T.C.
Marmara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı
Coğrafya Öğretmenliği Bilim Dalı

COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE OKUL DIŞI
ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİNİN AKADEMİK
BAŞARISINA ETKİSİ

Yüksek Lisans Tezi

Murat TAŞOĞLU

İstanbul, 2010

T.C.
Marmara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı
Coğrafya Öğretmenliği Bilim Dalı

COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE OKUL DIŞI
ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİNİN AKADEMİK
BAŞARISINA ETKİSİ

Yüksek Lisans Tezi

Murat TAŞOĞLU

Danışman: Yrd. Doç. Mehmet ÜNLÜ

İstanbul, 2010

3

ÖNSÖZ

Eğitim ve öğretim yoluyla kendini geliştiren bireyler, edindiği tecrübeler ve aldığı
eğitimin içerikleriyle sosyal ortamlarında daha aktif olarak yer alır, sosyalleşir ve
sosyalleşmesinin boyutları ölçüsünde bireysel yaşamında da başarı sağlarlar.
Kitaplardan edindiği bilgileri günlük hayatta görebilme imkânı bulunan kişiler,
beşeri konularda, neden ve sonuçlarını daha iyi şekilde değerlendirebilmektedir. Bu
durum, kişiye hem kendisi hem fiziksel çevresi hem de bir birey olarak içinde
yaşadığı toplum için somut ve faydalı saptamalarda bulunabilmektedir. Bireyler,
“çevreye ve insana” karşı daha bilinçli bir yaklaşım sergileyebilmektedir.
Bu çalışmada, insan ve çevre ünitesi kapsamında öğrenciler üzerinde, 9. Sınıf
coğrafya kitabı ilgili konular kapsamında anket çalışmaları ve değerlendirmelerde
bulunulmuştur. Sonuçları olumlu ve olumsuz olarak değerlendirilmektedir.
Öğrenmenin coğrafi becerilerini yükselttiğini ve istenilen seviyelerde olamadığı
durumu göz önünde bulundurularak, yapılan çalışmalarının da kısmen arttığı
gözlenebilmektedir. Bu durum tezin asıl amacı olan akademik başarıya etkisine
yansımakta olduğu yine vurgulanmaktadır. Bu ana çerçevede incelenen konumuz
çeşitli sorulara cevaplar verecek şekilde irdelenmiştir.
Bu çalışmanın tüm evresinde sonsuz desteği ve ilmi katkılarından dolayı Prof. Dr.
Ramazan ÖZEY, Prof. Dr. Nuriye GARİPAĞAOĞLU ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet
ÜNLÜ’ye

şükranlarımı

sunmak

istiyorum.

Araştırmam

süresince

manevi

desteklerinden dolayı sevgili eşim Fatma TAŞOĞLU'na ve biricik çocuklarıma
sonsuz teşekkür ediyorum. Aynı zamanda, Marmara Üniversitesi ve İstanbul
Üniversitesi merkez kütüphaneleri çalışanlarına teşekkür ederim.
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ÖZET
Sosyal bilimlerden biri olan coğrafya, insanlar ve yer (mekân) ile bunlar arasındaki
ilişkiyi inceleyen bilimdir. Dolayısıyla, coğrafya öğretiminin de insanlardan ve yer
(mekan)

gözlemlerinden

uzak

olması

düşünülemez.

Coğrafya

öğretiminde

uygulamalı çalışmalar yapılmadan bilginin kalıcı olması sağlanamaz. Bu çalışmanın
amacı, coğrafya öğretiminde kullanılan yöntemlerin önemine dikkat çekmek ve
coğrafya konularının “okul dışı etkinlik” biçiminde işlenmesinin öğrencinin
akademik başarısı üzerindeki etkisini tespit etmektir.
Öğrenci merkezli eğitim doğrultusunda coğrafya dersini öğrencilere sevdirmek ve
coğrafya konularını daha zevkli hale getirmek, öğrencilerde coğrafya öğreniminin
gerekliliğine dair bilinç oluşturmak amaçlanmaktadır. Eğitimin en temel amacının
bireyi hayata hazırlamak olduğu düşünüldüğünde okul dışı etkinlik de öğrenci
merkezli eğitim yaklaşımı çerçevesinde hayatı görerek ve yaşayarak anlamak
açısından son derece önemli bir aktivite olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmadaki
amaç, çalışmanın sonuçlarının değerlendirilerek, okul dışı etkinliklerinin asıl amaç
kapsamında öğrencinin akademik hayatına etkisini, karşılaştığı durumların başarılı
yada başarısız avantajlarını, dezavantajlarını, başarılı ya da başarısız çocuğun
kazanımlarını gözlemlemek olacaktır. Konu beş bölüm halinde aşamalı olarak ele
alınmıştır ve araştırma sonucunda elde edilen bulgular sonucunda; okul dışı
etkinliklerin öğrencilerin coğrafya dersi başarılarına ve coğrafya dersine karşı
tutumlarına olumlu katkılar sağladığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Coğrafya Öğretimi, Çevre ve İnsan, Okul Dışı Etkinlik, Aktif
Öğrenme Yöntemleri.
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ABSTRACT
Geography, which is one of the social arts, is the science that examines people and
lands and the relationship between them. Then, it is not possible to think the
geography separate from human or land observation. Geography can’t be learned
permanently without application studies. The main purpose of the study, is to draw
attention importance of the techniques used in teaching geography, and to determine
the effect of out of school activity on student academical success.
In accordance with the education based on students, it’s aimed to endear geography
lesson to the students and to make geography subjects more enjoyable, and also to
make students conscious about the necessity of geography lesson. When it is thought
that the basic goal of the education is to prepare the individual for life, the out-ofschool activity has appeared as a very important activity in terms of comprehending
the life by seeing and living it in accordance with student-centered education
approach. In this study, by evaluating results of it, the benefits of successful and
unsuccessful students, effects of out of school activities on student’s academical
success, and advantages and disadvantages of out of school activities will be
observed. The subject has been handled as a stage in five sections and at the end of
the research it is found that out-of-school activity has a positive impact on student’s
success on geography and student’s attitude to geography.

Key

Words:

Teaching

Geography,

Environment

Extracurricular Activities, Active Learning Methods.
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BÖLÜM I
1.

GİRİŞ

Eğitim ve öğretim, bireyin doğumundan itibaren başta ailesi daha sonra da çevresi ile
etkileşim içerisinde yürüttüğü ve tüm hayatını kapsayan bir süreçtir. Eğitim ve
öğretim yoluyla kendini geliştiren birey, edindiği tecrübeler ve aldığı eğitimin içeriği
ile sosyal yaşamda daha aktif olarak yer alır, sosyalleşir ve sosyalleşmesinin
boyutları ölçüsünde bireysel yaşamında da başarı sağlar. Bu noktada, bireyin aldığı
eğitim ve öğretimin niteliği önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyin
geleceği ve kişiliği, aldığı eğitim ve öğretime göre şekillenir.
Bireylerin eğitim ve öğretimlerinde çok önemli bir işleve sahip olan okullar, öğretim
ilkeleri çerçevesinde önceden hazırlanan çalışma planları ve çeşitli öğretim
yöntemlerine göre bir eğitim–öğretim ortamı sunmaktadır. Eğitim ve öğretim
etkinliklerinin nihai amacının öğrencilerin istenilen davranış ve becerileri elde
etmeleri olarak düşünüldüğünde kullanılan eğitim-öğretim araç, gereç ve
yöntemlerinin eğitim–öğretimi yapılan alana ya da bilim dalına uygunluk taşıması
büyük önem arz etmektedir.
Sosyal bilimler, adından da anlaşılacağı gibi, dünyanın ve yaşamın insanî ve
toplumsal yönlerini inceleyen bir akademik disiplinler grubuna verilen addır. Sosyal
bilimlerden biri olan coğrafya ise insanlar ve yer (mekân) ile bunlar arasındaki
ilişkiyi inceleyen bilimdir. Dolayısıyla, coğrafya öğretiminin de insanlardan ve yer
(mekan) gözlemlerinden uzak olması düşünülemez.
Coğrafya öğretiminde uygulamalı çalışmalar yapılmadan bilginin kalıcı olması
sağlanamaz. Ama birçok ülkede coğrafya öğretimi uygulama ve gözlem olmadan
teorik olarak gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu durum öğrenciyi ezbere
yönelttiği gibi coğrafya eğitiminin öneminin kavranmasına da engel olmaktadır.
Coğrafya, bazılarının anladığı ve anlattığı gibi, istatistikî ve kuru bilgiler yığını
değildir. Akarsuların uzunlukları, dağların yükseklikleri, ülkelerin yüz ölçümü,
nüfusu, coğrafi bölgelerin nüfusları, yüz ölçümleri, buralardan sağlanan tarımsal
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ürünlerin miktarı, bu miktarın Türkiye ekonomisindeki yüzde (%) oranı, bölgelerdeki
büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları, kentlerin son nüfus sayımındaki nüfusun
miktarı gibi istatistikî bilgiler kısa zamanda unutulabilir. Bunların bazıları ise
zamanla değişen değerlerdir. Öğrenilmesinin insanlara bir şey kazandırmadığı bu
kuru bilgilerle bir sonuca varılması mümkün değildir. Gerektiği zaman istatistik
bültenlerinden ve atlaslardan bulunabilen bu ve benzeri bilgilerin Coğrafya gibi
gösterilmesi ve Coğrafya öğretiminin bu ilkel temele oturtulması, Coğrafya’ya
yapılan kötülüklerin en büyüğüdür (Şahin, 2001,s.16).
Kitaplardan edindiği bilgileri günlük hayatta görebilme imkânı bulunan öğrenci,
coğrafi konuların neden ve sonuçlarını daha iyi bir şekilde değerlendirebilecek ve
hem kendisi hem fiziksel çevresi hem de bir birey olarak içinde yaşadığı toplum için
somut ve faydalı saptamalarda bulunabilecek sonuç olarak “çevreye ve insana” karşı
daha bilinçli bir yaklaşım sergileyecektir. Coğrafya öğretimi üzerine yapılan birçok
çalışma, coğrafyanın sadece neyin öğretileceği değil, aynı zamanda nasıl ve nerede
öğretileceği yönündedir. Bu nedenle coğrafyayı sınıf duvarları arasına hapsetmek,
ona haksızlık olacağı gibi, hiç olmazsa basit uygulamaların yapılabileceği konularda
öğrencileri duvarların dışına taşımak yerinde olacaktır. Fen ve sosyal bilimler
içerisinde en geniş laboratuara sahip olan coğrafyayı duvarlarla çevirip hapsetmek,
öğrencilerin beyinlerinin bir köşesine kapatmak yerine hem beyinleri, hem de
coğrafyayı özgür bırakmak belki de coğrafyaya yapılabilecek en büyük katkı
olacaktır (Önal ve diğerleri, 2008, s.65).
Bu çalışmanın amacı, coğrafya öğretiminde kullanılan yöntemlerin önemine dikkat
çekmek ve coğrafya konularının “okul dışı etkinlik” biçiminde işlenmesinin öğrenci
başarısı üzerindeki etkisini tespit etmektir. Öğrenci merkezli eğitim doğrultusunda
coğrafya dersini öğrencilere sevdirmek ve coğrafya konularını daha zevkli hale
getirmek, öğrencilerde coğrafya öğreniminin gerekliliğine dair bilinç oluşturmak
amaçlanmaktadır.
Bu araştırma, ortaöğretim dokuzuncu sınıf coğrafya dersindeki coğrafya konularını
işlerken “okul dışı etkinlik” yönteminden yararlanmanın öğrencinin akademik
başarısına etkisini okul dışı etkinlik yönteminden yararlanmadan karşılaştırarak
tartışacaktır. “Okul dışı etkinlik” bir öğretim yöntemi olarak ele alınacaktır.
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Araştırmanın amacı, coğrafya öğretiminde kullanılan yöntemlerin önemine dikkat
çekmek ve coğrafya konularının “okul dışı etkinlik” biçiminde işlenmesinin öğrenci
başarısı üzerindeki etkisini tespit etmektir. Bu uygulamayı gerçekleştirmek için
Kocaeli ilinin Başiskele ilçesinde bulunan Özel Erkul Tunagür Fen Lisesi’nin 9.
sınıflarından A şubesi öğrencilerine Coğrafya dersi “İnsan ve Çevre “ünitesi
kapsamında, İnsan ve Çevre Ünitesi Başarı Testi” uygulanmıştır.
Öğrencilerin, insan-çevre ilişkisinde, çocuğun dış dünyaya ne kadar duyarlı olduğu,
ne kadar bilinçli/uslu davrandığı, okul hayatında, ailenin, okulun ve öğretmenlerin
çocuğun gelişimine etkisi üzerinde durulması önemli olmakla beraber, sosyal
çevreye, dış dünyaya uyumunun daha çok sağlanması da önemlidir. Bu çalışmadaki
amaç, çalışmanın sonuçlarının değerlendirilerek, okul dışı etkinliklerinin asıl amaç
kapsamında öğrencinin akademik hayatına etkisini, karşılaştığı durumların başarılı
yada başarısız avantajlarını, dezavantajlarını, başarılı ya da başarısız çocuğun
kazanımlarını gözlemlemek olacaktır.
Araştırmanın ilk bölümünde girişe, ikinci bölümde ise ilgili alanyazın üzerinde
durulmuştur. Üçüncü bölümde, coğrafya dersinde okul dışı etkinliğin, öğrencinin
akademik

başarısı

üzerindeki

etkilerini

saptamak

üzere,

aktif

öğrenme

uygulamalarına yönelik bir etkinlik örneği yapılmıştır. Uygulama,”insan ve çevre”
başlıklı ünite kapsamında Kocaeli İli’nin Başiskele İlçesinde bulunan Özel Erkul
Tunagür Fen Lisesi’nin 9. sınıflarından a şubesinin ikinci dönemine yönelik yapılan
bir uygulamadır. En son kısmı ise sonuç ve öneriler oluşturmaktadır.
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BÖLÜM II
2.
2.1.

İLGİLİ ALANYAZIN

Eğitim, Öğretim ve Öğrenme Yöntemleri

2.1.1. Eğitimin Tanımı
Zaman ve mekan yönünden sınırlaması mümkün olmayan bir kavram olduğundan,
“eğitim” kesin tanımının yapılması oldukça güç olan bir kavramdır. Buna karşın,
eğitim için çeşitli düşünürler tarafından yapılan bazı tanımlar da mevcuttur. “Eğitim
Nedir?” sorusuna verilen yanıtlardan birkaçı şu şekildedir:
“Eğitim, geniş anlamda, bireylerin toplumun standartlarını, inançlarını ve yaşama
yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir” (Fidan ve Erden, t.y.,
s.18).
“Bireyin insan toplumuna ve doğaya yararlı olması amacıyla ideal ahlak ve kültür
normlarına sahip kişilik olarak sosyalleştirilmesi sürecidir” (Demirkuş, 1999, s.414–
425).
“Seçilmiş ve kontrollü bir çevrenin (özellikle okulun) etkisi altında sosyal yeterlik ve
optimum bireysel gelişmeyi sağlayan sosyal bir süreçtir” (Fidan, 1996, s.8).
Eğitim bir sistemdir ve bütün sistemlerde olduğu gibi, girdiler, süreç, çıktılar ve
değerlendirme olmak üzere dört öğesi bulunmaktadır.

Şekil 1. Eğitim
Kaynak: Yaşar Baykul, “Eğitim Sisteminde Değerlendirme”, H.Ü. Eğitim Fakültesi
Dergisi, (7), 1992, s. 86.

4

Şemada da açıkça görüldüğü gibi girdiler süreci, girdiler ve süreç çıktıları, çıktılar
değerlendirmeyi, değerlendirme de sistemin bütününü etkilemektedir. O halde
sistemin öğeleri birbirinden bağımsız değil, etkileşim halindedir (Baykul, 1992, s.85–
94).
Eğitim iki şekilde gerçekleşmektedir:
2.1.1.1. Formal (Örgütlenmiş) Eğitim
Eğitimin belli amaçlara göre planlı ve kontrollü olarak yapılan şekli formal eğitim
olarak adlandırılır. Formal eğitim amaçlıdır. Önceden hazırlanmış bir programa göre
planlı olarak yürütülür ve öğretim yoluyla gerçekleştirilir.
Formal eğitim ise toplumumuzda örgün ve yaygın eğitim olarak iki türlü
sistemleşmiştir. Örgün eğitim, belli bir yaş grubunda olan bireylere milli eğitimin
amaçlarına göre okullarda verilen eğitimdir.Okul öncesi eğitim, ilköğretim,
ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar (Güneş, 2007). Yaygın eğitim ise,
örgün eğitimin yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü
kapsar.
2.1.1.2. İnformal (Örgütlenmemiş) Eğitim
Amaçlı ve planlı olmayan, yaşam süreci içinde kendiliğinden oluşan sürece informal
eğitim denir. Örneğin; öğretmenlerin okul içinde veya dışında öğretmen
arkadaşlarıyla yaptığı görüşme ve etkileşim sonucu elde ettikleri davranışlar informal
eğitim ürünüdür. Öğrencilerin akran grubu içindeki etkileşimleri sonucunda
edindikleri davranışlar, sokakta edinilen davranışlar, televizyon izleyerek edinilen
davranışlar bu grup içinde yer alır. İnsanlar bu yolla istenmeyen bir takım
davranışları da kazanabilmektedirler. Informal eğitim sürecinin gözlem ve taklit
olmak üzere iki etkili öğrenme yolu bulunmaktadır (Özen, 2007, s.113- 114).
2.1.2. Genel Öğretim İlkeleri
Öğretme

faaliyetlerinin

önceden

saptanan

hedefler

doğrultusunda,

istenen

davranışların kazandırılması amacıyla düzenlendiği yerler genellikle eğitim
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kurumlarıdır. Okullarda yapılan planlı, kontrollü ve örgütlenmiş öğretme faaliyetleri
ise öğretim olarak adlandırılmaktadır (Fidan,2000, s.11).
Bir öğretim sistemi içerisinde yer alan çeşitli derslerin ders konularının seçilip ders
kitaplarının yazılmasında ve söz konusu dersin sınıfta öğretmenler tarafından
işlenmesinde temel alınan bazı öğretim ilkeleri mevcuttur. Bu ilkeleri, genel öğretim
ilkeleri adı altında aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür: (Ergün ve Özdaş, 2007)
1. Çocuğa Görelik (Veya Öğrenciye Görelik) İlkesi
2. Bilinenden Bilinmeyene İlkesi
3. Somuttan Soyuta İlkesi
4. Yakından Uzağa İlkesi
5. Tasarruf (Ekonomi) İlkesi
6. Açıklık İlkesi
7. Aktivite İlkesi
8. Hayata Yakınlık İlkesi
9. Bütünlük İlkesi
10. Otoriteye İtaat Ve Özgürlük İlkesi (Sosyallik İlkesi)
11. Bilgi Ve Becerinin Güvence Altına Alınması İlkesi
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Tablo 1.Öğretim İlkelerinin Temel Özellikleri
ÖĞRETİM İLKELERİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
ÖĞRETİM İLKESİ

BELİRGİN ÖZELLİĞİ
Öğrencinin ilgi, ihtiyaç ve her türlü düzeyinin dikkate

Düzeye Uygunluk (Öğrenciye
Görelik)

alınmasıdır.
Çağdaş anlamıyla bireysel farkların dikkate alınmasını ve
öğretimin bireyselleştirilmesini sağlar.
Öğrencinin öğretim sürecine olabildiğince çok duyu organı ile

Aktivite (Etkin Katılım)

dahil edilmesidir.
Öğrencinin öğrenme çabası içerisine sokulmasıdır. Katılım
artıkça kalıcılık artar.

