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Ak1III tahtarun ortaoqretirn matematik derslerinde kullarurrurun ogrenci
Ozerinde matematik ogrenimine olan etkisini ortaya koymak icin yapilan bu
arastrrrna, yan deneysel bir cahsrna olup, on-test son-test kontrol gruplu
desen kullamlrrustrr.Yaprlan cahsrnada tarkh iki subeden toplam 60 ogrenci
cahsma grubu olarak secilrnistir. Olusturulan cahsrna grubunu 2008-2009
ogretim yrhnda 19 Mayrs Turk Maarif Koleji'nde egitim qoren 30 tane 88 srruf
ogrencisi (deney grubu), diger bolumunll ise 30

tane 8D siruf ogrencisi

(kontrol grubu) olusturmaktadir. Deney grubunda interaktif tahta kullanarak
bir

bilinmeyenli

grubunda

denklem

ise geleneksel

c;:ozOmO

ogretimi

yonternlerle

qerceklestirilirken,

bir bilinmeyenli

kontrol

denklem cozurnu

ogretimi yaprlrmstrr. Veri toplama araci olarak, akademik basan testi (on-test
ve son-test), ve deney grubunun matematik dersine yonelik tutumlanrn
olcrnek icin matematik tutum olc;:egi kullarulrmstrr. Gruplardan elde edilen
veriler

analiz

edilirken

iki

iliskisiz

orneklernden

elde edilen

puanlann

birbirlerinden anlarnh bir sekilde tarkhhk qosterlp qosterrnedlql test etmek icin
Mann-Whitney-Li

testi

kullarulrrustrr.

Eide

edilen

bulgulardan,

deney

grubunda bulunan ogrencilerin, bir bilinmeyenli denklem cozurnunde kontrol
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grubuna

gore daha basanh

matematik

olduklan

ancak deney

dersine yonelik tutumlannda

Arastrrrnada
deqerlenoirilrnistir.

elde edilen veriler, ortaya konulan problem doqrultusunda
Buna gore; interaktif
ogretim

ortalamalan

arasmda

akilh tahta kullarulan

basan

artrrmaktadtr.
test

ve

Bu sonuca

Deney

son-test

tutumlannda

dOzeyini

gore,

goren

tahtarun

yonternle

matematik

ogrencilerin

bir tarkhhk olrnadiq: qorulrnusfur.

geleneksel

bulunrnustur.

grubundaki

kontrol

grubunun

bir degi~iklik olmadiq:

ile yapilan

ogretim

matematik

sonuclanna

grubunun

gorOlmO~tOr.

yonelik

matematik

basan

lehine tarkhhk

ogretim

yonternine

dersine

bakrldrqmda

Ill

matematik

deney grubunun

akrlh tahta

geleneksel

kullanild191 deney grubu ile

ogrencinin

gore daha fazla
tutumlanrun,
dersine

on-

yonelik

ABSTRACT

The Effects of Smart Board Usage as E-Learning Application on
Mathematical Achievement and Attitudes of Students

Kahraman Deniz, Ayden
Computer Education and Instructions Technologies
Supervisor: Assist. Prof. Dr. Murat Tezer

The present quasi-experimental
effects

of interactive

board

use in

research aimed to investigate the
secondary-school

students

during

mathematics lectures. 60 students from two different classrooms have been
included in the research where pre-test and post-test groups has been used
as design of the study. The participants were all recruited from 19 Mayis Turk
Maarif Koleji, classrooms 88 (n=30, experimental group), and 8D (n=30,
control

group)

during

2008-2009

educational

period.

As part of the

methodology, in class 88 the researcher taught solving an equation with one
unknown parameter using smartboard, whearas in class 88 taught using a
traditional method. Academic Achievement Test (pre-test and post-test) and
attitude assestment tests were used as data collection methods. The data
obtained from the independent groups was analiysed using nonparametric
Mann-Whitney U test. The results obtained demonstrate that the students in
the experimental group were more successful in solving the equations with
respect to the students in the control group; however no change was
identified in the attitudes of the experimental group towards the course.

The data obtained as a result of the study has been analysed based
on the research questions. As a result the findings demonstrate that the
experimental group that had been taught using the smart board had achieved
better mathematics achievement scores with respect to the control group
taught using a traditional method. The results demonstrate that the education
supported with smartboard

provide students with better

iv

mathematics

achievement when compared with a traditional method. However,

the pre-

test and post-tests applied to the experiemental group revealed no significant
difference in the attitudes of students towards the course.
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BOLOM I

1. GiRi$
Bu bolurnde arastrrmarun problemi, arnacr, onerni ve strurlrhklan yer
alrrus, aynca tarumlara yer verilrnistir.

1.1 Problem
c;agda~ teknolojik qelisrneler egitime bilimsel ve teknolojik bir nitelik
kazandrrmayi gerektirmektedir.

Egitim ve teknoloji insan yasarrunm daha

etken duruma getirilmesinde onernli rolO olan iki temel ogedir (Alkan, 1997).

Egitim sOreci eek boyutludur, sOreklidir, yasarn boyu devam eder,
yasantrlarla kazaruhr. Zaman ve yer acismdan srrursrzdrr ve herseyden
onernli olarak da kulturu olusturur. Ogretme sOreci ise ogrenme etkinliklerini
yonlendirrne isidir. Ogrenme kavrarru ise, yasanti Orono ve az eek kahci izli
davrarus degi~ikligi olarak tarurnlanmaktadrr (Demirel, 2009).

"Ogrenme" ve "ogretme" surecleri konusundaki

ilgi odag1 giderek

"ogrenme" 'den yana kayrnaktadrr. Egitim tarihi icindeki ilgi odag1 birkac yrldrr
"ogretme'"den yana olrnustur. ilgi odaqrrun ogrenme yonune kayrnasi demek,
her husustan once farkh kimselerin tarkh blcimlerde ogrendiklerinin kabul
edilmesi demektir. B6ylece onlarin kisisel ogrenme profillerine en uygun olan
hangisi ise onlan oraya yonlendirrnek gerekir. Bilgi toplumunun ogretme
teknolojisi bir ogrenme teknolojisidir. Bilgisayar televizyon ve videonun neden
oldugu yeni teknoloji, okullar ve ogrenme bicimlerirniz Ozerine derin etkiler
yaprnaktadrr (Hesapcroqlu, 2004 ).
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Teknoloji, bilimin uretirn, hizmet, ulasim vb. alanlanndaki sorunlara
uyqulanrnasrdrr (Alkan, 1998). Teknoloji insan yasarrunda onernli bir yer tutar.
Teknolojinin kullarulrnasmdan eek insan yasarrunda yeri ve konumunun

ne

olacaqt onernlidlr (Demirel&Altun, 2009).

Teknoloji, egitim acismdan bakildrqmda ogretimde yardrrnci bir rol
Ostlenmelidir, ogretimin arnaci haline getirilmemelidir. Teknoloji sadece var
olduqu

icin

kullarulmaya

cahstlrnamahdrr.

Gelisrnis

teknoloji

kullarurm

ogretimde doyum ve basariya ulasabilrnek icin tek basma yeterli deqildir
(Demirel&Altun, 2009).

Teknoloji, lnsarun doqayi eqernenliqi altrna almasi ve daha mutlu
yasam kosullan olusturrnasi icin bilimsel verilerin yol gostericiliginde cevresini
deqistirrne

faaliyetleri

bicirninde

tarurnlanrnaktadrr.

Bir

baska

ifadeyle

teknoloji, fen bilimlerinin uygulamaya yansrmasrdrr (Venice, 2003).

Egitim teknolojisi ogrenme surecini qelistirrnek icim olusturulan her
turlu sistemi, tekniqi ve yardrrru icerir. Boyle bir yapida su dart ozellik
onernlidir.

