları ile 

ilgili görüşleri nelerdir? 

1.3. Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırmanın problemini ve alt problemlerini test etmeye yönelik olarak hazırlanmış 

olan yokluk hipotezleri aşağıda verilmektedir. 

Araştırmanın genel problemine ilişkin hipotez : 

H0: Öğrencilerin öntest EDEÖ ve FTÖ puanları ortak değişken olarak 

kullanıldığında; fizik dersinde, okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklenen eleştirel 

düşünme öğretiminin, eleştirel düşünme öğretiminin, okul dışı öğretim yönteminin 

ve mevcut öğretim yönteminin uygulandığı gruplardaki öğrencilerin; eleştirel 

düşünme eğilimleri ve fizik dersine yönelik tutumları arasında anlamlı fark yoktur. 

Araştırmanın birinci alt problemine yönelik hipotez aşağıdaki gibidir. 
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H01: Öğrencilerin öntest EDEÖ ve FTÖ puanları ortak değişken olarak 

kullanıldığında; fizik dersinde, okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklenen eleştirel 

düşünme öğretiminin, sınıf içinde gerçekleştirilen eleştirel düşünme öğretiminin, 

okul dışı öğretim yönteminin ve mevcut öğretim yönteminin uygulandığı 

gruplardaki öğrencilerin; eleştirel düşünme eğilimleri arasında anlamlı fark yoktur. 

Araştırmanın ikinci alt problemine yönelik hipotez aşağıdaki gibidir. 

H02: Öğrencilerin öntest EDEÖ ve FTÖ puanları ortak değişken olarak 

kullanıldığında; fizik dersinde, okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklenen eleştirel 

düşünme öğretiminin, sınıf içinde gerçekleştirilen eleştirel düşünme öğretiminin, 

okul dışı öğretim yönteminin ve mevcut öğretim yönteminin uygulandığı 

gruplardaki öğrencilerin; fizik dersine yönelik tutumları arasında anlamlı fark 

yoktur. 

1.4. Tanımlar 

1.4.1. Eleştirel düşünme 

Bireyin, düşüncesini ve etkileşim halinde olduğu bireylerin düşüncelerini göz 

önünde tutarak, kendisini, çevresindeki olayları, durumları ve düşünceleri anlamayı 

amaç edinen aktif ve organize edilmiş zihinsel bir süreçtir (Gürkaynak et al., 2003). 

1.4.2. Eleştirel düşünme eğilimi 

Eleştirel düşünme için istekli olma, eleştirel düşünmeye meyilli olma, içtenlikle 

yönelmedir (Facione, 2000; Tishman et al., 1993; Zhang, 2003). 

1.4.3. İçerik temelli eleştirel düşünme öğretimi 

Eleştirel düşünme öğretiminin, öğretim programı içerisindeki konulara entegre 

edilmesi yoluyla gerçekleştirilen eleştirel düşünme öğretimidir (Mason, 2007; 

McPeck, 1981; Zohar & Schwartzer, 2005). 

1.4.4. Beceri temelli eleştirel düşünme öğretimi 

Eleştirel düşünmenin becerilere dayalı olarak, herhangi bir konu ya da bilim dalıyla 

yakından bağlantılı olmayan alıştırmaların kullanıldığı, öğretim programından ayrı 



 

8 

bir ders olarak gerçekleştirildiği bir yaklaşımdır (De Bono, 1978, 1995; Ritchhart & 

Perkins, 2005). 

1.4.5. Formal eğitim 

Belli bir amaçla, belli bir program ve plan dâhilinde okullarda ya da başka 

kurumlarda gerçekleşen eğitimdir (Kıroğlu & Elma, 2010). 

1.4.6. İnformal eğitim 

İnformal öğrenme; her yerde, kendiliğinden ortaya çıkan, gönüllü, öğrenenin 

liderliğinde yapılan öğrenmedir. İnformal eğitim belli bir plan olmaksızın yaşam 

içinde kendiliğinden gerçekleşen bir süreçtir ve herhangi bir yaş dilimiyle sınırlı 

değildir (Kıroğlu & Elma, 2010). 

1.4.7. Okul dışı öğretim 

Okul dışı öğretim, okul süresi boyunca, öğretim programına bağlı olarak, okul 

yapısı dışındaki alanların ve kurumların kullanıldığı öğretim anlamına gelmektedir. 

Okul dışı eğitim, informal eğitim kaynaklarını formal eğitim için kullanır (Salmi, 

1993). 

1.5. Sayıltılar 

Deney ve kontrol grupları oluşturulurken, kontrol altına alınamayan değişkenlerin, 

her grubu aynı oranda etkilediği varsayılmıştır. 

Uygulamada kullanılan ölçme araçlarına öğrencilerin, doğru ve samimi bir şekilde 

yanıt verdiği varsayılmıştır. 

Deney grubu öğrencilerinin kontrol grubu öğrencileri ile etkileşim halinde olmadığı 

varsayılmıştır. 

İçerik temelli eleştirel düşünme öğretimi uygulayan öğretmen ile mevcut öğretim 

yöntemini uygulayan öğretmenin etkileşim halinde olmadığı varsayılmıştır. 

Uygulama süresinin eleştirel düşünme eğilimi ve fizik dersine yönelik tutumların 

değişimi için yeterli olduğu varsayılmıştır. 
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Hazırlanan ders planları ve çalışma yapraklarının, içerik temelli eleştirel düşünme 

öğretimi ve öğrenci seviyesine uygunluğunda, uzman görüşlerine başvurulmasının 

yeterli olduğu varsayılmıştır. 

1.6. Sınırlılıklar 

Araştırma bir okul ve bu okulda eğitim gören 120 öğrenci ile sınırlıdır. 

Araştırma 2009-2010 öğretim yılı bahar dönemi ile gerçekleştirilen uygulamalar, 12 

hafta ile sınırlıdır. 

Okul dışı öğretim, bilim merkezlerinde ve planetaryumda yapılan etkinliklerle 

sınırlıdır. 

Sınıf içinde eleştirel düşünme öğretimi yöntemlerinden, içerik temelli eleştirel 

düşünme öğretim yöntemi kullanılmıştır. Eleştirel düşünme becerileri, dokuzuncu 

sınıf fizik öğretim programı bahar döneminde yürütülen konulardan, kuvvet ve 

hareket ile elektrik ve manyetizma konularına entegre edilmiştir. 

Öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerinin ölçülmesinde, eleştirel düşünme 

eğiliminin ölçüldüğü genel bir ölçekten yararlanılmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

Bu bölümde, eleştirel düşünme ve okul dışı öğrenme olmak üzere iki ana konu ile 

ilgili literatür açıklanmakta, ilgili araştırmalar özetlenmektedir. 

2.1. Eleştirel Düşünme 

Eleştirel düşünme, sıradan düşünmeden oldukça farklı pek çok özelliğe sahip 

olmakla birlikte, problem çözme, karar verme, yaratıcı düşünme gibi üst düzey 

düşünme becerileri ile yakından ilişkilidir. Bu üst düzey düşünme becerileri, 

kavramsal olarak örtüşmelerine rağmen, birbirinden farklı olarak, bazı önemli 

ayrıntıları içermektedir. Amerikan Felsefe Derneği’nin desteklediği iki yıllık bir proje 

olan Delphi Projesi’nde çalışmaya katılan araştırmacıların, eleştirel düşünme ile 

ilgili fikir birliğine vardıkları en önemli noktalardan biri, her faydalı bilişsel sürecin 

eleştirel düşünme olarak düşünülemeyeceğidir (Facione, 1990). Düşünme 

türlerinden biri olan eleştirel düşünmenin daha iyi değerlendirilebilmesi için, 

düşünme, düşünme türleri, eleştirel düşünmenin diğer düşünme türleri ile 

benzerlikleri ve farklılıkları üzerinde durmak gerekmektedir. Bu nedenle, öncelikle, 

düşünme, düşünme türleri ve eleştirel düşünmenin bu düşünme türleri arasındaki 

yeri incelenecektir. 

2.1.1. Düşünme ve eleştirel düşünme 

Düşünme karşılaşılan bir durumla ilgili biraz şaşkınlık, biraz karışıklık ya da şüphe 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Düşünme kendiliğinden oluşan bir olgu değildir ve 

genel ilkeler üzerinde oluşmaz. Kendine özgü bir takım şeyler düşünmeye neden 

olmakta ve düşünmeyi çağrıştırmaktadır (Dewey, 1933). Düşünme, geliştirilebilen 

bir beceridir. Düşünmeyi, bir amaç için yaşantıların planlanmış bir keşfi olarak 

tanımlarsak; bu amaç anlama, karar verme, planlama, problem çözme, yargıya 

varma ve hareketi kapsayabilmektedir (De Bono, 1978). Ruggiero (2007)’ya göre 

düşünme, herhangi bir problemi açık ve kesin bir şekilde ifade etmeye ve 

çözmeye, karar vermeye ya da anlamak için harekete geçmeye yardımcı zihinsel 

aktivitedir. Düşünme, cevaplar için bir araştırma ve anlama ulaşmadır ve sayısız 

zihinsel aktivite düşünme süreci içinde yer almaktadır. Bu zihinsel aktiviteler, 

dikkatli gözlem, hatırlama, merak etme, hayal etme, sorgulama, yorumlama, 
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değerlendirme, muhakeme etmedir ve genellikle birkaçı, problem çözerken ya da 

karar verirken bir arada çalışmaktadır (Ruggiero, 2007, s. 4). 

Düşünmenin bölümleri, muhakemenin öğeleri ya da düşüncenin temel yapıları 

olarak adlandırılabilmektedir. Aşağıda belirtilen bölüm ya da öğeler insanın 

düşünme sürecinde daima yer almaktadır. Paul and Elder (2002, s. 68) 

düşünmenin bölümlerini Şekil 2.1’de gösterildiği gibi ortaya koymuşlardır. 

 

Şekil 2.1. Düşüncenin evrensel unsurları (Paul & Elder, 2002, s. 68’den 
değiştirilerek). 

Düşünme sürecinde yer alan bu sekiz öğeyi anlamlı bir cümle olarak 

birleştirdiğimizde, düşünmenin tanımı şu şekilde ortaya çıkmaktadır: 

“Her zaman belli bir amaç için; belli bir bakış açısıyla varsayımlara 

dayanarak saklı anlamları ve sonuçları tespit etmek için, verileri, 

gerçekleri ve deneyimleri kullanarak çıkarımlar yapmak ya da bir karara 

varmak için, kavramlara ve teorilere dayanarak bir soruya cevap 
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vermek ya da problem çözmek için düşünürüz” (Paul & Elder, 2002, s. 

69). 

Düşünme; düşünürken çaba gerektiren ya da çaba gerektirmeyen, zihinsel tasarım 

türleri ile şekillendirdiğimiz bir durumdan etkilenmektedir. Alışılmış problemleri 

içerdiği sürece, günlük düşünme, çaba gerektirmeyen sıradan düşünme olma 

eğilimindedir. Alışılmamış problemler ise sıradan düşünmeden farklı olarak daha 

çok çaba gerektirmektedir. Düşünme aynı zamanda bilgiyi işlemeyi içermekte ve 

farklı problemler farklı düşünme türlerini gerektirmektedir (Robertson, 1999, s. 10).  

Lipman (1988) sıradan düşünme ile eleştirel düşünme arasında farklılıkları ortaya 

koyduğu çalışmasında, eleştirel düşünmenin, sıradan düşünmeden farklı olarak, 

ölçütler kullandığını ve bu ölçütlere başvurularak değerlendirme yapılan bir 

düşünme biçimi olduğunu belirtmektedir. Sıradan düşünme ile eleştirel düşünme 

arasındaki farklılıkları Şekil 2.2’de belirtildiği gibi karşılaştırmalı olarak ortaya 

koymaktadır. 

 

Şekil 2.2. Sıradan düşünme ile eleştirel düşünmenin karşılaştırılması (Lipman, 
1988, s. 40’tan değiştirilerek). 

Eleştirel düşünme ile ölçüt ve karar verme arasında mantıksal bir ilişki 

bulunmaktadır. Karar verme bir beceri, eleştirel düşünme de beceri gerektiren bir 

Sıradan Düşünme 

•Tahmin etme 

•Tercih etme 

•Gruplama  

• İnanma 

•Sonuç çıkarma 

•Kavramları ilişkilendirme 

• İlişkileri belirtme 

•Varsayma 

•Neden göstermeksizin fikir sunma 

•Ölçüt olmadan karar verme 

Eleştirel Düşünme/Akıl Yürütme 

•Yordama 

•Değerlendirme 

•Sınıflama 

•Farzetme 

•Mantıksal çıkarımda bulunma 

• İlkeleri kavrama 

•Diğer ilişkiler arasında ilişkileri belirtme 

•Hipotez kurma 

•Neden göstererek fikir sunma 

•Ölçüt ile karar verme 
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düşünmedir ve beceriler de ölçütsüz tanımlanamaz. Dolayısıyla eleştirel düşünme 

ölçütün kullanıldığı ve kullanılan ölçüt tarafından belirlenen bir düşünme biçimidir. 

Eleştirel düşünme, özelliksiz, gelişigüzel ve yapılandırılmamış düşünmeden farklı 

olarak, sağlam temelli, yapılandırılmış ve desteklenmiş düşünmeyi belirleyen bir 

ölçüte dayalı düşünme olarak tanımlanabilir (Lipman, 1988). 

Chaffee (1988)’ye göre düşünme, dünyayı anlamak için, insanın aktif, amaçsal ve 

düzenlenmiş çabalarıdır. Düşünme türlerinden biri olan eleştirel düşünme ise, 

insanın anlayışını geliştirmek ve açıklamak için kendisinin ve diğer insanların 

düşünme sürecini sorgulayarak kendi dünyasını anlamlandırmasıdır. 

Swartz and Parks (1994) temel düşünme alanlarını üçe ayırmaktadır. Bunlar; 

 Eleştirel düşünme, 

 Yaratıcı düşünme, 

 Görüşleri açıklığa kavuşturma ve anlamadır. 

Düşünme süreçlerini ise ikiye ayırmaktadır. Bunlar; 

 Karar verme 

 Problem çözmedir. 

Düşünme alanları ve süreçlerinin amaçları ile içerdikleri temel beceriler Şekil 2.3’te 

görülmektedir. 
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Şekil 2.3. Düşünme alanları haritası (Swartz & Parks, 1994, s. 4’ten değiştirilerek).
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Açıklığa kavuşturma, anlama, yaratıcı düşünme ve eleştirel düşünme becerilerinin 

bireye kazandırılması sonucunda, iyi karar verebilen ve problem çözebilen bireyler 

yetiştirilebilmektedir. Böylece bireyler, ihtiyaç duydukları düşünme becerilerine 

sahip bir şekilde, bilgilerini ve fikirlerini kullanarak, zorlandıkları amaçlarda 

başarıya ulaşabilmektedirler (Swartz & Parks, 1994). 

Eleştirel düşünmenin diğer düşünme türleri ile zaman zaman kavramsal olarak 

örtüştüğü bu nedenle de karıştırılabildiği ya da başka bir düşünme türü ile aynı 

anlamda kullanılabildiği görülmektedir. Eleştirel düşünmenin kapsadığı ya da 

eleştirel düşünme tarafından kapsanan birçok üst düzey düşünme türleri 

bulunmaktadır. Örneğin; yaratıcı düşünme ve eleştirel düşünme çoğu zaman 

birbiriyle karıştırılabilmektedir ya da analitik düşünme ile aynı anlamda 

kullanılabilmektedir. Eleştirel düşünürler, öne sürülen iddiaları test etme yollarını 

üretirken, yaratıcı düşünürler geçerliliğini ve işe yararlılığını belirlemek için yeni 

üretilen düşünceleri sınamaktadırlar. Farklılık, üzerinde durulan noktada ve 

üzerinde durma derecesindedir (Marzano et al., 1988, s. 17). Analitik düşünme, 

belirli bir konuda var olan verilere ulaşarak, bunları değerlendirme ve bunlardan 

işe yarar bir sonuç çıkarma anlamında kullanıldığında eleştirel düşünme ile 

karıştırılabilmektedir. Bilimsel düşünmeyi ele alacak olursak, bilimsel düşünme 

genellikle hipotez kurup bunların doğruluğunu sınamayı, eldeki verileri kullanarak 

çıkarımlar yapmayı içeren bir düşünme biçimidir. Bu anlamda eleştirel düşünmeyi 

de içermelidir. Ancak eleştirel düşünme, diğer düşünme biçimlerinden temelde, 

bilişsel beceri ve stratejilerden oluşan ve hem bilginin hem de bu bilgiyi işleyen 

düşünme işlemlerinin değerlendirilmesini içeren bir düşünme biçimi olması 

nedeniyle ayrılmaktadır (Gürkaynak vd., 2003, s. 6) 

Beyer (1995)’e göre, eleştirel düşünme karar verme ya da problem çözme 

olmadığı gibi yansıtıcı düşünme, yaratıcı düşünme ya da kavramsallaştırma ile de 

farklılıklar göstermektedir. 

“Karar vermek amacıyla alternatifler arasından seçim yaparız. Tercih 

edilen bir durumda engellerle karşılaştığımızda, problemleri çözeriz. Bir 

şeyleri keşfetmek ya da geliştirmek istediğimizde yaratıcı ya da 

kavramsal düşünme ile uğraşırız. Ancak eleştirel düşünme bu düşünme 

türlerinden daha farklı bir amaca hizmet etmektedir. Eleştirel 
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düşünmenin amacı, bazı olguların bazı ölçütleri karşılama derecesini ya 

da özgün olarak tanımlanmış bir olgunun gerçek durumunun kapsamını 

tespit etmektir” (Beyer, 1995, s. 8). 

Eleştirel düşünme en az altı ayırt edici unsur içermektedir. Bunlar: Eğilimler, 

ölçütler, kanıt, muhakeme, bakış açısı, ölçütlerin uygulanması ve yargıya varmak 

için kullanılan yöntemlerdir. Eleştirel düşünebilme, bir nesnenin, durumun, olayın, 

hareketin ya da diğer olguların en doğru biçimde anlaşılması için araştırma 

yaparken, bu altı unsurun birleşik ve genellikle eş zamanlı etkileşimini içermektedir 

(Beyer, 1995, s. 10). 

Yukarıda yapılan açıklamalar değerlendirildiğinde, eleştirel düşünmenin sıradan 

düşünme ve diğer düşünme türleri ile en önemli farkının, düşünme üzerine 

düşünme, başka bir deyişle kişinin kendi düşünce sürecini, başkalarının düşünce 

süreçlerini göz önünde tutarak gözden geçirmesi (kendini doğrulaması), ölçütlere 

ve kanıtlara dayalı olması olduğu söylenebilir. 

2.1.2. Eleştirel düşünmenin temelleri 

Eleştirel düşünmenin temelinde farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Eleştirel 

düşünme üzerine çalışan birçok araştırmacı, bu yaklaşımları benimseyerek, 

eleştirel düşünme için temelde aynı olan ancak bazı farklılıkları içeren tanımlar 

yapmışlardır. Tanımların daha iyi değerlendirilebilmesi ve eleştirel düşünmenin 

daha iyi anlaşılabilmesi için eleştirel düşünmenin dayanağı olan bu yaklaşımları 

incelemek gerekir. 

Sternberg (1986), eleştirel düşünmenin hareket ettiği temel üç yaklaşımdan söz 

etmektedir. Bunlar: 

 Felsefi yaklaşım 

 Psikolojik yaklaşım 

 Eğitimsel yaklaşım 

Felsefi yaklaşım bireylerin ne yapabileceğini belirleyen yeterlilik teorileri ile 

ilgilenmekteyken, psikolojik yaklaşım bireylerin gerçekte ne yaptığını belirleyen 
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performans teorileri ile ilgilenmektedir. Eğitimsel yaklaşımda ise, genellikle her iki 

yaklaşım birlikte kullanılmaktadır (Sternberg, 1986). 

Başta Dewey olmak üzere felsefi yaklaşımın temsilcilerinden Ennis ve Paul gibi 

filozoflar, dikkatlerini eleştirel düşünmenin sınıf içinde gerekliliğinden çok formal 

mantık sistemleri üzerinde yoğunlaştırmaktadırlar. Psikolojik yaklaşımın 

temsilcilerinden Bransford, Bruner, Feuerstein ve Sternberg, bireyin ve çevrenin 

sınırlılıkları altında eleştirel düşünmenin nasıl gerçekleştirildiğini araştırmışlardır. 

Bu araştırmalar sonucunda güçlü bir hafıza, yeterli bilgi düzeyi, geniş bir zaman ve 

diğer destekleyici koşullara sahip olunmasa bile, bireylerin yine de eleştirel 

düşünebildiklerini tespit etmişlerdir. Eğitimsel yaklaşımın öncülerinden Bloom, 

Gagne, Perkins ve Renzulli, öğrencilerin sınıf içinde problem çözme, karar verme 

ve kavram öğrenimi için ihtiyaç duyabilecekleri becerilerin geliştirilmesine 

odaklanmışlardır. Dolayısıyla ağırlıklı olarak, eleştirel düşünme için düşünmeye yol 

göstermek amacıyla sınıf gözlemi, metin analizi ve sınıf içinde düşünmenin analiz 

sürecinden yararlanmışlardır (Sternberg, 1986). 

Eleştirel düşünme çalışması; felsefi, psikolojik ve eğitimsel düşünme geleneğinin 

birleşimidir. Bununla ilgili olarak, Ennis filozofik sınıflama önerisinde, eleştirel 

düşünmenin, birtakım eleştirel düşünme eğilimleri ile eleştirel düşünme için gerekli 

birtakım becerilerin etkileşimi sonucu ortaya çıktığını belirtirken, R. Sternberg, 

psikolojik sınıflamasında, eleştirel düşünmede yer alan üç çeşit beceriyi 

tanımlamaktadır. Bu beceriler: üst düzey bileşenler, performans bileşenleri ve bilgi 

edinme bileşenleridir. Bloom, eğitimsel sınıflamasında ise bilgiyi en alt düzeye 

koymakta, bunu kavrama ve uygulamanın izlediğini, analiz ve sentezin, 

değerlendirme ile üst düzeyde yer aldığını belirtmektedir (Sternberg, 1986). 

Şahinel (2007)’e göre, eleştirel düşünme kavramı, araştırmacılar tarafından felsefe 

ve psikoloji gibi iki ana disiplin temel alınarak açıklanmaya çalışılmaktadır. 

Bununla ilgili olarak, Gibson’ın felsefi ve psikolojik yaklaşımlar ile ilgili ifadelerini 

ortaya koymaktadır. Felsefi yaklaşım iyi düşünmenin normları, insan düşüncesi 

kavramı ve gerçekçi, tarafsız bir dünya görüşü için gerekli olan zihinsel beceriler 

üzerinde odaklanırken, psikolojik yaklaşımlar düşünce ve düşünmeyi temel alan 

deneysel çalışmalar, karmaşık görüşlerin öğrenilmesindeki bireysel farklılıklar ve 
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eleştirel düşünmenin bir parçası olan problem çözme kavramı üzerinde 

odaklanmaktadır (Şahinel, 2007, s. 3). 

Sokrates’ın 2000 yıl önce başlattığı filozofik yaklaşımdan yola çıkarak, Amerikan 

filozof, psikolog ve eğitimcisi olan, modern eleştirel düşünme geleneğinin kurucusu 

olarak bilinen Dewey (1933, s. 6), eleştirel düşünmeye yansıtıcı düşünme adını 

vermekte ve şöyle tanımlamaktadır: 

“Herhangi bir inanç ya da bilginin varsayılan formunu destekleyen ve 

ileri çözümlemelere eğilim içinde olan nedensellik ışığında, inanç ya da 

bilgi üzerinde aktif, sürekli ve dikkatli düşünmedir”. 

Glaser, Dewey’in fikrini daha da yapılandırarak, eleştirel düşünme için yaptığı 

tanımda, tutumlar ve becerilerden söz etmektedir (Fisher, 2007, s. 3): 

“(1) Kişinin deneyimine dayanan konu ve problemleri düşünsel yolla ele 

almak için eğilimli olma tutumu (2) Mantıksal sorgulama ve muhakeme 

yöntemlerinin bilinmesi ve (3) Bu yöntemlerin uygulanmasında bazı 

beceriler. Eleştirel düşünme, herhangi bir inanç ya da bilginin varsayılan 

formunu destekleyen ve ileri çözümlemelere eğilim içinde olan kanıtların 

ışığında, bu inanç ve bilginin gözden geçirilmesi için devam eden bir 

çabayı çağrıştırır”  

Ennis (1985) tarafından yapılan ve alanda genel olarak kabul gören eleştirel 

düşünmeye ait başka bir tanım ise şöyledir: 

“Eleştirel düşünme, neye inanılacağına ya da ne yapılacağına karar 

vermeye odaklı yansıtıcı ve akılcı düşünmedir.” 

Neye inanılacağına ya da ne yapılacağına karar verme, üst düzey düşünme 

becerisidir ve çoğu pratik üst düzey düşünme becerileri etkinliği, neye 

inanılacağına ya da ne yapılacağına karar vermeye odaklanmaktadır. Diğer üst 

düzey düşünme türlerinden farklı olarak eleştirel düşünme, beceriler ve 

eğilimlerden oluşmaktadır (Ennis, 1985). 
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Sternberg (1986)’e göre, eleştirel düşünme, insanların problem çözmede, karar 

vermede ve yeni konuları öğrenmede kullandığı stratejileri, zihinsel süreçleri ve 

gösterimleri içermektedir. 

Paul, Weil, et al. (1990), diğer araştırmacılardan biraz daha farklı olarak eleştirel 

düşünmeyi şöyle tanımlamaktadır: 

“Düşünenin düşünme kalitesini, ustalıkla sorumluluğunu üzerine aldığı 

yapıları düşüncede içselleştirerek ve bunları entelektüel standartların 

üzerinde uygulayarak geliştirdiği, herhangi bir konu, içerik ya da 

problem hakkında düşünme biçimidir”.  

Cüceloğlu (1993) eleştirel düşünmeyi, kendi düşünce süreçlerimizin bilincinde, 

başkalarının düşünce süreçlerini göz önünde tutarak, öğrendiklerimizi 

uygulayarak, kendimizi ve çevremizde yer alan olayları anlayabilmeyi amaç 

edinen, aktif ve organize süreç olarak tanımlamaktadır. Bu tanımda, eleştirel 

düşünmenin bir süreç olduğu dikkat çekmektedir. 

Eleştirel düşünmeye ilişkin yapılacak daha kapsamlı başka bir tanım ise şöyledir: 

Eleştirel düşünme, bireylerin amaçlı olarak ve kendi kontrolleri altında yaptıkları, 

alışılmış olanın ve kalıpların engellendiği, önyargıların, varsayımların ve sunulan 

her türlü bilginin sınandığı, değerlendirildiği, yargılandığı ve farklı yönlerinin, 

açılımlarının, anlamlarının ve sonuçlarının tartışıldığı, fikirlerin çözümlenip 

değerlendirildiği, akıl yürütme, mantık ve karşılaştırmanın kullanıldığı ve 

sonucunda belirli fikirlere, kuramlara veya davranışlara varılan düşünme biçimidir 

(Gürkaynak vd., 2003).  

Scriven’a göre, eleştirel düşünme, gözlemlerin ve iletişimlerin, bilgi ve tartışmanın 

becerili ve etkin yorumu ve değerlendirilmesidir (Fisher, 2007, s. 10). 

Halpern (2003) ise, eleştirel düşünmeyi, istenilen neticenin olabilirliğini arttıran 

bilişsel beceri ya da stratejilerin kullanılmasıdır şeklinde tanımlamaktadır. Halpern 

(2003)’a göre eleştirel düşünme, sadece kendi düşüncemiz üzerinde düşünme ya 

da muhakeme yapma ve problem çözmeden çok daha fazla, “istenilen sonuçlar”ı 

ortaya çıkaracak becerileri ve stratejileri kullanmaktır. Eleştirel düşünme, beceri ve 

strateji birleşimi olan bir düşünme biçimidir. 
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1990 yılında, Amerikan Felsefe Derneği’nin desteklediği iki yıllık bir proje olan 

Delphi Projesi sonucunda, çalışmaya katılan araştırmacılar tarafından eleştirel 

düşünmeye ilişkin yapılan tanımda, eleştirel düşünmenin, bireyin belirli bir amaca 

yönelik olarak, kendi kontrolünde yorum, analiz, değerlendirme ve çıkarımlar 

yapmasını sağlayan doğru düşünüp karar verme yetisi olduğundan 

bahsedilmektedir. Eleştirel düşünme, aynı zamanda bu karar verme yetisinin 

temelindeki kavramsal, yöntemsel, mantıksal, bağlamsal düşüncelerin kanıtlara 

dayalı olarak açıklanmasıdır. İyi bir eleştirel düşünür genellikle meraklı, konuya 

hakim, açık fikirli, esnek, değerlendirmelerinde tarafsız, kişisel önyargılarıyla 

yüzleşmede dürüsttür. Sorunları kolayca kavrayabildiği gibi, mantıklı kararlar 

verebilmektedir ve verdiği kararları yeniden gözden geçirmeye isteklidir. İyi bir 

eleştirel düşünürün, aynı zamanda, karmaşık konulara sistematik yaklaşabilen, 

konu ile ilgili bilgileri gayretle araştıran, seçim ölçütü belirlemede mantıklı, 

sorgulamaya odaklı, sorgulamaya olanak veren konu ve durumlarda, olabildiğince 

doğru sonuçlara ulaşmak için ısrarlı davranan birey olduğu söylenebilir. Bu 

nedenle, iyi eleştirel düşünürlerin eğitimi bu ideal doğrultusunda çalışmak 

anlamına gelmektedir. Delphi Projesi’nden çıkan başka bir sonuç da, kavramsal 

olarak eleştirel düşünmenin, bilişsel beceri boyutu ve duyuşsal eğilim boyutu 

olmak üzere iki boyuttan oluştuğuna dairdir (Facione, 1990). Benzer olarak Paul, 

Weil, et al. (1990) eleştirel düşünme stratejilerinin ayrıntılı bir sınıflamasını 

yapmakta, bu stratejileri bilişsel ve duyuşsal olmak üzere iki bölüme ayırmaktadır. 

Duyuşsal stratejiler dokuz bakış açısı içermektedir. Bilişsel stratejiler ise, makro 

beceriler ve mikro beceriler olmak üzere ikiye ayrılmakta, duyuşsal ve bilişsel 

stratejiler içerdiği toplam otuz beş bakış açısı ile özetlenmektedir. Duyuşsal 

stratejilere ek olarak duyuşsal strateji ile ilgili, entelektüel merakı ve sosyal 

duyarlılığı geliştirme; bilişsel stratejilere ek olarak bilişsel stratejilerle ilgili, eleştirel 

gözlem yapma ve ifadeleri açık olarak belirtmeyi geliştirme önerilmektedir. 

Eleştirel düşünme için yapılan kavramsal değerlendirmeler göz önüne alındığında, 

araştırmacıların eleştirel düşünmenin bir süreç olduğunu vurguladıkları 

görülmektedir. Aynı zamanda, eleştirel düşünmenin genel olarak bir takım beceri, 

strateji ve duyuşsal eğilimlerden oluştuğu söylenebilir. Eleştirel düşünme, bireyin, 

düşüncesini ve etkileşim halinde olduğu bireylerin düşüncelerini göz önünde 

tutarak, kendisini, çevresindeki olayları, durumları ve düşünceleri anlamayı amaç 
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edinen aktif ve organize edilmiş zihinsel bir süreçtir ve bir takım beceri ve 

eğilimlerden oluşmaktadır. Eleştirel düşünme becerileri ve stratejileri ile eleştirel 

düşünme eğilimleri ayrı başlıklar altında incelenecektir. 

2.1.3. Eleştirel düşünme becerileri ve stratejileri 

Beyer (1988), düşünme işlemlerini üç düzeyde ortaya koymaktadır. Düşünme 

stratejileri olarak isimlendirdiği birinci düzeyde yer alan problem çözme, karar 

verme ve kavramsallaştırmayı, yaygın, kapsamlı ve karmaşık işlemler olarak 

tanımlamaktadır. İkinci düzeyde sadece eleştirel düşünme yer almaktadır. Eleştirel 

düşünme sürecinin, birinci düzeyde yer alan işlemlerle aynı anlama gelmediğini, 

daha çok bir şeyin değer ve doğruluğunu saptamak için kullanılan, bununla birlikte 

kullanımı ve uygulanmasında rehber olan bir dizi eğilimleri de içeren farklı zihinsel 

işlemler olduğunu ifade eden Beyer, bu zihinsel işlemlerin analiz ve 

değerlendirmeyi de birleştirerek, birinci düzeyde yer alan düşünme stratejilerinin 

farklı evrelerinde kullanıldığını belirtmektedir. Beyer (1988)’e göre eleştirel 

düşünme becerileri şu şekilde tanımlanmaktadır: 

 Doğruluğu kanıtlanabilir gerçekler ve önemli iddialar arasında ayrım yapmak, 

 Konu ile ilgili bilgi, iddia ve gerekçeleri konu ile ilgili olmayanlardan ayırmak, 

 Bir açıklamanın gerçeklere dayanan doğruluğunu saptamak, 

 Bir kaynağın güvenilirliğini saptamak, 

 Şüpheli iddiaları ya da görüşleri tanımlamak, 

 Varsayımları tanımlamak 

 Önyargıları ortaya çıkarmak, 

 Mantıklı olduğu düşünülen yanlış inanışları tanımlamak, 

 Mantık yürütme sırası içinde, mantıksal tutarsızlıkların farkına varmak, 

 Bir görüşün ya da bir iddianın gücünü saptamak 

Üçüncü düzeyde yer alan bilgiyi işleme becerileri ise daha basit düşünme işlemleri 

olup daha karmaşık olan birinci düzey düşünme stratejilerinin uygulanmasında 

farklı kombinasyonlarla kullanılır. Bilgiyi işleme becerileri, hatırlama, yorumlama, 

uygulama, analiz, sentez, değerlendirme gibi becerilerdir (Beyer, 1988). 
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Eleştirel düşünmeyi bir takım beceri ve stratejilerin birleşimi olarak açıklayan Paul, 

Weil, et al. (1990) eleştirel düşünmeye ilişkin stratejileri bilişsel ve duyuşsal olmak 

üzere ikiye ayırmaktadır. Bilişsel stratejiler de mikro-beceriler ve makro-yetenekler 

olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. 

Duyuşsal Stratejiler: 

S. 1. Bağımsız düşünme 

S. 2. Ben-merkezli veya toplum-merkezli iç görüler geliştirme 

S. 3. Tarafsız düşünmeyi hayata geçirme 

S. 4. Duygu ve düşünce arasındaki ilişkiyi anlama 

S. 5. Zihinsel alçak gönüllüğü ve yargıyı geciktirmeyi geliştirme  

S. 6. Zihinsel cesareti geliştirme 

S. 7. Zihinsel iyi niyeti ve dürüstlüğü geliştirme 

S. 8. Zihinsel azmi geliştirme 

S. 9. Düşünme becerisine güven duymayı geliştirme  

Bilişsel Stratejiler – Makro-Beceriler: 

S. 10. Genellemeleri arılaştırma ve yalınlaştırarak anlamını bozmaktan 

kaçınma 

S. 11. Benzer durumları karşılaştırma: İç görüleri yeni bağlamlara transfer 

etme 

S. 12. Bireyin görüngesini geliştirme 

S. 13. Sorunları, sonuçları veya inançları açık hale getirme  

S. 14. Sözcükleri veya söz öbeklerini açık hale getirilme ve analiz etme  

S. 15. Değerlendirme için ölçüt geliştirme: Değerleri ve standartları açık hale 

getirme  

S. 16. Bilgi kaynaklarının güvenirliğini değerlendirme  

S. 17. Derinlemesine sorgulama: Temel ve önemli soruları sorma ve bu 

soruların devamlılığını sağlama  
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S. 18. Görüşleri, yorumları, inançları veya kuramları analiz etme ya da 

değerlendirme 

S. 19. Çözümler üretme ya da çözümleri değerlendirme  

S. 20. Eylemleri veya politikaları analiz etme ya da değerlendirme 

S. 21. Eleştirel okuma  

S. 22. Eleştirel dinleme: Sessiz diyalog sanatı 

S. 23. Disiplinler arası ilişki kurma 

S. 24. Sokratik tartışmayı uygulama 

S. 25. Diyalogsal düşünme 

S. 26. Diyalektik uslamlama: Görüngeleri, yorumları veya kuramları 

değerlendirme 

Bilişsel Stratejiler – Mikro-Beceriler: 

S. 27. Gerçek uygulama ile idealleri karşılaştırma ve birbirinden ayırt etme 

S. 28. Düşünme hakkında kusursuz düşünme: Eleştirel sözcük dağarcığı 

kullanma 

S. 29. Önemli benzerliklere ve farklılıklara dikkat etme  

S. 30. Sayıltıları inceleme ve değerlendirme 

S. 31. İlgili olmayan olgulardan ilgili olanları ayırt etme 

S. 32. Akılcı çıkarımlar, kestirmeler veya yorumlar oluşturma 

S. 33. Kanıtları ve iddia edilen olguları değerlendirme  

S. 34. Çelişkileri fark etme  

S. 35. Doğurguları ve sonuçları keşfetme 

Yukarıda bahsedilen ve üç başlık altında gruplanan stratejiler birbirinden 

bağımsızdır. Duyuşsal stratejiler bağımsız düşünmeyi ortaya çıkarmayı 

amaçlamaktadır. Makro beceriler, düşünmeyi gerektiren ve düşüncenin 

genişletilmiş ardışıklığı içinde farklı temel becerileri örgütleme sürecidir. Mikro 

beceriler ise, bütünü göz ardı etmeden parçaları saptama ve ifadeyi bütünü içinde 

anlamlandırma becerileri olarak görülmektedir (Şahinel, 2007). 
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Eleştirel düşünme becerileri ile ilgili olarak, Delphi Projesi sonucunda, uzmanlar 

tarafından belirlenen, eleştirel düşünmenin bilişsel becerileri ve bu becerilere ait alt 

beceriler Çizelge 2.1’de sunulmaktadır (Facione, 1990). 

Çizelge 2.1. Eleştirel düşünme becerileri ve bu becerilere ait alt beceriler 

Beceri Alt Beceri 

1. Yorumlama  Sınıflandırma 

 Saklı Anlamları Çözme 

 Anlamı Netleştirme 

2. Analiz  Fikirleri Analiz Etme 

 Görüşleri Tanımlama 

 Görüşleri Analiz Etme 

3. Değerlendirme  İddiaları Değerlendirme 

 Görüşleri Değerlendirme 

4. Çıkarım  Kanıtları Sorgulama  

 Alternatifleri Göz Önünde Bulundurma 

 Karara Varma/ Sonuç Çıkarma 

5. Açıklama  Sonuçları Açıklama 

 Yöntemleri Doğrulama 

 Görüşleri Sunma 

6. Kendi Kendini Düzenleme  Kendi Kendini Sorgulama 

 Kendi Kendini Düzeltme 

Eleştirel düşünmenin tanımlanan bilişsel becerileri ve bu becerilere ait alt 

becerilerin ayrıntılı açıklaması şöyledir (Facione, 1990): 

1.Yorumlama: Çeşitli deneyimlerin, şartların, verilerin, olayların, yargıların, 

geleneklerin, inançların, kuralların, yöntemlerin ya da ölçütlerin anlam ve önemini 

kavramak ve açıklamaktır. Bu becerinin alt becerileri; sınıflandırma, anlamı 

çözümleme ve anlamı netleştirmedir. Bu alt becerilere ait açıklamalar Çizelge 

2.2’de verilmektedir. 
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Çizelge 2.2. Yorumlama becerisine ait alt beceriler 

Sınıflandırma Bilginin tanımlanabilmesi, nitelendirilebilmesi veya anlaşılabilmesi için 

sınıflandırmaların, farklılıkların, ya da temel yapının uygun bir şekilde 

formüle edilmesidir. 

Uygun bir şekilde formüle edilmiş sınıflandırmaların, farklılıkların ve temel 

yapının daha anlaşılabilir olabilmesi için deneyimlerin, koşulların, inançların 

ayrıntılı bir şekilde ifade edilmesidir. 

Saklı 

Anlamları 

Çözme 

Bilgi taşıyan içeriği, etkileyici anlamı, yönerge işlemlerini, niyetleri, güdüleri, 

amaçları, sosyal anlamı, değerleri, görüşleri, kuralları, prosedürleri, ölçütleri 

veya dil, sosyal davranışlar gibi geleneksel iletişim sistemlerindeki şekiller, 

sayılar, grafikler, tablolar, çizelgeler, işaretler ve semboller gibi çıkarımsal 

ilişkileri ortaya çıkarma ve tanımlama anlamına gelmektedir. 

Anlamı 

Netleştirme 

Sözcüklerin, görüşlerin, kavramların, ifadelerin, davranışların, çizimlerin, 

sayıların, işaretlerin, çizelgelerin, grafiklerin, sembollerin, kuralların, 

olayların veya resmi olayların, bilinen ya da amaçlanan anlamlarını 

kaydetme, betimleme, benzetim veya mecaz anlatım yoluyla ortaya 

çıkarma, belirginleştirme anlamına gelmektedir. Karışıklığı gidermek, anlam 

belirsizliklerini ya da çift anlamlılıkları ortadan kaldırmak, ya da bunları 

yapabilmek için akılcı bir yöntem tasarlamak amacıyla, kaydetme, 

betimleme, benzetim veya mecaz anlatımlardan yararlanılır. 

Sınıflandırma alt becerisi için; hiçbir önyargı olmaksızın bir problemi anlama ve 

özelliklerini saptama; bilgiyi sınıflara ve alt sınıflara ayırmada kullanışlı bir yol 

belirleme; belli bir durumda yaşanan bir deneyimin anlaşılır bir raporunu sunma; 

verileri, bulguları veya fikirleri belirli bir sınıflandırma şemasını kullanarak 

sınıflandırma örnek olarak verilebilir. 

Saklı anlamları çözme alt becerisi için; sorulan bir soruya verilen cevap içerisinde 

bir kişinin amacını tanımlama, ortaya çıkarma; belirli bir sosyal konumda kullanılan 

özel bir yüz ifadesinin veya jestin önemini değerlendirme; tartışma içinde alaycı ya 

da cevabı beklenmeyen soruların ayrımını yapma; bir aracın kendine özgü biçimde 

kullanımının sunulduğu ya da gösterildiği verileri yorumlama örnek olarak 

verilebilir. 
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Anlamı netleştirme alt becerisi için; kişinin söylediğini özüne dokunmadan farklı 

sözcüklerle yeniden ifade etme; bir şeyi başka bir kimseye açıklarken bir örnekten 

yararlanma; kavramsal bir farkı açıklığa kavuşturacak veya iki anlamlılığı ortadan 

kaldıracak bir ayrım geliştirme örnek olarak verilebilir. 

2. Analiz: Çizelgeler, sorular, kavramlar, açıklamalar arasında verilmek istenen 

çıkarımsal ilişkileri ya da gerçek çıkarımsal ilişkileri tanımlamaktır. Aynı zamanda, 

inançların, yargıların, deneyimlerin, nedenlerin, bilgi ya da düşüncelerin başka bir 

şekilde, amaçlanan açıklamalarını ifade etmek anlamındadır. Bu becerinin alt 

becerileri: fikirleri analiz etme, görüşleri tanımlama ve görüşleri analiz etmedir. Bu 

alt becerilere ait açıklamalar Çizelge 2.3’te verilmiştir. 

Çizelge 2.3. Analiz becerisine ait alt beceriler 

Fikirleri 

analiz 

etme 

Çeşitli ifadelerin üstlendiği rolü, ya da herhangi bir görüşün içeriğindeki 

istenilen ifadelerin üstlendiği rolü tanımlama, terimleri tanımlanma, zıt görüş, 

kavram ve ifadeleri karşılaştırma, konu ve problemleri tanımlama, bunların 

bileşenlerini belirlenme ve aynı zamanda bu parçaların birbiriyle ve bütünle 

olan kavramsal ilişkilerini tanımlama olarak ifade edilmektedir. 

Görüşleri 

tanımlama 

Verilen bir küme ifade, betimleme, soru veya grafik gösterimi ele alındığında, 

kümenin bir sav veya düşüncenin karşısında ya da yanında bir ya da birden 

çok kanıtı ifade edip etmediğinin, ifade etmesi tasarlanıp tasarlanmadığının 

belirlenmesi olarak tanımlanmaktadır. 

Görüşleri 

analiz 

etme 

Bir takım sav, düşünce veya bakış açılarına karşı çıkmak veya bunları 

desteklemek için tasarlanan bir ya da birden fazla kanıtın ifadesi ele 

alındığında, (a) tasarlanan esas sonucu, (b) esas sonucu destekleyen 

önermeleri ve geliştirilen kanıtları, (c) esas sonucu destekleyen bu 

önermeleri ve kanıtları destekleyecek diğer önermeleri ve kanıtları, (d) ara 

sonuçlar, açıkça ifade edilmeyen varsayımlar ya da ön-varsayımlar gibi bu 

çıkarımın açıklanmayan ilave öğelerini, (e) görüşün genel yapısı ya da 

tasarlanan çıkarım zincirini ve (f) incelenen ifadelerin içinde bulunan ve ifade 

edilen düşüncenin bir parçası olarak tasarlanmayan veya arka planda 

tasarlanan herhangi bir öğeyi tanımlama veya ayırt etme anlamındadır. 
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Fikirleri analiz etme alt becerisine; hedef kitleyi bir düşünceye inandırabilecek, 

ortak duygusal bir tepkiyi harekete geçirmek için tasarlanmış bir ifadeyi tanımlama; 

belli bir problem ile ilgili önerileri inceleme ve bunların benzer ve farklı yönlerini 

saptama; karmaşık bir görev göz önüne alınacak olursa bu görevin nasıl küçük 

görev parçalarına bölünebileceğini belirleme; soyut bir kavramı tanımlama örnek 

olarak verilebilir. 

Görüşleri tanımlama alt becerisine; bir paragraf düşünülecek olursa, nasıl ve 

nerede yayınlandığı bağlamında bu paragrafın herkesçe kabul edilen bir çalışma 

olup olmadığını, bu paragrafın bir savı destekleyip desteklemediği ve bunun yanı 

sıra, bu savı destekleyecek neden ya da nedenleri sunup sunmadığını saptama 

örnek olarak verilebilir. Bir gazete editörünün bir metni dikkate alındığında, 

yazarının bu metni belli bir sav ya da düşüncenin yanında ya da karşısında 

kanıtları sunmak üzere tasarlayıp tasarlamadığını saptama; bir ticari ilan göz 

önüne alındığında, sunulan kanıtlarla birlikte geliştirilen herhangi bir savı 

tanımlama, bu alt beceriye ilişkin örnek davranışlar olarak söylenebilir. 

Görüşleri analiz etme alt becerisinde yer alan davranışlara örnek olarak; tartışmalı 

toplumsal bir konuda kısa bir paragraf veya anımsatıcı bir not uzunluğunda bir 

görüş ele alınacak olursa, yazarın en önemli savını, yazarın bu savı desteklemek 

adına geliştirdiği önerme ve kanıtları, bu kanıt ve önermeleri desteklemek için 

yararlandığı arka plan bilgisini ve yazarın akıl yürütmesinden dolaylı olarak 

çıkarılabilen can alıcı varsayımları tanımlama verilebilir. Özel bir savı desteklemek 

için ileri sürülen çeşitli akıl yürütme ve akıl yürütme zincirleri düşünüldüğünde, bu 

akıl yürütmenin çıkarımsal akış şemasını kullanışlı bir biçimde karakterize eden bir 

grafik gösterimini geliştirme bu alt beceriye verilebilecek örnekler arasındadır. 

3. Değerlendirme: Kişinin algılaması, deneyimi, durumu, yargısı, inancı ya da 

düşüncesinin tanımını ya da açıklamasını içeren betimlemelerin veya ifadelerin 

güvenilirliğini değerlendirme anlamındadır. Ayrıca açıklamalar, betimlemeler, 

sorular ya da diğer ifadeler arasındaki gerçek ya da amaçlanan çıkarımsal 

ilişkilerin mantıksal gücünü değerlendirme de bu beceride yer almaktadır. 

Değerlendirme becerisi ile ilgili, iddiaları değerlendirme ve görüşleri değerlendirme 

olmak üzere iki alt beceri tanımlanmıştır. Bu alt becerilere ait açıklamalar Çizelge 

2.4’te yer almaktadır. 
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Çizelge 2.4. Değerlendirme becerisine ait alt beceriler 

İddiaları 

değerlendir-

me 

Bir bilgi kaynağı ya da düşüncenin güvenilirlik düzeyi ile ilgili etkenlerin 

farkına varma; soru, bilgi, ilke ya da yöntemsel yönergelerin içeriksel 

uygunluğunu değerlendirme; betimlenen herhangi bir deneyim, durum, 

yargı, inanç ya da düşüncenin doğruluk olasılığını, güvenilirlik düzeyini, 

geçerliliğini değerlendirme olarak tanımlanmaktadır. 

Görüşleri 

değerlendir-

me 

Belirli bir iddianın öncüllerinin varsayılan geçerliliğinin, kişinin kabulünü 

doğrulayıp doğrulamadığına (tümdengelimsel kesin) ya da doğruluğuna 

ihtimal verip vermediğine (tümevarımsal ispat) karar verme; soru ya da itiraz 

beklentisi içinde olma ve bunların değerlendirilen iddiada herhangi bir 

zayıflığa işaret edip etmediğini ayırt etme olarak söylenebilir. Bir iddianın 

yanlış veya şüpheli varsayımlara veya ön-varsayımlara dayanıp 

dayanmadığını ve bu varsayımların iddianın gücünü ne kadar etkilediğini 

belirleme de bu alt beceride yer almaktadır. Geçerli ve geçersiz çıkarımlar 

arasında karar verme, geçerliğini belirlemek açısından bir iddianın 

öncüllerinin ve varsayımlarının kanıtlayıcı gücünü muhakeme etme, ayrıca 

olası ek bilginin iddiayı ne derece güçlendireceğini veya zayıflatacağını 

saptama yine bu alt beceride yer almaktadır. 

İddiaları değerlendirme alt becerisine örnek olarak; kişiyi belli bir olay ile ilgili 

inanılır bir tanık ya da belirli bir konuda inanılır bir otorite kılan etkenlerin farkında 

olma; belli bir ahlak prensibinin, belli bir konumda ne yapılacağına karar vermek 

için uygun olup olmadığını saptama verilebilir. 

Görüşleri değerlendirme alt becerisine; bir iddia ele alındığında, sonucun kesin bir 

yolla mı elde edilmekte, yoksa öncüllerinin yüksek düzeyli güvenilirliğinden mi 

kaynaklanmakta olduğunu muhakeme etme örnek olarak verilebilir. Ele alınan 

iddia ile ilgili bir itiraz göz önüne alındığında; bu itirazın mantıksal gücünü 

değerlendirme ve benzer iddiaların kalitesi ile uygulanabilirliğini değerlendirme 

yine bu alt beceriye verilebilecek örnekler arasındadır. 

4.Çıkarım: Geçerli çıkarımları yapmak için gerekli öğeleri tanımlama ve 

sağlamlaştırma; tahmin ve hipotezleri biçimlendirme; gerekli bilgiyi göz önünde 

bulundurma ve veri, durum, ilke, kanıt, hüküm, inanç, görüş, kavram, betimleme, 

soru veya diğer sunum biçimlerinden sonuçlar çıkarma anlamındadır. Bu beceriye 
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ait alt beceriler ise kanıtları sorgulama, alternatifleri göz önünde bulundurma ve 

sonuç çıkarma olarak tanımlanmaktadır. Bu alt becerilere ait açıklamalar Çizelge 

2.5’te yer almaktadır. 

Çizelge 2.5. Çıkarım becerisine ait alt beceriler 

Kanıtları 

sorgulama 

Özelde, destek alınacak öncüllerin farkında olma ve bu desteği sağlayacak 

bilgiyi arama ve toplama için bir strateji oluşturma; genelde, bu bilgiyi 

geçerliğe, inandırıcılığa ya da belli alternatif, konu, teori, hipotez ya da 

gerekli deyimlerin göreceli değerlerine uygun olarak muhakeme etme ve 

bilgiyi elde etmek için inandırıcı sorgu stratejileri belirleme olarak 

tanımlanmaktadır. 

Alternatifleri 

göz önünde 

bulundurma 

Bir problemi çözmek için çoklu alternatifleri ortaya koyma, bir soruya ilişkin 

bir takım varsayımları kabul etme, bir olaya ilişkin alternatif hipotezler ileri 

sürme, bir amacı gerçekleştirmek için farklı planlar yapma olarak ifade 

edilmektedir. Ön-varsayımlar oluşturma ve karar, düşünce, politika, teori ya 

da inançların olası sonuçlarını tasarlama olarak tanımlanmaktadır. 

Karara 

varma/ 

Sonuç 

çıkarma 

Belirli bir konuda kişinin hangi düşünce ya da hangi bakış açısını 

benimsemesi gerektiğini belirlerken, yerinde çıkarım kiplerini uygulama; bir 

deyim, betimleme; soru ya da başka bir gösterim biçimi kümesi ele 

alındığında, uygun bir mantıksal kuvvet ile bunlara ait destekleyici, 

garantileyici, kapsayıcı ya da zorlayıcı çıkarımsal ilişkileri ve sonuçları ön-

varsayımları ortaya koyma olarak ifade edilmektedir. Akıl yürütmenin çeşitli 

alt türlerini kullanma, örneğin analojik, aritmetik, diyalektik, bilimsel vb. akıl 

yürütmeler; olası sonuçların hangisinin mevcut olay tarafından en güçlü 

şekilde desteklendiğini ya da haklı çıkarıldığını veya hangisinin elimizdeki 

bilgi tarafından yanlışlandığını ya da daha az inandırıcı bulunduğunu 

belirleme olarak tanımlanmaktadır. 

Kanıtları sorgulama alt becerisine örnek olarak verilebilecek davranışlar: Kişinin, 

düşüncesini desteklemek için inandırıcı bir kanıt geliştirmeye çalışırken, bu kanıtın 

hangi arka plan (background) bilgisini gerektirdiğini muhakeme etme ve böyle bir 

bilginin uygun olup olmadığına dair net bir cevap alınabilecek bir plan 

geliştirmektir. Eksik olan bilginin, bir düşüncenin diğer bir düşünceden daha uygun 

olup olmadığını belirleme ile ilgili olup olmadığını muhakeme etme ve bu bilginin 
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uygun olup olmadığını ortaya çıkaracak bir araştırmayı planlama, örnek olarak 

verilebilir. 

Alternatifleri göz önünde bulundurma: Teknik bir problem ya da etik ile ilgili bir 

problem göz önüne alındığında, bu probleme hitap edecek ve onu çözecek bir 

seçenekler kümesi geliştirme örnek olarak verilebilir. Ayrıca; kişinin yakın ya da 

uzak olduğu bir öncelikler grubu düşünüldüğünde, bu öncelikler karar alma 

sürecinde benimsenecek olursa, ortaya çıkacak olası zorluk ve faydaları ortaya 

koyma, bu alt beceride tanımlanabilir. 

Sonuçları çıkarma: Bir hipotezi doğrulamak ya da yanlışlamak için deneyler yapma 

ve yerinde istatistiksel çıkarım teknikleri uygulama; tartışmalı bir konu ele 

alındığında, düşünceleri inceleme, çeşitli karşıt görüşleri ve bunlar için geliştirilen 

akıl yürütmeleri dikkate alma, ilgili bilgileri toplama ve bireyin bu konuya ilişkin 

kendi düşüncelerini belirlemesi; belirli çıkarım kuralları kullanarak konu ile ilgili bir 

teorem oluşturma, bu alt beceriye örnek verilebilecek davranışlardandır. 

5. Açıklama: Bireyin kendi akıl yürütmesinin sonuçlarını ifade etmesi; sonuçların 

dayandığı kanıta dayanan, kavramsal, metodolojik, ölçütsel (criteriological) ve 

bağlamsal kabuller bakımından, bireysel akıl yürütmeyi doğrulaması ve ikna edici 

iddialar şeklinde bireyin kendi akıl yürütmesini sunması olarak tanımlanmaktadır. 

Açıklama becerisi ile ilgili, sonuçları açıklama, yöntemleri savunma ve görüşleri 

sunma olmak üzere üç alt beceri tanımlanmaktadır. Bu alt becerilere ait 

açıklamalar Çizelge 2.6’da yer almaktadır. 
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Çizelge 2.6. Açıklama becerisine ait alt beceriler 

Sonuçları 

açıklama 

Bireyin kendi akıl yürütme sonuçlarını analiz etmesi ve değerlendirmesi için 

bu sonuçların doğru ifadesini, betimlemesini ya da gösterimini üretmesi 

olarak tanımlanmaktadır. 

Yöntemleri 

savunma 

Bireyin kendi yorumlarını, analizlerini ya da çıkarımlarını biçimlendirirken 

kullandığı süreçleri ve böylece bu süreçleri doğru şekilde kaydedebildiği, 

değerlendirebildiği ya da doğrulayabildiği kanıtsal, kavramsal, metodolojik, 

ölçütsel ve bağlamsal kabulleri sunma olarak tanımlanmaktadır. 

Görüşleri 

sunma 

Bir savı kabul etmek için neden ileri sürme; yönteme, kavramsallaştırmaya, 

kanıta, ölçütlere ya da çıkarımsal, analitik ya da değerlendirici yargıların 

bağlamsal uygunluğuna yapılan itirazlara cevap verme olarak 

tanımlanmaktadır. 

Sonuçları açıklama alt becerisine, bireyin belli bir görüşe sahip olmaya ilişkin 

görüşlerini ifade etmesi; bireyin önemli ve karmaşık bir meseleye ilişkin içinde 

bulunduğu zamandaki düşüncelerinin gelecekte alacağı durumu hakkında 

yazması; araştırma sonuçlarını ifade etmesi; bir sanat çalışmasına ilişkin kendi 

analizini ve muhakemesini aktarması; örnek olarak verilebilir. 

Yöntemleri savunma alt becerisinde, zor bir problemi çözerken ya da bilimsel bir 

süreci yürütürken, takip edilen adımları not alma; veri analizi için istatistiksel test 

tercihini belirtme; literatürü değerlendirirken kullanılan standartları ifade etme; 

kavramsal netliğin problem çözmede can alıcı öneme sahip olması nedeniyle, 

anahtar kavramdan ne anlaşıldığını açıklama yer almaktadır. Ayrıca; belli bir teknik 

metodolojinin kullanılması için ön koşulların yerine getirildiğini gösterme; akılcı bir 

yolla karar almaya çalışırken kullanılan stratejiyi açıklama; kanıt olarak nicel ve 

uzamsal bilgi sunan grafik bir görüntü tasarlama, bu alt beceriye verilecek örnek 

davranışlardır. 

Görüşleri sunma alt becerisine, bireyin belli bir görüş ya da politikaya ilişkin ileri 

sürdüğü fikirleri bir kâğıda yazması ve siyasal görüşleri aleyhindeki akılcı 

eleştirilere cevap vermesi; kendisinin ya da başkalarının belli bir konudaki 
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görüşlerine diyalektik bir katkı olması tasarlanan kanıtı ve karşı kanıtı tanımlaması 

ve açıklaması, örnek olarak verilebilir. 

6. Kendi kendini düzenleme: Bireyin özellikle analiz ve değerlendirme becerilerini 

sorgulaması, doğrulaması ya da akıl yürütmesi veya akıl yürütmesinin sonuçlarını 

düzeltmesidir. Bununla ilgili bilişsel etkinliklerini ve çıkarımsal yargılarını 

uygulayarak, bu etkinliklerde kullandığı öğeleri ve çıkarılan sonuçları 

görüntülemesi olarak tanımlanmaktadır. Kendi kendini düzenleme becerisine ait 

kendini kendini sorgulama ve kendi kendini düzeltme olmak üzere iki alt beceri 

tanımlanmaktadır. Bu alt becerilere ait açıklamalar Çizelge 2.7’de yer almaktadır. 

Çizelge 2.7. Kendi kendini düzenleme becerisine ait alt beceriler  

Kendi 

kendini 

denetleme 

Bireyin akıl yürütme sürecini derinlemesine düşünmesi ve ulaşılan sonuçlar 

ile uygulamayı gözden geçirmesi, söz konusu bilişsel becerilerin kullanımını 

doğrulaması; düşüncelerini ve bu düşünceleri benimseme nedenlerini 

objektif ve dikkatli bir şekilde gözden geçirmesi ve bununla ilgili biliş ötesi 

öz-değerlendirme yapması olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca bireyin 

düşüncelerinin, bilgi eksikliğinden ya da klişelerden, ön yargılardan ve 

duygulardan etkilenip etkilenmediğini; nesnelliğini ve rasyonelliğini etkileyen 

diğer faktörlerden ne derece etkilendiğini muhakeme etmesi; analiz, yorum, 

değerlendirme ya da açıklamalara varırken ön yargısız, tarafsız, dikkatli, 

nesnel, gerçeklere saygılı ve akılcı olduğunu belirlemek amacıyla 

motivasyon, değer, tutum ve ilgisini derinlemesine düşünmesi olarak 

tanımlanmaktadır. 

Kendi 

kendini 

düzeltme 

Kendi kendini denetlemenin eksiklik ya da hata verdiği durumlarda, çözüm 

olabilecek ve mümkünse bu hataları ve hataların nedenlerini düzeltecek 

akılcı yordamlar tasarlama olarak tanımlanmaktadır. 

Kendi kendini denetleme alt becerisine, bireyin kendi önyargıları ve görüşleri etkisi 

altında kalmadan tartışmalı bir konu üzerine düşüncelerini denetlemesi; yanlış 

uygulamaları ve elde olmadan yapılan yanlışları belirlemek açısından yöntem ve 

hesaplamalarını gözden geçirmesi; önemli bilgilerin gözden kaçmaması için 

kaynakları tekrar okuması; olgu, düşünce ya da belirli bir bakış açısına ulaşmak 

için dayanak alınan varsayımların geçerliğini tanımlaması ve gözden geçirmesi; 
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söz konusu sonuca varırken akıl yürütme ve akıl yürütme süreçlerini tanımlaması 

ve gözden geçirmesi örnek olarak verilebilir. 

Kendi kendini düzeltme alt becerisine, bireyin çalışmasında yöntemsel bir hatayı 

ya da olgusal bir eksikliği ele alması, bu sorunu çözmek için söz konusu çalışmayı 

gözden geçirmesi ve sonrasında herhangi bir durum, bulgu ya da düşünce 

bakımından bu gözden geçirmelerin değişim sağlayıp sağlamadığını saptaması 

örnek olarak verilebilir. 

Yukarıda geniş bir şekilde ele alınan beceriler ve bu becerilerin alt becerileri ideal 

bir eleştirel düşünürün sahip olması düşünülen becerilerdir. Delphi projesinde 

ortaya koyulan bu becerilerin ve alt becerilerin her birinde yeterliliğe sahip 

olunmaması, eleştirel düşünme becerisine sahip olunmadığı anlamına 

gelmemelidir (Facione, 1990). 

Eleştirel düşünme becerileri ve bu becerilerin alt becerileri incelendiğinde, bireyin 

yaşamı ve yaşamında karşılaştığı her şeyi incelikle sorgulayabilmesi, en önemlisi 

kendisinin ve çevresinin farkında olması açısından eleştirel düşünme ve eleştirel 

düşünme becerisine sahip bireylerin yetişmesi önem kazanmaktadır. Bireyin ve 

toplumun gelişiminde önemli etkisi bulunan eleştirel düşünme becerisinin gelişimi 

için ise en başta eleştirel düşünmeye istekli olmak gelmektedir. Pek çok eğitmen, 

öğrencilerin kendi değerlerini, kavramalarını, bakış açılarını, ön yargılarını 

sorgulamalarını öğrenmeleri için eleştirel düşünmeye eğilimlerinin mutlaka 

kazandırılması gerektiğini savunmaktadır (Kelder, 1992). Bundan sonra yer alan 

bölümde, kavramsal olarak beceri ve duyuşsal olmak üzere iki boyuttan oluşan 

eleştirel düşünmenin duyuşsal boyutunu oluşturan ve eleştirel düşünmeye istekli 

olma anlamına gelen eleştirel düşünme eğilimi üzerinde durulacaktır. 

2.1.4. Eleştirel düşünme eğilimleri 

Eleştirel düşünmenin “beceri” ve “eğilim” olmak üzere birbiriyle bağlantılı iki boyutu 

bulunmaktadır. Eleştirel düşünme becerisi, bir kişinin düşünsel bir çaba 

göstererek, kolaylık ve ustalıkla eleştirel düşünebilmesi anlamına gelirken, eğilim 

ise, eleştirel düşünme için bir kişinin sahip olduğu istek anlamına gelmektedir 

(Zhang, 2003). 
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Eğilimler, insan doğasındaki tutumlarla ilgilidir ve zaman içerisinde gelişirler. Yine 

belirgin olarak yetişkin, akran ve çevresel faktörlerden etkilenirler. Eğilimler 

eleştirel düşünmenin güçlü işaretçileridir ve değişebilir olmaları ile birlikte, bu 

değişim zaman içerisinde yavaş yavaş gerçekleşir. “Düşük düzeyli” eğilimi olan 

bireyler karmaşık sorunlar ile fazla ilgilenmez, problemlere farklı çözüm yolları 

aramaz, yargıları sorgulamaz veya problemleri çözmeye çalışmazlar. Eğilimler, 

bireylerin zihinlerini eleştirel düşünme etkinliğine ulaştırmak için kullandıkları 

geçitlerdir denilebilir (Irani et al., 2007). 

