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ÖZET 
 

İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB-DESTEKLİ DURUMLU ÖĞRENME ORTAMINDA 
KELİME MATERYALİ OLUŞTURMALARININ KELİME ÖĞRENMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

 
Bu araştırmada, İngilizce öğretmen adaylarının, web-destekli durumlu öğrenme 

ortamında, hem web-destekli durumlu öğrenme ortamına göre kelime materyalleri 
oluşturmalarını hem de oluşturdukları materyalde kullandıkları kelimeleri öğrenmelerini 
sağlamak ve bu sürecin öğretmen adaylarının akademik başarılarına, durumlu öğrenme 
ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik algılarına ve teknolojik pedagojik alan bilgisi öz 
güvenlerine etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır.   

Araştırma, karma yönteme göre düzenlenmiştir. Hem nicel hem de nitel veriler uygulama 
öncesi, uygulama süresince ve uygulama sonrasında toplanmış ve her iki veri setinden elde edilen 
sonuçlar tartışma bölümünde birleştirilmiş ve yorumlanmıştır. Bundan dolayı, karma yöntem 
desenlerinden biri olan yakınsak paralel desen çalışmanın temel desenini oluşturmuştur. Ayrıca 
bu çalışmada sekiz haftalık yarı-deneysel bir çalışma da yapıldığı için deneysel desenin de içinde 
olduğu gelişmiş karma yöntemlerinden birisi olan müdahale deseni bu çalışmada kullanılması 
gereken desen olarak ortaya çıkmıştır. 

Araştırmanın amaçlarından birisinin, öğretmen adaylarına durumlu öğrenme 
materyalleri hazırlatmak olduğundan, araştırmanın çalışma grubunu, 2016 – 2017 eğitim 
öğretim yılında, “Yabancı Dil Eğitiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme” dersini alan 4. Sınıf 
İngilizce öğretmen adayları oluşturmuştur. Araştırmaya 60 öğretmen adayı katılmıştır. Ancak, 
başarı ön testi için yapılan dağılımın normalliği testi sonrasında uç değer vermelerinden dolayı 4 
öğretmen adayının verileri analizden çıkarılmıştır. Analizler toplamda 56 öğretmen adayından 
toplanan verilerle yapılmıştır.  

Araştırmada nicel verileri toplamak için kelime başarı testi, durumlu öğrenme ortamları 
oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançları ölçeği ve teknolojik pedagojik alan bilgisi öz-güven 
ölçeği kullanılmıştır. Nitel verileri toplamak için ise, öğrenci günlükleri, çevrimiçi görüşme 
kayıtları, deneysel işlem sonrası öğretmen adaylarının doldurduğu açık uçlu görüşme formu 
kullanılmış ve odak grup görüşmesi yapılmıştır. 

Elde edilen veriler için, öncelikle, dağılımın normalliği testi uygulanmış ve dağılımın 
normalliği sağlandıktan sonra ise parametrik testler verilerin analizi için kullanılmıştır. Grupların 
deneysel işlem öncesinde başarı ön-test puanlarına göre denk olup olmadıklarının incelenmesi 
için Levene’nin varyansların eşitliği testi ve ilişkisiz örneklemler t-testi analizleri yapılmıştır.  
Hem birinci alt problemde hem de ikinci alt problemde deney ve kontrol gruplarının grup içi 
öntest – sontest ve sontest – kalıcılık puanlarının aritmetik ortalamaları arasındaki anlamlılığı 
incelemek amacıyla ilişkili örneklemler t-testi analizi yapılmıştır. Üçüncü alt problemde gruplar 
arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığının belirlenmesi için 2x3 karışık ölçümler için 
ANOVA testi ve farklılığın hangi grup lehine olduğunu belirlemek için ise Benferoni testi 
uygulanmıştır.  Dördüncü alt problemde, öğretmen adaylarının durumlu öğrenme ortamları 
oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançları ile teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güvenlerinin, 
kelime öğrenmeye ilişkin akademik başarılarını yordama gücünü belirlemek için ise doğrusal 
regresyon analizi yapılmıştır. Beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci alt problemlerde öğretmen 
adaylarının web-destekli durumlu öğrenme ortamı ile kelime öğrenmelerine, kelime materyali 
hazırlamalarına, mesleki gelişimlerine ve web-destekli durumlu öğrenme modeline ilişkin 
görüşlerini ortaya koymak için ise elde edilen nitel veriler içerik analizi yöntemiyle 
değerlendirilmiştir. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, hem deney hem de kontrol grubunda bulunan 
öğretmen adaylarının kelime öğrenmeye ilişkin akademik başarıları ve durumlu öğrenme 
ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançları açısından grup içi erişi ve kalıcılık testi 
puanları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu bulunmuştur. Ancak, Teknolojik pedagojik alan 
bilgisi öz güvenleri (TPAB-ÖG) açısından grup içi erişi puanları arasında anlamlı bir farklılık 
olmasına rağmen, son-test – kalıcılık testi puanları arasında anlamlı bir fark çıkmamıştır. Deney 
ve kontrol grubunda bulunan öğretmen adaylarının kelime öğrenmeye ilişkin akademik 
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başarıları ve TPAB-ÖG açısından gruplar arası anlamlı bir farkın olmadığı, ancak web-destekli 
durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançları açısından deney grubu 
lehinde anlamlı bir farkın olduğu bulunmuştur.  Öğretmen adayları, web-destekli durumlu 
öğrenme modeline göre kelime materyali hazırlamalarının kelime öğrenmeleri üzerinde büyük 
oranda olumlu bir etkiye sahip olduğu vurgulamışlardır. Ek olarak, öğretmen adayları, uygulama 
sürecinin kalıcı öğrenme sağladığı ve kelime bilgilerinin arttığının altını çizmişlerdir. Öğretmen 
adaylarının uygulama sürecinde en çok durum oluşturma aşamasında zorlandıkları ancak 
kelimelerin anlamlarını netleştirdikten sonra ise en çok sevdikleri aşamanın durum oluşturma 
aşaması olduğunu dile getirmişlerdir. Öğretmen adaylarının web-destekli durumlu öğrenme 
modeline göre kelime öğrenme materyali hazırlama sürecinin, araştırma yapma, eleştirel 
düşünme, sentez yapma ve çözüm üretme becerileri kazandırmasının yanı sıra, teknolojik 
pedagojik alan bilgilerinde bir gelişmenin olduğunu öğretmen adayları vurgulamışlardır. Ek 
olarak, uygulamaya yönelik önerilerde bulunulmuştur. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Kelime Öğrenme, Web-Destekli Durumlu Öğrenme Ortamı, Öz-Yeterlik, 
TPAB, Web-destekli Materyal Tasarımı 
 
 
Danışman: Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 
Mersin 
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ABSTRACT 
 

THE EFFECTS OF ENGLISH TEACHER CANDIDATES’ MAKING VOCABULARY LEARNING 
MATERIALS IN WEB-SUPPORTED SITUATED LEARNING ENVIRONMENT ON THEIR 

VOCABULARY LEARNING 
 

It was aimed in this sudy not only to help English language tearcher candidates to design 
vocabulary learning materials to be used in a web-supported situated learning environment and 
to have them learn the vocabulary they used to prepare those materials in the web-supported 
situated learning environment but also to reveal the effects of this process on the candidate 
teachers’ academic achievement, self-efficacy beliefs in designing situated learning environments 
and technological pedagogical content knowledge confidence. 
Mixed methods design was used in this study. Both qualitative and quantitative data were 
collected before, during and after the experiment and each data set was analaysed seperately, yet 
combined and interpreted in the discussion section. For this reason, one of the mixed methods 
designs, convergent design mixed merhod was the main design of this very study. Besides, since 
there was an 8-week quashi-experimental procedure in the study, an advanced mixed methods 
design, which is the intervention design, was to be chosen and employed. 

Since one of the aims of the study was to have the teacher candidates design web-
supported situated learning materials, the study group of this study was made up of the teacher 
candidates enrolled in “Evaluation and Development of Foreign Language Teaching Materials” 
class in 2016 – 2017 academic year. 60 teacher candidates took participate in the study. However, 
when the normality distribution test for the vocabulary achievement test scores was 
administered, four teacher candidates were omited because of their test scores’ showing extreme 
values which prevented the homegenity. The data analysis waa conducted for 56 teacher 
candidates.  

In order to collect quntitative data, two scales and one vocabulary achievement test was 
used in the study. The vocabulary achievement test and one scale was developed by the 
researcher before the experiment. For the qualitative data, student diaries, online messaging logs, 
open-ended interview form and focus group interview was used.  

In the analysis of the data obtained, firstly Levene’s test of variances and intedepndent 
samples t-test was used to determine whether the groups were homogenous before the 
experients. For the research questions one and two, releated-samples t-test for  the experimental 
and control groups was administered to analyse the statistical significancy of the arithmetical 
means between the pre-test and pos-test and between post-test – retention test results within 
the groups.  For the thirth research question, in order to find out whether there was a statistical 
difference between the experimental and control groups, 2X3 repeated measures ANOVA test and 
Benferroni test to find out which group this difference supported were used. For the fourth 
research question, linear regression analysis was employed to find out the power of the teacher 
candidates’ self-efficacy beliefs in designing situated learning environments and technological 
pedagogical content knowledge confidence to predict their academic achievement on vocabulary 
learning. For the fifth, sixth, seventh and eight questions, the qualitative data collected from the 
students about their learning vocabulary and designing vocabulary learning materials in web-
supported situated learning environments, their professional developments and how they see the 
web-supported situatedlearning environment were analysed via utilizing content analysis. 

According to the findings obtained in the study, it was found that there was a significant 
difference between the within-group gain scores and retention test scores obtained from the 
experimental and control groups in terns of the vocabulary achievement test and the self-efficacy 
beliefs in designing situated learning environments scale.   However, while there was a significant 
differende in the within-group gain scores in terms of technological pedagogical content 
knowledge confidence (TPACK-C) scale, no significant difference was found between the post-
test and retention test scores. It was also found that there was no significant difference in the 
scores of the vocabulary achievement test and TPACK-C scale between groups, yet that there was 
a sifnificant difference in the scores of the self-efficacy beliefs in designing situated learning 
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environments scale in favor of experimental group. Teacher candidates shed light on the idea that 
preparing vocabulary learning materials according to web-supported situated learning model 
had a great effect on their vocabulary learning. Besides, they underlined that the implementation 
process supported learning retention and their vocabulary knowledge increased. Theacher 
candidates stated that they had difficulty in constructing situations the most, yet once they 
revealed the meanings of the target words, constructing situations became the most favourite 
stage in the implementation process. Teacher candidates also dictated that the process of 
preparing vocabulary learning materials according to web-supported situated learning model 
helped teacher candidates gain critical thinking, problem-solving, synthesise and research skills 
as well as improving their technological pedagogical content knowledge. Lastly, suggestions for 
creating web-supported situated learning environments were revealed. 
 
Key Words: Situated learning, vocabulary learning, Self-Efficacy, TPACK, Web-supported 
Material Design 
 
Supervisor: Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN, Mersin University, Department of Educational 
Sciences, Mersin 
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1. GİRİŞ 

Bu bölümde, problem durumu, problem cümlesi, alt problemler, sayıltılar, sınırlılıklar, 

tanımlar, araştırmanın amacı ve önemi hakkında bilgi verilmektedir. 

 

1.1. Problem Durumu 

Yabancı dil öğretimi, dört temel dil becerisinin (dinleme, yazma, okuma ve konuşma) 

geliştirilmesi üzerine odaklanmıştır. Bu becerilerin gelişiminde etkili olan dilbilgisi ve kelime 

öğretimi de önemli yer tutmaktadır. Fakat kelime öğretimi ve kelime öğrenme stratejilerinin 

kullanımının, morfoloji ve sözdizimine önem veren yabancı dil öğretmenleri (Richards, 1976) ve 

en önemlisi sadece dilbilgisine önem veren yabancı dil öğretmenleri tarafından (Huffman, 2011) 

göz ardı edildiği ileri sürülmektedir. Ayrıca, birçok öğrenci, kelimelerin aşırı yükünden ve 

güdülenme eksikliğinden dolayı kelime öğrenmede zorluk çekmektedir (Jaeyoung & Graf, 2008). 

Bundan dolayı, öğrencilerin kelime öğrenmede ilk uyguladıkları yaklaşım, bilmedikleri bütün 

kelimeleri bir liste haline getirip onları ezberlemek olmaktadır. Ancak, ileri düzeylere ulaşan 

öğrenciler, kelimeleri bağlam içerisinde öğrenmeye çalışmaktadır (Ellis, 1994).  Sürecin bu 

şekilde olmasının nedenlerinden biri, öğrencilere öğretilmeye çalışılan kelimelerin hem sınıf 

içinde hem de sınıf dışında anlamlı amaçlar doğrultusunda nasıl kullanılabileceğinin (Yang, 

2011) gösterilmemesinden kaynaklanabilir. Başka bir ifadeyle, öğrencilerin sınıf ortamında 

öğrendikleri kelimeleri kullanmalarına olanak tanıyacak sosyal ortamların olmamasından ya da 

az olmasından dolayı, öğrencilerde akademik kopmaların görülme olasılığı artabilmektedir.  Bu 

durum, İngilizce öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen adayları için de geçerli olabilir.  

Öğretmen adayları, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenmiş “İngilizce 

Öğretmenliği Lisans Programı”na göre sadece birinci sınıfın bahar döneminde sözcük bilgisi 

dersi almaktadırlar. Sadece bir dönem aldıkları derste, sözcükler ve dil yapıları arasındaki ilişki, 

ön ek ve son ekler yardımıyla sözcük üretmek, sözlü ve yazılı dilde deyimler, söz öbekleri, 

eşdizimlilik, güzel adlandırma, neolojizm, atasözleri ve öbeksi eylemler (YÖK Ders İçeriği; 2006, 

s.6) konusunda bilgilendirilmektedirler. Ders süresi dışında derste verilen kelimeleri kullanma 

ve uygulama ortamı bulamadıkları için öğretmen adayları da yine bu verilen kelime gruplarını 

ezberleme yoluna gidilebilmekte ve kalıcı öğrenme gerçekleştirememektedirler. Bu durum da 

çalıştıkları kelimeleri kısa sürede unutmalarına ve dolayısıyla sınavlarda başarısız olmalarına 

yol açabilmektedir.  

Kelime öğrenme sürecinde başarısızlık yaşayan ve kelime öğrenme stratejilerini işe 

koşamayan öğretmen adayları, öğretmenlik hayatına başladıktan sonra kelime öğretimini ikinci 

plana atabilmektedirler. Bu yüzden, bu olumsuz durumu ortadan kaldırabilmek için öğretmen 

adaylarının bilgilerini kullanabilecekleri gerçek sosyal ortamların oluşturulması önem 
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kazanmaktadır (Kirshner & Whitson, 1997; Liaw & Susan, 2010; Yang, 2011).  Öğrenmenin 

doğası, bireylerin diğerleriyle ve çevresiyle etkileşime girmesi ve sosyal uygulamalara katılması, 

bireyin grup içinde etkileşime girmesi ve işbirliği yapması ve sosyal olarak bilginin 

yapılandırılması süreçlerini içermektedir (Xioa-fang & Ting, 2011). 

Sınıf ortamında bilginin işe koşulabileceği bir sosyal ortamı yaratmak için, bilginin, gerçek 

ya da gerçeğe yakın bağlam içerisinde verildiği durumlu öğrenme yönteminin kullanılması 

önemlidir. Collins, Hawkins ve Carver (1991), bu yöntemin kullanıldığı iki örnek sunmuştur. 

Birincisi, kendi çalışmalarında, öğrencilerin fen alanında öğrendikleri bilgileri kullanarak bir 

dosya hazırlayacakları bir bağlamda, okuma ve yazma öğretiminin durumlu hale 

getirilebileceğini ileri sürmüşlerdir. İkincisi, Dewey (1969), kendi deneysel okulunda,  

öğrencilerin planlama ve aritmetik becerilerini ortaya çıkaracak bir çalışmada, öğrencilerden bir 

kulüp evi tasarlamalarını ve inşa etmelerini isteyerek, durumlu öğrenme ortamı yaratmıştır 

(Collins, Hawkins & Carver, 1991). 

Gelişen teknoloji sayesinde, bilgisayarlar ve onların sağladığı olanakların (sanal ortamlar, 

web ortamları gibi) sınıf içinde durumlu öğrenme ortamlarını oluşturmak için kullanılması önem 

kazanmaktadır (Collins, Hawkins & Carver, 1991).  Ayrıca, bilgisayar destekli dil öğretiminin 

gelişimiyle birlikte, dil öğretimi ve bilgisayar destekli iletişimi birleştirme çalışmaları da gittikçe 

artmaktadır (Kessler & Bikowski, 2010; Liaw & Susan, 2010; Yang, 2011). Bilgisayar destekli 

iletişim ortamı, hem öğretmen ile öğrenci arasındaki iletişimi hem de öğrenciler arasındaki 

işbirliğini eşzamanlı ve eşzamanlı olmayan iletişim türlerini kullanarak güçlendirmede yardımcı 

olmaktadır (Peterson, 2009).  

Bu bilgiler ışığında, durumlu öğrenme yöntemi ile bilgisayar ortamlarından biri olan web-

destekli öğrenme ortamını sınıf içinde birleştirerek, öğretmen adaylarının, hem kelime bilgilerini 

hem de kelime öğrenme stratejilerini geliştirebilecekleri, aynı zamanda kelimeleri nasıl 

öğretebilecekleri konusunda deneyim kazanabilecekleri gerçeğe yakın durumlu öğrenme ortamı 

hazırlanmıştır.  Bu araştırmada, İngilizce öğretmen adaylarının web-destekli durumlu öğrenme 

ortamında kelime materyali oluşturmalarının kelime öğrenmeleri üzerindeki etkilerini 

belirlemek hedeflenmiştir.  

 

1.2. Araştırmanın Önemi 

Kelime bilgisini geliştirme, kelimeleri hatırlayıp doğru yerlerde kullanma, dil öğrenme 

sürecinde öğrencilerin zorluk çektikleri bir süreçtir. Bunun sebeplerinden birisi, öğrenenin 

derste gördüğü kelimeleri kullanmak ve pekiştirmek için okul dışında bir ortamın olmaması ve 

sonucunda da kalıcı öğrenme olmadan verilen kelimelerin sadece anlamsızca ezberlenmeye 

çalışılmasıdır. İkinci sebebi ise,  kelime öğretme sürecinde başarısızlık yaşayan ve kelime 

öğrenme stratejilerini işe koşamayan öğretmen adayları, öğretmenlik hayatlarında kelime 
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öğretimini ikinci plana atabilmekte ve öğrencilerin sınıfta gördükleri kelimeleri kullanmak ve 

pekiştirmek için ihtiyaç duydukları bu eksik ortamları sınıf içinde yaratmakta yetersiz 

kalabilmektedirler. Bu sebeplerden dolayı, öğretmen adaylarının hem kendi kelime öğrenme 

becerilerini geliştirmeleri hem de öğrencilere kelimeleri nasıl öğretebileceklerine yönelik 

bilgilerini geliştirmek büyük önem taşımaktadır. 

Dil gelişimi, sosyal çevrede diğer bireylerle etkileşim sonucunda gerçekleşmektedir. Ek 

olarak, bireyler, bilgiyi içinde bulundukları uygulama topluluğu içinde gerçekleştirdikleri 

etkinlikler sonucunda anlamlandırırlar ve bilgi yapılarını oluştururlar. Durumlu öğrenme de 

öğrenmenin gerçekleştiği günlük yaşamdaki gerçek etkinliklerden anlam oluşturma durumudur 

(Stein, 1998).  Ayrıca, durumlu öğrenme, öğrenenler ve içinde bulundukları çevre arasında devam 

eden etkileşim açısından; problem çözme, yorumlama, anlama, bilginin transferi, yaratıcılık gibi 

zihinsel işlemleri içeren biliş durumunu da açıklar (Clancey, 1995 ). 

Buradan hareketle, bu araştırmada, web-destekli durumlu öğrenme modeli kullanılarak 

öğretmen adaylarına, hem web-destekli durumlu kelime materyali hazırlatmak hem de web-

destekli durumlu kelime materyalleri hazırlarken kelime öğrenme becerilerini ve kelime 

bilgilerini geliştirmek amaçlanmıştır. Ek olarak, öğretmen adaylarının, öğretmenlik hayatlarına 

başladıklarında, öğrencilerine hedef kelimeleri nasıl etkili ve kalıcı şekilde öğretebilecekleri 

konusunda da deneyim kazanmaları hedeflenmiştir. Bundan dolayı, öğretmen adaylarının 

kendi web-temelli durumlu öğrenme ürünlerini hazırlamaları ve bu materyalleri kendi öğrenme 

süreçlerinde kullanmaları, yapılan diğer çalışmalarda bulunmayan bir özellik olmaktadır. 

Ayrıca, durumlu öğrenme modelinin uygulama aşamalarını net olarak ortaya koyan çok fazla 

çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, bu modelin uygulama aşamalarına yönelik bir model 

de önerilmiştir. Bu açıdan, bu çalışmanın alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

1.3. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, “Yabancı Dilde Materyal İnceleme ve Geliştirme” dersi kapsamında, 

4. Sınıf İngilizce öğretmen adaylarının, web-destekli durumlu öğrenme ortamında, hem web-

destekli durumlu öğrenme ortamına göre kelime materyalleri oluşturmaları hem de 

oluşturdukları materyalde kullandıkları kelimeleri öğrenmelerini sağlamak ve bu sürecin, 

öğretmen adaylarının akademik başarılarına, durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik 

öz-yeterlik algılarına ve teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güvenlerine etkisini ortaya koymaktır.  
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1.4. Problem Cümlesi ve Alt Problemler 

1.4.1. Problem Cümlesi 

İngilizce öğretmen adaylarının, web-destekli durumlu öğrenme ortamında kelime 

öğrenme sürecinde web-destekli durumlu öğrenme modeline göre kelime materyalleri 

hazırlamalarının, akademik başarılarına, teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güvenlerine ve 

durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik algılarına etkisi nedir? 

 

1.4.2. Alt Problemler 

1. Kelime öğrenme sürecinde, web-destekli durumlu öğrenme ortamları hazırlayan 

İngilizce öğretmen adaylarının,   

a. kelime öğrenmeye ilişkin akademik başarıları 

b. teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güvenleri 

c. durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançları 

açısından ön-test – son-test ve son-test - kalıcılık testi puanları arasında anlamlı bir 

fark var mıdır? 

2. Kelime öğrenme sürecinde, sunuş yoluyla (expository teaching) öğrenme 

ortamları hazırlayan İngilizce öğretmen adaylarının,   

a. kelime öğrenmeye ilişkin akademik başarıları 

b. teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güvenleri 

c. durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançları 

açısından ön-test – son-test ve son-test - kalıcılık testi testi puanları arasında anlamlı 

bir fark var mıdır? 

3. Kelime öğrenme sürecinde, web-destekli durumlu öğrenme ortamları hazırlayan 

İngilizce öğretmen adayları ile sunuş yoluyla (expository teaching) öğrenme 

ortamları hazırlayan İngilizce öğretmen adaylarının,   

a. kelime öğrenmeye ilişkin akademik başarıları 

b. teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güvenleri 

c. durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançları 

açısından ön-test - son-test – kalıcılık testi puanları arasında anlamlı bir fark var 

mıdır? 

4. İngilizce öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güvenleri ile 

durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançlarının, kelime 

öğrenmeye ilişkin akademik başarılarını yordama gücü nedir?  

5. İngilizce öğretmen adaylarının web-destekli durumlu öğrenme ortamı ile kelime 

öğrenmelerine ilişkin görüşleri nelerdir? 
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6. İngilizce öğretmen adaylarının web-destekli durumlu öğrenme ortamı ile kelime 

öğretmelerine ilişkin görüşleri nelerdir? 

7. İngilizce öğretmen adaylarının web-destekli durumlu öğrenme modeline göre kelime 

öğrenme materyali hazırlama ve kelime öğrenme sürecine ilişkin görüşleri nelerdir? 

8. İngilizce öğretmen adaylarının web-destekli durumlu öğrenme modeline göre kelime 

öğrenme materyali hazırlamalarının, mesleki gelişim süreçlerine etkisine ilişkin 

görüşleri nelerdir? 

 

1.5. Sayıltılar 

Bu araştırmada;  

1. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının üzerinde, deney koşulları dışındaki 

etkilerin benzer olduğu ve önemli özel bir etkilenmenin olmadığı,  

2. Araştırmada kullanılan nicel veri toplama araçlarına (ölçekler ve başarı testi) ve nitel 

verilerinin toplandığı öğrenci günlükleri ve odak grup görüşmesine katılan 

öğrencilerin görüşme sorularına içten ve samimi cevap verdikleri, 

3. Başarı testini cevaplama sürecinde şanş başarısının hem deney hem de kontrol 

grubunu benzer şekilde etkilediği,  

4. Deney ve kontrol grubunda, kontrol dışı oluşan çeşitli değişkenlerin her iki grubu da 

benzer derecede etkilediği varsayılmıştır. 

 

1.6. Sınırlılıklar 

Bu araştırma;  

 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı dördüncü sınıfta öğrenim gören iki şube (bir deney, 

bir kontrol) ile,  

 “English Vocabulary in Use (Advanced) – Michael McCarthy and Felicity O’Dell – 

Cambridge University Press” adlı kaynak kitaptan rastgele seçilen iki modül (“People 

and Relationships” ve “Metaphoric Usage”) içinde bulunan toplam 84 kelime ile,    

 Veri toplama araçları olan Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeği (TPAB-

ÖG), araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan Kelime Başarı Testi ile Durumlu 

Öğrenme Ortamları Oluşturmaya Yönelik Öz-Yeterlik İnançları Ölçeği, Öğrenci 

Günlüğü, Materyal Hazırlama Kontrol Listeleri ve Yapılandırılmış Odak Grup Görüşme 

Formu (YOGGF) kullanılarak elde edilen veriler ile, 

 Öğretmenlerin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güvenleri ve Durumlu Öğrenme 

Ortamları Oluşturmaya Yönelik Öz-Yeterlik İnançları değişkenleri ile, 
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sınırlıdır. 

 

1.7. Tanımlar 

Kelime Öğrenme: Bu çalışmada, başlıkta kullanılan “kelime öğrenme” ifadesi, akademik 

başarı, teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güveni ve durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya 

yönelik öz-yeterlik inancı kavramlarını da içermektedir. 

 
Durum (Situation): Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi (TDK) 

 
Durumlu (Situated): Bir bağlama yerleştirmek, bir şeyi çevreleyen detayları tanımlamak 

(Oxford Dictionary)  

 
Durumlu Öğrenme: Bilginin normal şartlarda nasıl kullanıldığını ortaya koyan ortamlar ya 

da durumların olduğu otantik bağlamlar (gerçek yaşamdan alınan bağlamlar) içerisinde 

bilginin sunulması ve öğrenilmesi 

 
Web-destekli Durumlu Öğrenme:  Bu araştırmada, “bilginin normal şartlarda nasıl 

kullanıldığını ortaya koyan ortamlar ya da durumların olduğu otantik bağlamlar (gerçek 

yaşamdan alınan bağlamlar) içerisinde bilginin sunulması ve öğrenilmesi amacıyla bu tür 

gerçek yaşamdan alınan bağlamların web-desteği kullanılarak sınıfa getirilmesi” anlamında 

kullanılmıştır 

 
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güveni: Bir öğretmenin, sahip olduğu pedagojik, 

teknolojik ve alan bilgilerini ya ayrı ayrı ya da üçünü aynı anda etkin bir şekilde eğitim 

öğretim sürecinde kullanabilmesine ilişkin kendine güvenip güvenmemesi konusundaki 

seviyedir. 

 
Durumlu Öğrenme Ortamları Oluşturmaya Yönelik Öz-Yeterlik İnancı: Bu araştırmada, 

“bir öğretmenin, eğitim- öğretim sürecinde, öğrencilerinin bilgiyi gerçek hayatta 

kullanabileceği şekilde bir öğrenme ortamı oluşturma konusunda kendini yeterli görüp 

görmemesi konusundaki inanç seviyesi” anlamında kullanılmıştır. 

 
İşbirlikli Öğrenme: Bu araştırmada işbirlikli öğrenme, durumlu öğrenme modelinin 

öğelerinden olan yardımlaşma öğesi içinde geçen grupla çalışma sürecini kapsamaktadır. 
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2. ALANYAZIN VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Bu bölümde, oluşturmacılık, durumlu biliş, durumlu öğrenme modeli, sunuş yoluyla 

öğretim modeli, teknolojik pedagojik alan bilgisi, kelime öğretme ve öğrenme süreçleri ile ilgili 

kuramsal bilgi ve ilgili araştırmalar hakkında bilgi verilmektedir. 

 
2.1. Oluşturmacılık (Yapılandırmacılık)  

Amerika, Yeni Zelanda, İsrail, İsviçre, Avustralya, Tayland gibi ülkelerde eğitim 

programlarına yansıyan, Oluşturmacılık, Türkiye’de 2004 yılında düzenlenen ilköğretim 

programına damgasını vurmuş ve ülkemizde de önemli olmaya başlamıştır (Aydın, 2007).  Ancak, 

Türkiye’de “Constructivism” teriminin Türkçe karşılığı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır 

ve çoğunlukla “Yapılandırmacılık” ve “Oluşturmacılık” terimlerinin kullanıldığı görülmektedir. 

Can (2004), “Constructivism” teriminin karşılığında neden “Oluşturmacılık” teriminin 

kullanılması gerektiğini şu iki özellikle açıklamaktadır: Birincisi, oluşturmak fiili dönüşlü bir 

fiildir. Yani birey bir fiili gerçekleştirirken kendisi de yapılan fiilden etkilenir. İkincisi, oluşturmak 

fiili aynı zamanda işteş bir fiildir. Yani,  bilgi oluşturma eylemi çevreden ve öteki öznelerin 

varlığından bağımsız değildir. Bilgi oluşturma diğer öznelerle etkileşim sonucunda yani 

toplumsallaşma süreci sonucunda gerçekleşir. Dolayısıyla, bu çalışmada “constructivism” 

teriminin karşılığı olarak “Oluşturmacılık” terimi kullanılmıştır. 

Oluşturmacılık, matematik, sanat ve mimarlık gibi birçok alanda ilgi odağı olmuş bir 

düşünce yapısını ifade ederken (Pritchard & Woollard, 2010; D’Angelo, Touchman & Clark, 2009), 

daha çok bilgi felsefesi, öğrenme teorileri ve pedagoji üzerinde odaklanmış ve bireyin, bilgiyi 

kendisinin oluşturduğu ya da yapılandırdığı görüşünü savunmuştur (Pritchard & Woollard, 2010; 

Schunk, 2012; Ün Açıkgöz, 2011; Akpınar, 2010).  Bir başka ifadeyle, Oluşturmacılık, bireylerin 

kendi anlamlarını nasıl oluşturdukları ya da yapılandırdıkları üzerinde durmaktadır (D’Angelo, 

Touchman & Clark, 2009). Piaget, Vygotsky, Bruner, Ausubel ve Von Glasersfeld gibi 

araştırmacıların çalışmaları sonucunda (Ün Açıkgöz, 2011), 20 y.y.’lın ikinci yarısında, 

“Oluşturmacılık”, “oluşturmacı” gibi kavramlar psikoloji sözlüklerinde yerini almıştır (Mahoney, 

2005). Ancak, bu kadar yeni olmasına karşın, Oluşturmacılığın hatlarını çizen ontolojik ve 

epistemolojik düşünceler (Aydın, 2007) çok eskilere dayanmaktadır.  

Heraklitos (M.Ö. 535 – 474), akış öğretisinde hey şeyin aktığını ve sürekli değiştiğini ve 

ana madde olarak gördüğü Ateş’in bir an için bile hareketsiz kalmayan bir madde olduğunu ifade 

etmiş ve “Aynı nehirde iki kez yüzülmez” demiştir. Bir başka ifadeyle, dış dünya gerçekleri, 

bireyin kendi gerçekliğinin inançlarını oluşturmak için birey tarafından yorumlanmaktadır ve 

bireyin kendi gerçekliğinin inançları sürekli değişim içindedir (Pritchard & Woollard, 2010).  

Gautama Buddha (M.Ö. 560 – 477), “Biz düşündüğümüz şeyizdir. Bizi biz yapan 

düşüncelerimizden oluşur. Düşüncelerimizle, dünyayı oluştururuz.” cümleleriyle, bireylerin 
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içinde bulundukları dünyayı yapılandırdıklarını, yani, bireyin çevresinde olup biteni, 

gözlemlemesi ve ya deneyimlemesi sonucunda oluşturduğu düşünce süreciyle anlamlandırdığını 

vurgulamıştır (Walsh, 1999).  Buddha’nın çağdaşı, Taoizm’in kurucusu Lao Tzu ise, 

söylemlerinde, gerçekliği her bireyin farklı şekilde algıladığı değişken olduğunu ifade etmiştir 

(Pritchard & Woollard, 2010). Sokrates (M.Ö. 469 – 399), diyaloglarında, yetkin kişilerin bilgiyi 

öğrencilere aktarmasından ziyade, öğrencilerin bilgiyi kendilerinin oluşturması üzerine 

odaklanmıştır (D’Angelo, Touchman & Clark, 2009).  J. Locke (1632 – 1734), nesnelerin 

niteliklerini birincil ve ikincil olarak ayırmış, birincil niteliklerin duruma ait olduğunu ve nesnel 

olmadığını ve bildiklerimizin aslında “idea”larımız olduğunu (Aydın, 2007) ifade etmiştir. Yani, 

doğanın insanlara yansıttığı basit düşüncelerin zihin tarafından birleştirilip daha büyük düşünce 

donanımlarına dönüştüğünü ifade etmiştir. G. Berkeley (1685 – 1753), görme (algılama) 

teorisinde, uzaklığın duyular yerine deneyimlerle algılandığını ifade etmiştir ve bunu “utanmış 

bir kişinin yüzüne baktığımızda, dolaylı olarak yüzündeki kırmızı rengi gördüğümüz için onun 

utanmış olduğu yorumunu yaparız. Çünkü deneyimlerimiz doğrultusunda kırmızı bir yüzün 

utanma belirtisi olduğunu öğreniriz ve ikisini ilişkilendiririz.” analojisiyle açıklayarak bilginin 

deneyimler sonucunda oluşturulduğunu vurgulamıştır (Schwartz, 1994).  Giambattista Vico 

(1668 – 1774), “Biz ancak kendimizin neden olduğu ve kendimizin yaptığı şeyi doğru ve temelli 

olarak biliriz” (Löwith, 1994) ve “(The truth is the same as the made.) Gerçek, yapılanla aynıdır.”  

(Vico, 1710; akt. von Glasersfeld, 1987:27) ifadeleriyle bireylerin ancak kendi kendilerine 

yapılandırdıkları bilgiyi anlayabileceklerini ve gerçeğin, bireyin yapmış olduğu şeylerden 

oluştuğunu vurgulayarak, ilk kez oluşturmacılığı biçimlendirmiştir (Pon, 2001).  Felsefi anlamda 

Vico’dan etkilenen İmmenuel Kant (1724 – 1804), Oluşturmacılık fikrini ilk ortaya atan kişi olarak 

düşünülmektedir (Pritchard & Woollard; 2010). Kant’a göre “zihin, deneyimler kargaşasını 

düzenli düşüncelere dönüştüren etkin bir organdır” (Mahoney, 2005:747). Bir başka ifadeyle, 

bireylerin çevrelerinden gelen uyarıcıları algılama şekilleri, bireylerin dünyayı algılamalarını 

etkilemektedir (D’Angelo, Touchman & Clark, 2009). 

Pragmatizm’in kurucusu J. Dewey (1859 – 1952),  okulun, sadece içerik bilgisinin 

öğrenildiği yer değil aynı zamanda nasıl yaşanılacağının öğrenildiği yer olarak önemli olduğunu 

vurgulamıştır. O’na göre, eğitimin amacı, önceden belirlenmiş bir grup bilgi ve becerinin 

edinilmesi olmadığı, bireyin kendi potansiyelinin farkında olup, bu bilgi ve becerileri daha iyi bir 

durumda kullanabilme yeteneğinin geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, eğitimin etkili 

olabilmesi için, bilgilerin, öğrencinin ön bilgileriyle ilişki kurabilecekleri şekilde verilmesi 

sonucunda yeni bilgi ile eski bilgilerin bağlantısının kurulmasının sağlanmasının, öğrencilerin ilgi 

alanı ve deneyimlerinin dikkate alınmasın gerekliliğini vurgulamıştır (Dewey, 2009). Bir başka 

ifadeyle, öğrencilerin somut etkinlikler ve ilişkili uygulamalarla bağ kurarak öğrenmenin 

gerçekleşmesi için projeler ve atölye çalışmaların kullanılması gerektiğini ve öğrencilerin 
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oluşturulacak gerçek öğrenme durumlarında yaparak yaşayarak öğrenmesi (Yanpar-Yelken, 

2009) gerekliliğini vurgulamıştır. Dewey’in aktif öğrenme modeli, oluşturmacı öğrenmenin en 

temel öğelerinden birisidir (Özden, 2009).  T. Kuhn, belirli bir kültürün ürünü olan dilin, sosyo-

kültürel açıdan koşullu olduğunu, bundan dolayı da evrensel nesnel bilgiden söz edilemeyeceğini 

ifade etmiştir (Aydın, 2007). Ludwig Witthenstein, bilginin oluşumunda dilin öneminden 

bahsetmiş ve dilin sınırı ile bilginin sınırını özdeşleştirmiştir (Aydın, 2007).  

Oluşturmacı yaklaşımın genel özellikleri bilgi, gerçeklik, doğruluk ve öğrenme boyutları 

altında özetlenebilir (Yurdakul, 2007; Aydın, 2007).  Oluşturmacı yaklaşıma göre bilgi, bilişin 

dışında var olan, bireyden bağımsız oluşan bir olgu olarak değil de duruma özgü, bağlamsal ve 

bireysel anlamların görünümüdür (Wilson, 1997; Bredo, 1997; Schunk, 2012).  Bir başka ifadeyle, 

bireysel olarak oluşturulan bilgi, bireyin çevresiyle olan etkileşimi sonrasında edindiği 

deneyimlerin yorumlanmasına bağlı olarak tekrar oluşturulur (Jonassen, 1999). Bireylerin 

nesneler üzerindeki etkileriyle oluşan bilgi (Wheatley, 1991), özneden bağımsız değildir (von 

Glasersfeld, 1996). Özne bilgiyi kendi için öteki öznelerle gerçekleştirdiği sosyal etkileşimi 

sırasında oluşturur ve bireyin oluşturduğu bu bilgiden hem kendisi hem de çevresi etkilenir 

(Vygotsky, 1978). Bu oluşturduğu bilgiler sadece bilgiyi oluşturan birey için doğrudur ve 

başkaları için doğru olmayabilir (Schunk, 2012). Bundan dolayı, bilgi görecelidir (Hein 1991). 

Oluşturmacı yaklaşıma göre gerçeklik, aynı sosyal ortam içinde bulunan bireylerin kendi dünya 

değişkenlerini tanımlamak için oluşturduğu zihinsel anlamlardır. Yani, her bireyin yaşantısına ve 

edindiği deneyimlere göre değişmektedir (Yurdakul, 2007). Bilişin, kültürün ve dilin dışında 

bilinebilir ontolojik bir gerçeklik olmadığından ve bilginin ve anlamın tamamıyla birey ve içinde 

bulunduğu toplum tarafından oluşturulmasından dolayı gerçeklik özneldir (Hein, 1991).  

Oluşturmacılığa göre doğruluk, bireyin kendi deneyimleri sonucunda oluşturduğu düşüncelerin 

ya da bilgilerin diğer bireylerin oluşturduğu düşünceler ya da bilgilerle çelişmemesi durumudur 

(Çoklu bakış açısı) (Yurdakul, 2007). Bir başka ifadeyle, bireyin deneyimlerinin, diğerlerinin 

deneyimleriyle örtüştüğü zaman kabul edilebilir olması durumudur (Wheatley, 1991).  

Oluşturmacı yaklaşıma göre öğrenme, bireyin zihninde ön bilgilerle yeni bilgilerin 

ilişkilendirilmesi ve bilginin tekrar oluşturulması sürecidir (Hein 1991; Özden, 2009). Hein 

(1991), Piaget, Vygotsky ve Bruner gibi düşünürlerin görüşlerini sentezleyerek oluşturmacı 

öğrenmenin ilkelerini dokuz maddeyle belirlemiştir: a) öğrenme etkin bir süreçtir, b)bireyler 

öğrenirken öğrenmeyi öğrenirler, c) anlam oluşturma eyleminin en önemli öğesi zihinseldir, d) 

öğrenme ve dil iç içedir, e) öğrenme toplumsal bir etkinliktir, f) öğrenme bağlamsaldır, g) 

öğrenmek için bilgiye gereksinim duyulur, h) öğrenme bir süreçtir, ı) güdülenme öğrenmede 

anahtar öğedir.   

Yukarıda bahsedilen bilgiler ışığında, Oluşturmacılığın, tek bir bakış açısından ziyade 

farklı bakış açılarına  (Dışsal (Exogenous),  İçsel (Endogenous) ve Diyalektik (Dialectical)) sahip 
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olduğu söylenebilir (Schunk, 2012:232). Dışsal oluşturmacılık, bilginin ediniminin, dış dünyanın 

tekrar oluşturulmasını temsil ettiğini, dış dünyanın, bireyin deneyimleri, örnek uygulamaları 

görme sıklığı ve eğitimi aracılığıyla, bireyin inançlarını etkilediğini ve bilginin, dış gerçekliği 

temsil ettiği derecede doğru olduğunu savunmaktadır. Dışsal oluşturmacılığın aksine, içsel 

oluşturmacılık, bilginin doğrudan dış dünyayla etkileşim sonucundan ziyade, önceden edinilmiş 

bilgilerden üretildiğini, dış dünyayı yansıtan bir ayna olmadığını, aksine bilişsel çıkarımlar 

aracılığıyla oluştuğunu varsaymaktadır. Diyalektik oluşturmacılık ise, bilginin bireyler arasındaki 

ve bireylerin çevreleriyle olan etkileşimleri sonucunda oluştuğunu, bilgi oluşumunun ne 

tamamıyla dış dünyaya ne de tamamıyla zihinsel süreçlere bağlı olduğunu, aksine bilginin, bireyin 

dış dünyayla etkileşiminden kaynaklanan bireyin yaşadığı zihinsel çelişkilerin sonuçlarını 

yansıttığını savunmaktadır (Schunk, 2012:232). 

İlgili alan yazın incelendiğinde, oluşturmacılığın bu üç farklı bakış açısından türemiş farklı 

sınıflamalarının olduğu görülmektedir. Bunlardan bazıları, radikal, sosyal, bilişsel, fiziksel, 

evrimsel, postmodern, sibernetik oluşturmacılıktır (Steffe & Gale, 1995; Prawat, 1996). Ancak, 

eğitim ortamında kullanılan iki tür oluşturmacılık vardır: 1) Piaget’in teorisinin temelini 

oluşturduğu bilişsel ya da bireysel oluşturmacılık; 2) Vygotsky’nin teorisinin temelini 

oluşturduğu sosyal oluşturmacılık (Powell & Kalina, 2009; Özden, 2009). 

Oluşturmacılığın asıl gelişmesi 20 yy’da Jean Piaget’in düşünceleri sonucunda olmuştur 

(Pon, 2001). Bilişsel oluşturmacılığın mimarı olarak kabul edilen (Altun & Çolak, 2011) Jean 

Piaget, genetik epistemoloji kuramıyla,  zihin gelişimini, evrimsel biyolojik gelişmeyle 

karşılaştırmış ve bilişin uyumlama özelliğini vurgulamıştır (Piaget, 1992).  Piaget, bilişsel gelişimi 

dört temel evreye (duyusal-motor (0-2 yaş), işlem öncesi (2-7 yaş), somut işlemler gönemi (7-11 

yaş) ve soyut işlemler dönemi (11 yaş ve üstü)) ayırmış ve her çocuğun bu dört evreyi sırayla 

yaşantılaması gerekliliğini vurgulamıştır (Senemoğlu, 2013). Piaget’e göre gelişim, kalıtım ve 

çevrenin etkileşimi sonucu gerçekleşmektedir ve bilişsel gelişimi etkileyen beş ilkeyi öne 

sürmüştür: a) olgunlaşma, b) yaşantı, c) uyum, d) örgütleme ve e) dengeleme.  

Rus psikoloğu Lev Vygotsky, dil, düşünce ve bunların toplum tarafından bir araç olarak 

kullanılmasına yönelik teorileriyle sosyal oluşturmacılığın mimarı olmuştur (Altun & Çolak, 

2011).  Meece (2000, akt. Schunk, 2012), Vygotsky’in teorisinin temel noktalarını şöyle 

sıralamıştır: 1) Bilgi önemlidir ve iki ya da daha fazla birey arasındaki etkileşim sonucunda 

oluşmaktadır. 2) Öz düzenleme sosyal etkileşimlerde meydana gelen eylemlerin ve işlemlerin 

içselleştirilmesi sayesinde gerçekleşir. 3) Bireylerin gelişimi, dil ve sembollerin kültürel aktarımı 

aracılığıyla gerçekleşmektedir. 4) Dil en önemli araçtır ve dil sosyal konuşmalardan özel 

konuşmalara, özel konuşmalardan da içsel konuşmalara doğru bir gelişim göstermektedir. 5) 

Yakınsak Gelişim Alanı, çocukların kendi başlarına yapabildikleri ile başkalarının yardımıyla 
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yapabildikleri etkinlikler arasındaki farktır. Yakınsak gelişim alanında bulunan akranlarla ve 

yetişkinlerle etkileşim, bilişsel gelişimin artmasında büyük rol oynamaktadır. 

Vygotsky’nin teorisindeki temel noktalar incelendiğinde, sosyal oluşturmacılığın sosyal 

etkileşimi merkeze aldığı, dilin öncelikle bir sosyalleşme aracı olarak görüldüğü ve bireyler 

arasındaki etkileşim sonucunda da bilginin oluşturulduğu söylenebilir. Başka bir ifadeyle, 

gerçekliğin anlaşılmasında ve kişisel ve ortak yorumlamaların geliştirilmesinde bağlam ve 

kültürün rolünün önemi vurgulamaktadır (Pritchard & Woollard, 2010).  Kuramın en önemli 

öğesi ise yakınsak gelişim alanıdır. Yakınsak gelişim alanı, bir çocuğun kendi başına yapabileceği 

eylem ile bir uzmanın ya da bir akranın rehberliğinde yapabileceği eylem arasındaki aralıktır 

(Schunk, 2012; Koç & Demirel, 2004; Pritchard & Woollard, 2010). Bu aralıkta başarılı ve doğru 

zamanda gerçekleşen gidiş gelişler sosyal etkileşime bağlıdır.  Bireyin etkileşim içinde bulunduğu 

durum içinde bireyden daha bilgili yani içerik hakkında daha uzman biri tarafından yardım 

sağlanarak, bireyin kendi yakınsak gelişim alanında başarılı bir şekilde ilerleyebilmesi 

sağlanabilir (Pritchard & Woollard, 2010). Yardımı sağlayacak kişiler öğrenim çatısını kuran 

uzman / usta olarak adlandırılmaktadırlar. Bu uzmanlar sınıfta bir öğretmen, okul dışında bir 

yetişkin,  ya da içerik konusunda daha fazla bilgiye sahip olan bir akran olabilirler.   

Sosyal oluşturmacılık yaklaşımının temel özellikleriyle uyumlu olan Bandura’nın sosyal 

bilişsel teorisi de öğrenmenin sosyal doğası üzerinde durmaktadır. Bandura’ya göre, bireyler 

günlük hayatta rol modelleri gözlemlemeleri sonucunda öğrenme yaşantısı geçirmektedirler 

(Pritchard & Woollard, 2010). Bu bağlamda, öğrenmenin anlamlı ve gerçek yaşam durumlarında 

ve bağlam merkezli zengin yaşantılar sayesinde kurulan özgün ilişkiler sayesinde oluştuğu 

söylenebilir.  

 

2.2. Durumlu Biliş 

Oluşturmacı yaklaşımın temel varsayımı, düşünmeyi, bilmeyi ve öğrenmeyi de içeren 

bilişsel süreçlerin fiziksel ve sosyal bağlamlarda yani durumlarda gerçekleştiğidir (Greeno ve 

ark., 1998). Düşünme, bireylerin zihninde oluşan sembollerin işlenmesinden ziyade nesnelerle 

durumsal yapıların oluşturmacı ve bilişsel etkileşimlerini içermektedir. Bilme ise, öğrenenin 

bireysel ve sosyal zihinsel etkinliklerin bir ürünüdür (Mattar, 2010).   

Durumlu biliş ise bu fiziksel ve sosyal durumlarla birey arasındaki ilişkileri içermektedir 

(Greeno ve ark., 1998). Diğer bir deyişle, durumlu bilişin temel varsayımı düşünme ve 

öğrenmenin tam anlamıyla gerçekleşebilmesi için, temelinde eylemin gerçekleştiği durumlara 

bağlı olduğudur (Brown, 1989).  Durumlu biliş, ya da durumlu öğrenme, ilk kez Brown, Collins ve 

Duguid tarafından 1989 yılında ‘Situated cognition and the culture of learning’ adlı makaleleriyle 

alan yazına sunulduğundan bu yana eğitimsel düşünce üzerinde önemli bir etkisi olmuştur. 

1980’li yılların sonundan itibaren özellikle eğitim araştırmacılarının çalışmalarında 
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önemli bir konu olan durumlu biliş, teorik temelleri farklı bilimsel disiplinlerde birçok düşünürün 

alanlarında yaptıkları çalışmaların bulgularıyla şekillenmeye başlamıştır. Marx, Durkhaim ve 

Mannheim’in Bilgi Sosyolojisi bunlardan biridir. Bilgi sosyolojisi, bireyin düşüncesi ile o 

düşüncenin ortaya çıktığı sosyal bağlam arasındaki ilişkileri ile baskın düşüncelerin toplum 

üzerindeki etkilerini incelemektedir. Ayrıca, bilgi sosyolojisi, dünya hakkındaki görüşlerimizin 

sosyo-kültürel temellerinin ve bireyin yaşamı üstündeki sosyal etkilerin sınırlarının 

sorgulanmasıyla ilgilenmektedir. Durumlu biliş’e katkı sağlayan bir diğer çalışma da Vygotsky, 

Leontiev, Luria, Cole ve Wertsch’in Etkinlik Teorisidir. Etkinlik teorisine göre, bireyin zihninde 

gerçekleşen etkinlikler, bireyin davranışından ya da etkinliğin gerçekleştiği sosyal bağlamdan 

ayrılamazlar. Sosyal ve zihinsel yapılar içi içe geçmişlerdir (Clancey, 1995). Durumlu biliş’in 

şekillenmesinde rol oynayan bir diğer çalışma,  hem çevre koşullarının bireyin davranışına 

etkisini, hem de bireyin yaptığı çeşitli eylemlerin bireyin sosyal ve fiziksel çevresine (mahalle, ev, 

ofis, fabrika, okul, çocuk parkı ya da bir sokak olabilir) etkisini inceleyen (Gordon, 1996) Gibson, 

Jenkins, Bransford, Neisser ve Barker’in Çevre Psikolojisidir. Durumlu bilişin oluşumunda etkisi 

olan başka bir çalışma da, bireyin zihinsel yaşamı ile davranışlarını bireyin çevresine etkin uyum 

sağlaması açısında inceleyen Dewey ve Bartlet’in İşlevsellik yaklaşımıdır (Clancey, 1995). 

Yukarıda bahsedilen düşünürlerin – Vygotsky, Leontiev, Dewey ve Gibson vd. – etkisinin 

yanı sıra, Brown, Collins ve Duguid’in teorilerini oluşturmalarında antropolog Jean Lave’nin 

Liberyalı terzilerin çıraklık eğitimini incelemişlerdir ve yerinde eğitim (Legitimate Peripheral 

Participation) ve durumlu öğrenme teorisini dikkate almışlardır (Herrington & Oliver, 1995). 

Bireyler tarafından bilginin edinilmesi ve öğrenilmesi, bilginin edinildiği ve kullanıldığı sosyal ve 

fiziksel bağlamlarda durumlu olduğu (Greeno ve ark., 1998) Lave dahil bir çok düşünür 

tarafından dile getirilmiş olsa da Brown, Collins and Duguid (1989) sınıf içinde kullanımına 

yönelik bir öğretim modeli önermek için bu fikirleri kullanan ilk kişilerdi (Herrington & Oliver, 

1995).  Model, araştırmacıların başarılı öğrenme durumlarını gözlemlemeleri sonucunda ortaya 

çıkmıştır.   

Brown, Collins ve Duguid (1989), durumlu bilişe dayalı olarak ortaya çıkan durumlu 

öğrenmenin temelini oluşturan çalışmalardan biri olan Miller ve Gildea’nın kelime öğretimine 

yönelik yapmış oldukları çalışmanın önemini vurgulamışlardır. Bu çalışmada, kelimeleri sözlük 

anlamları ile cümlede kullanarak öğrenen öğrencilerle kelimeleri gerçek hayattaki anlamlarıyla 

okul dışında gerçek durumlarda sosyal etkileşim içerisinde kullanarak öğrenen öğrencilerin 

öğrenmeleri karşılaştırılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular, öğrencilerin kelime 

öğreniminde gerçek bağlamlarıyla kullanılan kelimeleri daha iyi öğrendiklerini göstermiştir. 

Kelimeleri sözlükteki soyut anlamlarıyla, bağlamdan ve etkileşimden uzak öğrenen öğrencilerin 

ise yılda 100-200 kelime öğrendikleri ve başarısız sayılabilecek bir performans sergiledikleri 

gözlenirken, kelimeleri gerçek hayat bağlamlarıyla öğrenen, ortalama 17 yaşındaki okuyan, 
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dinleyen ve konuşan bireylerin yılda yaklaşık 5000, günde ise 13 kelime öğrendikleri ortaya 

konulmuştur.  

Bir kelimenin gerçek yaşamda kullanıldığı durumlara göre farklı anlamlar taşıdığı bilinen 

bir durumdur. Eğer kelimeler, içerisinde geçtikleri bağlamlarda kullanılmazlarsa, kelimelerin 

tam öğrenilmesi ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi mümkün olmamaktadır.  Bu öğrenme tarzı, 

kelimelerin ya da dilin öğrenilmesinde olduğu gibi, bağlamdan bağımsız değil bağlama bağlıdır. 

Kelimelerin içinde geçtiği bağlamlarda yani bir duruma dayalı öğrenen bireyler, kelimenin adı 

geçtiğinde, kelimeyi yaşamış olduğu bağlamla zihninde canlandırması kolay olmuş ve daha sonra 

da günlük yaşantısında kullanabilmiştir. (Brown, Collins & Duguid, 1989). 

Bireyin yaşantısındaki tüm öğrenmelerin dil öğrenimine benzediği söylenebilir. 

Öğrenilen bilgiler bireyin yaşadığı dünyayı anlamlı kılan değerler bütününün bir parçasını 

oluşturmaktadır. Bundan dolayı, öğrenilen her tür bilgi belirli bir anlam, kültür ve bağlam 

içerisinde gerçek değerine ulaşır ve öğrenme daha anlamlı ve anlaşılır hale gelir ( Brown, Collins 

& Duguid, 1989). Bireyin içinde bulunduğu çevre ve o çevre içinde yaşadığı olaylar, bireyin bilişsel 

sürecini harekete geçirmekte ve bireyin öğrenmesini etkilemektedir. Sosyal ve bilişsel açıdan, 

bireyin içinde bulunduğu ortamın yaşantı bakımından zengin olması ve çeşitlilik göstermesi yani 

dinamik bir toplum olması, bireyin olumlu öğrenme yaşantısı geçirmesini sağlamaktadır (Miao, 

2004).  Bundan dolayı, öğrenme; sadece öğretmen ve öğrenci etkileşimini değil aynı zamanda 

bireylerin toplum içinde farklı rolleri üstlenerek diğer bireylerle etkileşim sürecini de 

kapsamaktadır. Bir başka ifadeyle, öğrenme sürecinde gerçekleşecek farklı durumlarda bir birey, 

bir öğrenci, bir öğretmen, bir uzman, bir akran rolünü üstlenebilir ve edinilen bilgiyi uygulama 

sürecinde, hem öğretici hem öğrenen olabilir (Brill, 2001). 

Hoffman ve Evans (2004) tarafından tasarlanan durumlu biliş kavram ağına bakıldığında 

(Şekil 2.1), durumlu biliş, biliş ve bireylerin öğrenmelerinin daima bir bağlam içerisinde 

gerçekleştiğini ortaya koymaktadır (Greeno ve ark., 1998).  Sosyal etkileşim sonucunda bir 

durum içinde bilgiyi edinen bireyin, bilgiyi edinme sürecinde ve sonrasında farklı rollere 

büründüğü, öğrenci durumundan öğretmen durumuna ya da öğretmen durumundan öğrenci 

durumuna doğru dinamik bir değişim olduğu görülmektedir. 

 

 



Kerim ÜNAL, Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 

14 
 

 
Şekil 2.1: Durumlu biliş: Kavram Ağı (Hoffman ve Evans, 2004, s:30) 

 
Durumlu biliş yaklaşımında, yaparak yaşayarak öğrenme, aktif öğrenme ve yaşam boyu 

öğrenme önem taşımaktadır. Öğrenme süreci ne bireysel bir süreç ne de karşılıklı bir süreçtir. 

Öğrenme, hem bireysel hem de karşılıklı öğrenme sürecini kapsamaktadır.  

Durumlu biliş yaklaşımının altını çizdiği çeşitli terminolojiler, eğitim uygulamalarında 

görülmektedir. Problem temelli öğrenme, yerleşik öğrenme, durumlu öğrenme bu 

terminolojilerden bazılarıdır. Durumlu öğrenme teorisi ekseriyetle durumlu biliş felsefesi ile 

ilişkilendirilmiş ve üzerine temellendirilmiştir.  

 

2.3. Durumlu Öğrenme 

Durumlu öğrenme,  Jean Lave ve Etienne Wenger tarafından 1990ların başında 

geliştirilmiş bir öğretim yaklaşımıdır ve öğrenme sürecine etkin bir şekilde katılan öğrencilerin 

daha iyi öğrenme eğilimleri olduğunu ileri süren Dewey, Vygotsky, Leontiev, Gibson, Garfinkel ve 

Bateson’un çalışmalarından etkilenmiştir (Clancey, 1995).   Durumlu öğrenme, aslında, öğretme 

ortamına kıyasla öğrenmenin gerçekleştiği günlük yaşamdaki gerçek etkinliklerden anlam 

oluşturma durumudur (Stein, 1998). Ayrıca, durumlu öğrenme, öğrenenler ve içinde 
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bulundukları çevre arasında devam eden etkileşim açısından; problem çözme, yorumlama, 

anlama, bilginin transferi, yaratıcılık gibi zihinsel işlemleri içeren biliş durumunu da açıklar 

(Clancey, 1995 ). 

Durumlu öğrenme açısından bilgi ya da anlama, esas olarak öğrenme etkinliklerinin 

doğallığı ve öğrenme ürünlerinin özgün olmasının bir sonucudur ve bilgi, kullanıldığı durumlarda 

oluşur. Bir başka ifadeyle, bilgi, bireyin beyninde “kayıtlı” olan durağan sembolik temsilciler 

olmaktan ziyade, kullanıldığı ve geliştirildiği kültür, bağlam ve etkinliğin bir ürünü olarak 

durumludur (Brown, Collins & Duguid, 1989). Jonassen (2000), etkili bir öğrenme için, bağlamları 

bir problem ya da durum temelli olarak düzenlemenin ve sunmanın önemli olduğunu 

vurgulamıştır. Durum temelli olarak düzenlenen bağlamlarda, birey ortama uyum sağlamada 

zorlanmaz ve problemin çözümü için gerekli bilgi ve beceriyi durum içinde kolaylıkla görebilir. 

Durumlu öğrenmenin klasik örneği dil öğrenmedir (Miller & Gildea, 1987).  Çocuklar, dilin 

konuşulduğu ortamlara etkin bir şekilde katıldıkları zaman, o dili inanılmaz bir hızda 

öğrenebilmektedirler. Diğer taraftan, kelime ya da dilbilgisi gibi sembolik bilginin ezberlenmesini 

içeren klasik öğretme yöntemlerinin çok az başarı oranına sahip olduğu bilinmektedir. Durumlu 

öğrenme sürecinin, bilginin dili konuşanlar tarafından sürekli olarak oluşturulması ve yeniden 

düzenlenmesi açısından dil öğrenme sürecine benzer olduğunu ileri sürmektedir (Brown, Collins 

& Duguid, 1989). Öğrenme, bilginin uygulandığı ortamlara kalıtım ya da maruz kalma aracılığıyla 

gerçekleşmektedir.  

Durumlu öğrenme ortamı kullanılarak öğrencilerin ne kadar başarılı olduğunu gösteren 

bir başka araştırmada, Carraher, Carraher ve Schliemann (1985) sokaklarda ürettiklerini satan 

Brezilyalı çocukların basit matematik problemlerini nasıl çözdüklerini gözlemlemişlerdir. Bu 

çocuklar aynı problemleri geleneksel matematik formunda kâğıt kalem kullanarak çözmede 

başarısız olmuşlardır. On yaşındaki bir çocuk bir müşterinin üç hindistan cevizinin ne kadar 

olduğu sorusunu 40-80-120 şeklinde cevaplayabildiğini fakat aynı kişinin “3X40=?” sorusunu 

kâğıt üzerinde 70 olarak cevapladığı gözlemlemişlerdir. Bu durum, gerçek bağlamlarda verilen 

matematik problemini çözme performansının, okul-tipi kelime problemlerini çözme 

performansına göre daha üstün olduğunu göstermiştir (Carraher, Carraher & Schliemann,1985).  

Durumlu öğrenme ortamının kullanıldığı bir başka çalışma da Dewey’in deney okulunda 

uyguladığı bir etkinliktir (Collins, 2006). Dewey, öğrencilere, aritmetik ve planlama becerilerinin 

gelişmesi için bir kulüp evi tasarlamalarını ve inşa etmelerini istemiştir. 

Öğretim uygulamasında durumlu öğrenme teorisinin uygulamaları olarak, iki tane 

birbirini tamamlayan öğretim yaklaşımı geliştirilmiştir: çapalı öğretim ve bilişsel çıraklık. Çapalı 

öğretim yaklaşımını şu ilkelere dayanmaktadır (CTGV, 1990; Bransford ve ark., 1990):  

 Öğrenme ve öğretme etkinlikleri, bir çeşit durum çalışması ya da problem durumu olması 

gereken bir “çapa” etrafında tasarlanmalıdır.  
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 Program materyalleri öğrenenin keşfetmesine olanak tanımalı. 

Keşfedilebilir materyaller öğrenenlerin etkin katılım göstermesini ve sonucunda da öğrenenin 

pasif bir şekilde bilgiyi kabullenmesinden ziyade bilgiyi oluşturmasını sağlarken, çapa, öğrenenin 

durumlu olduğu bağlamı sağlar.  Çapalı öğretim, bilgisayarlar hem bağlamı oluşturmak hem de 

keşfetme araçları sunmak için araçlar sağlamasından dolayı özellikle teknoloji-temelli 

öğrenmede geçerli bir kavramdır (Bransford ve ark., 1990).   

Bilişsel çıraklık ise durumlu öğrenme teorisinin sosyal yönüne dayanmaktadır ve 

öğretmenin rolünü, öğrenmeyi kolaylaştırıcı olarak ifade etmektedir. Bilişsel çıraklıkta, öğrenme, 

öğrenenlerin, başarılı olabilmeleri için öğretmenlerinden ya da akranlarından yardım talep 

ederek, bağımsız olarak yapabildikleri etkinliklerden biraz daha zor etkinlikler üzerinde 

çalışmaları (Yakınsak Gelişim Alanı) sonucunda gerçekleşmektedir (Collins, Brown & Newman, 

1990; Van Lehn, 1996; Patet & Russell and Kinshunk; 1999; Tholander & Karlgren, 2002). Bilişsel 

çıraklık aşağıda verilen üç şekilde gerçekleştirilebilir: 

 Öğretmen, öğrenenler önünde benzer bir problemin çözümünü göstererek, problem 

çözmeye bir örnek sağlar, 

 Öğrenenler bir problem üzerinde çalışırken öğretmen öğrenenlere ipuçları vererek 

rehberlik sağlar, 

 Öğrenenler üzerinde çalıştıkları problemleri çözmede daha yetkin yani uzman 

olduklarında öğretmenin rehberliği aşamalı olarak yok olur.  

 

2.4. Uygulama Toplumu 

Uygulama toplumu, uzmanlık için gerekli olan becerilerin etkin olarak kullanıldığı bir 

öğrenme ortamının oluşturulmasını ifade etmektedir (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998).  

Lave ve Wenger (1991), uygulama toplumu kavramı üzerine odaklanmışlar ve bu ortamlarda 

öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini incelemişler ve çırakların uygulama toplumunu katılımlarını 

tanımlamak için “geçerli çevresel katılım” (Legitimate Peripheral Participation) kavramını 

kullanmışlardır. Bu süreçte, bir çırağın ya da aceminin nasıl uzman durumuna gelerek toplum 

içinde ilerlemesi ve kimlik kazanması büyük önem taşımaktadır. Lave ve Wenger (1991), eğer 

çıraklar uzmanların yanında değil de başka bir ortamda öğrenme sürecine devam ederse, çıraklık 

ilişkisi pek de verimli olmayacağını, gözlemledikleri kasap çıraklarını örnek vererek altını 

çizmişlerdir. Etkili ve üretken bir çıraklık, çırakların, öğrenme süreçlerinde geçerli bir uygulama 

toplumuna katılımlarına bağlıdır (Wenger, 1998). 

Bir toplumda bir bireyin merkezi bir rolü üstlenmesi yani toplumun bilgi ve işbirlikli 

etkinliklerine doğrudan katkı sağlaması ve toplumun diğer üyeleri tarafından saygı görebilmesi, 

bireyin kimlik duygusunu belirler (Lave & Wenger, 1991). Uygulama toplumunda merkezi bir 
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rolü üstlenme güdüsü, öğrenme için güçlü bir içsel güdülenme oluşturur (Collins, 2006). Wenger 

(1998), insanların farklı uygulama toplumlarına (evde, okulda, iş yerinde ve hobilerde) 

katılmaları gerekliliğini vurgulamıştır çünkü uygulama toplumlarının, akvaryum tasarlama, bir 

araştırma yapma, koroda şarkı söyleme gibi farklı etkinlikleri yapmak için bir araya gelen insan 

toplulukları olduğunu düşünmektedir. Uygulama toplumlarında, bireyler için öğrenme,  kendi 

toplumlarındaki uygulamalara katılma ve katkıda bulunma durumu iken, toplum için öğrenme, 

uygulamalarını daha iyi hale getirmek ve yeni nesil üyeleri topluma katmaktır (Collins, 2006). 

 

 
 

Şekil 2.2: Durumlu Öğrenme: İç ve Dış Sosyal Yapı (Hoffmann & Evans, 2004, s.33) 
 

Uygulama toplumları ya kendilerini oluştururlar ya da sosyal yapılar içinde oluşturulurlar 

(Şekil 2.2). Geniş anlamda, bütün uygulama toplumlarının paylaştığı çevre olarak adlandırılırlar. 

Dış sosyal yapı (Sosyal yapı II), dış dünya tarafından yaratılır ve yasalar, coğrafik ya da kültürel 

şartlar ya da kuruluşlardaki güç yapılarını etkilemek zordur. İç sosyal yapılar ise uygulama 

toplulukları tarafından oluşturulurlar (Hoffmann & Evans, 2004).  
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2.5. Öğrenme ve Kültürlenme  

Kültürlenme, bir toplumun değerlerini ve normlarını, toplumun bireylerine aktarma ya 

da bireyler tarafından edinilmesi süreci olarak tanımlanabilir. Toplumun değerleri ve normları, 

toplum içinde gerçekleşen basit gerçek etkinlikler aracılığıyla bireylere aktarılır ya da bireyler 

tarafından edinilir.  

İnsanlar yaşamları boyunca, çevrelerindeki insanları izleyerek ya da gözlemleyerek ve 

etkinliklere katılarak öğrenirler (Bandura, 2002).  Yani, insanlara gözlemleme ve uygulama şansı 

verildiğinde insanlar uygun kelime dağarcığını (jargonu) seçerler ve davranışları taklit ederek 

topluluğun normlarına bağlı olarak hareket ederler.  Aynı şekilde, öğrenciler de okul içinde neyin 

uygun telaffuz şekli olduğunu, hangi soru sorma şeklinin daha mantıklı olduğunu ve okul 

ortamında yasal davranış şeklinin ne olduğunu okul kültürü içerisinde öğrenmek zorunda kalır 

(Brown, Collins & Duguid, 1989). Okul; bireyleri gelecek yaşama hazırlayıp, onları toplumun 

düşünen, üreten ve aynı zamanda sosyal bir varlık olmasını sağlayan bir yapıdır. Okul ile gerçek 

yaşam arasında bireylerin gösterdiği davranış farklılıkları, iki farklı kültürün göstergesi olabilir.  

Lave (1988), öğrencilerin ve sıradan insanların öğrenmelerinin farklı olduğunu ifade 

etmektedir. Bu uygulamayla ilgili olarak Brown ve arkadaşlarının (1989) yapmış olduğu 

çalışmada,  insanları üç gruba ayırmışlardır: sıradan insanlar, uygulayıcılar ve öğrenciler. Lave 

(1996), öğrencilerin sıradan insanlar ve uygulayıcılardan neden farklı davrandığını açıklarken 

bazı temel noktalara değinmiştir. Okulda, öğrencilere kavramsal açıdan planlanmış etkinliklerin 

sunulduğunu, etkinliklerin belirli bir plan ve program dâhilinde sürdürüldüğünü belirtmiştir. 

Sıradan insanlar ise günlük yaşamlarında karşılaştıkları problemlere anlık ve kendilerine ait 

çözümler getirmektedirler. İnsanların bizzat kendilerini ilgilendiren konularda gösterdikleri 

davranışlar ile okuldaki öğrenme ortamlarında gösterdikleri davranışların farklılığı yaşanmışlık 

olarak da adlandırılan öğrenme kültürünü tanımlamaktadır (Ataizi & Şimşek, 2000). Brown, 

Collins ve Duguid (1989)’in incelemiş oldukları bu üç gruptaki bireylerin (sıradan insanlar, 

öğrenciler ve uygulayıcılar) farklı durumlardaki tepkileri ve etkinlikleri Tablo 2.1’de 

gösterilmektedir. 

 

Tablo 2.1: Öğrenciler, Sıradan İnsanlar Ve Uygulayıcıların Etkinlikleri (Brown, Collins & Duguid, 
1989, s:40) 

 Sıradan İnsanlar Öğrenciler Uygulayıcılar 
Düşünme Plansız Öykülerle Yasalarla Plansız modellerle 
Hareket etme Durumlarla Sembollerle Kavramsal durumlarla 
Karar verme Ani sorunlarla ve ikilemlerle İyi tanımlanmış 

sorunlarla 
İyi tanımlanmamış sorunlarla 

Üretme Tartışılabilir anlam ve sosyal 
olarak oluşturulmuş anlayış 

Sabit anlamlar ve 
değişmez kavramlarla 

Tartışılabilir anlam ve sosyal 
olarak oluşturulmuş anlayış 
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Tablo 2.1’de de görüldüğü gibi, hem sıradan insanlar hem de uygulayıcıların uygulama 

etkinliklerinde benzerlik olduğu görülmektedir. Her iki grup içinde bulundukları durumlarla 

hareket ederken, bilginin üretilmesi sırasında hem anlamları tartışabilmekte, hem de sosyal 

olarak oluşturulmuş anlayışını uygulayabilmektedir. 

Kültürel değerler sürekli olarak kendini güncelleyen zengin gündem üzerine kuruludur. 

Bilgi toplumlarında matematik ve fen bilimlerinde gelişmelerin yaşanması ve bu alanlarla ilgili 

standartların saptanması, -Sputnik‟in başarılı bir şekilde fırlatılmasından sonra geride bıraktığı 

etkiler gibi- toplumun gündemini derinden etkileyen zengin olaylardır. Her durumda öncelikli 

olaylar ve durumlar kabul görmüştür. Bu durumda da teknoloji, pedagoji, öğrenme hakkındaki 

inançlar sürekli olarak değişmiş ve etkilemiştir (Hannafin ve ark., 1997).  

 

2.6. Gerçek Etkinlik  

Öğrenmede, bilginin kullanıldığı bağlamın rolünün etkisi son yıllarda büyük dikkat 

çekmiştir. Oluşturmacı ve durumlu biliş yaklaşımları, öğrencilerin öğrenmelerinin kolaylaşması 

ve etkili olabilmesi için karmaşık ve gerçek bağlamlar içinde verilmesi gerektiği üzerinde 

durmuşlardır (Collins, Brown & Newman, 1989).  

Durumlu öğrenmenin uygulanabilirliğini arttırabilmek için okul veya sınıf ortamında 

oluşturulacak olan bağlamların ya da durumların gerçeğe yakın olması büyük önem taşımaktadır.  

Otantik etkinlikler, bir kültür içerisindeki uygulayıcıların basit, sıradan uygulamalarına işaret 

eder ve etkinlikler basitten karmaşığa doğru ilerler. Örneğin, bir terzinin çırağını ilk olarak ütü 

yapma ve elbiseleri tamamlamak gibi basit işlerle meşgul etmesi aktivitenin basitliğini, 

anlamlılığını ve tamamen otantik özelliğini vurgular. Sınıf ortamında bilginin verilmesi için 

otantik etkinliklerin oluşturulmasındaki temel amaç sınıftaki öğrenme sürecininin çeşitli 

bağlamlara dayandırarak aşama aşama birer görev haline getirilmesidir (Brown, Collins & 

Duguid, 1989).  

 

2.7. Durumlu Öğrenmenin Bileşenleri  

Hillary McLellan (1996), durumlu öğrenme modelinin temel bileşenlerini sekiz başlık 

altında incelemiştir. Bunlar: 

1) Öyküler (Stories), 

2) Yansıma (Reflection), 

3) Bilişsel Çıraklık (Cognitive Apprenticeship), 

4) Yardımlaşma (Collaboration) 

5) Birebir Yetiştirme (Coaching) 

6) Çoklu Uygulama (Multiple Practice) 
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7) Öğrenme Becerilerinin Aktarılması (Articulation of Learning Skills) 

8) Teknoloji (Technology) 

Hillary McLellan (1996)’ın belirlediği durumlu öğrenme modelinin temel bileşenleri 

sırayla aşağıda açıklanmaktadır. 

 

2.7.1. Öyküler  

Öyküler, bilginin sosyal bağlamda oluşturulması ve durumlu öğrenme için büyük öneme 

sahiptir (McLellan, 1996). Öyküler, sadece bilginin hareketli, dinamik ve bütüncül bir yapıya 

kavuşturulmasına değil, aynı zamanda da durumlu öğrenmenin önemli bir parçası olan bağlamsal 

yapının sağlanmasına da büyük katkı sağlayabilir (Brown, Collins & Duguid, 1989).  Birçok 

çalışma (Bateson, 1994; Coles, 1989; Honan, 1990; akt. McLellan, 1992), öykülerin hatırlamayı, 

anlamayı ve öğrenmeyi kolaylaştırdığını ortaya koymuşlardır.  Ayrıca, Brown, Collins ve Duguid 

(1989) öyküleri, yeni bir durum oluştuğu zaman, bilgiye erişimin, bilginin aktarımının ve 

depolanmasının yapıldığı bir uzman sistem olarak tanımlamıştır. 

Bransford ve meslektaşları tarafından geliştirilen Jasper serisi öyküler, durumlu öğrenme 

modeli için iyi bir örnek oluşturmaktadır. Bir seri hikâyeden oluşan bu dizinin özelliği, Jasper 

karakterinin hikâyelerde verilen problem durumlarında yol gösterici bir rol üstlenmesidir. 

Hikâye içerisinde problemlerin doğal olarak ortaya çıkmasını sağlayan durumlarla karşılaşılır. 

Kısa video filmlerinden oluşan bu seride asıl olan hikâyenin kendisi değil, zengin bir bağlam 

içerisinde sunulan durumlar ve bu durumların ortaya koyduğu problemlerdir. Jasper‟ın hikâye 

içerisinde karşılaştığı ikilemlere çözüm bulması amacıyla öğrenciler ona yardım etmeye davet 

edilir. Durumlu biliş teorisine uygun olarak sistem katılımcıları gerçekte matematik konularıyla 

ilişkili problemlerin içerisine sürükler. Öğrenciler hikâye içerisinde bulunan çeşitli elemanların 

ilişkilerini, farklılıklarını, benzerliklerini belirlemek için hikâyeyi analiz ederler ve alt problemleri 

belirleyerek çözüm için gerekli olan bilgileri bir araya getirmeye çalışırlar. Ayrıca öğrencilerin 

düşüncelerini test etmek ve geliştirmek için alternatif yaklaşımlar (sebep sonuç ilişkisi içinde) 

uygun detayları içerecek şekilde bağlam içerisine yerleştirilir (Hannafin ve ark., 1997).  

Bu alanda yapılan bir diğer çalışma, durumlu öğrenme modelini de kapsayan Foxfire 

projesidir. Amerika Birleşik Devletlerinde lise öğrencilerine uygulanan ve öyküler üzerine kurulu 

olan proje, öğrencilere birlikte çalışma fırsatı sunmakta ve öğrencilere sorumluluk alabilecekleri 

duygusunu yaşatmaktadır (McLellan, 1996).  Öyküler, bilginin keşfedilmesi açısından öğretim 

ortamında gerçekleştirilen etkinliklerin amacına ulaşması için önemli bir yoldur (Herrington & 

Oliver, 1995). 
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2.7.2. Yansıma  

Yansıma, bir birey ya da organizasyon olarak öğrenenlere deneyimler, eylemler ve 

alınmış kararlar üzerinde düşünmelerine yardımcı olan bir üst-biliş stratejisidir. Birey, bir 

problemle karşılaştığında ve problemi anlamak ve çözmek için girişimde bulunduğu zaman 

yansıma becerisini işe koşmaktadır.  Yansıma, yeni ya da daha detaylı bir anlamaya ulaşmak için 

deneyimlerin etkin incelenmesini içermektedir.   

Durumlu öğrenme ortamlarında ise yansıma, bir bağlam içinde bilgiye ulaşan öğrenenin, 

bilgiyi içselleştirip, bu bilgiyi kendi sözel ya da sözel olmayan ifadeleriyle açıklamaya çalışmasıdır 

(Göktaş, 2003, s. 35). Etkinliklerin ve bilginin sistematik olarak anlamlı bir hale getirilmesi ve en 

küçük ayrıntıda dahi yer alan bilgilerin işlevselliğinin kişi tarafından fark edilmesi önemlidir.   

Problemi çözebilmek için bilginin temeline inmek, genişletmek farklı alanlardaki 

kullanımını görmek ve uygulamak gerekir. Öğrenenin problemi çözebilmesinde ya da görevini 

tamamlamasında yansıma önemli rol oynamaktadır. Yansıma sayesinde etkileşimli çoklu ortam 

öğrenene kendi öğrenmeleri ve düşünmeleri üzerine doğrudan odaklanmasını sağlayacaktır 

(Herrington & Oliver, 1995).  

 

2.7.3. Bilişsel Çıraklık 

Bilişsel çıraklık, fiziksel süreçler ya da becerilerden ziyade, bilişsel ve üst-bilişsel düzeyde 

yönlendirilmiş-deneyimler aracılığıyla öğrenme üzerine odaklanmak olarak tanımlanmıştır 

(Collins, Brown & Newman, 1989) ve sınıfta öğretimin çıraklık eğitimi özellikleriyle 

birleştirilmesi için kullanılmaktadır.  Bilişsel çıraklık modelinde, öğretmen, öğrencinin 

öğrenmeye çalıştığı konunun uzmanıdır (Carver, 1995).  Yani, Bilişsel çıraklık modelinin amacı, 

acemi öğrenenlerin akıl yürütme becerilerini ve öğrenmelerini geliştirmeleri sürecinde, bir 

uzmanın bir konu hakkındaki düşünme şeklini görülür hale getirerek öğreneni desteklemektir 

(Collins, Brown & Holum, 1991).  

Örneğin, geometri dersinde öğretmen, öğrencilerine bir geometri kuralını öğrettikten 

sonra onlardan anlamalarını bir geometrik kanıt sunarak açıklamalarını istediği zaman, kural ve 

kanıt yazma süreci arasındaki ilişki genelde görülmezdir. Bu durumu görülür açık hale getirmek 

için, matematik öğretmeni, nasıl bir kanıt yazma sürecini takip etmeleri gerektiğini, örnek 

uygulamayı tamamlarken kendi problem çözme becerisini kullanarak gösterebilir. Öğretmen, 

problemi çözme sürecinde kendine sorduğu soruları ve kanıtı oluşturmak için aldığı kararları 

sesli bir şekilde öğrencilere göstererek, öğrencilere kendi problem çözme süreçlerine bir model 

gösterebilir. Süreç içerisinde, öğretmen, öğrencilerine rehberlik ederek, öğrencilerin bir 

matematikçi gibi düşünme süreçlerinde uzmanlaşmasını sağlayabilir.  



Kerim ÜNAL, Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 

22 
 

Bilişsel çıraklığa bir başka örnek de, öğretmen adayları ile danışman öğretmenlerin 

arasındaki ilişki olabilir. Danışman öğretmen, kendi ders planlama ve öğretme süreci hakkında 

bilgi verirken, öğretmen adaylarına, bir öğretmenin yapması gereken zihinsel süreç hakkında bir 

pencere açar. Danışman öğretmen, öğretmen adayını sınıfta gözlemlerken, adayın becerilerini ve 

stratejilerini geliştirebilmesi için, ona dönüt vererek ve rehberlik sağlayarak yardımcı olur. Her 

iki durumda da, uzmanın amacı, etkinliğin temel özelliklerini modelleyerek, otantik durumlarda 

stratejilerin nasıl uygulandığını göstererek, çırağa sürekli artan sorumluluk vererek ve öğrenene 

uzman olana kadar dönüt sağlayarak, düşünme sürecini görünür hale getirmektir (Ünlü, 2009). 

Bilişsel çıraklıkta, birçok önemli öğretim stratejisi bulunmaktadır: bilişsel çıraklık 

aracılığıyla, öğretmenler ve uzman akranlar, bir eylemin nasıl yapılacağı konusunda bir model 

olurlar. Bir başka öğretim stratejisi de öğretmenin, öğrenenin öğrenme sürecinde öğrenme 

desteği (scaffolding) sağlamasıdır. Üçüncü öğretim stratejisi ise rehberliktir. Öğretmen ya da 

uzmanın, öğreneni çalışması sürecinde gözlemleme ve çalışmalarını sunma sürecinde dönüt 

sağlamasını içerir. Ayrıca, öğretmenler, düşünme süreçlerindeki boşlukları ya da zayıflıkları 

gidermek için öğrenenin kendi düşünme sürecini yansıması ya da aktarması için yardımcı olurlar. 

Öğrenen kendini geliştirdikçe ve öğrendikçe, bu destekler yok olur (Brill, 2001). 

 

2.7.4. Yardımlaşma 

İşbilrikli öğrenmenin temeli, Lev Vygotsky’nin Yakınsak Gelişim Alanı kavramında 

dayanmaktadır. İşbirlikli öğrenme hem durumlu öğrenme hem de bilişsel çıraklık modelinde 

önemli bir özelliktir (McLellan, 1996). Ayrıca, durumlu öğrenme modeli, bilginin yapılandırılması 

ve anlamlandırılması için işbirliği sayesinde gerçekleşebileceği düşüncesini savunmaktadır 

(Herrington & Oliver, 1995; Greeno, 1989; Brown, Collins & Duguid, 1989).  

Durumlu öğrenme üzerine yapılan çalışmalardan ortaya çıkan “uygulama topluluğu” 

kavramı, öğrenmenin, bir amaç doğrultusunda hazırlanmış etkinliklerin paylaşımı ve birlikte 

yardımlaşarak çözüme ulaştırma aracılığıyla gerçekleştiği düşüncesini yansımaktadır (Lave & 

Wenger, 1991).  

Brown, Collins ve Duguid (1989), öğrenmeyi desteklemek için yardımlaşmayı dört ana 

başlıkta incelemiştir: 

1) Ortaklaşa sorun çözme: Bir grup öğrenenin bir arada ortaklaşa bir problem üzerince 

çözüm yolları üretmeleri ve problemi çözmeleri için tasarlanmış grup çalışmalarından 

oluşmaktadır. Öğretmen ya da uzman, geri bildirimde bulunmak için etkinliklere 

katılabilir. Grup olarak işbirliği içinde problemin çözümünü üretmek ön plandadır. 

2) Çoklu roller sergileme: Öğrencilerin bilişsel görevlerde farklı roller üstlenmesi ve bu 

rollerin gerekliliğini anlaması ve her zaman farklı roller üstlenerek problemler çözmeye 

çalışmaları, öğrenmeyi daha kalıcı hale getirir. 
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3) Uygun olmayan kavramlara ve etkisiz stratejilere karşı direnme: Kalabalık sınıflarda her 

öğrencinin uygun olmayan kavramları kullanmasını ve etkisiz stratejileri kullanmasını 

fark etmek bir öğretmen için zor olabilir. Ancak, işbirliği içinde çalışılan gruplarda, bu tip 

davranışlar ve etkisiz stratejileri etkin bir şekilde tartışabilir ve çözümler üretmeye 

çalışabilir. Böylece, uygun olmayan davranış ya da işe yaramayan bir stratejinin 

düzeltilmesi de kolay olur. 

4) Yardımlaşma içinde çalışma becerileri sağlama: Sürekli bireysel olarak çalışan bireyler, 

grup çalışmalarında sorun yaşayabilirler çünkü yardımlaşma becerilerinden yoksun 

olarak yetişmiş olabilirler. Grup çalışmalarında ya da yardımlaşma gerektiren 

çalışmalarda işbirliği stratejilerini bilmek ve işe koşmak büyük öneme sahiptir. Bireyin, 

hem sosyalleşme hem de işbirliği içinde uyumlu bir şekilde çalışması isteniyorsa, 

bireylerin yardımlaşma becerilerinin geliştirilmesi için durumlu fırsatların onlara 

sunulması gerekmektedir (Ataizi, 1999). 

 

Günümüzde teknolojinin gelişmesi sonucunda, milyonlarca kişi bloglarda, forumlarda bir 

araya gelerek ortak sorunlarını çözmek için beyin fırtınası yapmakta ve çözüm önerileri 

sunmaktadırlar. Bu çözüm önerilerinin işe yarayıp yaramadığı konusunda da birbirlerine dönüt 

vermektedirler. İşbirliği olması nedeniyle bu ortamlar durumlu öğrenmeyi desteklemektedirler. 

Bundan dolayı, sınıf ortamlarının da bu tür yardımlaşma ortamlarının kullanılması, öğrenmenin 

etkin bir şekilde sağlanması için büyük önem taşımaktadır. 

 

2.7.5. Birebir Yetiştirme 

Birebir yetiştirme ve bilişsel çıraklık durumlu öğrenmenin merkezindedir. Birebir 

yetiştirmede, uzman ya da öğretmen öğreneni gözleyerek problem durumlarında problemin 

çözümüne bir rehber (coaching) gibi yardımcı olur. Ayrıca, birebir yetiştirme sürecinde, uzman 

ya da öğretmen öğrenenin uzmanlaşması sürecinde, bir görevi yerine getiremediği zamanlarda 

gerekli beceri ve stratejileri öğrencilere göstererek, problemleri çözmelerini ve eksik beceri ve 

stratejileri geliştirmesini sağlar. Öğrenen uzmanlaştıkça uzman desteği (scaffolding) yok olur 

(Herrington & Oliver, 1995; Collins, Brown & Newman, 1989). 

 

2.7.6. Çoklu Uygulama 

Çoklu uygulama, durumlu öğrenme modelinin ayırt edici özelliklerinden biridir. Beceriler, 

sürekli tekrar edilerek “keskinleştirilirler” ve bunun sonucunda, öğrenen, öğretmen ya da 

uzmanın yardımı olmaksızın tek başına o beceriyi doğru şekilde kullanabilir (McLellan, 1996). 

Bundan dolayı, bir bilginin etkili bir şekilde öğrenilebilmesi için, öğrenenin bir beceri ya da bilgiyi 
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pekiştirecek birden çok uygulama yapması büyük önem taşımaktadır. Çoklu uygulamalar, 

öğrenilen becerinin işe koşulabilmesi için farklı sorunların çözmeye yönelik olmalıdır. Böyle bir 

yaklaşım, öğrenmenin kalıcı olmasının yanı sıra sorun çözme becerilerinin de gelişmesine büyük 

katkı sağlayabilir (Ataizi, 2015). 

 

2.7.7. Öğrenme Becerilerinin Aktarılması 

Oxford sözlüğü, aktarım (Articulate) kelimesinin iki anlamını vermektedir: birinci anlamı, 

bir konu hakkında akıcı ve uyumlu konuşabilme, ikinci anlam ise, eklemlere ya da eklemli 

parçalara sahip olma.  