Ogrencinin

ulasmasi

planlanan

arnaclann

tarurnlanrnasr,

ogrenilecek konunun ogretim ilkelerine gore analiz edilip ogrenilmeye uygun
sekitde yaprlandmlmasr, konunun aktanlabilmesi icin uygun ortarrun secilip
kullarulrnasr, dersin ve derste kullarulan araclann etkililiqinin ve ogrencilerin
basan durumlanru deqerlendlrrnek icin uygun deqerlendlrrne yonternlerinin
kullarulmasidrr (Collier, 1971 ).

Yukandaki

tarn m

lncelendlqinde,

egitim

teknolojisi

ile

program

qelistirrnenin iliskisi qorutebllmektedlr. Egitim proqrarmru olusturan ogelerin
turnu birbirleriyle iliskili olarak, bir butun olusturrnaktadirlar. Egitim teknolojisi,
esas olarak belirli bir ic;:erigi uygun surecler yoluyla uygulamaya koymak ve
uygulama sonuclanru deqerlendirrne etklnllqidir. Bu nedenle egitim teknolojisi
proqrarrun butunuyle ilgilidir (Demirel&Altun, 2009).

Ogretim teknolojisi, egitim teknolojisiyle zaman zaman es anlarnh olarak
kullarulsa da, egitim teknolojisi tarurru icinde yer almayan durumlar ve olgulan
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ifade etmek icin kullarulmaktadrr. Ogretim teknolojisinin gOnOmOze kadar
cesitli tarurnlan yaprlrrustrr. Ogretim teknolojisi, belirlenrnis hedefler uyannca,
daha etkili bir ogretim elde etmek icin ogrenme ve iletisirn konusundaki
arastrrrnalann ve aynca insan kaynaklan ve diger kaynaklann
kullarulrnasiyla tum ogrenme-ogretme
tasarlanrnasr,

uyqulanmasi

beraber

sOrecinin sistematik bir yaklasrrnla

ve deqerlendlrllrnesidir.

Ogretim

Teknolojisi,

ogrenme nesnelerini yani ogrenme ve ogretme sOrecinde yer alacak her turlu
materyal ve araci anlatrr (Armsey & Dahl, 1973). Alkan'a (1998) gore,
Ogretim Teknolojisi, ogretimin, egitimin bir alt kavrarm olduqu anlayisina
dayah olarak ve belirli ogretim disiplinlerinin kendine ozgO yonlerini dikkate
alarak cuzenlenmis teknolojiyle ilgili bir terimdir. Diger bir deyisle "Egitim
Teknolojisi"

terimi ogrenme-ogretme

surecleri ile ilgili ozgOn bir disiplini

vurgularken "Ogretim Teknolojisi" deyimi ise bir konunun ogretimi ile ilgili
ogrenmenin kilavuzlanmast etkinliliqini ifade etmektedir (Alkan, 1998).

GOnOmOzde bilisirn teknolojilerindeki ruzh geli§meler

toplumlanndaki

Wm sistemleri etkllernis ve teknoloji yasarnm kacrrulmaz bir parcasi haline
qetirrnistir (Goktas, 2004). Bu qetlsmelerden etkilenen sistemlerden birisi de
egitim sistemidir. Egitimde, teknoloji arnac olarak degil, amaca hizmet eden
yardrrnci bir arac olarak qorulrnektedlr. Bu nedenle teknolojideki qelismelere
paralel olarak egitim-ogretim sOrecinin yeniden yaprlandmlmasr, bu sOrecin
ogrenme, ogretim, egitim proqrarnr, ogretim ortamlan ve degerlendirme gibi
boyutlannda degi§imi gerektirmektedir (Knapp & Glenn, 1996).
Her qecen gun yeni bir teknolojik degi§iklikle karsi karsiya kaldrqirruz
gOnOmOzde toplumun kalkinmasma,

ilerlemesine ve bireyin qelisrnesine

yardrrn eden egitim sistemini, toplum yaprsrru olusturan sistemlerden ve
teknolojik degi§ikliklerden baqrrnsiz kilrnak mOmkOn degildir. Egitimin arnacr
bireyde bilgi birikimini saqlarnak ve bireye bu bilgiden ne kadanru, nasil ve
hangi

bicirnde

kullanacaqrru

gostermektir.

Boylece

birey

cevresindeki

olaylann tarkina vanr ve sahip olduqu bilgi ile bunlan acrklarnaya cahsir.
Bunu saqlayabilmek icin gOnOmOzde sikca kullarulan geleneksel yontern ile
ders anlatrrru yetersiz kalrnaktadrr. Bu baqlarnda egitim teknolojisinden
yararlanmakta fayda vardrr (Venice, 2003).
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Yukanda bahsedilen sebeblerden delay: ogrencilerin klasik yonternlerle
ogrenmeleri artik zorlasrrustrr. Bu baqlamda klasik yontemle yapilan egitime
gOnOmOzihtiyaclanru goz onunde tutarak, egitime teknoloji entegre ederek,
teknolojinin ogrenme Ozerindeki etkisine bakrlmahdir.

Bilgi ve iletisirn teknolojileri'nin okullarda uyqulanrnast yoluyla okulda
sistem capmda degi§imlerin

qerceklesrnesi

beklenmektedir

(Figg, 2000;

Loveless, 2003). Bu degi§im beklentisinin onernli bir boyutunu da bilgi ve
iletlsim

teknolojisinin

ogrenme-ogretme

sOreglerindeki

kullarurru

olusturrnaktadrr.

Egitimde teknolojik olanaklardan yararlanma, egitim teknolojisinin egitim
ogretimde

teknoloji

deqerlendirilmektedir.

boyutunun

ilgi

Egitim-ogretimde

alaru

icerisinde

ele

ahrup

teknoloji kavrarru, tum egitim ve

ogretim etkinliklerinde kullarulan bOtOn isitsel ve qorse] iletisirn ortarnlanru
icine almaktadir (Uzunboylu, 2002).

E-ogrenme internet teknolojileri aracrliq: ile ogreten ve ogrenenlerin
ayru zaman ve mekanda bulunmalanna

gerek kalmadan gergekle§tirilen

egitim etkinliklerini kapsarnaktadrr. Khan (2005) taratmdan e-oqrenrne, "acik,
esnek ve daqrtrrnh (distributed) ogrenmeye uygun ogrenme materyallerinin
Iarkh dijital teknolojilerin ozellik ve kaynaklanrun kullarularak herkese, her
yerde, her zaman iyi tasarlanrrus, ogrenen merkezli, etkilesimli ogrenme
ortarnlanrun sunulrnasmda yenilikci bir yaklasrrn" olarak ifade edilrnistir.

Murray (2001) tarafmdan ifade edildigi gibi harrnanlanrrus ogrenme
uygulamalannda

e-oqrenrne,

bazen ogrenenleri

gergek strut ortaminda

sunulacak yOz yOze egitime hazrrlarnak icin, bazen de yOz yOze egitim
devam ederken ya da sonrasi etkinlikleri desteklemek, gOglendirmek icin
kullaru labilmektedir.
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Egitim teknolojisindeki qelisrne, ders islerne ve izleme y6ntemlerinde
ge§itliligi

artmrken,

kara

tahtalann

yerini

elektronik

tahtalar

almaya

baslarrustrr.
Egitim sOrecini qelistirrnek arnaciyla 6grenme ortarrunda kullarulacak
6gretim teknolojilerinin ne kadar i§e yaradrqrru g6rmek ancak o araci ortama
katrp onu denemek ile mOmkOndOr. Egitim ve 6gretim kapsarru icerisinde
digerlerinden daha eek ilgi gektigi g6r0nen fakat strut ortarruna basanyla
katilrna dereceleri cesitlllik g6steren bazi teknolojiler bulunrnaktadrr (Wood &
Ashfield, 2008). Bu teknolojilerden biri olan ak1III tahta, son yillarda tum
dOnyada ilgi g6rmeye baslayan bir arac haline qelmistir. Akrlh tahta bilgisayar
ve projeksiyon baqlantrsi ile calisan bOyOk ve dokunmaya duyarll ekrana
sahip bir tahtadrr. Akrll: tahta; 6grencilerin ve 6gretmenlerin bilgiyi beceriyle
kullanmalanna,
6gretime

tekrar etmelerine,

karsihk

vermelerine

bilgiyle etkilesrnelerine

izin

veren

egitici

bir

ve de onlann

arac

olarak

da

tarnmlanmaktadrr (Dill, 2008).

