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ÖZET:
Bu araştırmada Tahmin Et-Gözle-Açıkla stratejisi ile desteklenmiş yansıtıcı düşünmeye dayalı
etkinliklerin ilköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarına etkisi incelenmiştir.
Bu amaca uygun olarak araştırma ön test-son test kontrol gruplu deneysel desene göre yürütülmüştür. Araştırma
ön tutum ölçeğinden aldıkları puanları birbirine denk olan iki 7. sınıf üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada
deney grubunda TGA destekli yansıtıcı düşünme etkinliklerine göre öğretim yapılırken kontrol grubunda Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen etkinlikler uygulanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında Kaya (2002)
tarafından geliştirilen fen ve teknoloji dersine yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda deney
grubundaki öğrencilerin ön tutum-son tutum ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı fark tespit edilmiştir.
Kontrol grubundaki öğrencilerin ön tutum-son tutum ölçeğinden aldığı puanlar arasında son tutum puanları
lehine bir fark olduğu belirlenmiş, ancak bu fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. Araştırmada ayrıca
deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin deney öncesi ölçümlere göre düzeltilmiş son tutum ölçeğinden aldığı
puanlar arasında deney grubu lehine anlamlı farkın olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: tahmin et-gözle-açıkla, yansıtıcı düşünme, tutum, fen eğitimi, kimya eğitimi
ABSTRACT:
In this study, the effect of POE Strategy assisted Reflective Thinking Based Activities on the science
and technology course attitudes of students has been investigated. For this purpose, this study was carried out
according to pretest-posttest controlled group model. The research conducted with two groups. Groups are
selected as two 7th grade classes that have equal scores from pre-attitude scale. In gathering research data
attitude scale developed by Kaya (2002) has been employed. In the research POE assisted reflective thinking
activities were conducted in test group while in control group activities proposed by Ministry of National
Education were executed. As a result of this research, it has been determined that there is a significant difference
between experimental group students’ pre and post attitude scale points A difference between control group
students’ pre and post attitude scale points was found in favor of the students’ post attitude scale. But this
difference is not significant statistically. Moreover, in this research, a significant difference between
experimental and control group students’ post attitude points revised according to pre-test measures was found in
favor of the experimental group.
Keywords: prediction-observation-explanation, reflective thinking, attitude, science education,
chemistry education
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1. GİRİŞ
Çağımızda, bilgiyi hazır olarak alan değil; araştıran, üreten, sürekli öğrenen,
öğrendiklerini sorgulayan bireyler yetiştirmek eğitim kurumlarının temel amacı haline
gelmiştir. Bunun bir sonucu olarak da öğreneni daha donanımlı hale getirebilmek için yeni
yönelimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Öğretmenlerin, öğrencileri hayata hazırlarken
kullanacakları yöntem ve tekniklerdeki zenginlik, öğrencilerin işlevsel bilgiye ulaşmaları ve
karşılaştıkları problemlerin üstesinden gelebilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Bu
problemlerin eğitim ortamına getirilmesi ve öğrencinin probleme aktif bir şekilde çözüm
araması bireyi hayata hazır hale getirebilmeyi amaçlar. Bu amaca ulaşabilmek için öğrencinin
sınıf–laboratuar ortamında etkin olarak rol almasını sağlayan yöntemlerin kullanılması
gerekmektedir. Bireyin kendi düşünme sistematiğini oluşturmasına yardım eden ve kendi
öğrenme yolları üzerinde düşünmesini sağlayan Tahmin Et–Gözle–Açıkla (TGA) (PredictionObservation-Explanation, POE) yaklaşımı da bu yöntemlerden biridir.
Tahmin Et-Gözle-Açıkla (TGA) yöntemi, kavramsal değişimin gerçekleşmesinde
(White ve Gunstone, 1992; Kearney, 2002; 2003; Köseoğlu, Tümay ve Kavak, 2002;
Wandersee, Mintzes ve Novak, 1994; Atasoy, 2002; Akgün ve Deryakulu, 2007) ve etkin
öğrenme ortamı oluşturulmasında önemli rol oynamaktadır (Liew, 1995). TGA stratejisi;
tahmin etme (sebebiyle birlikte), gözleme, açıklama aşamalarını içerir (Gunstone, 1990: 12;
White ve Gunstone, 1992). TGA stratejisine göre, öncelikle öğrencilere araştırılacak bir
konu, olay-problem sunulur. Öğrencilerden, araştırılacak olayın-problemin sonuçlarını
nedenleriyle beraber tahmin etmeleri istenir. Öğrencilerin tahminde bulunmaları ve tahminleri
için bir neden göstermeleri gözleme odaklanmalarını kolaylaştırır ve motivasyonlarını arttırır.