Eleştirel düşünmenin, birtakım beceri ve eğilimleri içerdiğini ifade eden Ennis 

(1985, s. 46), eleştirel düşünme eğilimlerini şu şekilde sıralamıştır: 

 Tez ya da sorunun açık ifadesini arama, nedenler arama, 

 İyi bilgilendirilmeye çalışma, güvenilir kaynakları kullanma ve kullanılan 

kaynakları belirtme,  

 Durumu bütünüyle göz önüne alma,  

 Ana noktaya bağlı kalmaya çalışma,  

 Asıl ya da temel sorunu akılda tutma, seçenekler arama,  

 Kanıt ve nedenlerin yeterli olduğu durumlarda karar almaya yönelik davranış 

gösterme,  

 Konunun izin verdiği ölçüde kesinlik arama,  

 Karmaşık bir bütünün parçalarını düzenli bir biçimde ele alma,  

 Diğer insanların duygularına, bilgi ve kültür düzeylerine duyarlı olma 

 Açık fikirli olma. 

Açık fikirli olmanın anlamını biraz daha açacak olursak; açık fikirli olma, 

başkalarının görüşlerini dikkate almayı, karar verirken kabul edilmeyen dayanak 

noktalarını, dayanak noktalarının kabul edilmemesinden etkilenmeden kullanmayı, 

kanıt ve nedenlerin yeterli olmadığı durumlarda kararı ertelemeyi içermektedir. 

Beyer (1995)’e göre, en karakteristik olan eleştirel düşünme eğilimleri, şüpheci, 

sağduyulu, açık fikirli olma, kanıtlara ve nedenlere, açıklık ve doğruluğa saygı 
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gösterme, farklı bakış açılarını göz önünde bulundurma, nedenler ve kanıtların 

doğruluğu temin edildiğinde durum değişikli için istekli olmadır. 

Delphi çalışmasından çıkan sonuçlarda ise, iyi bir eleştirel düşünürün iki ayrı 

durumda ortaya koyduğu eleştirel düşünme eğilimleri raporlanmıştır. Bunlardan 

birincisi günlük yaşamda ortaya koyduğu eleştirel düşünme eğilimleri, ikincisi özel 

bir konuya, soruya ya da probleme yaklaşırken ortaya koyduğu eleştirel düşünme 

eğilimleridir. 

İyi bir eleştirel düşünürün yaşama yaklaşımı ve günlük yaşamda genel olarak 

ortaya koyduğu eleştirel düşünme eğilimleri:  

İlgili birçok konuda meraklılık, genel olarak iyi bilgilendirilmek ve bunun devamını 

sürdürebilmek için kaygı, eleştirel düşünmeyi kullanmada olanakları 

değerlendirmek için uyanık olma, akla uygun sorgulama süreçlerine güvenme, 

kendi akıl yürütme yeteneğine güvenme, farklı dünya görüşleri ile ilgili açık fikirli 

olma, alternatifleri ve düşünceleri dikkate almada esneklik, diğer insanların 

düşüncelerini anlama, değerlendirilen düşüncede tarafsız olma, erteleme 

sürecinde sağduyulu olarak karar verme ya da kararı değiştirme, önyargılarla, 

basmakalıp, benmerkezci ya da toplum merkezci eğilimlerle yüz yüze gelindiğinde 

dürüst olma, görüşün değiştirilmesi için doğru bir öneri geldiğinde görüşü 

değiştirmeye ya da gözden geçirmeye istekli olmadır (Facione, 1990). 

İyi bir eleştirel düşünürün belirli bir konu, soru ya da probleme yaklaşırken, ortaya 

koyduğu eleştirel düşünme eğilimleri ise: 

Belirtilen soru ya da bağlantı ile ilgili açıklık, karmaşık bir durumla ilgili çalışırken 

düzenlilik, ilgili bir bilgiyi araştırırken çalışkanlık, bir ölçütü seçmede ya da bir 

ölçüte göre uygulamada makul olma, ilgilenilen bir konu üzerinde dikkati 

toplamada özenli olma, zorluklarla karşı karşıya kalındığında bile kararlı olma, 

konunun ve çevrenin izin verdiği ölçüde kesin olma olarak tanımlanabilir (Facione, 

1990). 

Facione, Delphi çalışmasından çıkan bilgileri kullanarak eleştirel düşünmenin yedi 

eğilimini tanımlamıştır. Bu eğilimler; analitiklik, kendine güven, meraklılık, bilişsel 

olgunluk, açık fikirlilik, sistematiklik ve doğruyu aramadır (Facione, 1990). 
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Tishman et al. (1993), eleştirel düşünmeye ait yedi eğilim tanımlamışlardır. Bu yedi 

eğilimin her biri farklı duyarlılık, eğilim ve becerileri içermektedir. Bunlar: 

 Hoşgörülü ve gözü pek olma eğilimi, 

 Merak etme, problemleri keşfetme ve araştırmaya eğilim, 

 Yorumlama ve anlamaya eğilim, 

 Plan yapma ve strateji geliştirmeye eğilim, 

 Anlayarak düşünme eğilimi, 

 Gerekçeleri öğrenmeye ve değerlendirmeye çalışma eğilimi, 

 Üstbilişsel düşünme eğilimidir. 

Eğilimler yeterlilik, duyarlılık ve istek olmak üzere üç unsur içermektedir. Yeterlilik, 

davranışı yerine getirmek için ihtiyaç duyulan yetenekler ve beceriler ile ilgilidir. 

Duyarlılık davranışın ortaya koyulması için, uygun koşullar oluşturulması 

gerektiğinin farkında olunması anlamındadır. İstek ise davranış için eğilimden 

bahsetmektedir (Tishman et al., 1993). 

Bir bireyin düşünme becerilerine sahip olması, bu becerileri kullanacağı anlamına 

gelmemektedir. Öğrenciler genellikle öğretilen becerileri kullanmakta başarısız 

olmaktadır. Bu da düşünme eğilimlerinin eksikliğinden kaynaklanabilmektedir 

(Tishman et al., 1993). Eleştirel düşünme becerisine sahip olan bireyler, eleştirel 

düşünme eğilimleri olmadığında bu becerilerini kullanmayabileceklerdir. Bu 

eğilimlere sahip bireyler eleştirel düşünme için daha isteklidirler. Bu nedenle 

eleştirel düşünme için geçit olan eğilimlerin geliştirilmesi, bireyin eleştirel 

düşünebilmesi için başlıca gerekliliklerden biridir  

2.1.5. Eleştirel düşünmenin önemi 

Eğitimden ekonomiye, ekonomiden politikaya birçok alanda eleştirel düşünme ile 

ilgili bu zamana kadar yapılmış ve hala yapılmakta olan pek çok çalışma 

bulunmaktadır. Son yıllarda üzerinde yoğunlukla durulan eleştirel düşünme, birey 

için önemli olduğu gibi toplumsal yaşam için de önemli görülmektedir. Bu bölümde, 

eleştirel düşünmenin önemi ve eleştirel düşünmeye olan gereksinimin nedenleri 

ele alınacaktır. 



 

37 

Eleştirel düşünmenin eğitim ve birey açısından önemine değinen Facione (1990), 

Delphi çalışmasına katılan uzmanların, eleştirel düşünme ile ilgili, eleştirel 

düşünmenin, temel bir sorgulama aracı olduğu ve eğitim açısından özgürleştirici 

bir güç, birey açısından ise özel ve toplumsal yaşamda güçlü bir kaynak, aynı 

zamanda demokratik toplumun önemli bir bileşeni olduğu konusunda mükemmel 

bir fikir birliği içinde olduklarını ifade etmektedir. İyi düşünme ile aynı anlama 

gelmeyen eleştirel düşünme, yaygın ve kendini doğrulayan insani bir olgudur 

(Facione, 1990). 

Gürkaynak vd. (2003), eleştirel düşünmenin önemini iki düzlemde ele almışlardır. 

Bunlardan ilki bireyleşme, ikincisi yurttaşlaşma olarak karşımıza çıkmaktadır:  

Bireyleşme: Eleştirel düşünme, kişinin kendi yaşamında en doğru çözümleri 

üretebilmesi, en doğru kararları verebilmesi, bağımsız düşünebilen, özgün ve 

özgür birey olabilmesi için önemlidir (Gürkaynak vd., 2003, s. 13).  

Yurttaşlaşma: Çağdaş demokrasilerin gereksinim duyduğu bireyler, toplumsal 

sorunlara duyarlı, toplumsal sorumluluk sahibi, her türlü dogmatik düşünceden 

uzak, etkin, katılımı bilen ve isteyen, bilgili, akıllı katılımı başarabilen, kendi 

düşüncelerini oluşturabilen, başkalarının düşüncelerini verilere ve kanıtlara 

dayanarak tutarlılık ve sağlamlık açısından sorgulayıp değerlendirebilen, empati 

sahibi, tartışma ve uzlaşma kültürüne sahip kişilerse, eleştirel düşünme birey 

olmak gibi yurttaş olmanın da odak noktasında yer almaktadır (Gürkaynak vd., 

2003, s. 13). Dolayısıyla, günümüzde amaçlanan birey ve yurttaş profiline 

bakıldığında eleştirel düşünmenin önemi ve değeri açıkça görülmektedir  

Basitçe tanımladığımızda eleştirel düşünebilen öğrenciler aynı zamanda etkin bir 

şekilde problem çözebilirler. Sadece bilgi sahibi olmak yeterli değildir. İşlerinde ya 

da kişisel yaşamlarında etkin olabilmek için, etkili kararlar verebilmek için problem 

çözebilmeli, eleştirel düşünebilmelidir (Snyder & Snyder, 2008, s. 90). Eleştirel 

düşünmenin temel amacı, öğrencilerde ve bunun yanında yaratıcı düşünme 

becerisinin yerleşmediği yetişkinlerde, sosyal, bilimsel ve uygulamalı problemlerle 

etkili bir şekilde ilgilenmeleri için düşünme yetilerini genişletmektir ve eleştirel 

düşünme becerileri öğrencilerin bu problemlerin üstesinden gelmelerine olanak 

sağladığı için önemlidir (Shakirova, 2007, s. 42).  
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Cortrell’e göre, eleştirel düşünme, insanın kendini analiz etmesi için, şüpheyi ve 

yapısal olarak şüphelenmeyi kullanmasına olanak sağlar. Bir şeyin doğruluğu, 

etkililiği ya da verimliliği hakkında insana, daha bilgili bir şekilde, daha iyi kararlar 

alması için yardımcı olur (Cottrell, 2005). Bununla ilgili olarak Crawford, Saul, 

Mathews, and Makinster (2005, s. 4) eleştirel düşünmenin, bireyin kendi bakış 

açısının arkasındaki nedenleri ve kendi düşünceleri hakkında düşünmeye olanak 

sağladığını ifade etmektedir. Bu karar verme ya da problem çözme bireyin kendi 

yolu üzerinde düşünme anlamına gelmektedir. Düşünme bu anlamıyla, 

düşüncelerin bilinçli olarak bazı amaçlara yönelmesidir. Düşünceler ve fikirler, 

yanılgılara ve ön yargılara dayalı değil, kaynaklardan elde edilen, filtrelenen 

bilgilere ve mantığa dayalıdır. Eleştirel düşünebilen birey daima ne düşündüğüne 

ve nasıl düşündüğüne dikkat etmektedir. Eleştirel düşünebilen öğrenciler genellikle 

öğrenmeleri ile ilgili olarak heyecan duyarlar. En zorlayıcı amaçlarına 

ulaşmalarında bile, öğrenmeleri için karşılarına çıkan olanakları ve öğrenmelerine 

engel olan durumları görebilirler. Bu öğrenciler, sınıf içinde ele alınan konularda ya 

da bulundukların toplumda eleştirel düşünme becerilerini kullanmada, olanakları 

değerlendirmek için dikkatli ve genellikle bu olanakları kullanmada heveslidir. 

Öğretimi eğlenceli ve heyecanlı hale getirirler (Crawford et al., 2005, s. 4). 

Siegel (1980), eleştirel düşünmenin eğitimsel bir ideal olarak görülmesinin 

nedenlerini üç şekilde açıklamaktadır. Bunlardan ilki, eleştirel düşünmenin 

öğretmenleri, öğrencilerin soru sorma hakkına ve öğretimi sorgulama hakkına 

saygı duymaları doğrultusunda etkilemesi; ikincisi, öğrencileri yetişkinler gibi kendi 

kendilerine yeterli olmaları için hazırlaması; üçüncüsü ise öğrencileri bilimin, 

tarihin, edebiyatın, sanatın ve matematiğin akılcı geleneği ile tanıştırmasıdır. 

Eleştirel düşünme birey, toplum ve eğitim açısından önemli görülmektedir. Bu 

önem bireyin kendisi, topluma katkısı ve eğitimde istenilen hedeflerin 

gerçekleşmesi açısından değer kazanmaktadır. Eğitim programlarının, çağdaş 

demokratik sistemin gerektirdiği birey ve toplumların oluşmasındaki rolü çok 

büyüktür ve bu nedenle eğitim programında eleştirel düşünebilen bireylerin 

yetişmesi hedefler arasında yer alabilmektedir. Ancak bunun gerçekleştirilebilmesi 

için eleştirel düşünme öğretiminin çok iyi anlaşılması ve program içinde eleştirel 

düşüme öğretiminin ele alınış şeklinin çok iyi belirlenmesi gerekmektedir. 
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2.1.6. Eleştirel düşünmenin öğretimi 

1990’lara gelindiğinde birçok araştırmacı, okuldaki deneyimler yoluyla öğrencilerin 

düşünme becerilerindeki gelişimin önemine dikkat çekmeye başladılar (Resnick & 

Klopfer, 1989). Ancak, o yıllarda eleştirel düşünmenin öğretilebilirliği ve başka 

konulara transfer edilebilirliği hakkında bazı soru işaretleri bulunmaktaydı. Eğer 

eleştirel düşünme öğretilemiyorsa ve yeni bir konuya transfer edilemiyorsa eleştirel 

düşünme ile ilgili yapılan bütün girişimler sonuçsuz kalacaktı. Bununla birlikte, o 

dönemde bazı nitelikli çalışmalar, eleştirel düşünmenin öğretilebilirliği ve yeni 

konulara transfer edilebilirliği sonucunu ortaya koymakta ve desteklemekteydi 

(Halpern & Nummedal, 1995).  

Eleştirel düşünmenin öğretilebilirliği ilgili olarak Robinson (1996), eleştirel 

düşünme becerilerinin doğuştan gelen, insanın doğduğunda sahip olduğu beceriler 

olmadığını ve bu becerilerin diğer beceriler gibi dışarıdan birilerinin yönlendirmesi 

ve desteği ile öğrenilebileceğini söylemektedir. Formal eğitimde, bu yönlendirmeyi 

ve desteği sağlayanlar genellikle öğretmenlerdir (Robinson, 1996, s. 1). Eleştirel 

düşünme, eğitim ve uygulama gerektiren, öğrenilen bir beceridir (Snyder & 

Snyder, 2008, s. 90). Düşünmede, basit ve karmaşık bazı bilişsel süreçler yer 

almaktadır. Bu süreçlerin öğrenilebilir ve öğretilebilir olduğundan bahseden 

Presseisen (1987, s. 33), süreçlerin işleyiş şeklinin farkında olunmasının ise iyi 

öğrenmeyi getireceğini belirtmektedir. 

Eleştirel düşünmenin öğretilebilirliği ve yeni konulara transfer edilebilirliği ile ilgili 

şüphelerin ortadan kalkmasıyla, eleştirel düşünmenin öğretimi ile ilgili ortaya 

konulan yöntemler ve modeller üzerine odaklanıldığı görülmektedir. Ancak, 

eleştirel düşünmenin öğretimi ile ilgili farklı yaklaşımların benimsendiği söylenebilir. 

Eleştirel düşünme öğretimi ile ilgili yaklaşımlardan önce düşünme öğretimi ile ilgili 

yaklaşımları incelemek, eleştirel düşünmenin öğretilmesi için ortaya konulan 

yaklaşımların anlaşılması açısından yararlı olacaktır. 

Düşünme öğretimi ile ilgili birbirini tamamlayan üç yaklaşımdan söz edilebilir. 

Bunlar, 1) Düşünmenin öğretilmesi 2) Düşünme için öğretim 3) Düşünmeyle ilgili 

öğretimdir (McTighe, 1987): 
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Düşünmenin öğretilmesi yaklaşımında, düşünme desteklenebilen ve sistematik 

olarak geliştirilebilen bir takım beceri ve süreçleri içermekte, bu yaklaşım derste 

konu yerine beceriler üzerine odaklanmaktadır. 

Düşünme için öğretim, öğrencilerin düşünmesini sağlayan öğretim yöntemlerini, 

öğrenci etkinliklerini ve öğretim programı materyallerini içermektedir. Bu yaklaşım 

öğrencileri olanakları kullanarak, düşünme alıştırmaları yapmak için destekler. En 

genel yol öğretmenlerin düşünmeyi sağlamak için öğrencilere soru sormasıdır. 

Düşünmeyle ilgili öğretim yaklaşımı öğrencilerin kendi düşünme süreçlerinin daha 

fazla farkında olmalarına yardımcı olmaya odaklanmaktadır. Etkili öğrenen ve 

düşünen öğrenciler, kendi öğrenme ve düşünme süreçlerinin farkındadır (McTighe, 

1987). 

Swartz and Parks (1994)’ın bahsedilen öğretim yaklaşımlarına benzer olarak 

ortaya koydukları düşünmeyi öğretme yaklaşımları Şekil 2.4’te verilmektedir.  

 

Şekil 2.4. Düşünmeyi öğretme yaklaşımları (Swartz & Parks, 1994) 

Düşünmeyi öğretme yaklaşımları burada yine üç şekilde karşımıza çıkmaktadır. 

Bunlar: 1) Düşünmenin öğretilmesi, 2) Düşünme için öğretim ve 3) Aşılama 

yaklaşımıdır (Swartz & Parks, 1994). 

DÜŞÜNMEYİ ÖĞRETME YAKLAŞIMLARI 

Öğretim programı kapsamında 
düşünmeyi geliştiren 

yöntemlerin kullanılması 

Öğretim programı kapsamı 
dışında doğrudan 

düşünme eğitimi verilmesi 

DÜŞÜNMENİN 

ÖĞRETİLMESİ 

DÜŞÜNME İÇİN 

ÖĞRETİM 

AŞILAMA 

Ders içeriklerinin doğrudan 
düşünme eğitimi içinde 

yeniden yapılandırılması 

AŞILAMA, özel düşünme becerilerinden oluşan doğrudan eğitimi, alan dersleri ile 
bütünleştirmektedir. Dersler, öğrencinin düşünme becerisini geliştirmekte ve içerik 

öğrenimini artırmaktadır. 
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Düşünmenin öğretilmesi yaklaşımı, özel olarak düzenlenmiş materyallerle ayrı bir 

kurs ya da program olarak, standart öğretim programı dışında yürütülen doğrudan 

öğretimdir. Düşünme için öğretim yaklaşımında, öğretim programı kapsamında 

düşünmeyi geliştiren yöntemler kullanılmaktadır. Öğrenciler konu üzerinde 

düşünürler, ancak, düşünme becerilerinin açık bir şekilde öğretimi yerine 

düşünmenin desteklenmesi söz konusudur. Aşılama yaklaşımında öğretim, 

öğretim programından ayrı bir ders ya da program olarak yürütülmez. Düşünme 

becerilerinin ve sürecin öğretimini ders içeriği ile bütün haline getirmektedir. 

Aşılama yaklaşımı, düşünmenin öğretilmesi ve düşünme için öğretim yaklaşımını 

harmanlamaktadır (Swartz & Parks, 1994, s. 8). Aşılama yaklaşımının, McTighe 

(1987)’nin ortaya koyduğu düşünmeyle ilgili öğretim yaklaşımına karşılık geldiği 

söylenebilir. 

Düşünmenin türlerinden biri olan eleştirel düşünmenin öğretiminde de temel iki 

yaklaşım bulunduğu görülmektedir. Bunlardan birincisi, eleştirel düşünmenin 

beceri olarak doğrudan öğretilmesi, ikincisi ise eleştirel düşünmenin bir bilim dalı 

içerisinde öğretilmesidir. Feuerstein (1999, s. 45)’na göre eleştirel düşünmenin 

öğretimi ile ilgili bu iki yaklaşım “eleştirel düşünme doğrudan mı öğretilmeli, yoksa 

eleştirel düşünmenin öğretiminde bilgi ya da bir konu alanına gereksinim var mı?” 

sorusunun sonucunda ortaya çıkmıştır. De Bono ve Feuerstein gibi eğitimcilerin 

önerdiği beceri temelli yaklaşım, becerilere dayalı olarak, herhangi bir konu ya da 

bilim dalıyla yakından bağlantılı olmayan alıştırmaların kullanıldığı bir yaklaşımdır. 

McPeck’in önerdiği ikinci yaklaşım, düşünme hakkında öğretimin, öğretim 

programında yer alan içerik ve bilgilerin içine gömülmesi ile oluşturulan ‘aşılama 

yaklaşımı’dır (Feuerstein, 1999, s. 45). 

Eleştirel düşünmenin, düşünmenin tamamı olamayacağını ancak önemli bir 

parçası olduğunu ifade eden De Bono (1978), düşünmenin ve dolayısıyla eleştirel 

düşünmenin, beceri temelli olarak öğretilmesini savunan eğitimcilerden birisidir. 

Düşünme becerilerini geliştirmek için, CoRT (Cognitive Research Trust) adını 

verdiği bir düşünme programı ortaya koymuştur. 60 dersten oluşan bu programın 

genel amacı, herkese okul içinde ve dışında yararlı olan düşünme becerilerini 

öğretmektir. CoRT algılamanın iki belirgin yönünü öğretmektedir: bunlardan ilki 

“düşünme özgürlüğü”, ikincisi ise “değişim”dir (De Bono, 1995, s. 17). 
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Düşünme özgürlüğünün anlamı, daha geniş ve daha derin bakabilmektir. Bu 

programla, daha fazla yol haritası ve bunlardaki detaylar görülmeye 

çalışılmaktadır. CoRT materyallerinin çoğu dikkati doğrudan odaklamak için 

tasarlanmıştır. Böylece anlamayla ilgili daha genel bir harita oluşturulabilmektedir. 

Değişim bir şeyi daha farklı yollardan görmek için çalışmaktır. Bu anlamanın 

yaratıcı halidir. CoRT yöntemi düşünmeyi, iki aşamaya böler. Bunlardan ilki 

anlama haritası yapmak, ikinci aşama ise bu haritayı mantıksal yollar bulmak için 

kullanmaktır (De Bono, 1995, s. 17). 

De Bono’nun oluşturduğu CoRT Düşünme Programı gibi programların en çok 

bilinenlerinden bir tanesi de Feuerstein’ın oluşturduğu ve “Aracılı Zenginleştirme” 

adını verdiği düşünme programıdır. Bu program, benzerliklerine göre 

karşılaştırma, kategorileştirme, kıyaslama, sayısal diziler gibi alanlardaki becerileri 

geliştirmek için pek çok özet ve test benzeri etkinlikleri kullanmaktadır. Eğitimciler, 

ilgili becerileri özet alıştırmalarla ilişkilendirerek, özet alıştırmalarla güncel problem 

çözümleri arasında köprü kurmaya çalışmaktadır (Ritchhart & Perkins, 2005, s. 

778). 

Eleştirel düşünmenin beceri temelli öğretilmesine karşı olan, McPeck eleştirel 

düşünme öğretimi ile ilgili, söylem içinde gömülmüş olan mantık, akla uygunluk ve 

muhakeme süreçlerinin belli bir konu ile ilişkili olması nedeniyle, eleştirel düşünme 

becerilerinin içeriğe özgü (content specific) olarak öğretilmesini önermektedir 

(Kelder, 1992, s. 4). McPeck’e göre eleştirel düşünme süreci tümevarımsaldır. Bu 

süreç, bilim dalının içerik ve yapısının genelleştirilmesiyle ortaya çıkan eleştirel 

düşünmenin tümevarımsal ilkelerini içermektedir (Mason, 2007, s. 342). 

Düşünmeyle ilgili öğretim ya da aşılama olarak adlandırılan yaklaşımı, eleştirel 

düşünme becerilerinin öğretim programı dahilinde (ders içeriklerinin doğrudan 

düşünme eğitimi içinde yeniden yapılandırılması) konulara entegre edilmesi 

anlamına gelmektedir (Zohar & Schwartzer, 2005). Türkçe literatür incelendiğinde 

bu yaklaşımın içerik temelli eleştirel düşünme öğretimi olarak adlandırıldığı 

görülmektedir (Bodur & Sünbül, 2010; Kurnaz, 2007). 

İçerik ve beceri temelli öğretim yaklaşımlarının temel varsayımlara dayalı olarak 

farklılıkları Çizelge 2.8’de gösterilmiştir (Kurnaz, 2007). 



 

43 

Çizelge 2.8. İçerik ve beceri temelli öğretim yaklaşımlarının temel varsayımlara 
dayalı olarak farklılıkları (Kurnaz, 2007) 

Konu 
Başlığı 

İçerik Temelli Yaklaşım Beceri Temelli Yaklaşım 

Düşünme 
şekli 

Düşünme her alanın kendine has 
yapısında gerçekleşir. 

Düşünme geneldir. 

Transfer Bir alana dayalı geliştirilen 
düşünme becerileri, günlük 
hayatta benzer konulara daha 
kolay transfer edilebilir. 

Düşünme genel olarak öğrenilir ve her tür 
konuya kolayca transfer edilebilir. 

Öğrenilme 
şekli 

Her konu kendine has düşünme 
şekli ile öğretilirse daha iyi 
öğrenilir, derinlemesine öğrenme 
sağlanır. 

Beceri bir konudan bağımsız şekilde daha iyi 
öğrenilir. Bir içeriğe dayalı düşünme 
öğretiminde, öğrenen içeriğe yoğunlaşarak 
beceri öğretimini kaçırabilir. Düşünme bir 
bütünlük içinde öğrenilmelidir. 

Öğrenci 
tutumları 

Bir içerik düşünme becerileri ile 
entegre edilerek öğrenildiğinde 
öğrenenin öğrenilen konuya ve 
düşünmeye ilişkin ilgi ve tutumu 
artar. 

Ders içeriklerinden bağımsız öğrenmeler 
düşünmeye ilişkin olumlu öğrenci 
tutumlarının gelişmesini kolaylaştırır. 

Ekonomiklik Düşünme becerilerinin her bir 
dersin içeriğine has bir şekilde 
ayrı ayrı öğretilmesi kabul 
edilebilir bir uygulamadır. 

Düşünmenin her derste ayrı ayrı öğretilmesi 
gereksiz tekrarlara sebep olur. Bu da 
fazladan maliyet ve emek anlamına gelir. 

Lipman (2003, s. 70), eleştirel düşünme öğretimini iki ayrı yaklaşım olarak ele 

almıştır. Bunlar:  

 Eleştirel düşünme alıştırmalarının öğretim programının her bir bölümüne 

eklenmesiyle, farklı bilim dallarının daha düşünmeye yöneltici olması girişimi 

 Bütün bilişsel alıştırmaların dâhil edildiği bağımsız bir eleştirel düşünme 

kursu 

Lipman (2003, s. 71), bu yaklaşımları değerlendirirken birinci yaklaşımın 

yüzeyselliğe ikinci yaklaşımın ise ilgisizliğe doğru gidebilme tehlikesi bulunduğunu 

belirtmiştir. Bu nedenle bir orta yol bulunması gerektiğini, eleştirel düşünmenin 

öğretildiği bağımsız bir kurs ve eleştirel düşünmenin ayrı bilim dalları içinde 

desteklendiği, bu bilim dalları içine aşılandığı yaklaşımın her ikisine de ihtiyaç 

duyulduğunu öne sürmüştür. Bu orta yol, becerilerin doğrudan öğretildiği ayrı bir 

kursta okuma ve yazma temel becerilerinin verilmesidir. Okuma ve yazma daha 
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eleştirel yapılabilirse, öğrencilerin kendileri belirli bir bilim dalına eleştirel 

düşünmenin transferini gerçekleştireceklerdir. 

Ennis (1992) eleştirel düşünme öğretimi ile ilgili yaklaşımları dört başlık altında 

tanımlamaktadır. Bunlar genel yaklaşım, aşılama yaklaşımı, yoğun uygulama 

yaklaşımı ve karma yaklaşım olarak adlandırılabilir. Genel yaklaşım, ayrı bir kurs 

ya da kurs içinde eleştirel düşünmenin prensiplerinin uygulandığı ve genellikle 

günlük bilgilerin ve konuların örnek olarak kullanıldığı yaklaşımdır. Aşılama 

yaklaşımında eleştirel düşünme öğretimi mevcut öğretim içine yerleştirilir ve başka 

alanlara transferinin öğrenilmesi amacıyla eleştirel düşünmenin genel prensipleri 

belirginleştirilir. Yoğun uygulama yaklaşımında öğrenilen konu hakkında tartışma 

yapılır, ancak eleştirel düşünmenin genel prensipleri açıkça verilmez. Karma 

yaklaşım ise genel yaklaşımla aşılama ya da yoğun uygulama yaklaşımını 

birleştirir. 

Bloom taksonomisi bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme 

olmak üzere düşünme için altı düzey belirlemektedir. Bu sınıflama öğrencilere 

kendi düşünme süreçlerini değerlendirmek ve geliştirmek için somut bir yol 

sunmaktadır. Eleştirel düşünmenin aşılama yaklaşımı ile öğretimi için, öğrencilerin 

soru sorma becerilerinin geliştirilmesi açısından da Bloom taksonomisi önemlidir 

(Blank-Libra, 1997). Analiz, sentez ve değerlendirme, üst düzey düşünme 

becerileri ile ilişkilendirilmektedir. Ancak Paul, Binker, Weil, and Krekleau (1990) 

eleştirel düşünme becerilerinin entegre edildiği konu alanı öğretimi için, Bloom 

taksonomisini temel alan sorular yerine Sokratik sorular sınıflandırmasını 

önermektedirler (Şahinel, 2007). Bu soru grupları aşağıda örnek sorularla birlikte 

verilmektedir.  

1. Grup: İfadeleri daha açık hale getirmek için sorulan sorular:  

Bu ifade ile neyi kastediyorsunuz? Temel görüşünüz nedir? Bu görüş bunun ile 

nasıl ilişkilendirilir? Bu ifadeyi farklı biçimde nasıl açıklarsınız? Burada ana 

sorunun ne olduğunu düşünüyorsunuz? Temel görüşünüz bu mu yoksa şu mudur? 

Sizi anladığımdan emin olmak istiyorum; Bunu mu yoksa şunu mu 

kastediyorsunuz? Bu bizim tartışmamız/problemimiz/konumuz ile nasıl 

ilişkilendirilir? Bu açıklama ile ……nın neyi ifade etmek istediğini düşünüyorsunuz? 
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…..nın neyi ifade etmek istediğini kendi sözcükleriniz ile özetleyebilir misiniz? …… 

bu sizin ifade etmek istediğiniz şey mi? Bu konu ile ilgili bir örnek verebilir misiniz? 

Bu bir örnek olabilir mi? Bunu biraz daha açıklar mısınız? Bununla ilgili olarak 

daha fazla neler söyleyebilirsiniz? Bunu niçin söylediniz?  

2. Grup: Varsayımları irdeleyen sorular:  

Sayıltınız nedir? ……nın sayıltısı nedir? Başka hangi sayıltıları temel alabiliriz? 

....... sayıltısından hareket ediyor görünüyorsunuz. Sizi doğru anlıyor muyum? 

Düşünme biçiminiz tamamen ........... görüşüne bağlı görünüyor. Bu sayıltıdan çok 

neden bu sayıltıyı temel alarak düşünme biçimini oluşturmuyorsunuz? Bu 

sayıltıdan hareket ediyor görünüyorsunuz. Bunun nasıl kabul göreceğini 

düşünüyorsunuz? 

3. Grup: Sebepleri ve kanıtları irdeleyen sorular: 

Bunun örneği ne olabilir? Bunu söylemenizin nedenleri nelerdir? Bunu bilmek için 

daha ne tür bilgiye gereksinimimiz var? Bize nedenlerinizi açıklayabilir misiniz? 

Sizce bu kanıt buna inanmak için yeterli midir? Bu nedenler yeterli midir? Eğer 

durum bu ise bunu kim bilir?...... diyen bir kişiye siz ne diyebilirdiniz? Nedenin ne 

olduğunu düşünüyorsunuz? Bu sonuca nasıl bir düşünce biçimi ile vardınız? 

Bunun doğru olup olmadığını araştırmaya nasıl başlayabiliriz? Bu yanıtı 

destekleyici nitelikte kanıtlar söyleyebilir misiniz? Bunu nasıl biliyorsunuz? Bunu 

niçin söylediniz? Neden bunun doğru olduğunu düşünüyorsunuz? Bu inanca sizi 

hangi etmenler yöneltti? Bunun için bir kanıtınız var mı? Bu örnek bu duruma nasıl 

uygulanabilir? Bu nasıl bir farklılık yaratır? 

4. Grup: Görüşler ve algılamalara ilişkin sorular: 

Bu probleme/konuya böyle bir algılama ile yaklaşıyor gibi görünüyorsunuz. Böyle 

bir algılama yerine neden bu algılamayı tercih ettiniz? Diğer insanların tepkileri 

nasıl olurdu? Neden? Onları etkileyen ne olurdu? Siz olsaydınız, X’in karşı çıkışına 

nasıl tepkide bulunurdunuz? Kimler bunu farklı biçimde algıladı? Karşıt görüşe 

sahip olan bir kişi bu durumda ne söylerdi? Böyle bir durumda seçeneğiniz ne 

olurdu? X ve Y’nin görüşleri hangi yönlerden birbirlerine benzemektedir? X ve 

Y’nin görüşleri hangi yönlerden birbirlerinden farklıdır? 
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5. Grup: Çıkarımları ve sonuçları irdeleyen sorular: 

Bununla nasıl bir çıkarımda bulunabilirsiniz? Bunu söylemek ile ......... gibi bir 

çıkarımda mı bulunuyorsunuz? Fakat eğer böyle olsaydı, sonuç olarak neler 

olurdu? Neden? Bunun nasıl bir etkisi olurdu? Bu ve bunlar olgu ise daha başka 

ne gibi olgular söyleyebilirsiniz? 

6. Grup: Sorulara ilişkin sorular: 

Bunu nasıl araştırabiliriz? Bu soruyu nasıl sorabilirdiniz? Bu soru yeteri kadar açık 

mı? Bu soruyu anlayabiliyor musunuz? Sizce bu soruyu yanıtlamak kolay mı yoksa 

zor mu? Neden?……, siz bu soruyu nasıl sorabilirsiniz? Bu soru bizden bu konuyu 

mu değerlendirmemizi istiyor? Doğru sorunun bu olduğuna ilişkin hepimiz aynı 

görüşü paylaşıyor muyuz? Bu soruyu yanıtlamak için bu sorudan önce 

yanıtlamamız gereken diğer sorular nelerdir? Bu probleme/konuya ilişkin soruyu 

nasıl yorumladığınızı anladığımdan emin değilim. Bu sorunun temelinde yer alan 

sayıltı nedir? Bu soru neden önemlidir? Bu soruyu yanıtlamak için olgulara 

gereksinimimiz var mı? 

Yukarıda bahsedilen soru grupları Sokratik soru grupları olup, eleştirel 

düşünmenin öğretiminde önemli yeri olan Sokratik tartışma için kullanılan 

araçlardır. Sokratik tartışma ile öğrencilerin düşünceleri ortaya çıkarılabilir ve 

irdelenebilir, öğrencilerin düşüncelerinin geliştirilmesine olanak verir (Paul, Binker, 

et al., 1990; Şahinel, 2007). 

Öğrenciler konu içindeki temel bilgiyi elde etmek istediklerinde, her disiplinin ya da 

her konunun içerdiği can alıcı bilgiye ihtiyaç duyarlar. Bu noktada eleştirel 

düşünme, bu bilgileri elde etmek için gerekli temel araçtır. Konu içindeki kapsamlı 

ve derin bilginin elde edilmesi, aynı zamanda bilginin zihinde kalıcı hale gelmesi ve 

bilginin verdiği anlamın çözülmesi için öğrencilere olanak sağlar (Paul, 2005, s. 

31). Ancak, eleştirel düşünme öğretiminin sistematik, doğrudan, bütünleştirilmiş ve 

gelişime yönelik olması gerektiği unutulmamalıdır (Beyer, 1983). Paul, Binker, et 

al. (1990) eleştirel düşünme öğretiminin bütün konuların öğretimi içine entegre 

edilebileceğini ifade etmektedir. 
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Eleştirel düşünmenin öğretimi ile ilgili, “öğrencilere eleştirel düşünme becerileri 

öğretilirken, aynı zamanda eleştirel düşünme eğilimi de kazandırılabilir mi?” sorusu 

akla gelmektedir. 

Her bir bilişsel beceri uygun olarak yürütüldüğünde, bilişsel eğilim ile ilişkili 

olabilmektedir. Her durumda kişi, kazandırılan beceride yeterli düzeyde ise, 

becerileri kullanmasa da bu beceriyi ortaya koymaya eğilimlidir (Facione, 1990). 

Gerçekçi bir bakış açısı ile düşünüldüğünde eleştirel düşünme becerileri ve 

eleştirel düşünme eğiliminin birbirine bağlı olduğu söylenebilir. Ancak, eleştirel 

düşünme becerilerine sahip olup, bu becerileri kullanmaya güdülenmediğimizde bu 

becerilerin değeri azalacaktır. Ya da eleştirel düşünme eğilimine sahip olan bir 

birey eğer becerilere sahip değilse eleştirel düşünme ile daha az ilgilenebilir. 

Facione ve Facione, üniversite öğrencileri üzerinde 1997 yılında yaptıkları bir 

araştırmada, eleştirel düşünme becerisi ile eleştirel düşünme eğilimi arasında 

anlamlı olmayan düşük düzeyli bir ilişkinin varlığını tespit etmişlerdir (Facione, 

2000). 

Facione (2000), öğrencilerde eleştirel düşünme becerilerinin ve eleştirel 

düşünmeye istekliliğin gelişmesi isteniyorsa, tüm bunların okulda, öğretim 

programında, derslerde ve bütün eğitimsel kazanımların içinde yer alması 

gerektiğini belirtmektedir. Çünkü eleştirel düşünme becerisine sahip olmak, 

eleştirel düşünmeyi kullanmaya eğilimli olmayı garanti etmediği gibi, eleştirel 

düşünmeye eğilimli olmak, eleştirel düşünme becerisine sahip olmayı garanti 

etmemektedir. 

Benzer olarak, öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimleri ve akademik başarıları 

arasında da ilişki düzeyinin oldukça düşük olduğu sonucunun elde edildiği 

çalışmalar bulunmaktadır (Stupnisky, Renaud, Daniels, Haynes, & Perry, 2008). 

Bunun yanı sıra, Yang and Chou (2008) tarafından üniversite öğrencilerinin 

eleştirel düşünme becerileri ve eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişkinin 

incelendiği çalışmada, öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri ve eleştirel 

düşünme eğilimleri arasında pozitif bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Aynı çalışma 

kapsamında, eleştirel düşünme becerileri ve eleştirel düşünme eğiliminin gelişimi 
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üzerinde öğretim stratejilerinin etkililiği incelenmiş, eleştirel düşünme becerileri ve 

eleştirel düşünme eğiliminin öğretilebildiği ve geliştirilebildiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Halpern (1999), üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerini kullanmaya 

eğilimi olmadığında, eleştirel düşünme becerilerini öğretmenin yeterli olmayacağını 

söylemektedir. Eleştirel düşünme, içeriğe özgü becerinin başarılı bir şekilde 

kullanımından çok daha fazlasıdır. Eleştirel düşünme ayrıca, beceriye ihtiyaç 

duyulduğu zaman bunun farkında olmak için eğilim ya da tutum ya da bu becerinin 

kullanımı için zihinsel çabaya gerek duyulması için istektir.  

Tishman et al. (1993) de aynı şekilde eleştirel düşünme öğretiminin, belirli 

becerileri öğretmekten çok daha fazlası olduğunu, eleştirel düşünebilmeleri için 

istekli olmanın da öğretilmesi anlamına geldiğini belirtmektedir. 

Bir öğrenci herhangi bir konu hakkında eleştirel düşünebilmek için bilgiye ve 

beceriye sahip olsa da eğer eğilim boyutu eksikse, eleştirel düşünebilmek için 

bilginin analizinde, sentezinde ve değerlendirilmesinde başarısız olabilir (Walker, 

2003). 

Yang and Chou (2008), eleştirel düşünme eğiliminin geliştirilmesi için belirlenen 

bazı esaslardan bahsetmektedir. Bunlar: 1) Keşfetmeye dayalı sorgulama ve 

nedensel düşünme için bir kültür yaratmak 2) Bireylerin model alacakları etkili bir 

düşünme davranışı oluşturmak 3) Bireylerin etkileşimli olarak düşünebilecekleri 

ortamlar ve fırsatlar sağlamak 4) Sadece sonuçları değil, süreçleri de 

değerlendirmek ve 5) Kazanımları ödüllendirmektir. Genellikle batıdan farklı olarak 

doğu kültürünün ve eğitim sisteminde öğrencilerin eleştirel düşünmesine olanak 

veren yapıda olmaması nedeniyle, eleştirel düşünme eğilimine olan gerekliliğin 

daha net bir şekilde belirlenmesi ve eleştirel düşünme eğiliminin geliştirilmesi için 

öğrencilere rahat bir ortam hazırlanması gerekliliğini savunmaktadırlar. Bu 

doğrultuda eleştirel düşünme eğiliminin geliştirilmesi için model olma, etkileşim, 

olanaklar ve geri bildirim olarak adlandırılan dört ana strateji önermektedirler:  

Model olma: Eleştirel düşünme becerilerinin kullanımına ve eleştirel düşünme 

eğiliminin yaşamda getireceği başarılara ilişkin iyi örnekler öğrencilerin eleştirel 

düşünme eğilimlerinin gelişmesini sağlayacaktır.  



 

49 

Etkileşim: Düşünme için sosyal gereklilikler yaratılarak, öğretmen ve öğrencilerin 

ve öğrencilerin kendi aralarındaki etkileşimleri sayesinde eleştirel düşünme eğilimi 

desteklenebilir.  

Olanaklar: Eğitmenler, öğrencilerin belirli bir konu, fikir ya da kavram hakkında 

derinlemesine düşünebileceği ve nitelikli zaman geçirebilecekleri ortamların 

hazırlanması için olanakları değerlendireceklerdir. Öğrenciler bulguları 

ispatlayabilecekler, alternatif açıklamalar getirebileceklerdir. Bu da öğrencilerin 

düşünebilmek için çevrelerindeki olanakları görmelerini sağlayacaktır. 

Geri bildirim: Sürekli formal ve informal geri bildirim sağlanmalıdır. Örneğin, 

öğrenciler açık fikirli ve araştırmacı olma gibi etkili eleştirel düşünme eğilimleri ve 

becerileri ortaya koyduklarında, öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerini 

güçlendirmek için eğitmenler öğrencileri ödüllendirebilir (Yang & Chou, 2008). 

Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini ve eğilimini kazanabilmeleri için; 

kendilerini güvende ve rahat hissedecekleri öğrenme ortamlarının hazırlanması 

gerekmektedir. Öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenleriyle düşüncelerini 

paylaşabilecekleri öğrenme ortamlarının hazırlanması; kendi bakış açılarını 

keşfedebilecekleri ve başkalarının bakış açılarını değerlendirebilecekleri öğrenme 

etkinliklerinin düzenlenmesi üzerinde durulmalıdır. Öğrencilerin düşünme süreçleri 

izlenmeli, soru sorma ve sorgulamaya önem verilerek, açık uçlu sorular sorulmalı 

ve öğrencilerin nitelikli sorular sorması için yönlendirilmeleri gerekmektedir. Ayrıca 

problemlerin farklı çözüm yollarını istemek ve bunun için destek vermek, 

öğrencilerden kazandıkları becerileri farklı durumlarda kullanmalarını istemek, 

öğrencilerin karmaşık sorulara yanıt verebilmeleri için onlara yeteri kadar süre 

tanımak süreç içinde dikkat edilmesi gereken noktalardandır. Son olarak, eleştirel 

düşünmede öğrencilere model olma, çelişkilere ve düşünce ayrılıklarına ve 

tartışmaya hoşgörülü bir sınıf ortamı oluşturma, eleştirel düşünme becerilerinin ve 

eğiliminin geliştirilmesinde büyük destek sağlayacaktır. Bu nedenle eleştirel 

düşünme becerilerini kullanabilmek ve eleştirel düşünme için istekli olmak, en 

başta öğretmenin sahip olması gereken özelliklerdir (Seferoğlu & Akbıyık, 2006). 
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2.1.7. Ortaöğretim fizik dersi öğretim programında eleştirel düşünmenin 

yeri 

2007 yılında uygulamaya konulan Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim Programı’nda 

yaşam temelli yaklaşım esas alınmıştır. Sarmal yapıdaki öğretim programında, 9. 

sınıf öğrencilerinin tümünün, 10., 11. ve 12. sınıf öğrencilerinden yalnızca uygun 

alanları seçen öğrencilerin fizik dersini almaları öngörülmüştür. Bu nedenle ortaya 

konulan programda, 9. sınıf fizik dersi diğer sınıflardan farklı olarak ele 

alınmaktadır. Programda, öğrencilerin yaşamları boyunca karşılarına çıkabilecek 

fizik olayları ve olgularına yer verilmektedir. Programda bilgi ve beceri kazanımları 

olmak üzere iki katman bulunmaktadır. 9. sınıfta bilgi kazanımlarının yer aldığı 

üniteler: “Fiziğin Doğası”, “Enerji”, “Madde ve Özellikleri”, “Kuvvet ve Hareket”, 

“Elektrik ve Manyetizma” ve “Dalgalar”dır. Beceri kazanımları “Problem Çözme 

Becerileri (PÇB)”, “Fizik-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ)” kazanımları, “Bilişim ve 

İletişim Becerileri (BİB)”, “Tutum ve Değerler (TD)” isimli kazanımlardır. 

Programda, beceri kazanımlarının bilgi kazanımlarına çapraz olarak yedirildiği 

ifadesi geçmektedir (MEB, 2007). 

Eleştirel düşünme becerileri, bilişsel süreç becerileri, yaratıcı düşünme becerileri, 

analitik ve uzamsal düşünme becerileri, veri işleme ve sayısal işlem becerileri ve 

üst düzey düşünme becerileri ile birlikte PÇB altında toplanmıştır. Ancak eleştirel 

düşünme becerileri düşünüldüğünde, bu becerilerin diğer kazanımların içinde de 

yer aldığı özellikle, BİB becerileri içerisinde ağırlıklı olarak bulunduğu söylenebilir. 

Örneğin:  

Bilgiyi arar, bulur ve uygun olanı seçer. a. Farklı bilgi kaynaklarını kullanır. b. Bilgi 

kaynaklarının güvenilir ve geçerli olup olmadığını kontrol eder. c. Çoklu arama 

kriterleri kullanır. d. Amacına uygun bilgiyi arar, bulur ve seçer. e. Bilişim 

becerilerini kullanacağı bir strateji geliştirir, şeklinde geçen ifadeler eleştirel 

düşünme becerileri ile birebir örtüşmektedir (MEB, 2007, s.30).  

Programda eleştirel düşünmenin, sadece PÇB’de değil, diğer beceri kazanımları 

içerisinde de yer aldığı açıkça görülmektedir. Bununla birlikte program, kavram 

öğretimi üzerine yoğunlaşmaktadır. Ayrıca, her konu için eleştirel düşünme 

becerileri belirlenerek bu becerilerin öğretimi yapılmamaktadır. Daha çok eleştirel 
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düşünme ve diğer düşünme türlerinin bazı yöntemlerle desteklenmesi söz 

konusudur. Hedeflenen amaçlara ulaşabilmek için, program yürütülürken 

öğretmenler tarafından kullanılan yöntemlerin etkisi göz ardı edilemez.  

2.2. Okul Dışı Öğrenme 

Öğrenme ile ilgili pek çok kuram ve buna bağlı olarak pek çok tanım ortaya 

çıkmıştır. Bu tanımlar arasında en çok kabul gören, öğrenmenin, yaşantı ürünü ve 

nispeten kalıcı izli davranış değişikliği süreci olduğudur (Ertürk, 1972). Ancak bazı 

kuramlarda, bu davranış değişikliğinin ortaya çıkması ve gözlenebilmesi gerektiği 

üzerinde durulurken, bazı kuramlarda bunun zorunlu olmadığı ileri sürülmektedir. 

Öğrenmeye ilişkin başka bir tanımda ise öğrenmenin, bilginin alınması, işlenmesi, 

bellekte depolanması ve gerektiğinde geri getirilmesi olduğu, bu sürecin bireyin 

aktif olduğu bir sürece işaret ettiği belirtilmektedir (Kıroğlu & Elma, 2010). 

Okulda, planlı ve programlı, belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleşen, amaçlı 

öğrenme süreci formal öğrenme olarak adlandırılırken, informal öğrenme; her 

yerde, kendiliğinden ortaya çıkan, gönüllü, öğrenenin liderliğinde yapılan öğrenme 

olarak söylenebilir. Örneğin; sokakta yürürken, televizyon izlerken, gazete 

okurken, evde günlük faaliyetlerimizde edindiğimiz bilgiler informal yollarla edinilen 

bilgilerdir. Son yıllarda, üzerinde önemle durulan konuların başında gelen yaşam 

boyu öğrenme, formal ve informal öğrenme süreçlerinin bütününü içermektedir 

(Kıroğlu & Elma, 2010; Resnick & Klopfer, 1989). Bu anlamda formal öğrenme ve 

informal öğrenme arasında bağlantının sağlanması gerekmektedir.  

Eshach (2006) temelde öğrenmeyi, okul içi ve okul dışı öğrenme olmak üzere ikiye 

ayırmakta, okul içi öğrenme kapsamında formal öğrenmeyi, okul dışı öğrenme 

kapsamında non-formal öğrenme ve informal öğrenmeyi ele almaktadır. Bu 

öğrenme türleri arasındaki farklılıklar Çizelge 2.9’da özetlenmektedir. 
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Çizelge 2.9. Formal öğrenme, non-formal öğrenme ve informal öğrenme 
arasındaki farklılıklar (Eshach, 2006) 

Formal Öğrenme Non-Formal Öğrenme İnformal Öğrenme 

Genellikle okulda Okul dışı kurumlarda Her yerde 

Motivasyon genel anlamda 
daha dışsal  

Motivasyon dışsal olabilir 
ama genel anlamda içsel 

Temelde içsel motivasyon 

Yapılandırılmış Yapılandırılmış Yapılandırılmamış 

Zorunlu Genellikle gönüllü Gönüllü 

Öğretmen liderliğinde Rehber ya da öğretmen 
liderliğinde 

Genellikle öğrenenin 
öncülüğüyle 

Öğrenme değerlendirilir Öğrenme genellikle 
değerlendirilmez 

Öğrenme değerlendirilmez 

Ardışık Genellikle ardışık değil Ardışık değil 

Genellikle önceden 
planlanmış 

Genellikle önceden 
planlanmış 

Kendiliğinden 

Çizelge 2.9 incelendiğinde genel olarak üç öğrenme türünün, gerçekleştiği yer, 

motivasyon şekli, değerlendirilme şekli, öğretimin planlanması gibi özelliklerine 

göre birbirinden oldukça farklı olduğu görülmektedir. 

Eshach (2006), okul dışı bilim öğrenimi, okul dışı öğrenme kapsamında ele 

almaktadır. Okul dışı bilim öğrenimi ve bu öğrenmenin gerçekleştiği yerler Şekil 

2.5’te verilmektedir. 
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Şekil 2.5. İnformal ve non-formal öğrenme (Eshach, 2006) 

Literatür incelendiğinde non-formal öğrenme yerine, dışarıda öğrenme (out of 

doors learning, outdoor learning) okul dışı öğrenme (out of school learning), sınıf 

dışı öğrenme (out of class learning), okul dışı etkinlikler (out-of school 

experiences) gibi adlandırmalara rastlanılmaktadır (Blomberg, 1967; Braund & 

Reiss, 2006a, 2006b; Colardyn & Bjornavold, 2004; Eshach, 2007; Kazina & 

Swayze, 2009; Koosimilea, 2004; Kuh, 1995; Roller, 1974; Strauss & Terenzini, 

2007; Wilkes-College, 1973). 

Örneğin; Eshach (2006) okul dışı öğrenmenin altında yer verdiği “non-formal 

öğrenme”yi kullanırken, Salmi (1993) çalışmasında, non-formal öğrenme yerine 

“okul dışı öğrenme”yi kullanmayı tercih etmektedir. Perulli (2009), Eshach 

(2006)’dan farklı olarak, non-formal öğrenmeden, işyerinde yapılandırılmış 

etkinliklerle, kültürel ya da spor organizasyonlarıyla, dernekler yardımıyla 

desteklenebilen, ana eğitim ve öğretimin yanı sıra ortaya çıkan öğrenme olarak 

bahsetmektedir. Formal öğrenmeyi okulla, non-formal öğrenmeyi iş yaşantısıyla, 

informal öğrenmeyi günlük yaşantıyla eşleştirmektedir. 

“Okul dışı öğretim” kavramının, formal öğretim ve informal öğretim arasında 

bağlantıyı sağlayan öğretim olarak verildiği Salmi (1993)’nin çalışması, bu çalışma 

ziyaret 
ettiğimiz yerler 

OKUL DIŞI BİLİM 

ÖĞRENİMİ 

Non-formal Bilim 
Öğrenimi 

İnformal Bilim 
Öğrenimi fabrika ve 

teknik gezi 

bilim 
merkezleri 
/müzeler 

günlük 
yaşamımızdaki 

yerler 

okullar: 
serbest 

aktiviteler 

sokak 

botanik 
bahçeleri 

hayvanat 
bahçesi 

akvaryum 

oyun 
bahçesi ev planetaryum 
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için temel alınmış, informal çevrelerin formal öğretim için kullanıldığı çalışma 

kapsamında, “okul dışı öğrenme” ve “okul dışı öğretim” kavramları kullanılmıştır. 

Formal ve informal öğrenmenin gerçekleştiği eğitim çevreleri Şekil 2.6’da 

özetlenmektedir (Alanen, 1981, Akt. (Salmi, 1993)). 

 

Şekil 2.6. Formal ve informal eğitim 

“Okul dışı eğitim” okul süresi boyunca, öğretim programına bağlı olarak, okul 

yapısı dışındaki alanların ve kurumların kullanıldığı eğitim anlamına gelmektedir. 

Okul dışı eğitim, informal eğitim kaynaklarını formal eğitim için kullanır (Salmi, 

1993). Şekil 2.6’da görüldüğü üzere formal eğitim okul sistemi, yetişkin eğitimi ve 

özel eğitimi içermektedir. İnformal eğitim çevreleri ise aile, akran grupları, sosyal 

gruplar, çeşitli kurum ve kuruluşlar, müzeler, kütüphaneler, bilim merkezleri, kitle 

iletişim araçları olarak sınıflandırılmıştır.  

İnformal, formal eğitim ve bu eğitimler arasındaki bağlantı olarak kabul 

edebileceğimiz okul dışı eğitim, Şekil 2.7’de verilmektedir. 

Aile 

Akran Grupları 

Sosyal Gruplar 

Kurum ve Kuruluşlar 

Müzeler 

Kütüphaneler 

Bilim Merkezleri 

Kitle İletişim Araçları 

FORMAL EĞİTİM 
Okul Sistemi 
Okul Öncesi Eğitim 
İlköğretim 
Ortaöğretim            Özel Eğitim 
Yüksekokul 
Üniversiteler 

 

Yetişkin Eğitimi 

İNFORMAL EĞİTİM 

TESADÜFİ ÖĞRENME 
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Şekil 2.7. Okul dışı eğitim: Formal ve informal eğitim arasındaki bağlantı (Salmi, 
1993) 

Öğretme süreci, önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için, öğrenme etkinliklerini 

yönetme, yönlendirme ve rehberlik etme anlamındadır (Başaran, 2007). Bu 

süreçte öğretme işi anne, baba, akran gibi pek çok kişi tarafından 

gerçekleştirilebilir ya da televizyon, dergi, bilgisayar, kitap gibi iletişim araçları 

yardımıyla da gerçekleşebilir. Okulda ise öğretme işinde, genellikle en büyük 

sorumluluk öğretmenlere düşmektedir (Kıroğlu & Elma, 2010).  

Formal öğretim okulda planlı, programlı öğretmen tarafından yürütülmekte, 

informal öğretimde aile, akran, kitle iletişim araçları, sosyal gruplar, müzeler, 

kütüphaneler, bilim ve teknoloji müzeleri ve daha birçok kurum ve kuruluş söz 

konusu olmaktadır. Örneğin, her yaştan ziyaretçiye açık olan informal çevrelerin 

başında gelen bilim merkezlerindeki öğrenme ele alındığında; ailelerin, akran 

gruplarının, bireyin tek başına bilim merkezlerini ziyareti sonucunda ortaya çıkan 

öğrenme informal öğrenme olarak adlandırılabilir. Okul dışı öğretimde ise, informal 

çevreler, formal öğretim için kullanılmaktadır. Okul dışı öğretim yapılandırılmış, 

öğretmen ya da rehber liderliğinde ve genellikle önceden planlanmıştır. Bu 

anlamda, bilim ve teknoloji müzeleri, tarih ve sanat müzeleri, akvaryumlar, 

planetaryumlar, bilim kampları, fabrikalar okul dışı bilim öğretiminin 

gerçekleştirilmesinde yararlanılan informal çevrelerdir. Bu informal çevrelerde, 

öğretim programı kapsamında yapılan bilimsel etkinlikler, alan gezileri, teknik 

geziler sonucunda elde edilen öğrenme şekli ise okul dışı öğrenmedir. Bu çalışma 

kapsamında, okul dışı öğretimin gerçekleştirildiği informal çevreler olarak bilim ve 

FORMAL EĞİTİM 

Okul Dışı Eğitim 
Örneğin: Bilim merkezi ya da 
hayvanat bahçesine yapılan 
okul gezisi 

İNFORMAL EĞİTİM 
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teknoloji müzeleri ve planetaryumdan yararlanılmıştır. Bu nedenle bilim ve 

teknoloji müzeleri ve planetaryumlar ayrı başlıklar altında incelenecektir. 

2.2.1. Bilim ve teknoloji müzeleri 

Bilim ve teknoloji müzeleri, ailelerin, gençlerin, yetişkinlerin, toplumun her 

kademesinden insanların ve öğrenci gruplarının ziyaretine açık, informal bilim 

çevreleri olarak hizmet vermektedir. Bilim ve teknoloji müzeleri kapsamında farklı 

bölümler yer alabilmektedir. Geçmişten günümüze teknolojideki gelişimin 

sergilendiği çeşitli araç ve gereçlere ait koleksiyonlarla birlikte, bilim ve teknoloji ile 

ilgili birçok standın yer aldığı bilim müzelerinde, öğrencilerin kendilerinin 

kullanabileceği deney setleri de bulunmaktadır. Bilime, bilimsel gelişmelere dikkat 

çekmek ve her yaştan insana bilimi sevdirmek amacıyla kurulan bilim ve teknoloji 

müzelerinin ve diğer informal eğitim alanlarının formal eğitim için kullanılma 

gerekliliği, Kouluhallitus tarafından aşağıdaki şekilde listelenmiştir (Salmi, 1993): 

 Okul ve toplum arasında çok az bir etkileşim bulunmaktadır. Okul dışı 

öğretim bu etkileşimi arttırabilir, 

 Okulda elde edilen bilgilerin uygulamasının yapılabilmesi için olanaklar 

sağlar, 

 Öğretim uygulaması yapılabilir, 

 Öğrenciler gözlem yaparak ve yeni deneyimler kazanarak öğrenebilirler, 

 Motivasyon sağlanabilir. 

Bilim merkezleri ile ilgili pek çok araştırmaya rastlanılmaktadır. Bu araştırma 

sonuçlarının birçoğu fen eğitiminde bilim merkezlerinin kullanılmasının önemli 

etkilerini ortaya koymaktadır. Wellington (1990) bilim merkezlerinin, motive 

etmede, olumlu tutum geliştirmede, başka bir deyişle etkili öğrenmede oldukça 

başarılı olduğunu ifade etmektedir: 

“Bilim merkezleri, bilişsel alana iki şekilde katkıda bulunmaktadır: 

Bunlardan ilki doğrudan katkıdır; yeni bilgi sağlayarak gerçekleşir ve bu 

bilgi “kesin olaylardaki kesin şeylerdir”. İkincisi ise dolaylı katkıdır; 

tohum ekerek, anlamaya öncülük edecek anılarla ayrılarak bilişsel alana 

katkıda bulunmaktadır.” 
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Salmi (1993)’nin çalışmasında, bilim merkezlerine yapılan ziyaretlerin öğrencilerin 

içsel motivasyonlarını arttırdığı sonucuna ulaştığı görülmektedir. Guisasola, 

Morentin, and Zuza (2005), yaptıkları araştırmada, bilim müzesi gezileri için 

öğretim ve öğrenme sürecinde elde ettikleri sonuçlarda, eğitsel materyaller odaklı 

okul müze işbirliğinin, bilim ve bilimsel yöntemlerin daha kapsamlı ve etkili 

öğrenilmesini sağladığını ortaya koymaktadırlar. 

Bilim merkezlerinin insanların bilim ve teknolojiye bakış açılarına, ailelerin informal 

çevrelerdeki davranışları ve bu çevrelerdeki öğrenme düzeyleri, öğrencilerin fen 

derslerine ilgi düzeyleri, akademik başarıları ve günlük hayatla öğrenilen konular 

arasında ilişkinin kurulmasında normal çevrelerin etkisinin araştırıldığı çalışmalar 

bulunmaktadır (Bozdoğan & Yalçın, 2006; Kuh, 1995). Okul dışı bilimsel 

etkinliklerin gerçekleştirildiği bilim ve teknoloji müzeleri ve bilim merkezleri ile ilgili 

çalışmalar genel olarak, bu kurumların öğrencilerin akademik başarılarına ve 

derse karşı ilgi düzeylerindeki değişime etkilerini araştırmış ya da okul dışı bilimsel 

etkinliklerin düzenlenmesi ile ilgili, öğretmenlere rehber olacak çalışmalar olmuştur 

(Bozdoğan, 2008; Guisasola et al., 2005; Koosimilea, 2004; Salmi, 1993; 

Wellington, 1990). Aynı zamanda bazı araştırmacılar, okul dışı etkinliklerin 

öğrencilerin analitik düşünme becerilerinin, takım çalışmalarının, sosyal, kişisel ve 

mesleki becerilerinin gelişmesinde önemli olduğunu ortaya koymuşlardır (Kuh, 

1995; Strauss & Terenzini, 2007; Westfall, 1999). 

Ancak bazı araştırmacılar okul dışı öğretim ile ilgili olarak, öğretmenin ya da 

rehberin istediği eğitimsel sonuçlara ulaşılamaması gibi sorunların ortaya 

çıkabileceğini ifade etmektedirler. Rennie ve McClafferty, öğrencilerin hoşça vakit 

geçirdiği bilim merkezlerinde, eğlence boyutunun eğitim boyutunun önüne 

geçebileceğini işaret etmektedir. Shortland, eğitim ve eğlence bir arada 

olduğunda, eğitimsel hedeflerle ilgili kayıpların olabileceğini ifade etmektedir 

(Eshach, 2006). Bu nedenle bilim müzeleri ve bilim merkezleri ile ilgili yapılacak 

daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. 

Dünya’nın birçok ülkesinde bilim ve teknoloji müzeleri bulunmaktadır. Bilim ve 

teknoloji müzelerinin en yoğun olarak bulunduğu ülkeler, Avrupa ülkeleri ve 

Amerika Birleşik Devletleri’dir. Dünya’daki önemli bilim ve teknoloji müzeleri, 

Almanya’da Münih’te bulunan Deuches Museum (Alman Müzesi), Kanada 
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Toronto’da Ontario Bilim Merkezi, Fransa’da Paris’te bulunan La Villette Bilim 

Müzesi, İngiltere Londra’da bulunan Londra Bilim Müzesi, Amerika Birleşik 

Devletleri San Francisco’da bulunan Exploratorium, Amerika Birleşik Devletleri’nde 

Chicago Bilim ve Teknoloji Müzesi sayılabilir (Bozdoğan, 2007; Bradburne, 2001). 

Ülkemizde bulunan başlıca bilim ve teknoloji müzeleri ise genellikle büyük 

şehirlerde yer almaktadır. Sayısı oldukça az olan bilim ve teknoloji müzelerimizin 

en önemlileri, Ankara’da MTA Enerji Parkı, Ankara’da Feza Gürsey Bilim Merkezi, 

Ankara’da ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi, İstanbul’da Rahmi M. Koç Müzesi ve 

Ankara’da Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi’dir. 

2.2.1.1. MTA Enerji Parkı 

MTA Enerji Parkı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından Türkiye’nin ilk 

enerji parkı olarak 29 Ekim 2004 tarihinde hizmete açılmıştır. MTA arazisi üzerinde 

yaklaşık 10000 m2 (5000 m2 kapalı 5000 m2 açık) alana kurulan Enerji Parkı’nda 

bir yönetici, beş rehber görev almaktadır. Enerji Parkı, kapalı ve açık olmak üzere 

iki bölümden oluşmaktadır. Müzenin kapalı bölümünde, yenilenebilir enerji 

kaynakları olarak güneş enerjisi, jeotermal enerji, rüzgâr enerjisi, biyoenerji ve 

hidroenerji bölümü ile madenlerimiz, kömür, petrol ve doğalgaz gibi temel enerji 

üretim alanlarının tanıtıldığı bölümler yer almaktadır. Nükleer enerji ve nükleer 

enerji santralinin tanıtıldığı bölüm ve enerjinin elde edilişi ile ilgili maketlerin de 

bulunduğu Enerji Parkı’nın kapalı bölümünde, gösteri deneyleri ve öğrencilerin 

kendilerinin de kullanabileceği deney aletleri ile evimizde enerji tasarrufu bölümü 

de bulunmaktadır. Bir eğitim ve bilinçlendirme sahası olarak görev yapan müzenin 

açık olan bölümünde ise, gerçek kömür madeni ocakları ve petrol çıkarma 

işleminde kullanılan aletler tanıtılmaktadır (MTA, 2011). 