Okullanrruzda akilh tahta kullarurruru derslere entegre etmek teknolojik
y6nden egitime kazandrrabileceqirniz bir hizmettir. Akilh tahta, teknolojinin
egitim alarundaki kullarurrurun son 6rnegi olarak, sisteminin

bilgisayara

baqlanarak 6grencilere g6rsel ve dokunsal kullamrruru saqlayan ve kullarulan
yazihrru sayesinde, derslerin uygulamall olarak g6rsel islenebildiq: derslerin
6grencilerin hatizasmda daha kahci olarak yer alrnasi saqlayan bir teknolojik
qelisrnedir (Cogill, 2002).
Akilh tahtalar, egitim teknolojisi dunyasmda son yillarda bOyOk qelisrne
g6steren yeni bir kavram olup, uzaktan egitim ya da uzaktan bilgiye
ulasmada da etkin cozurnlerden biridir. Bazi egitim kururnlanrruz dOnyadaki
tum geli§meleri olduqu kadar geli§en teknolojiyi de yakmdan takip etmek,
daha hizh, pratik egitim saglamak arnaciyla bilgisayar sistemi ile donatrlrrus
akilh tahtalar ile egitimlerini sOrdOrmeye 6zen g6stermektedirler. Avrupa'da
ve Amerika'da yayqm olarak kullarulan akrlh tahtalann kurulumu ve kullarurru
kolay, projeksiyon

kullanllan,

daha da aktif rol oynayan 6gretmen

ve

6grencinin zarnaruru en iyi sekilde deqerlendlrmeslne olanak saqlayan, bilgi

6
akrsiru

hrzlandrran

egitim

araclandir.

Gorsel

materyaller,

kisilerin

ycnlendirilmesinde, dikkatini toplamasmda, analiz ve sentez yapabilmesinde
bOyOk rol oynarnaktadrr. Bu tur materyaller kullarularak yapilan sunumlar ve
egitimlerde

sozcuklerin

tek

basma

yaratarnayacaqi

bir

kavrayarak

hatrrlarnayi kolaylastmr. Akrlh tahtalar, ses ve animasyonlarla desteklenrnls
qorsel materyaller

sunmanrzi

hatrrlarna saqlarnaktadtrlar.

saqlayarak,

Ogrenmenin

daha kahct bir ogrenme ve

qorerek ve isiterek daha kalrci

olduqu dO§OnOIOrse, akilh tahtalann ne kadar onernli bir arac olduqu ortaya
crkmaktadir (Ekici, 2008).

Egitimde nispeten yeni bir teknoloji olmasi nedeniyle akrlh tahtalar
hakkinda ingiltere, Amerika, Kanada ve Avustralya'da ogretmenler, okullar ve
yOksek egitim

enstitOleri tarafmdan

Ostlenilen k090k olcek!i arastrrrna

projelerinin 90k sayida raporlan ve ozetleri ve ayru zamanda profesyonel
gazetelerde, dergilerde ve magazinlerde yaymlanan uygulama ve bgretme
deneyimlerinin betimlemeleri bulunsa da mevcut akademik literatOr strurhdir
ve yeni yeni qelismektedir (Smith & Higgins 2005; Wall & Miller 2005). Yine
de akrlh tahta teknolojisinin ogretme ve ogrenmeyi destekleme potansiyeline
isaret eden arastrrrnalara ulasrnak mOmkOndOr. Ozellikle deqerlendirrne
cahsrnalan

ve

arastrrrna

projeleri

raporlan,

ingiltere'de

hOkOmetin bu

konudaki cahsrnalara kaynak saglad1g1n1 ve akrlh tahtayi pek 90k okulun
ozelligi haline getirdigini qosterrnektedir (Lewin, Somekh & Steadman 2008;
Wood & Ashfield 2008). Smith, Higgins, Wall ve Miller (2005) yaptiklan
deqerlendirrne cahsrnalannda deqerlendirilen literatOrOn akrlh tahtarun etki ve
potansiyeli hakkmda 90k kuvvetli bir bicirnde pozitif olduqunu ancak bunlann
oncelikli

olarak

ogretmen

ve

ogrenci

qoruslerine

dayah

olduqunu

belirtmektedir. Bunlann yarn sira Weimer (2001) taratmdan deneysel desen
kullarularak yapilan bir cahsrnada, ogrencilerin bir strut projesine yonelik
tuturnlan, motivasyonlan olgOlmO§ ve sonucta akrlh tahta kullarulan siruttakl
ogrencilerin motivasyonunda artrs olduqunu qosterrnistir

Teknoloji,

bilgisayarlar

ve

iletisimdeki

yeni

qelismeler

ogretim

anlayrsrnda da deqisirnlere neden olrnus ve gOnOmOz ogretiminde yeni teknik
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ve yonternlerin kullarurrum da beraberinde qetirmistir. lcinde bulunduqurnuz
"Bilgi ~ag1"nda bilgisayarlar, multimedya, ses, goruntO, animasyon, internet
ve qelisen internet teknolojileri gibi yeni kavram ve teknolojiler egitim ve
6gretimde yerini alrrustir (Alakoc, 2003).

Gunumuzde bircok ogretmen derslerinde teknoloji kullanmaya ihtiyac
duyrnaktadrr. Ogretmenler derslerinde materyal kullanarak derslerini daha
etkili hale getirmektedir.

Yeni bir teknoloji olan akrlh tahta ile ogretim

proqramlanna uygun ders hazrrhklan yap1labilmektedir(Cogill, 2002).

Bilim ve teknolojideki
6gretme-6grenme
matematik

yukanda

etkinliklerini

ogretiminde

etkisinin

eek

bahsettiqirniz
yonlu

ve

yenilikler

etkilemektedir.

saglad191

olanaklann

matematik
Teknolojinin
cok

yonlu

belirlenmesi saqlanrnahdrr (Ersoy, 2003).

Matematik hem bilimde, hem de qunluk yasarnarruzda kullandiqrrruz
onernli bir aractrr (Yigit, 2007). Matematik insan tarafrndan zihinsel olarak
yaratilan bir sistemdir. Bu durum rnaternatlqi soyut hale getirir. Genel olarak,
soyut

kavrarnlann

kazarulmasi

zordur.

Maternatiqin

ogrencilere

zor

gelmesinin sebebi belki burada yatrnaktadir. Ancak matematik kavrarnlan,
ogretim sirasmda sornutlastmlarak ve somut araclar kullarnlarak bu zorluk
giderilebilir (Baykul, 1999).

Ogrenmenin nasil meydana geldigini aciklarnak icln pek cok teori ortaya
atrlrnakla birlikte, matematik ogretimini etkileyen ogrenme kurarnctlanrun
basrnda Piaget, Bruner ve Vygotsky, gelmektedir.

Piaget cocuk zihin qelisirnini incelemls, zihinsel geli~imi belli safhalara
ayrrrrus ve ogrenmenin,

zihinsel geli~me duzeyi ile eek yakindan

olduqunu ortaya koyrnustur. Ogrenmede

ilgili

cevre ve cevre ile etkilesirnin

onernine de deginmi~ ve ogrenmeyi cevre ile uyum iclnde olma olayt olarak
aciklarrustrr (Altun, 1998).
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Bruner, tigrenmede bulus yolunun Ozerinde durrnus
kavram

ve tigrencilerin

ve bilgileri kendilerinin bulrnasi halinde daha kolay transfer

edebildiqinl ortaya koyrnustur (Altun, 1998).