Yaşama Yakınlık

Öğretimde ve içerikte günlük hayatta kullanılabilir ve

(Aktüalite)

yararlanılabilir bilgilere yer vermedir.
Gözle görülenden, elle tutulandan, görülmeyene ve soyut olana

Somuttan Soyuta

doğru öğretimin yapılmasıdır.
Öğrencilerin daha önceki bilgi ve becerilerinden yola çıkarak

Bilinenden Bilinmeyene

bilinmeyenlerin öğretiminin kolaylaştırılmasıdır.
Öğrencinin yakın çevresinden başlayarak uzak çevresine doğru
ilerlemedir. (mahalleden köye, köyden kente)

Yakından Uzağa

Bir taşla iki kuş vurma. En uygun zaman, ortam ve etkinlik ile

Ekonomiklik

en çok kazanıma ulaşmadır.
Açık ve anlaşılır bir dil kullanma, örnekler ve araç - gereçlerle

Açıklık (Ayanilik)

öğretimi daha açık hale getirmedir.
Öğrenciyi hem fiziksel hem ruhsal tüm özellikleri ile bir arada

Bütünlük

ele almadır.
Öğrenciye kendi kararlarını verebilme, kendi kendini yönetme,

Sosyallik (Otoriteye İtaat ve
Özgürlük)

Bilgi

ve

kritik durumlarda özgür kalabilme, hür kararlar verme
mutluluğunu

ve

sorumluluğunu

kazandırarak

onu

sosyalleştirmedir.

Becerinin

Altına Alınması

Güvence

Değişmeyen evrensel gerçeklerin öğretimine verilen önemdir.
Gerçek bilginin birey tarafından bilinmesi gerekliliği ve bilginin
bilimselliğinin dikkate alınmasıdır.
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2.1.2.1. Çocuğa Görelik (Veya Öğrenciye Görelik) İlkesi
Ders programının hazırlanmasında veya dersin işlenmesinde öğrencinin fizyolojik ve
psikolojik özelliklerinin, bireysel farklılıklarının esas alınmasıdır. Bu ilke, Gelişim
ve Öğrenme Psikolojisindeki gelişmeler ve çağdaş eğitim akımlarından "Çocuktan
Hareket Akımı" pedagoglarının görüşleri sonucu gelişmiştir.
Bu ilkeye "çocuğa uygunluk" veya öğretimi "bireyselleştirme" ilkesi de denir. Çocuk
bir yetişkin olarak, hattâ yetişkinin küçük modeli olarak düşünülmemeli; fizyolojik
ve psikolojik olarak tamamen kendine has bir birey olarak görülmelidir. Buradaki
eğitim düzenlemelerinde gelişim ve öğrenme psikolojisinin sonuçlarına dikkat edilir.
Bu çalışmalar içinden iki ilke çıkmıştır: öğretimde "seviyeye uygunluk" ve
"öğretimin bireyselleştirilmesi" ilkeleri.
Seviyeye uygunluk ilkesi, bir yaş grubundaki öğrencilerin aynı gelişim seviyesinde
bulunacakları, benzer ruhsal özellikler gösterecekleri varsayımına dayanır. Öğretimi
"yıllık sınıflar sistemi" üzerine kurduğumuzda, zaten her şey bu ilkeye göre
düzenlenecektir. Ders, sınıfın ortalama seviyesine göre düzenlenir. Bu seviyenin
altındaki ve üstündeki öğrencilerin dersin dışında kalma tehlikesi vardır. Ayrıca bu
ilkenin mükemmel işleyebilmesi için, aynı yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve
beceri düzeylerinin de birbirine eşit olması gerekir.
Öğretimin bireyselleştirilmesi ilkesi, aynı yaş grubunda da olsalar, her öğrencinin
yeteneklerinin, zekalarının, ilgi ve eğilimlerinin, çalışma istek ve gayretlerinin farklı
olduğu varsayımına dayanır. Bütün öğrencileri eşit şekilde geliştirmeye çalışırsak,
normalin altındaki ve üstündeki öğrenciler önemli zarar görecektir. Oysa öğretim
organizasyonunu tek tek öğrencilerle daha iyi ilgilenebilecek, onların bireysel
çalışmalarını değerlendirebilecek şekilde yapabilirsek, öğretim içten farklılaştırılmış
olur ve her öğrenci kendi zeka, yetenek, ilgi ve çalışma temposuna göre diğer
öğrencileri rahatsız etmeden ilerlemiş olur (Ergün ve Özdaş, 2007).
2.1.2.2. Bilinenden Bilinmeyene İlkesi
Bireyin öğrenmesinde eski yaşantılarının önemli yeri vardır. Önceden edinilmiş
yaşantılar (bilgi, tutum ve beceriler) bireyin sonraki öğrenmelerini büyük ölçüde
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etkiler. Bireyin (öğrencinin) çevresiyle etkileşimi sırasında bireyde kalan içerik
(öğrencide kalan izler) onda kalıcı izli bir davranış değişikliğine yol açmışsa, daha
sonra yeni bilinmeyenleri öğrenmesi önemli ölçüde kolaylaşacaktır. Çükü birey,
çoğu zaman yeni şeyleri eskileriyle bağıntılarını kurarak öğrenir. Bu nedenle, derste
yeni bir konuya başlamadan önce, daha önce kazanılmış bilgilerle ilgili birtakım
anımsatma ve yineleme çalışmaları yapılmalı, ondan sonra gerekli bağıntıları kurarak
yeni öğrenmelere geçilmelidir (Bayrak ve diğerleri, 2005, s.98).
2.1.2.3. Somuttan Soyuta İlkesi
Çocuktaki zihin gelişimi somuttan soyuta doğru olmaktadır. İnsan her zaman somut
olarak gördüğü, algıladığı şeyleri, onların soyut kavramlarla anlatılmasından daha
kolay öğrenir. Bu nedenle, öğrenci mümkünse ders konusu olan eşya ve nesnelerle
doğrudan karşı karşıya getirilmeli; bu mümkün olmadığı zaman o nesne veya olayın
modeli, fotoğrafı veya başka bir simgesi gösterilmelidir. Özellikle ilkokul
öğrencilerinde, gözle görüp, eliyle tuttuğu gerçek eşyalar daha anlamlıdır. Bu sebeple
öğretimde öğrencilere öncelikle somut şeyler öğretilmeli, daha sonra soyuta
ulaşılmalıdır. Soyut konuların öğretiminde somut konulardan faydalanılmalıdır.
Görsel-işitsel araçlar ve özellikle bilgisayar teknolojisindeki son gelişmeler, bu
ilkenin, öğretimin her seviye ve her ders konusunda uygulanmasını büyük ölçüde
kolaylaştırmıştır (Ergün ve Özdaş,1997).
2.1.2.4. Yakından Uzağa İlkesi
Birey, doğup büyüdüğü toplumsal çevre içinde yaşayarak gelişir ve gereksinimlerini
bu çevre içinden karşılar. Çevresiyle sürekli bir etkileşim içindedir. Büyüyüp
olgunlaştıkça en yakından en uzağa doğru çevresinde yer alan her şeyi ve tüm olup
bitenleri öğrenmek için çaba harcar.
Çocukta kronolojik anlamda zaman kavramı ise daha geç geliştiğinden, yakın zaman
olarak, çocuğun içinde bulunduğu ve yaşadığı zamandan işe başlanmalı, geçmişe ya
da geleceğe (uzağa) doğru bir öğretim söz konusu olmalıdır (Bayrak ve diğerleri,
2005, s.97).
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2.1.2.5. Tasarruf (Ekonomi) İlkesi
Öğretimde gerçekleştirilecek etkinliklerin en az maliyet, emek, zaman ve enerji ile
yapılması temeldir. Öğrenme – öğretme sürecinde savurganlıktan kaçınılmalıdır.
Bunun için öğretimde planlı ve yöntemli çalışmalara yer vermek, istenen verimi
sağlayacaktır. Öğrencilerin üretken olması için olanak yaratılmalı, her konuda
ekonomik davranmada onlara gereken rehberlik yapılmalıdır (Bayrak ve diğerleri,
2005, s.99).
2.1.2.6. Açıklık İlkesi
Bu ilke öğretim etkinliklerinde kullanılan kavram, sözcük ve açıklamaların
öğrencilerce kolay anlaşılır olmasını ve öğretimin olabildiğince çok sayıdaki duyu
organının işin içine katılmasıyla gerçekleştirilmesini öngörmektedir. Çünkü
öğretimde öğrencinin ne denli çok duyu organı uyarılırsa, öğretilmek istenenler o
denli açık ve anlaşılır olmaktadır. Amaç, öğrenmenin kalıcı olmasını sağlamaktır.
Öğretimde duyu organlarını işin içine sokarken, öğretimi kolaylaştırmada eğitim
teknolojisinin getirdiği olanaklardan da olabildiğince yararlanmanın iyi sonuç
almada öğretmene büyük katkı sağlayacağı unutulmalıdır (Bayrak ve diğerleri, 2005,
s.99).
2.1.2.7. Aktivite İlkesi
Dersin işlenmesi esnasında, sadece öğretmenin faal oluşu gerekli, ama yeterli yol
değildir. Öğrencileri de, dikkat ve heyecan açısından, diri ve hareketli tutmalıyız.
Öğrencileri derse katmak suretiyle, bu sorun kısmen aşılabilir. Soru-cevap yöntemi
uygulanarak aşılabilir (Doğanay, 2002, s.157).
2.1.2.8. Hayata (Yaşama) Yakınlık İlkesi
İçerikte ve öğrenme-öğretme sürecinde öğrenciye verilen bilgiler, öğrencinin günlük
yaşamda kullanabileceği ve yararlanabileceği türden olmalıdır. Diğer bir söyleyişle,
kullanılabilir bilginin öğrenciye verilmesi hem yaşama yakınlık ilkesiyle hem de
yansıtıcı düşünmeyle doğrudan ilgilidir. Öğretim, yaşamdan kopuk olmamalı;
yaşamdaki gerçeklerle ilgili, öğrencinin yaşamla bağlantısını koparmayan, yakın
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çevresiyle ilgili bir öğrenme yaşantısı sunmalıdır. John Dewey’e göre, eğitim yaşama
hazırlıktan öte yaşamın bizzat kendisidir. O halde, okuldaki öğretim de yaşama yakın
ve yaşamın doğrudan kendisi olmalıdır. İçerik ve etkinliklerdeki örnekler yaşamın
içinden seçilmelidir. Öğretim süresince kullanılan dil, oluşturulan sosyal ortam vs.
gerçek yaşama yakın olmalıdır. Bu aynı zamanda soyut konuların somutlaştırılmasını
sağlayacaktır. Yaşama yakınlık ilkesi; somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene ve
yakından uzağa gibi aşamalılık ilkelerinin ve açıklık ilkesinin de temelini oluşturur.
2.1.2.9. Bütünlük İlkesi
Eğitimde bütünlük ilkesi, eğitime konu olan her şeyde, uygunluk, denge, tamlık
olması gerektiğini belirtir. Bundan yoksun olan bir eğitim, birtakım sorunları da
beraberinde getirir.
Eğitim, her yönüyle bir bütündür. Çocuğun eğitimi söz konusu olduğu zaman,
bedensel, zihinsel, duygusal, toplumsal, ahlâkî ve cinsel eğitimin hepsinin
birbirleriyle ilişkili olarak bir bütün hâlinde ele alınması gerekir. Bunlardan birine
fazlaca önem ve ağırlık verilmesi çocukta bir sorunun ortaya çıkmasına neden olur.
Örneğin, zihin eğitimine önem verilen, toplumsal ve ahlâkî eğitimi dikkate
alınmayan bir çocuk, bir süre sonra toplum içinde hiç akla gelmeyecek bir
uyumsuzlukla karşı karşıya kalabilir. Zihin eğitimi de kendi içinde bir bütündür.
Algılama, dikkat, bellek de birbiriyle ilgili olarak bir bütün hâlinde çalışır. Bu böyle
iken, bunlardan birine ya da birkaçına önem verilip diğerleri ihmal edilirse, yine
benzer bir durumla karşılaşılabilir. Çocuk, eğitimde, böyle bir uygunluk, tamlık ve
denge içinde yetiştirildiği zaman, daha sağlıklı bir kimliğe kavuşur.
Çocuğu oluşturan bedensel, duygusal, zihinsel ve toplumsal özelliklerin uyum içinde
ve bir bütün hâlinde gelişmesi gerektiği gibi, bunlardan birindeki gelişmenin aşırı bir
boyuta ulaşmasına ya da geri kalmasına fırsat vermemek gerekir (Durmuş ve
diğerleri, 2008, s. 10-11).
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2.1.2.10. Otoriteye İtaat Ve Özgürlük İlkesi (Sosyallik İlkesi)
Eğitimin en önemli görevlerinden biri, çocukları dengeli olarak sosyalleştirmektir.
Bu sosyalleşmenin içinde anne-baba, okul yönetici ve öğretmenleri, yönetmelikler,
yasalar, toplumun manevî otoriteleri olan din, ahlâk, gelenek, töre gibi güçleri
tanımalı, saygı göstermelidir. Çünkü bu güçler toplumsal yapının direkleridir ve
çocuk da daha sonra yetişkin olduğunda bu rolleri üstlenecek, bu güçlerin temsilcisi
olacaktır.
Bunun yanında eğitim öğretim faaliyetlerinde çocuğun kendi kararlarını verebilmesi,
kendi kendini yönetmesi, kritik durumlarda özgür kalabilmenin, hür kararlar
vermenin hazzı ve sorumluluğu da verilmelidir. Okul bir takım bilgi, düşünce ve
davranış kalıpları vermeye çalışırken yapılan eğitim-öğretimin gelecek zaman için
yapıldığı ve çocuğun yetişkin olduğunda hür kararlar ve orijinal çözümler
üretmesinin

ne

kadar

hayatî

olduğu

unutulmamalıdır

(http://mimoza.marmara.edu.tr/~etemlevent/dersnotlari/OY_1_Ogretim_Ilke_Yonte
mleri.doc).
2.1.2.11. Bilgi Ve Becerinin Güvence Altına Alınması İlkesi
Öğretimin amacı, bireylere ve gruplara, seçilmiş bir takım bilgi ve becerilerin
öğretilmesi, benimsetilmesi ve onlar tarafından da diğer birey ve gruplara
öğretilmesini sağlamaktır. Yani öğretimde toplumun çıkarları, kişinin zekâ, yetenek
ve ilgilerine özen gösterildiği kadar bilgi ve becerilerin tam ve doğru öğretilmesine
de önem verilmelidir. Gerçi bilgi ve becerilerin unutulmaması ve bozulmadan
gelecek nesillere aktarılması kitap, ses ve görüntü kayıt ortamları sayesinde güvence
altına alınmıştır ama bunların gerçek hayatta tam değerlendirilmesi ve daha da
geliştirilmesi için, bu bilgi ve becerilerin yeni yetişen gençlerin beyinlerine ve
bedenlerine yerleştirilmesi gerekir.
Bir öğretim ilkesi olarak değerlendirildiğinde, eğitim öğretimin her kademesinde ve
her dersinde, bilgi ve becerilerin tekrar ve alıştırma gibi yöntemlerle "tam
öğretilmesi" hedef olmalıdır. Bu, bilgi ve becerileri güvence altına aldığı gibi,
başarıların ve daha ileri öğretimlerin de güvence altına alınması demektir. Eski
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öğretim düzenlerinin bilgileri dinî bilgiler olduğu için, bu bilgilerin bozulmadan
aktarılması için ezber metodu kullanılıyordu. Şimdiki bilgiler ise geliştirilmeye açık
bilgiler olduğu için, bu metodun kullanılmasına eskisi kadar ihtiyaç yoktur
(http://mimoza.marmara.edu.tr/~etemlevent/dersnotlari/OY_1_Ogretim_Ilke_Yonte
mleri.doc).
2.1.3. Öğretim Yöntemleri
Toplumsal yaşantı içerisinde bireye öğretme etkinliği sunan birçok yöntem, kişi ve
araç - gereç vardır. Öğretimde hangi yöntem, kişi ve araç - gerecin kullanılacağı ise
öğretimin konusu ve alanı ile ilgilidir.
Öğretimde

kullanılan

çeşitli

öğretim

yöntemleri

şu

şekilde

sıralanabilir

(Küçükahmet, 2001, s.75):
1. Anlatım Yöntemi
2. Soru-Cevap Yöntemi
3. Problem Çözme Yöntemi
4. Gösteri (Demonstrasyon) Yöntemi
5. Gözlem Gezisi Yöntemi
6. Rol Oynama Yöntemi
7. Örnek Olay İncelemesi Yöntemi
8. Grup Tartışması Yöntemi
9. Benzetişim Tekniği
10. İşbaşında Eğitim
11. Ekiple Öğretim
12. Programlı Öğretim
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13. Mikro Öğretim
2.1.4. Öğrenme Kavramı
Öğrenme,

değişik

biçimlerde

tanımlanmakla

beraber,

psikologların

çoğu

öğrenmenin, bireyin çevresiyle etkileşim kurması sonucu oluştuğu ve bireyin
davranışlarında değişiklik meydana getirdiği görüşünde birleşmektedirler.
Bireyin çevresiyle etkileşim kurması, çevresindeki uyarıcıları duyu organları
yardımıyla alarak onlara bir tepkide bulunmasıdır.
Öğrenme genellikle kendiliğinden ve yönlendirilmiş olmak üzere iki türlü meydana
gelmektedir.
2.1.4.1. Kendiliğinden Öğrenme
Bireyin kendi kendine yaptığı bir eylem ya da yaşantı sonucu meydana gelen
davranış değişiklikleri kendiliğinden öğrenme olarak kabul edilebilir. Bireyin günlük
yaşantısında gösterdiği davranışların büyük bir kısmı kendiliğinden öğrenmenin
ürünleridir. Kendiliğinden öğrenme kasıtlı ya da kasıtsız olabilir. Ancak öğrenmeyi
sağlayıcı yaşantıyı oluşturan kimse bireyin kendisidir.
2.1.4.2. Yönlendirilmiş Öğrenme
Yönlendirilmiş öğrenmede öğrenmeyi sağlayacak ortamı yaratan bir başka kişi ya da
aracın varlığı söz konusudur. Yönlendirilmiş öğrenme, öğrenme etkinliklerinin
sonucunda meydana gelir. Öğrenme, öğreten kişi ya da aracın yardımıyla gerçekleşir.
Sınıf içindeki öğretmenler tarafından sağlanan öğrenme, yönlendirilmiş öğrenmeye
örnek olarak verilebilir.
2.2. Türkiye’de Coğrafya Öğretiminin Genel Nitelikleri
2.2.1. Coğrafya Nedir?
Eski Yunanca Arzın tasviri (ge, arz ve graphe, tasvir) manasına gelen coğrafya,
bugünkü anlamında, yeryüzü olayları arasındaki münasebetleri, bu olayların
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dağılışını ve bu dağılışın nedenlerini inceleyen bir ilimdir, şeklinde tarif edilebilir
(Engin ve diğerleri, 2003).
Coğrafya, tabii bilimlerle sosyal bilimler arasında yer almakta ve birleştirici bir rol
oynamaktadır. Diğer ilim dalları gibi, Coğrafya da bütün okullarda ve her sınıfta,
genel kültür dersleri olarak önemli yerini korumalıdır.