2.2.1.2. Feza Gürsey Bilim Merkezi 

Bilimin temel prensiplerini öğrencilere tanıtmak, bilimi sevdirmek, öğrencilerin 

deney yaparak gözlemlemelerini sağlamak, bilimsel gözlemin temellerini 

kavratmak, eğlenceli bir ortamda öğrencilerin derslerde teorik olarak gördükleri 

konuları, eğlenerek uygulamalarını sağlamak ve merak uyandırmak amacıyla, 23 

Nisan 1993 yılında kurulmuştur. Ankara Altınpark İşletmeleri bünyesinde faaliyet 

gösteren Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde 48 parça deney ve sergi birimi 

bulunmaktadır (ABB-FGBM, 2011). 
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Öğrenciler için; sıvı azot gösterisi ve elektrik gösterisi yapılmaktadır. Deney 

setlerinin olduğu bölümde, öğrencilerin kendi başlarına da rahatlıkla 

yapabilecekleri deney setleri ve bu setlerin kullanımına ilişkin bilgilerin yer aldığı 

tablalar bulunmaktadır. Algı deneylerinden, mikroskoba, refleks deneylerinden, 

denge deneylerine kadar, sesin iletimi, basınç, enerji dönüşümü gibi pek çok 

konuyu da içeren deney setleri bulunmaktadır.  

2.2.1.3. ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Müzesi (BTM-ODTÜ), ODTÜ 

Toplum ve Bilim Merkezi’ne bağlı olarak hizmet vermektedir. Toplum ve Bilim 

Merkezi’nin amacı (ODTÜ-TBM, 2011b): 

 Toplumda bilimsel farkındalık düzeyini artırmak üzere araştırma yapmak, 

 Toplumun bilimsel ve teknolojik konulara olan ilgisini yükseltmek, 

 Topluma bilimi sevdirmek ve bilimin gündelik yaşamda kullanımını artırmak, 

 İlköğretimden başlayarak toplumun her katmanında bilimsel yaklaşım ve 

araştırma, yaratıcılık ve analiz yeteneğini geliştirmeyi özendirmek üzere 

faaliyetlerde bulunmak, 

 Toplum ve bilim arasındaki bağları güçlendirmek, 

 Üniversitelerin topluma yönelik faaliyetlerini artırmak ve bu tür faaliyetleri 

özendirmek, 

 Bilimin toplum ile ilgili araştırma faaliyetlerini, toplumun bilimsel araştırma 

faaliyetlerine olan ilgisini artırmaktır. 

Bu amaçlarla hareket eden BTM-ODTÜ’de deney setlerinin bulunduğu bir alan, 

eski arabaların sergilendiği bir alan ve geçmişten günümüze teknolojideki değişimi 

görmemize olanak veren bir sergi alanı bulunmaktadır. Deney setlerinin arasında 

ağırlıklı olarak fizik deney setleri göze çarpmaktadır (ODTÜ-TBM, 2011a). 

2.2.1.4. İstanbul Rahmi M. Koç Sanayi Müzesi 

İstanbul’da, Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı tarafından kurulan müze, 

Haliç Tersanesi içerisinde 1994 yılında hizmete açılmıştır. Türkiye’de ulaşım, 

endüstri ve iletişim tarihine ilişkin pek çok eserin sergilendiği müzede, karayolu 
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ulaşımı, demiryolu ulaşımı, denizcilik, havacılık, mühendislik, iletişim, modeller ve 

oyuncaklar ile dene ve öğren bölümü yer almaktadır. Müze ziyaretçilerinin yaklaşık 

% 60’ını öğrenciler oluşturmaktadır. 

Dene-Öğren galerisinde bazı mekanik ve fiziksel prensipleri göstermek üzere özel 

olarak tasarlanan bir grup deney bulunmakta ve hafta sonları görevli öğretmen 

tarafından, isteyenler için her deneyin amacı anlatılabilmektedir. 

2.2.1.5. Ankara Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi 

Rahmi M. Koç Sanayi Müzesi’nin minyatürü olarak tasarlanan Çengelhan Rahmi 

M. Koç Müzesi ise Ankara’da 2005 yılında hizmete açılmıştır. Ankara’nın ilk özel 

müzesidir. Ayrıca Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi Ankara İl Milli eğitim 

Müdürlüğü tarafından onaylanmış, okullarda kullanılmak üzere bir eğitim paketi 

sunmaktadır. Bu eğitim paketinde giriş bölümü, öğretmen sayfaları ve öğrenci 

sayfaları bulunmaktadır. Giriş bölümünde müze ziyareti hakkında genel bilgiler 

bulunmaktadır. Müzelerin öneminin anlatıldığı bu bölümde ayrıca, ziyaret öncesi 

ve sonrasında sınıfta yapılabilecek etkinlikler için öneriler sunulmakta ve 

sergilenen objelerle öğretim programı arasında bağlantılar belirtilmektedir. 

Öğretmen sayfaları eğitim paketinin ana kısmıdır ve belirli objeler üzerinde 

yoğunlaşarak, her biri ile ilgili genel bilgi, çizim veya fotoğraflarla, sorular ve 

cevapları, tartışma konuları ve müzede ve sınıfta yapılabilecek etkinlikleri 

içermektedir. Öğrenci sayfalarında, fotokopiyle çoğaltılarak her öğrenciye 

verilebilecek ve içinde öğretmen sayfalarında yer verilen objelerle ilgili müzede 

yapılabilecek etkinlikler yer almaktadır. 

2.2.2. Planetaryumlar  

İngilizcede “Planetarium” olarak adlandırılan sistem, gösteri oluşturmak amacıyla, 

gökyüzü, uzay ve nadiren diğer bilimsel konuların yansımalarını içeren optik ve 

dijital projeksiyon sistemlerini kullanmaktadır (Bell, 2009). “Planetarium” kelimesi 

yıldızlar, gezegenler, güneş, ay ve ek olarak birçok astronomik olayı yarım küre 

şeklindeki kubbe ekrana yansıtan optik projektör cihazını ifade etmektedir. Aynı 

zamanda, bu projektörün kullanıldığı salon ya da bina anlamına da gelmektedir. 

Planetarium projektör, 1914 yılında, Carl Zeiss’in Almanya, Jena’daki optik 

firmasında çalışan mühendis Walther Bauersfeld ve onun iş arkadaşı Werner 

http://www.rmk-museum.org.tr/turkce/education/ogretmen.pdf
http://www.rmk-museum.org.tr/turkce/education/ogrenci.pdf
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Straubel’in ortak çalışmasıyla ortaya çıkmıştır. İlk halka açık gösteri 21 Ekim 1923 

tarihinde Münih’teki Deutsches Museum’da gerçekleştirilmiştir (Marché, 2005). 

Dilimizde “gezegenevi” anlamına gelen yapı gezegenevi dışında “planetaryum”, 

“yıldızevi”, “yıldız tiyatrosu”, “uzay tiyatrosu”, “gökyüzü tiyatrosu” gibi isimlerle de 

anılmaktadır (Akoğlu, 2006). 

Yarım küre şeklinde bir ekranı olan planetaryumlarda, optik projektör genellikle 

salonun ortasına yerleştirilir. Yerleşik planetaryumlarda, ziyaretçiler, kubbe ekranın 

rahatça görülebileceği şekilde yerleştirilmiş koltuklarda, ekrana yansıtılan gösterimi 

izleyebilmektedir. Az sayıda izleyen için oluşturulmuş planetaryumlar olduğu gibi, 

500 kişiyi alabilecek planetaryumlar da bulunmaktadır. Kubbe çapları ise 5 m’den 

30 m’ye kadar değişebilmektedir (Akoğlu, 2006). Yerleşik planetaryumların yanı 

sıra taşınabilir planetaryumlar da günümüzde her yaştan ziyaretçilere hizmet 

vermektedir. Taşınabilir planetaryumlar, yine yarı küre şeklinde ve fazla zaman 

almadan şişirilebilen gezici planetaryumlardır. Alışveriş merkezleri, okullar, 

şenlikler, fuarlar için ya da farklı projelerde kullanılmak üzere özel şirketler 

tarafından kiralanabilmektedirler. Ağırlıklı olarak astronomi konusunda film 

gösterimleri olan planetaryumlarda, astronomi dışında birçok bilimsel konu da ele 

alınabilmektedir. Bu nedenle planetaryumlar özellikle okul grupları için önemli bir 

öğrenme alanı olabilmektedir (Ertaş & Şen, 2011) . 

Planetaryumların Dünya’daki gelişim süreci göz önüne alındığında, ülkemizde bu 

konuya olan ilginin diğer ülkelerin gerisinde kaldığı ve dolayısıyla yapılan 

araştırmaların da yurt dışı kaynaklı olduğu söylenebilir. Planetaryumlarla ilgili 

yapılan çalışmalar, planetaryumları birçok açıdan ele alan çalışmalar olup, 

planetaryumların bir eğitim aracı olarak kullanımının değerini ortaya koymaktadır. 

Yapılan çalışmalar, genellikle planetaryumlardaki programların nitelikleri üzerinde 

odaklanmıştır (Marché, 2005). Okul grupları gibi özel bir seyirci grubunun etkili 

öğrenebilmesinde önemli etkenler olan ilgi ve motivasyon konusunda çalışılmıştır. 

Ayrıca öğrencilerin başarıları, algıları ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi de 

araştırılan konular arasındadır (Ridky, 1974; Smith, 1974). Bazı çalışmalarda ise 

bunlardan farklı olarak, planetaryumlardaki gösterileri destekleyici, farklı üniteler 

için düzenlenebilecek sınıf içi etkinlikler ve derslerin planlanması üzerinde 

durulmuştur. Bu çalışmalarda bir yıl boyunca planetaryumda yapılan etkinlikler ve 
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planlanan sınıf içi etkinlikler öğrenciler üzerinde uygulanarak sonuçları tartışılmış 

ve öğretmenlere planetaryum gezileri için rehber olacak kaynaklar ortaya 

konmuştur (Adamus, V. De Graff, G. Lueck, & Merrick, 1968). Araştırmalarda 

ağırlıklı olarak astronomi öğretimi ele alınsa da, bazı çalışmalarda planetaryumdan 

yararlanarak, öğretmenlere fen öğretiminde rehber olacak ve öğrencilerle sınıf 

içinde yapabilecekleri etkinlikleri içeren çalışmalar da bulunmaktadır. Bu etkinlikler 

bilim tarihi, ışık ve renkler, dünya atmosferi, madde ve enerji gibi farklı birçok konu 

ve biyoloji, matematik, kimya ve sanat tarihi gibi farklı birçok alanı içerebilmektedir 

(Wagner, 1966). 

Dünya’nın birçok yerinde, özellikle gelişmiş ülkelerde sayısı oldukça fazla olan 

planetaryumlar, genellikle büyük bilim merkezleri bünyesinde hizmet vermektedir. 

Ayrıca pek çoğunda gökyüzü gözleminin yapılabileceği teleskoplar da 

bulunmaktadır. Ülkemizde de sayısı gün geçtikçe artan yerleşik planetaryumlar 

olduğu gibi, taşınabilir planetaryumların yer aldığı bilim merkezleri ve okullar da 

bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan planetaryumlardan bazıları: İstanbul’da Deniz 

Harp Okulu Uluğ Bey Planetaryum’u, İstanbul’da Rahmi M. Koç Müzesi’nde Keşif 

Küresi, İstanbul’da Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na ait Fatih Gökmen 

Planetaryumu, İstanbul’da FMV Erenköy Işık Lisesi Planetaryumu, İstanbul’da 

Çınar Koleji Planetaryumu, Ankara’da ODTÜ Planetaryumu, İzmir’de İzmir Türk 

Koleji’nde bulunan İTK Gezegenevi, İzmir’de Uzay Kampı (Space Camp) Türkiye 

Planetaryumu, Mersin’de Çağ Üniversitesi Planetaryum ve Gözlemevi, Samsun’da 

19 Mayıs Üniversitesi Planetaryumu, Amasya’da Kemal Değirmenci 

Planetaryumu, Gaziantep’te Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Planetaryumu, 

Bursa’da Cacabey Planetaryumu’dur. Bu planetaryumlar dışında okullara ve 

kuruluşlara taşınabilir planetaryum hizmeti veren şirketler de bulunmaktadır. Bu 

şirketlere, internet üzerinden ulaşmak mümkündür. 

2.2.3. Planetaryum gösterileri ve içerikleri 

Her planetaryum kendisine göre özel gösteriler sunar ve bu gösterilerin uzunlukları 

genellikle 40 dakika civarındadır. Bu astronomi gösterileri sırasında pek çok özel 

efekt kullanılır. Tüm planetaryumlarda kullanılan özel efektlerden bazıları; 

gündoğumu, günbatımı ve gökkuşağı canlandırmaları takımyıldız figürleri, göktaşı 

ve kuyruklu yıldız animasyonları ve kutup ışımaları canlandırmalarıdır. Bazı daha 
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gelişmiş özel efektler ise gezegenlerin dönmesi, çift yıldız sistemleri, galaksiler ve 

karadeliklerin simülasyonlarıdır. Teknolojideki gelişmeyle beraber, 

planetaryumların multimedya özellikleri de artmış ve özel efektleri oluşturmakta 

kullanılan video teknolojisinin yerini günümüzde bilgisayar ve lazer teknolojisi 

almıştır (Kutdemir & Çolak, 2003). Dolayısıyla planetaryumlarda gösterimde olan 

programlar gün geçtikçe çeşitlenmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz 

planetaryumlarda gösterimde olan programlardan bazıları ve içerikleri şöyledir: 

Yeni Ufuklar: Bir kuyrukluyıldızla Güneş Sistemi’ni dolaşarak gezegenler ve 

uyduları hakkında bilgi alınabilecek bir gösterimdir (İTK, 2011). 

Evrendeki Vaha: Samanyolu’nda ve Güneş Sistemimizde suyun ve yaşamın 

arandığı bu gösterimde, güneş sistemindeki gezegenler ziyaret edilerek 

gezegenlerde asit yağmurlarından, donmuş metan buzullarına kadar bu 

gezegenlerin özellikleri anlatılmaktadır. Su moleküllerinin katı-sıvı ve gaz halde 

bulunabildiği tek gezegen olan Dünya evrende bir vahaya benzetilmektedir. Bu 

filmde yaşamın oluştuğu Dünya’mızın, Samanyolu içinde ve hatta Evren’de bir 

vaha durumunda olduğu anlatılmakta ve ‘Büyük Patlama’dan başlayarak Evren, 

Samanyolu ve Güneş Sistemimizin oluşumu, gezegenlerin özellikleri 

özetlenmektedir. Daha sonra, buna, Evren’de başka vahalar olup olamayacağı 

sorusu da eklenerek, birçok ilginç bilgi ve görüş, bir dizi simülasyon ve görsel 

efektler ve seslendirmelerle sunulmaktadır (Çağ, 2011). 

Astronot: Bir astronot olmak için hangi eğitimlerin gerektiği, astronotun dünyada ve 

uzayda karşılaştığı tehlike ve zorlukların neler olabileceği ile ilgili soruların 

cevaplarının eğitici ve eğlenceli bir dille ve büyüleyici görsellerle anlatıldığı ödüllü 

bir gösterimdir. 

İki Küçük Cam Parçası: Teleskopun bulunuşu, Galileo, geçmişten günümüze 

teleskoplar ve uzay gözlemlerini içeren bir gösterimdir (Skyplanetarium, 2011)  

Yaşamın Başlangıcı: Dünyanın oluşumu ve Dünya üzerinde yaşamın başlangıcını 

anlatan gösterimdir (Skyplanetarium, 2011). 

İklim Değişiklikleri: Dünyamızın atmosferi dünyadaki canlıların yaşamının devam 

etmesini sağlamakta, canlıların yaşamına bağlı olarak da atmosfer yeniden 
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yapılanmaktadır. Buzul çağından sanayi devrimine kadar iklim değişikliklerini 

incelemektedir (Planetaryum, 2011). 

Bu gösterimlerin dışında “Yedi Harikalar”, “Büyük”, “Molekülaryum”, “Yıldızlar”, 

"Kara Delikler", "Zula Devriyesi" isimli gösterimler de planetaryumlarda 

izlenebilecek gösterimler arasındadır (Planetaryum, 2011). 

Planetaryumlar da diğer informal çevreler gibi, okul ve toplum arasında etkileşimin 

arttırılması ve okulda elde edilen bilgilerin uygulamasının yapılabilmesi için 

olanaklar sağlamaktadır. Görselliği ve teknolojiyi kullanma açısından diğer informal 

çevrelerden biraz daha farklı olan planetaryumlarda, pek çok farklı konu ile ilgili 

çeşitli öğretim etkinlikleri yapılabilmektedir. Yukarıda bahsedilen gösterimlere her 

geçen gün daha fazlası eklenmektedir. Bu da öğretim uygulamalarının 

yapılabileceği konuları çeşitlendirmektedir. 

Tez kapsamında gerçekleştirilen okul dışı etkinliklerden planetaryum etkinliği 

ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi’nde taşınabilir planetaryumda gerçekleştirilmiştir. 

2.2.4. Ortaöğretim fizik dersi öğretim programında okul dışı öğretimin yeri 

Uluslararası literatürde okul dışı eğitim başta olmak üzere farklı adlandırmalarla 

karşımıza çıkan kavram, ülkemizde formal eğitim kapsamında yapılan gezi gözlem 

faaliyetlerini içine almaktadır. Bu anlamda ülkemizde, okul dışı öğretim 

etkinliklerinin uygulandığı, ancak bunun için ayrı bir adlandırma yapılmadığı ve 

formal eğitim içine dahil edildiği söylenebilir. Bununla birlikte, bu gezi gözlem 

etkinlikleri için en başta müzeler tercih edilmektedir. Daha çok tarih ve sanat 

müzelerinin yaygın olması nedeniyle, müzelerden eğitim ve öğretim amacıyla, 

sosyal ve sanat alanlarında daha fazla yararlanılmaktadır.  

Ortaöğretim fizik dersi öğretim programı incelendiğinde, öğrencilerin yaşamları 

boyunca karşılarına çıkabilecek fizik olayları ve olgularına yer verildiği 

görülmektedir. Bu anlamda bütün konuların okul dışı öğretime uygun olduğu 

söylenebilir. Ancak okul dışı etkinliklerle ilgili, Ortaöğretim 9. Sınıf Fizik Dersi 

Öğretim Programı’nda, yalnızca dalgalar ünitesinde deprem konusu içerisinde yer 

alan kazanımlardan “deprem kaynaklı can ve mal kaybını önleyecek bir yapı 

modeli oluşturur” etkinliği öncesinde öğrencilerin yakın çevrelerinde, varsa deprem 
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müzelerine yönlendirilir açıklaması yer almaktadır (MEB, 2007). Burada, 

öğretmenin planladığı bir okul dışı etkinlik yerine, öğrencileri müzeye yönlendirme 

söz konusudur. Ortaöğretim 10., 11. ve 12. Sınıf Fizik Dersi Öğretim Programı’nda 

ise okul dışı bilimsel etkinliklerle ilgili herhangi bir ifadenin geçmediği görülmektedir 

(MEB, 2007, 2008a, 2008b, 2009). Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim Programı 

genel olarak değerlendirildiğinde, okul dışı öğretim etkinliklerinin programda yer 

almadığı söylenebilir.  

Oku dışı öğretim etkinliklerinin programda yer almaması dışında, ülke genelinde 

okul dışı etkinliklerin gerçekleştirilebileceği informal ortamların yaygın olmaması ve 

bu ortamların genellikle büyük şehirlerde bulunmaları okul dışı öğretim 

etkinliklerinin gerçekleştirilmesi açısından sınırlılık oluşturabilmektedir. 

Öğrencileri taşıyacak ulaşım araçlarının sağlanmasında yaşanılan zorluklar, 

öğretmenlerin öğretim programlarında yer alan konuların yetiştirilmesi kaygısı 

içinde olmaları ve bu tür etkinliklere gerekli zamanı ayırmada sıkıntı yaşamaları 

gibi nedenler, eğitimde informal ortamlardan biri olan bilim merkezlerinden 

gerektiği kadar yararlanılmamasının nedenleri arasındadır. Ayrıca idareci ve 

öğretmenler için, okul gezilerinin organize edilmesi sırasında gerekli yazışmalar ile 

izin işlemleri çok yorucu ve zahmetli olabilmekte, bu durum, idareci ve 

öğretmenlerin gezi düzenleme isteklerini azaltabilmektedir (Bozdoğan, 2007).  

2.3. Araştırma Konusu ile İlgili Yapılan Çalışmalar 

2.3.1. Eleştirel düşünme ile ilgili yapılan çalışmalar 

Genel olarak sosyal bilgiler, dil eğitimi ve hemşirelik eğitimi alanında eleştirel 

düşünme ile ilgili yapılan çalışmalara, bu konuyla ilgili diğer alanlarda yapılan 

çalışmalara göre daha fazla rastlanıldığı söylenebilir. Ancak son yıllarda fen bilgisi, 

matematik, müzik eğitimi gibi diğer alanlarda da eleştirel düşünme ile ilgili yapılan 

çalışmalar olduğu görülmektedir. Eleştirel düşünme ile ilgili eğitim alanında yapılan 

çalışmalardan bazıları aşağıda özetlenmektedir. 

Colucciello (1999) hemşirelik eğitimi alan 100 öğrenci ile gerçekleştirdiği 

çalışmasında, eleştirel düşünme eğilimi ve öğrenme stilleri arasındaki ilişkiyi 

araştırmıştır. Öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerini ölçmek için Kaliforniya 
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Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği’nden, öğrenme stillerini ölçmek için Kolb’un 

öğrenme stilleri ölçeğinden yararlanmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin 

eleştirel düşünme eğiliminin, kendine güven boyutunun ortalamalarının düşük 

olduğu görülmektedir. Analitiklik, sistematiklik ve meraklılık boyutlarında zayıf 

eğilim gösterdikleri, ancak bilişsel olgunluk ve doğruyu arama boyutlarında 

oldukça güçlü eğilime sahip oldukları sonucuna ulaşılmaktadır. Öğrencilerin 

eleştirel düşünme eğilimleri ve öğrenme stilleri arasında ilişkinin belirlenmesinde, 

non-parametrik istatistiksel analizlerden Spearman sıralı farklar korelasyon ölçümü 

yapılmıştır. Öğrencilerin kendine güven eğilimleri ile yansıtıcı gözlem arasında 

pozitif ilişki olduğu, analitiklik ile aktif yaşantı ve açık fikirlilik ile somut yaşantı 

arasında da yine pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Eleştirel 

düşünme eğiliminin kendine güven boyutu ile soyut kavramsallaştırma arasında, 

doğuyu arama ile yansıtıcı gözlem arasında ve analitiklik ile soyut 

kavramsallaştırma arasında negatif bir ilişki olduğu sonucu elde edilmiştir. 

Akınoğlu (2001)’nun öntest sontest kontrol gruplu deneysel araştırma desenini 

kullandığı çalışmasında, eleştirel düşünme becerilerini temel alarak hazırlanan fen 

bilgisi dersinin, ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin öğrenme ürünlerine etkisi 

araştırılmıştır. Kontrol grubunda geleneksel öğretim yöntemi uygulanmıştır. 

Eleştirel düşünme becerilerini temel alan fen bilgisi dersi öğrenci çalışma 

yaprakları, ders materyalleri, araç ve gereçleri ve eleştirel düşünme becerileri 

çerçevesinde sınıf ve laboratuvar ortamında yürütülmüştür. Elden edilen sonuçlar, 

öğrencilerin bilgi ve kavrama boyutundaki erişilerinin geleneksel öğretimin 

yapıldığı gruptan anlamlı derecede yüksek olduğunu göstermektedir. Yine eleştirel 

düşünme öğretimini temel alan fen bilgisi öğretiminin uygulandığı grup 

öğrencilerinin, geleneksel yöntemin uygulandığı gruba göre, eleştirel düşünmenin 

tutarlılık, birleştirme, uygulayabilme, yeterlilik, iletişim kurabilme boyutlarındaki 

erişileri anlamlı derecede yüksektir. Aynı zamanda fen bilgisi dersine karşı 

tutumlarının da geleneksel yöntemin uygulandığı gruba göre yüksek olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Akbıyık (2002) tarafından yapılan çalışmada, yüksek ve düşük eleştirel düşünme 

eğilimlerine sahip öğrenciler arasında akademik başarı açısından fark olup 

olmadığı araştırılmıştır. Dokuzuncu sınıf öğrencileri ile yapılan araştırmada, 

eleştirel düşünme eğilimleri yüksek olan grubun matematik, fizik, kimya, biyoloji, 
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tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı akademik başarısı eleştirel düşünme 

eğilimleri düşük olan gruba göre anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır. Ancak, 

İngilizce dersi akademik başarısında gruplar arasında anlamlı fark çıkmadığı 

görülmektedir. 

Hager, Sleet, Logan, and Hooper (2003) çalışmalarında üniversite birinci sınıf 

öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerinin ve eğilimlerinin geliştirilmesinin 

amaçlandığı bir projenin yöntemini ve değerlendirmesini sunmaktadır. Ennis 

tarafından tanımlanan eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi için özgün 

çalışmalar ve problemler tasarlanmıştır. Bu eleştirel düşünme çalışmalarının çoğu 

günlük hayatta fizik ve kimya uygulamaları ile ilgilidir. Bu çalışmaların bazıları özel 

ya da devlet organizasyonlarında bilim adamları ile görüşmelerden elde edilen 

fikirler ve bilgilerden yararlanılarak geliştirilmiştir. Bu ödevlerin gerçekleştirilmesi 

için ve Ennis’in ideal eleştirel düşünürün eğilimlerini geliştirmek amacıyla, birlikte 

çalışan gruplar ve bu gruplar içinde etkileşim içinde olan üniversite birinci sınıf 

öğrencileri çalışma grubu olarak seçilmiştir. Projenin değerlendirilmesinde, 

öğrencilerin grup tartışmaları, grup halinde çalışırken öğretmenlerin gözlemleri ve 

anket verilerinden yararlanılmıştır. Verilerden elde edilen sonuçlar, küçük işbirlikli 

çalışma gruplarında tasarlanan görevleri uygulayarak, birçok öğrencinin düşünme 

becerilerinin geliştiğini göstermektedir. 

Roberts and Dyer (2005), nedensel karşılaştırma desenini kullandıkları 

çalışmalarını 322 üniversite öğrencisi ile gerçekleştirmişlerdir. Çalışmalarında, 

çevrimiçi öğrenme ortamında görsel web dersi uygulandığında, öğrencilerin, öz 

yeterlilik, motivasyon ve eleştirel düşünme eğilimlerinin, öğrenci başarıları ve 

tutumları ile ilişkisini araştırmışlardır. Elde edilen sonuçlar, motivasyon ve 

bilgisayar yeterliliğinin tutumları etkilediğini, motivasyon ve hazır bulunuşluk 

düzeyinin başarı üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. İçeriğin aktarılmasında 

görsel web dersi kullanıldığında, motivasyonları yüksek olan öğrencilerin, daha 

yüksek başarı ve daha olumlu tutumlar ortaya koyduğu görülmektedir. 

Çubukcu (2006) çalışmasında, Eğitim Fakültesi programlarında öğrenim gören 

öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimine sahip olma düzeylerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. İlköğretim, bilgisayar ve eğitim teknolojileri 

bölümlerinde öğrenim gören 400 öğrenci ile gerçekleştirilen çalışmada, CCTDI 
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kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, öğrencilerin açık fikirlilik ve analitiklik eleştirel 

düşünme boyutlarının yüksek olduğunu, düşük oranda yer alan düşünme 

boyutlarının ise, meraklılık ve sistematiklik olduğunu göstermektedir. 

Ernst and Monroe (2006) çevre temelli öğretimin, 14 ve 18 yaş öğrencilerinin 

eleştirel düşünme becerileri ve eleştirel düşünme eğilimleri üzerine etkisini 

araştırdıkları çalışmada, karma yöntemi kullanmışlardır. Not ortalaması, cinsiyet ve 

etnik kökene göre öntest puanları kontrol edildiğinde, çevre temelli öğretimin 14 

yaş (9. Sınıf öğrencileri) ve 18 yaş (12. Sınıf) öğrencilerinin eleştirel düşünme 

becerileri üzerinde olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Not ortalaması, 

cinsiyet ve etnik kökene göre öntest puanları kontrol edildiğinde, çevre temelli 

öğretimin 18 yaş (12. sınıf) öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri üzerinde 

olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşılırken, çevre temelli öğretimin 14 yaş (9. sınıf) 

öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri üzerinde etkisi olmadığı sonucuna 

ulaşılmaktadır. 

Innabi and Sheikh (2007) çalışmalarında, Ürdün’de gerçekleştirilen eğitim reformu 

öncesinde ve sonrasında lise matematik öğretmenlerinin eleştirel düşünme ile ilgili 

görüşlerini karşılaştırmayı ve eleştirel düşünme algılarını ortaya koymayı 

amaçlamışlardır. Veriler 12 okuldan, 1988 ve 2004 yıllarında, 47 matematik 

öğretmeni ile görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Görüşme soruları 

öğretmenlerin eleştirel düşünmeyi algılayışları, matematik öğrenmede eleştirel 

düşünmenin rolü ve önemi, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin 

geliştirilmesinde uygulanacak öğretimsel stratejiler hakkındaki görüşlerini ortaya 

çıkarmayı amaçlamaktadır. Elde edilen sonuçlar eğitim reformundan15 yıl sonra 

da öğretmenlerin eleştirel düşünmeye algılarında herhangi bir gelişme olmadığını 

ortaya koymaktadır. Öğretmenlerin çoğunluğunun açık ve yeterli düzeyde eleştirel 

düşünmeyi anlamadıkları görülmektedir. Bununla birlikte öğretmenler, eleştirel 

düşünmeyi öğretmek zorunda olduklarını ifade etmekte, ancak öğretmenlerin 

yarısından fazlası matematik derslerinde eleştirel düşünmenin geliştirilmesi için 

herhangi bir öğrenim durumu önerememektedirler. Ayrıca öğretmenlerin çoğu, 

eleştirel düşünmeyi öğretmenin, öğrencilerin matematik öğrenmelerinde yararlı 

olacağını düşünmelerine rağmen, çok azı öğrencilerin eleştirel düşünme 

becerilerini geliştirmek için onlara yardımcı olabileceklerini düşünmektedirler. 
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Kurnaz (2007) tarafından gerçekleştirilen araştırmada, ilköğretim beşinci sınıf 

öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde içerik temelli ve beceri temelli eleştirel 

düşünme öğretiminin, öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri, erişileri ve derse 

yönelik tutumlarına etkisi araştırılmıştır. Araştırmada iki deney grubu ve bir kontrol 

grubu yer almıştır. Araştırma sonucunda; 

 İçerik ve beceri temelli eleştirel düşünme öğretimi yaklaşımlarının 

öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirdiği, becerilerin 

geliştirilmesinde en etkili yöntemin beceri temelli eleştirel düşünme öğretimi 

yaklaşımı olduğu, 

 Öğrencilerin Sosyal Bilgiler erişilerinin arttırılmasında deney ve kontrol 

gruplarında uygulanan üç yaklaşımın da etkili olduğu, en etkili yaklaşımın 

içerik temelli eleştirel düşünme öğretimi olduğu, 

 Öğrencilerin eleştirel düşünme öz-değerlendirmelerinin geliştirilmesinde 

içerik ve beceri temelli öğretimin eşit düzeyde olduğu, 

 Deney ve kontrol gruplarında uygulanan tüm etkinliklerin tüm gruplarda, 

öğrencilerin tutumlarını olumlu yönde etkilediği, 

 İçerik ve beceri temelli eleştirel düşünme öğretimi etkinliklerinin her ikisinin 

de öğrencilerin eleştirel düşünmeye ilişkin tutumlarını olumlu yönde 

etkilediği, 

 Öğrencilerin eleştirel düşünme stratejilerini sınıf içinde kullanmalarında 

içerik ve beceri temelli eleştirel düşünme öğretiminin etkili olduğu 

sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Hofreiter, Monroe, and Stein (2007) çalışmalarında, çevre eğitimcilerine, 

öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek ve çevre konusunda sorumlu 

vatandaşlar olmaları yönünde eleştirel düşünme öğretimi ve değerlendirmesi için 

yol göstermektedirler. Uygulamada öğrencilere eleştirel düşünme becerileri 

doğrudan öğretilmiş, belirlenen eleştirel düşünme becerileri her bir tartışma ve 

ödev ile ilişkilendirilmiştir. Eleştirel düşünme becerilerinin ölçülmesinde yazılı bir 

değerlendirme, eleştirel düşünme eğilimlerinin ölçülmesinde likert tipi bir ölçek 
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kullanılmıştır. Öğrencilerin eleştirel düşünmelerini değerlendirmek için nitel 

görüşmeler yapılmıştır. 15 hafta süren eğitim sonucunda öğrencilerin eleştirel 

düşünme becerilerinin ve bu becerilerle ilişkili eleştirel düşünme eğilimlerinin 

anlamlı olarak geliştiği sonucuna ulaşılmıştır. Görüşmelerin fenomonolojik analizi 

sonucu, pek çok durumda eleştirel düşünme ile ilgilenen öğrencilerin, çevre 

konusunda sorumlu vatandaşlar olma eğilimi ile çevre için mücadelede heyecan 

duyduklarını ortaya koymaktadır. 

Şengül (2007) tarafından yapılan araştırmada, ortaöğretimde görev yapan fizik 

öğretmenlerinin eleştirel düşünme eğilim düzeylerini ve sınıfta düzenledikleri 

etkinliklerde eleştirel düşünmeye nasıl yer verdiklerini belirlemek amaçlanmıştır. 

Tarama modeline göre yürütülen araştırmanın çalışma grubunu, Ankara iline ait 

altı merkez ilçedeki ortaöğretim kurumlarında görev yapan 80 fizik öğretmeni 

oluşturmaktadır. Fizik öğretmenlerinin eleştirel düşünme eğilimlerini ölçmek 

amacıyla Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği, öğretmenlerin sınıfta 

eleştirel düşünmeyi geliştirmek amacıyla düzenledikleri etkinlikleri belirlemek için 

araştırmacı tarafından geliştirilen öğretmen gözlem formları kullanılmıştır. 

Araştırma sonucunda fizik öğretmenlerinin düşük eleştirel düşünme eğilimlerine 

sahip oldukları belirlenmiştir. Öğretmenlerin fizik dersini günlük yaşamla 

ilişkilendirmedikleri, geleneksel ders anlatım yönteminde vazgeçilmediği ve 

öğrencilerin eleştirel düşünmelerine fırsat verilmediği ortaya çıkmaktadır. 

Friedel et al. (2008), çalışmalarında üniversite öğrencileri ile gıda biyoteknolojisi 

dersinde uygulanan iki farklı öğretim yönteminin, öğrencilerin eleştirel düşünme 

becerilerini ve eleştirel düşünme eğilimleri üzerindeki etkisini karşılaştırmışlardır. 

Bu öğretim yöntemleri eleştirel düşünme öğretiminin açık bir şekilde uygulandığı 

öğretim yöntemi, diğeri ise sorgulama temelli öğretim yöntemidir. Eşit olmayan 

kontrol gruplu araştırma desenin uygulandığı çalışmada, öğrencilerin eleştirel 

düşünme eğilimlerini ölçmek için UF-EMI (University of Florida Engagement, 

Maturity ve Innovativeness) eleştirel düşünme eğilim ölçeği, eleştirel düşünme 

becerilerini ölçmek için UF-CTS (University of Florida Critical Thinking Skills) 

eleştirel düşünme becerileri testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler, kovaryans 

analizi (ANCOVA) ile analiz edilmiş ve eleştirel düşünme becerileri ile eleştirel 

düşünme eğilimleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla iki değişkenli 

korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda, eleştirel düşünme öğretiminin 
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açık bir şekilde uygulandığı öğretim yönteminin, sorgulama temelli öğretim 

yönteminin aksine, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirdiği, ayrıca 

eleştirel düşünme eğilimleri ile eleştirel düşünme becerileri arasında zayıf bir 

ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Gunn and Pomahac (2008) çalışmalarında, yedinci sınıf biyomedikal etik 

konularının yürütülmesinde, öğrenci tartışmalarının önemini ortaya koymaktadır. 

Araştırma iki fen sınıfı ile gerçekleştirilmiştir. Bir kontrol, diğeri deney grubu olan iki 

grupta toplam 50 öğrenci bulunmaktadır. Deney grubunda eleştirel düşünme soru 

yapısı rehberliğinde, kontrol grubunda eleştirel düşünme soru yapısında olmayan 

basit soruların rehberliğinde öğretim gerçekleştirilmiştir. Altı ay süren çalışmada, 

nicel ve nitel veriler toplanmış ve uygulama sonucunda deney grubu öğrencilerinin 

kontrol grubu öğrencilerine göre yüksek düzeyde eleştirel düşünme soruları 

oluşturduğu saptanmıştır.  

Malamitsa, Kokkotas, and Kasoutas (2008) çalışmalarında, spesifik eleştirel 

düşünme becerileri olan, okuduğunu anlama ile grafik ve tablo yorumlamayı içeren 

ve Facione tarafından geliştirilmiş testi İngilizceden Yunancaya uyarlamışlardır. 35 

maddeden oluşan çoktan seçmeli testi ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite 

düzeylerinde toplam 350 öğrenciye uygulamışlardır. Elde edilen sonuçlar 

öğrencilerin bu becerilerde yetersiz olduğunu göstermektedir. 

Stupnisky et al. (2008), üniversite birinci sınıfta öğrenim görmekte olan 1196 

öğrenci ile gerçekleştirdikleri boylamsal çalışmada, 1992 yılından 2005 yılına 

kadar geçen sürede öğrencilerin kişisel verilerinden yararlanarak, öğrencilerin 

eleştirel düşünme eğilimleri, algılanan akademik kontrolleri ve eleştirel düşünme 

eğilimleri ile algılanan akademik kontrollerinin öğrencilerin akademik başarıları 

üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Doğrulayıcı faktör analizi, korelasyon ve yapısal 

eşitlik modelinin kullanıldığı çalışmada, öğrencilerin algılanan akademik 

kontrollerinin eleştirel düşünme eğilimlerini yordadığı ve eleştirel düşünme 

eğilimlerinin algılanan akademik kontrollerini yordadığı çift yönlü bir etki olduğu 

tespit edilmiştir. Öğrencilerin algılanan akademik kontrollerinin eleştirel düşünme 

eğilimlerine göre akademik başarılarında daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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Bodur ve Sünbül (2010) tarafından, ilköğretim ikinci sınıf Hayat Bilgisi dersinde 

içerik temelli eleştirel düşünme becerisi öğretim etkinlikleri uygulamasının 

öğrencilerin, eleştirel düşünme becerileri, erişi ve tutumları üzerindeki etkisinin 

belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, öntest-sontest kontrol gruplu 

desen kullanılmıştır. Deney grubunda eleştirel düşünme becerilerine dayalı Hayat 

Bilgisi öğretimi uygulanırken, kontrol grubunda öğretmen kılavuz kitabı etkinlikleri 

uygulanmıştır. 33 öğrencinin deney, 32 öğrencinin kontrol grubunda yer aldığı 

çalışmada, veri toplama aracı olarak, Hayat Bilgisi başarı testi, öğrenci ve 

öğretmen görüşme formları ve gözlem formları kullanılmıştır. Araştırma 

sonucunda, içerik temelli eleştirel düşünme öğretiminin öğrencilerin eleştirel 

düşünme becerilerini geliştirdiği, her iki grup öğrencilerinin başarılarını arttığı, 

ancak deney grubu öğrencilerinin başarılarındaki artışın, kontrol grubuna göre 

yüksek olduğu görülmektedir. İçerik temelli eleştirel düşünme öğretimi 

etkinliklerinin öğrencilerin eleştirel düşünmeye ilişkin tutumlarını olumlu etkilediği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Kanik (2010), öğretmenlerin eleştirel düşünme ile ilgili anlayışlarını ve yedinci sınıf 

düzeyinde Türkçe, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji ve matematik derslerinde 

eleştirel düşünmeyi geliştirmeye ilişkin uygulamaları değerlendirmeyi amaçladığı 

çalışmasını 14 okuldan 70 öğretmenin katılımıyla bir olgu bilim çalışması şeklinde 

gerçekleşmiştir. Veriler, öğretmenlerle derinlemesine görüşmeler aracılığıyla 

toplanmıştır. Çalışmanın sonuçları öncelikle öğretmenlerin eleştirel düşünmeyle 

ilgili gördükleri bilişsel becerileri, eğilimleri ve ölçütleri ortaya koymuştur. Sonuçlar, 

aynı zamanda, öğretmenlerin, eleştirel düşünmenin kazanımına, öğrencilerinin 

eleştirel düşünme becerilerini geliştirme sürecinde üstlendikleri rollere, eleştirel 

düşünmenin gelişimine yönelik benimsedikleri öğretim yaklaşımlarına ve eleştirel 

düşünmenin sınıfta gelişimine yönelik gerekli gördükleri koşullara ışık tutmuştur. 

Bunlara ek olarak sonuçlar, öğretmenlerin, derslerinde eleştirel düşünmeye yer 

vermek amacıyla yapmış oldukları planlama etkinlikleri; 7. sınıf düzeyinde 

öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yönelik uygulamaları, bu 

amaç için derslerinde yer verdikleri öğretim stratejileri, sınıf içi etkinlikleri ve 

ödevleri; öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini değerlendirmeye ilişkin 

görüşleri, bu amaç için kullandıkları teknikleri, değerlendirmelerinde amaçladıkları 

becerileri ve eğilimleri, başvurdukları ölçütleri; öğrencilerin eleştirel düşünme 
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becerilerini geliştirme sürecinde karşılaştıkları engelleri ve fırsatları, söz konusu 

beceriler üzerinde durmalarını zorlaştıran ve kolaylaştıran etmenleri ortaya 

koymuştur. Son olarak, yukarıdaki görüşlere ve uygulamalara ilişkin, bazı 

disiplinlere özgü kategoriler de ortaya çıkmıştır. 

Yağmur (2010), araştırmasında yaratıcı drama yöntemini fen eğitimine uyarlandığı 

uygulamalar yapılmış ve bu yöntemin öğrencilerin eleştirel düşünmelerini nasıl 

etkilediğini incelenmiştir. Öntest-sontest, kontrol gruplu deneysel desene göre 

yürütülen araştırma ilköğretim yedinci sınıfta okuyan 45 öğrenci ile 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları dersle birlikte kullanılan yaratıcı drama 

atölyelerinin kontrol grubuna göre öğrenci başarısını ve tutumunu anlamlı olarak 

artırdığını göstermektedir. Fen öğretiminde yaratıcı drama çalışmalarının, 

öğrencilerin eleştirel düşünme becerisini olumlu etkilediği sonucuna ulaşıldığı 

görülmektedir. 

Gültepe (2011), deneysel araştırma yöntemine göre gerçekleştirdiği araştırmada, 

11. sınıf öğrencilerinin “Tepkime Hızı”, “Kimyasal Denge”, “Çözünürlük Dengesi” 

ile “Asitler ve Bazlar” ünitelerinin öğretiminde bilimsel tartışmaya dayalı öğretim 

yaklaşımının uygulanması halinde, öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ve eleştirel 

düşünme becerileri ile bunların alt becerileri ve kavramsal anlamalarındaki 

değişimi incelemiştir. Kontrol grubunda geleneksel öğretim yaklaşımının 

kullanıldığı araştırmada, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini ölçmek 

amacıyla “Watson Glaser Eleştirel Düşünme Beceri Ölçeği” kullanılmıştır. 

Araştırma sonucunda, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin bilimsel süreç ve 

eleştirel düşünme son test puan ortalamaları arasında deney grubu lehine anlamlı 

bir fark olduğu ortaya konmuştur. 

Kayagil (2010), ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme beceri 

düzeylerini ve matematik başarısı, yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik düzey 

değişkenlerinin bu düzeyleri ne kadar etkilediğini ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. 

Araştırma tarama modelinde tasarlanmış olup, 360 yedinci sınıf öğrencileriyle 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini ölçmek 

amacıyla Cornell Eleştirel Düşünme Becerileri Testi-Düzey X kullanılmıştır. 

Araştırma bulguları incelendiğinde öğrencilerin eleştirel düşünme beceri 

düzeylerinin “yetersiz” olduğu; öğrencilerin matematik başarısı, yaşı ve kiracı-ev 
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sahibi olma durumunun eleştirel düşünme beceri düzeylerinin belirlenmesinde 

yordayıcı oldukları sonucuna ulaşıldığı görülmektedir. 

Tabak (2011), yaptığı araştırmada Müzik Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı 4. 

sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerini çeşitli değişkenler açısından (yaş, 

cinsiyet, üniversiteye başlamadan önce yaşadıkları yerler, anne-baba eğitim 

düzeyleri, gazete okuma sıklığı, günlük televizyon izleme süresi, anne-baba 

tutumları) incelemiştir. 240 öğrenci ile gerçekleştirdiği çalışmada, öğrencilerin 

eleştirel düşünme eğilimlerinin; yaş, cinsiyet, üniversiteye başlamadan önce 

yaşadıkları yerler, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, günlük televizyon 

izleme süresi, anne tutumu ve baba tutumuna göre anlamlı bir fark göstermediğini; 

gazete okuma sıklığına göre ise anlamlı bir fark gösterdiğini ortaya koymuştur. 

Uluyol (2011) araştırmasında, üniversite ikinci sınıf öğrencilerinin, web destekli 

örnek olay yönteminde çoklu bakış açısı ve yüz yüze etkileşimin eleştirel düşünme 

becerilerine etkisini incelemektir. Tek gruplu tekrarlı ölçümler deseni kullandığı 

araştırmaya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde eğitim gören 

ve Öğretim İlke ve Yöntemleri dersini alan 65 öğrenci katılmıştır. Araştırma 

bulgularına göre, öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri ortalama puanları 

arasında, çoklu bakış açılarını içeren ortamda çalıştıktan sonra anlamlı bir fark 

olduğu görülmektedir. Aynı şekilde, yüz yüze sınıf etkileşiminin ardından, 

öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri ortalama puanları arasında anlamlı bir 

fark olduğu görülmektedir. Bu bulgular, örnek olay yöntemi içerisinde çoklu bakış 

açılarının ve yüz yüze etkileşimin öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini 

etkilediğini göstermektedir. Çoklu bakış açısı ve yüz yüze etkileşim, öğrencilerin 

eleştirel düşünme becerileri ortalama puanları arasında ise cinsiyet ve mezun 

olunan lise türüne göre anlamlı bir fark yaratmamıştır. 

Yıldırım ve Şensoy (2011) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, ilköğretim yedinci 

sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri üzerine, eleştirel düşünme 

becerilerini temel alan fen öğretiminin etkisi araştırılmıştır. Yarı deneysel desenin 

kullanıldığı çalışmada deney grubu öğrencilerine eleştirel düşünme becerilerini 

temel alan fen öğretimi uygulanmış, kontrol grubunda deneysel bir işlem 

uygulanmamış ve mevcut öğretim programı takip edilmiştir. 12 hafta süren 

uygulama sonucunda, ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme 
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eğilimi düzeyini arttırmada, eleştirel düşünme becerilerini temel alan fen 

öğretiminin kontrol grubunda uygulanan öğretim yöntemine göre daha etkili olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.  

2.3.2. Okul dışı öğretim ile ilgili yapılan çalışmalar 

Ülkemizde, okul dışı öğretim ile ilgili yapılan çalışmaların genellikle sanat eğitimi 

ve tarih öğretimi ile ilgili olduğu ve müze eğitimini kapsadığı görülmektedir. Ancak 

bilim merkezleri ve alan gezilerinin dâhil olduğu okul dışı öğretimle ilgili 

çalışmalara son yıllarda daha fazla rastlanıldığı söylenebilir. Yurt dışında konu ile 

ilgili yapılan çalışmalarda, bilim merkezleri ve planetaryumların öğrenciler 

üzerindeki etkileri araştırıldığı gibi, bilim ve teknoloji müzelerini ziyaret eden 

yetişkin ziyaretçilerle yapılan çalışmalar da önemli yer tutmaktadır. Aşağıda okul 

dışı öğretim ile ilgili yapılan çalışmalar özetlenmektedir: 

Blomberg (1967) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, okul dışında doğrudan 

öğrenme deneyimi gerçekleştirmek için, altıncı sınıf öğrencileri kısa alan gezilerine 

götürülmüşlerdir. Bu geziler 10 dakika ila iki saate kadar sürebilen gezilerdir. Okul 

dışındaki deneyimler matematik, fen bilimleri, sanat, dil, sosyal bilimler, müzik 

konularındadır. Araştırmacı tarafından öğrencilerin tepkileri keşifleri, yaratıcılıkları 

not alınmıştır. Okul dışında doğrudan öğrenme deneyimlerinin öğrenciler için geniş 

eğitimsel olanaklar sunduğu ve öğrenme için daha iyi bir ortam oluşturduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Ridky (1974), tarafından gerçekleştirilen çalışmada, gökyüzü ile ilgili ve gökyüzü 

ile ilgili olmayan konularda, öğretim programında yararlanılan sorgulama 

etkinlikleri ile bütünleştirildiğinde ya da çeliştiğinde, planetaryumların okul süresi 

boyunca doğrudan kazanımlar, tutum ve kalıcılık üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 

Araştırmada üç gruplu öntest sontest deneysel desen kullanılmıştır. Sekizinci 

sınıfta öğrenim gören 100 öğrenci ile gerçekleştirilen çalışmada birinci deney 

grubu öğrencileri, bir oturum uyum sağlama, üç oturum göksel hareketler ve iki 

oturum göksel olmayan hareketleri içeren konularda planetaryumda ders 

görmüşlerdir. İkinci grup birinci grupta olduğu gibi aynı şekilde planetaryumda ders 

görmüş ancak öğretim sınıf içi sorgulama etkinlikleri ile desteklenmiştir. Üçüncü 

deney grubu her iki gruptan rastgele atanan öğrencilerden oluşturulmuştur. Elde 

edilen sonuçlar, planetaryum etkinlikleri ile birleştirilen öğrenci merkezli 
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etkinliklerden yararlanılarak bütünleştirilen öğretim yaklaşımının diğer öğretim 

yaklaşımlarından daha etkili olduğunu göstermektedir. 

Salmi (1993), okul dışı öğretim ile ilgili yaptığı çalışmada, bilim merkezlerinde yer 

alan sergilerin, öğrencilerin farklı motivasyon yapılarına göre, öğrenme durumları 

ve öğrenmeleri üzerinde etkisini araştırmıştır. 130 öğrenci ile gerçekleştirdiği yarı 

deneysel çalışmada, öğrencilere öncelikle motivasyon testi uygulayarak, 

öğrencileri üç gruba ayırmıştır. İçsel ve araçsal motivasyona sahip öğrenciler iki 

farklı deney grubunu, durumsal motivasyona sahip öğrenciler kontrol grubunu 

oluşturmaktadır. Sahip oldukları motivasyon yapısına göre öğrencilerin 

öğrenmeleri ve öğrenmelerin kalıcılığı ile ilgili çalışmıştır. Sonuçlar, içsel 

motivasyonu yüksek olan öğrencilerin sergilere yönelik daha olumlu motivasyon 

geliştirdiğini ve bütün bilişsel ölçümlerde en iyi sonucu elde eden grup olduklarını 

göstermektedir. 

McClafferty (1994) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, bir bilim merkezinde 

bulunan sergiler ve “fısıldayan çanaklar” isimli deney seti ile ilgilenen ziyaretçilerin 

öğrenme sonuçları üzerinde odaklanılmıştır. Fısıldayan çanaklar isimli deney seti 

başında, yaklaşık on saniyeden on dakikaya kadar zaman geçiren ziyaretçiler ile 

nitel veriler elde edilmiştir. Deney setinde başarılı olan ziyaretçilere yaşları, 

fısıldayan çanaklar deney setini daha önce kullanıp kullanmadıkları, kullanmayı 

nasıl öğrendikleri ve bu deney setinin çalışma prensibini anlatmaları istenmiştir. 

Ziyaretçilerin cevapları analiz edildiğinde altı bilgi düzeyi tespit edilmiştir. Bu bilgi 

düzeyleri herhangi bir farkındalığı ya da ilgisi olamaması ile başlayıp, ses 

dalgasının yansıyıp, odaklanarak, karşı taraftaki kişinin kulağında bir odak noktada 

duyulmasının anlaşılmasına doğru hiyerarşik olarak derecelendirilmiştir. 

Anderson, Lucas, Ginns, and Dierking (2000), çalışmalarında 11-12 yaşlarındaki 

öğrencilerin elektrik ve manyetizma konusundaki bilgiyi nasıl yapılandırdığını, 

öğrencilerden etkileşimli bilim merkezi gezisi deneyimlerini, sınıf içi etkinlikleri ile 

bağlantısını kurarak çizmeleri yoluyla tespit etmeye çalışmışlardır. Öğrencilere 

gezi öncesinde ve gezi sonrasında konu ile ilgili kavram haritaları çizdirilmiş ve 

öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır. Bulgular, öğrenme ilişkilerinin okulda, evde ve 

informal öğrenme alanlarında ortaya çıktığını göstermektedir. Ayrıca bu çalışma 

bilim müzelerinin öneminin ve öğretmenler ve müze çalışanları için, benzeri 
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merkezlere ziyaret öncesi ve sonrası yapılacak çalışmaların öneminin de altını 

çizmektedir. Çalışma, bu planlamanın, sadece bilimsel kavramların gelişimini 

desteklemek için değil, alternatif kavramların oluşturulması ve bu kavramların 

güçlendirilmesi için de önemini ortaya koymaktadır. 

Knapp (2000), çalışmasında bilimsel alan gezilerinin, bilgilerin kalıcılığı üzerindeki 

etkisi ile ilgili araştırma yaptığı görülmektedir. Gerçekleştirilen çalışmada, bir çevre 

bilimi programında yer alan öğrencilere, halka açık bir parkta alan gezisi 

yaptırılmıştır. Uygulamaya üçüncü sınıfta öğrenim gören 25 öğrencilik bir grup, 

dördüncü sınıfta öğrenim gören, 24 ve 22 öğrencinin yer aldığı iki farklı grup 

katılmıştır. 1 ay ve 18 ay sonra öğrencilere gezi ile ilgili sorular yöneltilmiştir. 

Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, öğrencilerin 

hatırladıklarının öğretmenin anlattıklarından kopuk ve spesifik olmayan bilgiler 

olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan öğrencilerin her iki test sonucunda, konu 

hakkında daha fazla bilgi edinmek istediklerine yönelik olumlu tutum geliştirdikleri 

sonucu elde edilmiştir. 

Henriksen and Jorde (2001), 195 ortaöğretim birinci sınıf öğrencisi ile yaptıkları 

çalışmada, öğrencilerin radyasyon ve çevre konusunu anlamalarında müzenin 

etkisini araştırmışlardır. Uygulamada ana konular: Ozon ve ultraviyole ışıması, 

sera etkisi ve küresel ısınma, iyonlaştırıcı ışıma ve sağlıktır. Çalışmada, öğrenciler 

arasında radyasyon konusu ile ilgili ortaya çıkan kavramlar ve tutumlar ile müze 

gezisinin öğrencilerin radyasyon ve çevreyi anlamaları üzerindeki etkisi 

araştırılmıştır. Öğrencilerle gezi öncesinde, müzede ve gezi sonrasında çalışmalar 

yapılmıştır. Geziden bir ya da iki gün öncesinde, 15 dakika süren çalışmada 

öğrencilere gerçek hayatla ilgili bir hikaye verilerek konu hakkındaki duyguları, 

düşünceleri, bilgileri ve deneyimlerini yazmaları istenmiştir. Müzede sergiler 

gezilirken öğrencilerin dikkatlerini onlara yöneltilen sorulara vermeleri istenmiştir. 

Müze gezisinden birkaç gün sonra gezi öncesi verilen hikaye ile ilgili değişen 

duygu ve düşüncelerini yazmaları istenmiştir. Nitel veri analizinin kullanıldığı 

çalışmada elde edilen sonuçlar, gezi sırasında bilim merkezindeki sergilerin 

öğrencilerin çoğunun bilimsel öğrenmelerine açıkça katkıda bulunduğunu 

göstermektedir.  
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Rennie and Williams (2002) çalışmasında, etkileşimli bilim merkezini ziyaret eden 

yetişkinlerin ve bilim merkezi çalışanlarının bilim ile ilgili algılarını, düşüncelerini ve 

anlayışlarını araştırmıştır. 63 çalışan ve 102 ziyaretçi ile görüşmeler yapılmıştır. 

Survey araştırma deseninin kullanıldığı çalışmada, bilimin doğası açısından 

ziyaretçilerin bilim ile ilgili algılarının, çalışanlara göre daha sınırlı olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Örneğin ziyaretçiler gezi sonrasında daha çok, bilim adamlarının 

daima birbirleriyle hemfikir olduğunu, açıklamaların kesin olduğunu ve bilimin 

bütün problemlere yanıtı olduğunu düşünmeye yönelmişlerdir. Ancak çalışanların 

ziyaretçilere göre bilimin yanlışlanamaması ile ilgili daha şüpheli oldukları 

görülmektedir. Ayrıca çalışanların, bilimi kullanmaları hakkında, ziyaretçilere göre 

daha olumlu ve daha yeterli oldukları sonucu ortaya çıkmıştır. 

Mercin (2002) tarafından, Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde görev yapan 

yönetici ve öğretmenlerin müzelerin sanat eğitimi için kullanılmasına ilişkin 

görüşlerinin araştırıldığı çalışmada elde edilen sonuçlar; öğretmenlerin müzelerin 

sanat eğitimi amacıyla kullanımına katıldıklarını ancak büyük çoğunluğunun 

müzeleri sanat eğitimi için kullanamadıkları, müzelerin sanat eğitimi için 

kullanılamama nedenlerinin başında ise öğretmenlerin, öğretim programının uygun 

olmayışı, deneyimlerinin eksikliği, müzelerde öğretmenlere yardımcı olacak 

rehberlerin bulunmaması ve öğretmenlerin yeterli zamanları olmadığı görüşünde 

oldukları belirlenmiştir. 

Pugh (2004) tarafından yedinci sınıfta öğrenim gören 26 yedinci sınıf öğrencisi ile 

gerçekleştirilen çalışmada, Newton’un kanunları üzerinde çalışılmıştır. 

Araştırmada, araştırmacı tarafından öğretimi yapılan Newton’un kanunları 

konusunda, iki öğrencinin birbirinin karşıtı öğrenme deneyimlerini gösterme 

amaçlanmaktadır. Bir öğrenci, konu ile ilgili okul dışında, her gün yaşadığı 

deneyimlerin konu ile bağlantısını kurarken (dönüştürücü deneyim), diğer öğrenci 

sadece sınıf içinde anlatılan konuyu öğrenmiş ve dönüştürücü deneyim 

yaşamamıştır. Video analizi, yarı yapılandırılmış görüşmelerin kullanıldığı 

çalışmada, sosyal içerik, kimlik ve derinlemesine öğrenmenin önemi üzerinde 

durulmuştur. Daha fazla çalışma yapılarak, öğrencilerin sınıf dışındaki 

deneyimlerine odaklanmak gerektiği sonucuna varılmıştır. 
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Jarvis and Pell (2005) tarafından, 10 ve 11 yaşlarında İngiltere Ulusal Uzay 

Merkezi’ni ziyaret eden 300 öğrenciyle gerçekleştirilen çalışmada, öğrencilerin 

uzay ve bilime karşı tutumları araştırılmıştır. Öğrencilerin tutumlarını ölçmek için 

geziden bir ay önce nicel bir ölçme aracı uygulanmış ve öğrencilerle görüşmeler 

yapılmıştır. Öğrenciler gezi sırasında gözlemlenmişlerdir. Geziden bir hafta sonra 

tutum ölçeği uygulanmış, öğrenciler ve öğretmenleriyle görüşmeler yapılmıştır. 

Geziden iki ay ve dört ay sonra tutum ölçeği uygulanmış, öğrenciler ve 

öğretmenleriyle görüşmeler yapılmıştır. Gözlemler sonucunda, öğrencilerin ne 

yapacakları ile ilgili seçim yapmakta zorlanmaları nedeniyle yetişkin bir rehbere 

ihtiyaç duyduklarını ortaya koymaktadır. Elde edilen sonuçlar öğrencilerin gezi 

sonrasında uzaya ve bilime karşı olumlu tutum geliştirdiğini göstermektedir. 

Lindemann-Matthies and Kamer (2006) tarafından gerçekleştirilen çalışmada 

hayvanat bahçesinde yer alan dokunmatik masaların ziyaretçiler üzerindeki etkisi 

incelenmiştir. Çalışmada, dokunmatik masaların, hayvanat bahçesi ziyaretçilerine 

sunulmak için yeni bir yaklaşım olduğu ve profesyoneller ya da gönüllüler 

tarafından oluşturulan, sergilerle ilgili bilgilerin yer aldığı küçük sergiler sunumu 

olduğu belirtilmektedir. Araştırmada, dokunmatik masaların hayvanat bahçesine 

ziyarete gelenlerin öğrenmeleri üzerindeki etkisi araştırılmak istenmiştir. 600’den 

fazla ziyaretçinin katıldığı altı hafta süren çalışmada, bu modern yaklaşımın 

oldukça başarılı olduğu, ziyaretçilerin biyoloji ve ekoloji gibi alanlarda daha fazla 

bilgi edinmek için dokunmatik masaları kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.  

Rennie and Williams (2006) etkileşimli bir bilim merkezi ve geleneksel bir müzede 

paralel bir çalışma yürütmüşlerdir. Bilim merkezi ve müzeyi ziyaret eden 

yetişkinlerin, bilim hakkında ve bilimle bağlantılı deneyimleri sonucunda neler 

öğrendikleri ile ilgili araştırma yapmışlardır. Yetişkin ziyaretçilerin bilimsel 

okuryazarlığını saptamak amacıyla, 2002 yılında etkileşimli bilim merkezinde 

yaptıkları bir çalışma için geliştirmiş oldukları bir ölçekten yararlanmış ve öntest ve 

sontest olarak ziyaretçilere uygulamışlardır. Ancak müzeyi ziyaret edenler 

arasında karşılaştırma yapılabilecek bir grup oluşmamıştır. Elde edilen sonuçlar, 

müze ve bilim merkezlerinin, ziyaretçilerin bilim ve bilime bağlı deneyimleri için 

geniş olanaklar, konular sunduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Anderson and Nashon (2007) tarafından, 11-12 yaşlarında bulunan fizik 

öğrencilerinin üstbilişlerinin, öğrencilerin hareket konusundaki kavramsal 

anlamaları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, lunapark fizik programı 

içinde, öğrencilerin konu ile ilgili işbirlikçi gruplarda çalışmaları araştırılmıştır. 

Öğrenciler lunaparka götürülmüş ve lunaparkta dört saat zaman geçirmişlerdir. Bu 

zamanın iki saati öğrencilerin kendi özel amaçları için ayrılmıştır. Nitel ve nicel veri 

toplama araçlarının kullanıldığı çalışmada, bireysel öğrenmede, üstbiliş yapısının, 

öğrencilerin kavramsal öğrenmelerinde büyük bir etkiye sahip olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Bozdoğan (2007)’ın, bilim ve teknoloji müzelerinin fen öğretiminde yeri ve önemi 

isimli çalışması iki bölümden oluşmaktadır. Betimleme yönteminin kullanıldığı ilk 

bölümde, bilim ve teknoloji müzelerine yapılan gezilerin sıklığı, gezilerde 

karşılaşılan sorunların betimlenmesi, bu sorunlara çözüm yolları getirilmesi ve fen 

öğretiminde kullanılmasının arttırılması amaçlanmıştır. İkinci bölüm ise deneysel 

desene göre planlanmış ve bilim ve teknoloji müzelerinin, tesadüfi örnekleme 

yoluyla seçilen iki ilköğretim okulunda eğitim gören ikinci kademe öğrencilerinin 

fene karşı ilgileri ve akademik başarıları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırma 

kapsamında öğrenciler, Enerji Parkı ve Feza Gürsey Bilim Merkezi’ne geziye 

götürülmüşlerdir. Araştırma sonucunda; 

 Ankara’da bulunan bilim ve teknoloji müzelerine yapılan gezilerin büyük 

oranda okullar tarafından gerçekleştirildiği, ailelerin çocuklarıyla birlikte 

müzeye gitme oranlarının düşük olduğu belirlenmiştir. Müzelere gidilememe 

nedenleri, okulların ve öğrencilerin maddi imkânsızlıkları, ulaşım için araç 

sağlanamaması, bürokratik işlemlerin fazlalığı, öğretim programının ağır 

olması, aile bireylerinin yoğun çalışma temposu, eğitimsizlik ve ilgisizlik 

olarak belirlenmiştir. 

 Feza Gürsey Bilim Merkezi ve Enerji Parkı’nda yer alan araç gereçlerin ve 

etkinliklerin öğrencilerin fen konularına karşı ilgilerini ve akademik 

başarılarını geliştirmede ve devamının sağlanmasında önemli bir etkiye 

sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca üç deney grubunda da 

öğrencilerin akademik başarılarının öğrencilerin ilgi puanlarının yordayıcısı 

olmadığı görülmüştür. 
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Çıldır (2007), genel tarama modeli ile nitel araştırma tekniği kullandığı 

araştırmasında, müzede yetişkin eğitimi konusunda çalışmıştır. Feza Gürsey Bilim 

Merkezi’nde öğretmenlerle yapılan çalışmada araştırmacı, katılımcı gözlem 

yapmış ve öğretmenlere anket uygulamıştır. Elde edilen sonuçlar, Feza Gürsey 

Bilim Merkezi’nin yetişkin eğitimi uygulaması için uygun bir kurum olduğu 

yönündedir. Öğretmenlerin etkinlikten olumlu yönde etkilendikleri belirlenmiştir. 