Vygotsky, cocuqun ogrenmesinde
deginmi~

ve bu ileti~im kurma isteqinin cocuktan gelmesi halinde tigrenmenin

eek cabuk

ve tam olduqunu ileri surmustur (Altun, 1998).

Bloom, bilgileri bir sirutlamaya
bilgilerin

cevre ile olan iletisimin tinemine

kazarulrnasmda

asarnah

tabi tutrnus
aln

ana

ve bilissel alanla ilgili

basamak

basamaklar bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez

onerrnistir.

Bu

ve degerlendirmedir

(Altun, 1998).

Ogrencilerin basan

ve maternatiqe kars: tutumlanna bilgi teknolojilerinin

etkisini incelemek icin cok sayida arastrrrna yaprlrrustrr. Yapilan cahsrnalann
blrcoqu, geleneksel ytintemlerle egitim alan tigrencilerin olusturduqu kontrol
grubu ile teknoloji destekli bir ortamda egitim alan ogrencilerin olusturduqu
deney grubu arasmdaki tarkhhklann ortaya konrnasi seklinde olmustur (Yigit,
2007).

KKTC'de akilh tahta kullarurru gun qectikce yayqmlasrnaktadrr. Gerek
Milli Egitimi, Genclik

ve Spor Bakanhqr'run okullara akilh tahta saqlarnasr,

gerekse okullann kendi imkanlanyla sirutlara akrlh tahtalar kurrnasi ile buqun
KKTC'de

yaklasik

11 O

okulda

aktlh

tahta

mevcut

bulunmaktadrr

(https://www.kibris-emarket.com).

Milli Egitim, Genclik
Bilgisayar
ilktigretim

ve Spor

Bakanhqi ile KKTC'deki Oniversiteler,

ve Teknoloji YOksek Okullan i~birligi protokolu cercevesinde tum
rnufredatlanndakl

ders

aktanlmasi projesini yOrOtmekte, ilk

materyallerinin

elektronik

ortama

ve orta egitim okullannda kullanima giren
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akilh tahta egitimini de tum ilk ve orta egitim ogretmenlerine

sunma

programlan haztrlarnaktadrrlar (YODAK, 2007).

Yapilan
tahtarun,

8.s1nif matematik

konusunda
etkisini

bu cahsrna Olkemizde yeni kullarulmaya
dersinde bir bilinmeyenli

akrlh tahta kullarurrurun ogrencilerin

baslayan

denklem

akademik

akrlh

9ozOmO

basanlanna

ve matematik dersine karsi tutumlann ortaya koymak arnacryla

yaprlrrustrr. Bu yonde oncelikle asaqida

yazilan

alt problemlere

cevap

aranrmstir.

1.2 Arnac
Bu arastrrrnarun

arnacr, 8. strut matematik dersinde bir bilinmeyenli

denklem cozurnu konusunda akrlh tahta kullarurrurun ogrencilerin akademik
basanlarma etkisi ve matematik dersine yonelik tuturnlanrun incelenmesidir.
Bu yonde oncelikle a$ag1daki sorulara cevap aranrrustrr:

1. Ak1l1 tahtarun kullanild191 struftaki ogrenciler ile geleneksel olarak ders
islenen

struftaki

ogrencilerin

on-test

akademik

basan

puanlan

arasrnda anlarnh fark var rrudrr?
2.

Akrlh tahtarun kullaruldrq: siruftaki ogrenciler ile geleneksel olarak
ders islenen siruttaki ogrencilerin son-test akademik basan puanlan
arasmda anlamll fark var rrudrr?

3. Ak11i tahtarun kullaruldrq: siruttaki ogrencilerin ak1III tahta kullarurruyla
matematik dersine kars: tutumlannda

on-test ve son-test arasmda

anlarnh fark var rrudrr?

1.3 Onem
Akill: tahta teknolojisinin dOnyada yayqmlasrnasryla, Olkemizde de
okullanrruzda yayqm olarak kurulmaya baslanrrustrr. Teknolojideki bu hrzh
geli$me akrlh tahta ile egitim kavrarruru on plana crkarrrustrr, Bu teknolojinin
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qelisirni egitim-ogretim surecine entegre edilme cahsrnalanru beraberinde
qetirrnistir,

Yapilan arastirrnalar ogrencilerin matematik dersini ogrenmede gugluk
cektiklerini ortaya koyrnaktadrr. Bir bilinmeyenli denklem konusu ogrencilere
soyut gelmekte ve ogrenmede gugluk gekmektedirler. Bu nedenle matematik
derslerinde akrh tahta kullanmak, derse katacaqi qorsel katkidan dolayi
rnaternatiql soyut olmaktan cikarip, somut hale getirebilecektir. Teknolojin
egitime

olumlu

yonde

katki

saglad1g1 yapilan

bircok

arastrrmada

ele

ahnrrustrr.

Ogretmen ve ogrenci icin eek yeni olan ak1III tahtarun egitim-ogretim
surecine entegre asarnasmda, bu cahsrna akilh tahta teknolojinin ogretime
saqlayacaq: katkttar konusunda ll?lk tutacak, aynca ulkemizde yapilan ilk
cahsrna olacaqmdan, arasnrmacrlara kaynak teskil edecektir. Bu arastrrrna
bu acidan onernli ve quncel olarak deqerlendirilebilir.

1.4 Srmrlrhklar
1. Arastirma

Girne 19 Mayrs Turk Maarif Koleji 8. strut ogrencileriyle

SI ru rhd:r.

2. Arastrrrna 2008-2009 ogretim yrhrun 1. donern Ocak ay: ile sirurhdtr.
3. Arastrrrna orneklern sayrsi olan 60 ogrenci ile srrurudrr.
4. Uygulama 5 saat ders ile srrurhdrr.
5. Arastirrna ortaoqretirn 8. simtlarda "Bir Bilinmeyenli Denklem Cozurnu"
konusu ile simrlrdrr.
6. Arastrrrnada

kullamlan

matematik

basan

testi

sorulan

8.

strut

matematik ders kitabmdan yararlanarak uzman gorul?leriyle belirlenen
sorularla sirurhdrr.
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1.5 Vatsayrmlar
Ogrencilerin verilen acik uclu sorulan ve tutum oli;egini cevaplarken
ciddiyetle yarutladrklan ve kullarulan olcrne araclanrun olculmek istenen
davraruslan doqru olarak oli;tugO varsayilrrusttr.

1.6 Tammlar
E-ogrenme: E-ogrenme, elektronik arac ve qerecler (bilgisayar, CD-ROM,
internet vb.) yardrrruyla desteklenrnls egitim bicirnidir.
Kontrol Grubu: Akrlh tahta yonterninin ogretimde kullarulrnadrpr, geleneksel
ogrenme yonternlnin kullaruldrq: gruptur.
Deney Grubu: Akrlh tahta yonteminin ogretimde kullaruldrq: gruptur.
Geleneksel
oturarak

Yontem: Ogretmenin

dinleyen

ogrencilere

konuyu

iletmesi

karsrsmda
seklinde

pasif bir sekilde

uygulanan

ogretim

metodudur.
Ak1lh tahta : Bilgisayar ve projeksiyon ile birlikte kullarulan, dokunmaya
cuyarh ekrandrr.
Ak1ll1 Tahta ile Ogretim Yonternl: Bilgisayar, projeksiyon ve akilh tahtarnn
birlesrnesinden olusan ogretmenin ve ogrencinin aktif olduklan bilgisayar
destekli ogretim yontemidlr.
Akademik BaJan On-test: Ogrencilerin matematik akademik basanlanru
olcrnek arnaciyla uygulanan arastrrrnaya baslamadan once uygulanan 11
tane acrk uclu sorudur.
Akademik Basan Son-test: Ogrencilere bir bilinmeyenli denklem konusu
anlatirru tarnarnlandrktan sonra akademik basanlariru olcrnek icin uygulanan
11 acrk uclu sorudur.
Matematik Tutum On-test: Ogrencilerin uygulamaya baskarnadan once
matematik dersine yonelik tutumlanru olcrnek arnaciyla uygulanan olcek,
Matematik Tutum Son-test: Ogrencilere bir bilinmeyenli denklem konusu
anlatrrru tamamlandrktan sonra matematik derine yonelik tuturnlanru olcrnek
icin uygulanan olcek,
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BOLOM 11

2. KURAMSALCERCEVE

Problem durumunda ele ahnan konular aynntih bir sekilde ele
almacaktir.