Şekil 2. Sosyal Bilgilerin Kapsamı
Kaynak: Gürhan Can v.d., Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Anadolu Üniversitesi
Yay., 1998, s.7.
KANT’ın da belirttiği gibi, hiçbir ilim dalı Coğrafya kadar insan zihni ve kültürünü
geliştiremez. Bu sebepledir ki ülkesinin millî servet kaynaklarını koruma ve
değerlendirme gereğine inanmış, ülke sorunlarının yurt ve millet yararına
çözümlenmesine içtenlikle katılan, ülke kalkınmasında severek sorumluluk alan,
milletlerin refah ve mutluluklarının coğrafi çevreden yararlanma derecesine bağlı
olduğunun bilincinde olan gençler yetiştirmek için coğrafya eğitimine gereken önem
verilmeli ve programlarda bu gerçekler göz önünde tutularak hazırlanmalıdır.
Sir Halford Mackinder’e göre coğrafyanın görevi doğa bilimleriyle beşeri bilimler
arasındaki boşluğu doldurmaktır. Bu görüş coğrafyanın okul programlarındaki
varoluş nedenini ortaya koymaktadır. Fakat bu alanın eğitiminin genel ve özel
amaçları, öğretim ilke ve metotlarını, araç ve gereçleri de söz konusu edilen ayrıntılı
programlar bugün bile hazırlanmış değildir.
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2.2.2. Uygulamadaki 9. Sınıf Coğrafya Programı
Programlar ulaşılacak hedefleri, bu hedeflere ulaşabilmek için seçilecek ve belli
ilkelere göre düzenlenecek içeriği, uygulanacak yöntem ve teknikleri, destekleyici
araç-gereçleri, hedeflere ne derecede ulaşıldığını gösteren değerlendirme ölçütlerini
kapsamaktadır. Türkiye’de program geliştirme çabalarına bakıldığında, çalışmaların
Cumhuriyetin ilânıyla başladığı görülmektedir. Program geliştirme etkinliklerinin
1950’li yıllardan itibaren sistemli bir biçimde yürütülmesi yolunda çabalar artmıştır
(Gözütok, 2003).
En son olarak; 2004–2005 öğretim yılında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretim
programlarında yaptığı köklü değişiklik 2005–2006 öğretim yılında uygulamaya
koyulan coğrafya öğretim programında da gözlenmektedir. Yeni öğretim programları
(constructivist) oluşturmacı / yapılandırmacı / yapısalcı olarak ifade edilen bir
yaklaşımı da ön plana çıkarmaktadır.
2005 – 2006 öğretim yılından itibaren uygulamaya konan yeni coğrafya programı
“öğrenme alanları”, “kazanımlar” ve bu kazanımların gerektirdiği “beceriler”
ekseninde şekillendirilmiştir. Eski programlara kıyasla daha fazla açıklamalı
bilgilerin verildiği programda “öğrenci merkezli yöntemler” in uygulanması halinde
programın başarılı olacağına vurgu yapılmaktadır. Eski programda olduğu gibi, her
sınıf ve düzeyde farklı adlar altında coğrafya dersleri yerine, bütün sınıf ve okullarda
sadece “coğrafya” adı ile derslerin okutulması benimsenmiş, ancak ders
içeriklerinde coğrafyanın farklı alanlarına ağırlık verilmesi yoluna gidilmiştir.
Öğrenme alanı, kazanım ve beceri temelli olarak şekillendirilen coğrafya programı
bütün okul türlerinin 9. sınıflarında zorunlu, diğer sınıflarda ise okul türleri ve
alanlara göre seçmeli ya da zorunlu dersler olarak okutulmaktadır.
Eski programdan farklı olarak, 9. sınıf coğrafya dersinde, 1. dönem yine Genel Fiziki
Coğrafya konuları ağırlık kazanmasına rağmen, 2. dönem “Türkiye Bölgeler
Coğrafyası” yerine, “Beşeri Sistemler”, “ Mekânsal Bir Sentez: Türkiye”, “Küresel
Ortam: Bölgeler ve Ülkeler” ile “Çevre ve Toplum” öğrenme alanları
yerleştirilmiştir.
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Yeni Coğrafya Dersi Öğretim Programı’nın genel amaçları on üç madde altında
toplanmıştır (MEB, 2005, s.13). Buna göre; Coğrafya Dersi Öğretim Programı ile
öğrenci;
• Coğrafyanın kavramsal ve kuramsal çerçevesini kavrayarak coğrafî bilginin
oluşum sürecinde başvurulan araştırma ve sunum tekniklerini kullanır.
• İnsan – doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafî sorgulama becerileri kazanır.
• Evrene ait temel unsurları yaşamla ilişkilendirir.
• Doğa ve insan sistemlerinin işleyiş ve değişimini kavrar.
• Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerlere
(doğa ve insanın ürettikleri ve biriktirdikleri) sahip çıkma bilinci geliştirir.
• Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci geliştirir.
• Doğa ve insan sistemlerinin ürettiği değerlerin uyumlu birlikteliği ve
sürekliliği için mekânsal planlamanın önemini kavrayarak insan ve doğa
kaynaklarının kullanımında “tasarruf bilinci” geliştirir.
• Mekânsal süreçlerin yerel ve küresel etkileşim içinde olabilirliğini irdeler.
• Kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılınmasının önemini kavrar.
• Doğal afetler ve çevre sorunlarını değerlendirerek korunma ve önlem alma
yollarına yönelik uygulamalar geliştirir.
• Ülkelerin oluşturdukları bölgesel ve küresel düzeyde etkin olan, çevresel,
kültürel, siyasi ve ekonomik örgütlerin coğrafî açıdan uluslar arası
ilişkilerdeki rolünü kavrar.
• Bölgesel ve küresel ilişkiler açısından Türkiye’nin konum özelliklerini
kavrayarak sahip olduğu potansiyellerle coğrafî bir birikim ve sentez ülkesi
olduğunun bilincine varır.
• Coğrafî değerlerin “vatan bilincinin” kazanılmasındaki önemini özümser.
Yeni coğrafya programında öğrencilerin öğretme-öğrenme sürecindeki etkinliklere
aktif bir şekilde katılması beklenmektedir. Öğrencilerin etkinliklere etkin bir şekilde
katılmalarının aktif öğrenme modeli ile sağlanabileceği belirtilmektedir. Aktif
öğrenmenin kuramsal temelleri yapılandırmacılığa ve onun öğrenme alanındaki
versiyonu olan bilişselliğe dayanır. Gerek yapılandırmacılık gerekse de bilişselcilik
öğretim süreciyle değil, öğrenme süreciyle ilgili açıklamalar ve önermelerde
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bulunmaktadır. Örneğin, bu kuramlar öğrenme sürecinde bilginin yapılandırılmasının
hangi anlama geldiğini ve ne kadar önemli olduğunu açıklar. Ancak, öğrenene bilgiyi
yapılandırabilmesi için hangi fırsatların verilmesi gerektiğine değinmezler (Bulut,
2006, s.85).
Yeni coğrafya programının başka bir özelliği de bireysel eğitime vurgu yapmasıdır.
Farklı biyolojik yapılara sahip olan ve farklı çevrelerden gelen bireylerin olaylara
bakış açısı ve onları yorumlayışı birbirinden farklıdır. Bu farklılıklar bireylerin
geçmişteki yaşantıları, ilgileri, yetenekleri, öğrenme biçimleri vb. birçok özelliğinden
kaynaklanmaktadır. Bu durum sınıf ortamına da yansımaktadır. Öğrencilerin girişteki
özellikleri farklı olduğu için, öğretme öğrenme süreçlerindeki konumları ve bu
süreçlerin sonundaki başarı durumları da farklılık göstermektedir (Açıkgöz, 2003,
s.33).

2.2.3. Türkiye’de Coğrafya Öğretimi
Ülkemizde coğrafya dersine çok vurgu yapılması ve üzerinde durulması normaldir.

Türkiye’de coğrafya öğretimindeki yanlışlıklar aşağıdaki gibi gösterilebilir (Şahin,
2001, s. 24).
1. Fakültelerdeki Yanlış Yapılanma
2. Yanlış Öğretim
a) Coğrafyayı Yanlış Kavrama ve Coğrafyaya Yanlış Yaklaşım
b) Konulara Uygun, Güncel ve Geçerli Örnekler Verilmemesi
c) Müfredat Programları
d) Amaca Uygun Olmayan Öğretim
e) Uygulanan Öğretim Yöntemleri
f) Coğrafi Bölge ve Bölüm Esasına Göre Öğretim Yapılması
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g) Sehven Yapılan Yanlışlıklar
h) Türkçe’nin Yanlış Kullanımı
ı) Yanlış Bilgi Aktarımı
3.Milli Eğitim Bakanlığı İlk ve Ortaöğretim Müfredat Programı
4. Dershaneler ve Üniversite Giriş Sınavları
Öğrenme ve öğretme kavramları içinde uygulanan yöntemlerin bazıları coğrafya
öğretimi için de geçerli sayılabilir. 2005 Coğrafya Öğretim Programıyla, derslerde
kullanılan araç-gereç ve materyallerin, ders kitaplarının, öğrenme ortamlarının,
öğretmen, öğrenci, okul yöneticileri ve velinin rolü, yeri ve sorumluluğu değişmiştir.
Çünkü yapılandırmacı yaklaşıma göre “öğrencilerin aktif şekilde bilgiyi oluşturması,
yorumlaması ve ön bilgilerine göre yeniden organize etmesi” beklenmektedir. Bu
değişim ders kitapları, öğretmenler, öğrenciler, öğrenme ortamları, okul idaresi ve
velilere dair yeni sorumluluk, rol ve ihtiyaçlar ortaya çıkarmıştır (Demiralp, 2007, s.
377).
2.2.4. Coğrafya Öğretiminde Sınıf Dışı Etkinlik Teknikleri
Öğretim sınıf ve okulda olduğu kadar, okul dışı etkinlikler yoluyla da oluşmaktadır.
Planlı ve düzenli bir biçimde yapılan etkinlikler öğrencinin yeni ve istendik
davranışlar edinmesine yardımcı olur. Bu yardımı sağlayabilmek bazı öğretim
teknikleriyle mümkün olmaktadır. Bu tekniklerden bazıları şu şekilde sıralanabilir
(Bilen, 2006):
1) Geziler
2) Gözlem
3) Sergi
4) Görüşme
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Gezi gözlem tekniği temelli “okul dışı etkinlik” in bu çalışmanın çıkış noktasını
oluşturması sebebiyle aşağıda bu teknikler açıklanacak ve bu tekniğin önemi
üzerinde durulacaktır.
2.2.4.1. Gözlem
Gözlem, belirli bir olay ya da durumla ilgili bilgi edinmek istendiği ya da bazı farklı
davranış örüntüleriyle ilgili özellikler belirlenmek istendiği zaman uygulanır.
Planlı ve düzenli bir şekilde yapılan gözlem, öğretim tekniği olarak büyük yarar
sağlar. Gözlem yoluyla öğrenciler, olayları nesneleri gerçek biçimiyle görmeyi
öğrenirler. Bu teknikler bir bütünü oluşturan unsurları detaylı bir analize tabii
tutabilirler. Böylece, gözlem tekniği yardımıyla öğrenciler sadece görmeyi değil,
gördüklerini kavramayı da öğrenirler.
Gözlem tekniği ya büyük grup ya küçük grup ya da bireysel olarak uygulanabilir.
Teknik, büyük bir grup tarafından uygulandığı takdirde gösteri, gezi ve gör-işit
tekniklerinden yararlanılabilir.
2.2.4.2. Gezi
Öğretim, sınıf ve okulda olduğu kadar, okul dışı etkinlikler yoluyla da oluşmaktadır.
Planlı ve düzenli bir biçimde yapılan etkinlikler öğrencinin yeni ve istendik
davranışlar edinmesine yardımcı olur. Bu etkinliklerden biri olan gezi, okul ve sınıf
içi çalışmaları tamamlamak, daha anlamlı kılmak amacıyla uygulanan planlı
ziyaretlerdir. Bu teknik olayları, durumları gerçek görünümüyle tanıma, takdir etme
ve bilgileri asıl kaynağından elde etmek amacıyla uygulanır. Bu teknik bir konunun
ya da ünitenin başlangıcında ve sonunda uygulanabileceği gibi, bazen bir konu
sadece gezi tekniği ile de işlenebilir. Ayrıca eğitsel gezi yeni ünitelerin eğitim
programına eklenmesini de telkin edebilir.
Bu teknik okul ve toplum ilişkilerini yakınlaştırabilir. Sınıf çalışmaları gerçek
yaşamla bağlantı kurularak, daha anlamlı ve daha ilgi çekici bir kimliğe kavuşturulur.
Geziler eğitim açısından ilginç yerlere örneğin fabrika, müze, kütüphane, sanat
galerisi, kamu kuruluşları gibi yerlere düzenlenebileceği gibi, öğrencinin üzerinde
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çalışmakta olduğu ya da yakın gelecekte çalışacağı konulara ilişkin göl, dağlık,
ormanlık gibi yerlere de düzenlenebilir (Bilen, 2006).
2.2.5. Coğrafya Öğretiminde Uygulamanın Ve Gezi-Gözlem Tekniğinin Önemi
2.2.5.1. Coğrafya Öğretiminde Genel Durum ve Sorunlar
Coğrafya dersinin amacı, öğrencilere doğal ve ekonomik çevrelerini tanıtmak ve
onlara çevreleri ile sağlıklı bir uyum kurma düşüncesi ve gücü kazandırmaktır
(Öztürk, 2008, s.13- 23). Ders programlarını incelendiğimizde, bugün okullarımızda,
coğrafya öğretimi, ilköğretim 1., 2. ve 3. sınıflarında verilen hayat bilgisi dersi ile
başlamaktadır. Hayat bilgisi dersinde işlenen coğrafya konuları, çocuğun dış
dünyasını ve kendi bulunduğu çevrenin özelliklerini algılamaya dönük bilgilerden
oluşmaktadır. İlköğretim 4., 5., 6. ve 7. sınıflarında ise coğrafya konuları, sosyal
bilgiler dersi içerisinde yer almakta olup, bu konuların daha güncel konu ve bilgileri
içerdiği, çocuğun gelişim yaşına uygun olarak, kavram ve terimlere daha az yer
verildiği görülmektedir. 8. sınıfta sosyal bilgiler dersi olmadığı için öğrenciler,
coğrafya konularını hiç işlememektedirler. Öğrenci, lise dönemi olarak bilinen 9.
sınıfta coğrafya derslerini, diğer derslerden bağımsız olarak almaya başlamaktadır.
Liselerde coğrafya dersleri, ilköğretimde hayat bilgisi ve sosyal bilgiler dersleri
içerisinde gösterilen coğrafyadan daha geniş kapsamlı ve pek çok öğrencinin o güne
kadar hiç duymadığı kavram ve terimlerle yüklüdür. Özellikle Lise 1. sınıfta öğrenci,
coğrafya dersi içerisinde, coğrafi olay ve olguları kavratmak için kullanılan kavram
ve terimler ile karşılaşmakta ve bu kavramları öğrenmek için de ezbere
yönelmektedir. Durum böyle olunca, öğrenci coğrafya derslerini bir ezber dersi
olarak görmektedir. Yine aynı şekilde, Lise 2. ve 3. sınıflarda öğretilen Türkiye’nin
fiziki coğrafyası, Türkiye’nin beşeri ve ekonomik coğrafyası, ülkeler coğrafyası
derslerinde de pek çok terim ve kavram öğretilmekte, öğrenci bu terim ve
kavramları, yabancı bir dilde kelime öğrenir gibi tanımları ezberleyerek öğrenme
yoluna gitmektedir.
Ancak coğrafya biliminde asla ezberlemek gibi bir eğitim ve öğrenme ilkesi ve
yöntemi yoktur (Turan, 2002, s.67-84). Öğretim sırasında ezberciliğe dayalı
bilgilerin çok verilmesi, coğrafyanın öğrenciler tarafından sevimsiz bir ders olarak
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görülmesine neden olmaktadır (Şahin, 2001). Açık bir şekilde ezber yoluyla yapılan
öğrenim, tam öğrenmeyi sağlamaktan epey uzak olup, Türk Milli Eğitiminin
Coğrafya, Öğretimi Amaç ve İlkelerine de ters düşmektedir. Bu nedenle coğrafya
öğretiminde kavram ve terimler öğretilirken, öğrenciyi ezbere yöneltecek
yöntemlerden mümkün olduğunca kaçınıp, onu anlamaya yöneltecek bir yöntemler
dizisi oluşturulması zorunludur (Öztürk, 2008, s. 13-23).
Gezi gözlem tekniği bu yöntemlerden bir tanesidir. Bu tekniğine yönelik coğrafya
öğretimi ile ilgili çalışmalar incelendiğinde gezi-gözlem tekniğinin önemi üzerinde
durulurken; maddi yetersizlik, zaman darlığı, sorumluluk almama isteği gibi
nedenlerle bu tekniğin en az kullanılan tekniklerden biri olduğu ifade edilir. Öztürk
(2003;81)’ün yaptığı çalışmada araştırmaya katılan 392 öğrencinin üçte ikisinden
fazlası (% 76.3) “gezi gözlem yöntemiyle öğretim yaparız” ifadesine “hiçbir zaman”
yanıtını verirken, geri kalan öğrencilerin büyük çoğunluğu da (%12.8) “nadiren”
ifadesini kullanmışlardır (Büyüköztürk, 2003). Halbuki özellikle coğrafya eğitimi
açısından gezi gözlem tekniği büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu gezi öğrencilerin;
konu hakkında ilk elden deneyim kazanmasına, yaratıcı düşüncelerinin ve dünya ile
okul arasındaki ilişkiyi kurma becerisinin gelişmesine, gözlem yapma, veri toplama
sureti ile sonuca ulaşarak yorum yapma yeteneklerinin gelişmesine katkıda
bulunacaktır (Kızılçaoğlu, 2003). Ve buna benzer geziler aracılığı ile coğrafyanın
temelini oluşturan çevre ile insan arasında ilişki kurma düşüncesinin öğrencilerde
kökleşmesi sağlanabilir.
Coğrafya, uygulamaya yönelik çalışmalar olmadan öğretilemez. Teorik olarak
aktarılan konuların soyuttan somuta dönüştürülememesi ve yaşamla gerekli bağların
kurulamaması coğrafya öğretiminin yeterince etkili olmasını etkilemektedir. Bu
amaçla yeni coğrafya öğretim programında da bu eksiklik görülerek giderilmeye
çalışılmıştır. Yeni programın ilk iki maddesine baktığımızda;
•

Program öğrenci merkezli yaklaşımları temel alır.

