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Öz. Bu araştırmanın amacı; İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve öğrenme amaçlı mektup yazma
aktivitesinin matematik öğretmen adaylarının kuvvet ve hareket konusunda akademik
başarılarına ve fizik dersine olan tutumlarına olan etkisini belirlemektir. Araştırmada yarı
deneysel; ön test- son test yöntemi uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2015-2016
eğitim öğretim yılında Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik
Öğretmenliği 2. sınıfta öğrenim gören 55 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu öğretmen
adayları rastgele örneklemle iki gruba ayrılıp, bir grupta işbirlikli öğrenme teknikleri
arasında yer alan karşılıklı sorgulama tekniği (n=24); diğer grupta ise öğrenme amaçlı
mektup yazma aktivitesi (n=31) uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak
Kuvvet ve Hareket Kavram Testi (KHKT) ve Fizik Tutum Ölçeği (FTÖ) kullanılmıştır.
Araştırmaya başlamadan önce KHKT ve FTÖ ön test, araştırma tamamlandıktan sonra son
-test olarak uygulandı. Araştırma sonunda hem karşılıklı sorgulama tekniği hem de
öğrenme amaçlı mektup yazma grubundaki öğrencilerin KHKT son test puan ortalamaları
ileön test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu, FTÖ’nin
son test puan ortalamalarıyla, ön test puan ortalamaları arasında ise istatistiksel olarak
anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca iki grubun KHKT hem ön test hem de
son test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit
edilmiştir. Bu çalışma farklı bir konu ve farklı bir örneklem üzerinde araştırılması önerilir.
Anahtar Kelimeler: Fizik, tutum, kuvvet ve hareket, mektup yazma, iş birliğine dayalı
öğrenme.
Abstract. In the aim of this study is to explore the effect of cooparative teaching method
and letter- writing activity for learning on academic achievement, and attitudes of math
teacher candidates in the force and movement topic. The research is a semi-experimental
research that it is pre-test-post-test method. The sample of the research is composed of
55 teacher candidates who are studying in primary mathematics teaching second class
students of Ordu University Education Faculty in 2015-2016 education year. These teacher
candidates were divided into two groups with a simple random sampling. As one of the
groups was applied mutual inquiry technique that it is cooperative learning methods
(n=24), the other was applied the letter writing activity for learning (n=31). As data
collection tools, Force and Motion Concept Test (FMCT) and Physical Attitude Scale (PAS)
were used in the study. Before FMCT and PAS were applied, pre-test was administered
with all the students and after the application, the same tests were reapplied with the
students. The resulting of the study showed that post- test mean scores of cooperative
groups’and letter writing activity groups’ Force and Motion Concept Test (FMCT) were
statistically significant when compared to their mean pre-test scores, and Physical Attitude
Scale (PAS) were not statistically significant when compared to their mean pre-test scores.
The end of the study was recommed that this study can researched different sample and
different topic.
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1. GİRİŞ
Bilgi çağında yaşayan toplumlarda var olan bilgiler sürekli değişim halindedir. Bundan dolayı gelişmiş
toplumlar eğitim alanında farklı yöntem ve teknikler üzerinde çalışmalar yapmıştır (Huyugüzel-Çavaş
ve Çavaş, 2014). Bu çalışmalar arasında özellikle aktif öğrenme yaklaşımlarına önem verilmektedir.
Bu yaklaşımlarda öğretmen rehber görevini üstlenirken, öğrenciler aktif olarak öğrenme sürecine
katılmaktadır. Öğrencilerin aktif olarak katıldığı öğretim teknikleri arasında işbirlikli öğretim yöntemi
ve öğrenme amaçlı yazma aktiviteleri de yer almaktadır. İşbirliğine Dayalı Öğrenme sayesinde
öğrenciler aktif olarak derse katılır, sorular sorar, tartışma yapar ve sorumluluklar alarak görevlerini
yerine getirir. Böylece öğrenci bilgiyi birkaç kez tekrar etmiş olur (Aslan-Efe, Oral, Efe ve Öner-Sünkür,
2011). İşbirliğine Dayalı Öğrenme öğrencilerin fen konularını hatırda tutma düzeyini ve (Aslan-Efe vd,
2011; Hevedanlı, Oral ve Akbayın, 2004). Öğrencilerin öğrenme ortamına etkin katılımını sağlayarak,
sınıf başarılarını artırır (Güngör ve Özkan, 2012). Diğer taraftan aktif öğrenme yöntemlerinden
öğrenme amaçlı yazma aktiviteleri bireylerin öğrenmelerini kolaylaştırıp iletişim ve çalışma
becerilerini geliştirdiği, bireylerin var olan düşüncelerini değiştirip daha tutarlı bilgiler
oluşturmalarına yardımcı olduğu, bilginin daha uzun süreli kalıcılığını sağladığı, bireylerin zihinlerinde