2.1 Teknoloji Nedir ?
Yasarnakta olduqumuz

bilgi ve teknoloji 9ag1 bOyOk oranda fen

bilimlerindeki deqisrne ve qellsmelerin bir sonucu veya OrOnOdOr. Bilim,
doqada olusan tum olaylann sistematik olarak izlenmesi, ak1I ve rnantrk
cevresinde izah edilmesi ybnOndeki tum faaliyetlerdir. Teknoloji ise, insarun
dogay1 eqemenliqi altma alrnasi ve daha mutlu yasarn kosullan olusturrnasi
icin bilimsel verilerin yol qostericiliqinde
biciminde tarumlanrnaktadrr.

cevreslni deqistirrne faaliyetleri

Bir baska ifadeyle teknoloji, fen bilimlerinin

uygulamaya yansrmasidrr (Arslan, 2001 ).
Bilgi ve iletisirn teknolojileri'nin

okullarda uyqulanrnasi yoluyla strut

duvarlanrun disma crkrlarak bgrencilerin zaman ve mekan bag1mllllg1ndan
kurtulmasi

ve

okulda

sistem

capinda

degi~imlerin

qerceklesmesi

beklenmektedir (Figg, 2000; Loveless, 2003). Bu deqislm beklentisinin bnemli
bir

boyutunu

da

bilgi

ve

iletlslm

teknolojisi'nin

bgrenme-bgretme

sureclerindeki kullamrru olusturrnaktadrr.
GOnOmOzde bircok bgretmen derslerinde teknoloji kullanmaya lhtiyac
duyrnaktadrr. Ogretmenler derslerinde materyal kullanarak derslerini daha
etkili hale getirmektedir.
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2.1.1 Geleneksel Ogretimden Teknoloji Destekli Ogretime Gec;i~

Geleneksel ogretimde en temel age ogretmen, onu tamamlayan ise
simf ve karatahtaydi. Zaman lcinde kara tahta beyaza, tebesirler yerini kec;:eli
kaleme brrakrruslardrr.

Klasik ogretimde birim derstir. Ders, ilgili konulan bir araya getirir.
Ogretmen, konulan sirufta belirli bir yapi icinde anlatir. Anlatirn senkronizedir,
yani zarnarun belirli dilimleri, orneqin her carsarnba Oc;: saat, o egitim icin
aynlrrustrr. Anlatrrndaki diger bir ana nokta ogretmenin konusrnasi, yani
konulan konusarak dinleyicilerine aktarrnasrdrr. Konunun ya da kavramlann
qelisrne sOrecinin adim adrrn izlenebileceql

bir "kara tahta" ortarrunda

oldukca yavas olarak, ya da tepeqoz, projeksiyon, bilgisayar gibi ortamlar
kullanarak daha hizh olduqu varsayrlan bir §ekilde anlatrrn desteklenir.
Anlatrrn ogrenciler tarafmdan not edilir, yani her dinleyici konuyu kendi
anladiq:

sekilde

not

ederek

ozellestirir.

Dolayrsiyla

anlatrrrun

desteklenmesinin hizh ya da yavas yaptlmasi onernlidir (Ufuk,2001 ).

ic;:inde bulunduqurnuz "Bilgi <;ag1", degi§en ve qelisen bilim ve teknoloji
ile bilgisayarlar,

internet

ve

internet

teknolojileri

gibi

yeni

kavramlar

sunrnustur. Bu yeni kavramlar ogretim ihtiyac;:lannda da ciddi deqisirnlere
neden olrnustur. Sadece mesleki acidan degil, kisisel geli§im icinde "yasarn
boyu ogrenme" kavrarru giderek yayqmlasrnakta

ve dolayrsiyla

"sOrekli

ogretim" talebini arttrrrnaktadrr. Ogretim almak isteyen ogrenci sayrsmm
artrnasi

ile teknolojik

ogretim anlayrsi,

modern

ogretim

klasik ogretimden

yayqmlasrnaktadir.

teknoloji destekli

GOnOmOzde

modern ogretime

kayrrustrr.

Teknolojinin okullarda kullarurmna iliskin iki yaklasrm vardir. Bunlar
'teknolojiden ogrenme' (learning from technology) ve 'teknoloji ile ogrenme'
(learning

with

yaklasimmda

technology)

olarak

belirtilebilir.

Teknolojiden

ogrenme

icerik teknoloji aracihq: ile sunulur ve bunun ogrenme ile

sonuclanacaqi varsayrhr. 6te yandan, teknoloji ile ogrenme yaklasrrrunda ise
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teknoloji kritik dusunrneye ve Ost duzey ogrenmeye yardrmci olacak bir arac
olarak kullaruhr ve bu yaklasimda teknolojinin ogrenciye zihinsel ortak gibi
lslev qorrnesi hedeflenir (Jonassen, Wilson ve Peck, 1999).

Gunurnuzde

bilginin kapsarru gittikc;:e arttiqmdan,

bilgi tarkh kitle

iletisim araclan icinde c;:e§itli bolurn ve sekillerde kaydedilebilmektedir. Diger
taraftan

bu

sekilde

kaydedilrnis

sayisal

bilgi

dedigimiz

bu

sayisrz

miktarlardaki kaynaklan etkili bir §ekilde kullanmak ve erisrnek de insanlar
icln gittikc;:e kacrrulrnaz bir ihtiyac olmustur,
Teknolojik modern ogretimde en vazgec;:ilemeyen age rnultirnedyadrr.
Multimedya

(Coklu ortam uygulamalan);

ses, video, goruntu ve yazih

metinlerin bir konuyla aciklarnak icin birlikte kullarulrnasryla olusur. Coklu
ortam uygulamalan, degi§ik veri tiplerinin bir fikri, bir olayi, yeri veya konuyu
aciklarnak tcin bilgisayar ortarrunda kullarulmasrdrr. Multimedya ogelerinin en
buyuk uygulama alanlanndan biri ogretimdir. Ogrencilerin bilgiyi isitsel ve
qorsel yollarla ogrenmelerinin saglad1g1, gibi onlann aktif bir sekilde bilgiye
erismelerini

saqlayarak,

ogrenmelerini

deneme

saqlamaktadir.

yarulrna,

Ogrencilere

hata

yapma

karmasik

duzeltrnesi

kavramlann

dogal

uyqulamalanrun sirnulasyonlartru sunmakta, insanlann kendi yetenekleri ve
birikimleriyle

ogrenmelerine

imkan saqlanrnaktadrr.

interaktif

multimedya

ilkokuldan Oniversiteye kadar egitimin her seviyesine ve her safhasma uygun
egitim materyallerini (laboratuvar, kutuphane, arac-qerec vb.) teke tek veya
topluca ogrencinin kullarurmna sunrnaktadrr (Alakoc, 2003).

E-ogrenme

uygulamalannda

basanh

olunabilmesi

icin

ogrenci,

ogretmen, teknik destek personeli gibi insan gucu ve altyapr, yazrhrn,
donarurn,

kullarulan

arac-qerec

ve

materyaller

gibi

insan

gucu

d1§1

kaynaklann sistem butunlugu icerisinde deqerlendirilmesi gerekmektedir.

E-ogrenme es zarnanh olmayan (asenkron) ve e§ zamanll (senkron)
olmak Ozere

iki temel

bilesenden

olusmaktadrr.