•

Öğrenci bilgiyi ezber yoluyla edilgen bir şekilde değil, öğrenme-öğretme
sürecine aktif katılarak öğrenir. Bilgiyi anlamlandırarak yapılandırır ve
yorumlar (MEB, 2005), ibaresi yer almaktadır.
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Öğrencilerin, teorik bilgilerin ve soyut olarak verilen kavramların, deney yöntemi
çalışmalarıyla daha iyi öğrenmeleri olasıdır. Bu durumu slogan haline getirilen “
duydum ve unuttum, gördüm ve hatırlarım, yaparım ve anlarım” deyimi çok etkili bir
şekilde özetlemektedir. Bunu gerçekleştirmek için öğrencilerin kendilerini zevkli ve
heyecanlı bir öğrenme ortamında bulmaları gerekmektedir. Bu tür ortamlarda ancak
coğrafî laboratuvarlarla sağlanabilir (Karakuş, 2006).
Liselilerin ve üniversitelilerin coğrafya konusundaki bıkkınlıkları şüphesiz öğrenimin
genel sıkıntısından ileri gelmektedir. Ama neden özellikle coğrafya dersleri söz
konusu olmaktadır. Yeni bir olguyla karşılaşılmıştır: Bu bilim dalı bugün insanı
şaşkına çeviren pedagojik uygulamalarına rağmen geçmişte belli bir ilgi
uyandırıyordu. Coğrafya kitaplarının gittikçe resimlerle süslenmesine ve magazin
dergilerine benzemesine rağmen, bu bilim dalı gittikçe artan bir sıkıntıya neden
olmaktadır (Aksoy, 2004).
Bugün coğrafya eğitiminin nasıl olması gerektiği konusunda, çalışma yapan birçok
araştırmacıya göre, coğrafya öğretiminin yanlış yapıldığı, modern öğretim
tekniklerinden yararlanılmadığı açık bir şekilde belirtilmektedir. Bu aşamada
coğrafyanın istatistikî verilerden, ülke yüzölçümlerinden, şehir isimlerinden,
nehirlerin uzunlukları gibi bilgilerden oluştuğunu düşünen insanlara, coğrafi
konuların hayatın her aşamasında işe yarayan, günlük yaşamla ilişkilendirilmesi
gereken bilgilerden oluştuğu ve uygulama ile coğrafi bilgilerin daha iyi
anlaşılabileceği anlatılmalıdır. Bunu gerçekleştirmenin tek yolu çeşitli araştırmacılar
tarafından uygulamalı çalışmalar ile etkinliği kanıtlanmış olan öğretim yöntemlerini
etkin bir şekilde kullanmaktan geçmektedir (Öztürk, 2008, s. 13-23).
2.2.5.2. Gezi-Gözlem Tekniğinin Önemi
Gezi-gözlem metodu,ortaöğretim ve lise coğrafya öğretiminde,önemli yeri olan
vazgeçilmez metodlardan bir tanesidir. Bu metodla öğrenciler, coğrafi olayları
yerinde gözler, araştırır, ilişkilendirir, değerlendirir ve sonuçlandırır. Ayrıca gezi gözlem metodunun diğer öğretim metodlarım bir arada kullanan, pekiştiren bir
üstünlüğü de vardır. Coğrafya öğretiminin bu basamağında, kısa süreli ve yakın
çevreyi konu alan araştırma gezilerinin, öğretmen ve öğrenci grubu üzerinde önemli
fayda ve katkılar sağladığı bilinmektedir (Garipağaoğlu, 2001, s.13).
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“Öğretimde gözlem, herhangi bir nesne, olgu yada olayı iyi kavramak için nesne,
olgu yada olayın türlü belirti yada koşullarını, bir plan çerçevesinde göz ya da görsel
araçlar yoluyla oluş halinde evre evre incelemek ve izlemektir” (Binbaşıoğlu, 1994).
Bir başka kaynakta gözlem şu şekilde tanımlamaktadır (Büyükkaragöz ve Çivi,
1999):
“Öğretimde gözlem, belli eğitsel sonuçları gerçekleştirmek için herhangi bir olay ya
da varlığı önceden hazırlanmış olan bir plan çerçevesinde incelemek demektir.”
“Okulda organize edilen gözleme ilişkin geziye de gözlem gezisi denir.”
Gözlem, amaçlı ve planlı bir etkinliktir. Gözlem planı hazırlanırken öğrencilerin
düşünceleri ve istekleri sorularak planlama çalışmalarına onların da katılmaları
sağlanmalıdır (Karakuş, 2006).
Gözlem bir bilim yöntemi olarak Aristotales (M.Ö. 384–322) zamanından beri
bilinmekte ise de özellikle orta çağda duyulardan geçen her şeyin karışık ve yanlış
olacağına inanıldığı için tabiattaki varlık ve olaylarla ilgili gözlem yaptırılmaz,
sadece kitaplardan öğretilirdi. 16. yüzyılda Fransız eğitimcisi Robelas, 17. yüzyılda
Çek eğitimci Comenius, İngiliz filozofu John Locke, 18. yüzyılda ise J.J. Rousseau
ve Pestolozzi’nin çabalarıyla gözlem okullara girmeye başlamıştır. Bugün ise birçok
bilim dalında uygulanan bir tekniktir.
Gözlem bir bakıma, çocukta var olan inceleme ve araştırma eğiliminin öğretimde
bilimsel biçim almasıdır. Gözlem çocuğun bilgi kazanmasına, duyu organlarının
eğitimine, zihnin gelişmesine yardım eden bir yöntemdir. Okula gelmeden önce
çocuk birçok olgu ya da olayları gözlemlemiştir. Fakat bunlar bir plan çerçevesinde
değildir. Bunlar, çok kez çocuğun zihin düzeyine de uygun düşmeyen konular
üzerinde olduğundan, eskiden olan olgu ya da olayların da okulda yeniden öğretim
amacıyla incelenmesine gerek vardır. Gözlem aracılığıyla öğrenci bitki, hayvan, taş
ve madenler gibi “doğal”; tarihi kalıntılar, fabrika, müze gibi “yapay” varlıkları
inceleyerek birçok bilgiyi doğrudan kendisi elde edebilir. Yalnız yapılan bu
çalışmaların yönlendirilmesi yapılacak gözlemden nelerin elde edilebileceği ve
gözlemin nasıl yapılacağı mutlaka öğrencilere kazandırılmalıdır.
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Gözleme konu olan şeyler nesnelerle, olgular ve bunlar arasındaki ilişkilerdir. Nesne
doğal çevrede bulunduğu şekliyle incelenebileceği gibi, bunlardan sınıf ya da
laboratuvar ortamına taşınabilenlerinden getirilip okulda da incelene bilinir. Olgu ise
evrende yer alan, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak gözlenebilen her hangi bir
oluşum ya da değişikliklerdir. Örneğin, kar yağışı, rüzgâr, güneş tutulması gibi.
Bunların gözlenmesi eğitim açısından son derece önemlidir (Karakuş, 2006, s.54).
Bir başka kaynakta ( Doğanay, 1993) deney metodunun aslında coğrafyaya hiç de
yabancı olmadığını, aksine birçok konuda uygulamasının mümkün olduğunu
savunulmaktadır. Buna göre deneysel metodun başlıca amaçları:
1. Bilimsel bir gerçeği gözlemek veya göstermek.
2. Bir varsayımı (hipotezi) ispatlamak.
3. Bilimsel bir yasayı doğrulamak için olayı tekrar oluşturmak.
Dikkat edilirse deneysel metotta varılmak istenen bu üç grup amaçtan üçüncüsünün
coğrafyada denenmesi pek mümkün değildir. Oysa bilimsel bir gerçeği gösterme ya
da bir varsayımı ispatlamaya yönelik amaçlar; özellikle akademik nitelikteki
coğrafya araştırmalarının temel amacıdır.
Demek ki coğrafya öğretim metotları arasında, büyük ölçüde deney vardır. Bir farkla
ki, bazı coğrafî olayları yeniden oluşturma şansına sahip değiliz. Bir kısım olaylar
(rüzgâr, yağışlar, depremler, volkan püskürmeleri gibi) her an cereyan edebilirler ve
iyi bir gözlemci olan coğrafyacı bunun sonuçlarını gözler.
Aynı şekilde bir varsayımı ispatlamak, coğrafî düşüncede de vardır. Örneğin, bir
sanayi bölgesinin nüfus çekmesi ve yoğun nüfus barındırması, oluşmuş sanayi
bölgelerinin, önceki ve sonraki durumları ortaya konularak denenebilir. Bu deneme,
aynı zamanda bir varsayımı ispatlamaktır.
Akademik düzeyde coğrafî araştırmaların esasını oluşturan bu metot şartlar ve
imkânlar ölçüsünde, orta öğretim coğrafya öğretiminde de uygulanabilecek çok
yararlı bir metottur (Doğanay, 1993, s. 127).
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Gözlemin öğretimdeki rolü şu şekilde belirtilebilir (Büyükkaragöz, 1999, s. 91):
1. Öğrenciler doğrudan doğruya bilgi edinirler.
2. Bilimsel inceleme ve araştırmayla ilgili bir takım temel beceri kazanırlar.
3. Soyut olarak öğrendikleri ile somut durumlar arasında ilişkiler kurarlar.
Gözlem tekniğinin faydaları şu şekilde sıralanmıştır:
1. Öğrencilerin eşya, olay ve varlıkları gözlemlemesiyle doğrudan doğruya bilgi
edinmelerini sağlar.
2. Öğrenciler yakın çevrelerini daha iyi tanıma imkânı elde ederler.
3. Ders konularının ele alınmasında çevredeki çeşitli kaynaklardan yararlanılmasına
fırsat sağlar.
4. Daha çok duyu organının öğrenmeye katılmasını sağlar.
5. Öğrencilere bilimsel araştırma ve incelemeyle ilgili temel becerileri kazandırır.
6. Öğrencilere gerçek ve hayati bilgiler kazandırır.
7. Öğrencilerin iyi bir gözlemci olmalarını sağlar.
Gözlem tekniğine, üniteler işlenirken ünitelere paralel olarak başvurulmalıdır. Bu
şekilde kuramsal bilgilerle gözlenecek nesneler arasında anlamsal ilişkiler
kurulabilir. Kuramsal bilgiler daha kalıcı bir nitelik kazanırlar. Fakat bu, duruma
göre, ünite öncesi ya da sonrasında da gözlem yapılabilir. Gözlem ideal olarak, doğal
koşullar içinde ya da bu koşullara yakın ortamlarda yapılmalıdır. Gözlem hem sınıfça
hem de bireysel olarak yapılabilir. Sınıfça yapılan gözlemlere “eğitsel ders
gezintileri” denir (Hesapçıoğlu, 1994).
Gözlemin öğretim etkinliklerine bağlı bir ihtiyaçtan doğması gerekir. İhtiyaçtan
doğmayan ve amacı tarafından açık ve iyi biçimde anlaşılmayan gözlemler çok az
yarar sağlayacaktır. Gözleme başlamadan önce bir hazırlık yapılmalıdır. Bu amaçla
öğretmen gözlem yerini önceden görmeli, nelerin gözleneceğini belirtmeli,
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gerektiğinde konuyu daha iyi anlatacak insanlarla görüşmeli, en uygun zamanda
öğrencilere gözlem yaptırmak üzerine gerekli tedbirleri almalıdır. Gözlem planı
hazırlanırken öğreten, gözlem konusunu belirterek konu hakkında öğrencileri
bilgilendirmeli. Gözlemin nasıl yapılacağı, gözlem sırasında nasıl bir yolun takip
edileceği ve gerekli hazırlıkların ne şekilde gerçekleştirileceği konusunda bilgi
vermelidir (Büyükkaragöz, 1999, s. 93).
Gözlemden sonra mutlaka bir değerlendirme yapılmalıdır. Değerlendirme gözlem
yerinde yapılabileceği gibi sınıfta da yapılabilir. Ama yerinde yapılmasında fayda
vardır. Çünkü anlaşılmayan konuların tekrardan gözlenmesi mümkün olabilir. Ayrıca
öğrencilerden gözlem raporu da istenebilir.
Gözlem Çeşitleri:
1. Yapılış biçimine göre gözlem.
a) Doğrudan doğruya gözlem: burada insanın bizzat kendi gözleri ile arada
hiçbir araç bulundurmadan gözlemesi söz konusudur.
b) Araçlı gözlem: Gözlemin bir araç yardımıyla yapılmasıdır. Örneğin;
mikroskop.
2. Yapıldığı yere göre gözlem.
a) Okul dışında, tabii çevrede yapılan gözlem: Böyle bir gözlem için okul
dışında tabii gezilere ihtiyaç vardır.
b) Okulda, sınıfta ya da kültürel çevrede yapılan gözlem: Laboratuvarda,
bahçe ya da gözlem istasyonunda yapılabilir.
3. Süreye göre gözlem.
a) Sürekli gözlem: Olayın başından sonuna kadar aralıksız gözlemlenmesi ve
sonucun belirlenmesidir.
b) Zamanı gelince yapılan gözlem: Sözgelimi bir fabrikanın işleyişini belli bir
tarihte incelemek.
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c) Periyodik gözlem: Sürekli ve zamanı gelince yapılan gözlemlerin birlikte
yürütülmesidir. Bir olay veya oluşun başlangıcından, bitimine kadar belli
aralıklarla yürütülmesidir.
Sınırlılıkları:
1. Çok vakit almakta ve pahalıya mal olmaktadır.
2. Okul dışında yapılan gözlemler öğretmene yasal sorumluluklar yüklemektedir.
3. Gözlem yerine gidiş-dönüşte bazı güçlükler ortaya çıkabilir.
4. Konularına göre gözlemin yapılacağı uygun bir yer bulunabilmesi ve gözlemin
organizasyonu zordur.
5. İyi planlanmazsa boşuna zaman kaybından öteye gidemez.
6. Öğrencilerin gözlem süresince güdülenmesi ve konuya yoğunlaşmaları
konusunda güçlükler ortaya çıkabilir.
7. Özellikle okul dışı yapılan gözlemler çok zaman aldığı için en çok birkaç defa
yapılabilir. Bu zorunluluktan dolayı birçok konunun aynı anda gözlemlenmesi
yoluna itecektir ki, bu da tam olarak konuların anlaşılmasını engelleyebilir.
Deney yönteminin öğrenmedeki başarıyı artırdığı yapılan birçok çalışma ile
kanıtlanmıştır. Bir kaynakta yapılan “What is the Purpose of this Experimend? Or
Can Students Learn Something from Doing Experiments ?” isimli araştırmada
öğrenciler deney yaparak bir şey öğrenebilirler mi? sorusunun karşılığını aramışlardır
(Hart ve diğerleri, 2000, s. 655- 675). Austuralya- Melbourne’de Katolik Kız
Lisesi’nde hepsi kızlardan oluşan 10. sınıf öğrencilerine uygulama yapmışlar ve
laboratuvar

çalışmaları

ile

bilimsel

içerik

bilgilerinin

geliştirilebileceğini

bulmuşlardır.
1996’da yapılan bir çalışmada laboratuvar programına dayalı fen öğretimi
araştırılmıştır. Pensilvanya da Olney Lisesi’nde yapılan bu çalışmada öğrencilerin
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fen bilgisinde laboratuvar çalışmalarının öğrenci başarı seviyesini yükselttiğini tespit
edilmiştir ( Freedman, 1996, s. 343- 357).
Bir başka çalışmada, güneybatı Amerika’da kırsal ortaokullardan 16 tane sekizinci
sınıf öğrencisi üzerinde araştırma yapılmıştır Araştırmada erozyon konusu deneysel
bir çalışma ile anlatılmıştır. Çalışma sonucunda deneysel çalışmaların ve laboratuvar
raporu yazma sırasındaki düşünce süreçlerinin bilim öğrenmede çok önemli olduğu
ortaya koyulmuştur.
Bir başka yapılan çalışmada (Hofsteın ve Lunetta, 1982, s.201-217), laboratuarların
fen bilimleri öğretiminde rolünü araştırılmışdır. Bu araştırmada laboratuvarın fen
öğretimi için etkili bir yöntem olduğu belirtmişlerdir araştırmacılar.
Görüldüğü üzere bu tür çalışmaların daha çok fen bilimleri alanlarında yapıldığını
görüyoruz. Ama bizimde bu konuda yaptığımız daha önceki çalışmada, iklim
konuları için tasarlanan çeşitli deneylerin coğrafya öğretiminde öğrenci başarı
düzeyini artırdığı da ispatlanmıştır (Karakuş, 2006).
Deney Yöntemine dayalı öğrenme, coğrafya derslerinde daha büyük gruplarda uzun
süre uygulanabilir. Bunu uygulamak için pilot okullar seçilerek gerekli ortamların
hazırlanması ve öğretmenlerin bu konuda önceden eğitilmeleri gerekmektedir.
Deneysel gözlem, öğrencilerin coğrafya dersinin iklim ünitesindeki verimliliğini
artırma konusunda, öğretmen merkezli öğretim yöntemlerinden daha etkilidir. Deney
yönteminin coğrafya derslerinin farklı ünite veya konularında da uygulanması
önerilir.
Deneysel gözlemlerin coğrafya derslerinde uygulanabilmesi için, coğrafya
laboratuarlarına ihtiyaç vardır. Okullarımızdaki laboratuar düzenekleri ve laboratuar
olarak kullanılan derslikler bunun için oldukça yetersizdir. Bu laboratuarların
yeniden düzenlenerek, çağdaş coğrafya eğitimine cevap verebilecek duruma
getirilmesi gerekmektedir.
Deneysel gözlem sadece okul içerisinde kullanılan bir yöntem değildir. Öğrencilerin
okul dışında da aktif olmasını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemin kullanılmasıyla
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öğrenci, okul dışında da coğrafî bilgiye ulaşmayı öğrenecek ve coğrafyanın yaşamın
bir parçası olduğunun farkına varacaktır.
Coğrafya

derslerine

ilginin

artması

için

okul

bahçesinde,

öğrencinin

faydalanabileceği küçük gözlem istasyonları oluşturulabilir. Bu istasyonlarda iklimle
ilgili kayıtlar tutulabileceği gibi, çeşitli coğrafya konularına ait bilgilerin ve
istatistiklerin çözümü yapılabilir.
2.3.

Coğrafya Eğitiminde Ve Farklı Alanlardaki Eğitimlerde Yapılan
Çalışmalar

Literatürde coğrafya ve farklı alanların eğitimi ve öğretimi ile ilgili yapılmış,
denenmiş çeşitli teknikler mevcuttur. Bunlardan bir tanesi coğrafya eğitim ve
öğretiminde fotoğrafın öneminin vurgulandığı ve 2002 yılında yapılan çalışmadır
(Üçışık ve diğerleri, 2002). Bu çalışmada fotoğrafın eğitim ve öğretimdeki rolünü
belirlemek için deney ve kontrol grupları oluşturulmuş, öğrencilerin akademik
başarılarını tespit için ön test-son test uygulanmıştır. Bu araştırmadan elde edilen
bulgulara göre coğrafya öğretimi dersinde fotoğraf ve resimlerin kullanılmasının
öğrencilerin akademik başarısını olumlu yönde etkilediği anlaşılmıştır. Coğrafya
öğretiminde harita, model küre, fotoğrafın yanı sıra, dia, grafik ve bunların
sunumlarını gerçekleştirmek amacıyla video, slayt makinesi tepegöz ve bilgisayar
gibi teknolojik gereçlere ihtiyaç vardır. A.B.D. Texas Üniversitesi'nde Philips
tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre zaman faktörü sabit tutulduğunda
hatırlama şu yüzdelerle olmaktadır. İnsanlar okuduklarının % 10'unu, duyduklarının
% 20'sini, gördüklerinin % 30'unu, hem görüp hem duyduklarının % 50'sini, görüp
işittikleri ve söylediklerinin %90'ını hatırlamaktadır. Bu bağlamda coğrafyada görsel
materyalin ve fotoğrafın öğrenime katkısı açıkça ortaya çıkmaktadır. Coğrafya
dersinin konulan ağırlıklı olarak uygulamaya ve gezi-gözleme dayalıdır. Ancak
mevcut okul yönetmeliklerinde bu tür faaliyetleri kolaylaştıncı maddelerin
bulunmaması, öğretmen ve öğrencilerin maddi imkansızlıklan gibi sebeplerle
coğrafya dersi kapalı sınıf ortamına mahkum olmaktadır. Bu durumda öğrenci tabiata
gidemiyorsa tabiatı sınıf ortamına taşımak gerekecektir ki fotoğraflar bunun en iyi
şekilde başaracak ders gerecidir. Oluşturulan fotoğraf arşivinin sınıf ortamında
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sunumunun yapılabilmesi için tepegöz, slayt makinesi, opak projeksiyon makinesi
veya bilgisayara bağlı bir projektör kullanılabilir ve böylece bütün öğrencilerin tek
bir resim üzerinde odaklanması sağlandığından öğretmen sunumu ve açıklamayı
rahatlıkla yapabilir. Bu araştırmanın bulguları doğrultusunda özetle bulunan sonuçlar
ve öneriler;
1. Coğrafya derslerinde başta fotoğraflar olmak üzere görsel materyallere daha çok
yer verilmelidir.
2. Sınıf ortamında fotoğrafların ve dialann slayt projektörü, tepegöz veya projektör
vasıtasıyla gösterilerek öğrencilerin derse dikkati çekilerek coğrafyaya ilgileri
arttırılabilir.
3. Coğrafya öğretmeni adaylarının üniversite öğrenimleri boyunca öğretim
elemanları tarafından sık sık uygulama gezilerine çıkarılmaları sağlanarak arşiv
oluşturmalarına imkan tanınmalıdır.
4. Coğrafya ders kitaplarındaki fotoğrafların güncel ve yüksek baskı kalitesine sahip
olmalarına dikkat edilmelidir.
Bir başka çalışma ise Soner Aladağ tarafından 2008 yılında yapılmış olan ilköğretim
matematik öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik
başarısına etkisi çalışmasıdır (Aladağ, 2008, s.157–170). Bu çalışma, matematik
öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin
akademik başarılarına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmada,
deneysel araştırma yönteminin, öntest-sontest kontrol gruplu deseni kullanılmıştır.
Deney grubunda 4 hafta boyunca matematik dersi proje tabanlı öğrenme yaklaşımına
göre işlenmiştir. Kontrol grubunda ise bu sürede matematik dersi sınıf içi ders
anlatımına göre işlenmiştir. Araştırmaya katılan gruplara, başarı ölçeği öntest ve
sontest olarak uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde “t-testi” kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda, işlem öncesi uygulamada deney ve kontrol gruplarının
başarıları arasında anlamlı bir farkın olmadığı; ancak işlem sonrasında istatistiksel
olarak proje tabanlı öğrenme yaklaşımının uygulandığı deney grubu lehine anlamlı
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bir farkın olduğu görülmektedir. Araştırma sonucu elde edilen bulgulara dayalı
olarak aşağıdaki öneriler getirilmiştir:
1. Proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin matematik başarısını arttırdığından proje
tabanlı öğrenme yöntemine ilköğretim müfredatında daha fazla yer verilmesi ve
içeriğin bu yönde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
2. Bu araştırmada matematik dersinin grafikler, dört işlem ve kesirler konusu
üzerinde proje tabanlı öğrenme yönteminin etkiliği incelenmiş bu araştırmadan
sonra yapılacak diğer çalışmalarda da matematiğin diğer konuları ele alınarak
araştırma yapılması konunun tam olarak etkisini ortaya koyacağından
önerilmektedir.