Durumlu öğrenmede ise, aktarım becerisi iki özelliği içermektedir. Birincisi, öğrenenin bir 

beceriyi çok iyi öğrenebilmesi amacıyla o becerinin parçalara bölünerek basitten karmaşığa 

doğru adım adım öğretilmesi durumunu nitelemektir. Akademik yazmada sorun yaşayan 

öğrencilere, öğretmenin bir parağrafın nasıl yazılması gerektiğini ve aşamalarını basitten 

karmaşığa doğru göstermesi ve her bir aşama için uygulamalar yaptırması, bilginin parçalara 

bölünerek öğrencilere aktarılmasına bir örnek olabilir. Bu şekilde bilginin öğrencilere 

aktarılmasıyla etkili öğrenmeye görsel bir örnek olabilir.  İkinci özellik ise, öğrenenin, öğrendiği 

beceriyi, bilgiyi, akıl yürütme sürecini, ya da bir alandaki problem çözme sürecini açık ve anlaşılır 

bir şekilde anlatmasıdır. Öğrenen, kendi düşünme ve problem çözme becerisini aktararak, 

öğrendikleri bilgiyi ya da beceriyi hem kendilerine hem de başkalarına kolaylıkla aktarabilirler 

(McLellan, 1996). 

 

2.7.8. Teknoloji 

Teknoloji sayesinde, durumlu öğrenme öğelerinin birçoğu işe koşulabildiği için, teknoloji 

durumlu öğrenmenin bir diğer önemli öğesidir. Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde, gerçek 

hayat bağlamlarının sınıf ortamına yansıtılması kolay hale gelmiştir. Videolar, animasyonlar ve 

sanal ortamlarla öğrencilere gerçeğe çok yakın bağlamlar sunmak ya da tamamen gerçek olayları 

sınıfa yansıtarak, öğrencilerin kendi bilgilerini yapılandırmaları sağlanmaktadır. Bu ortamlarda 

öğrenenler, kendi yaşantılarının bir parçasını bulmakta ve kendilerine göre bu öğrendiklerini, 

yaşantılarının hangi noktasında nasıl kullanacaklarını düşünmeye ve karar vermeye 

başlamaktadırlar (Winn, 1993). Teknolojinin kullanımının en iyi görüldüğü durumlu öğrenme 

öğelerinden birisi yansıma ve birebir yetiştirme öğeleridir.  Örneğin, öğretmen adayları, sınıf 

ortamında yaptıkları mikro öğretim sürecini videoya çekip, daha sonra danışman öğretmen ve 

diğer öğretmen adayları ile mikro öğretim süreci incelenebilir. Böylece, öğrenen hem eksik 

yönlerini fark eder hem de uzman yardımı almış olur.  
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Durumlu Öğrenme modelinde, bilgi bağlam içinde öğrenilmektedir. Bu bağlamlar, gerçek 

iş ortamı, gerçek iş ortamının sanal bir kopyası ya da bağlamı video ya da çok ortamlı 

programlarla birleştirmek, gerçek dünya ortamlarını kullanmak şeklindedir (McLellan, 1994). Bu 

bağlamların sınıf ortamına getirilebilmesi için teknolojiden yararlanmak mümkündür.  

Gerçek durumların öğrencilere sunulmasını kolaylaştıran uygulamalardan biri de web 

temelli öğrenmedir (Kılıç, 2004). Gelişen web-destekli teknoloji (youtube, instagram, bloglar vb.) 

sayesinde,  web, öğrenme süreci için gerçek ortamlar sunma imkânı vermektedir. Web temelli 

öğrenmede kullanılan simülasyon ve animasyonlar, gerçek durumların çekilmiş videoları 

öğrenenlerin gerçek dünya bağlamında deneyimler kazanmasını sağlar. İçerik, bilgi ve bağlam; 

simülasyonlar, mikro dünyalar, çoklu kullanıcılı duyusal ortamlar (multi-user sensory 

environments - MUSE) ve sanal öğrenme ortamları kullanılarak bir araya getirilir ve zenginlik 

sağlanır. Durumlu öğrenme yaklaşımına göre tasarlanan etkileşimli çoklu ortamlar öğrencilere 

gerçek hayatın tüm karmaşıklığını ve belirsizliğini yansıtabilir. Bu ortamlar, soyut olguların ve 

olayların daha somut ve kullanılabilir hâle gelmesini sağlarlar (Grabinger, 1999).  Teknolojinin 

kullanılabileceği diğer bir durumlu öğrenme öğesi de çoklu uygulama öğesidir. Günümüzde web-

destekli öğrenme etkinlikleri sayesinde, öğrenen bir beceri ya da bilgi konusunda birçok etkinlik 

yapabilmekte ve bu etkinliklerden anında dönüt alabilmektedir.  

 

2.8. Durumlu Öğrenme Ortamlarının Tasarlanması 

Okulların oluşturulmasına kadar, neredeyse bütün formal bilgi ve beceriler usta-çırak 

ilişkisi içinde çıraklık eğitimiyle aktarılmıştır (Collins, 2006). 1980’lerde ise, araştırmacılar ve 

öğretmenler, yeniden çıraklık eğitimini incelemeye başlamışlar ve başarı için önemli olan çıraklık 

özelliklerini belirlemeye çalışmışlardır (Oliver & Herrington, 2000). Amaçları ise, çıraklık eğitimi 

modeline dayalı bir öğrenme için teorik bir çerçeve geliştirmesini başlatmaktı. Brown ve ark. 

(1989), sınıf içinde uygulamaya yönelik bir model önermek için bu fikirleri kullanan 

araştırmacılardı. Durumlu biliş adını verdikleri teorilerinde, anlamlı öğrenmenin sadece 

öğretilmesi hedeflenin bilginin, kullanıldığı fiziksel ve sosyal çevreyle birleştirilmesi sonucunda 

gerçekleşebileceğini vurgulamışlardır. Durumlu öğrenme modelinin, sınıf ortamında etkili ve 

başarılı bir şekilde kullanılabileceğini vurgulayan çalışmaların (örneğin, Griffin, 1995; Young, 

1993; CTGV, 1990; Bransford ve ark., 1990) aksine, bazı eleştirmenler, durumlu öğrenmenin, 

öğrenenlerin yani çırakların, işbaşında uzmanlardan öğrenmelerini gerektirdiğini ve bunun sınıf 

ortamına getirilemeyeceğini ileri sürmüşlerdir (Tripp, 1993; Wineburg, 1989). 

Gerçek yaşam durumlarını sınıf ortamına getirmek için bilgisayar-destekli uygulamaların 

kullanılabileceği ve bilgisayar-destekli temsillerin ya da mikro dünyaların gerçekten, sınıf 

ortamına getirilecek olan geleneksel çıraklık eğitiminin önemli özellikleri için güçlü ve 

kabuledilebilir bir araç olduğu ifade edilmiştir (Herrington & Oliver, 2000).  Örneğin, Harley 
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(1993), hypermedia ve sanal gerçeklik alanındaki gelişmeler sayesinde sınıfta öğrencilerin 

ulaşabilecekleri durumlu öğrenmeyi sağlayabilecek eğitim teknolojilerinin potansiyelinin 

önemini vurgulamıştır. Reeves (1993)’e göre, iyi tasarlanmış bir etkileşimli multimedya 

ortamının önemli faydalarından biri sağlıklı bir öğrenme desteği sunan etkinlikerin yanı sıra 

taklit edilmiş çıraklık fırsatları sağlamasıdır.  

Bilgisayarlar ve [günümüzde sanal ortamlar]  öğrencilerin okuma, yazma, matematik 

bilim ve sosyal bilimleri gerçek yaşamda öğrenebilecekleri durumlu öğrenme ortamlarını sınıf 

ortamında yaratmak için büyük bir güç sağlamaktadırlar (Collins, 2006). Birçok araştırmacı da 

(Jonassen, Mayes & McAleese, 1993; Young, 1995; CTGV, 1990, McLellan, 1996), bilgisayar 

destekli teknolojilerin okullarda çıraklık eğitimi-benzeri öğrenmeyi desteklemede önemli 

olduğunu ifade etmişlerdir.  

Durumlu öğrenme modelini inceleyen birçok öğretmen ve araştırmacı, bilgisayarların 

gerçek yaşam durumlarına alternatif ortamlar sağlayabileceğini ve böyle teknolojilerin modelin 

önemli özelliği olan özgün bağlam boyutunu da ortadan kaldırmadan kullanılabileceğini 

kabullenmişlerdir (Herrington & Oliver, 2000).  McLellan (1994), bu bağlamların a) gerçek iş 

ortamı, b) gerçek iş ortamının sanal bir kopyası ya da c) bağlamı video ya da çok ortamlı 

programlarla birleştirmek, gerçek dünya ortamları olabileceğini belirtmiştir.  

Oliver ve Herrington (2000), durumlu biliş ve durumlu öğrenme özelliklerini temel alan 

öğrenme ortamı tasarlamada önemli yere sahip olan dokuz farklı özellik belirlemişlerdir. Bunlar: 

 Gerçek yaşamda bilgilerin kullanım şeklini yansıtan özgün bağlam sağlamak, 

 Özgün etkinlikler sağlamak, 

 Sürecin örneklendirilmesine ve uzman uygulamasına erişim sağlamak, 

 Bilginin işbirliği içinde oluşturulmasını desteklemek, 

 Önemli durumlarda yönlendirme ve rehberlik sağlamak, 

 Oluşturulacak olan soyutlamaları sağlamak için yansımayı ön plana çıkarmak, 

 Örtük bilginin açık hale gelebilmesi için aktarım yapmayı ön plana çıkarmak, 

 Etkinlikler içinde öğrenmenin bütünleştirilmiş değerlendirilmesine olanak sağlamak, 

 

Durumlu öğrenme modelinin bu önemli dokuz özelliği, öğrenme sürecini oluşturan üç 

karşılıklı uyum içinde hareket eden öğelerin özellikleri ve üstlendikleri roller açısından 

incelenebilir (Herrington & Oliver, 2000): içerik, öğrenme etkinlikleri ve öğrenme desteği.  Oliver 

ve Herrignton (2000), durumlu öğrenme modelini oluşturan dokuz özelliği, öğrenme sürecini 

oluşturan öğelerin (içerik, Öğrenme etkinlikleri ve Öğrenme desteği) altında sınıflandırmıştır 

(Şekil 2.3). Öğrenme becerilerinin aktarılması, yansıma ve yardımlaşma özelliklerini öğrenme 

etkinlikleri yani öğrencinin gerçekleştireceği etkinlikler altında, birebir yetiştirme ve otantik 

değerlendirme özelliklerini öğrenme desteği öğesi yani öğretmen ya da uzmanın 
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gerçekleştireceği etkinlikler atlında, özgün bağlam, özgün etkinlik, uzman etkinlikleri ve çoklu 

bakış açısı özelliklerini ise içerik öğesi altında toplamıştır.   

 
Şekil 2.3: Durumlu Öğrenme ortamını oluşturan öğeler (Oliver ve Herrington, 2000; s:184) 

 
 
2.8.1. İçerik 

Durumlu öğrenme modelinin içerik boyutunu oluşturan özellikler, özgün bağlam, özgün 

etkinlikler, uzman etkinlikleri ve çoklu bakış açısı özellikleridir.  

 

Özgün Bağlam: Özgün bağlam, bilginin nihai kullanım şeklini yansıtan fiziksel çevreyi 

nitelemektedir (Brown, Collins & Duguid, 1989; Collins, 2006).  Durumlu öğrenme ortamları, 

sınıfın dışında gerçek-yaşam ortamlarında bilgi ve öğrenme çıktılarının kullanımının yollarını 

yansıtmaktadır. Bundan dolayı, bir durumlu öğrenme ortamının, zengin öğrenme ortamı sağlayan 

gerçek-yaşam bağlamlarının karmaşıklığını koruyan bir ortamı içermesi gerekmektedir. Ayrıca, 

durumlu öğrenme ortamı, öğrenene farklı bakış açıları sağlayan farklı kaynaklar sunmalı ve sınıf 

ortamına getirilen gerçek yaşam durumu ne gerçek-yaşamdan alınmış bir parça ne de 

basitleştirilmiş olmayan durumları sağlamalı (Brown, Collins & Duguid, 1989; Collins, 2006;  

Oliver & Herrignton, 2000; Winn, 1993; Young, 1993).  

 

Özgün Etkinlikler: Durumlu öğrenme ortamı için hazırlanan etkinliklerin, gerçek 

yaşamla tutarlı olması önemlidir. Bu tutarlılık, yaygın olarak kullanılan kural koyucu etkinlikler 

yerine tam tanımlanmamış, problem içeren etkinliklerin geliştirilmesiyle sağlanabilir. 

Etkinliklerin özgünlüğü, bir seri parçalanmış etkinliklerin kullanımı yerine, öğrenenin üzerinde 

araştırma yapabileceği ve inceleyebileceği tek bir karmaşık etkinliğin kullanımı aracılığıyla 

oluşturulabilir. Bazı durumlarda, bir etkinliği tamamlayabilmeleri için gerekli olan görevleri 
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öğrencilerin kendilerinin belirlemesi için olanak yaratmak faydalı olabilir. Özgün etkinlikler, 

araştırma için uzun bir süreye gereksinim duyar ve alakasız bilgilerin alakalı bilgilerden 

ayrıştırılabilmeleri için öğrenene olanak sağlanması gerekmektedir. Bu tür görevler, birçok 

gerçek-yaşam problemlerinin karmaşıklığını ve tam tanımlanmamışlığını yansıtan farklı konu 

alanlarının birleştirilmesiyle düzenlenebilir (Brown, Collins & Duguid, 1989; Collins, 2006;  Oliver 

& Herrignton, 2000; CTGV, 1990; Griffin, 1995; Harley, 1993; Winn, 1993; Young, 1993).   

 

Uzman Etkinlikleri: Gerçek-yaşam ortamlarında, öğrenenler, çoğunlukla kendilerinden 

daha deneyimli direylerle ya da uzmanlarla gerçekleştirdikleri etkileşimler sayesinde öğrenirler. 

Bu tür etkileşimler, öğrenene uzman düşünme ve modelleme süreçlerini görmesine olanak 

tanımaktadır. Uzmanların yanı sıra, genelde öğrenenler, çevrelerinde bulunan farklı seviyede 

uzmanlıkları olan diğer öğrenenlerle [akranlarla] etkileşimi ve hikâye ve öyküleri paylaşma 

fırsatları aracılığıyla da öğrenirler.    Durumlu öğrenme ortamlarının tasarımı, görünüşte gerçek 

yaşam kesitlerine katılımı ve gözlemlemeyi içeren öğretim etkinliklerinin geliştirilmesinden 

faydalanmaktadır (Brown, Collins & Duguid, 1989; Collins, 2006; Lave &Wenger, 1991; Resnick, 

1987; Oliver & Herrignton, 2000). 

 

Çoklu Bakış Açısı: Durumlu öğrenme modelinin dördüncü özelliği, öğrenilecek bilginin 

farklı yönlerden incelenmesi durumudur. Bir başka ifadeyle, bilginin detaylı öğrenilmesi, 

öğrenilecek materyalin farklı kullanımlarına ve bakış açılarına erişilerek gerçekleşmektedir. Bu 

tür bir öğrenme etkinliği, iş birliği ya da yardımlaşma aracılığıyla farklı bakış açılarını ifade etme 

fırsatı verilerek ya da farklı bakış açılarına göre sunulmuş bilgiyle öğrencilerin uğraşmasını 

saylayarak şekillendirilir. Başka bir yol da, öğrencilere, sürekli değerlendirmeyi sağlayacak 

şekilde yeterince zengin bir kaynak içinde çoklu araştırmalar sayesinde öğrenme ortamına 

kendilerini çekmelerini sağlayacak fırsatlar verildiğinde de çoklu bakış açısı desteklenmiş olur 

(Bransford et al., 1990; Oliver & Herrignton, 2000). 

 

2.8.2. Öğrenme Etkinlikleri (Öğrenci) 

Durumlu öğrenme modelinin öğrenme etkinlikleri boyutunu yani öğrenci boyutunu 

oluşturan özellikler, yardımlaşma, öğrenme becerilerinin aktarılması ve yansıma özellikleridir. 

 

Yardımlaşma: Yardımlaşma, durumlu öğrenme modelinde, bireyin kendi başına etkinli 

üzerinde çalışmasından ziyade, etkinliğin diğer grup üyeleriyle birlikte işbirliği içinde 

yapılmasını nitelemektedir. Sınıf ve okul duvarları dışında gerçekleşen çoğu öğrenme, bireyden 

ziyade bir gruba yöneltilen görevler ve etkinlikler aracılığıyla gerçekleşmektedir. İşbirlikli 

öğrenme, öğrenenleri ikili ya da küçük gruplara ayırmayı ve tüm grubun başarıya ulaşması için 
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uygun güdüleyici yapıları oluşturmayı gerektirmektedir. Daha önceleri, birçok bilgisayar destekli 

öğrenme ortamları, bilinçli olarak bireysel öğrenmeyi destekleyecek şekilde tasarlanmalarına 

rağmen, durumlu öğrenme ortamları bireylerin birlikte ve işbirliği içinde birbirinden 

öğrenebilecekleri etkinliklerle oluşturulmaktadır (Bransford et al., 1990; Oliver & Herrignton, 

2000; Brown, Collins & Duguid, 1989; Collins, 2006; Young, 1993).  İnternet ortamında gelişen 

etkileşimli uygulamalar (Second Life, Forumlar) sayesinde, bireyler sorun yaşadıkları ve eksik 

oldukları bilgileri sanal ortamda diğer bireylerle etkileşim içinde kolaylıkla 

tamamlayabilmektedirler. 

 

Yansıma: Yansıma, öğrenenin hem öğrenmesini hem de öğrenme sürecini 

değerlendirmesi ve üzerinde tartışması için destekleyen bir öğrenme stratejisidir. Öğrenenin 

yansıtma becerisini işe koşması, büyük oranda özgün olan bağlamlar ve görevler aracılığıyla 

sağlanmaktadır. Ayrıca, öğrenenin kendi yaptığı çalışmaları, uzmanın ya da akranlarının yaptığı 

çalışmalarla ve kendisini uzmanla ya da akranlarıyla karşılaştırma imkânı sağlayarak da 

öğrenenin yansıtma becerisi işe koşulmuş olur (Resnick, 1987; Oliver & Herrignton, 2000; Brown, 

Collins & Duguid, 1989; Collins, 2006; CTGV, 1990). 

 

Öğrenme Becerilerinin Aktarılması:  Öğrenme becerilerinin aktarılması stratejisi, 

yansıma stratejisi ile ilişkilidir. Bu beceri iki özelliğinden dolayı durumlu öğrenme ortamları için 

çok önemlidir. Birincisi, öğrenenin, öğrendiği beceriyi, bilgiyi, akıl yürütme sürecini, ya da bir 

alandaki problem çözme sürecini açık ve anlaşılır bir şekilde anlatması, yani öğrenenin öğrenme 

sürecinde edindiği örtük bilgiyi açık hale getirme sürecidir.  Öğrenme becerilerinin aktarılmasını 

sağlamak için uygun bağlamların yaratılması için gerekli olan görevler karmaşıktır ve önce sosyal 

anlamayı sonra da bireysel anlamayı sağlayan grup çalışmasını içermektedir.  Bu amaç için 

kullanılan stratejilerin bazıları: öğrenenin çıkarımlarını topluma sunması ve öğrenenin 

düşüncelerini ve kendi öğrenmesini savunabileceği ve diğerlerine aktarabileceği bir etkinliğin 

düzenlenmesi (Bransford et al., 1990; Oliver & Herrignton, 2000; Collins, 2006). İkinci özellik ise, 

öğrenenin bir beceriyi çok iyi öğrenebilmesi amacıyla o becerinin parçalara bölünerek basitten 

karmaşığa doğru adım adım öğretilmesi durumunu nitelemektir (McLellan, 1996).  

 

2.8.3. Öğrenme Desteği (Öğretmen / Uzman) 

Durumlu öğrenme modelinin son boyutu olan öğrenme desteği boyutunu yani öğretmen 

/ uzman boyutunu oluşturan iki özellik bulunmaktadır. Bunlar: birebir yetiştirme ve otantik 

değerlendirme.  
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Birebir Yetiştirme: Durumlu öğrenme ortamları, öğretmenlere, öğrenciler için rehber 

(coach) ve öğrenmeyi kolaylaştıran (facilitator) gibi farklı roller yüklemektedir. Öğretmenin 

üstlendiği bu rollerle, öğrenmeyi, özellikle bilginin temelini oluşturmayı, farklı şekillerde 

destekleyebilmektedir.  Bu amaç için, karmaşık, açık öğrenme ortamlarının kullanılması ve bu 

ortamların bireysel rehberlik ve bilgiyi oluşturma süreçlerini içermemelidir.  Ek olarak, bu tür 

ortamlarda, daha bilgili akranlar, işbirliği ortamında, diğer öğrenenlere bilgiyi oluşturma ve 

rehberlik sürecinde yardımcı olabilirler.  Bilgisayar destekli durumlu öğrenme ortamlarında, 

öğretmenin oluşturduğu etkinliklerde kullandığı açıklamalar ve dönütler, belirli bir süre 

öğrenene rehberlik edip, bilgiyi oluşturması için yardımcı olabilir. (Collins, 2006; Young, 1993; 

Oliver & Herrignton, 2000). 

 

Otantik Değerlendirme: Durumlu öğrenme ortamının son özelliği, yapılan etkinlikler 

içerisinde öğrenme çıktılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi sürecidir. Otantik 

değerlendirmede, öğrencilerden, gerekli bilginin ya da becerinin anlamlı uygulamasının 

gösterildiği gerçek-yaşam görevlerini yerine getirmeleri istenmektedir. Otantik değerlendirme, 

karmaşık gerçek-yaşam durumlarında öğrencilerin büyük oranda zaman ve çaba harcamasını 

gerektirmektedir (McLellan, 1996; Young, 1993).  

McLellan (1993), bilgisayar destekli durumlu öğrenme ortamlarında değerlendirme 

sürecini Collins modeli başlığı altında üç temel özellikte değerlendirmiştir. Bunlardan birincisi, 

“portfolyolar”dır. Portfolyolar, öğrenenin yarattığı çalışmalar olduğundan dolayı hem öğrenme 

amaçlı kullanılmakta hem de öğrencilerin gelişimi değerlendirilebilmektedir. İkinci 

değerlendirme türü de bilgisayar ortamında özetleme istatistiklerini kullanmaktır. Bu özet 

istatistikler sayesinde, öğrenenin gelişimini gösteren yapıyı ve öğrenenin gösterdiği eğilimin 

belirlenmesinde kullanılmaktadır. Üçüncü özellik ise teşhis değerlendirmedir. Teşhis 

değerlendirme dinamik ve sürekli devam eden bir değerlendirme türüdür ve öğretmenin bu 

değerlendirmeyi yapabilecek kadar beceriye sahip olması gerekmektedir. Teşhis değerlendirme, 

portfolyolar, özet istatistikler, yansıma, öğrenenin öz-değerlendirmesi, akran değerlendirme, 

öğrencilerin hikâye ya da senaryo oluşturması, bir öğretim etkinliği tasarlama ve tanılayıcı 

değerlendirme.    

 

2.9. Sunuş Yoluyla Öğretim Modeli (Expository Teaching Model) 

David Ausubel’in (2000) geliştirdiği Anlamlı Öğrenme (Meaningful Learning) modeli 

bilişsel öğrenme kuramına dayalı bir öğrenme-öğretme modelidir (Fer, 2011).  Ausubel’e göre, 

öğrenmeyi etkileyen en önemli etken öğrenenlerin ön bilgileridir çünkü anlamlı bir şekilde 

öğrenilebilmesi için yeni bilginin öğrenenin ön öğrenmeleriyle ilişkilendirilmesi yani öğrenenin 

zihninde var olan kavramlarla bir bağın kurulması büyük önem taşımaktadır. Eğer öğrenen yeni 
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bilgi ile zihninde var olan kavram ya da kavramlarla arasında bir bağ kurabilirse, yeni bilginin 

uzun süreli belleğe aktarılması ve gerektiğinde uzun süreli bellekten çağrılması ya da farklı 

durumlara transfer edilebilmesi mümkün olabilir (Novak, 2002; Schunk, 2012).  

Ausubel (2000), anlamlı öğrenme ile ezber öğrenme (rote learning) kavramlarının aynı 

olmadığını vurgulamıştır. Anlamlı öğrenme, öğrenenin hedef bilgiyi tamamıyla anlaması ve ön 

öğrenmeleriyle nasıl ilişkili olduğunu bilmesi kavramını nitelerken, ezber öğrenme ise bilginin 

öğrenen tarafından tam anlaşılmadan ve ön öğrenmeleriyle ilişkilendirmeden ezberlemesi 

durumunu nitelemektedir. Örneğin, aynı anlama gelen beş farklı kelimeyi, öğrenenlerin bir 

dönem sürecinde ezber öğrenme yöntemiyle öğrendiklerini varsayalım. Bu beş kelime ezber 

yöntemiyle öğrenildiği için, aynı anlama sahip olmalarına karşın öğrenenin hafızasında ayrı ayrı 

ve ilişkisiz kodlanmış olacaktır. Öğrenen, bu kelimelerden bir tanesini hatırladığında diğer dört 

kelime hatırlanmayacaktır. Yani, öğrenenin birinci kelimeyi hatırlaması, diğer dört kelimeyi de 

beraberinde hatırlamasını sağlamayacaktır. Ancak, eğer öğrenme anlamlı bir şekilde 

gerçekleşmiş ise, yani her yeni kelime öğrenilirken aynı anlama gelen önceki öğrenilen 

kelimelerle ilişkilendirilecektir ve herhangi bir kelime hatırlandığında diğer dört kelime de 

beraberinde hatırlanacaktır. 

Anlamlı öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öğrenenlerin, öğrenmek için güdülenmiş 

olması da büyük önem taşımaktadır. Çünkü öğrenen kendine anlamlı gelen, dikkatini çeken ve 

gerekli gördüğü bilgiyi öğrenme eğilimindedir. Eğer öğrenende güdülenme yoksa yeni bilgiyi 

ezberleme yolunu tercih edecektir. Bunun sonucunda da etkili öğrenme gerçekleşmeyecektir 

(Çakıcı, Alver & Ada, 2006). 

Ausubel’in öğrenme- öğretme yaklaşımı öğrenen açısından bakıldığında Alış Yoluyla 

Öğrenme (Reception Learning), öğretmen açısından bakıldığında sunuş yoluyla öğretim 

(Expository Teaching) modeli olarak isimlendirilmektedir (Senemoğlu, 2013). Tümdengelim 

düşünme sürecini savunan sunuş yoluyla öğretim modelinde, öğretim önce genel ilke ve 

kuralların, sonra da özel bilgi ve örneklerin verilmesiyle gerçekleşmektedir (Woolfolk, 2004).  

Sunuş yoluyla öğretim modelinin dört temel özelliği bulunmaktadır (Senemoğlu, 2013; 

Fer, 2011): 

1) Sunuş yoluyla öğretim modelinde, öğretmen konunun özünü öğrenenlere 

anlatmasına rağmen, öğrenenlerin aktif katılımını sağlamaya çalışmalıdır. Konunun 

anlatılması sonrasında, öğrenenler konu hakkında kendi düşüncelerini açıklarlar, 

konuyla ilgili örnekler oluştururlar ve etkinlikleri yaparlar. Ayrıca, soru-cevap, küçük 

grup tartışması, tartışma vb. teknikler kullanılarak öğrenenlerin bilgiyi kalıcı hale 

getirmesi sağlanır (Schunk, 2012). 

2) Sunuş yoluyla öğretim modelinde, konuyla ilgili bol örnek verilmeli ve görsel araç-

gereçlerle, şemalarla, kavram ağları ile desteklenmelidir (Novak, 2002).  
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3) Sunuş yoluyla öğretim modelinde, konular genelden özele doğru hiyerarşik bir sıra 

izlenmektedir. Yani, tümdengelim düşünme sistemi kullanılmaktadır.  

4) Sunuş yoluyla öğretim modelinde, öğretim süreci adım adım ilerlemektedir. Ön 

örgütleyiciler kullanılarak, her öğrenme basamağından önce ve yeni öğrenilenler 

arasında ilişkiler kurulur. Bunun sonucunda da, öğrenenlerin anlamlı öğrenme 

yaşantısı geçirmeleri sağlanır.  

 

Sunuş yoluyla öğretim modeli, günümüzde okullarda en çok tercih edilen bir yöntem 

olmuştur. Bunun sebeplerinden bir tanesi, soyut kavramların, teknik bilgilerin bir yanlış 

anlaşılmaya sebep olmayacak şekilde anlatmakta kullanılan en etkili yöntem olmasıdır (Woolfolk, 

1993; Çakıcı, Alver & Ada, 2006).  Öğrenenlerin kavramları tam ve doğru olarak öğrenmeleri ve 

öğrendikleri kavramları ön öğrenmeleriyle ilişkilendirmeleri büyük önem taşımaktadır. Bunun 

sonucunda ise, sunuş yoluyla verilen soyut kavramların ve teknik bilgilerin öğrenenler tarafından 

anlaşılması daha kolay olmaktadır.  

İkinci sebebi ise, öğretmen, bilginin önemli noktalarını vurgulayarak bilgiyi öğrenenlere 

aktardığı için kısa sürede daha fazla konu işlenebilmekte ve zaman kazanılmaktadır (Jacobsen ve 

ark., 1985). Örneğin, ülkemizde sınav odaklı bir sistem olmasından dolayı, öğrenenlerin sınavda 

başarılı olup istedikleri okullara gidebilmesi için çok fazla bilgiye maruz kalmaları gerekmektedir. 

Bunun için de çok fazla bilginin öğrenene hatasız olarak aktarılması için bu yöntem uygun bir 

yöntem olarak görülmektedir. Ancak, bu ikinci özelliğinden dolayı, hem öğrenenler hem de 

öğretmenler, sunuş yoluyla öğretim modelini sadece öğretmenin konuştuğu ve tek yönlü bir bilgi 

aktarımının olduğu bir yönteme dönüşmüştür (Çakıcı, Alver & Ada, 2006).  Bir başka ifadeyle, 

öğretmenler ve öğrenenler sunuş yoluyla öğretimin sadece öğretmenin hap bilgiyi öğrenenlere 

aktarması olduğunu düşünmektedirler.  

Sunuş yoluyla öğretim modelini sınıfta kullanmak için aşağıda verilen aşamalar takip 

edilmelidir (Fer, 2011): 

1) Öğrenenin yeni konuyla ilişkilendireceği ön bilgilerinin harekete geçirilmesi için ön 

düzenleyicilerin (advanced organizer) sunulması. Dersin başında öz düzenleyicilerle 

başlamanın sebebi, öğrenenlerin dikkatini öğrenilecek konuya çekmek, öğretilecek 

konunun önemli noktalarının ve bu önemli noktaların arasındaki ilişkilerin altını 

çizmek ve yeni bilgi ile öğrenenin önceki bilgisinin ilişkisini ortaya koymaktır. Ön 

düzenleyiciler aracılığıyla, öğrenenlerin, görseller ve kavram haritaları aracılığıyla 

konunun genel yapısını somut bir şekilde anlamaları sağlanmaktır. 

2)   Ön düzenleyicilerle öğrenenin ön bilgileri harekete geçirildikten sonra, hedef konu 

genelden özele doğru öğretmen tarafından verilir. Konu sunulurken, sürekli olarak ön 

düzenleyicide verilen bilgilerle bağlantı kurulur ve konuyu somutlaştırmak için ise 
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görsellerden yararlanılır. Ayrıca, öğrenenin anlamlı öğrenme gerçekleştirebilmesi için 

anlamlandırma, örgütleme gibi bilişsel stratejilerden de yararlanılır. Öğrenenin pasif 

durumda olmaması için ise öğrenenlere sürekli sorular sorarak, tartışma yaptırarak 

derse etkin katılımları sağlanır. 

3) Konunun sunumundan sonra, öğretmen, öğrenilenlerin kalıcı olabilmesi için 

öğrencilere konuyla ilgili olumlu ve olumsuz örnekler verir. Öğrenenler ise bu süreçte, 

öğretmenin verdiği örneklere ilave örnekler verir ve bu örnekleri sınıflar ve açıklar. 

Örneklerin verilmesinden sonra ise öğrenenlerin bireysel ya da grup olarak 

çalışabilmelerine olanak sağlayacak etkinlikler sunulmaktadır. Bu etkinlikler, 

öğrenenlerin, karşılaştırma yapmasına, eski ve yeni bilgiler arasındaki ilişkileri 

açıklayabilmesine olanak tanımalıdır. 

 

2.10. Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) 

Son 20 yıldır teknolojide meydana gelen gelişmeler, teknolojinin toplumun vazgeçilmez 

bir parçası haline getirmiş ve toplumların geleceğinin şekillenmesinde de hayati bir öneme sahip 

olmasını sağlamıştır. Bundan dolayı, teknolojiyi etkin kullanabilen yani teknoloji okur-yazarı olan 

bireylerin yetiştirilmesi gerekmektedir. Öğrenenlerin teknolojiyi etkin kullanabilmeleri için ise 

öğretmenlerin teknolojiyi etkili bir şekilde kullanabilmesi, teknolojiyi öğretme süreciyle etkili bir 

şekilde bütünleştirmesi gerekmektedir (Yelken ve ark., 2013). Öğretmenlerin ve öğretmen 

adaylarının günümüz teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilmeleri için, sadece teknolojik 

bilgiye sahip olmaları yetmemektedir. Teknolojik bilginin yanı sıra, teknolojiyi nasıl ve ne için 

kullanacaklarını iyi bilmeleri gerekmektedir. Bir başka deyişle, öğretmenler ve öğretmen adayları 

hem alan bilgilerine hem de öğretim yöntemlerine çok iyi hâkim olmalıdırlar (Doering ve ark., 

2009; Yelken ve ark., 2013). 

Öğretmenlerin teknolojiyi öğretme süreçleriyle bütünleştirebilmeleri için, Shulman’ın 

Pedagojik Alan Bilgisi fikrinin geliştirerek, Koehler ve Mishra (2009), oluşturdukları Teknolojik 

Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) çerçevesini önermişlerdir. TPAB, öğretmenlerin eğitim 

teknolojilerinden ne anladıkları ile pedagojik alan bilgisinin, teknolojiyle daha etkili bir öğrenme 

ortamı oluşturmak için nasıl birbiriyle etkileşime girdiklerini açıklamaya çalışmaktadır. TPAB 

modelinde (Şekil 2.4), öğretmen bilgisini oluşturan üç temel özellik bulunmaktadır: Alan bilgisi, 

pedagojik bilgi ve teknolojik bilgi. Bu üç temel özelliğin kesişim noktasında ise bu üç temel özellik 

kadar önemli olan teknolojik pedagojik bilgi (TAB), pedagojik alan bilgisi (PAB), teknolojik alan 

bilgisi (TAB) ve teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) yer almaktadır (Koehler & Mishra, 2009; 

Yelken ve ark., 2013; Öztürk & Horzum, 2011). 
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Alan Bilgisi (AB), öğrencilerin eğitim aldığı alanda yer alan ve öğrencilere öğretilecek 

konularla ilgili bilgiyi ifade etmektedir (Koehler & Mishra, 2009; Yelken ve ark., 2013). Örneğin, 

İngiliz dili eğitimi anabilim dalında öğrenim gören bir öğretmen adayı, dil bilgisi kurallarını, 

kelime türlerini ve yapılarının neler olduğunu ve bunları nasıl belirlemesi gerektiğini bilmesi 

gerekmektedir. Bu öğretmen adayının alandaki dil bilgisi ve kelime bilgisiyle ilgili AB’sini 

göstermektedir. 

 

Pedagojik Bilgi (PB), öğrenme ve öğretme yöntem, uygulama ve süreçleri ile eğitim 

amaçları ve hedefleriyle nasıl bütünleştirilebileceği konusundaki bilgiyi içermektedir (Yelken ve 

ark., 2013).  Pedagojik bilgi, genel eğitim amaçlarını, değerlerini ve hedeflerini kapsamaktadır. 

Pedagojik bilgi, öğrencilerin nasıl öğrendikleri, genel sınıf yönetimi, ders planlama ve öğrencinin 

değerlendirilmesi süreçlerini kapsamaktadır. Sınıfta kullanılan yöntem ve teknikleri, öğrenenler 

hakkındaki bilgileri ve öğrenenlerin kavrayıp kavrayamadıklarının değerlendirmesini 

içermektedir TPAB. Etkin bir pedagojik bilgiye sahip olan öğretmenler, öğrencinin bilgiyi nasıl 

yapılandırdıklarını ve becerileri nasıl edindiklerini ve öğrenmeye karşı nasıl olumlu tutum 

geliştirdiklerini anlar. Aslında, pedagojik bilgi, bilişsel, sosyal ve gelişimsel öğrenme teorilerini 

anlamayı ve sınıfta öğrenenlere nasıl uygulanacağının bilinmesini gerektirmektedir (Koehler & 

Mishra, 2009).  

 

Pedagojik Alan Bilgisi (PAB), herhangi bir alanda bir konunun öğretimi sırasında 

öğretmen adayının kullanabileceği etkili öğretim yöntemleri ile ilgi bilgiyi ve bu bilginin 

uygulama sırasında etkili şekilde transfer edilebilmesini ifade etmektedir (Yelken ve ark., 2013). 

Örneğin, İngilizce öğretmen adayı, öğrencilerin konuşma ve düşünme becerilerini geliştirmek için 

altı şapka tekniğini uygulayabilmesi için, bu tekniğin aşamalarını bilmesi, sınıfı nasıl organize 

edeceğini iyi bilmesi gerekmektedir.  

 

Teknolojik Bilgi (TB),  eski ve yeni teknolojik bilginin nasıl kullanılacağı bilgisini ifade 

etmektedir (Yelken ve ark., 2013). Örneğin, İngilizce öğretmen adayı, öğrencileri için bilgisayar 

destekli bulmaca sayfaları hazırlayacaksa, bulmaca hazırlayabileceği programın nasıl 

kullanılacağını bilmesi gerekmektedir. 

 

Teknolojik Alan Bilgisi (TAB),  öğretmen adayının teknolojiyi alanla nasıl 

birleştireceğini bilmesidir (Yelken ve ark., 2013).  Teknolojinin, ilgili alandaki bilgi ve 

uygulamalar üzerindeki etkilerini anlamak, eğitimde kullanılacak uygun teknolojik araçların 

geliştirilmesi için çok önemlidir. Eğitimde kullanılacak olan teknolojinin seçimi, öğretilecek içerik 

türlerini sınırlayabilirken, öğretilecek içerik türünün daha yeni ve daha çeşitli bir şekilde 
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sunumunu da sağlayabilir.  Ayrıca, teknolojik araçlar, bu sunumlar arasında geçişlerde büyük 

oranda esneklik tanıyabilir (Koehler & Mishra, 2009). Başka bir ifadeyle, teknoloji ve içeriğin 

birbirini hem olumlu hem de olumsuz yönde etkileyebileceğinin bilinmesi büyük önem 

taşımaktadır. Öğretmenler, öğretecekleri içerik açısından uzmanlaşmanın yanı sıra, bazı 

teknolojiler kullanılarak içeriğin faklı şekillerde sunulabileceğini kavramalıdırlar. Ayrıca, 

öğretmenler, alanlarına ait içeriğin öğretilmesi için en uygun teknolojinin hangileri olduğunu ve 

içeriğin de teknolojiyi nasıl değiştirdiğinin farkında olmaları gerekmektedir (Koehler & Mishra, 

2009; Harris & Hofer, 2011). 

 
 

Şekil 2.4: TPAB Modeli (Mishra ve Koehler, 2009, s:63) 
 
  Teknolojik Pedagojik Bilgi (TPB),  öğretim amaçlı geliştirilmiş teknolojilerin neler 

olduğunu,  bu teknolojileri kullanmak için gerekli olan pedagojik bilgiyi ve bu pedagojik bilgiyi 

uygulama bilgisini ifade etmektedir (Yelken ve ark., 2013). Bir başka ifadeyle, teknolojinin 

sağlayabileceği olanakların ve amaçlar ve bağlamların değişimine göre teknolojinin nasıl 

kullanılabileceğini kavramak, TPB’nin önemli bir parçasıdır (Koehler & Mishra, 2009).  

 

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB), alan bilgisi, pedagojik bilgi ve teknolojik 

bilginin birleşiminden ortaya çıkan ve öğretmen adaylarının, eğitim sürecinde kullanacakları 

teknolojinin hangi alan konularını içerdiği, hedef konuyu öğretmek için hangi pedagojik bilginin 

kullanılması gerektiği, öğrenci öğrenmesini kolaylaştıracak ve öğrencilerin ön bilgilerini harekete 

geçirecek bilgiyi nasıl kullanması gerektiği bilgisini ifade etmektedir (Yelken ve ark., 2013).  
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Öğretmenler, öğretme süreçlerinde aynı anda teknolojik, pedagojik ve alan bilgilerini 

birleştirdikleri zaman, TPAB’ı öğretme süreçlerine dâhil etmiş olurlar. Öğretmenlere sunulan her 

bir durum, bu üç faktörün eşsiz birleşmesidir ve bundan dolayı da her öğretmen, her ders ya da 

her farklı öğretim için uygun olan tek bir teknolojik çözüm yoktur. Aksine, çözüm, içerik, 

pedagojik ve teknolojik bilgi alanları arasında ve bazı bağlamlarda ise bu üç alan arasındaki 

karmaşık etkileşim sürecinde, öğretmenin esnek bir şekilde hareket edebilmesinde yatmaktadır.  

Bu üç bilgi alanının her birinin önemini ya da bu bilgi alanları arasındaki karmaşık etkileşimi göz 

ardı etmek, eğitimde başarısızlığa sebep olabilir. Bundan dolayı,  eğitim ortamında başarılı 

sonuçlara ulaşabilmek için, öğretmenlerin sadece bu üç bilgi alanı hakkında değil aynı zamanda 

bu alanların birbirleriyle nasıl etkileşim içinde oldukları konusunda etkin olmaları ve bilişsel 

esneklik geliştirmeleri gerekmektedir(Koehler & Mishra, 2009). 

Bu çalışmada da, öğretmen adaylarının web-destekli durumlu öğrenme ortamında 

teknolojiyi nasıl etkin kullanabilecekleri konusunda farkındalık yaratmak ve sonraki öğrenme-

öğretme süreçlerinde TPAB bilgilerini nasıl kullanabilecekleri konusunda esneklik kazanmaları 

hedeflenmiştir. 

 

2.11. Yabancı Dilde Kelime Öğrenme 

Yabancı dil eğitiminde, temel problemlerden birisi kelime öğrenme / öğretme sürecidir. 

Bu süreçte, öğretmen kelimelerin bir listesini ve anadilde karşılığını vermekte, öğrenciler ise bu 

kelimelerin anlamlarını bağlamdan uzak bir şekilde öğrenmeye çalışmaktadırlar. Ancak, böyle bir 

kelime öğrenme sürecinin hedef dilde verilen kelimelerin ana dilde karşılıklarını ezberlemeye 

çalışmaktan öteye gitmemektedir (Shrum & Glisan, 2015). Durum sadece kelime ezberleme 

olunca, öğrenciler kelimeleri nasıl etkili şekilde öğreneceklerini bilmemekte, bunun sonucunda 

da sadece ezberleme stratejilerini işe koşmaktadırlar (Huang & Eslami, 2013). Kelimelerin sadece 

sözlük anlamlarının ya da ana dilde karşılıklarının verilmesi veya öğrenilmeye çalışılmasından 

ziyade kelimelerin bir bağlam içerisinde ve görsellerle desteklenerek verilmesinin daha etkili 

sonuçlar doğurduğu ortaya çıkmaktadır (Shahrokni, 2009; Chun & Plass, 1996; Brown ve ark., 

1989).  

Brown ve ark. (1989), kelimelerin tanımlarından ya da bağlamdan kopuk olarak 

öğrenilmesinin yavaş ve başarısız bir süreç olduğunu, bunun aksine çoğunlukla günlük hayatta 

kullanılan iletişim sürecinde öğrenildiğini vurgulamışlardır. Bundan dolayı, kelimelerin 

öğretiminde otantik, anlamlı ve bağlamsal öğrenme ortamlarının kullanımı öne çıkmaya 

başlamıştır (Brown ve ark., 1989, Lave & Wenger, 1991). Öğrencilerin hedef dildeki kelimeleri 

etkin bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olmak için anlamlı bağlamların kullanımının olumlu 

etkilerinin olduğu çeşitli teorisyenler ve araştırmacılar tarafından da vurgulanmıştır (Gibbons, 

2009; Webb, 2008). 
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İkinci bir dilin öğrenilmesi iki şekilde gerçekleşmektedir: birincisi, öğrenilecek hedef dilin 

toplum içerisinde etkin olarak kullanıldığı durumlarda ikinci dil olarak öğrenilmesi süreci, 

ikincisi ise öğrenilecek hedef dilin toplum tarafından kullanılmaması durumunda yabancı dil 

olarak öğrenilmesi sürecidir. Eğer öğrenilecek hedef dil toplum tarafından kullanılıyorsa, 

öğrenenler büyük bir avantaja sahip olmaktadırlar çünkü hedef dili gerçek bağlamlarda kullanma 

şansına sahiptirler ve kelimelerin öğrenilmesi gerçek bağlam içinde gerçekleşmektedir (Özverir 

& Herrington, 2011). Ancak, eğer öğrenilecek hedef dil toplum içinde kullanılmıyorsa, yabancı dili 

öğrenmekte sorunlar yaşanacaktır çünkü öğrenenlerin hedef dili gerçek bağlamlarda kullanma 

şansları olmamaktadır. Bu sorunun üstesinden gelmek için ise öğrenenlere otantik ortamların, 

anlamlı bağlamların sağlanması büyük önem taşımaktadır. Gibbsons (2009), kelimelerin etkin 

öğretimi için dört strateji öne sürmüştür. Bunlar: a) öğrenenlere kelimenin anlamlarını bağlam 

içinde vermek, b) öğrenenlerin etkin katılımını sağlamak ve öğrenmeleri için zaman tanımak, c) 

kelimelerin farklı durumlarda kullanımlarını göstererek kelimelerle daha fazla maruz kalmalarını 

sağlamak, d) hedef kelimelerin içinde geçtiği ortamları oluşturmak 

Gibbsons (2009)’un önerdiği stratejiler dikkate alındığında, hedef kelimelerin anlamlı 

bağlamlar içerisinde verilerek öğretilmesinin, kelimelerin bir liste şeklinde verilmesinden daha 

etkili olduğu ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşebileceği ifade edilmektedir (Snow, 2010). Bundan 

dolayı, bu çalışmada, öğretmen adaylarının kelime öğretiminde anlamlı bağlamları 

oluşturabilecekleri bir model olan durumlu öğrenme modelini kullanarak hem kelime 

öğrenmelerini sağlamak, hem de kelimeleri bu modeli kullanarak etkili bir şekilde kelime 

öğretimini nasıl yapacaklarını öğrenmelerini sağlamaktır.   

 

2.12. Yurt İçinde Yapılmış Çalışmalar 

Alan yazın incelemesi sonucunda yurt içinde yapılmış 12 adet çalışmaya ulaşılmıştır. 

Ataizi (1999) tarafından yapılan "Bilgisayar Destekli Durumlu Öğrenmede Bilişsel Biçim Ve 

İçeriğin Gerçeklik Düzeyinin Sorun Çözme Becerilerinin Gelişimine Etkisi" adlı doktora tez 

çalışmasında, öğrencilerin güven düzeyleri, tutumları, kullandıkları süre ve edindikleri bilgilerin 

kalıcılığı bağımlı değişken olarak incelenmiştir. Öğrenciler bilişsel stillerine (alan bağımlı ve alan 

bağımsız) göre 2 gruba ayrılmışlardır. Bilgisayar destekli eğitim sürecinde ise içeriğin gerçeklik 

düzeyine (sıradan insanlar, uygulayıcılar ve uzmanlar) göre 3 farklı ortam tasarlanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgular, alan bağımsız öğrencilerin alan bağımlı öğrencilere göre daha 

başarılı olduğunu göstermiştir. İçeriğin gerçeklik düzeyine göre yapılan karşılaştırmalarda ise 

sıradan insanların sorun çözme yöntemini öğrenen grubun, uygulayıcılar ve uzmanların sorun 

çözme yöntemini öğrenen gruplara göre daha başarılı olduğu bulunmuştur.  

Ataizi ve Şimşek (2000) “Temel Eğitimde Durumlu Öğrenme Ortamlarının Düzenlenmesi” 

adlı doküman incelemesi şeklindeki çalışmalarında, öğretim tasarımcılarının, oluşturmacı 
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öğrenme ortamlarının tasarlanması sürecinde, Cunningham, Duffy ve Knuth’un belirlemiş 

olduğu yedi eğitim bilimsel hedefin kullanılması gerektiğini vurgulamışlardır. 

Gökdaş (2003) teknolojinin durumlu öğrenme sürecindeki yerini belirlemeye yönelik 

“Bilgisayar ve Sınıf Ortamında Durumlu Öğrenmenin Öğrenci Başarısı, Tutum ve Transfere Etkisi” 

adlı bir araştırma yapmıştır. Bu araştırmada iki farklı deney grubu bulunmaktadır Bu deney 

gruplarının her ikisi de durumlu öğrenme kuramına uygun olarak tasarlanmış ortamlarda 

öğrenim görmüşlerdir. Bu grupların birbirinden tek farkı gruplardan birisi için yüz yüze, diğeri 

için ise bilgisayar destekli bir süreç tasarlanmıştır. Sınıf ve bilgisayar ortamındaki her iki grubun 

ara uygulama testlerde başarı puanları arasında anlamlı farklılık bulunmuş; fakat grupların son 

test, transfer testi ve izleme testi başarı puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

Durumlu öğrenme yaklaşımın gerçekleştirildiği sınıf ortamında öğrenilenlerin görece olarak 

düşük olduğu belirlenmiş ayrıca durumlu öğrenme yaklaşımının uygulandığı sınıf ortamının, bu 

ortamda öğrenilenlerin farklı durumlara transfer edilebilirliğini olumlu yönde etkilediği soncuna 

varılmıştır. 

Kılıç (2004) “Durumlu Öğrenme Kuramının Eğitimdeki Yeri ve Önemi” konulu 

çalışmasında kuramın varsayımları, çözüm önerileri ve öğrenme-öğretme süreçlerindeki yeri 

tartışılmıştır. Durumlu öğrenme kuramı kullanılarak tasarlanan ortamlarda öğrencilerin daha 

yüksek düzeyde beceriler kazanmakta olduğu, olayları ve olguları daha rahat bir şekilde 

anlayabildikleri vurgulanmıştır. Öğrenme etkinlikleri gerçek ve konu ile ilgili bağlamlarda 

tasarlandığında ve farklı bakış açıları kazandıracak farklı etkinlikler sunulduğunda, bilgi ve 

becerilerin transferinin kolaylaştığı ifade edilmiştir. Türkiye’de durumlu öğrenme kuramına göre 

tasarlanacak öğrenme-öğretme süreçlerinin, okullarda hayata geçirilebilmesinde temel 

oluşturacak kapsamlı araştırmalara ve pilot uygulamalara ihtiyaç duyulduğunun altı çizilmiştir. 

Özerbaş Somuncuoğlu (2004) “Durumlu Öğrenmenin Duygusal Zeka Yeterliliklerinin 

Geliştirilmesine Etkisi” isimli çalışmasında; durumlu öğrenme kuramına dayalı bilişsel çıraklık 

stratejisinin ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin duygusal zeka yeterliliklerinin 

geliştirilmesine etkisini incelemiştir. Durumlu öğrenmenin ve özellikle bilişsel çıraklık 

stratejisinin duygusal zeka yeterliliklerinin geliştirilmesinde uygun bir yaklaşım olduğu 

sonucuna varılmıştır. Duygusal zeka ve durumlu öğrenme temel özellikleri açısından bir birini 

destekler bir yapı sergilemiştir. 

Dönmez (2005) “Üniversite Düzeyinde Durumlu Karma Öğrenme Ortamının Geliştirilmesi, 

Gerçekleştirilmesi ve Etkililiğinin İncelenmesi” konusunda bir araştırma yapmıştır. Durumlu 

karma öğrenme ortamının öğrenciler üzerindeki etkisini incelemiştir. Öğrencilerin eğitim 

yazılımları geliştirmeye dönük son öz-yeterlik algı puanlarının ön puanlardan anlamlı bir şekilde 

yüksek olduğu gözlenmiştir. Aynı zamanda öğrenciler, durumlu karma öğrenme ortamında 

ilgilerinin, kazanımlarının, kendi aralarındaki etkileşimlerinin ve geliştirdikleri projelerin 
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kalitesinin arttığını belirtmişlerdir. 

Ünlü (2009)’nün “İlköğretim 6. Sınıf Soysal Bilgiler Dersinde Bilgisayar Destekli Sınıf 

Ortamında Durumlu Öğrenmenin Öğrencilerin Akademik Başarısına, Tutumuna ve Öğrenmenin 

Kalıcılığına Etkisi” konulu çalışmayla, durumlu öğrenme modelinin ilköğretim 6. sınıf sosyal 

bilgiler dersi “ülkemiz ve dünyamız’ ünitesi “küresel bağlantılar ’ öğrenme alanına yönelik 

öğrenme başarısına ve kalıcılığa etkisini incelemiştir.  Ayrıca durumlu öğrenmenin öğrencinin 

derse yönelik tutumunda bir değişim yaratıp yaratmadığı da araştırma sürecinde incelenmiştir. 

Araştırma da bağımsız değişken durumlu öğrenme, bağımlı değişken ise akademik başarı, 

başarının kalıcılığı ve derse yönelik tutumdur. Araştırma denekleri, Cumhuriyet İlköğretim 

Okulunda öğrenim gören altıncı sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın toplam 

uygulama süresi altı haftadır. Araştırmanın sonucu olarak, durumlu öğrenme kuramının 

öğrenme başarısı üzerinde orta seviyede etkili olduğu tespit edilmiştir. Durumlu öğrenme 

kuramı kullanılarak anlatılan derslere yönelik olarak, öğrencilerin tutumlarında anlamlı bir 

farklılığın gözlenmediği ifade edilmiştir. 

Ünal ve İnan (2010)’ın “durumlu öğrenme ortamına yönelik öğrenci algıları” adlı 

çalışmalarında, ortaokul öğrencilerinin durumlu öğrenme ortamına yönelik algıları incelenmiştir. 

Değerlendirme için öğrencilerin ders esnasında sınıf öğretmenlerini ve araştırmacıyı 

gözlemlemeleri sonucunda tutukları fen günlükleri kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, 

durumlu öğrenme ortamını hazırlamanın kısa dönemde zor olacağı ancak uzun dönemde 

kolaylıkla uygulanabileceği ifade edilmiştir.   

Şensoy (2013)’un “Coğrafya Derslerinde Durumlu Öğrenme (Yerleşik Öğrenme) Modelinin 

Uygulanabilirliğine Yönelik Öğretmen Görüşleri’ konulu çalışması, coğrafya öğretmenlerinin sınıf 

içerisinde durumlu öğrenme modelinin uygulanabilirliğine yönelik görüşlerini tespit etmek 

amacıyla yapılmıştır. Betimsel nitelikli bir araştırma olup nitel araştırma yöntemlerinden odak 

grup görüşmesi uygulanmıştır. Katılımcıların durumlu öğrenme modelini derslerinde 

uyguladıklarına dair görüşleri tespit edilmiştir. Öğretmenlerin durumlu öğrenme modeline 

ilişkin etkinlikleri derslerinde sık sık uyguladıklarını sadece birkaç uygulamayı teknik 

nedenlerden dolayı yapamadıkları belirlenmiştir. 

Bozu (2014)’nun “Öğrenme-Öğretme Ortamlarında Durumlu Öğrenme Yaklaşımının 

Uygulanması ve Değerlendirilmesi” adlı çalışmasında öğretim elemanları ve öğrencilerin 

öğrenme-öğretme ortamlarında durumlu öğrenme modelini kullanma düzeylerini belirlemek 

amaçlanmıştır. Çalışmada tarama (survey) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama 

aracı olarak; öğretim elemanları ile öğrencilerin öğrenme-öğretme ortamlarında durumlu 

öğrenme modelinin kullanma düzeylerini belirlemeye yönelik araştırmacı tarafından geliştirilmiş 

bir ölçek kullanılmıştır. Çalışma sonuçları, araştırmaya katılan öğretim elemanları ve öğrencilerin 

durumlu öğrenme modelini öğrenme-öğretme ortamlarında kullanma düzeyleri açısından, genel 
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olarak bazen kullandıkları tespit edilmiş ve boyut bazında incelendiğinde ise; öğretim elemanları 

ve öğrencilerin “Bilişsel Çıraklık” boyutunu diğer boyutlara göre daha fazla kullandıkları tespit 

edilmiştir. Öğretim elemanları ve öğrenciler arasında durumlu öğrenme modelinin kullanılması 

açısından alt boyutlarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Öğretim elemanları öğrencilere göre 

durumlu öğrenme modelini daha fazla kullandıklarını belirtmişlerdir. Öğrenme-öğretme 

ortamlarında uygulama alanları ve teknolojik araç-gereçler açısından eksiklikler olduğu öğretim 

elemanları ve öğrenciler tarafından belirtilen konular arasındadır.  Durumlu öğrenme modeli için 

gerekli şartların, araştırmanın yürütüldüğü üniversitelerde yeterli düzeyde olmadığı, teknolojik 

cihazların eksik olduğunu ve güncel derslerin yer almadığını belirten katılımcılar gerçek yaşamda 

kullanabilecekleri bilgilere ulaşamadıklarını belirtmişlerdir.  

Efe, Demiröz ve Akdemir (2011)’in “a situated learning practice for language teaching 

classes: teaching spoken english with authentic sketches” adlı çalışmalarında, durumlu öğrenme 

yaklaşımının, konuşma dilinin öğretiminde kullanılmasının rolü ve etkililiği üzerinde 

durmuşlardır.  Erzincan Üniversitesi Turizm Meslek Yüksekokulunda hazırlık eğitimi alan 47 

öğrencinin (23 öğrenci kontrol grubu, 24 öğrenci deney grubu) katıldığı yarı-deneysel bir çalışma 

yapılmıştır. Sekiz haftalık uygulama sürecinde, deney grubuna okuma materyali olarak doğal 

küçük metinler, kontrol grubuna ise geleneksel okuma materyalleri verilmiştir. Bir dil yeterlik 

sınavı ön-test ve son-test olarak uygulanmıştır. Test sonuçları,  deney grubu lehinde önemli bir 

farklılığın olduğunu ortaya koymuştur. Bulgular ışığında, durumlu öğrenme ortamı olarak 

kullanılan doğal küçük okuma metinlerinin konuşma dilinin geliştirilmesinde etkili olduğu 

söylenebilir. 

Bilgin Uz (2016), “İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenenlerin kelime öğrenmelerinin, 

görev tamamlamalarının ve bağlamsal kelime araştırma süreçlerinin bir mobil destekli 

durumlu öğrenme ortamında desteklenmesi” adlı çalışmasında, mobil destekli durumlu 

öğrenme ortamında İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenenlerin kelime öğrenmelerinin, görev 

tamamlamalarının ve bağlamsal kelime araştırma süreçlerinin nasıl desteklenebileceğini 

araştırmışlardır. Mobil sistem ve otantik öğrenme ortamının durumlu öğrenme kuramı 

ilkelerine göre bütünleşmiş çalışmada, beş haftalık uygulamada 25 hazırlık sınıfı öğrencisinin 

otantik öğrenme ortamında, mobil kelime öğrenme sistemi desteğiyle kelime öğrenmeleri 

sağlanmıştır. Gömülü karma yöntemin kullanılmıştır. Bağlamsal kelime öğrenmenin 

bağlamsal ipuçları, kelime frekansı, öğrenenlerin alan bilgisi, ilgisi ve odak noktası gibi 

faktörler dikkate alındığında mobil teknolojilerle desteklenebileceğini ve geliştirilebileceğini 

gösteren bulgular bulmuşlardır. Ayrıca, durumlu öğrenme ortamı kalıcı öğrenmeye, 

bağlamsal ve rastlantısal kelime öğrenmeye katkı sağladığı bulunmuştur. 
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2.13. Yurt Dışında yapılmış Çalışmalar 

Durumlu öğrenme kuramına dayalı olarak tasarlanacak öğrenme öğretme süreçlerinde, 

teknoloji kullanımının önemini inceleyen yurt dışında yapılmış çalışmalar aşağıda özetlenmiştir:   

Collins, Brown ve Holum (1991) “Cognitive Apprenticeship: Making Thinking Visible” adlı 

çalışmalarında; okuma, yazma ve matematik öğretimi için bilişsel çıraklık yöntemi kullanılmıştır. 

Öğretmenlerin nasıl yardımcı olacağı ile ilgili örnek bir diyalog verilmiştir. Okuduğunu anlamakta 

zorlanan öğrenciler arasında yapılan pilot çalışmada başarının 20 derste yüzde 15’den yüzde 85’e 

çıktığı gözlemlenmiştir. Altı ay sonra tekrar bakıldığında başarının yüzde 60’a gerilediği fakat bir 

derste yeniden yüzde 85’e ulaştığı kaydedilmiştir. Yazma öğretiminde öğrencilere direk olarak 

konuyu yazmaktansa planlama yaparak yazmanın önemi anlatılmıştır. Öğrencilerin yazılarındaki 

kaliteyi belirgin şekilde arttırdığı gözlemlenmiştir. Lise çağındaki öğrencilere matematik 

problemlerini çözmeye karşı yaklaşımları ve nasıl yaklaşmaları gerektiği örneklerle 

açıklanmıştır. Bütün bu yaklaşımların okuma, yazma ve matematik problemlerinin çözümünde 

son derece verimli olduğu tespit edilmiştir. 

Stein (1998) “Situated Learning in Adult Education’” isimli çalışmasında; durumlu 

öğrenmenin dört temelinden bahsetmiştir. Bunlar: a) Öğrenme günlük yaşam üzerine temellenir. 

b) Bilgi belirli durumlar üzerinden öğrenilir ve benzer durumlarda uygulanır. c) Öğrenme; 

düşünme, algılama ve problem çözme yollarını kapsayan sosyal bir sürecin sonucudur. d) 

Öğrenme dünya aksiyonunda ayrılmaz fakat kişiler, olaylar ve durumlardan oluşan dirençli ve 

karmaşık sosyal bir çevrede gerçekleşir.  Sınıfta durumlu öğrenme içerik, bağlam, toplum ve 

katılımın birleşimi ile gerçekleştiğini ifade etmişlerdir. Doktora sınıfında doğal bir öğrenme 

ortamı oluşturulmuştur. Öğrenciler işbirlikçi ve diyalog halinde çalışmış, eğitmenler kritik 

kararlar almaları, sorgulamaları konusunda öğrencileri desteklemiştir. Bu şekilde yapılan 

çalışmanın sonucunda doktora öğrencilerinin daha yenilikçi ve daha anlamlı çözümlere ulaştığı 

gözlemlenmiştir. 

Altalib (2002) “Situated Cognition: Describing Theory” çalışmasında; bilişsel öğrenme 

teorisinin temelinden başlayarak, genel ilkelerini belirtip, detaylı bir şekilde gerçek öğrenme 

ortamlarının prensiplerini tartışarak genel bir bakış açısı sağlamaktadır. Aynı zamanda durumlu 

öğrenmenin temel prensiplerini uygulayarak gerçekleştiren iki proje incelenmiştir. Birincisi 

INSITE ve I- Learn projelerinde kullanılan toplumsal pratik yöntemidir. İkincisi ise Vanderbilt 

Üniversitesi CGTV-Jasper Woodbery serisinin başarıyla bilişsel öğrenme yöntemlerini 

uygulamasıdır. Bu uygulamaların sonuçlarına bakıldığında da durumlu kavramanın 

sosyokültürel öğrenme ve bilişselliği birleştiren ve teknolojik gelişmelerle önemi gün geçtikçe 

artan yararlı bir model olduğu belirtilmiştir. Durumlu kavrama teorisinin genel olarak çeşitli 
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düzeylerdeki öğretim tasarımcılarını hem tanımlayıcı hem de kuralcı olarak bilgilendirme gücü 

olduğu sonucuna varılmıştır. 

Treatiakov, Kinshuk ve Tretiakov (2003) “Designing Multimedia Support for Situated 

Learning” isimli yaptıkları çalışmada; durumlu öğrenmenin etkili bir yaklaşım olduğunun bilinip, 

henüz bu yaklaşımı destekleyici multimedya sistemlerinin yaygın olmadığı gözlemlenmiştir. 

Böyle bir öğretim için gereksinimleri analiz ederek ve bu gereksinimleri karşılayarak, 

desteklemek için yüksek nitelikli bir uygulama tasarlanmıştır. Bu uygulama boyutsal nitelikler 

içeren matematiksel formüllere uygulanmıştır. Çalışmalar sonucuna bakılarak durumlu 

öğrenmeyi destekleyecek multimedya sistemlerinin çok yararlı olacağına ve durumlu 

öğrenmenin geleceğine katkıda bulunacağına dikkat çekilmiştir. 

Farmer ve Hughes (2005), öğrenme nesnesi tasarlama konusunda durumlu öğrenme 

kuramı üzerinde çalışma yapmış ve bir model yapısı önerisinde bulunmuştur. CASE yapısı olarak 

adlandırılan bu modelde, öğrenme nesnelerinin sosyo-kültürel özelliklerini elde etmede bütüncül 

bir yaklaşım sunmaktadır. 

Brinck (2007) “Situated Cognition, Dynamic Systems, and Art: On Artistic Creativity and 

Aesthetic Experience’ isimli çalışmasında, durumlu öğrenme ve dinamik sistemler teorilerinin 

sanatsal yaratıcılık ve estetik deneyimlerin temeli olabileceği tartışılmaktadır. Ayrıca sanatçı ve 

seyircinin, sanatçının çalışması üzerinde nasıl birleştiklerini göstermek için bir yol izlendiği ifade 

edilmiştir. Bu teoriye göre sanatın üretim ve tüketimi algı ve eyleme dayandırılarak 

şekillendirilmiş bir etkinlik olduğunu ve yerel ve küresel sosyokültürel bağlamların özelikleri ile 

de desteklendiğini vurgulamışlardır. Herhangi bir insanın sanatı anlama kapasitesinin olduğu 

fakat bazı yaklaşımlar tarafından bunun ihmal edildiği belirtilmiştir. Eğer durumlu, kavrama ve 

dinamik teori bir araya getirilirse her insan sanatçının gözüyle sanatı algılayabilir sonucuna 

varılmıştır. 

Kim ve Merriam (2010), “Situated Learning and Identity Development in a Korean Older 

Adults’ Computer Classroom” isimli çalışmalarında; Koreli yaşlı yetişkinlerin sınıfta bilgisayar 

öğrenmelerinin durumlu öğrenmeyle nasıl gerçekleştiğini ve bu öğrenmenin yetişkinlerin 

kişiliklerini nasıl etkilediğini anlamaya çalışmışlardır. 11 orta seviye sınıf gözlemlenmiş ve 10 

yetişkin ile görüşme yapılmıştır. Bu çalışmada kursun içine bütünleşik olan sosyal etkileşimler, 

öğrenme araçları, fiziksel ortam ve Kore kültürü öğrenme sürecini şekillendirmiştir. 

Katılımcıların pratik yapabilecekleri sınıfta öğrenmelerinin kişiliklerini etkilediği sonucuna 

varılmıştır. 

 Zheng (2010), “Effects of Situated Learning on Students' Knowledge Acquisition: An 

Individual Differences Perspective” adlı çalışmasında, öğrencilerin bilgi edinmeleri üzerindeki 

durumlu öğrenme ortamının etkilerini incelemiştir.  Yetmiş dokuz lisansüstü öğrenci ile yapılan 

çalışmada yarı deneysel desen kullanılmıştır. Sonuçlar geleneksel öğrenme ile durumlu öğrenme 
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ortamında ve durumlu öğrenme ortamında alan bağımlı ve alan bağımsız öğrenciler arasında fark 

olduğunu göstermiştir. İlişkisel inceleme sonucunda, durumlu öğrenme ile öğrenenlerin 

performansları ve bireysel özellikler arasında önemli derecede bir ilişkinin olduğu görülmüştür.  

Huang, Lubin ve Ge (2011), “Situated Learning in an educational technology course for 

pre-service teachers” adlı çalışmalarında, öğretmen adayları için eğitim teknolojisi dersinde 

durumlu öğrenmenin kullanımı konusunda nitel bir çalışma yapmışlardır. Eğitim teknoloji dersi 

sürecinde öğrenciler işbirlikli ortamda anlamlı gerçek durum projeleri üzerinde çalışmışlardır. 

Çalışma sonucunda, durumlu öğrenme ortamında çalışan öğrencilerin üst düzey problem çözme 

becerileri ve üst-biliş farkındalığı ve yüksek güdülenme gösterdikleri bulunmuştur. 

Xiao-fang ve Ting (2011), “Establish English Learning Community Based on Situation and 

Dialogue” adlı çalışmalarında, durum ve konuşma temelli İngilizce öğrenme toplumu oluşturma 

üzerine çalışma yapmışlardır. Çinli öğrencilerin İngilizce iletişim becerilerinin çok düşük 

olmasından dolayı tasarlanan bu öğrenme ortamının,  İngilizce öğrenme toplumu oluşturmanın 

yeni bir yolu olduğu vurgulanmıştır. 

 Yang (2011), “Engaging students in an online situated language learning environment” 

adlı çalışmasında, öğrencilerin çevrimiçi durumlu dil öğrenme ortamına katılmaları üzerine bir 

çalışma yapmıştır. 118 üniversite öğrencisi çalışmaya katılmıştır. Çevrimiçi durumlu öğrenme 

ortamında öğrenciler, öğretmenler ve asistanların ders öncesinde ve sonrasında eşzamanlı ve 

eşzamansız iletişim kurmaları sağlanmıştır. Drama dersinde işlenen konu hakkında 

öğrencilerden el-toplantı (e-meeting) ortamında düşüncelerini göndermelerini ve daha sonra 

olayın nasıl devam edeceği konusunda fikirlerini söylemeleri istenmiştir. Çalışma sonunda 

öğrencilerin tartışma ortamında bazı konularda konuşmalarının geliştiği görülmüştür. 

 Mills (2011), “Situated Learning through Social Networking Communities: The 

Development of Joint Enterprise, Mutual Engagement, and a Shared Repertoire” adlı 

çalışmasında, sosyal ağ toplulukları aracılığıyla durumlu öğrenme ortamı üzerine bir çalışma 

yapmıştır. Öğrenciler, orta düzey Fransızca dersinde öğrendiklerini Facebook ortamında 

uygulamaya çalışmışlardır. Öğrenciler, ders içeriğiyle bağlantı kurmaları sonucunda, kişilerarası, 

sunuş ve iletişimi yorumlama becerilerini güçlendirmişlerdir. Ayrıca, öğrenciler, Fransızca’yı 

kullanarak yaptıkları çevrimiçi telefon görüşmeleri sonucunda ilişkilerini güçlendirmişlerdir.  

 Chang ve Liu (2013), “Applying An Ar Technique To Enhance Sıtuated Herıtage Learning 

In A Ubıquıtous Learning Environment” adlı çalışmalarında, öğrencilerin öğrenme başarılarını 

arttırmak için Durumlu öğrenme ortamında AR teknolojisi kullanmışlardır. Çalışmanın sonunda, 

katılımcıların sistemi kullanma isteklerinin arttığı, bunun sonucunda da katılımcıların öğrenme 

güdülerinin arttığı ve sistemin başarılı bir öğrenmeyi desteklediği bulunmuştur. 

Yang ve ark. (2013)’nın “Situated Poetry Learning Using Multimedia Resource Sharing 

Approach” adlı çalışmalarında, multimedya kaynaklarını paylaşma yaklaşımı ile durumlu şiir 
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öğrenmenin etkisi üzerinde durmuşlardır. Yaklaşımın etkililiğini test etmek için bir model 

geliştirilmiştir. Deney grubu durumlu öğrenme ortamında multimedya kaynaklarını paylaşma 

yaklaşımıyla şiir öğrenirken, kontrol grubu ise yine durumlu öğrenme ortamında ders kitabı 

kullanarak şiir öğrenmişlerdir. Çalışmanın sonucunda, araştırmacıların hazırlamış oldukları 

modelin öğrencilerin başarıları üzerinde etkisinin olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin çoğunun 

hazırladıkları modelden memnun oldukları ve çalışmaya katılan öğretmenlerin de sistem 

hakkında olumlu tutum geliştirdikleri gözlenmiştir. 

Chou (2015), “Situated Learning: Learn to Tell English Stories” adlı çalışmasında, dört 

İngilizce öğretmen adayının, öğretmenlik deneyimi sırasında hikâye anlatmalarının, öğrenciler, 

öğretmenler ve öğretmen adayları üzerindeki etkileri üzerinde durulmuştur. Çalışmanın 

sonunda, öğrencilerin ve öğretmenlerin tutumlarında değişiklik gözlendiğini ve öğrencilerin 

hikâye anlatımına tam katılım gösterdiklerini ifade etmişlerdir. 

Hwang ve ark. (2014), ortaokul öğrencilerinin yabancı dil olarak İngilizce yazma 

becerilerini geliştirmek için durumlu öğrenme sistemi oluşturmuştur. Deney grubu gerçek durum 

içinde cep telefonlarıyla gerçek zamanlı yazma etkinlikleri, kontrol grubuna ise kâğıt-kalem 

yöntemini uygulamıştır. Durumlu öğrenme ortamında yazma etkinlikleri yapan öğrencilerin, 

kâğıt kalem yöntemiyle yazma etkinlikleri yapan öğrencilerden çok daha iyi geliştiklerini ortaya 

koymuşlardır. 

Shih ve Yang (2008), öğrenenlerin dil öğrenme süreçlerinde hedef dille iletişim 

kurabilmeleri için durumlu öğrenme ortamları kullanarak işbirlikli sanal bir ortam düzenlemiştir. 

Alan yazın incelendiğinde, dil öğretiminde farklı becerilerin geliştirilmesi için durumlu 

öğrenme ortamlarının kullanıldığı görülmektedir. Örneğin, akademik dil öğretiminde 

(Zohoorian, 2015), yazma becerilerinin öğretiminde (Hwang ve ark., 2014), kelime 

öğretiminde (Chen & Li, 2010; Huang ve ark., 2016) ve konuşma becerisinin öğretiminde (Shih 

& Young, 2008; Yang, 2011) durumlu öğrenme ortamlarının kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca, 

durumlu öğrenme ortamları, öğrenenlerin katılımı (Wicha & Temdee, 2013; Yang, 2011), 

başarı (Sandberg ve ark., 2011), algı (Lee ve ark., 2005) ve güdülenme (Ruso, 2007) açısından 

da incelenmiştir. 

Yurtiçi ve yurt dışında yapılan araştırmalar incelendiğinde, durumlu öğrenme 

modelinin, genel olarak, tutum, algı, başarı, öz-yeterlik, bilginin transferi, duyuşsal zekâ, 

işbilriği, sanatsal yaratıcılık, sorun çözme becerisi, öğrenme stilleri üzerindeki etkilerinin 

incelendiği ve durumlu öğrenme modelinin etkililiği yönünde sonuçlar elde edildiği 

görülmüştür. Ayrıca, durumlu öğrenme modeline göre eğitim yazılımları geliştirilmesi ve 

multimedya ortamlarının tasarlanması konusunda çalışmalar yapılmıştır.  Öğretmen 

adaylarıyla yapılan çalışmalarda ise eğitim teknolojileri dersinde durumlu öğrenme modelinin 
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kullanılmasının etkisi ve öğreten adaylarının öğretmenlik uygulamasında hikâyeler 

anlatmalarının tutumlara etkisi incelenmiş ve durumlu öğrenme modelinin öğretmen 

adaylarının, öğretmenlerin ve öğrencilerin tutumlarında olumlu etkiye sahip olduğu 

görülmüştür. Durumlu öğrenme modelinin dil öğretiminde kullanılmasına yönelik araştırmalar 

incelendiğinde ise, dil becerilerinin (okuma, yazma, konuşma) geliştirilmesi, kelime öğrenme 

ve şiir öğretimi için kullanıldığı, genel dil becerilerinin öğretimi için ise durumlu öğrenme 

ortamı olarak sosyal medyaların, çevrimiçi toplantı ortamlarının ve sanal sınıf uygulamalarının 

kullanıldığı görülmüştür. Araştırmaların bulguları, durumlu öğrenme ortamlarının dil 

gelişimine büyük oranda katkı sağladığını göstermiştir.  
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3.  YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırmanın modeli, iç geçerlik, araştırma süreci, çalışma grubu, deney ve 

kontrol gruplarında uygulanan işlemler, veri toplama araçları ve veri analizi hakkında bilgi 

verilmektedir. 

 

3.1. Araştırmanın Modeli  

Bu araştırmanın iki amacı vardır. Birinci amaç, web-destekli durumlu öğrenme 

ortamında, hem web-destekli durumlu öğrenme ortamına göre öğretmen adaylarının kelime 

materyalleri oluşturmalarını hem de oluşturdukları materyallerde kullandıkları kelimeleri 

öğrenmelerini sağlamaktır. İkinci amaç ise, bu sürecin, öğretmen adaylarının akademik 

başarılarına, durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik algılarına ve teknolojik 

pedagojik alan bilgisi öz güvenlerine etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçlar doğrultusunda, 

sonuçların hem nitel hem de nicel resmini görmek için nitel ve nicel veriler ayrı ayrı toplanmış, 

değerlendirilmiş ve sonuçlar için birleştirilmiştir. Bundan dolayı bu çalışmanın temel deseni 

yakınsak paralel desen karma yöntemdir. Bu çalışmada ayrıca yarı deneysel bir uygulama da 

yapılmıştır. Bu uygulamadan dolayı, temel karma yöntemin gelişmiş bir türü olan Müdahale 

Karma Yöntem Deseni (Intervention Mixed Method Design), bu çalışmanın yöntemini 

oluşturmaktadır.  

Amaçlı olarak iki ya da daha fazla analiz veya veri toplama yolunun aynı araştırmada 

kullanılması karma yöntem yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır (Greene, Krayder & Mayer, 2005).  

Araştırmalarda hem nicel hem de nitel veri toplama tekniklerinin kullanılması oldukça yaygındır 

(Verma & Mallick, 2005).   

Araştırmada sadece bir yaklaşımı (nicel ya da nitel) kullanmak, her bir yaklaşımın 

kendine özgü zayıflıklarından dolayı yeterli olmayabilir (Creswell, 2015). Nicel yöntem 

aracılığıyla toplanan veriler birçok katılımcıya ulaşmayı ve elde edilen bulguların 

genellenebilmesini sağlarken, bireylerin araştırılan konu hakkında neleri düşündükleri ya da 

hissettikleri hakkında derinlemesine bir inceleme yapmaz.  Aynı şekilde, nitel yöntemler (gözlem, 

görüşme vb.) kullanılarak elde edilen veriler ise, araştırma konusunun daha derinlemesine 

incelenmesine imkân sağlarken, küçük gruplardan elde edilen verilerin daha büyük gruplara 

genellenebilmesine olanak tanımaz (Greene, Krayder & Mayer, 2005; Creswell, 2015).  Bundan 

dolayı, yapılan çalışmalarda hem nitel hem de nicel araştırmanın birleştirilmesi; 

 Biri kapalı uçlu sorularla (nicel), diğeri ise açık uçlu sorulara (nitel) elde edilen 

iki farklı bakış açısına ulaşılmasını, 

 Sadece nitel ya da nicel yaklaşımda elde edilecek veriye göre daha detaylı ve daha 

fazla veri elde edilmesini, 
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 Nicel verilere, ortam, yer ve kişisel deneyimlerin bağlamı (nitel) gibi detayların 

eklenmesini, 

 Kullanılacak veri toplama araçlarının, ölçme araçlarının ve deneysel sürecin 

(nicel araştırma) bireylere ve incelenen alana gerçekten uygunluğunu belirlemek 

için bireylerin önceden incelenmesini (nitel araştırma), 

 Çalışma yapılacak katılımcıları, hangi deneysel yapıyı kullanacaklarını 

belirleyerek, deneysel işlem sürecinde, nicel verilere nitel veriler eklenmesini 

sağlar (Creswell, 2015, s:15). 

 

Ayrıca, Goodson ve Walker (2005)’a göre, nitel veriler elde etmek, hayatı eğitim 

araştırmalarının içine çekmek anlamına gelmektedir. Bundan dolayı, bu araştırmada da hem nicel 

hem de nitel veri toplama tekniklerinden yararlanıldığı için karma yöntem araştırmanın genel 

yöntemini oluşturmaktadır. 

Karma yöntem, tek bir çalışmada nitel ve nicel yaklaşımların ya da yöntemlerin birlikte 

kullanılarak verilerin toplanması, analiz edilmesi, bulguların bütünleştirilmesi ve çıkarımların 

yapılması sürecidir ve çalışma bulgularının geçerliliğini ve güvenirliğini arttırmada, olguların 

daha derinlemesine ve kapsamlı anlaşılmasını sağlamada etkilidir (Greene, 2007). Tashakkori ve 

Teddlie (2003) karma yöntemin diğer yöntemlerin açıklayamadığı araştırma sorularına cevap 

bulmada, güçlü çıkarımlar yapmada, farklı görüşlerin çeşitliliğini sunmada diğer yöntemlere göre 

daha etkili olduğunu ifade etmiştir.  

Yukarıda neden hem nitel hem de nicel yöntemlerin birlikte kullanılması gerektiğinin 

açıklanmasına ek olarak, Greene, Caracelli & Graham (1989:259) karma yöntemin araştırmalarda 

kullanılma gerekçelerini beş ana başlıkta toplamışlardır:  

1. Çeşitleme (Triangulation): Farklı yöntem sonuçlarının birbirine yakınsamasını, 

birbirini doğrulaması ve birbiriyle uyuşmasını amaçlar.   

2. Tamamlama (Complementarity): Bir yöntemle elde edilen sonuçları, diğer yöntemle 

elde edilen sonuçlarla ayrıntılandırma, genişletme, örnekleme ve açıklamayı amaçlar. 

3. Geliştirme (Development): Bir yöntemle elde edilen sonuçları, ölçme ve veri topla 

süreci kadar örneklemenin ve uygulamanın yorumlandığı diğer yöntemi geliştirmeyi ya 

da bilgilendirmeyi amaçlar.  

4. Öncülük Etme (Initiation): Çelişkiler ve tutarsızlıkları, yapılara ilgili yeni bakış açılarını, 

bir yöntemle elde edilmiş sonuçları ya da bir yöntemle ortaya çıkan soruları ortaya 

çıkarmayı amaçlar. 

5. Genişletme (Expansion): Farklı yöntemler ve farklı araştırma bileşenleriyle, araştırma 

alanını ve aralığını genişletmeyi amaçlar. 
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Cresswell (2015), karma yöntemi “Basit Karma Yöntem Deseni” ve “Gelişmiş Karma 

Yöntem Deseni” olarak iki genel kategoriye ayırmıştır ve karma yöntem desenini seçmek için 

öncelikle basit karma yöntemin belirlenmesiyle sürece başlanması gerektiğini ifade etmiştir. 

Basit karma yöntem kendi içinde 3 farklı desene sahiptir: Yakınsak Paralel Desen, Açıklayıcı Sıralı 

Desen ve Keşfedici Sıralı Desen. Bu araştırmada, basit karma yöntemlerden yakınsak paralel 

desen kullanılmıştır. Aşağıda, yakınsak paralel desenin ne olduğu açıklanmıştır. 

 

Yakınsak Paralel Desen: Bu desende nicel ve nitel veriler ayrı ayrı toplanır ve iki veri 

birleştirilir. Bu desende amaç, problemin hem nicel hem de nitel resmini görmektir. Bu desenin 

temel varsayımı, nitel ve nicel verilerin farklı türde bilgi sağlamasıdır. Nicel veriler, genel eğilim 

ve ilişkileri ortaya koyarken, nitel veriler de bireyin bakış açısını derinlemesine açıklar. Yakınsak 

paralel karma desende, nitel ve nicel veriler birlikte toplanmakta ve ayrı ayrı analiz edilmekte ve 

iki farklı veri daha sonra birleştirilmektedir (Şekil 3.1). Nicel veri toplama araçlarının yanı sıra, 

nitel veri toplamak için ise gözlem, görüşme, doküman ve kayıtlardan yararlanılmaktadır 

(Cresswell & Klark, 2015).    

  
Şekil 3.1: Yakınsak Paralel Desen 

 
Yakınsak paralel desenin işlem basamaklarına baktığımızda, ilk önce nicel ve nitel 

verilerin ayrı ayrı toplanmaktadır. İkinci olarak, elde edilen her iki veri setinin ayrı ayrı analiz 

edilmektedir. Üçüncü olarak her iki veri setinin tartışma bölümünde birleştirilmesi 

yapılmaktadır. Birleştirme işleminde üç faklı yaklaşım (a) her iki veri setinin birleştirilmesi ve 

yan yana karşılaştırmasının yapılması, b) bir veri türünün diğer veri türüne dönüştürülmesi ve 

sonuçların karşılaştırılması, c) bir grafik ya da tablo üzerinde iki veri türünün sonuçlarının ortak 

gösterilmesi) yapılabilir. Son olarak da, sonuçların birleştirilmesi sonucunda nitel veri nicel veriyi 

ya da nicel veri nitel veriyi ne kadar desteklediğinin belirlenmesi yapılmaktadır (Cresswell, 2015; 

Cresswell & Klark, 2015).    
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Müdahale Deseni (Intervention Design): Müdahale deseninde amaç, bir problemi 

deneysel çalışma yaparak ve bu çalışmaya nitel veriler ekleyerek incelemektir.  Şekil 3.2’de 

görüldüğü gibi, müdahale deseninde, ilk önce deneysel işlem öncesinde nitel veri toplanmaktadır. 

Toplanan veriler doğrultusunda ön-test ve son-test olarak kullanılacak ölçme araçları 

geliştirilmekte ve deneysel işlem süreci planlanmaktadır. Ayrıca, çalışma grubu da 

belirlenmektedir. Deneysel işlem sürecinde ise, ön-test ve son-testlerin kullanımının yanı sıra, 

katılımcıların deneyimlerinin incelenmesi ve deneysel işlemin düzenlenmesi için nitel veri 

toplamaktadır. Son aşamada ise,   elde edilen sonuçların açıklanmasında kullanılmak için nitel 

veri toplanması süreci yer almaktadır (Cresswell, 2015). 

 
Şekil 3.2: Müdahale Deseni (Cresswell, 2015; s.58) 

 
Müdahale deseninin uygulanmasında sırasıyla şu işlemler takip edilmelidir (Cresswell, 

2015:43):  

1) Deneysel süreçte, basit karma yöntem modeline göre (önce (açımlayıcı), süreç içinde 

(yakınsak), sonra (keşfedici)) nitel verinin nasıl kullanılacağının belirlenmesi,  

2) Deneysel işlemin yapılması (Deney ve kontrol gruplarının oluşturulması, ön-test ve son-

test ölçme araçlarının belirlenmesi, verilerin toplanması, uygulamanın etkililiğinin 

değerlendirilmesi) 

3) Etkinin belirlenmesi için nitel verilerin analizi 

4) Deneysel işlem sonunda elde edilen sonuçları, nitel verilerin nasıl güçlendirdiğinin 

yorumlanması 

Karma yöntem desenlerine bakıldığında, bu çalışmada nitel ve nicel veriler ayrı ayrı 

toplanmıştır. Elde edilen her iki veri seti ayrı ayrı analiz edilmiş ve her iki veri setinden elde edilen 

sonuçlar tartışma bölümünde birleştirilmiş ve yorumlanmıştır. Bundan dolayı, basit karma 

yöntem desenlerinden biri olan yakınsak paralel desen çalışmanın temel desenini oluşturmuştur. 

Ayrıca bu çalışmada deneysel bir çalışma da yapıldığı için basit karma yöntemin gelişmiş bir 
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modelinin kullanılması gerekmektedir. Deneysel işlemin de içinde olduğu gelişmiş karma 

yöntemlerinden birisi olan müdahale deseni bu çalışmada kullanılması gereken desen olarak 

ortaya çıkmıştır. Müdahale karma yöntem desenine göre, çalışmanın yöntemi ve süreci Şekil 

3.3’de verilmiştir.  

Araştırmanın ilk aşamasında, alan yazın incelenerek araştırmada kullanılmak üzere 

Durumlu Öğrenme Ortamları Oluşturmaya Yönelik Öz-yeterlik ölçeği ve Kelime başarı testi 

geliştirilmiş ve akran değerlendirme formu, uygulama kontrol listeleri ve öğrenci günlük formu 

oluşturulmuştur. Ayrıca, öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisini belirlemek için 

ise Graham ve ark. (2009)’nın geliştirmiş oldukları ve Timur & Taşar (2011)’ın Türkçe’ye 

uyarladığı Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeği seçilmiştir.  Ölçme araçlarının 

belirlenmesinden sonra, deneysel çalışmanın uygulanacağı öğretmen adaylarına kelime başarı 

testi ön test olarak uygulanmıştır. Ön test sonuçlarına göre yansız iki grup oluşturulmuştur. 

Ancak, önceden oluşturulmuş şubelerin de ön test puan ortalamaları birbirine yakın olması ve 

anlamlı bir farkın olmamasından dolayı, hali hazırda bulunan şubelerden rastgele deney ve 

kontrol grupları oluşturulmuştur. Bundan dolayı, bu çalışmada yarı deneysel desen kullanılmıştır. 

Deney ve kontrol gruplarının oluşturulmasından sonra, diğer ölçme araçları da ön test olarak 

uygulanmıştır. 