var olan bilgiyi işlemesine olanak sağlayıp zor olan kavramların öğrenilmesine yardımcı olduğu ifade
edilmektedir (Hand ve Prain 2002; Rivard ve Straw, 2000; Tynjala, 1998. Akt. Uzoğlu, 2010). Bu öğretim
yöntemlerinin özellikle öğrencilerin anlamada zorluk çektiği derslerde uygulanması önemlidir.
Öğrencilerin zorlandığı derslerden biri de fizik dersidir (Daşdemir, 2012). Fizik dersinde bu zorluğun
üstesinden gelebilmek için anlamlı öğrenmeler gerçekleştirecek yöntem ve tekniklerin kullanılması
zorunlu hale gelmiştir (Akbulut, 2013). Çeşitli araştırmalarda (Akt.Akbulut, 2013; Bozdoğan ve Uzoğlu,
2015) Fizik dersi temel konularından olan “Kuvvet ve “Hareket” konusunda ilkokul seviyesinden
üniversite seviyesine kadar her düzeyde, öğrencilerin öğrenmede, öğretmenlerin ise öğretmede
zorlandıkları tespit edilmiştir. Kuvvet ve hareket kavramlarının günlük yaşamda, somut olay ve
durumlarda görülmesine karşın öğrencilerin zorlanmalarının nedenleri arasında kavramlarda yer
alan soyut ifade ve gösterimlerin olmasıdır (Akbulut, 2013). Bu soyut kavramların öğretilmesinde
İşbirliğine Dayalı Öğrenme ile öğrenme amaçlı mektup yazma aktivitesinin faydalı olacağı
düşünülmektedir. Ulusal ve uluslararası alan yazın incelendiğinde hem İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin
(Baumberger-Henry, 2005; Hazne ve Berger, 2007; Shachar ve Fischer, 2004; Şenol ve Yıldırım, 2007;
Şimsek, Doymus ve Bayrakçeken, 2006; Theodora, 2001; Umdu -Topsakal, 2010) hem de öğrenme
amaçlı yazma aktivitelerinin (Bozat ve Yıldız, 2015; Uzun-Alev, 2013) farklı konularda öğrencilerin
akademik başarılarına ve tutumlarına olumlu yönde etki ettiği belirtilmektedir. Umdu -Topsakal
(2010) İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin 8. sınıf fen bilimleri dersi Canlılar İçin Madde ve Enerji ünitesinde
öğrencilerin akademik başarılarına ve Fen bilimleri dersine yönelik tutumlarına olumlu yönde etki
ettiğini, Şenol ve Yıldırım (2007) İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin 6. Sınıf duyu organları konusunda
öğrencilerin akademik başarılarına ve fen bilimleri dersine yönelik tutumlarına istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde olumlu etki ettiğini, Şimşek vd. (2006) İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin 8.sınıf
manyetizma ünitesinde öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde olumlu etki ettiğini tespit etmişlerdir. Baumberger-Henry (2005) İşbirliğine Dayalı
Öğrenmenin öğrencilerin hem problem çözme hem de karar alma becerilerine katkı sağladığını,
Hazne ve Berger (2007) İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin fizik dersinde öğrencilerin motivasyonlarına
olumlu yönde katkı sağladığını, Shachar ve Fischer (2004) İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin öğrencilerin
akademik başarılarına ve motivasyonlarına katkı sağladığını, Theodora (2001) fen bilimleri dersi canlı
organizmalar konusunda öğrencilerin akademik başarısına ve fen dersi tutumlarına İşbirliğine Dayalı
Öğrenmenin olumlu katkı sağladığını tespit etmişlerdir.
Diğer yandan Uzun–Alev (2013) öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinin 10. sınıf enerji ünitesinde
öğrencilerin başarılarına yardımcı olduğunu, Bozat ve Yıldız (2015) öğrenme amaçlı mektup yazma
etkinliğinin 5. sınıf elektrik ünitesinde öğrencilerin başarılarını artırdığını tespit etmişlerdir. İlgili
literatüre bakıldığında İşbirliğine Dayalı Öğrenme yaklaşımı ile öğrenme amaçlı yazma aktivitelerinin
karşılaştırmasının yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu çalışma ile bu eksiklik giderilmiş olacaktır. Ayrıca
bu çalışma ile öğrencilerin zorlandıkları fizik dersi kuvvet ve hareket ünitesinde öğrenme amaçlı
mektup yazma aktivitesi ile İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin öğrencilerin akademik başarılarına ve fizik
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dersine olan tutumlarına olan etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirebilmek
için aşağıdaki soruların cevapları araştırılmıştır.
1. Mektup yazma aktivitesinin matematik öğretmen adaylarının kuvvet ve hareket konusunu
anlamalarına bir etkisi var mıdır?
2. Mektup yazma aktivitesinin matematik öğretmen adaylarının fizik dersine olan tutumlarına bir
etkisi var mıdır?
3. İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin matematik öğretmen adaylarının kuvvet ve hareket konusunu
anlamalarına bir etkisi var mıdır?
4. İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin matematik öğretmen adaylarının fizik dersine olan tutumlarına bir
etkisi var mıdır?
5. Mektup yazma aktivitesi ile İşbirliğine Dayalı Öğrenme arasında öğretmen adaylarının kuvvet
hareket konusunu anlamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık var mıdır?