Bu sayede öğrencilerin olayla ilgili ön bilgileri aktif hale geçirilir ve sahip oldukları alternatif
kavramlar ortaya çıkarılabilir (Köseoğlu, Tümay ve Kavak, 2002). İkinci aşamada öğrenciler
araştırılan olayı-problemi gözlemlerler ve gözlem sonuçlarını kendi cümleleriyle yazarlar.
Son aşamada ise öğrenciler, başlangıçtaki tahminleriyle gözlemlerini karşılaştırırlar (Tekin:
2008; Ayas, Cerrah ve Karamustafaoğlu, 2001; Liew, 1995). Tahminleriyle gözlemleri
arasında çelişkili bir durum varsa bunun sebebini sınıfça tartışırlar ve ortak bir sonuca
ulaşırlar (Tekin: 2008). Bu yöntemin savunulan fikirler hakkında tekrar düşünmeye olanak
veren ortak sonuca ulaşma bölümü, yöntemin teşhis edici ve süreç değerlendirmesine uygun
olmasını sağlar (Özmen, 2005). TGA stratejisi ile öğrenciler teorik olarak sunulan gerçek
problem durumları ile karşılaşırlar ve problem durumunun sebeplerini açıklama aşamasında
aktif bir şekilde sürece katılırlar. (White ve Gunstone, 1992).
Öğrencilerin aktif olarak problem çözme sürecine katılmasını sağlayan ve kendi
düşünme yollarını tekrar gözden geçirmesine olanak veren bir diğer öğrenme yaklaşımı da
yansıtıcı düşünme etkinlikleridir. Öğrenmede yansıtıcı düşünme, bir tecrübe ile başlayan ilgili
bir problemi içsel olarak inceleme ve araştırma sürecidir. Bu süreçte bireyin problem çözmeye
karşı istek duyması ve güçlüklerle karşılaşması halinde bu güçlükleri aşmaya yetecek çabayı
göstereceğine inanması gerekir. Öğrencinin göstereceği çabanın kaynağını, öğrencinin derse
ilişkin duyuşsal giriş özelliklerinin oluşturduğu düşünülmektedir (Usta, 2006). Duyuşsal giriş
özellikleri; öğrencinin ilgisi, tutumu akademik öz güveni (Senemoğlu, 2005) olup söz konusu
özelliklerin önemli bir bölümünü tutumlar oluşturmaktadır (Demirel ve Ün, 1987). Özellikle
duyuşsal alanın önemli bir yere sahip olduğu fen ve teknoloji dersinde (Simpson ve diğerleri,
1994) öğretimin etkililiği öğrencilerin derse yönelik tutumlarında belirleyici rol oynamaktadır
(Bloom, 1979). Dolayısıyla Fen ve teknoloji dersine yönelik olumlu tutum geliştirebilmek
için öğreneni merkeze alan ve öğrencilerin sunulan bilgileri anlamlandırmasını sağlayan çok
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yönlü öğrenme etkinliklerine ihtiyaç duyulmaktadır (Çetin, Hamurcu ve Günay, 2001;
Johnston, 1996). Bu düşünceden hareketle TGA ile desteklenmiş yansıtıcı düşünmeye dayalı
öğretimin Fen ve teknoloji dersine yönelik olumlu tutum geliştirebilmelerinde bireylere
yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda araştırmada, 7. sınıf Fen ve Teknoloji
dersi Maddenin Yapısı ve Özellikleri ünitesinde, TGA stratejisi ile desteklenmiş yansıtıcı
düşünme etkinliklerinin, öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarına etkisinin
incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki problemlere yanıt aranmıştır.