Deneysel işlem sürecinde, deney grubu durumlu öğrenme ortamında durumlu öğrenme 

modeline göre kelime öğrenme materyalleri hazırlarken, kontrol grubu da sunuş yoluyla 

öğrenme modeline (expository teaching) göre kelime öğrenme materyalleri hazırlamışlardır.  

Durumlu öğrenme modeline göre kelime öğrenme materyalleri oluşturan ve durumlu 

öğrenmeyi öğretim amaçlı kullanan öğretmen adayları ile sunuş yoluyla öğrenme modeline göre 

kelime öğrenme materyali oluşturan öğretmen adaylarının durumlu öğrenme ortamı 

oluşturmaya yönelik öz-yeterlik algıları ile Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güvenlerinin 

belirlenmesi amacıyla işlem öncesi ve işlem sonrasında nitel ve nicel veri sağlayan çeşitli ölçme 

araçlarıyla (durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik algıları ölçeği, 

teknolojik pedagojik alan bilgisi öz-güven ölçeği, öğrenci günlükleri, akran değerlendirme formu, 

görüşme, çevrim-içi grup tartışma kayıtları, uygulama anında çekilen videolar) veriler 

toplanmıştır.  

Ayrıca, deneysel işlem süreci sekiz hafta sürdüğü için, son testlerin uygulanmasından 

sekiz hafta sonra uzun dönem kalıcılık testi uygulanmıştır. Uzun dönem kalıcılık testi, deneysel 

sürecin uygulanmasından uzun bir süre geçtikten sonra bilginin hatırlanmasını ve kullanılmasını 

ifade etmektedir. Uzun dönem kalıcılık testinin uygulanması için deneysel işlemin ya da uygulama 

sürecinin süresi ne kadarsa en az o kadar süre sonra kullanılması gerekmektedir.
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Uzun dönem kalıcılık testi, kalıcı öğrenmenin (robust learning) üç özelliğinden birisidir. 

Diğerleri de bilginin transferi ve ivmelenerek artan gelecek öğrenme ve bilgiyi hızlı işe koşmadır 

(Schmidt & Bjork, 1992; Mathan & Koedinger, 2005; Fong & Nisbett, 1991; Bahrick & Hall, 1991; 

Bahrick & ark., 1993; LearnLab, 2007)  

Durumlu öğrenme modeline göre kelime öğrenme materyalleri oluşturan öğretmen 

adaylarının işlem sürecine ilişkin duygu ve düşüncelerin belirlenmesi amacıyla öğretmen 

adaylarının çevrim-içi günlük yazması ve çalışma sürecinde grup arkadaşlarının çalışmalarını 

değerlendirmeleri sağlanarak nitel veriler elde edilmiştir. Nitel ve nicel verilerin birbirlerine göre 

üstünlükleri bulunmamaktadır. Çalışmanın problemini açıklamada eşdeğer öneme sahiptir. Eş 

zamanda toplanan nitel ve nicel veriler birbirlerinden bağımsız olarak analiz edilmiştir. Analiz 

sürecinden sonra araştırma problemini ayrıntılı açıklamak amacıyla nitel ve nicel veriler 

karşılaştırılarak ve ilişkilendirilerek yorumlanmıştır.  

 

3.2. İç Geçerlik 

İç geçerlik, yapılan çalışma sonucunda bağımlı değişkende meydana geldiği görülen 

gelişmeyi, değişmeyi ve farklılığı etkileyen faktörlerin gerçekten deneysel değişkenlerden 

kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusuyla ilgilidir. Bir başka ifadeyle, gözlemlenen değişimlerin 

yapılan çalışma sonucunda mı yoksa başka olası etmenlerden mi kaynaklanıp 

kaynaklanmadığıdır. Hem deneysel çalışmada hem de nitel veri toplama sürecinde iç geçerliliğin 

sağlanması önemlidir. 

Deneysel çalışmalarda iç geçerliliği tehdit edecek unsurlar olabilir, ancak bu unsurlar, 

gerekli önlemler alınarak ortadan kaldırılabilir (Fraenkel & Wallen, 2006). İç geçerliği tehdit eden 

unsurlardan biri, katılımcıların özellikleridir. Katılımcıların özelliklerinin çalışmanın geçerliliğine 

etkisini ortadan kaldırmak için katılımcıların kelime başarı düzeyi, durumlu öğrenme ortamı 

oluşturmaya yönelik öz-yeterlik düzeyi, teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güven düzeyi 

değişkenleri açısından denkleştirilmesi ve denkleştirilen grupların kontrol ya da deney grubu 

olarak yansız atamalarının yapılması bu tehdidi en aza indirmektedir.  

Diğer bir unsur da çalışmada kullanılan veri toplama araçlarının istenilen özellikleri ölçüp 

ölçmediğidir. Çalışmada kullanılan veri toplama araçlarının geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 

yapılmıştır. Veri toplama araçlarına yönelik yapılan istatistiksel çalışmalar ölçme araçlarının 

parametrik özelliklere sahip geçerli ve güvenilir araçlar olduklarını ortaya koymaktadır.  

İç geçerliği etkileyebilecek başka bir unsur da uygulama sürecinde oluşabilecek 

farklılıklardır (Fraenkel & Wallen, 2006). Bu tehdidi ortadan kaldırmak için deney ve kontrol 

grubunda öğretim araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca deney ve kontrol grubunda 

gerçekleştirilen öğretim uygulama sürecinde kamera ile kayıt altına alınmıştır. Kamera kayıtları, 

her hafta araştırmacı ve bir gözlemci tarafından izlenerek, deney ile kontrol grubunda işlem 
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sürecinde yapılması gerekenler ile yapılanlar arasında farklılık olup olmadığı incelenmiş ve 

herhangi bir farklılığın olmadığı gözlenmiştir.  

Uygulama süresi de çalışmanın iç geçerliliğini etkileyebilecek bir unsur olmasından 

dolayı, hem deney hem de kontrol grubu, eş zamanlı olarak yapılan sekiz haftalık uygulama 

sürecinde, aynı öğrenme kazanımlarına yönelik kelime materyalleri tasarlamışlardır. 

Nitel veri toplama sürecinde iç geçerliliğin sağlanması için bu çalışmada  “uzman kanısı 

(external audits)”, “zengin betimleme (rich description) ” ve “kanıt zinciri (chain of evidence)” 

(Cresswell, 2003) ve “çeşitleme (triangulation)”, “karşılaştırma (comparison)” ve “yarı istatistik 

(quasi-statistics)” (Maxwell, 1996) stratejileri kullanılmıştır. 

 Uzman Kanısı (External Audits): Veri toplama araçları, İngiliz dili eğitimi alanında iki, 

eğitim programları ve öğretim alanında beş ve ölçme ve değerlendirme alanında üç 

uzman araştırmacının görüşleri ve önerileri doğrultusunda hazırlanmıştır. 

 Zengin Betimleme (Rich Description): Çalışmanın katılımcıları ve öğretim sürecine ilişkin 

ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. 

 Kanıt Zinciri (Chain of Evidence): Araştırma bulguları katılımcıların görüşlerinden 

alıntılar yapılarak sunulmuştur. Ayrıca nitel verilerinin kodlanması sürecinde kodların 

referanslarını gösteren kodlama raporlarından örnekler eklerde sunulmuştur. 

 Çeşitleme (Triangulation): Farklı veri toplama yöntemleri kullanılarak araştırma 

bulgularının zenginleşmesi ve birbirini desteklemesi sağlanmıştır. Ölçekler yardımıyla 

toplanan nicel veriler, anketlerle elde edilen nitel verilerle desteklenmiştir. Anketlerle 

elde edilen veriler, görüşme bulgularıyla zenginleştirilmiştir. Ayrıca öğrenci günlükleriyle 

araştırma problemine ilişkin detaylı bilgi elde edilmiştir. 

 Karşılaştırma (Comparison): Araştırmada deney ve kontrol grubu oluşturularak her 

gruptan işlem öncesi ve işlem sonrasında farklı yöntemlerle nitel veriler elde edilmiştir. 

Böylece farklı koşullarda farklı gruplardan elde edilen farklı nitel veriler çalışmanın 

geçerliğini arttırmaktadır. 

 Yarı İstatistik (Quasi-Statistics): Nitel verilerden elde edilen sonuçların basit sayısal 

değerler kullanılarak sayısallaştırılması işlemidir. Bu çalışmada nitel analiz programıyla 

analizler yapılmıştır. Bu yazılımla kodların sayısallaştırılması, kodlar arasındaki 

ilişkilerin sayısallaştırılması ve kodların referanslarına ilişkin sayısal bilgilerin elde 

edilmesi, vb. sağlanmıştır. Nitel bulguların gözlenen somut sayısal bulgulara 

dönüştürülmesi çalışmanın geçerliğini arttıran bir diğer stratejidir. 
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3.3. Araştırma Süreci 

“İngilizce Öğretmen Adaylarının Web-Destekli Durumlu Öğrenme Ortamında Kelime 

Materyali Oluşturmalarının Kelime Öğrenmeleri Üzerindeki Etkileri” adlı çalışma kapsamında 

aşağıda sırayla verilen işlemler gerçekleştirilmiştir.  

1. Problem durumunun belirlenmesi ve ulusal ve uluslararası alan yazının taraması, 

2. Problem durumuna ilişkin kaynak taraması, kaynaklara erişimin sağlanması ve araştırma 

önerisini yazımı (Problem durumu, problem ve alt problemler, kaynak araştırması, 

yöntem, çalışma grubu, sınırlılıklar, çalışma takvimi ve çalışma olanakları). 

3. Kelime başarı testi geliştirme çalışmasının yapılması 

a. Hedef kelimelerin belirlenmesi 

b. Hedef kelimelerin ölçüldüğü test maddelerinin yazılması, 

c. Deneme formunun hazırlanması, 

d. Uzman görüşlerinin alınması, 

e. Düzeltmelerin yapılması ve deneme formunun oluşturulması 

f. Çalışma grubunun belirlenmesi, 

g. Deneme formunun uygulanması, 

h. Başarı testi güvenirlik hesaplamalarının yapılması, 

i. Başarı testinin maddelerinin belirlenmesi, 

j. Başarı testi uyulama formunun oluşturulması,  

k. Bulguların raporlaştırılması  

4. Durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançları ölçeği geliştirme 

çalışmasının yapılması 

a. İlgili alan yazının incelenmesi, 

b. Ölçek taslak formunun oluşturulması, 

c. Uzman görüşlerinin alınması 

d. Düzeltmelerin yapılması ve deneme formunun oluşturulması 

e. Çalışma grubunun belirlenmesi 

f. Deneme formunun uygulanması 

g. Açımlayıcı faktör analizinin yapılması 

h. Cronbach Alfa güvenirlik katsayısının hesaplanması 

i. Diğer ölçek geliştirme geçerlik çalışmalarının yapılması 

j. Bulguların raporlaştırılması, 

5. Anket formlarının ve görüşme formlarının geliştirilmesi 

a. Uzman görüşlerinin alınması 

b. Anket formlarına son şeklinin verilmesi 

c. Görüşme formlarına son şeklinin verilmesi 
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6. Öğrenci günlüğünün hazırlanması 

a. Uzman görüşlerinin alınması 

b. Günlüklerin oluşturulması 

7. Deney ve kontrol grupları için öğretimin tasarlanması 

a. Alan yazın taramasının yapılması 

b. Öğretim tasarımının raporlaştırılması 

c. Uzman görüşlerinin alınması 

8. Deney ve kontrol gruplarının denkliklerinin belirlenmesi 

a. Kelime başarı testinin uygulanması 

b. Durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançları ölçeğinin 

uygulanması 

c. Teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güven ölçeğinin uygulanması 

d. Öğrenci kişisel bilgiler formunun uygulanması, 

9. Deney ve kontrol gruplarının atanması 

10. Deney ve kontrol gruplarına uygulamalar hakkında bilgiler verilmesi, 

11. Uygulama sürecinin gerçekleştirilmesi 

a. Deney grubunda öğretimin gerçekleştirilmesi ve günlüklerin toplanması 

i. Durumlu öğrenme modeline göre kelime öğrenme materyali oluşturma 

ii. Günlüklerin toplanması 

iii. Uygulama sürecinde videoların toplanması, 

iv. Online görüşme kayıtlarının toplanması, 

b. Kontrol grubunda öğretimin gerçekleştirilmesi ve günlüklerin toplanması 

i. Açıklayıcı öğretim yaklaşımıyla kelime öğrenme materyali oluşturma 

ii. Günlüklerin toplanması 

iii. Uygulama sürecinde videoların toplanması, 

iv. Online görüşme kayıtlarının oluşturulması, 

c. Deney ve kontrol grubunun işlem sonrası ölçümlerinin yapılması 

i. Kelime başarı testinin uygulanması 

ii. Durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançları 

ölçeğinin uygulanması 

iii. Teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güven ölçeğinin uygulanması 

iv. Deney grubu odak grup görüşmesinin gerçekleştirilmesi 

v. Deney grubuna kalıcılık testinin uygulanması 

12. Araştırma verilerinin çözümlenmesi ve analiz edilmesi 

a. SPSS 21 programıyla nicel verilerin analiz edilmesi 

b. Nitel verilerin nitel veri analiz programı ile analiz edilmesi 
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i. Deney grubundan elde edilen nitel verilerin dijital ortama aktarılması 

ii. Tema ve kodların belirlenmesi 

iii. Uzman görüşünün alınması 

iv. Modellerin oluşturulması 

13. Nitel ve nicel verilere ilişkin elde edilen bulguların raporlaştırılması 

14. Araştırma bulgularının tartışılması 

15. Araştırma sonuçlarının ve önerilerinin yazılması 

 

3.3.1. Deneysel İşlem Uygulama Takvimi 

Deneysel çalışma sürecinde yapılan işlemler haftalık ve tarihsel düzende Tablo 3.1’de 

verilmiştir. 

 

Tablo 3.1: Deneysel İşlem Uygulama Takvimi 
HAFTA TARİH SÜREÇ 
1. Hafta 19 - 23 Eylül 2016  
2. Hafta 26 - 30 Eylül 2016 Ön-testlerin uygulanması, deney ve kontrol gruplarının 

belirlenmesi 
3. Hafta 3 - 7 Ekim 2016 Öğretim Modellerinin tanıtımı ve örnek etkinliklerin gösterimi 
4. Hafta 10 - 14 Ekim 2016 Deneysel İşlem – 1. Hafta 
5. Hafta 17 - 21 Ekim 2016 Deneysel İşlem – 2. Hafta 
6. Hafta 24 - 28 Ekim 2016 Deneysel İşlem – 3. Hafta 
7. Hafta 31 Ekim - 4 Kasım 2016 Deneysel İşlem – 4. Hafta 
8. Hafta 7 - 11 Kasım 2016 Deneysel İşlem – 5. Hafta 
9. Hafta 14 - 18 Kasım 2016 SINAV HAFTASI 
10. Hafta 21 - 25 Kasım 2016 Deneysel İşlem – 6. Hafta 
11. Hafta 28 Kasım - 2 Aralık 2016 Deneysel İşlem – 7. Hafta 
12. Hafta 5 - 9 Aralık 2016 Deneysel İşlem – 8. Hafta 
13. Hafta 12 - 16 Aralık 2016 Son-testlerin uygulanması 
14. Hafta 19 - 23 Aralık 2016 Odak Grup görüşmesi 
 30 Ocak – 3 Şubat 2017 Kalıcılık Testinin uygulanması 

 

3.4. Çalışma Grubu 

Araştırmanın amaçlarından biri, öğretmen adaylarına durumlu öğrenme materyalleri 

hazırlatmak olduğundan, araştırmanın çalışma grubunu, 2016 – 2017 eğitim öğretim yılında, 

“Yabancı Dil Eğitiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme” dersini alan Mersin Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4. Sınıf öğretmen adayları oluşturmuştur. Araştırmaya 60 

öğretmen adayı katılmıştır. Ancak, başarı ön testi için yapılan dağılımın normalliği testi 

sonrasında uç değer vermelerinden dolayı 4 öğretmen adayının verileri analizden çıkarılmıştır. 

Analizler toplamda 56 öğretmen adayından toplanan verilerle yapılmıştır. 

Öğretmen adaylarının cinsiyet değişkenine göre dağılımlarına bakıldığında (Tablo 3.2), 

çalışmaya katılan öğretmen adaylarının 40 (%71,4)’ı kadın, 16 (%28,6)’sı erkektir. 
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Tablo 3.2: Cinsiyet Değişkenine Göre Dağılım 

Cinsiyet 
Deney Grubu Kontrol Grubu Toplam 

f % f % f % 
Kadın 20 71,4 20 71,4 40 71,4 
Erkek 8 28,6 8 28,6 16 28,6 
Toplam 28,0 100,0 28,0 100,0 56 100,0 

 

Hem deney hem de kontrol grubu 20 kadın ve 8 erkek öğretmen adayından oluşmaktadır. 

Kadın öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarının neredeyse üç katı olması ve dağılımın 

normal olmamasından dolayı cinsiyet değişkenine göre bir değerlendirme yapılmamıştır. 

 
Tablo 3.3: Yaş Değişkenine Göre Dağılım 

YAŞ 
Deney Grubu Kontrol Grubu Toplam 

f % f % f % 
21 4 14,3 8 28,6 12 21,4 
22 22 78,6 8 28,6 30 53,6 
23 1 3,6 1 3,6 2 3,6 
24 - - 7 25,0 7 12,5 
26 - - 1 3,6 1 1,8 
27 1 3,6 - - 1 1,8 
28 - - 2 7,1 2 3,6 
32 - - 1 3,6 1 1,8 
Toplam 28 100,0 28 100,0 56 100,0 
Ortalama 22,07 23,18   

 

Öğretmen adaylarının yaş değişkenine göre dağılımına bakıldığında ise (Tablo 3.3), 

öğretmen adaylarının yaşlarının 21 ile 32 yaş arasında dağıldığı görülmektedir. Deney grubunda 

olan öğretmen adaylarının %78,6 (n=22)’sı 22 yaşında, %14,3 (n=4)’ünün ise 21 yaşında olduğu 

görülmektedir. Kontrol grubunda bulunan öğretmen adaylarının yaş dağılımına bakıldığında ise, 

%28,6 (n=8)’sının 21 yaşında, %28,6 (n=8)’sının 22 yaşında, %25(n=8)’inin ise 24 yaşında 

olduğu görülmektedir. Her iki grubun yaş ortalamasına bakıldığında, deney grubunda bulunan 

öğretmen adaylarının yaş ortalaması 22,07; kontrol grubunda bulunan öğretmen adaylarının yaş 

ortalaması ise 23,18’dir.  

Ek olarak, kişisel bilgiler formunda öğretmen adaylarından, öğretmeyi en çok sevdikleri 

ve öğretmekte en çok zorlandıkları dil becerilerinin neler olduğunu belirtmeleri istenmiştir.  

 

Tablo 3.4: Öğretmeyi Sevdikleri Dil Becerisi 

GRUPLAR 
DİL BECERİLERİ 

Toplam 
Dinleme Konuşma Okuma Yazma Dil Bilgisi Kelime 

f % f % f % f % f % f % f % 
Deney Grubu 2 7,1 12 42,9 1 3,6 1 3,6 5 17,9 7 25,0 28 100,0 
Kontrol Grubu - - 10 35,7 3 10,7 2 7,1 9 32,1 4 14,3 28 100,0 
Toplam 2 3,6 22 39,3 4 7,1 3 5,4 14 25,0 11 19,6 56 100,0 
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Öğretmen adaylarının hangi dil becerisini öğretmeyi en çok sevdikleri sorulduğunda 

(Tablo 3.4), %39,3 (f=22)’ü konuşma becerisini, %25 (f=9)’i dil bilgisini, %19,6 (f=11)’sı ise 

kelime öğretimini en çok sevdiklerini ifade etmişlerdir. Gruplar arasında, öğretmen adaylarının 

hangi dil becerisini öğretmeyi en çok sevdiklerinin farklı olup olmadığına bakıldığında ise hem 

deney grubunda (%42,9) hem de kontrol grubunda (%35,7) bulunan öğretmen adaylarının en 

fazla konuşma becerisini öğretmeyi sevdikleri görülürken, ikinci sırada bu tercihin değiştiği 

görülmektedir. Deney grubunda, öğretmen adaylarının ikinci en çok öğretmeyi sevdikleri dil 

becerisi kelime (%25) iken, kontrol grubunda, öğretmen adaylarının ikinci en çok öğretmeyi 

sevdikleri dil becerisinin dil bilgisi (%32,1) olduğu söylenebilir. Ayrıca, kontrol grubunda 

bulunan öğretmen adaylarının hiç birisinin dinleme becerisini öğretmenin sevilen dil becerileri 

arasında yer almadığı söylenilebilir. Bu sonuçlardan hareketle, öğretmen adaylarının dinleme, 

yazma ve okuma becerilerini öğretmeyi diğer becerilerin öğretimine göre daha az sevdikleri 

düşünülebilir. Bunu belirlemek için ise öğretmekte zorlandıkları dil becerilerinin neler olduğunu 

yazmaları istenmiştir. 

Öğretmen adaylarının hangi dil becerisini öğretmekte en çok zorlandıklarına bakıldığında 

(Tablo 3.5) sonuçların farklı olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 3.5: Öğretmekte Zorlandıkları Dil Becerisi 

GRUPLAR 
DİL BECERİLERİ 

Toplam 
Dinleme Konuşma Okuma Yazma Dil Bilgisi Kelime 
f % f % f % f % f % f % f % 

Deney Grubu 5 17,9 7 25,0 - - 8 28,6 6 21,4 2 7,1 28 100,0 
Kontrol Grubu 8 28,6 10 35,7 - - 5 17,9 3 10,7 2 7,1 28 100,0 
Toplam 13 23,2 17 30,4 - - 13 23,2 9 16,1 4 7,1 56 100,0 

 
Öğretmen adaylarının %30,4 (f=17)’ünün konuşma becerisini, %23,2 (f=13)’ünün 

dinleme becerisini,   %23,2 (f=13)’ünün yazma becerisini, %16,1 (f=9)’inin dil bilgisini ve %7,1 

(f=4)’ünün kelime öğretmekte zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca, okuma becerisinin 

öğretimini, hiçbir öğretmen adayı en çok zorlandıkları dil becerisi olarak belirtmemişlerdir. 

Gruplara göre öğretmekte en çok zorlandıkları dil becerilerine bakıldığında, deney grubunda 

bulunan öğretmen adaylarının sırasıyla yazma becerisini (%28,6), konuşma becerisini (%25) ve 

dil bilgisini (%21,6) öğretmekte en çok zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Deney grubundaki 

sıranın aksine, kontrol grubunda bulunan öğretmen adaylarının öğretmekte en çok zorlandıkları 

dil becerilerinin sırası,   sırasıyla konuşma becerisini (%35,7), dinleme becerisini (%28,6) ve 

yazma becerisini (%17,9) olarak belirlenmiştir.  Her iki grupta da en çok zorlandıkları dil becerisi 

olarak kelime öğretiminin ilk sıralarda yer almadığı görülmüştür. 
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3.5. Deneysel İşlem Öncesi Deney ve Kontrol Gruplarının Denkliklerinin İncelenmesi 

Araştırmaya katılacak olan öğretmen adaylarına, ilk olarak araştırmacı tarafından 

geliştirilmiş, gelişmiş düzeyde (Advanced) kelimelerin olduğu “Kelime Başarı Testi” 

uygulanmıştır. Öğretmen adayları kelime başarı testine verdikleri cevapları optik forma 

işaretlemişlerdir. Uygulamada ön test, son test ve kalıcılık testleri olmasından dolayı, her 

öğrencinin testlerde öğrenci numaralarını işaretlemeleri istenmiştir. Kelime başarı testinin ön 

uygulaması sonrasında, öğrencilerden toplanan optik formlar, optik okuyucuda okutulmuştur. 

Okuma öncesinde, optik okuma programında öğretmen adaylarının aldıkları puanlara göre 

rastgele atama yoluyla iki grup oluşturma seçeneği işaretlenmiştir. Okuma sonrasında, program 

tarafından hem öğrencilerin kaç puan aldıkları hem de atandıkları grupları gösteren sonuçlar elde 

edilmiştir. Kelime başarı testi ön-test uygulamasına, çalışma grubu olarak seçilen a ve b 

şubelerinde kayıtlı toplam 60 öğretmen adayından oluşan Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 

bölümü 4. Sınıf öğrencilerinin tamamı katılmıştır.  

Kelime başarı testi sonuçlarına göre grupların bir birine denk olup olmadığını belirlemek 

için ilişkisiz örneklemler t-testi ve varyansların eşitliğini incelemek için ise Levene testi 

yapılmıştır. Bu inceleme, hem rastgele oluşturulan gruplar için hem de öğretmen adaylarının hali 

hazırda kayıtlı oldukları şubelere göre yapılmıştır. Öncelikle, grupların denk olup olmadığını 

belirlemek için uygulanacak testler için gerekli varsayımlar (Büyüköztürk, 2006, s.39) test 

edilmiştir. Bu varsayımlardan birincisi, “ortalama puanları karşılaştırılacak örneklemler 

ilişkisizdir”, ikincisi de “bağımlı değişkene ait ölçümler ya da puanlar, aralık ölçeğindedir ve iki 

grup ortalaması aynı değişkene aittir” varsayımlarıdır. İki farklı grubun tek bir testten yani kelime 

başarı testinden almış oldukları puanlar karşılaştırılacağı için iki varsayım da karşılanmıştır. 

Üçüncü varsayım ise, elde edilen puanların dağılımı her iki grupta da normaldir varsayımıdır. 

Dağılımın normal olup olmadığını kontrol etmek için ise basıklık çarpıklık katsayılarına, kutu 

grafiğine ve her grubun örneklem sayısı 30 olduğu için Shapiro Wilks testi sonucuna bakılmıştır 

(Tablo 3.6).  

 

Tablo 3.6: Dağılımın Normalliği Testi Sonuçları 

 
Kayıtlı Oldukları Şubeye Göre Ön-Test Sonucuna Göre Oluşturulan Gruplara Göre 

A Şubesi B Şubesi 1. GRUP 2. GRUP 

İst. S.H. Ort. İst. S.H. Ort. İst. S.H. Ort. İst. S.H. Ort. 

Ortalama 34,09 1,775  36,72 1,576  36,20 1,482  34,53 1,887  

SS 9,883   8,489   8,117   10,338   

Çarpıklık -,670 ,421 -1,59 1,044 ,434 2,409 1,356 ,427 3,177 -,706 ,427 -1,653 

Basıklık 4,451 ,821 5,422 3,244 ,845 3,838 4,438 ,833 5,329 3,634 ,833 4,363 

Normallik 
Testi 
Shapiro-
Wilk 

İst. ,844 ,925 ,908 ,881 

sd 31 29 30 30 

p ,000 ,041 ,013 ,003 
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Ön test sonuçlarına göre oluşturulan gruplarda dağılımın normal olup olmadığına 

bakıldığında, birinci grubun ortalamasının x̄ = 36,20 ve ikinci grubun ortalamasının x ̄ = 34,53 

olduğu görülmektedir. Basıklık ve çarpıklık kat sayılarının kendi standart hatasına bölünmesi 

sonucu elde edilen ortalamaların α =0,05 için +/- 1,96 ve α =0,01 için ise +/-2,58 aralığında 

çıkması durumunda dağılımın normalden aşırı sapma göstermediği şeklinde yani dağılımın 

normal kabul edilebileceği şeklinde yorumlanabilir (Büyüköztürk, 2006:42). Bu bilgi ışığında, 

birinci grubun basıklık ve çarpıklık ortalamaları, ikinci grubun basıklık ortalaması +/- 2,58 

aralığında olmadığı için dağılımın normal olmadığı söylenebilir. Dağılımın normal olup 

olmadığını kontrol etmek için bir başka test de normallik testidir. Bu testte Kolmogorov-Smirnov 

ve Shapiro-Wilk testlerinden birine bakılmaktadır. Örneklem sayısı 30 ve altı olmasından dolayı 

normallik testinde Shapiro-Wilk testi sonuçlarına bakılmıştır. Bu test sonucuna göre her iki 

grubun sonuçlarının dağılımının normal olmadığı (p<0,05) söylenebilir. Dağılımın normalliğini 

bozan uç değerlerin olup olmadığını görmek için kutu grafiği kontrol edildiğinde (Şekil 3.4), dört 

ölçümün uç değer verdiği ve dağılımı bozduğu görülmüştür.    

Aynı işlem öğretmen adaylarının kayıtlı oldukları şubelere göre yapıldığında ise, A 

şubesinin ortalamasının x̄ = 34,09 ve B şubesinin ortalamasının x̄ = 36,72 olduğu görülmektedir. 

Basıklık / Çarpıklık ortalamalarına bakıldığında, her iki şubenin basıklık ortalamalarının  +/- 2,58 

aralığında olmadığı ve bundan dolayı dağılımın normal olmadığı; Shapiro-Wilk testi sonuçlarına 

göre de her iki grubun sonuçlarının dağılımının normal olmadığı (p<0,05) söylenebilir. Dağılımın 

normalliğini bozan uç değerlerin olup olmadığını görmek için kutu grafiği kontrol edildiğinde 

(Şekil 3.4), dört ölçümün uç değer verdiği ve dağılımı bozduğu görülmüştür.   

  

  
Şekil 3.4: Uç Değer Kutu Grafikleri 

 

Uç değer veren ölçümler incelendiğinde, iki ölçümün en yüksek puanlar, diğer iki ölçümün 

ise en düşük puanlar olduğu görülmüştür. Uç değer veren dört ölçüm analizden çıkarıldıktan 

sonra 56 ölçüm için tekrar normallik testi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 3.7 ve Şekil 

3.5’de verilmiştir.  
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Tablo 3.7: Dağılımın Normalliği Testi Sonuçları – Uç Değer Atılmış 

 
Kayıtlı Oldukları Şubeye Göre Ön-Test Sonucuna Göre Oluşturulan Gruplara Göre 

A Şubesi B Şubesi 1. GRUP 2. GRUP 

İst. S.H. Ort. İst. S.H. Ort. İst. S.H. Ort. İst. S.H. Ort. 

Ortalama 35,071 ,889  35,714 1,254  35,206 1,138  35,592 1,025  

SS 4,705   6,638   6,131   5,329   

Çarpıklık ,287 ,441 ,652 -,316 ,441 -,717 -,182 ,434 -,419 ,066 ,448 ,147 

Basıklık -,615 ,858 -,716 -,556 ,858 -,648 -,308 ,845 -,365 -,641 ,872 -,735 

Normallik 
Testi 
Shapiro-
Wilk 

İst. ,960 ,965 ,982 ,977 

sd 28 28 29 27 

p ,341 ,453 ,882 ,789 

 

Ön test sonuçlarına göre oluşturulan gruplarda dağılımın normal olup olmadığına tekrar 

bakıldığında, birinci grubun ortalamasının x̄ = 35,20 ve ikinci grubun ortalamasının x ̄ = 35,59 

olduğu görülmektedir. Basıklık / Çarpıklık ortalamalarına bakıldığında, her iki grubun basıklık ve 

çarpıklık ortalamalarının, +/- 1,96 aralığında olduğu ve bundan dolayı dağılımın normal olduğu; 

Shapiro-Wilk testi sonuçlarına göre de her iki grubun sonuçlarının dağılımının normal olduğu 

(p>0,05) söylenebilir. Dağılımın normalliğini bozan uç değerlerin olup olmadığını görmek için 

kutu grafiği kontrol edildiğinde (Şekil 3.5), uç değerin olmadığı ve dağılımın normal olduğu 

görülmüştür.     

Aynı işlem öğretmen adaylarının kayıtlı oldukları şubelere göre yapıldığında ise, A 

şubesinin ortalamasının x̄ = 35,071 ve B şubesinin ortalamasının x̄ = 35,714 olduğu 

görülmektedir. Basıklık / Çarpıklık ortalamalarına bakıldığında, her iki grubun basıklık ve 

çarpıklık ortalamalarının, +/- 1,96 aralığında olduğu ve bundan dolayı dağılımın normal olduğu; 

Shapiro-Wilk testi sonuçlarına göre de her iki grubun sonuçlarının dağılımının normal olduğu 

(p>0,05) söylenebilir. Dağılımın normalliğini bozan uç değerlerin olup olmadığını görmek için 

kutu grafiği kontrol edildiğinde (Şekil 3.5), uç değerin olmadığı ve öğretmen adaylarının kayıtlı 

oldukları şubelere göre de dağılımın normal olduğu görülmüştür.    

 

  
Şekil 3.5: Uç Değer Kutu Grafikleri 
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Kelime başarı testi sonuçlarına göre grupların bir birine denk olup olmadığını belirlemek 

için ilişkisiz örneklemler t-testi ve varyansların eşitliğini incelemek için ise Levene testi yapmak 

için gerekli varsayımların koşulları sağlandıktan sonra, her iki grubun denk olup olmadığına 

bakılmıştır.  Ön test sonucuna göre oluşturulan grupların denk olup olmadığına bakıldığında 

(Tablo 3.8), birinci grupta bulunan katılımcı sayısının n= 29, grup ortalamasının x̄ = 35,206, 

standart sapmasının ise S=6,131 olduğu görülmüştür. İkinci grubun istatistik sonuçlarına 

baktığımızda ise grupta bulunan katılımcı sayısının n= 27, grup ortalamasının x̄ = 35,592, standart 

sapmasının S=5,329 olduğu görülmektedir. Her iki grubun ortalamasına bakarak bu grupların 

birbirine denk olduğu söylenebilir. Levene’nin varyansların eşitliği testi sonucu (F(54)=0,438; 

p>0,05) ve bağımsız örneklemler t-testi sonucu (t(54)=-0,250; p>0,05) her iki grubun aldıkları 

puanların ortalamaları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığını yani her iki grubun birbirine 

denk olduğunu gösterdiği söylenebilir.   

 

Tablo 3.8:  Ön-Test Sonuçlarına Göre Oluşturulan Grupların Varyansların Eşitliği Testi 

Ön-Test Sonucuna 
Göre Oluşturulan 

Gruplar 

Grup İstatistiği 

Bağımsız Örneklemler t-testi 
Levene'nin 

Varyansların Eşitliği 
Testi 

Ortalamaların Eşitliği için t-
testi 

N x̄ S F p t df 
p (2-

kuyruklu) 
Başarı 

Ön Testi 
1. Grup 29 35,206 6,131 

0,438 0,511 -0,250 54 0,803 
2. Grup 27 35,592 5,329 

 
Öğretmen adaylarının kayıtlı oldukları şubelerin deneysel işlem için birbirine denk olup 

olmadığına bakıldığında (Tablo 3.9), A şubesinde bulunan katılımcı sayısının n=28, grup 

ortalamasının x̄ = 35,071, standart sapmasının ise S=4,705 olduğu görülmüştür. B şubesinin 

istatistik sonuçlarına baktığımızda ise grupta bulunan katılımcı sayısının n= 28, grup 

ortalamasının x̄ = 35,714, standart sapmasının S=6,638 olduğu görülmektedir. Her iki grubun 

ortalamasına bakarak bu grupların birbirine denk olduğu söylenebilir. Levene’nin varyansların 

eşitliği testi sonucu (F(54)=3,614; p>0,05) ve bağımsız örneklemler t-testi sonucu (t(54)=-0,418; 

p>0,05) her iki şubede bulunan bireylerin aldıkları puanların ortalamaları arasında anlamlı bir 

farklılığın olmadığını yani her iki grubun birbirine denk olduğunu gösterdiği söylenebilir.   

 
Tablo 3.9:  Öğretmen Adaylarının Kayıtlı Oldukları Şubeye Göre Varyansların Eşitliği Testi 

Öğretmen 
Adaylarının Kayıtlı 
Olduğu Şubeye Göre 

Grup İstatistiği 

Bağımsız Örneklemler t-testi 
Levene'nin 

Varyansların Eşitliği 
Testi 

Ortalamaların Eşitliği için  
t-testi 

N x̄ S 
F p t df 

p (2-
kuyruklu) 

Başarı Ön 
Testi 

A Şubesi 28 35,071 4,705 
3,614 0,063 -0,418 54 0,678 

B Şubesi 28 35,714 6,638 
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Yapılan inceleme sonrasında, hem ön-test sonucuna göre oluşturulan grupların hem de 

öğretmen adaylarının kayıtlı oldukları şubelerin başarı ön test ortalamalarına göre denk 

oldukları belirlenmiştir. Hali hazırda öğretmen adaylarının kayıtlı oldukları şubelerin bir birine 

denk olması ve her iki grupta bulunan katılımcı sayısının eş olmasından dolayı tekrardan grup 

oluşturması yapılmamış ve deneysel uygulamanın var olan şubelerde yapılmasına karar 

verilmiştir. 

Deney ve kontrol gruplarının hangi gruplar olacağına karar vermek için grupların isimleri 

(A şubesi ve B şubesi) birer kâğıda yazılmış ve grupların isimlerinin olduğu kâğıtlar kapatılarak 

bir kapalı kutunun içine konmuş ve karıştırılmıştır. Karıştırma işlemi sonrasında, rastgele çekilen 

birinci kâğıtta yazılan isim (B şubesi) kontrol grubu, diğeri (A şubesi) de deney grubu olarak 

isimlendirilmiştir.   

Deney ve kontrol grupları oluşturulduktan sonra, Durumlu Öğrenme Ortamları 

Oluşturmaya Yönelik Öz-Yeterlik İnançları Ölçeği ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven 

Ölçeği de ön test olarak uygulanmıştır ve yapılacak analizler için dağılımın normalliği testi ve 

grupların denkliği için ilişkisiz örneklemler t-testi yapılmıştır (Tablo 3.10). 

 
Tablo 3.10: Durumlu Öğrenme Ortamları Oluşturmaya Yönelik Öz-Yeterlik İnançları Ölçeği 
Normallik Testi 

  
Deney Grubu Kontrol Grubu 

İstatistik S.H Ort. İstatistik S.H Ort. 

Durumlu 
Öğrenme  
Ön Testi 

Ortalama 201,071 3,681  196,714 4,260  

Medyan 201,500   196,000   

Varyans 379,402   508,212   

SS 19,478   22,544   

En alt değer 154,000   153,000   

En üst değer 241,000   245,000   

Çarpıklık -0,080 0,441 -0,183 0,184 0,441 0,418 
Basıklık 0,150 0,858 0,174 -0,540 0,858 -0,629 

Normallik Testi 
(Shapiro-Wilk) 

İstatistik ,973 ,981 
sd 28 28 
p ,671 ,877 

Grupların 
denkliği 

Levene’s Test F= 1,127 
p 0,442 

 

Durumlu Öğrenme Ortamları Oluşturmaya Yönelik Öz-Yeterlik İnançları Ölçeği ön test 

sonuçlarına bakıldığında (Tablo 3.10),  deney grubu ortalamasının x̄ = 201,071 ve kontrol grubu 

ortalamasının x̄ = 196,714 olduğu görülmektedir. Basıklık / Çarpıklık ortalamalarına 

bakıldığında, her iki grubun basıklık ve çarpıklık ortalamalarının p=0,05 düzeyinde, +/- 1,96 

aralığında olduğu ve bundan dolayı dağılımın normal olduğu; Shapiro-Wilk testi sonuçlarına göre 

de her iki grubun sonuçlarının dağılımının normal olduğu (p>0,05) ve her iki grubun da birbirine 

denk (F=1,127; p>0,05) olduğu söylenebilir. 
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Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeği ön test sonuçlarına bakıldığında (Tablo 

3.11),  deney grubu ortalamasının x ̄ = 120,428 ve kontrol grubu ortalamasının x ̄ = 116,750 

olduğu görülmektedir. 

 
Tablo 3.11: Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeği Normallik Testi 

  
Deney Grubu Kontrol Grubu 

İstatistik S.H Ort. İstatistik S.H Ort. 

TPAB-ÖG ölçeği 
Ön Testi 

Ortalama 120,428 2,87823  116,750 2,98214  

Medyan 122,000 
 

 113,000 
 

 

Varyans 231,958 
 

 249,009 
 

 

SS 15,230 
 

 15,780 
 

 

En alt değer 89,00 
 

 92,00 
 

 

En üst değer 146,00 
 

 152,00 
 

 

Çarpıklık -,149 ,441 -0,338 ,463 ,441 1,051 
Basıklık -,446 ,858 -0,520 -,767 ,858 -0,893 

Normallik Testi 
(Shapiro-Wilk) 

İstatistik ,956 ,943 
sd 28 28 
p ,282 ,132 

Grupların 
Denkliği 

Levene’s Testi F=0,609 
p 0,352 

 
Basıklık / Çarpıklık ortalamalarına bakıldığında, her iki grubun basıklık ve çarpıklık 

ortalamalarının, +/- 1,96 aralığında olduğu ve bundan dolayı dağılımın normal olduğu; Shapiro-

Wilk testi sonuçlarına göre de her iki grubun sonuçlarının dağılımının normal olduğu (p>0,05) ve 

her iki grubun da birbirine denk (F=0,609; p>0,05) olduğu söylenebilir. 

Özet olarak, Başarı Testi, Durumlu Öğrenme Ortamları Oluşturmaya Yönelik Öz-Yeterlik 

İnançları Ölçeği ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeği ön test sonuçları 

incelendiğinde, her iki gruptan elde edilen sonuçların dağılımının normal olduğu ve çalışma 

gruplarının birbirine denk olduğu belirlenmiştir. 

 

3.6. Deney ve Kontrol Gruplarında Uygulanan İşlemler 

Deney ve kontrol gruplarında uygulanan işlemler deneysel işlem öncesi, deneysel işlem 

sürecinde deney ve kontrol grubunda yapılan işlemler ve deneysel işlem sonrasında yapılan 

işlemler olarak üç aşamada gerçekleştirilmiştir. 

 

3.6.1. Uygulama Öncesi Her İki Grupta Yapılan İşlemler 

Uygulama öncesinde, deney ve kontrol gruplarında aşağıdaki işlemler yapılmıştır.  

Tarih : 26 – 30 Eylül 2016  

Eğitim Öğretim Haftası : 2. Hafta 

Uygulama : Ön-Testlerin Uygulanması ve Grupların Oluşturulması 

 



Kerim ÜNAL, Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 

65 
 

1.Adım : Kelime Başarı Testinin Uygulanması 

   Öğretmen adaylarına, ilk olarak araştırmacı tarafından geliştirilmiş, gelişmiş 

düzeyde (Advanced) kelimelerin olduğu “Kelime Başarı Testi” uygulanmıştır.  

 Öğretmen adayları “Kelime Başarı Testi”ne verdikleri cevapları, optik forma 

işaretlemişler ve öğretmen adaylarının ön test son test ve kalıcılık testlerinin 

karşılaştırılabilmesi için optik formda bulunan öğrenci numarası bölümünü de 

doldurmaları istenmiştir.  

 Optik formlar okutulduktan sonra elde edilen sınav sonuçları üzerinde elde 

edilen puanların dağılımının normal olup olmadığı incelenmiş ve uç değer veren 

ve dağılımın normalliğini bozan dört gözlem değerlendirmeden çıkartılmıştır.   

2.Adım : Deney ve Kontrol Gruplarının Oluşturulması 

   Öğretmen adaylarının “Kelime Başarı Testi”’nden aldıkları puanlara göre optik 

okuma programı en yüksek puandan başlayarak öğretmen adaylarını iki gruba 

sırayla dağıtmış ve iki grup oluşturmuştur.   

 Öğretmen adaylarının almış oldukları puanlara göre oluşturulan grupların 

homojen olup olmadığı incelenmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının kayıtlı 

oldukları şubelere göre de grupların homojenliği test edilmiştir.  Hem puanlara 

göre oluşturulmuş grupların hem de öğretmen adaylarının hali hazırda kayıtlı 

oldukları şubelere göre grupların homojen yani denk oldukları gözlemlenmiştir. 

Ancak, hali hazırda öğretmen adaylarının kayıtlı oldukları şubelerin bir birine 

denk olması ve her iki grupta bulunan katılımcı sayısının eş olmasından dolayı 

tekrardan grup oluşturması yapılmamış ve deneysel uygulamanın var olan 

şubelerde yapılmasına karar verilmiştir. 

 Deney ve kontrol gruplarının hangi gruplar olacağına karar vermek için 

grupların isimleri (A şubesi ve B şubesi) birer kâğıda yazılmış ve grupların 

isimlerinin olduğu kâğıtlar kapatılarak bir kapalı kutunun içine konmuş ve 

karıştırılmıştır. Karıştırma işlemi sonrasında, rastgele çekilen birinci kâğıtta 

yazılan isim (B şubesi) kontrol grubu, diğeri (A şubesi) de deney grubu olarak 

isimlendirilmiştir.  

3.Adım : Ölçeklerin Ön-Test Olarak Uygulanması 

   Grupların oluşturulmasından sonra her iki gruba da “Durumlu Öğrenme 

Ortamları Oluşturmaya Yönelik Öz-Yeterlik İnançları Ölçeği” ve 

“Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Ölçeği” ön-test olarak uygulanmıştır. 

 Ayrıca, her iki grup “Kişisel Bilgi Formu” nu doldurmuşlardır. 
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4.Adım : Deney ve Kontrol Gruplarında Alt Grupların Oluşturulması 

   Deney ve kontrol grupları belirlendikten sonra, grup içinde işbirlikli 

uygulamaların yapılacağı küçük grupların belirlenmesi çalışması yapılmıştır.  

Her grupta 28 katılımcı olduğu için her grupta 4 bireyden oluşan 7 alt grup 

oluşturulmuştur. Grupların belirlenmesinde, en yüksek puandan itibaren sırayla 

bireyler yedi gruba dağıtılmıştır. Deney grubunda bulunan alt gruplar D-1 den D-

7’ye kadar, kontrol grubunda bulunan alt gruplar ise K-1 den K-7’ye kadar 

adlandırılmıştır. Öğretmen adaylarının okul dışında yaptıkları çalışmaları 

tartışmaları ve uzman yardımı alabilmeleri için Whatsapp mesajlaşma 

programında grup adlarına göre gruplar hazırlanmış ve öğretmen adaylarının 

kendi gruplarına kayıt yapmaları sağlanmıştır.  

 

3.6.2. Deney Grubunda Uygulanan İşlemler 

Deney grubunda uygulanan işlemler üç boyuttan oluşmuştur. Birinci boyutta, öğretmen 

adaylarına durumlu öğrenme modelinin tanıtımı ve örnek bir durumlu öğrenme modülünün 

gösterimi yapılmıştır. Durumlu Öğrenme modelini tanıtmadan önce “durumlu (situated)” 

kelimesi ile “Durumlu Öğrenme”nin ne olduğu açıklanmıştır.  

 Durum (Situation): Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi (TDK) 

 Durumlu (Situated): bir bağlama yerleştirmek, bir şeyi çevreleyen detayları tanımlamak 

(Oxford Dictionary)  

 Durumlu Öğrenme: Bilginin normal şartlarda nasıl kullanıldığını ortaya koyan ortamlar 

ya da durumların olduğu otantik bağlamlar (gerçek yaşamdan alınan bağlamlar) 

içerisinde bilginin sunulması ve öğrenilmesi 

İkinci olarak, durumlu öğrenme ortamlarını oluşturabilmek için aşağıda verilen durumlu 

öğrenme ortamı bileşenlerinin (Tablo 3.12) neler olduğu deney grubunda bulunan öğretmen 

adaylarıyla birlikte incelenmiş ve öğretmen adaylarının konuyla ilgili sordukları sorular 

cevaplanmıştır.  

Tablo 3.12: Durumlu Öğrenme Ortamı Bileşenleri (Oliver ve Herrington, 2000) 
Bileşen Açıklama 

Otantik İçerik 
(Authentic Contexts) 

 Hedef kelimelerin kullanım amaçlarını belirtecek şekilde 
sunulması 

Otantik Etkinlikler 
(Authentic Activities) 

 Gerçek yaşam örneklerinin sunulması 
 Hedef kelimelerin gerçek yaşamda nasıl kullanıldığına yönelik 

incelemeler yapılması 

Uzman Uygulamaları 
(Expert Performances) 

 Örnek çözümlerin sunumu 
 Uzmanların yardımcı olması 
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Tablo 3.12: Durumlu Öğrenme Ortamı Bileşenleri (Oliver ve Herrington, 2000) (Devamı) 
Bileşen Açıklama 

Çoklu Bakış Açısı 
(Multiple Perspectives) 

 Farklı bilgi kaynaklarına ulaşım 
 Bulunan bilginin grup içinde tartışılması ve işbirliği 
 En iyi çözümlerin belirlenmesi 

İşbirliği  
(Collaboration) 

 Grup temelli etkinliklerin oluşturulması 
 Grup içi tartışma ve karar verme 

Yansıtma  
(Reflection) 

 Hedef konuyu kendi anlamalarına göre anlatmaları 
 Akranların birbirlerini değerlendirmesi 

Öğrenme Becerilerinin 
Aktarılması (Articulation) 

 Yapılan çalışmaların öğrenciler tarafından sunulması 
 Yapılacak çalışma hakkında önerilerde bulunulması 
 Karşılaşılan bir problem hakkında çözüm önerilerinde 

bulunulması 

Birebir Yetiştirme 
(Coaching & Scaffolding) 

 Problemin çözümü için gerekli materyallerin sunumu 
 Öğrencilerin birbirlerine yardımcı olmaları 
 Sürekli öğretmenle ve uzman kişilerle iletişimde olma 

Otantik Değerlendirme 
(Authentic Assessment) 

 Öğrenme sürecinin ve ürünlerin değerlendirilmesi 
 Akran değerlendirmesi – öğrenciler hem kendini, hem grup 

üyelerinin çalışmalarını, hem de diğer grupların çalışmalarını 
değerlendirerek, eleştirel değerlendiriciler olurlar.  

 

İkinci boyutta, öğretmen adayları kendilerine verilen gelişmiş düzeydeki (advanced) 

kelimeler için, gösterilen durumlu öğrenme modeline göre kelime öğrenme modülü 

hazırlamışlardır.  Öğretmen adayları durumlu öğrenme modeline göre kelime materyalleri 

hazırlamadan önce, durumlu öğrenme modelinin ne olduğu ve nasıl bir modül hazırlayacakları 

konusunda bilgilendirilmişlerdir. Deney grubunun modül oluştururken kullandığı durumlu 

öğrenme modelinin akış şeması (Şekil 3.6), her aşamada ne yapıldığı ve modülü oluşturma 

sürecinde takip ettikleri durumlu öğrenme modeline göre materyal hazırlama kontrol listesi 

aşağıda verilmiştir. 

 
Şekil 3.6: Durumlu Öğrenme Modeli 

 

 



Kerim ÜNAL, Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 

68 
 

 
1) Hedef kelimelerin kullanıldığı durumların (karşılıklı konuşma, ders anlatımı, bir tartışma 

ortamı, bir gazete metni, bir hikâye vb.) verilmesi 

 Hedef kelimelerin kullanıldığı yapıların karşılıklı konuşma ve tartışma ortamlarının 

olduğu videolar, bir filmden alıntı, bir haber sunumundan alıntı, bir gazete, öykü, 

roman, makale gibi yazılı metinlerden alıntı parçaların verilmesi 

 Alıntı yapılan kaynaklar kültürün içinde bireylerin yaşamlarında kullandıkları 

yapılardır. 

2) Verilen durumlarda, hedef kelimelerin kullanıldığı cümlelerin ve yeni ek örnek cümlelerin 

verilmesi, 

 Sunulan durumlarda hedef kelimelerin geçtiği cümlelerin listesi yapılacaktır. 

 Bu cümlelerde hedef kelimeler koyu şekilde yazılıp verilecektir. 

 Bu cümlelere ek olarak, yeni örnek cümleler verilecektir. 

3) Öğrencilerin grup içinde verilen cümlelerde kullanılan hedef kelimelerin ne olduğunu ve ne 

anlama geldiğini kendi cümleleriyle gruba anlatması, 

 Grup içinde, her öğrenci her cümlede verilen hedef kelimelerin ne anlamda 

kullanıldığını ve kendilerinin hedef kelimelerin ne anlamda olabileceğini tahmin 

edeceklerdir. 

 Hedef kelimelerin anlamları hakkındaki tahminlerini gruba anlatacaklardır. 

 Her kelimeyle ilgili tahminlerini not edeceklerdir. 

 Bu süreçte öğrencilerin bağlam içinde kelimelerin anlamlarını tahmin etme 

becerilerinin gelişmesi sağlanacaktır. 

4) Öğrencilerin grup olarak, verilen hedef kelimeleri kaynaklardan araştırmaları ve grup içi 

tartışma yoluyla hedef kelimelerin anlamlarını ve kullanım şekillerini belirlemeleri, 

 Öğrenciler, ya kelimeleri paylaşıp ya da hepsi aynı kelimelerin anlamlarını ve kullanım 

şekillerini sözlüklerden, çevrimiçi sözlüklerden ya da diğer çevrimiçi kaynaklardan 

araştıracaklardır. 

 Her öğrenci yaptıkları araştırmalarda buldukları bilgileri gruba sunacaklardır. 

 Sunum sonrasında, grup bulunan kaynaklar üzerinde tartışıp, hedef kelimelerin 

anlamlarını ve nasıl kullanıldıklarını yazacaklardır. 

5) Öğrencilerin hedef kelimeleri kullanarak kendi cümlelerini yazmaları, 

 Grup araştırması ve hedef kelimelerin anlamları belirledikten sonra, her öğrenci 

hedef kelimeleri kullanarak, her bir hedef kelime için 5er tane cümle oluşturacaktır. 

 Daha sonra, her bir hedef kelime için her öğrencinin yazdığı cümleler 

birleştirilecektir. 

 Böylede her bir hedef kelime için öğrencilerin yazmış olduğu 20 cümle olacaktır.  
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6) Öğrencilerin yazdıkları cümlelerin sınıfta sunulması ve öğrenciler ve öğretmen tarafından 

değerlendirilmesi, 

 Her grup, hedef kelimelerle ilgili yazmış oldukları cümleleri sınıfta sunacaklardır. 

 Diğer grupta olan öğrenciler ve öğretmen yazılan cümlelerin uygunluğu ve 

kelimelerin doğru kullanımı bakımından değerlendireceklerdir. 

 Değerlendirme sonrası verilen dönütler doğrultusunda gruplar cümlelerinde 

düzeltmeler yapacaklardır. 

7) Hedef kelimelerle oluşturulmuş alıştırmaların önce grup içinde yapılması ve sınıfça 

cevapların kontrol edilmesi 

 Öğretmen daha sonra, öğrencilere, hedef kelimelerle ilgili web-destekli alıştırmalar 

verecektir. Bu alıştırmalar; 

i. Cümle boşluk doldurma, 

ii. Çoktan seçmeli (Multiple choice) 

iii. Metin içi boşluk doldurma (Gap filling) 

iv. Eşleştirme 

v. Kavram Haritası 

şeklinde olabilirler. 

 Öğrenciler, verilen alıştırmaları yaparken, öğretmen öğrencilerden gelen soruları 

cevaplayacaktır ve yönlendirme yapacaktır. 

 Her alıştırmanın sonunda, alıştırmalar hazırlanırken her cevap için dönütler de 

verileceği için, öğrenciler anında yaptıkları çalışma hakkında dönütler de almış 

olacaklardır. 

8) Her grubun, hedef kelimeleri kullanarak bir durum oluşturmaları 

 Öğretmen tarafından hazırlanan alıştırmalar yapıldıktan sonra, her grup hedef 

kelimelerin kullanıldığı bir konuşma metni, bir hikaye, bir oyun vb. bir çalışma 

hazırlayacaklardır. 

 Hazırlanan çalışmalar bir durumda ya da ortamda gecen bir etkinlik olacaktır. 

 Gruplar kendi çalışmalarını hazırlarken çevrimiçi ortamdan yararlanacaklardır. 

9) Oluşturulan durumların sınıfta sunumu ve değerlendirilmesi 

 Grupların hazırladığı çalışmalar, sınıfta sunulacaktır. Diğer gruplarda bulunan 

öğrenciler ve öğretmen, sunulan çalışmaları değerlendireceklerdir. 

 Değerlendirme sonrasında her grubu çalışmalarıyla ilgili dönütler verilecektir. 

10) Genel Değerlendirme 

 Öğrenciler iki şekilde değerlendirilecektir. Birincisi, öğrencilerin hem kendilerini hem 

de akranlarının değerlendirmesi şeklinde olacaktır. Ders sürecinde akranlar yapılan 

çalışmalarda diğer arkadaşlarının göstermiş olduğu performansları ve yaptıkları 
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çalışmaların değerlendirmesini günlük şeklinde yazıp portfolio dosyalarına 

ekleyeceklerdir. Ayrıca grup içinde yaptıkları çalışmaları da portfolyo dosyalarına 

koyacaklardır. Öğretmen, her öğrencinin portfolyosunu inceleyerek değerlendirme 

yapacaktır. 

 İkinci değerlendirme ise, öğretmenin hazırlayacağı sınav etkinlikleridir. Bu sınav 

etkinlikleri, boşluk doldurma, çoktan seçmeli (Multiple choice), metin içi boşluk 

doldurma (Gap filling), eşleştirme ve ya kavram haritası şeklinde olabilir. 

11) Genel değerlendirme sonuçlarının duyurulması ve dönüt verilmesi 

Yukarıda detaylı olarak açıklanmış durumlu öğrenme modülü içeriğine göre tasarlanmış 

bir etkinlik planı örneği EK-10’da sunulmuştur. 

Durumlu öğrenme modeline göre materyal hazırlama kontrol listesi, durumlu öğrenme 

modelinin aşamalarına göre hazırlanmıştır. Bu kontrol listesi öğretmen adaylarının kelime 

öğrenme materyali hazırlama sürecinde, onlara bir yönlendirme sağlamıştır. Öğretmen adayları 

kelime öğrenme modülünü bu kontrol listesini (Bakınız EK-1) takip ederek hazırlamışlardır. 

Üçüncü boyutta ise, öğretmen adaylarının verilen hedef kelimeleri kullanarak kelime 

öğrenme modülü hazırlama çalışmalarını durumlu öğrenme modülüne göre tasarlanmış 

uygulama süreci içinde yapmışlardır.  Durumlu öğrenme modeli deneysel çalışma süreci (Şekil 

3.7) ve bu süreç boyunca yapılacak işlemlerin takibi için hazırlanmış uygulama süreci kontrol 

listesi aşağıda verilmiştir.  

Uygulamanın birinci aşamasında, daha önceden belirlenmiş hedef kelimelerin listesinin 

gruplara dağıtılmasıyla başlamaktadır. Daha sonra her grup kendi içinde hedef kelimeleri 

paylaşmışlar ve hedef kelimelerin anlamları ve kullanım şekillerini araştırmışlardır. Hedef 

kelimelerin anlamları ve kullanım şekilleri araştırılırken öğretmen adayları mümkün olduğu 

kadar farklı kaynaklardan (sözlük, çevrimiçi sözlük, örnek kullanımlar vb.) yararlanmışlardır. 

Yapılan araştırma sonrasında, her öğretmen adayı kendi anladığı şekilde hedef 

kelimelerin anlamlarını yazmıştır. Sonrasında, her öğretmen adayı yazmış olduğu tanımları ve 

kullanım şekillerini diğer grup üyelerine sunmuş ve sunulan bu tanımlar ve kullanım şekilleri 

grup içinde tartışarak hedef kelimelerin kullanımları belirlenmiştir. Daha sonra, öğretmen 

adayları, anlamları ve kullanım şekilleri belirlenen hedef kelimelerin kullanıldığı gerçek yaşam 

durumlarını çevrim içi ve çevrim dışı farklı kaynaklardan (youtube, yazılı metinler, konuşmalar 

vb.) araştırmışlardır. Her grup üyesinin bulduğu hedef kelimelerin kullanıldığı durumlar grupta 

sunulmuş ve bu durumların uygunluğu tartışılmıştır. Bu süreçte, belirlenen durumlar bir uzmana 

gösterilmiş ve uzmanın önerileri doğrultusunda hedef kelimeler için en uygun durumlar 

belirlenmiştir. Belirlenen durumlar içerisinde hedef kelimelerin geçtiği cümleler yazılmış ve 

belirlenen durum ve yazılan örnek cümleler sınıf içinde diğer gruplara sunulmuş ve sunulan 

çalışmaların uygunluğu öğretmen ve diğer öğrenciler tarafından değerlendirilmiştir. 
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Şekil 3.7: Durumlu Öğrenme Modeli Deneysel Çalışma Süreci Akış Şeması 

 
Değerlendirme esnasında alınan dönütler doğrultusunda her grup kendi çalışmalarındaki 

gerekli düzeltmeleri yapmıştır. Sonrasında, her grup, video, photostory, gif vb. araçlar kullanarak, 

hedef kelimelerin kullanıldığı durumlar oluşturmuşlar ve bu durumlarda geçen cümleleri 

yazmışlardır. Daha sonra, her bir hedef kelime için örnek cümleler oluşturmuşlardır. Bu 

aşamadan sonra, hedef kelimelerin öğrenciler tarafından çalışılabilmesi için web-destekli 

alıştırmalar (konuşma metni, hikâye, kavram haritası, çoktan seçmeli, boşluk doldurma, 

eşleştirme vb.) hazırlanmıştır. Sonrasında, hedef kelimelerin öğrenciler tarafından ne kadar 

öğrenildiğini belirlemek için, web-destekli değerlendirme testleri (konuşma metni, hikâye, 

kavram haritası, çoktan seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) hazırlanmıştır. 

Uygulamanın ikinci aşamasında, öğretmen adayları, hazırlamış oldukları çalışmaları 

kullanarak, “Durumlu Öğrenme Modeli” akış şemasına (Bakınız EK-2) göre bir web-destekli 

öğretim modülü oluşturmuşlardır. Oluşturdukları modülü sınıf içinde sunmuşlar ve 

değerlendirme sonrasında gerekli düzeltmeleri yapmışlardır. Son aşamada, her grup hazırlamış 

olduğu modülü diğer gruplara dağıtmış ve diğer gruplardan gelen modülleri çalışmışlardır.   

 Sekiz haftalık uygulama sürecine yönelik hazırlanmış deney grubu etkinlik planı EK-5’de 

verilmiştir. 
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3.6.3. Kontrol Grubunda Uygulanan İşlemler 
 

Kontrol gruplarında aşağıdaki işlemler yapılmıştır. 

Tarih : 03 – 07 Ekim 2016 

Eğitim Öğretim Haftası : 3. Hafta 

Uygulama : Öğretim Modelleri Hakkında Bilgilendirme ve Bir Örnek 

Etkinlik Gösterimi  

 

Kontrol Grubuna Sunuş Yoluyla Öğretim Modelinin Tanıtımı: Kontrol grubunda 

bulunan öğretmen adayları, kendilerine verilen kelimeleri öğrenme sürecinde sunuş yoluyla 

öğretim modeline göre kelime materyali hazırlamışlardır. Kontrol grubunun kullandığı sunuş 

yoluyla öğretim modelinin akış şeması aşağıda verilmiştir (Şekil 3.8).  

 

 
Şekil 3.8: Sunuş Yoluyla Öğretim Modeli 

 
Şekil 3.8, kontrol grubunda bulunan öğretmen adaylarına sınıfta gösterilmiş ve her bir 

aşamanın ne anlama geldiği ve her aşamada neler yapmaları gerektiği konusunda aşağıda 

verildiği şekliyle bilgilendirilmişlerdir. Birinci aşamada, öğrencilere derste yapacakları 

çalışmanın ne olacağı ve öğrencilerin ders sonunda hangi kazanımları edinecekleri söylenir. 

İkinci aşamada, ön-örgütleyiciler sunulmalıdır. Ön örgütleyiciler öğrencilerin dikkatini çalışılacak 

konuya çekmek ve önceki bilgileri ile ilişkilerini ortaya konması açısından önemlidir. Ön 

örgütleyiciler, kavram haritası, şekiller vb. olabilir. 

Üçüncü ve dördüncü aşamada, öğretmen bilginin sunumuna geçer. Sunum sırasında, 

öğretmen bilgiyi genelden özele doğru yani tümdengelim yöntemiyle sunar. Sunulan her bilgiyi 

ön örgütleyicilerle ilişkilendirir ve öğrencilerin anlamlı öğrenme gerçekleştirebilmeleri için 

anlamlandırma, örgütleme gibi bilişsel stratejileri kullanır. Ayrıca, sunulan her bilgiyle ilgili 

öğrencilere zengin örnekler sağlar. Örneklerinde, bilginin doğru kullanımını gösterirken, aynı 

zamanda eğer varsa verilen bilginin yanlış kullanımlarına yönelik de örnekler vererek 
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yapılabilecek yanlışlıkları da ortadan kaldırmaya çalışır. Buna ek olarak, öğretmen öğrencilere 

sorular sorarak ve tartışma ortamı hazırlayarak, derse etkin katılımlarını sağlar. 

Beşinci aşamada, öğretmen sunmuş olduğu bilgilerin kalıcılığını sağlamak ve önceki 

bilgilerle olan ilişkisini vurgulamak amacıyla, öğrencilere bireysel ya da grup çalışmaları verir. 

Alıştırmalar, öğrencilerin bilgileri etkin kullanmasına, karşılaştırma yapmasına, bilgiler arası 

ilişkileri açıklayabilmesine olanak tanıyacak nitelikte olmalıdır. 

Altıncı ve yedindi aşamada, öğretmen öğrencilere vermiş olduğu alıştırmaların 

değerlendirmesini yapar. Eksik ya da yanlış olan bilgileri düzeltir ve gerekli dönütleri verir. 

Öğrencilere, verilen bilginin ne kadarını öğrendiklerini belirlemek amacıyla bir etkinlik verir. Bu 

etkinlik çoktan seçmeli bir test, eşleştirme, boşluk doldurma ya da kendilerinin oluşturacağı bir 

ürün olabilir. Öğrencilere verilen etkinliğin değerlendirmesi sonrasında öğrencilere dönüt verilir.  

Daha sonra, öğretmen verilen bilginin genel bir özetini yapar. Sunuş yoluyla öğretim modeline 

göre tasarlanmış bir etkinlik örneği EK-11’de verilmiştir. 

 
Sunuş Yoluyla Öğretim Modeline Göre Materyal Hazırlama Kontrol Listesi: Kontrol 

grubunda bulunan öğretmen adayları, sunuş yoluyla öğretim modeline göre kelime öğrenme 

materyali hazırlamışlardır. Sunuş yoluyla öğretim modeline göre kelime öğrenme materyali 

hazırlarken kullandıkları ve takip ettikleri kontrol listesi EK-4’de verilmiştir.  

 Kontrol listesi, sunuş yoluyla öğretim modelinin aşamalarına göre hazırlanmıştır. Bu 

kontrol listesiyle, öğretmen adaylarının hazırladıkları kelime öğrenme materyali için bir 

yönlendirme sağlanmıştır.    Sekiz haftalık uygulama sürecine yönelik hazırlanmış kontrol grubu 

etkinlik planı EK-3’de verilmiştir. 

 
3.7. Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmada veri toplama aracı olarak, nicel veriler için kelime başarı testi, durumlu 

öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz yeterlik inançları ölçeği, teknolojik pedagojik alan 

bilgisi öz güven ölçeği ve akran değerlendirme formu, nitel veriler için ise öğrenci günlüğü, 

çevrimiçi görüşme tutanakları, materyal hazırlama kontrol listeleri, yapılandırılmış odak 

görüşme formu ve yapılandırılmış açık uçlu değerlendirme formu kullanılmıştır.  

 
3.7.1. Kelime Başarı Testi Geliştirme Süreci 

Başarı testi geliştirme sürecinde, “English Vocabulary in Use (Advanced) – Michael 

McCarthy and Felicity O’Dell – Cambridge University Press” adlı kitap kaynak kitap olarak 

alınmıştır. 14 modül ve 100 üniteden oluşan kelime kitabından rastgele iki modül seçilmiştir. 

Seçilen modüllerden birincisi “People and Relationships” konusuna ait hedef kelimeleri içerirken, 

ikincisi ise “Metaphoric Usage”  konusuna ait metaforik anlamları olan hedef kelimeleri 
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içermektedir. Her modülden rastgele üçer ünite seçilmiştir. Seçilen üniteler ve hedef kelime 

sayıları Tablo 3.13’de verilmiştir: 

 
Tablo 3.13: Üniteler ve Hedef Kelime Belirtke Tablosu 
Modül ve Üniteler Kelime Sayısı 
1. Modül: People and Relationships  

13. Ünite: Talking about yourself 23 
16. Ünite: Passions: reactions and emotions 14 
17. Ünite: Feelings:Antipaties and aversion 23 

2. Modül: Metaphoric Usage  
34. Ünite: Light and Daksness 6 
35. Ünite: Buildings 6 
36. Ünite: Trees and Plants 12 

Toplam Kelime Sayısı 84 

 

Toplam 84 kelimenin öğretilmesi hedeflenmektedir. Seksen dört hedef kelimeyi test 

etmek amacıyla bir taslak başarı testi oluşturulmuştur. Bu taslak başarı testinde, her bir hedef 

kelime için üç adet test maddesi yazılmıştır. Diğer bir ifadeyle, 84 hedef kelimenin ölçülmesi için 

oluşturulan taslak başarı testinde toplamda 252 test maddesi yer almıştır.  

Test maddelerinde yer alan cümleler, bir anlam kayması ya da karmaşasına neden 

olmaması için  www.oxforddictionaries.com adresinde bulunan çevrimiçi sözlükte verilen örnek 

cümlelerden alınmıştır. Dört şıktan oluşan çoktan seçmeli test maddelerin şıkları, 84 hedef 

kelimeden seçilerek yazılmıştır. Oluşturulan taslak başarı testi, iki İngiliz dili eğitimi ve iki ölçme 

ve değerlendirme uzmanına gösterilmiş ve uzman kanısı alınmıştır. 

Başarı testi hem 252 maddeden oluşması hem de cevaplama süresinin (130 dakika) uzun 

olmasından dolayı uygulama testi 4 gruptan oluşturulmuştur. Öncelikle yazılan maddeler rastgele 

karıştırılarak bir dizge elde edilmiştir. Bu elde edilen dizge A grubunu oluşturmuştur. B grubu ise, 

bu dizgenin ters çevrilmesi sonucunda oluşturulmuştur. Diğer bir ifadeyle, A grubunun 1. Sorusu, 

B grubunun 252. sorusu olmuştur. Daha sonra A grubunu oluşturan dizge, tam ortadan ikiye 

bölünmüş ve 1 – 126 arasındaki sorular ve 127 – 252 arasındaki sorular ters çevrilmiştir. Yani, 

126. soru 1. soru, 1. soru 126. soru; 127. soru 252. soru, 252. soru da 127 soru olmuştur. Sıralama 

sonrasında elde edilen dizge C grubunu oluşturmuştur. C grubu dizgesinin de ters çevrilmesiyle 

D grubu elde edilmiştir. Böylece, testin uzun olmasından dolayı, soruların tümünün öğrenci 

tarafından cevaplanması sağlanmıştır. 

Geliştirilen kelime başarı testi, Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dilbilimi 

3. ve 4. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Uygulamaya 76 öğrenci katılmıştır. 6 öğrenci boş cevap 

kâğıdı verdiğinden dolayı değerlendirme dışı bırakılmıştır. Analizler 70 öğrencinin cevapları 

doğrultusunda yapılmıştır. 

http://www.oxforddictionaries.com/
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Kelime başarı testinin güvenirliğinin hesaplanması için ITEMAN madde analiz programı 

kullanılmıştır. Her bir test ayrı ayrı hesaplanmıştır. Hesaplama sonuçları Tablo 3.14’de 

verilmiştir. 

 

Tablo 3.14: Başarı Testi Güvenirlik Sonuçları 
Başarı Testi Güvenirlik Sonuçları TEST 1 TEST 2 TEST 3 
Madde Sayısı 84 84 84 
Öğrenci Sayısı 70 70 70 
Ortalama 20.629 20.457 19.843 
Varyans 301.833 291.762 274.075 
Standart Sapma 17.373 17.081 16.555 
Çarpıklık 1.344 1.207 1.362 
Basıklık 1.598 1.437 2.018 
Minimum 0.000 0.000 0.000 
Maximum  73.000 75.000 73.000 
Medyan 18.000 18.000 18.000 
KR-20 0.961 0.959 0.957 
Ölçme Standart Hata 3.432 3.443 3.414 
Testin Ortalama Güçlüğü           0.246 0.244 0.236 
Madde-Toplam Ortalama  0.486 0.476 0.471 
Çiftseri Ortalama  0.672 0.657 0.659 

 
Tablo 3.14 incelendiğinde, her bir başarı testinin ortalamalarının 84 puan üzerinden 

sırasıyla 20,629, 20,457 ve 19,843 olduğu görülmektedir.  1. ve 3. testlerden alınan en yüksek 

puan 73,000 iken 2. testten alınan en yüksek puan 75,000’dir. Testlerin KR-20 güvenirlik 

katsayılarının sırasıyla 0,961, 0,959 ve 0,957 olduğu görülmektedir. Sonuçların birbirlerine çok 

yakın ve oldukça yüksek olduğu dikkati çekmektedir. Bu sonuçlar her üç testinde oldukça 

güvenilir olduğunu göstermektedir.  

Testlerin ortalama güçlüğü konusunda, Haladyna (1997), iyi bir testin ortalama 

güçlüğünün 0,20 ile 0,60 arasında olması gerektiğini belirtmiştir (s:239). Buna göre, testlerin 

ortalama güçlüğünün sırasıyla 0,246, 0,244 ve 0,236 olduğu görülmektedir. Bu sonuç, deneysel 

işlem öncesi ve sonrasında öğretmen adaylarının başarısını ve uygulanan yöntemin etkililiğinin 

belirlenebilmesi açısından oldukça önemlidir.  

Her bir maddenin madde ayırt edicilik indeksine bakıldığında (Bakınız EK-19) 

maddelerin indekslerinin 0.30’un üstünde olduğu görülmektedir. Bir başka ifadeyle, her üç testin 

maddelerinin ayırt edici özellikte olduğu söylenebilir. Ayrıca bu sonuçlar, testlerin geçerliliğinin 

de bir kanıtı olmaktadır. 

Testler arasında bir eşitliğin olup olmadığını kontrol etmek için öğrencilerin her testten 

aldıkları puanlar karşılaştırılmıştır ve Tablo 3.15’de verilmiştir. 
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Tablo 3.15: Öğrencilerin Her Testten Aldıkları Puanların Korelasyonu 
 TEST1 TEST2 TEST3 

TEST1 
Pearson Correlation 1 ,947** ,946** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 
N 70 70 70 

TEST2 
Pearson Correlation ,947** 1 ,959** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 
N 70 70 70 

TEST3 
Pearson Correlation ,946** ,959** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

N 70 70 70 
**. Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlı. 

Elde edilen sonuçlara bakıldığında, testler arasında (r>0.000; p=0.000) pozitif yönde 0.01 

düzeyinde önemli ve güçlü bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Geliştirilen test 1 ile test 2 arasında 

r=0,947, test 1 ile test 3 arasında r=0,946 ve test 2 ile test 3 arasında ise r=0,959 seviyesinde 

anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Yani, bu testlerin eş değer testler oldukları 

söylenebilir. Bir başka ifadeyle, üç test te istenilen hedefleri ölçmektedir ve öğrencilerin her üç 

testten de birbirine yakın puanlar alabileceklerinin bir göstergesidir.  

Her üç testte bulunan eş maddelerin madde güçlük endekslerine göre en yüksek madde 

güçlüğü endeksi olan maddeler seçilerek nihai başarı testi oluşturulmuştur (Bakınız EK-6). 

Yeniden oluşturulan 84 maddelik başarı testinde bulunan maddeler için tekrar madde analizi 

yapılmış ve KR-20 indeksi 0,963 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç, hem testin hem de test 

maddelerinin istenilen hedefleri ölçtüğünü hem de geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu 

göstermektedir.  

 
3.7.2. Durumlu Öğrenme Ortamları Oluşturmaya Yönelik Öz-Yeterlik İnançları Ölçeği 

Geliştirme Süreci 
 

Ölçek geliştirme sürecinin ilk aşamasında, ilgili alanyazın taranmış ve durumlu öğrenme 

ortamını oluşturan özelliklerin (McLellan, 1996; Herrington ve Oliver, 1995) her biri dikkate 

alınarak taslak maddeler yazılmıştır. Ölçeğin ilk taslak formunda 85 madde yer almıştır.  

Bu 85 maddelik taslak form, uzman görüşü alınması amacıyla iki ölçme değerlendirme, 

iki İngiliz dili eğitimi, 1 bilgisayar ve öğretim teknolojileri bölümü ve beş eğitim bilimleri 

uzmanına verilmiştir. Uzmanlardan, her bir maddenin içerikle uygunluğunu 1 (Hiç uygun 

değil)’den 10 (Çok uygun)’a kadar derecelendirmeleri ve eğer varsa önerilerini de yazmaları 

istenmiştir. Uzman değerlendirmeleri sonrasında, her bir madde için verilen puanlar toplanmış 

ve ortalamaları alınmıştır. Madde uygunluk değerlendirme ortalaması 7 puan altı olan maddeler 

taslak metinden çıkarılmıştır. Kalan 51 madde için uzmanlardan gelen öneriler doğrultusunda 

gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

Yeniden düzenlenen ölçek maddeleri, Herrington ve Oliver (1995)’ın belirlemiş oldukları 

üç ana ve dokuz alt başlık altında toplanmıştır (Şekil 3.9) ve iki eğitim bilimleri uzmanına 

değerlendirme ve gözden geçirme için tekrar verilmiştir. Değerlendirme sonrasında gelen 
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dönütler doğrultusunda tekrar düzenleme yapılmış ve ölçek uygulama formu hazırlanmıştır. 

Ölçek uygulama formunda, beşli derecelendirme (1- Hiçbir zaman; 5- Her zaman) kullanılmıştır. 

Ölçek maddelerinin hepsi olumlu maddelerden oluşmaktadır. Yazılan olumsuz maddeler uzman 

görüşleri ve puan ortalamaları sonucunda ölçekten çıkarılmıştır. 

 
 

 
Şekil 3.9: Durumlu Öğrenme Ortamı Bileşenleri 

 
Ancak, oluşturulmuş ölçek maddelerinin sadece öğretmenler için uygun olduğu ve 

deneysel işlemin uygulanacağı hedef kitleye yani öğretmen adaylarına uygun olmadığı 

belirlenmiş ve hem ölçeğin ismi hem de ölçek maddeleri değiştirilmiştir. 

Sonuç olarak, 51 maddeden oluşan “Durumlu Öğrenme Ortamları Oluşturmaya Yönelik 

Öz-Yeterlik Ölçeği” taslak formu oluşturulmuştur. Oluşturulan form tekrar uzmanların görüsüne 

sunulmuş ve nihai form oluşturulmuştur. Ölçekte bulunan madde dağılımı Tablo 3.16’de 

verilmiştir: 

 

Tablo 3.16: Ölçek madde dağılımı  
Ölçek Alt Bileşenleri Madde Sayısı 
1. Öğrenme Etkinlikleri  

a. Yardımlaşma 5 
b. Yansıtma 7 
c. Öğrenme Becerilerinin Aktarılması 8 

2. Öğrenme Desteği  
a. Birebir Yetiştirme 5 
b. Otantik Değerlendirme 6 

3. İçerik  
a. Gerçek Bağlam 4 
b. Gerçek Etkinlikler 6 
c. Uzman Etkinlikleri 5 
d. Çoklu Roller ve Çoklu Bakış 5 

Toplam 51 
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51 maddelik ölçek, 2015 – 2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, Mersin Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi 4. sınıfta okuyan 331 öğrenciye uygulanmıştır.  Ölçeğe cevap veren öğretmen 

adaylarının bölümlere göre dağılımı Tablo 3.17’de verilmiştir. Ölçeğin uygulandığı gün, hedef 

kitlenin %80’ına ulaşılmıştır. 

 
 Tablo 3.17: Ölçeğe cevap veren öğretmen adaylarının bölümlere göre dağılımı 
Bölüm N % 
Matematik Öğretmenliği 45 13,6 
Türkçe Öğretmenliği 47 14,2 
Fen Bilgisi Öğretmenliği 54 16,3 
Sınıf Öğretmenliği 59 17,8 
Okul Öncesi Öğretmenliği 70 21,1 
İngilizce Öğretmenliği 56 16,9 
TOPLAM 331 100,0 

 
 

3.7.2.1. Varsayımların Test Edilmesi 

Elde edilen verilerin çok değişkenli bir analiz olan açımlayıcı faktör analizinin 

yapılabilmesi için öncelikle bu analizin temel varsayımlar test edilmiştir. İlk olarak, örneklem 

büyüklüğünün yeterli olup olmadığı ve kayıp verinin bulunup bulunmadığı incelenmiştir. 

Örneklem büyüklüğünün, Kline’e göre madde sayısının 10 katı olabileceğini ancak en az iki 

katının olmasını gerektiğini vurgulamıştır (1994). Bazı kaynaklar (Büyüköztürk, 2006; 

Tabachnick ve Fidell, 2001) ise örneklem büyüklüğünün, toplam madde sayısının en az beş katı 

büyüklüğünde olması gerektiğini ifade etmektedirler. Buradan hareketle, geliştirdiğimiz ölçekte 

toplam 51 madde bulunmaktadır ve beş katı 255 gözlem yeterli olmaktadır. Ancak bu çalışmada 

hedef kitlenin neredeyse %80’ine ulaşılmış ve 331 gözlem elde edilmiştir. Bu da verinin faktör 

analizi için yeterli olmasına bir kanıt olabilir. Çalışmada elde edilen veride kayıp değer 

bulunmamaktadır.  

İkinci olarak, elde edilen veri setinde dağılımın normal olup olmadığı incelenmiştir. 

İnceleme sonunda sekiz gözlem, dağılımda uç değer verdiği için analizden çıkarılmıştır. Tüm 

değerlerin basıklık ve çarpıklık değerleri kontrol edilmiştir. Basıklık (-0,198 / 0,271 = -0,730) ve 

çarpıklık(-0,140 / 0,136 = -1,020) değerlerinin normal olduğu görülmüştür. Z değerine 

bakıldığında ise Z değerinin -2,353 ile 2,261 arasında değişmektedir ve gözlemlerin %99,74’ü -3 

ile +3 puan baremi içerisinde bulunduğundan dolayı dağılımın normal olduğu söylenebilir (Alpar, 

2012:140). Ayrıca, normallik testi sonucunda, Kolmogorov-Smirnov testi (K-S(323)= 0,039; 

p=0,200 >0,05) ve kutu grafiği, doğrusallık grafiği ve histogram grafiği (Şekil 3.10) de dağılımın 

normal olduğunu göstermektedir (Alpar, 2012).  
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Şekil 3.10: Histogram, Doğrusallık ve Kutu Grafikleri 
 

 Üçüncü olarak, çok değişkenli aykırı değerleri (Multivariate outliers) saptamak için Z ve 

Mahalonobis uzaklık değerleri, 0,001 anlamlılık düzeyinde X2(51) = 99,607 değeri ile 

karşılaştırılmıştır ve Mahalonobis uzaklık değerleri, X2 değerinden büyük olan dolayısıyla çok 

değişkenli ayırıcı değer olarak tespit edilen 18 veri analizden çıkarılmıştır (Tablo 3.18).  

 

Tablo 3.18: Mahalonobis Uzaklık değerleri 
Gözlem M1 M2 … M50 M51 Aykırıdeğer Mah_1 Zpr_1 
1 5 5  5 1 103 184,722 -0,1231 
2 2 3  2 3 123 151,787 -0,7022 
3 1 2  1 2 172 151,265 -0,0983 
4 2 3  2 1 197 148,435 -0,0967 
5 5 5  5 3 248 142,975 0,4044 
6 3 4  1 1 306 142,740 0,9127 
7 4 4  5 5 128 134,580 -2,0388 
8 4 4  4 5 85 134,345 -0,3037 
9 2 1  3 3 162 130,400 -0,3423 
10 3 5  3 3 164 123,978 -0,4964 
11 1 2  5 5 180 121,276 -0,8129 
12 4 5  5 1 231 118,239 1,4505 
13 4 4  3 3 154 106,848 -0,1475 
14 4 5  5 5 242 104,959 0,2245 
15 3 2  3 2 15 103,130 -2,3538 
16 3 2  3 2 32 103,130 -2,3538 
17 3 3  4 4 5 102,156 -0,9885 
18 5 5  4 5 108 101,086 0,3016 
19 4 5  5 3 331 97,414 1,8936 
…         
322 4 4  4 4 11 1,346 -0,3111 
323 4 4  4 4 83 1,346 -0,3111 

 

Dördüncü olarak, çoklu bağlantı problemi olup olmadığı incelenmiş, bu amaçla VIF ve 

Tolerans değerleri kontrol edilmiştir.  VIF değerlerinin  <5 ya da 10 (Montgomery, 2001; Field, 

2009; Alpar, 2012; Büyüköztürk, 2006) ve Tolerance (1-SMC) değerlerinin  >.20 ve 1'e yakın 

olması (Büyüköztürk, 2006) beklenmektedir. Yapılan analiz sonrasında VIF değerinin 5’den 

küçük ve Tolerance (1-SMC) değerlerinin 0,20’den büyük olduğu görülmüştür (Tablo 3.19). 
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Tablo 3.19: Çoklu Bağlantı İstatistikleri 
Maddeler m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 

Çoklu 
Bağlantı 
İstatistikleri 

Tolerance 
> 0,20 

0,393 0,362 0,361 0,503 0,464 0,423 0,445 0,363 0,509 0,375 0,429 

VIF 
< 5 

2,541 2,762 2,767 1,989 2,155 2,364 2,246 2,753 1,964 2,668 2,329 

Maddeler m12 m13 m14 m15 m16 m17 m18 m19 m20 m21 m22 

Çoklu 
Bağlantı 
İstatistikleri 

Tolerance 
> 0,20 

0,385 0,491 0,427 0,377 0,526 0,305 0,452 0,399 0,354 0,337 0,370 

VIF 
< 5 

2,595 2,036 2,344 2,655 1,900 3,282 2,213 2,508 2,825 2,964 2,706 

Maddeler m23 m24 m25 m26 m27 m28 m29 m30 m31 m32 m33 

Çoklu 
Bağlantı 
İstatistikleri 

Tolerance 
> 0,20 

0,394 0,299 0,383 0,413 0,301 0,398 0,376 0,446 0,390 0,362 0,419 

VIF 
< 5 

2,536 3,344 2,611 2,420 3,318 2,511 2,657 2,243 2,567 2,764 2,384 

Maddeler m34 m35 m36 m37 m38 m39 m40 m41 m42 m43 m44 

Çoklu 
Bağlantı 
İstatistikleri 

Tolerance 
> 0,20 

0,376 0,324 0,442 0,422 0,341 0,389 0,416 0,423 0,325 0,339 0,427 

VIF 
< 5 

2,661 3,083 2,263 2,369 2,929 2,570 2,403 2,365 3,078 2,948 2,339 

Maddeler m45 m46 m47 m48 m49 m50 m51     

Çoklu 
Bağlantı 
İstatistikleri 

Tolerance 
> 0,20 

0,373 0,335 0,464 0,329 0,376 0,451 0,333 
    

VIF 
< 5 

2,682 2,989 2,156 3,037 2,661 2,215 3,000 
    

 
Beşinci olarak verilerin hata bağımsız olup olmadığına görmek için Durbin-Watson 

değerlerine (Tablo 3.20) bakılmıştır. Durbin değerinin 0 ile 4 arasında ve 2 ye yakın olması 

verilerin hata bağımsız olduğunun bir belirtisidir. Bu analizde, verilerin Durbin-Watson değeri 

2,016 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla, verilerde 0,01 düzeyinde n=323 için d istatistiği tablosuna 

bakıldığında regresyon modelinde otokorelasyon yoktur yani hata bağımsızdır denebilir. 

 

Tablo 3.20: Durbin-Watson değerleri 
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-Watson 

1 ,451a ,204 ,043 93,73439 2,016 

 
Son olarak, uç değer veren sekiz gözlem ile çoklu bağlantı problemi oluşturan 18 gözlem 

analizden çıkarıldıktan sonra kalan 305 gözlemden oluşan verinin faktörlenebilirliği test 

edilmiştir. KMO (The Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) değeri ile KMO 

değerinin anlamlılığını test etmek için Bartlett’ın küresellik testi (Bartlett’s Test of Sphericity) 

değeri incelenmiştir. KMO değerinin 0,948,  Bartlett’ın küresellik testi sonucu ise KMO değerinin 

anlamlı olduğunu göstermiştir. KMO değerinin 0,90’ın üzerinde olması örneklem büyüklüğünün 

mükemmel olduğunu ortaya koymuştur (Alpar, 2012)  (Tablo 3.21). 
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Tablo 3.21: KMO and Bartlett's Test değerleri 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,948 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 9753,759 
df 1275 
Sig. ,000 

 

Bu sonuçlar doğrultusunda, verilerde iyileştirme yoluna gidilmemiştir ve maddeler 

arasında bir korelasyon görülmediği için varimax döndürme işlemi uygun bulunmuştur.  

 

3.7.2.2. Faktör Analizi 

Faktör analizi sırasında, bileşen matrisinde faktör yükleri 0,450 ve üstü yük değeri olan 

maddeler değerlendirmeye alınmıştır (Tabachnih & Fidell, 2001). Madde faktör yükü 0,50’nin 

altında olan maddeler (Tablo 3.22) ile iki farklı faktöre de yük veren ve iki yük değer farkı 1’den 

az olan maddeler (Tablo 3.23) (Büyüköztürk, 2006) analizden çıkarılmıştır. Böylece, 10. ve 31. 

maddeler analizden çıkartılarak 49 madde üzerinden tekrar faktör analizi yapılmıştır.  