2. YÖNTEM
Bu çalışmada yarı deneysel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem değişkenlerin tamamının
kontrol edilemediği durumlarda kullanılması (Baştürk, 2009) araştırmacılara zaman kaybetmeden
var olan gruplara uygulama yapabilme olanağı sunduğundan dolayı tercih edilmiştir (Büyüköztürk,
Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2014). Araştırmanın örneklemini, 2015-2016 eğitim öğretim
yılında Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği 2. sınıfta öğrenim gören 55
öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu öğretmen adayları rastgele örneklemle iki gruba ayrılmıştır. Bir
grupta İşbirliğine Dayalı Öğrenme teknikleri arasında yer alan karşılıklı sorgulama tekniği (n=24) ve
diğer grupta ise öğrenme amaçlı mektup yazma aktivitesi (n=31) kullanılmıştır. Araştırmada veri
toplama aracı olarak Kuvvet ve Hareket Kavram Testi (KHKT) ve Fizik Tutum Ölçeği (FTÖ) kullanılmıştır.
Kuvvet ve Hareket Kavram Testi (EK-1) 1992 yılında Hestenes, Swackhamer ve Well tarafından
geliştirip, 1995 yılında tekrar revize edilerek Türkçeye çevirisi ve uyarlaması Çiçek vd. (2000)
tarafından yapılmıştır (Kanlı, 2007). Bu test, Newton fiziğindeki kuvvet ve hareketle ilgili temel
kavramları içeren diagnostik bir testtir. Bu test Dancy (2000) tarafından 1000 kişiden daha fazla
öğrenciye uygulanarak güvenirliği 0.80’lerin üzerinde tespit edilmiştir (Akt. Kanlı, 2007). Fizik Tutum
Ölçeği (EK-2) Akpınar (2006) tarafından geliştirilerek Cronbach-α iç tutarlılık katsayısı 0.92 olarak
tespit edilmiştir. Bu ölçeğin geçerliği konusunda ise uzman görüşleri dikkate alınmıştır. Bu ölçekte,
fizik dersine yönelik ilgiyi, fizik dersi ile ilgili benlik kavramını, okul dışı fizik ile ilgili çalışma isteğini,
fizik dersi ile yaşam arasındaki ilişki hakkındaki düşünceleri, fizik dersinin gerekliliğini ve fizik dersi ile
ilgili genel düşünceyi sorgulayan maddeler yer almaktadır (Akpınar, 2006). KHKT ve FTÖ ölçme
araçlarını çalışmaya başlamadan hem işbirlikli hem de öğrenme amaçlı mektup yazma gruplarına ön
test olarak uygulanan test çalışma sonunda ise son test olarak uygulamıştır.
2.1 Uygulama
Bu çalışma üniversite öğrencilerinin Genel Fizik -1 dersi Kuvvet ve Hareket konusunda yapılmıştır.
Kuvvet ve Hareket konusuna başlamadan önce KHKT ve FTÖ bütün öğrencilere ön test olarak
uygulanmıştır. Daha sonra Kuvvet ve Hareket konu anlatımı, araştırmacı tarafından öğretim programı
doğrultusunda 6 hafta (24 saat) sürmüştür. Bir gruba karşılıklı sorgulama tekniği, diğer gruba
öğrenme amaçlı mektup yazma aktivitesi uygulanmıştır. Karşılıklı sorgulama tekniğinin uygulandığı
grupta araştırmacı konunun alt başlıklarının anlatımını tamamladıktan sonra öğrencileri dörderli
gruplara ayırmıştır. Bu gruplar, kendi aralarında ikişerli grup oluşturarak birbirlerine sorular sorarak
eksikliklerini gidermeye çalışmışlardır. Mektup yazma aktivitesinin uygulandığı grupta ise araştırmacı
konunun alt başlıklarının anlatımını tamamladıktan sonra her bir öğrencinin konuyu arkadaşına
anlatacak şekilde bir mektup yazması istenmiştir. Uygulamaya ilişkin bilgiler aşağıda tablo 1’de
sunulmuştur.
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Tablo1: Uygulamanın Kronolojik Sıralaması
Süre