1) Tahmin Et–Gözle–Açıkla (TGA) Stratejisi İle Desteklenmiş Yansıtıcı Düşünmeye
Dayalı Etkinliklerin uygulandığı deney grubunun ön tutum- son tutum ölçeğinden aldığı
puanlar arasında anlamlı bir fark var mıdır?
2) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen etkinliklerin uygulandığı kontrol
grubunun ön tutum- son tutum ölçeğinden aldığı puanlar arasında anlamlı bir fark var mıdır?
3) Tahmin Et–Gözle–Açıkla (TGA) Stratejisi İle Desteklenmiş Yansıtıcı Düşünmeye
Dayalı Etkinliklerin uygulandığı deney grubu ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen
etkinliklerin uygulandığı kontrol grubu arasında son tutum ölçeğinden aldığı puanlar arasında
anlamlı bir fark var mıdır?
2. YÖNTEM
Bu araştırmada, 7. sınıf Fen ve Teknoloji dersi Maddenin Yapısı ve Özellikleri
ünitesinde, Tahmin Et-Gözle-Açıkla(TGA) stratejisi ile desteklenmiş yansıtıcı düşünme
etkinliklerinin, öğrencinin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarına etkisi incelenmeye
çalışılmıştır. Çalışmada, deneysel desenin kontrol gruplu ön test-son test modeli
kullanılmıştır. Bu durum araştırmacıya yüksek bir istatistiksel güç sağlamakta ve elde edilen
bulguların neden-sonuç bağlamında yorumlanmasına olanak tanımaktadır (Büyüköztürk,
2001: 27).
Araştırma iki grup üzerinde gerçekleştirilmiştir. Gruplar ön tutum ölçeğinden aldıkları
puanları birbirine denk olan iki 7. sınıf olarak seçilmiştir. Nesnelliğin sağlanabilmesi
açısından deney ve kontrol grupları yansız atama yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmada
deney grubunda TGA destekli yansıtıcı düşünme etkinliklerine göre öğretim yapılırken
kontrol grubunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen etkinlikler uygulanmıştır.
2.1. Çalışma Grubu
Araştırma, 2010-2011 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde 8 hafta boyunca
Diyarbakır il merkezinde yapılmaktadır. Diyarbakır Bağlar ilçesindeki Beyaz Tebeşir
İlköğretim okulunun 7A ve 7B sınıflarına devam eden 79 öğrenci çalışma grubunu
oluşturmaktadır. Bunlardan 36 öğrencinin bulunduğu 7A sınıfı deney grubu, 34 öğrencinin
bulunduğu 7B sınıfı kontrol grubu olarak belirlenmiştir.
2.2. Denel İşlem Materyalleri (Öğretme Durumları)
Deney ve kontrol gruplarında uygulamalar, araştırmacı tarafından gerekli bilgilerin
verildiği ders öğretmeni tarafından sürdürülmüştür. Uygulama, 2010-2011 eğitim-öğretim
yılının bahar döneminin ilk haftasından itibaren başlamıştır. Araştırmada denel işlemleri
gerçekleştirmek üzere araştırmacı tarafından öğrenme-öğretme durumlarını hazırlanmıştır. Bu
öğrenme-öğretme durumları, eğitim bilimleri uzmanları, fen bilgisi öğretmenleri, TGA
stratejisi ile yansıtıcı düşünme etkinliklerini uygulayan öğretmenlerle görüşülerek, TGA
stratejisi ve yansıtıcı düşünme temelli tezler incelenerek hazırlanmıştır.
2.3. Veri toplama aracı
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Araştırma verilerinin toplanmasında Kaya (2002) tarafından geliştirilen tutum ölçeği
kullanılmıştır. Likert tipi beşli dereceleme sistemine göre geliştirilen bu ölçek 19 maddeden
oluşmaktadır. Ölçek denel işlem öncesi ön tutum ölçeği ve denel işlem sonrası son tutum
ölçeği olarak kullanılmıştır.
