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ÖZET
itim toplum ya am n önemli ve vazgeçilmez bir parças r. Toplumlar n ald klar e itim düzeyi ile
geli mi lik seviyeleri aras nda do rusal bir ili ki bulunmaktad r. Bu nedenle toplumsal geli imin sa lanmas nda
insanlara sunulan e itim hizmetlerinin kalitesi oldukça önemlidir. Son y llarda insan hayat n her alan na girmi
olan teknolojik unsurlar e itim ortam nda da kullan lmaya ba lanm r. Özellikle bilgisayar destekli ö retim
materyallerinin e itim ortam nda kullan
n giderek yayg nla
görülmektedir. Literatürde yer alan
ara rmalarda e itim ortam nda bilgisayar deste inden yararlanman n ö rencilerin ders ba ar lar artt rd ,
ders motivasyonlar
ve derse yönelik tutumlar
geli tirdi i, ö renilen bilgilerin kal
artt rd
belirlenmi tir. Bilgisayar destekli ö retim materyalleri fen bilgisi ö retiminde de s kl kla kullan lmaktad r. Di er
derslerde oldu u gibi fen bilgisi derslerinde de bilgisayar kullan
n ö renci ba ar üzerinde olumlu katk lar
oldu u belirtilmektedir. Literatürde yer alan ara rma bulgular da bu görü ü desteklemektedir. Yap lan bu
ara rmada da fen bilgisi derslerinde bilgisayar destekli ö retim materyallerinin ö renci ba ar
üzerine
etkilerinin de erlendirilmesi amaçlanm r.
Anahtar kelimeler: Bilgisayar destekli ö retim, fen e itimi, ö renci ba ar

ABSTRACT
Education is an important and indispensable part of community life. There is a linear relationship between the
development levels of society and the level of education they receive.Therefore, the quality of education services
offered to people in the provision of social development is very important. Technological elements which
entered into every part of human life in recent years has been used in the training of education department as
well . In particular, it is seen that the increasingly widespread use of computer-assisted instructional materials in
training education. In some of the researches of literature t has been found out that the use of the computer
support field research courses increase the academic achievement of students in an educational environment,
improve their motivation and attitudes towards the course which is determined to increase the retention of
learned information. Also computer-aided instructional materials used commonly in science teaching. As in
other courses in science courses t is also noted that there is the positive impact of computer use on student
achievement. Findings located in the literature research also support this view. In this research t is aimed to
evaluate the effects on student achievements of science courses in computer-aided instructional materials.
Keywords: Computer-assisted education, science education, student achievement
JEL CODES: I2, I21

Teknolojik geli melerin ve bilgisayarlar n e itim ve ö retim faaliyetleri içerisinde oldukça
geni bir kullan m alan bulunmakta olup (Engin, Tösten & Kaya, 2010), e itimde bilgisayar
deste inin kullan lmas ö retim ihtiyaçlar n (Alakoç, 2003), e itim ve ö retim
uygulamalar nda yararlan lan materyallerin, yöntem, strateji ve tekniklerin de mesine zemin
haz rlam r (Özgen, Özbek & Çelik, 2006). E itim ortam nda bilgisayar deste i rapor
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haz rlama, ders sunumu yapma, ödev veya ara rma yapma gibi birçok amaçla hem s f
içinde hem de s f d nda kullan lmaktad r (Y ld m & Kaban, 2010). Bilgisayar n e itim ve
retim ortam nda kullan lmas bilimsel bilgiye daha h zl ula an ve bu süreçte
bilgisayarlardan yararlanabilen bireyler yeti tirilmesine katk sa lamaktad r (Do an, 2009).
Geleneksel ö retim yöntemi genellikle anlat m ve soru-cevap gibi klasik yöntemlerin ders
kitab ve yaz tahtas gibi ders araç-gereçleri kullan larak i lenmesini ifade etmektedir (Akda
& Tok, 2008). Son y llarda geleneksel ö retim yöntemlerine k yasla e itim ortam nda
uygulanan ö renme-ö retme faaliyetlerinde olumlu etkileri oldu u fark edilen bilgisayar
teknolojilerini etkili kullanmak e itimciler aç ndan oldukça önemli bir konu haline gelmi tir
(Karata , Alc & Karab k, 2015). Bu nedenle bilgisayar destekli e itimde ba ar n
yakalanmas için ö retmenlerin bilgisayar destekli e itime yönelik tutum ve alg lar oldukça
önemlidir (Kutluca & Ekici, 2010). Bilgisayar destekli e itimin amaçlar na uygun bir biçimde
gerçekle tirilmesine katk sa layan di er bir unsur e itim ortam n sahip oldu u fiziki
ortam n uygunlu udur. Bu kapsamda bilgisayar destekli e itimden yüksek verim elde
edebilmek için e itsel materyallerinin ve ö renme ortam n tasarlanmas nda titiz olunmal ,
itimde kullan lacak bilgisayar ve di er teknolojik materyaller e itime hizmet edebilecek
düzeyde organize edilmelidir (Y ld m & Kaban, 2010).
itim ortam nda fen ö retiminde de bilgisayar deste inden yararlan lmaktad r. Yap lan
ara rmalarda genellikle geleneksel ö retim yöntemleri ile k yasland
zaman bilgisayar
destekli e itimin ö renci ba ar
üzerine etkilerinin ele al nd
görülmektedir.