Karşılıklı sorgulama tekniğinin
uygulandığı grup

Öğrenme amaçlı mektup yazma
aktivitesinin uygulandığı grup

(2saat)

Akademik başarı ve tutum ön test

Akademik başarı ve tutum ön test

(4saat)

Kuvvet konusu anlatımı, grup tartışması
ve soru çözümü

Kuvvet konusu mektup yazma
aktivitesi ve soru çözümü

(4saat)

Sabit hareket konu anlatımı, grup
tartışması ve soru çözümü

Sabit hareket konu anlatımı, mektup
yazma aktivitesi ve soru çözümü

(4saat)

Düzgün hızlanan hareket konu
anlatımı, grup tartışması ve soru
çözümü

Düzgün hızlanan hareket konu
anlatımı, mektup yazma aktivitesi ve
soru çözümü

(4saat)

Düzgün yavaşlayan hareket konu
anlatımı, grup tartışması ve soru
çözümü

Düzgün yavaşlayan hareket konu
anlatımı, mektup yazma aktivitesi ve
soru çözümü

(4saat)

Düzgün dairesel hareket konu anlatımı,
grup tartışması ve soru çözümü

Düzgün dairesel hareket konu
anlatımı, mektup yazma aktivitesi ve
soru çözümü

(2saat)

Akademik başarı ve tutum son test

Akademik başarı ve tutum son test

2.2 Verilerin analizi
Araştırmadan elde edilen verilerin normal, varyansların benzer olması ve eşit aralıklı ölçüm
düzeyinde toplanmış olmasından dolayı, parametrik testlerden bağımlı ve bağımsız gruplar ttestleriyle analiz edilmiştir. İki grubun puan ortalamalarının karşılaştırılmasında bağımsız gruplar ttesti, grubların ön test puan ortalamalarıyla son –test puan ortalamalarının karşılaştırılmasında
bağımlı t- testi ile analiz edilmiştir.

3. BULGULAR
Araştırmada kullanılan KHKT ve FTÖ’den elde edilen sonuçlar aşağıda tablolar halinde verilmiştir.
Tablo 2. Grupların KHKT Ön Test ve Son Test Puan Ortalamalarının Bağımlı Gruplar t-Testi
Sonuçları
Gruplar

Testler

N

𝑥̅

SD

t

df

p

İşbirliğine Dayalı
Öğrenme

Ön test

24

4.875

2.2518

-3.834

46

0000

Son test

24

8.161

3.6977

Öğrenme Amaçlı
Mektup Yazma

Ön test

31

5.612

2.8128

-2.007

60

0.049

Son test

31

6.968

2.5461

En yüksek puan: 30

Tablo 2’deki veriler incelendiğinde hem İşbirliğine Dayalı Öğrenme hem de mektup yazma gruplarının
KHKT ön test ve son test puan ortalamaları arasında bağımlı gruplar t-testi sonucuna göre istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık vardır. Söz konusu bu farklılık ise son test lehinedir (p<0.05).
Tablo 3. Grupların FTÖ Ön Test ve Son Test Puan Ortalamalarının Bağımlı Gruplar t-Testi Sonuçları
Gruplar