Kısa (2008), İstanbul’da bir bilim merkezini ziyaret eden öğrencilerin kazanımlarını 

arttırmak amacıyla literatürdeki önerileri ve uyarıları temel alarak bir bilim merkezi 

öğrenme paketi geliştirmiş ve bu paketi bilim merkezinde uygulamıştır. Biri devlet 

okulu diğeri bir özel okul olmak üzere iki okulun 6. ve 7. sınıf öğrencileri ile 

gerçekleştirilen çalışmada, öğrencilerin “Kuvvet ve Hareket: Temel Kavramlar 

Testi”nden uygulama öncesi ve uygulama sonrası aldıkları puanlar arasında 

anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur. Uygulanan “Öğrenme Durumları Ölçeği” 

puanları devlet okulu öğrencilerinin kendi öğrenme durumları ile ilgili olumlu 

bildirimde bulunduklarını belirlemiştir. Devlet okulu öğrencileri özel okul 

öğrencilerine göre kendi öğrenme durumları ile ilgili daha olumlu bildirimde 

bulunmuşlardır. 

Utku (2008) tarafından ilköğretim 5. sınıf düzeyi sanat eğitiminde müze eğitiminin 

öğrencilerin tutumlarına etkisinin araştırıldığı bir çalışmada, deneysel desenlerden 

tekrarlı ölçümler deseni kullanılmıştır. Araştırma bir devlet okulu ve bir özel okulda 

okuyan toplam 90 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmanın yürütüldüğü öğrencilerin 

50’si devlet okulunda, 40’ı özel okulda öğrenim görmektedir. MEB’in Görsel 

Sanatlar Programı ile özel okul tarafından yapılandırmacı yaklaşıma göre 

hazırlanan program karşılaştırıldığında, özel okul tarafından hazırlanan MEB 

tarafından onaylanmış programın müze eğitimi kapsamında, kazanımları ve 

etkinlikleri bakımından daha etkili sonuçlar verdiği, içeriğinin daha olumlu 

tutumlara neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Akyüz (2009)’ün sanayi müzelerinin tarih öğretiminde kullanılması ile ilgili yaptığı 

araştırmada ilköğretim öğrencileri ile çalıştığı görülmektedir. Rahmi Koç Sanayi 

Müzesi’nde gerçekleştirilen çalışmada, her objenin, farklı yapısı, tarihi ve özellikleri 

ile ayrı öğretim tekniklerinin kullanımına olanak vermiş olduğu ve bu çalışmalar 
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sonunda öğrencilerin birden fazla beceri geliştirmelerinin sağlandığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Karadeniz (2009) tarafından yapılan “Dünyada çocuk müzeleri ile bilim, teknoloji 

ve keşif merkezlerinin incelenmesi ve Türkiye için bir çocuk müzesi modeli 

oluşturulması” adlı çalışmada, çocuk ve gençlerin kültürel kimliğine sahip çıkan, 

evrensel değerlere saygılı, araştıran, sorgulayan ve bilimin takipçisi olarak 

yetişmesine katkı sağlayan çocuk müzelerine Türkiye’de önemle ihtiyaç duyulduğu 

vurgulanmaktadır ve bir çocuk müzesi modeli oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Lewalter and Geyer (2009), çalışmalarında müzelerin öğrencilerin durumsal ilgileri 

üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla 227 öğretmene, doğa bilimleri ile ilgili 

hedefler ve müzelere gerçekleştirilen okul gezilerini içeren anketi posta yoluyla 

uygulamışlardır. Ayrıca yedinci ve sekizinci sınıfta öğrenim gören 344 öğrenciye, 

gezi süresince durumsal ilgileri ve gezinin düzenlenişi ile ilgili bakış açılarını tespit 

etmek amacıyla yazılı soruların bulunduğu bir anket uygulamışlardır. Araştırma 

sonucunda müzelerin öğrenme ortamı olarak kullanılmasının yüksek düzeyde 

motivasyon sağladığı ortaya konmaktadır. 

Şentürk (2009) tarafından gerçekleştirilen araştırmada, iki yöntem kullanılmıştır. 

Yarı deneysel yöntemin kullanıldığı ilk bölümde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Bilim Merkezi’nin (ODTÜ BM), 11-14 yaş aralığında 6. sınıfta eğitim gören 

öğrencilerin bilime yönelik tutumları üzerindeki etkisi (öğrencilerin tutum ölçeğinin 

altı boyutuna yönelik tutumları üzerine etkisi) incelenmiştir. İkinci bölümde zayıf 

deneysel yöntem kullanılarak öğrencilerin bilime yönelik tutumları cinsiyetlerine, 

sınıf seviyelerine ve fen ve teknoloji dersindeki başarı puanlarına göre 

belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar, bilim merkezlerinin öğrencilerin 

bilime yönelik tutumlarını arttırmada oldukça etkili bir yol olduğunu göstermektedir. 

Taşoğlu (2010) çalışmasında, okul dışı etkinliklerin coğrafya öğretiminde 

dokuzuncu sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına etkisini araştırmıştır. 10 

öğrenci kontrol grubunda, 10 öğrenci deney grubunda yer almaktadır. Deney 

grubundaki öğrencilere coğrafya dersi öğretim programı içerisinde yer alan “insan 

ve çevre” başlıklı ünite okul dışı etkinlik olarak verilirken, kontrol grubunda yer alan 

öğrencilere okul dışı etkinlik yaptırılmadan eş zamanlı olarak sadece sınıf içinde 
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insan ve çevre ünitesi ele alınmıştır. Verilerin analizinde Mann Whitney U testi 

kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlarda okul dışı etkinliklerin, öğrencilerin coğrafya 

dersi başarılarına ve coğrafya dersine karşı tutumlarına olumlu katkılar sağladığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Bonderup Dohn (2011) bir akvaryum gezisi sırasında üniversite öğrencilerinin 

durumsal ilgilerinin değişimini araştırmak amacıyla yaptığı çalışmada, gözlem, 

görüşme ve video kaydını kullanmıştır. Öğrencilerin ilgilerini harekete geçiren beş 

durumsal değişken belirlemiştir. Bunlar: sosyal ilişki, uygulama, sürpriz, yeni bir 

şey (acayiplik) ve bilgi kazanımıdır. Ayrıca bulgular sonucunda, gezi sırasında 

öğrencilerin birçok durumsal ilgisinin harekete geçtiği ve öğrencilerde konuya karşı 

olumlu duygular geliştiği saptanmıştır. 
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3. YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırmanın yöntemi ve deneysel deseni, deneysel işlem 

basamakları, çalışma grupları tanımlanarak; kullanılan veri toplama araçlarının 

geliştirilmesi, verilerin toplanması ve verilerin analizinde kullanılan istatistiksel 

yöntemlere yer verilmektedir. 

3.1. Araştırmanın Yöntemi ve Deneysel Deseni 

Araştırma, öntest sontest kontrol gruplu yarı deneysel desendir. Grup seçimi 

yapılırken, öğrencilerin bir önceki dönem fizik dersi başarı notları 

değerlendirilmiştir. Buna göre mümkün olduğunca benzer özellikte olan gruplar 

tercih edilmiştir. Araştırmanın deneysel desenine ait bilgiler Çizelge 3.1’de 

özetlenmektedir. 

Çizelge 3.1. Araştırmanın deneysel desenine ilişkin bilgiler 

  
Kontrol 
Grubu  

Deney 
A 

Deney 
B 

Deney 
C 

Araştırma 
Kapsamında 
Uygulanan 
Öğretim Yöntemi 

Eleştirel Düşünme Öğretimi 
 

X 
 

X 

Okul Dışı Öğretim 
  

X X 

Araştırmada 
Kullanılan 
Nicel Veri  
Toplama Araçları  

EDEÖ (Öntest-Sontest) X X X X 

FTÖ (Öntest-Sontest) X X X X 

Araştırma 
Sürecinde Kullanılan 
Nitel Veri  
Toplama Araçları 
 

Gözlem formu X X X X 

Günlükler   X X 

Gezi öncesi ve  
sonrası görüşmeler 

  X X 

Çizelge 3.1’de sembolleri verilen nicel veri toplama araçları aşağıdaki gibidir: 

EDEÖ: Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği 

FTÖ: Fizik Dersi Tutum Ölçeği 

Araştırma, Kontrol grubu, Deney A, Deney B ve Deney C olmak üzere dört grup ile 

gerçekleştirilmiştir. Deneysel işlemden önce öntest olarak tüm gruplara, eleştirel 

düşünme eğilim ölçeği (EDEÖ) ve fizik dersine yönelik tutum ölçeği (FTÖ) 

uygulanmıştır. Deneysel işlemin sonunda gruplara son test olarak EDEÖ, FTÖ 

tekrar uygulanmıştır. 
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Bütün gruplarda MEB Dokuzuncu Sınıf Fizik Öğretim Programı’nda belirtilen ünite 

ve konu sırası takip edilmiş, bilgi kazanımlarına bağlı kalınmıştır. Araştırmada dört 

grup bulunmaktadır: 

Kontrol grubunda fizik dersi, öğretim programında öngörülen yöntem ve tekniklerle 

yürütülmüştür. 

Deney A grubunda fizik dersi, eleştirel düşünme öğretimi esas alınarak 

yürütülmüştür.  

Deney B grubunda, okul dışı öğretim yöntemi uygulanmıştır. 

Deney C grubunda fizik dersi, okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklenen eleştirel 

düşünme öğretimi uygulanarak yürütülmüştür. 

Araştırmanın yapıldığı gruplarda sınıf içi eleştirel düşünme öğretimi ders öğretmeni 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Okul dışı öğretim etkinliklerinin uygulaması ağırlıklı 

olarak, kurumlardaki görevli uzmanlar tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada, süreç içerisinde, tüm gruplarda yürütülen derslerde, eleştirel 

düşünme stratejilerinin öğretmen tarafından kullanımının değerlendirilmesi 

amacıyla “Öğretmen Gözlem Formu”ndan yararlanılmıştır. Okul dışı etkinliklerin 

gerçekleştirildiği Deney B ve Deney C grubu öğrencilerinin %20 si ile ön 

görüşmeler ve son görüşmeler yapılmıştır. Deney B ve Deney C’de yer alan tüm 

öğrencilerden okul dışı uygulamalar sonrasında, etkinlikler ile ilgili günlük 

yazmaları istenmiştir. Okul dışında gerçekleştirilen etkinlikler, araştırmacı 

tarafından kamera ile kaydedilmiştir. 

3.2. Deneysel İşlem Basamakları 

Araştırmada üç deneysel işlem basamağı uygulanmıştır. 

 Sınıf içinde eleştirel düşünme öğretimi 

 Okul dışı öğretim 

 Okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklenen eleştirel düşünme öğretimi 
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3.2.1. Eleştirel düşünme öğretimi 

2009-2010 bahar dönemi boyunca süren araştırmada, Deney A ve Deney C 

grubunda yer alan öğrencilerle, dokuzuncu sınıf fizik dersi öğretim programında 

bulunan kuvvet-hareket ve elektrik-manyetizma konularında, sınıf içerisinde içerik 

temelli eleştirel düşünme öğretimi yapılmıştır. Planlanan içerikle birlikte eleştirel 

düşünmenin de öğretildiği içerik temelli eleştirel düşünme yaklaşımında, eleştirel 

düşünme becerileri ve stratejileri ünitelerin içeriklerine entegre edilmiştir. Eleştirel 

düşünmenin geliştirilmesi için Paul, Weil, et al. (1990) tarafından tanımlanan, 

eleştirel düşünmeye ilişkin stratejiler temel alınmıştır. Dersler, ders öğretmeni 

tarafından yürütülmüştür. Bu çerçevede bir öğretmen kılavuz kitapçığı 

hazırlanmıştır. Kitapçıkta, eleştirel düşünme, eleştirel düşünme eğilimleri ve 

eleştirel düşünmenin geliştirilmesi için kullanılan yöntemlerle, içerik temelli eleştirel 

düşünme öğretim yöntemine göre hazırlanmış kuvvet-hareket ve elektrik-

manyetizma konularına ait ders planları yer almaktadır. EK 1’de kılavuz içinde yer 

alan ders planlarına örnek verilmektedir. Hazırlanan ders planlarının, içerik temelli 

eleştirel düşünme öğretimi ve mevcut öğretim programında yer alan fizik 

konularına uygunluğuna dair, bir öğretmenden, iki fizik eğitimcisinden ve bir 

eleştirel düşünme alanında çalışan uzmandan görüş alınmıştır. Fizik dersi “Kuvvet-

Hareket” ve “Elektrik-Manyetizma” üniteleri ile ilgili öğrencilerin bilgi kazanımlarına 

bağlı olarak gerçekleştirilebilecek başlıca eleştirel düşünme stratejileri şöyledir 

(Paul, Binker, et al., 1990):  

S-1 Bağımsız düşünme 

S-6 Zihinsel cesareti geliştirme 

S-8 Zihinsel azmi geliştirme 

S-9 Düşünme becerisine güven duymayı geliştirme  

S-11 Benzer durumları karşılaştırma: İç görüleri yeni bağlamlara transfer etme  

S-13 Sorunları, sonuçları veya inançları açık hale getirme 

S-16 Bilgi kaynaklarının güvenirliğini değerlendirme  

S-17 Derinlemesine sorgulama: Temel ve önemli soruları sorma ve bu soruların 

devamlılığını sağlama  

S-18 Görüşleri, yorumları, inançları veya kuramları analiz etme ya da 

değerlendirme 

S-19 Çözümler üretme ya da çözümleri değerlendirme  
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S-21 Eleştirel okuma 

S-22 Eleştirel dinleme 

S-23 Disiplinler arası ilişki kurma 

S-29 Önemli benzerliklere ve farklılıklara dikkat etme  

S-30 Sayıltıları inceleme ve değerlendirme 

S-31 İlgili olmayan olgulardan ilgili olanları ayırt etme 

S-32 Akılcı çıkarımlar, kestirmeler veya yorumlar oluşturma 

S-33 Kanıtları ve iddia edilen olguları değerlendirme  

S-34 Çelişkileri fark etme  

S-35 Doğurguları ve sonuçları keşfetme 

Araştırma süresince geliştirilmeye çalışılan ve her ders planında yer alan eleştirel 

düşünme becerileri şöyledir: 

 Kaynakların güvenilirliğini belirleme 

 Olayların sebebini açıklayabilme 

 Bir olay ya da olguya bağlı olarak tahmin yapabilme 

 Benzerlikler yoluyla akıl yürütme 

 Olayları anlatmada (duruma göre) akıl yürütebilme  

Ders planları, eleştirel düşünme stratejilerinin kuvvet-hareket ve elektrik-

manyetizma ünitelerinin kazanımlarına entegre edilmesiyle, araştırmacı tarafından 

hazırlanmıştır: 

İçerik temelli eleştirel düşünme öğretiminin fizik dersinde gerçekleştirilebilmesi için 

izlenen basamaklar aşağıdaki gibidir: 

 Ortaöğretim dokuzuncu sınıf fizik dersi öğretim programının incelenmesi, 

 Fizik dersinde işlenecek konuların kazanımlarının belirlenmesi, 

 Eleştirel düşünme stratejilerinin incelenerek, konulara ait kazanımlarla birlikte 

gerçekleştirilebilecek olanların belirlenmesi 

 Bu stratejilere bağlı olarak geliştirilmek istenen eleştirel düşünme 

becerilerinin belirlenmesi, 
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 Konuya ait sürenin belirlenmesi, 

 Derse giriş etkinliklerinin belirlenmesi, 

 Belirlenen eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilebilmesi için 

kullanılabilecek yöntem/tekniklerin belirlenmesi, 

 Gerekli ders araç gereçlerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi, 

 Ders süreci boyunca sorulacak soru gruplarının seçilmesi ve buna bağlı 

olarak soruların hazırlanması, 

 Tamamlayıcı çalışmaların belirlenmesi. 

Derse giriş etkinliklerinde, gönüllü öğrenciler, fizik ile ilgili merak ettikleri konuları 

araştırıp gelerek hazırladıkları slayt gösterisini, her dersin ilk on dakikasında sınıfta 

sunmuşlardır.  

Dersin yürütülmesi sırasında, öğrencilere konu ile ilgili hazırlanan çalışma 

yaprakları dağıtılmıştır. Öğretmenin rehberliğinde, öğrenci merkezli olarak 

yürütülen derslerde daha çok sorgulama yöntemine ağırlık verilmiş ve tartışma 

yöntemi tercih edilmiştir. Dersin yürütülmesi sırasında, özellikle “neden” sorusu 

temel alınarak hazırlanmış Sokratik soru grupları kullanılmıştır (Paul, Binker, et al., 

1990). Konu ile ilgili görüşünü bildirmek isteyen, sorulan soruları cevaplamak 

isteyen ya da soru sormak isteyen her öğrenciye söz hakkı tanınmaya çalışılmış, 

düşüncelerini -yanlış ya da doğru- ifade etmeleri için desteklenmişlerdir. 

Tamamlayıcı çalışmalarla ilgili olarak, dersin sonunda her öğrenciden konu ile ilgili 

sorulabilecek “en güzel soruyu” sormaları istenmiştir. Ayrıca, istekli öğrencilere 

proje çalışmaları verilmiştir. 

İçerik temelli eleştirel düşünme öğretiminin, fizik dersinde gerçekleştirilebilmesi 

için, kullanılan organizasyon şeması örneği Şekil 3.1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 3.1. İçerik temelli eleştirel düşünme öğretimi organizasyon şeması 

Eleştirel düşünme 
becerileri: 
-Olayların sebebini 
açıklayabilme 
-Bir olay ya da olguya 
bağlı olarak tahmin 
yapabilme 
-Benzerlikler yoluyla 
akıl yürütme 
-Olayları anlatmada 
(duruma göre) akıl 
yürütebilme 

Eleştirel düşünme stratejileri 
S-33. Newton kanunlarının geçerli olduğu durumları 
değerlendirme 
S-1. Referans noktası ifadesini kendine göre açıklama 
S-19. Bir yere göre hareketli olma durumunu açıklama 
S-22. Konum-yer değiştirme, hız-sürat kavramları 
hakkında açıklama yapan arkadaşlarını eleştirel dinleme 
S-29. Konum-yer değiştirme, hız-sürat kavramları 
arasındaki farklılıklara dikkat etme 
S-1. Konum-yer değiştirme, hız-sürat kavramlarını göre 
açıklama kendine göre açıklama 

Konuya ait kazanımlar: 
-Hareketin göreceli bir olgu 
olduğunu fark eder. 
-Konum, yer değiştirme ve hız 
kavramlarını açıklama 
 

Derse giriş etkinliği: Gönüllü 

öğrencilerin, Fizik ile ilgili merak 
ettikleri konuları araştırarak, 
hazırladıkları slaytları dersin ilk on 
dakikasında sınıfa sunması. 

Örnek sorular ve soru grupları: 
(2. Grup sorular ) 
Araçların sürekli yeşil ışığı yakalaması 
sağlanabilir mi?  
(5. Grup sorular) 
Bunun bizim için herhangi bir yararı olur mu? 
Olursa bu yararlar neler olabilir? 
(4. Grup sorular) 
Böyle bir yöntem bulunsa her zaman işe yarar 
mı? İşe yaramadığı durumlar olur mu?  

Ders araç gereçleri: Çalışma yaprakları 

 

Kullanılan yöntem ve teknikler: 
Anlatım, Sorgulama, Tartışma 

Konu: Gözlenebilir Dünya’nın Ölçekleri, Referans Noktası, Konum- Yer değiştirme- Yol, Hız-Sürat 

Süre: 4 ders saati 

Tamamlayıcı çalışma: 
Günün en güzel 
sorusunu soralım 

birlikte 
gerçekleştirilecek 

sonucunda elde 
edecekleri 

kazanmak 
için 

uygulanırken 
kullanılacak 
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3.2.2. Okul dışı öğretim etkinlikleri ve planlanması 

Okul dışı öğretim etkinlikleri kapsamında ilk uygulama, MTA Enerji Parkı’nda 

gerçekleştirilmiş olu, sırasıyla diğer uygulamalar, ODTÜ Bilim ve Teknoloji 

Müzesi’nde ve Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde yapılmıştır. ODTÜ Bilim ve 

Teknoloji Müzesi’ndeki etkinlikler iki ayrı kapsamda gerçekleştirilmiştir. Bunlardan 

ilki fizik deneylerinin yapıldığı uygulama, diğeri planetaryum etkinliğidir. Çizelge 

3.2’de gerçekleştirilen okul dışı öğretim etkinlikler ve ilişkili olduğu üniteler 

belirtilmiştir. 

Çizelge 3.2. Okul dışı öğretim etkinlikler ve ilişkili olduğu üniteler 

Etkinlik Ünite 

MTA Enerji Parkı  Madde ve Özellikleri 

Enerji 

Elektrik-Manyetizma 

ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi 

(Deney etkinliği) 

Kuvvet-Hareket 

Elektrik-Manyetizma 

Feza Gürsey Bilim Merkezi Kuvvet-Hareket 

Elektrik- Manyetizma 

ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi 

(Planetaryum etkinliği) 

Kuvvet-Hareket 

Okul dışı öğretim etkinliklerin planlanmasında, programda yer alan konu içerikleri 

ve konu sırası göz önünde bulundurulmaya çalışılmıştır. Bu nedenle, ilk olarak 

dokuzuncu sınıf programı incelenmiştir. Ancak, bilim merkezlerinin olanakları 

dahilinde, yoğunluğuna bağlı olarak randevu alınabilen tarihler nedeniyle, bazı 

uygulamalar, okulda izlenen konu sırası ile eş zamanlı gerçekleştirilememiştir. 

Örneğin, ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen, kuvvet ve hareket 

konusu ile ilişkilendirilen “Planetaryum Etkinliği”, kurumda Mayıs ayından sonra 

uygulanmaya başlaması nedeniyle en son gerçekleştirilebilmiştir.  

Ayrıca okul dışı öğretim etkinliklerinde, bilim merkezlerinde bulunan deney setleri 

kuvvet-hareket ve elektrik-manyetizma konuları dışında konuları da içermektedir. 

Ağırlıklı olarak bu konularla ilgili deney setleri seçilmiş olsa da, bu konular dışında, 
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2009-2010 güz dönemi dokuzuncu sınıf fizik dersi konularını içeren deney setleri 

kullanılmış ve bu konularla ilgili bilimsel etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 

Gerçekleştirilen okul dışı öğretim etkinlikleri de eleştirel düşünmeyi destekleyici 

şekilde yürütülmüştür. Okul dışı bilimsel etkinlikler, eleştirel düşünme becerileri 

temel alınarak planlanmıştır. 

MTA Enerji Parkı, Feza Gürsey Bilim Merkezi ve ODTÜ Bilim ve Teknoloji 

Müzesi’nde gerçekleştirilen uygulamalardan önce uzmanlarla görüşmeler 

yapılarak, çalışmanın amacı hakkında bilgi verilmiştir.  

Enerji Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikler, kurumda çalışan uzmanların 

rehberliğinde yürütülmüştür. Uygulama öncesinde uzmanlara araştırma ve 

araştırmanın amacı hakkında bilgi verilmiştir. Bu doğrultuda, Enerji Parkı’nda 

gerçekleştirilen etkinlikte soru cevap yöntemi ağırlıklı olarak kullanılmıştır.  

ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinliklerde, uzman ve 

araştırmacı uygulanacak öğretim yöntemi üzerinde ortak çalışma yürütmüştür. 

Müzede yer alan deney setlerine bağlı kalınmış, ancak ağırlıklı olarak kuvvet ve 

hareket ile elektrik ve manyetizma konusunu içeren deney setleri kullanılmıştır. 

Uygulama öncesinde, araştırmacı tarafından eleştirel düşünme becerilerini temel 

alan ders planı hazırlanmış, sorulacak sorular ve tartışılacak konular belirlenmiştir. 

ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi’nde deney etkinliği ve planetaryum etkinliği olmak 

üzere iki farklı uygulama gerçekleştirilmiştir. Her iki uygulama öncesinde uzman ve 

araştırmacının ortak çalışmasıyla, etkinliklere ve uygulanacak yöntemlere karar 

verilmiştir. Ders programındaki konu içerikleri göz önünde bulundurularak, özellikle 

kuvvet ve hareket ile elektrik ve manyetizma konularını içeren deney setleri, 

araştırmacı ve uzman tarafından birlikte seçilmiş ve uygulama öncesinde uzman, 

eleştirel düşünme stratejileri ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi için 

uygulanan yöntemler hakkında bilgilendirilmiştir.  

ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinlikler araştırmacı 

tarafından planlanmıştır. Tüm okul dışı etkinlikler için uygun zaman belirlenerek, 

kurumlardan randevu alınmıştır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ve öğrenci 

velilerinden gerekli izinler alınarak, gezilerin gerçekleştirilmesi için koşullar 

oluşturulmuştur.  
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Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikler, üç bölüm halinde 

gerçekleştirilmiştir. İlk iki bölüm etkinlikleri, kurumda çalışan uzmanların 

rehberliğinde yürütülmüştür. Birinci bölümde gruplar toplu olarak etkinliklere 

katılmış, ikinci bölümde altı-yedi kişilik gruplar halinde uzmanlarla, deney setlerinin 

başında çalışılmıştır. Üçüncü bölümde, öğrenciler serbest bırakılmış ve 

araştırmacının kontrolünde deneylerini gerçekleştirmişlerdir. Bu bölümde 

araştırmacı, öğrenciler deneyleri yaparken, öğrenmeleri ile ilgili olarak öğrencilere 

sorular yöneltmiştir.  

3.2.2.1. MTA Enerji Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikler 

Enerji Parkı’nda gerçekleştirilen uygulama, okul dışı bilimsel etkinliklerin 

gerçekleştirilmesi sırasında karşılaşılabilecek aksaklıkların tespiti, alınabilecek 

önlemler ve grup dinamiği açısından önemlidir. Okul dışı ortamlarda yapılacak 

diğer çalışmalara ön hazırlık bağlamında düşünülen bu uygulamada, öğrencilerin 

okul dışı ortamlara uyum sağlaması amaçlanmıştır. Uygulama öncesinde, ders 

öğretmeni ve kurumda çalışan uzmanlarla ön çalışma yapılmıştır.  

Uygulamada, çalışmanın gerçekleştirileceği iki deney grubu, 29 öğrenci Deney B 

ve 29 öğrenci Deney C’de olmak üzere toplam 58 öğrenci, aynı gün ve saatte 

Enerji Parkı’na götürülmüş ve uygulama ağırlıklı olarak kurumdaki uzmanlar 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Enerji Parkı’nda yapılan uygulama, öğrencilerin iki 

gruba ayrılmasıyla, iki uzman rehberliğinde, bir öğretmen ve bir araştırmacı 

eşliğinde yürütülmüştür. Enerji Parkı’nda madde ve özellikleri, enerji ve elektrik-

manyetizma konuları ele alınmıştır. 

Uygulama öncesinde, ders öğretmeninin önderliğinde öğrencilerin konu hakkında 

tartışmaları sağlanmış, bu amaçla öğrencilere enerji eldesi ile ilgili bir animasyon 

izletilmiştir. Ayrıca öğrencilere, gezi öncesinde ve sonrasında, enerji konusu ile 

ilgili hazırlanan açık uçlu sorular yöneltilmiş ve cevaplandırmaları istenmiştir. 

Hazırlanan açık uçlu soruların enerji konusuna uygunluğu ile ilgili alanında uzman 

üç fizik eğitimcisinden görüş alınmıştır. 

Enerji Parkı’ndaki uygulamada gruplar, evimizde tasarruf bölümü, madenlerimiz, 

yenilenebilir enerji kaynaklarımız olan biyoenerji, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, 
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jeotermal enerji ve hidroenerji stantlarında bulunan maketleri görmüş, panoları 

incelemiş, rehberlerle etkileşimli olarak bilgi almışlardır.  

Hidroenerji standında, hidroelektrik santral maketini inceleyerek, barajlarda elektrik 

enerjisinin elde edilmesi ve hidroelektrik santrallerde enerji dönüşümü hakkında 

bilgi sahibi olmuşlardır. Nükleer enerji üretim yöntemlerinin anlatıldığı ve reaktör 

maketinin yer aldığı nükleer enerji standında nükleer enerji, radyasyondan 

korunma yöntemleri, çevre ve nükleer enerji ilişkisi ile ilgili sorularını uzmanlara 

yönelterek bilgi edinmişlerdir.  

Ayrıca müzenin açık olan bölümünde kömür maden ocakları modellerini gezerek, 

madencilerin çalıştıkları ortamı görmeleri sağlanmıştır. Petrol ve petrolün 

çıkarılması ile ilgili bilgi alarak, petrol çıkarılmasında kullanılan aletleri ve 

çalışmalarını gözlemlemişlerdir. Gerçek bir petrol arama kulesi görmüş, ham 

petrolün rengi ve kokusunu test etmişlerdir. 

Müzenin kapalı bölümünde sergilenen bor, perlit ve kömür gibi madenleri yakından 

görmüş ve doğalgaz ve doğalgazın ülkemize getirilmesi ile ilgili bilgi almışlardır. Bu 

süreçte öğrenciler sormak istedikleri soruları uzmanlara yöneltmiş ve ayrıca 

uzmanlar tarafından onlara yöneltilen soruları cevaplamışlardır.  

Uygulamada bazı gösteri deneyleri gerçekleştirilmiştir. Enerji dönüşümleri ile ilgili, 

mekanik enerjisinin elektrik enerjisine ve elektrik enerjisinin mekanik enerjiye 

dönüşmesi, içten yanmalı motorların ve Van de Graff jeneratörünün çalışması 

gösterilmiştir (Bkz Şekil 3.2).  

Öğrenciler kendilerinin yapabilecekleri deneylerin olduğu bölümde, uzmanların 

eşliğinde deneyleri yapmış ve sorularını yöneltmişlerdir. Bu deneylerden bazıları, 

ellerinizle pil oluşturun ve halkayı metalden geçirebilme deneyleridir. Uygulama 

sonrasında okulda ders öğretmeni ve öğrenciler karşılıklı soru-cevap ve tartışma 

yöntemi ile geziyi değerlendirmişlerdir. 
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Şekil 3.2. MTA Enerji Parkı’nda gerçekleştirilen örnek etkinlikler 

Geziye katılan öğrencilerin yaklaşık %20’si ile gezi öncesinde ve sonrasında yarı 

yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Gezi sonrasında geziye katılan her 

öğrenciden gezi ile ilgili günlük yazmaları istenmiştir. 

3.2.2.2. ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen deneyler 

ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen uygulamada, Bilim ve 

Teknoloji Müzesi’nin kapasitesi nedeniyle, aynı uygulama iki deney grubu (Deney 

B ve Deney C) için farklı zamanlarda yapılabilmiştir. Deney B grubu öğrencilerinin 

28’i, Deney C grubu öğrencilerinden 28’i, toplam 56 öğrenci etkinliğe katılmıştır. 

ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi’nde yapılan uygulama araştırmacının hazırladığı 

plan dahilinde gerçekleşmiştir. Uygulama öncesinde, müzede bulunan 

deneylerden ağırlıklı olarak ders programı içeriğine uygun olanlar, uzman ve 

araştırmacı tarafından belirlenmiş, bu deneylerle ilgili öğretim şekli üzerinde 

çalışılmıştır.  

Soru-cevap tekniği kullanılarak hazırlanan etkinlik programı çerçevesinde uzman, 

her adımda sorulacak sorular ve izlenecek yol hakkında bilgilendirilmiştir. 

Hazırlanan planda eleştirel düşünme stratejileri konuya entegre edilmiştir. Genel 

olarak, öğrencilerin gözlem yapması, gözlem sonuçları üzerinde düşünmeleri ve 

sorulara cevap aramaları, olayların nedenlerinin tartışılması, günlük yaşamla ilişki 

kurabilmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Eleştirel düşünme becerilerini kazanmaları 

için gerekli ortam oluşturulmaya çalışılmıştır. Öğrencilerin kendilerini rahat 

hissetmeleri önemsenerek, her birinin katılımı ve kendilerini açık ve net bir şekilde 

ifade edebilmeleri sağlanmaya çalışılmıştır.  
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Uygulama kurum uzmanı tarafından yürütülmüştür. Uygulamaya başlamadan 

önce, öğrencilerin ortama uyum sağlayabilmeleri için, öncelikle öğrencilere 

seçecekleri meslekler ve okumak istedikleri üniversiteden beklentilerinin neler 

olduğu sorulmuştur. İkinci adımda, uygulama ile ilgili genel bir açıklama yapılmış 

ve temel prensiplerin önemi üzerinde durulmuştur.  

Öğrencilerin dikkatini çekmek amacıyla, giriş etkinliği olarak robot gösterisi 

gerçekleştirilmiştir. Bu robot programlanarak, robota istenilen hareketler 

yaptırılabilmektedir. Bilgisayarda hareketler dizini oluşturularak komutlar 

verilmektedir. Gerekli komutların programlanması ile yürüme, koşma, eğilme, takla 

atma gibi birçok hareketi yapabilmektedir. Robot gösterisinden sonra, robotların 

nerede kullanılabileceği ve neden bu alanlarda robotların kullanılmasının tercih 

edildiği üzerine öğrencilerden fikir yürütmeleri istenmiştir. 

 

Şekil 3.3. ODTÜ BTM’de gerçekleştirilen etki-tepki deneyi 

Daha sonra deney etkinliklerine başlanmıştır. İlk olarak etki-tepki deneyi 

gerçekleştirilmiştir (Bkz. Şekil 3.3). Bu düzenek karşılıklı iki sandalye, 

sandalyelerin üzerinde hareket ettiği bir ray sistemi ve bir toptan oluşmaktadır. 

Sandalyelere karşılıklı oturan iki kişi topu birbirine doğru atarken öne uyguladığı 

kuvvet kadar raylı sistemde geriye hareket etmektedir. Burada amaç etki-tepki 

yasasını eğlenerek öğrenmektir. Öğrencilerden iki tanesi sandalyelere oturarak 

topu birbirlerine atmıştır. Bu sırada diğer öğrenciler olayı gözlemlemiş ve rehberin 
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yönelttiği soruları cevaplamaya çalışmışlardır. Bu düzenek üzerinde, Newton’un 

birinci, ikinci ve üçüncü hareket yasası tartışılmıştır.  

Newton’un üçüncü hareket yasasından (etki-tepki) hangi alanlarda yararlanıldığı 

ve bununla ilgili olarak roketler hakkında, asansörde ağırlık değişimi hakkında, 

roketlerde yer çekimi kuvvetinin insan üzerindeki etkisi hakkında öğrencilerden fikir 

yürütmeleri istenmiştir. Aynı zamanda öğrencilerden, Dünya üzerinde, yer çekimi 

kuvvetinin etkisinin ortadan kaldırıldığı bir düzeneğin nasıl kurulabileceğini 

düşünmeleri istenmiş ve bunun üzerinde tartışılmıştır. 

“Newton’un Beşiği” deney düzeneğinde, durgun enerji ve hareket enerjisi üzerinde 

durulmuştur (Bkz. Şekil 3.4). Düzenek üzerinden enerji korunumu anlatılmak 

istenmiştir. Uzman düzeneğin içinde yer alan en baştaki topu çekerek serbest 

bıraktığında, karşı taraftan kaç tane topun hareketleneceği ile ilgili öğrencilerden 

fikir yürütmelerini istemiştir. 

 

Şekil 3.4. ODTÜ BTM’de gerçekleştirilen Newton’un beşiği deneyi 

Daha sonra bu durumu gözlemlemeleri sağlanmıştır. Bunu sırasıyla baştan iki top, 

baştan üç top, baştan dört topun serbest bırakılmasıyla karşı taraftan 

hareketlenecek top sayılarının ne olacağı sorgulanmış ve gözlemlemeleri 

sağlanmıştır. Bunun nedenleri üzerinde tartışılmıştır. 
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“Tırmanan Koni” deneyinde kuvvet ve yerçekimi kuvveti tartışılmıştır. Bütün 

cisimler yerçekiminden dolayı bir ağırlığa sahiptir. Ağırlıklarından dolayı eğik 

düzlem üzerinde yukarıdan aşağıya doğru yuvarlanır. Uzman “tersi mümkün 

müdür” sorusunu sorarak öğrencilerin dikkatini tırmanan koni üzerine çekmiştir. 

Öncelikle koninin hiçbir manyetik özelliği olmadığını öğrencilere göstermiş ve 

ardından deneyi yaparak, öğrencilerin koninin hareketini gözlemlemelerini 

sağlamıştır. Öğrencilerden bu hareketin nasıl mümkün olabileceğini düşünmelerini 

istemiştir. Öğrenciler düşüncelerini paylaşmış ve doğru yanıtı bulmaya 

çalışmışlardır. Bunun için, yer çekimi kuvvetinden ve yer çekimi kuvvetinin cisimler 

üzerindeki etkisinden yola çıkılarak, ağırlık merkezi üzerinde durulmuştur. Deney 

düzeneğindeki koninin şekli, düzgün şekilli cisimlerin ağırlık merkezinin ve 

dolayısıyla koninin ağırlık merkezinin nerede olduğu öğrencilere sorulmuştur. 

Yapılan deneyde amaç, öğrencilerin, yer çekimi kuvvetinin cisimlerin ağırlık 

merkezine etki ettiği sonucuna ulaşmalarını sağlamaktır. Eğimli yüzey cismi 

tırmanıyor olarak algılamamıza neden olmaktadır. Seviyesi değişmeyen cismin 

ağırlık merkezinin yeri değişmektedir. Koninin ağırlık merkezinin yukarı hareket 

etmesi, genişleyen ve uçlara doğru incelen yüzey nedeniyle, koni yukarı doğru 

hareket ediyor olarak algılanmaktadır. Tırmanan koni deney düzeneği Şekil 3.5’te 

görülmektedir. 

 

Şekil 3.5. ODTÜ BTM’de gerçekleştirilen tırmanan koni deneyi 
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Palangalarla ilgili yapılan başka bir deneyde, çok ağır cisimlerin az kuvvet 

uygulanarak nasıl kaldırılabileceği sorgulanmıştır. Bir öğrenci makara sistemi 

içinde yer alan oturağa oturarak başka bir öğrenci tarafından yukarıya kaldırılmaya 

çalışılmıştır. Diğer öğrenciler bu olayı gözlemleyerek öğrencinin kaldırılabilmesi 

için diğer öğrencinin uygulaması gereken kuvvetin makaralar yardımıyla ne kadar 

azaldığı ile ilgili sorulara yanıt vermeye çalışmışlardır. 

Merkezcil kuvvetin ele alındığı başka bir deneyde, öğrencilerden, uzayda gök 

cisimlerinin başka bir gök cismi etrafında dolanabilmesini sağlayan hangi çeşit 

kuvvetler olduğunu cevaplamaları istenmiştir. Uyduların gezegen etrafında 

dolanırken dönme hızlarının gezegene olan uzaklıkla ilişkili olup olmadığı, daha 

dışarıda olan bir yörüngede dolaşan uydunun, iç yörüngede dolaşan bir uyduya 

göre hızının karşılaştırılması istenmiştir. Buradan yola çıkılarak jiroskop deneyi 

yaptırılmıştır. Bir öğrenci önce kolları açık bir şekilde dönmüş daha sonra 

dönerken kollarını kapatmıştır. Bu durumda dönüş hızı karşılaştırılmıştır. 

Öğrenciler fikirlerini sunmaları için cesaretlendirilmiş ve sorgulama, çıkarımda 

bulunma ve yorumlama becerileri ile ilgili soru grupları kullanılmıştır. 

Diğer bir deneyde, ses iletimi ile ilgili olarak, hava olmayan bir ortamda ses 

iletiminin olmayacağı üzerinde durulmuştur. Bunun üzerine rehber öğrencilere, 

uzayda hava olmamasına rağmen astronotlarla nasıl iletişim kurabildiğimizi 

sormuş ve öğrencilerin fikir yürütmelerini istemiştir. Daha sonra, bu konudan yola 

çıkılarak, yer çekimsiz bir ortamda astronotların nasıl yaşayabildikleri hakkında 

tartışılmıştır. 

“Van de Graaff Jeneratörü” deneyinde jeneratör yardımıyla, elektrik yükleri, elektrik 

yüklerinin hareketi ve şimşek oluşumu açıklanmaya çalışılmıştır. Günlük hayatta 

yıldırım düşmesinde alınabilecek önlemler hakkında yorum yapmaları istenmiştir. 

Öğrenciler bir cismin atıldığı yükseklikten daha yükseğe çıkıp çıkamayacağını 

gözlemledikleri başka bir deneyde, öncelikle bir top üzerinde, bu topun bırakıldığı 

yüksekliğe erişip erişemediği ve bunun nedeni, enerji korunumundan yola çıkılarak 

tartışılmıştır.  

Daha sonra öğrenciler, rehberin elindeki küçük plastik cismi yere bıraktığında, 

cismin yukarıya doğru fırladığını gözlemlemişlerdir. Bunun nedenleri üzerinde 
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tartışılarak öğrenciler, doğru yanıtı enerji ve enerjinin dönüşümünden yola çıkarak 

bulmaya çalışmışlardır. Bunlarla birlikte plazma topu, kalp davulu, gök gürültüsü 

davulu, sis davulu, vorteks, kesişen aynalar ve çeşitli algı deneyleri 

gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen sis davulu deneyine ait fotoğraf Şekil 3.6’da 

verilmektedir. Yapılan bu deneylerden yola çıkılarak, buluşların ve buluşların 

gerçekleştirilmesi için temel prensiplerin bilinmesinin önemi vurgulanmıştır. 

 

Şekil 3.6. ODTÜ BTM’de gerçekleştirilen sis davulu deneyi 

Uygulama sırasında öğrencilerin uzmanla ve kendi aralarındaki etkileşimleri 

araştırmacı tarafından gözlemlenmiş, kamera ile kaydedilmiştir. 

ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi’nde deney etkinliğine katılan öğrencilerin, 

yaklaşık %20’si ile gezi öncesinde ve sonrasında yarı yapılandırılmış görüşmeler 

yapılmıştır. Gezi sonrasında geziye katılan her öğrenciden gezi ile ilgili günlük 

yazmaları istenmiştir. 

3.2.2.3. ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen planetaryum 

etkinliği 

ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen çalışma öncesinde, 

planetaryum etkinliğinin planlanması için araştırmacı ve uzman tarafından 

öğrencilere gösterilecek olan program ve filmler izlenmiş ve kuvvet hareket konusu 

ile ilgili, uygulama öncesinde, sırasında ve sonrasında sorulacak olan sorular için 

hazırlıklar yapılmış, tartışma konuları belirlenmiştir. Planetaryum kapasitesi 
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nedeniyle, aynı uygulama iki deney grubu (Deney B ve Deney C) için farklı 

zamanlarda yapılabilmiştir. Deney B grubu öğrencilerinin 29’u, Deney C grubu 

öğrencilerinin 30’u, toplam 59 öğrenci planetaryum etkinliğine katılmıştır.  

 

Şekil 3.7. ODTÜ BTM’de bulunan taşınabilir planetaryum  

Etkinlik planetaryum içinde ve müzenin bahçesinde olmak üzere iki bölüm olarak 

gerçekleştirilmiştir. 40 kişi kapasiteli planetaryum çadırına yerleştirilen öğrencilerle 

bir süre sohbet edilerek, ortama uyum sağlamalarına çalışılmıştır. Sohbet 

sırasında planetaryum olarak tanımlanan çadır ve optik sistemin ne işe yaradığı ve 

ne anlama geldiği ile ilgili sorular sorulmuş, öğrencilerden fikir yürütmeleri 

istenmiştir. Planetaryumda öğrencilere, Astronot (28 dk.) ve Evrendeki Vaha (28 

dk.) gösterileri sunulmuştur. Bunların yanı sıra Stellarium adlı programla 

çalışılmıştır. 

Stallerium programı, belirlenen koordinatlara göre gökyüzünün ekrana 

yansıtılabildiği bir bilgisayar programıdır. Program üzerinde çalışırken, rehber 

istediği zaman programda sunulanlarla ilgili olarak öğrencilere sorular sorabilmiştir. 

Aşağıda verilen sorular üzerinde tartışılmıştır: 

 Gece yönlerimizi nasıl bulabiliriz? 

 Günlerin isimleri neye göre verilmiş olabilir? 

 Gökyüzündeki cisimlerin hepsi hareketli midir? 
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 Kutup yıldızına neden “Demirkazık” deniyor olabilir? 

 Kutup yıldızı neden daima kuzeyi gösterir? 

 Kutup yıldızı hep kuzeyi göstermiş midir? 

 Geçmişte başka bir yıldız, kutup yıldızımız olmuş olabilir mi? 

 Yıldız ve gezegen arasındaki fark nedir? 

 Bize en yakın yıldız hangisidir? 

 Gündüz diğer yıldızları neden göremiyoruz? 

 Ay’ın neden hep aynı yüzünü görüyoruz? 

 Takımyıldızlarının isimleri nasıl verilmiş olabilir? 

 Astroloji ve astronomi arasındaki fark nedir? Astrolojiye ne kadar inanılabilir? 

Stallerium programı ile çalışıldıktan sonra, “Astronot” isimli gösterime geçilmiştir. 

Burada öğrencilere aşağıda yer alan sorular sorulmuş ve bu sorular üzerinde 

tartışılmış ve öğrencilerden fikir yürütmeleri istenmiştir. 

 Kütle ve ağırlık arasındaki fark nedir?  

 Yer çekimi kuvvetinin az olması ya da hiç olmaması insan vücudunda ne gibi 

değişikliklere yol açabilir?  

 Yer çekimi kuvvetinin az olması ya da hiç olmaması atmosferimiz üzerinde 

nasıl bir etkiye sahip olabilirdi?  

 Yer çekimi kuvvetinin fazla olması ağırlığı değiştirir mi? Yer çekimi kuvvetinin 

fazla olması kütleyi değiştirir mi? 

 Yer çekimsiz ortam benzeri bir ortam Dünya’da sağlanabilir mi?  

 Uzay’da astronotlar hareketini nasıl sağlayabilir? 

Astronot isimli gösterimden sonra “Evrendeki Vaha” isimli gösterime geçilmiştir. 28 

dakika süren gösterim sonrasında öğrenciler müzenin bahçesine çıkarılmıştır. 

Öğrenciler, günlük gazetelerin birinde çıkmış bilimsel iki haberle ilgili gezi 

öncesinde dağıtılmış olan yazılar (Bkz. EK 2) üzerinde, haberin doğruluğu ile ilgili 

rehberin önderliğinde tartışmışlardır. 
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Son olarak soru sormanın ve amaca uygun soruların sorulmasının önemi üzerinde 

tartışılmış ve öğrenciler araştırma yapmaya karşı isteklendirilmeye çalışılmıştır. 

Geziye katılan öğrencilerin yaklaşık %20’si ile gezi öncesinde ve sonrasında yarı 

yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Gezi sonrasında geziye katılan her 

öğrenciden gezi ile ilgili günlük yazmaları istenmiştir. 

3.2.2.4. Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikler 

Çalışmanın gerçekleştirildiği iki deney grubu, 30 öğrenci Deney B ve 29 öğrenci 

Deney C’de olmak üzere toplam 59 öğrenci ile uygulama, aynı gün ve saatte Feza 

Gürsey Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Uygulama üç bölüm olarak 

yürütülmüştür. İlk bölümde, bütün öğrenciler (Deney B ve Deney C) bir uzmanın 

önderliğinde “elektrik gösterisi”ni izlemişlerdir. İkinci bölümde, üç uzman üç ayrı 

deneyi anlatarak öğrencilerin bu deneylerle ilgili sorularını cevaplamışlardır. 

Deneyler; kütlesi, büyüklüğü, kalınlığı aynı olan iki disk yardımıyla enerji korunumu 

hakkında bilgi verilen ağırlık merkezi deneyi, sıcak hava balonu ve algı deneyidir. 

Üçüncü bölümde, öğrenciler serbest bırakılarak deney setlerini kendilerinin 

kullanmaları sağlanmıştır. Deney setlerinin yanında yönlendirici tablalar 

bulunmaktadır. Bu tablalardaki bilgileri okumaları beklenen öğrencilere, deney 

setlerini kullandıkları sırada araştırmacı tarafından deney setlerinin temel çalışma 

prensipleri hakkında sorular yöneltilmiştir.  

Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde fizik konuları ile ilgili olan deney setleri arasında, 

mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğünü gösteren bisiklet 

jeneratörü, sarkaç, Bernoulli üfleyicisi, aerodinamik bisiklet, denge aleti, ağırlık 

merkezi, jiroskop, plazma topu, fısıltı çanakları, ses değiştirici, ses geciktirici, X 

ışınları, karadelik modeli, galaksi araştırmaları, renkli gölgeler, gölge tüneli yer 

almaktadır. Bu deney setleri dışında Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde, insan modeli, 

insan kalbi ve akciğeri, olasılık oyunu, sürücü reaksiyon testi, yamuk pencere gibi 

deney setleri de bulunmaktadır. 

Uygulama sırasında öğrencilerin uzmanlarla ve kendi aralarındaki etkileşimleri 

araştırmacı tarafından gözlemlenmiş, kamera ile kaydedilmiştir. 
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Şekil 3.8. Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen elektrik gösterisi 

Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde yapılan uygulamaya katılan öğrencilerin, yaklaşık 

%20’si ile gezi öncesinde ve sonrasında yarı yapılandırılmış görüşmeler 

yapılmıştır. Gezi sonrasında geziye katılan her öğrenciden gezi ile ilgili günlük 

yazmaları istenmiştir. 

3.2.3. Okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklenen eleştirel düşünme öğretimi  

Deney C grubunda fizik dersinde, üçüncü deneysel işlem basamağı olan okul dışı 

bilimsel etkinliklerle desteklenen eleştirel düşünme öğretimi uygulanmıştır. Sınıf 

içerisinde fizik dersi, içerik temelli eleştirel düşünme öğretim yöntemi ile 

yürütülmüş ve öğrencilerin okul dışı bilimsel etkinliklere katılımı sağlanmıştır. 

3.3. Çalışma Grupları 

Araştırma 2009-2010 bahar döneminde, Ankara’da bulunan bir ortaöğretim 

kurumunda, dokuzuncu sınıfta eğitim gören toplam 120 öğrenci ile 

gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler aynı yaş grubunda (14-15 yaş) bulunmaktadır. 

Öğrencilerin seçiminde uygun örnekleme yöntemi kullanılmış, gruplar 

oluşturulurken öğrencilerin bir önceki dönem fizik dersi başarı notları 

değerlendirilmiştir. Araştırmanın yürütüldüğü grupların öğrenci sayıları Çizelge 

3.3’te verilmektedir. 
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Çizelge 3.3. Kontrol ve deney grubu öğrencilerinin sayısı 

 Öğrenci Sayıları 

Gruplar Kız Erkek Toplam 

Kontrol  25 5 30 

Deney A 20 10 30 

Deney B 21 9 30 

Deney C 17 13 30 

Okul dışı etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için, okuldan ve MEB’den gerekli izin 

işlemleri ve okul dışı etkinliğin yapılacağı kurumların belli sayıda ziyaretçiyi kabul 

edebilmeleri nedeniyle geziye götürülecek öğrenci sayısı ancak iki deney grubu 

öğrencileri ile sınırlandırılmıştır. Deney B grubu öğrencileri sadece okul dışı 

öğretimin uygulandığı öğrenciler olup, Deney C grubunda içerik temelli eleştirel 

düşünme öğretimi ve okul dışı öğretim etkinlikleri birlikte uygulanmıştır. Dolayısıyla 

okul dışı etkinliklere bağlı olarak seçilen öğrenci sayısının, diğer gruplarla eşitliğini 

sağlayabilmek için her bir grup öğrenci sayısı 30 olarak belirlenmiştir.  

Dört grup ile gerçekleştirilen çalışma, toplam 120 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. 

Güç analizi, güvenilirliği, geçerliliği yüksek bir araştırma planlamayı ve araştırma 

sonucunda alınacak kararların geçerliliğini, güvenirliğini ve duyarlığını garanti 

altına almayı sağlayan bir yöntemdir. Etki büyüklüğü orta düzey (f2=0,15) kabul 

edilerek yapılan hesaplamada, α=0,05 düzeyinde L değerinin 16,65 olduğu 

hesaplanmıştır. Teorik güç analizinin 0,80’nin üzerinde olduğu belirlenmiştir. Bu 

durum α=0,01 anlamlılık düzeyinde, örneklem büyüklüğünün yokluk hipotezini 

reddetmek için yeterli olduğunu göstermektedir (Cohen, Cohen, West, & Aiken, 

2003, ss. 179-180). 

3.4. Veri Toplama Araçları 

Uygulamanın gerçekleştirilmesi ve araştırmada kullanılan veri toplama araçlarının 

geçerlilik ve güvenilirlik çalışmalarının yapılması için, Ankara Valiliği Milli Eğitim 

Müdürlüğü 05/10/2009 tarihli izni (Bkz. EK 3) ile Ankara ilinde bulunan üç farklı 

ortaöğretim kurumunda, 2009-2010 öğretim yılı birinci ve ikinci döneminde çalışma 

gerçekleştirilmiştir. 
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Araştırmada nicel veri toplama araçları olarak,  

 Türkçeye uyarlaması yapılan Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği, 

 Fizik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. 

Araştırmada nitel veri toplama araçları olarak, 

 Gözlem formu, 

 Görüşmeler ve 

 Günlükler kullanılmıştır. 

3.4.1. Eleştirel düşünme eğilim ölçeğinin Türkçeye uyarlanması 

Bu bölümde, öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerini ölçmek üzere kullanılan ve 

orijinali İngilizce olan veri toplama aracının Türkçeye uyarlama çalışması 

açıklanmaktadır. Ölçeğin kullanılması için alınan izin EK 4’te verilmektedir. 

3.4.1.1. Eleştirel düşünme eğilim ölçeği 

Florida Üniversitesi araştırmacıları, daha az faktöre sahip olarak, eleştirel 

düşünme eğilimini doğru şekilde ölçebilecek bir araca ihtiyaç duymuşlar ve bunun 

için ölçek geliştirme çalışmasına başlamışlardır. Eleştirel düşünme eğilim ölçeği 

geliştirilmesinde, araştırmacılar, 1990 yılında Amerikan Felsefe Derneği’nin 

düzenlediği Delphi projesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan, California Eleştirel 

Düşünme Eğilim Ölçeği’nden (CCTDI) yararlanmışlardır. 

Facione (1990), Delphi çalışmasından elde edilen sonuçlardan yararlanarak 

CCDI’de eleştirel düşünmenin yedi eğilimini tanımlamıştır. Bu eğilimler, analitiklik, 

öz-güven, meraklılık, olgunluk, açık fikirlilik, sistematiklik ve doğruyu aramadır: 

Analitiklik, potansiyel sorun yaratan durumlara odaklanma, olası sonuç ve 

yargılar için varsayımlar oluşturma ve problemi zorlaştırsa bile akıl yürütmeyi 

uygulamaya ve kanıtı kullanmaya değer verme eğilimlerini ifade eder. Analitik 

eğilimli birey, potansiyel zorluklara karşı hem kavramsal hem de davranışsal 

olarak tetiktedir ve genellikle sorunları çözerken geçerli sorun çözme yolları olarak 

önsezisel girişime, neden göstermeye ve kanıt toplamaya çalışmaktadırlar. 
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Özgüven, kişinin kendi akıl yürütme sürecine olan güven düzeyini ifade eder. 

Eleştirel düşünen ve özgüveni olan bireyler iyi karar verme konusunda kendilerine 

güvenir ve diğer insanların da kendilerine aynı derecede güvendiklerine inanırlar. 

Çünkü insanların problem çözmek için kendilerine başvurduklarında, ne 

yapılacağına karar vermeyi ve sorgulamayı uygun şekilde sonuçlandırabildiklerine 

inanırlar. 

Meraklı insan, bilgili olmanın kıymetini bilen, araçların nasıl çalıştığını bilmek 

isteyen ve hemen sonuç vermese de öğrenmenin kıymetini takdir eden insandır. 

Bilgiyi, içe yönelik fayda olmaksızın araştırır. 

Olgunluk, bilişsel olgunluk ve epistemik gelişim demektir. Olgun düşünen bireyler, 

problemlere, araştırmaya ve bir yargıya varmaya, bazı problemlerin eksik 

yapılandırıldığı, bazı ifadelerin birden çok inandırıcı seçeneğinin olduğu anlayışıyla 

yaklaşma eğilimindedirler. Aynı zamanda standartlara, bağlamlara ve kanıta 

dayanan yargıların, genellikle duruma ilişkin bütün bilgilere sahip olmadan 

verilmediğinin bilincindedirler. 

Açık fikirlilik, farklı görüşlere duyarlılıkla, hoşgörülü olma eğilimini ifade eden bir 

yapıdır. Açık fikirli insan, başkalarının farklı şekilde düşünebilme hakkına saygı 

duyan insandır.  

Sistematiklik, araştırmada organize, düzenli, odaklı ve gayretli olma eğilimini 

ifade eder. Özel bir organizasyon tipine (örneğin doğrusal ya da doğrusal 

olmayan) öncelik verilmemektedir. Sistematik insan, belirli konulara, sorulara veya 

problemlere düzenli, odaklı olarak ve özenle yaklaşmak için çabalar. 

Doğruyu arayan kişiler, doğruyu bulmak için can atan, soru sorma konusunda 

cesareti olan ve bulgular kendisinin ilgisini veya yerleşmiş düşüncelerini 

desteklemese bile araştırma sırasında dürüst ve objektif olan kişilerdir. Doğruyu 

arayan kişi doğruların ardına düşmeyi, tartışmayı, kazanmaya tercih eder. 

Rudd, Moore ve Penfield, 2002 yılında CCTDI’ye faktör analizi uygulamış ve 

Facione’un çalışmasında yer alan yapıların analizde açıklanmadığını 

belirlemişlerdir. Bu çalışmadan sonra 800’den fazla katılımcı ile yapılan çalışmada, 

yine Facione (1990) tarafından ortaya atılan yapılar belirlenememiş ve Florida 
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Üniversitesi araştırmacıları eleştirel düşünmeyi daha doğru ölçebilecek bir araç 

geliştirmeye ihtiyaç duymuşlardır. Araştırmacılar 1990 Delphi çalışmasından 

yararlanarak, bu yeni aracı oluşturmak için eleştirel düşünme literatürünü 

araştırmışlardır. Ortaya çıkan ölçek, ismini çalışılan üniversite ve ölçeğin alt 

boyutlarının İngilizce baş harflerinden alan UF/EMI (University of Florida 

Engagement, Maturity and Innovativeness) geliştirilmiş ve 2003’te pilot uygulaması 

yapılmıştır. Ölçek likert tipi bir ölçektir. UF/EMI eleştirel düşünme eğiliminin üç 

yapısını temsil eder. Bu yapılar Facione (1990)’un çalışmasından türetilmiştir. Üç 

yapı alanını temsil eden yeni ölçeğin oluşturulması için CCTDI çalışmasından elde 

edilen faktör analizi verilerinden yararlanılmıştır (Irani et al., 2007). Bu yapılar, 

uzmanların görüşleri de dikkate alınarak, Türkçeye “Katılım, Bilişsel Olgunluk ve 

Yenilikçilik” olarak çevrilmiştir (Bkz. EK 5). 

Katılım boyutu (Engagement): Katılım eğilimi fazla olan bireyler, iyi akıl 

yürütmenin zorunlu olduğu durumların beklentisi içinde olabilirler. Aynı zamanda 

becerilerini kullanmak ve akıl yürütmek, problem çözmek ve yargıya varmak için 

yeteneklerini kullanmak amacıyla fırsat kollarlar. Böyle bir birey aynı zamanda 

kendinden emin bir iletişimcidir ve bir yargıya varmaya veya bir problemi çözmeye 

çalışırken gerçekleştirilen akıl yürütme sürecini açıklayabilmektedir. Ölçekte 

toplam 11 madde, katılım boyutunu ölçmek için kullanılmaktadır.  

Bilişsel Olgunluk boyutu (Maturity): Bilişsel olgunluk düzeyi yüksek olan bir 

birey karar alma sürecinde kendi eğilimlerinin ve önyargılarının farkındadır. Böyle 

bir birey sahip olduğu düşüncenin kendisinin kim olduğundan, çevresinden ve 

deneyimlerinden etkilendiğinin bilincindedir. Kendisinin fikirlerine başkalarının 

katılmayabileceğini de takdir eder. Bilişsel yönden olgun insanlar başkalarının 

görüşlerine açıktırlar, farklı bakış açılarını araştırırlar ve yargıya varırken veya bir 

problemin çözümüne ulaşırken bunları objektif bir şekilde göz önünde 

bulundururlar. Yüksek bilişsel olgunluk düzeyindeki insanlar, çoğu problemin 

karmaşık olduğunu ve bir tek çözümü olan problemlerle muhtemelen seyrek 

karşılaşacaklarını bilir. Ölçekte toplam 8 madde, bilişsel olgunluk boyutunu ölçmek 

için kullanılmaktadır.  

Yenilikçilik (Innovativeness): Yenilikçi olma eğilimi yüksek insanlar “bilgiye açlık 

çeken” insanlar olarak da tanımlanabilir. Bu insanlar tutarlı bir şekilde yeni bilgiler 
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aramaktadırlar. Mesleklerine, konumlarına, yaşamlarına ve dünyalarına ilişkin 

yenilikçi olma eğilimine sahiptirler. Yenilikçi insan, entelektüel bir merak ve dürtüye 

sahiptir ve araştırarak, okuyarak ve sorgulayarak yeni bilgiler öğrenmeye 

çalışmaktadırlar. Böyle bir insan aynı zamanda, doğru, mevcut inanç ve 

düşünceleri ile çelişse bile doğruyu bulma arzusu ile karakterizedir. Ölçekte toplam 

7 madde, yenilikçilik boyutunu ölçmek için kullanılmaktadır. 

3.4.1.2. UF/EMI eleştirel düşünme eğilim ölçeğinin Türkçeye çevirisi 

Orijinali İngilizce olan ölçeğin ana dili Türkçe olan katılımcılarda kullanılabilmesi 

için toplam yedi dil uzmanı tarafından Türkçeye çevirisi yapılmıştır. 26 maddeden 

oluşan ölçek, Türkçeden İngilizceye çevirisi yapılarak karşılaştırılmıştır. Türkçeye 

çevrilen maddelerin anlaşılabilirliğinin sınanması için, ölçek 80 öğrenciye 

uygulanmıştır. Eleştirel düşünme konusunda uzman üç kişi (öğretim üyesi) 

tarafından görüş alınarak, ölçek geçerlik ve güvenilirlik çalışmasının yapılması 

amacıyla, pilot çalışma için hazır hale getirilmiştir. 

3.4.1.3. UF/EMI eleştirel düşünme eğilim ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik 

çalışmaları 

Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılması için ortaöğretim dokuzuncu 

ve onuncu sınıfta öğrenim görmekte olan 342 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçeğin 

geçerlilik çalışması olarak yapı geçerliliği ve kapsam geçerliliği incelenmiştir. 

Ölçeğin yapı geçerliliği için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. 

Kültürlerarası ölçek uyarlama çalışmalarında, aracın hedef kültürdeki faktör deseni 

için doğrudan DFA ile başlanması önerilebilir. Çünkü söz konusu aracın orijinal 

kültürdeki faktör deseni pek çok nitel ve nicel çalışmalarla ortaya konmuş, aracın 

yapı geçerliliğine ilişkin deneysel kanıtlar belirlenmiştir. Böyle bir durumda söz 

konusu aracın faktör deseninde hedef kültürde korunup korunmadığı doğrulayıcı 

faktör analizi ile test edilebilir. Yapılacak olan doğrulayıcı faktör analizinde aracın 

orijinal faktör desenine ilişkin model doğrulanmıyor ya da yüksek uyum indeksleri 

vermiyor ise bu durumda açımlayıcı faktör analizi ile hedef kültürdeki faktör 

deseninin keşfedilmesi yoluna gidilebilir (Çokluk, Şekercioğlu, & Büyüköztürk, 

2010).  
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Kapsam geçerliliğini incelemede kullanılan yollardan biri uzman görüşüne 

başvurmaktır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz, & Demirel, 2010, s. 

119). Ölçeğin kapsam geçerliliği için, eleştirel düşünme konusunda uzman üç 

kişiden (öğretim üyesi), ölçek maddelerinin eleştirel düşünme eğilimlerini içermesi 

ve öğrenci düzeyine uygunluğuna dair görüş alınmıştır (Bkz. EK 5). Ölçeğin 

güvenilirliği için, ölçeğin tamamının ve alt boyutlarının iç tutarlılık katsayılarına 

bakılmıştır. 

3.4.1.4. Doğrulayıcı faktör analizi 

UF/EMI Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği’nin yapı geçerliliği için ölçeğin orijinal 

formunda bulunan faktörlerin doğrulanması amacıyla DFA uygulanmıştır. Veriler 

düzenlenerek, veri seti incelenmiş ve varsayımlar test edilmiştir. Varsayımların 

doğrulandığı tespit edildikten sonra, veri analizinde LISREL kullanılmıştır. 

Uygulanan DFA sonucunda modelin uyum indeksleri incelenmiştir. Doğrulayıcı 

faktör analizi sonuçları Çizelge 3.4’te verilmektedir. 

