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ABSTRACT: Teaching and learning of the concept of energy and related concepts through traditional teaching
methods are difficult since these concepts are abstract and their scientific meanings are different from their daily-life
meanings. Moreover, another source of this difficulty is due to deficiency of appropriate teaching materials for such
abstract concepts. Constructivist approach derives from students' real-world experiences and suggests the use of
computer technology for solving these problems. Due to these reasons, there is a need to develop teaching materials
in order to make science concepts concrete that are too theoretical to grab, too small to see, and too big to bring to
class. The aim of this study is to introduce a computer-supported instructional material based upon 5E learning model
regarding the “work, power and energy” unit for 10th grade level. Finally, e-contents of the FATIH Project might be
designed according to the 5E learning model as done in this study.
Key words: constructivist learning approach, computer based learning, teaching material, 5E learning model

SUMMARY
Purpose and Significance: In teaching and learning of the concept of energy and related concepts as
school subjects, there are some difficulties due to their abstract nature and different usages from their
scientific meanings. The other problem is that there are not enough teaching materials which help
students make abstract concepts concrete. When inefficiency of traditional approaches taken into account,
it can easily be seen that use of technology like computers in education emerges as a need. One of the
most important problems in science education is inability of students to transfer abstract concepts into
daily-life situations (Butler & Cahyadi, 2004; Driver, 1981; Ery lmaz, 2002). The literature shows that
students have many problems with the development of logical thinking and science process skills in
physics due to existence of many misconceptions about abstract physics concepts (Özsevgeç, 2006; Yigit,
2004). One of these concepts is energy. As a subject, the energy is a basic unit for work, power, motion,
photosynthesis, chemical reactions, bonds, and respiration (H rça, Çal k, & Akdeniz, 2008; Taber, 1989).
Energy is a core issue in science in spite of difficulty in understanding it (Else, 1988). One of the basic
aims of education is to find answer to the question of “How can we facilitate learning of students?”
(Ba , Gülçiçek, & Mo ol, 2004). Studies show learning process in which students are passive to be
ineffective. Students use scientific ways and cooperative work to reach knowledge (Diakidoy, Kendeou,
& Ioannides, 2003). The constructivist approach in which students construct knowledge by interacting
with environment and combining previous knowledge with new ones advocates that students should be
active and have environments to construct knowledge in learning (Bodner, 1986; Özden, 1999; Özmen &
ld m, 2005; Sprague & Dede, 1999). In the literature, there are some examples of constructivist
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applications on energy. For example, Kirkwood and Carr (1989), Heuleven and Xueli (2001), and
Ametler and Pinto (2002) used scheme, shapes, and pictures for their studies. Brna and Burton (1997)
preferred to use a game about energy. George, Broadstock and Vazquez (2000) observed data by using
motion detectors with computers. Ta , Köse and Çepni (2006) used computer equipments to teach
photosynthesis. Driver and Warrington (1985) constructed simple mechanical systems and conducted
those to teach beginning from energy transformation. Kurt (2002) used worksheets to teach energy so that
his students learn, remember and imagine by dynamic teaching activities (Tezcan & Y lmaz, 2003).
Therefore, it is very important to use teaching activities that stimulate visual and logical intelligence
when subjects that are abstract and hard to understand are taught (Akçay, Aydo du, Y ld m, & ensoy,
2005). By considering all mentioned above, it is seen that there is a need to design a teaching material
with computer in line with the 5E model accepted by the Ministry of National Education. This material
can facilitate to make abstract concepts concrete and lessen the amount of time required for lab
experiments with the same reality.
Methods: One way of constructivist applications, conceptual change and inquiry learning is 5E learning
model (Bybee & Landes, 1990). The 5E model has the steps of engagement, exploration, explanation,
elaboration, and evaluation. The constructivist approach was applied by Adobe Captivate 3 that is a
computer program carried out on work, power and energy. The applications were done in line with the 5E
learning model. The Adobe Captivate 3 was preferred due to its easiness to use, its ability to provide
quick and powerful analogy, and its advantages in providing scenario-based learning environments
without any knowledge of multimedia and software (H rça, 2009). The program can convert interactive
contents into Flash format and record scenes and sounds. In addition, the program can accept animations,
films and PowerPoint presentations. The most important feature is its appropriateness for interactive
course design (H rça, 2009).
Results: This material was designed in line with the 5E learning model to make abstract work, power and
energy concepts more concrete, and lessen the time required for lab experiments with the same reality in
science courses.
Discussion and Conclusions: By using the instructional material, abstract science concepts such as work,
power and energy can easily be made more concrete. Teachers can develop their own software that
includes video, animation and pictures by using the tools such as Adobe Captivate 3. They can also store
questions for their exams. Finally, e-contents of science courses in the FATIH Project might be designed
upon the 5E learning model as done in this study.
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ÖZET: Enerji ve enerji ile ilgili kavramlar n, soyut yap lar ve günlük hayatta bilimsel anlamlar ndan farkl olarak
kullan lmalar ndan dolay geleneksel yakla mlar ile ö retilmesinde ve ö renilmesinde zorluklar ya anmaktad r. Bu
kavramlar n ö retilmesinde kar la lan di er bir sorun ise, bu gibi soyut kavramlar n ö retiminde kullan labilecek
uygun ö retim materyallerinin yetersizli idir. Yap land rmac yakla m ö rencilerin günlük ya am deneyimlerine
dayanmaktad r ve ö retim alan nda soyut kavramlar n ö retiminde kar la lan zorluklar n çözümünde bilgisayar
teknolojisinin kullan
tavsiye etmektedir. Bu nedenle ö rencilerin, görmelerinin imkâns z oldu u kadar küçük,
f ortam na getirilemeyecek kadar büyük ve günlük hayatta örnekleri gösterilemeyecek teorik kavramlar
somutla racak ve ö rencilerin ö renmelerini kolayla racak bilgisayar destekli ö retim materyallerinin
geli tirilmesi gerekmektedir. Bu çal man n amac ; 10. s f düzeyinde i , güç ve enerji ünitesinin ö retiminde
yap land rmac ö renme yakla
na dayal 5E ö renme modeline göre bilgisayar destekli e itime örnek olu turacak
bir ö retim materyali sunmakt r. Bu çal mada oldu u gibi FAT H projesinde de 5E modeline uygun e-içerikler
haz rlanabilir.
Anahtar Sözcükler: yap land rmac ö renme yakla
modeli