Testler

N

𝑥̅

SD

t

df

p

İşbirliğine Dayalı
Öğrenme

Ön test

24

117.75

27.47

1.291

46

0.202

Son test

24

110.93

20.95

Öğrenme Amaçlı
Mektup Yazma

Ön test

31

123.64

21.80

-0.013

60

0.989

Son test

31

123.71

21.78

Ey yüksek puan: 180
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Tablo 3’teki veriler incelendiğinde hem İşbirliğine Dayalı Öğrenme hem de mektup yazma gruplarının
FTÖ ön test ve son test puan ortalamaları arasında bağımlı gruplar t-testi sonucuna göre istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05).
Tablo 4. Grupların KHKT Ön Test ve Son Test Puan Ortalamalarının Bağımsız Gruplar t-Testi
Sonuçları
Gruplar

Testler

N

𝑥̅

SD

t

df

p

1.050

53

0.298

1.517

53

0.134

İşbirliğine Dayalı
Öğrenme –

Ön test

24

4.88

2.25

Ön test

31

5.61

2.81

Öğrenme Amaçlı
Mektup Yazma

Son test

24

8.16

3.69

Son test

31

6.97

2.50

En yüksek puan: 30

Tablo 4’teki veriler incelendiğinde İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve mektup yazma gruplarının KHKT
hem ön test hem de son test puan ortalamaları arasında bağımsız gruplar t-testi sonucuna göre
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05).