Çizelge 3.4. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları 

İstatistik/İndeks Değer 

X 
2 Uyum testi 844,74 (sd=296, p=0,00) 

X 
2/ sd 2,85 

RMSEA 0,074 

RMR 0,060 

St. RMR 0,061 

GFI 0,84 

AGFI 0,81 

NFI 0,91 

NNFI 0,94 

CFI 0,94 

Ki-kare değerinin X 
2 = 844,74 (N=342, sd=296, p=0,00) olduğu görülmüştür. Elde 

edilen sonuçlarda p değeri 0,01 düzeyinde anlamlıdır. Pek çok doğrulayıcı faktör 

analizinde örneklemin büyük olması nedeniyle p değerinin anlamlı olması 
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normaldir ve pek çok çalışmada tolere edilmektedir (Çokluk et al., 2010). X 
2/sd 

oranının 2,85 (844,74/296=2,85) olduğu görülmektedir. Büyük örneklemlerde X2/sd 

oranının 3’ün altında olması mükemmel uyuma; 5’in altında olması orta düzeyde 

uyuma karşılık gelmektedir (Kline, 2005). Bu çerçevede X 
2/sd oranı mükemmel 

düzeyde uyum değeri verdiği söylenebilir. Uyum indeksi değerleri incelendiğinde, 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0,074 düzeyinde olduğu 

görülmektedir. RMSEA’nın 0,05’ten küçük olması mükemmel ve 0,08’den küçük 

olması iyi uyuma işaret eder (Jöreskog & Sörbom, 1993). Normed Fit Index (NFI) = 

0,91 ve Root Mean Square Residual (RMR) = 0,060 olduğu görülmektedir. Bu 

uyum indeksi değerleri modelin orta düzeyde uyum verdiğini göstermektedir. 

Ancak ölçeğin 11. maddesi için anlamlı t değeri elde edilememiştir (Bkz. EK 6). 

Ölçeğin iyi uyum değerleri vermesine rağmen 11. madde için t değerinin anlamlı 

çıkmadığı ve bu maddeye ait hata varyansının da (0,99) yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Bu nedenle, 11. maddenin ölçekten çıkarılıp, doğrulayıcı faktör 

analizinin tekrar yapılması uygun görülmüştür. 11. madde ölçekten çıkarıldıktan 

sonra elde edilen uyum indeksi değerleri Çizelge 3.5’te verilmektedir. 

Çizelge 3.5. Madde çıkarıldıktan sonra elde edilen doğrulayıcı faktör analizi 
sonuçları 

İstatistik/İndeks Değer 

X 
2 Uyum testi 813,66 (sd=272, p=0,00) 

X 
2/ sd 2,99 

RMSEA 0,076 

RMR 0,061 

St. RMR 0,062 

GFI 0,84 

AGFI 0,81 

NFI 0,91 

NNFI 0,94 

CFI 0,94 
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Tekrarlanan DFA sonucunda Ki-kare değerinin azaldığı ve X 
2 = 813,66 (N=342, 

sd=272, p=0,00) olduğu görülmüştür. Yeni X 
2/sd oranı 2,99 (813,66/272) olarak 

hesaplanmıştır. Uyum indekslerinin yeni değerlerinin ise; 

RMSEA=0,076; NFI=0,91; RMR= 0,060 olduğu görülmektedir. Bu uyum indeksi 

değerleri göz önüne alındığında, ölçeğin Türkçe formunun orijinal ölçekle orta 

düzeyde uyum verdiği söylenebilir (Yurdugül, 2007). Modele ilişkin faktör yükleri 

Şekil 3.9’da gösterilmiştir. Ölçeğin 25 maddelik son hali EK 7’de yer almaktadır. 



 

112 

 

Şekil 3.9. Modele ilişkin faktör yükleri 

3.4.1.5. UF/EMI eleştirel düşünme ölçeğinin alt boyutları ve güvenilirlik 

katsayıları 

Likert tipi ölçekte, kesinlikle katılmıyorum (1 puan), katılmıyorum (2 puan), 

kararsızım (3 puan), katılıyorum (4 puan), kesinlikle katılıyorum (5 puan) yanıtları 

bulunmaktadır.  

Madde 2 

Madde 3 

adde 
Madde 5 

Madde 7 

Madde 8 

Madde 9 

Madde 14 

Madde 17 

Madde 18 

Madde 19 

Madde 22 

0,58 

0,76 

0,66 

0,68 

0,59 

0,63 

0,53 

0,56 

0,62 

0,56 

0,62 

0,65 

0,49 

0,58 

0,57 

0,64 

0,61 

0,69 

0,67 

0,61 

0,66 

0,62 

Madde 1 

 

Madde 13 

 
Madde 16 

 
Madde 20 

 
Madde 24 

 
Madde 25 

 
Madde 26 

 

0,73 

0,74 

0,84 

0,84 

0,72 

0,75 

0,73 

0,51 

0,51 

0,40 

0,41 

0,53 

0,50 

0,52 

Madde 4 

 
Madde 6 

 
Madde 10 

 
Madde 12 

 
Madde 15 

 
Madde 21 

 
Madde 23 

 

0,61 

0,84 

0,73 

0,60 

0,71 

0,65 

0,88 

0,62 
0,39 

0,52 

0,63 

0,54 

0,60 

0,34 

Katılım 

Yenilikçilik 

1,00 

1,00 
 

1,00 
 

0,87 

0,88 

0,85 

Bilişsel 
Olgunluk 
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UF/EMI Eleştirel düşünme ölçeğinin alt boyutları, “Katılım, Bilişsel Olgunluk ve 

Yenilikçilik” tir. 

UF/EMI Eleştirel Düşünme Ölçeğinin “katılım” alt boyutunda 11 madde 

bulunmaktadır. Maddelerin Türkçesi ve orijinal maddeler Çizelge 3.6’da verilmiştir. 

Çizelge 3.6. Katılım alt boyutuna ait maddeler 

K2. 
E2. 

Problemleri çözmek için fırsatlar ararım. 
I look for opportunities to solve problems. 

K3. 
E3. 

Pek çok konuya ilgi duyarım. 
I am interested in many issues. 

K5. 
E5. 

Çok çeşitli konuları birbiriyle ilişkilendirebilirim. 
I am able to relate to a wide variety of issues. 

K7. 
E7. 

Zor sorulara cevap aramaktan hoşlanırım. 
I enjoy finding answers to challenging questions. 

K8. 
E8. 

Iyi bir problem çözücüyüm. 
I am a good problem solver. 

K9. 
E9. 

Sorunları çözerken mantıklı bir sonuca ulaşabileceğimden eminim. 
I am confident that I can reach a reasonable conclusion. 

K14. 
E14. 

Çeşitli sorunları çözmek için sahip olduğum bilgileri kullanabilirim. 
I am able to apply my knowledge to a wide variety of issues. 

K17. 
E17. 

Anlatmak istediğimi açık ve net bir şekilde ortaya koyabilirim. 
I am able to explain things clearly. 

K18. 
E18. 

Bir çözümü açıklamaya çalışırken doğru sorular sorarım. 
I ask good questions when trying to clarify a solution. 

K19. 
E19. 

Sorunları açık ve net bir şekilde ortaya koyarım. 
I present issues in a clear and precise manner. 

K22. 
E22. 

Bir konuda doğruyu elde edene kadar, o konu üzerinde çalışmaya devam ederim. 
I keep on working on things until I get them right. 

K: Katılım, E: Engagement 

Orijinal ölçeğe ait katılım alt ölçeğinin iç tutarlılık katsayısı (alfa) 0,906’dır. Pilot 

çalışma sonucunda bulunan iç tutarlılık katsayısı (alfa) 0,879’dur. 

UF/EMI Eleştirel Düşünme Ölçeğinin “bilişsel olgunluk” alt ölçeğinde sekiz madde 

bulunmaktadır. Maddelerin Türkçesi ve orijinal maddeler Çizelge 3.7’de 

verilmektedir. 
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Çizelge 3.7. Bilişsel olgunluk alt boyutuna ait maddeler 

BO1. 
M1. 

Benimle aynı fikirde olmasalar bile başkalarının fikirlerini dikkatlice dinlerim. 
I listen carefully to the opinions of others even when they disagree with me. 

BO11. 
M11. 

Sahip olduğum fikirlerle çelişen yeni bir bilgi verildiği zaman fikrimi değiştirebilirim. 
I am likely to change my opinion when I am given new information that conflicts 
with my current opinion. 
 

BO13. 
 

M13. 

Önyargılarımın kararlarımı etkilemesine izin vermeden, gerçekleri gözönünde 
bulundurmaya çalışırım. 
I try to consider the facts without letting my biases affect my decisions. 

BO16. 
M16. 

Fikirlerime katılmayan insanlarla da iyi geçinebilirim. 
I can get along with people who do not share my opinions. 

BO20. 
M20. 

Önyargılarımın düşüncelerimi etkiliyor olabileceğini gözönünde bulundururum. 
I consider how my own biases affect my opinions. 

BO24. 
M24. 

Problemlere birden fazla çözüm yolu bulmaya çalışırım. 
I try to find multiple solutions to problems. 

BO25. 
M25. 

Bir karara varırken pek çok soru sorarım. 
I ask many questions when making a decision. 

BO26. 
M26. 

Çoğu problemin birden çok çözüm yolu olduğuna inanırım. 
I believe that most problems have more than one solution. 

BO: Bilişsel Olgunluk, M: Maturity 

DFA sonucunda bilişsel olgunluk alt boyutuna ait 11. madde ölçekten çıkarılmıştır. 

Orijinal ölçeğe ait bilişsel olgunluk alt boyutunun iç tutarlılık katsayısı (alfa) 

0,787’dir. Pilot çalışma sonucunda bulunan iç tutarlılık katsayısı 0,669’dur. 11. 

madde ölçekten çıkarıldıktan sonra yapılan analizde bu alt boyuta ait iç tutarlılık 

katsayısı 0,700 olarak bulunmuştur. 11. madde ölçekten çıkarıldığında, bilişsel 

olgunluk alt boyutunda yedi madde yer almaktadır. 

UF/EMI Eleştirel Düşünme Ölçeğinde “Yenilikçilik” alt boyutuna ait yedi madde 

bulunmaktadır. Maddelerin Türkçesi ve orijinal maddeler Çizelge 3.8’de 

verilmektedir. 
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Çizelge 3.8. Yenilikçilik alt boyutuna ait maddeler 

Y4. 
I4. 

Pek çok konu hakkında bilgi edinmekten hoşlanırım. 
I enjoy learnig about many topics. 

Y6. 
I6. 

Bir öğrenme ortamındayken, pek çok soru sorarım. 
I ask lots of questions in a learning environment. 

Y10. 
I10. 

Bir konu hakkında iyi bilgilendirilmiş olmak önemlidir. 
It is important to be well informed. 

Y12. 
I12. 

Problem çözmeyi severim. 
I enjoy solving problems. 

Y15. 
I15. 

Okulda olmadığım zamanlarda bile öğrenmekten hoşlanırım. 
I enjoy learning even when I am not in school. 

Y21. 
I21. 

Doğruya ulaşmak bana rahatsızlık verse bile bunun için çabalarım. 
I search for the truth even when it makes me uncomfortable. 

Y23. 
I23. 

Problemin doğru yanıtını bulmak için bildiğim yolların dışına çıkarım. 
I will go out of my way to find the right answers to a problem. 

Y: Yenilikçilik, I: Innovativeness 

Orijinal ölçeğe ait yeni fikirlere açık olma alt boyutunun iç tutarlılık katsayısı 

0,797’dir. Pilot çalışma sonucunda bulunan iç tutarlılık katsayısı 0,726’dır. 

Orijinal ölçeğin genelinin iç tutarlılık katsayısı 0,937’dir. Pilot çalışma sonucunda 

26 maddelik ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0,908 , 11. madde ölçekten çıkarıldığında 

25 maddelik ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0,912 olarak bulunmuştur. 

Tez kapsamında, asıl uygulamada ölçeğin öntestine ait iç tutarlılık katsayısı 0,881, 

son testine ait içtutarlılık katsayısı 0,888 olarak elde edilmiştir. 

3.4.2. Fizik dersi tutum ölçeği 

Uygulanan yöntemlerin, öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumlarına etkisinde, 

öntest ve sontest olarak kullanılan 5’li likert tipi tutum ölçeği, Kocakülah and 

Kocakülah (2006) tarafından, güvenirlik katsayısı 0,965 olarak belirlenerek, fizik 

dersine yönelik olarak geliştirilmiştir. Tez kapsamında öntest ve sontest olarak 

uygulanan ölçeğin kullanılması için e-posta yoluyla iletişime geçilmiş ve gerekli izin 

alınmıştır (Bkz. EK 8). 30 maddeden oluşan ölçeğin dört alt boyutu bulunmaktadır. 

Ölçeğin alt boyutları: Fizik dersine bakış açısı (FTBA), fiziğe değer verme (FTDV), 

fizik dersi ile ilgili beklentiler (FTB), fizik dersi ile ilgili çekinceler (FTÇ) dir. 
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Tezin uygulamasında, ölçeğin güvenirlik katsayısı öntestler için 0,961 olarak, son 

testler için 0,976 olarak bulunmuştur. Ölçek, alt boyutlarına ait maddeler 

belirtilerek EK 9’da sunulmuştur. 

3.4.3. Öğretmen gözlem formu 

Araştırmada, kontrol ve deney gruplarında, ders öğretmeninin, ders süresince 

kullandığı yöntem ve tekniklerin, oluşturdukları ders ortamının ve yapılan 

etkinliklerin, öğrencilerin eleştirel düşünmelerini geliştirme düzeyleri açısından 

gözlemleyebilmek amacıyla Şengül (2007) tarafından geliştirilen “Öğretmen 

Gözlem Formu” kullanılmıştır. Formda, bilişsel davranışları içeren on ve duyuşsal 

davranışları içeren altı madde yer almaktadır (Bkz. EK 10). Şengül (2007), 

formdaki derecelendirme belirlenirken etkinliğin gözlenme sıklığının değil, 

niteliğinin dikkate alınmış olduğunu ve “gözlenmedi, çok zayıf, zayıf, orta, iyi, çok 

iyi” şeklinde, 0’dan 5’e kadar derecelendirildiğini belirtmektedir.  

Her bir grupta ikişer ders gözlem yapılarak, ilgili gözlem formu araştırmacı 

tarafından doldurulmuştur. Her bir grupta doldurulan gözlem formunun 

güvenilirliğini test etmek için gözlemci uyum ölçümü yapılarak Cohen’in Kappa 

değerlerine bakılmıştır (Miles & Banyard, 2007, s. 288). Buna göre; 

Kontrol grubunda gerçekleştirilen gözlemler için Kappa değeri= 0,62 (iyi uyum) 

Deney A grubunda gerçekleştirilen gözlemler için Kappa değeri=0,49 (orta düzeyli 

uyum) 

Deney B grubunda gerçekleştirilen gözlemler için Kappa değeri=0,69 (iyi uyum) 

Deney C grubunda gerçekleştirilen gözlemler için Kappa değeri= 0,55 (orta düzeyli 

uyum) olduğu saptanmıştır. 

Gruplara göre fizik öğretmenlerinin oluşturduğu öğrenme ortamının, öğrencilerde 

eleştirel düşünmeyi geliştirebilecek etkinlikler içerip içermediğini tespit etmek 

amacıyla doldurulan gözlem formunda yer alan maddeler incelenerek, her bir 

maddenin analizi yapılmıştır. Bilişsel ve duyuşsal davranışları içeren maddelerin 

analizinde, nitel veri analizi olan betimsel analizden yararlanılmıştır (Şengül & 
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Üstündağ, 2009). Gözlemler sonucunda, gruplara göre, maddelerden elde edilen 

puanların ortalamaları alınmıştır (Bkz. Çizelge 3.12). 

Çizelge 3.9. Gözlemler sonucunda elde edilen bulgular 

Madde 

No 

Kontrol Grubu Deney A Deney B Deney C 

Ort. Ort. 
Aralık 

Ort. Ort. 
Aralık 

Ort. Ort. 
Aralık 

Ort. Ort. 
Aralık 

1 2,00 Zayıf 4,50 Çok iyi 2,50 Orta 5,00 Çok iyi 

2 1,00 Çok zayıf 4,50 Çok iyi 2,00 Zayıf 4,50 Çok iyi 

3 3,00 Orta 5,00 Çok iyi 2,00 Zayıf 4,50 Çok iyi 

4 1,50 Zayıf 3,00 Orta 3,00 Orta 3,00 Orta 

5 2,00 Zayıf 4,00 İyi 2,00 Zayıf 4,00 İyi 

6 2,00 Zayıf 5,00 Çok iyi 2,00 Zayıf 5,00 Çok iyi 

7 2,00 Zayıf 4,00 İyi 2,00 Zayıf 4,50 Çok iyi 

8 1,50 Zayıf 4,50 Çok iyi 1,00 Çok zayıf 4,00 İyi 

9 1,00 Çok zayıf 4,50 Çok iyi 2,00 Zayıf 5,00 Çok iyi 

10 1,00 Çok zayıf 5,00 Çok iyi 2,00 Zayıf 4,00 İyi 

11 2,00 Zayıf 4,00 İyi 2,50 Orta 4,00 İyi 

12 1,50 Zayıf 3,50 iyi 2,00 Zayıf 4,00 İyi 

13 2,00 Zayıf 4,00 İyi 2,00 Zayıf 4,50 Çok iyi 

14 2,00 Zayıf 4,00 İyi 2,00 Zayıf 5,00 Çok iyi 

15 2,00 Zayıf 3,00 Orta 3,00 Orta 5,00 Çok iyi 

16 2,00 Zayıf 4,00 İyi 2,00 Zayıf 4;50 Çok iyi 

Çizelge 3.12’ye göre, kontrol grubunda ve Deney B grubunda eleştirel düşünmenin 

bilişsel ve duyuşsal davranışları içeren etkinliklerinin kullanılma düzeylerinin 

yetersiz olduğu görülmektedir. İyi ve çok iyi düzeylerinde yer alan hiçbir etkinlik 

bulunmamaktadır. Deney A ve Deney C gruplarında eleştirel düşünmenin bilişsel 

ve duyuşsal davranışları içeren etkinliklerinin kullanılma düzeylerinin kontrol grubu 

ve Deney B grubuna göre oldukça yeterli olduğu söylenebilir. Deney A ve Deney C 

gruplarında zayıf ve çok zayıf düzeyinde yer alan hiçbir etkinlik bulunmamaktadır. 
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3.4.4. Görüşmeler ve günlükler 

Araştırmada, deney grubu öğrencilerinden, okul dışı öğretim etkinliklerine katılan 

Deney B ve Deney C grubu öğrencilerinin %20’si ile okul dışı öğretim etkinlikleri 

öncesinde ve sonrasında görüşmeler yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme 

soruları hazırlanarak öğrencilere yöneltilmiştir. Araştırmada, okul dışı etkinliklere 

ait görüşlerini belirlemek amacıyla altı açık uçlu sorudan oluşan yarı 

yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Görüşme temelde, görüşmenin amacı, ne 

kadar zaman alacağı belirtilen giriş bölümü ve sorular olmak üzere iki bölümden 

oluşmaktadır. Görüşme sorularının öğrenciler tarafından anlaşılıp anlaşılmadığını 

belirlemek amacıyla, aynı sınıf düzeyinde, çalışma grubundan farklı bir gruba bir 

ön uygulama yapılmıştır. Ön uygulama 2008-2009 öğretim yılında okul dışı 

etkinliklerden MTA Enerji Parkı’na yapılan pilot çalışmada üç öğrenci ile 

gerçekleştirilmiştir. Ön uygulamadan sonra öğrencilerden elde edilen veriler 

ışığında anlaşılmayan görüşme sorusu olmadığı görülmüştür. Etkinlikler öncesinde 

öğrencilere yöneltilen görüşme soruları aşağıda sunulmuştur: 

 Daha önce okul dışı etkinliğin gerçekleştirildiği kurumda bilimsel bir etkinliğe 

katıldın mı? 

 Bu okul dışı etkinlikle ilgili beklentilerin nelerdir? 

 Bu okul dışı etkinliğin sana sağlayacağı katkılarla ilgili ne düşünüyorsun? 

 Fizik dersi açısından katkıları 

 Fizik dersi dışında katkıları 

 Daha önce herhangi okul dışı bilimsel bir etkinliğe katıldın mı? 

Etkinlikler sonrasında öğrencilere yöneltilen görüşme soruları aşağıda 

sunulmuştur: 

 Bu okul dışı etkinlik gezi öncesi beklentilerini ne kadar karşıladı? 

 Bu okul dışı etkinlik sana katkı sağladı mı? Sağladıysa bu katkılarla ilgili ne 

düşünüyorsun? 

 Fizik dersi açısından katkıları 

 Fizik dersi dışında katkıları 
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 Gezide gerçekleştirilen etkinliklere eklemek istediğin etkinlikler neler olabilir? 

 Senin gözlemlediğin gezi ile ilgili herhangi bir eksiklik ya da aksaklık oldu 

mu? 

Görüşme yapılan öğrencilerin seçiminde, öğrencilerin bir önceki dönem fizik ders 

notları temel alınmıştır. Ölçüt örnekleme tercih edilerek, fizik ders notlarına göre 

50’nin altında notu bulunan öğrenciler “zayıf”, 50 ile 70 arasında notu olan 

öğrenciler “orta” ve 70 ve üzeri notu olan öğrenciler “iyi” olmak üzere üç düzeyde 

değerlendirilen öğrenciler ile görüşmeler yapılmıştır. Okul dışı öğretim 

etkinliklerinin her birinden önce ve sonra yapılan görüşmeler için, mümkün 

olduğunca farklı öğrenciler tercih edilerek, maksimum çeşitlilik sağlanmaya 

çalışılmıştır. Görüşmeler, okul dışı etkinliklerden bir gün önce ve bir gün sonra 

öğrenciler ile birebir okulda, 10 dakikalık tek oturumda araştırmacı tarafından 

yapılmış ve ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. 

Araştırmada, okul dışı öğretim yönteminin uygulandığı Deney B grubu ve Deney C 

grubu öğrencilerinden, etkinliklerin tümüne katılan öğrencilere okul dışı öğretim 

etkinlikleri sonrasında günlükler yazdırılarak, yapılan okul dışı öğretimi 

değerlendirmeleri istenmiştir. Günlükler, öğrencilerin gezi ile ilgili duygu ve 

düşüncelerini belirleyebilmek amacıyla öğrencilere yazdırılmıştır. Duygu ve 

düşüncelerini yazılı olarak ifade etmeleri için, görüşme sorularına paralel bazı 

sorular oluşturulmuş, günlük yazılarının bu soruların yanıtlarını da içerecek şekilde 

hazırlamaları istenmiştir. 

3.5. Değişkenler 

Değişken, nicel ya da nitel anlamda bir özelliğin belirgin olarak bir durumdan 

diğerine farklılık göstermesidir. Bağımlı değişken araştırmacının manipüle 

edemediği bağımsız değişkene bağlı olarak ve araştırmanın sonucu olarak ortaya 

çıkan değişkendir. Bağımsız değişken araştırmacının manipüle edebildiği, ilgisini 

yoğunlaştırdığı nicel ya da nitel olabilen değişkendir (Köklü, Büyüköztürk, & 

Bökeoğlu, 2008, s. 7). Bu bölümde, araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri 

ve bu değişkenlerin türleri sunulmaktadır. 
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3.5.1. Bağımsız değişkenler 

Araştırmanın bağımsız değişkeni, öğretim yöntemi türüdür. Temelde içerik temelli 

eleştirel düşünme öğretimi ve okul dışı öğretim yöntemi uygulanmıştır. Fizik 

dersinde, okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklenen eleştirel düşünme öğretiminin 

uygulanan diğer öğretim yöntemlerine göre, öğrencilerin eleştirel düşünme 

eğilimleri ve fizik dersine yönelik tutumları üzerindeki etkisi araştırılmıştır.  

Araştırma, dört grupla yürütülmüştür: 

 Kontrol grubunda, araştırmacı tarafından herhangi bir özel öğretim yöntemi 

kullanılmamış, okulda normal süreçte yürütülen öğretim yöntemi kabul 

edilmiştir. 

 Deney A grubunda, fizik dersinde sınıf içinde içerik temelli eleştirel düşünme 

öğretimi uygulanmıştır. 

 Deney B grubunda fizik dersinde okul dışı öğretim yöntemi uygulanmıştır. 

 Deney C grubunda fizik dersinde, okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklenen 

içerik temelli eleştirel düşünme öğretimi uygulanmıştır. 

Öğrencilerin EDEÖ ve FTÖ öntest puanları ortak değişken olarak atanmıştır. 

Bağımsız değişkenler nitel ve süreksiz, ortak değişkenler ise nicel ve süreklidir. 

3.5.2. Bağımlı değişkenler 

Araştırmanın bağımlı değişkenleri, öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimleri ve fizik 

dersine yönelik tutumlarıdır. Bağımlı değişkenler nicel ve süreklidir. 

3.6. Verilerin analizi 

Nicel bölüme ait istatistiksel analizin yapılabilmesi için öncelikle veri setinin 

düzenlenerek analiz için hazırlanması gerekmektedir. Bu nedenle öncelikle veri 

setinde yer alan kayıp değerler ve uç değerler incelenmiştir (Çokluk vd., 2010). 

Grupların genel özelliklerinin belirlenmesinde betimsel istatistikten yararlanılmış, 

uygulanan nicel veri toplama araçlarından elde edilen ortalama, standart sapma, 

frekans ve yüzde değerleri hesaplanarak ilgili araştırma problemi kapsamında 

incelenmiştir. 
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Değişken sayıları ve türleri değerlendirildiğinde, nicel bölüme ait verilerin 

çıkarımsal istatistikleri için, çok değişkenli istatistik yöntemlerinden ortak değişkenli 

çoklu varyans analizinin (MANCOVA) kullanılmasına karar verilmiştir (Çokluk vd., 

2010). Bazı çok değişkenli analizlerin kendilerine özgü sayıltıları bulunmaktadır. 

Ancak tüm analizler üç temel sayıltıya dayanmaktadır (Çokluk vd., 2010). 

MANCOVA sayıltılarının karşılanıp karşılanmadığını test etmek üzere, tek 

değişkenli ve çok değişkenli normallik, tek değişkenli ve çok değişkenli doğrusallık, 

varyansların ve kovaryansların eşitliği, regresyonların homojenliği incelenmiştir. 

Bağımlı değişken sayısının iki olması ve yapılan MANCOVA istatistiksel testin 

gücünün arttırılması amacıyla, α=0,05 değeri ikiye bölünerek, anlamlılık düzeyi 

α=0,025 olarak kabul edilmiştir. Tek değişkene göre gerçekleştirilen analizlerde, 

ANCOVA istatistiksel testi kullanılmıştır. Nicel bölüme ait tüm istatistiksel analizler 

Microsoft Excel 2010 ve SPSS 20 programı kullanılarak analiz edilmiştir.  

Nitel verilerin analizinde, nitel veri analiz yöntemlerinden betimsel analiz 

kullanılmıştır. Bu analiz türünün kullanılmasındaki amaç, elde edilen bulguları 

düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde sunmaktır. Görüşmeler ve günlüklerden 

elde edilen verilerin analizinde izlenen yol aşağıdaki gibidir:  

 Betimsel analiz için bir çerçeve oluşturmak, 

 Tematik çerçeveye göre verilerin işlenmesi, 

 Bulguların tanımlanması, 

 Bulguların yorumlanmasıdır. 

Açık uçlu sorular okul dışı etkinliklere ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesinde 

derinlemesine bilgi edinmeye olanak sağlamıştır. Temalar ve kodlar belirlenirken 

izlenen yolda, Miles and Huberman (1994) ile Strauss and Corbin (1990)’den 

yararlanılmıştır. Veri analiz sürecinde temalar belirlenirken çalışma öncesinde 

belirlenen ve öğrencilerin okul dışı etkinliklerle ilgili verdiği yanıtlar araştırmacı ve 

iki alan eğitimcisi tarafından incelenmiştir. Görüşmeler ve günlüklerin analiz 

sonuçları, alıntılar yapılarak bulgular bölümünde sunulmuştur. Alıntılar verilirken 

öğrenciler, bulundukları grup (Deney B için DB ve Deney C için Dc) ve öğrencinin 

listedeki sırasını temsil eden sayı (Ösayı (Dc)) ile belirtilmiştir. Bir öğrenci, birden 
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fazla belirlenen tema ve alt tema hakkında görüş bildirmiştir. Bu nedenle belirtilen 

frekans toplamları grupta yer alan öğrenci sayısından fazladır. 

3.7. Araştırma Etiği 

Fraenkel, Wallen, and Hyun (2011), araştırmacının bir çalışmayı yürütürken 

uyması gereken üç önemli etik kuralı şu şekilde listelemişlerdir: Katılımcıların 

korunması, araştırma verilerinin gizliliğini sağlama ve kandırma olmamasıdır. 

Araştırmanın katılımcıları dokuzuncu sınıf öğrencileridir. Araştırma okul içinde ve 

okul dışında yürütülmüştür. Okul içinde öğrencilerin güvenliğini tehdit edecek 

herhangi bir durum bulunmamaktadır. Öğrencilerin okul dışındaki güvenlikleri 

başta araştırmacı olmak üzere, etkinliğe eşlik eden öğretmenler, etkinliğin yapıldığı 

kurum ile okul arasındaki ulaşımı sağlayan araçların sürücüleri ve okul dışı 

etkinliğin yapıldığı kurum çalışanları tarafından sağlanmıştır. Ulaşımın sağlandığı 

araçlar okulun servis araçlarıdır. Okul ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden izin için 

gereken her türlü belge tamamlanmış ve okul dışı etkinliklere katılmadan önce izin 

alınmıştır. Ayrıca öğrencilerin okul dışı etkinliklere katılması için her gezi 

öncesinde öğrenci velilerinden izin dilekçeleri alınmıştır.  

Araştırma verilerinin gizliliğinin sağlanması amacıyla, çalışma grubunun bulunduğu 

okul, öğrencilerin isim ve numaraları hiçbir belgede açıklanmamaktadır.  

Araştırma öncesinde deney ve kontrol grubu öğrencileri araştırma ve araştırmanın 

amacı hakkında bilgilendirilmişlerdir. Ancak araştırma hakkında özel bilgiler 

verilmemiştir. Okul dışı etkinliklere dahil edilmeyen grup öğrencileri, araştırma 

bitiminde Enerji Parkı gezisine götürülmüşlerdir. 

3.8. Araştırmanın İç ve Dış Geçerliliği 

Bu bölümde araştırma süresi boyunca iç ve dış geçerliliği etkileyebilecek olası bazı 

tehditler ele alınarak incelenmektedir (Fraenkel et al., 2011). 

Araştırma dokuzuncu sınıf ortaöğretim öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler 

aynı yaş (14-15 yaş) grubunda yer almaktadır.  

Araştırmada sınıf içinde öğretim iki farklı öğretmen tarafından gerçekleştirilmiştir. 

İçerik temelli eleştirel düşünme öğretiminin uygulandığı gruplar ile mevcut 
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yöntemin uygulandığı gruplarda dersler farklı öğretmenler tarafından 

yürütülmüştür. İçerik temelli eleştirel düşünme öğretiminin uygulandığı gruplarda 

ders anlatan öğretmene eleştirel düşünme öğretimi için eğitim verilmiştir. İki farklı 

öğretmenin iki ayrı yöntem için seçilmesinin nedeni, içerik temelli eleştirel 

düşünme öğretimi eğitiminin, öğretmen üzerinde oluşturacağı etki nedeniyle 

mevcut öğretim yöntemine göre uygulamanın yapılamayacağı konusunda kaygının 

bulunmasıdır. 

Her öğrencinin nicel bölümle ilgili bütün veri toplama araçlarını uygulamaları 

sağlanmıştır. Kontrol ve deney gruplarındaki öğrencilere öntest ve sontestler kendi 

sınıflarında, araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Nitel bölüm ile ilgili görüşmeler 

araştırmacı tarafından öğrencilerle bire bir ve okulda, okul dışı etkinliklerden bir 

gün önce ve bir gün sonra gerçekleştirilmiştir. 

Okul dışı etkinliğin yapıldığı gün okul dışı etkinliğe katılamayan Deney B grubunda 

dört ve Deney C grubunda dört olmak üzere, toplam sekiz öğrenci bulunmaktadır. 

Ancak bu sekiz öğrenci gerçekleştirilen dört okul dışı etkinlikten üçüne 

katılmışlardır. Bu nedenle öğrencilerin nicel veri toplama araçlarına verdikleri 

yanıtlar veri setinden çıkarılmamıştır. 

Öğrencilere öntest uygulamak iç geçerliliği azaltan durumlardan birisidir. Ancak 

sontestler öğrencilere öntestler uygulandıktan yaklaşık 3,5 ay sonra uygulanmıştır. 
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4. BULGULAR 

Bulgular bölümünde, verilerin analiz için hazırlanması, nicel verilere ait betimsel 

istatistik sonucu elde edilen bulgular, MANCOVA için sayıltıların incelenmesi ve 

çıkarımsal istatistik sonucu elde edilen bulgular ile nitel verilere ait, nitel araştırma 

yöntemlerinden betimsel analiz sonucu elde edilen bulgular sunulmuştur. 

4.1. Verilerin Analiz İçin Hazırlanması  

Verilerden geçerli sonuçların elde edilebilmesi için öncelikle verilerin kalitesinin 

incelenmesi önemlidir (Çokluk vd., 2010). Bu amaçla, veri seti içerisinde yer alan 

kayıp veriler ve uç değerlerin etkileri incelenmiştir. Ayrıca çok değişkenli istatistik 

tekniklerinin kullanılması için bazı sayıltıların karşılanması gerekmektedir. Bu 

bölümde, nicel bölüme ait veri setinin ve analiz yöntemi olarak seçilen MANCOVA 

için sayıltıların incelenmesi sonucunda elde edilen bulgular aşağıda 

özetlenmektedir. 

4.1.1. Kayıp değerler 

Öncelikle her bir değişken için kayıp değerler incelenmiştir. Uygulama sırasında, 

öğrencilerin maddeleri boş bırakmamalarına mümkün olduğunca dikkat edilmiş, 

ölçek ve başarı testlerinin uygulanması sırasında okulda bulunmayan öğrencilere 

mutlaka ulaşılarak ölçek ve başarı testlerini eksiksiz tamamlamaları sağlanmaya 

çalışılmıştır. Buna rağmen veri seti incelendiğinde bağımlı değişkenlere ait kayıp 

verilerin bulunduğu görülmüştür. Bu kayıp veriler bütün veri setinde, fizik dersine 

yönelik tutum ölçeğinin öntestinin iki maddesinde, sontestinin üç maddesinde, 

toplam beş maddede olup, farklı öğrencilere aittir. Öğrencinin, boş bıraktığı 

maddenin bulunduğu alt boyuttan aldığı ortalama puan hesaplanmış, elde edilen 

ortalama puan kayıp değer yerine atanmıştır. 

4.1.2. Uç değerlerin tespiti 

Tek yönlü uç değerlerin tespit edilmesinde toplam puanlar üzerinden Z puanları 

hesaplanmıştır. Z puanları incelendiğinde, puanların hepsinin +3 ve -3 aralığında 

kaldığı tespit edilmiştir (Çokluk vd., 2010). Çok yönlü uç değerler, uç değerlerin 

tespit edilmesinde kullanılan istatistik metotlardan, Mahalanobis uzaklığı 

incelenerek tespit edilmeye çalışılmıştır (Tabachnick & Fidell, 2007). Mahalanobis 
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değerlerinin tamamının Ki-Kare tablo değerinden (Ki-Kare=18,47, Sd=4, p=0,001) 

küçük olduğu belirlenmiştir.   

4.1.3. Normallik ve doğrusallık 

Tek değişkenli ve çok değişkenli normalliğe ait sonuçlar incelenmiştir. Tek 

değişkenli normallik için; her bir değişkene ait basıklık ve çarpıklık değerleri, bu 

değişkenlere ilişkin histogram grafikleri incelenmiş ve normallik testi yapılmıştır. 

Değişkenlere ait betimsel istatistik değerleri Çizelge 4.1’de verilmektedir.  

Çizelge 4.1. Değişkenlere ait betimsel istatistik değerleri 

Veri Toplama Araçları N Min. Maks. Ortalama S.S. Çarpıklık Basıklık 

EDEÖ Öntest 120 60 123 96,26 12,614 -0,594 0,322 

 Sontest 120 65 124 100,17 11,925 -0,414 -0,148 

FTÖ Öntest 120 34 141 92,94 24,857 -0,580 -0,410 

 Sontest 120 33 148 101,08 28,545 -0,640 -0,458 

Öğrencilerin EDEÖ’den alabilecekleri minimum puan 25, maksimum puan ise 

125’tir. Öğrencilerin EDEÖ sontest ortalama puanlarının, öntest ortalama 

puanlarından yüksek olduğu görülmektedir. 

Öğrencilerin FTÖ’den alabilecekleri minimum puan 30, maksimum puan ise 

150’dir. FTÖ sontest ortalama puanlarının, öntest ortalama puanlarına göre 

yüksek olduğu söylenebilir.  

Normalliğe ilişkin basıklık ve çarpıklık değerlerinin +1 ve -1 arasında kaldığı 

görülmektedir. Değişkenlerin öntest ve sontestlerine ait histogram grafikleri Şekil 

4.1’de verilmektedir. 
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Şekil 4.1. EDEÖ, FTÖ öntest ve sontest histogram grafikleri 

Tek değişkenli normalliğe ilişkin histogram grafikleri ile basıklık ve çarpıklık 

değerleri değerlendirildiğinde, değişkenlerin normalden çok fazla uzaklaşmadığı 

görülmektedir.  

Alt gruplarda normallik sayıltısı incelenmiş, grup büyüklükleri n<50 olması 

nedeniyle Shapiro Wilk hipotez testi sonuçları değerlendirilmiştir (Büyüköztürk, 

2011, s.42). Hipotez testine ait sonuçlar Çizelge 4.2’de verilmektedir.  
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Çizelge 4.2. Gruplara göre EDEÖ ve FTÖ Shapiro-Wilk öntest ve son test 
normallik testi sonuçları 

Veri Toplama Araçları Gruplar Shapiro-Wilk 

İstatistik n Anlamlılık D. 

EDEÖ Öntest Kontrol Grubu 0,932 30 0,055 

Deney A 0,979 30 0,811 

Deney B 0,958 30 0,277 

Deney C 0,907 30 0,013 

EDEÖ Sontest Kontrol Grubu 0,970 30 0,535 

Deney A 0,992 30 0,998 

Deney B 0,948 30 0,149 

Deney C 0,945 30 0,128 

FTÖ Öntest Kontrol Grubu 0,958 30 0,273 

Deney A 0,959 30 0,294 

Deney B 0,874 30 0,002 

Deney C 0,952 30 0,187 

FTÖ Sontest Kontrol Grubu 0,939 30 0,085 

Deney A 0,983 30 0,909 

Deney B 0,934 30 0,065 

Deney C 0,919 30 0,025 

Çizelge 4.2’de elde edilen sonuçlara göre alt gruplar için normallik sayıltısının 

doğrulandığı söylenebilir. Çok değişkenli normallik ve doğrusallıkla ilgili olarak 

saçılma diyagramı matrisi oluşturulmuştur (Çokluk vd., 2010). Elde edilen saçılma 

diyagramının genel olarak elips şeklinde olduğu, çok değişkenli normallik ve 

doğrusallığın sağlandığı söylenebilir. 

4.1.4. Homojenlik 

Bağımlı değişkenlerinin homojenliklerini sınamak için Levene ve Box’ın M testi 

kullanılmıştır. Tek değişkenli homojenlik Levene testi ile, çok değişkenli homojenlik 

ise Box’ın M testi ile sınanmıştır. 
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Bağımlı değişkenlerin öntestlerine ilişkin Levene test istatistiği sonuçları Çizelge 

4.3’te sunulmaktadr. 

Çizelge 4.3. Bağımlı değişkenlerin öntestlerine ilişkin Levene test istatistiği 
sonuçları 

Değişkenler F sd1 sd2 p 

EDEÖ Öntest 0,480 3 116 0,697 

FTÖ Öntest 2,689 3 116 0,050 

Bağımsız değişken olan öğretim yöntemleri türlerine göre, bağımlı değişkenlerin 

ön testlerine ait tek değişkenli homojenlik incelendiğinde, bütün değişkenlerin 

homojenlik sayıltısını karşıladığı görülmektedir. 

Bağımlı değişkenlerin sontestlerine ilişkin Levene test istatistiği sonuçları Çizelge 

4.4’te sunulmaktadır. 

Çizelge 4.4. Bağımlı değişkenlerin sontestlerine ilişkin Levene test istatistiği 
sonuçları 

Değişkenler F sd1 sd2 p 

EDEÖ Sontest 2,225 3 116 0,089 

FTÖ Sontest 5,824 3 116 0,001 

Bağımlı değişkenlerin son testlerine ait tek değişkenli homojenlik sayıltısı 

incelendiğinde, eleştirel düşünme eğilimi ölçeğinin homojenlik sayıltısını 

karşıladığı, ancak fizik dersine yönelik tutum ölçeğinin homojenlik sayıltısını 

karşılamadığı görülmektedir. Bununla birlikte, fizik tutum ölçeğinin son testinde 

gruplar arasında varyans oranlarının dörtten daha az olduğu belirlenmiştir 

(Kalaycı, 2005). Bu nedenle tek değişkenli homojenlik sayıltısının karşılandığı 

kabul edilmiştir. 

Çok değişkenli homojenlik değerlendirildiğinde, Box M testi sonucunun (p= 0,042) 

anlamlı olmadığı görülmektedir. Box M testi sonucunun anlamlı olmaması 

(p>0,025) varyans-kovaryans matrislerinin homojen olduğu anlamına gelmektedir 

(Çokluk vd., 2010).  
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Elde edilen Box M testi sonucunda, çok değişkenli homojenliğin sağlandığı 

söylenebilir (Tabachnick & Fidell, 2007). Ayrıca, çalışma eşit büyüklükte (n=30) 

gruplarla yürütülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre, istatistiksel analizin güvenilir 

olduğu söylenebilir. 

4.2. Araştırmanın Nicel Bölümüne Ait Bulgular 

Bu bölümde, betimsel istatistik sonuçlarına ve çoklu istatistik yöntemlerinden 

MANCOVA ile yapılan istatistiklere ait bulgular özetlenmektedir.  

4.2.1. Eleştirel düşünme eğilimine ölçeğine ait betimsel istatistik bulguları 

Gruplara göre eleştirel düşünme eğilim ölçeğinin tüm maddelerine ait öntest ve 

sontestlerinin frekans ve yüzdeleri EK 11’de verilmektedir.  

Gruplara göre, eleştirel düşünme eğilim ölçeğinin öntest ve sontestlerine ait 

betimsel istatistik değerleri Çizelge 4.5’te sunulmaktadır.  

Çizelge 4.5. Eleştirel düşünme eğilimi ölçeğine ait betimsel değerler 

Bağımlı 
değişken Gruplar 

Öntest Sontest 

Ort. S.S. Ort. S.S. 

Eleştirel 
Düşünme 

Kontrol Grubu 95,43 13,263 91,40 11,634 

Deney A 95,27 13,292 100,13 11,398 

Deney B 92,67 11,565 98,93 9,116 

Deney C 101,67 11,012 110,23 7,021 

Eleştirel düşünme eğilim ölçeğinden alınabilecek maksimum puan 125, minimum 

puan ise 25’tir. Eleştirel düşünme eğilimi ortalamaları, kontrol grubunda düşüş 

gösterirken, deney gruplarında artış göstermektedir. Standart sapma değerleri 

öntestlerde birbirine oldukça yakın değerler alırken, sontestlerde farklılaşma 

olduğu görülmektedir. 

Eleştirel düşünme eğilimi ölçeğinin alt boyutlarına ait betimsel değerler Çizelge 

4.6’da verilmektedir. 
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Çizelge 4.6. Eleştirel düşünme eğilim ölçeğinin alt boyutlarına ait betimsel değerler 

Bağımlı değişken 
(Alt Boyutlar) 

Gruplar 

Öntest Sontest 
Alt boyutlardan 

alınabilecek puanlar 

Ort. S.S. Ort. S.S. Maks.  Min. 

Bilişsel 
Olgunluk 

Kontrol Grubu 27,27 3,493 25,27 3,084 35 7 

Deney A 27,43 4,083 28,87 3,821 35 7 

Deney B 26,63 3,837 28,40 2,920 35 7 

Deney C 28,00 3,259 30,70 2,200 35 7 

Katılım 

Kontrol Grubu 41,80 6,815 41,53 6,067 55 11 

Deney A 42,13 6,601 43,80 5,333 55 11 

Deney B 41,43 5,036 43,53 4,493 55 11 

Deney C 45,33 5,851 48,53 3,875 55 11 

Yenilikçilik 

Kontrol Grubu 26,37 4,612 24,60 4,507 35 7 

Deney A 25,70 4,276 27,47 3,481 35 7 

Deney B 24,60 4,231 27,00 3,051 35 7 

Deney C 28,33 3,367 31,00 2,393 35 7 

Eleştirel düşünme eğilim ölçeğinin alt boyutlarına ait ortalama puanların, kontrol 

grubu öğrencileri için düşüş gösterdiği, tüm deney grubu öğrencileri için ise artış 

gösterdiği söylenebilir. Standart sapmalar değerlendirildiğinde, grupların alt 

boyutlara ilişkin standart sapmalarının öntestlerde ve sontestlerde birbiriyle çok 

farklılık göstermediği söylenebilir. 

Grupların eleştirel düşünme eğilimi ve alt boyutlarına ilişkin öntest-sontest 

ortalama puanları Şekil 4.2’de verilmektedir. 
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Şekil 4.2. Grupların eleştirel düşünme eğilimi ve alt boyutlarına ilişkin öntest-
sontest ortalamaları 
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4.2.2. Fizik dersine yönelik tutumlara ait betimsel istatistik bulguları 

Gruplara göre fizik dersine yönelik tutum ölçeğine ilişkin frekans, yüzde, ortalama 

ve standart sapma değerleri EK 12’de verilmektedir.  

Gruplara göre, fizik dersinde yönelik tutum ölçeğinin öntest ve sontestlerine ait 

betimsel istatistik değerleri Çizelge 4.7’de sunulmaktadır. 

Çizelge 4.7. Fizik dersine yönelik tutum ölçeğine ait betimsel değerler 

Bağımlı değişken Gruplar 

Öntest Sontest Ölçekten alınabilecek 

Ort. S.S. Ort. S.S. Maks. Minim. 

Fizik dersine 
yönelik tutum 

Kontrol 89,70 27,964 83,93 32,594 150 30 

Deney A 84,23 25,964 92,80 25,486 150 30 

Deney B 98,77 22,037 107,77 23,443 150 30 

Deney C 99,07 20,746 119,83 17,231 150 30 

Fizik dersine yönelik tutum ölçeğinin toplam puan ortalamaları, kontrol grubunda 

düşüş gösterirken, deney gruplarında artış göstermektedir. Aynı şekilde fizik 

dersine yönelik tutum ölçeğinin alt boyutlarına ait ortalama puanların, kontrol grubu 

öğrencileri için düşüş gösterdiği, tüm deney grubu öğrencileri için ise artış 

gösterdiği söylenebilir. Standart sapma değerlerinin gruplara göre FTÖ için öntest 

için çok farklılık göstermediği ve sontestlerinde ise bir miktar farklılaştığı 

söylenebilir. 

Gruplara göre fizik dersine yönelik tutum ölçeğinin alt boyutlarına ait betimsel 

değerler Çizelge 4.8’de sunulmaktadır. 
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Çizelge 4.8. Fizik dersine yönelik tutum ölçeğinin alt boyutlarına ait betimsel 
değerler 

Bağımlı değişken 

(Alt boyutlar) Gruplar 

Öntest Sontest Ölçekten alınabilecek 

Ort. S.S. Ort. S.S. Maks. Min. 

Fizik dersine 
bakış açısı 

Kontrol 31,27 10,638 29,33 12,296 50 10 

Deney A 30,37 10,568 33,67 9,901 50 10 

Deney B 34,73 7,697 39,07 7,865 50 10 

Deney C 35,87 7,464 43,47 5,788 50 10 

Fizik dersine 
değer verme 

Kontrol 23,27 8,387 22,03 9,375 45 9 

Deney A 21,10 7,107 23,40 8,278 45 9 

Deney B 25,37 7,146 28,13 7,560 45 9 

Deney C 25,33 6,718 33,43 5,463 45 9 

Fizik dersinden 
beklentiler 

Kontrol 18,90 5,967 17,23 6,971 30 6 

Deney A 17,47 5,231 18,43 5,488 30 6 

Deney B 20,70 4,843 21,53 5,673 30 6 

Deney C 20,23 5,263 23,77 3,766 30 6 

Fizik dersinden 
çekinceler 

Kontrol 16,27 5,119 15,33 5,548 25 5 

Deney A 15,30 5,181 17,30 4,473 25 5 

Deney B 17,97 4,198 19,03 4,123 25 5 

Deney C 17,63 3,952 19,17 3,333 25 5 

Fizik dersine yönelik tutum ölçeğinin alt boyutları ortalama puanları, gruplara göre 

öntest ve sontest ortalamaları değerlendirildiğinde, tüm alt boyutlarda kontrol 

grubu ortalama puanlarının düşüş gösterdiği, deney gruplarında ise ortalama 

puanların artış gösterdiği söylenebilir. Standart sapma değerleri öntestlerde 

birbirine yakın değerler almaktadır, sontestlerde bu değerlerin birbirinden 

farklılaştığı görülmektedir. Fizik dersine yönelik tutum ölçeği ve ölçeğin alt 

boyutlarından alınan öntest ve sontest ortalamaları gruplara göre Şekil 4.3’te 

sunulmaktadır. 
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Şekil 4.3. Grupların fizik dersine yönelik tutum ölçeği ve alt boyutlarına ilişkin 
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4.2.3. Çıkarımsal istatistik bulguları 

4.2.3.1. Araştırmanın genel problemi ile ilgili bulgular 

Fizik dersinde, okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklenen eleştirel düşünme 

öğretiminin, eleştirel düşünme öğretimine, okul dışı öğretime ve mevcut öğretime 

göre, ortaöğretim dokuzuncu sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve 

fizik dersine yönelik tutumlarına etkileri araştırılmıştır. 

Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimleri ve fizik 

dersine yönelik tutumlarının öntestlerde farklı olup olmadığını anlamak için 

varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Öntestler ve sontestler arasında anlamlı bir 

ilişki olup olmadığını anlamak için Pearson korelasyon katsayıları kullanılmıştır. 

ANOVA sonuçlarına göre, deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin EDEÖ 

öntest puan ortalamaları arasında (F(3,116)=2,884; p>0,025) istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. Elde edilen ANOVA sonuçlarına göre, deney ve 

kontrol gruplarındaki öğrencilerin FTÖ öntest puan ortalamaları arasında 

(F(3,116)=2,661; p>0,025) anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ayrıca deney ve kontrol 

gruplarındaki öğrencilerin, EDEÖ öntest puanları ile EDEÖ sontest puanları 

arasında (r(120)=0,578, p<0,01); FTÖ öntest puanları ile FTÖ sontest puanları 

arasında (r(120)=0,761, p<0,01) anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. MANCOVA 

ortak değişken ve bağımlı değişken korelasyonun arasında 0,3’ten yüksek olduğu 

durumlarda etkili olur (Kalaycı, 2005). Bu nedenle öğrencilerin EDEÖ ve FTÖ 

öntest puanları ortak değişken olarak atanmıştır. 

Ortak değişkenli çoklu varyans analizinin kabullenmelerinin kontrol edilmesinden 

sonra bu çalışmanın genel problemi ve buna bağlı hipotezin test edilmesi için 

MANCOVA analizi yapılmış ve hipotez 0,025 alfa düzeyinde test edilmiştir. 

Araştırmanın genel problemine yönelik yokluk hipotezi;  

H0: Öğrencilerin öntest EDEÖ ve FTÖ puanları ortak değişken olarak 

kullanıldığında; fizik dersinde, okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklenen eleştirel 

düşünme öğretiminin, eleştirel düşünme öğretiminin, okul dışı öğretim yönteminin 

ve mevcut öğretim yönteminin uygulandığı gruplardaki öğrencilerin; eleştirel 

düşünme eğilimleri ve fizik dersine yönelik tutumları arasında anlamlı fark yoktur. 
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Bu hipotezin test edilmesi için yapılan MANCOVA istatistiksel testin sonucunda 

elde edilen EDEÖ ve FTÖ sontest puan ortalamaları ve ortak değişkenlere (öntest 

EDEÖ, öntest FTÖ) göre düzeltilmiş puan ortalamaları Çizelge 4.9’da 

verilmektedir. 

Çizelge 4.9. Gruplara göre EDEÖ ve FTÖ sontest puan ortalamaları ve düzeltilmiş 
puan ortalamaları 

 Grup n Ortalama Düzeltilmiş Ortalama 

EDEÖ 
Sontest 

Deney C 30 110,233 107,529 

Deney A 30 100,133 101,459 

Deney B 30 98,933 99,648 

Kontrol Grubu 30 91,400 92,065 

FTÖ 
Sontest 

Deney C 30 119,833 113,189 

Deney B 30 107,767 105,117 

Deney A 30 92,800 99,434 

Kontrol Grubu 30 83,933 86,594 

Çizelge 4.9 incelendiğinde, gruplar arasında EDEÖ ve FTÖ öntest ortalama 

puanları kontrol edildiğinde EDEÖ ve FTÖ sontest ortalamalarında değişmeler 

olduğu görülmektedir. Grupların sontest ortalamaları arasındaki ortalama 

farklarının azaldığı görülmektedir.  

Yapılan MANCOVA analiz sonuçları Çizelge 4.10’da verilmektedir. 

Çizelge 4.10. Araştırmanın genel problemine ilişkin MANCOVA sonucu 

 Değer  F Hipotez df Hata df p Çoklu Eta kare 

Pillai's trace 0,453 11,124 6 228 0,000 0,226 

Wilks' lambda 0,560 12,690 6 273 0,000 0,252 

Çizelge 4.11’de görüldüğü gibi çalışmanın genel araştırma problemi için belirlenen 

yokluk hipotezi reddedilmiştir (Wilk’ λ=0,560, F(6,273)=12,690, p<0,05; Pillai’s 

trace=0,453, F(6,228)=11,124, p<0,05). Varyansların homojenliği sağlanamaması 

nedeniyle Pillai’s trace değeri kabul edilmiştir. 
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Bu sonuç, çalışmada kullanılan öğretim yöntemlerinin (okul dışı bilimsel 

etkinliklerle desteklenen eleştirel düşünme öğretimi, eleştirel düşünme öğretimi, 

okul dışı öğretim yöntemi ve mevcut öğretim yönteminin), ortaöğretim dokuzuncu 

sınıf öğrencilerin eleştirel düşünme eğilim puanlarının ve fizik dersine yönelik 

tutum puanlarının ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

oluşturduğunu göstermektedir.  

Eta kare değeri 0,226 olarak elde edilmiştir. Bu sonuç, etki büyüklüğünün geniş 

olduğunu ve bağımlı değişkenlerdeki değişimin yaklaşık %23’ünün uygulamadan 

kaynaklandığını göstermektedir.  

EDEÖ ve FTÖ öntestlerine göre düzeltilmiş sontest puanlarının, gruplara göre 

ANCOVA sonuçları Çizelge 4.11’de verilmektedir. 

Çizelge 4.11. EDEÖ ve FTÖ öntestlerine göre düzeltilmiş sontest puanlarının 
gruplara göre ANCOVA sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Bağımlı Değişken Kareler 
Toplamı 

sd Kareler 
Ortalaması 

F p Kısmi 
Eta kare 

EDEÖ 
Öntest 

EDEÖ Sontest 1977,158 1 1977,158 32,619 0,000 0,222 

FTÖ Sontest 2464,142 1 2464,142 10,595 0,001 0,085 

FTÖ 
Öntest 

EDEÖ Sontest 652,402 1 652,402 10,763 0,001 0,086 

FTÖ Sontest 27794,211 1 27794,211 119,508 0,000 0,512 

Grup EDEÖ Sontest 3544,015 3 1181,338 19,490 0,000 0,339 

FTÖ Sontest 10905,733 3 3635,244 15,631 0,000 0,291 

Hata EDEÖ Sontest 6909,906 114 60,613    

FTÖ Sontest 26513,214 114 232,572    

Toplam EDEÖ Sontest 16923,325 119     

FTÖ Sontest 96961,167 119     

Çizelge 4.11’de görüldüğü gibi EDEÖ sontest, FTÖ sontest ve KHBT sontest 

puanları gruplara göre ayrı ayrı anlamlı fark gösterdiği görülmektedir. Kısmi eta 

kare değerinin KHBT sontestte en yüksek olduğu, FTÖ sontestte ise en düşük 

olduğu görülmektedir. Değerler bütün testlerde gruplara göre geniş etki 

büyüklüğünü göstermektedir. 
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4.2.3.2. Araştırmanın alt problemleri ile ilgili bulgular 

Araştırmanın birinci alt problemi ile, fizik dersinde uygulanan öğretim yöntemlerinin 

(okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklenen eleştirel düşünme öğretiminin, sınıf 

içinde gerçekleştirilen eleştirel düşünme öğretiminin, okul dışı öğretimin ve mevcut 

öğretimin), ortaöğretim dokuzuncu sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme 

eğilimlerine etkisi araştırılmıştır. 

Araştırmanın ikinci alt problemi ile, fizik dersinde uygulanan öğretim yöntemlerinin 

(okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklenen eleştirel düşünme öğretiminin, sınıf 

içinde gerçekleştirilen eleştirel düşünme öğretiminin, okul dışı öğretimin ve mevcut 

öğretimin), ortaöğretim dokuzuncu sınıf öğrencilerinin fizik dersine yönelik 

tutumlarına etkisi araştırılmıştır. 

EDEÖ ve FTÖ öntestler kontrol edildiğinde tek değişkene göre elde edilen 

sonuçlar Çizelge 4.12’de verilmektedir. 

Çizelge 4.12. EDEÖ ve FTÖ öntestleri kontrol edildiğinde tek değişkene göre elde 
edilen sonuçlar 

Bağımlı Değişken  Kareler 
Toplamı 

sd Ortalama 
Kare 

F p Kısmi 
Eta kare 

EDEÖ Sontest Karşılaştırma 3544,015 3 1181,338 19,490 0,000 0,339 

Hata 6909,906 114 60,613    

FTÖ Sontest Karşılaştırma 10905,733 3 3635,244 15,631 0,000 0,291 

Hata 26513,214 114 232,572    

Çizelge 4.12’de görüldüğü gibi çalışmanın birinci alt problemi için elde edilen 

sonuca göre (F(3,114)=19,490; p<0,025), probleme ait yokluk hipotezi reddedilmiştir. 

Elde edilen sonuç, çalışmada kullanılan öğretim yöntemlerinin (içerik temelli 

eleştirel düşünme öğretimi, okul dışı öğretim, her iki yöntemin birlikte uygulandığı 

yöntem ve mevcut öğretim yöntemi), ortaöğretim dokuzuncu sınıf öğrencilerinin, 

eleştirel düşünme eğilimi ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

oluşturduğunu göstermektedir.  

Çizelge 4.12’de görüldüğü gibi çalışmanın ikinci alt problemi için elde edilen 

sonuca göre (F(3,114)=15,631; p<0,025), probleme ait yokluk hipotezi reddedilmiştir. 
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Elde edilen sonuç, çalışmada kullanılan öğretim yöntemlerinin (içerik temelli 

eleştirel düşünme öğretimi, okul dışı öğretim, her iki yöntemin birlikte uygulandığı 

yöntem ve mevcut öğretim yöntemi), ortaöğretim dokuzuncu sınıf öğrencilerinin, 

fizik dersine yönelik tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

oluşturduğunu göstermektedir.  

Bonferroni testi sonuçlarına göre, çoklu karşılaştırmalara ilişkin bilgiler Çizelge 

4.13’te verilmektedir. 

Çizelge 4.13. Bağımlı değişkenlere göre çoklu karşılaştırma sonuçları 

Bağımlı 
Değişken 

Grup (I) Grup (J) Ortalamalar 
Farkı (I-J) 

Standart 
Hata 

p %97,5 Güven Aralığı 

Alt Sınır Üst Sınır 

EDEÖ 
Sontest 

Kontrol 
Grubu 

Deney A -9,394
*
 2,018 0,000 -15,295 -3,493 

Deney B -7,583
*
 2,053 0,002 -13,587 -1,579 

Deney C -15,464
*
 2,047 0,000 -21,450 -9,478 

Deney A 

Kontrol Grubu 9,394
*
 2,018 0,000 3,493 15,295 

Deney B 1,811 2,093 1,000 -4,309 7,932 

Deney C -6,070 2,067 0,024 -12,115 -,025 

Deney B 

Kontrol Grubu 7,583
*
 2,053 0,002 1,579 13,587 

Deney A -1,811 2,093 1,000 -7,932 4,309 

Deney C -7,881
*
 2,095 0,002 -14,006 -1,756 

Deney C 

Kontrol Grubu 15,464
*
 2,047 0,000 9,478 21,450 

Deney A 6,070 2,067 0,024 ,025 12,115 

Deney B 7,881
*
 2,095 0,002 1,756 14,006 

FTÖ 
Sontest 

Kontrol 
Grubu 

Deney A -12,839
*
 3,953 0,009 -24,399 -1,280 

Deney B -18,522
*
 4,022 0,000 -30,283 -6,762 

Deney C -26,595
*
 4,010 0,000 -38,320 -14,869 

Deney A 

Kontrol Grubu 12,839
*
 3,953 0,009 1,280 24,399 

Deney B -5,683 4,100 1,000 -17,672 6,306 

Deney C -13,755
*
 4,049 0,006 -25,596 -1,914 

Deney B 

Kontrol Grubu 18,522
*
 4,022 0,000 6,762 30,283 

Deney A 5,683 4,100 1,000 -6,306 17,672 

Deney C -8,072 4,103 0,309 -20,070 3,925 

Deney C 

Kontrol Grubu 26,595
*
 4,010 0,000 14,869 38,320 

Deney A 13,755
*
 4,049 0,006 1,914 25,596 

Deney B 8,072 4,103 0,309 -3,925 20,070 

Çizelge 4.13’e göre öğrencilerin EDEÖ sontest ortalama puanlarında, deney 

grupları ile kontrol grubu arasında, deney grupları lehine anlamlı fark vardır. 
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Ancak, Deney A grubu ile Deney B ve Deney A grubu ile Deney C grubu arasında 

anlamlı fark bulunmamaktadır. Öğrencilerin EDEÖ sontest ortalama puanlarında, 

Deney B grubu ve Deney C grubu arasında, Deney C grubu lehine anlamlı fark 

bulunmaktadır. 

Çizelge 4.13’ten anlaşılacağı üzere öğrencilerin FTÖ sontest ortalama 

puanlarında, kontrol grubu ile deney grupları arasında, deney grupları lehine 

anlamlı fark bulunmaktadır. FTÖ sontest ortalama puanları Deney A grubu ile 

Deney B grubu arasında anlamlı farklılık görülmezken, Deney A ve Deney C 

arasında, Deney C grubu lehine anlamlı fark bulunmaktadır. Deney B grubu ile 

Deney C grubu arasında da anlamlı fark bulunmamaktadır. 

Fizik dersinde okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklenen eleştirel düşünme 

öğretiminin, sınıf içinde gerçekleştirilen eleştirel düşünme öğretiminin, okul dışı 

öğretim yönteminin ve mevcut öğretim yönteminin uygulandığı gruplardaki 

öğrencilerin; eleştirel düşünme eğilimlerinin alt boyut ortalama puanları arasında, 

istatistiksel olarak anlamlı fark olup olmadığı incelenmiştir. 

Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği’nin üç alt boyutu bulunması nedeniyle α anlamlılık 

düzeyi (0,05 / 3 = 0,0167) α=0,0167 kabul edilmiştir. 

Alt boyutlara ait EDEÖ alt boyutlarında öntest puanları kontrol edildiğinde 

sontestlere ait düzeltilmiş ortalamalar Çizelge 4.14’te verilmektedir.  
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Çizelge 4.14. Gruplara göre eleştirel düşünme eğilimi alt boyutlarına ilişkin sontest 
ortalama ve düzeltilmiş ortalama puanları 

Bağımlı değişken Grup n Ortalama Düzeltilmiş Ortalama 

Bilişsel Olgunluk 

Sontest 

Kontrol Grubu 30 25,267 25,304 

Deney A 30 28,867 28,939 

Deney B 30 28,400 28,762 

Deney C 30 30,700 30,229 

Katılım 

Sontest 

Kontrol Grubu 30 41,533 41,959 

Deney A 30 43,800 44,171 

Deney B 30 43,533 44,306 

Deney C 30 48,533 46,964 

Yenilikçilik 

Sontest  

Kontrol Grubu 30 24,600 24,570 

Deney A 30 27,467 27,776 

Deney B 30 27,000 27,802 

Deney C 30 31,000 29,918 

Çizelge 4.14’te görüldüğü gibi eleştirel düşünmenin bilişsel olgunluk alt boyutu 

öntest puanları kontrol edildiğinde elde edilen ortalamalar, kontrol grubu, Deney A 

grubu ve Deney B grubunda yükselirken, Deney C grubunda gerilemiştir. Eleştirel 

düşünmenin katılım alt boyutu öntest puanları kontrol edildiğinde, ortalamaların 

kontrol grubu ve Deney C grubunda yükseldiği, Deney A ve Deney B grubunda ise 

gerilediği söylenebilir. Eleştirel düşünmenin yenilikçilik alt boyutu öntest puanları 

kontrol edildiğinde kontrol grubu ve Deney C grubu ortalamalarının gerilediği, 

Deney A ve Deney B grubu ortalamalarının ise yükseldiği görülmektedir. 