Ara rmalarda elde edilen bulgular de erlendirildi i zaman, yap lan ara rma bulgular fen
itiminde bilgisayar deste inin ö renci ba ar
olumlu yönde etkiledi ini göstermektedir
(Yenice ve ark., 2003; Köse, Ayas & Ta , 2003).
Literatürde yer alan ara rma bulgular ö rencilerin derslerde bilgisayar oyunlar na yönelik
pozitif tutum geli tirdiklerini göstermektedir (Çankaya & Karamete, 2008). Bunun yan nda
bilgisayar destekli ö retim yöntemlerinin ö renciler ve e itim ortam aç ndan birçok yarar
oldu u belirtilmektedir. Literatürde yer alan ara rmalarda bilgisayar destekli ö retimin
renciler ve e itim ortam na katk lar u ekilde s ralanm r;
renme ve ö retme süreçlerinde bilgisayar kullan
dönüt/düzeltme ve peki tireç
gibi ö retim ilkelerinin an nda uygulanmas na katk sa lamaktad r.
Bilgisayarlar ö rencilere herhangi bir s f veya arkada bask olmadan ö renme
imkân ve say z al rma yapma olana sa lamaktad r.
Baz bilgisayar yaz mlar ö retim ilkelerine uygun bir biçimde haz rlanmasa da
içerdi i, ses, renk ve animasyonlar ile ö renme ortam
e lenceli bir hale
getirebilmektedir. Bu durum ö rencilerin ilgili konular
ö renmelerini
kolayla rmaktad r.
Bilgisayar destekli e itim konusunda yeterli donan ma sahip olan ö retmenler
rencilere ö retim süreçlerinde daha fazla katk sa lamaktad r (Arslan, 2003).
Bilgisayar destekli ö retim ö rencilerin derslerdeki kavramlar daha iyi ö renmelerine
katk sa lamaktad r.
Bilgisayar destekli ö retim materyalleri ö rencilerin derse yönelik ilgilerinin artmas
desteklemektedir (Gürbüz, 2007).
Di er ö retim teknik ve materyalleri ile k yasland zaman bilgisayar destekli e itim
daha fazla görsel ve i itsel ö enin e itim alan nda etkin bir biçimde kullan lmas na
katk sa lamaktad r.
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Bilgisayar destekli e itim ö renim ortam n zenginle mesine katk sa lad
için
rencilerin ders ba ar
artt rmaktad r (Akçay ve ark., 2005).
Bilgisayarl e itim faaliyetleri deney yap lacak malzemenin yetersiz oldu u okullarda,
özellikle laboratuvar çal malar n kolayla
lmas na ve zenginle tirilmesine katk da
bulunmaktad r (Aycan ve ark., 2002).
Bilgisayarlar ö rencilerin istedikleri bilgiye kolayca ula malar
sa lamakta ve
bilgilerin her zaman ö rencilerin elinin alt nda olmas na katk sa lamaktad r.
itimde bilgisayar kullan
ezberci ö renim yönteminin ortadan kalkmas na katk
sa lamaktad r.
Bilgisayarla verilen e itimlerde konular ö rencilerin zekâ düzeylerine göre
tasarlanabilmektedir. Böylece farkl ö renme ve zekâ düzeyine sahip ö rencilerin
bilgisayarla e itimden yararlanmalar söz konusudur.
Özel haz rlanm
bilgisayar programlar ö rencilerin kelime da arc klar n
geli mesine katk sa lamaktad r.
Derslerde bilgisayar kullan
özellikle kendi ba na ders çal maktan ho lanan
rencilerin grup halinde ders çal malar na, dolay yla ö rencilerde payla m
kültürünün geli mesine katk sa lamaktad r (Engin ve ark., 2010).
Bilgisayar destekli ö retim yöntemleri ö rencilerin dersle etkile imlerini sa lamakta
ve ö rencilerin ö renme h zlar n belirlenmesine katk sa lamaktad r (Y ld m &
Kaban, 2010).