 
Tablo 3.22: Madde Faktör Yükleri 
Madde Faktör Yükü  Madde Faktör Yükü  Madde Faktör Yükü 
m1 0,636  m18 0,641  m35 0,624 
m2 0,680  m19 0,621  m36 0,621 
m3 0,639  m20 0,649  m37 0,617 
m4 0,514  m21 0,736  m38 0,626 
m5 0,531  m22 0,662  m39 0,619 
m6 0,628  m23 0,588  m40 0,592 
m7 0,571  m24 0,683  m41 0,607 
m8 0,706  m25 0,655  m42 0,660 
m9 0,619  m26 0,562  m43 0,684 
m10 0,759  m27 0,737  m44 0,567 
m11 0,625  m28 0,613  m45 0,658 
m12 0,718  m29 0,656  m46 0,662 
m13 0,616  m30 0,615  m47 0,521 
m14 0,573  m31 0,674  m48 0,701 
m15 0,595  m32 0,536  m49 0,640 
m16 0,579  m33 0,713  m50 0,565 
m17 0,695  m34 0,704  m51 0,747 

 
Tablo 3.23: Bileşen Matrisi Faktör Yükleri 

Madde 
Component  

Madde 
Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
m24 ,749          m19 ,634         
m35 ,743          m29 ,629         
m17 ,742          m3 ,628         
m48 ,729          m6 ,620         
m43 ,719          m21 ,614         
m38 ,716          m34 ,613         
m39 ,699          m44 ,612         
m15 ,693          m41 ,603         
m32 ,681          m36 ,600         
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Tablo 3.23: Bileşen Matrisi Faktör Yükleri (Devamı) 

Madde 
Bileşen  

Madde 
Bileşen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
m45 ,677          m22 ,599         
m49 ,675          m7 ,587         
m51 ,673          m11 ,584         
m20 ,672          m18 ,582         
m27 ,672          m12 ,581         
m23 ,665          m25 ,579         
m28 ,665          m30 ,576         
m26 ,662          m4 ,567         
m42 ,655          m14 ,565         
m37 ,654          m5 ,547         
m50 ,650          m31 ,545 ,485        
m47 ,650          m16 ,543         
m46 ,641          m13 ,541         
m40 ,640          m33 ,540         
m2 ,639          m9 ,513         
m1 ,638          m10 ,514   ,522      
m8 ,634                    

 

Madde çıkarma işleminden sonra yapılan faktör analizi sonucunda, KMO değerinin 0,949 

olduğu ve maddeler arası uyum indeksinin de anlamlı olduğu görülmüştür. Her bir maddenin 

açıklanan ortak varyans değerleri 0,500 ile 0,742 arasında dağıldığı görülmüştür (Tablo 3.24). 

 
Tablo 3.24: Madde Ortak Varyans Değerleri 

Madde Madde Ortak 
Varyans Değeri 

 Madde Madde Ortak Varyans 
Değeri 

m1 ,627  m27 ,742 
m2 ,671  m28 ,622 
m3 ,629  m29 ,654 
m4 ,500  m30 ,614 
m5 ,523  m32 ,528 
m6 ,614  m33 ,704 
m7 ,537  m34 ,673 
m8 ,658  m35 ,628 
m9 ,619  m36 ,622 
m11 ,628  m37 ,592 
m12 ,691  m38 ,606 
m13 ,573  m39 ,608 
m14 ,574  m40 ,593 
m15 ,572  m41 ,574 
m16 ,509  m42 ,655 
m17 ,687  m43 ,639 
m18 ,576  m44 ,559 
m19 ,660  m45 ,655 
m20 ,560  m46 ,664 
m21 ,739  m47 ,534 
m22 ,643  m48 ,696 
m23 ,566  m49 ,617 
m24 ,662  m50 ,566 
m25 ,660  m51 ,711 
m26 ,532    
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Ayrıca, bileşen matrisinde faktör yükleri tablosuna bakıldığında (Tablo 3.25), birinci 

faktörde ortak varyansın 0,513 ile 0,751 arasında değiştiği ve tek bir faktörde toplandığı 

görülmektedir. 

 
Tablo 3.25: Bileşen Matrisi Faktör Yükleri 

Madde 
Bileşen Matrisi  

Madde 
Bileşen Matrisi 

1 2 3 4 5 6 7 8  1 2 3 4 5 6 7 8 
m24 ,751         m19 ,633        
m17 ,746         m46 ,632        
m35 ,746         m3 ,631        
m48 ,731         m29 ,628        
m43 ,721         m6 ,626        
m38 ,713         m34 ,616        
m39 ,701         m44 ,608        
m15 ,698         m41 ,607        
m32 ,680         m21 ,603        
m49 ,679         m22 ,602        
m45 ,676         m36 ,599        
m20 ,675         m7 ,591        
m23 ,670         m12 ,582        
m51 ,666         m18 ,581        
m27 ,665         m25 ,580        
m28 ,664         m11 ,580        
m26 ,664         m30 ,576        
m42 ,660         m4 ,568        
m37 ,657         m14 ,566        
m47 ,651         m5 ,549        
m50 ,649         m16 ,544        
m2 ,643         m33 ,536        
m40 ,642         m13 ,532        
m1 ,642         m9 ,513        
m8 ,633                  

 
Açıklanan toplam varyans tablosuna bakıldığında (Tablo 3.26), Eigen değerleri 1’den 

büyük olan 8 faktör olduğu görülmüştür ancak her bir faktörün açıkladığı varyans miktarına 

bakıldığında 1. Faktörün, toplam varyansın %40,638’sini açıkladığı ve diğer faktörlerin açıkladığı 

varyans miktarının ise %3,997 ile %2,026 arasında değiştiği görülmüştür. 1. Faktörle diğer 

faktörler arasındaki varyans miktarının %30’dan çok büyük olmasından dolayı (Büyüköztürk, 

2006, s.125), bu ölçeğin tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Yamaç Eğim Çizgisine 

bakıldığında da (Şekil 4), bu ölçeğin tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu görülmektedir.  

 
Tablo 3.26: Açıklanan Toplam Varyans 

Bileşen 
Eigen Değerleri Yük Karelerinin Toplamı 

Toplam Varyans % Toplam % Toplam Varyans % Toplam % 
1 19,913 40,638 40,638 19,913 40,638 40,638 
2 1,958 3,997 44,635 1,958 3,997 44,635 
3 1,822 3,718 48,353 1,822 3,718 48,353 
4 1,613 3,292 51,645 1,613 3,292 51,645 
5 1,392 2,842 54,487 1,392 2,842 54,487 
6 1,385 2,826 57,313 1,385 2,826 57,313 
7 1,110 2,266 59,579 1,110 2,266 59,579 
8 1,071 2,185 61,764 1,071 2,185 61,764 
9 ,993 2,026 63,789 
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Şekil 3.11: Yamaç Eğim Çizgisi 

 

3.7.2.3. Güvenirlik 

49 maddeden oluşan tek faktörlü durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-

yeterlik inançları ölçme aracının ölçme güvenirliği değerlerine bakıldığında, güvenirlik kat 

sayısının Cronbach's Alpha= 0,966 olduğu görülmektedir. Bu çalışmada da güvenirlik kat 

sayısının Cronbach's Alpha= 0,959 bulunmuştur. Alfa katsayısının 0,80 ile 1,00 arasında olması, 

geliştirilen ölçeğin yüksek güvenirliğe sahip olduğu anlamına gelebilir (Aplar, 2012). Kısacası, bu 

sonuçlar, bu ölçekte bulunan maddelerin birbirleriyle tutarlı ve aynı özelliğin öğelerini yoklayan 

maddelerden oluştuğu söylenebilir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 49; en yüksek puan ise 

245’dir.  Ölçeğin ortalaması 147’dir. Bu veri setinde, ölçekten alınan en düşük puan 119, en 

yüksek puan ise 215 olmuştur. 

Güvenirlik ölçütlerinden biri de ölçeğin ayırt edici özelliğinin olup olmadığının 

belirlenmesidir. Ölçeğin ayırt ediciliğinin ortaya konulması için, eğitim fakültesi öğretmenlik 

bölümleri arasında durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançları 

arasında herhangi bir farkın olup olmadığına bakıldığında, gruplar arasında anlamlı bir farkın 

olduğu (F(5)=4,135; p=0,001 < 0,05) görülmüştür (Tablo 3.27). Bu farkın ise hangi gruplar 

arasında olduğunu görmek için ise Tukey HSD testi uygulanmış ve Matematik öğretmenliği ile 

İngilizce öğretmenliği ve Okul öncesi öğretmenliği arasında, Fen bilgisi öğretmenliği ile sınıf 

öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu 

görülmüştür. Ancak Türkçe öğretmenliği ile diğer öğretmenlikler arasında fark görülmemiştir.  

 
Tablo 3.27: Bölümler arası farklılık 
 Kareler Top.  df Ort. Kare F Sig. Fark (Tukey HSD) 
Gruplar arası 9934,425 5 1986,885 4,135 ,001 Mat – İng (-13,79597*) 

Mat – Okul Öncesi (-13,79597*) 
Fen – Sınıf (-13,22643*) 
Fen – İng (-17,22231*) 

Grup İçi 144641,601 301 480,537   

Toplam 154576,026 306 
   

*. Ortalama farkı 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 
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Bölümler arası farklılıklar incelendiğinde, sözel bölümlerin (Türkçe, İngilizce, Sınıf, Okul 

Öncesi) durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik algılarının sayısal 

bölümlere (Fen Bilgisi ve Matematik) göre daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Bölümler arasındaki farkın gerçekten sözel ve sayısal bölümler arasındaki farktan mı 

kaynaklandığına baktığımızda (Tablo 3.28) ise hem ölçek bazında hem de ölçeğin alt boyutlarında 

bölümler arası farkın sayısal ve sözel olmaları bakımından sözel bölümler lehinde anlamlı bir 

farkın olduğu görülmüştür. Bu sonuç da aslında durumlu öğrenme ortamlarının çoğunlukla sözel 

alanda olan İngilizce, Türkçe, Sınıf ve okul öncesi öğretmenlik alanında daha yaygın 

kullanılabileceği durumunu ortaya koyabilir. Bu sonuçlar da ölçeğin yapı geçerliliğine kanıt 

olarak gösterilebilir. 

 
Tablo 3.28: Sözel Bölümler ile Sayısal Bölümler arasındaki fark 

Ölçek Bölüm N Ort. Ss 
t-test for Equality of Means 

t Sig. (2-tailed) 

Ölçek 
Sayısal (Fen & Matematik) 92 196,15 23,66 

-4,061 ,000 Sözel (Türkçe, İngilizce, Sınıf, 
Okul Öncesi) 

213 209,10 26,33 

  
 Durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançları ölçeği 5-li likert 

derecelendirme (1-Hiç yapamam, 5- Çok iyi yaparım) kullanılarak hazırlanmıştır. Maddelere 

verilen puanlar toplandığında, toplam puan 49 ile 114 arasında ise “düşük”, 115 ile 179 arasında 

ise “orta” ve 180 ile 245 arasında ise “yüksek” düzeyde durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya 

yönelik öz-yeterlik inancına sahip olduğu şeklinde yorumlanmıştır.  

 
3.7.3. Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeği 

Graham ve ark. (2009)’nın geliştirmiş oldukları Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz 

Güven Ölçeğinin Türkçeye uyarlanma çalışmasını Timur ve Taşar (2011) yapmıştır. Timur ve 

Taşar (2011) ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini belirlemek amacıyla 393 fen ve teknoloji 

öğretmenine ölçeği uygulamıştır ve 31 madde ve 4 boyuttan oluşan ölçeğin Cronbach Alpha 

güvenirlik katsayısını 0,920 olarak bulmuşlardır. Bu çalışmada ise ölçeğin Cronbach Alpha 

güvenirlik katsayısını 0,890 olarak bulunmıştur. Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin Cronbach Alpha 

güvenirlik katsayıları Tablo 3.29’de verilmiştir. 

 
Tablo 3.29: TPABÖG Ölçeği Güvenirlik Katsayıları 

Ölçek Alt Boyutları 
Cronbach Alpha Güvenirlik 

Graham ve Ark. 
(2009) 

Timur ve Taşar 
(2011) 

Bu çalışma 

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) 0,950 0,890 0,905 
Teknolojik Pedagojik Bilgi (TPB) 0,910 0,870 0,895 
Teknolojik Alan Bilgisi (TAB) 0,970 0,890 0,908 
Teknolojik Bilgi (TB) 0,920 0,860 0,858 
Ölçek Genel  0,920 0,890 
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5’li Likert tip olan ölçek; 1= Hiç güvenmiyorum, 2= Az güveniyorum, 3= Orta derece 

güveniyorum, 4= Çokça güveniyorum, 5= Tamamen güveniyorum, 0= Bu türden teknolojileri 

bilmiyorum (sadece 16., 17., 18., 19. ve 20. maddelerde) şeklinde numaralandırılmıştır. Bu 

ölçekten alınabilecek en düşük puan 26, en yüksek puan ise 155’dir. 

 

3.7.4. Kişisel Bilgi Formu 

Kişisel bilgi formunda, çalışmaya katılan öğretmen adaylarının adı soyadı, öğrenci 

numarası, sınıfı, cinsiyeti, yaşı ve iletişim bilgileri ile öğretmen adaylarının yabancı dil bilgisine 

yönelik sorular bulunmaktadır. Kişisel bilgi formu Google form (Kişisel Bilgi Formu) şeklinde 

hazırlanmış ve elektronik ortamda öğretmen adayları tarafından doldurulmuştur (Bakınız EK-8).  

 

3.7.5. Öğrenci Günlüğü 

Öğrenci günlükleri, durumlu öğrenme modeline göre materyal hazırlama sürecine ilişkin 

açık uçlu sorular, yapılan etkinliklerle ilgili görüş ve duygu paylaşımları ve uygulamalara yönelik 

öz ve akran değerlendirme olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır (Bakınız EK-9).  

Birinci boyutta, ne tür sorunlarla karşılaştıkları, bu sorunlarla baş etmek için neler 

yaptıklarını belirlemek amaçlanmıştır. İkinci boyutta ise, uygulama sürecine yönelik duygu ve 

düşüncelerini ortaya çıkarmak hedeflenmiştir. Son boyutta ise, işbirlikli çalışma sürecinde hem 

kendilerini hem de diğer grup üyelerini değerlendirmeleri istenmiştir. Ayrıca, günlüklerden elde 

edilen bilgilerle, uygulamanın sonucuna ışık tutacak bilgilerin de elde edilmesi hedeflenmiştir.  

Öğretmen adayları, Google forms kullanılarak elektronik olarak hazırlanmış öğrenci günlüğünü 

çevrim içi olarak doldurmuşlardır.  

 

3.7.6. Çevrimiçi Görüşme Tutanakları (WhatsApp) 

Hem deney grubunda hem de kontrol grubunda bulunan alt gruplarda, yapılan 

uygulamayı sınıf dışında devam ettirebilmeleri, yapılan etkinlikler hakkında tartışıp bir karara 

varabilmeleri ve ders dışında araştırmacıya danışabilmeleri için anlık yazılı mesajlaşma sağlayan 

Whatsapp mobil programında gruplar oluşturulmuştur. Deney grubunda bulunan alt gruplar D-

1’den D-7’ya kadar, kontrol grubundaki alt gruplar da K-1’den K-7’ye kadar adlandırılmıştır ve 

her bir öğretmen adayı kendi gruplarına kayıt yaptırmıştır. Her grupta yönetici olarak araştırmacı 

atanmıştır. Uygulamalar başlar başlamaz öğretmen adayları grupta paylaşıma başlamışlardır. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdseFMEyJ8-0NicsLXASc7HQKHx0QYzvtIixLwMGzAYfyzTKg/viewform
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Resim 3.1: WhatsApp Çevrimiçi Görüşme Grupları 

 
 

3.7.7. Uygulama Değerlendirme Görüş Formu 

Sekiz haftalık uygulama süreci ve son testlerin uygulanması bittikten sonra, deney 

grubunda bulunan öğretmen adaylarına kelime öğrenme materyali hazırlama ve kelime öğrenme 

süreci sonrasında uygulama hakkında öğretmen adaylarının düşüncelerini belirlemek amacıyla 

on iki adet açık uçlu soru hazırlanmıştır. Hazırlanan oniki adet açık uçlu soru için 3 uzmandan 

uzman kanısı istenmiş ve uzmanların görüşleri doğrultusunda yedi adet açık uçlu soru 

belirlenmiştir.  Belirlenen yedi adet soru için Google form kullanılarak deney grubu için çevrimiçi 

açık uçlu görüşme formu [Uygulama Değerlendirme Görüş Formu (Durumlu Öğrenme)] (Bakınız 

EK-12) oluşturulmuştur.  

 
3.7.8. Odak Grup Görüşmesi 

Öğretmen adayları uygulama değerlendirme görüşme formunu doldurduktan sonra, 

deney grubunda bulunan her bir alt gruptan rastgele bir öğretmen adayı seçilmiştir ve yedi 

öğretmen adayıyla odak grup görüşmesi yapılmıştır. Yapılan görüşme, öğretmen adaylarından 

izin alınarak videoya kaydedilmiştir. Odak grup görüşmesinde, Uygulama değerlendirme görüş 

formundan elde edilen veriler doğrultusunda, web-destekli durumlu öğrenme ortamının 

katkıları, web-destekli durumlu öğrenme modelinin olumsuz yönleri ve nedenleri, modeli 

kullanma ya da kullanmama nedenleri, grup çalışmasının neden işe yaramadığı, motivasyon ve 

başarı testine yönelik sorular sorulmuştur.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf29tBPwn3GN2ePBHMnozff8PHLOEwQ5lHrEvfQeMb1NbFQrA/viewform
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Resim 3.2: Deney Grubu Odak Grup Görüşme Video Kaydı Ekran Görüntüsü 

 
3.8. Veri Analizi 

Deney ve kontrol gruplarından elde edilen verilerin dağılımının normalliği için örneklem 

sayısı 28 olmasından dolayı (Shapiro Wilks) normallik testinden yararlanılmıştır. Dağılımın 

normalliği testi sonuçları Tablo 3.30’de verilmiştir.  

 
Tablo 3.30: Normallik Testi Sonuçları 

Sınıf 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
İstatistik sd p İstatistik sd p 

Başarı Ön-Test 
Deney Grubu ,113 28 ,200* ,960 28 ,341 
Kontrol Grubu ,113 28 ,200* ,965 28 ,453 

Başarı Son-Test 
Deney Grubu ,144 28 ,146 ,928 28 ,055 
Kontrol Grubu ,088 28 ,200* ,977 28 ,767 

Başarı Kalıcılık Testi 
Deney Grubu ,155 28 ,083 ,937 28 ,094 
Kontrol Grubu ,125 28 ,200* ,954 28 ,251 

Durumlu Öğrenme Ön-Test 
Deney Grubu ,119 28 ,200* ,973 28 ,671 
Kontrol Grubu ,118 28 ,200* ,981 28 ,877 

Durumlu Öğrenme Son-Test 
Deney Grubu ,114 28 ,200* ,927 28 ,053 
Kontrol Grubu ,134 28 ,200* ,954 28 ,246 

Durumlu Öğrenme Kalıcılık Testi 
Deney Grubu ,179 28 ,022 ,951 28 ,211 
Kontrol Grubu ,114 28 ,200* ,972 28 ,632 

TPAB-ÖG Ön-Test 
Deney Grubu ,127 28 ,200* ,959 28 ,326 
Kontrol Grubu ,141 28 ,166 ,943 28 ,132 

TPAB-ÖG Son-Test 
Deney Grubu ,146 28 ,134 ,943 28 ,132 
Kontrol Grubu ,106 28 ,200* ,967 28 ,501 

TPAB-ÖG Kalıcılık Testi 
Deney Grubu ,137 28 ,195 ,964 28 ,440 
Kontrol Grubu ,092 28 ,200* ,969 28 ,553 

 
Grupların deneysel işlem öncesinde başarı ön-test puanlarına göre denk olup 

olmadıklarının incelenmesi için ise Levene’nin varyansların eşitliği testi ve ilişkisiz örneklemler 

t-testi analizleri yapılmıştır (Bakınız: 3.5. Deneysel İşlem Öncesi Deney ve Kontrol Gruplarının 

Denkliklerinin İncelenmesi ).  

Hem birinci alt problemde hem de ikinci alt problemde deney ve kontrol gruplarının grup 

içi erişi (son-test – ön-test) ve sontest – kalıcılık puanlarının aritmetik ortalamaları arasındaki 
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anlamlılığı incelemek amacıyla ilişkili örneklemler t-testi analizi yapılmıştır.  Üçüncü alt 

problemde gruplar arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığının belirlenmesi için 2x3 karışık 

ölçümler için ANOVA testi ve farklılığın hangi grup lehine olduğunu belirlemek için ise Benferoni 

testi uygulanmıştır. Karışık ölçümlerde 2x3 karışık ölçümler için ANOVA testinin sağlıklı sonuçlar 

verebilmesi için karışık ölçümler için testinin uygulanmasından önce şu koşulların sağlanmış 

olması gerekmektedir (Field, 2009; Can, 2014): a) Bağımlı değişkenlere ait verilerin her bir alt 

grup içinde (deney ve kontrol grupları ve her bir ölçme aracının ön-test, son-test ve kalıcılık testi 

olmak üzere toplam 18 ayrı grup için) normal dağılım özellikleri taşımalıdır yani p>,05 olmalıdır 

(Tablo 3.30), b) Grupların varyansları homojen olmalıdır, yani Levene’s testi sonuçlarının 

anlamlılık düzeyinin p>,05 olmalıdır (Tablo 3.31), c) Ölçüm gruplarının ikili kombinasyonları için 

grupların kovaryansları arasında anlamlı fark olmamalıdır (Box Testi) yani p>,001 olmalıdır 

(Tablo 3.32), d) Box testi çok hassas bir test olmasından dolayı, eğer p değeri 0,001’e yakın olursa, 

bunun yerine çoklu varyans analizlerinden Pillai’s Trace sonuçlarına bakılmadıdır, yani Pillai’s 

Trace sonuçlarının anlamlılık düzeyinin p<,05 olmalıdır (Tablo 3.33), ve e) Mauchly’nin küresellik 

testi sonucunun anlamlılık düzeyinin p>,05 olmalıdır (Tablo 3.34).  

Tablo 3.31: Levene's Testi Sonuçları 

Ölçüm 

Hata Varyanslarının Eğitliği 

Levene's Testi 

F sd1 sd2 p 

K
el

im
e 

B
aş

ar
ı 

T
es

ti
 Ön-Test 3,614 1 54 ,063 

Son-Test ,174 1 54 ,679 

Kalıcılık Testi 1,769 1 54 ,189 

D
u

ru
m

lu
 

Ö
ğr

en
m

e Ön-Test 1,127 1 54 ,293 

Son-Test ,288 1 54 ,594 

Kalıcılık Testi 2,099 1 54 ,153 

T
P

A
B

-Ö
G

 

Ön-Test 0,609 1 54 ,439 

Son-Test ,041 1 54 ,840 

Kalıcılık Testi 0,705 1 54 ,405 

 
Tablo 3.31’de görüldüğü gibi, grupların varyanslarının homojen olduğu ve hepsinin 

Levene’s testi sonuçlarının anlamlılık düzeyinin p>,05’dir.  

 

Tablo 3.32: Kovaryans Matrisinin Eşitliği 

Ölçüm Box's M F df1 df2 p 

Kelime Başarı Testi 46,202 7,235 6 21127,245 ,000 

Durumlu Öğrenme Ort. Ol. Yön.Öz-Yet. İn. Ölçeği 20,619 3,229 6 21127,245 ,004 

TPAB-ÖG Ölçeği 10,969 1,718 6 21127,245 ,112 

 
Ölçüm gruplarının ikili kombinasyonları için grupların kovaryansları arasında anlamlı 

farkın olmaması gerekmektedir. Tablo 3.32’de görüldüğü gibi, sadece TPAB-ÖG ölçeği için 

grupların kovaryansları arasında anlamlı bir yoktur. Ancak, diğer iki ölçek için grupların 
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kovaryansları arasında fark olduğu görülmektedir.  Bu durumda, Pillai’s Trace ölçütüne 

bakılmıştır (Tablo 3.33). 

 

Tablo 3.33: Çok Değişkenlik Testi (Pillai's Trace) 

Etki Değer F Hipotez sd Hada sd p Kısmi ƞ2 

Başarı ,641 47,275 2,000 53,000 ,000 ,641 

Başarı * Sınıf ,458 22,401 2,000 53,000 ,000 ,458 

Durumlu ,351 14,315 2,000 53,000 ,000 ,351 

Durumlu * Sınıf 
,480 24,431 2,000 53,000 ,000 ,480 

 

Çok değişkenlik testi Pillai’s Trace sonuçlarına bakıldığında, hem iki değişkenin anlamlılık 

düzeyinin p<,05 küçük olduğu görülmüştür. 

 

Tablo 3.34: Mauchly's Küresellik Testi Sonuçları 

Grup İçi Etki Mauchly's W p 

Kelime Başarı ,910 ,082 

Durumlu Öğrenme Ortamları Hazırlamaya Yönelik Öz-Yeterlik İnançları  ,918 ,104 

TPAB-ÖG ,997 ,916 

 
Mauchly’s Küresellik testi tablosuna bakıldığında (Tablo 3.34), hem Mauchly’s W ve 

anlamlılık düzeyinin p>0,05 olduğu görülmektedir.  Yukarıda bahsedilen bütün sonuçlar dikkate 

alındığında, karışık ölçümlerde 2x3 karışık ölçümler için ANOVA testinin bütün ön koşullarının 

sağlanmış olduğu görülmektedir. 

Dördüncü alt problemde, öğretmen adaylarının durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya 

yönelik öz-yeterlik inançları ile teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güvenlerinin, kelime 

öğrenmeye ilişkin akademik başarılarını yordama gücünü belirlemek için ise doğrusal regresyon 

analizi yapılmıştır. 

Beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci alt problemlerde öğretmen adaylarının web-destekli 

durumlu öğrenme ortamı ile kelime öğrenmelerine ilişkin görüşlerini ortaya koymak için ise elde 

edilen nitel veriler içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Yapılan içerik analizi sonrasında, 

elde edilen verilerin her biri farklı uzmanlara verilmiş ve onlardan da içerik analizi yapmaları 

istenmiştir. Yapılan içerik analizi sonrasında Miles ve Huberman (1994) ‘in önerdiği güvenirlik 

formülü kullanılmıştır.  

Güvenirlik = Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) 

Elde edilen güvenirlik katsayıları Tablo 3.35’de verilmiştir. İçerik analizi güvenirlik sonucuna 

bakıldığında, bir alt başlığın güvenirliği %83 bulunurken, diğer alt başlıkların güvenirliği %90 

üstü bulunmuştur. 
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Tablo 3.35: Nitel Veri İçerik Analizi Güvenirlik Katsayıları 

NİTEL VERİ İÇERİĞİ 
MILES& HUBERMAN GÜVENİRLİK 

KATSAYISI 
1) Öğrenci Günlüğü  

- Karşılaşılan Problemler 0,919 
- Problemlere Üretilen Çözümler 0,954 
- Uygulamaya Yönelik Duygu Ve Düşünceler 0,831 
- Eklemek İstenilenler 0,920 

2) WhatsApp Görüşme Kayıtları 0,901 
3) Açık Uçlu Görüşme Formu  

- Kelime Öğrenme Sürecine Etkileri 0,944 
- Uygulamanın En İlgi Çekici Aşaması 0,935 
- Uygulamanın En Zorlu Aşaması 0,975 
- Grupta İş Birliği Çalışması 0,977 
- Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler 0,965 
- Modeli Kullanır Mısınız? Neden? 0,941 
- Daha Önce Materyal Hazırlandı Mı? 0,906 
- Başarı Testi Sonucunun Düşük Olması 0,929 

 
Uygulama süresinde, öğretmen adaylarından yaptıkları çalışmalarla ilgili günlük 

yazmaları istenmiş ve ders dışında ise whatsapp çevrimiçi iletişim aracını kullanarak da 

çalışmaları hakkında grup içi yapmış oldukları görüşmeler kaydedilmiştir. Uygulama sonrasında 

ise, öğretmen adaylarına açık uçlu soruların bulunduğu görüşme formu doldurtulmuş ve yedi 

öğretmen adayı ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. Elde edilen nitel veriler Tablo 3.36’de verilen 

ana başlıklar altında incelenmiştir. 

 

Tablo 3.36: Nitel Verilerin İçeriği (Bakınız EK-15, EK-16, EK-17) 
1) Öğrenci Günlüğü 

- Karşılaşılan Problemler 
- Problemlere Üretilen Çözümler 
- Uygulamaya Yönelik Duygu Ve Düşünceler 
- Eklemek İstenilenler 

2) WhatsApp Görüşme Kayıtları 
- Çalışmanın Planlanması Süreci 
- Çalışmanın Hazırlanması Süreci 

3) Açık Uçlu Görüşme Formu 
- Kelime Öğrenme Sürecine Etkileri 
- Uygulamanın En İlgi Çekici Aşaması 
- Uygulamanın En Zorlu Aşaması 
- Grupta İş Birliği Çalışması 
- Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler 
- Modeli Kullanır Mısınız? Neden? 
- Daha Önce Materyal Hazırlandı Mı? 
- Başarı Testi Sonucunun Düşük Olması 

4) Odak Grup Görüşme Kayıtları 

 
 Tablo 3.36’de gösterilen başlıklar altında yapılan içerik analiz sonrasında, veriler genel 

başlıklar altında toplanmıştır (Şekil 3.12). Şekil 3.12’de görüldüğü gibi, web-destekli durumlu 

öğrenme modeline göre materyal hazırlama ve kelime öğrenme sürecinde ve sonrasında toplanan 

nitel verilerin içerik analizi sonuçları, uygulama süreci, kelime öğrenme süreci, kelime öğretme 

süreci, ve mesleki gelişim başlıkları altında toplanmıştır.  
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Şekil 3.12: Web-destekli durumlu öğrenme modeline göre materyal hazırlama ve kelime 
öğrenme sürecinde ve sonrasında toplanan nitel verilerin içerik analizi sonuçlarının genel 
başlıkları (n=28) 

 

Uygulama süreci başlığı altında, içerik sınıf dışı iletişim, uygulama sürecinde karşılaşılan 

sorunlar ve bu sorunlara öğretmen adaylarının bulduğu çözümler,  işbirliği, web-destekli 

durumlu öğrenme modelinin değerlendirmesi ve başarı testine yönelik toplanan veriler bir araya 

getirilmiştir. Ayrıca, web-destekli durumlu öğrenme modeline göre kelime materyali 

hazırlamanın, öğretmen adaylarının kelime öğrenme süreçlerine etkisini, kelime öğretme 

süreçlerine etkisini, mesleki gelişimlerine olan etkisini ortaya koyan veriler de ayrı ayrı ilgili 

başlıklar altında analiz edilmiştir. 

Ölçek geliştirme sürecinde, faktör analizi ve tek yönlü Anova, başarı testi geliştirme 

sürecinde ise ITEMAN programı kullanılarak madde analizi yapılmıştır. Nicel verilerin analizinde 

SPSS V21, Nitel verilerin analizinde ise içerik analizi paket programları kullanılmıştır. 
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4. BULGULAR 
 

Bu bölümde, araştırma sürecinde elde edilen bulgular araştırma alt problemlerine göre 

verilmiştir.  

 

4.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Birinci alt problemle, kelime öğrenme sürecinde, web-destekli durumlu öğrenme 

ortamları hazırlayan İngilizce öğretmen adaylarının,  a) kelime öğrenmeye ilişkin akademik 

başarıları, b) durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançları ve c) 

teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güvenleri açısından erişi (son-test – ön-test) ve son-test – 

kalıcılık testi puanları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır.  

İlk olarak, deney grubunda bulunan öğretmen adaylarının kelime öğrenmeye ilişkin 

akademik başarılarının ön-test ve son-test puan ortalamaları ve son-test ve kalıcılık testi puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı incelenmiştir. Deney grubunda bulunan 

öğretmen adaylarının kelime başarı ön-test ve son-test puanları arasında anlamlı bir farkın olup 

olmadığını belirlemek için yapılan ilişkili örneklemler için t-testi sonucu Tablo 4.1’de verilmiştir.  

 
Tablo 4.1: Deney Grubu Ön Test – Son Test Başarı Puanları Arasındaki Fark   

ÖLÇÜM (BAŞARI) N X̅ S sd t p ƞ2 
Ön-Test 28 35,0714 4,70562 

27 -9,816 ,000 0,781 
Son-Test 28 47,8571 9,38760 

 
Tablo 4.1’de görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının kelime başarı testinin ön testinden 

almış oldukları puanların aritmetik ortalamasının x̄=35,07; S=4,71, son testinden almış oldukları 

puanların aritmetik ortalamasının x̄=47,86; S=9,39 olduğu görülmektedir. Aritmetik ortalamalara 

bakıldığında, deney grubunun uygulama sonrasında akademik başarısında bir artışın olduğu 

görülmektedir. Ek olarak, öğretmen adaylarının ön test puanları ile son test puanları arasında 

anlamı bir farkın (t(27)=-9,816; p=0,000<0,05) olduğu ve bu artışın son test lehine olduğu 

söylenebilir. Ayrıca, deneysel süreçte kullanılan durumlu öğrenme modelinin öğretmen 

adaylarının kelime öğrenmeleri üzerinde geniş bir etki büyüklüğüne (ƞ2=0,781>0,14) sahip 

olduğu söylenebilir. Kelime başarı ön-test – son-test puanlarında gözlenen varyansın %78’inin 

deneysel koşullarla, geri kalan %22’lik kısmının ise zaman, grup içi ve gruplar arası etkileşim, 

sınıf ortamı veya okul dışı yaşantılar gibi başka değişkenlerle açıklanabileceği söylenebilir.   

Deney grubunda bulunan öğretmen adaylarının kelime başarı son-test ve kalıcılık testi 

puanları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını yani öğrendikleri bilginin kalıcı olup 

olmadığını belirlemek için yapılan ilişkili örneklemler için t-testi sonucu Tablo 4.2’de verilmiştir. 
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Tablo 4.2: Deney Grubu Başarı Son Test – Kalıcılık Testi Arasındaki Fark   
ÖLÇÜM (BAŞARI) N X̅ S sd t p ƞ2 

Son-Test 28 47,857 9,388 
27 5,276 ,000 ,508 

Kalıcılık Testi 28 46,036 8,613 

 
Tablo 4.2’de görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının kelime başarı testinin son testinden 

almış oldukları puanların aritmetik ortalamasının x̄=47,86; S=9,39, kalıcılık testinden almış 

oldukları puanların aritmetik ortalamasının x̄=46,04; S=8,61 olduğu görülmektedir. Aritmetik 

ortalamalara bakıldığında, deney grubunun son testin uygulanmasından sekiz hafta sonra 

uygulanan kalıcılık testi sonrasında öğretmen adaylarının akademik başarılarında 1,822 puanlık 

bir düşüşün olduğu görülmektedir. Ancak, öğretmen adaylarının son test puanları ile kalıcılık 

testi puanları arasındaki bu puan düşmesinin anlamı bir fark (t(27)=5,276; p=0,000<0,05) yarattığı 

söylenebilir. Son-test ve kalıcılık testi puanları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı 

olmasına karşın, yapılan uygulamanın öğretmen adaylarının kelime öğrenme süreçlerine etkili 

olduğu söylenebilir. Çünkü deneysel süreçte kullanılan durumlu öğrenme modelinin öğretmen 

adaylarının kelime öğrenme süreçleri üzerinde geniş bir etki büyüklüğüne (ƞ2=0,508>0,14) sahip 

olduğu söylenebilir. Kelime başarı son-test – kalıcılık testi puanlarında gözlenen varyansın 

%51’inin deneysel koşullarla, geri kalan %49’luk kısmının ise zaman, grup içi ve gruplar arası 

etkileşim, sınıf ortamı veya okul dışı yaşantılar gibi başka değişkenlerle açıklanabilir.    

İkinci olarak, deney grubunda bulunan öğretmen adaylarının durumlu öğrenme ortamları 

oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançlarının ön-test ve son-test puan ortalamaları ve son-test ve 

kalıcılık testi puan ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı incelenmiştir. Deney 

grubunda bulunan öğretmen adaylarının durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-

yeterlik inançlarının ön-test ve son-test puanları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını 

belirlemek için yapılan ilişkili örneklemler için t-testi sonucu Tablo 4.3’de verilmiştir. 

 
Tablo 4.3: Deney Grubu Durumlu Öğrenme Ortamları Oluşturmaya Yönelik Öz-Yeterlik 
İnançları Ölçeği Ön Test – Son Test Arasındaki Fark 

ÖLÇÜM  
(Durumlu Öğrenme) 

N X̅ S sd t p 
ƞ2 

Ön-Test 28 201,071 19,478 
27 -4,425 ,000 ,420 

Son-Testi 28 215,000 17,951 

 
Tablo 4.3’de görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının durumlu öğrenme ortamları 

oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançları ölçeğinin ön-test uygulamasından almış oldukları 

puanların aritmetik ortalamasının x̄=201,07; S=19,48, son test uygulamasından almış oldukları 

puanların aritmetik ortalamasının x̄=215,00; S=17,95 olduğu görülmektedir. Aritmetik 

ortalamalara bakıldığında, deney grubunun uygulama sonrasında durumlu öğrenme ortamları 

oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançlarında son-test lehinde bir artışın olduğu görülmektedir. 

Öğretmen adaylarının her iki testten aldıkları puanların aritmetik ortalamalara bakıldığında, her 
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iki test ortalamalarının, ölçek ortalamasından (Ölçek(ort)=147) oldukça yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu sonuca göre, öğretmen adaylarının durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya 

yönelik öz-yeterlik inançlarının oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Ek olarak, öğretmen 

adaylarının ön-test puanları ile son-test puanları arasında anlamı bir farkın (t(27)=-4,425; 

p=0,000<0,05) olduğu ve bu artışın son test lehine olduğu söylenebilir. Ayrıca, deneysel süreçte 

kullanılan durumlu öğrenme modelinin öğretmen adaylarının durumlu öğrenme ortamları 

oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançları üzerinde geniş bir etki büyüklüğüne (ƞ2=0,420>0,14) 

sahip olduğu söylenebilir. Ölçeğin ön-test – son-test puanlarında gözlenen varyansın %42’sinin 

deneysel koşullarla, %58’inin ise zaman, sınıf ve okul dışı yaşantılar, grup içi etkileşim, bireysel 

farklılıklar gibi başka değişkenlerle açıklanabilir.  

 Deney grubunda bulunan öğretmen adaylarının durumlu öğrenme ortamları 

oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançları ölçeği son-test ve kalıcılık testi puanları arasında 

anlamlı bir farkın olup olmadığını yani uygulama sonrasında gözlenen öz-yeterlik inançlarına 

yönelik gelişimin kalıcı olup olmadığını belirlemek için yapılan ilişkili örneklemler için t-testi 

sonucu Tablo 4.4’de verilmiştir. 

 
Tablo 4.4: Deney Grubu Durumlu Öğrenme Ortamları Oluşturmaya Yönelik Öz-
Yeterlik İnançları Ölçeği Son Test – Kalıcılık Testi Arasındaki Fark  

 

ÖLÇÜM  
(Durumlu Öğrenme) 

N X̅ S sd t p 
ƞ2 

Son-Test 28 215,000 17,951 
27 -6,555 ,000 ,614 

Kalıcılık Testi 28 229,500 9,686 

 
Tablo 4.4’de görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının durumlu öğrenme ortamları 

oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançları ölçeği son testinden almış oldukları puanların aritmetik 

ortalamasının x̄=215,00; S=17,95, kalıcılık testinden almış oldukları puanların aritmetik 

ortalamasının x̄=229,50; S=9,69 olduğu görülmektedir. Aritmetik ortalamalara bakıldığında, 

deney grubunun son testin uygulanmasından sekiz hafta sonra uygulanan kalıcılık testi sonucu, 

öğretmen adaylarının durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançlarında 

uygulama sonrasında önemli oranda bir artışın olduğunu göstermektedir. Öğretmen adaylarının 

son test puanları ile kalıcılık testi puanları arasında anlamı bir farkın (t(27)=-6,555; p=0,000<0,05) 

olduğu ve bu farkın kalıcılık testi lehinde olduğu söylenebilir. Öğretmen adaylarının durumlu 

öğrenme oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançlarının olumlu yönde etkilenmesinde, deneysel 

işlem sürecinin geniş bir etkiye (ƞ2=0,614>0,14) sahip olduğu söylenebilir.  Ölçeğin son-test – 

kalıcılık test puanlarında gözlenen varyansın %61’inin deneysel koşullarla, %39’unun ise sınıf ve 

okul dışı yaşantılar, grup içi etkileşim, bireysel farklılıklar gibi başka değişkenlerle açıklanabilir.  

Üçüncü olarak, deney grubunda bulunan öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan 

bilgisi öz güvenleri (TPAB-ÖG) ön-test ve son-test puan ortalamaları ve son-test ve kalıcılık testi 
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puan ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı incelenmiştir. Deney grubunda 

bulunan öğretmen adaylarının TPAB-ÖG ön-test ve son-test puanları arasında anlamlı bir farkın 

olup olmadığını belirlemek için yapılan ilişkili örneklemler için t-testi sonucu Tablo 4.5’de 

verilmiştir. 

 
Tablo 4.5: Deney Grubu TPAB-ÖG Ölçeği Ön Test – Son Testi Arasındaki Fark   

ÖLÇÜM  
(TPAB-ÖG) 

N X̅ S sd t p 
ƞ2 

Ön-Test 28 120,607 14,977 
27 -4,134 ,000 ,388 

Son-Test 28 130,392 13,245 

 
Tablo 4.5’de verilen ilişkili örneklemler t-testi analizi sonuçlarına bakıldığında, öğretmen 

adaylarının TPAB-ÖG ölçeğinin ön testinden almış oldukları puanların aritmetik ortalamasının 

x̄=120,61; S=14,98, son testinden almış oldukları puanların aritmetik ortalamasının x̄=130,39; 

S=13,25 olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının her iki testten aldıkları puanların aritmetik 

ortalamalara bakıldığında, her iki test ortalamalarının, ölçek ortalamasından (Ölçek(ort)=90,50) 

oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre, öğretmen adaylarının TPAB-ÖG’lerinin 

oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Uygulama sonrasında elde edilen puanlarda, uygulama 

öncesinde elde edilen puanlara göre bir artışın olduğu ve öğretmen adaylarının ön test puanları 

ile son test puanları arasında anlamı bir farkın (t(27)=-4,139; p=0,000<0,05) olduğu söylenebilir. 

Ayrıca, deneysel süreçte kullanılan durumlu öğrenme modelinin öğretmen adaylarının TPAB-ÖG 

üzerinde geniş bir etki büyüklüğüne (ƞ2=0,387>0,14) sahip olduğu ifade edilebilir. Ölçeğin ön-

test – son-test puanlarında gözlenen varyansın %39’unun deneysel koşullarla açıklanabileceği, 

geri kalan % 61’inin ise sınıf ve okul dışı yaşantılar, grup içi etkileşim, bireysel farklılıklar gibi 

başka değişkenlerle açıklanabileceği sonucuna varılabilir.    

Deney grubunda bulunan öğretmen adaylarının TPAB-ÖG ölçeği son-test ve kalıcılık testi 

puanları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını yani uygulama sonrasında gözlenen öz-

güvene yönelik gelişimin kalıcı olup olmadığını belirlemek için yapılan ilişkili örneklemler için t-

testi sonucu Tablo 4.6’de verilmiştir. 

 

Tablo 4.6: Deney Grubu TPAB-ÖG Ölçeği Son Test – Kalıcılık Testi Arasındaki Fark   
ÖLÇÜM  

(TPAB-ÖG) 
N X̅ S sd t p 

ƞ2 

Son-Test 28 130,393 13,245 
27 0,233 ,818 ,002 

Kalıcılık Testi 28 129,929 12,614 

 
Tablo 4.6’da görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının TPAB-ÖG ölçeği son testinden almış 

oldukları puanların aritmetik ortalamasının x̄=130,39; S=13,25, kalıcılık testinden almış oldukları 

puanların aritmetik ortalamasının x̄=129,93; S=12,61 olduğu görülmektedir. Aritmetik 

ortalamalara bakıldığında, deney grubunun son testin uygulanmasından sekiz hafta sonra 
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uygulanan kalıcılık testi sonrasında TPAB-ÖG puanlarında çok az bir düşüşün olduğu 

görülmektedir. Öğretmen adaylarının son test puanları ile kalıcılık testi puanları arasında 

gözlenen bu küçük farkın anlamlı (t(27)=0,233; p=0,818>0,05) olmadığı söylenebilir. Her iki testin 

arasındaki farkın anlamlı olmaması, deney grubunda bulunan öğretmen adaylarının, deneysel 

işlem süreci sonrasında TPAB-ÖG’de bir gelişme olmadığının ancak neredeyse sabit kaldığının bir 

göstergesi olabilir. Ayrıca, deneysel işlem sonrası sürecin öğretmen adaylarının TPAB-ÖG’lerinin 

değişiminde çok küçük bir etkiye (ƞ2=0,002<0,14) sahip olduğu söylenebilir.  Bir başka ifadeyle, 

öğretmen adaylarının deneysel işlem sürecinde TPAB bilgilerini geliştirdikleri ve kazanım haline 

dönüştürdükleri yorumu yapılabilir. 

 

4.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

İkinci alt problemle, kelime öğrenme sürecinde, sunuş yoluyla (expository teaching) 

öğretim ortamları hazırlayan İngilizce öğretmen adaylarının,  a) kelime öğrenmeye ilişkin 

akademik başarıları, b) durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançları ve 

c) teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güvenleri açısından erişi (son-test – ön-test) - sontest – 

kalıcılık puanları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. 

İlk olarak, kontrol grubunda bulunan öğretmen adaylarının kelime öğrenmeye ilişkin 

akademik başarılarının ön-test ve son-test puan ortalamaları ve son-test ve kalıcılık testi puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı incelenmiştir.  Kontrol grubunda bulunan 

öğretmen adaylarının kelime başarı ön-test ve son-test puanları arasında anlamlı bir farkın olup 

olmadığını belirlemek için yapılan ilişkili örneklemler için t-testi sonucu Tablo 4.7’de verilmiştir. 

 

Tablo 4.7: Kontrol Grubu Kelime Ön Test – Son Test Başarı Puanları Arasındaki Fark  
ÖLÇÜM  

(BAŞARI) 
N X̅ S sd t p 

ƞ2 

Ön-Test 28 35,714 6,638 
27 -4,885 ,000 ,469 

Son-Test 28 46,214 10,232 

 
Tablo 4.7’de görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının kelime başarı testinin ön testinden 

almış oldukları puanların aritmetik ortalamasının x̄=35,71; S=6,64, son testinden almış oldukları 

puanların aritmetik ortalamasının x̄=46,21; S=10,23 olduğu görülmektedir. Aritmetik 

ortalamalara bakıldığında, kontrol grubunun uygulama sonrasında akademik başarısında bir 

artışın olduğu görülmektedir.  Ayrıca, öğretmen adaylarının ön test puanları ile son test puanları 

arasında anlamı bir farkın (t(27)=-4,885; p=0,000<0,05) olduğu ve bu artışın son test lehine olduğu 

söylenebilir. Buna ek olarak, kontrol grubunda kullanılan sunuş yoluyla öğretim modelinin 

öğretmen adaylarının kelime öğrenmeleri üzerinde geniş bir etki büyüklüğüne (ƞ2=0,469>0,14) 

sahip olduğu söylenebilir. Kelime başarı ön-test – son-test puanlarında gözlenen varyansın 
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%47’sinin sunuş yoluyla öğretim modelinin kullanılmasıyla, geri kalan %53’lük kısmının ise 

zaman, grup içi ve gruplar arası etkileşim, sınıf ortamı veya okul dışı yaşantılar, farklı öğrenme 

stratejilerini kullanmaları gibi başka değişkenlerle açıklanabilir.   

Kontrol grubunda bulunan öğretmen adaylarının kelime başarı son-test ve kalıcılık testi 

puanları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını yani öğrendikleri bilginin kalıcı olup 

olmadığını belirlemek için yapılan ilişkili örneklemler için t-testi sonucu Tablo 4.8’de verilmiştir. 

 

Tablo 4.8: Kontrol Grubu Başarı Son Test – Kalıcılık Testi Arasındaki Fark   
ÖLÇÜM (BAŞARI) N X̅ S sd t p ƞ2 

Son-Test 28 46,214 10,232 
27 6,780 ,000 ,630 

Kalıcılık Testi 28 38,714 7,610 

 
Tablo 4.8’de görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının kelime başarı testinin son testinden 

almış oldukları puanların aritmetik ortalamasının x̄=46,21; S=10,23, kalıcılık testinden almış 

oldukları puanların aritmetik ortalamasının x̄=38,71; S=7,61 olduğu görülmektedir. Aritmetik 

ortalamalara bakıldığında, kontrol grubunun son testin uygulanmasından sekiz hafta sonra 

uygulanan kalıcılık testi sonrasında öğretmen adaylarının akademik başarılarında 7,50 puanlık 

bir düşüşün olduğu görülmektedir. Ayrıca, öğretmen adaylarının son test puanları ile kalıcılık 

testi puanları arasındaki bu puan düşmesinin anlamlı bir fark (t(27)=6,780; p=0,000<0,05) 

yarattığı söylenebilir. Son-test ve kalıcılık testi puanları arasındaki bu fark kontrol grubunda 

bulunan öğretmen adaylarının, uygulama sürecinde öğrenmiş oldukları kelimeleri uzun bir süre 

sonra unutmaya başladıklarının bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Buna rağmen, uygulama 

sürecinde kullanılan sunuş yoluyla öğretim modelinin öğretmen adaylarının kelime 

öğrenmelerinde geniş bir etki büyüklüğüne (ƞ2=0,630>0,14) sahip olduğu söylenebilir.  

İkinci olarak, kontrol grubunda bulunan öğretmen adaylarının durumlu öğrenme 

ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançlarının ön-test ve son-test puan ortalamaları ve 

son-test ve kalıcılık testi puan ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı 

incelenmiştir. Kontrol grubunda bulunan öğretmen adaylarının durumlu öğrenme ortamları 

oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançlarının ön-test ve son-test puanları arasında anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan ilişkili örneklemler için t-testi sonucu Tablo 4.9’da 

verilmiştir. 

 

Tablo 4.9: Kontrol Grubu Durumlu Öğrenme Ortamları Oluşturmaya Yönelik Öz-Yeterlik 
İnançları Ölçeği Ön Test – Son Test Arasındaki Fark 

ÖLÇÜM  
(Durumlu Öğrenme) 

N X̅ S sd t p 
ƞ2 

Ön-Test 28 196,714 22,544 
27 -2,778 ,010 ,222 

Son-Testi 28 210,500 21,433 
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Tablo 4.9’de görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının durumlu öğrenme ortamları 

oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançları ölçeğinin ön-test uygulamasından almış oldukları 

puanların aritmetik ortalamasının x̄=196,71; S=22,54, son test uygulamasından almış oldukları 

puanların aritmetik ortalamasının x̄=210,50; S=21,43 olduğu görülmektedir. Aritmetik 

ortalamalara bakıldığında, kontrol grubunun uygulama sonrasında durumlu öğrenme ortamları 

oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançlarında son-test lehinde bir artışın olduğu görülmektedir. 

Öğretmen adaylarının her iki testten aldıkları puanların aritmetik ortalamalara bakıldığında, her 

iki test ortalamalarının, ölçek ortalamasından (Ölçek(ort)=147) oldukça yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu sonuca göre, öğretmen adaylarının durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya 

yönelik öz-yeterlik inançlarının oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Ek olarak, öğretmen 

adaylarının ön-test puanları ile son-test puanları arasında anlamı bir farkın (t(27)=-2,778; 

p=0,000<0,05) olduğu ve bu artışın son test lehine olduğu ve ön-test – son-test puanlarında 

gözlenen varyansın (ƞ2=0,222>0,14)  %22’sini açıkladığı söylenebilir. Ayrıca, kontrol grubunda 

bulunan öğretmen adaylarının durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik 

inançlarının yüksek çıkmasını %78 oranında sınıf ve okul dışı yaşantılar, deney grubunda 

bulunan öğretmen adaylarıyla deney grubunda yapılan uygulama hakkında konuşmaları gibi 

başka değişkenler etkilemiş olabilir. 

Kontrol grubunda bulunan öğretmen adaylarının durumlu öğrenme ortamları 

oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançları ölçeği son-test ve kalıcılık testi puanları arasında 

anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan ilişkili örneklemler için t-testi sonucu 

Tablo 4.10’da verilmiştir. 

 

Tablo 4.10: Kontrol Grubu Durumlu Öğrenme Ortamları Oluşturmaya Yönelik Öz-Yeterlik 
İnançları Ölçeği Son Test – Kalıcılık Testi Arasındaki Fark  

ÖLÇÜM  
(Durumlu Öğrenme) 

N X̅ S sd t p 
ƞ2 

Son-Test 28 210,500 21,433 
27 3,489 ,002 ,311 

Kalıcılık Testi 28 196,607 8,504 

 
Tablo 4.10’da görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının durumlu öğrenme ortamları 

oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançları ölçeği son testinden almış oldukları puanların aritmetik 

ortalamasının x̄=210,50; S=21,43, kalıcılık testinden almış oldukları puanların aritmetik 

ortalamasının x̄=196,61; S=8,50 olduğu görülmektedir. Aritmetik ortalamalara bakıldığında, 

deney grubunun son testin uygulanmasından sekiz hafta sonra uygulanan kalıcılık testi sonucu, 

öğretmen adaylarının durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançlarında 

uygulama sonrasında önemli oranda bir düşmenin olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, 

öğretmen adaylarının son test puanları ile kalıcılık testi puanları arasında anlamı bir farkın 

(t(27)=3,489; p=0,002<0,05) olduğu ve bu farkın son-test lehinde olduğu söylenebilir. Ayrıca, 
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kalıcılık testi puanlarının aritmetik ortalamasının ön-test puanlarının aritmetik ortalamasıyla 

(X̅öntest=196,71) neredeyse aynı olması, sekiz haftalık bir süreç sonrasında öğretmen adaylarının 

durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançlarındaki değişimin kalıcı 

olmadığının bir göstergesi olabilir.  

Üçüncü olarak, kontrol grubunda bulunan öğretmen adaylarının TPAB-ÖG ölçeği ön-test 

ve son-test puan ortalamaları ve son-test ve kalıcılık testi puan ortalamaları arasında anlamlı bir 

farkın olup olmadığı incelenmiştir. Kontrol grubunda bulunan öğretmen adaylarının TPAB-ÖG 

ölçeği ön-test ve son-test puanları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için 

yapılan ilişkili örneklemler için t-testi sonucu Tablo 4.11’de verilmiştir. 

 

Tablo 4.11: Kontrol Grubu TPAB-ÖG Ölçeği Ön Test – Son Testi Arasındaki Fark   
ÖLÇÜM  

(TPAB-ÖG) 
N X̅ S sd t p 

ƞ2 

Ön-Test 28 116,750 15,780 
27 -2,638 ,014 ,205 

Son-Test 28 124,464 13,268 

 
Tablo 4.11’de verilen ilişkili örneklemler t-testi analizi sonuçlarına bakıldığında, 

öğretmen adaylarının TPAB-ÖG ölçeğinin ön testinden almış oldukları puanların aritmetik 

ortalamasının x̄=116,75; S=15,78, son testinden almış oldukları puanların aritmetik 

ortalamasının x̄=124,46; S=13,26 olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının her iki testten 

aldıkları puanların aritmetik ortalamalara bakıldığında, her iki test ortalamalarının, ölçek 

ortalamasından (Ölçek(ort)=90,50) yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre, öğretmen 

adaylarının TPAB-ÖG’lerinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Uygulama sonrasında elde 

edilen puanlarda, uygulama öncesinde elde edilen puanlara göre bir artışın olduğu ve öğretmen 

adaylarının ön test puanları ile son test puanları arasında anlamı bir farkın (t(27)=-2,638; 

p=0,014<0,05) olduğu söylenebilir. Ayrıca, uygulama sürecinde kullanılan sunuş yoluyla öğretim 

modelinin öğretmen adaylarının TPAB-ÖG üzerinde geniş bir etki büyüklüğüne (ƞ2=0,205>0,14) 

sahip olduğu ifade edilebilir. Ölçeğin ön-test – son-test puanlarında gözlenen varyansın %21’i 

uygulama koşullarıyla açıklanabileceği, geri kalan % 79’unun ise sınıf ve okul dışı yaşantılar, grup 

içi etkileşim, bireysel farklılıklar gibi başka değişkenlerle açıklanabileceği sonucuna varılabilir.    

Kontrol grubunda bulunan öğretmen adaylarının TPAB-ÖG ölçeği son-test ve kalıcılık 

testi puanları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan ilişkili 

örneklemler için t-testi sonucu Tablo 4.12’de verilmiştir. 

 

Tablo 4.12: Kontrol Grubu TPAB-ÖG Ölçeği Son Test – Kalıcılık Testi Arasındaki Fark  
ÖLÇÜM  

(TPAB-ÖG) 
N X̅ S sd t p 

ƞ2 

Son-Test 28 124,464 13,268 
27 0,046 ,963 ,000 

Kalıcılık Testi 28 124,321 9,941 
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Tablo 4.12’da görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının TPAB-ÖG ölçeği son testinden almış 

oldukları puanların aritmetik ortalamasının x̄=124,46; S=13,27, kalıcılık testinden almış oldukları 

puanların aritmetik ortalamasının x̄=124,32; S=9,94 olduğu görülmektedir. Aritmetik 

ortalamalara bakıldığında, deney grubunun son testin uygulanmasından sekiz hafta sonra 

uygulanan kalıcılık testi sonrasında TPAB-ÖG puanlarında anlamlı bir değişimin (t(27)=0,233; 

p=0,818>0,05) olmadığı neredeyse aynı kaldığı söylenebilir. Ayrıca, uygulama sonrası sürecin 

öğretmen adaylarının TPAB-ÖG’lerinin değişiminde bir etkiye (ƞ2=0,002<0,14) sahip olmadığı 

söylenebilir.  Bir başka ifadeyle, öğretmen adaylarının deneysel işlem sürecinde TPAB bilgilerini 

geliştirdikleri ve kazanım haline dönüştürdükleri yorumu yapılabilir. 

 

4.3. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 
 

Üçüncü alt problemle, kelime öğrenme sürecinde, web-destekli durumlu öğrenme 

ortamları hazırlayan İngilizce öğretmen adayları ile sunuş yoluyla (expository teaching) 

öğretim ortamları hazırlayan İngilizce öğretmen adaylarının, a) kelime öğrenmeye ilişkin 

akademik başarıları, b) durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançları ve 

c) teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güvenleri açısından öntest, sontest ve kalıcılık puanları 

arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır.  

İlk olarak, kelime öğrenme sürecinde, web-destekli durumlu öğrenme ortamları 

hazırlayan İngilizce öğretmen adayları ile sunuş yoluyla (expository teaching) öğretim 

ortamları hazırlayan İngilizce öğretmen adaylarının, kelime öğrenmeye ilişkin akademik 

başarıları açısından ön-test, son-test ve kalıcılık testi puanları arasında anlamlı bir farkın olup 

olmadığı incelenmiştir. Öğretmen adaylarının kelime öğrenmeye ilişkin akademik başarıları 

açısından kelime başarı testinden aldıkları ön test, son test ve kalıcılık testi ortalama puan ve 

standart sapma değerleri Tablo 4.13’de verilmiştir. 

 

Tablo 4.13: Kelime Başarı Testi Ön Test, Son Test ve Kalıcılık Testi Ortalama ve Standart 
Sapma Değerleri 

Kelime Başarı Testi 
Deney Grubu  

(Durumlu Öğrenme) 
Kontrol Grubu  

(Sunuş Yoluyla Öğretim) 
N x̄ S N x̄ S 

Ön-Test 28 35,071 4,706 28 35,714 6,638 
Son-Test 28 47,857 9,388 28 46,214 10,232 
Kalıcılık Testi 28 46,036 8,613 28 38,714 7,610 

 

Tablo 4.13’de görüldüğü üzere, durumlu öğrenme ortamında durumlu öğrenme modeline 

göre kelime materyali hazırlayan öğretmen adaylarının başarı testi ortalama puanı deneysel 

işlem sonrasında x̄(ön)=35,07’den, x̄(son)=47,86’ya çıkmış, deneysel işlemden sekiz hafta sonra ise 

x̄(kalıcılık)=46,04’e düşmüştür. Sunuş yoluyla öğretim modeline göre kelime materyali hazırlayan 
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öğretmen adaylarının aynı ortalama puanları sırasıyla x̄(ön)=35,71, x̄(son)=43,21 ve 

x̄(kalıcılık)=38,71’dir. Buna göre hem durumlu öğrenme modeline göre hem de sunuş yoluyla 

öğretim modeline göre materyal hazırlayan öğretmen adaylarının kelime başarılarında son test 

sonuçlarına göre bir artış gözlenirken, kalıcılık testi sonuçlarında ise bir düşüşün olduğu 

söylenebilir. 

İki ayrı işleme maruz kalan öğretmen adaylarının kelime başarı testi sonuçlarında 

deneysel işlem öncesine göre deneysel işlem sonrasında gözlenen söz konusu değişimlerin 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine ilişkin karışık ölçümler için ANOVA analizi sonuçları 

Tablo 4.14’de verilmiştir. 

 

Tablo 4.14: Kelime Başarı Testi Ön-Test, Son-Test ve Kalıcılık Testi Puanlarının ANOVA Testi 
Sonuçları 

Varyansın Kaynağı 
Tip III Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 
Ortalaması 

F p 
Kısmi 

ƞ2 
Grupiçi 7319,333 112         
Başarı (Ön-Test - Son-Test - Kalıcılık) 3845,869 2 1922,935 69,166 ,000 ,562 
Grup*Başarı 470,869 2 235,435 8,468 ,000 ,136 
Hata 3002,595 108 27,802       
Gruplar arası 7880,946 55         
Grup (Deney - Kontrol) 323,149 1 323,149 2,309 ,134 ,041 
Hata 7557,798 54 139,959       
Toplam 15200,280 167         

 
ANOVA testi sonuçları (Tablo 4.14) incelendiğinde, iki ayrı yönteme göre kelime öğrenme 

materyali hazırlayan öğretmen adaylarının akademik başarı düzeylerinin deney öncesinden 

sonrasına farklılık gösterdiği (F(2, 108)=69,166, p<0,05) söylenebilir. Bir başka ifadeyle, her iki 

grupta bulunan bireylerin üç ölçümden aldıkları puanların farklı olduğu ve her iki yöntemin de 

geniş bir etki büyüklüğüne (ƞ2=0,562>0,14) sahip olduğu ifade edilebilir. Ölçeğin üç ölçümden 

elde edilen puanlarda varyansın %56’sının uygulama koşullarıyla açıklanabileceği, geri kalan % 

34’ünün ise sınıf ve okul dışı yaşantılar, grup içi etkileşim, bireysel farklılıklar gibi başka 

değişkenlerle açıklanabileceği sonucuna varılabilir.  Gruplar arası bir farklılığın olup olmadığına 

bakıldığında ise, deney grubunun ön-test, son-test ve kalıcılık testi puanları ortalaması ile kontrol 

grubunun ön-test, son-test ve kalıcılık testi puanları ortalaması arasında anlamlı bir farkın (F(1, 

54)=2,309, p=0,134>0,05) olmadığı söylenebilir. Ancak, ikili karşılaştırmalar tablosuna (Tablo 

4.15) ve deney ve kontrol grubu başarı testi ölçüm ortalamaları grafiğine (Grafik 4.1) 

bakıldığında, ölçümler arası farklılığın olduğu görülmektedir.   

Tablo 4.15’de verilen ikili karşılaştırmalara bakıldığında, son-test puanlarının ön-test ve 

kalıcılık testi puanlarına göre daha yüksek olduğu ve ortalama puanlar arasındaki farklılıkların 

anlamlı (p<0,05) olduğu söylenebilir. Ön-test ile son-test ortalama puanları arasında son test 

lehine 11,64 puan farklılık gözlenirken, son-test ile kalıcılık testi ortalama puanları arasında bu 

farkın yine son test lehinde 4,66 puan olduğu görülmüştür. 
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Tablo 4.15: Kelime Başarı Testi Ön-Test, Son-Test ve Kalıcılık Testi Puan Ortalamalarının 
İkili Karşılaştırmaları 

(I) Başarı x̄ Farkı (I-J) sh p 
95% Güven Aralığı  

En Düşük En Yüksek 
1 2 -11,643* 1,257 ,000 -14,748 -8,538 

3 -6,982* 1,031 ,000 -9,531 -4,434 
2 1 11,643* 1,257 ,000 8,538 14,748 

3 4,661* ,579 ,000 3,229 6,092 
3 1 6,982* 1,031 ,000 4,434 9,531 

2 -4,661* ,579 ,000 -6,092 -3,229 

 
Grafik 4.1’de, deney ve kontrol gruplarının başarı testi ön-test, son-test ve kalıcılık testi 

ölçümlerinde almış oldukları puan ortalamaları gösterilmiştir. Her iki grubun ön-test ve son-

testten almış oldukları puanların ortalama puanlarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. 

Fakat, kalıcılık testi ortalama puanlarında (x̄ (Deney)=46,036; x̄ (Kontrol)=38,714), yaklaşık 7,4 puanlık 

bir farkın olduğu ve bu farkın ise deney grubu lehinde olduğu söylenebilir. Bir başka ifadeyle, 

deney grubunda uygulanann işlemin, kontrol grubunda kullanılan işleme göre daha etkili olduğu 

ve deneysel işlem sürecinde verilen hedef kelimeleri, deney grubunda bulunan öğretmen 

adaylarının sekiz haftalık bir aradan sonra daha fazla hatırladıkları yani uygulamanın kalıcı 

öğrenmeyi sağladığı söylenebilir.   

 
Grafik 4.1: Deney ve Kontrol Grubu Başarı Testi Ölçüm Ortalamaları Grafiği 

  

 İkinci olarak, kelime öğrenme sürecinde, web-destekli durumlu öğrenme ortamları 

hazırlayan İngilizce öğretmen adayları ile sunuş yoluyla (expository teaching) öğretim 

ortamları hazırlayan İngilizce öğretmen adaylarının, durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya 

yönelik öz-yeterlik inançları açısından ön-test, son-test ve kalıcılık testi puanları arasında anlamlı 

bir farkın olup olmadığı incelenmiştir. Öğretmen adaylarının durumlu öğrenme ortamları 

oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançları ölçeğinden aldıkları ön test, son test ve kalıcılık testi 

ortalama puan ve standart sapma değerleri Tablo 4.16’de verilmiştir. 
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Tablo 4.16: Durumlu Öğrenme Ortamları Oluşturmaya Yönelik Öz-Yeterlik İnançları Ölçeği Ön 
Test, Son Test ve Kalıcılık Testi Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Durumlu Öğrenme 
Deney Grubu  Kontrol Grubu  

N x̄ S N x̄ S 
Ön-Test 28 201,071 19,478 28 196,714 22,544 
Son-Test 28 215,000 17,951 28 210,500 21,433 
Kalıcılık Testi 28 229,500 9,686 28 196,607 8,504 

 
Tablo 4.16’da, durumlu öğrenme ortamında durumlu öğrenme modeline göre kelime 

materyali hazırlayan öğretmen adaylarının durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-

yeterlik inançları puan ortalamaları deneysel işlem sonrasında x̄(ön)=201,07’den, x̄(son)=251,00’e 

çıkmış, deneysel işlemden sekiz hafta sonra ise x̄(kalıcılık)=229,50’ye yükseldiği görülmektedir. 

Sunuş yoluyla öğretim modeline göre kelime materyali hazırlayan öğretmen adaylarının aynı 

ortalama puanları sırasıyla x̄(ön)=196,71, x̄(son)=210,50 ve x̄(kalıcılık)=196,61’dir. Kontrol grubunda 

bulunan öğretmen adaylarının durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik 

inançları puan ortalamaları deneysel işlem sonrasında yaklaşık 19 puanlık bir artış göstermesine 

rağmen, uygulamadan sekiz hafta sonra uygulanan kalıcılık testi sonucunda, öğretmen 

adaylarının ölçekten almış oldukları puanların ortalaması ön-testten almış oldukları puan 

ortalamasına gerilediği görülmüştür. 

İki ayrı işleme maruz kalan öğretmen adaylarının kelime başarı testi sonuçlarında 

deneysel işlem öncesine göre deneysel işlem sonrasında gözlenen söz konusu değişimlerin 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine ilişkin karışık ölçümler için ANOVA analizi sonuçları 

Tablo 4.17’de verilmiştir. 

 

Tablo 4.17: Durumlu Öğrenme Ortamları Oluşturmaya Yönelik Öz-Yeterlik İnançları Ölçeği Ön-
Test, Son-Test ve Kalıcılık Testi Puanlarının ANOVA Testi Sonuçları 

Varyansın Kaynağı 
Tip III Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 
Ortalaması 

F p 
Kısmi 

ƞ2 
Grupiçi 36470,667 112         
Durumlu Öğrenme  (Ön-Test - Son-Test - 
Kalıcılık) 

7329,250 2 3664,625 18,341 ,000 ,254 

Durumlu Öğrenme * Grup 7562,155 2 3781,077 18,924 ,000 ,259 

Hata 21579,262 108 199,808       

Gruplar arası 36109,280 55         

Grup (Deney - Kontrol) 8134,292 1 8134,292 15,702 ,000 ,225 

Hata 27974,988 54 518,055       

Toplam 72509,947 167         

 

ANOVA testi sonuçları(Tablo 4.17) incelendiğinde, iki ayrı yönteme göre kelime öğrenme 

materyali hazırlayan öğretmen adaylarının durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-

yeterlik inançlarında deneysel işlem öncesinden sonrasına farklılık gösterdiği (F(2, 108)=18,341, 

p<0,05) söylenebilir. Bir başka ifadeyle, her iki grupta bulunan öğretmen adaylarının durumlu 

öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançlarına yönelik üç ölçümden aldıkları 

puanların farklı olduğu ve geniş bir etki büyüklüğüne (ƞ2=0,254>0,14) sahip olduğu ifade 
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edilebilir. Ölçeğin üç ölçümden elde edilen puanlarda varyansın %25,4’ünün uygulama 

koşullarıyla açıklanabileceği, geri kalan % 74,6’sının ise sınıf ve okul dışı yaşantılar, grup içi 

etkileşim, bireysel farklılıklar gibi başka değişkenlerle açıklanabileceği sonucuna varılabilir.   

Gruplar arası bir farklılığın olup olmadığına bakıldığında ise, deney grubunun ön-test, 

son-test ve kalıcılık testi puanları ortalaması ile kontrol grubunun ön-test, son-test ve kalıcılık 

testi puanları ortalaması arasında anlamlı bir farkın (F(1, 54)=8134,292, p=0,000<0,05) olduğu 

görülmüştür. Ayrıca, bu farkın deney grubu lehinde olduğu söylenebilir (Grafik 4.2).  

Grafik 4.2’de görüldüğü gibi, deney ve kontrol gruplarının durumlu öğrenme ortamları 

oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançları ölçeği ön-test, son-test ve kalıcılık testi ölçümlerinden 

almış oldukları puan ortalamaları gösterilmiştir. Her iki grubun ön-test ve son-testten almış 

oldukları puanların ortalama puanlarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. Fakat kalıcılık 

testi ortalama puanlarına (x̄ (Deney)=229,500; x̄ (Kontrol)=196,607) bakıldığında, deney grubunda 

bulunan öğretmen adaylarının durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik 

inançları puanlarının doğrusal bir artış göstermesine karşın, kontrol grubunda bulunan öğretmen 

adaylarının durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançları puanlarının 

ön-testten almış oldukları puanların ortalamalarına gerilediği görülmektedir. Deney grubunun 

deneysel işlem sürecinde yaptıkları uygulamaya yönelik öz-yeterlik inançlarının deneysel işlem 

sonrasında bile arttığı ve durumlu öğrenme ortamları oluşturma konusunda öz-yeterliklerinin 

arttığı söylenebilir.  

 

 
Grafik 4.2: Deney ve Kontrol Grubu Durumlu Öğrenme Ortamları Oluşturmaya Yönelik Öz-
Yeterlik İnançları Ölçeği Ölçüm Ortalama Puanlarının Grafiği 

 

Üçüncü olarak, kelime öğrenme sürecinde, web-destekli durumlu öğrenme ortamları 

hazırlayan İngilizce öğretmen adayları ile sunuş yoluyla (expository teaching) öğretim 

ortamları hazırlayan İngilizce öğretmen adaylarının, teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güvenleri 

açısından ön-test, son-test ve kalıcılık testi puanları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı 
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incelenmiştir. Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güvenleri ölçeğinden 

aldıkları ön test, son test ve kalıcılık testi ortalama puan ve standart sapma değerleri Tablo 

4.18’de verilmiştir. 

 

Tablo 4.18: TPAB-ÖG Ölçeği Ön Test, Son Test ve Kalıcılık Testi Ortalama ve Standart Sapma 
Değerleri 

TPAB-ÖG Ölçeği 
Deney Grubu  Kontrol Grubu  

N x̄ S N x̄ S 
Ön-Test 28 120,607 14,977 28 116,750 15,780 
Son-Test 28 130,393 13,245 28 124,464 13,267 
Kalıcılık Testi 28 129,929 12,614 28 124,321 9,941 

 
Tablo 4.18’de verilen ortalamalara bakıldığında, durumlu öğrenme ortamında durumlu 

öğrenme modeline göre kelime materyali hazırlayan öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik 

alan bilgisi öz güven ölçeği puan ortalamaları deneysel işlem sonrasında x̄(ön)=120,61’den, 

x̄(son)=130,40’a yükselmesine rağmen, deneysel işlemden sekiz hafta sonra ise x̄(kalıcılık)=129,93’e 

gerilemiştir. Sunuş yoluyla öğretim modeline göre kelime materyali hazırlayan öğretmen 

adaylarının TPAB-ÖG ölçeği ortalama puanları, aynı şekilde, uygulama sonrasında 

x̄(ön)=116,75’den, x̄(son)=124,46’ya yükselmiş, ancak son-test ile kalıcılık testi arasında geçen 

sürede ise x̄(kalıcılık)=124,321’’e düşmüştür. Genel olarak, her iki grubun TPAB-ÖG ölçeğinden almış 

oldukları puanların deneysel uygulama sürecinde aynı oranda yükselirken, uygulama sonrasında 

aynı oranda düştüğü söylenebilir.   

İki ayrı işleme maruz kalan öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi öz 

güven ölçeği sonuçlarında deneysel işlem öncesine göre deneysel işlem sonrasında gözlenen söz 

konusu değişimlerin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine ilişkin karışık ölçümler için 

ANOVA analizi sonuçları Tablo 4.19’da verilmiştir. 

 
Tablo 4.19: TPAB-ÖG Ölçeği Ön-Test, Son-Test ve Kalıcılık Testi Puanlarının ANOVA Testi 
Sonuçları 

Varyansın Kaynağı 
Tip III Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 
Ortalaması 

F p Kısmi ƞ2 

Grupiçi 13540,000 112         
TPAB-ÖG(Ön-Test - Son-Test 
- Kalıcılık) 

2762,607 2 1381,304 13,895 ,000 ,205 

TPAB-ÖG * Grup 34,798 2 17,399 ,175 ,840 ,003 
Hata 10736,595 108 99,413       
Gruplar arası 36109,280 55         
Grup (Deney - Kontrol) 1105,720 1 1105,720 3,228 ,078 ,056 
Hata 18496,940 54 342,536       
Toplam 19602,66 167         

 

Tablo 4.19’da verilen ANOVA sonuçları doğrultusunda, iki ayrı yönteme göre kelime 

öğrenme materyali hazırlayan öğretmen adaylarının TPAB-ÖG düzeylerinin deney öncesinden 

sonrasına anlamlı farklılık gösterdiği (F(1, 54)=13,895, p<0,05) söylenebilir. Bir başka ifadeyle, her 
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iki grupta bulunan öğretmen adaylarının TPAB-ÖG’ye yönelik üç ölçümden aldıkları puanların 

farklı olduğu ve geniş bir etki büyüklüğüne (ƞ2=0,205>0,14) sahip olduğu ifade edilebilir. Ölçeğin 

üç ölçümden elde edilen puanlarda varyansın %20,5’inin uygulama koşullarıyla açıklanabileceği, 

geri kalan % 79,5’inin ise sınıf ve okul dışı yaşantılar, grup içi etkileşim, bireysel farklılıklar gibi 

başka değişkenlerle açıklanabileceği sonucuna varılabilir. Gruplar arası bir farklılığın olup 

olmadığına bakıldığında ise, deney grubunun ön-test, son-test ve kalıcılık testi puanları 

ortalaması ile kontrol grubunun ön-test, son-test ve kalıcılık testi puanları ortalaması arasında 

anlamlı bir farkın (F(1, 54)=3,228, p=0,078>0,05) olmadığı söylenebilir.  

İkili karşılaştırmalar tablosuna (Tablo 4.20) ve deney ve kontrol grubu TPAB-ÖG ölçeği 

ölçüm ortalamaları grafiğine (Grafik 4.3) bakıldığında, her iki grupta da ön-test ve son test ile 

kalıcılık testi arasında son-test ve kalıcılık testi lehinde anlamlı bir farkın olduğu, son test ile 

kalıcılık testi arasında anlamlı bir farkın bulunmadığı vurgulanabilir.    

 
Tablo 4.20: TPAB-ÖG Ölçeği Ön-Test, Son-Test ve Kalıcılık Testi Puan Ortalamalarının İkili 
Karşılaştırmaları 

(I) Başarı x̄ Farkı (I-J) sh p 
95% Güven Aralığı  

En Düşük En Yüksek 
1 2 -8,750* 1,881 ,000 -13,398 -4,102 

3 -8,446* 1,932 ,000 -13,220 -3,672 
2 1 8,750* 1,881 ,000 4,102 13,398 

3 ,304 1,838 1,000 -4,239 4,846 
3 1 8,446* 1,932 ,000 3,672 13,220 

2 -,304 ,1,838 1,000 -4,846 4,239 

 

 
Grafik 4.3: Deney ve Kontrol Grubu TPAB-ÖG Ölçeği Ölçüm Ortalama Puanlarının Grafiği 

 
Deney ve kontrol grubu TPAB-ÖG ölçeği ölçüm ortalama puanları grafiğine bakıldığında 

(Grafik, 4.3), uygulama sürecinde öğretmen adaylarının TPAB öz güvenlerinin attığı 

görülmektedir. Fakat sekiz haftalık aradan sonra tekrar uygulanan kalıcılık testi puanlarına göre, 

her iki grupta bulunan öğretmen adaylarının TPAB-ÖG’lerinde bir artış ya da düşüşün 

gözlenmediği, güven seviyelerini neredeyse aynı tutukları söylenebilir. 
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4.4. Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Dördüncü alt problemle, İngilizce öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi 

öz güvenleri ile durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançlarının, kelime 

öğrenmeye ilişkin akademik başarılarını yordama gücünün olup olmadığını ortaya koymak 

amaçlanmıştır.  

Durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançları ve teknolojik 

pedagojik alan bilgisi öz güvenleri değişkenlerinin, akademik başarıyı yordamasına ilişkin 

regresyon analizi sonuçları Tablo 4.21’de verilmiştir. 

 
Tablo 4.21: Akademik Başarı Regresyon Analizi Sonuçları 
DEĞİŞKEN B SH β t p ikili r kısmi r 
Sabit 0,290 14,687  0,020 ,984   
Durumlu Öğr. 0,184 0,065 0,392 2,826 ,007 ,405 ,355 
TPAB-ÖG 0,023 0,106 0,030 0,216 ,830 ,197 ,027 

 R= 0,406 R2= 0,165 F(2,53)= 5,225 p= 0,008    
BAŞARI = 0,290 + (0,184*Durumlu Öğrenme + 0,023*TPAB-ÖG) 

 
Durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançları ile teknolojik 

pedagojik alan bilgisi öz güven değişkenleri, öğretmen adaylarının akademik başarıları ile anlamlı 

bir ilişki (R= 0,406, R2= 0,165, p=0,008<0,05) gözlemlenmiştir. Ancak, adı geçen değişkenlerden 

sadece durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik algılarının anlamlı bir 

yordayıcı olduğu (B=0,184; p=0,007<0,05), diğer değişkenin ise anlamlı olmadığı yani bir etkisin 

olmadığı söylenebilir. Durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançları, 

akademik başarının %16,5’ini açıklamaktadır. Regresyon analizi sonucuna göre, akademik 

başarıyı yordayan regresyon denklemi şu şekildedir:  

BAŞARI = 0,290 + (0,184*Durumlu Öğrenme + 0,023*TPAB-ÖG) 

Bu denkleme göre, durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançları 

seviyesinde 0,184’luk bir artış, akademik başarı seviyesinde bir birimlik bir artışa neden olduğu 

söylenebilir. Ancak, TPAB-ÖG’ni başarı seviyesindeki artışa çok küçük oranda bir etkisi olduğu 

söylenebilir.  

Akademik başarı ve teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güvenleri değişkenlerine göre 

durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançlarını yordamasına ilişkin 

regresyon analizi sonuçları Tablo 4.22’de verilmiştir.  Akademik başarıları ile teknolojik 

pedagojik alan bilgisi öz güven değişkenleri, öğretmen adaylarının durumlu öğrenme ortamları 

oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançları ile anlamlı bir ilişki vermiştir (R= 0,537, R2= 0,289, 

p=0,000<0,05). Adı geçen iki değişken birlikte, durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik 

öz-yeterlik inançları toplam varyansın %29’unu açıkladığı söylenebilir (R2= 0,289). 
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Tablo 4.22: Durumlu Öğrenme Ortamları Oluşturmaya Yönelik Öz-Yeterlik İnançları Ölçeği 
Regresyon Analizi Sonuçları 
DEĞİŞKEN B SH β t p ikili r kısmi r 
Sabit 108,261 24,779  4,369 0,000   
Başarı 0,587 0,192 0,360 3,051 0,004 ,426 ,387 
TPAB-ÖG 0,712 0,252 0,334 2,826 0,007 ,405 ,362 

 R= 0,537 R2= 0,289 F(2,53)= 10,764 p= 0,000    
Durumlu Öğrenme = 108,261 + 0,587* Başarı + 0,712*TPAB-ÖG 

 
Regresyon denklemine esas yordayıcı değişkenlerin kat sayılarının (sırasıyla B=0,587; 

B=0,712) anlamlılık testi de, başarı ve TPAB-ÖG’nin anlamlı birer yordayıcı olduklarını 

göstermektedir (sırasıyla p=0,004; p=0,007). Regresyon analizi sonuçlarına göre durumlu 

öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançlarının yordanmasına ilişkin regresyon 

eşitliği (matematiksel model) aşağıda verilmiştir. 

 Durumlu Öğrenme = 108,261 + 0,587* Başarı + 0,712*TPAB-ÖG 

Teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güven seviyesindeki 0,71’lik bir artış ile akademik 

başarı seviyesindeki 0,58’lik artış, durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik 

inançlarının seviyesinde bir birimlik bir artışa neden olduğu söylenebilir. Bu sonuçtan hareketle, 

öğretmen adaylarının web-destekli durumlu öğrenme ortamlarını oluşturabilmeleri için hem 

teknolojik pedagojik alan bilgisine hem de içerik bilgisine hâkim olmaları gerektiği söylenebilir. 

 

4.5. Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Bu çalışmanın amaçlarından biri, öğretmen adaylarının web-destekli durumlu öğrenme 

ortamında kelime materyalleri hazırlamalarının, kelime öğrenmelerine herhangi bir katkısının 

olup olmadığını belirlemekti. Bundan dolayı, web-destekli durumlu öğrenme ortamında, 

öğretmen adaylarının web-destekli durumlu öğrenme modeline göre kelime materyali 

hazırlamalarının kelime öğrenmeleri üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığına yönelik 

açık uçlu sorular sorulmuştur ve öğretmen adaylarının sorulara vermiş oldukları cevapların 

içerik analizi sonuçları Şekil 4.1’de verilmiştir.  

Şekil 4.1’de görüldüğü gibi, öğretmen adayları web-destekli durumlu öğrenme modeline 

göre kelime materyali hazırlamalarının kendi kelime öğrenmeleri üzerinde büyük oranda (f=117; 

%90,00) olumlu bir etkiye sahip olduğunu vurgulamışlardır. Öğretmen adayları, web destekli 

durumlu öğrenme modeline göre kelime materyalleri hazırlamalarının, kalıcı (f=51; %43,59), 

kolay (f=19; %16,24) ve etkili (f=4; %3,42) öğrenme sağladığını, uygulama sonunda kelime 

bilgilerinin arttığını (f=37; %31,62) ve kendi öğrenmelerinin farkına vardıklarını (f=6; %17,79) 

belirtmişlerdir. Bu süreçte Web-destekli durumlu öğrenme modelinin hangi aşamalarının ya da 

etkinliklerinin, öğretmen adaylarının kelime öğrenmelerine etkisi olduğuna bakıldığında ise, 

hedef kelimelerin içinde geçtiği durumların kullanımının (f=17; %29,82) kelime öğrenme 

sürecinde yüksek etkiye sahip olduğu görülmektedir. 
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Şekil 4.1. Web-Destekli Durumlu Öğrenme Modeline Göre Kelime Materyali Hazırlamanın 
Kelime Öğrenme Üzerine Etkisi (n=28) 

   

Ayrıca, öğretmen adayları, genel olarak web-destekli durumlu öğrenme modelinin 

aşamalarının tamamının (f=13; %22,81) da etkili olduğunu vurgulamışlardır. Buna ek olarak, 

öğretmen adaylarının kelime öğrenme süreçlerini sırasıyla, görsellerin kullanımı (f=9; %17,79), 

materyallerin oluşturulması (f=7; %12,28), materyalleri ve etkinlikleri oluşturmadan önce hedef 

kelimelerle ve hedef kelimelerin kullanıldığı durumların ya da görsellerin araştırılması (f=5; 

%8,77), materyallerin oluşturulması sırasında hedef kelimelerin sürekli tekrar edilmesi (f=4; 

%7,02), grup üyeleriyle birlikle iş birliği içinde çalışılması (f=1; %1,75) ve hazırlanan 

materyallerin duyulara hitap etmesi (f=1; %1,75) durumlarının da etkilediğini ifade etmişlerdir.  

Web-destekli durumlu öğrenme modelinin kelime öğrenme süreçlerine etkisiyle ilgili 

olumlu görüş belirten öğretmen adaylarına ait bazı örnek ifadeler şöyledir: 

“Materyalleri hazırlarken önce kelimelerin anlamlarını bulmamız daha sonra resim, video ile 

desteklememiz ve kelimelere uygun kendi durumlarımızı oluşturmamız kelimenin öğrenilmesini kolaylaştırdı 

ve daha kalıcı hale getirdi. “. (Ö.A.6). “Kelimeleri 5er kere yazıp ezberlemek yada sadece sözlükten anlamlarını 

bulmak yerine onları aynı zamanda durumlar oluşturup bir context içinde kullanmamız kelimelerin cümle 

içindeki yerlerini ve anlamları daha iyi kavramamıza yardımcı oldu.” (Ö.A.25). “Direk olarak durumları 

görerek öğrendiğimiz ve kendimiz o durumları oluşturduğumuz için daha kalıcı oluyor.” (Ö.A.2). “Bu materyali 
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hazırlarken hem bize hazırlamamız için verilen materyalin içerdiği kelimeleri öğrenme imkânımız oldu. 

Bunun yanında kelimelere yönelik araştırma yaparken yeni kelimelere rastladık. Ayni zamanda kelimelerin es 

ve zıt anlamlılarını da öğrenme fırsatı yakaladık. Bunun yanında herkes bireysel olarak kendi kelime öğrenme 

tekniklerini keşfetmiş oldu. Öğrenirken bir şey yaratmakta öğrenmemin kalıcılığını etkileyen faktörlerden 

biri.” (Ö.A.22). “Durumlu öğrenme modeline göre kelime öğrenme modelleri hazırlamak kelime hazinemin 

artmasını ve öğrendiğim kelimelerin kalıcı olmasını sağladı. Yaparak yaşayarak arkadaşlarımla işbirliği 

halinde Yeni kelimeleri kalıcı bir şekilde öğrendiğime inanıyorum.” (Ö.A.27). “Daha çok ezbere dayalı eğitim 

gördüğümüz için ne kadar ezberimiz gelişmiş olsa da, durumlu öğrenmeyle kelimeleri görselle ya da anlamını 

örneklerle kullanarak, video çekip olay örgüsü kurup adeta yaşamamız ve böylece daha çok duyumuza hitap 

ederek kalıcılığını arttırmış ve öğrenmeyi küçük hedefler dâhilinde eğlenceli yapmıştır.” (Ö.A.10). 