, bilgisayar destekli ö renme, ö retim materyali, 5E ö renme

Fen e itimi alan nda son 20 y ld r yap lan ara rmalarda, ö rencilerin gündelik ya amda
kazand klar birçok alternatif kavram s flara ta klar (Butler & Cahyadi, 2004; Driver,
1981; Ery lmaz, 2002) ve bunlar n geleneksel ö retim yöntemleri ile düzeltilemedi i
vurgulanmaktad r (Fisher, 1985; Sander, 1993). Özellikle, fizikteki soyut konular n ö retimi
sürecinde yap lan hatalar, ö rencilerin e itim hayatlar boyunca mant ksal dü ünme ve bili sel
süreçlerinde birçok sorun ya amalar na neden olmaktad r (Özsevgeç, 2006; Yi it, 2004). Bu
kavramlardan biri de enerjidir. Soyut yap ndan dolay anla lmas nda zorluk çekilen enerji
kavram , fen derslerinde i , güç, kuvvet, hareket, fotosentez, kimyasal reaksiyonlar, kimyasal
ba lar, canl k olaylar , solunum gibi birçok konuya temel olu turur (H rça, Çal k, & Akdeniz,
2008; Taber, 1989) ve fenin çekirde i say labilecek bir kavramd r (Else, 1988).
renciler, fen bilimleri e itimi d nda sosyal hayat n, ekonomi ve politikan n da temel
kavramlar ndan biri olan (Taber, 1989) enerji ile hayatlar n her döneminde kar la rlar ve
edindikleri bilgileri derslere getirirler. Ö rencilerin enerji hakk nda bu ön bilgilerini derslere
ta malar ve bilimsel bilgilerle farkl ekillerde birle tirerek kendilerine özgü bilgiler
olu turmalar kavram yan lg lar na neden olmaktad r (Diakidoy, Kendeou, & Ioannides, 2003;
rça, Çal k, & Akdeniz, 2008; Watts, 1983). Enerji kavram hem soyut yap ndan hem de
anla lmas n zorlu undan dolay ara rmac lar n oldukça fazla dikkatini çekmi tir. Yap lan
ara rmalar ö rencilerin enerji hakk nda ve enerji ile ilgili di er konularda birçok alternatif
Bu çal man n bir k sm , birinci yazar n ikinci yazar yönetiminde haz rlad “5E Modeline Göre “ , Güç ve Enerji”
Ünitesiyle lgili Geli tirilen Materyallerin Kavramsal De ime Etkisinin ncelenmesi” adl doktora tezindendir. Bu
çal ma IV. Uluslararas Türkiye E itim Ara rmalar Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmu tur.
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kavrama sahip oldu unu ve enerji ile ilgili kavramlar günlük hayatla ili kilendiremediklerini
göstermektedir (Andersson, Bach, & Zetterqvist, 1998; Diakidoy, Kendeou, & Ioannides, 2003;
Driver & Warrington, 1985; H rça, Çal k, & Akdeniz, 2008; Taber, 1989).
itim ara rmalar n öncelikli hedeflerinden biri, ''ö rencilerin ö renmesini nas l
kolayla
z?'' sorusuna cevap bulmakt r (Ba , Gülçiçek, & Mo ol, 2004). Birey aktif olarak
bilimsel yöntemlerle ve i birlikçi çal malarla bilimsel bilgilere ula r. Bireyin pasif oldu u
renmeler etkisiz kal r (Diakidoy, Kendeou, & Ioannides, 2003). Bireyin aktif olarak
çevresindeki olay ve objelerle etkile imi sonucunda elde etti i yeni bilgileri kendisinde var olan
eski bilgilerle ili kilendirip yeni bilgi olarak yap land rd
savunan yap land rmac ö renme
yakla
na göre ö rencilerin bilgilerini yap land rabilecekleri ortamlar sa lanmal r (Bodner,
1986; Özden, 1999; Özmen & Y ld m, 2005; Sprague & Dede, 1999).