Literatürde yer alan bilgiler de erlendirildi i zaman e itimin her kademesinde bilgisayar
destekli ö retim materyallerinden yararlan lmas n ö rencilerin ders ba ar lar , derse
yönelik tutum ve motivasyonlar
artt rd
söylenebilir. Bilgisayar destekli ö retim
materyalleri fen bilgisi e itiminde de s kl kla kullan lmaktad r. Di er derslerde oldu u gibi
fen bilgisi derslerinde de bilgisayar destekli ö retim materyalleri kullan lmas ö rencilerin
ders ba ar lar , derse yönelik tutum ve motivasyonlar
artt rmaktad r. Yap lan bu
ara rmada da fen bilgisi e itiminde bilgisayar destekli ö retim materyallerinin ö renci
ba ar na, derse yönelik tutum ve motivasyon üzerine, ayr ca bilgi kal
na etkisinin
de erlendirilmesi amaçlanm r.
itimde Bilgisayar Kullan
Son y llarda modern toplum ya am nda meydana gelen de ikliklerin ve geli melerin
teknolojik alanda da görüldü ü bilinmektedir. Teknolojik alanda meydana gelen de imlere
insanlar n ayak uydurmas oldukça önemlidir. Teknolojik geli meler hayat n her alan nda
oldu u gibi e itim ortam nda da etkisini hissettirmektedir. Bu durum, e itim ve ö retim
ortam n teknolojik geli melere uygun olarak yap land lmas zorunlulu unu ortaya
karmaktad r (Fidan, 2012). E itim ortam nda kullan lan teknolojik araçlar n ba nda
bilgisayarlar gelmekte olup, bilgisayarlar e itim faaliyetlerinin i itsel ve görsel aç dan
sürdürülmesine katk sa lamaktad r (Engin, Tösten & Kaya, 2010). Bilgisayar destekli
retim ö rencilerin problem çözme, kritik dü ünme ve yarat
k becerilerinin geli imine
katk sa lamaktad r (Akçay ve ark., 2005).
itimde bir araç olarak kullan lan bilgisayarlar kendisine verilen birtak m komutlar
do rultusunda i leyen bir elektronik veri i leme arac olarak de erlendirilmektedir
Bilgisayarlar vas tas yla söz konusu veriler üzerinde kar la rma, aritmetik i lemler,
de erlendirme ya da yorumlar yap labilmekte, belirli yorumlar ve kararlar üretilmektedir.
itim ortam nda bilgisayarlara duyulan gereksinim artan bilgiyi artan ö renci say na tam
ve dengeli olarak ula rabilme, karma kla an içeri i kristalize ederek ö renciye
kazand rabilme, nitel ve nicel yönden ö retmen yetersizli i ve bireysel farkl klar gibi
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nedenlerden ortaya ç km r (Mercan ve ark., 2009). E itimde bilgisayar kullan
hem
renci hem ö renci ba ar hem de derslerin amaçlar na ula mas için oldukça önemli bir
yere sahiptir. Buna kar k bilgisayar destekli ö retimde ö rencilerin ders ba ar lar
etkileyen baz unsurlar bulunmaktad r. Bunlar n ba nda derste kullan lan bilgisayarl ö retim
modeli veya yaz m türü, ö retmenin etkinli i, ö rencilerin motivasyon düzeyleri, ö renciler
aras ndaki bireysel ö renme farkl klar , ö renci ve ders etkile imi, kullan lan ö retim
tekni inin niteli i ve kapsam gelmektedir (Ayçan ve ark., 2002). Bunun yan nda bilgisayar
kullan
n e itim ortam ndaki amaçlar na ula abilmesi için a
da belirtilen unsurlara göre
tasarlanmas gerekmektedir;
Öncelikli olarak ö rencilerin yeterli miktarda bilgisayar kullan m becerisinin
kazan lmas gereklidir.
Kullan lacak ö retim materyallerinin müfredata ve ö renci seviyesine uygun olmas
büyük önem arz etmektedir.
Bilgisayarl ö retim materyalleri belirli bir plan ve program dâhilinde kullan lmal r.
Dil ve kültür yozla mas n önlenmesi için kullan lacak olan bilgisayar yaz mlar n
Türkçe olmas oldukça önemlidir.
mla ve dilbilgisi kurallar na dikkat eden yaz mlar n kullan lmas na özen
gösterilmelidir.
Kullan lan programlar Milli E itim Bakanl
tavsiyeli olmal ya da ö retmenler
taraf ndan tasdik edilmi olmal r. Bu konuda kar la lan zorluklar özellikle
ilkö retim birinci kademede bulunan ö renciler aç ndan telafisi mümkün olmayan
sorunlar ortaya ç karabilir.
Bilgisayar ba ml
önlemek amac yla sosyal ve çevresel etkile imin devam
etmesine özen gösterilmelidir.
rencilerin sahip olduklar ders gereksinimlerini kar layacak, ö renciyi s kmayacak
programlar tercih edilmelidir.
rencilerin kelime da arc klar
artt rmak için zengin sözcüklü ifadelere yer
verilmelidir.
Haz rlanan programlar n zaman bak ndan s
olmamas na özen gösterilmelidir.
retmenin ders plan
ve donan
daha önce kontrol etmi ve haz rlam
olmal r.
Ortak kullan ma aç k bilgisayarlar n e it süreler ile kullan lmas na dikkat edilmelidir.
Herhangi bir aksakl k ortaya ç kma olas
na kar ö retmenler haz r olmal ve
alternatifler devreye sokulmal r.
Bilgisayar laboratuvarlar nda ö renciler aras nda ç kabilecek problem veya olumsuz
durumlara an nda müdahale edilmelidir.
Ders materyallerinin kullan lmas ve ortamda uyulmas gereken kurallar önceden
verilmelidir.