Düzeltilmiş ortalamalar arasındaki bu farkın anlamlı olup olmadığına ilişkin 

MANCOVA analiz sonuçları Çizelge 4.15’te verilmektedir. 

Çizelge 4.15. Eleştirel düşünme eğilimi alt boyutlarına ait MANCOVA sonucu 

 Değer  F Hipotez df Hata df p Kısmi Eta kare 

Pillai's trace 0,395 5,703 9 339 0,000 0,132 

Wilks' lambda 0,617 6,584 9 270 0,000 0,149 
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Çizelge 4.15’te görüldüğü gibi, fizik dersinde okul dışı bilimsel etkinliklerle 

desteklenen eleştirel düşünme öğretiminin, sınıf içinde gerçekleştirilen eleştirel 

düşünme öğretiminin, okul dışı öğretim yönteminin ve mevcut öğretim yönteminin 

uygulandığı gruplardaki öğrencilerin; eleştirel düşünme eğilimlerinin alt 

boyutlarının ortalama puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmaktadır (Wilk’ λ=0,617, F(9,270)=6,584, p<0,0167; Pillai’s trace=0,395, 

F(9,339)=5,703 p<0,0167). Kısmi eta kare değeri 0,132 olarak elde edilmiştir. Bu 

sonuç bağımlı değişkenlerdeki değişimin yaklaşık %13’ünün uygulamadan 

kaynaklandığını göstermektedir.  

Eleştirel düşünme eğilim boyutlarının öntestlerine göre düzeltilmiş son test 

puanlarının gruplara göre MANCOVA sonuçları Çizelge 4.16’da verilmektedir. 
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Çizelge 4.16. Eleştirel düşünme eğilim boyutlarının öntestlerine göre düzeltilmiş 
son test puanlarının gruplara göre MANCOVA sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Bağımlı Değişken Kareler 
Toplamı 

sd Kareler 
Ortalaması 

F p Kısmi 
Eta Kare 

Bilişsel 

Olgunluk 

Öntest 

Bilişsel Olgunluk Sontest 20,616 1 20,616 2,538 0,114 0,022 

Katılım Sontest 15,954 1 15,954 1,067 0,304 0,009 

Yenilikçilik Sontest 9,257 1 9,257 1,147 0,286 0,010 

Katılım 

Öntest 

Bilişsel Olgunluk Sontest 4,258 1 4,258 0,524 0,471 0,005 

Katılım Sontest 552,169 1 552,169 36,926 0,000 0,246 

Yenilikçilik Sontest 3,569 1 3,569 0,442 0,507 0,004 

Yenilikçilik 

Öntest 

Bilişsel Olgunluk Sontest 11,766 1 11,766 1,448 0,231 0,013 

Katılım Sontest 17,387 1 17,387 1,163 0,283 0,010 

Yenilikçilik Sontest 219,774 1 219,774 27,240 0,000 0,194 

Grup Bilişsel Olgunluk Sontest 388,782 3 129,594 15,954 0,000 0,298 

Katılım Sontest 356,556 3 118,852 7,948 0,000 0,174 

Yenilikçilik Sontest 421,266 3 140,422 17,405 0,000 0,316 

Hata Bilişsel Olgunluk Sontest 917,882 113 8,123    

Katılım Sontest 1689,711 113 14,953    

Yenilikçilik Sontest 911,675 113 8,068    

Toplam Bilişsel Olgunluk Sontest 1545,592 119     

Katılım Sontest 3705,300 119     

Yenilikçilik Sontest 2003,967 119     

Çizelge 4.16’da görüldüğü gibi eleştirel düşünmenin bilişsel olgunluk, katılım ve 

yenilikçilik alt boyutlarının sontest ortalama puanları, gruplara göre ayrı ayrı 

anlamlı fark göstermektedir. Kısmi eta kare değerinin bilişsel olgunluk alt 

boyutunda en yüksek olduğu, katılım alt boyutunda en düşük olduğu 

görülmektedir. Değerler alt boyutların tümünde, gruplara göre geniş etki 

büyüklüğünü göstermektedir. 

Eleştirel düşünme eğilimi alt boyutlarının öntest puanları kontrol edildiğinde, tek 

değişkene göre elde edilen sonuçlar Çizelge 4.17’de verilmektedir. 
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Çizelge 4.17. Eleştirel düşünme eğilim ölçeğinin alt boyutlarının öntestleri kontrol 
edildiğinde tek değişkene göre elde edilen sonuçlar 

Bağımlı Değişken  Kareler 
Toplamı 

sd Ortalama 
Kare 

F p Kısmi 
Eta Kare 

Bilişsel  
Olgunluk Sontest 

Karşılaştırma 388,782 3 129,594 15,954 0,000 0,298 

Hata 917,882 113 8,123    

Katılım 
Sontest 

Karşılaştırma 356,556 3 118,852 7,948 0,000 0,174 

Hata 1689,711 113 14,953    

Yenilikçilik 
Sontest 

Karşılaştırma 421,266 3 140,422 17,405 0,000 0,316 

Hata 911,675 113 8,068    

Çizelge 4.17’de görüldüğü gibi bilişsel olgunluk alt boyutu, gruplara göre 

farklılaşmaktadır(F(3,113)=15,954; p<0,0167). Bu sonuç, çalışmada kullanılan 

öğretim yöntemlerinin (okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklenen eleştirel düşünme 

öğretimi, sınıf içinde gerçekleştirilen eleştirel düşünme öğretimi, okul dışı öğretim 

yöntemi ve mevcut öğretim yönteminin), öğrencilerin eleştirel düşünme 

eğilimlerinin, bilişsel olgunluk alt boyutu ortalama puanları arasında, istatistiksel 

olarak anlamlı fark oluşturmaktadır.  

Çizelge 4.17’de görüldüğü gibi katılım alt boyutu, gruplara göre farklılaşmaktadır 

(F(3,113)=7,948; p<0,0167). Bu sonuç, çalışmada kullanılan öğretim yöntemlerinin 

(okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklenen eleştirel düşünme öğretimi, sınıf içinde 

gerçekleştirilen eleştirel düşünme öğretimi, okul dışı öğretim yöntemi ve mevcut 

öğretim yöntemi), öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerinin katılım alt boyutu 

ortalama puanları arasında, istatistiksel olarak anlamlı fark oluşturmaktadır.  

Çizelge 4.17’de görüldüğü gibi yenilikçilik alt boyutu, gruplara göre 

farklılaşmaktadır (F(3,113)=17,405; p<0,0167). Bu sonuç, çalışmada kullanılan 

öğretim yöntemlerinin (okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklenen eleştirel düşünme 

öğretimi, sınıf içinde gerçekleştirilen eleştirel düşünme öğretimi, okul dışı öğretim 

yöntemi ve mevcut öğretim yöntemi), öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerinin 

yenilikçilik alt boyutu ortalama puanları arasında, istatistiksel olarak anlamlı fark 

oluşturmaktadır. Bonferroni testi sonuçlarına göre, çoklu karşılaştırmalara ilişkin 

bilgiler Çizelge 4.18’de verilmektedir. 
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Çizelge 4.18.Eleştirel düşünmenin alt boyutlarına göre çoklu karşılaştırma 
sonuçları 

Bağımlı 
Değişken 

Grup (I) Grup (J) Ortalamalar 
Farkı (I-J) 

Standart 
Hata 

p %98,33 Güven Aralığı 

Alt Sınır Üst Sınır 

Bilişsel 
Olgunluk 
Sontest 

Kontrol Grubu Deney A -3,635* 0,740 0,000 -5,899 -1,371 

Deney B -3,459* 0,749 0,000 -5,750 -1,167 

Deney C -4,925* 0,756 0,000 -7,237 -2,613 

Deney A Kontrol Grubu 3,635* 0,740 0,000 1,371 5,899 

Deney B 0,176 0,740 1,000 -2,086 2,439 

Deney C -1,290 0,764 0,565 -3,627 1,047 

Deney B Kontrol Grubu 3,459* 0,749 0,000 1,167 5,750 

Deney A -0,176 0,740 1,000 -2,439 2,086 

Deney C -1,466 0,779 0,374 -3,848 0,916 

Deney C Kontrol Grubu 4,925* 0,756 0,000 2,613 7,237 

Deney A 1,290 0,764 0,565 -1,047 3,627 

Deney B 1,466 0,779 0,374 -0,916 3,848 

Katılım 
Sontest  

Kontrol Grubu Deney A -2,213 1,005 0,178 -5,285 0,859 

Deney B -2,347 1,017 0,137 -5,456 0,762 

Deney C -5,006* 1,026 0,000 -8,143 -1,869 

Deney A Kontrol Grubu 2,213 1,005 0,178 -0,859 5,285 

Deney B -0,134 1,004 1,000 -3,204 2,936 

Deney C -2,793 1,037 0,049 -5,964 0,378 

Deney B Kontrol Grubu 2,347 1,017 0,137 -0,762 5,456 

Deney A 0,134 1,004 1,000 -2,936 3,204 

Deney C -2,659 1,057 0,080 -5,891 0,573 

Deney C Kontrol Grubu 5,006* 1,026 0,000 1,869 8,143 

Deney A 2,793 1,037 0,049 -0,378 5,964 

Deney B 2,659 1,057 0,080 -0,573 5,891 

Yenilikçilik 
Sontest 

Kontrol Grubu Deney A -3,205* 0,738 0,000 -5,462 -0,949 

Deney B -3,231* 0,747 0,000 -5,515 -0,948 

Deney C -5,348* 0,754 0,000 -7,652 -3,044 

Deney A Kontrol Grubu 3,205* 0,738 0,000 0,949 5,462 

Deney B -0,026 0,737 1,000 -2,281 2,229 

Deney C -2,143 0,762 0,035 -4,471 0,186 

Deney B Kontrol Grubu 3,231* 0,747 0,000 0,948 5,515 

Deney A 0,026 0,737 1,000 -2,229 2,281 

Deney C -2,116 0,776 0,045 -4,490 0,257 

Deney C Kontrol Grubu 5,348* 0,754 0,000 3,044 7,652 

Deney A 2,143 0,762 0,035 -0,186 4,471 

Deney B 2,116 0,776 0,045 -0,257 4,490 
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Çizelge 4.18’e göre, öğrencilerin EDEÖ “bilişsel olgunluk” sontest ortalama 

puanları deney grupları ile kontrol grubu arasında deney grupları lehine anlamlı 

fark göstermektedir. Ancak öğrencilerin bilişsel olgunluk sontest ortalama 

puanlarında, Deney A grubu ile Deney B ve Deney C grupları arasında anlamlı 

fark bulunmamaktadır. Aynı zamanda, Deney B grubu ve Deney C grubu ortalama 

puanları arasında anlamlı fark bulunmamaktadır. 

Çizelge 4.18’den anlaşılacağı üzere, öğrencilerin EDEÖ “katılım” sontest ortalama 

puanları, Deney C grubu ile kontrol grubunda, Deney C grubu lehine anlamlı fark 

göstermektedir. Ancak öğrencilerin katılım sontest puan ortalamalarında, Deney A 

grubu ve Deney B grupları ile kontrol grubu arasında anlamlı fark 

bulunmamaktadır. Deney A ve Deney B grubu ortalama puanları arasında da 

anlamlı fark olmadığı görülmektedir. 

Çizelge 4.18’e göre öğrencilerin EDEÖ “yenilikçilik” sontest ortalama puanları, 

deney grupları ile kontrol grubu arasında deney grupları lehine anlamlı fark 

göstermektedir. Ancak Deney A grubu ile Deney B ve Deney A ile Deney C 

gruplarının ortalama puanları arasında anlamlı fark bulunmamaktadır. Deney B 

grubu ile Deney C grubu ortalama puanları arasında da anlamlı fark 

bulunmamaktadır. 

Fizik dersinde okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklenen eleştirel düşünme 

öğretiminin, sınıf içinde gerçekleştirilen eleştirel düşünme öğretiminin, okul dışı 

öğretim yönteminin ve mevcut öğretim yönteminin uygulandığı gruplardaki 

öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumlarının alt boyut ortalama puanları arasında 

anlamlı fark olup olmadığı incelenmiştir. 

Fizik dersine yönelik tutum ölçeğinin dört alt boyutu bulunması nedeniyle α 

anlamlılık düzeyi (0,05 / 4 = 0,0125) α=0,0125 kabul edilmiştir. 

Alt boyutlara ait öntest puanları kontrol edildiğinde, sontestlere ait düzeltilmiş 

ortalamalar Çizelge 4.19’da verilmektedir.  
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Çizelge 4.19. Fizik dersine yönelik tutum ölçeği alt boyutlarının sontest betimleyici 
istatistikleri 

Bağımlı Değişken Grup n Ortalama Düzeltilmiş Ortalama 

Bakış Açısı Sontest Kontrol Grubu 30 29,333 30,723 

Deney A 30 33,667 35,900 

Deney B 30 39,067 37,636 

Deney C 30 43,467 41,275 

Değer Verme Sontest Kontrol Grubu 30 22,033 22,809 

Deney A 30 23,400 25,146 

Deney B 30 28,133 27,043 

Deney C 30 33,433 32,003 

Beklentiler Sontest Kontrol Grubu 30 17,233 17,841 

Deney A 30 18,433 19,810 

Deney B 30 21,533 20,592 

Deney C 30 23,767 22,723 

Çekinceler Sontest Kontrol Grubu 30 15,333 15,867 

Deney A 30 17,300 18,494 

Deney B 30 19,033 18,161 

Deney C 30 19,167 18,311 

Çizelge 4.19’da görüldüğü gibi, FTÖ’nün alt boyutlarının öntest puanları kontrol 

edildiğinde, alt boyutların tümünden elde edilen ortalamaların, kontrol grubu ve 

Deney A grubunda yükselirken, Deney B ve Deney C grubunda gerilediği 

görülmektedir.  

Öğrencilerin gruplara göre fizik dersine yönelik tutum ölçeği alt boyutlarının 

öntestleri kontrol edildiğinde ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını 

test etmek için yapılan MANCOVA analiz sonuçları Çizelge 4.20’de verilmektedir. 
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Çizelge 4.20. Fizik dersine yönelik tutum ölçeği alt boyutlarına ait MANCOVA 
sonucu 

 Değer  F Hipotez df Hata df p Kısmi Eta Kare 

Pillai's trace 0,456 4,973 12 333 0,000 0,152 

Wilks' lambda 0,587 5,358 12 289 0,000 0,162 

Çizelge 4.20’de görüldüğü gibi, fizik dersinde okul dışı bilimsel etkinliklerle 

desteklenen eleştirel düşünme öğretiminin, sınıf içinde gerçekleştirilen eleştirel 

düşünme öğretiminin, okul dışı öğretim yönteminin ve mevcut öğretim yönteminin 

uygulandığı gruplardaki öğrencilerin, fizik dersine yönelik tutumlarının alt 

boyutlarının ortalama puanları arasında, istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu 

görülmektedir (Wilk’ λ=0,587, F(12,289)=5,358, p<0,0125; Pillai’s trace=0,456, 

F(12,333)=4,973 p<0,0125). Varyansların homojenliği sağlanmadığı için Pillai’s trace 

değeri kabul edilmiştir. Etki büyüklüğü değeri 0,152 olarak elde edilmiştir. Bu 

sonuç bağımlı değişkenlerdeki değişimin yaklaşık %15’inin uygulamadan 

kaynaklandığını göstermektedir.  

FTÖ alt boyut öntest puanlarına göre düzeltilmiş son test puanlarının, gruplara 

göre MANCOVA sonuçları Çizelge 4.21’de verilmektedir. 
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Çizelge 4.21. FTÖ alt boyut öntest puanlarına göre düzeltilmiş son test 
puanlarının, gruplara göre MANCOVA sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Bağımlı 
Değişken 

Kareler 
Toplamı 

sd Kareler 
Ortalaması 

F p Kısmi Eta 
Kare 

Bakış 
Açısı 
Öntest  

Bakış Açısı 999,768 1 999,768 30,534 0,000 0,214 

Değer Verme 222,520 1 222,520 6,307 0,013 0,053 

Beklentiler 104,659 1 104,659 6,912 0,010 0,058 

Çekinceler 48,851 1 48,851 6,822 0,010 0,057 

Değer  
Verme 
Öntest 

Bakış Açısı 0,000 1 0,000 0,000 0,998 0,000 

Değer Verme 116,946 1 116,946 3,314 0,071 0,029 

Beklentiler 1,539 1 1,539 0,102 0,750 0,001 

Çekinceler 2,582 1 2,582 0,361 0,549 0,003 

Beklentiler 
Öntest 

Bakış Açısı 1,919 1 1,919 0,059 0,809 0,001 

Değer Verme 6,284 1 6,284 0,178 0,674 0,002 

Beklentiler 56,205 1 56,205 3,712 0,057 0,032 

Çekinceler 20,745 1 20,745 2,897 0,092 0,025 

Çekinceler 
Öntest 

Bakış Açısı 13,551 1 13,551 0,414 0,521 0,004 

Değer Verme 0,023 1 0,023 0,001 0,980 0,000 

Beklentiler 10,274 1 10,274 0,678 0,412 0,006 

Çekinceler 125,874 1 125,874 17,579 0,000 0,136 

Grup Bakış Açısı 1651,762 3 550,587 16,815 0,000 0,311 

Değer Verme 1301,648 3 433,883 12,297 0,000 0,248 

Beklentiler 348,504 3 116,168 7,672 0,000 0,170 

Çekinceler 133,737 3 44,579 6,226 0,001 0,143 

Hata Bakış Açısı 3667,247 112 32,743    

Değer Verme 3951,711 112 35,283    

Beklentiler 1695,936 112 15,142    

Çekinceler 801,958 112 7,160    

Toplam Bakış Açısı 13426,367 119     

Değer Verme 9460,500 119     

Beklentiler 4419,992 119     

Çekinceler 2578,792 119     
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Çizelge 4.21’de görüldüğü gibi FTÖ’nün fizik dersine bakış açısı, fiziğe değer 

verme, fizik dersinden beklentiler ve çekinceler alt boyutlarının sontest ortalama 

puanları, gruplara göre ayrı ayrı anlamlı fark göstermektedir. Kısmi eta kare 

değerinin bakış açısı alt boyutunda en yüksek olduğu, çekinceler alt boyutunda en 

düşük olduğu görülmektedir. Değerler alt boyutların tümünde, gruplara göre geniş 

etki büyüklüğünü göstermektedir. 

FTÖ’nün alt boyutlarının öntest puanları kontrol edildiğinde, tek değişkene göre 

elde edilen sonuçlar Çizelge 4.22’de verilmektedir. 

Çizelge 4.22. Fizik dersine yönelik tutum ölçeğinin alt boyutlarının öntestleri kontrol 
edildiğinde tek değişkene göre elde edilen sonuçlar 

Bağımlı Değişken  Kareler 
Toplamı 

sd Ortalama 
Kare 

F p Kısmi 
Eta Kare 

Bakış Açısı Karşılaştırma 1651,762 3 550,587 16,815 0,000 0,311 

Hata 3667,247 112 32,743    

Değer Verme Karşılaştırma 1301,648 3 433,883 12,297 0,000 0,248 

Hata 3951,711 112 35,283    

Beklentiler Karşılaştırma 348,504 3 116,168 7,672 0,000 0,170 

Hata 1695,936 112 15,142    

Çekinceler Karşılaştırma 133,737 3 44,579 6,226 0,001 0,143 

Hata 801,958 112 7,160    

Çizelge 4.22’de görüldüğü gibi “bakış açısı” alt boyutu, gruplara göre 

farklılaşmaktadır (F(3,112)=16,815; p<0,0125). Bu sonuç çalışmada kullanılan 

öğretim yöntemlerinin (okul dışı öğretim, içerik temelli eleştirel düşünme öğretimi, 

her iki yöntemin birlikte uygulanması ve mevcut öğretim yöntemi), öğrencilerin fizik 

dersine yönelik tutumlarının bakış açısı alt boyutu ortalama puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark oluşturmaktadır.  

Çizelge 4.22’de görüldüğü gibi “değer verme” alt boyutu, gruplara göre 

farklılaşmaktadır (F(3,112)=12,297; p<0,0125). Bu sonuç çalışmada kullanılan 

öğretim yöntemlerinin (okul dışı öğretim, içerik temelli eleştirel düşünme öğretimi, 

her iki yöntemin birlikte uygulanması ve mevcut öğretim yöntemi), öğrencilerin fizik 
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dersine yönelik tutumlarının değer verme alt boyutu ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark oluşturmaktadır.  

Çizelge 4.22’de görüldüğü gibi “beklentiler” alt boyutu, gruplara göre 

farklılaşmaktadır (F(3,112)= 7,672; p<0,0125). Bu sonuç çalışmada kullanılan 

öğretim yöntemlerinin (okul dışı öğretim, içerik temelli eleştirel düşünme öğretimi, 

her iki yöntemin birlikte uygulanması ve mevcut öğretim yöntemi), öğrencilerin fizik 

dersine yönelik tutumlarının beklentiler alt boyutu ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark oluşturmaktadır.  

Çizelge 4.22’de görüldüğü gibi “çekinceler” alt boyutu, gruplara göre 

farklılaşmaktadır (F(3,112)= 6,226; p<0,0125). Bu sonuç çalışmada kullanılan 

öğretim yöntemlerinin (okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklenen eleştirel düşünme 

öğretimi, sınıf içinde gerçekleştirilen eleştirel düşünme öğretimi, okul dışı öğretim 

yöntemi ve mevcut öğretim yönteminin), öğrencilerin fizik dersine yönelik 

tutumlarının çekinceler alt boyutu ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark oluşturmaktadır.  

Bonferroni testi sonuçlarına göre, çoklu karşılaştırmalara ilişkin bilgiler Çizelge 

4.23’te verilmektedir. 
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Çizelge 4.23. Fizik dersine yönelik tutumun alt boyutlarına göre çoklu karşılaştırma 
sonuçları 

Bağımlı 
Değişken 

(I) 
Grup 

(J) 
Grup 

Ortalamalar 
Farkı (I-J) 

Standart 
Hata 

p %98,75 Güven Aralığı 

Alt Sınır Üst Sınır 

Bakış 
Açısı 

Kontrol Grubu Deney A -5,177
*
 1,499 0,005 -9,901 -0,454 

Deney B -6,914
*
 1,492 0,000 -11,617 -2,210 

Deney C -10,552
*
 1,513 0,000 -15,321 -5,783 

Deney A Kontrol Grubu 5,177
*
 1,499 0,005 0,454 9,901 

Deney B -1,736 1,523 1,000 -6,535 3,063 

Deney C -5,375
*
 1,514 0,003 -10,146 -0,604 

Deney B Kontrol Grubu 6,914
*
 1,492 0,000 2,210 11,617 

Deney A 1,736 1,523 1,000 -3,063 6,535 

Deney C -3,639 1,495 0,099 -8,350 1,073 

Deney C Kontrol Grubu 10,552
*
 1,513 0,000 5,783 15,321 

Deney A 5,375
*
 1,514 0,003 0,604 10,146 

Deney B 3,639 1,495 0,099 -1,073 8,350 

Değer 
Verme 

Kontrol Grubu Deney A -2,337 1,556 0,815 -7,240 2,566 

Deney B -4,234 1,549 0,044 -9,117 0,648 

Deney C -9,194
*
 1,571 0,000 -14,145 -4,244 

Deney A Kontrol Grubu 2,337 1,556 0,815 -2,566 7,240 

Deney B -1,897 1,581 1,000 -6,879 3,085 

Deney C -6,857
*
 1,572 0,000 -11,810 -1,904 

Deney B Kontrol Grubu 4,234 1,549 0,044 -0,648 9,117 

Deney A 1,897 1,581 1,000 -3,085 6,879 

Deney C -4,960
*
 1,552 0,011 -9,851 -0,069 

Deney C Kontrol Grubu 9,194
*
 1,571 0,000 4,244 14,145 

Deney A 6,857
*
 1,572 0,000 1,904 11,810 

Deney B 4,960
*
 1,552 0,011 0,069 9,851 

Beklentiler Kontrol Grubu Deney A -1,969 1,019 0,336 -5,181 1,243 

Deney B -2,751 1,015 0,047 -5,949 0,448 

Deney C -4,881
*
 1,029 0,000 -8,124 -1,638 

Deney A Kontrol Grubu 1,969 1,019 0,336 -1,243 5,181 

Deney B -0,782 1,035 1,000 -4,045 2,482 

Deney C -2,912 1,030 0,033 -6,157 0,332 

Deney B Kontrol Grubu 2,751 1,015 0,047 -0,448 5,949 

Deney A 0,782 1,035 1,000 -2,482 4,045 

Deney C -2,131 1,017 0,230 -5,335 1,074 

Deney C Kontrol Grubu 4,881
*
 1,029 0,000 1,638 8,124 

Deney A 2,912 1,030 0,033 -0,332 6,157 

Deney B 2,131 1,017 0,230 -1,074 5,335 

Çekinceler Kontrol Grubu Deney A -2,627
*
 0,701 0,002 -4,836 -0,418 

Deney B -2,294
*
 0,698 0,008 -4,493 -0,094 

Deney C -2,444
*
 0,708 0,005 -4,674 -0,214 

Deney A Kontrol Grubu 2,627
*
 0,701 0,002 0,418 4,836 

Deney B 0,333 0,712 1,000 -1,911 2,577 

Deney C 0,183 0,708 1,000 -2,048 2,414 

Deney B Kontrol Grubu 2,294
*
 0,698 0,008 0,094 4,493 

Deney A -0,333 0,712 1,000 -2,577 1,911 

Deney C -0,150 0,699 1,000 -2,353 2,053 

Deney C Kontrol Grubu 2,444
*
 0,708 0,005 0,214 4,674 

Deney A -0,183 0,708 1,000 -2,414 2,048 

Deney B 0,150 0,699 1,000 -2,053 2,353 



 

153 

Çizelge 4.23’e göre öğrencilerin, FTÖ “bakış açısı” sontest ortalama puanları, 

deney grupları ile kontrol grubu arasında deney grupları lehine anlamlı fark 

göstermektedir. Ancak Deney A grubu ile Deney B grubu arasında sontest 

ortalama puanları arasında anlamlı fark bulunmazken, Deney A ve Deney C 

gruplarının ortalama puanları arasında anlamlı fark bulunmaktadır. Öğrencilerin 

bakış açısı sontest ortalama puanları arasında, Deney B grubu ve Deney C grubu 

arasında, anlamlı fark bulunmamaktadır. 

Çizelge 4.23’e göre öğrencilerin, FTÖ “değer verme” sontest ortalama puanları 

arasında, Deney C grubu ile kontrol grubu arasında Deney C grubu lehine anlamlı 

fark vardır. Ancak öğrencilerin değer verme sontest ortalama puanları, Deney A 

grubu, Deney B grubu ve kontrol grubu arasında anlamlı fark göstermemektedir. 

Deney A ve Deney B grupları ortalama puanları arasında da anlamlı fark 

bulunmamaktadır. Aynı zamanda, Deney C grubu öğrencilerinin ortalama puanları 

ile Deney A ve Deney C grubu öğrencilerinin ortalama puanları ile Deney B grubu 

öğrencilerinin ortalama puanları arasında Deney C grubu lehine anlamlı fark 

vardır. 

Çizelge 4.23’e göre öğrencilerin, FTÖ “beklentiler” sontest ortalama puanları 

arasında, Deney C grubu ile kontrol grubu ortalama puanları, Deney C grubu 

lehine anlamlı fark göstermektedir. Ancak öğrencilerin beklentiler sontest 

ortalamalarında Deney A grubu ile kontrol grubu, Deney B kontrol grubu arasında 

anlamlı fark bulunmamaktadır. Öğrencilerin beklentiler sontest puan 

ortalamalarında Deney A grubu ve Deney B grubu arasında, anlamlı fark 

bulunmamaktadır. 

Çizelge 4.23’e göre öğrencilerin FTÖ “çekinceler” sontest ortalama puanları 

arasında, deney grupları ile kontrol grubu ortalama puanları, deney grupları lehine 

anlamlı fark göstermektedir. Ancak öğrencilerin ortalama puanları arasında Deney 

A grubu ile Deney B ve Deney A grubu ile Deney C arasında anlamlı fark 

bulunmamaktadır. Deney B grubu ve Deney C grubu ortalama puanları arasında 

ise anlamlı fark bulunmamaktadır. 
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4.3. Araştırmanın Nitel Bölümüne Ait Bulgular 

Araştırmanın nitel bölümüne ait verilerin elde edilmesinde, okul dışı etkinliğe 

katılan öğrencilerle gezi öncesinde ve sonrasında görüşmeler yapılmış ve veri 

kaynaklarının çeşitliliğini arttırmak amacıyla, her gezi sonrasında geziye katılan 

tüm öğrencilerden gezi ile ilgili günlük yazmaları istenmiştir. Farklı yöntemlerle 

elde edilen verilerin birbirlerini teyit etmek amacıyla kullanılması, ulaşılan 

sonuçların geçerliğini ve güvenilirliğini arttırmaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2008). 

Görüşmeler: 

Okul dışı etkinliklerden önce ve sonra yapılan görüşme verilerinin analizi 

sonucunda elde edilen temalar aşağıda verilmektedir. 

Ön görüşme verilerinin analizi sonucunda elde edilen temalar: 

 Öğrencilerin okul dışı etkinlikten beklentileri 

 Öğrencilerin okul dışı etkinliğin yararları ile ilgili düşünceleri 

 Fizik dersi açısından yararları 

 Fizik dersi dışında yararları 

Son görüşme verilerinin analizi sonucunda elde edilen temalar 

 Öğrencilerin beklentilerinin karşılanma düzeyi 

 Öğrencilerin okul dışı etkinliğin yararları ile ilgili düşünceleri 

 Fizik dersi açısından yararları 

 Fizik dersi dışında yararları 

 Okul dışı etkinlikle ilgili aksaklıklar ya da eksikliklerdir. 

Günlükler:  

Öğrencilerden gezi ile ilgili günlüklerinde geziyi değerlendirmeleri ve gezi ile ilgili 

duygu ve düşüncelerini aktarmaları istenmiştir. Verilerin analizi sonucu elde edilen 

temalar şöyledir: 

 Öğrencilerin geziden beklentileri, 
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 Öğrencilerin geziden beklentilerinin karşılanma düzeyi 

 Öğrencilerin gezi ile ilgili kazanımları, 

 Bilgi kazanımları, 

 Beceri kazanımları, tutum ve değerler 

 Gezi ile ilgili aksaklıklar ya da eksiklikler 

elde edilen temalar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

4.3.1. MTA Enerji Parkı etkinliği: Görüşmeler ve günlüklerden elde edilen 

bulgular 

MTA Enerji Parkı gezisi öncesinde ve sonrasında on iki öğrenci ile görüşme 

yapılmıştır. Bu on iki öğrencinin altısı Deney B grubunda, altısı Deney C grubunda 

yer almaktadır. Ön görüşmelerden elde edilen bilgilere göre, Deney B grubunda 

yer alan iki öğrenci, daha önce eğitim aldıkları okulları tarafından planlanan MTA 

Enerji Parkı gezisine katılmışlardır. Ancak katıldıkları gezi hakkında fazla bir şey 

hatırlamadıklarını ifade etmişlerdir. 

Ön görüşmede sorulan ilk soru, öğrencilerin “okul dışı etkinlikten beklentilerini” 

ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. 

Görüşmeye katılan Deney B grubu ve Deney C grubu öğrencileri genel olarak, 

MTA Enerji Parkı’na gittiğinde, enerji konusu ile ilgili bazı araç gereçleri, okulda 

görmüş oldukları yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları ile ilgili araç 

gereçleri ve enerji tasarrufu amaçlı bazı aletleri görmeyi beklediklerini dile 

getirmişlerdir. Bazı öğrenciler, gezinin fizik dersi kapsamında yapılması nedeniyle, 

fizikle ilgili bir şeyler görmeyi beklediklerini ifade etmişler ve doğal enerji 

kaynakları, enerji türleri gibi enerji konusuyla ilgili, okulda gördükleri enerji 

konusunu pekiştirecek şeyler göreceklerini umduklarını belirtmişlerdir. Aşağıda 

görüşmelere bazı örnekler verilmektedir. 

Araştırmacı: “Bu okul dışı etkinlikle ilgili beklentilerin nelerdir?” 

Ö19 (DB): “Yani okulda gördüklerimizi pekiştirecek şeyler göreceğimize 

inanıyorum. Enerji türlerini görmüştük, orada daha ayrıntılı göreceğimizi 

düşünüyorum, yani okulda gördüklerimizi pekiştirecek şeyler.” 
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Ö53 (DC): “Bu etkinlikten beklentilerim; daha çok fizik dersinde işlediğimiz 

konularla paralel olarak deneyler göreceğimizi düşünüyorum.” 

Deney C grubunda yer alan bir öğrencinin bu okul dışı etkinlikle ilgili beklentisi 

diğer öğrencilerden biraz daha farklılaşmaktadır. Öğrenci etkinlik öncesi yapılan 

çalışmada yer alan açık uçlu sorulardan birini yapamadığını ve kafasında yer alan 

bazı bilgilerin doğru olup olmadığını öğrenmek istediğini belirtmiştir. 

Araştırmacı: “Bu okul dışı etkinlikle ilgili beklentilerin nelerdir?” 

Ö40 (Dc): “Verdiğiniz kâğıtlar içinde bir soruyu yapamadım. Nükleer enerji 

santralleri hakkında pek bir bilgim yok, daha doğrusu hiçbir bilgim yok. Oraya 

gidince bunu tamamen, yani şu an istediğim kadar öğrenmeyi umuyorum. Sonra 

bor hakkındaki bilgilerimi pekiştirmeyi düşünüyorum. Hatta ben bir yerde 

duymuştum. Amerika’ya galiba iki yıl boyunca kükürt diye satmışız boru. Bu 

gerçekten böyle mi onu merak ediyorum.” 

Ön görüşmede sorulan ikinci soru, öğrencilerin “okul dışı etkinliğin yararları 

hakkında düşüncelerini” ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.  

Öğrencilerin tamamı bu okul dışı etkinliğin yararlı olacağı görüşünü bildirmişlerdir. 

Fizik dersi açısından yararı olabileceğini düşündükleri gibi, tüm yaşamlarında 

yararlı olacağını da düşündüklerini ifade etmişlerdir. 

Araştırmacı: “Peki sence bu gezinin bir yararı olacak mı? Mesela hangi açılardan 

yararı olacağını düşünüyorsun?” 

Ö29 (DB): “Evet olacak yani sadece fizik dersi değil, ben bütün hayatımı 

etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü bir tek fizik dersi ile ilgili değil bu bilgi, genel 

kültür anlamında katkısı olması gereken bir bilgi. Sadece fizik dersi anlamında 

değil, her anlamda yardımı olacaktır.” 

Deney C grubunda yer alan bir öğrencinin, diğerlerinden farklı olarak okul dışı 

etkinliğin yararı ile ilgili farklı bir bakış açısı geliştirdiği görülmektedir. 

Araştırmacı: “Peki ders dışında bu etkinliğin senin için yararı olacak mı?” 
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Ö53 (DC): “Bence bu olabilir, alan seçimleri yapacağız. Alan seçimlerine kadar ilgi 

alanlarımızı iyi bir şekilde tespit etmemiz gerekecek. Bu MTA Enerji Parkı’nda 

göreceğimizi düşündüğüm deneyler, orda çalışan insanları gördüğümüz zaman da 

belki sayısal alana ilgi duymamız daha artabilir. Belki orada kendimizi keşfedebilir, 

kendimiz ile ilgili istediğimiz şeyleri keşfedebiliriz.” 

Deney C grubunda yer alan iki öğrenci, fizik dersine yönelik tutumunu 

değiştirebilecek bir etki olabileceğini düşündüğünü belirtmiştir. 

Araştırmacı: “Sence bu gezinin sana ne gibi yararları olacak?” 

Ö40 (Dc): “Herhalde fiziği daha çok seveceğimi düşünüyorum. Ama şu anda 

bilgilerle tam olarak kararsızım. Öğrendiğimiz fizik emeklediği safhada, tam olarak 

fizik olmadığı için ben burada tam olarak ilişkilendirebileceğimi düşünmüyorum. 

Ama ilerde fizik hakkında öğrendiklerim artınca, herhalde muhtemelen fiziğe 

katkısı olacağını düşünüyorum. Bir de uygulamalı bir ders sadece tahtada 

yazılandan daha iyidir.” 

Ö53 (DC): “Fizik dersi açısından ve bizim açımızdan iyi olabilir. Fiziğe daha ilgi 

duyabilmemizi konulara daha zevkle bakabilmemizi sağlayabilir.” 

Öğrencilerin ön görüşmelerde, genel anlamda okulda gördükleri konularla 

bağlantılı, enerji konusunu içeren etkinlikler görmeyi bekledikleri görülmektedir. 

Fizik dersi açısından yarar sağlayacağını düşündükleri ancak bu yararın dersle 

sınırlı kalmayacağı ve daha çok genel kültür, günlük hayattaki uygulamalar gibi 

tüm yaşamlarında yarar sağlayacak bilgiler edineceklerini düşündükleri 

görülmektedir. 

Son görüşmede sorulan ilk soru, öğrencilerin “okul dışı etkinlikten beklentilerinin 

karşılanma düzeyini” ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bunun için öğrencilere 

beklentilerinin ne kadar karşılandığı sorulmuştur. Genel olarak tüm öğrenciler 

beklentilerinin karşılandığını ifade etmişlerdir. Aşağıda bazı örnekler verilmektedir. 

Araştırmacı: “Gezi sonrasında seninle görüşmek istedim. Bu gezi senin gezi 

öncesi beklentilerini ne kadar karşıladı?” 
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Ö29 (DB): “Benim gezi öncesi beklentilerimin daha fazlasını karşıladı. Madenlerle 

karşılaşacağımı pek zannetmiyordum. Sadece enerji türlerini, güneş, rüzgar enerji 

türleri ile ilgili bir şey olacağını düşünüyordum ve tasarrufla ilgili bir bilgi 

edineceğimi zannetmiyordum, ama az da olsa değineceklerini zannediyordum 

ama çok değindiler evde tasarrufla ilgili ve evde uygulamaya da başladım. Baya 

beklentilerimi fazla fazla karşıladı.” 

Ö53 (DC): “Gezi öncesi beklentilerimi karşıladı, hatta birazcık da geçti. Çünkü şey 

zevkliydi. Rehberin anlatışı olsun, rehber de anlaşabileceğimiz biriydi, 

sıkılmamamızı sağladı. Diğer gezilerde olduğu gibi değil de, hani böyle 

deneylerden falan anlatırken daha çok bizim anlayacağımız terimlerden, daha çok 

bizim anlayacağımız konulardan işleyip ya da işleyeceğimiz konulardan gösterince 

sıkılmadık. İyi geçti güzeldi.” 

Bir öğrenci, gezide öğrendiği bilgilerden bazılarının onu çok şaşırttığını dile 

getirmiştir. 

Araştırmacı: “Gezi öncesi beklentilerinin ne kadarı karşılandı?” 

Ö20 (DB): “Ben yeterince karşıladığını düşünüyorum. Özellikle beni en çok 

şaşırtan şey bor oldu. Bordan borcamın yapıldığı konusunda gerçekten çok 

şaşırdım bilmiyordum bunu. Sınıftaki çoğu arkadaşım da buna şaşırdı. Yani bunu 

bu tür şeyler çok oldu ve gerçekten çok hoştu gezi.” 

Öğrencilerin bu okul dışı etkinliğin onlara hangi açılardan yarar sağladığı 

sorulduğunda, Deney B ve Deney C gruplarından birer öğrencinin bu etkinliğin fizik 

dersi açısından çok yararı olmadığını belirttikleri görülmektedir. Konuyu okulda 

görmeden önce gitmenin onlara daha fazla yarar sağlayacağını, etkinlikte 

gördüklerini ve edindikleri bilgileri böylelikle sınıfta konuyu görürken 

kullanabileceklerini ifade etmişlerdir. 

Bu okul dışı etkinliğin disiplinler arası yarar sağladığını belirten bir öğrencinin 

görüşleri aşağıda verilmektedir.  

Araştırmacı:” Fizik dersi açısından yarar sağladı mı?” 
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Ö11 (DB): “Sadece fizik dersi açısından değil de, bütün dersler için katkısı 

olacağını düşünüyorum. Özellikle coğrafya dersinde mesela. Çünkü bu maden 

konusu coğrafyada işlenen bir konu, sadece fizik değil de genel anlamda 

yarayacak.” 

Araştırmacı: “Fizik dersinde gördüğün konularla ilişkilendirir misin peki?” 

Ö11 (DB): “Bilgilerimizi pekiştirmek anlamında daha sağlıklı oldu. Enerji konusunu 

anlamak ve yorumlamak daha kolay oldu diye düşünüyorum.” 

Öğrenciler, bu okul dışı etkinliğin fizik dersi dışında, günlük hayattaki yararları ile 

ilgili de görüşlerini belirtmişlerdir. 

Araştırmacı: Bu etkinliğin sence senin için yararları ne oldu? Fizik dersine katkısı 

oldu mu mesela? 

Ö29 (DB): “Bence olabilir ama sadece fizik dersi açısından değil, ama fizik dersi 

için de olduğunu düşünüyorum. Fiziğin genellikle bu sözel konusunda borlar 

yakıtlar kömürler, yenilenebilir yenilenemez enerji kaynakları, güneş enerjisi bu 

fiziğin sözel kısmına yararlı olduğunu düşünüyorum. Bir de hayatımdaki yararları 

da var.” 

Araştırmacı: “Peki fizik dersi dışında sana nasıl bir yararı olduğunu 

düşünüyorsun?” 

Ö29 (DB): “Yani evde nasıl desem? Elektrik enerjisini kullanım açısından yani daha 

titizlik göstermem gerektiğini anladım. Tasarruf için daha iyi şeyler öğrendim.” 

Son olarak bir öğrencinin okul dışı etkinlik öncesinde yapılan uygulamalarla ilgili 

yaptığı yorum dikkat çekicidir. Öğrenciye daha önce böyle bilimsel bir etkinliğe 

katılıp katılmadığı sorulmuştur. Öğrencinin verdiği cevap aşağıda belirtilmektedir. 

Ö40 (Dc): “Daha önce böyle bir bilim gezisi yapılmadı. Yapıldıysa da 

hatırlamıyorum. Yapıldıysa da bize böyle katkı sağlayacak şekilde, bize sorular 

sorulmadı. Sadece gittik geldik. Şimdiki gibi değildi.” 

Son görüşmede “okul dışı etkinlikle ilgili aksaklıklar ya da eksiklikler” ile ilgili 

öğrencilerin görüşlerini öğrenmek amacıyla öğrencilere sorular yöneltilmiştir. 
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Öğrencilerin hepsi herhangi bir büyük aksaklık ya da eksiklik görmediklerini 

belirtmişlerdir. Öğrencilerin dokuzu, geziden tamamen memnun ayrıldıklarını, 

gezinin çok eğlenceli geçtiğini belirtmişlerdir. Öğrencilerin üç tanesi, grupların çok 

kalabalık olması nedeniyle, kendilerinin özel ilgi alanlarına giren bazı konular 

üzerinde fazla durulmadığını ve arkada kaldıkları için etkinlikleri görmekte sıkıntı 

yaşadıklarını ifade etmişlerdir. 

Son görüşmeler değerlendirildiğinde, öğrencilerin çoğunluğunun geziden memnun 

kaldıkları ve beklentilerinin çoğunun karşılandığı sonucuna ulaşılmaktadır. 

Öğrenciler okul dışı etkinlikte çok şey öğrendiklerini belirtmişlerdir. Fizik dersi 

açısından yararı olduğu gibi, ders dışında onların yaşamlarında kullanabilecekleri 

pek çok şeyi gördüklerini ifade etmişlerdir.  

Gezi sonrasında geziye katılan tüm öğrencilerin gezi ile ilgili günlük yazmaları 

istenmiştir. Günlüklerde geziyi değerlendirmeleri, gezi ile ilgili duygu ve 

düşüncelerine yer vermeleri, fizik dersi açısından ve fizik dersi dışında gezinin 

yararlı olup olmadığını değerlendirmeleri, beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığı 

belirtmeleri, varsa gezi ile ilgili yaşanan aksaklıkları ve eksiklikleri belirtmeleri 

istenmiştir. Günlüklerin analizi sonucunda, temalara ilişkin frekans değerleri 

Çizelge 4.24’te verilmektedir. 
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Çizelge 4.24. Enerji Parkı etkinliği günlüklerinden elde edilen temalara ait frekans 
değerleri 

Temalar Alt temalar 

Frekans 

Deney B 
(n=29) 

Deney C 
(n=29) 

Öğrencilerin geziden 
beklentileri 

 Yeni ve farklı bilgiler edinmek 18 15 

 Deney yapmak 6 5 

 Merak edilen sorulara yanıt bulmak 3 4 

 Eğlenmek 5 4 

 Okulda öğrenilen bilgileri 
pekiştirmek 

12 10 

Öğrencilerin beklentilerinin 
karşılanma düzeyi 

 Tam olarak karşılandı 8 5 

 Çoğu karşılandı 16 18 

 Çoğu karşılanmadı 5 6 

 Hiç karşılanmadı - - 

Öğrencilerin gezi ile ilgili 
bilgi kazanımları 

 Fizik dersi ile ilgili 19 20 

 Diğer dersler ile ilgili 18 20 

Öğrencilerin gezi ile ilgili 
beceri kazanımları, tutum ve 
değerler 

 Genel kültür 23 25 

 Derse karşı olumlu tutum 9 17 

 Dersi günlük hayatla ilişkilendirme, 
somutlaştırma 

24 22 

Gezi ile ilgili aksaklıklar ya 
da eksiklikler 

 Zamanın kısıtlılığı 27 25 

 Rehber 6 3 

 Grubun kalabalık olması 8 6 

 Deneylerin azlığı 10 12 

Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde; öğrencilerin beklentilerinin çoğunun 

karşılandığı ve bu beklentiler arasında, yeni ve değişik şeyler görmek, eğlenmek, 

deney yapmak, okulda edinilen bilgileri pekiştirmek, yer almaktadır. Ancak 

beklentilerinin çoğunun karşılanmadığını belirten öğrenciler de bulunmaktadır. Çok 

yaratıcı tasarımlarla karşılaşmayı bekleyen bir öğrenci beklentilerinin büyük bir 

bölümünün karşılanmadığını ifade etmiştir. Beklentileri karşılanmasa da, Deney C 

grubunda bulunan bu öğrencinin yapılan etkinlik ile ilgili kazanımları hakkında 

söyledikleri dikkat çekicidir.  

Ö17 (DB): Fizik dersinin hayatımızın her alanında ortaya çıktığını bir kez daha 

anladım. Fizik anlamada en zorlandığım derslerden biri olsa da, olaylara bilimsel 
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yaklaşınca, tartışarak, mantık kurarak anlamaya yönelik çalışmalar yapınca, derse 

olan ilgim arttı. 

Deney B grubunda yer alan başka bir öğrenci ise gezi ile ilgili yaptığı 

değerlendirmede aşağıdaki ifadeyi kullanmıştır: 

Ö16 (DB): Fiziğin aslında hayatımızın görünmeyen bir parçası olduğunu fark ettim. 

Öğrencilerin, okulda gördükleri enerji konusuyla, gezide gerçekleştirilen etkinlikleri 

ilişkilendirebildikleri ve ders açısından onlara yarar sağladığını ifade ettikleri 

görülmektedir. Bu yararın, genellikle okulda yürütülen enerji konusunun 

pekiştirilmesi ve konuyla ilgili yeni şeyleri öğrenme şeklinde olduğunu 

belirtmişlerdir. Günlük hayatla ilgili de çok şey öğrendiklerini, özellikle evde enerji 

tasarrufu hakkında bilgi sahibi olduklarını ifade etmişlerdir. 

Enerji Parkı’nda öğrencilerin en fazla dikkatini çeken bölümlerin ise, maden 

ocakları, petrol çıkarmak için kullanılan aletler, deneyler ve maketler olduğu 

sonucuna ulaşılmaktadır. Bor madeni ve nükleer enerji santralleri yine öğrencilerin 

en çok dikkatini çeken bölümler arasındadır. Gezi süresince sorularını rahatlıkla 

sorabildikleri, cevabını aldıklarını ve bundan çok memnun olduklarını ifade eden 

öğrenciler bulunduğu gibi, bazı öğrencilerin arkadaşlarının çok soru sormasının 

kısıtlı olan zamanı daha da azalttığını, bu nedenle bazı deneyleri çabuk geçmek 

zorunda kaldıklarını ifade etmişlerdir.  Zamanın kısıtlı olması ve arkada kalan bazı 

öğrencilerin sergileri ve deneyleri görmekte zorlandıklarını dile getirdiği 

görülmektedir. Ayrıca deneylerin az olduğunu ifade eden öğrenciler de 

bulunmaktadır. 

Ö3 (DB): Ben bazı şeyleri görmede zorluk çektim. Tam olarak anlayamadığım 

deneyler oldu. Bunun için MTA’yı tekrar ziyaret etmek isterim. 

Öğrencilerin Enerji Parkı gezisi ile ilgili yazdığı günlüklerden örnekler EK 13’te yer 

almaktadır. 
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4.3.2. ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi deney etkinliği: Görüşmeler ve 

günlüklerden elde edilen bulgular 

ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi deney etkinliği öncesinde ön görüşmelerden elde 

edilen bilgilere göre, Deney B grubunda yer alan bir öğrenci, daha önce eğitim 

aldıkları okulları tarafından planlanan ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi’ne geziye 

katılmıştır. 

ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi deney etkinliğinin öğrenciler üzerinde etkisini 

değerlendirmek açısından, Deney B grubunda yer alan ve daha önce ODTÜ Bilim 

Merkezi’ne gitmeyen bir öğrencinin ön görüşme ve son görüşmesi aşağıda aynen 

aktarılmaktadır: 

Ön görüşme; 

Araştırmacı: “Sence bu gezinin sana getirileri olacak mı, ne düşünüyorsun?” 

Ö10 (DB): “Yani ben sadece ders kaynayacak diye düşünüyorum.”  

Araştırmacı: “Peki oraya gidince ne görmeyi umuyorsun?” 

Ö10 (DB): “Deneyler göreceğiz herhâlde. Bilmiyorum. Ders açısından ben gezilerin 

fayda sağladığını düşünmüyorum. Hatta bence zaman kaybı. Bana mesela V = I.R 

denildiğinde daha iyi anlarım.” 

Araştırmacı: “Peki neden böyle sence?” 

Ö10 (DB): “Sayısal hoşuma gidiyor diye düşünüyorum. Sayı ile uğraşmak çok daha 

güzel bence. Ben nasıl desem, çok yararlı olacağını düşünmüyorum. Eğer işte 

sınavda öyle yorum sorusu falan o tarz öyle şeyler çıkarsa, o zaman belki yararlı 

olur. Ama görmeden tam bir şey söyleyemeyeceğim.” 

Son görüşme; 

Araştırmacı: “Gezi öncesinde gezi ile ilgili düşüncelerini ifade etmiştin. Yine aynı 

şekilde mi düşünüyorsun? Düşüncelerinde herhangi bir değişim oldu mu?” 

Ö10 (DB): “Şimdi bende çok büyük değişme oldu. Yani ilk başta hiç, yani ben 

yararlı olacağını hiç düşünmemiştim. Sonra gittik, yani derste işlediğimiz şeyi 
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anlatınca çok hoşuma gitti. Deneylerle falan desteklendi. Hem görsel hem 

duyuşşal açıdan çok iyiydi. Anlatıcımız çok iyiydi. Çok iyi anladım yani olayları.” 

Araştırmacı: “Bu tip gezilere gidilmesi faydalı mı sence?” 

Ö10 (DB): “Şimdi faydalı, şimdi çok faydalı, yani geziden önce hatta belki zararlı 

bile derdim, ders kaynıyor diye. Şimdi çok yararlı olduğunu düşünüyorum.”  

Araştırmacı: “Peki ders dışında herhangi bir yararı oldu mu senin için?” 

Ö10 (DB): “Başka dersler anlamında, uzaya olan ilgim yani öyle herkes kadar 

vardır. Çok böyle hoşuma gitti, astronotların eğitiminden bahsedildi. Astronotlar 

nasıl yaşıyor, nasıl zorluklar çekiyor onu öğrendik, uzay bakımından falan mutlu 

etti. Yüksek basınçtan alçak basınca geçerken ne kazanır, ne kaybeder? Yani 

rüzgâr oluşur mu oluşmaz mı? Çok güzeldi yani diğer dersler bakımından da 

öyleydi yani. Çok güzeldi.” 

Araştırmacı: “Orada en çok dikkatini çeken ne oldu?” 

Ö10 (DB): “En çok dikkatimi çeken şu, etki tepki olayı çok dikkatimi çekti. Çünkü 

onunla çok ilgilendim ben. Ders çıkışında da onunla çok ilgilendim. Sonra şu 

davula vurulup da dumanların çıkması çok, hem garibime gitti, hem nasıl 

oluştuğunu hala daha çözemedim. Çok güzeldi. Çok merak ediyorum şu anda.” 

Araştırmacı: “Eğlendin mi peki?” 

Ö10 (DB): “Evet, eğlendim de. Yani oradan çıkınca başka bölümlere de gittik. İlk 

radyo uçaklar falan eğlendim yani, deneyler falan eğlendiriciydi. Ben yüksek 

basınç alçak basıncı her gün coğrafyada görüyorum ama hiçbir zaman öyle 

duman çıkanını görmedim. Yani çok garip oluyor insan.” 

Araştırmacı: “Orada mesela hani şunu da koysaydınız ya da şu da olsaydı daha iyi 

olurdu dediğin bir şey var mı?” 

Ö10 (DB): “Ben şeyi çok merak ediyordum. Sürtünmesiz ortam hani Fnet=1 ise 

sürtünme yoksa sabit hızla hareket eder. Fnet=0 olsa bile sabit hızla hareket eder. 

Onu çok merak ediyordum. O da olsaydı çok iyi olurdu. Ben ilk başta durmasını 

düşünürdüm. Yani Fnet=0’ken yavaş yavaş gider durur diye düşünüyordum. Sonra 
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onu öğrenince nasıl sabit hızla devam ediyor diye, kafamı karıştırmıştı, o da 

olsaydı güzel olurdu.” 

Araştırmacı: “Bundan sonraki gezilere gitme konusunda ne düşünüyorsun peki?” 

Ö10 (DB): “Şimdi daha istekliyim. Yani eğer ODTÜ gibi olacaksa ben kesinlikle 

gelirim. Ben ODTÜ’de inanılmaz, ben çok şey öğrendim, çok eğlendim. Yine aynı 

şey diğer gezilerde de olacaksa. Gezi fizik dersi ile çok ilgiliydi diye düşünüyorum. 

Anlatıcımız çok iyi anlattı. Anlatıcımıza sorular sorduk cevaplarını aldık. Fizik 

konuları eylemsizlik, Newton’un yasaları falan çok mutlu oldum.” 

Araştırmacı: “Dersleriniz nasıl işleniyor okulda? Sen genellikle sayısal seviyorum 

ben demiştin?” 

Ö10 (DB): “Şimdi şeylerde formüller veriliyor mesela, V=I.R mesela, onun nasıl 

yapıldığını görmek daha mesela garip oluyor. Etki tepkiyi mesela anladım. Etkinin 

tepkiye eşit olduğunu bilmiyordum doğru dürüst. Şimdi deneyde öğrendim, görsel 

açıdan görmek de daha başarılı oluyor tabi. Bir de ben kendi düşüncelerimi 

kanıtlamaktan hoşlanıyorum. Ben bir şey söylediğimde neden nasıl böyle bir 

kanıya vardın? Nasıl olabilir? Kanıtla bana dendi. Ben de çok mutlu oldum, ben de 

kanıtladım düşüncemi. Savundum bir yere kadar, hatalı olduğum zaman döndüm, 

hatalı olmadığımda sonuna kadar artık, gittim. O yönden anlatıcımız çok iyiydi. 

Bizim en azından merak etmemizi sağlıyordu. Kendi düşüncemizi savunma şansı 

veriyordu.”  

Ön görüşmede gezilerin faydalı olmayacağını, sadece dersi kaynatmaktan başka 

bir işe yaramayacağını düşünen bu öğrencinin düşüncelerinin, gezi sonrasında 

tamamen değişmesi dikkat çekicidir. 

Ön görüşmelerde öğrencilere gezi ile ilgili ne görmeyi bekledikleri sorulmuştur. 

Öğrencilerin çoğu, gidilecek olan kurumun ismi nedeniyle bilim ve teknoloji ile ilgili 

şeyler görmeyi umduklarından bahsetmektedirler. Üniversitenin isminin 

geçmesinin de onları çok etkilediği görülmektedir. Değişik ve farklı projeler, 

deneyler görmeyi umduğunu ifade eden öğrenciler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 

okul dışı etkinliğin fizik dersi kapsamında gerçekleştirilmesi nedeniyle okulda 

yürütülen konu ile ilgili bazı deneyler görebileceklerini düşünen öğrenciler de 
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bulunmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin çok az bir kısmı, önceki geziden yola 

çıkarak, enerji ve teknoloji ile ilgili bir takım şeyleri görmeyi düşündüklerini ifade 

etmişlerdir.  

İkinci soru ile, gerçekleştirilen okul dışı etkinliğin, öğrenciler için herhangi bir yarar 

sağlayıp sağlamayacağı ile ilgili düşüncelerini öğrenmek amaçlanmıştır. 

Öğrencilerin çoğu, etkinliğin onlar için yararı olacağını belirtmiş, ders açısından 

yararının olmasını bekledikleri, aynı zamanda genel kültür açısından da etkinliğin 

yararı olabileceğini ifade ettikleri görülmektedir. 

Ö21 (Dc):” Bu okul dışındaki etkinlikten fizikle ilgili bilgilerimin artmasını 

bekliyorum. Şu an kuvvet hareket konusunu işliyoruz. Bu konularla ilgili modeller 

ve deneyler vardır diye düşünüyorum. Bununla kuvvet hareket konusunu daha iyi 

öğrenebileceğimizi düşünüyorum. Genel kültür açısından faydalı olabilir diye 

düşünüyorum bir de. Mesela Enerji Parkı’nda maden ocaklarını falan görmüştük. 

O genel kültür açısından da faydalı olmuştu. Onun gibi olabilir diye düşünüyorum.”  

Gezi sonrasında yapılan görüşmelerde, öğrencilerin Enerji Parkı’nda 

gerçekleştirilen okul dışı etkinlik ile ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi’nde 

gerçekleştirilen etkinliği kıyasladıkları görülmektedir. Ayrıca rehber ile ilgili 

yorumları da dikkat çekicidir. 

Ö13 (DB): “Sunum yapan kişiye bunu söylemek isterdim. Bize sunum yapan kişi 

daha çok bilgiliydi ve bir de daha canlı yaklaştı. Bizim fikirlerimizi de çok önemsedi. 

Bu da benim çok hoşuma gitti. Enerji Parkı’nda zaman çok kısıtlıydı. Bazı 

sorularımızı soramadık orda. Ama ODTÜ deki çok çok güzeldi. Hem konuya 

hâkimdi, hem konuyu bizim anlayabileceğimiz şekilde bize yansıttı dönüştürdü ve 

çok güzeldi.” 

Öğrenciye okulda fizik derslerinin nasıl yürütüldüğü ile ilgili başka bir soru 

yöneltilmiştir. Bu anlamda öğrenci okul dışı etkinlikle, okul içinde yürütülen ders 

arasında karşılaştırma yapması sağlanmıştır. 

Araştırmacı: “Peki okulda dersi nasıl işliyorsunuz? Bundan biraz bahsedebilir 

misin?” 
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Ö13 (DB): “Okulda öğretmen bize formülü veriyor, mantığı gösteriyor. Biz sadece 

tahtaya çizilenle kalıyoruz. Ama mesela tahtaya çizilenin orijinal halini gördük. Yani 

bir şeyi göstererek mi daha iyi anlarsınız, yoksa canlandırarak mı daha iyi 

anlarsınız? Ben canlandırarak daha iyi anlarım. O yüzden benim daha iyi 

anlamamı sağladı.”  

Gezi sonrasında geziye katılan tüm öğrencilerin gezi ile ilgili günlük yazmaları 

istenmiştir. Günlüklerde geziyi değerlendirmeleri, gezi ile ilgili duygu ve 

düşüncelerine yer vermeleri, fizik dersi açısından ve fizik dersi dışında gezinin 

yararlı olup olmadığını değerlendirmeleri, beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığı, 

varsa gezi ile ilgili yaşanan aksaklıkları ve eksiklikleri belirtmeleri istenmiştir. 

Günlüklerin analizi sonucunda, temalara ilişkin frekans değerleri Çizelge 4.25’te 

verilmektedir. 

Çizelge 4.25. ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi deney etkinliği günlüklerinden elde 
edilen temalara ait frekans değerleri 

Temalar Alt temalar 

Frekans 

Deney B 
(n=28) 

Deney C 
(n=28)  

Öğrencilerin geziden 
beklentileri 

 Yeni ve farklı bilgiler edinmek 10 12 

 Deney yapmak 10 11 

 Merak edilen konulara cevap bulmak 4 6 

 Eğlenmek 6 5 

 Okulda öğrenilen bilgileri pekiştirmek 7 10 

 Teknolojik aletler, buluşlar, projeler 9 7 

Öğrencilerin 
beklentilerinin 
karşılanma düzeyi 

 Beklentinin üzerinde karşılandı 9 6 

 Tam olarak karşılandı 15 20 

 Çoğu karşılandı 4 2 

 Çoğu karşılanmadı - - 

 Hiç karşılanmadı - - 

Öğrencilerin gezi ile ilgili 
bilgi kazanımları 

 Fizik dersi ile ilgili 28 28 

 Diğer dersler ile ilgili 22 25 

Öğrencilerin gezi ile ilgili 
beceri kazanımları, 
tutum ve değerler 

 Genel kültür 23 24 

 Derse karşı olumlu tutum 19 21 

 Dersi günlük hayatla ilişkilendirme, 
somutlaştırma 

23 24 

 Düşünmeye yönelme 18 23 

Gezi ile ilgili aksaklıklar 
ya da eksiklikler 

 Zamanın kısıtlılığı 27 25 
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Öğrencilerin etkinlikten beklentileri ilgili elde edilen bulgular değerlendirildiğinde; 

bazı öğrenciler etkinliğin yapıldığı kuruma daha önce gitmemelerini neden 

göstererek, gezi öncesinde orada yapılacaklarla ilgili çok fazla bir şey 

düşünemediklerini ifade etmişlerdir. Ancak öğrencilerin çoğunluğu, okulda 

gördükleri fizik konuları ile ilgili deneyler yapılacağını ve bazı projeler, aynı 

zamanda teknolojik aletler görmeyi umduklarını belirtmişlerdir. Etkinliği 

değerlendiren öğrencilerin büyük çoğunluğu, beklentilerinden fazlasının 

karşılandığını günlüklerinde ifade etmişlerdir.  

Öğrencilerin, yazdıkları günlüklerde Enerji Parkı gezisi ile ODTÜ Bilim ve Teknoloji 

Müzesi gezisini kıyasladıkları görülmektedir. Elde edilen bulgular 

değerlendirildiğinde; öğrencilerin beklentilerinin karşılanma düzeyinin, Enerji Parkı 

gezisine göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Ayrıca öğrencilerin günlüklerinde, 

rehber ile ilgili yorumlara yer vermeleri dikkat çekicidir. Rehberin öğrenciler 

üzerinde çok büyük bir etkisi olduğu görülmektedir. Rehberle ilgili olarak, rehberin 

bilgi düzeyini, anlatımını değerlendirdikleri görülmektedir. Bu durum 

görüşmelerden elde edilen bulguları da destekler niteliktedir. Rehberin anlatım 

tarzı ve bilgi düzeyi ile ilgili yaptıkları yorumlar, okul dışı etkinliklerde, etkinliği 

yürüten uzman kişinin etkisini de ortaya çıkarmaktadır. Aşağıda yazılan yorumlara 

örnekler verilmektedir. 

Ö5 (DB): Rehberimiz her şeyi çok güzel anlattı, gerçekten fiziği seven biriydi, bize 

kendini dinlettirdi ve bizi düşündürdü, bunun için iyi ki gitmişiz. 

Ö14 (DB): Anlatılanların dikkatimi çekmesinde anlatıcının büyük bir rolü vardı. Bu 

gezide anlatıcı o kadar eğlenceli ve akıcı anlattı ki konuları, yaptığımız her deney 

benim için çok dikkat çekiciydi. 

Ö49 (Dc): Bu gezi sayesinde hem fizik dersi için hem de fizik dersi dışında birçok 

konuda bilgi edindim. Bunda rehberimizin katkısı çok büyüktü. Sorduğumuz 

sorulara içtenlikle ve mantıklı cevaplar bulduk. Biz orada sanki ders havasında 

değil, karşılıklı sohbet eden kişilerdik. Gerek anlattıklarının ilgimize çekecek şeyler 

olması, gerekse neşeli haliyle hepimizi kendisine odaklandırdı rehberimiz. 
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Enerji Parkı etkinliği sonrasında yazılan günlüklerden farklı olarak, öğrencilerin 

büyük çoğunluğu fizik dersi açısından bu gezinin onlar için çok fazla yararının 

olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca rehberin anlatım şekli, öğrencileri 

düşündürmeye yönlendirmesi, her şeyin nedenini sorgulayıp, onların cevap 

bulmalarını sağlaması, öğrencilerin dikkatini çekmiş ve günlüklerinde bu konuya 

sıklıkla değinmişlerdir. Bunun dışında fizik dersi ile ilgili duygu ve düşünceleri ile 

ilgili yorumlar da dikkat çekicidir. Aşağıda öğrencilerin yorumlarına örnekler 

verilmektedir: 

Ö5 (DB): Gezide gördüklerim fizik dersi açısından iyi olduğu gibi diğer dersler 

açısından da iyi oldu. Ben fiziği fazla sevmezdim, ama fiziğin bu güzelliklerini 

görünce sevmeye başladım. 

