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PROJE ÇALIM AL ARI VE FEN OKURYAZARLIĞI
AYŞEGÜL KINIK,

FINDIKZADE EĞİTİM PARKI

Öğrenciler Fen bilgisini ve diğer konulan sadece sözel yolla iyi 
öğrenemezler. En iyi öğrenimi birinci elden deneyimlerle sağlarlar. 
Bunun anlamı, öğrencilerin bilimsel süreçleri fen öğrenmenin bir 
aracı olarak kullanmaları zorunluluğudur. Bu kapsamda 
öğretmenlerim ize önemli görevler düşmektedir. Yapılacak 
etkinliklerde proje çalışmaları etkin kullanıldığı takdirde, öğrencilerin 
gelişimlerindeki ilerleme gözle görülür şekilde artmaktadır Bu 
araştırmada fen bilgisi dersinde proje çalışmaları yapılarak öğrenciler 
gözlenmiş, araştırmanın problemini oluşturan, “Fen bilgisi dersinde 
proje çalışmalarının öğrencilerin bilim anlayışına ve bilimsel süreçleri 
algılamalarına etkisi var mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır. Yapılan 
bu araştırmada araştırılan konu, ilgili bireylerin bakış açılarından 
görebilmek ve bu bakış açılarını oluşturan sosyal yapı ve süreçleri 
ortaya koymayı amaçladığı için nitel araştırma kapsamına 
girmektedir. Yapılan araştırmada toplanan verilerden yola çıkılarak 
daha önceden bilinmeyen birtakım sonuçları birbiri ile ilişki içinde 
açıklayan bir modelleme çalışması yapılmıştır. Araştırmacı toplanan 
verilere göre araştırma sürecini biçimlendirmiş ve gerek araştırma 
deseninin oluşmasında gerekse toplanan verilerin analizinde 
tümevarıma dayalı bir yöntem izlemiştir. Yapılan nitel araştırmada 
veri toplama yöntemi olarak, “ Bilim nedir?” ölçeği, çalışmalar 
sırasında araştırmaya katılan öğrenciler ve araştırmacı tarafından 
oluşturulmuş yazılı dokümanlar ve gözlem çalışmaları kullanılmıştır. 
Araştırmada birincil veri kaynağı olarak kullanılan veri toplama 
aracı “ Bilim Nedir?” ölçeğidir. “ Bilim nedir?” ölçeğinden elde 
edilen veriler içerik analiz yöntemi kullanılarak uygun aşamalardan 
geçirilmiş ve bulgular elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen 
d iğer veriler ise bulguları desteklem ekte kullanılm ıştır.

BULUŞ YOLU İLE ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ BAŞARISI VE 
HATIRLAMA DÜZEYİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
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Bu çalışmanın amacı; İlköğretim Fen Bilgisi Dersinde Buluş Yolu 
ile Öğretim Yönteminin öğrenci başarısına ve hatırlama düzeyine 
etkisinin olup-olmadığını araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda 
öğrenci başarısını ve hatırlama düzeyini etkilediği düşünülen temel 
faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini, İstanbul 
İli Üsküdar ve Maltepe İlçelerindeki birer ilköğretim okulunun 
4.sınıfları, örneklemini ise bu iki ilköğretim okulunun 4. sınıflarında 
okuyan 160 öğrenci oluşturmaktadır. Okullardaki öğrenciler Kontrol 
ve Deney grubu olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Uygulamaya 
başlamadan önce her iki gruba da “ Maddenin Doğası” ünitesinin 
amaç ve davranışları dikkate alınarak hazırlanan test sorularıyla 
ön test uygulaması yapılmıştır. Kontrol grubunda ders geleneksel 
yöntemlerle, deney grubunda ise buluş yolu ile öğretim yöntemiyle 
işlenmiştir. Ünitenin bitiminde aynı sorularla son test uygulaması 
yapılarak Buluş Yoluyla Öğretim Yönteminin öğrenci başarısı 
üzerindeki etkisi somut olarak görülmeye çalışılmıştır. Yöntem 
farklılığının hatırlama düzeyi üzerindeki etkisini görmek için ise 
son testten 8 hafta sonra (aynı sorularla) hatırlama testi 
uygulanmıştır. Bu araştırmada ortaya çıkan sonuca göre; Buluş 
Yoluyla Fen Bilgisi Öğretimj ile Geleneksel Fen Bilgisi Öğretimi 
arasında, Bujuş Yoluyla Öğretim lehine anlamlı bir farklılık 
bulunduğu ve buluş yolu ile öğretim yöntemiyle öğrenilen bilgilerin 
daha kalıcı olduğu bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Buluş Yolu 
İle Ö ğretim , İlköğretim , Fen B ilg is i, Başarı, Fiatırlama
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