Yararlan lacak programlar n içerik ve amaçlar n aç k bir biçimde belirtilmesi
gerekir.
renciler eksik kald klar konular ders materyallerini kullanarak rahatça
bulabilmelidirler.
Dönüt al nabilecek programlar kullan lmas na önem verilmelidir (Engin, Tösten &
Kaya, 2010).
Bilgisayar destekli e itim ve ö retim faaliyetleri ö rencilerde oldu u gibi ö retmenlere de
birçok fayda sa lamaktad r. Ö retmenler için gerekli olan plan ve program n temin
edilebilmesinde bilgisayarlar büyük bir öneme sahiptir. Derslerde ö rencilerin dikkatini
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çekmek için haz rlanan sunumlar, görseller, belgeseller bilgisayar ortam nda çok daha cazibeli
ve kolay haz rlanmaktad r. Ö rencilerin derslerdeki performanslar
artt rmak ad na daha
önceden haz rlanm e itsel niteli i güçlü esprilerle konu hâkimiyetinin tekrar sa lanmas nda
bilgisayarlar n etkili bir role sahip oldu u belirtilmektedir. E itimin farkl alanlardaki
(matematik, fen, sosyal vb.) ba lant konular bir araya getirip ili kilendirme konusunda
bilgisayarlar birebir katk sa lamaktad r. Bunun yan nda ders süresince zamandan tasarruf
sa lanmas nda, derslerin daha verimli geçmesinde bilgisayar deste i oldukça önemlidir.
Ayr ca ö rencilerin ders ba ar lar n ölçülmesinde ve de erlendirilmesinde gerekli olan
teknik donan mlar, bilgisayarlar sayesinde büyük oranda yeterli olmaktad r (Engin, Tösten &
Kaya, 2010).
Bilgisayar Destekli Ö retim Yöntemleri
zl geli en teknolojinin e itim ve ö retim alan nda en yayg n kullan lan ürünlerinin ba nda
bilgisayarlar gelmektedir ( en, 2001; Mirzeo lu ve ark., 2006; Yenice ve ark., 2003;
ld m & Kaban, 2010). Bilgisayar destekli ö retimde baz e itim materyallerinden
yararlan lmaktad r. Söz konusu e itim materyalleri a
da s ralanm r.
Web tabanl ö retim: Bilgisayar destekli ö retim yöntemleri aras nda s kl kla yararlan lan
web tabanl ö retim tekni inde istenilen bilgilere internet deste i sayesinde ula lmas
hedeflenmektedir (Yi it, Y ld m & Özden, 2000). nternet ba lant
n oldu u her yerde
zaman s nt
olmadan bilgiye ula mak kolayd r. Bu nedenle web tabanl ö retim
yöntemlerinin kullan lmas ö renci ba ar
olumlu yönde etkilemektedir (Tüysüz & Ayd n,
2007). Web tabanl ö renmede konu içeriklerinin ö rencilere daha iyi ö retilmesini
desteklemek amac yla ses, görüntü, animasyon gibi çoklu ortam araçlar , metinler ve
etkile im içeren ö retim materyalleri haz rlanarak internet ortam nda sunulmaktad r.
Hedeflenen ö renmenin gerçekle me düzeyinde, hedef kitlenin haz r bulunu luk düzeyleri ve
renme stillerinden kaynaklanan farkl klar görülebilmektedir. Ö renciler aç ndan zaman
rlamas
ortadan kald ran web tabanl ö renme, ö rencilerin istedikleri zaman kendi
seviyelerine uygun al rmalar yapmalar na da destek olmaktad r (Güngörmü , 2007).
Bilgisayar tabanl oyun: Bilgisayar destekli ö retim yöntemlerinden birisi de oyunla ö retim
faaliyetleridir. E itim ve ö retim faaliyetleri içerisinde bilgisayar destekli oyunlardan
yararlanman n ö rencilerin derse yönelik kayg lar
azaltt , ö rencilerin görsel aç dan
renmelerini destekledi i ve oyunla e itimin ö rencilerin ho una giden bir ö retim yöntemi
oldu u belirtilmektedir (Bay rtepe & Tüzün, 2007). Bunun yan nda bilgisayar oyunlar n
etkili ve kal ö renme aç ndan oldukça faydal oldu u belirtilmektedir (Kula & Erdem,
2005). E itim ortam nda s kl kla kullan lan bilgisayar oyunlar n ba nda Kid Pix,
Simcity’nin yan nda The Jump Start, Blaster, Starflayers ve Oregon Trail adl bilgisayar
oyunlar gelmektedir. Söz konusu bilgisayar oyunlar ile ö rencilerin konu tekrar ve al rma
yapmalar sa lanmaktad r. Yine söz konusu oyunlar ile ö renciler ö rendiklerini peki tirme
ve kendini test etme f rsat bulmaktad rlar (Güngörmü , 2007).