Yap land rmac ö renme yakla
na uygun olarak , Güç ve Enerji konusunun ö retimi
üzerine yap lan baz çal malarda ara rmac lar i , güç ve enerji ile ili kili ekiller, emalar ve
resimler olu turmu lar ve bunlar çal malar nda kullanm lard r (Ametler & Pinto, 2002;
Heuleven & Xueli, 2001; Kirkwood & Carr, 1989). Bu çal malardan farkl olarak, Brna ve
Burton (1997) ise enerji dönü ümleri ile ilgili geli tirdikleri bir oyunu kullanmay tercih
etmi lerdir. George, Broadstock ve Vazquez (2000) i , güç, enerji ve momentum konusunu
retebilmek için hareket alg lay lar bilgisayara ba lam lar, burada verilerin gözlenmesini
sa lam lard r. Driver ve Warrington (1985) basit mekanik sistemler olu turmu lar, i , güç ve
enerji ünitesine i kavram ile de il, enerjinin dönü ümünden ba layarak ö retmenin daha kolay
olaca sonucuna varm lard r. Ülkemizde ise Kurt (2002) i , güç ve enerji konusunun
renilmesi için yapt
uygulamalarda çal ma yapraklar kullan rken, Ta , Köse ve Çepni
(2006) enerji ile ili kili olan fotosentez kavram ö retiminde bilgisayar destekli yaz m
kullanmay tercih etmi lerdir. Berber ve Sar (2009) uygulamalar nda yaln zca kavramsal
de im metinlerinin i , güç, enerji konusu ile ilgili kavramlar yeniden düzenlemeye olan
etkisini incelerken, H rça, Çal k ve Seven (2011) ise i , güç ve enerji konusunun ö retiminde 5E
modelinin farkl a amalar nda kavramsal de im metinlerinin yan nda çal ma yapraklar ve
bilgisayar yaz
da kullanm r.
Görüldü ü gibi bu çal malar genel olarak i , güç ve enerji ünitesinin genel ö retimine
yöneliktir. Bu nedenle yap lan çal malara ek olarak, maddenin yap ndaki de imler sonucu
aç a ç kan enerjinin atom bombas na dönü mesi, meteorlar n dünya yörüngesine girip
sürtünme ile patlamas ya da k h na yak n bir h zla hareket eden bir cismin boyundaki
de me gibi görülmesi, alg lanmas , tekrarlanmas güç, s f ortam nda deneylerle
anlat lamayacak soyut ve teorik enerji konular n somutla
laca çal malara ihtiyaç
duyulmaktad r. S f ortam nda gerçekle tirilmesi imkâns z olan bu tür fizik kavramlar ,
rencilerin bilgisayar benze imleri kullanarak kendilerinin olu turmalar ve deneylerin
sonuçlar gözlemleyerek ö renmeleri sa lanabilir (H rça, 2008; Ta , Köse, & Çepni, 2006).
Bu durum yap land rmac yakla
n savundu u ilkelerle de örtü mektedir (Ta , Köse, &
Çepni, 2006). Bu nedenle “ , Güç ve Enerji” ünitesinin ö renilebilmesine yönelik
yap land rmac ö renme yakla
na dayal 5E ö renme modeli esas al narak ve Milli E itim
Bakanl
n (MEB) fizik program kapsayan, ö rencilerin kavram yan lg lar
kavramsal
de im metinleri de kullanarak gidermeyi hedefleyen bir materyal örne i geli tirilmi tir.
Literatürde s ralanan gerekçeler
nda; bu çal man n amac geleneksel ö renme
yöntemlerinin ve laboratuvar deneylerinin yetersiz kald enerji ve enerji ile ili kili kavramlar n
retiminde benze imlerin ve kavramsal de im metinlerinin yap land rmac ö renme
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yakla
na dayal 5E ö renme modeli içinde kullan larak s
somutla
labilece inin gösterilmesidir.