 

Öğretmen adaylarının web-destekli durumlu öğrenme modelinin kelime öğrenme 

sürecinde %90 oranında olumlu bir etkiye sahip olduğunu vurgulamalarına rağmen, bazı 

öğretmen adayları ise bu modelin kelime öğrenme sürecinde etkisinin olmadığının (f=13; 

%10,00) altını çizmişlerdir. Bu modelin etkisin olmasının sebepleri incelendiğinde ise (Şekil 4.1), 

öğretmen adaylarının, grup çalışmasında yaşanan sorunların (f=7; %53,85), öğretmen 

adaylarının yapılan çalışma konusunda isteksiz (f=3; %23,08) olmaları, hedef kelimelerin grup 

üyelerine paylaştırılması ve bunun sonucunda öğretmen adaylarının sadece kendilerine düşen 

kelimelerle ilgilenmeleri (f=2; %15,38) ve bu modelin öğretmen adaylarına ezber yaptırmaması 

(f=1; %7,69) nedenlerini öne sürdükleri görülmektedir.   

Web-destekli durumlu öğrenme modelinin kelime öğrenme süreçlerine etkisiyle ilgili 

olumsuz görüş belirten öğretmen adaylarına ait bazı örnek ifadeler şöyledir: 

“Pek etkisi olduğunu söylemeyeceğim. Etkinlik güzel ama uygulama aşamasında sıkıntılarımız oldu, 

grupla anlaşma bir araya gelme fikir danışma vs. üzerinde yoğun çalışılsaydı daha etkili olacağını 

düşünüyorum.” (Ö.A.9). “Kelime öğrenmeme çok fazla bir yardımı olmadığını düşünüyorum. Çünkü 

istemediğim insanlarla aynı gruptaydım. Grup arkadaşlarıma sürekli birşeyleri yaptırmak için çabalıyordum 

ve ortaklaşa bişeyler çıkarmamız çok zor oldu. Öncelikle bu tarz grup ödevlerinde hocanın öğrencileri grup 

yapmasını değil de öğrencilerin istedikleri arkadaşlarıyla grup olmalarını daha yararlı buluyorum. Eğer böyle 

olsaydı, kelime öğreniminde daha aktif ve faydalı olurdu. Çünkü en önemli olan şey gönüllülük bence. Bize en 

çok kaybettiren genel olarak gönüllülüğün olmamasıydı.” (Ö.A.5). “Çok fazla bir etkisi olmadı çünkü kelime 

öğrenmeden ziyade modülü yetiştirmeye çalıştık bir de kelimeleri paylaştırmamız grupta sadece üç dört 

kelime ile ilgilenmemize sebep oldu.” (Ö.A.26). “Bazı kelimeleri öğrendim ama çoğunluğu öğrenemedim.” 

(Ö.A.15). 

 
4.6. Altıncı Alt Probleme İlişkin Bulgular 
 

Bu çalışma ile öğretmen adaylarına öğretmenlik süreçlerinde kelime öğretiminde 

kullanabilecekleri bir model önermek ve önerilen modelin uygulamasını yaptırarak kelime 

öğretiminde etkili olup olmadığını ortaya koymak hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, 

öğretmen adaylarına web-destekli durumlu öğrenme modeline göre kelime öğrenme 

materyalleri hazırlatılmıştır. Uygulama sonunda, öğretmen adaylarına “Öğretmenlik yaşantınızda 

kelime öğretimi için web-destekli durumlu öğrenme modelini kullanır mısınız? Neden?” sorusu 

sorulmuştur. Öğretmen adaylarının bu konudaki görüşlerinin içerik analizi sonucu Şekil 4.2’de 

verilmiştir.  
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Şekil 4.2’de görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğu (n=21; %75,00) 

web-destekli durumlu öğrenme modelini kelime öğretme süreçlerinde kullanabileceklerini ifade 

ederken, altı öğretmen adayı (%21,43), şartlara bağlı olarak modeli kelime öğretim süreçlerinde 

kullanabileceklerini, bir öğretmen adayı (%3,57) ise modeli kelime öğretme sürecinde 

kullanmayacağını vurgulamışlardır. Web-destekli durumlu öğrenme modelini kelime öğretme 

süreçlerinde kullanacaklarını ifade eden öğretmen adaylarının modeli kullanma nedenlerine 

yönelik verdikleri cevaplar incelediğinde iki başlık altında toplandığı görülmektedir: öğretim 

süreci (f=40; %72,72) ve öğrenme süreci (f=15; %27,28). 

Öğretim süreci açısından bakıldığında (Şekil 4.8), öğretmen adayları öncelikle modelin 

bütün aşamalarıyla birlikte etkili ve işlevsel bir uygulama sürecine (f=15;%37,50) sahip 

olmasından dolayı modeli kullanacaklarını ifade etmişlerdir. Buna ek olarak, web-destekli 

durumu öğrenme modelini kullanmak için dile getirdikleri diğer nedenler ise sırasıyla, 

teknolojinin kullanılması (f=8; %20,00), etkinlik zenginliği olması (f=6; %15,00), farklı yaş 

gruplarına ve dil seviyelerine göre kullanılabilmesi (f=4; %10,00), öğrencinin dikkatini çekmede 

etkili olması (f=3; %7,50), erkinliklerin öğrenci odaklı olması (f=2; %5,00), etkinliklerin hayatın 

içinden olması (f=1; %2,50) ve öğrencinin bilgiyi zihninde canlandırmaya olanak tanıması (f=1; 

%2,50)’dır.  

Öğrenme süreci açısından bakıldığında ise, web-destekli durumlu öğrenme modeli, kalıcı 

(f=6; %35,00), etkili (f=3; %20,00) ve yaparak yaşayarak (f=1; %6,66) öğrenme sağladığı, sınıf 

dışı çalışma olanağı sunduğu (f=1; %6,66), bireysel öğrenmeyi desteklediği (f=2; %13,3),  akran 

etkileşimi (f=1; %6,66) ile sınıf içi etkileşimi arttırdığı ve çeşitli etkinliklerle kelimelerin sürekli 

tekrarını (f=1; %6,66) sağladığı için de öğretmen adayları bu modeli kullanacaklarını ifade 

etmişlerdir. 

Web-destekli durumlu öğrenme modelini kelime öğretme süreçlerine kullanacakları 

yönünde olumlu görüş belirten öğretmen adaylarına ait bazı örnek ifadeler şöyledir: 

“Kesinlikle kullanırım. Bu model dersimizi dört duvar arasından hayata taşıyor. Öğrencilere havada 

kalacak bilgiler yüklemektense kelimeleri hayatin içinde onların kültürüne uygun olarak oluşturduğumuz 

durumlarla vermek dersin etkililiğini arttırır. Ayni zamanda bu şekilde öğrencilere daha işlevsel bir öğretim 

yapmış oluruz. Bu da öğrencilerin motivasyonunu arttırır. Ek olarak web desteği kullanmak öğrenciyi daha 

aktif kılar ve öğrencinin hazırlanan uygulamalarla dersi gittiği yere taşımasına olanak sağlar. Teknoloji 

öğretmen öğrenci etkileşimini arttırır.” (Ö.A.22). “kullanırım elbette çünkü bire bir olumlu etkilerini kendimde 

gördüm ve gerekli altyapı ve background da varsa değerlendirmem gerekir şeklinde düşünüyorum.” (Ö.A.13). 

“Kullanabilirim. Çünkü içerisinde görsel işitsel destekler barındırıyor ve bir durumla kelimeleri öğretmek daha 

kalıcı olabilir. Web destekli olması da öğrencinin sınıf dışında da bu kelimelere ulaşmasını sağlar.” (Ö.A.6). 

“Evet kullanırım. Öğrenciler teknoloji kullanılan materyallere daha çok ilgi gösterdiği için kullanmayı 

düşünüyorum.” (Ö.A.3). “Evet kullanırım çünkü günümüzde hayatımızın her alanına teknoloji girmişken 

bunun faydalarını eğitim öğretim sürecine aktarmamak olmaz. Ayrıca, öğrencilerin birçok duyu organlarına 

hitap ederek daha verimli eğitim süreci gerçekleştirmeyi sağladığından web destekli durumlu öğrenmeyi 

kullanabilirim.” (Ö.A.16). “Kesinlikle kullanırım. Öğrencilerin hem kişisel sosyal hem de bilişsel düzeylerine 

hitap eden bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Kelime öğretimine bireyin bizzat katılması ve çaba harcaması 

çok önemlidir.” (Ö.A.27). 
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Altı öğretmen adayı, web-destekli durumlu öğrenme modelini kelime öğretme 

süreçlerinde şarta bağlı olarak kullanabileceğini vurgulamıştır. Öğretmen adayı 5, “Kullanırım. 

Çünkü yaparak yaşayarak öğreniyorlar bu da kalıcılığı sağlıyor. Ama öğrencilerin gönüllü olmasına 

ve istedikleri arkadaşlarıyla grup olmalarına çok önem veririm. Aksi takdirde hiçbir faydasının 

olduğunu düşünmüyorum. Aksine zararı var. Arkadaşlarımızla aramız bozuldu. Birçok grupta 

tartışma yaşandı.” şeklinde düşüncelerini ifade ederek, yaparak yaşayarak öğrenildiği ve kalıcı 

öğrenme sağladığı için modeli kullanabileceğini ancak, öğrencilerin gönüllü olmalar ve istedikleri 

kişilerle grup oluşturmağı gerektiğini vurgulamıştır. Bir diğer öğretmen adayı ise (Ö.A.2) 

“Kullanırım ama grup çalışması olarak değil de kişisel bir çalışma olarak kullanırım. Verilen zamanı 

uzatınca bir sıkıntı olacağını sanmıyorum.” ifadesiyle, web-destekli durumlu öğrenme modelini 

grup çalışmasında değil de bireysel çalışma olarak kullanabileceğini ve uygulamanın süresinin ise 

uzun tutulması gerektiğinin altını çizmiştir. Başka bir öğretmen adayı (Ö.A.28), web-destekli 

durumlu öğrenme modelinin küçük yaş gruplarında etkili olamayacağını ve bazı yaş gruplarında 

kullanabileceğini, “Bazı yaş gruplarında kullanabilirim. Fakat küçük yaş gruplarında etkili bir yol 

olabileceğini düşünmüyorum.” ifadesiyle dile getirmiştir. 

Son olarak, Ö.A.9 ise “Kullanırım eğer gerekli teknolojik durumlar ve materyaller mevcut 

ise. Yaparak yaşayarak ve hayatta kullanarak öğrenmek çok daha etkili olduğunu düşünüyorum.” 

şeklindeki ifadesiyle web-destekli durumlu öğrenme modelini eğer teknolojik alt yapı varsa 

kullanabileceğini söylemiştir. 

Bir öğretmen adayı (Ö.A.26) ise “Çok az kullanırım. Çünkü ben çocuğun materyali 

gerçekten dokunmasını hissetmesini bir şeyler yapabilmesini kendi izini taşımasını isterim bu 

sebeple ilerde çok fazla kullanmayı düşünmüyorum. Ayrıca ülkemizin şartları da buna çok uygun 

değil maalesef tembelliğe itilmiş bir nesil var ve derste de teknoloji kullanırsam buna daha çok sevk 

edeceğimi düşünüyorum” ifadesiyle, web-destekli durumlu öğrenme modelini kullanmayacağını 

ve teknolojinin öğrencileri tembelliğe ittiğini ve bu modelin çocuklar için uygun olmadığını dile 

getirmiştir.   



 

114 
 

 
Şekil 4.2. Web-Destekli Durumlu Öğrenme Modelinin Kelime Öğretme Sürecinde Kullanımına Yönelik Görüşler (n=28) 
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4.7. Yedinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Yedinci alt problem ile öğretmen adaylarının web-destekli durumlu öğrenme ortamında, 

web destekli durumlu öğrenme modeline göre kelime materyali hazırlamaları ve kelime 

öğrenmelerine ilişkin yapılan uygulama sürecine yönelik görüşleri incelenmiştir. Yapılan içerik 

analizinden elde edilen sonuçlar Şekil 4.3’de verilmiştir. Şekil 4.3 incelendiğinde, öğretmen 

adaylarının uygulama sürecine ilişkin görüşlerinin, içerik (f=107; %8,45), uygulama sürecinde 

karşılaşılan sorunlar (f=294; %23,20) ve çözümleri (f=175; %13,81), sınıf dışı iletişim (f=304; 

%23,99), işbirliği (f=106; %8,19), web-destekli durumlu öğrenme modeli (f=88; %6,95) ve 

uygulama ve başarı testi sonuçlarının değerlendirilmesi (f=193; %15,23) alt başlıkları altında 

incelendiği görülmektedir.   

 
Şekil 4.3: Öğretmen Adaylarının Uygulama Sürecine İlişkin Görüşleri (n=28) 

 

Uygulama sürecine ilişkin öğretmen görüşleri Şekil 4.3’de verilen alt başlıklara göre 

sırasıyla değerlendirilmiştir.   

 
4.7.1. İçerik 

Öğretmen adaylarının günlükler, açık uçlu sorular ve çevrim içi görüşme kayıtlarında 

hedef kelimelerle ve başarı testiyle ilgili yazmış oldukları veriler, içerik genel başlığı altında (Şekil 

4.4) toplanmıştır. Şekil 4.4.’de görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının içerik hakkındaki görüşleri 

içerik kaynaklı karşılaşılan sorunlar (f=95; %78,51), başarı testine yönelik görüşler (f=15; 

%12,40) ve içeriğe yönelik öneriler (f=11; %9,09) olmak üzere üç başlık altında incelenmiştir.   
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Şekil 4.4: Öğretmen Adaylarının İçerik Hakkındaki Görüşleri (n=28) 

 

İçerik Kaynaklı Karşılaşılan Sorunlar: Öğretmen adaylarının içerik kaynaklı ne tür 

sorunlarla karşılaştıklarına bakıldığında, öğretmen adaylarının en fazla hedef kelimelerin yakın 

anlamlı olmasının (f=40; %42,10) bir sorun olduğunu vurguladıkları görülmektedir. Bu sorun 

dışında öğretmen adayları sırasıyla, kelimelerin soyut ve mecaz anlamlı olması (f=32; %33,68), 

ileri düzey (Advanced) kelimeler olması (f=9; %9,47), kelime sayısının fazla olması (f=3; %3,15), 

kelimelerin anlamlarını bulmanın zaman alması (f=3; %3,15), kelimelerin Türkçe anlamının 

verilmemesi (f=2; %2,10), kelimelerin birden fazla anlamının olması (f=2; %2,10) ve kelimelerin 

günlük hayatta kullanılmayan kelimeler olması (f=2; %2,20) sorunlarında altını çizmişlerdir.   

 
Kelimelerin anlamlarının birbirine çok yakın olmasıyla ilgili görüş belirten öğretmen 

adaylarına ait bazı örnek ifadeler şöyledir:  

“Kelimelerin anlamlarının birbirine oldukça yakın olması ayırt etmede zorluk yaşattı.” (Ö.A.20). 
“Çağrışımlar bulmamız gerekti ama zaten ayni anlama denk geliyordu ve kelimeler çok yakın anlamlı olduğu 
için ayırt etmede zorlandık.” (Ö.A.10). “Kelimelerin çoğu birbirlerine yakın anlamda oldukları için etkinlik 
hazırlarken zorlandık.” (Ö.A.24). “Kelimeler içerisinde birbirine anlamca benzeyen kelimeleri ayırmakta 
zorlandım. Bu kelimelerin anlamları birbirine çok yakın olduğu için genelde birbirine karıştırdım.” (Ö.A.14). 
“Uygulama esnasında kelimeleri bir birinden ayırırken biraz zorlandım.” (Ö.A.19). 

 

Kelimelerin soyut ve mecaz anlamlı olmalarıyla ilgili görüş belirten öğretmen adaylarına 

ait bazı örnek ifadeler şöyledir: 

“kelimelerle ilgili durum oluştururken zorlandık özellikle soyut anlamlı kelimelerde çok zorlandık.” 
(Ö.A.19). “Bu modülde kelimeler soyut olduğu için anlatırken zorlandım.” (Ö.A.27). “Bu modülde kelimelerin 
metaforik kullanımlarına bakacağımız için bazı kelimelerin metaforik anlamlarını tespit etmekte zorlandık.” 
(Ö.A.1). “Kelime ya da phrase’lerin metaphoric anlamlarını bulmakta zorlandık. Çünkü sözlüklerde birden 
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fazla metaphoric anlamı olan ya da metaphoric sayılabilecek yan anlamı olan kelimeler vardı.” (Ö.A.21). “Son 
modülde kelimelerin anlamlarını bulmada zorlandım. Onun dışında bazı kelimeler soyut olduğu için onlarla 
ilgili resim, video bulmada ve çekmede zorlandım.” (Ö.A.8). “Kelimeler mecaz anlamda kullanıldığı için durum 
oluşturmakta zorlanıldı.” (Ö.A.16). 

 

Kelimelerin ileri düzey (advanced) kelimeler olmalarıyla ilgili görüş belirten öğretmen 

adaylarına ait bazı örnek ifadeler şöyledir: 

“Kelime ezberim ya da kelimeleri akılda tutma konusunda iyi değilimdir o yüzden kelimelerin 
anlamlarını hemen öğrenemiyordum ve bunda düzeyinin yüksek olmasının da etkisinin olduğunu 
söyleyebilirim.” (Ö.A.23). “Hedef kelimeler üst düzey kelimeler oldukları için durumu anlatan örnekler 
bulmakta zorlandık.” (Ö.A.13). “Seviyesinin advance olması.” (Ö.A.26). 

 
Hedef kelimelerin sayısının fazla olmasıyla ilgili görüş belirten öğretmen adaylarına ait 

bazı örnek ifadeler şöyledir: 

“Yeni olan birçok kelimenin bir anda öğrenilmesi tabii ki zor ama elimizden geldiğince hazırladığımız 
durumlu öğrenme sayesinde biz de öğrenmeye çalıştık.” (Ö.A.12). “Kelimler çok fazlaydı onlara uygun durum 
bulurken biraz zorlandık.” (Ö.A.19). 

 

Kelimelerin anlamlarını bulmanın zaman almasıyla ilgili görüş belirten öğretmen 

adaylarına ait bazı örnek ifadeler şöyledir: 

“Son modülde kelimelerin anlamlarını bulmada zorlandım.” (Ö.A.8). “Kelimelerin anlam ve 
resimlerini bulurken zorluk çektik.” (Ö.A.26). 

 

Odak grup görüşmesinde, öğretmen adaylarına, uygulamanın olumsuz yönlerine yönelik 

sorulan soruya verilen cevaplar incelendiğinde, içeriğe yönelik yukarıda bahsedilen düşünceleri 

tekrar vurguladıkları görülmüştür.  

“Kelimelerin soyut anlamlı olması ve soyut anlamlı kelimeleri duruma uydurmak, görselini bulmak 
ve bir hikâye oluşturmak çok zorladı. Son modülde mecaz anlamlı kelimeler beni çok zorladı durum 
oluşturmakta beni çok zorladı. Ama daha sonra farkı şekillerde de verebileceğimi fark ettim. Bu da 
yaratıcılığımı geliştirdi. Olumsuz bir süreç olumlu bir sonuç doğurdu bende.” (Ö.A. 20). “Soyut olması ya da 
mecazi olması tabi ki zorlaştırdı ama beni en çok zorlayan kelimelerin çokluğuydu. Modül sayısı fazla geldi. 
Dört değil iki modül dolsaydı daha fazla üstüne düşüp daha fazla etkili olabilirdik." (Ö.A. 9). “Kelimelerin 
içeriğiyle ilgili çok birbirine yakın kelimeler vardı onların anlamını ayrıştırmak çok zor oldu . 
Sözlüklerde bile arattırdığımızda aynı anlama denk geliyordu. Biz o farkları cümlelerden örnek videolardan 
çıkartmaya çalıştık. O çalışma biraz zorlayıcıydı.” (Ö.A. 22). “Çok fazla modül olması 4 tane modül üst üste 
gelince sıkıcılaşıyor ve 20 küsür kelime olunca hepsine aynı yoğunluk verilemiyor grup olduğumuz için de 
illaki kelimeler bölünüyor ve sadece bir kısım kelimeyi öğrenebiliyoruz diğerleri kalıyor. Paylaşıldığı için bir 
kısmını tam öğreniyoruz diğerlerini öğrenemiyoruz.” (Ö.A. 26). “Soyut kelimeleri duruma uydurma konusunda 
sıkıntı oldu onun dışında bir olumsuzluk yok.” (Ö.A. 18). “Sürecin çok uzun olması ve kelimelerin çok fazla 
olmasıydı. Eğer grup işbirliği içinde hareket etseydi biz bunu daha eğlenceli bir sürece çevirip kelimeleri çok 
rahat öğrenebilirdik.” (Ö.A.5). 

 

İçerik Kaynaklı Sorunlara Yönelik Çözümler: İçerik kaynaklı sorunlar, içerik başlığı 

altında verilmiştir. Ancak, öğretmen adaylarının içerikle ilgili karşılaştıkları sorunlara ne tür 

çözümler ürettikleri verilmemiştir. Bu başlık altında öğretmen adaylarının içerik kaynaklı 

sorunlara ürettikleri çözümlere değinilmiştir. 
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Tablo 4.23: İçerikle İlgili Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri (n=28) 

Üst Tema Tema f % Çözüm  f % 
İç

er
ik

 K
ay

n
ak

lı
 S

o
ru

n
la

r 
(f

=
8

1
; %

2
8

,6
2

) 

Yakın anlamlı kelimeler 
olması 

44 45,36 

Sözlük kullanma 7 18,92 

Örnekleri inceleme 6 16,22 

Kelimeleri detaylı 
inceleme 

5 13,51 

Kavram haritası 
kullanma 

2 5,41 

Soyut / Mecaz anlamlı 
kelimeler olması 

32 32,98 

Sözlük kullanma 5 13,51 

Örnekleri inceleme 6 16,22 

Kelimeleri detaylı 
inceleme 

4 10,81 

İleri düzey kelime olması 9 9,27       

Kelime sayısının fazla olması 5 5,15       

Kelimelerin anlamlarını 
bulmanın zaman alması 

3 3,09       

Kelimelerin birden fazla 
anlamının olması 

2 2,06       

Kelimelerin Türkçe 
anlamlarının verilmemesi 

2 2,06 Sözlük kullanma 2 5,41 

Toplam 97 100,00 Toplam 37 100,00 

 

Şekil 4.4 ve Tablo 4.23’da görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının içerik kaynaklı sorun 

olarak ifade ettikleri “yakın anlamlı kelimeler olması”, “soyut/mecaz anlamlı kelimeler olması” ve 

“kelimelerin Türkçe anlamlarının verilmemesi” sorunlarına yönelik çözüm geliştirdikleri 

görülmektedir.  Öğretmen adayları uygulama sürecinde yakın anlamlı kelimelerin anlamlarını 

ayırt edebilmeleri için sözlük kullandıklarını (f=7; %18,92), kelimeleri detaylı incelediklerini 

(f=5; %13,51), kelimelerin kullanıldığı örnek cümleleri incelediklerini (f=6; %16,22) ve kavram 

haritası (f=2; %5,41) kullandıklarını ifade etmişlerdir.  İçeri kaynaklı bir diğer sorun olarak 

gördükleri “soyut / mecaz anlamlı kelimeler olması” sorununu çözmek için ise yine kelimelerin 

kullanıldığı örnek cümleleri incelediklerini (f=6; %16,22), sözlük kullandıklarını (f=5; %13,51) 

ve kelimeleri detaylı incelediklerini (f=4; %10,81) vurgulamışlardır. Son olarak, uygulamada 

kullanılan hedef kelimelerin Türkçe anlamlarına bakmak için de sözlük kullandıklarını (f=2; 

%2,47) ifade etmişlerdir.  

Hedef kelimelerin yakın anlamlı olmaları,  soyut ve mecaz anlamlı olmaları ve Türkçe 

anlamının verilmemesi sorunlarını çözmek için kullandıkları çözümlerle ilgili görüş belirten 

öğretmen adaylarına ait bazı örnek ifadeler şöyledir: 

“Farklı yerlerde kullanılan örnekleri inceledik. Kelimelerin aslında ne kadar çok benzer olsa da 
aslında küçük detaylarını incelediğimizde kullanım yerlerinin farklı olduğunu öğrendik.” (Ö.A. 20). “Detaylı 
olarak farklı sözlükler inceledik. Çok fazla örnek inceledik. Detaylı incelemeler yaptık.” (Ö.A. 24). “bu 
problemleri aşmak için bazı araştırmalar yaptık …, birde illustrate adında bir sözlükten yararlandık . Her 
modülde olduğu gibi bu modülde de Oxford sözlükten yararlandım.” (Ö.A. 19).  “Kelimeleri birbirinden ayıran 
ince detayları irdeleyerek daha fazla araştırma ve tartışarak durumu çözdük. Çok detaylı inceleyip, ince 
ayrıntılarıyla bakıp o şekilde belirtmeye çalıştık.” (Ö.A. 13). “Bu uygulamada kelimelerin durumlarla nasıl 
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daha net bir şekilde ortaya konabileceğini bulmak adına kelimelerin kullanımlarına baktık. Örnek cümleleri 
inceledik.” (Ö.A. 22). “Kelimelerin soyut anlamlarını detaylıca araştırdık.” (Ö.A. 11).  

 

Başarı Testi: Öğretmen adaylarının başarı testine yönelik düşünceleri incelendiğinde ise 

başarı testinde kullanılan kelimelerin sayısının fazla olduğunu (n=9; %60,0), yakın anlamlı 

olduklarını (n=4; 26,7) ve günlük hayatta kullanılmayan kelimeler (n=2; %13,3) olduklarını 

vurgulamışlardır.  Başarı testinde kullanılan kelimelerin sayısının fazla olmasıyla ilgili görüş 

belirten öğretmen adaylarına ait bazı örnek ifadeler şöyledir: 

“Başarı testi çok fazla kelimeden oluşmaktadır ve bu da belirli bir süreden sonra öğrencinin 
dikkatinin dağılmasına, odaklanamamasına ve motivasyonunun düşmesine yol açmaktadır.” (Ö.A. 16). “Çok 
fazla kelime olması, hemen hemen hepsinin ilk defa karşılaştığımız ve yeni öğrendiğimiz kelimeler olması, 
çoktan seçmeli testte iki kelime arasında kalıp yanlış olanı işaretlememiz, kelimeleri birbirlerine 
karıştırmamız, aralarındaki anlam farklılıklarını tam olarak kavrayamamamız olabilir.” (Ö.A.17). 

 

Başarı testinde kullanılan kelimelerin yakın anlamlı olmasıyla ilgili görüş belirten 

öğretmen adaylarına ait bazı örnek ifadeler şöyledir: 

“Öncelikle kelimelerin çok yakın anlamlarının olması, gerekli önemin verilmemesi ve kelime 
anlamlarındaki yoğunluk.” (Ö.A. 13). “Genellikle bu yolla öğrenilen kelimeler daha akılda kalıcı oluyor ama 
bazı kelimelerin anlamlarının birbirine çok yakın olması karıştırılmasına sebep olmuş olabilir.” (Ö.A. 11). 

 

Başarı testinde kullanılan kelimelerin günlük hayatta kullanılmayan kelimeler olmasıyla 

ilgili görüş belirten öğretmen adaylarına ait bazı örnek ifadeler şöyledir: 

“Kelimelerin günlük hayatta çok karşılaşmadığımız kelimeler olmasıdır.” (Ö.A.27). “kendi 
durumunuzu oluşturmak bazen gerçekten zor olabiliyor. Özellikle günlük hayatta kullanılmayan kelimelerle.” 
(Ö.A.2). 

 

Uygulamada kullanılan kelimelerin güncel olmayan kelimeler olmasını sorun olarak 

gören öğretmen adaylarının aksine, bazı öğretmen adayları ise uygulamada kullanılan 

kelimelerin güncel kelimelerden oluştuğunu vurgulamışlardır (f=2; %2,35). İçeriği oluşturan 

kelimelerin güncel kelimelerden oluştuğuyla ilgili görüş belirten öğretmen adaylarına ait örnek 

ifadeler şöyledir: 

“Uygulamada günlük hayatta daha çok karşımıza çıkan kelimelerle çalıştık. Bu da hem bizim 
çalışmamızı kolaylaştırdı. Hem de sınıftaki öğrenciler için daha işlevsel bir hal alıyor.” (Ö.A.22). “Konuşurken 
kullanılacak çok güzel kelimeler öğrendim. Günlük hayatta karşıma çıkacak birçok yeni kelime ve mecaz 
anlamını öğrendim.” (Ö.A. 21). 

 

Son olarak, öğretmen adayları içerikte kullanılacak kelimelere yönelik iki öneride 

bulunmuşlardır. Birinci öneri, uygulamalarda anlamca birbirine yakın olmayan kelimelerin 

kullanılması (n=10; %91,0), ikinci öneri ise kelimelerin güncel kelimelerden seçilmesine (n=1; 

%9,0) ilişkindir. Birbirine yakın olmayan kelimelerin kullanılmasıyla ilgili görüş belirten 

öğretmen adaylarına ait bazı örnek ifadeler şöyledir: 

“Kelimeleri ayırt ederken biraz zorlandım, ayırt edici kelimeler fazla olsaydı daha iyi olabilirdi. 
Verilen kelimeler birbirlerine çok benziyordu bunları ayırt ederken çok zorlandık daha farklı kelimler 
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olabilirdi diye düşünüyorum.” (Ö.A. 19). “Anlam olarak birbirinden daha farklı kelimeler olabilirdi.” (Ö.A. 6). 
“Kelimler farklı olabilirdi. Zaman zaman sıksa da ve yorsa da ileride yarar sağlayacağını düşünüyorum bu 
uygulamanın.” (Ö.A. 10). 

 

4.7.2. Uygulama Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri  

Öğretmen adaylarından öğrenci günlüklerinde ve uygulama sonrasında verilen açık uçlu 

görüş formunda, uygulama sürecinde ne tür sorunlarla karşılaştıklarını ve bu sorunları çözmek 

için neler yaptıklarını yazmaları istenmiştir. Öğretmen adayları, uygulama sürecinde sırasıyla 

uygulamaya yönelik sorunlar (f=78), işbirliğinden kaynaklı sorunlar (f=62), kişisel özelliklerden 

kaynaklı sorunlar (f=48) ve alt yapı sorunları (f=14) yaşadıklarını yazmışlardır. Bu sorunlara 

ilişkin üst tema ve temalar Şekil 4.5’de ve Tablo 4.24’da verilmiştir.  

 

Uygulamaya Yönelik Sorunlar ve Çözümleri: Şekil 4.5 ve Tablo 4.24 incelendiğinde, 

öğretmen adaylarının uygulamaya yönelik karşılaştıkları sorunların başında hedef kelimelerin 

kullanılacağı durumları oluşturamama (f=28; %35,90) sorunu gelmektedir. En çok karşılaştıkları 

ikinci sorun ise hedef kelimelerin kullanıldığı durum (görsel ve video) bulamama (f=26; %33,33) 

sorunudur.  Öğretmen adaylarının en çok karşılaştıkları bir diğer sorun ise etkinlik 

hazırlayamamadır (f=10; %12,82). En çok dile getirilen bu sorunlara ek olarak, öğretmen 

adaylarının altını çizdikleri diğer sorunlar da sırasıyla yöntemi anlamama (f=4; %5,13), örnek 

cümle bulamama (f=3; %3,85), çalışma süresinin kısa olması (f=3; %3,85), materyal bulamama 

(f=3; %3,85) ve araştırma yapamama (f=1; %1,28)’dır.  

 

Uygulamaya yönelik sorunlara ilişkin görüş belirten öğretmen adaylarına ait bazı örnek 

ifadeler şöyledir: 

“Kelimelerin çoğu birbirlerine yakın anlamda oldukları için etkinlik hazırlarken zorlandık.” (Ö.A. 24).  
“Her kelime için ayrı diyalog yazmak ve durum yaratmakta zorlandık. Bazı kelimelerin anlamı yakın olduğu 
için durum içerisinde nasıl verilebilir konusunda tereddütte kaldım” (Ö.A. 16). “Video bulmakta zorlandım 
genelde resim üzerinden kelimeler anlatmaya çalıştım. Kendi durumlarımızı oluşturma.” (Ö.A. 27). “Kelimeler 
ile ilgili çok fazla fotoğraf, video, gif bulamadık. Bazı kelimelerin anlamları çok benzer olduğu için aynı 
fotoğraflar çıktı.” (Ö.A. 14). “Erkinlik bulmakta zorlandık. Kelimelerin anlamlarını çağrıştıran videolar 
arandı.” (Ö.A. 21). Uygulama sırasında zamansal acıdan problemlerle karşılaştık. Bu çalışmamızda videoyu 
çekmemiz çeşitli sebeplerden dolayı bizim çok zamanımızı aldı.” (Ö.A. 22). “Anlam ve durum bulma uzun 
zaman aldı çok zaman alıyor ve sıkıcı oluyor.” (Ö.A. 2). “Durum oluşturmakta zorlandık.” (Ö.A. 28). 
“Kelimelerle ilgili durum videoları hazırlarken zorlandım.” (Ö.A. 3).  
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Şekil 4.5. Uygulama Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri (n=28) 
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Tablo 4.24: Uygulama Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri (n=28) 
Üst 

Tema 
Tema f % Çözüm  f % 

U
y

gu
la

m
ay

a 
Y

ö
n

el
ik

 S
o

ru
n

la
r 

(f
=

7
8

; %
2

7
,5

6
) 

Etkinlik hazırlayamama 10 12,82 
Fazla etkinlik hazırlama 1 2,50 

Programları araştırma 
ve kullanma 

3 7,50 

Durum oluşturamama 28 35,90 

Yaratıcı olma 1 2,50 

Durum oluşturma 16 40,00 

Jest ve mimik kullanma 1 2,50 

Durum (Görsel ve Video) 
bulamama 

26 33,33 
Farklı görsellerle 
açıklamaya çalışma 

2 5,00 

Görsel bulma 4 10,00 

Örnek cümle bulamama 3 3,85 Örnek cümleler bulma 5 12,50 

Yöntemi Anlamaya Çalışma 4 5,13 

Kontrol listesini takip 
etme 

1 2,50 

Uzman desteği alma 5 12,50 

Çalışma süresinin kısa 
olması 

3 3,85 Zaman ayırma 1 2,50 

Materyal bulamama 3 3,85       

Araştırma yapamama 1 1,28       

Toplam 78 100,00 Toplam 40 100,00 

A
lt

 Y
ap

ı 
So

ru
n

la
rı

 
(f

=
1

4
 ; 

%
4

,9
5

) 

İnternet sorunu 6 42,86 

Internet erişiminin 
sağlanması 

2 25,00 

Özel internet 
bağlantısını kullanma 

2 25,00 

Teknik sorunlar 8 57,14 
Ödünç bilgisayar bulma 1 12,50 

Teknik çözüm 3 37,50 

Toplam 14 100,00 Toplam 8 100,00 

K
iş

is
el

 Ö
ze

ll
ik

le
rd

en
 K

ay
n

ak
lı

 S
o

ru
n

la
r 

(f
=

4
8

; %
1

6
,9

6
) 

Sorumsuzluk 15 31,25 

Uyarıda bulunma 8 18,60 

Çözüm üretilmedi 6 13,95 

Yapılmayan görevi 
tamamlama 

5 11,63 

Bireysel çalışmayı 
tercih etme 

2 4,65 

Sakin ve sabırlı olma 2 4,65 

Görmezden gelme 2 4,65 

Önceliği olmama 13 27,08 
Uyarıda bulunma 5 11,63 

Üzerine düşeni yapma 4 9,30 

Sorun görmeme 9 18,75 
Çözüm üretilmedi 6 13,95 

Görmezden gelme 1 2,33 

Program Bilgisi 8 16,67 
Programları öğrenmeye 
çalışma 

1 2,33 

Motivasyon düşüklüğü 3 6,25 
Motivasyonu arttırmaya 
çalışma 

1 2,33 

Toplam 48 100,00 Toplam 43 100,00 
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Tablo 4.24: Uygulama Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri (n=28) (Devamı) 

Üst Tema Tema f % Çözüm  f % 
İş

b
ir

li
ği

 K
ay

n
ak

lı
 S

o
ru

n
la

r 
(f

=
6

2
; %

2
1

,9
0

) 
Grup uyumsuzluğu 20 32,25    

Grup üyelerinin grup 
çalışmasına katılmaması 

14 22,57 Grup içi yardımlaşma 20 40,82 

Grubun toplanamaması 12 19,35 
Görev paylaşımı yapma 11 22,45 

Ortak zaman belirleme 8 16,33 

İletişim kuramama 5 8,06    

Görev paylaşımı yapamama 4 6,45 
Grup içi yardımlaşma 6 12,24 

Görev paylaşımı yapma 4 8,16 

Grup içi paylaşımda 
bulunamama 

2 3,22       

Grup içi gerginlik 2 3,22       

Grup içi sorunu gizleme 1 1,61       

Baskı kurma 1 1,61       

Başkasının sorumluluğunu 
üstlenme 

1 1,61       

Toplam 62 100,00 Toplam 49 100,00 
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Yakın anlamlı kelimeler 
olması 

35 43,21 

Sözlük kullanma 7 18,92 

Örnekleri inceleme 6 16,22 

Kelimeleri detaylı 
inceleme 

5 13,51 

Kavram haritası 
kullanma 

2 5,41 

Soyut / Mecaz anlamlı 
kelimeler olması 

25 30,86 

Sözlük kullanma 5 13,51 

Örnekleri inceleme 6 16,22 

Kelimeleri detaylı 
inceleme 

4 10,81 

İleri düzey kelime olması 9 11,11       

Kelime sayısının fazla olması 5 6,17       

Kelimelerin anlamlarını 
bulmanın zaman alması 

3 3,70       

Kelimelerin birden fazla 
anlamının olması 

2 2,47       

Kelimelerin Türkçe 
anlamlarının verilmemesi 

2 2,47 Sözlük kullanma 2 5,41 

Toplam 81 100,00 Toplam 37 100,00 

 
  Uygulamaya yönelik sorunlar için kullandıkları çözümlere ilişkin görüş belirten 

öğretmen adaylarına ait bazı örnek ifadeler şöyledir: 

“Yaklaşık görseller bulmaya çalıştım. Anlama uygun yaklaşık benzer materyalleri buldum.” (Ö.A. 20). 
“Daha fazla video sitesinden kelimelerle ilgili video araştırdık.” (Ö.A. 11). “Görsel bulma problemini çözmede 
kelimelerin es anlamlılarını, Türkçe karşılıklarını kullandık.” (Ö.A. 22). “…kelimeleri daha detaylı anlatmaya 
ve kelimelerin kullanıldığı durumları bularak daha çok durum göstermeye çalıştık. Bu kelimelerin kullanıldığı 
durumlar, videolar yaratarak daha doğru şekilde anlamlarını ifade ettik.” (Ö.A. 14).  “Çok yönlü düşünüp ona 
göre durumları kendimiz oluşturmaya çalıştık. dolaylı yoldan mecazi anlamlarının çıkarılabileceği 
durumlarda göstermeye çaba gösterdik.” (Ö.A. 13). “Çeşitli sözlüklerden arayıp anlamlarını bulduk ve örnek 
resim bulamadıklarımıza örnek video bulduk.” (Ö.A. 18). “daha çok gerçek yasamdan örnekler aldık ve her 
kelimeyi bir durum içinden vermeye özen gösterdik.” (Ö.A. 19). “Çağrışım yapacak görseller üstünde 
yoğunlaştık Daha geniş bir araştırma yapılarak hazırlanabilecek etkinlikler düşünüldü.” (Ö.A. 21) 
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Alt Yapı Sorunları ve Çözümleri: Öğretmen adayları uygulama sürecinde iki alt yapı 

sorunuyla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir: uygulamanın başladığı ilk iki hafta karşılaştıkları 

internet sorunu (f=6; %42,86) ve uygulama sürecinin farklı aşamalarında karşılaştıkları 

bilgisayar kaynaklı teknik sorunlar (f=8; %57,14).  İlk hafta, öğretmen adayları internet sorununu 

çözmek için kendi telefonlarından internet erişimi sağlayarak (f=2; %25,00) çözdüklerini ifade 

etmişlerdir. İkinci hafta ise internet sorunu çözülmüş, uygulama yapılan sınıfa yeni bir internet 

hattı çekilmiş ve her öğrencinin internete girebilmesi için kablosuz erişim oluşturulmuştur. 

Karşılaşılan teknik sorunlardan birincisi, bir öğretmen adayının etkinlikleri hazırlamak için bir 

bilgisayarının olmadığını, bu sorunu da bir başka kişiden bilgisayar ödünç alarak çözdüğünü dile 

getirmiştir. Öğretmen adayları, DVD yazdıramama, videoları birleştirecek programları gibi diğer 

teknik sorunların ise programların nasıl kullanılacağının öğrenilmesi ya da tekrar çalıştırılması 

sonucunda çözüldüğünü not etmişlerdir.   

Uygulamaya sürecinde karşılaşılan alt yapıya yönelik sorunlar ve bu sorunların 

çözümüne ilişkin görüş belirten öğretmen adaylarına ait bazı örnek ifadeler şöyledir: 

“Okulda internet problemi olduğu için kelimeleri durum incelemesi eve taşındı. Kelimeleri grup 
üyeleriyle paylaştırıp kendi erişim ile araştırmayı yapma” (Ö.A. 16). “Ses dosyalarını topladıktan sonra 
dosyalar movie maker da çalışmadı. Ses dosyalarını internet üzerinden değil de bluetooth aracılığı ile 
bilgisayara gönderdik.” (Ö.A. 6). “Movie-maker da resim ve ses dosyalarını eklerken sorun yaşadık. Ses 
dosyalarını bilgisayar kabul etmeyince bir daha kayıt yaptık” (Ö.A. 10). “Okulda internet ile ilgili sorun oldu, o 
yüzden kendi internetimizden yaptık.” (Ö.A. 4). “Internete bağlanmada sorunlar yaşadık. Arkadaşlar modeme 
reset attı.” (Ö.A. 18). “Bilgisayarımın olmaması telefondan yapamıyorum ve şarjı yetmiyor. Arkadaşımın 
bilgisayarını ödünç adlim bir süreliğine ve o şekilde bolumu tamamladım” (Ö.A. 15). 

 

İşbirliği Kaynaklı Sorunlar ve Çözümleri: Tablo 4.23’e bakıldığında, öğretmen 

adaylarının uygulama sürecinde karşılaştıkları sorunların başında bir grup olarak işbirliği içinde 

çalışma süreci kaynaklı sorunların geldiği görülmektedir. Öğretmen adaylarının gerek 

günlüklerinde gerekse yapılandırılmış görüşme formunda verdikleri cevaplara göre bir grup 

olarak işbirliği içinde çalışma sürecinde karşılaştıkları sorunlar sırasıyla şunlardır: grup 

uyumsuzluğu (f=20; %32,25), grup üyelerinin grup çalışmasına katılmaması (f=14; %22,57) 

grubun toplanamaması ( f=12; %19,35), grup içinde iletişim kuramama (f=5; %8,06), görev 

paylaşımı yapamama (f=4; %6,45), grup içi paylaşımda bulunamama (f=2; %3,22), grup içi 

gerginlik yaşama (f=2; %3,22), grup içi sorunu gizleme (f=1; %1,61), grup üyesine baskı kurma 

(f=1; %1,61) ve başkasının sorumluluğunu üstlenme (f=1; %1,61)  

İşbirliğinden kaynaklı sorunlara ne tür çözümler bulduklarına bakıldığında ise, öğretmen 

adaylarının sadece üç sorun için çözüm ürettikleri görülmektedir. Grubun toplanamaması 

sorununu aşmak için, öğretmen adayları uygulama sürecinde yapılacak olan görevlerin grup 

üyeleri tarafından paylaşılması (f=11; %22,45) ve birlikte çalışmaları tamamlayabilmek için 

ortak zaman belirlenmesi (f=8; %16,33) yollarını sorunun çözümü olarak kullandıklarını ifade 
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etmişlerdir.  Grup üyelerinin grup çalışmasına katılmaması sorununun üstesinden gelmek için ise 

diğer grup üyelerinin birbirine yardım etmesiyle (f=20; %40,82) sorunu çözdükleri görülmüştür. 

Son olarak, grup üyeleri arasında görev paylaşımı yapamama sorununun üstesinden gelmek için 

ise yine grup üyelerinin görevleri birbirlerine yardım ederek (f=6; %12,24) ve görevlerin grup 

üyeleri arasında paylaşılması (f=4; %8,16) yoluyla çözdüklerini ifade etmişlerdir. 

İşbirliği kaynaklı sorunlara ilişkin görüş belirten öğretmen adaylarına ait bazı örnek 

ifadeler şöyledir: 

“Grup içinde bütün arkadaşlara aynı anda ulaşmak zordu.” (Ö.A 9). “Benim için oldukça zor bir 
süreçti. Ben her şeyi vaktinde yapmayı seviyorum ama grup arkadaşlarımla uyumlu olamadık. Çünkü onlar 
hep son dakikaya yetiştiriyorlardı. Sinirlerim çok yıprandı bu süreçte. Grup arkadaşlarımla bazen farklı 
fikirlerimizden dolayı çatışsak da hep orta yolu bulmaya çalıştık. Başından itibaren benim için zor süreç 
başlamıştı çünkü benimle tamamen zıt fikirlerde olan insanlarla aynı gruptaydım.” (Ö.A. 5). “Buluşma 
konusunda sıkıntı yaşadık.” (Ö.A. 8). “Görev paylaşımında problem yaşadık. Grupta çatışmalar yaşandı.  Grup 
halinde toplanmakta zorlandık” (Ö.A. 12). “Görev paylaşımından sonra üstüme düşen görevi yapmayan oldu.” 
(Ö.A. 10). “Ppt’yi hazırlarken okul dışında bir araya gelmekte problem yaşadık. Bir araya gelmekte sorun 
yaşadık.” (Ö.A. 11). “Grupta herkes üzerine düşen görevi tam yapmadığı için çalışmalar yavaş ilerledi Bir araya 
gelmemiz zor olduğu için herkes kendi yaptı ve böyle olunca da en son bir araya getirmek zor oldu.” (Ö.A. 4). 
“Grup arkadaşlarımızın ve kendimin de çalışmaya katılmadığımız zaman zorlandığını gözlemledim.” (Ö.A. 
28). 

İşbirliği kaynaklı sorunların çözümüne ilişkin görüş belirten öğretmen adaylarına ait bazı 

örnek ifadeler şöyledir: 

“Mümkün olduğunca bir arada iken yapmaya çalıştık. Eksik olduğumuz veya sorumluluk almadığımız 
yerde uyarılarda bulunduk ve is paylaşımı yaptık”. (Ö.A. 9). “Sabretmeye çalıştım. Bu da bitecek ve ben bir 
daha görmeyecem, çalismayacam bunlarla, diye avutuyordum kendimi. İş bölümü yaparak sorunu çözmeye 
çalıştım. Sabrettim.. Ama çok yıprandım, insanlara zorla, hadi hadi diyerek kendi görevlerini yaptırıyordum.” 
(Ö.A. 5). “Okulda olduğumuz zamanlarda bir araya gelmeye çalıştık.”(Ö.A.5). “Bir şekilde işbirliğiyle çalışarak 
üstesinden geldik. ” (Ö.A. 12). “Arkadaşımız hatırlatma yaptık eksikliklerinin olduğu söylendi Hatırlatma 
yapıldı.” (Ö.A. 10). “Görev dağılımı yaptık ve gelen kişilerle sadece sunumu birleştirebildik. Herkese 
paylaştırdık ve bir araya gelebildiklerimizle yaptık videosunu çekemeyen arkadaşın ertesi gün okulda 
videosunu çektik.” (Ö.A.11). “Sürekli çalışma için herkese görevleri hatırlatıldı Görevini yapmayanları sürekli 
uyarmak zorunda kaldık.” (Ö.A.4).  

 

Kişisel Özelliklerden Kaynaklı Sorunlar ve Çözümler: Uygulama sürecinde, öğretmen 

adaylarının gerek kendilerinden gerekse grupta bulunan diğer öğretmen adaylarından 

kaynaklanan sorunları incelendiğinde (Tablo 4.23),  kişisel özelliklerden kaynaklı ilk sorunun 

grup üyelerinin sorumsuz davranışları (f=15; %31,25) olduğu dikkati çekmektedir. Bu sorunu 

sırasıyla, öğretmen adaylarının bazılarının yapılan çalışmanın öncelikleri arasında olmaması 

(f=13; %27,08), var olan sorunu görmezden gelme (f=9; %18,75), yeterli program bilgisine sahip 

olmama (f=8; %16,67) ve motivasyonun düşük olması (f=3; %6,25) takip etmektedir.  

 Öğretmen adaylarının, sorumsuz davranışları düzeltmeye yönelik uyguladıkları çözümler 

incelendiğinde, sırasıyla, sorumsuz davranan öğretmen adayını uyarma (f=8; %18,60), görevini 

yapmayanın görevini tamamlama (f=5; %11,63), grupla çalışmak yerine bireysel çalışmayı tercih 

etme (f=2; %4,65), sorumsuz kişilere karşı sakin ve sabırlı davranma (f=2; %4,65) yolunu tercih 

ettikleri görülmektedir. Öğretmen adaylarının sorumsuzluktan kaynaklı sorunları çözmek için 

çözüm üretmelerine karşın, bazı öğretmen adayları ise bu sorun için ya bir çözüm üretme (f=6; 
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%13,95) yoluna gitmediklerinin ya da görmezden geldiklerinin (f=2; %4,65) altını çizmişlerdir. 

Öğretmen adaylarının sorun olarak gördüğü “yapılan uygulamayı kendi öncelikleri arasında 

görmeme” sorunu için ise öğretmen adayları çözüm olarak ya böyle düşünen grup üyelerine 

uyarıda bulunduklarını (f=5; %11,63) ya da bu durumu görmezden gelip sadece kendi 

sorumluluklarını yani kendilerine verilen görevleri yaptıklarını (f=4; %9,30) vurgulamışlardır. 

Yukarıda bahsedilen çözümlerin aksine, bazı öğretmen adaylarının var olan sorunları çözmek için 

bir şey yapmadıklarını (f=6; %13,95) ya da sorunu görmezden geldiklerini (f=1; %2,33) ifade 

etmişlerdir. Öğretmen adayları ayrıca öz-değerlendirme sonucunda sorun olarak gördükleri 

yetersiz program bilgisi ve motivasyon düşüklüğü sorunları için sırasıyla uygulamada kullanılan 

programları öğrenmeye çalıştıklarını (f=1; %2,33) ve motivasyonu arttırmaya çalıştıklarını (f=1; 

%2,33) söylemişlerdir. 

Kişisel özelliklerden kaynaklı sorunlara ilişkin görüş belirten öğretmen adaylarına ait 

bazı örnek ifadeler şöyledir: 

“Grubumdaki arkadaşlarımın durum oluşturmak için hiç bir cabasını göremedim. Benim de 
kelimelerim soyut kelimelerdi ama en azından yapabildiğim kadarıyla yarısına video hazırladım. Bastan 
savma çalışıldığını düşünüyorum. Yapalım da gitsin bitsin diyerek ortaya zorla bir çalışma çıkartılıyor.” 
(Ö.A.9). “Bir arkadaşımız durum videosu çekmek için buluştuğumuzda gelemeyeceğini bildirdi ve bunun 
telafisi için bir teklifte bulunmadı.” (Ö.A.6). “Grup çalışması olduğu için biraz zorlandık. Bazı arkadaşlar 
görevini yerine getirmedi.” (Ö.A.4). “Grup üyelerinin birbirlerinden çok farklı karakterlerde olmasından 
kaynaklı bazı çatışmalar yaşanmıştır. Grupta bazı kişilerin kendilerini grubun lideri sanması nedeniyle çeşitli 
anlaşmazlıklar yaşanmıştır. Görevini yerine getirmeyen üyelerin görevini yerine getirmeye uğraşan üyelere 
üstünlük sağlaması nedeniyle çalışma isteği azalmıştır.” (Ö.A.25). “Sürekli başkalarını beklemek kadar kötü 
bir şey yok. Arkadaşlarımı hep beklemek zorundaydım bir şeyleri bitirmeleri için. Yapsalar bitcek ama hep son 
dakkaya bıraktıkları için hem beklemek zorunda kalıyordum hem de sinirlerim yıprandıkça yıpranıyordu. Her 
zamanki gibi uyumsuzluklar oldu, geç teslim etmeler veya hiç yapmamalar.” (Ö.A.5). “ÖA23’ün telefonun 
bozulması sebebiyle hiçbir şey yapmadı. Okulda durumları hangi gün yapacağımızı konuşmamıza rağmen 
hiçbir hazırlık yapmadan geldi ve bahçeden zorla video çekmeye getirdik. Okulu bir sene erken bitirme 
isteğiyle aldığı bu dersin sorumluluğunu yerine getirmedi ve çoğu sunumda bizi zor durumda bıraktı. ÖA23’ün 
sorumsuzluğu.” (Ö.A.26). “Uygulamanın son aşamasında bazı arkadaşlarımız üzerine düseni yapmadığı için 
çeşitli öngöremediğimiz aksaklıklar yaşadık. Bazı kısımları çok sinirli bir zamanda yapmak zorunda kaldık. 
Bu da grupta gergin bir ortam yarattı. Motivasyonu düşürdü.” (Ö.A.22) 

 

Kişisel özelliklerden kaynaklı sorunların çözümüne ilişkin görüş belirten öğretmen 

adaylarına ait bazı örnek ifadeler şöyledir: 

“Sürekli çalışma için herkese görevleri hatırlatıldı Görevini yapmayanları sürekli uyarmak zorunda 
kaldık. Hiç birey yapamadık çünkü ÖA23’ün bahanesi hazırdı.” (Ö.A.4). “Görev paylaşımı yapıp, 
yapacaklarımızı bireysel yapabiliriz dedik. Bir şekilde halloldu.” (Ö.A.18). “Hep sabırlı olmaya çalıştım ve güzel 
sözcüklerle açıklamaya, anlatmaya çalışıyordum. Aksi takdirde tartışma çıkması kaçınılmazdı. Tartışma 
çıkarsa da uyumsuzluk olur diye çalışmalarda, bir şey demiyordum ama benim için berbat bir birliktelikti. 
Sürekli sordum ve süreci takip etmeye çalıştım WhatsApp grubunda.” (Ö.A.5). “Görmezden gelindi çalışmaya 
devam edildi. Herhangi bir şey yapılmadı.” (Ö.A.17). “Yeni web tabanlı programlar araştırdım.” (Ö.A.16). “  

 

Odak grup görüşmesinde, öğretmen adaylarına, uygulama sürecinde grup çalışmasının 

neden etkili olmadığına yönelik sorulan soruya verilen cevaplar incelendiğinde, yukarıda 

bahsedilen düşünceleri tekrar vurguladıkları görülmüştür. 
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“Grup arkadaşlarımızla yeteri derecede iyi anlaşamıyor olmamız ya da herkesin gereken önemi 
vermiyor olması grupta bir ya da iki kişinin çok fazla görev üstlenirken- mesela son güne ben grup 
arkadaşlarıma haydi arkadaşlar yapalım bitirelim derken kimisi yemeğe gidiyor kimisi sevgilisiyle buluşmaya 
gidiyor kimse başka bir şey yapıyor. Gereken önemi vermiyorlar. Bu sefer insan grup içerisinde bireysel 
çalışarak en çok o yoruluyor. Bizim grubumuzda iki kişi çok yoruldu biri ben diğeri bir arkadaşım diğerleri 
daha rahattı. Bu açıdan gereken önemi her grup arkadaşımız vermiyor. Herkes sadece geçmek kaygısıyla 
bakıyor bu derse. 50 alsam yeter bu dersten diye düşünüyorlar.” (Ö.A.20). “biz zaten sınıf olarak hiçbir zaman 
tam bir sınıf olamadık. Kendi aramızda tam anlamıyla hiçbir zaman tam bir iletişim yakalayamadık. Gruplar 
heterojen olarak dağıtıldığı için ister istemez anlaşmazlıklar oldu. Mesela dersten sonra neler yapacağız diye 
sorduğumda sen kimsin neden başkan gibi davranıyorsun gibi tepkiler verdiler. Gruba yazıyoruz bir kişi grubu 
yazmıyor mesela neden yazmıyorsun cevap ver şunları toparlayalım dediğimde. Sen kim oluyorsun sen neden 
müdahale ediyorsun diye tepkiler aldığım için grup çalışmasını çok fazla umursamadım sadece kendi üstüme 
düşeni yaptım.” (Ö.A.9). “Biz grup arkadaşlarımızla gerçekten iyi anlaştığımızı düşündük ve anlaşan bir grup 
olarak birleştiğimizi düşündük ama sonunda bizde de bayağı bir bombalar patladı. Grup üyeleri ortaya iyi bir 
iş çıksın istedi ama kimse bir şey yapmak istemedi. Herkes sırtını birilerine dayadı. Bir kaç kişinin yapacağını 
düşündükleri için bazıları ödevi bile sormadılar. Biliyorlar birileri yapıp teslim edecek. Ben bundan olduğunu 
düşünüyorum. İstediğimiz kişilerle grup oluştuğunda farklı bir başarı olacağını düşünmüyorum. Bizde 
kültürel olarak oltacılık mı denir artık işi bir ya da iki kişiye yıkma eğilimi oluyor.” (Ö.A.22). “gerekli önem 
verilmediği için. Aslında grup gayet iyiydi. Herkes kendi üstüme düşeni yapayım gerisi kalsın birleştirmeyi ben 
yapmayayım şunu ben yapmayayım. Sadece kelimemle ilgileneyim diye bir mantık vardı çünkü sadece dersi 
geçeyim yeter düşüncesi vardı sadece bu ders için değil diğer dersler içinde geçecek kadar yapayım yeter 
düşüncesi hâkimdi. Kendimi kurtarayım gerisi önemli değil mantığı vardı.” (Ö.A.10). “Grup içinde 3 kişi 
uyumluydu bir kişide sorun yaşadık o tüm grup çalışmalarını etkiliyordu. Önem vermediği için değil de bir 
şeyler yaptı ama bunu yaparken bize eziyet çektirdi.” (Ö.A.18). “Grup çalışmasında ben de en çok 
çekenlerdenim. İstemediğim kişiyle aynı grupta olduğumda yıkıldım. Sonra kendi kendime tamam bahar idare 
et diye kendimi yatıştırmaya çalıştım. İlk modülde bir iş birliği yaptık. Birlikte çalışmayı yaptık ama diğer 
modüller benim için çok yıpratıcı geçti. (Neler oldu?) Bir kere herkesin her zaman bir işi vardı. Her zaman 
meşgullerdi. Ders dışında gerekli önemi vermediler. Dersin olduğu gün ders sonrasında ne zaman buluşulması 
gerektiğini konuşuyorduk ama hep son dakikada çalışma yapılıyordu. Diğer grup arkadaşlarım farklı kafa 
yapısında oldukları için hiçbir şey benim istediğim gibi olmadı. Süreci iş bölümü yaparak sürdürmeye 
çalıştım.” (Ö.A.5). “En baştaki sorun diğer arkadaşlarımın da dediği gibi grubun birbirine yakın olmayan 
kişilerden oluşmasıydı. Benim grubumda bulunanlarla bir sorunum yok ama okul dışında onları görmüyorum 
bile. Hiçbir iletişim kurmuyorum. Onlarla buluşup bir video oluşturma olmadı da olmazda. En baştaki sorun 
buydu. Bir diğer sorun da son güne bırakmaları. Son güne kadar mesaj bile yazılmıyor. İletişim yok. Böyle 
olunca bana ne ben üstüme düşeni yapayım düşüncesi hâkim oldu. Arkadaşlarımı kendim seçseydim. Sürekli 
görüşme olanağım olurdu daha aktif bir grup çalışması olabilirdi.” (Ö.A.2). 

 
 

4.7.3. Sınıf Dışı İletişim 

Öğretmen adaylarının yaptıkları uygulama hakkında sınıf dışında birbirleriyle 

tartışabilmeleri ve gerektiğinde bir uzmana danışabilmeleri amacıyla her bir alt grup için ayrı ayrı 

kullanılan çevrimiçi görüşme platformundan (WhatsApp) elde edilen görüşme kayıtlarının içerik 

analizi sonuçları Şekil 4.6’de verilmiştir.  

Şekil 4.6’e göre, öğretmen adayları sınıf dışı iletişim aracını uygulamanın planlanması 

(f=188; %61,84) ve uygulamanın hazırlanması (f=116; %38,16) aşamalarında kullandıkları 

görülmektedir. Uygulamanın planlanması aşamasında, en fazla görev paylaşımını (f=92; %48,94) 

yani hangi etkinliği hangi öğretmen adayının yapacağını (f=56; %60,87) ve hangi kelimelerin 

kimler tarafından araştırılacağı (f=36; %39,13) konularında sınıf dışında birbirleriyle iletişime 

geçtikleri söylenebilir. Buna ek olarak, öğretmen adayları uygulamanın planlanması aşamasında 

yapılacak olan çalışmaları tartıştıkları (f=58; %30,85) ve grup toplantısı ayarlamaya (f=30; 

%15,96) çalıştıkları da görülmektedir. Ayrıca, kelimeler ya da etkinlikler konusunda bir sorun 



Kerim ÜNAL, Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 

128 
 

yaşadıklarında ise uzmana danıştıkları (f=8; %4,25) söylenebilir. Uygulamanın hazırlanması 

aşamasında ise, çoğunlukla görevini yapmayan grup üyelerine diğer üyeler tarafından uyarıda 

bulunulduğu (f=62; %53,45), grup üyelerinin bitirmiş olduğu çalışmaları grupta paylaştıkları 

(f=35; %30,17) ve çalışmalara katılmayan grup üyelerinin çalışmaya neden gelemediklerini 

açıkladıkları (f=19; %16,38) görülmektedir. 

  
Şekil 4.6: Öğretmen Adaylarının Sınıf Dışı İletişim İçeriği (n=28) 

 
 Sınıf dışı iletişim sürecinde uygulamaya yönelik neleri konuştuklarına ilişkin öğretmen 

adaylarına ait bir örnek konuşma şöyledir (4 haneli rakamlar öğretmen adaylarının telefon 

numaralarının son dört rakamıdır): 

6560:  Hocam materyal incelemede yapacağımız videoyu photo story programıyla 
bulduğumuz resimlerle kendi sesimizi de ekleyerek öykü seklinde oluşturabilir miyiz? 

Uzman:  Evet yapabilirsiniz 
6560:  Teşekkür ederim hocam 
6560:  Arkadaşlar alıştırmaları paylaştıralım herkes bir alıştırma yapsın web tabanlı 

programları kullanarak sonra onları birlikte birleştirildim ne dersiniz 
0653:  Bence de paylaşalım 
0653:  Ben matching alıştırmasını yapabilirim hot potato var bende 
6560:  Quiz faber var bende de ben de test yapabilirim 
0653:  Tamam 
4742:  Bnde puzzle 
0653:  Tamam 
6560:  Tamamdır ÖA27 sende ne programı var yoksa sende hot potato indirip ordan 

ÖA6’ninkinden farklı bir alıştırma yapabilirsin 
6560:  Cmap ta kullanabiliriz arkadaşlar aklımızda bulunsun kavram ağları 
4742:  Tmmdir 
2871:  Ben de hot potato dan yaparım ya da başka programlar da araştırırım 
6560:  Tamamdır o zaman onları yapalım sonrada hep birlikte birleştirildim ve bitirelim 
4742:  👍🏻💪🏻 
6560:  Arkadaşlar bugün saat kaçta toplanıp ödevi tamamlıyoruz 
0653:  3 gibi olabilir bence 
4742:  Nerede buluşalım 
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4742:  Biraz daha geç olsa 4bucuk falan 
6560:  Ders planida yazcaz daha ona göre buluşalım 
6560:  Kantinde 😊 
4742:  Yurttaysa 3olabilr 
4742:  😊 
6560:  Tamam 3 te 
6560:  O zaman 
6560: Kantinde 😊 

 
 

4.7.4. İşbirliğine Dayalı Grupla Çalışma Süreci 

Uygulama sürecinde karşılaşılan problemler ve çözümleri başlığı altında öğretmen 

adaylarının grup üyeleriyle iş birliği içinde çalışmakta sorun yaşadıklarını ifade ettikleri 

görülmüştü. Ancak, işbirliğine dayalı grupla çalışma sürecinde sorun yaşadıklarını ifade 

etmelerine rağmen, bu sürecin öğretmen adaylarının kelime öğrenme sürecine bir etkisinin olup 

olmadığı sorulmuştur. Öğretmen adaylarının verdikleri cevapların içerik analizi sonuçları Şekil 

4.7’da verilmiştir.     

 
Şekil 4.7: İşbirliğine Dayalı Grupla Çalışma Sürecinin Kelime Öğrenme Üzerine Etkisi (n=28) 

  
Öğretmen adaylarının vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, işbirliğine dayalı grupla 

çalışma sürecinin öğretmen adayları üzerindeki etkisinin iki başlık altında toplandığı 

görülmektedir (Şekil 4.7): Kelime öğrenme sürecine etkisi (f=71; %66,98) ve genel etki (f=35; 

%33,02).  Öğretmen adaylarının %50’si (n=14), işbirliğine dayalı grupla çalışma sürecinin kelime 

öğrenmelerine hiçbir etkisinin olmadığını ifade ederken, %42,86’sı (n=12), işbirliğine dayalı 

grupla çalışma sürecinin kelime öğrenme süreçlerine etkisinin olduğunu vurgulamışlardır. 
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Sadece 2 öğretmen adayı (%7,14) ise bu sürecin etkisinin olup olmadığı konusunda yansız 

(NÖTR) kalmışlardır.  

 Şekil 4.7 incelendiğinde, işbirliğine dayalı grupla çalışma sürecinin öğretmen adaylarının 

kelime öğrenme süreçlerinde bir etkisinin olmamasının nedenlerinin sırasıyla sadece kendi 

kelimelerine odaklanma (f=6; %18,75), bireysel çalışmayı tercih etme (f=4; %12,50), grup 

üyelerinin uyumsuzluğu (f=3; %9,38), grup üyelerinin sorumsuzluğu (f=3; %9,38) ve aynı kelime 

öğrenme yöntemini kullanma (f=1; %3,13)  olduğu görülmektedir. Ancak, kelime öğrenme 

süreçlerine bir etkisinin olmadığını vurgulayan öğretmen adayları, işbirliğine dayalı grup 

çalışmasının grupla çalışma deneyimi kazanma (f=8; %25,00), yardımlaşma becerisinin 

kazanılması (f=5; %15,63) ve iş yükünün azalması (f=2; %6,25) açısından ise etkili olduğunun 

altını çizmişlerdir.  

İşbirliğine dayalı grupla çalışma sürecinin öğretmen adaylarının kelime öğrenme 

süreçlerine bir etkisinin olmamasına ilişkin öğretmen adaylarına ait bazı örnekler şöyledir:  

“Son güne bırakılan ve son saatlerde yapılan etkinlikler bana bişey katamadı maalesef. Grubu 
WhatsApp grubuna toplamak bile uzun bir uğraştı.” (Ö.A.9). “Grup çalışması olduğu için tüm kelimeler 
üzerinde değil de özellikle bana verilen, benim payıma düşen kelimelere odaklandım. E haliyle diğer kelimeleri, 
kendi kelimelerim gibi öğrenemedim.” (Ö.A.2). “Aslında olumlu etkisi olmadığını söyleyebilirim. Grupla olduğu 
için herkes kendine düşen kelimeleri yaptığı için diğerleri çok aklımızda kalmadı.” (Ö.A.4). “Grup çalışmasının 
kelime öğrenmeme bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Grup çalışması sadece görevin paylaşılıp hafiflemesine 
yararlıydı.” (Ö.A.6). “Bireysel kelime öğreniminin grupla çalışmaktan daha etkili olduğunu düşünüyorum. 
Grupla çalışma sürecimde kelimeleri daha yavaş öğrendiğimi ve sonrasında bazı kelimeleri hatırlayamadığımı 
fark ettim. Bu yüzden ben bireysel olarak çalışmanın ve kelime öğrenmenin daha etkili olduğunu 
düşünüyorum.” (Ö.A.14). 

 

İşbirliğine dayalı grupla çalışma sürecinin öğretmen adaylarının kelime öğrenme 

süreçlerine etkisinin olmasının nedenlerinin ise öğretmen adayları sırayla grup içinde 

kelimelerin anlamlarının tartışılması (f=8; %25,00), grup çalışması sırasında farklı fikirlerin 

çıkması (f=7; %21,88), grup üyeleri arasında yardımlaşma sağlaması (f=5; %15,63), kalıcı 

öğrenme sağlaması (f=5; %15,63), akran öğretimine olanak tanıması (f=3; %9,38), zamanı 

verimli kullanmayı sağlaması (f=2, %6,25), eğlenerek öğrenmeyi sağlaması (f=1; %3,13) ve farklı 

etkinliklerin hazırlanması (f=1; %3,13) olduğunu ifade etmişlerdir. 

İşbirliğine dayalı grupla çalışma sürecinin öğretmen adaylarının kelime öğrenme 

süreçlerine bir etkisinin olduğuna ilişkin öğretmen adaylarına ait bazı örnekler şöyledir:  

“Web destekli durumlu öğrenme ortamında grup içerisinde bilgi alışverişi daimi olduğundan her 
daim birbirimizden yeni şeyler öğrendik.” (Ö.A.20). “Her birimizin farklı fikirleri olduğu için çok farklı 
yönlerden olaya bakmamız çalışmamıza çeşitlilik kattı. Kelime öğrenme sürecinde de işbirliği yaparak zamanı 
verimli kullanarak daha hızlı sonuçlar elde ettik.” (Ö.A.28). “İşbirliği içerisinde kelime anlamlarının grupta 
tartışılması öğrenme sürecini olumlu etkiledi.” (Ö.A.16). “Herkez farkli farklı fikirler ortaya koydu.  Birinin 
fikrini presentation kısmında Birinin production kısmında birinin practice kısmında kullandık,  bu da bize 
zaman kazandırdı ve kendi bildiğimiz şeylerin dışında farklı şeyler öğrendim.” (Ö.A.19). “Kelime öğrenme 
düzeyimi arttırdı ve kolay hatırlamamı sağladı.” (Ö.A.24). 
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İki öğretmen adayı işbirliğine dayalı grupla çalışma sürecinin kelime öğrenme süreçlerine 

bir etkisinin olup olmadığı konusunda yansız karmışlardır. Bir öğretmen adayı işbirliğine dayalı 

grupla çalışma sürecinin sadece kelimelerin anlamlarını tartışma sürecinde etkisi olduğunu (f=1, 

%3,13), diğer öğretmen adayı ise bütün çalışmanın aslında bireysel çalışma süreci olduğunu (f=1; 

%3,13) ifade etmişlerdir. Bu iki öğretmen adayının görüşleri şöyledir: 

“Grupla çalışma tam olarak verimli bir yöntem olmadı. Tam bir grup çalışması halinde yapılacak 
olanlar yerine getirilmiş olsaydı o zaman kelime öğrenme sürecime katkısının fazla olduğunu söyleyebilirdim. 
Yine de grup içinde tartışma halinde konuştuğumuz kelimeleri öğrendiğimi düşünüyorum.” (Ö.A.18). 
“İşbirliğine dayalı grupla çalışma sürecinin kelime öğrenme sürecime bir katkısı ve ya etkisi (iyi/kötü) 
olduğunu söyleyemem. Kelimelerin durumlu öğrenme ortamı hazırlanarak bir ders modülü oluşturulması 
açısından grupla çalışmak iş bölümü yapmamızı gerektirdi fakat kelimelerin öğrenimi tamamen bireysel bir 
süreçti.” (Ö.A.17). 

 

İşbirliğine dayalı grupla çalışma sürecinin, öğretmen adaylarının kelime öğrenme 

süreçlerine etkisi ya da etkisizliğinin yanı sıra, işbirliğine dayalı grupla çalışma sürecinin, grupla 

çalışma kolaylığını görme (f=14; %40,00), grupla çalışma deneyimi kazanma (f=8; %25,00), grup 

çalışmasında uyumun önemini fark etme (f=6, %17,14), yardımlaşma becerisi kazanma (f=5, 

%15,63), grup çalışmasının etkililiğini fark etme (f=4; %11,43), görev paylaşımı ile iş yükünün 

azalması (f=2; %6,25) ve grup üyelerini tanıma fırsatı yakalama (f=1; %2,86) gibi genel 

etkilerinin de olduğu görülmektedir.  

İşbirliğine dayalı grupla çalışma sürecinin genel etkilerine ilişkin öğretmen adaylarına ait 

bazı örnekler şöyledir: 

“Keyifli bir çalışma ile öğrendiklerimiz kalıcı oluyor. Grup çalışması açısından bizi baya geliştirdi.” 
(Ö.A.1). “… grup içi çalışmalar bireysel yükü hafiflettiğini düşünüyorum.” (Ö.A.4). “Bu uygulama boyunca 
bireysel ve grupla çalışma konusunda eksik yanlarımızı görüyoruz ve aynı zamanda birbirimizin 
düşüncelerinden yararlanarak daha kolay yol alabiliyoruz.” (Ö.A.22). “Yaratıcı düşünmeye teşvik ediyor. 
Heterojen gruplarla işbirlikli çalışma tecrübesi edindim” (Ö.A.27). “Bütün grup üyelerinin üzerine düşeni 
yapmasıyla gayet başarılı ve faydalı bir çalışma oluyor.” (Ö.A.10). 

 
 

4.7.5. Web-Destekli Durumlu Öğrenme Modelinin Değerlendirilmesi 

Öğretmen adaylarına, web-destekli durumlu öğrenme modelini, en çok ilgilerini çeken 

aşama ile en çok zorlandıkları aşamaların neler olduğu sorulmuş ve eğer uygulama öncesinde 

kelime öğrenme/öğretme materyali hazırlamışlarsa, web-destekli durumlu öğrenme modeli ile 

arasındaki farkı belirtmeleri istenmiştir.    

Modelin en çok ilgi çeken aşaması ve nedeni: Web-destekli durumlu öğrenme 

modelinin en çok ilgi çeken aşamaları incelendiğinde (Şekil 4.8; Bakınız EK-13), öğretmen 

adaylarının en çok ilgisini çeken aşamanın durumlar oluşturma (f=23; %67,64) aşaması olduğu 

görülmektedir. Öğretmen adayları, bu aşamada, hedef kelimeleri öğretmek için videolar 

kullandıklarını (f=16; %69,57), hikâyeler oluşturduklarını (f=4; %17,39) ve resim ve gif 

kullandıklarını (f=3; %13,04) vurgulamışlardır.  Öğretmen adayları, kendilerini ifade etmelerini 
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sağladığı, yaratıcılığı arttırdığı, eğlenceli ve farkında olmadan öğrenme sağladığı ve kalıcı 

öğrenme gerçekleştirdiği için durumlar oluşturma ve videolar çekme aşamasının en çok dikkati 

çeken aşama olduğunu vurgulamışlardır. Ayrıca, hikâye oluşturma aşamasının da öğretmen 

adaylarının yaratıcı metinler oluşturmaları, hikâyeler yazmaları sürecinde kendilerini 

düşünmeye zorladığı, kendilerini ifade edebilme fırsatı yakaladıkları ve eğlenceli bir öğrenme 

ortamı hazırladığı için ilgilerini çektiğini ifade etmişlerdir. Resim ve gif kullanmayı tercih 

etmelerinin sebebi ise soyut kelimelerin anlatımında kolaylık sağladığı ve sonucunda da kalıcı 

öğrenmenin gerçekleşmesinden dolayı tercih ettikleri görülmektedir.  

Öğretmen adaylarının dikkatini çeken diğer aşama ise hedef kelimelerle ilgili araştırma 

yapma (f=5; %14,70) aşamasıdır. Bu aşamada ise hedef kelimelerin anlamlarını (f=3) ve 

kullanımını (f=2) araştırmanın ilgi çekici olduğunu belirtmişlerdir. Kelimelerin anlamlarını 

araştırmanın ilgi çekici olmasının sebebini ise hedef kelimelerin anlamlarının birbirine yakın 

olması ve farklı anlamlarının bireyde merak oluşturduğu şeklinde açıklamışlardır. Ayrıca, 

öğretmen adayları, hedef kelimelerin anlamlarını doğru öğrenmek amacıyla kelimelerin anlamını 

yansıtan resim ve gifler bulmanın önemli olduğunu vurgulamışlardır. 

Öğretmen adaylarının ilgisini çeken son aşama ise, hedef kelimeler için web-destekli 

etkinlikler oluşturma (f=6; %17,64) aşaması olduğu görülmektedir.  Öğretmen adayları, web-

destekli etkinlikler hazırlamalarının, eğlenceli programlar kullanmalarını, yeni programlar ve 

internet siteleri öğrenmelerini, güdülenmelerini, kendilerini ifade edebilmelerini, yaratıcılıklarını 

harekete geçirmeyi ve kolay ve eğlenceli öğrenme sağladığının altını çizmişlerdir. 

Web-destekli durumlu öğrenme modelinin en ilgi çekici aşamasına ve sebeplerine yönelik 

görüş belirten öğretmen adaylarına ait bazı örnek ifadeler şöyledir: 

“En çok ilgimi çeken kısım, kelimeleri kullanarak bir paragraf yazma kısmıydı. Çünkü tüm kelimeleri 
bir arada kullanarak bir paragraf yazmak gerçekten kişiyi düşünmeye zorluyor ve çok ilginç örnekler ortaya 
çıkabiliyor.” (Ö.A.2). “Kendi durum videolarımızı çekmek ilgi çekiciydi. Çünkü kelimeye uygun durum 
hazırlayıp kendimizi video ya çekmek eğlenceli ve öğreticiydi.” (Ö.A.6). “Web-destekli alıştırmalar hazırlamak 
en çok ilgimi çeken yerdi. Normalde teknolojiye ve internet kullanımına karşı ilgim olduğu için, bu materyali 
hazırlama sürecinde yeni keşfettiğim programlar üzerinde çalışmak beni hem motive etti, hem de bu modülü 
hazırlarken kullandığımız kelimeleri öğrenmemi kolaylaştırdı.” (Ö.A.18). “Bu modele göre kelime öğrenme 
materyali hazırlama da en çok ilgimi çeken kişim durum yaratma kısmiydi. Bu daha önce tecrübe etmediğim 
bir deneyimdi. Bu yolla en ufak bir kelimenin öğretiminde bile öğretmen olarak sınıfımda nasıl farklılıklar 
yaratabileceğimi gördüm. Bir öğretmenin yaratıcılığını kullanarak neler yaratabileceğini öğrenciler için 
dersin nasıl daha kalıcı ve eğlenceli hale getirilebileceğini gördüm.” (Ö.A.22). “Web tabanlı etkinlikler 
hazırlamak ilgimi çekti çünkü yaratıcılık on plandaydı ve tamamen bize ait etkinlikler hazırladık.” (Ö.A.24). 

 

Modelin en zorlu olan aşaması ve nedeni: Web-destekli durumlu öğrenme modelinin 

en çok zorlanılan aşamaları incelendiğinde (Şekil 4.7; Bakınız EK-13), öğretmen adaylarının en 

çok zorlandığı aşamanın durum (görsel / video) oluşturma aşaması (f=10; %32,26) olduğu 

görülmektedir. Durum (görsel / video) oluşturma aşamasında zorlanmalarını öğretmen adayları 

hedef kelimelerin soyut ve yakın anlamlı kelimeler olmalarına, kelimelerin anlamlarına tam 

hâkim olamamalarına, bir durumu oluşturmanın uzun zaman almasına, hayal güçlerini 
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zorlamasına ve durum oluşturmada kullanılacak bilgisayar programlarını tam bilmemelerine 

bağladıkları görülmüştür. Öğretmen adayları, ikinci zorlandıkları aşama ise hedef kelimelerin 

anlamlarının belirlenmesi aşaması (f=6; %19,35) olduğunu ifade etmişlerdir. 

Kelimelerin yakın anlamlı olması, birden fazla anlamının olması, kelimelerin anlamlarını 

belirlemede fikir ayrılıklarına düşülmesi ve adaletsiz görev dağılımı sebeplerinden dolayı 

öğretmen adayları, kelimelerin anlamlarının belirlenme aşamasında zorlandıklarını dile 

getirmişlerdir. Öğretmen adaylarının zorlandıklarını ifade ettikleri bir diğer web-destekli 

durumlu öğrenme modelinin aşaması ise hedef kelimelerin kullanıldığı durumları  (video & 

görseller) bulma aşamasıdır (f=5; %16,13).  Hedef kelimelerin kullanıldığı durumları  (video & 

görseller) oluşturma aşamasında olduğu gibi, öğretmen adaylarının hedef kelimelerin kullanıldığı 

durumları  (video & görseller) bulmakta sorun yaşamalarının sebeplerinin de hedef kelimelerin 

soyut anlamlı olması ve bilgisayar programlarını tam bilmemeleri olduğu görülmektedir. Web-

destekli alıştırmalar hazırlama aşamasında (f=4; %12,90) da zorlandıklarını ifade eden öğretmen 

adayları, zorlanmalarının sebeplerini hazırlanan etkinliğin dilinin ileri düzey (advanced) 

seviyede olması ve web-destekli etkinlik hazırlamak için kullanılacak olan programlarını 

bilgisinde kendilerini yetersiz görmeleri olarak yansıtmışlardır.  Ayrıca, bazı öğretmen adayları, 

yetersiz program bilgisinden dolayı, web-destekli programlar kullanmakta sıkıntı yaşadıklarını 

(f=2; %6,45) da ifade etmişlerdir. Web-destekli durumlu öğrenme modelinin bir aşaması olan 

örnek cümleler yazma aşamasında da hedef kelimelerin anlamlarının birbirine çok yakın 

olmasından dolayı, öğretmen adaylarının örnek cümleler yazma (f=2; %6,45) konusunda 

zorlandıklarını ifade ettikleri görülmüştür. Son olarak, öğretmen adayları, işbirlikli grup 

çalışmasının da süreçte kendilerini zorladığını, bunun sebeplerinin de grup üyelerinin çalışmaları 

son dakikaya bırakması, öneride bulunan grup üyesine tepkide bulunma ve grup üyelerinin 

yapılan etkinliği öncelikleri arasında görmemeleri olarak yazmışlardır. 

Web-destekli durumlu öğrenme modelinin en zorlu olan aşamasına ve sebeplerine 

yönelik görüş belirten öğretmen adaylarına ait bazı örnek ifadeler şöyledir: 

“Bazı kelimelerin anlamları birbirine çok yakındı. Onları açık şekilde ayırt edilebilecek biçimde örnekler 

yazmak zordu.” (Ö.A.2). “Kelimeleri kendi oluşturacağımız durumlar içinde kullanıp öğrencilere sunmak en 

çok zorlandığım aşamaydı. Bazı abstract kelimelerin video içinde kullanımı özellikle zordu. Soyut kelimeleri 

video oluşturmak için bir duruma yerleştirmek için bayağı bir düşünmek zorunda kaldım.” (Ö.A.18). “Etkinlik 

hazırlamak bulmak. Seviye advance olunca bu da kendi kendimize olsa nasıl etkinlik düzenlerdik sorusunu 

getiriyor aklımıza ama yine de listening aktivitesi hazırlarken çok eğlendim. Kelimeleri kullanabilmek hem de 

istediğim şekilde etkinliğin en güzel yanıydı benim için.” (Ö.A.26). “En çok grup üyeleriyle zorlandım. Son 

dakikaya görev bırakılması, fikrimi açıkça beyan ettiğimde verilen tepki, beni bu çalışmada çok zorladı. 

Nerdeyse bütün durumları grubundan bu arkadaşımla oluşturdum ve çok da umursanmadı bu durum.” 

(Ö.A.9). “Web tabanlı programları kullanırken zorlandım. Nedeni, deneme yanılmayla öğrenmeye çalıştım, 

farklı alıştırmalar denemek istedim ama pek başaramadım. Programlar karmaşık ve sıkıcıydı.” (Ö.A.10). 

“Soyut kelimelere görsel hazırlamak biraz zordu.” (Ö.A.12). 
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 Daha önce kelime materyali hazırlama deneyimi: Öğretmen adaylarına, bu çalışma 

öncesinde herhangi bir kelime materyali hazırlayıp hazırlamadıkları ve eğer hazırlamışlarsa ne 

tür farklılıkların olduğu sorulmuştur ((Şekil 4.8; Bakınız EK-15). Öğretmen adaylarının %50’si 

(n=14), daha önce hiçbir kelime materyali hazırlamadığını belirtirken, diğer yarısı (n=14; %50) 

ise kelime materyali hazırladıklarını söylemişlerdir. Daha önce kelime materyali hazırlayan 

öğretmen adaylarının ne tür materyaller hazırladıkları ya da yöntem/teknik kullandıkları 

incelendiğinde,  görseller (f=4; %25,00), gerçek nesneler (f=3; %18,75), video (f=1; %6,25), şarkı 

(f=1; %6,25) kullandıklarını, teknik ve yöntem olarak ise yazma ve ezber (f=3; %18,75), yüzeysel 

öğretim (f=2; %12,50) ve sunuş yoluyla öğretim (düz anlatım) yöntemini (f=2; %12,5) 

kullandıklarını açıklamışlardır. Hazırladıkları materyalleri karşılaştırmaları istendiğinde, hem 

daha önce kelime materyali hazırlamış olan öğretmen adayları hem de ilk kez bu çalışmayla 

kelime materyali hazırlayan öğretmen adayları, sadece web-destekli durumlu öğrenme 

modelinin özelliklerinin ne olduğunu yazmışlardır. Web-destekli durumlu öğrenme modelini 

diğer yöntem ve tekniklerden ayıran özellikleri söyle sıralamışlardır: web-destekli materyal 

kullanımı (f=7; %26,92), durum içinde kullanma (f=6; %23,07), görsel kullanımı (f=2; %7,69), 

yeni nesle hitap etmesi (f=1; %3,84), öğrenci değerlendirmesi, geliştirilmesi kolay (f=1; %3,84), 

eğlenceli (f=1; %3,84), birikim ve bilgi gerektirmesi (f=1; %3,84), etkili öğretim sağlaması (f=1; 

%3,84), çevrimiçi kaynaklara ulaşım (f=1; %3,84), farklı öğrenme stillerine hitap (f=1; %3,84), 

kalıcı öğrenme sağlaması (f=1; %3,84), deneyim kazanma (f=1; %3,84), detaylı anlatım sağlama 

(f=1; %3,84). 

Daha önce kelime materyali hazırlama deneyimine ve iki model arasındaki farklara 

yönelik görüş belirten öğretmen adaylarına ait bazı örnek ifadeler şöyledir: 

“Açıkçası daha önceden hazırlamış olduklarımız genel olarak web destekli materyaller değildi. Daha 
çok elle tutulur somut materyaller idi. web destekli materyalle daha çok kişiye ulaşılabiliniyor, daha çok farklı 
türde kelime verilebiliniyor, materyaller daha kalıcı ve sağlam kalabiliyor ve daha kolay ulaşılabiliniyor. Bu 
açıdan bakıldığında web destekli öğrenme modeline göre hazırlanmış materyaller daha çok amaca hizmet 
edebiliyor.” (Ö.A.13). “Önceden sadece yazarak ve ezberle yapıyordum. bunda ise durum içinde kullanıp onu 
hayatımıza entegre ediyoruz.” (Ö.A.9). “Daha önceden kelime öğretimi için hazırladığımız materyal en fazla 
elimizde hazırladığımız çıktılardan oluşan, kartonlardan oluşan fiziksel materyallerdi. Fakat web-destekli 
durumlu öğrenme modelinde işin içerisine teknolojiyi dahil etmek zaten başlı başına bir fark.” (Ö.A.18). “Daha 
önce bazı ünite sunumları içerisinde kelime öğretimine kısaca değinmiştik. Bu çalışmalarda sadece 
kelimelerin resimlerini gösterip geçmemiz beklenmişti. Fakat bu hem farklı öğrenme stilleri olan öğrencilere 
uygun değildi hem de çok yüzeyseldi. Bu yolla öğrencilerinizin anlayıp anlamadığından emin olamazsınız ve 
bu modeldeki kadar farklı duyuya hitap edemezsiniz.” (Ö.A.22). “Daha önce sunuş yoluyla öğretiyorduk yine 
resimler kullanıp görseller kullanıyorduk ama bu kadar ayrıntılı değildi” (Ö.A.12). “Web destekli hazırlamak 
sıradan kelime öğrenme materyali hazırlama çalışmalarına göre hazırlaması çok daha pratik, çok daha kalıcı 
ve geliştirilmesi çok daha kolay. Çünkü online kaynaktan bir çok şey bulabilme imkanı çok fazla.” (Ö.A.14). 
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4.7.6. Uygulama ve Başarı Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Uygulama sonunda öğretmen adaylarından kelime başarı testi sonuçlarını ve yapılan 

uygulamanın genel bir değerlendirmesini yapmaları istenmiştir. Öğretmen adaylarının yaptıkları 

değerlendirmenin içerik analizi sonuçları Şekil 4.9’da verilmiştir.  

Uygulamanın genel değerlendirmesi: Değerlendirme sonucunda, öğretmen adayları, 

yapılan uygulamanın %62,20 (f=79) olumlu bir etkiye sahip olduğunu, %37,80 (f=48) oranında 

ise olumsuz etkilerinin olduğunu söylemişlerdir. Uygulamanın olumlu etkileri incelendiğine, 

yapılan uygulamanın faydalı (f=21; %26,58), güzel, iyi ve başarılı (f=15; %18,99), eğlenceli, 

keyifli, zevkli (f=11; %13,92), yaratıcılığı arttıran (f=8; %10,13), güdüleyici (f=5; %6,33), öğretici 

(f=4; %5,06), etkili (f=4; %5,06), verimli (f=3; %3,80), katkı sağlayıcı ve geliştirici (f=2; %2,53), 

merak uyandırıcı (f=1; %1,27), işlevsel (f=1; %1,27), çok yönlü (f=1; %1,27) olduğunu ve yaparak 

yaşayarak öğrenme (f=1; %1,27), farkında olmadan öğrenme (f=1; %1,27) ve kolay öğrenme (f=1; 

%1,27) sağladığının altını çizmişlerdir. 