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Bu araştırmada çalışmaya başlamadan önce hem İşbirliğine Dayalı Öğrenme hem de mektup yazma
gruplarına uygulanan KHKT ön test puan ortalamalarına bakıldığında mektup yazma aktivitesinin
uygulandığı grubun puan ortalamasının, İşbirliğine Dayalı Öğrenme grubunun puan ortalamasından
yüksek olduğu, ancak istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuca dayanarak,
İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve öğrenme amaçlı mektup yazma grubu öğrencilerinin kuvvet ve hareket
konusunda ön bilgi bakımından denk olduğu söylenebilir. Öğrencilerin ön bilgilerinin birbirlerine
denk olması uygulanacak yöntemlerin karşılaştırılabilmesinde önemli bir avantajdır (Şahin ve Çepni,
2012; Özsevgeç, 2007). Bu sonuçla ÖSYM sınavı ile aynı programa yerleşen öğrencilerin kuvvet ve
hareket konusunda bilgi düzeylerinin aynı olduğu sonucuna varılabilir. Çalışmanın sonunda hem
İşbirliğine Dayalı Öğrenme hem de öğrenme amaçlı mektup yazma gruplarına uygulanan KHKT son
test puan ortalamalarına bakıldığında İşbirliğine Dayalı Öğrenme grubunun puan ortalamasının,
mektup yazma grubunun puan ortalamasından yüksek olduğu, ancak istatistiksel olarak anlamlı
olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuca dayanarak öğrenme amaçlı mektup yazma aktivitesi ile
İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin matematik öğretmen adaylarının kuvvet ve hareket konusunu
anlamada benzer etkiye sahip olduğu sonucuna varılabilir. Yine çalışmada hem İşbirliğine Dayalı
Öğrenme hem de öğrenme amaçlı mektup yazma aktivitesi gruplarının ön test, son test puan
ortalamaları karşılaştırıldığında, her iki grubunda son test puan ortalamalarının, ön test puan
ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır. Bu sonuca
dayanarak, İşbirliğine Dayalı Öğrenme ile öğrenme amaçlı mektup yazma aktivitesinin kuvvet ve
hareket konusunda öğrencilerin akademik başarılarına olumlu yönde katkı sağladığı söylenebilir.
Elde edilen bu sonuç, bu konuda yapılmış diğer araştırma (Bozat ve Yıldız 2015; Daşdemir vd., 2015;
Daşdemir, 2017; Doymuş vd. 2010, Karaçöp vd. 2009; Şimsek vd., 2006; Aslan ve Tekin, 2015; Uzoğlu,
2014) sonuçlarıyla uyumludur. İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin uygulandığı gruba uygulan FTÖ ön testson test bağımlı gruplar t-testi sonuçları karşılaştırıldığında, öğrencilerin ön test puanlarının son test
puanlarından daha yüksek olduğu; fakat bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna
varılmıştır. Bu sonuca dayanarak İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin, kuvvet ve hareket konusunda
öğretmen adaylarının fizik dersine olan tutumlarını kısmi olarak olumsuz yönde etkileleyebilir. Bu
olumsuz etkinin öğrencilerin kuvvet ve hareket konusundaki zorlanmalarından (Bozdoğan ve Uzoğlu,
2015) kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu sonuç, Bilgin ve Eyvazoğlu (2010) ve Gülay vd. (2010)
çalışmalarıyla uyumlu iken, diğer bazı araştıma (Şimşek vd., 2006; Şenol ve Yıldırım, 2007; Umdu
Topsakal, 2010) sonuçlarıyla uyumlu değildir. Bu durumun, konu ve örneklem farklılığından
kaynaklandığı düşünülmektedir. Yine öğrenme amaçlı mektup yazma aktivitesinin uygulandığı gruba
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uygulanan FTÖ ön test- son test bağımlı gruplar t-testi sonuçlarının karşılaştırılması sonucunda, ön
test- son test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit
edilmiştir. Bu sonuca dayanarak mektup yazma aktivitesinin öğrencilerin fizik dersine karşı olan
tutumlarına bir etkisinin olmadığı sonucuna varılabilir. Bu sonuç Daşdemir (2017) çalışmasıyla
uyumlu iken, Uzoğlu (2014)'nun çalışmasıyla uyumlu değildir. Bu durumun konu, örneklem ve
uygulama sürelerinin farklı olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bundan sonraki
çalışmalarda İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve öğrenme amaçlı yazma aktivitelerinin karşılaştırılmasını
farklı örneklem, farklı konularda uygulanması önerilir.
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Extended Summary
Developed societies have studied different methods and techniques in the field of education (Çavaş
& Huyugüzel-Çavaş, 2014). Especially active learning approaches are emphasized among these
studies. In these approaches, while the teacher assumes the guiding role, the students actively
participate in the learning process. Teaching techniques actively participated by students include
cooperative teaching methods and writing activities for learning purposes. Through cooperative
learning, students actively participate in class, ask questions, make discussions and carry out their
duties by taking responsibilities. Thus, the student repeats the knowledge a few times (Aslan-Efe,
Oral, Efe & Öner-Sünkür, 2012). Cooperative learning, increases students' ability to remember
science topics (Aslan-Efe et al., 2012; Hevedanlı, Oral and Akbayın, 2004). Cooperative based learning;
(Güngör & Özkan, 2012), by providing active participation of students in the learning environment. It
is stated that learning writing activities help individuals to learn and improve their communication
and working skills, help individuals to change their existing thinking and help create more consistent
information, provide a longer lasting knowledge, and help individuals learn the concepts that are
available in the minds of their minds (Uzoglu, 2010). It is important that these teaching methods
apply especially in courses where students have difficulty understanding (Daşdemir, 2012)
In The aim of this study is to explore the effect of cooparative teaching method and writing activity
for learning on academic achievement, and attitudes of math teacher candidates in the force and
movement topic. The research is a semi-experimental research that İt is pre-test-post-test method.
The sample of the research is composed of 55 teacher candidates who are studying in primary
mathematics teaching second class students of Ordu University Education Faculty in 2015-2016
education year. These teacher candidates were divided into two groups with a simple random
sampling. As one of the groups was applied mutual inquiry technique that it is cooperative learning
methods (n=24), the other was applied the letter writing activity for learning (n=31). As data collection
tools, Force and Motion Concept Test (FMCT) and Physical Attitude Scale (PAS) were used in the study.
Before these tests were applied, pre-test was administered with all the students and after the
application, the same tests were reapplied with the students.
As a result of the research, it is concluded that letter writing activity and Cooperative Learning have
the same effect in terms of strength and movement of mathematics teacher candidates.
Cooperative Learning and letter writing activities have contributed positively to the academic
achievement of students in terms of force and movement. This result has been obtained from other
researches (Bozat and Yıldız 2015, Daşdemir et al., 2015, Dashdemir, 2017, Doymus et al 2010,
Karaçöp et al 2009, Şimekek et al 2006, Aslan and Tekin, 2014).
Cooperative Learning may partially influence the attitudes of prospective teachers to physics in the
negative for force and movement. This negative effect is thought to be due to the students'
difficulties in terms of force and movement (Bozdoğan & Uzoğlu, 2015). Letter writing activity has no
effect on students' attitudes towards the physics course. This result is consistent with the work of
Dasdemir (2017), but not with the work of Uzoglu (2014).

Cilt / Volume : 8 • Sayı / Issue : 3 • Aralık / December 2018

212

İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve Öğrenme Amaçlı Mektup Yazma Aktivitesinin Öğretmen Adaylarının Kuvvet…

EK1: Kuvvet ve Haraket Kavram Testi
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EK 2: Fizik Tutum Ölçeği
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