f ortam na ta nabilece inin ve

YAPILANDIRMACI YAKLA IMIN 5E Ö RENME MODEL
Yap land rmac
, kavramsal de imi ve sorgulay
ö renmeyi s f ortam içerisine
uyarlaman n yollar ndan biri 5E ö renme modelidir ve bu ö renme modelinde girme, ke fetme,
aç klama, derinle me ve de erlendirme a amalar olmak üzere 5 a ama bulunmaktad r (Bybee
& Landes, 1990).
Girme a amas nda ö retmenin yapmas gerekenler ö rencilerin ilgisini toplamak ve
motive etmek, ön fikirlerini ortaya ç karmak ve soru sormaya te vik etmektir. Bu a amada
rencilerin do ru cevab bulmalar beklenmez, ancak de ik fikirler ileri sürerek etkinli i
yapmaya haz r hâle gelmeleri söz konusudur. kinci a ama, ke fetme a amas r. Bu a amada
renciler ki isel deneyimleri sonucu ö retmenin verdi i probleme çözüm bulmaya çal rlar ve
kendi dü üncelerini de içeren fikirleri etkili olarak ke federler. Üçüncü a ama ise aç klama
amas olup, bu a amada ö renciler kendi bulgular ba kalar yla payla rlar. Bu ad mdaki
aç klamalar, önceki iki a amadaki deneyimler ve ö rencilerin aç klamalar yla
ili kilendirilebilmelidir. Bu a amada, ö rencilerin kendi fikirlerini ve anlamalar aç klamaya
te vik eden bir ö renme ortam sa lan r. Derinle me a amas nda ise, ö renciler birlikte ula
olduklar bilgileri veya problem çözme yakla mlar yeni olaylara ve durumlara uygularlar. Bu
amada, ö rencilerin yeni kazand klar kavramlar ba ka genel durumlara uygulamalar
sa lan r. Bu a amada, ö rencilerin yeni kar la klar durumlarda yeni ö rendikleri bilimsel
terimleri ve tan mlar do ru kullanmalar beklenir. 5E ö renme modelinin son a amas olan
de erlendirme a amas , ö rencilerin fikirlerini veya inan lar
de tirmelerinin beklendi i
amad r. Bu a amada, ö renciler kendi kavramlar sorgulamalar için te vik edilir. Yani,
renciler yeni kavram ve becerileri ne kadar ö rendiklerini de erlendirirler. Böylece, bu
amaya kadar edindikleri bilgileri ve becerileri kullanarak de ik ç karsamalarda bulunurlar
(Bybee, 1997; Carin & Bass, 2000; Keser, 2003; Özmen, 2004).
5E MODEL

N B LG SAYAR DESTEKL Ö RET ME AKTARILMASI

itim ortamlar nda yap land rmac ö renme yakla
n uygulanabilmesi ve bilimselli in ön
plana ç kar labilmesi için ö retmenlerin teknolojik geli melerden yararlanmalar gerekir çünkü
itim ortamlar nda e itim teknolojilerinin kullan lmas ö rencilerin ö renme merkezine
çekilmesine neden olur. Bu sayede soyut kavramlar somutla r, gözlenmesi imkâns z olaylar
benze imler sayesinde anla r hâle gelir (H rça, 2008; man, Sevinç, & Alt , 1998).
Bu çal mada yap land rmac ö renme yakla
na dayal 5E ö renme modeli ile
bilgisayar teknolojisinin avantajlar
bir arada kullanabilmek için programlama bilmeyenler
için büyük bir kolayl k sa layan yazarl k araçlar ndan (yap land rma arac ) Adobe Captivate 3
program kullan lm r. Ö retim materyali haz rlan rken Adobe Captivate 3 program n tercih
edilme nedeni olarak, di er yazarl k araçlar na göre kullan
n kolay olmas n yan nda h zl
bir ekilde güçlü ve çekici benze im, yaz m gösterileri ve çoklu ortam bilgisine gerek olmadan
senaryo tabanl e itimler olu turmaya olanak sa lamas gösterilebilir (H rça, 2009). Ayr ca,
Adobe Flash platformuna dayanan Adobe Captivate 3, Flash bilgisine gerek olmadan, interaktif
içerikleri otomatik olarak Flash format na dönü türebilir, bilgisayar ekran nda geçen görüntüleri
ve sesleri de kaydedebilir. Bu program ayr ca animasyonlar , filmleri ve Powerpoint sunular
rahatl kla içerisine alabilmekte ve yine bu programla interaktif testler de haz rlanabilmektedir
(H rça, 2009).
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Genel olarak www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash adresinden
al narak ders yaz
n içerisinde kullan lan animasyonlar Sothink SWF Decompiler program
ile Türkçele tirilip dersin amaçlar na uygun olarak yeniden düzenlenmi , animasyonlarda geçen
baz aç klamalar alanyaz nda belirtilen kavram yan lg lar
giderici kavramsal de im
metinleri hâline getirilmi tir. Animasyonlar n kullan labilir hâle gelmesinden sonra, Adobe
Captivate 3 program n özellikleri kullan larak animasyonlar, interaktif sorular, videolar ve
oyunlar 5E modeline adapte edilerek ö retim materyali hâline dönü türülmü tür.
retmenlerin derste kullan mlar n yan nda, ö rencilerin kendi kendilerine
çal abilmesini de hedefleyen, görsel aç dan zengin, ö renme sürecini farkl la ran bir ürün
olmak üzere geli tirilen bu ö retim materyali haz rlanmadan önce MEB müfredat incelenmi tir.
Materyalin 10. s f fizik müfredat na uygunlu unun yan nda, ahin ve Y ld m (1999)’a göre
bir ders yaz
nda olmas gereken niteliklerin sa lanmas na özen gösterilmi tir. Bu nitelikler;
a)