Bilgisayar tabanl oyunlar n e itim ortam nda kullan lmas ö renciler aç ndan s
olan
derslerin daha cazip hale gelmesine katk sa lamaktad r. E itimde bilgisayar oyunlar n
kullan lmas ö rencilerin ho una gitmektedir. Bu nedenle e itim ortam nda bilgisayar
kullan
n üzerinde önemle durulmas gereken bir konu oldu u belirtilmektedir (Bay rtepe
ve Tüzün, 2007).
itim CD’leri:
itim amaçl kullan lan CD’ler belirli bir konuya ili kin birçok kaynak
derlenerek olu turulmaktad r. Bunun yan nda e itim CD’lerinde ö renciler istedikleri
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konulara kolayca ula ma ve konu tekrar yapma ans na sahiptirler. E itim CD’lerinin büyük
bir bölümü internet destekli çal
için geleneksel ö retim yöntemleri ile k yasland
zaman daha esnek çal ma imkân sa lamaktad r (Ö üt ve ark., 2004).
Simülasyon programlar : Simülasyon programlar bilgisayar destekli ö retimde s kl kla
kullan lan bir yöntemdir. Simülasyon programlar ile ö rencilerin ke federek ö renme
becerileri geli mektedir. Simülasyon programlar normal ko ullarda gerçekle tirilmesi güç ve
pahal olan deneylerin bilgisayar arac
ile ö rencilere sunulmas na katk sa lamakt r ( en,
2001). Literatürde benzetim tekni i olarak da bilinen simülasyon programlar sayesinde
mevcut ders materyalleri ile incelenmesi mümkün olmayan birçok konu veya olgu
somutla
lmaktad r (Marangoz, 2013). Simülasyon programlar n istenen ö retim
amaçlar gerçekle tirebilmesi için ders amaçlar na uygun bir biçimde tasarlanmas oldukça
önemlidir (Engin, Tösten & Kaya, 2010).
Bilgisayar destekli sunum (PowerPoint): PowerPoint sunum tekni i ile ö retim, ö retim
sürecinde PowerPoint tekni i ile haz rlanm olan sunumlar n projeksiyon vas tas yla
yans lmas ile gerçekle tirilen sunum tekni idir (Akda ve Tok, 2008). E itim ve ö retim
ortam nda amac na uygun bir biçimde haz rlanan PowerPoint sunumlar ö renmenin kal
olmas na katk sa lamaktad r (Alpan, 2013). Buna kar k PowerPoint sunumlar n tek
ba na ö retim materyali olarak kullan lmas n yeterli olmad , PowerPoint sunumlar n
mutlaka di er ö retim materyalleri ile birlikte sunulmas gerekti i belirtilmektedir (Geli li,
2009).
Literatürde geleneksel ö retim yöntemleri ile k yasland
zaman derslerde PowerPoint
sunum tekni i kullan lmas n ö rencilerin ders ba ar lar
olumlu yönde etkiledi i
belirlenmi tir. Akda ve Tok (2008) taraf ndan yap lan ara rmada nönü Üniversitesi E itim
Fakültesi’nin Sosyal Bilgiler Ö retmenli i Bölümü ö rencileri deney grubunu, Okul Öncesi
retmenli i Bölümü ö rencileri ise kontrol grubunu olu turmu lard r. Deney grubunda
bulunan ö rencilere 17 slayt dizisinden olu an PowerPoint sunum tekni i ile ngilizce e itimi
verilmi tir. Kontrol grubu ise geleneksel ö retim yöntemlerine göre ngilizce derslerine dâhil
edilmi tir. Ara rman n sonunda ö rencilerin derse ili kin eri ilerinin PowerPoint tekni i ile
ngilizce dersi i lenen deney grubunun lehine anlaml farkl k gösterdi i tespit edilmi tir.
Literatürde yer alan çe itli ara rma bulgular da PowerPoint destekli ö retim yönteminin
renci ba ar
olumlu yönde etkiledi ini ve ders anlat
kolayla rd tespit edilmi tir
(Özta n, 2014; Çatak & Tekinarslan, 2008). Buna kar k PowerPoint kullan larak i lenen
derslere yönelik baz ele tirilerde bulunmaktad r. Yap lan baz ara rmalarda PowerPoint
sunum tekni inin geleneksel ö retim yöntemlerinden yaz tahtas kullan
n yerini
tutmayaca (Szabo & Hastings, 2000), PowerPoint sunumlar nda anlat lan konu ile ilgisi
olmayan grafik ve ekillerin yer almas n ö rencilerin ö renme becerilerini ve ders
materyaline ili kin görü lerini olumsuz yönde etkiledi i belirtilmi tir (Bartsch & Cobern,
2003).
Uzaktan e itim teknikleri: Uzaktan e itim teknikleri son y llarda giderek geli en ve e itimin
her alan nda kullan lmaya ba lanan yöntemlerin ba nda gelmektedir. Uzaktan e itimin
temelinde bilgisayar deste inden yararlan larak e zamanl ö renme ilkesi yatmaktad r.