E§ zarnanh olmayan

ogrenme, ogrenenlerin kendi ogrenmelerinin sorurnluluqunun tarkinda oldugu
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ve egitim

icin sunulan

zarnanh olmayan

ogrenmede

sOresine kendi ihtiyaclan
zarnanh

olmayan

materyallerin

ogrenenler

doqrultusunda

uygulamalarda

ogretim

arnaclanrun

(Semerci,

2008).

yeterli

egitim

kattlacaklan

etkinlikleridir.

E§

egitimin yer, zaman ve

kendileri karar verebilmektedirler.

e-posta,

qerceklestirllrnesl

olduqu

forum gibi iletisirn kanallan
arnacryla

E§
farkh

kullarulabilrnektedlr

2.2 Ak1lh Tahta Nedir ?
SMART Board interaktif akrlh yazi tahtasi,

SMART Technologies

sirketi taratindan 1991 yrhnda dOnyada ilk interaktif akilh yaz: tahtasi olarak
Oretilip pazara sunulmustur, SMART Board akilh yazi tahtasi, kendisine bag II
bir bilgisayar ve bu bilgisayann gbrOntOsOnOn tahta Ozerine yansrtrldrq: bir
projeksiyon clhazi ile birlikte cahsir (http://www.smarttech.com).

Akilh tahta, bilgisayara baqlanan daha etkilesimli bir ogrenme ortarru
saqlayan interaktif bir tahtadir. Kullamcrrun yOzeye yazmasi icin parmak veya
dijital kalem kullanrnasma

olanak verir. DViT (dijital vizyon

dokunma)

teknolojisi kullarur. Aynca Ozerine kurulu kalem, silgi dOgmeleri iceren bir
dijital tepsisi ve sag trklarna ile acilan ekran klavyesi olanaqi saqlamaktadir
(Minor&Bracen&Geisel&Unger,

Akrlh tahta bilgisayann
dusunulrnektedir.

Yansitrlan

2006).

bagl1 olduqu dokunmatik
bilgisayar

gorOntOsO

tahta

bir monitor gibi
Ozerinde islern

yaprlarak kullarulrnaktadrr. Bilgisayar ortarrunda her tOrlO not ve dokurnan
Ozerinde islern yapilarak, kaydedebilir. Akrlh tahtarun kullarurru, bilgisayara
yuklenrnis olan bir yazrhrn ile saqlarur (http://www.akilliegitimci.com).

Yukanda bahsedilen sebeblerden delay: akilh tahtalann

aktif olarak

kullaruldrqrnda egitimde ciddi bir kazanc saglayacag1 dusunulrnektedlr.

Her aktlh tahtarun temelinde ozelliklerle dolu SMART Board yazihrru
(Notebook yazrhrru) bulunrnaktadrr. Ders proqrarnlanru destekleyen gorOntO

16

ve sablonlardan olusan bir galeri ile tamamlanan akrlh tahta yazihrrurun
kullarurru kolay olrnasr, daha fazla kullaruciya erlsrnesi ve teknolojik yatmrrun
daha yuksek oranda geri donmesi anlarruna gelmektedir. Ogretim veya
ogrenim tarzi ne olursa olsun, akilh tahta ile her srruf ortarrunda interaktivite
ve ilgi artar (http://www2.smarttech.com).

Ak1ll1 tahta, qorerek ve dokunarak ogrenenlerin ihtiyaclanru daha kolay
karsilar. Ogrencilerin buyuk, canh qoruntuler qornesini, harfleri, rakamlan,
kelimeleri ve resimleri parmaklanyla

tasiyarak akrlh tahta ile materyalle

fiziksel olarak etkllesim halinde olrnasiru saqlar, Ozel egitim gerektiren
ogrenciler

bilgileri

kolayhkla

qorebilir

ve okuyabilir.

Fare kullanrnarun

qerektirdiqi ince motor becerilerine ihtiyac duymak yerine yuzeye dokunabilir
(http://www.smarttech.com).

Akrlh tahta ozeltikleri ders haztrhk araclanna sahip olduqundan strut
lcinde

ogrencinin

derse olan ilgisini artrnr. Ogretmenin

dersleri once

planlamasr, ders proqrarruna uygun ozel k090k resimleri ve rnaternatiqi,
okuma yazrnayt ve bilimi destekleyen sablonlar kullanmasi strut ortarrunda
ogrencilerinizin derse katrlrnalanru saqlar, Akrlh tahta ile zamandan tasarruf
edilerek, her ogrencinin basansiru artmr (http://www.smarttech.com).
2.2.1 Ak1ll1 Tahta Kullarurru
Akrll:

tahta,

ozellikle

sunumlarda

Okullarda egitimin vazqecllrnezleri

kullarulan

onernli

bir

aractir.

arasma qirrnistir. Hrzh ve pratik bilgi

aktarrrru her qecen gun bilgiyi aktaranlann ihtiyaci durumuna gelmektedir.

~ekil 1. Ak1lh tahta bilgisayar-projeksiyon baglant1s1

data cable
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Akrlh tahta sistemleri, bir bilgisayar, bir projeksiyon ve bir de beyaz
zemine sahip tahtadan olusrnaktadir.

Kullarulan bilgisayar bir rnasaustu

olabileceqi gibi bir dizOstO bilgisayar da olabilir. Bilgisayann cok hizh ya da
i:izellikli olrnasi gerekmemektedir. Orta dOzey ve orta maliyetli bir dizOstO dahi
sistemi gayet rahat cahstirabilmektedir.

Projeksiyonun kullarulacak alarun

aydrnhk dOzeyine gore secilrnesi gerekmektedir.

Kullarulacak olan tahta

dokunmaya kars: duyarll bir i:izellige sahiptir. Bu yOzey sayesinde Ozerine
kalemle

veya

kimi

modellerde

parmakla

yazilan

her seyi

alqilar

ve

bilgisayarda cahsan proqrarru sayesinde bilgileri isler. Hem projeksiyon hem
de akilh tahta bilgisayara baqhdrr ve bilgisayarda bulunan bir program
sayesinde cahsrrlar. Ak1ll1 tahta satan firmalar ayru zamanda kullarulan bu
yazihrnlann
verilmektedir.

da saner dururnundadrr ve bu programlar tahtayla Ocretsiz
Dileyen

her i:igretmen

bu

proqrarm

kendi

bilgisayanna

yOkleyerek kullanabilmektedir. Bi:iylece evde veya okul d1~1 alanlarda yapt1g1
hazrrhklan sirutmda sunabilmektedir.

~ekil 2. Ak1ll1 tahta kalemleri

Tahta Ozerinde kullarulan kalemler tahta haricinde baska bir yOzeye
yazmarnaktadrr. Gi:irOnen renklerle yazilabildiqi gibi program sayesinde her
renkte yazi ve sekil uyqulamasi yapilabilmektedir.

Kalemin uc kisrnmda

tahtarun alqrlayabileceqi bir yap: vardir. Yazmak icin tahtaya cok bastirmak
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gerekmemektedir. Tahtalardaki en bOyOk sorun, temas edildigi anda tahtarun
bunu alqrlayip da yazarnarnasrdrr. Yazi biraz daha geriden gelmektedir.Bu
nedenle baslanqicta kalem hizalama ayarlan yaprlrnaladir.
~ekil 3. Ak1lh Tahta

Ozellikle srruf egitimlerinde yOksek verimlilik ve qorsellik saqlayan akrlh
tahtalar, ogrencilerin de dersi daha dikkatli dinlemelerini ve derse daha istekli
katrlmalanru saqlarnaktadrr.
igeriklerle

ogrencilere

Gorsel ogelerle zeqtnlestlrllrnis

sunulmakta

ve

boylece

daha

ders faydall

akrskan

dersler

islenebilrnektedir. Deneylerin dahi bOyOk bir b610m0 bu tahtalar sayesinde
ogrenciye

izletilerek

detaylan

Ozerinde

daha

kapsamh

bir

cahsrna

yap I I abi Im ekted i r.