renci kat

ve etkile imini art

olmas ,

b)

rencilerin özellikleriyle uyumlu olmas ,

c) rencilerin fiziksel, bili sel, duyu sal, sosyo-kültürel ve pedagojik haz r bulunu luk
düzeyleriyle uyumlu olmas ,
d) Konunun hedefleri üzerine kurulmas ,
e)

renciye dönüt sa lamada etkin olmas ,

f)

renciyi güdüleyebilmesi ve bunu ders boyunca koruyabilmesi,

g)

renmeyi bireyselle tirebilmesi,

h) Ortam na uygun ve ö retmeni destekleyici olmas ,
i) renci performans
do ru ve uygun ekilde de erlendirmesi, eklinde say labilir.
Materyal yukar daki k staslara göre haz rland ktan sonra, hem uzman görü üne sunulmu , hem
de iki okulda uygulamas yap lm r.
retim Materyalinin Uzman Görü lerine Göre De erlendirilmesi
retim materyali geli tirildikten sonra “ , Güç ve Enerji” ünitesi içerik yönünden
de erlendirmeleri için Atatürk Üniversitesi Kaz m Karabekir E itim Fakültesi Fizik E itimi
Anabilim Dal nda görev yapan 1 ö retim üyesi, ayn üniversitede fizik e itimi alan nda ö renim
gören 2 doktora ö rencisi ve Milli E itimde görev yapan 2 fizik ö retmeninin görü lerine
sunulmu tur. Uzmanlar ö retim materyalinin çevirilerden kaynaklanan anlat m bozukluklar
oldu unu, ayn kavramlar ifade eden “kinetik enerji”, “hareket enerjisi” gibi e anlaml
terimlerin ö rencilerde farkl alg lar olu turabilece ini, bu nedenle sadece birinin kullan lmas
gerekti ini belirtmi ler, ayr ca ö retim materyalinin ba nda “ , Güç ve Enerji” kavramlar
içeren kavram haritas konulmas n yararl olaca
söylemi lerdir. Uzmanlardan biri,
olu turulan ö retim materyali içinde baz görsellerin de tirilmesi yönünde görü bildirmi tir.
Uzmana, ö retim materyalinin yazarl k araçlar ile yap ld
, içerikte kullan lan ço u
animasyonun internetten al nd , bu nedenle bu animasyonlarda k smen “dil”e müdahale
edilebildi ini fakat görsellere müdahale edilemedi i anlat lm r.
retim materyali, tasar m ve görüntü özellikleri yönünden de erlendirilmek üzere 2
bilgisayar formatör ö retmeninin görü lerine sunulmu , al nan öneriler do rultusunda ekran
görüntüsü de tirilmi , konulara daha rahat ula abilecek ekilde butonlar konulmu ve menü
üzerinde gerekli düzenlemeler yap lm r. Ö rencilerin, sorular n yan nda cevaplar görmemesi
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için cevaplar gizlenmi , isteyen ö rencilerin cevaplara ula arak kontrol edebilmeleri için cevap
butonu eklenmi tir.
retim Materyalinin Pilot Uygulamas
Yap land rmac ö renme yakla
n 5E ö renme modeline göre haz rlanan ö retim
materyalinin pilot çal mas , 2007-2008 ö retim y nda bir Anadolu lisesinden 17 ö renci ve
bir Anadolu ö retmen lisesinden 28 ö renci olmak üzere toplam 45 ö renciye iki fizik
retmeni taraf ndan uygulanarak yap lm r. Uygulamalar n bu iki okulda
gerçekle tirilmesinin nedeni, ö retmenlerinin fizik e itimi alan nda doktora yapmalar ve
yap land rmac ö renme yakla
hakk nda deneyime sahip olmalar r. Uygulamalarda
rencilerin görü lerine yönelik herhangi bir veri toplama arac kullan lmam r. Sadece
retmenler, ö renci görü lerini de esas alarak geli tirilen materyali, ahin ve Y ld m (1999)
taraf ndan verilen kriterleri sa lay p sa lamad na göre de erlendirmi lerdir. Ö retmenler
materyali kendilerine bakan yönüyle de erlendirirken, klasik yöntemle konu özetlerini, örnek
sorular tahtaya yazarken ve konularla ilgili ekilleri çizerken çok zaman kaybettiklerini
belirtmi ler, bu ö retim materyalini kulland klar nda tahtay daha az kulland klar için
kaybedilen zamandan tasarruf sa lad klar , ö rencileri ile daha fazla etkile im içinde
olduklar
belirtmi lerdir. Ö retmenlerden biri, derste ö retim materyalini kullanmas n
renciye bakan yönünü; ders materyalinde konular destekleyen videolara ve materyalin
sonunda tasar m olarak popüler bir yar ma program na benzeyen çoktan seçmeli test sorular na
rencilerinin çok ilgi gösterdiklerini ifade etmi tir. Di er retmenin ifade etti i di er bir konu
ise ö rencilerin bu tür çal malar zaman kayb olarak görmesidir çünkü ö rencilere göre ders
materyalindeki kavramlar n ÖSS (YGS ve LYS) sorular ile desteklenmesi yeterli de ildir.
Onlara göre bu tür faaliyetlerle u ra laca na YGS ve LYS s navlar na haz rl k için bolca soru
çözülmelidir.
, Güç ve Enerji Ders Yaz