Proje

tabanlı

öğrenme

yönteminin

ilköğretim

birinci

kademesinde ki bazı derslerde ve tüm sınıflar düzeyinde öğrenci başarısına olan
etkisine bakılması önerilmektedir.
3. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımını araştırmanın da ortaya koyduğu üzere
öğrenilen bilgilerin kullanımını sağladığı ve bilginin öğrenci için daha anlamlı bir
hale geldiği bir yapı oluşturmaktadır. Bu yaklaşımın uygulanması öğrenilen
bilgilerin kullanılması ve bilginin öğrenci için anlamlı hale getirilmesini
sağlayabileceğinden ötürü bu alanda yapılan çalışmaların sayısı artırılarak eğitim
sistemimizde uygulanabilirliği yönünde bulgular toplanmalıdır.
4. Sınıflarda uygulayıcı konumunda olan öğretmenlerinin matematik dersinde bu
konuda yeni yaklaşımlardan haberdar edilerek iş başındakilere hizmet içi eğitim
yoluyla, bunun yanında henüz mezun olmamış öğretmen adayı olarak yetiştirilen
Sınıf

Öğretmenliği

Bölümü

öğrencilerine

müfredatta

yapılacak

etkin

değişikliklerle öğretilmesi önerilmektedir.
Coğrafya öğretiminde buluş yoluyla öğretime ilişkin bir uygulamayı Osmanlı
Devleti’nde görmekteyiz. Halil Tokcan ve Şahin Oruç tarafından 2009 yılında,
yirminci yüzyıl Osmanlı Dönemi Coğrafya öğretiminde yaşanan gelişmelere ve bu
dönemde öğrenci merkezli öğretime verilen değeri ortaya koymak için yapılmıştır ve
öğrenci merkezi öğretim stratejilerinden buluş yoluyla öğretime örnek olarak yapılan
bir ders planına da yer verilmişti ( Tokcan ve Oruç, 2009, s. 1013–1024). Osmanlı
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devleti’nde yenilik ve ıslahatların hayata peş peşe geçirildiği dönem olan II.
Meşrutiyet yıllarında eğitim öğretim alanında da günümüz açısından önemli
sayılacak faaliyetlerde bulunulmuştur. Bu dönemde özellikle deney ve gözlemden
yararlanılarak düşünmeye ve kendi kendine sonuçlar çıkarmaya yarayan “buluş
stratejisi” savunulmuş bunun yanında sunuş stratejisi de kullanılmıştır. Bu
araştırmada yer alan ders örneğinin bir uygulaması olan Buluş Yoluyla öğretimin
1960’lı yıllarda Bruner tarafından geliştirilmiş fakat Bruner tarafından ortaya
çıkarılmamıştır. Çünkü bu yaklaşım/yöntem Osmanlı devletinin son döneminde
açılan Öğretmen okulunun uygulama sınıflarında uygulanıyordu. Buluş yoluyla
öğretim Jerome Bruner tarafından 1960’lı yıllarda geliştirilmiştir. Bruner, öğretme ve
öğrenme sürecini konu alan bir çok kitap yazmıştır. Bu kitaplarında, öğrenmede konu
alanı yapısını anlamanın önemini vurgulamıştır. Bu yapıyı doğru anlayabilmenin
yolunun ise, bireyin öğrenmede aktif olması ve buluş yapması olduğunu
savunmuştur. Ayrıca, öğrenmede tümevarım, usavurma yolunun üstünlüğünü
benimsemiştir. Bruner, 1960 ve 1970’li yıllarda, öğrencilerin sınıfta daha bağımsız
ve girişimci olarak hareket etmeleri gerektiği konusunda dünyayı etkilemiştir. Bu
bakımdan görüşleri Piaget’ye benzemektedir. Her ikisi de öğrenci merkezili öğretmeöğrenme sürecini savunmaktadır.
Buluş yoluyla öğretimin temel özellikleri şunlardır;
1. Öğrenciler konunun temel yapısını tümevarım yoluyla keşfederler. Bu amaçla
öğretmen öğrencilere çok fazla örnek sunmalıdır. Öğrenci bu özel örneklerdeki
benzerlik ve farklılıkları gözleyerek, inceleyerek genel yapıyı keşfeder.
2. Öğretmen ilke bulduracak, nedenini, niçinini, niyeyi vb. bulduracaksa, bunlarla
ilgili uygun en az iki üç örneği sınıfa getirmeli; öğrencilere dağıtmalı; ya tahtaya
çizmeli; yazmalı; ya da yansılarla göstermelidir (Sönmez, 2001).
3. Verilecek örnekler basitten karmaşığa doğru, öğrencinin merakını sürdürecek;
konunun zorluğu nedeniyle öğrenmekten vazgeçmesine neden olmayacak şekilde
sıralanmalıdır. Önce basit örnekler, sonra karmaşık örnekler verilebilir. Ancak
yine de arada bir öğrenciye, başardığını gösterecek kolay örnekleri vermek,
öğrencinin öğrenme çabasını sürdürmesine yardım eder (Senemoğlu, 2004).
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4. Öğrenme aktif katılımla gerçekleşir. Öğrenmeyi harekete geçirmek için
güdülemek gerekir. Öğrenmeyi güdüleyen en önemli etmenler merak, başarılı
olma ve birlikte çalışmadır. Bu nedenle öğretim öğrencide merak uyandırack bir
soruyla başlanmalı; öğrencinin başarılı olması için ona rehberlik etmeli ve küçük
grupla öğretim yöntemleri kullanmalıdır.
5. Öğretmen, bu stratejide hiçbir açıklamada (ipucu hariç) ve anlatımda
bulunmamalıdır.
Yalnız yol gösterici olmalıdır. Doğru cevabı öğren bulacağından dolayı, öğretmen
tutarlı bir orkestra şefi gibi olmalıdır.
6. Öğrenmede içsel pekiştireçler önemli rol oynar. Öğrencinin öğrenme işinde
başarılı olması, bir problemi kendi başına çözmesi, yeni bilgiyi kendi kendine
bulması pekiştireç rolü oynar. İlkeyi nedeniyle, niçiniyle, nasılıyla bulduktan
sonra, öğrenciden bunlara uygun düşen yeni örnekler istenmelidir.
7. Buluş yoluyla öğrenmenin başlangıç aşamalarında, öğrenciler hemen genelleme
ya da tanımlama üstünde odaklaşamayacağından cevapları çok yönlülük gösterir.
Bu nedenle buluş yoluyla öğretimi planlarken zaman faktörünü dikkate almak ve
bu yolla öğrenmenin gerçekleştirilebileceği konulara daha fazla zaman ayırmak
gerekir. Ders planı görüldüğü gibi buluş yoluyla öğretime uygun olarak
öğrencilerin bilgilerini yeni durumlara uygulaması yani bilgilerin transferini
sağlamak için öğretmenin öğrencilerin kendi odalarının planlarını çizip
getirmelerini istemesiyle son buluyor. Halbuki günümüzde bile pek çok öğretmen
sadece derste yapılan faaliyetleri yazılı yoklamalarda aynen sorarak öğrencinin
bilgiyi transfer etmesini değil ezberlemesini sağlıyor. Ders planı bu bakımdan da
günümüz öğretmenlerine bir ışık tutmaktadır.
Yüksel Göğebakan tarafından 2008’de yapılan bir çalışmada Sanat Tarihi
Öğretiminde Gösteri Yöntemi İle Gezi-Gözlem Yönteminin Bilginin Kalıcılığı
Açısından Karşılaştırılması- (Eski Malatya Ulu Cami Örneği) ele alınmıştır
(Göğebakan, 2008, s.197–220). Bu çalışmada sanat tarihi öğretiminde kullanılan iki
yöntemin (sunugösteri yöntemi (demonstrasyon) ve gezi-gözlem yöntemi) bilginin
kalıcılığı açısından mukayesesi yapılmıştır. Bu kapsamda Malatya İnönü Üniversitesi
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Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü üçüncü sınıf öğrencilerine Eski
Malatya Ulu Camisi sunu ve gezigözlem yöntemi uygulanarak tanıtılmıştır. Yapılan
ön test ve son testlerle de bilginin kalıcılığı ve sözü geçen iki uygulamanın bu
kalıcılığa etkisinin farkı tespit edilmeye çalışılmıştır. öğrenme yaşantılarına en uygun
olanı tespit etmek eğitimcinin görevleri dahilindedir. Ortaya konulan bu yöntemlerle
yapılan uygulamalar göstermiştir ki öğrenciler yalnızca işittikleri şeyleri kolayca
unutmaktadırlar. Halbuki öğrencilerin bizzat katıldıkları eğitim etkinlikleri onların
işlenen konuyu daha iyi anladıkları ve kolay kolay unutmadıklarını ortaya
koymaktadır. Öğrencilerin sınıf içerisinde pasif bir şekilde bulunması eğitim
açısından olumsuz olmasının yanında öğrencilerin istediği bir durum da değildir.
Anlatım gibi tek yönlü ve öğretmenin aktifliğine dayanan yöntemlerin tek düze
tavrının karşın; öğrenciyi etkin kılan, yaratıcılığa sevk eden, problem çözmeye
yönlendiren öğrenci merkezli yaklaşımlar eğitimsel süreç içerisinde daha iyi sonuçlar
alınmasına vesile olmaktadır. Eğer yaşam boyu öğrenen, kazanımlarını ve
becerilerini hayata geçiren bireyler yetiştirme, eğitim sistemlerinin en temel amaçları
arasında yer alıyorsa bu amacın gerçekleştirilmesi için de öğretimde kullanılan
yöntem ve tekniklerin çok iyi tespit edilmesi gerekmektedir. Günümüz öğretim
süreçlerinde, öğrencilerin düşünmelerini, araştırmalarını, bilgiyi edinme yollarını
kavramalarını, sorun çözmelerini, edindikleri bilgi ve becerileri bir şekilde geçmiş
bilgi birikimleriyle kaynaştırarak yapılandırmalarını ve bu bilgileri yaşama
geçirmelerini sağlayacak yöntem ve tekniklerin kullanılmasında fayda vardır. Bu
kapsamda yapılan araştırmalar göstermiştir ki, kullanılan yöntemlerin öğrencinin
bilgiyi hatırda tutma oranını büyük oranda etkilediği görülmektedir. Nitekim hatırda
tutmada anlatımın yüzde on seviyesinde bir katkısı var iken yaparak öğrenmenin
yüzde yetmiş beş oranında bir katkıya sahip olduğunu görmekteyiz. Bu sonuca göre
öğrencinin aktif olarak öğrenime katılması bilgi kalıcılığını artırmaktadır.
Öğrencilerin düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirici nitelikte uygun
yöntem

ve

ortam

hazırlandığında,

öğrenciler

bilgiyi

ezberleyerek

değil,

içselleştirerek kalıcı bir hale getirirler. Sanat tarihi dersinde bir konu öğrencilere
verilirken bilginin kalıcılığı açısından hangi tür yöntemlerin daha yararlı olduğunu
tespit etmeye yönelik yapılan bu çalışma sonrasında, öğrencilerin gezi-gözlem
yöntemi kapsamında eseri bire bir yerindeincelemelerinin, öğrenim sürecine büyük
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katkılar sağladığı elde edilen bulgularla tespit edilmiştir. Bununla birlikte
öğrencilerin nesneyi bire bir görerek, onun hakkında bilgi sahibi olması, bilginin
kalıcılığı açısından çok büyük yararlar sağlamaktadır. Özellikle sanat tarihinde
öğrencilerin herhangi bir döneme ait eseri incelemesi, değerlendirmesi ve
yorumlaması zaten böyle bire bir ilişkiyi zorunlu kılmaktadır. Yapılan bu çalışma
bize şunu göstermiştir ki gezi gözlem yöntemi bilginin kalıcılığı açısından oldukça
yararlı bir yöntem olarak, öğrenci başarısını olumlu yönde etkilemektedir. Yapılan
bu araştırma ile öğrencilere uygulanan ön test sorularına verilen cevaplara
baktığımızda Kontrol grubu (Sunu Yönteminin Uygulandığı Grup) öğrencileri
lehinde anlamlı bir fark olduğunu görmek mümkündür. Diğer bir ifadeyle uygulama
öncesinde kontrol grubu öğrencileri deney grubu öğrencilerine göre konu hakkında
daha fazla bilgiye sahiplerdir ve aralarında anlamlı bir fark vardır. Her iki gruba
uygulanan son testlere baktığımızda her iki grubun sorulara verdikleri doğru cevaplar
açısından anlamlı bir fark görülmemiştir. Deney grubunun ön test ve son test
sorularına vermiş oldukları cevaplara baktığımızda anlamlı bir fark görülmektedir.
Aynı duruma kontrol grubu açısından baktığımızda ön test ve son test sorulardan
alınan puanlar açısından anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. Her iki grubun son
test sorularına vermiş oldukları cevaplarda ve almış oldukları puanlarda anlamlı bir
farkın görülmediği tespit edilmiştir. Ancak her iki gruba uygulanan ön testlerden
alınmış olan doğru cevap ve puanlarda anlamlı bir fark görüldüğünden dolayı son
testteki anlamsızlık aslında deney grubu lehinde bir anlamlılığı da beraberinde
getirmektedir. Bu anlamlığı bize veren ise deney grubuna uygulanan, gezi-gözlem
yönteminin kullanıldığı, öğretim programıdır.
Öğrenciler bir eseri bire bir yerinde incelediklerinde, aktif katılımlarından dolayı,
daha fazla kalıcılığı olan bilgiye ulaşmaktadırlar. Gerek kültür varlığı-tarihi eser
statüsündeki bir eseri gerekse tıpkı basımları inceleyerek çeşitli sanat eserleri ile ilgili
kabul edilebilir doğru düşünceler edinebilir, ancak bu edinimde gerçek sanat eserinin
yerini hiçbir şey tutamaz. Bütün bunların sonucunda bilginin kalıcılığı açısından
gezi-gözlem yöntemi eğitimsel süreç içerisinde sıklıkla uygulanması gereken bir
yöntem olarak değerlendirilebilir.
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Bir başka çalışmada, Alaattin Kızılçaoğlu tarafından eğitsel amaçlan gerçekleştirmek
için okul tarafından organize edilen geziye ilişkin faaliyetlerin tümünü gezi-gözlem
tekniği kapsamaktadır (Kızılçaoğlu, 2003). Bu teknik öğrencilere gerçek dünyayı
görme imkanı tanır. Sosyal Bilgiler 6. sınıf Türkiye'miz Ünitesi Yurdumuzdaki
Kırsal yerleşmeler konusunun öğretilmesi bizzat yerinde yapılacak olan gözlemler ile
daha faydalı olacaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırmacı tarafından söz konusu
konu ile ilgili sosyal bilgiler öğretmenlerine rehberlik edecek bir gezi planı önerisi
oluşturulmuştur.
Gezi-gözlem tekniği İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında sosyal bilgiler ve
coğrafya öğretiminde uygulanabilecek çok yararlı bir tekniktir. Ancak fazla zaman
alması, maddi bir yük getirmesi ve daha farklı nedenlerden dolayı İlköğretim'de
gözlem gezisi tekniği sık uygulanan bir teknik değildir. İlköğretim okullarında
hazırlanan yıllık planlar incelendiğinde, öğretmenlere göre imkanların kısıtlı
olmasından dolayı gezigözlem etkinliklerine yönelik yeterince çalışma yapılamadığı
bilinmektedir. Aslında, öğretmen planda bu çalışmalara mutlaka yer verilmelidir.
Gezi gözlem tekniğinin uygulanmasında, öğretmenden ziyade öğrenci etkin
kılınmalıdır

(Doğanay,

1993,

s.189).