Akilh tahtalar her tur gorsel materyali, yani bilgisayar ekrarnnda
qorebileceqiniz

ve cahstrrabileceqiniz

her seyi

kullanabilmenizi

saqlar.

Kullarurn kolayl191 acisrndan projeksiyonun mOmkOn olduqu kadar tahtaya
yakm ve Ost acidan bakmast gerekmektedir.

Tahtayi kullanacak kisinin

golgesinin mOmkOn olduqu kadar az bir sekilde tahtarun Ozerinde dusrnesi
gerekmektedir.

Akill: tahtalarda, onernli sorunlardan biri de ayru anda iki kisinin tahtayi
kullanarruyor olrnasrdrr. Egitimde ayrn tahtayi paylasan birden fazla ogrenci
bir soru Ozerinde cahsabilrnektedir,
mOmkOndeqildir,

ancak bu, su an icin akrlh tahtada
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Giinurnuzde
SMART flrrnasrmn
Notebook

akrlh tahtalar,

akilh tahta yazihrnlan

Orettigi akrlh tahtalar,

ile kullarulrnaktadir.

yine bu firma taratmdan

hazirlanan

adh yazihrn ile birlikte kullarulmaktadrr.

2.2.2 Notebook Yazrhrm Nedir ?
Notebook yazrhrru SMART firmasmm aktll: tahta yazrhrndrr. Bu yazrhrn
goruntu yakalayan, notlar ve c;:izimler yaprlabilen bir elektronik defter gibidir.
Notebook yazrhrm ile yazihrnda yaptlanlar bilgisayara kaydedilebilir. Aynca
notebook yazrhrru ic;:erisine grafik, metin ve multimedya ogeleri eklenebilir.
Notebook yazhrm lcerinde HTML, PDF, PowerPoint gibi dosyalar aktanlabilir.

~ekil 4. Notebook 9.5 yaz1hm1 arac c;:ubugu

·, ~ ../· i·v·

'\·~-A·

_a

,i, ••

Notebook 9.5 arac cubuqunda bulunan dugmelerin qorevleri asaqrda
verllrnistir.
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Table 1. Notebook 9.5 arac ~ubugu dugmelerinin kullarurm

Diigme

Kullamm,

Dii{Jme

Kullamm,
Bir onceki notebook saytasrru
gorOntOleme

Parmak ve fare ile sayfa
icerisinde nesne secrne

Bir sonraki notebook
saytasiru gorOntOleme

Notebook saytasmda kalem
ile yazma veya cizrne
dOgmesi

Bos bir notebook
ekleme dOgmesi

saytasi

Mevcut notebook
acmak

dosyasi

;

Yaratici yazma veya cizrne
dOgmesi

Notebook
dOgmesi

saytasiru

kaydetme

Notebook

saytasi icerisiner

Silgi dOgmesi

<;izgi cizrne dOgmesi

$ekil olusturrna dOgmesi

yaprstrrma dOgmesi
Yapilan son islem: geri alma

Metin kutusuna
dOgmesi

Geri ahnan islerni yenileme
dOgmesi

Cizim aracrru veya secilen
seklin rengini ayarlama
dOgmesi

Secllen herhangi bir
nesneyi silme dOgmesi

Bir cizlrn aracrrun 9effafligin1
ayarlama dOgmesi

Ekran golgelemeyi
goster/gizle dOgmesi

Bir cizirn
aracrrun veya cizqinin
ozellikleri seems araci

Tam ekran gorOnOmO

Arac cubuqunun notebook
saytasmm altrnda qosterrne

Ekran yakalama

Ekrandaki gorOntOyO hatizaya
almak igin kullaruhr

dOgmesi

yazi yazma
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Yan Sekmeler

Notebook yazrlrrrurun sag taratmda 09 sekme vardir.

~ekil 5. Notebook yazuum sekmeleri

·~19-00'54

Sayfa DOzenleyici sekmesi,

Notebook

dosyasrnda

her

saytarun ku9uk bir resmini qorrnek icln kullaruhr.
·~19-00:54

~

Galeri sekmesi ozel sayfalar, ku9uk resimler, Macromedia
Flash

animasyonlan

ve

video

dosyalanrun

bulunduqu

,'lgu19-00:54

bolumdur. Notebook saytasrna bunlar eklenebilir.
·~19.00:S4

Ek/ersekmesi

5

bilgisayardaki

dosyalara

notebook saytasi

icerisinden baqlaru eklemek icin kullaruhr.

-

~19.00:54

6

--:ij;; 19.00:54

-7

~19-00'54

2.2.3 Ak1III Tahtanm
•

6zellikleri

Yuzeyi, cizllmelere kars: dayarukh, mat ve puruzsuz, dayarukh, sert bir
yapiya sahip olmahdir.

•

Tahtarun

drs yuzeyi bir butun olarak alqilama

ozelligine

sahip

olrnahdrr. Alqrlarna ozelligi tahta Ozerine ilave parcalar ile sonradan
kazandmlrnamahdrr.
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•

Tahta yuzeyi kalem ile yapilan islernleri kesinti yapmadan, tahtarun
her kosesinde ayru netlikle ve ayru hizda alqrlayabilrnell ve bilgisayara
gergek zamanli olarak hrzh bir sekilde aktarabilmelidir.

•

Tahta bilgisayara baqlanabiur ozellikte olrnah ve projeksiyon cihazi
yardrrrn ile bilgisayardaki goruntu tahta yuzeyine yansrtrlrnahdrr.

•

Yuzey yaprsi parlamayi engelleyici olrnah ve parlak rsrklan absorbe
etmelidir. Projeksiyona yansinlan qoruntuler tahta uzerinde rahatlikla
ve gozu yormadan izlenebilmelidir.

•

Tahta

kendine

yonetilebilrnelidir.

ait

ozel

Harici

elektromanyetik
bir

baska

tek

cisimle

bir

kalem

ile

veya

nesne

ile

yonetilernemelidir. Tahta ile birlikte en az 2 adet kalem verilmelidir.
Aynca tahta kaleminin uzerlnde bilgisayar faresinin sag tusunu temsil
edecek bir dugmesi bulunrnahdir.
•

Tahta,

USB 2.0 veya

RS232 bilgisayar

baqlantrsiru

icerrnelidir.

Baglant, kablosu en az 5 metre uzunluqunda olrnahdir. Aynca elektrik
icin harici bir kablo kullanmarnahdrr.
•

Ozerinde

belirlenen

alan

icerisinde

kalemi

sayesinde

hareketleri bilgisayar ekraruna tasryabilrne teknolojisi

yapilan

ile uretilmis

olmahdrr.
•

Win98/Me/2K/XP/Vista

isletim sistemleri ile uyumlu cahsabilen bir

yazilrrm olmahdrr.
•

Kullarnlan yazihrnlar ve bu yazihrnlann menuleri Turkce olrnahdir.
Eklenebilir

ders konulan ozelligi olrnahdrr. Yazihrn quncellemeleri

ucretsiz olarak yaptlabilrnelidir.
•

Bilgisayar
programlar,

ekraru tahtaya
bilgisayara

yansitrlarak
rnudahale

bilgisayarda
etmeden

bulunan

tahta

tum

uzerinden

cahstmiabilmelidir.
•

Bilgisayar klavyesi tahta cahsrna ekraruna gelebilmeli ve bu klavye
qercek klavye ozellikleri gibi kullamlabllrnelidlr.