Ö8 (DB): ….en önemlisi de şuydu: Fizik dersinde sadece formüllerini yazıp ve 

ezbere gördüğümüz konuları görme imkanımız oldu. Aslında çoğu zaman sadece 

ezberlemekle kalıyoruz, ama bunları gözlemlediğimizde biz de düşünüyoruz. Fizik 

zaten dünyanın yaratılışından beri bizimle birlikte var olduğundan bu gezide 

gördüklerimiz aslında normal zamanda fark edemediklerimiz de oldu. Bu nedenle 

artık görebiliyor ve düşünebiliyoruz. 

Ö14 (DB): Yaptığımız deneyler fizik dersine çok katkıda bulundu, oraya gitmeden 

önce konuları sadece formül olarak biliyordum, ama artık nasıl oluştuğunu 

biliyorum. 

Ö27 (Dc): Aslında yaptığımız deneylerin çoğu günlük hayatımızdan alıntılardı. 

Bunu neden ve niçinlerle sorgulayarak yaptığımız için benim hayatı daha iyi 

görmeme neden oldu. 

Ö46 (Dc): Fiziğin günlük hayatta bu kadar büyük özelliği olduğunu tahmin 

edemezdim. Bu gezi açıkçası MTA gezisinden daha çok beklentilerimi karşıladı. 

Orada gördüklerim ise kesinlikle fizik dersinde yararlanabileceğim bilgiler edindim. 

Ağırlık merkezi olsun, kuvvet olsun, Newton’un kanunları vb. birçok konu hakkında 

bilgi edindim. 
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Ö52 (Dc): Orada gördüğümüz konular resmen uygulamalı fizik dersi gibiydi. Her 

öğrendiğimiz konunun nedenini sorguladık ve cevaplarını bulduk. Böylece konuyu 

anlamamı kolaylaştırdı. 

Öğrencilerin ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi deney etkinliği ile ilgili yazdığı 

günlüklerden örnekler EK 14’te yer almaktadır. 

4.3.3. ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi planetaryum etkinliği: Görüşmeler 

ve günlüklerden elde edilen bulgular 

ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi planetaryum etkinliği öncesinde ön 

görüşmelerden elde edilen bilgilere göre, daha önce planetaryuma giden öğrenci 

olmadığı belirlenmiştir.  

Ön görüşmelerde öğrencilere “planetaryum nedir” sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya 

bütün öğrenciler “bilmiyorum” cevabını verirken, dört öğrencinin isim çağrışımı 

nedeniyle planetaryumun gezegenlerle ilgili olabileceğini belirttikleri görülmüştür. 

Deney B grubunda yer alan bir öğrencinin planetaryum ile ilgili yorumu aşağıda 

verilmektedir.  

Araştırmacı: “Planetaryumun ne olduğunu biliyor musun?” 

Ö28: “Planetaryumun ne olduğunu bilmiyorum ama, yani tahminen hani 

gezegenlerle uzayla ilgili bir şeydir.” 

Araştırmacı: “Bunu düşündüren nedir sana?”  

Ö28: “Bu İngilizceden Planet kısmı gezegen anlamına geliyor.” 

Öğrencilerin bu okul dışı etkinlikle ilgili beklentileri sorulduğunda, bazı öğrenciler 

önceki gezilerde olduğu gibi fizikle ilgili, elektrikle ilgili, enerji ya da teknoloji ile ilgili 

bir etkinlik olabileceğini düşündüğünü belirtmişlerdir. Etkinlik, fizik dersi 

kapsamında yapılacağı için, derste yürütülen konularla ilgili olabileceğini ifade 

eden öğrenciler de bulunmaktadır.  

Ön görüşmelerde öğrencilere bu etkinliğin onlar için sağlayacağı yararlar 

sorulduğunda, üç öğrenci fizik dersi açısından, okulda görülen konular ile ilgili 

etkinlik yapılması durumunda yararlı olabileceğini, ancak gökyüzü ya da uzayla 
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ilgili bir etkinlik yapılması durumunda, ders açısından herhangi bir yararı 

olmayacağını, gelecek yıllarda görecekleri konularda onlara yararlı olabileceğini 

düşündüklerini belirtmişlerdir. Bunun dışında kalan dokuz öğrenci önceki 

tecrübelerine dayanarak etkinlikte deneyler ve projeler göreceklerini 

düşündüklerini belirtmişler, bu etkinliğin onlara fizik dersi açısından yarar 

sağlayacağını ifade etmişlerdir. Tüm öğrenciler gerçekleştirilecek etkinliğin onlara 

ders dışında da yarar sağlayacağını, soyut konuları somutlaştırmada, sosyalleşme 

ve genel kültür açısından yararlı olacağını, günlük hayatla ilişki kurabilmelerinin 

kolaylaşabileceğini belirtmişlerdir. Ön görüşmelerde Deney C grubundan bir 

öğrencinin etkinliğin yararları hakkında düşünceleri aşağıda verilmektedir. 

Araştırmacı: “Bu etkinliğin senin için ne gibi bir yararı olacağını düşünüyorsun?” 

Ö36 (Dc): “Genel olarak benim görüşlerimin, yanlış bildiğim düşüncelerimin 

doğrusunu öğreneceğimi ya da hep merak ettiğim şeyleri beni etkileyecek olan 

şeyleri öğreneceğimi düşünüyorum.” 

Araştırmacı: “Peki ders açısından ya da ders dışında sana yararı olabilecek neler 

olabilir?” 

Ö36 (Dc): “Ben fizik için bir şeyler yapmak istiyorum. Onları gördükçe neden 

benim de bir şeyim olmasın. Onları gördükten sonra boş boş okula gidip gelmek 

biraz anlamsız geliyor. Bu tür şeyler, araştırılması gereken o kadar çok şey varken 

niye öyleyiz diye düşünüyorum. Aileme de anlatıyorum, onlar da gayet ilgi ile 

dinliyorlar bütün şeyleri, ama bir bilimle ilgili bir şey bilmek bence insana çok şey 

katar. Arkadaşlar arasında da görüşmek, benim çevremde de bu tür şeylerle 

ilgilenen insanlar var, onlarla konuşmak, onlarla sohbete katılmak ve bir şey 

hakkında bilgi vermek, öğrenmek bence çok güzel.” 

Ön görüşmelerde Deney B grubunda bulunan bir öğrencinin etkinliğin yararları 

hakkında düşünceleri aşağıda verilmektedir. 

Araştırmacı: “Bu etkinliğin senin için ne gibi bir yararı olacağını düşünüyorsun?” 

Ö21 (DB): “Bence bu gezide diğer ODTÜ gezisi gibi gayet faydalı olabilir. Bu gezi 

sayesinde enerji ve teknoloji konularında bilgimiz artacak diye düşünüyorum.” 
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Araştırmacı: “Ders açısından ve ders dışında olabilecek yararları ile ilgili ne 

düşünüyorsun?” 

Ö21 (DB): “Fizik dersi açısından yararı olacak bence, çünkü öğrendiğimiz konular 

hayata uygulanabilecek konular. Böylece bilgiler aklımızda da daha kalıcı olabilir. 

Bu konuları günlük hayatta yaptığımız işler arasında kullanabiliriz. O deneylerin 

etkisiyle farklı şekilde işler yapabiliriz.” 

Son görüşmede sorulan ilk soru, öğrencilerin “okul dışı etkinlikten beklentilerinin 

karşılanma düzeyini” ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bunun için öğrencilere 

beklentilerinin ne kadar karşılandığı sorulmuştur. Genel olarak tüm öğrenciler 

beklentilerinden çok daha fazlasının karşılandığını ifade etmişlerdir. 

Planetaryumun onlar için çok yeni, çok farklı ve etkileyici olduğunu belirtmişlerdir. 

Öğrenme ortamının eğlenceli olmasının yanı sıra gerçekçi, görsellerle 

zenginleştirilmiş bir ortam olmasının, öğrenciler üzerinde oldukça büyük ve olumlu 

etkisi olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Ö11 (DB): “Gezi güzeldi. Planetaryum ne bilmiyordum. Değişik oldu, çok 

etkileyiciydi. Herkesin beyninde yer edinebilecek bir çalışmaydı.” 

Ö16 (DB): “Bu üç boyutluydu, değişikti, ilk defa karşılaştığım bir ortamdı, bu 

yüzden beni çok etkiledi.” 

Ö22 (DB): “Hayatımda gördüğüm en güzel geziydi. Hem ilgimi çeken geziydi, hem 

de çok rahattık. En güzel gezi bence bu oldu.” 

Ö28 (DB): “Gezi gerçekten çok iyiydi. Kafamda bazı sorular vardı. Bu soruların 

hepsine cevap aldım ben. O yüzden gerçekten çok güzeldi ve gösterilen videolar, 

animasyonlar çok gerçekçiydi.” 

Ö50 (Dc): “Ben yine deneyler yapacağız diye düşünmüştüm. Çok farklı geldi bana, 

hiç beklemediğim bir şeydi. Hem görsel hem işitsel olduğu için çok kalıcıydı bence 

ve çok zevkliydi.” 

Ö51 (Dc): “Sürpriz buldum. Hiç beklemiyordum o ortamı, çok mükemmel bir 

ortamdı. Biz sadece yine önceki gezilerdeki gibi deneyler yapılacak, günlük 

hayatla kullanım alanları ile ilgili bir şeyler göreceğimizi düşünmüştüm. Böyle bir 
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şey olacağını hiç düşünmemiştim. Gerçekten çok şaşırdım. Çok mükemmel bir 

ortamdı. Ortam çok güzeldi.” 

Ö53 (Dc): “Ben önce gittiğimiz gibi deney yapacağız zannediyordum. Çok güzeldi. 

Diğer gezilerden daha iyiydi. En iyiydi.” 

Ö60 (Dc): “Açıkçası bu kadar teknolojik şeyler kullanacağımızı zannetmiyordum. 

Yine böyle deneyler yapacağız diye düşünmüştüm.”  

İkinci soru ile, gerçekleştirilen okul dışı etkinliğin, öğrenciler için herhangi bir yarar 

sağlayıp sağlamayacağı ile ilgili düşüncelerini öğrenmek amaçlanmıştır. İki 

öğrencinin etkinliğin ders açısından yararı olmadığını düşündükleri görülürken, iki 

öğrenci gelecek yıllarda fizik dersi açısından astronomi ile ilgili konular geldiğinde 

faydalı olabileceğini belirtmişlerdir. Sekiz öğrenci ise gerçekleştirilen etkinlik ile 

programda yürütülen kuvvet hareket konusu arasında bağlantıyı kurabilmiştir.  

Araştırmacı: “Bu gezinin senin için fizik dersi açısından bir yararı oldu mu?” 

Ö11 (DB): “Oldu, mesela rehberimizin anlattığı konulardan, uzay mekiği kalkarken 

etki-tepki kanunlarından yararlanılır. Uzayda hareket ederken de, astronotların 

kuvveti nasıl kullandığını gördük.” 

Ö35 (Dc): “Kütle çekimi hakkında daha fazla fikir sahibi oldum. Yazılı olarak 

görmektense, bu şekilde görmek daha etkileyiciydi.” 

Ö28 (DB): “Fizik dersi açısından yararı olduğunu çok düşünmüyorum ben. Ama 

bilmediğim yeni şeyleri de öğrendim. Beyni geliştirmek açısından bir yararı oldu.” 

Araştırmacı: “Senin için bir yararı oldu mu bu gezinin?” 

Ö25 (DB): “Benim bazı kararlar almamda yarımcı oldu. Ben astrofizik alanında 

çalışmak istediğime karar verdim.” 

Görüşmelerden elde edilen veriler değerlendirildiğinde, gerçekleştirilen etkinliğin 

öğrencilerin astronomi ve astrofiziğe olan ilgileri üzerinde de olumlu etki bıraktığı 

görülmektedir. 
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Gezi sonrasında geziye katılan tüm öğrencilerin gezi ile ilgili günlük yazmaları 

istenmiştir. Günlüklerde geziyi değerlendirmeleri, gezi ile ilgili duygu ve 

düşüncelerine yer vermeleri, fizik dersi açısından ve fizik dersi dışında gezinin 

yararlı olup olmadığını değerlendirmeleri, beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığı 

belirtmeleri, varsa gezi ile ilgili yaşanan aksaklıkları ve eksiklikleri belirtmeleri 

istenmiştir. Günlüklerin analizi sonucunda, temalara ilişkin frekans değerleri 

Çizelge 4.26’da verilmektedir. 

Çizelge 4.26. ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi planetaryum etkinliği sonrasında 
yazılan günlüklerden elde edilen temalara ait frekans değerleri 

Temalar Alt temalar 

Frekans 

Deney B 
(n=29) 

Deney C 
(n=30)  

Öğrencilerin geziden 
beklentileri 

Yeni ve farklı bilgiler edinmek 10 12 

Deney yapmak 10 11 

Merak edilen konulara cevap bulmak 4 6 

Eğlenmek 6 5 

Okulda öğrenilen bilgileri pekiştirmek 12 13 

Teknolojik aletler, buluşlar, projeler 9 7 

Öğrencilerin beklentilerinin 
karşılanma düzeyi 

Beklentinin üzerinde karşılandı 20 25 

Tam olarak karşılandı 5 1 

Çoğu karşılandı 2 4 

Çoğu karşılanmadı 2 - 

Hiç karşılanmadı - - 

Öğrencilerin gezi ile ilgili 
bilgi kazanımları, 

Fizik dersi ile ilgili 15 17 

Diğer dersler ile ilgili 23 21 

Öğrencilerin gezi ile ilgili 
Beceri kazanımları, tutum 
ve değerler  

Genel kültür 23 28 

Derse karşı olumlu tutum 18 25 

Dersi günlük hayatla ilişkilendirme, 
somutlaştırma 

17 21 

Düşünmeye yönlendirme 8 17 

Gezi ile ilgili aksaklıklar ya 
da eksiklikler 

Planetaryum çadırının konforlu 
olmaması 

24 15 

Günlüklerden elde edilen sonuçlar, öğrencilerin planetaryumun ne olduğunu 

bilmediklerini ortaya koymaktadır. Bu nedenle beklentilerinin deney yapmak, 

özellikle enerji konusu hakkında farklı şeyler öğrenmek, okulda öğrenilen bilgileri 

pekiştirmek ya da teknolojik aletler, buluşlar görmek olduğunu ifade etmişlerdir. 

Dolayısıyla görselliği fazla olan planetaryum etkinliği ile ilgili öğrencilerin 
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beklentilerinin çok üzerinde, çok farklı bir etkinlikle karşılaştıklarını ifade ettikleri 

görülmektedir. Aşağıda öğrencilerin günlüklerde geçen ifadelerine yer 

verilmektedir: 

Ö14 (DB): Planetaryum hakkında bilgim olmadığı için beklentim yoktu. Ama 

gerçekten çok hoşuma gitti. Çok eğlenceliydi. Gördüklerimi ve öğrendiklerimi 

tanıdığım herkese anlatmayı düşünüyorum. Şimdiden arkadaşlarıma ve aileme 

anlattım. 

Ö50 (Dc): ODTÜ’ye giderken daha farklı şeyler yapacağımızı düşünmüştüm. Fakat 

bu gezi benim beklediğim şeylerden çok daha güzeldi. Bu nedenle 

beklentilerimden fazlasını karşıladı. Bu gezinin fizik dersi açısından yarar 

sağladığını düşünüyorum. Çünkü hem görsel hem işitsel olarak izlemek daha 

kalıcı oldu. 

Ö32 (Dc): Ben bu gezi öncesinde daha sade bir etkinlik bekliyordum. Planetaryum 

hakkında bu kadar güzel şeyler beklemiyordum. Gezi beklediğimden daha güzeldi. 

Önceki gezilerimizden daha çarpıcı ve eğlenceliydi. 

Öğrenciler etkinliğin fizik dersi açısından yararlı olduğunu, aynı zamanda 

astronomiye olan ilgilerini de fark ettiklerini ifade etmektedirler. Bazı öğrenciler 

kuvvet-hareket konusu ile etkinliği kolaylıkla bağdaştırabilmişlerdir. 

Ö22 (DB): Fizik dersinde kütle ve ağırlık gibi kavramları öğrenmiştik. Aradaki farkı 

derste anlayamamıştım. Ama ODTÜ’de Eray Abi ile birlikte çok güzel bir şekilde 

anladım. Ayrıca uzayda yer çekimi olmamasından bahsettik. Yer çekimi olmasaydı 

ne olurdu konusundan bahsettik. 

Ö29 (DB): Orada gördüklerim bana fizik dersi açısından yer çekimi kuvveti 

hakkında çok büyük bir bilgi edinmemi sağladı. Yapay ortamda yer çekimi etkisini 

nasıl ortadan kaldıracağımızı öğrendim. 

Ö31 (Dc): Bu gezi fizik dersi açısından birçok yarar sağladı. Örneğin, Newton’un 

yasalarından olan kütle çekim yasasını daha iyi anladım. 
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Ö54 (Dc): Fizik dersinde bana tabi ki çok yardımcı oldu ve olacak da. Orada kütle 

ve ağırlık kavramları üzerinde bayağı bir duruldu. İlgimi çeken konulardan biri de 

astronotların çıkışında Newton’un etki-tepki kanununun kullanılmasıydı. 

Öğrenciler gezide tartışılan konuların onları düşünmeye yönlendirdiğini de ifade 

etmişlerdir. Aşağıda öğrencilere ait ifadeler yer almaktadır: 

Ö49 (Dc): Gezegenler ve astronotlar hakkında bilgi aldım. Bu meslekte de fizik 

dersinin olduğunu (fiziğin etkili olduğunu) gördüm. 

Ö50 (Dc): Örneğin ben burçlara çok fazla inanıyor ve güveniyordum. Orada 

öğrendiğim bilgiler bunlara inanmanın bana zaman kaybından başka bir işe 

yaramadığını gösterdi.  

Ö32 (Dc): Bir şeyi herkesin bildiği gibi düşünmemeyi öğrendim. Mesela orada 

bununla ilgili İstanbul’un fethini örnek verdiler. 

Ayrıca bir öğrencinin eleştirel düşünme becerilerinden mantıksal akıl yürütme ile 

ilgili yazdıkları dikkat çekicidir. 

Ö37 (Dc): Bu gezinin bana birçok getirisi oldu. Artık yıldızlarla ilgili bazı şeylerin 

bilincindeyim. Yer çekiminin kan dolaşımına etkisini biliyorum. Zaten bunlardan 

yola çıkarak da diğer birçok şeyi mantığımla kavrayabilirim. 

Ö46 (Dc): Bu gezide günlük hayatta karşılaşabileceğim sorunlara çözüm 

bulabilmeyi öğrendim. 

Öğrenciler için gezinin tek olumsuz yanının, planetaryum çadırının konforlu 

olmaması, otururken sıkıntı yaşamaları olduğu görülmektedir. 

Öğrencilerin ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi planetaryum etkinliği ile ilgili yazdığı 

günlüklerden örnekler EK 15’te yer almaktadır. 

4.3.4. Feza Gürsey Bilim Merkezi etkinliği: Görüşmeler ve günlüklerden 

elde edilen bulgular 

Feza Gürsey Bilim Merkezi etkinliği öncesinde ön görüşmelerden elde edilen 

bilgilere göre, görüşme yapılan on iki öğrencinin yedisi daha önce Feza Gürsey 

Bilim Merkezi’ne geziye gittiklerini belirtmiştir. Bu sayının, uygulama kapsamında 
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diğer kurumlarda gerçekleştirilen etkinliklere katılan öğrencilerin sayısından daha 

fazla olduğu belirlenmiştir. 

Ön görüşmelerde öğrencilere, ne tür etkinlikler görmeyi umdukları sorulduğunda, 

öğrencilerin çoğu, Feza Gürsey Bilim Merkezi hakkında, öncesinde bilgi sahibi 

olmaları nedeniyle, bazı bilimsel gösteriler ve deneyler görmeyi beklediklerini ifade 

etmişlerdir. Ancak öğrenciler, deneyler hakkında fazla bir şey hatırlamadıklarını 

belirtmişler, yalnızca gerçekleştirilen elektrik gösterisi ile ilgili hatırladıklarını 

paylaşmışlardır. Elektrik gösterisine ilişkin olarak, büyük bir topa dokunduklarında 

saçlarının havaya kalktığını ifade etmişlerdir. Daha önce Feza Gürsey Bilim 

Merkezi’ne gitmeyen öğrenciler ise, orada deneyler yapmayı umduklarını ifade 

etmişlerdir. 

Ön görüşmelerde öğrencilerin çoğunluğu, orada yapacakları deneylerin, fizik dersi 

için ve fizik dersi dışında da, onlar için yararlı olacağını düşündüklerini ifade 

etmişlerdir. 

Öğrencilerle yapılan son görüşmeler değerlendirildiğinde, öğrencilerin 

gerçekleştirilen diğer okul dışı etkinliklerle Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde 

gerçekleştirilen etkinliği kıyasladıkları görülmektedir. Öğrencilerin çoğunluğu Feza 

Gürsey Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğin okulda yürütülen “elektrik” 

konusu ile daha çok ilişkili olduğunu ifade etmişler ve Feza Gürsey Bilim 

Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklerin daha genel olduğunu belirtmişlerdir. 

Yorumlarında ağırlıklı olarak etkinliğin eğlence boyutunu vurguladıkları 

görülmektedir. Deney B grubunda yer alan bir öğrencinin geziye ilişkin yorumları 

aşağıda verilmektedir: 

Ö20 (DB): “ODTÜ’de bizim gördüğümüz konuların hepsi vardı. Burada daha fazlası 

var gibi bir şeydi. Geneldi. Mesela Enerji Parkında sadece enerji konusu vardı. 

Feza Gürsey daha geneldi. Bir tek bisiklet vardı. Enerji konusunu kıyaslayacak 

olsak MTA daha iyiydi. Bu anlamda, konu konu gitmek daha iyi bence. Bir de, 

Feza Gürsey’de deneyleri biz yaptık, bu yüzden çok eğlenceliydi.” 

Araştırmacı: “Peki ders açısından sana yararı olduğunu düşünüyor musun?” 
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Ö20 (DB): “Birinin anlatması, daha sonra o anlatılan konu üzerinde deney yapmak 

çok daha iyi. Birinin anlatması gerekiyor. Ben bazı deneyleri anlayamadım 

mesela.” 

Araştırmacı: “Peki deneylerin yanında yönlendirme yazıları vardı. Onlar sana 

yardımcı olmadı mı?” 

Ö20 (DB): “Ben pek okumadım onları.” 

Deney C grubunda yer alan bazı öğrencilerin, gezinin yararları ile ilgili düşünceleri 

sorulduğunda diğer etkinliklere göre çok yararlı olmadığını ifade ettikleri 

görülmektedir. 

Ö36 (Dc): “Bence MTA daha iyiydi. Feza Gürsey’de kendimiz deney yaptık. 

Öğrendiğimiz şey olarak karşılaştırırsak diğer etkinlikler daha yararlıydı. Birinin 

bize rehberlik etmesi çok daha iyi bence.”  

Ö38 (Dc): “Eğlence bakımından kendimiz yapmamız, o zaman daha rahat 

hissediyoruz. Ama o zaman çok karışık oluyor. Birçoğunu anlamıyoruz. 

Yazdıklarını da okumuyoruz. Başkası uygulasa üstünde daha iyi anlarız gibime 

geldi. Diğerlerine göre pek yararlı olmadığını düşünüyorum.”  

Öğrencilerden üçü, serbest kalıp deneyleri kendilerinin yapmalarının çok daha iyi 

olduğunu, diğer öğrenciler ise deneylerin yanında bulunan yönlendirme 

yazılarından çok fazla bir şey anlamadıklarını, daha çok deney aletlerini 

kullanmanın zevkli olduğunu ifade etmişlerdir. Sadece deneylerden bazıları ile ilgili 

çok merak ettiği bazı şeyleri rehberlere gidip danışan iki öğrenci bulunmaktadır. 

Bunun dışında, araştırmacı tarafından öğrencilere, dikkatlerini çeken bazı 

deneylerle ilgili, etkinlik sırasında yöneltilen sorulara cevap bulmak için 

yönlendirme yazılarını tekrar tekrar okumak zorunda kaldıklarını ifade etmişlerdir. 

Ö20 (DB): “Siz sorular sorduğunuzda ben anlamadığımı anladım. O yüzden bir 

daha okudum ama, yine de çoğu şey havada kaldı.” 

Görüşme yapılan öğrencilerden dördünün, Feza Gürsey Bilim Merkezi’nin daha 

küçük yaşta öğrenci gruplarına yönelik olduğu ile ilgili yorum yaptıkları 

görülmektedir. 
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Ö38 (Dc): “Bence Feza Gürsey’de çok basitti. Kafamızı yormalı, merak ettirmeli, 

ilgimizi çekmeliydi. Deneyler diğerlerine göre daha basitti. Bence bizim seviyemizin 

altındaydı. Bilgiden ziyade, eğlendim ben. Biz deneyi yapmadan deneyi yaptıktan 

sonra sonucunda ne olduğu yazıyordu. Ben bulmak istiyordum. Kitaptan 

okuduğumuz gibi kaldı. Bir de en çok gidilen, en çok Feza Gürsey var Ankara’da. 

Oraya gitmek için olanaklar çok fazla. Feza Gürsey’e çok kişi gitmişti önceden. 

Bence ilkokul öğrencileri için orası kalmalı, lise öğrencileri için daha gelişmiş bir 

şeyler yapılmalı. Artık biz ilerledik, oraya ilkokul altıncı sınıf gitmeli bence.  

Gezi sonrasında aynı öğrencinin, bir etkinliği ilk defa görmenin etkisinin çok daha 

fazla olduğunu ifade ettiği görülmektedir. 

Ö38 (Dc): “ODTÜ’de ilk defa gördük çok güzeldi. İlk defa görmüş olmak bence çok 

etkiliydi. Ben Feza Gürsey’e ilkokulda 2-3 kez gittim. Biliyordum oradaki deneyleri.” 

Araştırmacı: “Peki daha önce gidişlerine göre herhangi bir değişiklik var mıydı, 

yeni deneyler eklenmiş mi?” 

Ö38 (Dc): “Hayır yoktu. Yeni deneyler eklenmemiş, hatta bazıları arızalanmış.” 

Gezi sonrasında geziye katılan tüm öğrencilerin gezi ile ilgili günlük yazmaları 

istenmiştir. Günlüklerde geziyi değerlendirmeleri, gezi ile ilgili duygu ve 

düşüncelerine yer vermeleri, fizik dersi açısından ve fizik dersi dışında gezinin 

yararlı olup olmadığını değerlendirmeleri, beklentilerinin karşılanıp 

karşılanmadığını belirtmeleri, varsa gezi ile ilgili yaşanan aksaklıkları ve eksiklikleri 

belirtmeleri istenmiştir. Günlüklerin analizi sonucunda, temalara ilişkin frekans 

değerleri Çizelge 4.27’de verilmektedir. 
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Çizelge 4.27. Feza Gürsey Bilim Merkezi etkinliği sonrasında yazılan günlüklerden 
elde edilen temalara ait frekans değerleri 

Temalar Alt temalar 

Frekans 

Deney B 
(n=30) 

Deney C 
(n=29) 

Öğrencilerin geziden 
beklentileri 

Yeni ve farklı bilgiler edinmek 5 7 

Gösterileri izlemek, Deney yapmak 24 28 

Merak edilen konulara cevap bulmak 11 9 

Eğlenmek 10 13 

Okulda öğrenilen bilgileri pekiştirmek 14 13 

Öğrencilerin beklentilerinin 
karşılanma düzeyi 

Tam olarak karşılandı 2 5 

Çoğu karşılandı 18 12 

Çoğu karşılanmadı 9 10 

Hiç karşılanmadı 1 2 

Öğrencilerin gezi ile ilgili 
bilgi kazanımları, 

Fizik dersi ile ilgili 15 17 

Diğer dersler ile ilgili 14 18 

Öğrencilerin gezi ile ilgili 
beceri kazanımları, tutum 
ve değerler 

Genel Kültür 12 15 

Derse karşı olumlu tutum 14 16 

Dersi günlük hayatla ilişkilendirme, 
somutlaştırma 

11 9 

Gezi ile ilgili aksaklıklar 
ya da eksiklikler 

Öğrenci düzeyinin altında  27 25 

Yönlendirme yazılarının yetersizliği 13 15 

Rehber  14 17 

Genel olması 8 6 

Zamanın kısıtlılığı 5 4 

Günlüklerden elde edilen bulgularda öğrenciler, Feza Gürsey Bilim Merkezi 

hakkında diğer bilim müzelerine göre daha fazla bilgi sahibi oldukları için daha çok 

gösteriler ve deneyler yapmayı beklediklerini ifade etmişlerdir. Okulda öğrendikleri 

bilgileri pekiştireceklerini düşündüklerini belirten öğrenciler de çoğunluktadır. 

Öğrencilerin çoğunluğu deneyleri kendileri yaptıkları için gezinin eğlenceli 

olduğunu ifade etmektedir. Ancak sıkıldığını belirten bazı öğrenciler de 

bulunmaktadır. Bu öğrenciler, Feza Gürsey Bilim Merkezi’ne daha önce gittiklerini 
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ifade etmişlerdir. Ayrıca, öğrencilerin çoğunluğu yönlendirme yazılarından fazla bir 

şey anlamadığını belirtmişlerdir. Bu açıdan değerlendirdiklerinde fizik dersi 

açısından bir tek durgun elektrik konusunda yapılan gösterinin yarar sağladığı 

sonucuna ulaşılmaktadır. Çoğu öğrenci ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi ile 

kıyaslama yaparak orada gerçekleştirilen etkinliğin çok daha yararlı ve eğlenceli 

olduğunu ifade etmiştir.  

Ö17 (DB): Ben daha önce Feza Gürsey Bilim Merkezi’ne gitmiştim. O yüzden 

orada neler olduğunu biliyordum. Beni en çok eğlendiren elektrik gösterisi oldu. 

Ben dokunmadım, ama arkadaşlarım küreye dokundu. Çok eğlenceliydi.  

Ö34 (Dc): ODTÜ’de yaptığımız deneylerin bazıları Feza Gürsey’de de vardı. Bu 

yüzden biliyordum bazı deneyleri. Ama deneyleri bizim yapmış olmamız eğlendirdi, 

oyun gibiydi. Ama rehberin anlatmasını tercih ederdim.  

Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik diğer okul dışı 

etkinliklerden zaman olarak daha kısa olmasına rağmen, diğer etkinliklerle ilgili 

gelen “zamanın az olması” ile ilgili ifadelerin diğer etkinliklere göre çok daha az 

olduğu görülmektedir. Bu etkinliğin zaman açısından öğrencilere yeterli geldiği 

söylenebilir.  

2009-2010 öğretim yılı bahar döneminde gerçekleştirilen tüm okul dışı etkinliklerle 

ilgili, öğrencilerle yapılan görüşmeler ve gezi sonrasında yazdıkları günlüklerden 

elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, görüşmelerin ve günlüklerin 

birbirlerini destekler nitelikte olduğu görülmektedir. Okul dışı etkinlikler kurumun 

özelliği ve uzmanlar açısından, öğrenciler üzerinde farklı etkiler yaratabilmektedir. 

Örneğin Enerji Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikte spesifik konular yer almakta ve 

ağırlıklı olarak enerji konusunu içermektedir. ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi’nde 

gerçekleştirilen etkinliklerde uzman, öğrenciler için çok önemli bir konumda yer 

almaktadır. Feza Gürsey’de gerçekleştirilen etkinlikte ise eğlence boyutunun, 

eğitim boyutuna göre çok daha ön planda olduğu görülmektedir. Genel anlamda 

nitel bulgular değerlendirildiğinde, öğrencilerin okul dışı etkinlikleri, fizik dersi 

açısından yararlı buldukları; etkinliklerin soyut kavramları somutlaştırmada, fizik 

dersi ile günlük hayat arasındaki ilişkinin kurulmasında, derse karşı olan bakış 

açılarının değişmesinde, disiplinler arası ilişkilerin kurulmasında ve meraklarının 
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uyanmasında etkili olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Sıradan olandan farklı bir şey 

yapmak öğrencilerin dikkatlerini çok daha fazla çekebilmektedir. Öğrencilerle 

yapılan görüşmeler ve yazılan günlükler sonucunda bilişsel ve duyuşsal 

kazanımlarının oldukça yüksek olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Etkinlikler 

arasında ODTÜ’de gerçekleştirilen okul dışı bilimsel etkinliklerin öğrenciler 

üzerindeki etkisinin diğer etkinliklere göre çok daha olumlu ve çok daha fazla 

olduğu söylenebilir. 

Deney B grubu öğrencilerin büyük çoğunluğu sınıf içinde yürütülen fizik dersinin 

yürütülme şeklinden (mevcut öğretim yönteminden) memnun olmadıklarını 

belirtmişlerdir. Deney B grubunda bulunan öğrencilerin ifadelerinden, sınıf içinde 

yürütülen fizik dersinde, formüle dayalı, sorgulamanın yapılmadığı, ezbere yönelik 

anlatım yönteminin etkili olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu sonuç eleştirel 

düşünme etkinliklerinin sınıf içinde kullanılma düzeyini belirlemek için yapılan 

gözlemlerle de örtüşmektedir. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, okul dışı 

etkinliklerin, öğrencilerin fiziğe bakış açılarında olumlu yönde büyük etkileri olduğu 

saptanmıştır. Ancak okul içinde yürütülen fizik derslerinin yürütülme şekli 

nedeniyle, bu etkinin, Deney B grubunda yer alan bazı öğrencilerde, çok kalıcı 

olmadığı söylenebilir. Bununla ilgili Deney B grubunda bulunan iki öğrencinin 

ifadeleri dikkat çekicidir. 

Ö19 (DB): Ben sıkıcı buluyorum mesela derslerde formülleri, sadece formülleri 

kapsayan problem soruluyor. Bence çok sıkıcı. ODTÜ’de oradaki rehber, mesela 

deneyler falan formüllerin nerden çıktığını, nasıl olduğunu gösteriyordu ya da bize 

bulduruluyordu, o yüzden daha zevkliydi. Derslerde böyle bir tane formüle 

sıkıştırılıyoruz. Bir soru soruyorsunuz mesela, orada formülü göstermeye çalışıyor 

öğretmen. Anlamıyoruz yani neyin nerden çıktığını, ezbere yapıyoruz o soruyu. 

Ama mesela ODTÜ’de öyle değildi bize soruyordunuz. Biz de anladığımız şeyleri 

söylüyorduk. Öyle daha mantıklıydı, daha iyiydi. Ya ben fizikten aslında, hiç 

sevmiyordum fiziği. Ama özellikle ODTÜ gezisi başta olmak üzere, ya gerçekten 

fiziğe karşı bir şeyler şey yaptım. Acaba dedim ben yani, mesela eşit ağırlık alanını 

seçmeyi düşünüyordum. Acaba fen ve matematik alanını mı seçsem dedim. Ama 

okula geldikten sonra dedim ki, yani sadece orada böyle bir düşüncem vardı. 

Okula gelince yine o şeyleri görünce yine mesela hayır dedim, öyle oldu. Sadece 

orada değişti. O da yani biraz önce söylediğim gibi, yine bize anlamsız gelen 
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formüllerle yapıyoruz her şeyi. Ama orada her şeyi anlamlandırarak yapıyoruz, 

gerçekten düşündürdü yani. Sırf bana değil iki arkadaşıma da düşündürdü. Dedik 

acaba fen ve matematik mi seçsek. Ama okula gelince değişti yine. 

Ö26 (DB): Böyle bir sistem olması çok güzel hani, okulun dışında böyle bir şeyler 

yapmak, bilimsel bir şeyler yapmak. Ben çok fiziği anlayan böyle çok seven bir 

öğrenci değilim. Sadece bu gezi değil, diğer gezilerde de fiziğin sadece bu 

gördüğümüz formüllerden ibaret olmaması çok güzel. Yaşantımızda da şöyle 

etrafımıza baktığımızda fiziği görebiliyoruz. Bu çok güzel. Gezide de göstererek bir 

şeyleri öğrenmek, tahtada bir şeyleri öğrenmekten daha kolay ve daha akılda 

kalıcı. Gerçekten öğreniyoruz. 
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5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

5.1. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada; fizik dersinde, okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklenen eleştirel 

düşünme öğretiminin, sınıf içinde gerçekleştirilen eleştirel düşünme öğretimi, okul 

dışı öğretim yöntemi ve mevcut öğretim yöntemine göre, öğrencilerin eleştirel 

düşünme eğilimleri ve fizik dersine yönelik tutumlarına etkilerinin araştırılması 

amaçlanmıştır. 

Elde edilen bulgular, öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimleri açısından 

değerlendirildiğinde; 

Fizik dersinde uygulanan okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklenen eleştirel 

düşünme öğretiminin, sınıf içi eleştirel düşünme öğretiminin ve okul dışı öğretimin, 

öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerini arttırmada, mevcut öğretim yöntemine 

göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Çalışmada elde edilen, sınıf içi içerik temelli eleştirel düşünme öğretim yönteminin 

mevcut öğretim yöntemine göre, öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerinde 

olumlu etki ettiği sonucu, Kurnaz (2007)’ın çalışmasında elde ettiği sonuçlarla 

benzerlik göstermektedir. Kurnaz (2007) çalışmasında, içerik temelli eleştirel 

düşünme öğretimi etkinliklerinin, ilköğretim öğrencilerinin, eleştirel düşünmeye 

ilişkin tutumlarını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. 

Çalışmada edilen sonuçlar, aynı zamanda Yıldırım and Şensoy (2011)’un 

çalışması ile de paralellik taşımaktadır. Yıldırım and Şensoy (2011) 

çalışmalarında, eleştirel düşünmeyi temel alan fen bilgisi dersinin, ilköğretim 

öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri üzerindeki etkisini araştırmışlardır. 

Eleştirel düşünmeyi temel alan fen bilgisi dersinin, mevcut öğretim yöntemine 

göre, ilköğretim öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerini arttırdığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Bu çalışmada, fizik dersinde, ortaöğretim düzeyindeki dokuzuncu sınıf 

öğrencilerinin de eleştirel düşünme eğilimlerini geliştirmede, içerik temelli eleştirel 

düşünme öğretiminin, mevcut yönteme göre etkili olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 
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Öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerinin gelişimi ile ilgili, yalnızca sınıf içinde 

eleştirel düşünme öğretiminin uygulandığı grup ile yalnızca okul dışı öğretimin 

uygulandığı grup arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır.  

Öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerinin gelişiminde, okul dışı bilimsel 

etkinliklerle desteklenen eleştirel düşünme öğretiminin, okul dışı öğretim 

yöntemine göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerinin gelişiminde, okul dışı bilimsel 

etkinliklerle desteklenen eleştirel düşünme öğretiminin uygulandığı grup ile 

yalnızca sınıf içinde eleştirel düşünme öğretiminin uygulandığı grup arasında da 

anlamlı fark olmadığı görülmektedir. 

Okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklenen eleştirel düşünme öğretiminin, okul dışı 

öğretim yöntemine göre daha etkili olduğu sonucu önemlidir. Bu durum, sınıf içi 

eleştirel düşünme öğretiminin öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerinin 

gelişimindeki etkisinin önemini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, okul dışı 

öğretim yöntemi de sınıf içi eleştirel düşünme öğretim yöntemi ile aynı etkiye 

sahiptir. Ancak, sınıf içi eleştirel düşünme öğretimi okul dışı bilimsel etkinliklerle 

desteklendiğinde, öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerini geliştirmede okul dışı 

öğretim yönteminden daha fazla etkiye sahip olmaktadır. 

Elde edilen sonuçlar eleştirel düşünme eğiliminin alt boyutları açısından 

değerlendirildiğinde; 

Eleştirel düşünmenin alt boyutları olan “bilişsel olgunluk ve yenilikçilik” 

boyutlarında, eleştirel düşünme eğilimini geliştirmede, deney gruplarında 

uygulanan öğretim yöntemlerinin, mevcut öğretim yöntemine göre etkili olduğu 

sonucuna ulaşılmaktadır. Bununla birlikte, deney gruplarında uygulanan öğretim 

yöntemlerinin, öğrencilerin bilişsel olgunluk ve yenilikçilik boyutlarında eleştirel 

düşünme eğilimlerini geliştirmede, aynı düzeyde etkiye sahip olduğu sonucuna 

ulaşılmaktadır. Bilişsel yönden olgun insanlar, çoğu problemin karmaşık olduğunu 

ve bir tek çözümü olan problemlerle muhtemelen seyrek karşılaşacaklarını bilirler. 

Yenilikçilik eğilimi yüksek insanlar “bilgiye açlık çeken” insanlar olarak da 

tanımlanabilir. Merak ve dürtüye sahiptir ve araştırarak, okuyarak ve sorgulayarak 

yeni bilgiler öğrenmeye çalışmaktadırlar. 
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Çalışmadan elde edilen sonuçlar, eleştirel düşünmenin “katılım” alt boyutunda, 

diğer boyutlardan elde edilen sonuçlara göre, farklı bir sonuç ortaya koymaktadır: 

Öğrencilerin katılım boyutunda, eleştirel düşünme eğilimlerini geliştirmede, okul 

dışı bilimsel etkinliklerle desteklenen eleştirel düşünme öğretiminin, diğer öğretim 

yöntemlerine göre etkili olduğu, bununla birlikte diğer öğretim yöntemleri arasında 

sorumluluk boyutu açısından anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. Bu sonuç, 

öğrencilerin katılım eğilimini geliştirmede, sadece okul dışı öğretimin ya da sadece 

sınıf içi eleştirel düşünme öğretiminin yeterli olmayacağını, ancak sınıf içi eleştirel 

düşünme öğretimi okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklendiğinde etkili olacağını 

ortaya koymaktadır. Katılım eğilimine sahip bireylerin özellikleri 

değerlendirildiğinde, bu sonucun oldukça önemli olduğu görülmektedir. Katılım 

eğilimi yüksek olan bireyler, becerilerini kullanmak ve akıl yürütmek, problem 

çözmek ve yargıya varmak için yeteneklerini kullanmak amacıyla fırsat kollarlar. 

Böyle bir birey aynı zamanda kendinden emin bir iletişimcidir ve bir yargıya 

varmaya veya bir problemi çözmeye çalışırken gerçekleştirilen akıl yürütme 

sürecini açıklayabilmektedir (Irani et al., 2007).  

Elde edilen sonuçlar, öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumları açısından 

değerlendirildiğinde; 

Öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumlarını arttırmada, okul dışı bilimsel 

etkinliklerle desteklenen eleştirel düşünme öğretiminin, sınıf içinde gerçekleştirilen 

eleştirel düşünme öğretiminin ve okul dışı öğretim yönteminin, mevcut öğretim 

yöntemine göre etkili olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Fizik dersinde, okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklenen eleştirel düşünme 

öğretiminin, sınıf içinde eleştirel düşünme öğretimine göre öğrencilerin fizik dersine 

yönelik tutumlarını arttırmada daha etkili olduğu görülmektedir. Elde edilen bu 

sonuç, Ridky (1974)’nin çalışmasında elde ettiği sonuçlarla paralellik 

göstermektedir. Ridky (1974) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, planetaryum 

etkinlikleri sınıf içi sorgulama etkinlikleri ile bütünleştirilmiştir. Elde edilen sonuç, 

uygulanan yöntemin öğrencilerin derse yönelik tutumlarını arttırmada etkili olduğu 

yönündedir. 
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Fizik dersinde, sınıf içinde eleştirel düşünme öğretimi ile okul dışı öğretim 

arasında, öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumlarını arttırmada bir fark olmadığı 

görülmektedir. 

Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, öğrencilerin fiziğe yönelik tutumlarını 

değiştirmede, okul dışı öğretimin etkisini ortaya koymaktadır. Sonuçlar, okul dışı 

öğretimle ilgili (Bozdoğan, 2007; Knapp, 2000; Lewalter & Geyer, 2009; Şentürk, 

2009) tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile paralellik göstermektedir. Bu 

çalışma, ortaöğretim dokuzuncu sınıf öğrencilerinde fizik dersine yönelik tutumun 

arttırılmasında, okul dışı öğretim yönteminin olumlu etkisini ortaya koymaktadır. 

Ancak okul dışı öğretim ve sınıf içi eleştirel düşünme öğretimi öğrencilerin 

tutumlarını aynı düzeyde etkilediği sonucu, sınıf içinde de öğrencilerin tutumunu 

arttırmada, eleştirel düşünme öğretiminin etkili olduğunu göstermektedir. Bununla 

birlikte elde edilen sonuçlar, okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklenen eleştirel 

düşünme öğretiminin, sınıf içinde eleştirel düşünme öğretimine göre, öğrencilerin 

fizik dersine yönelik tutumlarını arttırmada daha etkili olduğunu ortaya 

koymaktadır.  

Elde edilen sonuçlar, öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumlarının alt boyutları 

açısından değerlendirildiğinde; 

Öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumları, “fizik dersine bakış açısı boyutu” 

açısından değerlendirildiğinde, deney gruplarında uygulanan öğretim 

yöntemlerinin (okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklenen eleştirel düşünme 

öğretimi, sınıf içi eleştirel düşünme öğretimi ve okul dışı öğretim), mevcut öğretim 

yöntemine göre olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bununla birlikte, 

okul dış öğretim etkinlikleri ile desteklenen eleştirel düşünme öğretiminin, bakış 

açısı boyutunda, sınıf içi eleştirel düşünme öğretiminden daha etkili olduğu 

görülmektedir. Aynı zamanda, okul dışı öğretim ve sınıf içi eleştirel düşünme 

öğretimi, öğrencilerin derse yönelik bakış açılarını aynı düzeyde etkilemektedir. 

Her iki öğretim yönteminin öğrencilerin tutumlarını bakış açısı boyutunda olumlu 

etkilemektedir. Ancak, öğrencilerin tutumlarını, bakış açısı boyutunda arttırmada, 

her iki yöntemin birlikte uygulanması, okul dışı öğretim yönteminden daha etkili 

olmaktadır. 



 

188 

Okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklenen eleştirel düşünme öğretimi, diğer 

öğretim yöntemlerine (okul dışı öğretim, sınıf içi eleştirel düşünme öğretimi ve 

mevcut öğretim yöntemi) göre, öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumlarında 

“değer verme” boyutunda etkili olduğu görülmektedir. Okul dışı öğretim, sınıf içi 

eleştirel düşünme öğretimi ve mevcut öğretim yöntemi, öğrencilerin değer verme 

alt boyutunda, öğrencilerin tutumlarını aynı düzeyde etkilemektedir. 

Öğrenci tutumlarının, öğretim yöntemlerine göre fizik dersine bakış açısı ve değer 

verme boyutunda farklılaştığı görülmektedir. Okul dışı öğretim ve sınıf içerisinde 

eleştirel düşünme öğretimi, mevcut öğretim yöntemine göre öğrencilerin tutumları 

üzerinde olumlu etkiye sahipken, değer verme boyutunda mevcut öğretim yöntemi 

ile aynı etkiye sahip olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. 

Öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumları “beklentiler” boyutunda 

değerlendirildiğinde; okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklenen eleştirel düşünme 

öğretiminin, mevcut öğretim yöntemine göre olumlu etkisi olduğu görülmektedir. 

Sınıf içinde eleştirel düşünme öğretiminin ve okul dışı öğretim yönteminin, 

beklentiler boyutunda, değer verme boyutunda elde edilen sonuçlara benzer 

olarak, öğrencilerin tutumları üzerinde, mevcut öğretim yöntemi ile aynı etkiye 

sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumları “çekinceler” boyutunda 

değerlendirildiğinde; okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklenen eleştirel düşünme 

öğretiminin, mevcut öğretim yöntemine göre etkili olduğu görülmektedir.  

Sınıf içinde eleştirel düşünme öğretiminin, mevcut öğretim yöntemine göre 

öğrencilerin tutumlarında, çekinceler boyutunda etkili olduğu görülmektedir. Okul 

dışı öğretim yönteminin de, mevcut öğretim yöntemine göre, öğrencilerin 

tutumlarında, çekinceler boyutunda etkili olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Ancak, 

okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklenen eleştirel düşünme öğretimi, okul dışı 

öğretim, sınıf içi eleştirel düşünme öğretimi, çekinceler alt boyutunda, öğrencilerin 

tutumlarını aynı düzeyde etkilemektedir.  

Araştırmanın genel problemi için elde edilen sonuç, okul dışı bilimsel etkinliklerle 

desteklenen eleştirel düşünme öğretiminin, diğer öğretim yöntemlerine göre, 
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dokuzuncu sınıf öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimleri ve fizik dersine yönelik 

tutumları üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. 

Okul dışı etkinliklerle ilgili derinlemesine araştırma yapmak amacıyla, okul dışı 

etkinliklere katılan öğrencilerle yapılan görüşmeler ve her etkinlik sonrasında 

öğrencilere yazdırılan günlükler sonucunda elde edilen sonuçlar aşağıda 

özetlenmektedir: 

Okul dışı etkinlikler için öğrencilerle yapılan görüşmeler ve gezi sonrasında yazılan 

günlüklerden elde edilen bulgular, genel olarak değerlendirildiğinde, birbirlerini 

destekler nitelikte olduğu görülmektedir. Öğrencilerin okul dışı etkinlikleri,  

 Yeni ve farklı bilgiler edinmede  

 Etkinliklerin soyut kavramları somutlaştırmada,  

 Fizik dersi ile günlük hayat arasındaki ilişkinin kurulmasında, 

 Disiplinler arası ilişkilerin kurulmasında  

 Meraklarının uyanmasında ve merak ettikleri konular hakkında bilgi sahibi 

olmalarında 

 Sorularına cevap bulmalarında 

 Okulda öğrenilen bilgileri pekiştirmede 

 Eğlenerek öğrenmede  

etkili buldukları sonucuna ulaşılmaktadır. Özellikle ODTÜ Bilim ve Teknoloji 

Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinliklerin öğrencilerin, derse karşı olan bakış 

açılarının değişmesinde, düşünmeye yönelmelerinde, fizik ile günlük yaşam 

arasında bağlantı kurmalarında etkili olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Elde edilen 

sonuçlar, öğrencilerin çoğunun, okul dışı etkinlikleri, fizik dersi açısından ve ders 

dışında da genel kültür ve sosyalleşme açısından yararlı bulduklarını 

göstermektedir. 

Öğrencilerle yapılan görüşmeler ve yazılan günlükler sonucunda, okul dışı 

etkinliklerin, fizik dersine yönelik tutumlarının değişmesinde olumlu etkiye sahip 

olduğu görülmektedir. Ayrıca görüşmelerde ve günlüklerde, okul dışı etkinliklerin, 

sınıf içinde matematiksel bağıntılarını gördükleri konuları yorumlayabilmeleri ve 
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üzerinde düşünebilmeleri, nedenlerini sorgulayabilmeleri ve etkinliklerde kendilerini 

ifade edebilme fırsatının yaratılmış olması açısından memnuniyetlerini ortaya 

koymuşlardır. 

Okul dışı etkinlikler kurumun özelliğine ve rehberlere göre öğrenciler üzerinde 

farklı etkiler yaratabilmektedir. Örneğin Enerji Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikte 

spesifik konular yer almakta ve ağırlıklı olarak enerji konusunu içermektedir. 

ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinliklerde rehber öğrenciler 

için çok önemli bir konumda yer almaktadır. Feza Gürsey’de gerçekleştirilen 

etkinlikte ise eğlence boyutunun, eğitim boyutuna göre çok daha ön planda olduğu 

görülmektedir.  

Öğrencilerin gerçekleştirilen okul dışı etkinlikler arasında kıyaslama yaptıklarında 

ODTÜ Bilim Teknoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen planetaryum etkinliğini ilk sıraya 

yerleştirdikleri, bunu ODTÜ Bilim Teknoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen deney 

etkinliğinin ve Enerji Parkı etkinliğinin izlediği ve en son Feza Gürsey Bilim 

Merkezi’nden memnun kaldıkları görülmektedir. Öğrencilerin hiç birinin daha önce 

planetaryuma gitmediği, en fazla Feza Gürsey Bilim Merkezi’ni ziyaret ettikleri 

belirlenmiştir. Öğrencilerin ifadelerinden, ilk defa karşılaştıkları, görsel anlamda 

zengin, farklı bir etkinliğin öğrenciler üzerinde diğer etkinliklere göre daha fazla 

etkili olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Ayrıca ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi’nde 

gerçekleştirilen deney ve planetaryum etkinlikleri öğretim yöntemi açısından diğer 

etkinliklerden biraz daha farklıdır. Daha çok tartışma ve sorgulama yönteminin 

kullanıldığı öğretim yönteminde, eleştirel düşünme becerileri tam olarak deneylere 

entegre edilmiştir.  

Öğrencilerin gezi ile ilgili eksiklikleri ve aksaklıkları değerlendirmeleri istendiğinde, 

“grubun kalabalık olması” ile ilgili ifadeleri, MTA Enerji Parkı etkinliğinde, diğer 

etkinliklere göre ön plana çıkmaktadır. MTA Enerji Parkı ve Feza Gürsey Bilim 

Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklere iki deney grubu öğrencileri birlikte 

katılmışlardır. ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi’ndeki etkinliklerde ise öğrenciler, iki 

ayrı gruba ayrılmışlardır. Bu anlamda öğrenci sayısının da, okul dışı etkinlikler için 

önemli olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 
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Öğrenciler öğretim açısından, ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi’ndeki deney 

etkinliğini ilk sıraya yerleştirirken, Feza Gürsey Bilim merkezi etkinliğini son sıraya 

yerleştirdikleri görülmektedir. Değerlendirmelerinde, Feza Gürsey Bilim 

Merkezi’nde deneyleri kendilerinin yapmalarının eğlenceli olduğunu ancak ders 

açısından diğer etkinliklere göre çok fazla yararının olmadığını ifade etmişlerdir. 

Öğrencilerin okul dışı etkinliklerde bir rehbere ihtiyaç duydukları görülmektedir. 

Deneylerin yanında bulunan yönlendirme yazılarının ise öğrenciler için çok yararlı 

olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Enerji Parkı’nda rehber olmasına rağmen 

öğrencilerin, rehberin anlatımını, ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi’ndeki rehberin 

anlatımı ile kıyasladıkları görülmektedir. Bu da okul dışı etkinliklerde rehberin ve 

kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin önemini ortaya koymaktadır. 

Mevcut öğretimin, okul dışı öğretim yöntemi ile desteklendiği grupta yer alan 

öğrencilerin büyük çoğunluğu, sınıf içinde yürütülen fizik dersinin yürütülme 

şeklinden memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin ifadelerinden, sınıf 

içinde yürütülen fizik dersinde, formüle dayalı, sorgulamanın yapılmadığı, ezbere 

yönelik anlatım yönteminin etkili olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu sonuç, 

eleştirel düşünme etkinliklerinin sınıf içinde kullanılma düzeyini belirlemek için 

yapılan gözlemlerle de örtüşmektedir. Dolayısıyla okul dışı etkinliklerin öğrenciler 

üzerinde olumlu etkisinin sürdürülebilmesi için, sınıf içinde kullanılan öğretim 

yönteminin de önemi ortaya çıkmaktadır.  

Nicel veriler ve nitel verilerden elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, okul dışı 

etkinliklerin, öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumları üzerinde önemli etkiye 

sahip olduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuçlar, öğrencilerin eleştirel 

düşünme eğilimlerinin gelişiminde ise daha fazla, sınıf içi eleştirel düşünme 

öğretiminin etkisinin önemini ortaya koymaktadır.  

Elde edilen sonuçlar, okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklenen eleştirel düşünme 

öğretiminin etkileri göz önüne alındığında, sadece okul dışı öğretim yöntemini 

uygulamanın, ya da sadece sınıf içinde eleştirel düşünme öğretimi uygulamanın 

yeterli olmadığını göstermektedir. Ancak sınıf içinde eleştirel düşünme öğretimi, 

okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklendiğinde, öğrencilerin eleştirel düşünme 

eğilimlerinde, fizik dersine yönelik tutumlarında etkili olmaktadır.  



 

192 

5.2. Öneriler 

Okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklenen eleştirel düşünme öğretiminin etkileri 

göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar, sadece okul dışı öğretim yöntemini 

uygulamanın, ya da sadece sınıf içinde eleştirel düşünme öğretimi uygulamanın 

yeterli olmadığını göstermektedir. Öğretmenlerin fizik dersinde, eleştirel düşünme 

öğretiminin yanı sıra, okul dışı öğretim etkinlikleri planlaması gerekmektedir. Bu 

anlamda öğretmenlerin, okul dışı öğretim alanları olarak kullanabilecekleri, bilim 

merkezleri, bilim teknoloji müzeleri ve planetaryumların ülke genelinde 

yaygınlaştırılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Okul dışı etkinliklerin planlanmasında kullanılacak öğretim yöntem ve teknikleri de 

önem kazanmaktadır. Öğrencilerin eğlencenin ötesinde, bilişsel ve duyuşsal 

kazanımları için, okul ve bilim merkezleri arasında köprü kurulması ve bilim 

merkezleri ile işbirliği halinde çalışılması gerekmektedir. Öğretmenlerin uzmanlarla 

birlikte çalışarak planlayacakları okul dışı etkinlikler, öğrencilerin derse yönelik 

tutumlarının artmasında ve eleştirel düşünme eğilimlerinin gelişmesinde önemli 

olacaktır. Üniversitelerin bünyelerinde kurulacak bilim merkezleri, ilköğretim ve lise 

grupları için faydalı olabilecektir. 

Aynı zamanda derste görülen konuların, günlük hayatla ilişkisinin kurulmasında, 

okul dışı bilimsel etkinliklerin önemi ortaya çıkmaktadır. Okul dışı etkinlikler, 

öğrencilerin soyut kavramları somutlaştırmasında etkili olmaktadır. Öğretmenler, 

öğrencileri bilim merkezlerine yönlendirmeli ve ailelerin de bu konu da bilgi sahibi 

olmaları sağlanmalıdır. Öğretmen eğitiminde, okul dışı etkinliklerin 

gerçekleştirilebileceği informal ortamların tanıtılması, etkinliklerin planlanması, 

etkinliklerin öğretim şeklinin planlanması, bunun yanı sıra, gezi öncesi ve sonrası 

yapılabilecek çalışmaların hazırlanmasına yer verilmesi, öğretmen niteliklerinin 

geliştirilmesi açısından yararlı olacaktır.  

Okul dışı öğrenme ortamlarından olan, planetaryumlarda astronomi öğretimi 

dışında, farklı alanlara ait konuların da ele alınabildiği görülmektedir. 

Planetaryumun öğrenciler tarafından gerçekçi, ilgi çekici ve etkileyici öğretim 

ortamı olarak değerlendirilmesi nedeniyle, bu ortamların okul içi dersleri 

destekleyici okul dışı öğretim ortamları olarak kullanılması tavsiye edilir. 

Öğretmenler bilim merkezleri ve planetaryumlarda görev yapan uzmanlarla iş 
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birliği içinde çalışarak öğretim programında yer alan konuların yürütülmesinde 

planetaryumlardan ve bilim merkezlerinden, öğretim ortamı olarak yararlanabilirler. 

Ayrıca okullar, kendileri taşınabilir planetaryuma sahip olarak, öğretmenlerin 

derslerini bu okul dışı öğretim ortamında gerçekleştirmesini sağlayabilirler.  

Bu çalışmada, okul dışı öğrenme ile sınıf içinde eleştirel düşünme öğretiminin 

ortaöğretim dokuzuncu sınıf öğrencilerinin, eleştirel düşünme eğilimleri ve fizik 

dersine yönelik tutumları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Ortaöğretimin farklı 

kademelerinde öğrenim gören öğrencilerle, fiziğin farklı konularında okul dışı 

öğretim ve içerik temelli eleştirel düşünme öğretimi ile ilgili yapılacak 

çalışmalardan elde edilecek bulguların, fizik öğretimine katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

Okul dışı öğrenmelerle ilgili yapılacak daha fazla araştırmaya ihtiyaç 

duyulmaktadır. Okul dışı öğrenmelerin, öğrencilerin meslek seçimleri, öğrenme 

stilleri, kavram öğrenimleri gibi farklı boyutlardaki etkisinin araştırıldığı çalışmalar 

da, okul dışı öğretimin etkilerinin ortaya konulmasında yardımcı olacaktır. 

Bu çalışmada, literatürde yer alan diğer çalışmalardan farklı olarak, fizik dersinde 

okul dışı öğretim yönteminin öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimleri üzerindeki 

etkisi araştırılmıştır. Eleştirel düşünmenin birey ve toplum açısından oldukça 

önemli olduğu açıktır. Eleştirel düşünmenin en fazla gerçekleştirildiğini 

düşünebileceğimiz fizik dersinde uygulanan yöntemlerin, öğrencilerin eleştirel 

düşünme eğilimleri üzerinde farklı etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anlamlı 

öğrenmenin gerçekleşmesinde en büyük engellerden biri olarak düşünebileceğimiz 

ezbere dayalı öğrenme, düşünmenin en fazla olabileceğini varsaydığımız fizik 

dersinde de karşımıza çıkmaktadır. Sorgulayan, merak eden, araştıran bireylerin 

yetiştirilmesi ve eleştirel düşünmenin öğretiminin, fizik dersi öğretim 

programlarında yer alma şeklinin belirlenebilmesi açısından, fizik dersinde, 

eleştirel düşünme becerileri ve eğilimlerinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

Fizik dersinde kullanılacak farklı öğretim yöntemlerinin, öğrencilerin eleştirel 

düşünme eğilimi ve eleştirel düşünme becerileri üzerindeki etkisi araştırılabilir. Bu 

fizik dersinde eleştirel düşünme becerileri ve eleştirel düşünme eğilimleri 
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arasındaki ilişkiyi de ortaya koyma açısından yararlı olabilecektir. Aynı zamanda 

cinsiyete göre, eleştirel düşünme eğiliminin farklılık gösterip göstermediği de 

araştırılabilinir. 

Okul dışı öğretim ve sınıf içi içerik temelli eleştirel düşünme öğretiminin, mevcut 

öğretim yöntemine göre, öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimleri üzerindeki etkisi, 

Ortaöğretim 9. Sınıf Fizik Dersi Öğretim Programı’nda açıkça belirtilen eleştirel 

düşünme becerileri kazanımları için gerekli etkinliklerin yeterince uygulanmadığını 

göstermektedir. Programın öğretmenler tarafından uygulanma şeklinin araştırıldığı 

çalışmaların da, öğretim programının geliştirilmesi ve öğretmen eğitimi açısından 

katkı sağlayacaktır. 
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EK 1. İçerik Temelli Eleştirel Düşünme Öğretimine Göre Hazırlanan Ders Planı 
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EK 2. Planetaryum Etkinliği Tartışma Yazıları 
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EK 3. Araştırma İzin Belgesi 
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EK 4. Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği Kullanım İzni 
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EK 5. Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeğine İlişkin Uzman Görüşleri 
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EK 6. Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeğinin Üç Boyutlu Modeli İçin Gizil 
Değişkenlerin Gözlenen Değişkenleri Açıklama Oranlarının Anlamlılık Düzeyleri 

 
  

Madde 2 

Madde 3 

adde 
Madde 5 

Madde 7 

Madde 8 

Madde 9 

Madde 14 

Madde 17 

Madde 18 

Madde 19 

Madde 22 

12.00 

12.59 

12.31 

12.35 

12.05 

12.18 

11.75 

11.88 

12.17 

11.91 

12.15 

12.88 

9.28 

11.28 

10.97 

12.62 

11.95 

13.87 

13.36 

12.01 

13.24 

12.14 

Madde 1 

 
Madde 11 

 
Madde 13 

 
Madde 16 

 
Madde 20 

 
Madde 24 

 
Madde 25 

 
Madde 26 

 

11.96 

13.03 

11.96 

12.51 

12.47 

11.92 

12.06 

11.96 

9.26 

1.72 

9.26 

6.93 

7.12 

9.42 

8.94 

9.26 

Madde 4 

 
Madde 6 

 
Madde 10 

 
Madde 12 

 
Madde 15 

 
Madde 21 

 
Madde 23 

 

11.56 

12.63 

12.18 

11.46 

12.10 

11.76 

12.75 

11.8

1 7.02 

9.63 

12.09 

9.98 

11.22 

6.03 

Katılım 

Yenilikçilik 

0.00 

0.00 

0.00 

24.31 

22.06 

31.21 
Bilişsel 

Olgunluk 

Chi-Square=844.74, df=296, P-value=0.00000, RMSEA=0.074 



 

230 

EK 7. Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği 
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EK 8. Fizik Dersi Tutum Ölçeği Kullanım İzni 
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EK 9. Fizik Dersi Tutum Ölçeği 
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EK 10. Öğretmen Gözlem Formu 
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EK 11. Gruplara Göre Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeğine İlişkin Frekans, Yüzde, 
Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

KONTROL GRUBU 

MADDELER 

ÖNTEST SONTEST 

1 2 3 4 5 
Ort. S.S. 

1 2 3 4 5 
Ort. S.S. 