Uygulamanın olumsuz etkileri incelendiğinde ise, uygulamanın zorlayıcı (f=12; %25,00), 

yorucu (f=6; %12,50), zaman alıcı (f=6; %12,50), uğraştırıcı (f=3; %6,25), emek gerektiren (f=3; 

%6,25), gerginlik yaratan (f=2; %4,16), karmaşık (f=2; %4,16), sıkıcı (f=2; %4,16), yoğun ve 

tempolu (f=2; %4,16), stresli (f=1; %2,08) bir uygulama olduğunu belirtirken, yapılan dört 

uygulamanın aynı olması (f=3; %6,25), bireysel çalışma yerine grup çalışmasının olması (f=2; 

%4,16), grup üyelerinin görevlerini yapmamasından dolayı fazla iş yükünün olması (f=2; %4,16) 

ve durumları oluştururken yaratıcı olamama (f=2; %4,16) gibi sorunlar da uygulamayı olumsuz 

etkilediğini vurgulamışlardır. 

Başarı testi sonucunun düşük olma nedenleri: Öğretmen adaylarına uygulama 

sonunda cevapladıkları başarı testi sonuçlarının düşük olma sebeplerinin neler olduğu 

sorulduğunda, motivasyon (f=26; %28,78), kelime (f=19; %28,78), grup (f=9; %13,63), uygulama 

(f=9; %13,63) ve kişi önceliği (f=3; %4,54) kaynaklı olduğunu belirtmişlerdir. Motivasyon 

kaynaklı sebepler incelendiğinde, öğretmen adaylarının bu uygulamayı yapma konusunda 

isteksiz olmaları (f=15), bıkkınlık yaşamaları (f=2) ve dikkatlerinin dağınık olması (f=1) 

sebeplerinden dolayı motivasyonlarının düşük olduğunun altını çizmişlerdir. Motivasyonlarının 

düşük olmasından dolayı da sadece kendi kelimelerine odaklandıklarını (f=4), tekrar 

yapmadıklarını (f=2), ve işleri son dakikaya bıraktıklarını (f=2) açıklamışlardır. Hedef 

kelimelerden kaynaklı sebepler incelendiğinde ise, öğretmen adayları kelime sayınının fazla 

olduğunu (f=8), kelimelerin yeni olması (f=4), yakın anlamlı kelimeler olması (f=4), kelimelerin 

günlük hayatta kullanılmayan kelimeler olması (f=2) ve kelime başarı testinde bulunan soru 

sayısının fazla olması (f=1) sebeplerini öne sürmüşlerdir. 
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Şekil 4.9: Uygulama ve Başarı Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
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Grup özelliklerinden kaynaklı sebepler incelendiğinde, uygulama başında oluşturulan 

küçük gruplarda bulunan öğretmen adaylarının birbirleriyle uyumsuzluğu (f=6) ve grupta 

yapılması gereken görevlerin grupta bir kişiye yıkılması (f=3) sorunlarının kelime başarı testinin 

düşük olmasında etkili olduğunu vurgulamışlardır. Öğretmen adayları, uygulama kaynaklı 

sebeplerini, uygulamanın süresinin yetersiz olması (f=7), kelimeleri anlatabilmek için durum 

oluşturmada zorlanmaları (f=1) ve kelimeleri öğrenmeden çok öğretme yollarına odaklanmaları 

(f=1) şeklinde açıklamışlardır. Son olarak, kişi öncelikli kaynaklara bakıldığında, öğretmen 

adayları, derslerinin yoğun olduğunu (f=1) ve KPSS ve ALES sınavlarına hazırlandıklarını (f=2) 

açıklamışlardır. 

Öğretmen adaylarının başarı testlerinin düşük olmasına ilişkin görüş belirten öğretmen 

adaylarına ait bazı örnek ifadeler şöyledir: 

“Grup çalışması olduğu için herkes kendi kelimelerine odaklandı. Ayrıca mesela kendimden örnek 

vereyim, bir yandan KPSS hazırlığı var, daha 2 gün önce ALES'e girdim. Bir yandan özel ders veriyorum, bir 

yandan çalışıyorum. Zamanım yok. Gerekli özveriyi göstererek yapmadım açıkçası. Hep son güne bırakıp 

aceleyle yaptım.” (Ö.A.2). “Kesinlikle hocanın grupları kendi istediği gibi yapması. İnsanlar sevmediği 

insanlarla bir şeyler yapmak zorundaydı. Zorunluluktu yani gönüllülük yoktu bu da yeter ki yapalım bitsine 

getiriyordu ödevi. Bana göre tek hata kişilerin kendi istediği arkadaşlarıyla olmamasıdır.” (Ö.A.5). 

“Zamanında görevlerin yerine getirilmemesi, üyeler, bireysel farklılıklar, gereken özenin gösterilmemesi. 

özellikle ben modül sayısını çok buldum. Tekrar döndü bir süre sonra.” (Ö.A.9). “kelimelerle daha önce 

karşılaşmamıştık ve bir anda bir test içerisinde onlarca kelimeyi sadece tahmin hatta 6. his kullanarak 

cevaplamaya çalıştık bu da sonuçların düşük olmasının en büyük nedeniydi.” (Ö.A.23). “Kelimeleri 

öğrenmekten çok öğretme yollarına odaklandığımız için kelimelere hâkim olamadığımızı düşünüyorum.” 

(Ö.A.28). 

Öğretmen adaylarının başarı testlerinin düşük olmasına ilişkin odak grup görüşmesinde 

düşüncelerini ifade eden öğretmen adaylarına ait ifadeler şöyledir: 

“Grup içinde motivasyon düşüktü çünkü herkesin farklı kaygıları var. Herkesin vakti olmuyor. Herkes 

yoruldu bu sene. Bu da bizim bir ödevimiz yapmamız gerekirdi. Bu olumsuz etki başarıya da yansıdı. İçsel bir 

motivasyonumuz yoktu.” (Ö.A.20). “aslında birinci modül bitene kadar motivasyonumuz yüksekti. Birleştirme 

aşamasında bir arkadaşımızın çalışması yoktu. Neden diye sorduğumuzda bilgisayarım yoktu dedi. Benim de 

yoktu mesela arkadaşımdan ödünç aldım görevimi yaptım. Sonrasında o kişinin işini de biz yaptık. diğer 

modüllerde de aynı oldu. Grupta bir kişi görevini yapmayınca diğerleri de yapmamaya başlıyor ve motivasyon 

düşüyor. Grupta bir üyenin sorumluluğunu yerine getirmemesi grubun motivasyonunu olumsuz etkiledi.” 

(Ö.A.9). “Başlarda çalışmalar çok iyiydi. İçimden çok güzel bir çalışma çıkacak dedim ama sonra bir iki kişi 

sallamaya başladı. Onları görünce, diğer arkadaşlar da biz neden yapıyoruz diye sormaya başladılar.” 

(Ö.A.22). “grupta bir kişi bile görevini yapmazsa diğer arkadaşların motivasyonu düşmeye başlıyor.” (Ö.A.10). 

“ilk başta bizim grubun motivasyonu sıfırdı. Ben bir arkadaşla değil 3 arkadaşla uğraşmak zorunda kaldım.  

Modülü ben kendim oluşturdum ve grupla bunu ben kendim için yaptım bir daha yapmayacağım dedim. Diğer 

modüllerde bu konuşma dışsal motivasyon mu sağladı bilmiyorum iki arkadaşım etkilendi diğer arkadaş daha 

kötüye gitti. Bizim çalışmalarımız ilk modülden sonra düzelmeye başladı ve bir grup üyesi dışında 

motivasyonumuz arttı ve modülleri oluşturduk.”(Ö.A.18). “gönüllülük olmadığı için yapmış olmak için yaptık. 

Sırf geçelim diye yapılan bir materyal olduğunu düşünüyorum. Grup çalışmaları için buluşalım dediğimde bir 

kişi olur dedi diğerleri ise hiçbir zaman müsait olmadı.” (Ö.A.5). “bizim grupta hiçbir motivasyon olmadı 

görmedim. Grup içinden sadece bir kişiyle iletişimim vardı. Neler yaptığımızı konuşuyorduk. Diğerleri sadece 

mail atıyordu yaptıklarını. Hep böyle gerçekleşti. Ben de dersi geçmek için değilmiş de o arkadaşımın hatırına 

yapıyormuş gibi oldum.” (Ö.A.2). 
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4.8. Sekizinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Öğretmen adayları, web-destekli durumlu öğrenme modeline göre kelime öğretme 

materyalleri hazırlamalarının mesleki gelişimlerine yönelik katkılarının olduğunu ve mesleki 

yönde gelişmeler gösterdiklerini ifade etmişlerdir.  Yapılan içerik analizi sonuçları, teknolojik 

pedagojik alan bilgisi modeline göre değerlendirilmiş ve sonuçlar Şekil 4.10’da verilmiştir. 

Şekil 4.10 incelendiğinde, öğretmen adayları, web-destekli durumlu öğrenme modeline 

göre kelime öğretme materyalleri hazırlamalarının öncelikle araştırma yapma (f=3), 

karşılaştıkları sorunlara çözüm üretme (f=1), sentez yapma (f=1) ve eleştirel düşünme (f=1) 

becerilerini geliştirdiğini vurgulamışlardır.  Bu becerilerin geliştiğine ilişkin görüş belirten 

öğretmen adaylarına ait bazı örnek ifadeler şöyledir: 

“… öğretmen olduğumuzda bizi zorlayabilecek durumlara nasıl çözümler bulabileceğimizi görmüş 

olduk. Ayrıca bundan sonraki çalışma hayatim içinde bana araştırma yollarını öğrenmem de katkı sağlıyor. 

Farklı kaynaklardan yararlanmayı ve bu farklı kaynakları bir bütün haline getirmeyi öğrendik.” (Ö.A.22).  

“Durumlu öğrenmeyi ve kelime bilgisini geliştirici. Yaratıcı ve eleştirel düşünme” (Ö.A.27).  

 

Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgilerinin gelişmesine yönelik görüşleri 

(f=45; %88,23) incelendiğinde (Şekil 4.10),  öğretmen adaylarının, teknolojik bilgileri (TB) (f=6, 

%13,64), teknolojik alan bilgileri (TAB) (f=3; %6,67), pedagojik bilgileri (PB) (f=13;%28,89), 

pedagojik alan bilgileri (PAB) (%18; %40,00) ve teknolojik pedagojik alan bilgileri (TPAB) (f=5; 

%11,11) konusunda görüş bildirdikleri dikkat çekmektedir. – Öğretmen adaylarının alan 

bilgilerinin (kelime bilgilerinin) gelişimi kelime öğrenme ve öğretme sürçlerinde bahsedilmiştir. 

– Öğretmen adayları, web-destekli durumlu öğrenme modelini kullanarak kelime öğrenme 

materyalleri hazırlama süreçlerinde pedagojik bilgilerinin geliştiğine yönelik olarak, öğretmenlik 

bilgilerinin (f=7; %15,91) ve öğretmenlik öz-yeterliklerinin (f=1; %2,27) geliştiğini,  role-play ve 

drama tekniklerini (f=1; %2,27),  öğrenciyi nasıl etkin hale getireceğini (f=1; %2,27), nasıl dersi 

planlaması ve planda esnek davranması gerektiğini (f=1; %2,27) öğrendiklerini, çalışma disiplini 

(f=1; %2,27) ve grupla çalışma becerisi (f=1; %2,27) kazandıklarını vurgulamışlardır.  

Pedagojik bilgileri ile alan bilgilerinin birleştiği pedagojik alan bilgilerine yönelik 

görüşlere bakıldığında, durumlu öğrenme modelini öğrendiklerinin (f=10; %22,73), kelime 

öğretmeyi öğrendiklerinin (f=4; %9,10), kendi alan eğitimlerine katkı sağladığının (f=2; %4,55), 

bireysel öğrenme tekniklerinin geliştiğinin (f=1; %2,27) ve değerlendirmeyi nasıl yapacaklarını 

(f=1; %2,27) öğrendiklerinin altını çizdikleri görülmektedir. Bu çalışmada bilgisayarlar ve web-

desteği kullanıldığı için öğretmen adayları teknolojik bilgilerine yönelik olarak da uygulama 

sürecinde farklı programlar araştırdıkları, programları çalışmalarında kullandıklarından dolayı 

program bilgilerinin arttığını (f=6; %13,33) söylemişlerdir. Teknolojik bilgileri ile alan bilgilerini 

birleştirdikleri teknolojik alan bilgisine yönelik ise öğretmen adayları kelimeleri öğretmeleri 

sürecinde hangi programları nasıl kullanılacağını öğrendiklerini (f=3; %6,81) açıklamışlardır. 
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Şekil 4.10. Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişime İlişkin Görüşleri (n=28) 

 

Web-destekli durumlu öğrenme modelinin kullanımında hem teknolojik bilgilerini hem 

pedagojik bilgilerini hem de alan bilgilerini işe koşmalarından dolayı, web-destekli durumlu 

öğrenme etkinliklerini nasıl hazırlayacaklarını (f=4;%9,10) ve web-destekli durumlu öğrenme 

modelini kelime öğrenme öğretme sürecine nasıl uyarlayacaklarını (f=1; %2,27) öğrendiklerini 

belirterek teknolojik pedagojik alan bilgilerinin de geliştiğinin altını çizmişlerdir. 
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Mesleki gelişim yani teknolojik pedagojik alan bilgisine ilişkin görüş belirten öğretmen 

adaylarına ait bazı örnek ifadeler şöyledir: 

“Bu modülle bir kez daha ders ve alıştırma hazırlama pratiği yaptık bu da bizi geliştirdi. Uyum içinde 
zamanında hazırladığımız bir çalışma oldu.” (Ö.A.6). “…. gerçek sınıf ortamından önce böyle bir deneyim 
yasamanın ileride sınıfımın ihtiyaçlarına yönelik bir uyarlamama yapmam gerektiğinde bana fayda 
sağlayacağına inanıyorum. Bu açıdan bir altın bilezik daha kazanmış oldum. En ufak bir alıştırmada dahi 
öğrenciyi nasıl daha aktif hale getirebileceğimi öğrenmeye çalıştım. Uygulama sırasında yeni programlar 
kullanmayı öğrendim. Kelime öğreniminde kendi bireysel öğrenme tekniklerimle ilgili fikir geliştirdim. Ayni 
zamanda kendi öğretmenlik deneyimlerimi kıyaslama fırsatı buldum. Daha önce kullanmış olduğumuz 
yöntem ve tekniklerle durumlu öğrenmeyi kıyasladım. Bu açıdan gerçek sınıf ortamından önce böyle bir 
deneyim yasamanın ileride sınıfımın ihtiyaçlarına yönelik bir uyarlamama yapmam gerektiğinde bana fayda 
sağlayacağına inanıyorum. Bu açıdan bir altın bilezik daha kazanmış oldum. En ufak bir alıştırmada dahi 
öğrenciyi nasıl daha aktif hale getirebileceğimi öğrenmeye çalıştım.” (Ö.A.22). “Birçok görsel ve video 
bulabileceğim siteler keşfetmemi sağladı. Bir kelime ile ilgili birçok aktivite ve değerlendirme yaptığımız için 
öğrenme kalıcılığı açısından son derece başarılı bir çalışma olduğunu düşünüyorum.” (Ö.A.1). “Uygulama 
sayesinde durumlu öğrenme nasıl ders anlatabiliriz onu öğrendim. Çoğumuzun üşenip kullanmadığı 
programların ders anlatımında nasıl işe yaradığını ve kalıcı öğretimi sağladığını gördüm. Uygulama sayesinde 
bilmediğimiz kelimeleri hem öğrenip hem de onları bir durum için de öğrencilere nasıl öğretebileceğimiz 
hakkında bilgi sahibi olup onu uygulamaya soktuk. Böylelikle durumlu öğrenmenin öğrenci üzerinde nasıl bir 
etkisinin olabileceğini tahmin edebiliyoruz. Özellikle kalıcı öğrenme sağlamak için ne kadar önemli olduğunu 

bir kez daha gördük😊.” (Ö.A.19). “Ayni zamanda video çekimleri sırasında role-playin inceliklerini daha rahat 
anladım. Drama konusunda kendimi geliştirmek adına başka bir şekilde elde edemeyeceğim bir fırsat 
yakalamış oldum. Durumları yazarken ise yaratıcılığımın geliştiğini düşünüyorum. Uygulama boyunca dersi 
planlamanın ve bu planda esnek olmanın ne kadar faydalı olduğunu gördüm. Sınıf içi ve dışı kullanıma uygun 
olan materyaller oluşturmayı ve bunları ilginç ve eğlenceli hale getirmeyi öğrendim.” (Ö.A.23).  
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5.  TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu bölümde, çalışmanın bulgularına yönelik sonuçların tartışması ve gelecekte yapılacak 

çalışmalar için öneriler yer almaktadır. Araştırmanın temel modeli, yakınsak paralel karma 

desendir. Bu desende, nitel ve nicel veriler birlikte toplanmakta, ayrı ayrı analiz edilmekte ve iki 

farklı veri daha sonra birleştirilmektedir (Cresswell, 2015). Bundan dolayı, sekiz alt problemden 

elde edilen sonuçlar bulgular bölümünde ayrı ayrı incelenmiştir. Bu bölümde ise akademik 

başarıya yönelik alt problemlerden ve beşinci alt problemde değerlendirilen bulgular, Kelime 

Öğrenme Süreci altında birleştirilerek tartışılmıştır. Durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya 

yönelik öz-yeterlik inançları ölçeğine ilişkin alt problemler, dördüncü ve altıncı alt problemlerde 

değerlendirilen bulgular, Kelime Öğretme Süreci altında tartışılırken, teknolojik pedagojik alan 

bilgisine yönelik alt problemler ve sekizinci alt problemde değerlendirilen bulgular Mesleki 

Gelişim süreci altında birleştirilerek değerlendirilmiştir. Yedinci alt problem ise Web-Destekli 

Durumlu Öğrenme Modelinin Değerlendirilmesi başlığı altında tartışılmıştır. 

   

5.1. Kelime Öğrenme Sürecine İlişkin Tartışma  

Araştırmanın birinci amacı, öğretmen adaylarının web-destekli durumlu öğrenme 

ortamında, web-destekli durumlu öğrenme modeline göre kelime materyalleri hazırlatarak 

bilmedikleri kelimeleri öğrenmelerini sağlamaktı. Araştırmanın birinci, ikinci ve üçüncü alt 

problemlerinde, web-destekli durumlu öğrenme ortamları hazırlayan İngilizce öğretmen adayları 

ile sunuş yoluyla (expository teaching) öğrenme ortamları hazırlayan İngilizce öğretmen 

adaylarının kelime öğrenmeye ilişkin akademik başarıları açısından ön-test - son-test ve son-test 

– uzun dönem kalıcılık testi puanları arasında hem grup içi hem de gruplar arası anlamlı bir farkın 

olup olmadığı incelenmiş ve kelime öğrenme süreçleri ise öğrenci günlükleri, açık uçlu görüşme 

formu, sınıf dışında kullandıkları çevrimiçi görüşme kayıtları ve odak grup görüşmesinden elde 

edilen veriler doğrultusunda değerlendirilmiştir. 

Yabancı dil eğitiminde, kelime öğrenme hem öğrenenler hem de öğretmenler için temel 

bir problem olmuştur. Bu süreçte, öğretmen kelimelerin bir listesini ve anadilde karşılığını 

vermekte, öğrenciler ise bu kelimelerin anlamlarını bağlamdan uzak bir şekilde öğrenmeye 

çalışmaktadırlar. Ancak, böyle bir kelime öğrenme sürecinin hedef dilde verilen kelimelerin ana 

dilde karşılıklarını ezberlemeye çalışmaktan öteye gitmemekte (Shrum & Glisan, 2015) ve kalıcı 

öğrenme gerçekleşememektedir. Dil öğrenme süreci bir bina yapım süreci gibidir. Eğer binanın 

duvarlarını oluşturacak tuğlalar olmazsa bina hiçbir zaman tamamlanamaz. Dil öğrenme 

sürecinde de kelimeler o hedef dilin tuğlaları gibidir. Eğer öğrenenler etkili bir kelime öğrenme 

süreci geçirirlerse, hedef dilin öğrenilmesi de kolay ve etkili olacaktır. Bu araştırmada da 
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öğretmen adaylarının hedef kelimeleri uygulama sürecinde ne kadar öğrendikleri ve kalıcı olup 

olmadığı belirlenmiştir. 

Kontrol grubunun sunuş yoluyla öğretim modeline göre kelime materyalleri 

hazırladıkları hedef kelimeleri ne kadar öğrendikleri incelendiğinde, ön-test ve son-test puan 

ortalamaları arasında son test lehinde anlamlı bir farkın olduğu ve deney grubu puanlarına yakın 

puanlar alındığı ve etki büyüklüğünün ƞ2=0,630 olduğu görülmüştür.  Kelime başarı son-test – 

kalıcılık testi puanlarında gözlenen varyansın %63’ünün sunuş yoluyla öğretim modelinin 

uygulanması koşuluna, geri kalan %37’lik kısmının ise zaman, grup içi ve gruplar arası etkileşim, 

sınıf ortamı veya okul dışı yaşantılar, farklı öğrenme stratejileri kullanma gibi başka değişkenlerle 

açıklanabilir. Aslında, sunuş yoluyla öğretim modeli sadece konunun doğrudan öğrencilere 

anlatıldığı ve ezber öğrenmenin yapıldığı bir öğretim yöntemi değil, tam olarak uygulandığında 

öğrencilerde anlamlı ve kalıcı öğrenme sağlayan bir öğretim yöntemidir. %63’lük bir etki 

büyüklüğüne sahip olması, bu öğretim modelinin etkisiz bir model olmadığının bir göstergesi 

olabilir. Öğretmen adaylarının, kelime başarı kalıcılık testinde, son teste göre daha düşük puanlar 

almaları, uygulamanın sadece dersin bir gerekliliği olarak görülmesi, Kamu Personeli Seçme 

Sınavı’na hazırlanmaları gibi faktörlerden kaynaklanabilir.  Kontrol grubunun da kelime öğrenme 

süreçlerinin etkili olmasının sebebi, kullanılan modelden kaynaklandığı düşünülmektedir çünkü 

sunuş yoluyla öğretim modeli bilişsel süreçleri işe koşmasından dolayı anlamlı ve etkili öğrenme 

sağlamaktadır (Ausubel, 2000). Clark (1992), yapmış olduğu çalışmada, sunuş yoluyla öğretim 

modelinin, eğitim sonucunda bilgi sorularının cevaplanmasında ve bilginin hatırlanmasında orta 

düzeyde etkili olduğu sonucunu bulmuştur. Aynı şekilde, deney grubunun web-destekli durumlu 

öğrenme ortamında web-destekli durumlu öğrenme modeline göre kelime materyalleri 

hazırladıkları hedef kelimeleri ne kadar öğrendikleri incelendiğinde, ön-test ve son-test puan 

ortalamaları arasında son-test lehinde anlamlı bir farkın olduğu, bir başka ifadeyle kelime başarı 

testinden yüksek puan aldıkları ve bu artışın ise büyük oranda yapılan uygulamadan 

kaynaklandığı belirlenmiştir. Yapılan uygulamanın öğretmen adaylarının kelime öğrenmelerini 

kalıcı hale getirip getirrmediğine bakmak için uygulamadan sekiz hafta sonra kalıcılık testi 

uygulanmış ve her iki grubun son-test ve kalıcılık testi puanları arasında anlamlı bir fark olduğu 

ve bu farkın ise son test lehinde olduğu görülmüştür. Bir başka ifadeyle, öğretmen adaylarının 

kalıcılık testinden almış oldukları puanların ortalamasının son-testten aldıkları puanların 

ortalamasından düşük olduğu, yani kalıcılık testinden düşük puanlar aldıkları görülmüştür.  

Ancak, ön-test ve kalıcılık testi puanları karşılaştırıldığında, kalıcılık testi puanlarının yüksek 

olduğu ve farkın ise anlamlı olduğu görülmüştür. Bu sonuçta uygulamanın öğretmen adaylarının 

kelime öğrenme süreçlerinde etkili bir uygulama olduğunu gösterebilir. Hedef bilginin 

kullanıldığı farklı ortamların sağlanmasıyla gerçekleşen öğrenme süreci, hem sınıf ortamını hem 

de sınıf dışı gerçek ortamları birbirine bağlayarak en etkili öğrenme şeklini yaratmaktadır (Sung 
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ve ark., 2015). Öğretmen adayları da web-destekli durumlu öğrenme materyalleri hazırlamak için 

yaşamdan gerçek kesitleri kullanmışlardır. Elde edilen bu bulgu, durumlu öğrenme ortamları 

kullanarak öğrenenlerin başarısını inceleyen çalışmaların (Efe, Demiröz ve Akdemir, 2011; Wicha 

& Temdee, 2013; Xiao-Fang & Ting, 2011; Chang & Liu, 2013; Chou, 2015; Bilgin Uz, 2016) 

sonuçlarıyla da örtüşmektedir. 

Öğretmen adaylarının web-destekli durumlu öğrenme ortamında web-destekli durumlu 

öğrenme modeline göre kelime materyalleri hazırlamaları sürecinin kelime öğrenme süreçlerine 

büyük oranda etkisi olduğunu ifade etmişlerdir. Uygulama süreci boyunca, kelime materyali 

hazırlamak için hedef kelimelerin kullanıldığı gerçek yaşam durumları ve kelimelerle ilgili 

görselleri kullanmaları, kelimelerle ilgili araştırma yapmaları, materyal oluşturma sırasında 

hedef kelimeleri sürekli tekrar etmeleri, hazırlanan etkinliklerin duyulara hitap etmesi ve sınıf 

dışı çalışma olanağı olması gibi sebeplerden dolayı kalıcı, kolay ve etkili bir öğrenme 

gerçekleştiğini, kelimeleri yaparak yaşayarak öğrendiklerini, kelime bilgilerinin arttığını ve kendi 

öğrenmelerinin farkına vardıklarını dile getirmişlerdir. Gibbson (2009) ve Snow (2010), bilginin 

durumlar içinde verilmesinin, öğrenende kalıcı öğrenmeye sebep olduğunu ifade etmişlerdir. 

Ayrıca, Wicha ve Temdee (2013) ve Yang (2011), yapılan uygulamalara öğrenenin katılımının 

önemli olduğu ve öğrenenlerin yaparak yaşayarak etkili ve kalıcı öğrenme gerçekleştirdiklerini 

vurgulamışlardır. Bu bulguların aksine, Göktaş (2003) yapmış olduğu deneysel çalışmada,  ara 

uygulama testlerinde başarı puanları arasında anlamlı farklılık olduğunu bulmuş; fakat 

grupların son test, transfer testi ve izleme testi başarı puanları arasında anlamlı bir farklılığın 

olmadığını görmüştür.  

Web-destekli durumlu öğrenme modelinin, öğretmen adaylarının kelime öğrenme 

süreçlerine büyük oranda etkisinin olmasına rağmen, yapılan çalışmanın içeriğinden, grup 

dinamiğinden ve kişisel özelliklerden dolayı sorunlar yaşandığını ve bundan dolayı da kelime 

başarı testi sonuçlarının düşük olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları, içerik kaynaklı 

olarak kelime sayısının fazla, yakın anlamlı ve mecaz anlamlı kelimeler olmasından dolayı 

kelimeleri birbirine karıştırdıklarını, ondan dolayı da kelime başarı testinden düşük aldıklarını 

ifade etmişlerdir. Kelime başarı testinden yüksek puan alamamalarının bir başka sebebi de 

kelime başarı testinde bulunan test maddelerinin ayırt edicilik indeksinin de yüksek olmasından 

kaynaklanabilir.  

Web-destekli durumlu öğrenme modeli, işbirlikli ve akran öğrenmeyi desteklemektedir. 

Deney grubunda bulunan öğretmen adayları, işbirliğine dayalı grupla çalışma sürecinin, grup 

içinde kelimelerin anlamlarının tartışılması, farklı fikirlerin söylenmesi ve farklı etkinliklerin 

hazırlanması, akran öğrenmeyi sağlamasından dolayı kelime öğrenme süreçlerine etkisinin 

olduğunu ifade etmişlerdir. Ancak, deney grubu uygulama sürecinde grup çalışmasında sorun 
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yaşadıklarını da belirtmişlerdir. Sadece kendi paylarına düşen kelimelere odaklanmaları,  son 

yılları olması, KPSS sınavına hazırlanmaları, bireysel çalışmayı tercih etmeleri, uygulamalara 

katılma konusunda isteksiz olmaları, sorumluluk almak istememeleri, grup üyeleriyle sorun 

yaşamaları ve sadece dersi geçme düşüncesine sahip olmaları gibi kişisel özelliklerden dolayı, 

web-destekli durumlu öğrenme modelinin kelime öğrenme süreçlerine bir etkisinin olmadığını 

da ifade etmişlerdir. Zheng (2010), çalışmasında durumlu öğrenme ortamlarının başarıyı olumlu 

yönde etkilediğini ancak bireysel özelliklerin bunu etkilediğini dile getirmiştir. 

 

5.2. Kelime Öğretme Sürecine İlişkin Tartışma  

Durumlu öğrenme, öğrenenlerin, öğrenmenin gerçekleştiği günlük yaşamdaki gerçek 

etkinliklerden anlam oluşturması durumudur (Stein, 1998). Ayrıca, durumlu öğrenme, 

öğrenenler ve içinde bulundukları çevre arasında devam eden etkileşim sonucunda, öğrenenlerin 

yeni bilgiyi öğrenmenin yanı sıra problem çözme, yorumlama, anlama, bilginin transferi, 

yaratıcılık gibi zihinsel becerilerin de gelişmesinde etkilidir (Clancey, 1995).  Sınıf ortamında da 

etkili bir öğrenme için, bağlamları bir problem ya da durum temelli olarak düzenlemenin ve 

sunmanın önemli olduğunu vurgulanmaktadır (Jonassen; 1991). Kelime öğrenme/ öğretme 

açısından bakıldığında ise, kelimelerin tanımlarından ya da bağlamdan kopuk olarak öğrenilmeye 

ya da öğretilmeye çalışmanın yavaş ve başarısız bir süreç olduğu, bunun aksine kelimelerin 

çoğunlukla günlük hayatta kullanılan iletişim sürecinde yani gerçek bağlamlarda öğrenildiği 

(Brown ve ark., 1989) ve çocukların dilin konuşulduğu ortamlara etkin bir şekilde katıldıkları 

zaman, o dili inanılmaz bir hızda öğrenebildikleri (Miller & Gildea, 1987) vurgulanmaktadır.   

Bundan dolayı, öğretmen adaylarının öğrencilerine kelimelerin listesini ve anadilde 

anlamlarını vermek yerine, öğrencilerine etkili bir şekilde kelime öğretebilecekleri bir model olan 

web-destekli durumlu öğrenme modeline göre kelime materyalleri hazırlamalarını sağlamak bu 

araştırmanın ikinci amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın birinci, ikinci ve üçüncü alt 

problemlerinde, web-destekli durumlu öğrenme ortamları hazırlayan İngilizce öğretmen adayları 

ile sunuş yoluyla (expository teaching) öğrenme ortamları hazırlayan İngilizce öğretmen 

adaylarının kelime öğrenmeye ilişkin durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-

yeterlik inançları arasında hem grup içi hem de gruplar arası anlamlı bir farkın olup olmadığı 

incelenmiş ve kelime öğretme süreçleri ise öğrenci günlükleri, açık uçlu görüşme formu, sınıf 

dışında kullandıkları çevrimiçi görüşme kayıtları ve odak grup görüşmesinden elde edilen veriler 

doğrultusunda değerlendirilmiştir. 

İngilizce öğretmen adaylarının, durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-

yeterlik inançları ölçeğinin ön-test ve son-test uygulamalarına verdikleri cevapların analiz 

sonuçları, hem deney hem de kontrol grubunda bulunan öğretmen adaylarının durumlu öğrenme 



Kerim ÜNAL, Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 
 

146 
 
 

ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançlarında neredeyse aynı oranda bir artışın olduğu 

görülmektedir.  Kontrol grubunda durumlu öğrenme modeline göre bir çalışma yapılmamasına 

rağmen kontrol grubunda bulunan öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarında aynı oranda 

yükselişin görülmesinin sebepleri, deney grubunda bulunan öğretmen adaylarıyla uygulamalar 

hakkında konuşmaları ve daha önceki dönemlerde durumlu öğrenme modeli hakkında 

bilgilendirilmiş olmaları olabilir. Ancak, durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-

yeterlik inançları ölçeğinin uzun dönem kalıcılık testi sonuçları incelendiğinde ise durumun farklı 

olduğu görülmüştür. Deney grubunun durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-

yeterlik inançları uygulama sonrasında olumlu yönde ön-test – son-test puanları farkı kadar artış 

gösterirken, kontrol grubunun durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik 

inançlarının ise ön testte almış oldukları puana gerilemiş olduğu görülmüştür. Bu sonuca göre de, 

kontrol grubunda bulunan öğretmen adaylarının, uygulama süresince deney grubunda bulunan 

öğretmen adaylarıyla yapılan uygulamaları tartıştıkları ve bundan olumsuz etkilenmiş 

olabilecekleri söylenebilir. Bu sonuçlara göre, web-destekli durumlu öğrenme ortamında, web-

destekli durumlu öğrenme materyalleri hazırlayan İngilizce öğretmen adaylarının durumlu 

öğrenme ortamları oluşturmaya ilişkin öz-yeterlik algılarında büyük oranda olumlu bir gelişme 

olduğu görülmektedir.  Bu bulgu, durumlu öğrenme ortamının öğrenenlerin tutumlarına ve öz-

yeterlik algılarına ilişkin yapılmış çalışmalarla (Dönmez, 2005; Göktaş, 2003; Ünlü, 2009; Lee ve 

ark., 2005; Yang ve ark., 2013) örtüşmektedir. 

İngilizce öğretmen adaylarının durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-

yeterlik algılarının yüksek olması, öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun web-destekli 

durumlu öğrenme modelini kendi kelime öğretme süreçlerinde kullanacaklarını ifade etmeleriyle 

desteklenmektedir. Öğretmen adayları, web-destekli durumlu öğrenme modelini, öğretim 

sürecine zengin etkinlik sağlamasından, öğrencilerin dikkatini çekip motivasyon sağladığından, 

öğrenci odaklı bir uygulama olmasından, farklı yaş gruplarına uygulanabilir olmasından, gerçek 

durumları sınıfa getirmesinden (hayatilik) ve teknolojinin etkin kullanımından dolayı kendi 

kelime öğretme süreçlerinde kullanacaklarının altını çizmişlerdir. Ruso (2007), Huang, Lubin ve 

Ge (2011) ve Chang ve Liu (2013) yapmış oldukları çalışmalarda durumlu öğrenme ortamlarında 

yapılan uygulamaların öğrenenlerin motivasyonunu arttırdığına yönelik bulgularıyla 

örtüşmektedir. Büyük çoğunluğun aksine, sadece altı öğretmen adayı durumlu öğrenme modelini 

teknolojik gerekli alt yapı varsa ve grup çalışması yerine bireysel etkinlikler yaptırılırsa 

kullanabileceklerini yoksa kullanmayı düşünmediklerini ifade etmişlerdir. Bu bulgular Şensoy 

(2013) ve Bozu (2014)’nun yapmış oldukları çalışmalarda elde edilen bulgularla örtüşmektedir.  

Şensoy (2013), öğretmenlerin durumlu öğrenme ortamlarını kullanmalarına yönelik yapmış 

olduğu çalışmada, öğretmen adaylarının durumlu öğrenmeyi sık sık kullandıklarını ancak bazı 

etkinlikleri teknik eksikliklerden dolayı uygulayamadıklarını bulmuştur. Ayrıca, Bozu (2014), 
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yapmış olduğu çalışmada, öğretmenlerin teknik eksikliklerden dolayı durumlu öğrenme 

ortamlarını derslerinde kullanamadıklarını belirlemiştir. 

Dördüncü alt problemle İngilizce öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi 

öz güvenleri ile durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançlarının, kelime 

öğrenmeye ilişkin akademik başarılarını yordama gücünü ortaya koymak amaçlanmıştır. Yapılan 

regresyon analizi sonrasında, öğretmen adaylarının durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya 

yönelik öz-yeterlik inançlarında bir yükselme olması için bir başka ifadeyle, web-destekli 

durumlu öğrenme ortamları oluşturabilmeleri için öğretmen adaylarının hem içerik bilgisine 

hem de teknolojik pedagojik alan bilgisine sahip olmaları gerektiği görülmüştür.  

 Durumlu öğrenme ortamlarını sınıfa getirebilmek için teknolojiden yararlanılmaktadır 

(McLellan, 1994) ve durumlu öğrenme teknolojiyle güçlendirilmiş karar verme ve öğretim 

tasarımının gelişmesini desteklemektedir (Angeli & Valanides, 2009). Ayrıca, durumlu öğrenme 

bakış açısına göre, öğrenenlerin bilgiyi transfer edebilmeleri için, neyin öğrenildiğinden ziyade, 

bilginin nasıl ve nerede öğrenildiği büyük önem taşımaktadır (Greeno, Collins & Resnick, 1996). 

Etkili uygulamalar ya da sınıf içi etkinlikler TPAB’ın kalbini oluşturmaktadır. Bundan dolayı da 

öğretmen adaylarının, teknoloji destekli etkinlikler oluşturabilmeleri için, teorik olarak 

gördükleri bilgilerin sınıf ortamında nasıl uygulamaya dönüştüğünü görmesi ve deneyimler 

kazanması büyük önem taşımaktadır (Niess, 2017).  Bir başka ifadeyle, öğretmen adaylarının 

durumlu öğrenme ortamlarını sınıfta etkin bir şekilde kullanabilmeleri için de kendi teknolojik 

bilgilerinin de iyi durumda olması gerekmektedir.  

 

5.3. Mesleki Gelişim Sürecine İlişkin Tartışma  

 Durumlu öğrenme ortamını sınıfa getirebilmek için hangi teknolojileri, hangi programları, 

hangi alan bilgisini nasıl öğretecekleri konusunda bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Bu da, 

öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgilerini etkin bir şekilde işe koşabilmeleri anlamına 

gelmektedir. Bu çalışmanın başka bir amacı da öğretmen adaylarına web-destekli durumlu 

öğrenme materyalleri hazırlamaları sürecinde, teknolojiyi kelime öğrenme-öğretme sürecinde 

nasıl kullanacakları konusunda bir farkındalık yaratmaktı. Araştırmanın birinci, ikinci ve üçüncü 

alt problemlerinde, web-destekli durumlu öğrenme ortamları hazırlayan İngilizce öğretmen 

adayları ile sunuş yoluyla (expository teaching) öğrenme ortamları hazırlayan İngilizce öğretmen 

adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güvenleri arasında hem grup içi hem de gruplar 

arası anlamlı bir farkın olup olmadığı incelenmiş ve mesleki gelişimlerine yönelik düşünceleri ise 

öğrenci günlükleri, açık uçlu görüşme formu, sınıf dışında kullandıkları çevrimiçi görüşme 

kayıtları ve odak grup görüşmesinden elde edilen veriler doğrultusunda değerlendirilmiştir. 
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Hem deney grubunda hem de kontrol grubunda bulunan öğretmen adaylarının TPAB öz 

güvenlerine yönelik uygulanan ön-test – son-test sonuçlarına bakıldığında, her iki grubun kelime 

öğrenme materyali hazırlamaları, TPAB öz güvenlerinde anlamlı bir artışa neden olmuştur. Sekiz 

hafta sonra uygulanan uzun dönem kalıcılık testi sonucunda ise bir değişimin olmadığı, aynı 

kaldığı görülmüştür. Bunun sebebi de, öğretmen adaylarının uygulama hazırlama süreçlerinde 

teorik olarak gördükleri bilgilerini işe koşarak uygulama fırsatı bulmaları olabilir. Phillips (2014), 

yapmış olduğu doktora çalışmasında, durumlu öğrenme ortamlarının öğretmen adaylarının 

TBAP bilgilerinin gelişiminde olumlu bir etkiye sahip olduğunu ifade etmiştir. 

Öğretmen adayları, web-destekli durumlu öğrenme modeline göre kelime öğrenme 

materyalleri hazırlamalarının mesleki gelişimlerine katkı sağladığını ifade etmişlerdir. Öğretmen 

adayları web-destekli durumlu kelime öğrenme materyalleri hazırlarken, araştırma yapma 

becerisi, karşılaşılan sorunlara çözüm üretme becerisi, sentez yapma becerisi ve eleştirel 

düşünme becerileri kazandıklarının altını çizmişlerdir. Öğretmen adaylarını web-destekli 

durumlu kelime öğrenme materyalleri hazırlamaları sürecinde teknolojik pedagojik bilgi ve alan 

bilgisi dışında, teknolojik bilgilerinin, teknolojik alan bilgilerinin, pedagojik alan bilgilerinin, 

pedagojik bilgilerinin ve teknolojik pedagojik alan bilgilerinin geliştiğini vurgulamışlardır. Ayrıca, 

TBAP-ÖG ölçeğinin alt boyutları dikkate alındığında teknolojik bilgi ve teknolojik pedagojik bilgi 

puan ortalamalarının en üst düzeyde olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar, Lehiste (2015)’in yapmış 

olduğu çalışmayla örtüşmektedir. Yaptığı çalışmada Lehiste (2015), öğretmen adaylarıyla yapılan 

çalışma sonrasında, TBAP çerçevesinin bütün alanlarında bir artışın gözlendiğini ve öğretmen 

adaylarının teknolojik bilgilerinde, teknolojik pedagojik alan bilgilerinde artışın olduğunun altını 

çizmiştir. Ancak, alan bilgisi ve pedagojik bilgi alanında çok düşük bir gelişmenin olduğunu 

vurgulamıştır. Bu çalışmada da alan bilgisine yönelik bir bulgu yokken, öğretmen adayları 

pedagojik bilgilerinin geliştiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca, Kurt ve ark. (2014), İngilizce öğretmen 

adaylarıyla yapmış oldukları çalışmada, İngilizce öğretmen adaylarının pedagojik, teknolojik ve 

alan bilgisinde gelişmenin olduğu ve etkin şekilde kullandıklarını ifade etmişlerdir. 

 

5.4. Web-Destekli Durumlu Öğrenme Modelinin Değerlendirilmesi   

 Alan yazında durumlu öğrenme modelini kullanarak yapılan çalışmalar incelendiğinde ya 

bir paket program hazırlanmış (Treatiakov, Kinshuk & Tretiakov, 2003, Yang, 2011) ya da gerçek 

ortamlardan bir kesitin (Bilgin Uz, 2016; Efe, Demiröz & Akdemir, 2011) sınıfta kullanıldığı 

görülmüştür. Dönmez (2005) ise durumlu öğrenme ortamında öğrencilerin eğitim yazılımları 

geliştirmelerini istemiştir. Bu çalışmada da, İngilizce öğretmen adaylarına web-destekli durumlu 

öğrenme ortamında web-destekli durumlu kelime materyalleri hazırlatılmıştır ve öğretmen 

adaylarının web-destekli durumlu öğrenme modelini değerlendirmeleri istenmiştir.  
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 Genel olarak, öğretmen adayları web-destekli durumlu öğrenme ortamları oluşturmanın 

zorlayıcı ve zaman alıcı olduğunu ifade ederken aynı zamanda da güdüleyici, faydalı ve eğlenceli 

bir uygulama olduğunu da vurgulamışlardır. Chang ve Liu (2013)’de yaptıkları çalışmada 

durumlu öğrenme ortamlarının öğrenenleri güdülediğini belirtmişlerdir.  

Web-destekli durumlu kelime öğrenme materyalleri hazırlama süreçlerinde öğretmen 

adayları, birçok sorunla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Kelimelerin anlamlarının birbirine çok 

yakın ve mecaz anlamlı olması ve kelimelerin ileri düzey olması gibi içerik kaynaklı sorunlarla 

karşılaştıklarını, kelimelerin anlamlarını ayırt edemedikleri için durum oluşturmada ve 

kelimelerle ilgili görseller ve video bulamama gibi sorunlarla da karşılaştıklarını ifade 

etmişlerdir. Deney grubunda alt gruplara öğretmen adayları rastgele atanmasından dolayı grup 

uyumsuzluğu ortaya çıkmıştır. Grup üyeleri birbiriyle uyumsuz olunca da çalışmalara katılmama 

durumları gözlenmiştir. Uygulamanın başlarında internet kaynaklı sorun yaşanmıştır ancak yeni 

internet hattı çekilerek sorun giderilmiştir. Öğretmen adayları ayrıca, uygulamayı 

hazırlayacakları programları kullanmakta sorun yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Uygulama 

sürecinde, kişisel özelliklerin çalışmayı etkilediği düşünülmektedir. Öğretmen adayları, dördüncü 

sınıf olmaları ve KPSS sınavına hazırlık yapmalarından dolayı, yapılan uygulamanın öncelikleri 

arasında olmadığını ifade etmişlerdir. Ayrıca, önceliği olmama sorunundan ve grup üyelerinin 

uyumsuzluğundan, öğretmen adaylarının sorumsuz davranışlar sergiledikleri ifade edilmiştir.  

Son olarak, web destekli durumlu öğrenme modelinin en çok ilgi çeken aşaması durumlar 

oluşturma ve web-destekli etkinlikler oluşturma aşamaları iken kelimelerin anlamlarını 

belirleme ve durum oluşturma aşamalarının en çok zorlanılan aşamalar olduğu dikkati 

çekmektedir. Durum oluşturma aşamasının hem en çok ilgi çeken hem de en çok zorlanılan aşama 

olduğu görülmektedir. Öğretmen adayları, kelimelerin anlamlarını tam kavrayamadıkları zaman 

kelimelerle ilgili ne bir durum bulabildiklerini ne de durum oluşturabildiklerini ifade etmişlerdir. 

Ancak, kelimelerin anlamları kesinlik kazandıktan sonra durum bulmanın çok zevkli bir etkinlik 

haline dönüştüğü vurgulanmaktadır. Öğretmen adaylarının web-destekli durumlar 

oluşturabilmeleri için alan bilgisine hâkim olmaları gerekmektedir.   

 

5.5. Sonuçlar   

 Bu araştırmada deney grubunda kullanılan web-destekli durumlu öğrenme modelinin ve 

kontrol grubunda kullanılan sunuş yoluyla öğretim modelinin, kelime öğrenme ve öğretme 

sürecinde kullanılması sonrasında ortaya çıkan sonuçlar aşağıda verilmiştir:  

 Deney grubunda bulunan İngilizce öğretmen adaylarının, kelime öğrenmeye ilişkin akademik 

başarıları ve durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançları açısından 

erişi (son-test – ön-test) ve kalıcılık testi puanları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu 
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bulunmuştur. Ancak, teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güvenleri açısından erişi (son-test – 

ön-test) puanları arasında anlamlı bir farklılık olmasına rağmen, son-test – kalıcılık testi 

puanları arasında anlamlı bir fark çıkmamıştır.   

 Kontrol grubunda bulunan İngilizce öğretmen adaylarının, kelime öğrenmeye ilişkin 

akademik başarıları ve durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançları 

açısından erişi (son-test – ön-test) ve kalıcılık testi puanları arasında anlamlı bir farklılık 

olduğu bulunmuştur. Ancak, teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güvenleri açısından erişi 

(son-test – ön-test) puanları arasında anlamlı bir farklılık olmasına rağmen, son-test – 

kalıcılık testi puanları arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür.  

 Hem deney hem de kontrol grubunda bulunan öğretmen adaylarının kelime öğrenmeye 

ilişkin akademik başarıları ve teknolojik pedagojik alan bilgisi öz-güvenleri açısından gruplar 

arası anlamlı bir farkın olmadığı, ancak web-destekli durumlu öğrenme ortamları 

oluşturmaya yönelik öz-yeterlik inançları açısından deney grubu lehinde anlamlı bir farkın 

olduğu bulunmuştur.  

 Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgileri ile kelime bilgileri (alan bilgileri) ne 

kadar iyi olursa, web destekli durumlu öğrenme ortamları oluşturabilmelerinin o kadar kolay 

olabileceği sonucuna varılmıştır. 

 Öğretmen adayları, web-destekli durumlu öğrenme modeline göre kelime materyali 

hazırlamalarının kelime öğrenmeleri üzerinde büyük oranda (f=117;%90) olumlu bir etkiye 

sahip olduğunu vurgulamışlardır. Ek olarak, öğretmen adayları, uygulama sürecinin kalıcı 

öğrenme sağladığını ve kelime bilgilerinin arttığını belirtmişlerdir. 

 Yirmi bir öğretmen adayı (%75), web-destekli durumlu öğrenme modelini, etkili ve işlevsel 

bir uygulama olarak gördüğünü ifade etmişlerdir. Ayrıca, modelin zengin etkinlikleri 

desteklemesi ve kalıcı öğrenme sağlamasından dolayı kelime öğretme süreçlerinde 

kullanmayı düşündüklerini belirtmişlerdir. 

 Öğretmen adaylarının uygulamaya yönelik olarak, içerik kaynaklı (kelimelerin yakın ve 

mecaz anlamlı olması, grup içi uyumsuzluk vb.) sorunlar yaşadıkları, uygulama sürecinde en 

çok durum oluşturma aşamasında zorlandıkları ancak kelimelerin anlamlarını netleştirdikten 

sonra ise en çok sevdikleri aşamanın durum oluşturma aşaması olduğunu dile getirmişlerdir. 

 Öğretmen adaylarının web-destekli durumlu öğrenme modeline göre kelime öğrenme 

materyali hazırlama sürecinin, öğretmen adaylarına araştırma yapma, eleştirel düşünme, 

sentez yapma ve çözüm üretme becerileri kazandırmasının yanı sıra, öğretmen adaylarının 

pedagojik bilgilerinde, pedagojik alan bilgilerinde, teknolojik bilgilerinde, teknolojik alan 

bilgilerinde ve teknolojik pedagojik alan bilgilerinde bir gelişmenin olduğunu 

vurgulamışlardır. 
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Sonuç olarak, dil eğitiminde sık karşılaşılan bir problem olan kelime öğrenme ve öğretme 

süreci ile ilgili olarak, İngilizce öğretmen adaylarının hem kendilerinin nasıl kelime 

öğrenebilecekleri hem de öğretmenlik hayatları boyunca öğrencilerine nasıl kelime 

öğretebilecekleri konusunda bir model geliştirilmek istenmiştir. Sekiz haftalık uygulama 

sonucunda, hem deney grubunda uygulanan web-destekli durumlu öğrenme modelinin hem de 

kontrol grubunda uygulanan sunuş yoluyla öğretim modelinin, kelime öğrenme ve öğretme 

sürecinde kullanılabilecek etkili modeller olduğu ortaya çıkmıştır.  Akademik başarı ve teknolojik 

pedagojik alan bilgisi öz-güvenleri açısından her iki uygulama da etkilidir. Ayrıca, web-destekli 

durumlu öğrenme modeline göre kelime materyali hazırlayan öğretmen adaylarının, kelime 

bilgilerinde artış olduğu, kelimeleri nasıl öğretebilecekleri ve sınıf ortamında teknoloji, alan 

bilgisi ve öğrenme-öğretme sürecini nasıl birleştirebileceklerini öğrendikleri yani teoriyle 

uygulamayı bir arada kullanabildiklerini belirttikleri görülmüştür. Ayrıca, Web-destekli durumlu 

öğrenme ortamlarının öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarını arttırdığı sonucuna 

varılmıştır.  

 

5.6. Öneriler   

 Kelime öğrenme sürecini desteklemek için web-destekli durumlu öğrenme ortamları 

tasarlamak ve geliştirmek için hedef kelimelerin seviyesi ve özellikleri, öğrenenlerin kişisel 

özellikleri, grubun iç dinamikleri, alt yapı gibi birçok etkenin dikkate alınması gerekmektedir. 

Bundan dolayı, aşağıda web-destekli durumlu öğrenme ortamları oluşturacak uygulayıcılara bazı 

önerilerde bulunulmuştur: 

 

Uygulamaya Yönelik Öneriler: 

 Teorik dersler, web-destekli durumlu öğrenme modeline göre tasarlanarak, teoriyle 

uygulamanın birleşmesi sağlanabilir. 

 Öğretmen adaylarının TPAB bilgilerinin gelişmesinde gerçek durumlara yakın etkinlikler 

hazırlamalarının etkili olduğu görülmüştür. Bundan dolayı, İngilizce öğretmen 

adaylarının teorik olarak aldıkları alan derslerinde web-destekli durumlu öğrenme 

ortamları hazırlamaları teşvik edilerek, teoriyle uygulamayı bir araya getirmeleri 

sağlanabilir. 

 Öğretmen adaylarının web-destekli durumlu öğrenme modeli kullanarak kelime 

öğrenme ve öğretme etkinliklerini 4. sınıf yerine 1. sınıfta verilen “Sözcük Bilgisi”  

dersinde yapmaları, hem kelime hem de modeli öğrenmeleri açısından etkili olabilir. 

 Bu çalışmada, grup üyeleri arasında bir uyumsuzluk olmasından dolayı grup çalışmaları 

etkili olmamıştır. Bundan dolayı, web-destekli durumlu öğrenme ortamları 
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oluşturulurken grupları öğretmen adaylarının istekleri doğrultusunda oluşturmak ya da 

bireysel çalışma şeklinde tasarlamak öğretmen adaylarının sorumluluk almalarını ve 

güdülenmelerini sağlayabilir. 

 Bu uygulama 4. sınıf İngilizce Öğretmen adaylarıyla yapılmıştır. Bundan dolayı, web-

destekli durumlu öğrenme ortamlarının kelime öğrenmelerine etkisini inceleyebilmek 

için ileri düzey (advanced) kelimeler seçilmiştir. Daha düşük dil seviyede (örn. Başlangıç, 

orta düzey) kelime grupları kullanılarak, öğretmen adaylarının web-destekli durumlu 

öğrenme ortamları hazırlamaları sağlanabilir. 

 Web-destekli durumlu öğrenme ortamları sadece kelime öğrenme / öğretme 

süreçlerinde değil diğer dil becerilerinin öğretimi için de kullanılabilir. 

 

Araştırmacılara Yönelik Öneriler: 

 Bu uygulama İngilizce öğretmenliği 4 sınıf öğretmen adayları ile yapılmıştır. Öğretmen 

adaylarının KPSS sınav kaygısı olmasından dolayı, öğretmen adaylarının uygulamayı 

etkin kullanamadıkları görülmüştür. Bundan dolayı, 1. Sınıf, 2.sınıf ya da 3. Sınıfta aynı 

uygulamanın tekrarlanarak elden edilen sonuçlar karşılaştırılabilir. 

 İngilizce Öğretmenliği 3. Sınıf Bilgisayar Destekli Dil Eğitimi Dersi, web-destekli durumlu 

öğrenme modeline göre tasarlanabilir ve öğretmen adaylarının TPAB bilgilerinin gelişimi 

değerlendirilebilir.  

 Çalışmada web-destekli durumlu öğrenme modeli ile şunuş yoluyla öğretim modeli 

arasında büyük farklar çıkmamıştır. Web-destekli durumlu öğrenme modeli ile farklı 

modellerin karşılaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılabilir. 

 Uygulamaya yönelik dersler web-destekli durumlu öğrenme modeline göre tasarlanıp 

etkileri incelenebilir. 

 Web-destekli durumlu öğrenme modelinin etkililiği farklı değişkenlere göre 

incelenebilir. 

 Web-destekli durumlu öğrenme modelini kullanarak yapılacak deneysel çalışmalarda,  

grup çalışmalarının etkili olabilmesi için birbirleriyle uyumlu bireylerden gruplar 

oluşturulmasına özen gösterilebilir.  
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EKLER 
EK 1: Durumlu Öğrenme Modeli Deneysel Çalışma Süreci Akış Kontrol Listesi 
 

DURUMLU ÖĞRENME MODELİNE GÖRE DERS MODÜLÜ HAZIRLAMA KONTROL LİSTESİ 
Ders Süreci 1.adım (Hedef ve Kazanım Sunumu)   
 Öğrencilere dersin hedefleri sunuldu mu?  Evet Hayır 
 Öğrencilere dersin kazanımları sunuldu mu? Evet Hayır 
Ders süreci 2.adım (İçerik)   
 Öğrencilere hedef kelimelerin kullanıldığı durumlar gösterildi mi? Evet Hayır 
 Öğrencilere gösterilen durumlarda hedef kelimelerin kullanıldığı cümleler yazılı olarak 

gösterildi mi? 
Evet Hayır 

Ders süreci 3.adım (Uygulama)   
 Öğrencilerden verilen durumlar ve örnek cümlelerde geçen hedef kelimelerin ne 

anlamda olduğu soruldu mu? 
Evet Hayır 

 Öğrencilerden hedef kelimelerin muhtemel anlamlarını kendi cümleleriyle yazmaları 
istendi mi? 

Evet Hayır 

 Öğrencilerden hedef kelimelerin anlamlarının araştırılması istendi mi? Evet Hayır 
 Öğrencilerden buldukları bilgiler doğrultusunda hedef kelimelerin anlamlarını ve 

kullanımlarını belirlemeleri istendi mi? 
Evet Hayır 

 Öğrencilerden, elde ettikleri bilgiler doğrultusunda hedef kelimelerin anlamlarını kendi 
cümleleriyle yazdırıldı mı? 

Evet Hayır 

 Öğrenciler, daha önce yazdıkları hedef kelimelerin olası anlamlarıyla, yeni yazdıkları 
anlamları karşılaştırdılar mı? 

Evet Hayır 

 Öğrenciler, yazmış oldukları cümleleri sınıfta sundular mı? Evet Hayır 
 Sunulan cümleler hem öğrenciler hem de öğretmen tarafından değerlendirilip dönüt 

verildi mi? 
Evet Hayır 

 Öğrencilere hedef kelimelerle ilgili daha önce hazırlanmış web-temelli alıştırmalar 
yaptırıldı mı? 

Evet Hayır 

 Verilen alıştırmalarda çeşitlilik gözetildi mi?  Evet Hayır 
 Hazırlanan web-temelli alıştırmalarda dönüt sağlandı mı? Evet Hayır 
 Yapılan alıştırmalar sonrasında öğrencilere dönütler verildi mi? Evet Hayır 
 Öğrencilerden, hedef kelimeleri kullanarak bir durum oluşturmaları istendi mi? Evet Hayır 
 Her grubun hazırladığı durum çalışması sınıfta sunuldu mu? Evet Hayır 
 Sunulan durum çalışmaları hem öğrenciler hem de öğretmen tarafından değerlendirilip 

dönüt verildi mi? 
Evet Hayır 

Ders süreci 4.adım (Değerlendirme ve Dönüt)   
 Öğrencilerin hedef kelimeleri ne kadar öğrendiklerini belirlemek için web-temelli 

değerlendirme testleri hazırlandı mı? 
Evet Hayır 

 Web-temelli değerlendirme testlerinde verilen cevaplar için dönütler oluşturuldu mu? Evet Hayır 
 Öz değerlendirme için bir kontrol listesi hazırlandı mı? Evet Hayır 
  Değerlendirme sonucunda, öğrencilere dönüt verildi mi? Evet Hayır 
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EK-2: Durumlu Öğrenme Modeli Deneysel Çalışma Süreci Akış Kontrol Listesi 
 
Durumlu Öğrenme Modeli Deneysel Çalışma Süreci Akış Kontrol Listesi 
1- Hedef kelimelerin listesi verildi mi?  Evet Hayır 
2- Hedef kelimelerin anlamları ve kullanım şekilleri araştırıldı mı?  Evet Hayır 
3- Hedef kelimelerin anlamları ve kullanım şekilleri araştırılırken farklı kaynaklardan 

yararlanıldı mı? (Sözlük, çevrimiçi sözlük, örnek kullanımlar vb.) 
Evet Hayır 

4- Her öğrenci, yaptığı araştırma sonrasında kendi anladığı şekilde hedef kelimelerin anlamlarını 
yazdı mı? 

Evet Hayır 

5- Her öğrenci yazmış olduğu tanımları ve kullanım şekillerini diğer grup üyelerine sundu mu? Evet Hayır 
6- Grup olarak, her bir grup üyesinin sunduğu tanımları ve kullanım şekillerini tartışarak hedef 

kelimelerin kullanımları belirlendi mi?  
Evet Hayır 

7- Tanımları belirlenen hedef kelimelerin kullanılabileceği gerçek yaşam durumları araştırıldı 
mı? 

Evet Hayır 

8- Tanımları belirlenen hedef kelimelerin kullanılabileceği gerçek yaşam durumların 
araştırılmasında farklı kaynaklardan yararlanıldı mı? (youtube, yazılı metinler, konuşmalar 
vb.) 

Evet Hayır 

9- Her grup üyesinin bulduğu hedef kelimelerin kullanıldığı durumlar grupta sunuldu mu?   Evet Hayır 
10- Grup olarak, her grup üyesinin sunduğu durumların uygunluğu tartışıldı mı? Evet Hayır 
11- Bulunan durumların uygunluğunun tartışılması sırasında bir uzmandan yardım alındı mı? Evet Hayır 
12- Tartışma sonrasında, en uygun durumlar belirlendi mi?  Evet Hayır 
13- Belirlenen durumlarda hedef kelimelerin kullanıldığı cümleler yazıldı mı? Evet Hayır 
14- Belirlenen durum ve yazılan örnek cümleler sınıf içinde diğer gruplara sunuldu mu?  Evet Hayır 
15- Sınıfta sunduğunuz çalışma öğretmen ve diğer öğrenciler tarafından değerlendirildi mi?  Evet Hayır 
16- Değerlendirme sonrası, çalışmanızla ilgili dönüt verildi mi?  Evet Hayır 
17- Verilen dönütler sonrasında, çalışmanızda gerekli düzeltmeleri yaptınız mı? Evet Hayır 
18- Hedef kelimeleri kullanarak, kendiniz durumlar oluşturdunuz mu? (video, photostory vb)  Evet Hayır 
19- Oluşturduğunuz durumlarda hedef kelimelerin kullanıldığı cümleleri yazdınız mı? Evet Hayır 
20- Hedef kelimelerin kullanıldığı örnek cümleler oluşturdunuz mu? Evet Hayır 
21- Hedef kelimelerin öğrenciler tarafından çalışılabilmesi için gerekli olan web-destekli 

alıştırmalar hazırladınız mı? 
Evet Hayır 

a. Konuşma metni oluşturma Evet Hayır 
b. Hikâye oluşturma Evet Hayır 
c. Kavram Haritası Evet Hayır 
d. Çoktan Seçmeli Evet Hayır 
e. Boşluk doldurma (cümle / paragraf) Evet Hayır 
f. Eşleştirme (kelime – resim / kelime – anlam vb.) Evet Hayır 

22- Öğrenci öğrenmelerini değerlendirmek için web-destekli değerlendirme testleri hazırladınız 
mı? 

Evet Hayır 

a. Konuşma metni oluşturma Evet Hayır 
b. Hikâye oluşturma Evet Hayır 
c. Kavram Haritası Evet Hayır 
d. Çoktan Seçmeli Evet Hayır 
e. Boşluk doldurma (cümle / paragraf) Evet Hayır 
f. Eşleştirme (kelime – resim / kelime – anlam vb.) Evet Hayır 

23- Hazırlanan çalışmaların “Durumlu Öğrenme Modeli” akış şemasına göre bir web-destekli 
öğretim modülü tasarlandı mı?  

Evet Hayır 

24- Durumlu öğrenme öğretim modülü tasarısı gözden geçirildi mi?  Evet Hayır 
25- Durumlu öğrenme öğretim modülü hazırlandı mı?  Evet Hayır 
26- Durumlu Öğrenme öğretim modülü sınıf içinde diğer gruplara sunuldu mu?  Evet Hayır 
27- Sınıfta sunduğunuz Durumlu Öğrenme modülü, öğretmen ve diğer öğrenciler tarafından 

değerlendirildi mi?  
Evet Hayır 

28- Değerlendirme sonrası, çalışmanızla ilgili dönüt verildi mi?  Evet Hayır 
29- Verilen dönütler sonrasında, çalışmanızda gerekli düzeltmeleri yaptınız mı? Evet Hayır 
30- Gerekli düzeltmelerden sonra hazırlanmış olduğunuz modülü diğer gruplarla paylaştınız mı? Evet Hayır 
31- Diğer gruplardan gelen modülleri çalıştınız mı?  Evet Hayır 
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EK-3: Sekiz Haftalık Uygulama Sürecine Yönelik Hazırlanmış Deney Grubu Etkinlik Planı 

 

Tarih : 03 Ekim – 02 Aralık 2016 
Eğitim Öğretim Haftası : 1.– 11. Hafta 
Uygulama : Deney Grubu Etkinlikleri  
 
Deney Grubu Uygulama Planı 
Ders : İDE-401 Yabancı Dilde Öğretim Materyali Geliştirme ve İnceleme 
Süre : 8 hafta (24 saat)  
Amaçlar :  
Bu çalışmada öğretmen adaylarının sunuş yoluyla öğretim modelini kullanarak,  

1. İleri düzey kelimeleri öğrenmeleri, 
2. Öğrenilen bu kelimeleri başka bir gruba öğretebilmek için sunuş yoluyla öğretim modeline göre 

öğrenme materyali tasarlamaları amaçlanmaktadır. 
Kazanımlar :   
1. Hedef kelimelerin nasıl kullanıldığını ve anlamlarını açıklar, 
2. Durumlu öğrenme modeline göre web-destekli durumlu öğrenme materyali hazırlar, 
3. Hedef kelimelerin kullanıldığı gerçek durumları belirler,  
4. Grup üyeleriyle işbirliği içinde araştırma yapar,  
5. Araştırma sonucunda gerekli bilgi ile gereksiz bilgiyi ayırt eder,  
6. Materyal hazırlama ilkelerini etkili kullanır,  
7. Web-destekli uygulama hazırlama programlarından yararlanır,  
8. Öğrendikleri kelimeleri öğretmek için uygulayabilecekleri uygulamaların ne olduğuna karar verir,  
9. Hazırlanan uygulamaları kontrol listesi kullanarak değerlendirir, 
 
İçerik :  
Öğretmen adaylarının materyal hazırlamaları ve öğrenmeleri gereken hedef kelime grupları: 

1. grup kelime: 
Passions: reactions and 

emotions 
(14 kelime) 

2. grup kelime: Talking 
about yourself 

(23 kelime) 

3. grup kelime: 
Feelings:Antipaties and 

aversion 
(23 kelime) 

4. grup kelime: 
Metaphoric Usage (24 

kelime) 

 appease 
 thrill to 
 bliss 
 covet 
 crave 
 defuse 
 exultant 
 hanker 
 jubilant 
 placate 
 rapture 
 thirst for 
 rejoice 
 yearn for 

 affectionate 
 altruistic 
 astute 
 cunning 
 dogged 
 frugal 
 gallant 
 immoderate 
 procrastinate 
 methodical 
 morose 
 mulish 
 parsimonious 
 pithy 
 placid 
 resolute 
 sagacious 
 shrewd 
 sullen 
 thrifty 
 unscrupulous 
 unstinting 
 witty 

 abhor 
 averse 
 bland 
 brash 
 dowdy 
 fickle 
 grasping 
 loathe 
 nit-picking 
 obnoxious 
 obsequious 
 offhand 
 officious 
 ostentatious 
 pompous 
 pretentious 
 puerile 
 repulse 
 revolt 
 scorn 
 sloppy 
 squalid 
 trite 

 shed light on 
 in the light of 
 illuminating 
 elucidating 
 glaring 
 highlight 
 cement 
 brick wall 
 roof 
 ceiling 
 hit the roof 
 ivory tower 
 seed 
 root 
 stem from 
 weed out 
 prune back 
 reap 
 dig up 
 germinate 
 sprout 
 shrivel 
 wither 
 wilt 
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Uygulama Süreci                : 
1. Hafta  1. Grup Kelimeler için İnceleme ve Hazırlık 
40’   Öğretmen adaylarına,  

o Durumlu öğrenme modeline göre kelime öğrenme materyali hazırlayacakları 
açıklanmıştır. 

o Durumlu öğrenme modelinin ne olduğu ve nasıl materyal hazırlayacakları 
konusunda kısa bilgi verilmiştir. 

o Durumlu öğrenme modeline göre hazırlanmış kontrol listesi tanıtılmıştır. 
o Kelime öğrenme materyalini hangi seviye (gelişmiş düzey, yetişkinler) için 

hazırlayacakları ve kullanabilecekleri bilgisayar programları hakkında bilgi 
verilmiştir. 

 1. grup kelimelerin (Passions: reactions and emotions - 14 kelime) olduğu bir liste, 
deney grubunda bulunan öğretmen adaylarına verilmiştir. 

 Durumlu öğrenme modeline göre hazırlanmış etkinlik takip formunu kullanarak 
çalışmalarını yapmaya başlamışlardır.  

 Her grupta bulunan öğretmen adayları, hedef kelimelerin anlamlarının kaynaklardan 
araştırmışlardır.  

 Buldukları bilgiler doğrultusunda, öğretmen adayları kendi cümleleriyle hedef 
kelimelerin anlamlarını yazmışlardır.  

 Hedef kelimelerin anlamları grup üyeleri tarafından yazıldıktan sonra, yazdıkları 
anlamları gruba sunmuşlardır.  

 Grup olarak, her bir grup üyesinin sunduğu tanımı tartışarak hedef kelimelerin 
kullanımlarını belirlemişlerdir.   

 Grup üyeleri, hedef kelimelerin belirlenen anlamlarına göre kelimelerin 
kullanılabileceği durumları araştırmışlardır.    

40’   Her grup üyesi buldukları durumları gruba sunmuş ve sunulan durumların 
uygunluğunu tartışmışlardır.  

 Grup olarak, en uygun durumların belirlenmesi yapılmıştır.    
 Grup üyeleri, belirlenen durumlarda hedef kelimelerin geçtiği cümleleri yazmışlardır.   
 Her grubun belirlediği durumlar ve bu durumlarda hedef kelimelerin kullanıldığı 

cümleleri sınıfta diğer gruplara sunmuşlardır.  
 Her grubun sunumundan sonra, öğretmen ve öğrenciler tarafından değerlendirmesi 

yapılmış ve dönütler verilmiştir.  
40’   Her grup hedef kelimeleri kullanarak kendi durum / durumlarını oluşturmuşlardır. 

(örnek: konuşma metni, hikaye), 
 Her grup üyesi, hedef kelimelerin kullanıldığı yeni örnek cümleler oluşturmuşlardır. 
 Oluşturulan örnek cümleler gruba sunulacak ve en uygun olan örnek cümleler 

seçilecektir,  
 Grup üyeleri, hedef kelimelerin pekiştirilmesi için Web-temelli alıştırmalar 

oluşturmuşlardır.  
o Konuşma metni oluşturma 
o Hikaye oluşturma 
o Çoktan Seçmeli 
o Boşluk doldurma (cümle / paragraf) 
o Eşleştirme (kelime – resim / kelime – anlam vb.) 

 Web-temelli alıştırmaları oluşturmaları için bir haftalık süre içinde, her grup bir 
uzmanın da dahil olduğu online tartışma platformunda (whatsapp) hazırlanan 
materyaller hakkındaki fikirlerini paylaşmışlar ve tartışmışlardır.  

2. Hafta  Modülü Hazırlama 
40’ + 40’   Grup üyelerince hazırlanan web-temelli alıştırmaların incelenmiş ve gerekli 

düzeltmeler yapılmıştır.  
 Hazırlanan çalışmaları kullanarak, Durumlu Öğrenme Modeline Göre Web-Destekli 

Kelime Öğrenme Modülü oluşturulmuştur.  
40’   Her grup, oluşturdukları modülü sınıfta sunmuşlardır.  

 Her grubun sunumundan sonra, öğretmen ve öğrenciler tarafından sunulan modülün 
değerlendirmesi yapılmış ve dönütler verilmiştir. 

 Dönütler doğrultusunda her grup gerekli düzeltmeleri yapmışlardır.   
 Her grup, gerekli düzeltmelerden sonra hazırlamış oldukları modülü, diğer gruplarla 

paylaşmışlar ve diğer gruplardan gelen modülleri kendileri de çalışmışlardır. 
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3. Hafta  2. Grup Kelimeler için İnceleme ve Hazırlık 
40’   2. grup kelimelerin (Talking about yourself - 23 kelime) olduğu bir liste, deney 

grubunda bulunan öğretmen adaylarına verilmiştir. 
 Durumlu öğrenme modeline göre hazırlanmış etkinlik takip formunu kullanarak 

çalışmalarını yapmaya başlamışlardır.  
 Her grupta bulunan öğretmen adayları, hedef kelimelerin anlamlarının 

kaynaklardan araştırmışlardır.  
 Buldukları bilgiler doğrultusunda, öğretmen adayları kendi cümleleriyle hedef 

kelimelerin anlamlarını yazmışlardır.  
 Hedef kelimelerin anlamları grup üyeleri tarafından yazıldıktan sonra, yazdıkları 

anlamları gruba sunmuşlardır.  
 Grup olarak, her bir grup üyesinin sunduğu tanımı tartışarak hedef kelimelerin 

kullanımlarını belirlemişlerdir.   
 Grup üyeleri, hedef kelimelerin belirlenen anlamlarına göre kelimelerin 

kullanılabileceği durumları araştırmışlardır.    
40’   Her grup üyesi buldukları durumları gruba sunmuş ve sunulan durumların 

uygunluğunu tartışmışlardır.  
 Grup olarak, en uygun durumların belirlenmesi yapılmıştır.    
 Grup üyeleri, belirlenen durumlarda hedef kelimelerin geçtiği cümleleri 

yazmışlardır.   
 Her grubun belirlediği durumlar ve bu durumlarda hedef kelimelerin kullanıldığı 

cümleleri sınıfta diğer gruplara sunmuşlardır.  
 Her grubun sunumundan sonra, öğretmen ve öğrenciler tarafından değerlendirmesi 

yapılmış ve dönütler verilmiştir.  
40’   Her grup hedef kelimeleri kullanarak kendi durum / durumlarını oluşturmuşlardır. 

(örnek: konuşma metni, hikaye), 
 Her grup üyesi, hedef kelimelerin kullanıldığı yeni örnek cümleler oluşturmuşlardır. 
 Oluşturulan örnek cümleler gruba sunulacak ve en uygun olan örnek cümleler 

seçilecektir,  
 Grup üyeleri, hedef kelimelerin pekiştirilmesi için Web-temelli alıştırmalar 

oluşturmuşlardır.  
o Konuşma metni oluşturma 
o Hikaye oluşturma 
o Çoktan Seçmeli 
o Boşluk doldurma (cümle / paragraf) 
o Eşleştirme (kelime – resim / kelime – anlam vb.) 

 Web-temelli alıştırmaları oluşturmaları için bir haftalık süre içinde, her grup bir 
uzmanın da dahil olduğu online tartışma platformunda (whatsapp) hazırlanan 
materyaller hakkındaki fikirlerini paylaşmışlar ve tartışmışlardır. 

4. Hafta  Modülü Hazırlama 
40’ + 40’   Grup üyelerince hazırlanan web-temelli alıştırmaların incelenmiş ve gerekli 

düzeltmeler yapılmıştır.  
 Hazırlanan çalışmaları kullanarak, Durumlu Öğrenme Modeline Göre Web-Destekli 

Kelime Öğrenme Modülü oluşturulmuştur.  
40’   Her grup, oluşturdukları modülü sınıfta sunmuşlardır.  

 Her grubun sunumundan sonra, öğretmen ve öğrenciler tarafından sunulan 
modülün değerlendirmesi yapılmış ve dönütler verilmiştir. 

 Dönütler doğrultusunda her grup gerekli düzeltmeleri yapmışlardır.   
 Her grup, gerekli düzeltmelerden sonra hazırlamış oldukları modülü, diğer gruplarla 

paylaşmışlar ve diğer gruplardan gelen modülleri kendileri de çalışmışlardır. 
5. Hafta  3. Grup Kelimeler için İnceleme ve Hazırlık 
40’   3. grup kelimelerin (Feelings: Antipaties and aversion - 23 kelime) olduğu bir liste, 

deney grubunda bulunan öğretmen adaylarına verilmiştir. 
 Durumlu öğrenme modeline göre hazırlanmış etkinlik takip formunu kullanarak 

çalışmalarını yapmaya başlamışlardır.  
 Her grupta bulunan öğretmen adayları, hedef kelimelerin anlamlarının 

kaynaklardan araştırmışlardır.  
 Buldukları bilgiler doğrultusunda, öğretmen adayları kendi cümleleriyle hedef 

kelimelerin anlamlarını yazmışlardır.  
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 Hedef kelimelerin anlamları grup üyeleri tarafından yazıldıktan sonra, yazdıkları 
anlamları gruba sunmuşlardır.  

 Grup olarak, her bir grup üyesinin sunduğu tanımı tartışarak hedef kelimelerin 
kullanımlarını belirlemişlerdir.   

 Grup üyeleri, hedef kelimelerin belirlenen anlamlarına göre kelimelerin 
kullanılabileceği durumları araştırmışlardır.   

40’   Her grup üyesi buldukları durumları gruba sunmuş ve sunulan durumların 
uygunluğunu tartışmışlardır.  

 Grup olarak, en uygun durumların belirlenmesi yapılmıştır.    
 Grup üyeleri, belirlenen durumlarda hedef kelimelerin geçtiği cümleleri 

yazmışlardır.   
 Her grubun belirlediği durumlar ve bu durumlarda hedef kelimelerin kullanıldığı 

cümleleri sınıfta diğer gruplara sunmuşlardır.  
 Her grubun sunumundan sonra, öğretmen ve öğrenciler tarafından değerlendirmesi 

yapılmış ve dönütler verilmiştir. 
40’   Her grup hedef kelimeleri kullanarak kendi durum / durumlarını oluşturmuşlardır. 

(örnek: konuşma metni, hikaye), 
 Her grup üyesi, hedef kelimelerin kullanıldığı yeni örnek cümleler oluşturmuşlardır. 
 Oluşturulan örnek cümleler gruba sunulacak ve en uygun olan örnek cümleler 

seçilecektir,  
 Grup üyeleri, hedef kelimelerin pekiştirilmesi için Web-temelli alıştırmalar 

oluşturmuşlardır.  
o Konuşma metni oluşturma 
o Hikaye oluşturma 
o Çoktan Seçmeli 
o Boşluk doldurma (cümle / paragraf) 
o Eşleştirme (kelime – resim / kelime – anlam vb.) 

 Web-temelli alıştırmaları oluşturmaları için bir haftalık süre içinde, her grup bir 
uzmanın da dahil olduğu online tartışma platformunda (whatsapp) hazırlanan 
materyaller hakkındaki fikirlerini paylaşmışlar ve tartışmışlardır. 

6. Hafta  Modülü Hazırlama 
40’ + 40’   Grup üyelerince hazırlanan web-temelli alıştırmaların incelenmiş ve gerekli 

düzeltmeler yapılmıştır.  
 Hazırlanan çalışmaları kullanarak, Durumlu Öğrenme Modeline Göre Web-Destekli 

Kelime Öğrenme Modülü oluşturulmuştur.  
40’   Her grup, oluşturdukları modülü sınıfta sunmuşlardır.  

 Her grubun sunumundan sonra, öğretmen ve öğrenciler tarafından sunulan 
modülün değerlendirmesi yapılmış ve dönütler verilmiştir. 

 Dönütler doğrultusunda her grup gerekli düzeltmeleri yapmışlardır.   
 Her grup, gerekli düzeltmelerden sonra hazırlamış oldukları modülü, diğer gruplarla 

paylaşmışlar ve diğer gruplardan gelen modülleri kendileri de çalışmışlardır. 
7. Hafta  4. Grup Kelimeler için İnceleme ve Hazırlık 
40’   4. grup kelimelerin (Metaphoric Usage - 24 kelime) olduğu bir liste, deney 

grubunda bulunan öğretmen adaylarına verilmiştir. 
 Durumlu öğrenme modeline göre hazırlanmış etkinlik takip formunu kullanarak 

çalışmalarını yapmaya başlamışlardır.  
 Her grupta bulunan öğretmen adayları, hedef kelimelerin anlamlarının 

kaynaklardan araştırmışlardır.  
 Buldukları bilgiler doğrultusunda, öğretmen adayları kendi cümleleriyle hedef 

kelimelerin anlamlarını yazmışlardır.  
 Hedef kelimelerin anlamları grup üyeleri tarafından yazıldıktan sonra, yazdıkları 

anlamları gruba sunmuşlardır.  
 Grup olarak, her bir grup üyesinin sunduğu tanımı tartışarak hedef kelimelerin 

kullanımlarını belirlemişlerdir.   
 Grup üyeleri, hedef kelimelerin belirlenen anlamlarına göre kelimelerin 

kullanılabileceği durumları araştırmışlardır. 
40’   Her grup üyesi buldukları durumları gruba sunmuş ve sunulan durumların 

uygunluğunu tartışmışlardır.  
 Grup olarak, en uygun durumların belirlenmesi yapılmıştır.    
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 Grup üyeleri, belirlenen durumlarda hedef kelimelerin geçtiği cümleleri 
yazmışlardır.   

 Her grubun belirlediği durumlar ve bu durumlarda hedef kelimelerin kullanıldığı 
cümleleri sınıfta diğer gruplara sunmuşlardır.  

 Her grubun sunumundan sonra, öğretmen ve öğrenciler tarafından değerlendirmesi 
yapılmış ve dönütler verilmiştir. 

40’   Her grup hedef kelimeleri kullanarak kendi durum / durumlarını oluşturmuşlardır. 
(örnek: konuşma metni, hikaye), 

 Her grup üyesi, hedef kelimelerin kullanıldığı yeni örnek cümleler oluşturmuşlardır. 
 Oluşturulan örnek cümleler gruba sunulacak ve en uygun olan örnek cümleler 

seçilecektir,  
 Grup üyeleri, hedef kelimelerin pekiştirilmesi için Web-temelli alıştırmalar 

oluşturmuşlardır.  
o Konuşma metni oluşturma 
o Hikaye oluşturma 
o Çoktan Seçmeli 
o Boşluk doldurma (cümle / paragraf) 
o Eşleştirme (kelime – resim / kelime – anlam vb.) 

 Web-temelli alıştırmaları oluşturmaları için bir haftalık süre içinde, her grup bir 
uzmanın da dahil olduğu online tartışma platformunda (whatsapp) hazırlanan 
materyaller hakkındaki fikirlerini paylaşmışlar ve tartışmışlardır. 

8. Hafta  Modülü Hazırlama 
40’ + 40’   Grup üyelerince hazırlanan web-temelli alıştırmaların incelenmiş ve gerekli 

düzeltmeler yapılmıştır.  
 Hazırlanan çalışmaları kullanarak, Durumlu Öğrenme Modeline Göre Web-Destekli 

Kelime Öğrenme Modülü oluşturulmuştur.  
40’   Her grup, oluşturdukları modülü sınıfta sunmuşlardır.  

 Her grubun sunumundan sonra, öğretmen ve öğrenciler tarafından sunulan 
modülün değerlendirmesi yapılmış ve dönütler verilmiştir. 

 Dönütler doğrultusunda her grup gerekli düzeltmeleri yapmışlardır.   
 Her grup, gerekli düzeltmelerden sonra hazırlamış oldukları modülü, diğer gruplarla 

paylaşmışlar ve diğer gruplardan gelen modülleri kendileri de çalışmışlardır. 
10. Hafta   Uygulama sonrasında Kelime Başarı Testi, Durumlu Öğrenme Ortamları 

Oluşturmaya Yönelik Öz-Yeterlik Algıları Ölçeği ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi 
Öz Güven Ölçeği son test olarak uygulanmıştır. 

11. Hafta   Son testler uygulandıktan sonra, 7 adet açık uçlu sorundan oluşan görüşme formunu 
doldurmuşlardır.  

 Daha sonra grubunda bulunan alt gruplardan rastgele 1 öğretmen adayı seçilmiş ve 
bu 7 öğretmen adayıyla çalışmayla ilgili odak grup görüşmesi yapılmıştır. 

14.Hafta   Kalıcılık Testinin Uygulanması 
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EK-4: Sunuş Yoluyla Öğretim Modeline Göre Materyal Hazırlama Kontrol Listesi 
 

Sunuş Yoluyla Öğretim Modeline Göre Materyal Hazırlama Kontrol Listesi 
Ders Süreci 1.adım (Hedef ve Kazanım Sunumu)   
 Öğrencilere dersin hedefleri sunuldu mu?  Evet Hayır 
 Öğrencilere dersin kazanımları sunuldu mu? Evet Hayır 
Ders süreci 2.adım (Ön Örgütleyicilerin Sunumu)   
 Öğrencilerin yeni konuyla ilgili olan önceki bilgileri hatırlatıldı mı? Evet Hayır 
 Şema (Bilişsel yapı / Kavram ağı) kullanıldı mı? Evet Hayır 
 Öğrencinin dikkatini konuya çekmek için bir etkinlik hazırlandı mı? Evet Hayır 
 Öğrenilecek konunun ana düşünceleri ve kavramlar arası ilişkileri açıkça belirtildi mi? Evet Hayır 
Ders süreci 3.adım (İçeriğin Sunulması)   
 Bilgiler genelden özele doğru düzenli bir şekilde verildi mi? Evet Hayır 
 Bilginin sunumunda şemalar kullanıldı mı? Evet Hayır 
 Bilgilerin anlaşılması için örnekler verildi mi? Evet Hayır 
Ders süreci 4.adım (Örneklerin Sunulması)   
 Konuyla ilgili farklı örnekler verildi mi?  Evet Hayır 
 Konuyla ilgili benzerlikleri ortaya koyan örnekler verildi mi? Evet Hayır 
 Konuyla ilgili benzerlikleri ortaya koyan örnekler yeterli mi? Evet Hayır 
 Konuyla ilgili farklılıkları ortaya koyan örnekler verildi mi? Evet Hayır 
 Konuyla ilgili farklılıkları ortaya koyan örnekler yeterli mi? Evet Hayır 
 (Varsa) Konuyla ilgili yanlış kullanımları ortaya koyan örnekler verildi mi? Evet Hayır 
 (Varsa) Konuyla ilgili yanlış kullanımları ortaya koyan örnekler yeterli mi? Evet Hayır 
Ders süreci 5.adım (Alıştırma & Tekrar)   
 Öğrencilerin öğrendiği konuyla ilgili öğrencilerin yapması için alıştırmalar hazırlandı 

mı? 
Evet Hayır 

 Hazırlanan alıştırmalar öğrenilen bilginin pekiştirilmesi için yeterli mi? Evet Hayır 
 Hazırlanan alıştırmalarda çeşitlilik (boşluk doldurma, cümle tamamlama, kavram ağı 

vb.) gözetildi mi? 
Evet Hayır 

 Hazırlanan alıştırmalarda öğrencilerin cevaplarına göre dönütler hazırlandı mı? Evet Hayır 
Ders süreci 6.adım (Değerlendirme ve Dönüt)   
 Sunulan bilginin özeti hazırlandı mı? Evet Hayır 
 Sunulan bilginin öğrenilme düzeyinin belirlenmesi için testler hazırlandı mı? Evet Hayır 
 Hazırlanan testlerin dönütleri oluşturuldu mu? Evet Hayır 
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EK-5: Sekiz Haftalık Uygulama Sürecine Yönelik Hazırlanmış Kontrol Grubu Etkinlik 

Planı 

 
Tarih : 03 Ekim – 02 Aralık 2016 
Eğitim Öğretim Haftası : 4. – 11. Haftalar 
Uygulama : Kontrol Grubu Etkinlikleri  
 
 Kontrol Grubu Uygulama Planı 
 Kontrol grubunda yapılacak çalışmalara yönelik bir uygulama planı hazırlanmıştır. 
Kontrol Grubu Uygulama Planı 
Ders : İDE-401 Yabancı Dilde Öğretim Materyali Geliştirme ve İnceleme 
Süre : 8 hafta (24 saat)  
Amaçlar :  
Bu çalışmada öğretmen adaylarının sunuş yoluyla öğretim modelini kullanarak,  

3. İleri düzey kelimeleri öğrenmeleri, 
4. Öğrenilen bu kelimeleri başka bir gruba öğretebilmek için sunuş yoluyla öğretim modeline göre 

öğrenme materyali tasarlamaları amaçlanmaktadır.  
Kazanımlar :   
1. Hedef kelimelerin nasıl kullanıldığını ve anlamlarını açıklar. 
2. Sunuş yoluyla öğretim modeline göre web-destekli materyal hazırlar. 
3. Hedef kelimelerin kullanıldığı örnekleri belirler. 
4. Grup üyeleriyle işbirliği içinde çalışır.   
5. Materyal hazırlama ilkelerini etkili kullanır. 
6. Web-destekli uygulama hazırlama programlarından yararlanır.  
7. Öğrendikleri kelimeleri öğretmek için uygulayabilecekleri uygulamaların ne olduğuna karar verir.  
8. Hazırlanan uygulamaları kontrol listesi kullanarak değerlendirir. 
İçerik :  
Öğretmen adaylarının materyal hazırlamaları ve öğrenmeleri gereken hedef kelime grupları: 

1. grup kelime: 
Passions: reactions and 
emotions 
(14 kelime) 

2. grup kelime: 
Talking about yourself 
(23 kelime) 

3. grup kelime: 
Feelings:Antipaties and 
aversion 
(23 kelime) 

4. grup kelime: 
Metaphoric Usage (24 
kelime) 

 appease 
 thrill to 
 bliss 
 covet 
 crave 
 defuse 
 exultant 
 hanker 
 jubilant 
 placate 
 rapture 
 thirst for 
 rejoice 
 yearn for 

 affectionate 
 altruistic 
 astute 
 cunning 
 dogged 
 frugal 
 gallant 
 immoderate 
 procrastinate 
 methodical 
 morose 
 mulish 
 parsimonious 
 pithy 
 placid 
 resolute 
 sagacious 
 shrewd 
 sullen 
 thrifty 
 unscrupulous 
 unstinting 
 witty 

 abhor 
 averse 
 bland 
 brash 
 dowdy 
 fickle 
 grasping 
 loathe 
 nit-picking 
 obnoxious 
 obsequious 
 offhand 
 officious 
 ostentatious 
 pompous 
 pretentious 
 puerile 
 repulse 
 revolt 
 scorn 
 sloppy 
 squalid 
 trite 

 shed light on 
 in the light of 
 illuminating 
 elucidating 
 glaring 
 highlight 
 cement 
 brick wall 
 roof 
 ceiling 
 hit the roof 
 ivory tower 
 seed 
 root 
 stem from 
 weed out 
 prune back 
 reap 
 dig up 
 germinate 
 sprout 
 shrivel 
 wither 
 wilt 

 

Uygulama Süreci                : 
1. Hafta  Uygulama 
40’+40’+40’   Öğretmen adaylarına,  

o Sunuş yoluyla öğretim modeline göre kelime öğrenme materyali 
hazırlayacakları açıklanmıştır.  
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o Sunuş yoluyla öğretim modelinin ne olduğu ve nasıl materyal 
hazırlayacakları konusunda kısa bilgi verilmiştir. 

o Sunuş yoluyla öğretim modeline göre hazırlanmış kontrol listesi 
tanıtılmıştır. 

o Kelime öğrenme materyalini hangi seviye (gelişmiş düzey, yetişkinler) 
için hazırlayacakları ve kullanabilecekleri bilgisayar programları 
hakkında bilgi verilmiştir.  