2.4. Verilerin analizi
Deney ve kontrol gruplarından toplanan veriler SPSS paket programından
yararlanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada deney ve kontrol gruplarının fen bilgisi dersine
yönelik ön ve son tutumlarının karşılaştırılmasında kullanılacak test türünü belirlemek
amacıyla Kolmogorov-Smirnov normallik testi ve homojenlik testi uygulanmıştır. Bu testlerin
sonuçlarına göre öğrencilerin tutum ölçeğinden aldıkları puanlar normal dağılıma uygunluk
ve homojenlik parametrik varsayımlarını yerine getirmektedir. Buna göre, birinci ve ikinci alt
probleme ilişkin verilerin analizinde ilişkili örneklem t-testi kullanılmıştır. Deney ve kontrol
grubundaki öğrencilerin son tutum puanlarının analizinde ise, ön tutum puanlarından
kaynaklanan olası etkilerin azaltılabilmesi için ANCOVA testi uygulanmıştır. ANCOVA testi
ile dış etken olarak tanımlanan değişkenlerin bağımlı değişken üzerinde yol açtığı varyans
kontrol edilebilmektedir (Büyüköztürk, 2007). Dolayısıyla öntest-sontest kontrol gruplu
deneysel desende, deneysel işlemin etkililiğini test etmek amacıyla sıklıkla ANCOVA testine
başvurulmaktadır.
ANCOVA testi uygulanmadan önce kovaryans analizinin temel
varsayımlarından eğimlerin homojenliği (homogeneity of regression slopes) ön koşulunun test
edilmesi gerekmektedir. Eğimlerin homojenliği testi, kontrol değişkeni olarak atanan değişken
ile bağımsız değişkenin etkileşiminin bağımlı değişken üzerindeki etkisini test etmektedir. Bu
testin anlamlı çıkması halinde, kovaryans analizine devam edilmez (Green, Salkind ve Akey,
2000; Pallant, 2005). Bu çalışmada eğimlerin homojenliği testi sonucunda, kontrol değişkeni
ve bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak anlamlı
olmadığı belirlenmiştir [F(1)=3.71, p=0.06>0.05]. Bu sonuç, ANCOVA testinin eğimlerin
homojenliği varsayımını destekler niteliktedir. Bu tespitin ardından, ön tutum puanları,
kontrol değişkeni olarak analize alınmış ve grupların ön tutumlarına göre düzeltilmiş son
tutum ölçeğinden aldığı puanlar ANCOVA testi ile karşılaştırılarak, gruplar arasındaki farkın
anlamlılığı test edilmiştir.
3. BULGULAR ve YORUMLAR
Araştırmada ulaşılan bulgular araştırmanın alt amaçlarına uygun olarak aşağıda
sunulmuştur. Öncelikle deney grubundaki öğrencilerin ön tutum- son tutum ölçeğinden aldığı
puanlar, ilişkili örneklem t-test ile karşılaştırılmış ve elde edilen bulgular Tablo 1’de
gösterilmiştir.
Tablo 1. Deney Grubundaki Öğrencilerin Ön Tutum-Son Tutum Ölçeğinden Aldığı
Puanlar İçin İlişki Örneklem t-Testi Sonuçları
Tutum
N
ss
sd
t
p
X
Ön tutum
36
3.62
0.46
35
-5.52
0.00
Son tutum
36
3.93
0.41
Tablo 1’deki bulgulara göre, deney grubundaki öğrencilerin ön tutum-son tutum
ölçeğinden aldığı puanlar arasında son tutum ölçeğinden aldığı puanlar lehine anlamlı bir fark
bulunmuştur [t(35)=-5.52, p=0.00<0.05]. Bu bulgudan hareketle, TGA stratejisi ile
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desteklenmiş yansıtıcı düşünme etkinliklerinin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin fen ve
teknoloji dersine yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediği söylenebilir.