Uzaktan e itimde literatürde video-konferans yöntemi veya e-ö renme olarak da
bilinmektedir. Uzaktan e itimde iki veya daha fazla ortamda sesli ve görüntülü e itim
verilmesi söz konusudur (Alakoç, 2003; Ekici, 2003; Alt parmak, Kurt & Kap dere, 2001).
Uzaktan e itim geni ö renci kitlesine hitap eden, uzak bölgelerde ya ayan insanlar n ayn
adam e itim almas sa layan, zaman ve mekan s rlamas ortadan kald ran, ö rencilerin
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bireysel h zlar na uygun e itim sunan ve ö rencilerin ö renme becerilerini yüksek düzeyde
geli tiren bir ö retim yöntemidir. Söz konusu özellikler uzaktan e itimin avantajlar olarak
de erlendirilmektedir. Buna kar k uzaktan e itimin baz dezavantajlar da bulunmaktad r.
Bunlar n ba nda, ilk yat m maliyetlerinin yüksek olmas , teknolojik sistem kaynakl teknik
ar zalar meydana gelmesi, uygulamal derslerin gerçekle tirilmesinde zorluklar olmas , ders
müfredatlar n zor haz rlanmas , bireysel çal ma motivasyonu dü ük olan ö rencilerin
sunulan e itimden yeterli verim alamamas , sistem ve içeriklerin sürekli olarak güncellenmesi
gibi sorunlar gelmektedir (Alt parmak, Kurt & Kap dere, 2001).
Bilgisayar yaz mlar : Bilgisayar yaz mlar e itim ortam nda s kl kla kullan lan araçlar
aras nda yer almaktad r. Bilgisayar yaz mlar ders amaç ve kazan mlar na uygun olarak
geli tirildi i zaman ö rencilerin ders ba ar lar
olumlu yönde etkilemektedir. Bilgisayar
yaz mlar ö rencilerin okul d serbest zamanlar nda istedikleri üniteler üzerinde al rma,
tekrar ve pratik yapmalar na katk sa lamaktad r. Özkip (2009), tekrar ve al rma
yaz mlar n ö rencilerin ö renme becerileri üzerinde olumlu etkiye sahip oldu unu
belirtmi tir. Ayr ca ders kitaplar ndan yap lan al rmalar ile k yasland zaman bilgisayar
yaz mlar ile gerçekle tirilen al rma etkinliklerinin ö renciler üzerinde daha fazla faydal
oldu unu vurgulam r.
Konu le lgili Yap lan Ara rmalar
Literatürde fen bilgisi ö retiminde bilgisayar destekli ö retim materyallerinden yararlanman n
rencilerin ders ba ar lar üzerinde birçok yarar oldu u, ayr ca bilgi kal
n
sa lanmas nda da bilgisayar destekli ö retim materyallerinden yararlanman n önemli bir yere
sahip oldu u belirlenmi tir. Literatürde fen bilgisi ö retiminde bilgisayar destekli ö retim
materyallerinin ö renci ba ar üzerindeki etkilerine ili kin yap lan baz ara rma bulgular
Tablo 1’de sunulmu tur.
Tablo 1. Konu ile ilgili yap lm baz ara rmalar
Yazar & Tarih
Elde Edilen Bulgular
Ortaö retim 11. s f ve üniversite 2. s f ö rencilerinde fen bilgisi
Barani, 2014
“modern fizik (kuantum)” dersinde bilgisayar destekli animasyon
yönteminin ö rencilerin akademik ba ar lar artt rd belirlenmi tir.
lkö retim 7. s f fen bilgisi dersinde “Vücudumuzdaki Sistemler”
ünitesinin bilgisayar destekli zihin haritalar kullan larak i lenmesinin
rencilerin ders ba ar lar olumlu yönde etkiledi i, ö renilen bilginin
Fidan 2012
kal
üzerinde de bilgisayar destekli ö retimin geleneksel ö retim
yöntemlerinden daha etkili oldu u bulunmu tur.
Web tabanl bilgisayar yaz
olan vitamin program n ilkö retim
Kocao lu, 2012
rencilerinin fen ve teknoloji ders ba ar lar
geleneksel ö retim
yöntemlerine k yasla daha fazla artt rd belirlenmi tir.
lkö retim 8. s f fen bilgisi dersinde maddenin yap
ve özellikleri
zaman
Güven & Sülün, ünitesinde geleneksel ö retim yöntemleri ile k yasland
bilgisayar destekli ö retimin ders ba ar
daha fazla artt rd
2012
belirlenmi tir.
Fen bilgisi derslerinde laboratuvar çal malar na ek olarak uygulanan
bilgisayar simülasyonlu ö retim tekniklerinin ö rencilerin ders
Ünlü, 2011
ba ar lar
geleneksel yöntemle ö retime k yasla daha fazla artt rd
belirlenmi tir.
lkö retim 5. S f fen bilgisi dersinde kuvvet-hareket ünitesinde
Ural, 2009
geleneksel ö retim yöntemine k yasla bilgisayar destekli dijital oyun
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2005
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2003
Köse, Ayas &
Ta , 2003
Yi it &
Akdeniz, 2003

Ayçan ve ark.,
2002

yönteminin kullan lmas n ö rencilerin ders ba ar lar
daha fazla
artt rd tespit edilmi tir.