Öğretmen

rehberliğinde

öğrencilerin

oluşturdukları küçük gruplar faal bir şekilde etkinliğin her aşamasını kendilerince
oluşturması öğrenme, öğretme sürecini daha aktifleştirecektir. Öğrenci grupları; gezi
amaçlarını, araştırma problemlerini, yöntem ve tekniklerini geliştirmelidir. Gözlem
gezisi tekniğinin uygulanmasının her Sosyal Bilimler Dergisi 21 aşamasında öğrenci
aktif durumda olmalıdır. Öğretmen ise rehberlik etmeli, örnek modeller sunmalıdır.
Ufuk Karakuş tarafından ise, 2007’de yapılan bir çalışmada şunlara değinilmiştir
(Karakuş, 2007, s.1- 19): Deney yöntemi, öğrencilerin öğretim konularını laboratuvar
yada özel dersliklerde, bireysel yada gruplar halinde gözlem, deney, yaparak
yaşayarak öğrenme ve gösteri gibi tekniklerle araştırarak öğrenmelerinde izledikleri
yoldur. Deney yöntemi yerine bu arada kullanılan gözlem, deney ve gösteri gibi
teknikleri belirtmek için bazen “sezgisel metotlar” kavramı da kullanılmaktadır.
Şöyle ki eşyalardan başlayarak duyurular yoluyla yapılan öğretime sezgisel öğretim
denir. Sezgisel öğretimi gerçekleştiren deney yönetimi ve onun içinde kullanılan
gözlem, laboratuvar ve gösteri tekniklerine sezgisel yöntemler denir.
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BÖLÜM III
3. YÖNTEM
Bu çalışma, okul dışı etkinliğin, öğrencinin akademik başarısı üzerindeki etkilerini
saptamak üzere yapılan bir çalışmadır.
Uygulama,”İnsan ve Çevre” başlıklı ünite kapsamında Kocaeli ilinin Başiskele
ilçesinde bulunan Özel Erkul Tunagür Fen Lisesi’nin 9. sınıflarından A şubesinin
ikinci dönemine yönelik yapılan bir uygulamadır.
9/A şubesindeki 20 öğrenciden denkliklerinin eşit olduğu düşünülen iki öğrenci
grubu belirlenmiştir. 10 kişilik deney grubuna dokuzuncu sınıf coğrafya kitabındaki
M.E.B.’in (Milli eğitim Bakanlığı) hazırlamış olduğu coğrafya dersi genel müfredat
programının içerisindeki “İnsan ve Çevre” başlıklı ünite, okul dışında çalışma
yapılmak üzere okul dışı etkinlik olarak verilirken, kontrol grubuna ise okul dışı
etkinlik yaptırılmadan eş zamanlı olarak sadece müfredattaki “İnsan ve Çevre”
ünitesi işlenmiştir.
Uygulamaya başlanmadan önce hem kontrol grubu hem de deney grubunun 20082009 eğitim-öğretim yılı I. Dönem coğrafya ders notları, ön test denkliği olarak
kullanılmış, uygulama bitirildikten sonra ise iki gruba da aynı sorulardan oluşan
“İnsan ve Çevre Ünitesi Başarı Testi” son test olarak uygulanmıştır. Ön testten ve
son testten elde edilen bulgular karşılaştırılmış, sonuçlarla ilgili olarak uygulamanın
değerlendirilmesi yapılmıştır.
Dünya geneli ve İzmit özelinde yapılmış olan bu etkinlik “İnsan ve Çevre” ünitesi ile
birlikte değerlendirilmiş, çalışma beraberce paylaşılmıştır.
3.1. Problem Cümlesi
Ortaöğretim Coğrafya dersinde “İnsan ve Çevre” ünitesinin öğretiminin, okul dışı
etkinlik ile desteklenmesinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi var mıdır?
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3.2. Veri Toplama Aracı
Bu çalışmada, okul dışı etkinliğin öğrencinin akademik başarısı üzerindeki etkisini
saptamak amacı ile ilgili kişilerin onayı alınarak ve literatürden yararlanılarak çoktan
seçmeli 20 sorudan oluşan ve “İnsan ve Çevre Ünitesi Başarı Testi” adını taşıyan bir
test hazırlanmıştır.
3.3. Araştırmanın Modeli
Ortaöğretim dokuzuncu sınıf coğrafya dersinin sınıf ortamında öğretmen anlatısına
dayanan işlenişiyle, “okul dışı etkinlik” öğretim tekniği kullanılarak işlenişi arasında;
öğrencilerin akademik başarılarını etkileme bakımından anlamlı bir fark olup
olmadığını saptamayı amaçlayan bu çalışmada deneysel yöntem kullanılmıştır.
Araştırma sırasında uygulama yapılmadan önce deney ve kontrol gruplarına “Ön
Test” (öğrencilerin I. dönem coğrafya ders notları), deneysel işlemlerin sonunda
“Son Test” uygulanmıştır.
3.4. Evren
Bu araştırma, 2008-2009 eğitim-öğretim yılının II. döneminde, Kocaeli ilinin
Başiskele ilçesinde yer alan Özel Erkul Tunagür Fen Lisesi’nde yapılmıştır
Araştırmanın evrenini Kocaeli ili Başiskele ilçesi 9. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.
3.5. Örneklem
Kocaeli ili Başiskele ilçesindeki Özel Erkul Tunagür Fen Lisesi 9. sınıf A
şubesindeki

öğrencilerinden

toplam

20

öğrenci

araştırmanın

örneklemini

oluşturmuştur.
9/A sınıfı coğrafya öğretiminde “okul dışı etkinlik” tekniğinin uygulandığı grup
deney gurubu, "okul dışı etkinlik" tekniğinin uygulanmadığı grup ise kontrol grubu
olarak atanmıştır.
Örneklemi oluşturan okul, sınıflar ve öğrenci sayıları Tablo 2’de gösterilmiştir:
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Tablo 2.Araştırmanın Örneklemi
Grup

Okul

Sınıf

Öğrenci Sayısı

Deney

Özel Erkul Tunagür Fen Lisesi

9/A

10

Kontrol

Özel Erkul Tunagür Fen Lisesi

9/A

10

3.6.

Verilerin Toplanması

Araştırmanın problemini test edebilmek için 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir
başarı testi hazırlanmıştır.
Ön test-son test sorularının sonuçlarının değerlendirilmesi, test sonuçlarının frekans
grafiklerinin hazırlanması araştırmacı tarafından sosyal bilimlerde araştırma
yöntemleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Araştırmada ön test uygulandıktan sonra deney grubunda okul içi öğretim yöntemine
uygun bir öğretim uygulanmıştır. Araştırmanın bitirilmesinden sonra her iki gruba
son test uygulanmıştır.
Araştırmada kullanılan anketlerin ve mülakatlar 2008-2009 eğitim öğretim yılı içinde
yapılmıştır. Okul yöneticileri ile yapılacak ön görüşmelerden sonra belirlenen tarih
ve saatlerde okullar tekrar ziyaret edilecek ve öğretmen ve öğrencilerimize anket
uygulanmıştır.
Anket uygulamaları yapılmadan önce okul yöneticilerine, öğretmenlere ve
öğrencilere ayrı ayrı açıklamalar yapılmıştır. Gerektiğinde öğretmenin ve okul
yönetiminin de izni alınarak derslere girilmiştir.
Sosyal bilimler alanında yapılan araştırmalarda geçerliliğin olabilmesi için nicel ve
nitel verilerin beraber olarak değerlendirilmeye katılması gerekmekteydi. Bu yüzden
araştırma esnasında mülakat, gözlem, eriş testleri ve tutum ölçekleri ile anketler
kullanılmıştır.
Yapılan araştırma okul dışı etkinlik uygulanmadan ve yapılandırmacı yönteminin
karşılaştırılmasına yönelik olacağı için süreç ve sonuç yani ürün değerlendirilmesi
yapılmıştır.
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Mülakat: Geçerli ve araştırmanın tam olarak doğru sonuçları yansıtabilmesi için
süreçlerin incelenmesi gerekmektedir. Yapılandırmacı öğrenme modelinde ürün
değil süreçlerin değerlendirilmesi daha ön planda olduğu için mülakat yapılması
uygun görülmüştür. Mülakat, kaynak kişilerin ilgi, görüş, tutum ve davranışlarını
ortaya çıkarmak üzere iki kişi arasında serbest bilgi değişimi olarak tanımlanır.
Gözlem: Sosyal bilgiler alanında herhangi bir disiplinde yapılacak bir çalışmada fen
bilimlerindeki gibi deney ve gözlemlerin kullanılması mümkün değildir. Bu sebeple
yapılan çalışmaların nicel sonuçlara dayandırılması, araştırmacı tarafından yapılacak
çalışmalara bağlı bulunmaktadır. Bu çalışmalar içerisinde gözlem, yani kaynak
kişilerin tutumlarının araştırmacı tarafından nicel olarak ifade edilmesi, bilimsel
açıdan önem arzetmektedir.
Anket: Anket belirli bir konu üzerinde araştırmacının hipotezine bağlı kalarak
örneklemi oluşturan kişilere sistemli olarak sorular sorma işidir. Hazırlanan anket
soruları

ile

gözlem yada

mülakatta

elde

edilememiş

verilere

ulaşılması

hedeflenmektedir. Ayrıca çalışma başında ve sonunda uygulanacak anketlerle
öğrencilerin Coğrafya dersine karşı mevcut tutumları tespit edilerek çalışma sonunda
tutumlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır.
Elde edilen bulguların değerlendirilmesi sırasında başarı testleri, tutum ölçekleri
kullanılarak sonuçların değerlendirilmesi yapılmıştır.
3.7. Verilerin Analizi
Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS
(Statistical Package for Social Sciences) for Windows 17.0 programı kullanıldı.
Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (Frekans,
Yüzde, Ortalama, Standart sapma) kullanılmıştır.
Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında iki grup durumunda, parametrelerin gruplar
arası karşılaştırmalarında Mann Whitney U test kullanılmıştır. Parametrelerin grup
içi karşılaştırmalarında ise Wilcoxon işaret testi kullanılmıştır.
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Başarı puanları ile Tutum puanları arası ilişkileri saptamak için Parametrik olmayan
bir yöntem olan Spearman Korelasyon analizi kullanılmıştır.

Sonuçlar % 95 güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde çift yönlü olarak
değerlendirilmiştir.
Tablo 3. Deney ve Kontrol Gruplarının 2008-2009 I.Dönem Araştırma Öncesi
Coğrafya Ders Notları (Ön test Son Puanlarına Göre Grupların
Karşılaştırılması)
Okul
No
1

Adı Soyadı

Puanı
88,50

KÜBRANUR USLU

2

FURKAN ÖZCAN

3
4
5
6

SALİHA ERSÖZ
FATİH KEMİK
CİHAN UYKUN
ELİF ALDEMİR

7

MAHMUT ESAD DURMUŞ

8
9
10

DİDEM SAKAR
CİHAT UYSAL
BEYZA CANİK

11

OĞUZHAN OKUMUŞ

12

ÖZGE SARISÜLEYMAN

13

SERENAY ERSOY

14

SEFA BURAK KASAP

15

YUSUF BURAK DEMİR

16

YUSUFCAN ŞENOL

17

YUNUS EMRE YEŞİLBAŞ

18
19
20

SERAP BUDAK
İPEK TURHAN
KÜBRA GÜMÜŞ

Deney Grubu

100,00

Notu
5
5

93,00
56,50
92,50
84,00
88,00

5
5
5
4

97,50
95,00
87,50
93,50

5
5
5

84,50
100,00
57,00
85,00
100,00
90,00
92,00
76,50
91,00

5

5
5
5
4
5
5
5
5
5
5

Kontrol Grubu
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Tablo 4. Deney ve Kontrol Gruplarının 2008-2009 II.Dönem Araştırma Sonrası
Coğrafya Ders Notları (Son test Puanlarına Göre Grupların Karşılaştırılması)
Okul No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Adı Soyadı
KÜBRANUR USLU
FURKAN ÖZCAN
SALİHA ERSÖZ
FATİH KEMİK
CİHAN UYKUN
ELİF ALDEMİR
MAHMUT ESAD DURMUŞ
DİDEM SAKAR
CİHAT UYSAL
BEYZA CANİK
OĞUZHAN OKUMUŞ
ÖZGE SARISÜLEYMAN
SERENAY ERSOY
SEFA BURAK KASAP
YUSUF BURAK DEMİR
YUSUFCAN ŞENOL
YUNUS EMRE YEŞİLBAŞ
SERAP BUDAK
İPEK TURHAN
KÜBRA GÜMÜŞ

Deney Grubu

Puanı
75,00
80,00
80,00
65,00
70,00
75,00
75,00
70,00
75,00
70,00
95,00
100,00
95,00
85,00
90,00
90,00
95,00
85,00
85,00
95,00

Notu
5
5
5
5
5
3
5
3
5
5
5
4
5
5
5
4
5
5
5
5

Kontrol Grubu
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BÖLÜM IV
4.

BULGULAR VE YORUM

Bu bölümde, sırasıyla araştırma evrenindeki örneklem grubunun demografik
özellikleri ve Coğrafya dersine karşı tutumları ve başarı puanlarına ilişkin bulgular
ile bunların yorumlarına yer verilmiştir.
4.1. Örneklem Grubunun Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular
Tablo 5. Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımı
Cinsiyet

N

%

Kız

11

%55,0

Erkek

9

%45,0

Toplam

20

%100,0

Araştırmaya katılan öğrencilerin 11’i (%55) kız; 9’u (%45) erkektir.

Erkek; 9; 45%

Kız; 11; 55%

Şekil 3. Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımı
Tablo 6. Öğrencilerin Anne Öğrenim Düzeyine Göre Dağılımı
Anne Öğrenim Düzeyi

N

%

İlköğretim

5

%25,0

Lise

12

%60,0

Üniversite veya Lisansüstü

3

%15,0

Toplam

20

%100,0
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Araştırmaya katılan öğrencilerin 5’inin (%25) annesi İlköğretim mezunu; 12’sinin
(%60) annesi Lise mezunu; 3’ünün (%15) annesi Üniversite veya Lisansüstü
mezunudur.
Üniversite veya Lisansüstü;
3; 15%

İlköğretim; 5; 25%

Lise; 12; 60%

Şekil 4. Öğrencilerin Anne Öğrenim Düzeyine Göre Dağılımı

Tablo 7. Öğrencilerin Baba Öğrenim Düzeyine Göre Dağılımı
Baba Öğrenim Düzeyi

N

%

İlköğretim
Lise
Üniversite veya Lisansüstü
Toplam

3
15
2
20

%15,0
%75,0
%10,0
%100,0

Araştırmaya katılan öğrencilerin 3’ünün (%15) babası İlköğretim mezunu; 15’inin
(%75) babası Lise mezunu; 2’sinin (%10) babası Üniversite veya Lisansüstü
mezunudur.
Üniversite veya Lisansüstü;
2; 10%

İlköğretim; 3; 15%

Lise; 15; 75%

Şekil 5. Öğrencilerin Baba Öğrenim Düzeyine Göre Dağılımı
45

Tablo 8. Öğrencilerin Anne Mesleğine Göre Dağılımı
Anne Mesleği

N

%

Ev Hanımı

12

%60,0

Diğer
Toplam

8
20

%40,0
%100,0

Araştırmaya katılan öğrencilerin 12’sinin (%60) annesi ev hanımı; 8’inin (%40)
annesi diğer meslek grubundadır.

Diğer ; 8; 40%

Ev Hanımı; 12; 60%

Şekil 6. Öğrencilerin Anne Mesleğine Göre Dağılımı
Tablo 9. Öğrencilerin Baba Mesleğine Göre Dağılımı
Baba Mesleği

N

%

Memur

2

%10,0

İşçi

9

%45,0

Emekli

4

%20,0

Serbest Meslek

5

%25,0

Toplam

20

%100,0

Araştırmaya katılan öğrencilerin 2’sinin (%10) babası memur; 9’unun (%45) babası
işçi; 4’ünün (%20) babası emekli; 5’inin (%25) babası serbest meslek grubundadır.
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Memur; 2; 10%
Serbest Meslek; 5; 25%

İşçi; 9; 45%

Emekli; 4; 20%

Şekil 7 Öğrencilerin Baba Mesleğine Göre Dağılımı
Tablo 10. Öğrencilerin Aile Aylık Ortalama Gelirine Göre Dağılımı
Aile Aylık Ortalama Geliri

N

%

1000 TL ve Altı

4

%20,0

1000–2000 TL Arası

12

%60,0

2000 TL den fazla

4

%20,0

Toplam

20

%100,0

Araştırmaya katılan öğrencilerin 4’ünün (%20) ailesinin aylık ortalama geliri 1000
TL ve Altı; 12’sinin ailesinin aylık ortalama geliri1000–2000 TL Arası; 4’ünün
(%20) ailesinin aylık ortalama geliri 2000 TL den fazladır.

2000 TL den fazla; 4; 20%

1000 TL ve Altı; 4; 20%

1000–2000 TL Arası; 12;
60%

Şekil 8. Öğrencilerin Aile Aylık Ortalama Gelirine Göre Dağılımı

47

Tablo 11. Öğrencilerin Kardeş sayısına Göre Dağılımı
Kardeş sayısı

N

%

Yok

2

%10,0

1

9

%45,0

2
3 ve daha fazla
Toplam

6
3
20

%30,0
%15,0
%100,0

Araştırmaya katılan öğrencilerin 2’sinin (%10) kardeşi yoktur. 9’unun (%45) 1
kardeşi; 6’sının (%30) 2 kardeşi; 3’ünün (%15) 3 ve daha fazla kardeşi vardır.

3 ve daha fazla; 3; 15%

Yok; 2; 10%

2; 6; 30%

1; 9; 45%

Şekil 9. Öğrencilerin Kardeş Sayısına Göre Dağılımı
Tablo 12. Öğrencilerin Evde Kendisine Ait Oda Durumuna Göre Dağılımı
Evinizde size ait bir çalışma odanız var mı?

N

%

Var

8

%40,0

Yok

12

%60,0

Toplam

20

%100,0

Araştırmaya katılan öğrencilerin 8’sinin (%40) evde kendisine ait bir çalışma odası
mevcuttur.
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Var; 8; 40%

Yok; 12; 60%

Şekil 10. Öğrencilerin Evde Kendisine Ait Oda Durumuna Göre Dağılımı

4.2. Kontrol ve Deney Grubunun Uygulama Öncesi Coğrafya Dersi Başarı
Durumlarına İlişkin Bulgular

- H0: Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin uygulama öncesi başarı
puanları eşittir.
- H1: Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin uygulama öncesi başarı
puanları farklıdır.
Tablo 13. Deney ve Kontrol Gruplarının Uygulama Öncesi Coğrafya Ders
Notları (Ön Test Puanlarına Göre Grupların Karşılaştırılması)
Grup

N

Ort

S.s

Uygulama Öncesi

Kontrol

10

88,25

12,19

Başarı Puanları

Deney

10

86,95

12,70

MW

P

47

0,852

Araştırmaya katılan öğrencilerin uygulama öncesi başarı puanları, deney ve kontrol
grubunda istatistiksel olarak eşit bulunmuştur (p>0,05).
- H0: Deney grubundaki öğrencilerin “Okul Dışı Etkinlik” tekniği sonrası
başarı puanları ile kontrol grubundaki öğrencilerin uygulama sonrası başarı
puanları eşittir.
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- H1: Deney grubundaki öğrencilerin “Okul Dışı Etkinlik” tekniği sonrası
başarı puanları ile kontrol grubundaki öğrencilerin uygulama sonrası başarı
puanları farklıdır.
4.3. Deney Grubundaki Öğrencilerin “Okul Dışı Etkinlik” Tekniği Sonrası
Başarıları ile Kontrol Grubundaki Öğrencilerin Uygulama Sonrası
Başarı Puanlarına İlişkin Bulgular
Tablo 14. Deney Grubundaki Öğrencilerin “Okul Dışı Etkinlik” Tekniği
Sonrası Başarı Puanları İle Kontrol Grubundaki Uygulama Sonrası Coğrafya
Başarı Puanları (Son Test Puanlarına Göre Grupların Karşılaştırılması)
Grup
Uygulama sonrası Başarı Kontrol
Puanları

Deney

N

Ort

S.s

10

73,50

4,74

10

91,50

5,30

MW

P

0,00

0,000

Deney grubundaki öğrencilerin “Okul Dışı Etkinlik” tekniği sonrası başarı puanları
ile kontrol grubundaki öğrencilerin uygulama sonrası başarı puanları arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Deney grubunun “Okul Dışı
Etkinlik” Tekniği sonrası başarı puanları ortalaması (91,5); kontrol grubunun
uygulama sonrası başarı puanları ortalamasından (73,5) anlamlı olarak yüksek
bulunmuştur.
- H0: Kontrol grubundaki öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrası başarı
puanları eşittir.
- H1: Kontrol grubundaki öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrası başarı
puanları farklıdır.
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Tablo 15. Kontrol Grubunun Uygulama Öncesi ve Sonrası Coğrafya Ders
Notları (Kontrol Grubunun Ön Test - Son Test Puanlarının Karşılaştırılması)
Gruplar

N

Ort.

Ss.