n Haz rlanmas

, Güç ve Enerji kavram n ö retimi için haz rlanan ö retim materyaline konu ile ilgili,
rencilerin enerji kavram n günlük hayatla ili kilendirebilecekleri ve onlar n derse ilgisini
çekebilecek bir benze im giri olarak seçilmi tir ( ekil 1).

ekil 1. , Güç ve Enerji Ders Ö retim Materyalinin Giri Sayfas

n Görünümü
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Bilgisayar ekran nda görülecek her pencere basit ama net bir ekilde ekrana aktar lmaya
çal lm r. Adobe Captivate 3 program n özellikleri sayesinde bilgisayar ortam nda
pencerelerde görülecek aktif tu lar, metin, ekil, animasyon ve video görüntüleri, yap lacak
ba lant lar, kullan lacak renkler programa aktar lm r. Haz rlanan materyalde karma adan
uzak ö rencinin korkusuzca kullanabilece i bir yol izlenmi tir. Ekran n sol taraf nda daima
konu ba klar bulunmaktad r. Ö renci istedi i konuya istedi i zaman dönebilmekte, konunun
alt ba klar na ise bu ba klar alt nda kar la lacak alt menüden rahatça ula labilmektedir.
retim materyali ilk aç ld nda her konuya ula abilmeyi sa layan bir ekran gelmekte ve bu
ekran n üzerinde ileri ve geri butonlar yla da konu dizilimi sa lanabilmektedir ( ekil 2).

ekil 2. , Güç ve Enerji Ö retim Materyalinin Menüsünün Görünümü
Bu ekilde ö renci hem konu ak
izleyebilecek, gerekti inde ise direkt görmek istedi i
konu ba
na geçebilecektir. Butonlar n ve menülerin tasar
Macromedia Flash 8
program nda haz rlanm , buton ve menülere i levler Adobe Captivate 3 program ile
kazand lm r.
Konu içeri ini haz rlayabilmek için öncelikle, fizik kitaplar ile yerli ve yabanc yay nlar
incelenmi tir. Bu incelemeler sonucunda, ö rencinin anlaml ö renmesini kolayla racak,
karga a yaratmayacak ve kavram yan lg
engelleyecek bir ekilde MEB müfredat esas
al narak konu dizilimi ve kavram haritas olu turulmu tur. Bu ekilde materyalin kullan
ve
konunun anlaml ö renilebilmesi kolayla
lmaya çal lm r. , Güç ve Enerji ö retim
materyali 5E ö renme modelinin a amalar na uygun olu turulmu tur. Ö retim materyali
haz rlan rken uzun ve can s
metinlerden kaç lmas n yan s ra, ö rencilerin mevcut
kavram yan lg lar
dikkate alan önemli baz aç klamalar n atlanmamas na ya da anlat n
yetersiz kalmamas na özen gösterilmi , konular kavramsal de im metinleri ile desteklenmi tir
ekil 6).
5E ö renme modeline göre haz rlanan i , güç ve enerji ders ö retim materyalinin her
konuya giri a amas nda, ö rencilerin meraklar
uyand
sorular bulunmaktad r. Bu
sorular n amac ö rencilerin konu hakk ndaki ön fikirlerini almak, ö rencileri tart maya ve
dü ünmeye yönlendirmeye çal makt r.
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Girme (Engage)