Fen bilgisi ö retmen adaylar n fen bilgisi dersinde bo alt m sistemi
konusunu bilgisayar destekli ö retim yöntemleri ile i lemelerinin ders
ba ar lar
geleneksel yöntemle ö retime göre daha fazla artt rd
belirlenmi tir.
Lise 1 kimya dersinde geleneksel ö retim teknikleri ile k yasland
zaman bilgisayar destekli ö retimin ö rencilerin ders ba ar lar ve derse
yönelik tutumlar daha fazla geli tirdi i tespit edilmi tir.
lkö retim 5. s f fen bilgisi dersinde -s cakl k ünitesinin bilgisayar
destekli ö retim yöntemlerine göre i lenmesinin ö rencilerin ders
ba ar lar ve ö renilen bilginin kal
üzerinde olumlu etkileri oldu u
belirlenmi tir.
lkö retim 6. s f fen bilgisi dersinde “Canl n ç Yap na Yolculuk”
ünitesinin geleneksel ö retim yöntemleri ile k yasland zaman bilgisayar
destekli ö retim teknikleri ile i lenmesinin ders ba ar , konular
hat rlama ve derse yönelik tutum üzerinde daha faydal oldu u
bulunmu tur.
lkö retim 6. s f fen bilgisi dersinde “Uzay Ke fediyoruz” ünitesinin
retiminde geleneksel ö retim yöntemlerine k yasla bilgisayar destekli
olarak i lenmesinin bilgi kal
üzerinde daha fazla etkili oldu u tespit
edilmi tir.
lkö retim 7. s f fen bilgisi dersi için haz rlanan bilgisayar destekli
retim yaz mlar n ders ba ar
ve bilgi kal
üzerindeki
faydalar n geleneksel ö retim yöntemlerine k yasla daha yüksek oldu u
tespit edilmi tir.
lkö retim 6. S f fen bilgisi dersinde geleneksel ö retim yöntemleri ile
yasland
zaman bilgisayar destekli ö retimin ö rencilerin ders
ba ar lar daha fazla artt rd tespit edilmi tir.
lkö retim 8. S f fen bilgisi dersinde genetik konusunun geleneksel
retim yöntemleri ile k yasland zaman bilgisayar destekli yaz m ile
lenmesinin dersin amaçlar na ula ma düzeyine daha fazla katk sa lad
belirlenmi tir.
Fen bilgisi dersinde yer alan fotosentez konusunun geleneksel ö retim
yöntemleri ile k yasland zaman bilgisayar destekli i lenmesinin kavram
yan lg lar n giderilmesine daha fazla katk sa lad belirlenmi tir.
Fizik dersinde yer alan elektrik devreleri konusunun bilgisayar destekli
retim tekniklerine göre i lenmesinin ö rencilerin ders ba ar lar
ve
derse yönelik tutumlar geleneksel ö retim yöntemlerine k yasla daha
fazla geli tirdi i belirlenmi tir.
f ö retmenli i bölümü ö rencilerinin fizik dersinde i ledikleri
yeryüzünde hareket konusunun geleneksel ö retim yöntemlerine k yasla
bilgisayar destekli ö retim yöntemlerine göre i lenmesinin ö rencilerin
ders ba ar lar
ve derse yönelik tutumlar
daha fazla geli tirdi i
sonucuna ula lm r.

Sonuç
Literatürde yer alan ara rma bulgular incelendi i zaman, fen bilgisi e itiminde bilgisayar
destekli ö retim materyallerinden yararlan lmas n hem ö rencilerin ders ba ar lar hem de
derslere yönelik tutumlar üzerinde olumlu etkileri oldu u söylenebilir. Benzer ekilde yap lan
19

ara rma bulgular fen bilgisi derslerinde geleneksel ö retim yöntemlerine k yasla bilgisayar
destekli ö retim materyallerinden yararlan lmas n ö renilen bilginin daha kal olmas na
katk sa lad görülmektedir. Literatürde yer alan bilgiler
nda, fen bilgisi derslerinde
rencilerin ders ba ar lar n artt lmas , ö rencilerin fen bilgisine yönelik tutumlar n
geli tirilmesi ve fen bilgisinde ö renilen bilgilerin kal
n artt lmas için fen bilgisi
retiminde bilgisayar destekli ö retim materyallerinden yararlan lmas n faydal olaca
söylenebilir.
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EXTENDED ABSTRACT
People can come across interaction with the environment throughout their lives so as a result
of these interactions some changes in behaviors can be observed. These changes occurred in
people's behavior is defined as learning. Only in increasing the level of people's learning at
school education remain limited, and the elimination of deficiencies related to learning is very
risky and costly. However, computer usage has an important place in human life used in
computer education and training contributes to minimize the many problems encountered in
training. Experiments that require high-cost of education can be done in lower cost by the use
of computers. Besides the use of computers in education support has contributed to the
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increase in students' motivation level of motivation towards the course that they have. (Engin,
Tosten and Kaya 2010).