10

88,25

12,18

10

73,50

4,74

Wilcoxon

p

-2,705

0,007

Uygulama Öncesi Başarı
Puanları
Uygulama Sonrası Başarı
Puanları

Araştırmaya katılan kontrol grubundaki öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrası
başarı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05).
Kontrol grubundaki öğrencilerin uygulama öncesi başarı puanları ortalaması (88,25);
uygulama sonrası başarı puanları ortalamasından (73,5) anlamlı olarak yüksek
bulunmuştur. Kontrol grubundaki öğrencilerin uygulama sonrası başarı puanları
düşüş göstermiştir.
- H0: Deney grubundaki öğrencilerin “Okul Dışı Etkinlik” tekniği öncesi ve
sonrası başarı puanları eşittir.
- H1: Deney grubundaki öğrencilerin “Okul Dışı Etkinlik” tekniği öncesi ve
sonrası başarı puanları farklıdır.
Tablo 16. Deney Grubunun “Okul Dışı Etkinlik” Tekniği Öncesi ve Sonrası
Coğrafya Ders Notları (Deney Grubunun Ön Test - Son Test Puanlarının
Karşılaştırılması)
Gruplar

N

Ort.

Ss.

10

86,95

12,70

10

91,50

5,30

Wilcoxon

p

-1,28

0,332

Uygulama Öncesi Başarı
Puanları
Uygulama Sonrası Başarı
Puanları

Araştırmaya katılan deney grubundaki öğrencilerin “Okul Dışı Etkinlik” tekniği
öncesi ve sonrası başarı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunamamıştır (p>0,05).
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95

90

85

80

75

Kontrol
Deney

70

65

60
Ön test

Son test

Şekil 11. Deney Grubundaki Öğrencilerin “Okul Dışı Etkinlik” Tekniği Öncesi
ve Sonrası Başarı Puanları İle Kontrol Grubundaki Öğrencilerin Uygulama
Öncesi ve Sonrası Başarı Puanları
4.4. Deney ve Kontrol Gruplarının Uygulama Öncesi Coğrafya Dersine
Yönelik Tutumlarına İlişkin Bulgular
- H0: Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin uygulama öncesi coğrafya
dersine yönelik tutum puanları eşittir.
- H1: Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin uygulama öncesi coğrafya
dersine yönelik tutum puanları farklıdır.
Tablo 17. Deney ve Kontrol Gruplarının Uygulama Öncesi Coğrafya Dersine
Yönelik Tutum Puanları (Ön test Puanlarına Göre Grupların Karşılaştırılması)
Grup

N

Ort

S.s

Uygulama Öncesi

Kontrol

10

23,70

2,54

Tutum Puanları

Deney

10

25,10

2,92

MW

P

39,5

0,436

Araştırmaya katılan öğrencilerin uygulama öncesi coğrafya dersine yönelik tutum
düzeyleri, deney ve kontrol grubunda istatistiksel olarak eşit bulunmuştur (p>0,05).
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- H0: Deney grubundaki öğrencilerin “Okul Dışı Etkinlik” tekniği sonrası
coğrafya dersine yönelik tutum puanları ile kontrol grubundaki öğrencilerin
uygulama sonrası tutum puanları eşittir.
- H1: Deney grubundaki öğrencilerin “Okul Dışı Etkinlik” tekniği sonrası
coğrafya dersine yönelik tutum puanları ile kontrol grubundaki öğrencilerin
uygulama sonrası tutum puanları farklıdır.
4.5. Deney Grubundaki Öğrencilerin “Okul Dışı Etkinlik” Tekniği Sonrası
Tutum Puanları İle Kontrol Grubundaki Öğrencilerin Uygulama
Sonrası Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarına İlişkin Bulgular
Tablo 18. Deney Grubundaki Öğrencilerin “Okul Dışı Etkinlik” Tekniği
Sonrası Tutum Puanları İle Kontrol Grubundaki Öğrencilerin Uygulama
Sonrası Coğrafya Dersine Yönelik Tutum Puanları (Son Test Puanlarına Göre
Grupların Karşılaştırılması)
Grup

N

Ort

S.s

Uygulama Sonrası

Kontrol

10

23,90

2,28

Tutum Puanları

Deney

10

33,60

3,98

MW

P

1,5

0,000

Deney grubundaki öğrencilerin “Okul Dışı Etkinlik” tekniği sonrası coğrafya dersine
yönelik tutum puanları ile kontrol grubundaki öğrencilerin uygulama sonrası
coğrafya dersine yönelik tutum puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmuştur (p<0,05). Deney grubunun “Okul Dışı Etkinlik” Tekniği sonrası
coğrafya dersine yönelik tutum puanları ortalaması (33,6); kontrol grubunun
uygulama sonrası coğrafya dersine yönelik tutum puanları ortalamasından (23,9)
anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.
- H0: Kontrol grubundaki öğrencilerin coğrafya dersine yönelik uygulama
öncesi ve sonrası coğrafya dersine yönelik tutum düzeyleri eşittir.
- H1: Kontrol grubundaki öğrencilerin coğrafya dersine yönelik uygulama
öncesi ve sonrası coğrafya dersine yönelik tutum düzeyleri farklıdır.
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Tablo 19. Kontrol Grubundaki Öğrencilerin Uygulama Öncesi ve Sonrası
Coğrafya Dersine Yönelik Tutum Düzeylerinin Karşılaştırılması
Gruplar

N

Ort.

Ss.

10

23,70

2,54

10

23,90

2,28

MW

p

-0,82

0,414

Uygulama Öncesi
Tutum Puanları
Uygulama Sonrası
Tutum Puanları

Araştırmaya katılan kontrol grubundaki öğrencilerin coğrafya dersine yönelik
uygulama öncesi ve sonrası tutum düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunamamıştır (p>0,05).
- H0: Deney grubundaki öğrencilerin “Okul Dışı Etkinlik” tekniği öncesi ve
sonrası coğrafya dersine yönelik tutum düzeyleri eşittir.
- H1: Deney grubundaki öğrencilerin “Okul Dışı Etkinlik” tekniği öncesi ve
sonrası coğrafya dersine yönelik tutum düzeyleri farklıdır.
Tablo 20. Deney Grubundaki Öğrencilerin “Okul Dışı Etkinlik” Tekniği Öncesi
ve Sonrası Coğrafya Dersine Yönelik Tutum Puanlarının Karşılaştırılması
Gruplar

N

Ort.

Ss.

10

25,10

2,92

10

33,60

3,98

MW

p

-2,88

0,004

Uygulama Öncesi Tutum
Puanları
Uygulama Sonrası Tutum
Puanları

Araştırmaya katılan deney grubundaki öğrencilerin “Okul Dışı Etkinlik” tekniği
öncesi ve sonrası coğrafya dersine yönelik tutum düzeyleri arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Deney grubunun “Okul Dışı Etkinlik”
tekniği sonrası coğrafya dersine yönelik tutum puanı ortalaması (33,6); “Okul Dışı
Etkinlik” tekniği öncesi coğrafya dersine yönelik tutum puanı ortalamasından (25,1)
anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. “Okul Dışı Etkinlik” tekniği, öğrencilerin
coğrafya dersine yönelik tutumunu olumlu etkilemiştir.
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36

34

Kontrol
Deney

32

30

28

26

24

22

20
Ön tutum

Son tutum

Şekil 12. Deney Grubundaki Öğrencilerin “Okul Dışı Etkinlik” Tekniği Öncesi
ve Sonrası Coğrafya Dersine Yönelik Tutum Puanları İle Kontrol Grubundaki
Öğrencilerin Uygulama Öncesi ve Sonrası Coğrafya Dersine Yönelik Tutum
Puanları

4.6. Deney ve Kontrol Grubundaki Öğrencilerin Uygulama Öncesi ve Sonrası
Başarı Puanları İle Coğrafya Dersine Yönelik Tutum Düzeylerine İlişkin
Bulgular

- H0: Öğrencilerin uygulama öncesi başarı puanları ile coğrafya dersine yönelik
tutum düzeyleri arasında ilişki yoktur.
- H1: Öğrencilerin uygulama öncesi başarı puanları ile coğrafya dersine yönelik
tutum düzeyleri arasında ilişki vardır.
- H0: Öğrencilerin uygulama sonrası başarı puanları ile coğrafya dersine
yönelik tutum düzeyleri arasında ilişki yoktur.
- H1: Öğrencilerin uygulama sonrası başarı puanları ile coğrafya dersine
yönelik tutum düzeyleri arasında ilişki vardır.
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Tablo 21. Deney ve Kontrol Grubundaki Öğrencilerin Uygulama Öncesi ve
Sonrası Başarı Puanları İle Coğrafya Dersine Yönelik Tutum Düzeylerinin
Karşılaştırılması
Tutum
Uygulama Öncesi Başarı

Uygulama Öncesi Tutum

Puanları

Puanları

Uygulama Sonrası Başarı

Uygulama Sonrası

Puanları

Tutum Puanları

r

p

-0,343

0,139

0,658

0,002

Öğrencilerin uygulama öncesi başarı puanları ile coğrafya dersine yönelik tutum
düzeyleri arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır (p>0,05).
Öğrencilerin uygulama sonrası başarı puanları ile coğrafya dersine yönelik tutum
düzeyleri arasında %65,8 düzeyinde pozitif yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur
(p<0,05). Öğrencilerin uygulama sonrası başarı puanları artıkça, coğrafya dersine
yönelik tutum düzeyleri de artmaktadır.
4.7. Bulgulara İlişkin Yorumlar
Bu araştırma ile okul dışı etkinliğin öğrencinin akademik başarısı üzerindeki
etkisinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular
sonucunda okul dışı etkinliğin gruplar arası ve grup içi karşılaştırmalarında anlamlı
farklılıklar keydedilmiştir. Deneme öncesi bütün grupların aynı akademik başarı
düzeyinde oldukları söylenebilir.
Öğretim, sınıf ve okulda olduğu kadar, okul dışı etkinlikler yoluyla da oluşmaktadır.
Okul dışı etkinlikler vasıtasıyla sınıf çalışmaları gerçek yaşamla bağlantı kurularak,
daha anlamlı ve daha ilgi çekici bir kimliğe kavuşturulur. Mevcut araştırma
sonucunda bu önermelere ilişkin somut bulgulara ulaşılmamıştır. Bunun nedeni, okul
dışı etkinliğin uygulanmasına ilişkin yanlışlıklar olabilir. Bu konu ve çalışma ile
ilgili detaylı sonuçlar ve öneriler bölüm 5’de incelenecektir.
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BÖLÜM V
5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Ortaöğretim Coğrafya dersinde “İnsan ve Çevre” ünitesinin öğretiminin, okul dışı
etkinlik ile desteklenmesinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisini incelemek
amacıyla hazırlanan araştırmadan aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
• Araştırmaya katılan kontrol ve deney grubu olarak ayrılan öğrencilerin
coğrafya dersine ilişkin yapılan uygulamalar öncesi başarı puanları arasında
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Diğer bir ifade ile
deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin uygulama öncesi coğrafya dersi
başarı puanları birbirine benzerlik göstermektedir.
• Deney grubuna okul dışı etkinlikler uygulanırken, kontrol grubuna okul dışı
etkinlikler uygulanmadan ile eğitimlerine devam edilmiştir. Eğitimler sonrası
kontrol ve deney grubunun başarı puanlarına bakıldığında ise; deney
grubunun başarı puanları kontrol grubuna göre istatistiksel açıdan p<0,05
düzeyinde anlamlı olarak yükseldiği sonucuna varılmıştır.
• Kontrol grubunun okul dışı etkinlikler uygulamadan ile devam edilen eğitim
sonrası başarı puanlarında ise uygulama öncesine göre istatistiksel açıdan
p<0,05 düzeyinde anlamlı bir düşüş olduğu sonucuna varılmıştır.
• Deney grubunun okul dışı etkinlik tekniği öncesinde ve sonrasındaki başarı
puanları ise istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. Ancak deney
grubunun uygulama öncesinde 86,95 olan barı puan ortalamaları uygulama
sonrası 91,50’ye yükselmiş, fakat çıkan farklılık istatistiksel açıdan anlamlılık
oluşturacak düzeyde bulunmamıştır.
• Araştırmada deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin uygulamalar
öncesi ve sonrasında coğrafya dersine ilişkin tutumlarına da bakılmış,
uygulama öncesi ve sonrasında öğrencilerin coğrafya dersine ilişkin
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tutumlarının istatistiksel açıdan anlamlı bir değişim göstermediği sonucuna
varılmıştır.
• Deney grubunda yer alan öğrencilerin okul dışı etkinlikler öncesi ve
sonrasındaki coğrafya dersine karşı tutumları istatistiksel açıdan anlamlı ve
olumlu düzeyde değişiklik gösterdiği, kontrol grubunda okul dışı etkinlikler
yapılmadan etkinliklerine devam eden öğrencilerin okul dışı etkinlikler
uygulanmadan öncesi ve sonrasında coğrafya dersine karşı tutumları
istatistiksel açıdan anlamlı bir değişim göstermediği sonucuna varılmıştır.
• Araştırmaya katılan öğrencilerin uygulamalar öncesi coğrafya dersine karşı
tutumları ile coğrafya dersindeki başarı durumları arasında istatistiksel açıdan
anlamlı bir ilişki olmadığı, uygulama sonrasında ise; coğrafya dersi başarı
puanları ile coğrafya dersine ilişkin tutumları arasında istatistiksel açıdan
p<0,05 düzeyinde olumlu bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer bir
ifade ile öğrencilerin coğrafya dersi başarı puanları arttıkça coğrafya dersine
karşı tutumları da olumlu olarak değişmektedir.
İleriki çalışmalarda, çalışmanın doğruluğunu ve başarım yüzdesini artırmak için,
daha fazla sınıf veya öğrenci gruplarıyla bu çalışma gerçekleştirilebilir, istatistiksel
yöntemlerle çalışmanın başarı yüzdesi doğru bir şekilde saptanabilir. 9. sınıf
coğrafya kitabında insan ve çevre ünitesi kapsamında yapılan bu çalışmada, 9. Sınıf
Coğrafya müfredatında onlarca okul dışı etkinlik olmasına, yıllık Coğrafya öğretim
planlarından bu etkinlikler gerçekleştiriliyor gözükmesine rağmen, öğrencinin
coğrafi becerileri istenilen seviyede artmadığı gibi akademik başarılarına etkisinin
fark edilecek derecede artmadığı gözlenmektedir. Bu sonuçla ilgili öneriler aşağıda
değerlendirilmiştir.
9. Sınıf coğrafya kitabında daha çok resim ve fotoğraf olması münasebetiyle, konu
anlatımına yeterince yer verilmemesi de sıkıntılar içerisindedir. Yapılan Coğrafya
sınavlarında, yüzeysel ve yetersiz konu anlatımı sınav sorularını sınırlandırmış, okul
dışı etkinliklerin öğrencinin akademik başarısını fark edilecek kadar olumlu yönde
etkilediğini tespit imkanını zorlaştırmıştır. Amacına uygun gerçekleştirilen okul dışı
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etkinliklerin öğrencinin coğrafi becerilerini arttırdığı, görgüsünü, çevre duyarlılığı ve
coğrafi bilinci arttırdığı söylenebilmektedir. Ancak mevcut müfredat ve sınavlar,
yapılan okul dışı etkinliklerin akademik başarı düzeyini koruduğu sonucuna
varılmıştır.
Uygulama çalışması yapılan okulda coğrafya dersine giren diğer öğretmenlerle
görüşüldüğünde, her ünitedeki bu kadar okul dışı etkinliğin değişik nedenlerden
dolayı (zaman, maddi problemler vb.) gerçekleştirilemediğini altyapının buna müsait
olmadığını ifade etmektedirler. Bu yüzden okul dışı etkinliklerin teorik olarak
yapıldığını ya da hiç yapılmadığını, genel olarak öğretmenlerin kendi birikimlerine
göre dersi işlediklerini söylemeleri Coğrafya müredatında yapılan değişikliklerin
pratikte çok uygulanamadığını yine okul dışı etkinlikler gerçekleştirilmeden ders
işlendiğini göstermektedir.
Lise Coğrafya öğretimine eklenen (2005) insan ve çevre ünitesi gibi, konuların
(ekosistem, fotosentez, CO2, O2, azot döngüsü vb.), öğrencilere anlatırken yüzeysel
anlatıldığı gözlemlenmiştir. Müfredata yeni eklenen konularla ilgili okul dışı
etkinliklerin ya daha zor gerçekleştirildiği yada hiç yapılmadığı görülmüştür.
Okul dışı etkinlikler ve yeni müfredat uygulamalarıyla ilgili öğretmenlerin
kendilerini yetiştirme konusunda yetersiz kalmaları. M.E.B.’in yeni uygulamalar için
Coğrafya öğretmenlerini yetiştirme konusunda (Seminer-Konferans) herhangi bir
çalışma yapmaması coğrafya öğretimini liselerde olumsuz etkilemektedir.
9. Sınıf coğrafya kitabındaki insan ve çevre ünitesi dahil şekil grafikler ve etkinlikler
soru işaretleri ve doldurulması gereken boşluklar itibariyle ucu açık bırakılmıştır.
Sınıf içinde tartışma ve müzakere ortamı oluşturulması istenerek coğrafi becerilerin
geliştirilmesi istenmektedir. Coğrafya yıllık planlarda hedeflenen coğrafi beceriler ve
davranışların kazanılması adına 2 ders saati gibi gerçekçi olmayan bir süre
verilmiştir. Belirlenen sürede ünitenin işlenmesi gerekliliği öğretmeni konuyu kısa
özetleme yoluna gitmesine sınıf içi ve okul dışı etkinliklerin gerçekleştirilememesine
neden olmaktadır. 9. Sınıf coğrafya kitabında işlenmesi gereken çok fazla ünite az bir
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zaman dilimi olması öğretmeni sınıf içi ve okul dışı etkinliklerden mahrum bir an
önce konuların bitirilmesine yönelik ders işlemesine neden olmaktadır.
İlköğretim döneminde de çok fazla sevilmeyen bir ders olan coğrafya dersi lise
öğretiminin başında öğrenciler tarafından karışık, anlaşılması zor olan bir ders olarak
görülmektedir.
Coğrafya öğretmenleriyle uygulama yapılan okulda görüşüldüğünde 9.sınıf Coğrafya
kitabındaki konuların, verilen süreye göre çok fazla olmasından dolayı çoğu zaman
insan ve çevre ünitesini işleyemediklerini ifade etmişlerdir.
9. Sınıf coğrafya kitabında işlenecek olan ünite ve konuların ucu açık bırakılmış,
yapılabilecek okul içi ve okul dışı etkinlikler kalabalık maddeler halinde
sıralanmıştır. Konular saatlerce işlenerek de anlatılabilir. Her biri ile ilgili bir kaç
cümle ile de geçilebilir. 9. Sınıf coğrafya müfredatında işlenecek konuların ve okul
dışı etkinliklerin çerçevesi yeterince belirlenmediği için ünitelerin işlenmesi öğrenci
ve öğretmenin keyfi durumuna göre değişmektedir. Bu durum gerekli coğrafi
bilgilerin kazanılmasını engellemektedir.
Lise coğrafya öğretiminde önünüze gelen 9. Sınıf coğrafya kitabındaki okul dışı
etkinlikler öğretmene yardımcı olmaktan daha ziyade kendi haline bırakıyor.
Coğrafya öğretiminde coğrafi becerileri arttırmaya yönelik yapılması istenen okul
dışı etkinliklerle ilgili problemlerde (öğrencilerin isteksizliği, zaman problemi,
altyapı eksikliği, maddi problemler, okul idaresinin isteksizliği…) mesafe kat
edilememesi, kullanılması gereken öğretim teknolojilerinin yetersizliği öğretmenin
heyecanını söndürmekte, öğrenciyi de derse karşı soğutmaktadır. Lise coğrafya
öğretimindeki bu sıkıntılar hedef ve davranışlara ulaşma düzeyini olumsuz
etkilemektedir.
Lise coğrafya öğretiminde yıllık planlarda ve 9. sınıf coğrafya kitaplarında geçen
okul dışı etkinliklerin uygulanabilir olmasının göz önünde bulundurulmaması,
gereğinden fazla yükleme yapılması öğrenci ve öğretmenin, müfredattaki okul dışı
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etkinlikleri yapmaları konusunda bezginlik meydana getirmiştir. Her öğretmen okul
dışı etkinlik kendisine nasıl kolay geliyorsa o şekilde gerçekleştirmiştir. O zamanda
yıllık plan ve müfredat oluşturulmasının bir anlamı kalmamaktadır.
Sonuç bölümünün başında da izah etmeye çalışıldığı gibi, akademik başarılarının
yanı sıra bu tür çalışmalar öğrencilerin gelişimine de pek fazla etkili olmamaktadır.
Önerilerimiz arasında, 9. Sınıf coğrafya kitabı müfredatı oluşturulurken hedefler ve
öğretilmek istenen kazandırılmak istenen coğrafi beceriler net belirlenmeli, işlenecek
ünitelerin