Lunapark trenlerinin çal ma
prensibi nedir?
Tren yukar dayken hangi tür
enerjiye sahiptir?
Tren yukar ya ç karken enerjisini
nereden ald ?
Tren a
do ru inerken
enerjisine ne olur?
Tren a
do ru inerken enerjisi
yok olur mu?
Trenin toplam enerjisinde
de me olur mu?
ekil 3. Yaz

n 5E Ö renme Modeline Göre Derse Giri A amas

Ke fetme (Expore)

retim materyalinin ke fetme a amas nda; ö rencilere günlük hayatla ili kilendirilen bir
sorun verilmi , kendilerine verilen sorulardaki basamaklar takip ederek, sonuca ula malar
amaçlanm r. Dersi i leyen ö retmen bu a amada ö rencilere do rudan cevap vermek yerine
sorular sorarak onlar n bilgiye ula malar na yard mc olmal r (Keser, 2003; Özmen, 2004).

Parklarda gördü ünüz ve çok
defalar kayd
z bu oyunca
hat rl yor musunuz?
Bu oyuncakla neler yapt

z?

Cismin A noktas ndan B ve C
noktas na do ru hareket etmesini
nas l aç klars z?
Cisim a
do ru indikçe h
neden de ir?
Cisim a
do ru inerken
enerjisinde nas l bir de me olur?
ekil 4. Yaz

n 5E Ö renme Modeline Göre Ke fetme A amas

Konuyu ve kavramlar aç klama a amas için, ders ö retim materyaline video,
animasyonlar, interaktif sorular ve aç klamalar eklenmi tir. Burada amaç, ö retmenin konuyu
detayl olarak anlat p, konu hakk nda yine ders ö retim materyalinde bulunan sorular s fta
çözerek ö rencilerin eksik bilgilerini tamamlamalar na veya yanl bilgilerini yenisiyle
de tirmelerine yard mc olmaya çal mas r. Ö retmen bu a amada ö retim materyalinde
bulunan video, aç klamalar ve animasyonlar kullanarak ö rencilerde dersin giri a amas nda
tespit etti i alternatif kavramlar gidermeye çal r. Bu k mda ö rencilerin fikirleri sorularak,
kar la klar yeni olay yeni kavramlarla aç klamalar na imkân sa lan r.
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Aç klama (Explain)

Bu a amada, ö rencilerin
dersin giri a amas ndaki
cevaplar hat rlat r.
Ders ö retim materyalinde
konunun tan na yönelik
animasyonlar ve videolar
izlettirilir.
rencilerden ö retim
materyalinde bulunan al rma
sorular na cevap vermeleri ve bu
cevaplar grupla tart malar
istenir.
ekil 5. Yaz

n 5E Ö renme Modeline Göre Aç klama A amas

retim materyalinin Derinle me a amas için, ö rencilerin alternatif kavramlar n
giderilmesi ve onlar n kavramlar daha detayl ö renebilmeleri için kavramsal de im metinleri
içeren animasyonlar ve kavram haritas haz rlanm r. Ö retmen, bu a amada ö rencilerin,
ula klar yeni bilgileri, yeni durumlara uygulamas sa layacak ders ö retim materyalinden
sorular çözer.

Derinle me (Elaborate)

Alternatif
kavramlar n
giderilmesine Konu ile ilgili kavram haritas kullan larak
yönelik kavramsal de im metinleri rencilerin kavramlar aras ndaki ili kiyi
içeren animasyonlar izlettirilir.
anlamalar na yard mc olunmaya çal r.

ekil 6. Yaz

n 5E Ö renme Modeline Göre Derinle me A amas

Dersin de erlendirme a amas için ise ders ö retim materyalinde konu ile ilgili farkl
örnekler, oyunlar ve olaylar verilmi tir. Ö retmen bu a ama için ders yaz
nda verilen soru,
oyun ve olaylarla ilgili ö rencilerin aç klamalar dinler, sonra onlara “Niçin böyle oldu unu
dü ünüyorsun?”, “Bu konuda neler biliyorsun?”, “ Bunu nas l aç klayabilirsin?” gibi aç k uçlu
sorular yönelterek ö rencilerin kendilerini de erlendirmelerini sa lar.
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De erlendirme (Evaluate)

Ders ö retim materyalinde
sorular çözmeleri istenir.
Bu konuda neler biliyorsun?