İkinci alt amaçtan hareketle, Tablo 2’de kontrol grubundaki öğrencilerin ön tutum-son
tutum ölçeğinden aldığı puanlar arasında anlamlı fark olup olmadığı incelenmiştir. Yapılan
ilişkili örneklem t-testi sonucunda elde edilen bulgular aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 2. Kontrol Grubundaki Öğrencilerin Ön-tutum-Son Tutum Ölçeğinden Aldığı
Puanlar İçin İlişki Örneklem t-Testi Sonuçları
Tutum
N
ss
sd
t
p
X
Ön tutum
34
3.54
0.53
33
-1.83
0.08
Son tutum
34
3.58
0.45
Tablo 2’deki bulgulara göre, aritmetik ortalamalara bakıldığında öğrencilerin ön
tutum-son tutum ölçeğinden aldığı puanlar arasında son tutum ölçeğinden aldıkları puanlar
lehine bir fark görülmekle beraber bu fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır [t(33)=1.83, p=0.08>0.05]. Bu bulguya dayanarak, Milli Eğitim bakanlığı tarafından önerilen
etkinliklerin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumları
üzerinde olumlu ve sınırlı bir etkisinin olduğu söylenebilir.
Deney ve kontrol gruplarının ön tutum ölçeğinden aldıkları puanlara göre düzeltilmiş
son tutum ölçeğinden aldıkları puanlar arasındaki farkın anlamlılığını test etmek için ise
ANCOVA testi uygulanmıştır. Analize ilişkin betimsel istatistikler Tablo 3’de sunulmuş,
ANCOVA sonuçları ise Tablo 4’de verilmiştir.

Tablo 3. Deney ve Kontrol Gruplarının Ön Tutum Ölçeğinden Aldıkları Puanlara Göre
Düzeltilmiş Son Tutum Puanları
Ön Tutum
Son Tutum
Düzeltilmiş Son
Grup
N
Ortalama
Ortalama
Tutum Ortalama
Deney
36
3.62
3.93
3.90
Kontrol
34
3.54
3.58
3.61
Tablo 3’e göre ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin uygulama öncesinde fen ve teknoloji
dersine yönelik tutum ölçeğinden almış oldukları puanlar, deney grubu için 3.62 ve kontrol
grubu için 3.54’dir. Uygulama sonrasında deney grubundaki öğrencilerin puanları 3.93 ve
kontrol grubundaki öğrencilerin ise 3.58’dir. Grupların ön tutum puanlarına göre düzeltilmiş
son tutum ölçeğinden aldığı puanlar ise deney grubu için 3.90 ve kontrol grubu için 3.61’dir.
Tablo 4. Deney ve Kontrol Grubunun Ön Tutum Puanlarına
Tutum ANCOVA Sonuçları
Varyansın
Kareler
Kareler
sd
F
Kaynağı
Toplamı
Ortalaması
Ön test
9.11
1
9.11
Grup
1.44
1
1.44
27.80
Hata
3.47
67
0.05
36.01

Göre Düzeltilmiş Son
P

Eta-Kare

0.00
0.00

0.71
0.29
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Toplam

1004.49

70

Tablo 4 incelendiğinde, TGA stratejisi ile desteklenmiş yansıtıcı düşünme
etkinliklerinin uygulandığı deney grubu ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen
etkinliklerin uygulandığı kontrol grubunun deney öncesi ölçümlere göre düzeltilmiş son tutum
ölçeğinden aldığı puanlar arasındaki farkın anlamlı olduğu görülmektedir [F(1,67)=27.80,
p=0.00<0.05]. Bu bulgudan hareketle, TGA stratejisi ile desteklenmiş yansıtıcı düşünme
etkinliklerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen etkinliklere göre, ilköğretim 7. sınıf
öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarını geliştirmede daha etkili olduğu
söylenebilir. Uygulanan deneysel işlemin etki genişliğini gösteren Eta-Kare değerine göre,
ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin son tutum puanlarının %29’u öğrenme-öğretme sürecinde
kullanılan yöntem ile açıklanabilmektedir. Tablo 4’e göre ayrıca, ilköğretim 7. sınıf
öğrencilerinin ön tutum puanlarının, son tutum ölçeğinden aldığı puanlar üzerinde anlamlı bir
etkiye sahip olduğu görülmektedir [p=0.00<0.05]. Eta-Kare değerine göre, ilköğretim 7. sınıf
öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik son tutum puanlarının %71’inin ön tutum
ölçeğinden aldığı puanlar ile açıklanabildiği görülmektedir.
4. TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu araştırmada, 7. sınıf Fen ve Teknoloji dersi Maddenin Yapısı ve Özellikleri
ünitesinde, TGA stratejisi ile desteklenmiş yansıtıcı düşünme etkinliklerinin, öğrencilerin fen
ve teknoloji dersine yönelik tutumlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın
problemleri ile ilgili bulgular incelendiğinde, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
TGA stratejisi ile desteklenmiş yansıtıcı düşünme etkinliklerinin uygulandığı deney
grubundaki öğrencilerin ön tutum-son tutum ölçeğinden aldığı puanlar arasında son tutum
ölçeğinden aldığı puanlar lehine anlamlı bir fark bulunmaktadır. Literatürde yansıtıcı
düşünme ve TGA stratejisinin ayrı ayrı kullanıldığı çalışmalarda elde edilen sonuçlar bu
bulguyu destekler niteliktedir (Bilen ve Aydoğdu, 2010; Köseoğlu, Tümay ve Kavak, 2002;
Özyılmaz Akamca, 2008; Teerasong, Chantore, Ruenwongsa & Nacapricha, 2010; Tok,
2008).
Denel işlem sonrası öğrencilerin son tutum ölçeğinden aldıkları puanların daha yüksek
olması, TGA stratejisi ile desteklenmiş yansıtıcı düşünme etkinliklerinin öğrenciler üzerinde
olumlu bir etki bırakmasından kaynaklanabilir. Bu durum, TGA stratejisi ile desteklenmiş
yansıtıcı düşünme etkinliklerinde öğrencilerin; derse aktif olarak katılması, eğitim ortamını
ilgi çekici bir ortam olarak görmesi ve kullanılan materyaller ile aktivitelerin öğrencilerin
öğrenme biçimleri ve gelişim düzeylerine uygun oluşunun bir sonucu olabilir (Ünver, 2003;
White ve Gunstone, 1992).
Tutumlar değişime karşı direnç gösterme eğilimdedir. Bu dirence rağmen tutumlar
yavaş olmakla birlikte yeni bilgi ve deneyim edindikçe değişebilmektedir. Özellikle ergenlik
döneminin başında olan 7. sınıf öğrencilerinin tutumları henüz kuvvetle belirlenmemiş
değişebilen tutumlardır (Tavşancıl, 2010). Ergenlik döneminde öğrencinin fen ve teknoloji
dersine ilişkin tutumları, olumlu yönde geliştirilirse ileri gelişim dönemlerinde de öğrencilerin
bu derse ilişkin tutumlarının olumlu olması beklenmektedir. Ergenlik devresinde tutumlar
şekillenmekte, ilk yetişkinlik devresinde ise kristalleşmektedir (Tavşancıl, 2010). Bu
noktadan hareketle ilk yetişkinlik (17-22 yaş) öncesinde zengin yaşantılar sunularak
öğrencinin fen ve teknoloji dersine yönelik olumlu tutum geliştirmesi sağlanabilir. Dolaysıyla
öğrencilerin tutumlarını geliştirmek için çok yönlü yaklaşımlar kullanılmalıdır (Johnson,
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1996). TGA stratejisi ile desteklenmiş yansıtıcı düşünme etkinliklerinin bu çok yönlü
yaklaşımı desteklediği düşünülmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin fen ve teknoloji dersine
yönelik tutumlarının araştırıldığı TGA stratejisi ile desteklenmiş yansıtıcı düşünme
etkinliklerinin birlikte ve ayrı ayrı başka stratejiler ile desteklenerek uygulandığı daha uzun
süreli çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Milli Eğitim bakanlığı tarafından önerilen etkinliklerin uygulandığı kontrol
grubundaki öğrencilerin ön tutum-son tutum ölçeğinden aldığı puanlar arasında son tutum
puanları lehine bir fark olduğu belirlenmiş, ancak bu fark istatistiksel açıdan anlamlı
bulunmamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen etkinliklerin öğrenciyi merkeze
alan “yapılandırmacılık” yaklaşımına dayandırıldığı düşünüldüğünde 7. sınıf öğrencilerinin ön
tutum-son tutum ölçeğinden aldıkları puanlar arasında bir farkın olması beklenen bir
durumdur. Ancak farkın istatistiksel olarak anlamlı olmaması etkinliklerin, öğrencilerin fen ve
teknolojiye yönelik tutumlarına etkisinin sınırlı olduğunu düşündürmektedir.