çerçevesi

belirlenmeli

coğrafya

öğretmenleri

kendi

haline

bırakılmamalıdır.
Lise coğrafya öğretiminde çerçevesi belirlenen ünitelerin işlenme süresi belirlenirken
gerçekçi olunmalı, 9. Sınıflarda coğrafyanın haftalık ders saat sayısının iki saat
olduğu unutulmamalıdır. Bu kadar geniş kapsamlı ünitelerin 9. Sınıf coğrafya
müfredatı içine konulması öğrenciyi lisenin ilk yılında coğrafya dersinden
soğutmaktadır. Sayısı fazla olan ünitelerin diğer yıllara yayılması sağlanmalı, yada
ders saat sayısı arttırılmalıdır (3-4 saat).
10. ve 11.sınıf Sınıf coğrafya kitaplarına bakıldığında ünitelerin zamana göre daha az
olduğu görülmüştür. 9. Sınıf coğrafya kitabı incelendiğinde tam tersi bir durum
olduğu görülmüştür. Bu dengesizliğin ortadan kaldırılması suretiyle öğrencilerin
karşısına daha tutarlı ve gerçekçi bir doküman çıkarmak zorunludur. Yoksa
öğrenciye coğrafya dersini sevdirmek daha zor olacaktır.
Tüm Türkiye için yazılmış olan 9. Sınıf Coğrafya kitaplarındaki okul dışı etkinlikler
Anadolu’nun her yeri için gerçekçi olmamaktadır. Her yöre ve bölgenin kendine ait
hususiyetleri düşünülerek okul dışı etkinliklerin tespit edilmesi hedefine daha uygun
sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Coğrafi bilgi ve becerileri kazandırma anlamında, genel
hedefler doğrultusunda oluşturulacak yerel bazdaki coğrafya kitapları öğrenciyi daha
çok motive edecektir.
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Coğrafya öğretiminde gerçekleştirilecek okul dışı etkinliklerin amacına uygun
yapılıp yapılmadığının okul idaresi tarafından gözlemlenmesi ve denetlenmesi
gerekmektedir. Aynı okulda bir coğrafya öğretmeni öğrencilerini bulunduğu ilde
meteoroloji istasyonuna götürmekte, arazi gezilerine davet etmekte, değişik coğrafi
olayları gözlemlemek üzere çevre gezilerine götürmektedir. Diğer coğrafya
öğretmeni okul dışı etkinlikleri kitap üzerinde teorik olarak yapmakta yada hiç
yapmamaktadır. Etkinliklerin gerekli olduğuna inanmamaktadır. Bu konuda gayretli
coğrafya öğretmenlerinin ödüllendirilmesi, okul dışı etkinliklerde aktif öğretmenleri
daha çok teşvik edecektir.
Okul dışı etkinliklerinin çerçevesi M.E.B. tarafından yeterince belirlenmediği için
bununla ilgili yapılan çalışmalar ve sonuçlar internette paylaşım sitelerinde coğrafya
öğretmenlerini yönlendiriyor. Burada paylaşılan yöntemlerin bilimselliği, tutarlılığı,
geçerliliği tartışma konusudur. Avrupa’da yapılan lise coğrafya öğretiminde okul dışı
etkinlik uzun bir sürede tek konu üzerinde yoğunlaşmakta onunla bağlantılı kısımları
öğrenciye kavratmak suretiyle coğrafi bilincini geliştirmektedir. Coğrafi olayı içinde
yaşayarak gözlemleyip coğrafi becerilerini arttırmaktadır.
9. Sınıf coğrafya müfredatında onlarca okul dışı etkinlik olmasına rağmen öğrencinin
başarılarına etkisinin fark edilecek derecede artmadığı gözlemlenmiştir. Bu sebeple
onlarca okul dışı etkinliği müfredatı içine koymaktansa az sayıda okul dışı etkinliği
geniş zamana yayarak pratikte uygulanabilir hale getirme öğrencilerin coğrafi
becerilerini geliştirdiği gibi, akademik başarılarına olumlu yansıyacaktır. Bu olumlu
sonuçların elde edilebilmesi gerekli altyapının önceden hazırlığının yapılmasıyla
mümkündür.
Coğrafya öğretiminde okul dışı etkinliklerin kazanımlarının önce coğrafya
öğretmenlerine çok iyi anlatılması ve kabullendirilmesi çok önemlidir. Coğrafya
öğretmeninin ikna olmadığı kabullenmediği bir uygulamayı öğrenciye sağlıklı tatbik
etmesi mümkün değildir.
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Coğrafya öğretmenin arzulamadığı ve çok istemediği bir uygulamayı öğrencisine
benimsettiği hiçbir eğitim-öğretim metodunda yer almamaktadır. Coğrafya
öğretiminde okul dışı etkinlikler belirlenirken, bu çalışmanın asıl uygulayıcılarının
coğrafya öğretmenleri olduğu gözden kaçırılmamalıdır.
Hazırlanan coğrafya müfredatlarına coğrafya öğretmenleri ortak edilirse, sahiplenme
daha fazla olacaktır. Liselerde coğrafya öğretimi, müfredatı hazırlarken üç-dört
kişilik bir heyete bırakılmamalıdır. Ülkemizde bu konudaki yetkin öğretim üyesi ve
akademisyen kadrosundan faydalanarak kollektif çalışma ürünü bir müfredat ortaya
konulmalıdır.
Coğrafya öğretimindeki okul dışı etkinliklerinin problemleri tespit üzerine
hazırlandığı görülmüştür. Bu da öğrenciye eksik kusur arama, hep yakınında
gördüklerini tenkit etmeye yöneltmektedir. Okul dışı etkinliklerin önemli ölçüde
çözüm arayışı içinde olan çalışmalar üzerine yönlendirilmesi, problemlerle ilgili
somut gerçekçi çözüm önerilerinin getirilmesi istenmelidir.Bu alanda geliştirilen
gerçekçi çalışmalar problemlerin çözümünde kullanılmak suretiyle okul dışı
etkinliklere verilen değer gösterilmiş olur.
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EKLER
Ek- 1: İnsan ve Çevre Ünitesi Başarı Testi
Adı Soyadı :
Sınıfı

:

Sevgili öğrenciler,
Bu test bilimsel bir araştırmada kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Testte 20 çoktan seçmeli
soru bulunmaktadır. Testi yanıtlamanız için 20 dk’lık süre verilmiştir. Her soruyu dikkatlice
okuduktan sonra yanıtlardan size en uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. Her sorunun tek bir doğru
yanıtı olduğu için birden fazla seçeneği işaretlemeyiniz. Yanıt kağıdının başına adınızı ve soyadınızı
yazmayı unutmayınız. Göstereceğiniz ilgi ve katkıya teşekkür eder. Başarılar dilerim.
Yüksek Lisans öğrencisi Murat TAŞOĞLU
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
İSTANBUL
1. İnsanların doğal çevre üzerindeki etkileri nüfusun artışına paralel olarak gün geçtikçe artmaktadır.
Doğal çevre değişmesinin yoğun olarak görüldüğü sahaların başında büyük şehirler gelir. Bu şehirlerde
betonlaşma, sanayileşme ve ulaşım gibi faktörler kendine özgü iklim şartları oluşturmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi şehirlerdeki iklim değişmelerinin sonuçları arasında gösterilemez?
A) Rüzgârların etkisinin azalması
B) Güneşten gelen ısının tutulmasıyla sıcaklık değerlerinin yükselmesi
C) Ağaçların daha erken çiçek açması
D) Sis ve yağmur oluşumunun artması
E) Hava kirliliğinin azalması
2. I. İnsanların yerleşik hayata geçmesi
II. Sanayi devrimi ile başlayıp gün geçtikçe artan sanayileşme süreci
III. Gelişmiş ülkelere doğru yapılan işçi göçleri
IV. Yeni kıtaların keşfedilmesi
gibi olaylardan hangileri çevrenin değişmesinde diğerlerinden daha çok etkili olmuştur?
A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) II ve III
E) II ve IV
3. Arazi planlaması yapılırken doğal dengenin korunması gerekmektedir. Bu denge gözetilmeden yapılan
planlamalar büyük kayıplara neden olmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi arazînin yanlış kullanı-mından kaynaklanan sorunlardan biridir?
A) Verimli arazilere sanayi tesislerinin kurulması
B) Termik santrallerin linyit yataklarının yakınına yapılması
C) Organize sanayi bölgelerinin sayısının artırılması
D) Yatak eğimi fazla olan akarsular üzerine hidroelektrik santrallerin yapılması
E) Eğimli arazilerin ağaçlandırılması
4. Kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli yöntemlerle hammadde olarak tekrar
imalat sürecine kazandırılmasına "geri dönüşüm" denir.
Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün desteklenmesi için gerekli olan kanun ve
düzenlemelerin yapılma nedenleri arasında gösterilemez?
A) Hayat standardını yükseltme
B) Doğal kaynakların sınırlı olması
C) Dünyada kirliliğin giderek artması
D) Kaynak israfını engelleme
E) Teknolojik gelişmelerin artması
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5. Suyun atmosfer ile yeryüzündeki karalar ve sular arasında belli bir sistem içinde dolaşmasına su
döngüsü denir.
Aşağıda verilen olaylardan hangisi su döngüsünü olumsuz yönde etkilemez?
A) Tarım alanlarındaki sulamanın artması

B)
C)
D)
E)

Nüfusun aşın artması
Sulak alanların etrafının ağaçlandırılması
Baraj ve sulama kanallarının yapılması
Sanayi tesislerinde suyun soğutma amaçlı kullanılması

6. Aşağıdaki toprak üstüne ve içine karışan atıkların hangisi toprağı daha az kirletir?
A) Tarımda kullanılan azotlu gübreler
B) Zirai mücadelede kullanılan ilaçlar
C) Toprağın içine gömülen nükleer atıklar
D) Hayvancılık sonucu oluşan katı gübreler
E) Fabrikalardan atılan katı atıklar
7. Türkiye'de küresel ısınmayla birlikte aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez?
A) Su sorununun artması
B) Tarımsal üretimde azalma
C) Yangınlarının artması
D) Yeraltı su seviyesinin düşmesi
E) Heyelanların artması
8. Aşağıdaki atıklardan hangisinin geri dönüşümü yoktur?
A) Plastik atıklar
B) Nükleer atıklar
C) Kağıt atıkları
D) Metal atıklar
E) Cam atıklar
9. Bazı sanayi tesislerinde kullanılan sular çeşitli işlemlerden geçirilip kullanıldıktan sonra tekrar doğal
ortama bırakılmaktadır. Kullanılan suların doğrudan çevreye salınması sonucunda temiz sular ya
ısınmakta ya da ağır metallerle kirlenmektedir.
Aşağıdaki sanayi kuruluşlarından hangisi yukarıda sözü edilen yolla su kirlenmesine sebep
olmaz?
A) Termik santraller
B) Demir-çelik sanayi
C) Nükleer santraller
D) Pamuklu dokuma sanayi
E) Bakır sanayi
10. Şehirlerin bulunduğu alanlarda zeminin büyük bir bölümünün yol ve binalarla kaplı olması, yağış
sularının zemine sızmasını engeller.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biri değildir?
A) Ev ve işyerlerinin sular altında kalması
B) Kanalizasyon borularının tıkanması
C) Yeraltı su seviyesinin düşmesi
D) Otlak ve tarım alanlarının daralması
E) Dere yataklarının taşması
11. Aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisi yeraltı kaynaklarına dayalı çevre kirliliği oluşturmaz?
A) Atatürk hidroelektrik santrali
B) Ataş petrol rafinerisi
C) Samsun bakır işleme fabrikası
D) İskenderun demir-çelik fabrikası
E) Soma termik santrali
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12. Fabrikaların, termik santrallerin ve motorlu taşıtların atmosfere sürekli karbondioksit ve metan gazı
bırakmaları sera etkisinin oluşmasına neden olur. Sera etkisini azaltabilmek için fosil yakıtların yerine
daha farklı enerji kaynaklarının kullanılması gerekir.
Aşağıdakilerden hangisi bu enerji kaynaklarından biri değildir?
A) Hidroelektrik
B) Rüzgar
C) Petrol
D) Jeotermal
E) Güneş enerjisi
13. Solunum yolu hastalıkları, sera etkisi, asit yağmuru gibi etkilere sahip olan çevre sorunu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hava kirliliği
B) Su kirliliği
C) Toprak kirliliği
D) Nüfus artışı
E) Çarpık kentleşme
14. Aşağıdakilerden hangisinin çevresinde su kirliliğine daha az rastlanır?
A) Gökova termik santrali
B) Eğerli demir-çelik fabrikası
C) Seydişehir alüminyum işletmesi
D) Keban barajı
E) Aliağa petrokimya tesisi
15. Doğal kaynakların potansiyelinin giderek azalmasının yanında insanların doğal kaynaklara olan
İhtiyacının giderek artmasının aşağıdaki olgulardan hangisine neden olduğu söylenebilir?
A) Doğal kaynakların dış ülkelerden karşılanmasına
B) Doğal kaynakların kullanımının azalmasına
C) Doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına
D) Sanayi üretiminin azalmasına
E) Küresel ticaretin azalmasına
16. İhtiyacımızı karşılamak üzere kullandığımız maddelerin, o an için kullanılmayan veya kullanıldıktan
sonra atılan kısımlarına atık denir.
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir atık grubu içerisinde yer alır?
A) Cam şişe
B) Kullanılmış kağıt
C) Metal kutu
D) Motor yağı
E) Plastik bidon
17. Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynak değildir?
A) Ormanlar
B) Madenler
C) Biyogaz
D) Tarım toprakları
E) Petrol
18. Aşağıdakilerden hangisi ekolojik dengenin bozulmasına ve çevre sorunlarına neden olan beşeri
faktörler arasında gösterilemez?
A) Orman yangıları
B) Kentleşme
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C) Tarımda kullanılan ilaçlar
D) Sanayi tesislerinin sayısının artması
E) Volkanik patlamalar
19. - Ağaçların yapraklarının büyümesi ve gelişmesini engeller.
- İnsanlarda solunum yolları hastalıkları nefes darlığı gibi hastalıklara yol açar.
- Açık alanda tarihi eserlerin yıpranmasına neden olur.
Yukarıda verilen etkilere sahip olan çevre sorunu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Asit yağmurları
B) Ozan seyrelmesi
C) Su kirliliği
D) Toprak kirliliği
E) Küresel ısınma
20. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın nedenlerinden değildir?
A) Fosil yakıtların kullanılması
B) Ormanların yok olması
C) Geniş su yüzeylerinden buharlaşmanın artması
D) Hızlı sanayileşme
E) Nüfusun hızla artması
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Ek-2: Araştırma İzni
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Ek: 3: Denkleştirmede Kullanılan Kişisel Bilgi Anketi
Sevgili öğrenciler,
Bu anket bilimsel bir araştırmada kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Anket soruları
sizleri daha yakından tanımak amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle sorulara içtenlikle
vereceğiniz yanıtlar sizler hakkında gerçek bilgilerin elde edilmesini olanaklı
kılacaktır. Ankette 26 soru bulunmaktadır. Soruları yanıtlarken önce soruyu
dikkatlice okuyunuz. Sonra sorunun karşısında ya da altında bulunan yanıtlarda
durumunuza en uygun olan seçeneğin başındaki kutucuğa (X) işareti koyunuz.
Yanıtsız soru bırakmamanızı diler, göstereceğiniz ilgi ve katkı için teşekkür ederiz.
Yüksek Lisans Öğrencisi Murat TAŞOĞLU
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
İSTANBUL
1- Cinsiyetiniz
( ) Kız

( ) Erkek

2- Annenizin Öğrenim Düzeyi
( ) Okuryazar

( ) İlköğretim

( ) Lise

( ) Üniversite veya Lisansüstü

3- Babanızın Öğrenim Düzeyi
( ) Okuryazar

( ) İlköğretim

( ) Lise

( ) Üniversite veya Lisansüstü

4- Annenizin Mesleği
( ) Ev Hanımı

( ) Diğer .................................

5- Babanızın Mesleği
( ) Memur
( ) Emekli

( ) İşçi

( ) Çiftçi
( ) Serbest Meslek

(

)

Diğer

.............................
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6- Ailenizin Aylık Ortalama Geliri
( ) 1000 TL ve Altı

( ) 1000–2000 TL Arası

( ) 2000 TL den

fazla
7- Kaç kardeşiniz var?
( ) Yok

()1

()2

( ) 3 ve daha fazla

8- Evinizde size ait bir çalışma odanız var mı?
( ) Var

( ) Yok
Evet

Kısmen

Hayır

ilgi

()

()

()

Ders kitapları dışında Coğrafya

()

()

()

Coğrafya

()

()

()

Coğrafya

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

Coğrafya
9
10

duymuyorum.
konusundaki kitapları okumam.
Zorunlu

11

dersine

olmasam

dersine çalışmazdım.
Radyo

ve

TV'deki

konusundaki programlan zevkle
12

izlerim.
Coğrafya ile ilgilenmek hoşuma

13

gidiyor.
Okul ödevlerimi yapmak dışında
boş zamanlarımda Coğrafyale

14

ilgili kitapları okurum.
Coğrafya dersi çalışırken canım

15

sıkılır.
Arkadaşlarımla Coğrafya ders
etkinlikleri

16

hakkında

tartışmaktan zevk alırım.
İlköğretim okullarında Coğrafya

17

dersini okutmak isterdim.
Coğrafya ile ilgili olarak yapılan

18

konferans ve paneller bana hep
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sıkıcı gelmiştir.
Araştırmacı

ve

bilim

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

bir

()

()

()

dersini

()

()

()

()

()

()

()

()

()

adamı

olmak için Coğrafya derslerinin
19

olması o kadar da önemli değil.
Coğrafya dersleri bende sürekli
olarak

20

olumsuz

izlenimler

bırakmıştır.
Okullarda Coğrafya derslerinin
zorunlu

21

olmaması

gerektiğine

inanıyorum.
Tüm

sınıf

ve

düzeylerde

Coğrafya derslerinin alınması
22

gerektiğine inanıyorum.
Coğrafya

23

tartışma olsa hemen katılırım.
Genellikle

24

dersi

ödevlerini

zamanında ve özenle hazırlarım.
Coğrafya

26

Coğrafya

düzenli olarak tekrar ederim
Coğrafya

25

konusunda

dersini

çalışırken

çalışma isteğimin azaldığı olur
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Ek-4: 9. Sınıf Coğrafya Dersi Yıllık Planı
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Ek-5. 9. Sınıf Coğrafya Dersi İnsan ve Çevre Ünitesi Ders Dışı Etkinlikleri
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