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

BO1 
 

0,0 
 

0,0 2 6,7 16 53,3 12 40,0 4,3 0,606 
 

0,0 
 

0,0 4 13,3 16 53,3 10 33,3 4,2 0,664 

K2 1 3,3 2 6,7 4 13,3 16 53,3 7 23,3 3,9 0,973 1 3,3 2 6,7 1 3,3 14 46,7 12 40,0 4,1 1,008 

K3 2 6,7 2 6,7 4 13,3 14 46,7 8 26,7 3,8 1,126 1 3,3 6 20,0 6 20,0 9 30,0 8 26,7 3,6 1,194 

Y4 1 3,3 2 6,7 2 6,7 16 53,3 9 30,0 4,0 0,983 
 

0,0 2 6,7 9 30,0 8 26,7 11 36,7 3,9 0,980 

K5 2 6,7 2 6,7 8 26,7 13 43,3 5 16,7 3,6 1,073 1 3,3 2 6,7 10 33,3 13 43,3 4 13,3 3,6 0,935 

Y6 3 10,0 5 16,7 8 26,7 9 30,0 5 16,7 3,3 1,230 4 13,3 8 26,7 10 33,3 5 16,7 3 10,0 2,8 1,177 

K7 3 10,0 4 13,3 8 26,7 6 20,0 9 30,0 3,5 1,332 3 10,0 5 16,7 7 23,3 9 30,0 6 20,0 3,3 1,269 

K8 1 3,3 5 16,7 9 30,0 12 40,0 3 10,0 3,4 0,999 1 3,3 4 13,3 11 36,7 11 36,7 3 10,0 3,4 0,964 

K9 1 3,3 4 13,3 13 43,3 9 30,0 3 10,0 3,3 0,952 1 3,3 3 10,0 14 46,7 6 20,0 6 20,0 3,4 1,040 

Y10 2 6,7 1 3,3 3 10,0 11 36,7 13 43,3 4,1 1,143 
 

0,0 2 6,7 4 13,3 13 43,3 11 36,7 4,1 0,885 

Y11 2 6,7 3 10,0 5 16,7 12 40,0 8 26,7 3,7 1,179 3 10,0 
 

0,0 9 30,0 12 40,0 6 20,0 3,6 1,133 

BO12 1 3,3 4 13,3 6 20,0 14 46,7 5 16,7 3,6 1,037 1 3,3 1 3,3 12 40,0 11 36,7 5 16,7 3,6 0,932 

K13 1 3,3 
 

0,0 3 10,0 12 40,0 14 46,7 4,3 0,907 1 3,3 
 

0,0 2 6,7 13 43,3 14 46,7 4,3 0,877 

Y14 5 16,7 1 3,3 7 23,3 8 26,7 9 30,0 3,5 1,408 8 26,7 4 13,3 7 23,3 7 23,3 4 13,3 2,8 1,416 

BO15 2 6,7 3 10,0 3 10,0 11 36,7 11 36,7 3,9 1,224 5 16,7 9 30,0 1 3,3 12 40,0 3 10,0 3,0 1,351 

K16 
 

0,0 2 6,7 7 23,3 9 30,0 12 40,0 4,0 0,964 1 3,3 1 3,3 5 16,7 10 33,3 13 43,3 4,1 1,029 

K17 
 

0,0 
 

0,0 8 26,7 15 50,0 7 23,3 4,0 0,718 
 

0,0 1 3,3 8 26,7 15 50,0 6 20,0 3,9 0,776 

K18 
 

0,0 
 

0,0 5 16,7 16 53,3 9 30,0 4,1 0,681 
 

0,0 2 6,7 4 13,3 13 43,3 11 36,7 4,1 0,885 

BO19 
 

0,0 2 6,7 6 20,0 12 40,0 10 33,3 4,0 0,910 
 

0,0 4 13,3 7 23,3 13 43,3 6 20,0 3,7 0,952 

Y20 
 

0,0 
 

0,0 4 13,3 11 36,7 15 50,0 4,4 0,718 
 

0,0 4 13,3 5 16,7 14 46,7 7 23,3 3,8 0,961 

K21 
 

0,0 2 6,7 7 23,3 9 30,0 12 40,0 4,0 0,964 1 3,3 2 6,7 6 20,0 15 50,0 6 20,0 3,8 0,971 

Y22 
 

0,0 6 20,0 9 30,0 10 33,3 5 16,7 3,5 1,008 2 6,7 3 10,0 9 30,0 10 33,3 6 20,0 3,5 1,137 

BO23 2 6,7 4 13,3 7 23,3 9 30,0 8 26,7 3,6 1,223 2 6,7 7 23,3 10 33,3 9 30,0 2 6,7 3,1 1,048 

BO24 2 6,7 2 6,7 7 23,3 13 43,3 6 20,0 3,6 1,098 2 6,7 2 6,7 14 46,7 9 30,0 3 10,0 3,3 0,988 

BO25 
 

0,0 1 3,3 6 20,0 7 23,3 16 53,3 4,3 0,907 
 

0,0 
 

0,0 2 6,7 13 43,3 15 50,0 4,4 0,626 

 
MADDELER: BO1 Benimle aynı fikirde olmasalar bile, başkalarının fikirlerini dikkatlice dinlerim; K2 Problemleri çözmek için 
fırsatlar ararım; K3 Pek çok konuya ilgi duyarım; K4 Pek çok konu hakkında bilgi edinmekten hoşlanırım; K5 Çok çeşitli 
konuları birbiriyle ilişkilendirebilirim; Y6 Bir öğrenme ortamındayken, pek çok soru sorarım; K7 Zor sorulara cevap 
aramaktan hoşlanırım; K8 İyi bir problem çözücüyüm; K9 Sorunları çözerken mantıklı bir sonuca ulaşabileceğimden eminim; 
Y10 Bir konu hakkında iyi bilgilenmek için çabalarım; Y11 Problem çözmeyi severim; BO12 Ön yargılarımın kararlarımı 
etkilemesine izin vermeden, gerçekleri göz önünde bulundurmaya çalışırım; K13 Çeşitli sorunları çözmek için sahip olduğum 
bilgileri kullanabilirim; Y14 Okulda olmadığım zamanlarda bile öğrenmekten hoşlanırım; BO15 Fikirlerime katılmayan 
insanlarla da iyi geçinebilirim; K16 Anlatmak istediğimi açık ve net bir şekilde ortaya koyarım; K17 Bir çözümü açıklamaya 
çalışırken doğru sorular sorarım; K18 Sorunları açık ve net bir şekilde ortaya koyarım; BO19 Ön yargılarımın, düşüncelerimi 
etkiliyor olabileceğini göz önünde bulundururum; Y20 Doğruya ulaşmak bana rahatsızlık verse bile, bunun için çabalarım; 
K21 Bir konuda doğruyu elde edene kadar, o konu üzerinde çalışmaya devam ederim; Y22 Problemin doğru yanıtını bulmak 
için bildiğim yolların dışına çıkarım; BO23 Problemlere, birden fazla çözüm bulmaya çalışırım; BO24 Bir karara varırken pek 
çok soru sorarım; BO25 Çoğu problemin birden çok çözümü olduğuna inanırım. 
 
ÖLÇEK: 1- Kesinlikle Katılmıyorum; 2- Katılmıyorum; 3- Kararsızım; 4- Katılıyorum; 5- Kesinlikle Katılıyorum 
 
BOYUTLAR: 
BO: Bilişsel Olgunluk 
K: Katılım  
Y: Yenilikçilik 
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DENEY A 

MADDELER 

ÖNTEST SONTEST 

1 2 3 4 5 
Ort. S.S. 

1 2 3 4 5 
Ort. S.S. 

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

BO1 1 3,3 
 

0,0 6 20,0 7 23,3 16 53,3 4,2 1,006 
 

0,0 
 

0,0 4 13,3 8 26,7 18 60,0 4,5 0,730 

K2 1 3,3 
 

0,0 7 23,3 14 46,7 8 26,7 3,9 0,907 
 

0,0 
 

0,0 3 10,0 16 53,3 11 36,7 4,3 0,640 

K3 
 

0,0 2 6,7 6 20,0 14 46,7 8 26,7 3,9 0,868 
 

0,0 
 

0,0 1 3,3 14 46,7 15 50,0 4,5 0,571 

Y4 
 

0,0 5 16,7 3 10,0 12 40,0 10 33,3 3,9 1,062 
 

0,0 
 

0,0 1 3,3 11 36,7 18 60,0 4,6 0,568 

K5 
 

0,0 3 10,0 3 10,0 14 46,7 10 33,3 4,0 0,928 
 

0,0 
 

0,0 2 6,7 15 50,0 13 43,3 4,4 0,615 

Y6 
 

0,0 6 20,0 12 40,0 8 26,7 4 13,3 3,3 0,959 
 

0,0 4 13,3 13 43,3 7 23,3 6 20,0 3,5 0,974 

K7 1 3,3 5 16,7 4 13,3 12 40,0 8 26,7 3,7 1,149 
 

0,0 3 10,0 9 30,0 8 26,7 10 33,3 3,8 1,020 

K8 2 6,7 4 13,3 9 30,0 9 30,0 6 20,0 3,4 1,165 
 

0,0 2 6,7 15 50,0 10 33,3 3 10,0 3,5 0,776 

K9 1 3,3 4 13,3 13 43,3 4 13,3 8 26,7 3,5 1,137 
 

0,0 2 6,7 15 50,0 7 23,3 6 20,0 3,6 0,898 

Y10 
 

0,0 2 6,7 6 20,0 12 40,0 10 33,3 4,0 0,910 1 3,3 
 

0,0 4 13,3 13 43,3 12 40,0 4,2 0,913 

Y11 3 10,0 2 6,7 7 23,3 12 40,0 6 20,0 3,5 1,196 
 

0,0 4 13,3 9 30,0 12 40,0 5 16,7 3,6 0,932 

BO12 2 6,7 3 10,0 8 26,7 11 36,7 6 20,0 3,5 1,137 
 

0,0 1 3,3 7 23,3 10 33,3 12 40,0 4,1 0,885 

K13 
 

0,0 
 

0,0 2 6,7 18 60,0 10 33,3 4,3 0,583 
 

0,0 1 3,3 
 

0,0 12 40,0 17 56,7 4,5 0,682 

Y14 2 6,7 4 13,3 10 33,3 9 30,0 5 16,7 3,4 1,129 2 6,7 3 10,0 5 16,7 8 26,7 12 40,0 3,8 1,262 

BO15 2 6,7 4 13,3 5 16,7 13 43,3 6 20,0 3,6 1,165 
 

0,0 
 

0,0 7 23,3 12 40,0 11 36,7 4,1 0,776 

K16 1 3,3 
 

0,0 10 33,3 12 40,0 7 23,3 3,8 0,925 1 3,3 
 

0,0 9 30,0 14 46,7 6 20,0 3,8 0,887 

K17 
 

0,0 2 6,7 12 40,0 9 30,0 7 23,3 3,7 0,915 
 

0,0 
 

0,0 15 50,0 9 30,0 6 20,0 3,7 0,794 

K18 1 3,3 3 10,0 8 26,7 9 30,0 9 30,0 3,7 1,112 1 3,3 1 3,3 8 26,7 9 30,0 11 36,7 3,9 1,048 

BO19 
 

0,0 4 13,3 4 13,3 14 46,7 8 26,7 3,9 0,973 2 6,7 2 6,7 5 16,7 10 33,3 11 36,7 3,9 1,196 

Y20 
 

0,0 2 6,7 7 23,3 9 30,0 12 40,0 4,0 0,964 
 

0,0 2 6,7 4 13,3 14 46,7 10 33,3 4,1 0,868 

K21 
 

0,0 1 3,3 6 20,0 11 36,7 12 40,0 4,1 0,860 
 

0,0 2 6,7 9 30,0 9 30,0 10 33,3 3,9 0,960 

Y22 
 

0,0 5 16,7 10 33,3 9 30,0 6 20,0 3,5 1,008 
 

0,0 2 6,7 10 33,3 12 40,0 6 20,0 3,7 0,868 

BO23 
 

0,0 6 20,0 4 13,3 11 36,7 9 30,0 3,8 1,104 
 

0,0 3 10,0 6 20,0 11 36,7 10 33,3 3,9 0,980 

BO24 
 

0,0 2 6,7 4 13,3 11 36,7 13 43,3 4,2 0,913 1 3,3 3 10,0 4 13,3 10 33,3 12 40,0 4,0 1,129 

BO25 
 

0,0 1 3,3 6 20,0 6 20,0 17 56,7 4,3 0,915 
 

0,0 
 

0,0 2 6,7 14 46,7 14 46,7 4,4 0,621 

 
MADDELER: BO1 Benimle aynı fikirde olmasalar bile, başkalarının fikirlerini dikkatlice dinlerim; K2 Problemleri çözmek için 
fırsatlar ararım; K3 Pek çok konuya ilgi duyarım; K4 Pek çok konu hakkında bilgi edinmekten hoşlanırım; K5 Çok çeşitli 
konuları birbiriyle ilişkilendirebilirim; Y6 Bir öğrenme ortamındayken, pek çok soru sorarım; K7 Zor sorulara cevap 
aramaktan hoşlanırım; K8 İyi bir problem çözücüyüm; K9 Sorunları çözerken mantıklı bir sonuca ulaşabileceğimden eminim; 
Y10 Bir konu hakkında iyi bilgilenmek için çabalarım; Y11 Problem çözmeyi severim; BO12 Ön yargılarımın kararlarımı 
etkilemesine izin vermeden, gerçekleri göz önünde bulundurmaya çalışırım; K13 Çeşitli sorunları çözmek için sahip olduğum 
bilgileri kullanabilirim; Y14 Okulda olmadığım zamanlarda bile öğrenmekten hoşlanırım; BO15 Fikirlerime katılmayan 
insanlarla da iyi geçinebilirim; K16 Anlatmak istediğimi açık ve net bir şekilde ortaya koyarım; K17 Bir çözümü açıklamaya 
çalışırken doğru sorular sorarım; K18 Sorunları açık ve net bir şekilde ortaya koyarım; BO19 Ön yargılarımın, düşüncelerimi 
etkiliyor olabileceğini göz önünde bulundururum; Y20 Doğruya ulaşmak bana rahatsızlık verse bile, bunun için çabalarım; 
K21 Bir konuda doğruyu elde edene kadar, o konu üzerinde çalışmaya devam ederim; Y22 Problemin doğru yanıtını bulmak 
için bildiğim yolların dışına çıkarım; BO23 Problemlere, birden fazla çözüm bulmaya çalışırım; BO24 Bir karara varırken pek 
çok soru sorarım; BO25 Çoğu problemin birden çok çözümü olduğuna inanırım. 
 
ÖLÇEK: 1- Kesinlikle Katılmıyorum; 2- Katılmıyorum; 3- Kararsızım; 4- Katılıyorum; 5- Kesinlikle Katılıyorum 
 
BOYUTLAR: 
BO: Bilişsel Olgunluk 
K: Katılım  
Y: Yenilikçilik 
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DENEY B 

MADDELER 

ÖNTEST SONTEST 

1 2 3 4 5 
Ort. S.S. 

1 2 3 4 5 
Ort. S.S. 

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

BO1 
 

0,0 
 

0,0 3 10,0 14 46,7 13 43,3 4,3 0,661 
 

0,0 
 

0,0 1 3,3 8 26,7 21 70,0 4,7 0,547 

K2 
 

0,0 
 

0,0 3 10,0 19 63,3 8 26,7 4,2 0,592 
 

0,0 
 

0,0 4 13,3 17 56,7 9 30,0 4,2 0,648 

K3 
 

0,0 
 

0,0 9 30,0 12 40,0 9 30,0 4,0 0,788 
 

0,0 
 

0,0 2 6,7 14 46,7 14 46,7 4,4 0,621 

Y4 
 

0,0 3 10,0 3 10,0 11 36,7 13 43,3 4,1 0,973 
 

0,0 1 3,3 2 6,7 11 36,7 16 53,3 4,4 0,770 

K5 
 

0,0 5 16,7 8 26,7 16 53,3 1 3,3 3,4 0,817 
 

0,0 
 

0,0 9 30,0 13 43,3 8 26,7 4,0 0,765 

Y6 3 10,0 11 36,7 12 40,0 2 6,7 2 6,7 2,6 0,999 1 3,3 6 20,0 13 43,3 6 20,0 4 13,3 3,2 1,031 

K7 
 

0,0 5 16,7 7 23,3 10 33,3 8 26,7 3,7 1,055 1 3,3 3 10,0 9 30,0 11 36,7 6 20,0 3,6 1,037 

K8 
 

0,0 
 

0,0 16 53,3 11 36,7 3 10,0 3,6 0,679 1 3,3 2 6,7 14 46,7 11 36,7 2 6,7 3,4 0,850 

K9 
 

0,0 2 6,7 13 43,3 10 33,3 5 16,7 3,6 0,855 
 

0,0 1 3,3 14 46,7 10 33,3 5 16,7 3,8 0,774 

Y10 
 

0,0 4 13,3 3 10,0 17 56,7 6 20,0 3,8 0,913 
 

0,0 
 

0,0 3 10,0 15 50,0 12 40,0 4,3 0,651 

Y11 1 3,3 6 20,0 6 20,0 12 40,0 5 16,7 3,5 1,106 
 

0,0 1 3,3 6 20,0 20 66,7 3 10,0 3,8 0,648 

BO12 1 3,3 5 16,7 4 13,3 10 33,3 10 33,3 3,8 1,194 
 

0,0 1 3,3 3 10,0 12 40,0 14 46,7 4,3 0,794 

K13 
 

0,0 1 3,3 1 3,3 16 53,3 12 40,0 4,3 0,702 
 

0,0 
 

0,0 3 10,0 17 56,7 10 33,3 4,2 0,626 

Y14 
 

0,0 7 23,3 9 30,0 8 26,7 6 20,0 3,4 1,073 
 

0,0 2 6,7 9 30,0 14 46,7 5 16,7 3,7 0,828 

BO15 1 3,3 5 16,7 8 26,7 10 33,3 6 20,0 3,5 1,106 1 3,3 2 6,7 7 23,3 6 20,0 14 46,7 4,0 1,129 

K16 
 

0,0 5 16,7 5 16,7 14 46,7 6 20,0 3,7 0,988 
 

0,0 
 

0,0 4 13,3 15 50,0 11 36,7 4,2 0,679 

K17 
 

0,0 2 6,7 13 43,3 10 33,3 5 16,7 3,6 0,855 
 

0,0 
 

0,0 9 30,0 13 43,3 8 26,7 4,0 0,765 

K18 
 

0,0 2 6,7 7 23,3 16 53,3 5 16,7 3,8 0,805 1 3,3 
 

0,0 8 26,7 17 56,7 4 13,3 3,8 0,817 

BO19 
 

0,0 1 3,3 8 26,7 15 50,0 6 20,0 3,9 0,776 
 

0,0 3 10,0 5 16,7 11 36,7 11 36,7 4,0 0,983 

Y20 
 

0,0 3 10,0 7 23,3 14 46,7 6 20,0 3,8 0,898 
 

0,0 1 3,3 2 6,7 22 73,3 5 16,7 4,0 0,615 

K21 
 

0,0 5 16,7 8 26,7 12 40,0 5 16,7 3,6 0,971 
 

0,0 
 

0,0 6 20,0 16 53,3 8 26,7 4,1 0,691 

Y22 2 6,7 5 16,7 9 30,0 9 30,0 5 16,7 3,3 1,155 2 6,7 1 3,3 12 40,0 10 33,3 5 16,7 3,5 1,042 

BO23 1 3,3 1 3,3 7 23,3 13 43,3 8 26,7 3,9 0,973 1 3,3 3 10,0 9 30,0 15 50,0 2 6,7 3,5 0,900 

BO24 2 6,7 6 20,0 11 36,7 8 26,7 3 10,0 3,1 1,074 
 

0,0 4 13,3 12 40,0 7 23,3 7 23,3 3,6 1,006 

BO25 
 

0,0 3 10,0 1 3,3 14 46,7 12 40,0 4,2 0,913 
 

0,0 1 3,3 2 6,7 12 40,0 15 50,0 4,4 0,765 

 
MADDELER: BO1 Benimle aynı fikirde olmasalar bile, başkalarının fikirlerini dikkatlice dinlerim; K2 Problemleri çözmek için 
fırsatlar ararım; K3 Pek çok konuya ilgi duyarım; K4 Pek çok konu hakkında bilgi edinmekten hoşlanırım; K5 Çok çeşitli 
konuları birbiriyle ilişkilendirebilirim; Y6 Bir öğrenme ortamındayken, pek çok soru sorarım; K7 Zor sorulara cevap 
aramaktan hoşlanırım; K8 İyi bir problem çözücüyüm; K9 Sorunları çözerken mantıklı bir sonuca ulaşabileceğimden eminim; 
Y10 Bir konu hakkında iyi bilgilenmek için çabalarım; Y11 Problem çözmeyi severim; BO12 Ön yargılarımın kararlarımı 
etkilemesine izin vermeden, gerçekleri göz önünde bulundurmaya çalışırım; K13 Çeşitli sorunları çözmek için sahip olduğum 
bilgileri kullanabilirim; Y14 Okulda olmadığım zamanlarda bile öğrenmekten hoşlanırım; BO15 Fikirlerime katılmayan 
insanlarla da iyi geçinebilirim; K16 Anlatmak istediğimi açık ve net bir şekilde ortaya koyarım; K17 Bir çözümü açıklamaya 
çalışırken doğru sorular sorarım; K18 Sorunları açık ve net bir şekilde ortaya koyarım; BO19 Ön yargılarımın, düşüncelerimi 
etkiliyor olabileceğini göz önünde bulundururum; Y20 Doğruya ulaşmak bana rahatsızlık verse bile, bunun için çabalarım; 
K21 Bir konuda doğruyu elde edene kadar, o konu üzerinde çalışmaya devam ederim; Y22 Problemin doğru yanıtını bulmak 
için bildiğim yolların dışına çıkarım; BO23 Problemlere, birden fazla çözüm bulmaya çalışırım; BO24 Bir karara varırken pek 
çok soru sorarım; BO25 Çoğu problemin birden çok çözümü olduğuna inanırım. 
 
ÖLÇEK: 1- Kesinlikle Katılmıyorum; 2- Katılmıyorum; 3- Kararsızım; 4- Katılıyorum; 5- Kesinlikle Katılıyorum 
 
BOYUTLAR: 
BO: Bilişsel Olgunluk 
K: Katılım  
Y: Yenilikçilik 
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DENEY C 

MADDELER 

ÖNTEST SONTEST 

1 2 3 4 5 
Ort. S.S. 

1 2 3 4 5 
Ort. S.S. 

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

BO1  0,0  0,0 3 10,0 10 33,3 17 56,7 4,5 0,681  0,0  0,0  0,0 7 23,3 23 76,7 4,8 0,430 

K2  0,0  0,0 2 6,7 15 50,0 13 43,3 4,4 0,615  0,0  0,0 2 6,7 6 20,0 22 73,3 4,7 0,606 

K3 1 3,3  0,0 6 20,0 8 26,7 15 50,0 4,2 0,997  0,0  0,0 1 3,3 7 23,3 22 73,3 4,7 0,535 

Y4 1 3,3 1 3,3 1 3,3 12 40,0 15 50,0 4,3 0,952  0,0  0,0  0,0 8 26,7 22 73,3 4,7 0,450 

K5  0,0  0,0 8 26,7 12 40,0 10 33,3 4,1 0,785  0,0  0,0 6 20,0 12 40,0 12 40,0 4,2 0,761 

Y6 1 3,3 3 10,0 8 26,7 15 50,0 3 10,0 3,5 0,937  0,0 1 3,3 4 13,3 13 43,3 12 40,0 4,2 0,805 

K7  0,0 3 10,0 7 23,3 9 30,0 11 36,7 3,9 1,015  0,0 2 6,7 2 6,7 13 43,3 13 43,3 4,2 0,858 

K8 2 6,7 1 3,3 5 16,7 13 43,3 9 30,0 3,9 1,106  0,0 1 3,3 5 16,7 12 40,0 12 40,0 4,2 0,834 

K9 1 3,3  0,0 6 20,0 14 46,7 9 30,0 4,0 0,910  0,0  0,0 2 6,7 15 50,0 13 43,3 4,4 0,615 

Y10  0,0  0,0 2 6,7 13 43,3 15 50,0 4,4 0,626  0,0  0,0  0,0 10 33,3 20 66,7 4,7 0,479 

Y11  0,0  0,0 8 26,7 12 40,0 10 33,3 4,1 0,785  0,0  0,0 2 6,7 15 50,0 13 43,3 4,4 0,615 

BO12  0,0 1 3,3 9 30,0 10 33,3 10 33,3 4,0 0,890  0,0  0,0 6 20,0 12 40,0 12 40,0 4,2 0,761 

K13  0,0  0,0 1 3,3 11 36,7 18 60,0 4,6 0,568  0,0  0,0  0,0 7 23,3 23 76,7 4,8 0,430 

Y14 1 3,3 1 3,3 4 13,3 8 26,7 16 53,3 4,2 1,040  0,0  0,0 1 3,3 5 16,7 24 80,0 4,8 0,504 

BO15 2 6,7 2 6,7 5 16,7 11 36,7 10 33,3 3,8 1,177  0,0 2 6,7 7 23,3 9 30,0 12 40,0 4,0 0,964 

K16  0,0 1 3,3 8 26,7 9 30,0 12 40,0 4,1 0,907  0,0  0,0 3 10,0 12 40,0 15 50,0 4,4 0,675 

K17  0,0  0,0 9 30,0 13 43,3 8 26,7 4,0 0,765  0,0  0,0 4 13,3 16 53,3 10 33,3 4,2 0,664 

K18  0,0  0,0 3 10,0 12 40,0 15 50,0 4,4 0,675  0,0  0,0 3 10,0 10 33,3 17 56,7 4,5 0,681 

BO19 1 3,3 1 3,3 5 16,7 13 43,3 10 33,3 4,0 0,983  0,0 1 3,3 1 3,3 18 60,0 10 33,3 4,2 0,679 

Y20 1 3,3 2 6,7 6 20,0 12 40,0 9 30,0 3,9 1,042 1 3,3 2 6,7 4 13,3 12 40,0 11 36,7 4,0 1,050 

K21 1 3,3  0,0 9 30,0 11 36,7 9 30,0 3,9 0,960  0,0  0,0 2 6,7 15 50,0 13 43,3 4,4 0,615 

Y22 3 10,0 1 3,3 2 6,7 14 46,7 10 33,3 3,9 1,213  0,0 3 10,0 3 10,0 7 23,3 17 56,7 4,3 1,015 

BO23 3 10,0  0,0 8 26,7 11 36,7 8 26,7 3,7 1,179  0,0 1 3,3 5 16,7 10 33,3 14 46,7 4,2 0,858 

BO24 3 10,0 1 3,3 5 16,7 14 46,7 7 23,3 3,7 1,179  0,0  0,0 5 16,7 11 36,7 14 46,7 4,3 0,750 

BO25 2 6,7  0,0 2 6,7 8 26,7 18 60,0 4,3 1,093  0,0  0,0 1 3,3  0,0 29 96,7 4,9 0,365 

 
MADDELER: BO1 Benimle aynı fikirde olmasalar bile, başkalarının fikirlerini dikkatlice dinlerim; K2 Problemleri çözmek için 
fırsatlar ararım; K3 Pek çok konuya ilgi duyarım; K4 Pek çok konu hakkında bilgi edinmekten hoşlanırım; K5 Çok çeşitli 
konuları birbiriyle ilişkilendirebilirim; Y6 Bir öğrenme ortamındayken, pek çok soru sorarım; K7 Zor sorulara cevap 
aramaktan hoşlanırım; K8 İyi bir problem çözücüyüm; K9 Sorunları çözerken mantıklı bir sonuca ulaşabileceğimden eminim; 
Y10 Bir konu hakkında iyi bilgilenmek için çabalarım; Y11 Problem çözmeyi severim; BO12 Ön yargılarımın kararlarımı 
etkilemesine izin vermeden, gerçekleri göz önünde bulundurmaya çalışırım; K13 Çeşitli sorunları çözmek için sahip olduğum 
bilgileri kullanabilirim; Y14 Okulda olmadığım zamanlarda bile öğrenmekten hoşlanırım; BO15 Fikirlerime katılmayan 
insanlarla da iyi geçinebilirim; K16 Anlatmak istediğimi açık ve net bir şekilde ortaya koyarım; K17 Bir çözümü açıklamaya 
çalışırken doğru sorular sorarım; K18 Sorunları açık ve net bir şekilde ortaya koyarım; BO19 Ön yargılarımın, düşüncelerimi 
etkiliyor olabileceğini göz önünde bulundururum; Y20 Doğruya ulaşmak bana rahatsızlık verse bile, bunun için çabalarım; 
K21 Bir konuda doğruyu elde edene kadar, o konu üzerinde çalışmaya devam ederim; Y22 Problemin doğru yanıtını bulmak 
için bildiğim yolların dışına çıkarım; BO23 Problemlere, birden fazla çözüm bulmaya çalışırım; BO24 Bir karara varırken pek 
çok soru sorarım; BO25 Çoğu problemin birden çok çözümü olduğuna inanırım. 
 
ÖLÇEK: 1- Kesinlikle Katılmıyorum; 2- Katılmıyorum; 3- Kararsızım; 4- Katılıyorum; 5- Kesinlikle Katılıyorum 
 
BOYUTLAR: 
BO: Bilişsel Olgunluk 
K: Katılım  
Y: Yenilikçilik 
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EK 12. Gruplara Göre Fizik Dersine Yönelik Tutum Ölçeğine İlişkin Frekans, 
Yüzde, Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

KONTROL GRUBU 

MADDELER 

ÖNTEST SONTEST 

1 2 3 4 5 
Ort. S.S. 

1 2 3 4 5 
Ort. S.S. 

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

FTBA_1 4 13,3 7 23,3 7 23,3 7 23,3 5 16,7 3,1 1,311 8 26,7 3 10,0 6 20,0 8 26,7 5 16,7 3,0 1,474 

FTBA_2 5 16,7 6 20,0 4 13,3 12 40,0 3 10,0 3,1 1,311 4 13,3 9 30,0 2 6,7 9 30,0 6 20,0 3,1 1,408 

FTDV_3 11 36,7 6 20,0 8 26,7 3 10,0 2 6,7 2,3 1,264 12 40,0 3 10,0 13 43,3 1 3,3 1 3,3 2,2 1,126 

FTBA_4 7 23,3 5 16,7 2 6,7 13 43,3 3 10,0 3,0 1,414 9 30,0 3 10,0 4 13,3 9 30,0 5 16,7 2,9 1,530 

FTB_5 5 16,7 2 6,7 4 13,3 10 33,3 9 30,0 3,5 1,432 4 13,3 6 20,0 6 20,0 4 13,3 10 33,3 3,3 1,470 

FTBA_6 6 20,0 2 6,7 3 10,0 9 30,0 10 33,3 3,5 1,526 6 20,0 6 20,0 4 13,3 5 16,7 9 30,0 3,2 1,555 

FTDV_7 6 20,0 2 6,7 11 36,7 7 23,3 4 13,3 3,0 1,299 5 16,7 8 26,7 7 23,3 7 23,3 3 10,0 2,8 1,262 

FTB_8 5 16,7 3 10,0 8 26,7 11 36,7 3 10,0 3,1 1,252 7 23,3 7 23,3 5 16,7 7 23,3 4 13,3 2,8 1,400 

FTDV_9 3 10,0 6 20,0 15 50,0 5 16,7 1 3,3 2,8 0,950 5 16,7 9 30,0 7 23,3 6 20,0 3 10,0 2,8 1,251 

FTDV_10 8 26,7 6 20,0 9 30,0 6 20,0 1 3,3 2,5 1,196 8 26,7 8 26,7 8 26,7 4 13,3 2 6,7 2,5 1,224 

FTB_11 5 16,7 2 6,7 6 20,0 10 33,3 7 23,3 3,4 1,380 10 33,3 4 13,3 1 3,3 12 40,0 3 10,0 2,8 1,518 

FTBA_12 2 6,7 1 3,3 4 13,3 7 23,3 16 53,3 4,1 1,196 4 13,3 5 16,7 4 13,3 12 40,0 5 16,7 3,3 1,317 

FTB_13 6 20,0 6 20,0 6 20,0 9 30,0 3 10,0 2,9 1,322 9 30,0 5 16,7 10 33,3 3 10,0 3 10,0 2,5 1,306 

FTBA_14 6 20,0 6 20,0 3 10,0 10 33,3 5 16,7 3,1 1,437 10 33,3 4 13,3 1 3,3 5 16,7 10 33,3 3,0 1,752 

FTBA_15 5 16,7 8 26,7 5 16,7 8 26,7 4 13,3 2,9 1,337 8 26,7 3 10,0 8 26,7 7 23,3 4 13,3 2,9 1,408 

FTÇ_16 4 13,3 3 10,0 5 16,7 13 43,3 5 16,7 3,4 1,276 4 13,3 5 16,7 7 23,3 9 30,0 5 16,7 3,2 1,297 

FTDV_17 8 26,7 10 33,3 10 33,3 1 3,3 1 3,3 2,2 1,006 11 36,7 8 26,7 7 23,3 4 13,3  0,0 2,1 1,074 

FTB_18 5 16,7 9 30,0 7 23,3 7 23,3 2 6,7 2,7 1,202 7 23,3 7 23,3 6 20,0 6 20,0 4 13,3 2,8 1,382 

FTÇ_19 7 23,3 6 20,0 5 16,7 10 33,3 2 6,7 2,8 1,324 7 23,3 7 23,3 7 23,3 5 16,7 4 13,3 2,7 1,363 

FTDV_20 9 30,0 9 30,0 5 16,7 5 16,7 2 6,7 2,4 1,276 11 36,7 7 23,3 7 23,3 3 10,0 2 6,7 2,3 1,258 

FTDV_21 12 40,0 6 20,0 8 26,7 3 10,0 1 3,3 2,2 1,177 11 36,7 9 30,0 6 20,0 2 6,7 2 6,7 2,2 1,206 

FTDV_22 7 23,3 7 23,3 10 33,3 2 6,7 4 13,3 2,6 1,299 9 30,0 8 26,7 8 26,7 3 10,0 2 6,7 2,4 1,217 

FTBA_23 8 26,7 5 16,7 3 10,0 10 33,3 4 13,3 2,9 1,470 4 13,3 7 23,3 8 26,7 8 26,7 3 10,0 3,0 1,217 

FTÇ_24 4 13,3 7 23,3 5 16,7 11 36,7 3 10,0 3,1 1,258 7 23,3 5 16,7 5 16,7 11 36,7 2 6,7 2,9 1,332 

FTB_25 3 10,0 7 23,3 5 16,7 11 36,7 4 13,3 3,2 1,243 5 16,7 4 13,3 11 36,7 6 20,0 4 13,3 3,0 1,259 

FTÇ_26 2 6,7 7 23,3 6 20,0 10 33,3 5 16,7 3,3 1,208 3 10,0 5 16,7 9 30,0 9 30,0 4 13,3 3,2 1,186 

FTBA_27 8 26,7 8 26,7 9 30,0 4 13,3 1 3,3 2,4 1,133 12 40,0 8 26,7 4 13,3 5 16,7 1 3,3 2,2 1,234 

FTDV_28 2 6,7 7 23,3 8 26,7 11 36,7 2 6,7 3,1 1,074 6 20,0 4 13,3 11 36,7 7 23,3 2 6,7 2,8 1,206 

FTÇ_29 4 13,3 4 13,3 3 10,0 5 16,7 14 46,7 3,7 1,512 7 23,3 3 10,0 4 13,3 5 16,7 11 36,7 3,3 1,626 

FTBA_30 4 13,3 3 10,0 8 26,7 13 43,3 2 6,7 3,2 1,157 8 26,7 6 20,0 4 13,3 8 26,7 4 13,3 2,8 1,448 

 

MADDELER: FTBA_1 Fizik, çok sevdiğim dersler arasındadır; FTBA_2 Fizik dersinde anlatılan konular beni sıkar; FTDV_3 
Fizik dersine çalışmak beni dinlendirir; FTBA_4 Fizik dersine çalışırken canım sıkılır; FTB_5 Programda, fizik ders saatleri 
azaltılırsa mutlu olurum; FTBA_6 Mümkün olsa, fizik dersi yerine başka bir ders alırım; FTDV_7 Fizik dersi ödevlerini 
sıkılmadan, zevkle yaparım; FTB_8 Fizik dersine mecbur olduğum için çalışırım; FTDV_9 Fizik dersinde kendimi rahat 
hissederim; FTDV_10 Diğer derslere göre fizik dersine, daha büyük bir zevkle çalışırım; FTB_11 Fizik dersine, sadece sınıf 
geçmek için çalışırım; FTBA_12 Fizik dersi ile ilgili bilgilerimi arttırmak için hiç çaba göstermem; FTB_13 Programda, fizik 
ders saatleri arttırılırsa sevinirim; FTBA_14 Fizik dersi ilgi duyduğum bir ders değildir; FTBA_15 Fizik konuları ile ilgili daha 
çok şey öğrenmek isterim; FTÇ_16 Fizik dersinden çekinirim; FTDV_17 Boş zamanlarımda fizik dersine çalışmaktan zevk 
alırım; TUT_B_18_Fizik dersi çalışmaları beni yorar; FTÇ_19 Fizik benim için zor bir derstir; FTDV_20 Fizik, bana göre en 
çekici derstir; FTDV_21 Dersler arasında en çok fizikten hoşlanırım; FTDV_22 Fizik dersinde, diğer derslerden daha çok 
neşe duyarım; FTBA_23 Fizik olaylarına ilişkin problemleri çözmekten hoşlanırım; FTÇ_24 Fizik rahatlıkla öğrenebileceğim 
bir bilim dalıdır; FTB_25 Fizik dersinin sınavlarını geçmekte zorlanırım; FTÇ_26 Fizik ile ilgili kavramları anlamakta güçlük 
çekiyorum; FTBA_27 Fizik konuları benim için büyüleyicidir; FTDV_28 Fizik dersinde kendimi öğrenmeye güdülenmiş 
hissederim; FTÇ_29 Fizikten nefret ederim; FTBA_30 Fizik, beni keşfetmeye ve yaratıcı düşünmeye yöneltir. 
 
ÖLÇEK: 1- Kesinlikle Katılmıyorum; 2- Katılmıyorum; 3- Kararsızım; 4- Katılıyorum; 5- Kesinlikle Katılıyorum 
 
BOYUTLAR:  FTBA : Fizik dersine bakış açısı,   FTDV : Fiziğe değer verme,  
  FTB : Fizik dersi ile ilgili beklentiler,  FTÇ : Fizik dersi ile ilgili çekinceler  
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DENEY A 

MADDELER 

ÖNTEST SONTEST 

1 2 3 4 5 
Ort. S.S. 

1 2 3 4 5 
Ort. S.S. 

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

FTBA_1 6 20,0 4 13,3 9 30,0 7 23,3 4 13,3 3,0 1,326 5 16,7 6 20,0 6 20,0 7 23,3 6 20,0 3,1 1,398 

FTBA_2 3 10,0 4 13,3 9 30,0 9 30,0 5 16,7 3,3 1,208  0,0 3 10,0 10 33,3 13 43,3 4 13,3 3,6 0,855 

FTDV_3 11 36,7 8 26,7 5 16,7 5 16,7 1 3,3 2,2 1,223 10 33,3 8 26,7 8 26,7 3 10,0 1 3,3 2,2 1,135 

FTBA_4 8 26,7 5 16,7 11 36,7 5 16,7 1 3,3 2,5 1,167 3 10,0 7 23,3 5 16,7 13 43,3 2 6,7 3,1 1,167 

FTB_5 5 16,7 4 13,3 8 26,7 6 20,0 7 23,3 3,2 1,400 4 13,3 1 3,3 5 16,7 12 40,0 8 26,7 3,6 1,299 

FTBA_6 5 16,7 5 16,7 10 33,3 4 13,3 6 20,0 3,0 1,351 6 20,0 5 16,7 5 16,7 8 26,7 6 20,0 3,1 1,447 

FTDV_7 7 23,3 10 33,3 9 30,0 2 6,7 2 6,7 2,4 1,133 8 26,7 6 20,0 11 36,7 2 6,7 3 10,0 2,5 1,252 

FTB_8 5 16,7 3 10,0 8 26,7 10 33,3 4 13,3 3,2 1,289 2 6,7 13 43,3 3 10,0 8 26,7 4 13,3 3,0 1,245 

FTDV_9 7 23,3 5 16,7 8 26,7 6 20,0 4 13,3 2,8 1,367 3 10,0 5 16,7 10 33,3 10 33,3 2 6,7 3,1 1,094 

FTDV_10 7 23,3 9 30,0 9 30,0 4 13,3 1 3,3 2,4 1,104 5 16,7 7 23,3 9 30,0 7 23,3 2 6,7 2,8 1,186 

FTB_11 4 13,3 6 20,0 5 16,7 11 36,7 4 13,3 3,2 1,289 3 10,0 6 20,0 7 23,3 10 33,3 4 13,3 3,2 1,215 

FTBA_12 1 3,3 4 13,3 4 13,3 12 40,0 9 30,0 3,8 1,126 4 13,3 1 3,3 3 10,0 12 40,0 10 33,3 3,8 1,331 

FTB_13 10 33,3 9 30,0 8 26,7 1 3,3 2 6,7 2,2 1,157 8 26,7 4 13,3 10 33,3 3 10,0 5 16,7 2,8 1,406 

FTBA_14 6 20,0 6 20,0 5 16,7 6 20,0 7 23,3 3,1 1,484 5 16,7 3 10,0 7 23,3 9 30,0 6 20,0 3,3 1,363 

FTBA_15 3 10,0 8 26,7 6 20,0 8 26,7 5 16,7 3,1 1,279 1 3,3 4 13,3 8 26,7 10 33,3 7 23,3 3,6 1,102 

FTÇ_16 3 10,0 7 23,3 8 26,7 3 10,0 9 30,0 3,3 1,388 1 3,3 4 13,3 4 13,3 14 46,7 7 23,3 3,7 1,081 

FTDV_17 8 26,7 12 40,0 8 26,7 1 3,3 1 3,3 2,2 0,986 6 20,0 9 30,0 12 40,0 2 6,7 1 3,3 2,4 1,006 

FTB_18 6 20,0 8 26,7 8 26,7 5 16,7 3 10,0 2,7 1,264 6 20,0 5 16,7 7 23,3 11 36,7 1 3,3 2,9 1,224 

FTÇ_19 7 23,3 11 36,7 6 20,0 3 10,0 3 10,0 2,5 1,252 5 16,7 6 20,0 10 33,3 8 26,7 1 3,3 2,8 1,126 

FTDV_20 12 40,0 9 30,0 7 23,3 2 6,7  0,0 2,0 0,964 11 36,7 8 26,7 7 23,3 2 6,7 2 6,7 2,2 1,215 

FTDV_21 9 30,0 12 40,0 9 30,0  0,0  0,0 2,0 0,788 8 26,7 9 30,0 8 26,7 4 13,3 1 3,3 2,4 1,129 

FTDV_22 12 40,0 6 20,0 8 26,7 3 10,0 1 3,3 2,2 1,177 8 26,7 5 16,7 11 36,7 4 13,3 2 6,7 2,6 1,223 

FTBA_23 5 16,7 7 23,3 5 16,7 8 26,7 5 16,7 3,0 1,377 5 16,7 5 16,7 6 20,0 9 30,0 5 16,7 3,1 1,358 

FTÇ_24 8 26,7 4 13,3 7 23,3 7 23,3 4 13,3 2,8 1,416 4 13,3 4 13,3 10 33,3 9 30,0 3 10,0 3,1 1,185 

FTB_25 5 16,7 6 20,0 6 20,0 9 30,0 4 13,3 3,0 1,326 4 13,3 8 26,7 8 26,7 4 13,3 6 20,0 3,0 1,339 

FTÇ_26 4 13,3 7 23,3 5 16,7 9 30,0 5 16,7 3,1 1,332 2 6,7 2 6,7 7 23,3 12 40,0 7 23,3 3,7 1,124 

FTBA_27 13 43,3 5 16,7 4 13,3 5 16,7 3 10,0 2,3 1,446 5 16,7 3 10,0 6 20,0 10 33,3 6 20,0 3,3 1,368 

FTDV_28 6 20,0 7 23,3 6 20,0 6 20,0 5 16,7 2,9 1,398 5 16,7 2 6,7 11 36,7 7 23,3 5 16,7 3,2 1,289 

FTÇ_29 5 16,7 1 3,3 5 16,7 9 30,0 10 33,3 3,6 1,429 3 10,0 2 6,7 1 3,3 10 33,3 14 46,7 4,0 1,313 

FTBA_30 5 16,7 7 23,3 5 16,7 4 13,3 9 30,0 3,2 1,510 1 3,3 1 3,3 12 40,0 9 30,0 7 23,3 3,7 0,994 

 
MADDELER: FTBA_1 Fizik, çok sevdiğim dersler arasındadır; FTBA_2 Fizik dersinde anlatılan konular beni sıkar; FTDV_3 
Fizik dersine çalışmak beni dinlendirir; FTBA_4 Fizik dersine çalışırken canım sıkılır; FTB_5 Programda, fizik ders saatleri 
azaltılırsa mutlu olurum; FTBA_6 Mümkün olsa, fizik dersi yerine başka bir ders alırım; FTDV_7 Fizik dersi ödevlerini 
sıkılmadan, zevkle yaparım; FTB_8 Fizik dersine mecbur olduğum için çalışırım; FTDV_9 Fizik dersinde kendimi rahat 
hissederim; FTDV_10 Diğer derslere göre fizik dersine, daha büyük bir zevkle çalışırım; FTB_11 Fizik dersine, sadece sınıf 
geçmek için çalışırım; FTBA_12 Fizik dersi ile ilgili bilgilerimi arttırmak için hiç çaba göstermem; FTB_13 Programda, fizik 
ders saatleri arttırılırsa sevinirim; FTBA_14 Fizik dersi ilgi duyduğum bir ders değildir; FTBA_15 Fizik konuları ile ilgili daha 
çok şey öğrenmek isterim; FTÇ_16 Fizik dersinden çekinirim; FTDV_17 Boş zamanlarımda fizik dersine çalışmaktan zevk 
alırım; TUT_B_18_Fizik dersi çalışmaları beni yorar; FTÇ_19 Fizik benim için zor bir derstir; FTDV_20 Fizik, bana göre en 
çekici derstir; FTDV_21 Dersler arasında en çok fizikten hoşlanırım; FTDV_22 Fizik dersinde, diğer derslerden daha çok 
neşe duyarım; FTBA_23 Fizik olaylarına ilişkin problemleri çözmekten hoşlanırım; FTÇ_24 Fizik rahatlıkla öğrenebileceğim 
bir bilim dalıdır; FTB_25 Fizik dersinin sınavlarını geçmekte zorlanırım; FTÇ_26 Fizik ile ilgili kavramları anlamakta güçlük 
çekiyorum; FTBA_27 Fizik konuları benim için büyüleyicidir; FTDV_28 Fizik dersinde kendimi öğrenmeye güdülenmiş 
hissederim; FTÇ_29 Fizikten nefret ederim; FTBA_30 Fizik, beni keşfetmeye ve yaratıcı düşünmeye yöneltir. 
 
ÖLÇEK: 1- Kesinlikle Katılmıyorum; 2- Katılmıyorum; 3- Kararsızım; 4- Katılıyorum; 5- Kesinlikle Katılıyorum 
 
BOYUTLAR:  FTBA : Fizik dersine bakış açısı,   FTDV : Fiziğe değer verme,  
  FTB : Fizik dersi ile ilgili beklentiler,  FTÇ : Fizik dersi ile ilgili çekinceler  
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DENEY B 

MADDELER 

ÖNTEST SONTEST 

1 2 3 4 5 
Ort. S.S. 

1 2 3 4 5 
Ort. S.S. 

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

FTBA_1 3 10,0 1 3,3 12 40,0 9 30,0 5 16,7 3,4 1,133 1 3,3  0,0 5 16,7 14 46,7 10 33,3 4,1 0,907 

FTBA_2  0,0 4 13,3 9 30,0 12 40,0 5 16,7 3,6 0,932  0,0 2 6,7 4 13,3 17 56,7 7 23,3 4,0 0,809 

FTDV_3 8 26,7 6 20,0 11 36,7 4 13,3 1 3,3 2,5 1,137 3 10,0 7 23,3 9 30,0 10 33,3 1 3,3 3,0 1,066 

FTBA_4 1 3,3 6 20,0 9 30,0 10 33,3 4 13,3 3,3 1,061  0,0 3 10,0 5 16,7 14 46,7 8 26,7 3,9 0,923 

FTB_5 1 3,3 2 6,7 5 16,7 9 30,0 13 43,3 4,0 1,098 3 10,0 2 6,7 3 10,0 6 20,0 16 53,3 4,0 1,365 

FTBA_6 1 3,3 5 16,7 4 13,3 10 33,3 10 33,3 3,8 1,194 1 3,3  0,0 5 16,7 9 30,0 15 50,0 4,2 0,971 

FTDV_7 4 13,3 8 26,7 11 36,7 6 20,0 1 3,3 2,7 1,048 3 10,0 4 13,3 7 23,3 14 46,7 2 6,7 3,3 1,112 

FTB_8 3 10,0 4 13,3 7 23,3 11 36,7 5 16,7 3,4 1,217 1 3,3 5 16,7 2 6,7 13 43,3 9 30,0 3,8 1,157 

FTDV_9 2 6,7 7 23,3 6 20,0 10 33,3 5 16,7 3,3 1,208 1 3,3 2 6,7 7 23,3 16 53,3 4 13,3 3,7 0,922 

FTDV_10 2 6,7 8 26,7 14 46,7 2 6,7 4 13,3 2,9 1,081 2 6,7 5 16,7 15 50,0 2 6,7 6 20,0 3,2 1,147 

FTB_11 1 3,3 4 13,3 5 16,7 13 43,3 7 23,3 3,7 1,088 3 10,0 1 3,3 5 16,7 7 23,3 14 46,7 3,9 1,311 

FTBA_12 1 3,3 1 3,3 4 13,3 12 40,0 12 40,0 4,1 0,995 2 6,7 1 3,3 2 6,7 11 36,7 14 46,7 4,1 1,137 

FTB_13 5 16,7 5 16,7 14 46,7 4 13,3 2 6,7 2,8 1,104 6 20,0 4 13,3 12 40,0 5 16,7 3 10,0 2,8 1,234 

FTBA_14 2 6,7 4 13,3 5 16,7 9 30,0 10 33,3 3,7 1,264  0,0 2 6,7 8 26,7 7 23,3 13 43,3 4,0 0,999 

FTBA_15 4 13,3 3 10,0 12 40,0 10 33,3 1 3,3 3,0 1,066 2 6,7 5 16,7 2 6,7 13 43,3 8 26,7 3,7 1,241 

FTÇ_16 1 3,3 2 6,7 7 23,3 11 36,7 9 30,0 3,8 1,053 3 10,0 2 6,7 7 23,3 13 43,3 5 16,7 3,5 1,167 

FTDV_17 5 16,7 7 23,3 6 20,0 11 36,7 1 3,3 2,9 1,196 3 10,0 6 20,0 12 40,0 7 23,3 2 6,7 3,0 1,066 

FTB_18 1 3,3 5 16,7 9 30,0 11 36,7 4 13,3 3,4 1,037 3 10,0 4 13,3 8 26,7 10 33,3 5 16,7 3,3 1,213 

FTÇ_19 3 10,0 6 20,0 7 23,3 13 43,3 1 3,3 3,1 1,094 1 3,3 6 20,0 10 33,3 6 20,0 7 23,3 3,4 1,163 

FTDV_20 4 13,3 8 26,7 9 30,0 8 26,7 1 3,3 2,8 1,095 2 6,7 6 20,0 12 40,0 9 30,0 1 3,3 3,0 0,964 

FTDV_21 4 13,3 13 43,3 11 36,7 2 6,7  0,0 2,4 0,809 4 13,3 8 26,7 12 40,0 4 13,3 2 6,7 2,7 1,081 

FTDV_22 3 10,0 11 36,7 8 26,7 7 23,3 1 3,3 2,7 1,048 4 13,3 6 20,0 9 30,0 9 30,0 2 6,7 3,0 1,159 

FTBA_23 2 6,7 4 13,3 10 33,3 9 30,0 5 16,7 3,4 1,129 3 10,0 2 6,7 9 30,0 10 33,3 6 20,0 3,5 1,196 

FTÇ_24 2 6,7 6 20,0 11 36,7 9 30,0 2 6,7 3,1 1,029 2 6,7 2 6,7 11 36,7 8 26,7 7 23,3 3,5 1,137 

FTB_25 1 3,3 6 20,0 6 20,0 13 43,3 4 13,3 3,4 1,073  0,0 5 16,7 9 30,0 8 26,7 8 26,7 3,6 1,066 

FTÇ_26  0,0 4 13,3 3 10,0 19 63,3 4 13,3 3,8 0,858 1 3,3  0,0 4 13,3 15 50,0 10 33,3 4,1 0,885 

FTBA_27 3 10,0 9 30,0 12 40,0 4 13,3 2 6,7 2,8 1,040 4 13,3 2 6,7 9 30,0 10 33,3 5 16,7 3,3 1,241 

FTDV_28 2 6,7 2 6,7 16 53,3 9 30,0 1 3,3 3,2 0,874 3 10,0 4 13,3 4 13,3 17 56,7 2 6,7 3,4 1,129 

FTÇ_29 1 3,3  0,0 6 20,0 9 30,0 14 46,7 4,2 0,986  0,0 1 3,3 5 16,7 2 6,7 22 73,3 4,5 0,900 

FTBA_30 1 3,3 2 6,7 8 26,7 14 46,7 5 16,7 3,7 0,959 1 3,3 1 3,3 2 6,7 11 36,7 15 50,0 4,3 0,980 

 
MADDELER: FTBA_1 Fizik, çok sevdiğim dersler arasındadır; FTBA_2 Fizik dersinde anlatılan konular beni sıkar; FTDV_3 
Fizik dersine çalışmak beni dinlendirir; FTBA_4 Fizik dersine çalışırken canım sıkılır; FTB_5 Programda, fizik ders saatleri 
azaltılırsa mutlu olurum; FTBA_6 Mümkün olsa, fizik dersi yerine başka bir ders alırım; FTDV_7 Fizik dersi ödevlerini 
sıkılmadan, zevkle yaparım; FTB_8 Fizik dersine mecbur olduğum için çalışırım; FTDV_9 Fizik dersinde kendimi rahat 
hissederim; FTDV_10 Diğer derslere göre fizik dersine, daha büyük bir zevkle çalışırım; FTB_11 Fizik dersine, sadece sınıf 
geçmek için çalışırım; FTBA_12 Fizik dersi ile ilgili bilgilerimi arttırmak için hiç çaba göstermem; FTB_13 Programda, fizik 
ders saatleri arttırılırsa sevinirim; FTBA_14 Fizik dersi ilgi duyduğum bir ders değildir; FTBA_15 Fizik konuları ile ilgili daha 
çok şey öğrenmek isterim; FTÇ_16 Fizik dersinden çekinirim; FTDV_17 Boş zamanlarımda fizik dersine çalışmaktan zevk 
alırım; TUT_B_18_Fizik dersi çalışmaları beni yorar; FTÇ_19 Fizik benim için zor bir derstir; FTDV_20 Fizik, bana göre en 
çekici derstir; FTDV_21 Dersler arasında en çok fizikten hoşlanırım; FTDV_22 Fizik dersinde, diğer derslerden daha çok 
neşe duyarım; FTBA_23 Fizik olaylarına ilişkin problemleri çözmekten hoşlanırım; FTÇ_24 Fizik rahatlıkla öğrenebileceğim 
bir bilim dalıdır; FTB_25 Fizik dersinin sınavlarını geçmekte zorlanırım; FTÇ_26 Fizik ile ilgili kavramları anlamakta güçlük 
çekiyorum; FTBA_27 Fizik konuları benim için büyüleyicidir; FTDV_28 Fizik dersinde kendimi öğrenmeye güdülenmiş 
hissederim; FTÇ_29 Fizikten nefret ederim; FTBA_30 Fizik, beni keşfetmeye ve yaratıcı düşünmeye yöneltir. 
 
ÖLÇEK: 1- Kesinlikle Katılmıyorum; 2- Katılmıyorum; 3- Kararsızım; 4- Katılıyorum; 5- Kesinlikle Katılıyorum 
 
BOYUTLAR:  FTBA : Fizik dersine bakış açısı,   FTDV : Fiziğe değer verme, 
  FTB : Fizik dersi ile ilgili beklentiler,  FTÇ : Fizik dersi ile ilgili çekinceler 
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DENEY C 

MADDELER 

ÖNTEST SONTEST 

1 2 3 4 5 
Ort. S.S. 

1 2 3 4 5 
Ort. S.S. 

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

FTBA_1 2 6,7 4 13,3 5 16,7 12 40,0 7 23,3 3,6 1,192  0,0 1 3,3 6 20,0 4 13,3 19 63,3 4,4 0,928 

FTBA_2 3 10,0 5 16,7 9 30,0 9 30,0 4 13,3 3,2 1,186  0,0 1 3,3 8 26,7 12 40,0 9 30,0 4,0 0,850 

FTDV_3 5 16,7 8 26,7 6 20,0 10 33,3 1 3,3 2,8 1,186  0,0 11 36,7 12 40,0 6 20,0 1 3,3 2,9 0,845 

FTBA_4 3 10,0 5 16,7 9 30,0 9 30,0 4 13,3 3,2 1,186  0,0 1 3,3 9 30,0 11 36,7 9 30,0 3,9 0,868 

FTB_5 4 13,3 4 13,3 2 6,7 6 20,0 14 46,7 3,7 1,507  0,0  0,0 2 6,7 12 40,0 16 53,3 4,5 0,629 

FTBA_6 5 16,7 2 6,7 5 16,7 7 23,3 11 36,7 3,6 1,478  0,0  0,0 6 20,0 9 30,0 15 50,0 4,3 0,794 

FTDV_7 3 10,0 5 16,7 9 30,0 9 30,0 4 13,3 3,2 1,186  0,0 4 13,3 7 23,3 13 43,3 6 20,0 3,7 0,952 

FTB_8 2 6,7 7 23,3 4 13,3 11 36,7 6 20,0 3,4 1,248  0,0 2 6,7 3 10,0 13 43,3 12 40,0 4,2 0,874 

FTDV_9 2 6,7 3 10,0 9 30,0 13 43,3 3 10,0 3,4 1,037 1 3,3 3 10,0 4 13,3 18 60,0 4 13,3 3,7 0,952 

FTDV_10 3 10,0 9 30,0 9 30,0 8 26,7 1 3,3 2,8 1,053  0,0 3 10,0 6 20,0 16 53,3 5 16,7 3,8 0,858 

FTB_11 2 6,7 4 13,3 4 13,3 12 40,0 8 26,7 3,7 1,213  0,0 1 3,3 3 10,0 9 30,0 17 56,7 4,4 0,814 

FTBA_12 1 3,3 4 13,3 4 13,3 8 26,7 13 43,3 3,9 1,202  0,0  0,0  0,0 8 26,7 22 73,3 4,7 0,450 

FTB_13 4 13,3 8 26,7 8 26,7 6 20,0 4 13,3 2,9 1,258  0,0 3 10,0 8 26,7 15 50,0 4 13,3 3,7 0,844 

FTBA_14 1 3,3 4 13,3 4 13,3 13 43,3 8 26,7 3,8 1,104  0,0 1 3,3 2 6,7 6 20,0 21 70,0 4,6 0,774 

FTBA_15  0,0 3 10,0 7 23,3 11 36,7 9 30,0 3,9 0,973  0,0 1 3,3  0,0 12 40,0 17 56,7 4,5 0,682 

FTÇ_16  0,0 3 10,0 10 33,3 10 33,3 7 23,3 3,7 0,952  0,0 3 10,0 8 26,7 11 36,7 8 26,7 3,8 0,961 

FTDV_17 7 23,3 7 23,3 7 23,3 8 26,7 1 3,3 2,6 1,217  0,0 1 3,3 8 26,7 17 56,7 4 13,3 3,8 0,714 

FTB_18 1 3,3 6 20,0 11 36,7 10 33,3 2 6,7 3,2 0,961  0,0 4 13,3 13 43,3 10 33,3 3 10,0 3,4 0,855 

FTÇ_19 3 10,0 9 30,0 7 23,3 10 33,3 1 3,3 2,9 1,094  0,0 4 13,3 9 30,0 14 46,7 3 10,0 3,5 0,860 

FTDV_20 9 30,0 8 26,7 6 20,0 7 23,3  0,0 2,4 1,159  0,0 1 3,3 8 26,7 13 43,3 8 26,7 3,9 0,828 

FTDV_21 9 30,0 11 36,7 9 30,0 1 3,3  0,0 2,1 0,868  0,0 2 6,7 11 36,7 14 46,7 3 10,0 3,6 0,770 

FTDV_22 4 13,3 11 36,7 11 36,7 3 10,0 1 3,3 2,5 0,973  0,0 2 6,7 1 3,3 20 66,7 7 23,3 4,1 0,740 

FTBA_23 1 3,3 5 16,7 7 23,3 12 40,0 5 16,7 3,5 1,075  0,0 3 10,0 6 20,0 15 50,0 6 20,0 3,8 0,887 

FTÇ_24 1 3,3 5 16,7 11 36,7 8 26,7 5 16,7 3,4 1,066  0,0 6 20,0 12 40,0 8 26,7 4 13,3 3,3 0,959 

FTB_25 4 13,3 2 6,7 11 36,7 7 23,3 6 20,0 3,3 1,264  0,0 2 6,7 10 33,3 14 46,7 4 13,3 3,7 0,802 

FTÇ_26 2 6,7 4 13,3 8 26,7 9 30,0 7 23,3 3,5 1,196 1 3,3 2 6,7 6 20,0 16 53,3 5 16,7 3,7 0,944 

FTBA_27 4 13,3 2 6,7 10 33,3 8 26,7 6 20,0 3,3 1,269  0,0 1 3,3 3 10,0 5 16,7 21 70,0 4,5 0,819 

FTDV_28 3 10,0 2 6,7 8 26,7 11 36,7 6 20,0 3,5 1,196  0,0 1 3,3 4 13,3 20 66,7 5 16,7 4,0 0,669 

FTÇ_29  0,0 2 6,7 4 13,3 11 36,7 13 43,3 4,2 0,913  0,0  0,0 1 3,3 5 16,7 24 80,0 4,8 0,504 

FTBA_30 1 3,3 2 6,7 6 20,0 11 36,7 10 33,3 3,9 1,062  0,0  0,0 1 3,3 5 16,7 24 80,0 4,8 0,504 

 
MADDELER: FTBA_1 Fizik, çok sevdiğim dersler arasındadır; FTBA_2 Fizik dersinde anlatılan konular beni sıkar; FTDV_3 
Fizik dersine çalışmak beni dinlendirir; FTBA_4 Fizik dersine çalışırken canım sıkılır; FTB_5 Programda, fizik ders saatleri 
azaltılırsa mutlu olurum; FTBA_6 Mümkün olsa, fizik dersi yerine başka bir ders alırım; FTDV_7 Fizik dersi ödevlerini 
sıkılmadan, zevkle yaparım; FTB_8 Fizik dersine mecbur olduğum için çalışırım; FTDV_9 Fizik dersinde kendimi rahat 
hissederim; FTDV_10 Diğer derslere göre fizik dersine, daha büyük bir zevkle çalışırım; FTB_11 Fizik dersine, sadece sınıf 
geçmek için çalışırım; FTBA_12 Fizik dersi ile ilgili bilgilerimi arttırmak için hiç çaba göstermem; FTB_13 Programda, fizik 
ders saatleri arttırılırsa sevinirim; FTBA_14 Fizik dersi ilgi duyduğum bir ders değildir; FTBA_15 Fizik konuları ile ilgili daha 
çok şey öğrenmek isterim; FTÇ_16 Fizik dersinden çekinirim; FTDV_17 Boş zamanlarımda fizik dersine çalışmaktan zevk 
alırım; TUT_B_18_Fizik dersi çalışmaları beni yorar; FTÇ_19 Fizik benim için zor bir derstir; FTDV_20 Fizik, bana göre en 
çekici derstir; FTDV_21 Dersler arasında en çok fizikten hoşlanırım; FTDV_22 Fizik dersinde, diğer derslerden daha çok 
neşe duyarım; FTBA_23 Fizik olaylarına ilişkin problemleri çözmekten hoşlanırım; FTÇ_24 Fizik rahatlıkla öğrenebileceğim 
bir bilim dalıdır; FTB_25 Fizik dersinin sınavlarını geçmekte zorlanırım; FTÇ_26 Fizik ile ilgili kavramları anlamakta güçlük 
çekiyorum; FTBA_27 Fizik konuları benim için büyüleyicidir; FTDV_28 Fizik dersinde kendimi öğrenmeye güdülenmiş 
hissederim; FTÇ_29 Fizikten nefret ederim; FTBA_30 Fizik, beni keşfetmeye ve yaratıcı düşünmeye yöneltir. 
 
ÖLÇEK: 1- Kesinlikle Katılmıyorum; 2- Katılmıyorum; 3- Kararsızım; 4- Katılıyorum; 5- Kesinlikle Katılıyorum 
 
BOYUTLAR:  FTBA : Fizik dersine bakış açısı,   FTDV : Fiziğe değer verme,  
  FTB : Fizik dersi ile ilgili beklentiler,  FTÇ : Fizik dersi ile ilgili çekinceler  
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EK 13. Okul Dışı Etkinlikler Sonrasında Yazılan Günlüklere Örnekler (Enerji Parkı) 

Ö36 (Dc) 

 

Ö22 (DB) 
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Ö38 (Dc) 

 

Ö23 (DB) 
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EK 14. Okul Dışı Etkinlikler Sonrasında Yazılan Günlüklere Örnekler (ODTÜ BTM 
Deney Etkinliği) 

Ö8 (DB) 

 

Ö59 (DB) 
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Ö16 (DB) 
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Ö46 (Dc) 

 
 

 

 

  

 

Ö52 (Dc) 

  



 

247 

EK 15. Okul Dışı Etkinlikler Sonrasında Yazılan Günlüklere Örnekler (ODTÜ BTM 
Planetaryum Etkinliği) 

Ö4 (DB) 

 

Ö8 (DB) 
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Ö32 (Dc) 

 

Ö50 (Dc) 
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Ö54 (Dc) 
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