Yine bu bulgudan hareketle, öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarında
tespit edilen bu sınırlı etkinin 7. sınıf Fen ve Teknoloji dersi Maddenin Yapısı ve Özellikleri
ünitesinin özelliklerinden kaynaklandığı söylenebilir. Ancak bu bulguların desteklenmesi için
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen etkinliklerin öğrencilerin fen ve teknoloji dersine
yönelik tutumlarına etkisinin farklı sınıflarda ve farklı ünitelerde araştırılması gerekmektedir.
TGA stratejisi ile desteklenmiş yansıtıcı düşünme etkinliklerinin uygulandığı deney
grubu ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen etkinliklerin uygulandığı kontrol
grubunun deney öncesi ölçümlere göre düzeltilmiş son tutum ölçeğinden aldığı puanlar
arasında deney grubu lehine anlamlı farkın olduğu görülmektedir. Eta-Kare değerlerine göre,
ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin son tutum puanlarının %29’u öğrenme-öğretme sürecinde
kullanılan yöntem ile, %71’i ise ön tutum ölçeğinden aldığı puanlar ile açıklanabilmektedir.
Bu bulguya dayanarak TGA stratejisi ile desteklenmiş yansıtıcı düşünme
etkinliklerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen etkinliklere göre öğrencilerin fen ve
teknoloji dersine yönelik tutumlarına etkisinin daha fazla olduğu söylenebilir. Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından önerilen etkinliklerin kaynağı olan yapılandırmacı yaklaşımın yansıtıcı
düşünme ve TGA stratejisini kapsamasına rağmen 7. sınıf Fen ve Teknoloji dersi Maddenin
Yapısı ve Özellikleri ünitesinde bu iki eğitim yönelimine uygun etkinliklere sınırlı sayıda yer
verilmesi öğrencilerin son tutum puanları arasındaki farkın kaynağı olabilir.
Bu farkın diğer bir nedeni de bazı eğitim yönelimlerinin bazı eğitim kademelerinde
okuyan öğrencilere daha fazla hitap etmesi olabilir. Bu bağlamda deney grubundaki
öğrencilerinin son tutum ölçeğinden aldıkları puanların daha yüksek olması TGA stratejisi ile
desteklenmiş yansıtıcı düşünme etkinliklerinin 7. sınıf öğrencileri üzerinde daha etkili olması
ile açıklanabilir. Bu görüşün denenmesi için TGA stratejisi ile desteklenmiş yansıtıcı
düşünme etkinliklerinin, öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarına etkisinin
farklı sınıflarda da araştırılması gerekmektedir.
Bu farkın başka bir kaynağını da Hawthorne etkisi olarak bilinen deneme tepkisi
oluşturabilir. Hawthorne etkisine göre, deneme ortamının yapay olarak yarattığı fiziksel ve
psikolojik etkiler sonucu, çalışma grubundaki öğrenciler, normal koşullarda
göstermeyecekleri tepkileri sergileyebilirler. Bu etkiye göre seçilmiş grup olduklarını anlayan
deney grubu performanslarının üzerinde bir gayret sarf edebilir (Karasar, 2009). Bu durum
öğrencilerin hem akademik başarılarına hem de tutumlarına etki edebilir. Bu etkinin, birden
fazla deney ve kontrol gruplarının sürece dâhil edildiği daha uzun çalışmalar yapılarak asgari
düzeye indirilmesi sağlanabilir.
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Extended Abstract
In present age it has become the primary objective of educational institutions to train
individuals always researching, creating, learning and questioning rather than seeking the
already-established knowledge. As a natural consequence, new orientations are required to
make the learner more equipped. The variety in the methods and techniques employed by
teachers to prepare students for life bears utmost significance in assisting students to obtain
functional knowledge and cope with the problems they face.
The introduction of these problems to educational environment and students’ active search for
solutions aim to equip them for life. To reach this aim the methods that enable the students to
take active role in class-laboratory environments should be employed. PredictionObservation-Explanation (POE) approach which assists the individual in creating his/her own
thinking systematic as well as in concentrating his/her own ways of learning is one of those
methods.