 1. grup kelimelerin (Passions: reactions and emotions - 14 kelime) ve 
anlamlarının olduğu bir liste, kontrol grubunda bulunan öğretmen adaylarına 
verilmiştir.  

 Sunuş yoluyla öğretim modeline göre materyal hazırlama kontrol listesini 
kullanarak 1. grup kelimeleri öğretebilecekleri bir ders modülü hazırlamaları 
istenmiştir.    

 Öğretmen adaylarından, öncelikle kontrol listesine göre hazırlayacakları 
etkinlikleri planlamışlar ve daha sonrasında hangi bilgisayar programlarını 
kullanarak etkinlikleri hazırlayacaklarını belirlemişlerdir.  

 Tasarım aşamasından sonra, grup üyeleri 1. Modülü hazırlamaya 
başlamışlardır.  

2. Hafta   
40’+40’+40’   Öğretmen adayları, bir hafta sürecinde whatsapp programında görüşerek 1. 

Modülü  hazırlamışlar ve ikinci hafta hazırlamış oldukları 1. Modülü sınıfta 
sunmuşlardır ve dönütler doğrultusunda gerekli görülen düzeltmeleri yaparak 
1. Modülü tamamlamışlardır.  

 Her küçük grubun hazırladığı 1. Modül, diğer gruplarla paylaşılmış ve her 
grubun hazırlanan bu modülleri incelemeleri ve çalışmaları istenmiştir.  

3. Hafta   
40’+40’+40’   2. grup kelimelerin (Talking about yourself - 23 kelime) ve anlamlarının 

olduğu bir liste, kontrol grubunda bulunan öğretmen adaylarına verilmiştir.  
 Sunuş yoluyla öğretim modeline göre materyal hazırlama kontrol listesini 

kullanarak 2. grup kelimeleri öğretebilecekleri bir ders modülü hazırlamaları 
istenmiştir.    

 Öğretmen adaylarından, öncelikle kontrol listesine göre hazırlayacakları 
etkinlikleri planlamışlar ve daha sonrasında hangi bilgisayar programlarını 
kullanarak etkinlikleri hazırlayacaklarını belirlemişlerdir.  

 Tasarım aşamasından sonra, grup üyeleri2. Modülü hazırlamaya başlamışlardır. 
 
 

4. Hafta   
40’+40’+40’   Öğretmen adayları, bir hafta sürecinde whatsapp programında görüşerek 2. 

Modülü  hazırlamışlar ve ikinci hafta hazırlamış oldukları 2. Modülü sınıfta 
sunmuşlardır ve dönütler doğrultusunda gerekli görülen düzeltmeleri yaparak 
2. Modülü tamamlamışlardır.  

 Her küçük grubun hazırladığı 2. Modül, diğer gruplarla paylaşılmış ve her 
grubun hazırlanan bu modülleri incelemeleri ve çalışmaları istenmiştir. 

5. Hafta   
40’+40’+40’   3. grup kelimelerin (Feelings: Antipaties and aversion - 23 kelime) ve 

anlamlarının olduğu bir liste, kontrol grubunda bulunan öğretmen adaylarına 
verilmiştir.  

 Sunuş yoluyla öğretim modeline göre materyal hazırlama kontrol listesini 
kullanarak 3. grup kelimeleri öğretebilecekleri bir ders modülü hazırlamaları 
istenmiştir.    

 Öğretmen adaylarından, öncelikle kontrol listesine göre hazırlayacakları 
etkinlikleri planlamışlar ve daha sonrasında hangi bilgisayar programlarını 
kullanarak etkinlikleri hazırlayacaklarını belirlemişlerdir.  

 Tasarım aşamasından sonra, grup üyeleri 3. Modülü hazırlamaya 
başlamışlardır. 

6. Hafta   
40’+40’+40’   Öğretmen adayları, bir hafta sürecinde whatsapp programında görüşerek 3. 

Modülü  hazırlamışlar ve ikinci hafta hazırlamış oldukları 3. Modülü sınıfta 
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sunmuşlardır ve dönütler doğrultusunda gerekli görülen düzeltmeleri yaparak 
3. Modülü tamamlamışlardır.  

 Her küçük grubun hazırladığı 3. Modül, diğer gruplarla paylaşılmış ve her 
grubun hazırlanan bu modülleri incelemeleri ve çalışmaları istenmiştir. 

7. Hafta   
40’+40’+40’   4. grup kelimelerin (Metaphoric Usage - 24 kelime) ve anlamlarının olduğu bir 

liste, kontrol grubunda bulunan öğretmen adaylarına verilmiştir.  
 Sunuş yoluyla öğretim modeline göre materyal hazırlama kontrol listesini 

kullanarak 4. grup kelimeleri öğretebilecekleri bir ders modülü hazırlamaları 
istenmiştir.    

 Öğretmen adaylarından, öncelikle kontrol listesine göre hazırlayacakları 
etkinlikleri planlamışlar ve daha sonrasında hangi bilgisayar programlarını 
kullanarak etkinlikleri hazırlayacaklarını belirlemişlerdir.  

 Tasarım aşamasından sonra, grup üyeleri 4. Modülü hazırlamaya 
başlamışlardır. 

8. Hafta   
40’+40’+40’   Öğretmen adayları, bir hafta sürecinde whatsapp programında görüşerek 4. 

Modülü  hazırlamışlar ve ikinci hafta hazırlamış oldukları 4. Modülü sınıfta 
sunmuşlardır ve dönütler doğrultusunda gerekli görülen düzeltmeleri yaparak 
4. Modülü tamamlamışlardır.  

 Her küçük grubun hazırladığı 4. Modül, diğer gruplarla paylaşılmış ve her 
grubun hazırlanan bu modülleri incelemeleri ve çalışmaları istenmiştir. 

9. Hafta  Uygulama sonrasında Kelime Başarı Testi, Durumlu Öğrenme Ortamları 
Oluşturmaya Yönelik Öz-Yeterlik Algıları Ölçeği ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi 
Öz Güven Ölçeği son test olarak uygulanmıştır. 

10. Hafta  Son testler uygulandıktan sonra, 7 adet açık uçlu sorundan oluşan görüşme formunu 
doldurmuşlardır.  
Daha sonra grubunda bulunan alt gruplardan rastgele 1 öğretmen adayı seçilmiş ve 
bu 7 öğretmen adayıyla çalışmayla ilgili odak grup görüşmesi yapılmıştır. 
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EK-6: Kelime Başarı Testi 
 

KELİME BAŞARI TESTİ
1) I have talked to many people, but I keep hitting 

a/n ________. 
A) ivory tower B) roof   
C) cement  D) brick wall 

 
2) I humbly request to be included among the latter 

and to be allowed to quote an example of his ____ 
kindness and generosity. 
A)  mulish  B) dogged   
C) placid  D) unstinting 

 
3) Still, many panelists who accepted the usage also 

remarked that it was pretentious or __________. 
A) pompous  B) puerile   
C) pretentious D) bliss 

 
4) They've filled their almost-claustrophobic room 

with towering flower bouquets and perhaps a few 
too many _______ waiters. 
A) hankering     B) obsequious   
C) pretentious D) fickle 

 
5) It is important to be firm, __________ and committed 

to get through the first stage. 
A)  methodical B) affectionate   
C) resolute  D) placid 

 
6) They learn to harness their powers and fight for 

the very world which hates and __________ them. 
A) craves  B) loathes   
C) scorns  D) sullen 

 
7) I assume he was not aware of the fact that he was 

in a church and being extremely __________. 
A) pompous  B) obnoxious   
C) squalid  D) exultant 

 
8) Her voice was soft but stubborn, her __________ chin 

set. 
A) shrewd  B) pithy   
C) mulish  D) placid 

 
9) But Porter does not shy away from the __________ 

language of the street, when it seems called for. 
A) altruistic  B) pithy   
C) unscrupulous D) frugal 

 
10) Despite his life going downhill, he was still 

described by people who knew him as a gentle, 
__________, easy-going, amiable man. 
A) witty  B) sullen   
C) placid  D) sagacious 

 
11) I can live my life in perfect _____ knowing all too 

well that nothing I ever do will make any 
difference in this beautiful universe. 
A) jubilant  B) pithy   
C) rejoice  D) bliss 
 

 

12) Some will be risk __________, others close to 
retirement and unwilling to jeopardize their 
futures. 
A) scorn  B) puerile   
C) averse  D) brash 

 
13) I sometimes had to resort to printing out stories 

from the online edition of my local paper to 
__________ her. 
A) rejoice  B) appease   
C) defuse  D) rapture 

 
 
14) Sadly, while Franklin sows ________ of reasonable 

doubt in the early going, before long the answers 
are agonizingly clear. 
A) seeds  B) sprouts   
C) weeds  D) stems 

 
15) Through a combination of her determination and 

solid common sense, the club was fully 
operational within a few months of the idea 
________. 
A) seeding  B) sprouting   
C) germinating D) reaping 

 
16) Most people ________ under my malevolent glare 

and scurry away, with the exception of my friend's 
ex who replied, ‘You find me a microwave big 
enough first!’ 
A) wither  B) shrivel   
C) reap  D) wilt 

 
17) I'm sure Straw Dogs is rather unpopular with the 

feminist community, and I find myself __________ by 
the film for the same reason. 
A) puerile  B) officious   
C) fickle  D) repulsed 

 
18) My heart aches now, __________ for you to come back 

and hug me for the last time before you leave. 
A) yearning  B) revolting   
C) rejoicing  D) coveting 

 
19) He was ________, efficient, incorruptible, perhaps 

even capable of being ruthless. 
A)  immoderate B) methodical   
C) placid  D) sullen 

 
20) Don't be fooled into thinking I do this for _____ 

reasons though. 
A)  placid  B) affectionate       
C) altruistic   D) immoderate 

 
21) Pitt made his way to power more by __________ 

political judgement and sheer luck than by public 
acclaim.  
A) methodical B) resolute   
C) shrewd  D) sullen 
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22) When we see our politicians acting in such a/n 
_____ and childish manner is it any wonder the 
country is awash with apathy and cynicism? 
A) officious  B) fickle   
C) puerile  D) rapture 

 
23) Being __________ with his money is not something 

the Bond star is renowned for. 
A) thrifty  B) immoderate   
C) procrastinated D)  gallant 

 
24) It also means sitting down with someone, 

someone who is not __________ or hated, to have a 
conversation. 
A) revolted  B) abhorred   
C) repulsed  D) rejoiced 

 
25) As a visiting scientist in the United States she 

________ the data harvest from a new generation of 
seismic observatories, installed during the Cold 
War to monitor underground nuclear explosions. 
A) craved  B) wilted      
C) shriveled  D) reaped 

 
26) Our approach is niggardly, grudging and __________. 

A) thrifty  B) sullen   
C) unstinting  D) parsimonious 

 
27) I still _______ to return home with my family one 

day but my view of New Zealand when I was 
growing up in the 1970's is dead and buried. 
A) yearn    B) hanker   
C) rejoice  D) bliss 

 
28) These __________ rulers violated every principle of 

Islam to survive in power. 
A) frugal  B) pithy   
C) unscrupulous D) cunning 

 
29) If I had not experienced some degree of 

disappointment and been determined to find the 
________ cause, I may not have gained important 
knowledge about myself. 
A) wilt B) trite C) root D) cement 

 
30) Rhythm and movement are everywhere in India, 

like air and water, and affect even the most 
prosaic shopkeeper in the bazaar or the academic 
in his ________. 
A) ceiling  B) brick wall   
C) roof  D) ivory tower 

 
31) But instead it has __________ and delayed, to the 

ever-increasing cost of the taxpayer.  
A) hankered  B) dogged   
C) placid  D) procrastinated 

 
32) It also contains an alkaloid called arecoline, 

which can usually due to excessive or _________ use 
over a long period of time produce squamous cell 
carcinoma of the mouth, a form of skin cancer. 
A)  immoderate B) sullen   
C) sagacious  D) cunning 

 

33) Mark Williams was __________ after his title triumph 
ended his 26-month wait for a tournament win in 
his home.  
A) hankering  B) rapture   
C) jubilant  D) appeased 

 
34) Eventually, he is __________ and leaves the scene. 

A) placated  B) repulsed   
C) revolted  D) appeased 

 
35) Also, strict wage ______ were maintained on public 

enterprises. 
A) roof  B) ceiling   
C) fickle  D) scorn 

 
36) The specimen prompted him to focus his ______ for 

knowledge and love of reading on mineralogy. 
A) jubilant  B) trite    
C) thirst  D) bland 

 
37) Of course there is no easy way of ________ them. 

A) germinating B) wilting   
C) reaping  D) weeding out 

 
38) But it is so ethically problematic that the mind 

__________ at the thought that it could be true. 
A) repulses  B) scorns   
C) revolts  D) defuses 

 
39) For this to be a real success, the program would 

have also to be __________ and inventive in its use of 
language. 
A) witty  B) gallant   
C) parsimonious D) dogged 

 
40) All in all, the opportunities are ________ and obvious 

- and greater minds than mine will no doubt be 
working on the details. 
A) sullen  B) unstinting   
C) nit-picking  D) glaring 

 
41) That movie was tender and ________ without being 

pedantic. 
A) affectionate B) procrastinated        
C) dogged  D) gallant 

 
42) A noisy, __________ American, he never knew he was 

beaten and gave absolutely everything on every 
point of every game, no matter how apparently 
hopeless the cause. 
A) squalid  B) obnoxious   
C) brash  D) trite 

 
43) Lest there be an accusation of harsh criticism, we 

should say their success in ________ some aspects of 
Islamic economics deserves commendation. 
A) highlighting B) glaring   
C) elucidating  D) revolting 

 
44) The message is: it's a free country, and an 

Englishman's home is his castle - just as long as 
you don't happen to live under the ridiculous and 
__________rules of a Residents' Association. 
A) grasping  B) offhand   
C) nit-picking  D) exultant 
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45) There is even the promise of positive theory, 

exemplified in a brief but _______ discussion of 
Likert's notions of effective hierarchies. 
A) illuminating B) rejoicing   
C) highlighting D) reaping 

 
46) I got fed up with people in America thinking that 

my music is __________ and depressing and all that. 
A) morose  B) altruistic   
C) unstinting  D) methodical 

 
47) Earlier this year he won yet another __________ Sony 

award for his breakfast show. 
A) blissed  B) coveted   
C) craved  D) unstinted 

 
48) There is no reason for the government to shape 

policies to protect companies that are inherently 
weak, or are _______ and careless. 
A) sloppy  B) nit-picking   
C) pretentious D) puerile 

 
49) He is said to be acutely focused and __________ in 

assessing what he should and should not buy. 
A) frugal  B) astute   
C) gallant  D) dogged 

 
50) With the new space, the galleries are able to 

house all collections under one ________. 
A) brick wall  B) roof    
C) ceiling  D) stem 

 
51) Music can impart in us a feeling of melancholy and 

__________. 
A) rapture  B) defuse   
C) rejoice  D) coveting 

 
52) This _______ persistence and determination to see 

it through has taken its toll, both on his finances 
and his emotional well-being. 
A)  immoderate B) astute       
C) dogged  D) unscrupulous 

 
53) A __________ and greedy character seems to be what 

grasps most of our citizens. 
A) grasping  B) dowdy   
C) pompous  D) sloppy 

 
54) Contempt is a daring idea to build a character 

around, much less a whole movie, and you 
__________ to Norton's hyperactive rant, his attitude. 
A) rejoice  B) thrill   
C) placate  D) hanker 

 
55) Can he really believe that this depiction of 

extreme violence, with Roman torturers __________ 
at what they do, will somehow make the world a 
better place? 
A) parsimonious B) rejoicing   
C) witty  D) jubilant 
 
 

 

56) Manchester Royal Infirmary, which is losing 
1,000 pairs of crutches a year, is hoping former 
patients will ____ them____ of the loft, garage or 
garden shed and bring them back - no questions 
asked. 
A) thirst ….. for B) weed ….. out   
C) dig ….. up  D) stem….. from 

 
57) Its origins ________1898, when a Maj Davidson of 

the US army bolted a machine gun to a 3-cylinder 
car. 
A) appease  B) stem from   
C) elucidate  D) glare 

 
58) Kendall loves it, __________ it and can put up with 

almost anything if there's a chance she's going to 
experience it. 
A) repulses  B) thrills   
C) craves  D) placates 

 
59) There is no way they can keep investment 

excitement from ________all over the world. 
A) stemming from B) withering  
C) sprouting up D) pruning back 

 
60) Those who should ask questions either do not 

bother to show up, knowing they will not be 
called, or sit in __________ silence. 
A) sullen  B) frugal   
C) unscrupulous D) methodical 

 
61) Here he once again proved that he was a brave 

and __________ soldier.  
A)  dogged       B) gallant 
C) unscrupulous D) resolute 

 
62) Without effective state support for disciplinary 

sanctions, voluntary consensus was the only real 
________ for community. 
A) cement  B) roof    
C) loathe  D) rejoice 

 
63) Finally, in the concluding chapter, he ________ 

theoretical issues that deserve more attention in 
future research. 
A) highlights  B) glares   
C) sheds light on D) illuminates 
 

64) Schmidt is potentially a cold character, Spartan 
with words and __________ with money. 
A) frugal  B) mulish   
C) shrewd  D) resolute 

 
65) The simple repetition of __________reassurance that 

fails to address patients' fears is ineffective. 
A) nit-picking  B) ostentatious   
C) bland  D) jubilant 

 
66) Rock music is a harsh world, presided over by a/n 

__________, unforgiving public. 
A) fickle  B) squalid   
C) officious  D) obsequious 
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67) Now, you can do this in a/n __________ manner, 
casually noting results, but you'll be much further 
ahead if you do it somewhat scientifically. 
A) obsequious B) offhand   
C) squalid  D) ostentatious 

 
68) I knew Kitty would ________, so I picked up a bribe. 

A) cement  B) hit the roof   
C) elucidate  D) defuse 

 
69) ________my conclusion it is unnecessary to express 

an opinion on this argument. 
A) Grasping  B) In the light of  
C) To illuminate D) To elucidate 

 
70) Enough of this pseudo-intellectual posturing, 

these __________ literary musings! 
A) dowdy  B) pretentious   
C) puerile  D)  trite 

 
71) And it would be essential if, but only if, the 

material that was being filmed was material of a 
kind that the inevitable ______ bystander would say 
should not be filmed without consent. 
A) rapture  B) obnoxious   
C) officious  D) trite 

 
72) The more I have come to feel this way the more 

I've tried not to express __________ for things that do 
not catch my attention but that obviously mean a 
great deal to others. 
A) brash  B) bliss    
C) scorn  D) exultant 

 
73) Now a new poll ________whether TV viewers are fed 

up with all the sex on television. 
A) highlights    B) placates   
C) sheds light on    D) abhors 

 
74) As biodiversity ________, we lose a vast store of 

information and potential cures. 
A) digs up  B) shrivels   
C) wilts  D) reaps 

 
75) What remains is a traditional case of a national 

paranoia being manipulated by a __________ 
business establishment to protect its entrenched 
interests. 
A) cunning  B) gallant   
C) placid  D) immoderate 

 

76) But if you ________hard or after the tree leafs out in 
spring, it may be slower to come into bloom that 
year. 
A) seed  B) prune back   
C) dig up  D) germinate 

 
77) I can't see why every party newspaper instead 

finds it necessary to display __________, triumphant 
headlines after each election. 
A) placate  B) hankering   
C) jubilant  D) exultant 

 
78) Her questions were __________ and her lack of 

contact with literature all too apparent. 
A) trite  B) squalid   
C) yearning  D) rejoicing 

 
79) With their friendly but firm goodwill and common 

sense they were able to __________ many potentially 
dangerous situations and undoubtedly saved 
many lives. 
A) covet  B) hanker   
C) defuse  D) rapture 

 
80) His room was __________ and packed with dirty 

clothes. 
A) squalid  B) sloppy   
C) bland  D) brash 

 
81) Uncomfortable with her ‘frumpy’ appearance, she 

has replaced _____ suits with bright blouses, 
employs a celebrity hairdresser and takes a 
makeup artist to rallies. 
A) scorn  B) nit-picking   
C) dowdy  D) officious 

 
82) Yet the interminable self-contemplation, 

articulate and ______ though it is, proves to be a bit 
too much of a good thing. 
A) sagacious  B)  unscrupulous  
C) dogged  D) pithy 

 
83) There are so many things that ________ and devour 

the flesh. 
A) stem from  B) wither   
C) dig up       D) shed light on 

 
84) Hey you - people in love, do you have to be so ______ 

about it? 
A) grasping  B) pompous   
C) officious  D) ostentatious 
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EK-7: Durumlu Öğrenme Ortamları Oluşturmaya Yönelik Öz-Yeterlik İnançları Ölçeği 
 

Durumlu Öğrenme Ortamları Oluşturmaya Yönelik Öz-Yeterlik İnançları Ölçeği 
Sayın Öğretmen Adayları, 
Bu ölçme aracı, sizlerin durumlu öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öz-yeterlik derecenizi belirlemek için 
hazırlanmıştır. Aşağıda verilen durumları sınıf içinde uygulayabilme derecenizi, derecelendirme ölçeğinde size en 
uygun seçeneği (1 – Hiç Yapamam; 5 – Çok İyi Yapabilirim) işaretleyerek belirtiniz. Yardımlarınız için teşekkür 
ederiz. 

                                                                                                                                                                                               Kerim ÜNAL 
1) Öğrencilerin yapmış oldukları çalışmalardan ne öğrendiklerini sınıf içinde anlatabilecekleri 

uygun koşullar oluşturabilirim. 
[1] [2] [3] [4] [5] 

2) Öğrencileri, verilen problem hakkında düşünmeye yönlendirip çözüm üretmelerini 
sağlayabilirim. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

3) Öğrencilerin yapmış oldukları çalışmalardan ne öğrendiklerini akranlarına grup içinde 
anlatabilecekleri uygun koşullar oluşturabilirim.  

[1] [2] [3] [4] [5] 

4) Konu hakkında iyi olan öğrencilerin zayıf öğrencilere yardımcı olabilecekleri ortamlar 
oluşturabilirim. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

5) Öğrencilerin konuyu kavrayabilmeleri için, konunun farklı yönlerden ele alındığı gerçek 
bağlamlardan yararlanabilirim. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

6) Yeni konuyla ilgili yaptıkları çalışmaları, uyguladıkları işlem basamaklarına göre 
anlatabilecekleri bir ortam oluşturabilirim.  

[1] [2] [3] [4] [5] 

7) Öğrencilerin yaptıkları araştırma sonrasında buldukları bilgileri karşılaştırarak farklı bakış 
açılarını ortaya koymalarını sağlayabilirim. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

8) Öğrencilerin, konuyu nasıl algıladıklarını grup içinde tartışmalarını sağlayabilirim. [1] [2] [3] [4] [5] 

9) Öğrencilerden küçük gruplar oluşturabilirim [1] [2] [3] [4] [5] 

10) Araştırma yapmadan önce öğrencilerin konuyla ilgili neleri araştırmaları gerektiği 
konusunda tartışabilecekleri bir ortam oluşturabilirim.  

[1] [2] [3] [4] [5] 

11) Çalışma sürecinde öğrencilerime rehberlik yapabilirim. [1] [2] [3] [4] [5] 

12) Öğrencilerin gerçek hayat problemiyle nasıl baş ettiklerini ve çözüme nasıl ulaştıklarını 
değerlendirmek için gözlem formları oluşturabilirim.  

[1] [2] [3] [4] [5] 

13) Öğrencilerden konunun kullanılabileceği gerçek bağlamlardan örnekler vermelerini 
isteyebilirim. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

14) Öğrencilerin, konuyu nasıl algıladıklarını grup içinde anlatmalarını sağlayabilirim. [1] [2] [3] [4] [5] 

15) Çalışma sürecinde öğrencilerimin bir uzmandan yardım almalarını sağlayabilirim. [1] [2] [3] [4] [5] 

16) Öğrencilerin grup çalışmasıyla verilen bir problemi birlikte çözmelerini sağlayabilirim. [1] [2] [3] [4] [5] 

17) Yeni öğrendikleriyle ilişkili bir metin oluşturmalarını sağlayabilirim. [1] [2] [3] [4] [5] 

18) Öğrencilerin gerçek durum problemini çözmek için ihtiyaç duyacakları bilgiye erişimi 
sürecinde web ortamından yararlanmalarını sağlayabilirim. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

19) Öğrencilerin öğrendikleri yeni konunun gerçek yaşamdaki işlevselliğine örnekler 
vermelerini sağlayabilirim. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

20) Öğrencilerin, uygulama sonrasında öz-değerlendirme yapabilecekleri öz-değerlendirme 
formları oluşturabilirim.  

[1] [2] [3] [4] [5] 

21) Teknoloji yardımıyla, yeni konuyla ilgili gerçek durum ortamlarından örnekleri uygulama 
öncesinde öğrencilere gösterebilirim. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

22) Çalışma sürecinde karşılaştıkları problemlerle nasıl baş ettiklerini adım adım 
anlatmalarını isterim. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

23) Etkinlikleri, öğrencilerin işbirliği içinde çalışmasına olanak verecek şekilde seçebilirim. [1] [2] [3] [4] [5] 

24) Verilen uygulamayı tamamlamak için gerekli olan görevleri öğrencilerin kendilerinin 
belirlemesini sağlayabilirim. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

25) Bir uygulama öncesinde, öğrencilerin hem grup içi hem de sınıf ortamında neler yapılması 
gerektiğine karar verebilecekleri bir ortam oluşturabilirim. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

26) Web ortamında grup içi ya da gruplar arası bilgi paylaşımı için gerekli koşulları 
oluşturabilirim. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

27) Öğrencilerin kendi çalışmalarını, çalışmanın ilerleme sürecine göre yazmalarını 
sağlayabilirim. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

28) Teknoloji yardımıyla, farklı gerçek durum uygulamalarını öğrencilere göstererek yeni 
öğrenileni anlamlandırmalarını sağlayabilirim. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

29) Öğrencileri, konuyla ilgili çok yönlü araştırma yapabilmeleri için onları yönlendirebilirim. [1] [2] [3] [4] [5] 

30) Öğrencilere, konunun kullanılacağı farklı yaşam problemleri vererek çözmelerini 
sağlayabilirim. 

[1] [2] [3] [4] [5] 



Kerim ÜNAL, Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 
 

178 
 
 

31) Öğrencilerin bilgiye erişimi sürecinde web ortamında farklı seviyedeki bireylerle iletişim 
kurmalarını sağlayabilirim. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

32) Çalışma sürecinde ve sonrasında öğrencilerime dönüt verebilirim. [1] [2] [3] [4] [5] 

33) Öğrencilerin, verilen gerçek durum problemini çözmek için elde ettikleri bilgilerden ilgili 
olanla ilgisiz olanları ayırt etmelerini sağlayabilirim. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

34) Yeni öğrendikleri konuyu eski bilgileriyle ilişkilendirerek bir kavram haritası 
hazırlamalarını sağlayabilirim. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

35) Öğrendiklerini işe koşabilecekleri gerçek durum problemleri verebilirim. [1] [2] [3] [4] [5] 

36) Yapılan çalışmaları değerlendirmek için kontrol listeleri hazırlayabilirim. [1] [2] [3] [4] [5] 

37) Öğrencilerin, verilen gerçek durum problemini çözmekte kullanacakları bilgiyi 
araştırabilmeleri için gerekli zamanı sağlayabilirim. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

38) Öğrencilerin yeni bilgiyi kolayca anlamlandırabilmeleri için öyküler kullanabilirim. [1] [2] [3] [4] [5] 

39) Öğrencilerin bilgiyi oluşturabilmeleri için gerçek durum ortamları kullanarak yönlendirme 
yapabilirim. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

40) Öykülerden yararlanarak, konuyla ilgili gerçek bir bağlamı zihinlerinde canlandırmalarını 
sağlayabilirim. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

41) Öğrencilerin, her grup çalışmasında farklı görevler almalarını sağlayabilirim. [1] [2] [3] [4] [5] 

42) Öğrencilerin grup çalışmalarındaki performanslarını değerlendirmek amacıyla video kayıt 
cihazı kullanabilirim. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

43) Öğrencilerin, üstlendikleri her görev sonrasında öz değerlendirme yapabilmelerini 
sağlayabilirim. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

44) Öğrencilerin, uygulama sonrasında akran değerlendirme yapabilecekleri akran 
değerlendirme formları oluşturabilirim. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

45) Yeni öğrendiklerini kendi cümleleriyle anlatmalarını sağlayabilirim. [1] [2] [3] [4] [5] 

46) Bir uygulama öncesinde, öğrencilerin hem grup içi hem de sınıf ortamında uygulamayı 
tartışabilecekleri bir ortam oluşturabilirim. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

47) Bir sorunla karşılaştıklarında, öğrencilere ipuçları vererek sorunu çözmelerini 
sağlayabilirim. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

48) Eğer öğrencilerden biri bir sorunla karşılaşırsa, sorunu çözebilmesi için daha iyi bir 
öğrenciyle çalışmasını sağlayabilirim. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

49) Öğrencilerin, oluşturduğum sanal ortamda yaptıkları paylaşımları inceleyerek gelişimlerini 
takip edebilirim. 

[1] [2] [3] [4] [5] 
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EK-8: Kişisel Bilgi Formu 
 

KİŞİSEL BİLGİ FORMU 
Adı Soyadı : ______________________________       
Öğrenci No : ______________________________       
Sınıfı : ⧠ A Şubesi  ⧠ B Şubesi       
Cinsiyeti : ⧠ Kadın  ⧠ Erkek       
Yaşı : ⧠ - 20  ⧠ 21 ⧠ 22 ⧠ 23 ⧠ 24 ⧠ 25 ⧠ 26 ⧠ 27 ⧠ 28 
  ⧠ 29 ⧠ 30 ⧠ 31  ⧠ 32 ⧠ 33 ⧠ 34 ⧠ 35 ⧠ 36 ⧠ 37+ 
E-posta :          
Telefon :  

 
        

YABANCI DİL BİLGİSİ 
1. Hazırlık eğitimi aldınız mı?  ⧠ Evet   ⧠ Hayır  

 
 

2. Öğretmeyi en çok sevdiğiniz dil becerisi?      
  ⧠ Okuma ⧠Konuşma ⧠ Dil Bilgisi    
  ⧠ Yazma ⧠ Dinleme ⧠ Kelime    

Neden ? ________________________________________________________________________________________ 
 

3. Öğretmekte en çok zorlandığınız dil becerisi? 
  ⧠ Okuma ⧠ Konuşma ⧠ Dil Bilgisi    
  ⧠ Yazma ⧠ Dinleme ⧠ Kelime    

Neden ? ________________________________________________________________________________________ 
 

4. Aldığınız sözcük bilgisi dersinde zorlandınız mı? ⧠ Evet  ⧠ Hayır 
    

5. Cevabınız Evet ise, zorluklarla baş etmek için neler yaptınız? 
              _________________________________________________________________________________________ 
 

6. Yeni karşılaştığınız kelimeleri öğrenmek için ne tür stratejiler kullanıyorsunuz? 
_________________________________________________________________________________________ 
 

7. Kelime bilginizi geliştirmek için neler yapıyorsunuz? 
_________________________________________________________________________________________ 
 

8. Öğrencinizin karşılaştığı yeni kelimeleri onlara öğretmek için neler yapıyorsunuz? 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

  



Kerim ÜNAL, Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 
 

180 
 
 

EK-9: Öğrenci Günlüğü 
 

ÖĞRENCİ GÜNLÜĞÜ 
Öğrenci No  : _____________________________ 
Sınıfı   : _____________________________ 
Tarih   : _____________________________ 
Grup Adı  : _____________________________ 
Çalışılan Modül Adı : _____________________________ 
 
1. Uygulama sürecinde neler yaptığınızı yazınız. 

____________________________________________________________________ 
 

2. Uygulamada karşılaştığınız problemleri yazınız. 
____________________________________________________________________ 
 

3. Uygulamada karşılaştığınız problemleri çözmek için neler yaptığınızı yazınız. 
____________________________________________________________________ 
 

4. Uygulama sırasında kendi yaptığınız çalışmayı değerlendiriniz. 
____________________________________________________________________ 

 
5. Uygulama sırasında arkadaşlarınızın yaptığı çalışmayı değerlendiriniz. 

1. grup üyesi (Adı): __________________________________________________________________ 
Akran / Öz Değerlendirme Kontrol Listesi 

2. grup üyesi (Adı):  __________________________________________________________________ 
Akran / Öz Değerlendirme Kontrol Listesi 

3. grup üyesi (Adı): __________________________________________________________________ 
Akran / Öz Değerlendirme Kontrol Listesi 

4. grup üyesi (Adı):  __________________________________________________________________ 
Akran / Öz Değerlendirme Kontrol Listesi 

6. Uygulamaya ilişkin duygu ve düşüncelerinizi yazınız. 
_____________________________________________________________________________________________ 

7. Eklemek istediklerinizi yazınız. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

AKRAN / ÖZ DEĞERLENDİRME KONTROL LİSTESİ 

A
sl

a 

N
ad

ir
en

 

B
az

en
 

Sı
k

lı
k

la
 

D
ai

m
a 

1. Hedef kelimelerin anlamlarını araştırıyor mu? 1 2 3 4 5 
2. Hedef kelimelerin anlamlarını kendi cümleleriyle yazıyor mu? 1 2 3 4 5 
3. Bulduğu bilgileri diğer grup üyelerine kendi cümleleriyle anlatıyor mu? 1 2 3 4 5 
4. Grup içi tartışmalara katılıyor mu? 1 2 3 4 5 
5. Grupta verilen görevleri yerine getiriyor mu? 1 2 3 4 5 
6. Hedef kelimelerin kullanıldığı örnek cümleler yazıyor mu? 1 2 3 4 5 
7. Hedef kelimelerin kullanıldığı durumları araştırıyor mu? 1 2 3 4 5 
8. Hedef kelimelerin kullanıldığı durumlar oluşturuyor mu? 1 2 3 4 5 
9. Web-temelli kelime alıştırmaları hazırlıyor mu? 1 2 3 4 5 
10. Web-temelli kelime testleri hazırlıyor mu? 1 2 3 4 5 
11. Diğer grup üyelerine çalışmayla ilgili önerilerde bulunuyor mu? 1 2 3 4 5 
12. Diğer grup üyeleriyle uyumlu çalışıyor mu? 1 2 3 4 5 
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EK-10: Web-destekli Durumlu Öğrenme Modeli Etkinlik Planı Örneği 

 

Ders : İngilizce 
Seviye : Pre-Intermediate 
Konu : Yiyecek kelimelerinin farklı anlamlarda kullanımı (Deyimler) 
Süre : 40’ + 40’ 
Kazanımlar :  Yiyecek kelimelerinin deyimsel ifadelerde kullanıldığında oluşturduğu anlamı açıklar. 

 Yiyecek kelimelerinin deyimsel ifadelerde konuşma dilinde nasıl kullanıldığını açıklar. 
 Yiyecek kelimelerinin deyimsel anlamlarını dikkate alarak, örnek cümleler yazar / söyler. 
 Yiyecek kelimelerinin deyimsel kullanımlarını okuma metinleri içinde ve konuşma metinleri 

içinde fark eder ve ona göre cevap verir.  
 İlk kez gördüğü kelimelerin anlamlarını bağlamdan tahmin etmeye çalışır. 
 Yeni öğrendiği kelimelerin kullanılabileceği bir konuşma, bir okuma metni oluşturur. 

 
Giriş  1- Hedef Kelimelerin Durumlar İçinde Verilmesi 

Go pear shaped https://www.youtube.com/watch?v=zlJSBdwAbzM 
Eat your words https://www.instagram.com/p/BD0nSHIqKVP/ 
Sour grapes https://www.youtube.com/watch?v=ifBLsDqPXSA 
A fish out of water https://www.youtube.com/watch?v=66Oidauw7Zk  
Don’t count your chickens 
before they hatch 

https://www.youtube.com/watch?v=EttnnWIAL_s  

Yukarıda listede verilen deyimlerin, bir bağlam içinde geçtiği şekliyle gösterilecektir. Bunlar için 
video, yazılı ya da sözel metin kullanılabilir. 
2- Verilen durumlarda, hedef kelimelerin kullanıldığı cümlelerin ve yeni ek örnek 

cümlelerin verilmesi, 
 We'd planned to go away for the weekend, but it all went pear-shaped. 
 The home player should have won the opening game but as so often happens to their team this 

season, everything went pear-shaped at the end. 
 This required some input from me and everything started to go pear-shaped. 
 After 25 minutes, all went pear-shaped and he decided to call it off. 

Gelişme  3- Öğrencilerin grup içinde verilen cümlelerde kullanılan hedef kelimelerin ne olduğunu ve 
ne anlama geldiğini kendi cümleleriyle gruba anlatması, 
 

4- Öğrencilerin grup olarak, verilen hedef kelimeleri kaynaklardan araştırmaları ve grup içi 
tartışma yoluyla hedef kelimelerin anlamlarını ve kullanım şekillerini belirlemeleri. 

 Öğrenciler, ya kelimeleri paylaşıp ya da hepsi aynı kelimelerin anlamlarını ve kullanım 
şekillerini sözlüklerden, çevrimiçi sözlüklerden ya da diğer çevrimiçi kaynaklardan 
araştıracaklardır. 

 Her öğrenci yaptıkları araştırmalarda buldukları bilgileri gruba sunacaklardır. 
 Sunum sonrasında, grup bulunan kaynaklar üzerinde tartışıp, hedef kelimelerin 

anlamlarını ve nasıl kullanıldıklarını yazacaklardır 
5- Öğrencilerin hedef kelimeleri kullanarak kendi cümlelerini yazmaları, 

 Grup araştırması ve hedef kelimelerin anlamları belirledikten sonra, her öğrenci hedef 
kelimeleri kullanarak, her bir hedef kelime için 5er tane cümle oluşturacaktır. 

 Daha sonra, her bir hedef kelime için her öğrencinin yazdığı cümleler birleştirilecektir. 
 Böylede her bir hedef kelime için öğrencilerin yazmış olduğu 20 cümle olacaktır. 

6- Öğrencilerin yazdıkları cümlelerin sınıfta sunulması ve öğretmen ve öğrenciler 
tarafından değerlendirilmesi, 

 Her grup, hedef kelimelerle ilgili yazmış oldukları cümleleri sınıfta sunacaklardır. 
 Diğer grupta olan öğrenciler ve öğretmen yazılan cümlelerin uygunluğu ve kelimelerin 

doğru kullanımı bakımından değerlendireceklerdir. 
 Değerlendirme sonrası verilen dönütler doğrultusunda gruplar cümlelerinde 

düzeltmeler yapacaklardır. 
7- Hedef kelimelerle oluşturulmuş alıştırmaların önce grup içinde yapılması ve sınıfça 

cevapların kontrol edilmesi 
 Öğretmen daha sonra, öğrencilere, hedef kelimelerle ilgili web-destekli alıştırmalar 

verecektir. Bu alıştırmalar; 
i. Cümle boşluk doldurma, 

ii. Çoktan seçmeli (Multiple choice) 
iii. Metin içi boşluk doldurma (Gap filling) 
iv. Eşleştirme 
v. Kavram Haritası 

şeklinde olabilirler. 

https://www.youtube.com/watch?v=zlJSBdwAbzM
https://www.instagram.com/p/BD0nSHIqKVP/
https://www.youtube.com/watch?v=ifBLsDqPXSA
https://www.youtube.com/watch?v=66Oidauw7Zk
https://www.youtube.com/watch?v=EttnnWIAL_s
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/plan
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/weekend
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8- Her grubun, hedef kelimeleri kullanarak bir durum oluşturmaları 

 Öğretmen tarafından hazırlanan alıştırmalar yapıldıktan sonra, her grup hedef 
kelimelerin kullanıldığı bir konuşma metni, bir hikâye, bir oyun vb. bir çalışma 
hazırlayacaklardır. 

 Hazırlanan çalışmalar bir durumda ya da ortamda gecen bir etkinlik olacaktır. 
 Gruplar kendi çalışmalarını hazırlarken çevrimiçi ortamdan yararlanacaklardır. 

9- Oluşturulan durumların sınıfta sunumu ve değerlendirilmesi 
 Grupların hazırladığı çalışmalar, sınıfta sunulacaktır. Diğer gruplarda bulunan 

öğrenciler ve öğretmen, sunulan çalışmaları değerlendire-ceklerdir. 
 Değerlendirme sonrasında her gruba çalışmalarıyla ilgili dönütler verilecektir. 

SONUÇ  10- Genel Değerlendirme 
 Öğrenciler iki şekilde değerlendirilecektir. Birincisi, öğrencilerin hem kendilerini hem 

de akranlarının değerlendirmesi şeklinde olacaktır. Ders sürecinde akranlar yapılan 
çalışmalarda diğer arkadaşlarının göstermiş olduğu performansları ve yaptıkları 
çalışmaların değerlendirmesini günlük şeklinde yazıp portfolio dosyalarına 
ekleyeceklerdir. Ayrıca grup içinde yaptıkları çalışmaları da portfolyo dosyalarına 
koyacaklardır. Öğretmen, her öğrencinin portfolyosunu inceleyerek değerlendirme 
yapacaktır. 

 İkinci değerlendirme ise, öğretmenin hazırlayacağı sınav etkinlikleridir. Bu sınav 
etkinlikleri, boşluk doldurma, çoktan seçmeli (Multiple choice), metin içi boşluk 
doldurma (Gap filling), eşleştirme ve ya kavram haritası şeklinde olabilir. 

 
11- Genel değerlendirme sonuçlarının duyurulması ve dönüt verilmesi 

  



Kerim ÜNAL, Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 
 

183 
 
 

EK-11: Sunuş Yoluyla Öğretim Modeline Göre Tasarlanmış Etkinlik Planı Örneği  
Ders : İngilizce 
Seviye : Pre-Intermediate 
Konu : Yiyecek kelimelerinin farklı anlamlarda kullanımı (Deyimler) 
Süre : 40’ 
Kazanımlar :  Yiyecek kelimelerinin deyimsel ifadelerde kullanıldığında oluşturduğu anlamı açıklar. 

 Yiyecek kelimelerinin deyimsel ifadelerde konuşma dilinde doğru şekilde kullanır. 
 Yiyecek kelimelerinin deyimsel anlamlarını dikkate alarak, örnek cümleler yazar / söyler. 
 Yiyecek kelimelerinin deyimsel kullanımlarını okuma metinleri ve konuşma metinleri içinde 

fark eder ve ona göre cevap verir.  

Giriş : Hedef ve Kazanımların Verilmesi 
 Öğretmen geçen derste, öğrencilerin öğrendikleri yiyecek kelimelerinin gerçek anlamları 

dışında deyimsel kullanımlarının olduğunu ve bu derste bu yiyecek kelimelerinin deyimsel 
anlamlarını ve kullanım şekillerini göreceklerini açıklar.  

 Öğretmen geçen derste göstermiş olduğu yiyecek kelimelerinin genel sınıflandırmasını 
gösteren kavram haritasını tahtaya yansıtır. 

. 
Ön Örgütleyicilerin Sunulması 
 Tahtaya yansıyan kavram haritasının üzerinde, öğrencilerden hatırladıkları yiyecek 

kelimelerini söylemelerini ister. 
 Öğretmen her öğrencinin söylediği kelimeleri ilgili kategorilere yazar ve unutulan ve ya 

hatırlanamayan kelimeleri de ekler. 
 Öğrencilere hangi yiyecek kelimelerinin farklı anlamda kullanılabileceğini ve kendi ana 

dillerinde böyle deyimsel kullanımların olup olmadığını sorar. Gelen cevaplar doğrultusunda 
öğrencilerin söyledikleri cevapları tahtaya yazar. Burada amaç öğrencilere önceki bilgilerini 
hatırlatmak ve yeni öğrenilecek konuyla bağlantı kurmalarını sağlamaktır. 

Gelişme : İçeriğin Sunumu 
 Öğretmen İngilizcede yiyecek kelimelerinin kullanıldığı deyimsel yapıları sırasıyla vermeye 

başlar. 
 Her bir deyimsel ifadeyi tahtaya yansıyan kavram haritasında ilgili bölümün altına yazar. 
 Bu deyimsel ifadeler: 

go pear-shaped inf go badly wrong and be very unsuccessful. 

eat your words admit that sth you said was wrong. 

sour grapes a negative response to sth because you’re angry you can’t have it. 

a fish out of water a person who feels uneasy and out of place in their surroundings. 

have your cake and eat it have the advantages of sth without the disadvantages. 

make a meal of sth inf spend more time doing sth than is necessary. 

fishy inf suspicious, and probably involving dishonesty. 

breadwinner a person who supports their family with money they earn. 

don't count your chickens 
(before they're hatched) 

saying don’t be too confident that sth will be successful, because 
it may go wrong. 

nutcase inf a crazy person. 

like chalk and cheese used for saying that two people are very different. 
 
 Önce, her deyimsel ifadenin ne anlama geldiğini yani tanımını verir. 
Örneklerin Sunumu 
 Sonra, her bir deyimsel ifadeyi çeşitli örnek cümleler içerisinde kullanarak öğrencilere gösterir.  
 Öğretmen konuyla ilgili bol örnekler verir.  

o Go pear-shaped 
o Your plans for parenthood could go pear-shaped if you smoke or overeat.  
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o The home player should have won the opening game but as so often happens to their 
team this season, everything went pear-shaped at the end. 

o This required some input from me and everything started to go pear-shaped. 
o After 25 minutes, all went pear-shaped and he decided to call it off. 

 Konunun sunumu sırasında öğrencilerin de etkin katılımını sağlamak için öğretmen gruplardan 
her bir deyimsel ifadeyi kullanarak üç cümle yazmalarını ister ve her grup yazmış oldukları 
cümleleri sınıfta okur.  

 Öğrenciler deyimsel ifadeleri doğru cümlelerde kullandığında, öğretmen bu doğru kullanımı 
pekiştirir. Eğer öğrencilerin kurduğu cümlede deyimsel ifadeyi yanlış ya da eksik kullanmışlar 
ise öğretmen bu yanlışlıkları düzeltir, eksiklikleri tamamlar.  

Alıştırma ve Tekrar 
 Öğrencilerin öğrendikleri bilgilerin kalıcılığını ve bir önceki konuyla ilişkisini sağlamak için 

öğrencilere çalışma yaprakları verilir. Bu çalışma yapraklarını ikişerli gruplar halinde 
çalışmaları istenir.  

 Öğrencilerin yapacakları çalışma yapraklarında, 
o Çoktan seçmeli, 
o Eşleştirme, 
o Cümle içinde boşluk doldurma, 
o Verilen kelimeleri sıraya koyarak düzgün cümleler oluşturma, 
o Konuşmada verilen boşlukları doldurma, gibi alıştırmalar yer almaktadır. 

Sonuç : Değerlendirme & Dönüt 
 Alıştırmaların tamamlanmasından sonra, her öğrenciden bir alıştırma sorusuna verdiği cevabı 

söylemesi istenir. 
 Öğrencilerden gelen yanlış cevaplar anında düzeltilir.  
 Atlanan ya da eksik kalan bilginin tamamlanması sağlanır. 
 Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri kullanarak, öğrencilerden bireysel olarak kendi cümlelerini 

yazmaları istenir.  
 Sınıfta her öğrenci yazmış olduğu cümleleri okur ve öğretmen cümlelerle ilgili dönütler verir.  
 Daha sonra, öğretmen kelimeler hakkında kısa bir özet yapar ve dersi sonlandırır.  
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EK-12: Uygulama Değerlendirme Görüş Formu 
 
Merhaba Arkadaşlar, 
8 hafta süren durumlu öğrenme materyali hazırlama ve kelime öğrenme süreci sonrasında uygulamayla 
ilgili düşüncelerinizi almak için aşağıda sorulmuş soruları cevaplayınız lütfen. 
1) Web-destekli durumlu öğrenme modeline göre kelime öğrenme materyalleri hazırlamanızın kelime 

öğrenmenize etkileri nelerdir? 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2) Web-destekli durumlu öğrenme modeline göre kelime öğrenme materyali hazırlama sürecinde en çok 
ilginizi çeken aşama/aşamalar hangisiydi? Neden? 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3) Web-destekli durumlu öğrenme modeline göre kelime öğrenme materyali hazırlama sürecinde en çok 
zorlandığınız aşama/aşamalar hangisiydi? Neden? 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4) Web-destekli durumlu öğrenme ortamında yaptığınız işbirliğine dayalı grupla çalışma sürecinin kelime 
öğrenme sürecinize etkileri nelerdir? 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5) Web-destekli durumlu öğrenme modelinde kelime öğrenirken karşılaştığınız güçlükler var mıdır? 
Nelerdir? Bu güçlüklerin nedenleri nelerdir? 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

6) Öğretmenlik yaşantınızda kelime öğretimi için web-destekli durumlu öğrenme modelini kullanır 
mısınız? Neden? 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

7) Web-destekli durumlu öğrenme modeline göre kelime öğrenme materyali hazırlama çalışması ile daha 
önce yaptığınız (varsa) kelime öğrenme materyali hazırlama çalışmaları arasında ne gibi farklar 
vardır? Açıklar mısınız? 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

8) Başarı testi sonuçlarının düşük olmasının nedenleri sizce neler olabilir?  Açıklar mısınız? 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
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EK-13: Deney Grubu Tarafından Web-Destekli Durumlu Öğrenme Ortamına Göre 
Hazırlanan Kelime Öğrenme Modülü 
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EK-14: Kontrol Grubu Tarafından Sunuş Yoluyla Öğretim Yöntemine Göre Hazırlanan 
Kelime Öğrenme Modülü  
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EK-15: Öğrenci Günlüğü İçerik Analizi Tabloları 
 

UYGULAMA SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER 
MODÜL Genel Başlık Üst Tema Tema n 

1 

Alt Yapı 
Problemleri 

İnternet Sorunu internet sorunu 4 

Teknik Sorun 
Moviemaker’da problemler 2 
ses dosyalarını birleştirme 1 

İçerik Hedef Kelimelerle İlgili 
kelimelerin anlamını Türkçeyle eşleştirme 1 
kelimelerin yakın anlamlı olması 9 
üst düzey kelimeler olması 2 

İşbirliği 

Görev paylaşımı bilgisayar getirme sırası 1 
grubun toplanamaması grubun toplanamaması 2 

grup uyumsuzluğu 
çalışmayı birleştirememe 1 
uyumsuz grup üyeleri 1 

Grupiçi Paylaşımda 
Bulunamama 

hazırlanan materyali paylaşma 1 

İletişim Kuramama gruba aynı anda ulaşamama 1 

Kişisel Özellik 
Önceliği olmama işi son dakikaya bırakma 1 
Program Bilgisi programları kullanamama 1 
Sorumsuzluk sorumsuzluk 1 

Uygulama Süreci 

Çalışma Süresin Kısa Olması çalışma süresi 1 

Durum Oluşturamama 
durum oluşturamama 9 
her kelime için diyalog / metin yazamama 2 

Etkinlik hazırlayamama web-temelli etkinlik hazırlama 4 

görsel, video bulamama 
görsel, video bulamama 7 
soyut kelimelerin sunamama 1 

Örnek cümle bulamama örnek cümle bulma 1 
Yöntemi Anlamaya Çalışma tam ne yapacağımızı anlamaya çalışma 4 

2 

Alt Yapı 
Problemleri 

İnternet Sorunu internet sorunu 2 

Teknik Sorun 
bilgisayar olmaması 1 
şarj sorunu 1 
telefondan yapmaya çalışma 1 

İçerik Hedef Kelimelerle İlgili 
çok fazla kelime 1 
kelimelerin yakın anlamlı olması 8 
kelimelerin Türkçe anlamının verilmemesi 1 

İşbirliği 

Görev paylaşımı görev dağılımı  1 
grubun toplanamaması grubun bir araya gelememesi 4 
Grup içi gerginlik aşırı stresli olma 1 
grup uyumsuzluğu grup uyumsuzluğu 1 
Grup içi Paylaşımda 
Bulunamama 

materyalleri paylaşımda sıkıntı 1 

İletişim Kuramama iletişim kurma 1 

Kişisel Özellik 

Görevini Yapmama durum videosu çekmek için gitmeme 1 

Önceliği olmama 
son dakikaya bırakma 1 
zamanında bitirmeme 1 

Program Bilgisi 
programları kullanamama 1 
web-temelli program bulamama 2 

Sorumsuzluk 
görevini yapmama 3 
grup üyesinin sorumluluğunu yerine 
getirmemesi 

2 

Sorun Görmeme YOK 2 

Uygulama Süreci 

Çalışma Süresin Kısa Olması zaman geçmeden ikinci uygulamaya başlama 2 
Durum Bulamama durum bulma 1 
Durum Oluşturamama durum oluşturamama 4 
Etkinlik hazırlayamama web-temelli etkinlik hazırlayamama 2 
görsel, video bulamama görsel bulamama 3 
Örnek cümle bulamama örnek bulamama 1 
Sıkıcılık görsel video bulma zaman aldığı için sıkıcılık 1 
Yaratıcı Olamama yaratıcı olamadık 2 

3 İçerik Hedef Kelimelerle İlgili 
kelimelerin yakın anlamlı olması 5 
soyut anlamlı kelimeler 
 

1 
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İşbirliği 

Baskı Kurma görevini yapanlara baskı kurma 1 

Görev paylaşımı 
görev dağılımı yapılmadığı için birleştirmenin 
son güne kalması 

3 

grubun toplanamaması grubun bir araya gelememesi 2 
grup uyumsuzluğu grup üyelerinin farklı kişilikleri 2 
İletişim Kuramama grup üyelerine ulaşamama 2 
Sorumsuzluk  görevini vaktinde yapmama 1 

Kişisel Özellik 

Motivasyon Düşüklüğü motivasyon düşmesi 2 

Önceliği olmama 
işi son dakikaya bırakma 1 
sunumları birleştirememe 2 
vaktinin olmaması 1 

Program Bilgisi web-tabanlı program bulmada 2 
Sorumsuzluk görevini yapmama 5 
Sorun Görmeme YOK 6 

Uygulama Süreci 

Durum Oluşturamama durum oluşturamama 4 
Etkinlik Bulamama materyal bulma 1 

Etkinlik hazırlama 
cümle oluşturma 1 
web-temelli alıştırmaları hazırlama 1 

görsel, video bulamama görsel bulamama 4 

4 

Alt Yapı 
Problemleri 

Teknik Sorun DVD yazamama 1 

İçerik Hedef Kelimelerle İlgili 
anlamları bulmak zaman aldı 3 
kelimelerin yakın anlamlı olması 1 
mecaz anlamlı kelimeler olması 15 

İşbirliği 

Görev paylaşımı etkinlik hazırlama paylaşımında sıkıntı 1 
grubun toplanamaması grubun bir araya gelememesi 4 
Grup içi gerginlik bir grup üyesinin gerginliği 1 

grup uyumsuzluğu 
ders planını hazırlayamama 1 
grup uyumsuzluğu 1 

İletişim Kuramama grup içi iletişim  1 

Kişisel Özellik 

Motivasyon Düşüklüğü çalışma isteksizliği 1 

Önceliği olmama 

baştan savma çalışma 1 
işi son dakikaya bırakma 1 
müsait olunmadığı için grubun toplanmaması 1 
zaman sıkıntısı 2 

Sorumsuzluk görevini yapmama 3 
Sorun Görmeme yok 1 

Uygulama Süreci 

Durum Bulamama durum bulamama 2 
Durum Oluşturamama durum oluşturma 3 

Etkinlik hazırlama 
cümleler oluşturmak 1 
eksik etkinlikler 1 

görsel, video bulamama soyut kelimeler için video ve resim bulma 7 
Yorucu Etkinlik yorucuydu 1 

  GÜVENİRLİK = 0,919  212 
 

UYGULAMA SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLERE BULUNAN ÇÖZÜMLER 

MODÜL 
Genel 
Başlık 

Üst Tema 
Tema 1 

n 

1 

Alt Yapı 
Problemleri 

Özel İnterneti kullanma 
kendi erişimi ile araştırma yapma 1 
kendi internetimizi kullandık 1 

Teknik Çözüm 
internet yerine bluetooth kullandık 1 
modeme reset atma 1 
tekrar kaydetme 1 

İşbirliği 

Beyin Fırtınası Yapma 
yakın anlamlı kelimeleri ayırmak için beyin 
fırtınası 

1 

Görev Paylaşımı  görev dağılımı 6 

Grup İçi Yardımlaşma 

birlikte çalışma 1 
grup üyelerinden yardım alma 4 
grup üyelerine danışma 5 
Grup Üyelerine Yardımcı Olma 1 

Ortak Zaman Belirleme 
birlikte çalışma zamanı ayarladık 1 
birlikte olunan dönemde çalışma 1 
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dışarıda iletişim kurma 1 
okulda olunan zamanlarda bir araya gelme 1 

Yapılmayan Görevi Tamamlama gelenlerle yapma 1 

Kişisel 
Özellik 

Çözüm Bulunmadı yok 1 
Sakin ve Sabırlı Olma sabırlı davranma 1 

Uyarıda Bulunma 
sırayla olacağını açıklama 1 
uyarıda bulunma 1 

Üzerine Düşeni Yapma üzerine düşeni yapma 1 

Uygulama 
Süreci 

Araştırma yapma 

detaylı araştırma 6 
kelimelerin benzer ve türkçe anlamlarını 
araştırma 

1 

kelimelerin kullanımını araştırma 1 

Durum Oluşturma 
gerçek durumlara göre uyarlama yapma 1 
görseller kullanma 1 
kendi durum videolarını çektik 2 

Görsel Bulma resimler bulma 2 
Kavram Haritası Kullanma mind map hazırlama 1 

kelimeleri detaylı inceleme 
kelimeleri detaylı inceleme 3 
kelimelerin sınırlarını belirleme 1 

Örnekler Bulma 
dolaylı yollardan durumu ifade edebilecek 
örnekler bulma 

1 

gerçek hayattan örnek bulma 1 

Örnekleri İnceleme 
farklı örnekleri inceleme 1 
örnek cümleler inceleme 1 
örnek videolar izleme 1 

Sözlük Kullanma sözlük kullandık 4 
Uzman Desteği öğretmenden yardım alma 3 
Yaratıcı Olma yaratıcı olmaya çalışma 1 

2 

Alt Yapı 
Problemleri 

Ödünç Bilgisayar Bulma ödünç bilgisayar alma 1 
Teknik Çözüm İnternet erişiminin sağlanması 2 

İşbirliği 

görev paylaşımı görev dağılımı yapma 5 

Grup İçi Yardımlaşma 

birlikte eksiklikleri tamamlama 2 
fikir paylaşımı 2 
Ortak Karar Grup olarak yeniden yapma 
kararı alma 

2 

Ortak Zaman Belirleme ortak bir zaman ayarlamaya çalıştık 3 

Yapılmayan Görevi Tamamlama 
yapılmayan görevi diğer arkadaşlarımla 
yapma 

2 

Kişisel 
Özellik 

Bireysel Çalışma bireysel çalışma 2 
Çözüm Bulunmadı yok 1 
Sakin ve Sabırlı Olma sakin davranma 1 

Uyarıda Bulunma 
sürekli hatırlatmada bulunma 2 
uyarıda bulunma 3 

Uygulama 
Süreci 

Araştırma yapma 

detaylı araştırma 1 
durumlarda hangi anlamı yansıttığını bulma 1 
farklı kaynaklar kullanıldı 1 
internette araştırma 2 
web-temelli programları araştırdım 2 

Durum Oluşturma 
daha fazla durum oluşturma 1 
gerçek durumlara göre uyarlama yapma 1 
movimakerda video oluşturma 2 

Görsel Bulma kelimelere görsel bulma 1 
Kavram Haritası Kullanma kavram haritası kullandık 1 
kelimeleri detaylı inceleme kelimeleri detaylı inceleme 1 
Örnekler Bulma gerçek hayattan örnek bulma 1 

Örnekleri İnceleme 
örnek cümleleri inceleme 1 
örnek video ve metin inceleme 1 

Sözlük Kullanma sözlük kullanma 3 

3 İşbirliği 
görev paylaşımı 

herkes her bölümde çalışma yapması 
kararlaştırıldı 

1 

Grup İçi Yardımlaşma 
arkadaşlarımdan destek aldım 2 
birlikte sorunları çözme 1 
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programları arkadaşlarmdan buldum 1 
Yapılmayan Görevi Tamamlama görevini yapmayanların görevini yapma 1 

Kişisel 
Özellik 

Çözüm Bulunmadı yok 8 

Görmezden gelme 
görmezden gelindi 1 
hiç bir şey yapılmadı 1 

Programları Bilmeme programlara hakim olmaya çalışma 1 
Uyarıda Bulunma uyarıda bulunma 4 
Üzerine Düşeni Yapma kendi tarzımda etkinlik hazırlama 1 

Uygulama 
Süreci 

Araştırma yapma 
araştırma yapma 2 
kelimelerle ilgili videolar araştırdık 1 

Durum Oluşturma 
durumlar oluşturma 2 
görseller kullanma 1 

Fazla Etkinlik Hazırlama farklı alıştırmalar yaptık 1 
Jest ve Mimik Kullanma jest ve mimikleri kullanma 1 
kelimeleri detaylı inceleme kelimeleri detaylı inceleme 2 

Mail / Whatsapp Yoluyla 
Yapılanları Birleştirme 

gelemeyenler maille yaptıklarını yolladı 1 
mail ve whatsapp yoluyla bilgileri birşeltirme 2 

Örnekleri İnceleme örnek cümlelerden esinlenme 1 

Programları Araştırma 
farklı programlar inceleme 1 
programları sitelerden buldum 1 

Sözlük Kullanma illustrate adlı sözlüğü kullanma 2 
Uygun Programları Kullanma uygun programları kullanma 1 

4 

İşbirliği 

görev paylaşımı görev dağılımı yaptık 3 

Grup İçi Yardımlaşma 
arkadaşlarıma danışma 3 
kelimeleri grup aradaşlarıyla tartışma 1 
ortak fikir oluşturuldu 1 

Ortak Zaman Belirleme uygun saatlerde buluşma 1 
Yapılmayan Görevi Tamamlama eksikleri diğer üyeler tamamladı 1 

Kişisel 
Özellik 

Çözüm Bulunmadı yok 2 
Görmezden gelme görmezden gelme 1 
Motivasyonu arttırma kendimi motive etmeye çalıştım 1 
Uyarıda Bulunma sürekli hatırlatmada bulunma 2 
Üzerine Düşeni Yapma kendi payıma düşeni yapıyorum 2 

Uygulama 
Süreci 

Araştırma yapma 
detaylı araştırma yapma 6 
karikatür ve görseller araştırıldı 1 
kelimelerin anlamlarını detaylı araştırma 1 

Durum Oluşturma 

durumlar oluşturma 2 
gerçek durumlara göre uyarlama yapma 1 
hikaye oluşturdum 1 
resim ve cümlelerle kelimeyi anlatmaya 
çalışma 

1 

Fakrlı Görsellerle Açıklamaya 
Çalışma 

farklı görsellerle kelimeleri  anlatmaya 
çalışma 

2 

Görsel Bulma yakın görseller bulma 1 
kelimeleri detaylı inceleme kelimeleri detaylı inceleme 2 
Kontrol Listesini Takip checklisti takip etme 1 

Örnekler Bulma 
benzer materyal bulma 1 
gerçek hayattan örnek bulma 1 

Örnekleri İnceleme 
çok fazla örnek inceleme 1 
örnek videolar bulma 1 

Sözlük Kullanma 

kelimelerin eş anlamına göre görsel bulma 1 
konu başlığına uyan anlamları kullanma 2 
sözlük kullanma 3 
türkçe karşılıklarını kullanma 1 

Uzman Desteği öğretmene danışma 1 
Zaman Ayırma daha fazla zaman ayırma 1 

  güvenirlik:0,954 
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ UYGULAMAYA İLİŞKİN DUYGU VE DÜŞÜNCELERİ 

Genel Başlık Üst Tema tema 1 n 

İçerik 

Kelime Sayısı Fazla daha az kelimeyle daha etkili olabilir 1 

Kelimelerin Güncelliği günlük yaşama yatkın 1 

Kelimelerin zor olması daha zor kelimeler 1 

kelimelerle ilgili görsel bulmada 
zorlanma 

kelimelerin anlam ve resimlerini bulmada zorlanma 1 

mecaz anlamlı kelimelerin zorluğu mecaz anlamlı kelimeler zorlayıcı 1 

soyut kelimeler için uygun değil soyut anlamlar uğraştırdı 1 

soyut kelimeler için uygun değil soyut kavramların öğretimi için uygun değil 1 

Yakın anlamlı kelimeleri metin 
içinde kullanma zorluğu 

yakın anlamlı kelimeleri metin içinde kullanma zorluğu 1 

yakın anlamlı kelimelerin zorluğu kelimelerin yakın anlamlı olması zorluyor 1 

Kelime 
Öğrenme 

Süreci 

etkili öğrenme 
çalışmanın bana etkisini hissediyorum 1 

etkili bir çalışma 3 

Kalıcı Öğrenme 

durum içinde kullanma daha anlamlı  1 

kalıcı öğrenme 7 

kelimelerin akılda kalması için uygun 1 

video çekmek kelimeleri kalıcı yapıyor 1 

Kelime Öğrenmek için faydalı bir 
uygulama 

kelimeleri öğrenmek için iyi bir uygulama 1 

etkili bir uygulama 1 

kelimeleri daha iyi anlama kelimeleri daha net anlamaya başladım 1 

Kelimelerin Anlamını Tahmin 
Etme 

kelimelerin anlamlarını tahmin etmeye çalışma 1 

kolay öğrenme kolay ilerleme 1 

Video Hazırlarken Kelimeleri 
öğrenme 

videolar hazırlarken kelimeleri daha iyi anlama 1 

yeni kelimeler öğremme 

kelimelerin anlamları pekişti 1 

kelimelerin anlamlarını akılda tutmak için iyi bir 
uygulama 

1 

advanced seviye kelime öğrenme 1 

birçok kelime öğrenme 1 

daha önce görmediğim kelimeleri öğrenme 1 

kelime bilgisini geliştirici 2 

kelime öğrenimi açısından faydalı 6 

kelimeleri öğrendiğimizi fark ettik 1 

kelimelerin farklı anlamlarını öğrenme 1 

keyifli bir çalışma 3 

resimler bulunca kelimelerin anlamları yerleşti 1 

soyut kelimeler öğrendim 1 

yeni kelimeler öğrenme 4 

yeni kelimelerle çalışmak hoşuma gitti 1 

Kelime 
Öğretme 

Süreci 

Etkinlik hazırlama 
hedef kelimelere ilişkin uygulama hazırlama 1 

Kelime Öğretimde Kullanılacak Etkinlikleri Hazırlama 1 

Farklı Seviyelere Uygun bir 
uygulama 

büyün seviyelere uygun bir uygulama 1 

Her Yaş Grubuna Uygun Bir 
Uygulama 

her yaş grubuna uygun 1 

Kelime Öğretiminde Etkili Bir 
Uygulama 

kelime öğretimi için faydalı bir uygulama 5 

kelime öğretiminde işlevsel 1 

etkili yöntem 1 

Kelime Öğretimi için Etkili bir Uygulama 1 

kelime öğretiminde iyi bir uygulama 1 

hayata yakınlığa uygun  1 

yararlı bir uygulama 2 

Öğrenci gözünde Bilgiyi 
canlandırma 
 
 

öğrenci gözünde bilgiyi canlandırma 1 
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Mesleki 
Gelişim 

Alan Eğitimine Katkı Sağlama alan eğitimine katkısı 1 

Araştırma becerisini geliştirme yeni araştırma yolları öğrenme 2 

bireysel öğrenme teknikleri 
kazanma 

bireysel öğrenme teknikleri geliştirme 1 

Çalışma disiplini geliştirme çalışma disiplini 1 

çözüm üretme becerisi geliştirme 
zorlayıcı durumlara nasıl çözümler üretebileceğimizi 
görme 

1 

Eleştirel düşünme becerisini 
geliştirme 

eleştirel düşünme 1 

Grupla çalışma becerisi kazanma grupla çalışma becerisi kazanma 1 

Mesleki yaşamın bir parçası olacak 
bir uygulama 

ilerde kullanabilirim 1 

mesleki yaşantımızın bir parçası olabilir 1 

öğrenciyi nasıl etkin hale 
getirmeyi öğrenme 

etkinliklerde öğrenciyi nasıl etkin hale getirebileceğimi 
öğrendim 

1 

Öğrenme Öğretme Sürecine 
Yansıtma 

öğrenme öğretme sürecine uyarlama 1 

Öğretmenlik Hayatına Faydalı 
Olma 

bana büyük katkı sağladı 1 

bana çok şey kattı 1 

öğretmenlik hayatıma fayda sağlayacak 1 

Öğretmenlik Öz-yeterliğini 
Geliştirme 

öğretmenlik öz-yeterliğini geliştirici 1 

programları nasıl kullanacağını 
öğrenme 

hengi programı nerede kullanacağının farkına varma 1 

program kullanmayı öğrenme 1 

Uygulama Hazırlamayı Öğrenme 

hızlı bir çalışma oldu 1 

ilk uygulamaya göre daha net 1 

ne yapmam gerektiğini tam olarak anladım 1 

pratik yapma imkanı 1 

uygulama hazırlamayı öğrendim 1 

uygulamayı bilmek daha iyi bir kullanıcı olmayı 
sağlıyor 

1 

uygulamayı daha iyi öğrendik 1 

uygulamayı öğrenmeye başlama 1 

yakın anlamlı kelimeler olmalarına rağmen ne 
yapılacağı şekilleniyor 

1 

yeni yöntem uygulama şansım oldu 1 

zamanla daha pratik hale geliyor 1 

yeni programlar keşfetme farklı programlar keşfetme 2 

yeni programların kullanımını 
öğrenme 

farklı programlar öğrenme 1 

yeni programlar kullanma 1 

Yeni Web-Sayfaları Keşfetme yeni siteler keşfetme 1 

Yöntemleri Kıyaslama deneyimleri kıyaslama/değerlendirme 1 

Uygulama 
Süreci 

Başarılı bir Uygulama Başarılı bir uygulama 4 

Bezginlik Yaratması 2. çalışmada bezginlik var 1 

bireysel çalışma olmalı grup çalışması olmasa daha iyi olur 1 

Çok yönlü bir uygulama çok yönlü bir uygulama 1 

Durum Oluşturamama Şüphesi durum yaratma konusunda şüpheler oluştu 1 

Eğlenceli ama Zaman Alıcı Bir 
Uygulama 

zaman alıcı 1 

eğlenceli ama Zorlu bir uygulama eğlenceli ama zorlu 1 

eğlenceli bir uygulama çok eğlenceli 4 

Eğlenceli ve Öğretici bir Uygulama eğlenceli ve öğretici bir uygulama 1 

Emek ve çaba gerektiren bir 
uygulama 

daha fazla emek ve çaba gerektiriyor 1 

emeğimizin olduğu bir çalışma 1 

emek ve zaman gerektiren bir 
uygulama 

öğretmen için daha fazla zaman ve emek demek 1 

Etkili ama Zaman Alıcı bir 
Uygulama 

etkili ama zaman alıcı 3 

Etkili Grup Çalışması 
etkili grup çalışması 1 

grup çalışması katkı sağlıyor 1 

Faydalı bir uygulama faydalı 6 
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Gerici ve Yorucu Bir Uygulama gerici ve yorucu bir uygulama 1 

Grup çalışması zorlayıcı  grupla çalışılması zor 1 

Grup Çalışmasında Uyumun 
Önemi 

grup çalışmasında uyum başarıyı arttırıyor 1 

grup çalışmasının etkililiği grup çalışması iyi 1 

Grup Üyelerini Daha İyi Tanıma 
Fırsatı 

grup arkadaşlarını daha iyi tanıma olanağı sağlama 1 

Grup Üyelerinin Sorumluluğunu 
Alma 

sorumluluk alma  1 

Grup Üyeleriyle Uyum Sağlama grup içi uyum sağlama 1 

Grupla çalışmanın etkisi grup üyelerinin görevini yapması başarıyı arttırıyor 1 

Güzel bir Uygulama güzel bir çalışma 7 

Hem Öğrenciye hem de öğretmene 
katkı sağlama 

öğretene ve öğrenene katkı sağlama 1 

işlevsel bir uygulama işlevsel bir çalışma 1 

karmaşık bir uygulama karışık  2 

Keyifli bir uygulama keyifli bir çalışma 1 

Motivasyon 
motive edici 1 

kelime çalışmalarını sevmek 1 

Öğretici bir uygulama öğretici 1 

Sıkıcı bir Uygulama sıkıcı 1 

tempolu bir uygulama tempolu bir çalışam 1 

Uğraştırıcı bir Uygulama uğraştırıcı 1 

Uyumlu Grup Çalışması 

grup çalışması uyumu 1 

işbirlikli çalışma 1 

grup çalışması için iyi bir uygulama 1 

Uyum içinde çalışmayı tamamlama 1 

Uzmana Danışmama uzmana sorunu dile getirmeme 1 

Verimli bir çalışma verimli   2 

verimli ve yaratıcı bir çalışma verimli ve yaratıcı 1 

yaparak yaşayarak öğrenme 
sağlayan bir uygulama 

yaparak yaşayarak öğrenme 1 

Yararlı bir uygulama yararlı bir uygulama 2 

Yararlı ve Keyifli bir uygulama yararlı ve keyifli 1 

Yaratıcılığı Geliştiren bir uygulama yaratıcı düşünme 4 

Yoğun ve Etkili bir uygulama yoğun ve etkili çalışma 1 

yorucu ama öğretici bir uygulama yorucu ama öğretici 1 

yorucu bir uygulama yorucu bir uygulama 3 

zaman alıcı bir uygulama görsel bulmakta zaman alıcı 1 

Zevkli bir uygulama zevkli  1 

Zorlayıcı bir uygulama 

görsel bulmakta zorlayıcı 1 

uygun cümle oluşturmakta zorlayıcı 1 

uygun video ve görsel oluşturma zorladı 1 

zorlayıcı 8 

Araştırma Yapmakta Zorlanma araştırma yapmak zor 1 

arka arkaya yapılmasının 
yaratıcılığı etkilemesi 

4 modül olması yaratıcılığı kısıtlıyor 1 

bireysel çalışma olmalı bireysel çalışma daha iyi 2 

Gerginlik yaratan bir uygulama en gergin uygulama 1 

Grup çalışması zorlayıcı  grupla çalışmak sıkıntı yaratıyor 1 

Grup Uyumsuzluğu 

grup arkadaşlarını seçsem daha etkili olurdu 1 

grup uyumsuzluğu 6 

grup üyelerinden memnuniyetsizlik 2 

Grupla çalışma sorunları grup çalışmazı zorluyor 1 

Grupla Çalışmanın Sınırlaması grupla çalışma sınırlandırıyor 6 
 Güvenirlik:0,831  217 
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKLEMEK İSTEDİKLERİ BAŞLIKLAR 

Tema1 Tema2 Üst Tema Yaklaşım 
anlam olarak farklı kelimeler olabilir Anlamca yakın olmayan kelimelerin 

kulanılması 
içerik Olumsuz 

ayrı kelimeler olmalı Anlamca yakın olmayan kelimelerin 
kulanılması 

içerik Olumsuz 

kelimeler farklı olabilirdi Anlamca yakın olmayan kelimelerin 
kulanılması 

içerik Olumsuz 

kelimeleri ayırt etmede zorlanma Anlamca yakın olmayan kelimelerin 
kulanılması 

içerik Olumsuz 

kalıcı öğrenme Kalıcı Öğrenme Kelime Öğrenme 
Süreci 

Olumlu 

mesleki hayatımızda işimize yarayacak 
kelimeler öğrendik 

Kelime Bilgisini Arttırma Kelime Öğrenme 
Süreci 

Olumlu 

kolay öğrenme Kolay Öğrenme Kelime Öğrenme 
Süreci 

Olumlu 

mesleki hayatımız için önemli Mesleki Gelişim Mesleki Gelişim Olumlu 
kelime öğretiminde kullanılabilecek 
programları öğrenme 

Program Bilgisinin artması Mesleki Gelişim Olumlu 

farklı kişilerle fikir paylaşımı ve kolay 
ilerleme 

Beyin fırtınası yapma Uygulama süreci Olumlu 

bireysel ve grupla çalışma tecrübesi,  bireysel ve grupla çalışma becerisi Uygulama süreci Olumlu 
grup çalışması bireysel yükü hafifletti Grup çalışması yükü hafifletti Uygulama süreci Olumlu 
faydalı bir uygulama Mesleki Gelişim Uygulama süreci Olumlu 
4 modül çok fazla 4 modül çok fazla içerik Olumsuz 
çok eş anlamlı kelime var Anlamca yakın olmayan kelimelerin 

kulanılması 
içerik Olumsuz 

kelimeler ayırt edici olabilirdi  Anlamca yakın olmayan kelimelerin 
kulanılması 

içerik Olumsuz 

kelimeler fazla, Fazla Kelime Sayısı içerik Olumsuz 
sunuş yolu kelimeleri net bir şekilde 
açıklamada yardımcı olabilir 

Sunuş Yolu Kelimeleri açıklamada 
yardımcı olabilir 

içerik Olumsuz 

ezber, klasik yöntemlere göre daha 
etkili oldu 

Etkili öğrenme Kelime Öğrenme 
Süreci 

Olumlu 

kalıcı öğrenme kalıcı Öğrenme Kelime Öğrenme 
Süreci 

Olumlu 

kelime öğretimi için iyi bir uygulama Kelime Öğretimi için etkili bir 
uygulama 

Kelime Öğretme 
Süreci 

Olumlu 

grup çalışmasına katılmayınca 
zorlandık 

Grup Çalışmalarına Katılım Gerekli Uygulama süreci Olumsuz 

daha önce birlikte çalışılmayan kişilerle 
çalışma 

Grup çalışması deneyimi kazanma Uygulama süreci Olumlu 

grup çalışması deneyimi kazandık Grup çalışması deneyimi kazanma Uygulama süreci Olumlu 
grup çalışması deneyimi kazandım Grup çalışması deneyimi kazanma Uygulama süreci Olumlu 
keyifli çalışma Grup çalışması deneyimi kazanma Uygulama süreci Olumlu 
yaratıcı düşünmeye teşvik ediyor Yaratıcı düşünme becerisi 

geliştirme 
Uygulama süreci Olumlu 

ayırt edici kelimeler olmalı Anlamca yakın olmayan kelimelerin 
kulanılması 

içerik Olumsuz 

yakın anlamlı kelimeler Anlamca yakın olmayan kelimelerin 
kulanılması 

içerik Olumsuz 

alıştırma hazırlamak etkili öğrenme 
sağladı 

Etkili öğrenme Kelime Öğrenme 
Süreci 

Olumlu 

kalıcı öğrenme kalıcı Öğrenme Kelime Öğrenme 
Süreci 

Olumlu 

yeni kelime öğrendim Kelime Bilgisini Arttırma Kelime Öğrenme 
Süreci 

Olumlu 

yaparak yaşayarak öğrenme yaparak yaşayarak öğrenme Kelime Öğrenme 
Süreci 

Olumlu 

öğrencim üzerinde aynı uygulamayı 
yaptım 

Kelime Öğretimi için etkili bir 
uygulama 

kelime öğretimi 
Süreci 

Olumlu 

ilginç ve eğlenceli sınıf içi ve dışı 
materyal oluşturmayı öğrendim 

Materyal oluşturmayı öğrenme Mesleki Gelişim Olumlu 
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role playi & dramayı öğrendim Mesleki Gelişim Mesleki Gelişim Olumlu 
eğlenceli modül Eğlenceli Çalışma Uygulama süreci Olumlu 
işbirlikli öğrenmeyle kendimiz 
geliştiriyoruz 

Grup çalışması deneyimi kazanma Uygulama süreci Olumlu 

grup içi uyumsuzluk motivasyonu kırdı Grup Uyumsuzluğu Motivasyonu 
Etkiledi 

Uygulama süreci Olumsuz 

merak uyandırıcı Merak uyandırıcı Uygulama süreci Olumlu 
durumları oluştururken yaratıcılık 
gelişti 

Yaratıcılığın gelişmesi Uygulama süreci Olumlu 

mecaz anlamlı kelimeler sunuş yoluyla 
verilmeli 

Sunuş Yolu Kelimeleri açıklamada 
yardımcı olabilir 

içerik Olumsuz 

kalıcı öğrenme kalıcı Öğrenme Kelime Öğrenme 
Süreci 

Olumlu 

bir çok güzel kelime öğrendim Kelime Bilgisini Arttırma Kelime Öğrenme 
Süreci 

Olumlu 

grup üyeleri çalışmayı ciddiye almadı Çalışmayı ciddiye almama kişilik Özelliği Olumsuz 
kimse yapmak istemedi Çalışmayı yapmak istememe kişilik Özelliği Olumsuz 
sadece kendine ayrılan kelimeleri 
yapma  

Sadece kendine ayrılan kelimelerle 
ilgilenme 

kişilik Özelliği Olumsuz 

öğrencilerime kelimeleri kalıcı ve aktif 
bir şekilde nasıl öğreteceğimi öğrendim 

Kalıcı ve aktif bir şekilde kelime 
öğretme 

Mesleki Gelişim Olumlu 

öğretmenlik hayatımda rahat edeceğim Mesleki gelişim Mesleki Gelişim Olumlu 
bildiğim program sayısı arttı Program Bilgisinin artması Mesleki Gelişim Olumlu 
metaforlar çok komik durumlar 
oluşturdu 

Eğlenceli Çalışma Uygulama süreci Olumlu 

 GÜVENİRLİK = 0,920   
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EK-16: WhatsApp Görüşme Kayıtları İçerik Analizi Tablosu 
 

WhatsApp Grup 
Paylaşım Görüşme 

İçeriği 

D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 D-7 Toplam 

n % n % n % n % n % n % n % n % 

Ç
al

ış
m

an
ın

 P
la

n
la

n
m

a 
Sü

re
ci

 

Yapılacak 
Çalışma 
Hakkında 
Tartışma 

3 5,17 6 10,34 22 37,93 3 5,17 4 6,90 15 25,86 5 8,62 58 100 

Grup Toplantısı 
Ayarlama 

1 3,33 3 10,00 9 30,00 2 6,67 3 10,00 6 20,00 6 20,00 30 100 

Bilgisayarı 
Kimin 
Getireceği 
Kararlaştırma 

0 0,00 4 20,00 8 40,00 1 5,00 1 5,00 4 20,00 2 10,00 20 100 

Görev 
Paylaşımı 

                                

  
Kelime 
Paylaşımı 

2 5,56 2 5,56 13 36,11 3 8,33 2 5,56 10 27,78 4 11,11 36 100 

  
Etkinlik 
Paylaşımı 

3 5,36 7 12,50 20 35,71 5 8,93 2 3,57 14 25,00 5 8,93 56 100 

Uzmana 
Danışma 

0 0,00 0 0,00 4 50,00 1 12,50 1 12,50 1 12,50 1 12,50 8 100 

Ç
al

ış
m

an
ın

 
H

az
ır

la
n

m
as

ı 
Sü

re
ci

 Hazırlanan 
Çalışmanın 
Grupta 
Paylaşımı 

3 8,57 2 5,71 13 37,14 2 5,71 3 8,57 6 17,14 6 17,14 35 100 

Uyarıda 
Bulunma 

8 12,90 5 8,06 19 30,65 4 6,45 6 9,68 15 24,19 5 8,06 62 100 

Çalışmaya 
Gelmeme 
Nedeni 

2 10,53 3 15,79 8 42,11 1 5,26 0 0,00 3 15,79 2 10,53 19 100 

Toplam 22 6,79 32 9,88 116 35,80 22 6,79 22 6,79 74 22,8 36 11,11 324 100 

Güvenirlik = 0,901          
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EK-17: Açık Uçlu Yapılandırılmış Görüşme Formu İçerik Analizi Tabloları 
 

Web-destekli durumlu öğrenme modeline göre kelime öğrenme materyalleri hazırlamanızın kelime 
öğrenmenize etkileri nelerdir? 

ETKİ ÜST TEMA TEMA SEBEP n 

olumlu 

etkili 
öğrenme  

kendi farkındalığına varma kelime öğretme yollarını öğrenme, 1 
sık kelime tekrarı aynı kelimelerin farklı aşamalarda birçok kez tekrarı, 1 

ilgi çekici durumların kullanımı 
kelimeleri durumlar içinde kullanma (olay örgüsü 
kurup adeta yaşama), 

1 

kelimeleri durumlar içinde kullanma,  1 

kalıcı 
öğrenme 

araştırma yapma 
kelimelerin anlamlarını araştırma, 1 
kelimelerin anlamlarını araştırma, 1 
kelimelerin anlamlarını araştırma, 1 

diğer 
bilinmeyen kelimeler olması, 1 
kullanımda kolaylık sağlaması, 1 

durumların kullanımı 

durumlar oluşturma, 1 
durumlar oluşturma, 1 
durumlar oluşturma, 1 
durumlar oluşturma, 1 
durumlar oluşturma, 1 
kelimeleri durumlar içinde kullanma (kelimelerin bir 
bağlam içinde kullanımı), 

1 

kelimeleri durumlar içinde kullanma,  1 
kelimeleri durumlar içinde kullanma,  1 
kelimeleri durumlar içinde kullanma,  1 
kelimeleri durumlar içinde kullanma,  1 
kelimeleri durumlar içinde kullanma,  1 
kelimelerin kullanıldığı durumları görme, 1 

duyulara hitap daha fazla duyuya hitap etme, 1 

görsel kullanımı 

kelimeleri görsellerle destekleme, 1 
kelimeleri görsellerle destekleme, 1 
kelimeleri görsellerle destekleme, 1 
kelimeleri görsellerle destekleme, 1 
kelimeleri görsellerle destekleme, 1 

grup çalışması yaparak yaşayarak, işbirliği içinde çalışma, 1 

kendi farkındalığına varma 

hangi yollardan daha etkili öğrenmenin 
gerçekleşeceğini görme, 

1 

herkes kendi kelime öğrenme tekniklerini keşfetmesi, 1 
öğrenirken bir şeyler yaratma, 1 

materyal oluşturma 

Kelime materyali hazırlama (alıştırmalar hazırlama), 1 
kelime materyali hazırlama, 1 
kelime materyali hazırlama,  1 
örnek cümleler oluşturma, 1 

sık kelime tekrarı 
aynı kelimelerin farklı aşamalarda birçok kez tekrarı, 1 
kelimeleri sıkça kullanma fırsatı, 1 

videoların kullanımı 

videolar hazırlama, 1 
videolar hazırlama, 1 
videolar hazırlama, 1 
videolarla destekleme, 1 

kolay 
hatırlama 

durumların kullanımı 
kelimeleri durumlar içinde kullanma (kontex içinde 
kullanma), 

1 

görsel kullanımı kelimelerin görsellerle destekleme (eşleştirilmesi), 1 

web-destekli çalışma 
web-destekli alıştırmalarla tekrar etme, 1 
web-destekli çalışmalarda öğrenciye anında dönüt 
verme 

1 

kolay 
öğrenme 

araştırma yapma kelimelerin anlamlarını araştırma, 1 
diğer boş 1 
durumların kullanımı durumlu öğrenme modelinin her aşaması, 1 

görsel kullanımı 
kelimeleri görsellerle destekleme, 1 
kelimeleri görsellerle destekleme, 1 

materyal oluşturma 
kelime materyali hazırlama,  1 
kelime materyali hazırlama,  1 
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modül aşamalarını tek tek hazırlama, 1 
sık kelime tekrarı kelimelerin sürekli etkinliklerde kullanılması, 1 
videoların kullanımı videolarla destekleme, 1 
web-destekli çalışma web-destekli çalışma olması, 1 

olumsuz 
öğrenmede 

etkisiz 

diğer boş 1 

grup çalışması 

fikir alışverişinde bulunamama, 1 
grup çalışması yapılamama, 1 
grup çalışması yapılamama, 1 
grup içi uyumsuzluk, 1 
grup içi uyumsuzluk, 1 
istenmeyen grup üyeleriyle birlikte olma, 1 
kendi gruplarımızı oluşturamamak, 1 

isteksizlik 

modülü yetiştirmeye çalışma, 1 
öğrenilen kelimeleri tekrar etmeme sonucu unutma, 1 
paylaşım sonucu sadece sorumlu olunan kelimelerle 
ilgilenme, 

1 

Çok yoğun bir öğrenme sadece belli kelimelere odaklanma 1 
Kalıcı Olmama Ezber yok 1 

  Güvenirlik: 0,944   

 
 

Web-destekli durumlu öğrenme modeline göre kelime öğrenme materyali hazırlama sürecinde en çok 
ilginizi çeken aşama/aşamalar hangisiydi? Neden? 