ekil 7. Yaz

bulunan Konu ile ilgili oyunlar oynatt larak,
Bunu oyunu nas l aç klayabilirsin?
Niçin böyle oldu unu dü ünüyorsun?

n 5E Ö renme Modeline Göre De erlendirme A amas

TARTI MA, SONUÇ ve ÖNER LER
renciler, dinamik fizik süreçlerinin nas l meydana geldi ini ö renmek için, önce anlama,
sonra hat rlama ve en sonunda göz önünde canland rma yapmal rlar (Tezcan & Y lmaz,
2003). Bu nedenle soyut ve anla lmas zor kavramlar anlat rken, ö rencilerin görsel ve
dü ünsel yap lar
harekete geçirebilecek ö retim materyallerinin geli tirilip kullan lmas
oldukça önemlidir (Akçay, Aydo du, Y ld m, & ensoy, 2005). Günümüz nesli ev
bilgisayarlar , video oynat lar, DVD player, bilgisayar oyunlar gibi araçlarla teknolojiyi
yak ndan takip etmekte, hayallerini ve beklentilerini bu teknolojiler üzerine kurmaktad r (Kolb,
Gibb, & Gonzalez, 2001; Prensky, 2001). Bu nedenle, e itim sistemi bu neslin ilgi duydu u
araçlarla kavramlar ö renmesini sa lamal r (Connolly, McLellan, Stansfield, Ramsay, &
Sutherland, 2004). Bilgisayar destekli olarak haz rlanan materyallerin geli tirilip ö retim
sürecinde kullan lmas n ö renci ba ar
olumlu yönde etkiledi i bilinmektedir (Akçay,
Aydo du, Y ld m, & ensoy, 2005; Christmann, Badget, & Lucking, 1997; H rça, 2008; Ta ,
Köse, & Çepni, 2006; Tezcan & Y lmaz, 2003).
Laboratuvar deneylerine alternatif olarak görülmemesi gereken bu ö retim materyalinin
fizik derslerinde kullan lmas yla, deneylerle anla lmayan i , güç, enerji gibi soyut kavramlar,
sürtünme sonucu ya dönü en enerjinin asl nda moleküllerin kinetik enerjisini art rmas vb.
mikro olaylar, gökta lar n atmosfere girerken sürtünme sonucu patlamas vb. makro olaylar ya
da rölativistik kinetik enerji gibi derslerde deneyleri yap lamayacak teorik kavramlar
somutla
larak ö rencilerin zihinde canland rma güçlükleri ortadan kald labilir.
Bu ö retim materyalinde 5E ö renme modeline uygun olarak ve yap land rmac ö renme
yakla
desteklemek için kullan lan animasyon, oyun ve videolarla konular günlük hayatla
bütünle tirmenin, konular görsel anlamda zenginle tirmenin, kavramlar oyunlarla ve video
gösterimleriyle birle tirmenin, ö rencileri; e itim ve ö retim faaliyetlerinin içine çekece ine ve
onlar n fizik dersine yönelik olumsuz tutumlar giderece ine inan lmaktad r.
Fizik ö retmenleri zaman de erlendirmek için konular tahtaya h zl yaz p ve ekilleri
kötü çizmektedirler. H zl yaz lm yaz lar ve kötü çizilen ekiller, ö rencilerin fizik dersine
kar olumsuz tutum tak nmalar na ya da kavramlar yanl anlamalar na neden olabilmektedir
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(H rça, 2009). Bu nedenle programlama bilmeyen ö retmenlerin yazarl k araçlar yla kendilerine
ait ö retim materyali olu turmalar n kendileri için büyük zaman kayb olan tahtaya konular n
yaz lmas , konu ile ilgili ekillerin çizilmesi gibi güçlüklerin önüne geçebilece i
dü ünülmektedir.
retmenler, bu tür programlar kullanarak dersleri hakk nda edindikleri video,
animasyon ve resimleri kullanarak görsel yönden zengin, özellikle görsel ve i itsel zekâlar ba ta
olmak üzere bütün zekâ türlerini destekleyici, kendi ö renci gruplar n özelliklerine özgü ve
MEB’in öngördü ü pek çok yakla m, model, yöntem ve tekniklere uygun ö retim materyali
haz rlayabilirler. Ayr ca bu programlarla ö rencilerini de erlendirmek için e le tirmeli, çoktan
seçmeli, bo luk doldurma, do ru-yanl tipi soru bankalar da olu turabilirler.
Son olarak, FAT H projesi kapsam nda fen derslerinin e-içerikleri haz rlan rken yaln zca
bir ders yaz
nda olmas gereken nitelikler de il, bunun yan nda yap land rmac ö renme
yakla
gözetilerek 4E, 5E ve 7E ö renme modelleri ba ta olmak üzere di er yöntem ve
tekniklerin de kullan lmas sa lanabilir.
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