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POE method plays vital role in realizing conceptual change and forming active
learning environment. POE strategy involves stages of prediction (with its cause), observation
and explanation. In the first stage an argument, a case-problem for research is presented to
students and the students are asked to predict the research case-problem with its causes and
consequences. In the second stage the students observe the research case-problem and write
down their observation results in their own statements. In the final stage students compare
their predictions in the beginning with their own observations. In case a discrepancy occurs
between their predictions and observations they discuss the causes in class and reach a
common solution.
Another learning approach that enables students’ active participation in problem
solving process and reevaluate their own ways of thinking is reflective thinking activities.
Reflective thinking in learning is a process of internally examining and researching a relevant
problem that starts with an experience. Throughout this process, the individual is expected to
be willing to solve the problem and make an effort to overcome the potential hardships. It is
considered that the source of the effort student exerts is formed by students’ affective features
relevant of the course. Affective domain features are related to interests, attitudes, values and
inclinations and a significant part of these features is constituted by attitudes. Within that
scope not only cognitive behaviors towards the course but also attitude-related acquisitions
should also be emphasized. Particularly in science and technology course that involves a good
amount of affective domain, the effectiveness of teaching plays a determinant role in the
course attitudes of students. Hence multi-dimensional learning activities that put the learner in
center and enable students to make sense of presented knowledge are needed to establish
positive attitude towards science and technology course. Driven from this deduction, it is
considered that POE assisted Reflective thinking based teaching can assist individuals in
developing positive attitude towards science and technology course.
In present research, below stated problems have been searched in “The Structure and
Qualities of Substance” Unit in Primary Education 7th grade Science and Technology Course.
1) Is there a meaningful difference between pre-attitude and final attitude scores of the
test group where POE Strategy assisted Reflective Thinking Based Activities were
conducted?
2) Is there a meaningful difference between pre-attitude and final attitude scores of
the control group where activities proposed by Ministry of National Education were
conducted?
3) Is there a meaningful difference regarding final attitude scores of the test group
where POE Strategy assisted Reflective Thinking Based Activities were conducted and the
control group where activities proposed by Ministry of National Education were conducted?
Parallel to this objective, experimental pattern’s pre test-final test model with control
group has been utilized. The research were conducted with two 7th grade classes that have
equal scores from pre-attitude scale. In the research POE assisted reflective thinking activities
were conducted in test group while in control group activities proposed by Ministry of
National Education were executed. In gathering research data attitude scale developed by
Kaya (2002) has been employed.
As a result of this research, it has been determined that there is a significant difference
between experimental group students’ pre and post attitude scale points. The causes of this
result may be those, in the reflective thinking activities supported by POE strategy, students
participate actively in class, look school as an attractive environment, materials and activities
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used are suitable for students’ learning styles and developmental level. Results of the papers
which use reflective thinking and POE strategy one by one support this finding.
A difference between control group students’ pre and post attitude scale points was
found in favor of the students’ post attitude scale. But this difference is not significant
statistically. Thinking activities proposed by the Ministry of National Education (MEB) is
based on student centered “constructivism” approach, it is expected that there is a difference
between pre and post attitude scale points of 7th grade students. However, no statistically
difference between pre and post attitude scale points suggest that effect of activities is limited
for students’ attitudes towards science and technology.
Moreover, in this research, a significant difference between experimental and control
group students’ post attitude points revised according to pre-test measures was found in favor
of the experimental group. Based on this finding, it can be said that comparing the activities
proposed by the Ministry of National Education, reflective thinking activities supported by
POE strategy is more effective about students’ attitudes towards science and technology. The
source of the difference between students’ post attitude points may be the limited reflective
thinking and POE strategy activities in the 7th grade Science and Technology Curriculum’s
Unit of “The Nature and Properties of Matter” in spite of that constructivism approach which
is the source of activities proposed by the Ministry of National Education includes reflective
thinking and POE strategy. Another reason for this difference may result from this idea that
some educational trends address a certain grade students. In this context, we can say that
higher points of experimental group students’ from post attitude scale may result forum this
idea that reflective thinking activities supported by POE strategy is more effective on the 7th
grade students. To test this idea, the effect of reflective thinking activities supported by POE
strategy on students’ attitude towards science and technology should also probe in different
grades.
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