üst tema tema1 TEMA neden1 NEDEN 1 

Durumlar 
oluşturma 

Hikaye 
Oluşturma 

hikaye oluşturma 
(2) 

eğlenceli öğrenme eğlenceli öğrenme sağladı 

yaratıcılık, kendini ifade 
kendimi ifade eden yaratıcı metinler 
çıkarabildim 

paragraf yazma 
kişiyi düşünmeye 
zorlaması 

kişiyi düşünmeye zorluyor, ilginç 
ürünler çıkıyor 

yaratıcı metinler 
oluşturma 

yaratıcılık, kendini ifade 
kendimi ifade eden yaratıcı metinler 
çıkarabildim 

Resim veya 
Gif 

Kullanma 

resimler hazırlama 
(3) 

kalıcı öğrenme 
kalıcılığı arttırdı. Yapılacak şey daha 
net ve açık 

soyut kelimeleri ifade 
edebilme 

en soyut kelimeleri dahi ifade 
edebildik 

Video 
Kullanma 

durum oluşturma 
(n=9) 

ilginç durumlar ilginç durumlar çıkıyor 
öğrenmeye katkı öğrenmeye katkı sağladı 

fikir paylaşımı 
yaratıcı düşünme 
fikir alışverişi 
kendi fikirlerimizi ortaya koyma 

kendini ifade 

yeni bir deneyim 
yaratıcılığı arttırdı 
dersi nasıl daha eğlenceli ve kalıcı 
hale getirebilmeyi gördüm 

yaratıcılık 
yaratıcılığı arttırdı, zevkli ve kalıcı 
öğrenme gerçekleşti 

kalıcı öğrenme 
ezberlemesi zor olan kelimeler 
aklımda kaldı 

zevkli   
ilgi çekici ilgi çekici 

durumlar oluşturup 
video hazırlama (7) 

farkında olmadan öğrenme 
farkında olmadan öğreniyorsun, 
alışılmışın dışında 

eğlenceli öğrenme eğlenceli ve öğretici 
eğlenceli öğrenme çok eğlenceli 
eğlenceli öğrenme eğlenceli öğrenme sağladı 
eğlenceli programlar 
kullanma 

farklı eğlenceli programlar kullanma 

kalıcı öğrenme 
kalıcılığı arttırdı. Yapılacak şey daha 
net ve açık 

soyut kelimeleri ifade 
edebilme 

en soyut kelimeleri dahi ifade 
edebildik 
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Kelimeleri 
Araştırma 

Kelimelerin 
Anlamını 
Araştırma 

birbirine yakın 
anlamlı kelimelerin 
faklı kullanımlarını 

araştırma (3) 

    
merak kelime anlamını çok merak ediyorum 

  çok yakın anlamlı kelimeler 

Kelimelerin 
Kullanımı 
Araştırma 

kelime anlamını 
yansıtan resim veya 
gifler bulma 

kelimelerin anlamlarını 
doğru öğrenme 

kelimelerin anlamlarını doğru tahmin 
etme 

kelimelerin hangi 
durumlarda 
kullanıldığını 
araştırma 

kolay öğrenme daha iyi anlama sağladı 

Web-
destekli 
etkinlik 

oluşturma 

Web-
destekli 
etkinlik 

oluşturma 

Web-destekli 
etkinlik hazırlama 

eğlenceli öğrenme çok eğlenceli 
eğlenceli programlar 
kullanma 

farklı eğlenceli programlar kullanma 

yeni programlar ve 
internet siteleri öğrendim 

yeni programlar ve internet siteleri 
öğrendim 

motivasyon, kolay öğrenme 
yeni programlarla çalışma beni 
motive etti, 
kolay kelime öğrenimi sağladı 

kendini ifade 
kelimelerin anlamlarına dikkat 
ediyoruz 

yaratıcılık yaratıcılık ve bize ait etkinlikler 
  güvenirlik= 0,935   

 
Web-destekli durumlu öğrenme modeline göre kelime öğrenme materyali hazırlama sürecinde en çok 

zorlandığınız aşama/aşamalar hangisiydi? Neden? 
Tema Tema Neden Neden 1 

Durum bulma Durum bulma Soyut kelimeler Metaforik anlamlı kelimelerde zorlandım 

Durum bulma Durum bulma Soyut kelimeler 
Soyut kelimeler için durum bulma 
oluşturma zordu 

Durum bulma Durum bulma Yetersiz program bilgisi Program bulmada zorlandım 
Durum 
(hikaye) bulma 

Durum bulma   Çok az zorlandım ama üstesinden geldim 

Kelimelerle 
ilgili görsel 
bulma (durum 
bulma) 

Durum bulma     

Durum 
oluşturma 

Durum oluşturma 
Birbirine çok yakın 
anlamlı kelimeler 

Kelimelerin anlamları birbirine çok yakın 

Durum 
oluşturma 

Durum oluşturma 
Çok zaman gerektirmesi, 
hayal gücünü zorlaması 

Çok fazla zaman isteyen ve hayal gücünü 
zorlayan bir süreç 
her bir kelime için durum oluşturmak 
gerekliydi 

Durum 
oluşturma 

Durum oluşturma 
Kelimelerin anlamına 
hakim olamama 

Kelimelerin kullanımlarına tam hakim 
olamadım 

Durum 
oluşturma 

Durum oluşturma Soyut kelimeler Metaforik anlamlı kelimelerde zorlandım 

Durum 
oluşturma 

Durum oluşturma Soyut kelimeler 
Soyut kelimeler için durum bulma 
oluşturma zordu 

Durum 
oluşturma 

Durum oluşturma Soyut kelimeler 
Soyut kelimeler için durum bulma 
oluşturma zordu 

Durum 
oluşturma 

Durum oluşturma Soyut kelimeler 
Soyut kelimeler için durum bulma 
oluşturma zordu 

Durum 
oluşturma 

Durum oluşturma Yetersiz program bilgisi Program bulmada zorlandım 

Durum 
oluşturma 

Durum oluşturma Elverişli kelimeler   

Soyut 
kelimeler için 
görsel 
hazırlama 
(durum 
oluşturma) 

Durum oluşturma     
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Grup çalışması Grup çalışması Daha öncelikli görevler 
Başka işleri vardı. İş bölümü yapmak 
zorunda kaldım 

Grup çalışması Grup çalışması 
Son dakikada yapılan 
çalışma, 
düşüncelere tepki 

Son dakikaya görev bırakılması, 
düşüncelerime verilen tepki 

Kelimelerin 
anlamlarını 
belirleme 

Kelimelerin 
anlamlarını 
belirleme 

Adaletsiz görev dağılımı 
Grup çalışmasında adaletli iş bölümü 
olmaması 

Kelimelerin 
anlamlarını 
belirleme 

Kelimelerin 
anlamlarını 
belirleme 

Birbirine çok yakın 
anlamlı kelimeler 

Kelimelerin aralarında çok küçük farklar 
olması 

Kelimelerin 
anlamlarını 
belirleme 

Kelimelerin 
anlamlarını 
belirleme 

Birbirine çok yakın 
anlamlı kelimeler 

Kelimelerin anlamları birbirine çok 
yakındı 

Kelimelerin 
anlamlarını 
belirleme 

Kelimelerin 
anlamlarını 
belirleme 

Kelimelerin anlamları 
üzerinde uzlaşamama 

Grup olarak kelimelerin anlamları 
üzerinde uzlaşılamadı 

Kelimelerin 
anlamlarını 
belirleme 

Kelimelerin 
anlamlarını 
belirleme 

Kelimelerin birden fazla 
anlamının olması 

Birden fazla anlamları vardı 

Metaforik 
kelimelerin 
anlamlarını 
bulmada 

Kelimelerin 
anlamlarını 
belirleme 

Kelimelerin birden fazla 
anlamının olması 

Çok anlam vardı 

Örnek cümle 
yazma 

Örnek cümle yazma 
Birbirine çok yakın 
anlamlı kelimeler 

Birbirine yakın anlamlı kelimeleri ayırt 
edecek örnek yazma 

Örnek cümle 
yazma 

Örnek cümle yazma     

Web-tabanlı 
alıştırma 
hazırlama 

Web-destekli 
alıştırma hazırlama 

Yetersiz program bilgisi Oluşturma sürecini öğrenmem zaman aldı 

Web-tabanlı 
alıştırma 
hazırlama 

Web-destekli 
alıştırma hazırlama 

Yetersiz program bilgisi Yeterli web-tabanlı site yoktu 

Etkinlik 
hazırlamak 
(web-destekli 
alıştırmalar 
hazırlama) 

Web-destekli 
alıştırma hazırlama 

Yüksek dil seviyesi Seviye yüksekti 

Web-tabanlı 
alıştırma 
hazırlama 

Web-destekli 
alıştırma hazırlama 

    

Web-tabanlı 
programları 
kullanma 

Web-destekli 
programları 
kullanma 

Yetersiz program bilgisi 
Programlar karmaşık ve sıkıcıydı 
deneme yanılmayla programları 
öğrenmeye çalıştım 

Web-tabanlı 
programları 
kullanma 

Web-destekli 
programları 
kullanma 

Yetersiz program bilgisi Bildiğim farklı program yok 

Güvenirlik=0,975 
 
 
Web-destekli durumlu öğrenme ortamında yaptığınız işbirliğine dayalı grupla çalışma sürecinin kelime 
öğrenme sürecinize etkileri nelerdir?  
KELİME üst tema neden1 

etkisi oldu 

akran öğretimi 

akran öğretimi 
bilgi paylaşımı daimi olduğundan birbirimizden birşeyler 
öğrendik 
birbirimizden farklı şeyler öğrendik 

eğlenerek öğrenme eğlenceli bir şekilde öğrendim 
farklı etkinliklerin hazırlanması etkinlik sayısını arttırdı 

farklı fikirleri ortaya koyma 

farklı fikirler olduğu için farklı yönlerden bakabildik, 
farklı fikirleri ortaya koyma 
farklı fikirleri ortaya koyma 
farklı fikirleri ortaya koyma 
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farklı fikirleri, modülün farklı yerlerinde kullandık 
zorlandığımız nokralarda fikir alış verisi oldu 
zorlanılan konularda fikir alış verişi 

kalıcı öğrenme 

çok sayıda kelimeyi kalıcı olarak öğrendim 
kalıcı öğrenme 
kelime öğrenmemi ve hatırlamamı sağladı 
kelimeler daha çok aklımda kaldı,  
öğrenme ve hatırlama 

kelimelerin anlamlarını tartışma 

bulunan anlamları yorumlamaya çalıştık 
grup içinde kelimeleri tartışarak anlamlarını bulduk 
kelimelerin anlamlarını belirlemede verilen fikirler yardımcı 
oldu 
kelimelerin anlamlarını tartışma 
kelimelerin anlamlarını tartışma 
kelimelerin anlamlarını tartışma 
kelimelerin anlamlarını tartışma 
kelimelerin anlamlarının grupla tartışılması süreci 

yardımlaşma 
birbirimize gerekli yardım ve paylaşımda bulunduk 
sürekli bilgi paylaşımı 
video oluşturmada etkisi oldu 

zamanı verimli kullanma 
zamanı verimli kullandık 
zamanı verimli kullanma 

etkisi 
olmadı 

aynı kelime öğrenme yöntemini 
kullanma 

aynı kelime öğrenme yöntemini kullanıyorduk 

bireysel çalışma tercihi 

bireysel çalışma daha etkili olabilirdi 
bireysel çalışma daha etkili olabilirdi 
bireysel olsa daha etkili olurdu 
grupla çalışmada daha yavaş öğreniyorum ve zamanla 
unutuyorum 

grup uyumsuzluğu 
grubu bir araya getirmek bile zordu 
grup içi çekişmeleri dindirmekle geçti 
grup içi uyumsuzluk 

grupla çalışma becerisi grupla çalışma becerimiz gelişti 

iş yükünün azalması 
sadece yapılacak iş yükünün hafiflemesine faydası oldu 
sadece yapılacak iş yükünün hafiflemesine faydası oldu 

sadece kendi kelimelerine 
odaklanma 

herkes kendine düşen kelimeleri yaptı 
herkes kendine düşen kelimeleri yaptı 
herkes kendine düşen kelimeleri yaptı 
herkes kendine düşen kelimeleri yaptı 
sadece kendi kelimelerine odaklandım 

sorumsuzluk 
grup çalışmaları tam olarak yerine getirilmedi 
Grup çalışması kelime öğrenme sürecini sekteye uğrattı 
grup üyeleri görevlerini yerine getirmedi 

yardımlaşma grup dayanışması kazandım 

NÖTR 
bireysel çalışma tercihi kelimeleri öğrenme bireysel bir süreçti 
kelimelerin anlamlarını tartışma grupla tartıştığımız kelimeleri öğrendiğimi düşünüyorum 
yardımlaşma modülleri oluştururken birlikte çalıştık 

 güvenirlik=0,977  

 
 

Web-destekli durumlu öğrenme modelinde kelime öğrenirken karşılaştığınız güçlükler var mıdır? 
Nelerdir? Bu güçlüklerin nedenleri nelerdir? 

güçlük 
var mı 

zorluklar Neler Nedeni 

evet çalışmaların aynı olması 4 çalışmanın aynı olması ve tekrara düşme grup üyeleri otomatik hale 
geldi 

evet çalışmayı son dakikaya 
bırakma 

istenmeyen kişilerle aynı grupta olma, 
işleri birbirine yıkma, 
görevleri son ana bırakma 

  

evet çok fazla kelime öğrenme bir çok kelimenin bir arada öğrenilmesi   
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evet durum oluşturma kelimelerle durum oluşturma kelimelerin günlük hayatta 
kullanılmaması 

evet grup çalışması olmaması grup içi tartışmalar olmaması ve bütün 
kelimeleri görmememiz 

  

evet grup çalışması olmaması istenmeyen kişilerle aynı grupta olma, 
işleri birbirine yıkma, 
görevleri son ana bırakma 

  

evet grup çalışması olmaması kelimeden ziyade çalışmayı yapmak için 
uygun program bulma ve grup 
bütünlüğünü oluşturma 

  

evet kelime seviyesinin yüksek 
olması 

kelime düzeyinin yüksek olması kolay kelime 
öğrenemiyorum 

evet kelime seviyesinin yüksek 
olması 

zor ve çok harfli kelimeleri öğrenmekte 
zorlandım 

  

evet sadece kendi kelimelerine 
odaklanma 

grup içi tartışmalar olmaması ve bütün 
kelimeleri görmememiz 

  

evet sorumluluğu yıkma istenmeyen kişilerle aynı grupta olma, 
işleri birbirine yıkma, 
görevleri son ana bırakma 

  

evet soyut kelimelerin 
anlamlarını belirleme 

metaforik kelimeler farklı anlamların olması 

evet soyut kelimelerin 
anlamlarını belirleme 

metaforik kelimeler birbirine çok yakın anlamlar 
olması ve akılda kalması 
zordu 

evet soyut kelimelerin 
anlamlarını belirleme 

soyut ve metaforik kelimelerin anlamları 
ve onlarla ilgili durumlar bulma ve 
çekmede zorluk 

  

evet soyut kelimelerle ilgili 
durum bulma 

soyut ve metaforik kelimelerin anlamları 
ve onlarla ilgili durumlar bulma ve 
çekmede zorluk 

  

evet soyut kelimelerle ilgili 
durum oluşturma 

metaforik kelimeler durum oluşturma 
konusunda sıkıntılar 

evet soyut kelimelerle ilgili 
durum oluşturma 

soyut ve metaforik kelimelerin anlamları 
ve onlarla ilgili durumlar bulma ve 
çekmede zorluk 

  

evet uzmana danışma bir öğretmene danışma gereksinimimiz 
oldu 

  

evet yakın anlamlı kelimeler kelimelerin telaffuzu veya son ekleri 
birbirine çok benziyor 

anlamlarını karıştırıyorum 

evet yakın anlamlı kelimeler kelimelerin birbirine çok yakın 
anlamlarının olması 

durumlarda vermeyi 
zorlaştırdı 

evet yakın anlamlı kelimeler anlamları birbirine çok yakın kelimelerin 
farkını bulma 

  

evet yakın anlamlı kelimeler anlamları birbirine çok yakın kelimelerin 
farkını bulma 

  

evet yakın anlamlı kelimeler anlamları birbirine çok yakın kelimelerin 
farkını bulma 

  

evet yakın anlamlı kelimeler birbirine çok yakın anlamlı kelimeler 
olması ve karıştırılması 

  

evet yakın anlamlı kelimeler çok yakın anlamlı kelimeler karıştırılıyor   

evet yakın anlamlı kelimeler kelimelerin anlamları birbirine çok yakın   

evet yakın anlamlı kelimeler kelimelerin anlamları birbirine çok yakın   

evet yakın anlamlı kelimeler çok yakın anlamlı kelimeler olması   

evet Yetersiz program bilgisi bilmediğim programlarla alıştırma 
hazırlama 

anlamadığım yerlerde 
zorlandım 

evet Yetersiz program bilgisi kelimeden ziyade çalışmayı yapmak için 
uygun program bulma ve grup 
bütünlüğünü oluşturma 

  

evet   metaforik kelimeler    
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hayır kelime seviyesinin yüksek 
olması 

seviyenin yüksek olması kendi seviyemin ne 
olduğunu bilmiyorum,  
KPSS sınavı olduğu için çok 
yoğunduk 
üst üste olması bir sorundu 

hayır   Öğrenme kendiliğinden gerçekleşti   

hayır   durumlu öğrenme sayesinde kelime 
öğrenmem daha çok gelişti 

  

hayır     Extra bir durum yok 

güvenirlik: 0,965 

 
 

Öğretmenlik yaşantınızda kelime öğretimi için web-destekli durumlu öğrenme modelini kullanır mısınız? 
Neden? 

Kullanım NASIL Neden 
evet akran etkileşimini arttırır sınıf içi birlikteliği sağlamak ve kelimeleri çokça tekrar 

ettirmek ve kullanmalarını sağlamak için 
evet bireysel öğrenme sağlaması web-destekli öğretim kaçınılmaz 

bireysel hız ve kendi kendine öğrenme kaçınılmaz 
evet çocuklar bazı yaş gruplarında kullanırım 

küçük yaş gruplarında etkili olacağını düşünmüyorum 
evet çocuklar çocuklar için daha kalıcı, eğlenceli ve çekici olması 
evet çocuklar çocukların kişisel sosyal ve bilişsel düzeylerine hitap ediyor 
evet eğitimde teknoloji kullanımı hayatımızın her alanında teknoloji var ve eğitimde kullanmak 

gerekli 
evet eğitimde teknoloji kullanımı teknoloji çağında eğitime yeni boyutlar taşıdığı için 
evet eğitimde teknoloji kullanımı web-destekli öğrenme modeli günümüz çocuklarının ilgisini 

çekmektedir,  
teknoloji ve eğitim içi içe olursa öğrenme kalıcı olur 

evet etkili öğrenme olumlu etkilerini kendimde gördüm 
evet etkili öğrenme web-destekli olması da etkili olmasını sağlıyor 
evet etkili öğrenme bende etkili oldu 
evet etkili öğretim etkili bir  yöntem 
evet etkili öğretim öğrencilerin duyularına hitap edecek daha verimli eğitim 

süreci sağlar 
evet hayatilik dersi dört duvar arasından hayatın içine taşıyor 

işlevsel bir öğretim sağlıyor 
web-desteği kullanmak öğrenciyi daha aktif yapar 
teknoloji öğrenci-öğrenci etkileşimini artırır 

evet kalıcı öğrenme durumla öğretmek kalıcılığı sağlıyor 
evet kalıcı öğrenme durumlarla öğrenme daha kalıcı 
evet kalıcı öğrenme durumlarla öğrenme daha kalıcıdır 
evet kalıcı öğrenme görsel ve durumla öğrenilen kelimeler daha kalıcı 
evet kalıcı öğrenme Şimdiki çocuklar teknoloji ile iç içe yaşıyorlar. Bu da kalıcı 

öğrenmeyi sağlar 
evet kolay öğrenme öğrenme ve öğretmeyi kolaylaştıran bir model 

web-destekli olduğunda hem kolay öğretim hem de görsel 
işitsel duyuları da uyandırıyor ve dikkati çekiyor 

evet öğrenci odaklı öğrenci odaklı bir çalışma 
öğrenciye çok şey katıyor 

evet öğrencinin dikkatini çekme güncel teknolojiyi kullanıp öğrencilerin dikkatini çekeriz 
evet öğrencinin dikkatini çekme öğrenciler teknolojinin kullanıldığı materyallere daha fazla ilgi 

gösteriyorlar 
evet sınıf dışında çalışma olanağı web-destekli olması öğrencilerin sınıf dışında da çalışmasını 

sağlar 
evet zengin içerik görsel işitsel destekler sağlaması 
evet zengin içerik internet ortamı kara tahtadan daha çok olanak tanıyor 
evet zengin içerik resim, video ile daha zengin bir ortam oluşturuyoruz o da 

kalıcılığı sağlıyor 
hayır teknoloji tembelliğe iter çok az kullanırım 

öğrencinin hissetmesi ve materyale dokunmasını isterim 
teknoloji tembelliğe iter 
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şarta bağlı evet amaca uygun kullanma sürekli olarak değil ama birkaç yerde kullanmayı 
düşünüyorum 

şarta bağlı evet bireysel öğrenme sağlaması bireysel olarak ve uzun süre içinde 
şarta bağlı evet kalıcı öğrenme yaparak yaşayarak öğrenme sağlıyor bu da kalıcılığı etkiliyor 

ama gönüllülük olmalı 
şarta bağlı evet yaparak yaşayarak öğrenme gerekli teknolojik durumlar varsa kullanırım 

yaparak yaşayarak ve hayatta kullanarak öğrenmek daha 
etkili  

güvenirlik=0,941 
 

 
 

Web-destekli durumlu öğrenme modeline göre kelime öğrenme materyali hazırlama çalışması ile daha 
önce yaptığınız (varsa) kelime öğrenme materyali hazırlama çalışmaları arasında ne gibi farklar vardır? 

Açıklar mısınız? 
          
hazırladınız 
mı 

Kullanılan durumlu 
öğrenme 

önceki hazırladıkları durum 

evet gerçek nesne 
kullanımı 

web-destekli 
materyal 

elle tutulur somut 
materyaller 

web-destekli materyalle daha çok kişiye 
ulaşılabilir, farklı türde kelime 
verilebilir, materyaller sağlam ve kalıcı 
ve kolay ulaşılabiliyor 

evet gerçek nesne 
kullanımı 

  küçük gruplar için 
gerçek objeler 
kullandım 

  

evet görsel 
kullanımı 

detaylı anlatım kelimelerin resimlerini 
verme, yüzeysel 
öğretim 

detaylı anlatım, farklı öğrenme stillerine 
hitap, öğrencilerin anlayıp anlamadığını 
da kontrol edebiliyoruz 

evet görsel 
kullanımı 

web-destekli 
materyal 

kelimeleri görsellerle 
verdim 

web-temelli alıştırmalar ve durumlarla 
verme 

evet görsel 
kullanımı 

web-destekli 
materyal 

çıktı ve kartondan 
oluşan görsel 
materyaller 

web-destekli materyaller başlı başına 
fark 

evet görsel 
kullanımı 

yüksek seviyede görseller, video ve 
oyuncak ve şarkı 
kullandım. Seviye 
düşüktü 

seviye yüksek 

evet sunuş yoluyla durum içinde 
kullanma 

bağlam içinde değildi bağlam içinde anlamlı sunum 

evet sunuş yoluyla durum içinde 
kullanma 

sunuş yoluyla durum içinde kullanım 

evet şarkı 
kullanımı 

      

evet video 
kullanımı 

      

evet yazma ve 
ezber 

durum içinde 
kullanma 

yazarak ve ezber durum içinde kullanım 

evet yazma ve 
ezber 

gönüllülük deftere yazıp 5 defa 
okuyordum 

gönüllülük olmalı 
eğlenceli bir model 

evet yazma ve 
ezber 

görseller yazarak ve ezber resim video bulmuyordum 

evet yüzeysel 
öğretim 

görseller sunuş yoluyla, 
yüzeysel, ayrıntılı değil 

görseller kullanıldı 

evet yüzeysel 
öğretim 

      

evet   birikim ve bilgi 
gerekli 

  bu modelde daha fazla birikim ve bilgi 
gerekiyor 

evet   durum içinde 
kullanma 

    

evet   durum içinde 
kullanma 

  durum ve web destekli materyal 

evet   durum içinde 
kullanma 

    

evet   eğlenceli     
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evet   farklı öğrenme 
stillerine hitap 

    

evet   öğrenci 
değerlendirmesi 

    

evet   web-destekli 
materyal 

    

hayır   Çevrimiçi 
kaynaklara 
ulaşım 

  daha pratik, daha kalıcı ve geliştirilmesi 
daha kolay. Online kaynaktan birçok şey 
bulunabilir 

hayır   deneyim 
kazanma 

  kelime öğretimi hakkında deneyim 
kazandık 

hayır   etkili öğretim     
hayır   geliştirilmesi 

kolay 
    

hayır   kalıcı öğrenme     
hayır   web-destekli 

materyal 
  farklı alıştırma seçenekleri, çeşitli ve 

etkili öğretim, akılda kalıcı 
hayır   web-destekli 

materyal 
  teknoloji daha çok kullanıldı 

hayır   web-destekli 
materyal 

  teknoloji ile yeni nesle doğrudan hitap 
etmesi 

hayır   yeni nesle hitap 
etmesi 

    

hayır         
hayır         
hayır         
hayır         
hayır         
hayır         
hayır         
hayır         
hayır           

Güvenirlik:0,906 
  

 
 
Başarı testi sonuçlarının düşük olmasının nedenleri sizce neler olabilir?  Açıklar mısınız? 

ÜST TEMA TEMA Neden 1 

Grup kaynaklı bireysel farklılık bireysel farklılıklar 

Grup kaynaklı grup içi sorunlar çalışmanın bir kişi üzerine yıkılması 

Grup kaynaklı grup içi sorunlar grup içi anlaşmazlık 

Grup kaynaklı grup içi sorunlar grup içi paylaşımın olmaması 

Grup kaynaklı grup içi sorunlar grup içi sorunlar 

Grup kaynaklı grup içi sorunlar grup üyelerinin sorumsuzluğu 

Grup kaynaklı grup içi sorunlar grupları hocanın istediği gibi oluşturması 

Grup kaynaklı grup içi sorunlar grupta iş yükünün bir kişide toplanması 

Grup kaynaklı grup içi sorunlar istemediği insanlarla çalışması 

Kelime kaynaklı çok fazla kelimenin olması başarı testi çok fazla kelimeden oluşmakta 

Kelime kaynaklı çok fazla kelimenin olması çok fazla kelime olması 

Kelime kaynaklı çok fazla kelimenin olması çok fazla kelime olması 

Kelime kaynaklı çok fazla kelimenin olması fazla modül olması 

Kelime kaynaklı çok fazla kelimenin olması kelime yoğunluğu 

Kelime kaynaklı çok fazla kelimenin olması kelimeleri karıştırma 

Kelime kaynaklı çok fazla kelimenin olması modül sayısı ve kelimelerin fazlalığı 

Kelime kaynaklı çok fazla kelimenin olması modül sayısının fazla olması 

Kelime kaynaklı Günlük hayatta 
kullanmamamız 

günlük hayatta İngilizce konuşmamamız 

Kelime kaynaklı Günlük hayatta 
kullanmamamız 

kelimelerin günlük hayatta karşılaşılmayan kelimeler 
olmaması 

Kelime kaynaklı soru sayısının fazla olması çok soru olması 

Kelime kaynaklı yakın anlamlı kelimeler çok yakın anlamların olması 

Kelime kaynaklı Yakın anlamlı kelimeler anlamı yakın kelimelerin karıştırılması 
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Kelime kaynaklı Yakın anlamlı kelimeler anlamı yakın kelimelerin karıştırılması 

Kelime kaynaklı yakın anlamlı kelimeler aralarındaki anlam farklarını tam kavrayamamamız 

Kişisel öncelikler ders yoğunluğu sınavın yapıldığı gün çok yoğun dersimin olması 

Kişisel öncelikler KPSS ve ALES sınavına hazırlık KPSS ve ALES sınavına hazırlanma 

Kişisel öncelikler KPSS ve ALES sınavına hazırlık sınav stresi 

Kişisel öncelikler Süreye Dayalı Vakit sıkıntısı 

Kişisel öncelikler Süreye Dayalı Vaktim yok 

Kişisel öncelikler Süreye Dayalı vaktimizin olmaması 

Motivasyon düşüklüğü bıkkınlık arka arkaya modüllerin yapılması bıkkınlık yarattı 

Motivasyon düşüklüğü bıkkınlık modül sayısının fazla ve arka arkaya olması 

Motivasyon düşüklüğü dikkat dağınıklığı dikkat dağınıklığı 

Motivasyon düşüklüğü isteksizlik çaba gösterilmemesi 

Motivasyon düşüklüğü isteksizlik çalışma yapmakta isteksizlik 

Motivasyon düşüklüğü isteksizlik çalışmanın yapılmış olması için yapılması 

Motivasyon düşüklüğü isteksizlik gereken dikkatin verilmemesi 

Motivasyon düşüklüğü isteksizlik gerekli önemin verilmemesi 

Motivasyon düşüklüğü isteksizlik gönüllülük yoktu. Yeter ki bitsin düşüncesi 

Motivasyon düşüklüğü isteksizlik isteksizlik  

Motivasyon düşüklüğü isteksizlik modülü hazırlarken öğrenmek için değil de yapmış 
olmak için yapmak 

Motivasyon düşüklüğü isteksizlik motivasyon göz ardı edildi 

Motivasyon düşüklüğü isteksizlik motivasyonun düşmesi 

Motivasyon düşüklüğü isteksizlik motivasyonun düşük olması 

Motivasyon düşüklüğü isteksizlik özveri olmaması 

Motivasyon düşüklüğü isteksizlik özenmeden cevap verme 

Motivasyon düşüklüğü isteksizlik 6. hissi kullanarak cevapladım 

Motivasyon düşüklüğü İsteksizlik  Son sınıfta uygulanması - Etkinliklerin son sınıfta 
yapılması 

Motivasyon düşüklüğü sadece kendi kelimelerine 
odaklanma 

farklı kelimelerle çalışmam 

Motivasyon düşüklüğü sadece kendi kelimelerine 
odaklanma 

grup çalışması nedeniyle herkes kendi kelimelerine 
odaklandı 

Motivasyon düşüklüğü sadece kendi kelimelerine 
odaklanma 

grup çalışması nedeniyle herkes kendi kelimelerine 
odaklandı 

Motivasyon düşüklüğü sadece kendi kelimelerine 
odaklanma 

kelimelerin grup üyelerince paylaşılması 

Motivasyon düşüklüğü Son dakika çalışması görevlerin zamanında yapılmaması 

Motivasyon düşüklüğü Son dakika çalışması Son güne bıraktım 

Motivasyon düşüklüğü Tekrar yapmama tekrar etmemem 

Motivasyon düşüklüğü Tekrar yapmama tekrar olması 

Uygulamaya yönelik durum oluşturamama durumları yaratamamam 

Uygulamaya yönelik öğretme yollarına odaklanma öğrenmeden çok öğretme yollarına odaklanıldı 

Uygulamaya yönelik Süreye Dayalı Hızlı öğrenmeye çalışmamız 

Uygulamaya yönelik Süreye Dayalı bütün dönem bu çalışmaya ayrılabilirdi 

Uygulamaya yönelik Süreye Dayalı yetersiz süre 

Uygulamaya yönelik Süreye Dayalı zaman sıkıntısı  
Güvenirlik= 0,929 
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EK-18: Deney Grubu Grup Çalışması Görüntüleri 
 

Görüntüler 1: D-1 Grubu 

  
 
Görüntüler 2: D-2 Grubu 

  

Görüntüler 3: D-3 Grubu 

  
 
Görüntüler 4: D-4 Grubu 
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Görüntüler 5: D-5 Grubu  

 

 

 
Görüntüler 6: D-6 Grubu 

 

 

 

 
Görüntüler 7: D-7 Grubu 
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EK-19: Kelime Başarı Testi Madde Ayırt Edicilik İndeksleri 
KELİME BAŞARI TESTİ 1 

Test  Madde Mad. Ay.Ed. Mad.- Top. Test  Prop. Endorsing Nokta  

Mad. Güçlüğü Geçerlilik Korelasyonu Şıklar Top. Düşük Yüksek Çiftseri C 
1 .24 .40 .45 A .20 .42 .15  .24  
    B .24 .05 .45  .45 * 
    C .24 .11 .20 - .07  
    D .13 .05 .20  .15  
    Other  .19 .00 .00 - .31  

2 .29 .75 .61 A .11 .21 .05 - .18  
    B .16 .11 .05 - .08  
    C .29 .00 .75  .61 * 
    D .26 .21 .15 - .08  
    Other  .19 .00 .00 - .40  

3 .23 .65 .67 A .23 .00 .65  .67 * 
    B .24 .32 .20 - .20  
    C .23 .26 .00 - .19  
    D .10 .05 .10 - .04  
    Other  .20 .00 .00 - .25  

4 .27 .60 .60 A .19 .21 .20 - .04  
    B .16 .16 .10 - .14  
    C .27 .00 .60  60 * 
    D .20 .21 .10 -. 15  
    Other .19 .00 .00 -. 36  

5 .31 .55 .53 A .31 .05 .60  53 * 
    B .29 .05 .35  4  
    C .09 .16 .05 -. 14  
    D .13 .21 .00 -. 17  
    Other .19 .00 .00 -. 43  

6 .31 .70 .64 A .10 .21 .10 -. 15  
    B .20 .16 .10 -. 11  
    C .19 .21 .10 -. 15  
    D .31 .00 .70  64 * 
    Other .20 .00 .00 -. 37  

7 .24 .50 .47 A .11 .05 .20  17  
    B .19 .05 .10 -. 3  
    C .24 .05 .55  47 * 
    D .20 .16 .15 -. 10  
    Other .26 .00 .00 -. 46  

8 .16 .35 .50 A .16 .05 .40  50 * 
    B .24 .16 .25 -. 6  
    C .23 .32 .20 -. 0  
    D .19 .05 .15 -. 4  
    Other .19 .00 .00 -. 37  

9 .19 .40 .54 A .30 .11 .20 -. 3  
    B .19 .05 .45  54 * 
    C .04 .00 .15  18  
    D .27 .42 .15 -. 22  
    Other .20 .00 .00 -. 33  

10 .33 .34 .47 A .13 .11 .20 -. 2  
    B .21 .16 .25 -. 11  
    C .33 .16 .50  47 * 
    D .14 .16 .05 -. 8  
    Other .19 .00 .00 -. 36  

11 .29 .55 .50 A .23 .32 .15 -. 11  
    B .29 .00 .55  50 * 
    C .10 .05 .00 -. 9  
    D .20 .05 .30  7  
    Other .19 .00 .00 -. 47  

12 .30 .45 .55 A .17 .11 .25 -. 2  
    B .14 .05 .20 -. 1  
    C .20 .26 .05 -. 22  
    D .30 .05 .50  55 * 
    Other .19 .00 .00 -. 40  

13 .13 .25 .36 A .13 .05 .30  36 * 
    B .17 .05 .20  1  
    C .19 .21 .10 -. 10  
    D .29 .05 .40  24  
    Other .23 .00 .00 -. 46  

14 .11 .25 .39 A .24 .16 .35  6  
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    B .17 .05 .10  14  
    C .20 .16 .25 -. 5  
    D .11 .05 .30  39 * 
    Other .27 .00 .00 -. 40  

15 .29 .39 .51 A .10 .16 .05 -. 21  
    B .29 .16 .55  51 * 
    C .19 .11 .15 -. 5  
    D .20 .05 .20  0  
    Other .23 .00 .00 -. 36  

16 .16 .35 .56 A .16 .00 .35  56 * 
    B .24 .16 .35  6  
    C .26 .16 .25 -. 3  
    D .10 .21 .05 -. 17  
    Other .24 .00 .00 -. 38  

17 .31 .60 .60 A .16 .21 .00 -. 21  
    B .31 .00 .60  60 * 
    C .19 .21 .15 -. 9  
    D .10 .00 .25  8  
    Other .24 .00 .00 -. 44  

18 .33 .60 .49 A .07 .05 .05 -. 6  
    B .21 .21 .20  1  
    C .33 .05 .65  49 * 
    D .17 .16 .10 -. 13  
    Other .21 .00 .00 -. 42  

19 .23 .45 .41 A .11 .11 .05 -. 8  
    B .23 .05 .25  12  
    C .23 .00 .45  41 * 
    D .21 .37 .25 -. 12  
    Other .21 .00 .00 -. 36  

20 .27 .65 .55 A .27 .00 .65  55 * 
    B .19 .26 .15 -. 17  
    C .14 .11 .10  5  
    D .19 .11 .10 -. 7  
    Other .21 .00 .00 -. 40  

21 .27 .50 .44 A .20 .32 .15 -. 7  
    B .27 .05 .55  44 * 
    C .19 .16 .10 -. 16  
    D .13 .00 .20  15  
    Other .21 .00 .00 -. 37  

22 .23 .34 .53 A .21 .26 .15 -. 14  
    B .19 .00 .15 -. 1  
    C .23 .11 .45  53 * 
    D .19 .26 .25 -. 8  
    Other .19 .00 .00 -. 33  

23 .20 .35 .44 A .20 .11 .20 -. 4  
    B .20 .00 .35  44 * 
    C .14 .21 .00 -. 21  
    D .24 .21 .45  14  
    Other .21 .00 .00 -. 36  

24 .17 .35 .44 A .16 .05 .35  19  
    B .14 .05 .05 -. 4  
    C .17 .00 .35  44 * 
    D .27 .16 .25 -. 1  
    Other .26 .00 .00 -. 49  

25 .16 .35 .43 A .16 .00 .35  43 * 
    B .29 .21 .30 -. 10  
    C .21 .16 .20  13  
    D .10 .00 .15  12  
    Other .24 .00 .00 -. 46  

26 .27 .55 .61 A .13 .16 .10 -. 11  
    B .13 .05 .20  5  
    C .27 .00 .55  61 * 
    D .21 .16 .15 -. 11  
    Other .26 .00 .00 -. 47  

27 .26 .55 .55 A .26 .00 .55  55 * 
    B .11 .11 .15  3  
    C .17 .21 .10 -. 18  
    D .17 .00 .20  8  
    Other .29 .00 .00 -. 47  

28 .26 .50 .56 A .21 .05 .30  7  
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    B .26 .05 .55  56 * 
    C .09 .05 .00 -. 8  
    D .23 .21 .15 -. 11  
    Other .21 .00 .00 -. 49  

29 .39 .75 .55 A .39 .00 .75  55 * 
    B .14 .16 .05 -. 10  
    C .10 .05 .00 -. 6  
    D .14 .11 .20 -. 3  
    Other .23 .00 .00 -. 48  

30 .19 .30 .45 A .07 .05 .00 -. 9  
    B .23 .11 .35 -. 0  
    C .30 .26 .35  7  
    D .19 .00 .30  45 * 
    Other .21 .00 .00 -. 45  

31 .14 .40 .59 A .14 .00 .40  59 * 
    B .20 .21 .10 -. 16  
    C .21 .05 .35 -. 1  
    D .14 .11 .15  18  
    Other .30 .00 .00 -. 44  

32 .31 .49 .46 A .14 .11 .20 -. 5  
    B .17 .05 .15  11  
    C .31 .16 .65  46 * 
    D .14 .05 .00 -. 12  
    Other .23 .00 .00 -. 47  

33 .27 .50 .47 A .17 .05 .20 -. 1  
    B .27 .00 .50  47 * 
    C .21 .16 .30  12  
    D .10 .16 .00 -. 18  
    Other .24 .00 .00 -. 47  

34 .26 .55 .54 A .26 .00 .55  54 * 
    B .23 .21 .25 -. 3  
    C .19 .26 .05 -. 19  
    D .16 .16 .15 -. 6  
    Other .17 .00 .00 -. 34  

35 .19 .40 .41 A .21 .11 .35  29  
    B .19 .00 .40  41 * 
    C .11 .00 .20  1  
    D .19 .05 .00 -. 11  
    Other .30 .00 .00 -. 53  

36 .29 .60 .45 A .11 .00 .15  1  
    B .11 .05 .00 -. 8  
    C .26 .32 .25  3  
    D .29 .00 .60  45 * 
    Other .23 .00 .00 -. 46  

37 .30 .50 .42 A .21 .42 .05 -. 29  
    B .19 .21 .10 -. 13  
    C .30 .00 .50  42 * 
    D .13 .00 .30  28  
    Other .17 .00 .00 -. 32  

38 .26 .60 .53 A .09 .05 .10 -. 1  
    B .26 .05 .65  53 * 
    C .19 .21 .15 -. 15  
    D .24 .16 .10  2  
    Other .23 .00 .00 -. 42  

39 .37 .44 .33 A .14 .05 .05 -. 1  
    B .16 .05 .10  6  
    C .13 .05 .15 -. 1  
    D .37 .26 .70  33 * 
    Other .20 .00 .00 -. 44  

40 .11 .25 .33 A .19 .16 .15 -. 3  
    B .20 .05 .20  14  
    C .27 .32 .40  3  
    D .11 .00 .25  33 * 
    Other .23 .00 .00 -. 39  

41 .29 .50 .55 A .29 .05 .55  55 * 
    B .19 .11 .25 -. 4  
    C .23 .26 .05 -. 22  
    D .03 .00 .10  18  
    Other .27 .00 .00 -. 39  

42 .16 .40 .72 A .19 .32 .20 -. 17  
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    B .26 .05 .10 -. 7  
    C .16 .00 .40  72 * 
    D .19 .11 .30  2  
    Other .21 .00 .00 -. 42  

43 .24 .45 .50 A .19 .11 .20 -. 0  
    B .26 .26 .25 -. 4  
    C .24 .00 .45  50 * 
    D .10 .00 .10  2  
    Other .21 .00 .00 -. 49  

44 .19 .30 .39 A .17 .21 .25 -. 12  
    B .24 .16 .25  11  
    C .19 .00 .30  39 * 
    D .17 .05 .20  9  
    Other .23 .00 .00 -. 44  

45 .17 .30 .43 A .26 .11 .25  3  
    B .13 .16 .10 -. 9  
    C .21 .11 .30  12  

    D .17 .05 .35  43 * 
    Other .23 .00 .00 -. 46  

46 .33 .55 .32 A .10 .05 .05 -. 6  
    B .33 .00 .55  32 * 
    C .26 .37 .25  3  
    D .16 .16 .15 -. 2  
    Other .16 .00 .00 -. 38  

47 .24 .65 .56 A .20 .21 .10 -. 15  
    B .24 .00 .65  56 * 
    C .19 .11 .20  9  
    D .19 .21 .05 -. 17  
    Other .19 .00 .00 -. 39  

48 .26 .35 .36 A .20 .26 .25 -. 1  
    B .16 .00 .10  1  
    C .26 .00 .35  36 * 
    D .19 .21 .30  2  
    Other .20 .00 .00 -. 40  

49 .31 .35 .34 A .20 .11 .35  13  
    B .31 .05 .40  34 * 
    C .11 .26 .05 -. 26  
    D .20 .11 .20  4  
    Other .17 .00 .00 -. 38  

50 .23 .29 .41 A .23 .16 .45  41 * 
    B .16 .05 .25  17  
    C .23 .11 .25 -. 3  
    D .16 .16 .05 -. 13  
    Other .23 .00 .00 -. 42  

51 .34 .55 .45 A .11 .16 .15 -. 10  
    B .10 .05 .10  6  
    C .24 .21 .15 -. 8  
    D .34 .05 .60  45 * 
    Other .20 .00 .00 -. 43  

52 .29 .60 .39 A .23 .37 .25  0  
    B .10 .05 .10  7  
    C .29 .00 .60  39 * 
    D .16 .05 .05 -. 7  
    Other .23 .00 .00 -. 41  

53 .19 .45 .49 A .19 .16 .25 -. 0  
    B .23 .16 .10 -. 9  
    C .19 .00 .45  49 * 
    D .21 .21 .20  1  
    Other .19 .00 .00 -. 40  

54 .34 .65 .54 A .17 .16 .10 -. 13  
    B .34 .00 .65  54 * 
    C .17 .26 .10 -. 9  
    D .11 .00 .15  3  
    Other .20 .00 .00 -. 46  

55 .24 .50 .56 A .23 .16 .20 -. 6  
    B .24 .05 .55  56 * 
    C .07 .00 .15  15  
    D .21 .16 .10 -. 11  
    Other .24 .00 .00 -. 48  

56 .14 .20 .39 A .21 .00 .35  15  
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    B .27 .53 .10 -. 34  
    C .23 .21 .35  9  
    D .14 .00 .20  39 * 
    Other .14 .00 .00 -. 25  

57 .26 .55 .53 A .09 .16 .00 -. 17  
    B .34 .11 .35  2  
    C .26 .00 .55  53 * 
    D .06 .00 .05  7  
    Other .26 .00 .00 -. 48  

58 .30 .65 .51 A .30 .00 .65  51 * 
    B .17 .21 .20 -. 8  
    C .14 .11 .10 -. 2  
    D .17 .21 .05 -. 11  
    Other .21 .00 .00 -. 38  

59 .24 .55 .56 A .24 .00 .55  56 * 
    B .14 .16 .05 -. 10  
    C .24 .21 .30  1  
    D .16 .00 .10 -. 2  
    Other .21 .00 .00 -. 49  

60 .20 .29 .52 A .17 .00 .35  6  
    B .26 .00 .20  9  
    C .14 .26 .05 -. 18  
    D .20 .11 .40  52 * 
    Other .23 .00 .00 -. 48  

61 .19 .25 .49 A .27 .05 .55  20  
    B .24 .11 .15 -. 9  
    C .19 .05 .30  49 * 
    D .06 .21 .00 -. 27  
    Other .24 .00 .00 -. 42  

62 .21 .45 .52 A .21 .11 .10 -. 13  
    B .16 .11 .10  3  
    C .17 .11 .30  4  
    D .21 .00 .45  52 * 
    Other .24 .00 .00 -. 44  

63 .30 .75 .54 A .13 .05 .10  5  
    B .30 .00 .75  54 * 
    C .20 .05 .15  2  
    D .10 .16 .00 -. 13  
    Other .27 .00 .00 -. 53  

64 .27 .55 .52 A .29 .21 .30 -. 11  
    B .19 .26 .00 -. 24  
    C .27 .05 .60  52 * 
    D .16 .26 .10 -. 6  
    Other .10 .00 .00 -. 24  

65 .27 .44 .46 A .24 .26 .30  2  
    B .19 .16 .05 -. 17  
    C .09 .05 .05 -. 7  
    D .27 .11 .55  46 * 
    Other .21 .00 .00 -. 31  

66 .29 .60 .62 A .13 .11 .15 -. 4  
    B .19 .16 .05 -. 16  
    C .19 .16 .15 -. 10  
    D .29 .05 .65  62 * 
    Other .21 .00 .00 -. 40  

67 .29 .39 .41 A .29 .11 .50  41 * 
    B .17 .16 .35  11  
    C .16 .05 .00 -. 8  
    D .13 .00 .15  3  
    Other .26 .00 .00 -. 48  

68 .37 .70 .53 A .13 .11 .00 -. 14  
    B .11 .16 .05 -. 13  
    C .21 .26 .25 -. 7  
    D .37 .00 .70  53 * 
    Other .17 .00 .00 -. 37  

69 .26 .40 .45 A .11 .05 .10  9  
    B .23 .32 .30 -. 12  
    C .26 .00 .40  45 * 
    D .19 .16 .15 -. 10  
    Other .21 .00 .00 -. 33  

70 .14 .25 .49 A .16 .05 .30  5  
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    B .26 .16 .20 -. 0  
    C .21 .16 .20 -. 1  
    D .14 .05 .30  49 * 
    Other .23 .00 .00 -. 44  

71 .23 .29 .50 A .23 .11 .40  50 * 
    B .19 .11 .20 -. 0  
    C .21 .16 .15 -. 4  
    D .16 .00 .25  3  
    Other .21 .00 .00 -. 49  

72 .13 .30 .37 A .10 .11 .05 -. 10  
    B .34 .26 .40 -. 2  
    C .21 .11 .20  15  
    D .13 .00 .30  37 * 
    Other .21 .00 .00 -. 36  

73 .26 .50 .50 A .21 .05 .25  11  
    B .07 .05 .05 -. 3  
    C .19 .21 .15 -. 11  
    D .26 .05 .55  50 * 
    Other .27 .00 .00 -. 48  

74 .26 .45 .51 A .26 .00 .45  51 * 
    B .19 .26 .10 -. 19  
    C .23 .21 .20 -. 8  
    D .13 .05 .15  1  
    Other .20 .00 .00 -. 29  

75 .29 .50 .50 A .16 .05 .10  5  
    B .10 .05 .05 -. 7  
    C .19 .16 .30 -. 5  
    D .29 .00 .50  50 * 
    Other .27 .00 .00 -. 46  

76 .23 .55 .52 A .17 .16 .10  7  
    B .23 .16 .20 -. 11  
    C .19 .26 .15 -. 14  
    D .23 .00 .55  52 * 
    Other .19 .00 .00 -. 37  

77 .20 .24 .38 A .20 .11 .35  38 * 
    B .19 .11 .25  15  
    C .19 .05 .25  4  
    D .17 .16 .15 -. 12  
    Other .26 .00 .00 -. 43  

78 .21 .20 .30 A .17 .00 .30  25  
    B .20 .11 .25  6  
    C .17 .16 .20 -. 7  
    D .21 .05 .25  30 * 
    Other .24 .00 .00 -. 51  

79 .33 .55 .51 A .16 .32 .05 -. 22  
    B .16 .11 .15 -. 5  
    C .33 .05 .60  51 * 
    D .11 .05 .15  1  
    Other .24 .00 .00 -. 33  

80 .24 .40 .46 A .24 .05 .45  46 * 
    B .13 .05 .20  17  
    C .30 .32 .30 -. 16  
    D .13 .05 .05 -. 5  
    Other .20 .00 .00 -. 40  

81 .23 .34 .46 A .23 .11 .45  46 * 
    B .21 .11 .25  10  
    C .19 .00 .15 -. 2  
    D .11 .05 .15 -. 1  
    Other .26 .00 .00 -. 51  

82 .24 .40 .40 A .26 .32 .30 -. 4  
    B .24 .00 .40  40 * 
    C .19 .16 .25  7  
    D .20 .32 .05 -. 24  
    Other .11 .00 .00 -. 25  

83 .16 .35 .41 A .16 .00 .35  41 * 
    B .17 .11 .30  18  
    C .21 .26 .25 -. 18  
    D .30 .26 .10 -. 8  
    Other .16 .00 .00 -. 31  

84 .21 .35 .54 A .21 .11 .20 -. 1  
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    B .11 .05 .10  1  
    C .17 .05 .35  4  
    D .21 .00 .35  54 * 
    Other .29 .00 .00 -. 51  

 
KELİME BAŞARI TESTİ 2 

Test  Madde Mad. Ay.Ed. Mad.- Top. Test  Prop. Endorsing Nokta  

Mad. Güçlüğü Geçerlilik Korelasyonu Şıklar Top. Düşük Yüksek Çiftseri C 
1 .16 .38 .45 A .24 .16 .24 .04  
    B .29 .16 .24 -.00  
    C .16 .00 .38 .45 * 
    D .10 .05 .14 .06  
    Other .21 .00 .00 -.48  

2 .27 .57 .49 A .27 .05 .62 .49 * 
    B .11 .05 .00 -.11  
    C .23 .21 .33 .00  
    D .17 .11 .05 -.01  
    Other .21 .00 .00 -.43  

3 .26 .62 .53 A .10 .11 .14 .06  
    B .23 .05 .24 .05  
    C .16 .21 .00 -.20  
    D .26 .00 .62 .53 * 
    Other .26 .00 .00 -.45  

4 .21 .28 .48 A .27 .16 .29 .04  
    B .21 .11 .38 .48 * 
    C .14 .00 .19 .03  
    D .17 .21 .14 -.16  
    Other .20 .00 .00 -.41  

5 .30 .57 .64 A .19 .26 .19 -.16  
    B .16 .11 .14 -.09  
    C .16 .16 .10 -.12  
    D .30 .00 .57 .64 * 
    Other .20 .00 .00 -.38  

6 .24 .47 .55 A .17 .11 .29 .02  
    B .16 .11 .05 -.06  
    C .19 .16 .14 -.09  
    D .24 .05 .52 .55 * 
    Other .24 .00 .00 -.44  

7 .27 .47 .52 A .20 .11 .19 -.04  
    B .26 .16 .19 -.06  
    C .03 .00 .05 .01  
    D .27 .11 .57 .52 * 
    Other .24 .00 .00 -.44  

8 .36 .71 .59 A .17 .05 .10 -.01  
    B .20 .26 .14 -.16  
    C .36 .00 .71 .59 * 
    D .07 .11 .05 -.13  
    Other .20 .00 .00 -.45  

9 .24 .48 .57 A .20 .26 .14 -.17  
    B .24 .00 .48 .57 * 
    C .11 .00 .14 .03  
    D .16 .00 .24 .12  
    Other .29 .00 .00 -.51  

10 .30 .62 .61 A .30 .00 .62 .61 * 
    B .16 .11 .14 -.08  
    C .11 .16 .10 -.13  
    D .14 .11 .10 -.05  
    Other .29 .00 .00 -.43  

11 .27 .57 .62 A .27 .00 .57 .62 * 
    B .26 .16 .29 -.08  
    C .19 .26 .05 -.18  
    D .07 .05 .10 -.04  
    Other .21 .00 .00 -.40  

12 .33 .71 .57 A .24 .26 .19 -.12  
    B .33 .00 .71 .57 * 
    C .14 .11 .10 -.05  
    D .09 .16 .00 -.18  
    Other .20 .00 .00 -.37  

13 .13 .33 .33 A .26 .26 .14 -.13  
    B .19 .00 .29 .16  
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    C .17 .05 .24 .26  
    D .13 .00 .33 .33 * 
    Other .26 .00 .00 -.49  

14 .21 .33 .34 A .21 .00 .33 .34 * 
    B .10 .05 .14 -.03  
    C .36 .26 .43 .10  
    D .07 .00 .10 .10  
    Other .26 .00 .00 -.47  

15 .33 .47 .41 A .33 .11 .57 .41 * 
    B .13 .05 .14 .05  
    C .10 .16 .10 -.15  
    D .21 .16 .19 .01  
    Other .23 .00 .00 -.40  

16 .27 .41 .42 A .27 .16 .57 .42 * 
    B .13 .00 .14 .07  
    C .14 .05 .14 .10  
    D .19 .16 .14 -.09  
    Other .27 .00 .00 -.47  

17 .24 .37 .48 A .20 .16 .24 -.01  
    B .21 .21 .10 -.17  
    C .17 .16 .19 -.00  
    D .24 .11 .48 .48 * 
    Other .17 .00 .00 -.34  

18 .27 .43 .45 A .19 .11 .24 .04  
    B .27 .00 .43 .45 * 
    C .21 .11 .29 .07  
    D .10 .05 .05 -.08  
    Other .23 .00 .00 -.53  

19 .21 .33 .44 A .24 .16 .29 .06  
    B .21 .00 .33 .44 * 
    C .24 .21 .29 -.06  
    D .10 .11 .10 -.07  
    Other .20 .00 .00 -.40  

20 .29 .57 .50 A .13 .11 .10 .01  
    B .16 .21 .14 -.13  
    C .29 .00 .57 .50 * 
    D .14 .16 .19 -.00  
    Other .29 .00 .00 -.40  

21 .23 .43 .46 A .17 .16 .19 .02  
    B .23 .00 .43 .46 * 
    C .21 .21 .14 -.11  
    D .14 .00 .24 .14  
    Other .24 .00 .00 -.48  

22 .19 .33 .43 A .11 .11 .19 .07  
    B .31 .32 .33 -.06  
    C .20 .11 .10 -.08  
    D .19 .05 .38 .43 * 
    Other .19 .00 .00 -.34  

23 .19 .38 .48 A .30 .26 .29 -.13  
    B .10 .05 .10 .06  
    C .20 .16 .24 .05  
    D .19 .00 .38 .48 * 
    Other .21 .00 .00 -.40  

24 .31 .62 .50 A .24 .16 .19 -.02  
    B .31 .00 .62 .50 * 
    C .11 .05 .14 .04  
    D .11 .16 .05 -.14  
    Other .21 .00 .00 -.47  

25 .24 .43 .53 A .24 .11 .29 .08  
    B .14 .05 .14 -.04  
    C .24 .00 .43 .53 * 
    D .10 .00 .14 .04  
    Other .27 .00 .00 -.59  

26 .21 .33 .41 A .13 .11 .10 -.04  
    B .21 .00 .33 .41 * 
    C .17 .11 .24 .10  
    D .21 .16 .33 .02  
    Other .27 .00 .00 -.46  

27 .19 .38 .45 A .24 .11 .24 .01  
    B .19 .05 .24 .02  
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    C .10 .11 .14 .14  
    D .19 .00 .38 .45 * 
    Other .29 .00 .00 -.50  

28 .16 .23 .44 A .17 .11 .29 .14  
    B .23 .05 .24 .08  
    C .16 .11 .33 .44 * 
    D .17 .11 .14 -.10  
    Other .27 .00 .00 -.47  

29 .26 .43 .55 A .17 .26 .14 -.17  
    B .11 .05 .14 -.00  
    C .26 .00 .43 .55 * 
    D .14 .05 .29 .09  
    Other .31 .00 .00 -.46  

30 .29 .37 .45 A .10 .00 .24 .09  
    B .29 .11 .48 .45 * 
    C .17 .05 .10 -.03  
    D .20 .11 .19 .03  
    Other .24 .00 .00 -.55  

31 .10 .19 .39 A .23 .16 .10 -.12  
    B .14 .16 .19 .04  
    C .29 .05 .52 .27  
    D .10 .00 .19 .39 * 
    Other .24 .00 .00 -.47  

32 .23 .52 .56 A .23 .26 .29 .01  
    B .23 .00 .52 .56 * 
    C .11 .00 .05 -.05  
    D .23 .21 .14 -.13  
    Other .20 .00 .00 -.41  

33 .21 .43 .51 A .20 .16 .24 -.06  
    B .16 .16 .19 .06  
    C .20 .16 .14 -.11  
    D .21 .00 .43 .51 * 
    Other .23 .00 .00 -.39  

34 .31 .47 .52 A .14 .11 .10 -.11  
    B .31 .11 .57 .52 * 
    C .19 .21 .19 -.11  
    D .14 .16 .14 -.08  
    Other .21 .00 .00 -.33  

35 .24 .42 .55 A .16 .16 .19 -.02  
    B .24 .11 .52 .55 * 
    C .20 .16 .14 -.11  
    D .19 .11 .14 -.07  
    Other .21 .00 .00 -.38  

36 .23 .33 .36 A .23 .00 .33 .36 * 
    B .16 .11 .19 -.06  
    C .19 .16 .24 -.02  
    D .21 .21 .19 .05  
    Other .21 .00 .00 -.35  

37 .21 .33 .41 A .23 .16 .14 -.11  
    B .21 .05 .38 .41 * 
    C .11 .00 .19 .20  
    D .23 .26 .29 -.03  
    Other .21 .00 .00 -.42  

38 .16 .33 .44 A .16 .05 .38 .44 * 
    B .27 .05 .29 .03  
    C .24 .16 .29 .14  
    D .09 .11 .05 -.12  
    Other .24 .00 .00 -.48  

39 .37 .51 .53 A .13 .16 .10 -.14  
    B .17 .05 .14 .00  
    C .37 .11 .62 .53 * 
    D .10 .11 .14 -.11  
    Other .23 .00 .00 -.42  

40 .21 .52 .49 A .14 .16 .00 -.19  
    B .21 .05 .38 .27  
    C .21 .00 .52 .49 * 
    D .19 .16 .10 -.11  
    Other .24 .00 .00 -.47  

41 .31 .52 .53 A .13 .16 .14 -.08  
    B .16 .05 .14 .02  
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    C .16 .16 .19 -.09  
    D .31 .00 .52 .53 * 
    Other .24 .00 .00 -.45  

42 .16 .24 .35 A .17 .05 .29 .13  
    B .23 .16 .33 .16  
    C .21 .21 .14 -.14  
    D .16 .00 .24 .35 * 
    Other .23 .00 .00 -.43  

43 .26 .48 .48 A .26 .00 .48 .48 * 
    B .19 .16 .10 -.15  
    C .17 .11 .19 .09  
    D .17 .16 .24 .00  
    Other .21 .00 .00 -.45  

44 .21 .52 .48 A .14 .05 .14 .06  
    B .21 .11 .29 .03  
    C .21 .00 .52 .48 * 
    D .16 .21 .05 -.10  
    Other .27 .00 .00 -.45  

45 .26 .17 .23 A .13 .00 .33 .32 ?? 
    B .27 .11 .24 .05  

Cevap Anahtarını Kontrol edin, "C" daha iyi çalışıyor. 
C .26 .21 .38 .23 * 
D .16 .21 .05 -.20  

    Other .19 .00 .00 -.39  

46 .21 .52 .41 A .21 .00 .52 .41 * 
    B .19 .05 .10 -.04  
    C .24 .32 .19 .03  
    D .13 .00 .19 .08  
    Other .23 .00 .00 -.47  

47 .26 .47 .49 A .17 .16 .19 -.03  
    B .13 .21 .10 -.10  
    C .20 .00 .14 .02  
    D .26 .11 .57 .49 * 
    Other .24 .00 .00 -.41  

48 .29 .71 .53 A .07 .11 .00 -.17  
    B .29 .00 .71 .53 * 
    C .21 .16 .19 .04  
    D .16 .05 .05 -.01  
    Other .27 .00 .00 -.47  

49 .31 .52 .50 A .20 .11 .24 .04  
    B .31 .00 .52 .50 * 
    C .17 .16 .10 -.09  
    D .16 .21 .14 -.17  
    Other .16 .00 .00 -.43  

50 .21 .52 .45 A .21 .00 .52 .45 * 
    B .14 .21 .10 -.15  
    C .21 .16 .14 -.07  
    D .23 .11 .24 .15  
    Other .20 .00 .00 -.41  

51 .36 .66 .58 A .36 .05 .71 .58 * 
    B .14 .00 .10 .01  
    C .17 .21 .19 -.16  
    D .11 .11 .00 -.11  
    Other .21 .00 .00 -.46  

52 .31 .62 .52 A .13 .16 .14 .03  
    B .23 .21 .14 -.16  
    C .31 .00 .62 .52 * 
    D .16 .21 .10 -.14  
    Other .17 .00 .00 -.35  

53 .14 .29 .32 A .21 .05 .29 .18  
    B .21 .16 .29 .06  
    C .14 .00 .29 .32 * 
    D .19 .16 .14 -.03  
    Other .24 .00 .00 -.46  

54 .30 .52 .49 A .11 .05 .19 .03  
    B .30 .00 .52 .49 * 
    C .13 .16 .05 -.15  
    D .24 .32 .24 -.04  
    Other .21 .00 .00 -.41  

55 .17 .33 .36 A .17 .00 .33 .36 * 
    B .34 .21 .38 .00  
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    C .16 .05 .19 .14  
    D .16 .32 .10 -.15  
    Other .17 .00 .00 -.35  

56 .27 .43 .38 A .16 .11 .19 .04  
    B .27 .00 .43 .38 * 
    C .20 .05 .24 .16  
    D .11 .16 .14 -.09  
    Other .26 .00 .00 -.50  

57 .14 .19 .35 A .14 .05 .24 .09  
    B .31 .32 .24 -.12  
    C .14 .00 .19 .35 * 
    D .17 .00 .33 .28  
    Other .23 .00 .00 -.48  

58 .27 .42 .39 A .17 .32 .19 -.00  
    B .23 .16 .14 -.11  
    C .19 .11 .19 .00  
    D .27 .05 .48 .39 * 
    Other .14 .00 .00 -.36  

59 .31 .57 .50 A .13 .00 .10 -.04  
    B .20 .26 .24 .01  
    C .31 .00 .57 .50 * 
    D .11 .05 .10 -.01  
    Other .24 .00 .00 -.51  

60 .26 .42 .49 A .14 .11 .00 -.13  
    B .26 .05 .48 .49 * 
    C .23 .11 .29 .03  
    D .14 .11 .24 .07  
    Other .23 .00 .00 -.48  

61 .19 .33 .43 A .29 .26 .52 .15  
    B .17 .16 .05 -.13  
    C .19 .00 .33 .43 * 
    D .13 .11 .10 -.06  
    Other .23 .00 .00 -.39  

62 .19 .29 .34 A .21 .11 .24 .02  
    B .19 .00 .29 .34 * 
    C .21 .16 .19 -.03  
    D .16 .16 .29 .15  
    Other .23 .00 .00 -.42  

63 .37 .76 .56 A .37 .00 .76 .56 * 
    B .04 .00 .10 .07  
    C .21 .42 .05 -.26  
    D .13 .05 .10 -.01  
    Other .24 .00 .00 -.40  

64 .16 .33 .43 A .16 .00 .33 .43 * 
    B .33 .26 .19 -.07  
    C .07 .00 .10 .14  
    D .19 .05 .38 .14  
    Other .26 .00 .00 -.49  

65 .23 .38 .56 A .13 .16 .10 -.14  
    B .23 .26 .29 -.12  
    C .16 .00 .19 .09  
    D .23 .05 .43 .56 * 
    Other .26 .00 .00 -.39  

66 .17 .29 .37 A .14 .05 .33 .16  
    B .17 .00 .29 .37 * 
    C .27 .26 .19 -.13  
    D .17 .16 .19 .09  
    Other .24 .00 .00 -.40  

67 .24 .48 .52 A .13 .16 .10 -.10  
    B .20 .21 .10 -.14  
    C .19 .00 .33 .18  
    D .24 .00 .48 .52 * 
    Other .24 .00 .00 -.47  

68 .20 .33 .46 A .17 .21 .29 -.03  
    B .23 .16 .14 -.07  
    C .20 .00 .33 .46 * 
    D .19 .16 .24 .02  
    Other .21 .00 .00 -.36  

69 .26 .48 .54 A .24 .26 .24 -.10  
    B .21 .16 .14 -.08  
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    C .16 .16 .14 -.09  
    D .26 .00 .48 .54 * 
    Other .13 .00 .00 -.38  

70 .26 .52 .49 A .17 .11 .24 -.00  
    B .26 .00 .52 .49 * 
    C .17 .21 .10 -.15  
    D .16 .11 .14 .06  
    Other .24 .00 .00 -.43  

71 .24 .38 .39 A .14 .11 .14 .01  
    B .24 .05 .43 .39 * 
    C .14 .11 .19 .06  
    D .24 .21 .24 -.04  
    Other .23 .00 .00 -.41  

72 .30 .62 .53 A .13 .00 .10 .16  
    B .14 .16 .14 -.13  
    C .20 .26 .14 -.17  
    D .30 .00 .62 .53 * 
    Other .23 .00 .00 -.44  

73 .33 .62 .56 A .33 .00 .62 .56 * 
    B .20 .05 .29 .11  
    C .10 .16 .00 -.18  
    D .11 .05 .10 -.07  
    Other .26 .00 .00 -.53  

74 .27 .62 .50 A .19 .21 .10 -.11  
    B .13 .11 .10 -.07  
    C .27 .00 .62 .50 * 
    D .20 .11 .19 .07  
    Other .21 .00 .00 -.45  

75 .31 .57 .47 A .14 .16 .00 -.14  
    B .31 .05 .62 .47 * 
    C .20 .16 .19 -.04  
    D .14 .05 .19 .09  
    Other .20 .00 .00 -.46  

76 .30 .57 .51 A .14 .11 .10 -.05  
    B .16 .21 .05 -.17  
    C .20 .11 .24 .03  
    D .30 .05 .62 .51 * 
    Other .20 .00 .00 -.42  

77 .24 .52 .58 A .20 .11 .14 -.00  
    B .24 .00 .52 .58 * 
    C .21 .16 .19 -.09  
    D .16 .21 .14 -.12  
    Other .19 .00 .00 -.43  

78 .14 .23 .44 A .14 .11 .33 .44 * 
    B .21 .16 .33 .14  
    C .16 .00 .14 -.01  
    D .20 .11 .19 .00  
    Other .29 .00 .00 -.46  

79 .23 .48 .46 A .13 .05 .10 -.04  
    B .23 .00 .48 .46 * 
    C .27 .26 .29 -.01  
    D .20 .16 .14 -.06  
    Other .17 .00 .00 -.41  

80 .26 .52 .57 A .23 .26 .29 -.08  
    B .21 .16 .14 -.10  
    C .26 .00 .52 .57 * 
    D .11 .16 .05 -.15  
    Other .19 .00 .00 -.33  

81 .24 .52 .52 A .17 .16 .19 -.03  
    B .14 .11 .14 -.02  
    C .24 .05 .57 .52 * 
    D .19 .16 .10 -.08  
    Other .26 .00 .00 -.40  

82 .20 .28 .47 A .20 .05 .33 .47 * 
    B .21 .16 .19 -.05  
    C .19 .11 .19 .02  
    D .21 .16 .29 -.01  
    Other .19 .00 .00 -.43  

83 .20 .38 .50 A .20 .05 .24 .08  
    B .20 .00 .38 .50 * 
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    C .23 .16 .14 -.12  
    D .17 .26 .24 -.05  
    Other .20 .00 .00 -.41  

84 .19 .48 .50 A .11 .11 .14 .10  
    B .16 .05 .10 -.03  
    C .29 .11 .29 .03  
    D .19 .00 .48 .50 * 
    Other .26 .00 .00 -.52  

??? Kelimenin anlamı cümle içerisinde tek düşünüldüğünde a şıkkı da doğru ancak hedef kelimeden önce "ridiculus (komik) kelimesi 
kullanılmış ve "and" kelimesiyle hedef kelime birleştirilmiştir. Anlam uyuşmazlığı vardır. Cevap "c" dir. 

 
 

 
KELİME BAŞARI TESTİ 3 

Test  Madde Mad. Ay.Ed. Mad.- Top. Test  Prop. Endorsing Nokta  

Mad. Güçlüğü Geçerlilik Korelasyonu Şıklar Top. Düşük Yüksek Çiftseri C 
1 .13 .30 .53 A .09 .00 .09 -.06  
    B .34 .47 .26 -.15  
    C .20 .00 .35 .17  
    D .13 .00 .30 .53 * 
    Other .24 .00 .00 -.37  

2 .27 .57 .48 A .20 .11 .26 .05  
    B .27 .00 .57 .48 * 
    C .13 .11 .04 -.11  
    D .13 .11 .13 .03  
    Other .27 .00 .00 -.46  

3 .31 .56 .52 A .16 .21 .13 -.17  
    B .19 .21 .00 -.16  
    C .31 .05 .61 .52 * 
    D .13 .00 .22 .12  
    Other .21 .00 .00 -.38  

4 .21 .24 .48 A .30 .26 .30 -.11  
    B .20 .11 .30 .02  
    C .21 .11 .35 .48 * 
    D .10 .00 .04 -.02  
    Other .19 .00 .00 -.38  

5 .20 .39 .38 A .30 .21 .39 .12  
    B .20 .00 .39 .38 * 
    C .16 .16 .00 -.17  
    D .16 .21 .17 -.04  
    Other .19 .00 .00 -.34  

6 .33 .33 .47 A .24 .37 .22 -.18  
    B .11 .11 .13 -.04  
    C .33 .11 .43 .47 * 
    D .13 .05 .17 -.01  
    Other .19 .00 .00 -.33  

7 .24 .52 .57 A .24 .00 .52 .57 * 
    B .14 .00 .09 .06  
    C .23 .05 .26 .01  
    D .19 .32 .09 -.19  
    Other .20 .00 .00 -.48  

8 .29 .34 .46 A .29 .05 .39 .46 * 
    B .11 .16 .09 -.16  
    C .19 .16 .17 -.09  
    D .17 .11 .30 .12  
    Other .24 .00 .00 -.39  

9 .23 .35 .50 A .23 .00 .35 .50 * 
    B .17 .00 .30 .08  
    C .20 .21 .17 -.03  
    D .19 .16 .13 -.11  
    Other .21 .00 .00 -.46  

10 .29 .38 .50 A .13 .05 .26 .10  
    B .21 .16 .30 -.08  
    C .29 .05 .43 .50 * 
    D .11 .16 .00 -.17  
    Other .26 .00 .00 -.40  

11 .23 .24 .33 A .26 .21 .30 -.06  
    B .16 .16 .09 -.13  
    C .20 .11 .26 .16  
    D .23 .11 .35 .33 * 
    Other .16 .00 .00 -.36  

12 .30 .57 .53 A .30 .00 .57 .53 * 
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    B .13 .05 .09 -.02  
    C .20 .11 .22 -.03  
    D .14 .21 .09 -.08  
    Other .23 .00 .00 -.47  

13 .21 .30 .29 A .33 .21 .39 .16  
    B .21 .05 .35 .29 * 
    C .07 .00 .09 -.03  
    D .16 .00 .17 .07  
    Other .23 .00 .00 -.51  

14 .21 .47 .46 A .19 .11 .00 -.11  
    B .20 .11 .17 -.03  
    C .21 .05 .52 .46 * 
    D .20 .32 .26 .00  
    Other .20 .00 .00 -.34  

15 .27 .43 .54 A .16 .16 .09 -.16  
    B .14 .00 .22 .04  
    C .27 .05 .48 .54 * 
    D .27 .37 .22 -.17  
    Other .16 .00 .00 -.34  

16 .11 .22 .37 A .17 .05 .17 .07  
    B .16 .05 .17 .17  
    C .11 .00 .22 .37 * 
    D .29 .05 .43 .08  
    Other .27 .00 .00 -.55  

17 .34 .60 .52 A .11 .11 .09 -.06  
    B .20 .11 .17 .02  
    C .19 .37 .04 -.30  
    D .34 .05 .65 .52 * 
    Other .16 .00 .00 -.33  

18 .26 .48 .52 A .10 .11 .13 -.10  
    B .26 .00 .48 .52 * 
    C .27 .26 .22 -.05  
    D .17 .16 .13 -.09  
    Other .20 .00 .00 -.35  

19 .26 .52 .50 A .26 .00 .52 .50 * 
    B .20 .21 .09 -.16  
    C .10 .00 .22 .15  
    D .16 .00 .17 .09  
    Other .29 .00 .00 -.51  

20 .26 .52 .47 A .26 .00 .52 .47 * 
    B .20 .11 .22 .05  
    C .21 .11 .22 .04  
    D .09 .05 .04 -.06  
    Other .24 .00 .00 -.52  

21 .34 .65 .50 A .34 .00 .65 .50 * 
    B .13 .00 .00 -.05  
    C .21 .11 .26 .10  
    D .06 .00 .09 -.01  
    Other .26 .00 .00 -.59  

22 .13 .12 .44 A .23 .11 .17 -.08  
    B .17 .00 .30 .15  
    C .23 .05 .35 .14  
    D .13 .05 .17 .44 * 
    Other .24 .00 .00 -.53  

23 .23 .48 .47 A .23 .00 .48 .47 * 
    B .29 .21 .30 .02  
    C .16 .11 .17 .00  
    D .11 .11 .04 -.10  
    Other .21 .00 .00 -.43  

24 .10 .26 .46 A .37 .37 .43 .05  
    B .17 .11 .17 -.10  
    C .10 .00 .13 .14  
    D .10 .00 .26 .46 * 
    Other .26 .00 .00 -.38  

25 .34 .63 .53 A .16 .16 .09 -.05  
    B .34 .11 .74 .53 * 
    C .17 .11 .00 -.14  
    D .16 .21 .13 -.12  
    Other .17 .00 .00 -.37  

26 .26 .39 .42 A .26 .00 .39 .42 * 
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    B .07 .00 .04 -.01  
    C .21 .05 .39 .15  
    D .17 .05 .17 .08  
    Other .29 .00 .00 -.60  

27 .31 .43 .48 A .31 .05 .48 .48 * 
    B .14 .05 .13 -.01  
    C .13 .26 .04 -.18  
    D .20 .11 .30 .02  
    Other .21 .00 .00 -.41  

28 .30 .48 .43 A .14 .16 .09 -.09  
    B .11 .05 .09 -.02  
    C .30 .00 .48 .43 * 
    D .20 .00 .35 .18  
    Other .24 .00 .00 -.53  

29 .39 .74 .51 A .11 .16 .09 -.05  
    B .14 .11 .04 -.14  
    C .39 .00 .74 .51 * 
    D .11 .05 .13 .05  
    Other .24 .00 .00 -.47  

30 .23 .48 .54 A .16 .11 .13 -.02  
    B .24 .26 .13 -.11  
    C .19 .21 .22 -.10  
    D .23 .00 .48 .54 * 
    Other .19 .00 .00 -.35  

31 .23 .43 .43 A .23 .00 .43 .43 * 
    B .13 .05 .17 .20  
    C .29 .16 .17 -.13  
    D .16 .32 .17 -.14  
    Other .20 .00 .00 -.36  

32 .13 .21 .47 A .29 .26 .39 -.03  
    B .30 .26 .26 -.06  
    C .13 .05 .26 .47 * 
    D .10 .05 .04 -.03  
    Other .19 .00 .00 -.28  

33 .20 .35 .44 A .17 .11 .13 .05  
    B .16 .21 .30 .03  
    C .24 .05 .22 -.01  
    D .20 .00 .35 .44 * 
    Other .23 .00 .00 -.48  

34 .33 .42 .52 A .11 .00 .17 .04  
    B .16 .05 .17 .00  
    C .16 .16 .09 -.16  
    D .33 .11 .52 .52 * 
    Other .24 .00 .00 -.46  

35 .21 .52 .49 A .14 .05 .22 .06  
    B .21 .00 .52 .49 * 
    C .19 .05 .17 .08  
    D .14 .11 .04 -.08  
    Other .31 .00 .00 -.48  

36 .21 .35 .47 A .21 .00 .35 .47 * 
    B .11 .05 .17 -.00  
    C .16 .00 .13 -.01  
    D .19 .05 .35 .18  
    Other .33 .00 .00 -.56  

37 .21 .48 .49 A .19 .16 .09 -.12  
    B .19 .16 .17 .08  
    C .21 .00 .48 .49 * 
    D .17 .11 .26 -.07  
    Other .24 .00 .00 -.38  

38 .17 .24 .35 A .10 .00 .09 .12  
    B .17 .11 .35 .35 * 
    C .30 .21 .17 -.14  
    D .23 .21 .35 .09  
    Other .20 .00 .00 -.35  

39 .30 .57 .55 A .30 .00 .57 .55 * 
    B .24 .11 .17 -.09  
    C .24 .42 .17 -.24  
    D .07 .05 .09 .01  
    Other .14 .00 .00 -.33  

40 .16 .39 .50 A .17 .11 .26 .02  
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    B .20 .16 .17 .03  
    C .21 .11 .09 -.04  
    D .16 .00 .39 .50 * 
    Other .26 .00 .00 -.42  

41 .26 .48 .50 A .11 .00 .17 .15  
    B .19 .05 .13 -.04  
    C .26 .00 .48 .50 * 
    D .23 .32 .22 -.12  
    Other .21 .00 .00 -.48  

42 .26 .29 .34 A .26 .11 .39 .34 * 
    B .14 .16 .13 -.15  
    C .14 .00 .13 -.01  
    D .21 .11 .30 .21  
    Other .24 .00 .00 -.42  

43 .19 .35 .41 A .19 .16 .22 -.03  
    B .31 .16 .26 .10  
    C .11 .11 .17 -.05  
    D .19 .00 .35 .41 * 
    Other .20 .00 .00 -.44  

44 .16 .43 .37 A .21 .21 .22 .17  
    B .23 .26 .13 -.13  
    C .17 .00 .17 .04  
    D .16 .00 .43 .37 * 
    Other .23 .00 .00 -.39  

45 .19 .24 .49 A .19 .11 .35 .49 * 
    B .19 .16 .09 -.10  
    C .20 .00 .26 .02  
    D .21 .11 .30 .09  
    Other .21 .00 .00 -.47  

46 .24 .52 .53 A .23 .26 .17 -.03  
    B .24 .00 .52 .53 * 
    C .16 .05 .26 .01  
    D .16 .21 .04 -.21  
    Other .21 .00 .00 -.35  

47 .39 .46 .41 A .11 .26 .04 -.27  
    B .14 .05 .22 .15  
    C .39 .11 .57 .41 * 
    D .11 .00 .13 -.00  
    Other .24 .00 .00 -.39  

48 .21 .43 .46 A .21 .05 .48 .46 * 
    B .26 .16 .26 -.01  
    C .16 .05 .13 .06  
    D .16 .11 .13 -.03  
    Other .21 .00 .00 -.48  

49 .21 .22 .40 A .11 .16 .22 -.03  
    B .27 .11 .30 .03  
    C .23 .21 .22 -.04  
    D .21 .00 .22 .40 * 
    Other .17 .00 .00 -.40  

50 .14 .39 .42 A .14 .05 .17 .04  
    B .14 .00 .39 .42 * 
    C .24 .05 .13 -.08  
    D .21 .21 .30 .19  
    Other .26 .00 .00 -.47  

51 .30 .32 .42 A .30 .16 .48 .42 * 
    B .17 .26 .13 -.17  
    C .23 .16 .22 -.06  
    D .13 .05 .13 .05  
    Other .17 .00 .00 -.32  

52 .31 .61 .61 A .13 .16 .09 -.13  
    B .24 .26 .13 -.18  
    C .31 .00 .61 .61 * 
    D .11 .05 .13 .00  
    Other .20 .00 .00 -.40  

53 .06 .17 .49 A .17 .00 .09 .02  
    B .30 .37 .35 .11  
    C .24 .00 .35 .06  
    D .06 .00 .17 .49 * 
    Other .23 .00 .00 -.47  

54 .24 .52 .48 A .06 .05 .04 -.06  
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    B .26 .21 .17 -.12  
    C .24 .00 .52 .48 * 
    D .16 .00 .22 .20  
    Other .29 .00 .00 -.48  

55 .17 .21 .34 A .17 .05 .26 .34 * 
    B .26 .11 .52 .24  
    C .19 .16 .13 -.09  
    D .19 .11 .09 -.05  
    Other .20 .00 .00 -.45  

56 .16 .25 .39 A .16 .05 .30 .39 * 
    B .11 .00 .26 .24  
    C .14 .00 .13 .07  
    D .29 .16 .30 -.01  
    Other .30 .00 .00 -.52  

57 .23 .34 .42 A .06 .05 .00 -.12  
    B .23 .05 .39 .42 * 
    C .19 .00 .30 .14  
    D .27 .32 .26 -.04  
    Other .26 .00 .00 -.42  

58 .13 .30 .42 A .16 .16 .04 -.15  
    B .26 .05 .35 .28  
    C .30 .42 .26 -.19  
    D .13 .00 .30 .42 * 
    Other .16 .00 .00 -.33  

59 .24 .48 .43 A .10 .05 .17 .12  
    B .19 .00 .17 .10  
    C .24 .00 .48 .43 * 
    D .19 .11 .17 -.01  
    Other .29 .00 .00 -.57  

60 .29 .28 .44 A .19 .05 .17 .03  
    B .14 .00 .22 .07  
    C .17 .16 .17 -.10  
    D .29 .16 .43 .44 * 
    Other .21 .00 .00 -.48  

61 .14 .22 .47 A .13 .05 .09 -.07  
    B .20 .16 .22 .01  
    C .14 .00 .22 .47 * 
    D .29 .11 .43 .11  
    Other .24 .00 .00 -.44  

62 .27 .57 .48 A .19 .21 .09 -.19  
    B .27 .00 .57 .48 * 
    C .27 .26 .17 -.13  
    D .13 .05 .17 .17  
    Other .14 .00 .00 -.40  

63 .23 .48 .54 A .21 .11 .13 -.07  
    B .23 .00 .48 .54 * 
    C .17 .00 .22 .10  
    D .17 .21 .17 -.10  
    Other .21 .00 .00 -.47  

64 .20 .26 .45 A .09 .00 .13 .02  
    B .27 .11 .35 -.01  
    C .20 .00 .26 .45 * 
    D .16 .11 .26 .16  
    Other .29 .00 .00 -.52  

65 .16 .35 .45 A .17 .16 .17 -.07  
    B .21 .16 .26 .04  
    C .23 .21 .22 -.01  
    D .16 .00 .35 .45 * 
    Other .23 .00 .00 -.36  

66 .30 .52 .48 A .30 .00 .52 .48 * 
    B .13 .00 .13 .11  
    C .21 .32 .17 -.18  
    D .14 .11 .13 -.03  
    Other .21 .00 .00 -.42  

67 .23 .39 .42 A .19 .05 .35 .09  
    B .13 .00 .09 .08  
    C .21 .21 .13 -.08  
    D .23 .00 .39 .42 * 
    Other .24 .00 .00 -.49  

68 .29 .48 .50 A .24 .32 .13 -.20  
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    B .29 .00 .48 .50 * 
    C .09 .16 .09 -.08  
    D .17 .00 .30 .12  
    Other .21 .00 .00 -.39  

69 .37 .65 .54 A .09 .11 .13 .05  
    B .37 .00 .65 .54 * 
    C .17 .16 .09 -.13  
    D .14 .11 .13 -.08  
    Other .23 .00 .00 -.47  

70 .30 .46 .49 A .20 .26 .13 -.15  
    B .30 .11 .57 .49 * 
    C .16 .05 .09 -.10  
    D .13 .05 .17 .09  
    Other .21 .00 .00 -.38  

71 .23 .34 .50 A .20 .21 .22 -.12  
    B .20 .05 .17 .02  
    C .23 .05 .39 .50 * 
    D .17 .21 .13 -.09  
    Other .20 .00 .00 -.34  

72 .24 .34 .45 A .20 .05 .35 .10  
    B .14 .05 .13 -.03  
    C .19 .37 .04 -.23  
    D .24 .05 .39 .45 * 
    Other .23 .00 .00 -.32  

73 .30 .28 .46 A .06 .05 .04 -.04  
    B .30 .16 .43 .46 * 
    C .14 .11 .17 -.03  
    D .20 .05 .26 -.02  
    Other .30 .00 .00 -.39  

74 .23 .38 .56 A .19 .16 .17 -.09  
    B .11 .05 .04 -.07  
    C .23 .16 .26 -.05  
    D .23 .05 .43 .56 * 
    Other .24 .00 .00 -.36  

75 .29 .34 .47 A .16 .16 .09 -.16  
    B .29 .05 .39 .47 * 
    C .10 .11 .09 -.05  
    D .21 .00 .43 .17  
    Other .24 .00 .00 -.48  

76 .21 .43 .46 A .21 .00 .43 .46 * 
    B .29 .32 .30 -.06  
    C .11 .00 .17 .01  
    D .13 .00 .09 .10  
    Other .26 .00 .00 -.46  

77 .26 .43 .51 A .13 .00 .13 .02  
    B .26 .00 .43 .51 * 
    C .17 .11 .22 .04  
    D .19 .16 .17 -.08  
    Other .26 .00 .00 -.48  

78 .17 .30 .51 A .29 .26 .43 .08  
    B .13 .05 .09 -.05  
    C .17 .00 .30 .51 * 
    D .14 .00 .13 .01  
    Other .27 .00 .00 -.48  

79 .26 .57 .56 A .26 .00 .57 .56 * 
    B .19 .00 .17 .02  
    C .11 .00 .13 .01  
    D .21 .26 .13 -.10  
    Other .23 .00 .00 -.51  

80 .29 .70 .57 A .11 .16 .13 -.05  
    B .20 .16 .04 -.07  
    C .29 .00 .70 .57 * 
    D .21 .16 .13 -.13  
    Other .19 .00 .00 -.41  

81 .23 .47 .50 A .14 .05 .17 .05  
    B .16 .05 .04 -.10  
    C .23 .21 .26 .00  
    D .23 .05 .52 .50 * 
    Other .24 .00 .00 -.44  

82 .17 .38 .55 A .17 .05 .43 .55 * 
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    B .16 .11 .13 -.01  
    C .24 .21 .13 -.14  
    D .24 .16 .26 .03  
    Other .19 .00 .00 -.40  

83 .16 .30 .35 A .13 .16 .09 -.09  
    B .26 .16 .30 .05  
    C .16 .00 .30 .35 * 
    D .29 .42 .26 -.07  
    Other .17 .00 .00 -.23  

84 .21 .43 .57 A .11 .05 .22 .01  
    B .21 .00 .43 .57 * 
    C .24 .11 .04 -.11  
    D .14 .00 .26 .15  
    Other .29 .00 .00 -.54  
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EK-20: Uygulama İzinleri 

 
Uygulamanın yapılmasına yönelik izin yazısı 
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TPAB-ÖG Ölçeğinin bu çalışmada kullanılmasına yönelik izin yazısı 
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