Benefiting from computer support in learning environment is reported to contribute to the
development of skills such as critical thinking, creativity and problem solving. (Akcay and
others, 2005). However, there are several factors affecting the success of students in
computer- asissted education. At the beginning of these elements motivation level of students,
student and course interaction, individual learning differences among students, computerized
teaching model or type of software used in the classroom, the teacher's effectiveness, the
quality of the used teaching methods and scope comes (Ayça and others, 2002).
Research findings indicate that students develop positive attitudes towards computer games in
class (Cankaya and Karamete, 2008). In this context, it seems that computer games are quite
useful for effective and lasting learning (Kula and Erdem, 2005). In research on teaching
science the success of students in computer-asissted instructional materials has been affected
positively. In this research t is aimed to evaluate the effects on the use of student achievement
in science teaching computer-assisted instructional materials. Research is carried out within
the scope of literature, their original research findings are reached about the subject amd at the
end of the study research findings are summarized. Some research findings in the literature
are listed below.
In the research conducted by Barani (2014) during the lesson of science "of modern physics
(quantum)" computer-aided animation method is set to increase academic achievement
secondary school 11th grade and university 2nd grade students.
In the research conducted by Fidan (2012) t was found that in7th grade science lesson in
"Body Systems" unit using the computer-based mind maps has the process the students'
academic achievement of the positive effect on the computer aided instruction also on the
retention of information learned t was found to be more effective than traditional teaching
methods.
In the research conducted by Kocaoglu (2012) Web-based software vitamin had significant
success much faster than the traditional method of elementary school students of science and
technology education program.
In the research conducted by Güven and Sülün (2012), it was determined that in 8th grade
science lesson on the structure of matter and its properties unit as compared with traditional
teaching methods computer assisted instruction course success further increases.
In the research conducted by ünlü (2011)in lab science courses the teaching of computer
simulation techniques applied in addition to the academic achievement of students is
determined that further increases compared to traditional education methods.
In the research conducted by Ural (2009) in the science course of 5th grade students in the
force-movement unit the use of computer-based digital gaming method compared to
traditional teaching methods have been found to further increase academic success.
In the research conducted by Gunay (2008) n science courses the teacher candidates has
been identified the excretory system with computer-aided teaching methods the process
increases the academic success more than the traditional education methods.
In the research conducted by Akcay and his friends, (2008) in chemistry course a survey of
high school has been identified that traditional teaching techniques are comparable with
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computer-aided teaching so that students’ academic success improve their attitude towards
the course.
The survey conducted by Atam (2006) it was determined that prmary school students of 5th
grade have science lesson on the unit of heat-temperature with computer assisted instruction
the students are processed according to the method of successes and learned positive impact
on the retention of knowledge.
By the research conducted by Altunay (2006),In 6th grade science lesson "Journey to the
animal's internal structure" unit when compared with traditional teaching methods of the unit
with computer-aided teaching methods in processing the academic achievement was found to
be useful more on attitudes towards remembrance and teaching.
In the research conducted by Demirer (2006), n 6th grade science lesson on "We are exploring
Space" unit t has been determined that traditional teaching methods are compared to the
computer aided method t is more effective on the retention of data to be processed

By the reserch conducted by Kurt (2006),for 7th grade science students computer-aided
teaching software prepared for the lecture course on the benefits of success and permanence
of information t has been found to be higher compared to traditional teaching methods.
By the research conducted by Akcay and his friends, (2005), in 6th grade science classes
when compared to the traditional teaching methods t has been determined that computeraided teaching increases students’ academic succes.
By the research conducted Yenice and his friends(2003) in 8th grade of science course
tutoring in the genetics topic comparable with traditional teaching methods t was determined
to contribute more levels to reach their goal of course is to be processed by computer-aided
software.
In the research conducted by Kose, Ayas & Ta (2003) when compared to traditional methods
with the subject of located photosynthesis t is determined that science course teaching
remove the misconceptions when applicate computer-aided method.
In the research conducted by Yigit & Akdeniz (2003)It was determined that the processing of
physics topics covered electrical circuits in the course according to computer-aided teaching
methods students' academic achievement and their attitudes towards the course develop much
faster than the traditional method.
In the research conducted by Ayça and her friends (2002), t was concluded that primary
school teaching students’ earth movement subject of the physics compared to traditional
teaching methods with computer-aided teaching t has neen reached that more students'
attitudes toward academic success and lessons to be processed.
When the research findings were examined in literature t can be said that the exploitation of
science education in computer-aided instructional materials have positive effects on student
achievement and attitudes towards the courses. Similarly, research findings are made in the
science of exploitation of the knowledge learned in computer-aided instructional materials
compared to traditional teaching methods in the course seems to contribute to a more
permanent learning. The information contained in light literature, to improve students
'academic achievement,for the development of students' science knowledge, for the attitudes
and to improve the acquired knowledge of the permanence of knowledge in science teaching
computer assisted method can be said that t would be beneficial on learnig.
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