•

Yazi alaru icersinde ozel kalemi ile yazi yazrlabilmeli ve silinebilmelidir.
Yazi yazma kalemlerinin rengi, boyutu, kalem turu ve silginin boyutu
rahatlikla degi§tirilebilmelidir.
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•

Tahta cahsrna ekramndaki

gbrOntO bilgisayara,

tahta yazrhrrurun

kendine bzel dosya torrnatrnm yarn srra *.BMP,*.JPG,*.HTML,*.PNG
formatlannda kaydedilebilmelidir.
•

Yazihrmn otomatik kaydetme, geri alma bzelligi bulunrnahdir.

•

Tahta

yazrhrmrun yapilan

calrsrnalan

yeniden

oynatma

bzelligi

bulunmall ve bu bzelligini kullaruci bir bblOm, bir sayfa veya dersi bir
butun tekrar edebilme gibi sec;:eneklerle kullanabilme imkaru olrnahdrr.
Tekrar etme ozelliqinin kullaruci kolayhkla hrztru belirleyebilmeli ve
tahta kalemi arac11ig1 ile duraklatma ve devam ettirme islernlerini
yapabilmelidir.
•

En dO§Ok ansi lumen 1§191nda net gbrOntu alabilmelidir.

•

Ders anlatrrnlanru (her turlO ses) ve tahta Ozerinde yapilan cizim ve
yazi cahsrnalanru yazihrn sayfa sayfa kaydedebilmeli ve yapilan bu
kayitlar lstenildiqlnde tekrar tahta yOzeyine getirilebilmelidir. Aynca bu
kayitlar

yeniden

oynatma bzelligi ile oynatrlabilrneli,

gerektiginde

kolayhkla yazicrdan crkn olarak allnabilmelidir.
•

Tahta yazrhrrurun ag/sunucu olusturrna bzelligi bulunrnalidrr. Bu bzellik
ile tahta yOzeyinde yapilan tum islemler internet aracrhqiyla uzaktan
izlenebilmeli ve cahsmalara uzaktan mOdahale edilebilmelidir.

•

Tahta cahsma ekrarunda belirli bblgeler sec;:ilerektasmabilrnelidir.

•

Tahtarun yedek parcalan ve aksesuarlan ekonomik olmah ve kolay
bulunabilmelidir.

•

Tahta, tum aksesuarlan ile birlikte teslim edilmelidir. Aynca butun
kurulum proqrarnlanrun en son Turkce versiyonu orijinal CD-ROM'u ile
verilmelidir.

•

Tahta ile birlikte aynntih kurulum ve kullarurn kilavuzu bulunrnahdrr
(http://akillitahtaci.com).
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2.2.4 Ak1ll1 Tahtada Teknolojiler
09 temel Akilh Tahta Teknolojisi vardir (http://akillitahtalar.com).

1. Mekanik

Teknoloji: Bu

Tahtaya

teknolojide

dokunulduqunda

hareketlenmeyi

tahta ozel bir zarla kaplarur.

zarda

deqerlendlrerek

hareketlenme
izin

ne

olur.

yaptrqrruz:

Yazrhrn bu
alqrlar.

Bu

teknolojide tahta herhangi bir elektronik kaleme lhtiyac duymadan lie
kullarulabilir. Akilh tahtalarda en pahah teknoloji budur. Diger akilh
tahtalardaki sert ve saqlarn yOzey doqasi geregi bunlarda yoktur,
dolayisiyla sert darbelere karsi dayaruksizdtrlar. Mekanik bir teknoloji
olrnasi

nedeniyle

seri

hareketleri

alqrlayamazlar.

Daha 90k,

i~

dunyasrrun sunum icin tercih ettigi bir teknolojidir. Akrlh tahtaya adrrn
veren Smart Board bu teknolojinin oncO rnarkasidrr.

2. Ultrasonic ya da Infrared Teknoloji: Ses ya da Krzrlotesl dalgalarla
cahsir. Elektronik bir beyin, dOz beyaz bir zemin ustune tahta yOzeyini
qorecek sekilde yerlestlrilir ve tahtarun yOzeyi ses yada kizrlotesi
dalgalarla tararur, Sizin tahta Ozerine yaptrqrruz basinc dalgalarda
degi~iklige neden olacaktrr. Bu sekilde hareke alqilanrrus olrnaktadrr.
Mimio ve Ebeam cihazlan bu teknolojiyi kullarur. Yaklasrk bir kilo
ag1rl191nda olan bu cihazlar tasmabilirdirfer ve herhangi bir beyaz
tahtayi

akilh tahta haline getirmekte

kullaruhrlar.

Bu teknolojide

tahtarun, emaye kaph ve 1~191 somuran bir yapida olrnasi dayarukhhk
ve

gozO

yormayan

bir

gorOntO

elde

etmek

igin

onernlidir.

Piyasada ebeam ya da mimio cihazi kullarularak Oretilen 90k sayida
degi~ik marka bulunmaktadir. QBoard, EmkoTech ve CleverBoard bu
markalann en 90k duyulanlandrr. En bOyOk dezavantajlan pilli ag1r bir
elektronik kalem kullanrnalandrr. Bu kalemler dusrne gibi durumlarda
kolayca bozulabilmektedirler.
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3. Manyetik Teknoloji: Bu teknoloji tahta yuzeyinin pasif elektromanyetik
dalgalarla kaplanrnasina dayarur. Temel cahsrna yaprsi ultrasonic infrared teknolojiyle ayrudrr, fakat eek daha hassastir. Ebaim - mimio
gibi ayn bir aparat icermez. Elektromanyetik indiksiyon teknolojisiyle
Oretilen tahtalar

kursun kalem ucundan daha kucilk

bir alanda

dokunma alqrlarna hassasiyeti kazanrrustrr. Kompak Laminant bir
yuzeyle kaplandrklarmdan darbelere kars: dayarukhdrr. Promethean,
lnwrite,

lpboard

bu

alandaki

tarurrus

rnarkalardrr.

Pilsiz hafif bir elektronik kalemle kullaruhrlar.

2.2.5 Ak1ll1 Tahta Avantajlan
Gunurnuzde yasarulan en onernli sorun zaman sorunudur. 40 dakika
ile srrurh ders saatleri

en verimli

sekilde gegirebilmesi

saqlanrnahdir.

Mufredat1n iyi uygulanabilmesi veya derslerin daha zengin icerlkler eklenerek
islenebilmesi, daha zeki ve bilgili cocuklann yetistirilebilrnesi demektir. Buqun
teknolojinin geldigi son noktada, akrlh strut uygulamalan sayesinde yasanan
bircok problem astlabilir. Akrlh tahtalarin sunduqu modern egitim imkanlan
sayesinde her gegen gun daha basanli bir nesil yetisfirtlebilir. A~ag1da akilh
tahtalann saglad191en onernli avantajlar yer alrnaktadrr:

Ders anlatrrru sirasmda not tutmaya gerek kalrnadrqt icin, konunun
daha

kolay

anlasrlabilrnesi,

boylece

ogrencinin

ve

ogretmenin

zamandan tasarruf saqtamasi.
Tebesir ve ispirtolu kalem (board marker) gibi zararh maddeler iceren
ve enfeksiyona neden olan urunlerin kalkrnasiyla daha hijyenik ve
saqhkh bir ortamda ders yapma irnkaru.
Akilh tahtada islenen derslerin bilgisayara kaydedilebilmesi ve ders
notu olarak 9ogalt1labilmesi.
Derse katrlrnayan ogrencilerin konulan takibinin saqlanrnasr.
Ogrencilerin derse daha dikkatli ve istekli katrhrrurun saqlanmasi.
Ogretmen ve ogrenci icin derslerin daha zevkli hale gelmesi.
Farkh strut ve okullarin internet Ozerinden ayru anda birlikte ders
isleyebilme imkam.
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Mevcut sablonlan kullarulabildiq] gibi yeni sablonlarda (clzim, sekil,
serna gibi) olusturulabilir (http://www. karnas.com.tr).

Cogill (2002), yapt191 arastrrrnada akilh tahtarun, ogrenim,ogretmen ve
ogrenci acismdan pozitif ve negatif yonlerini ele alrmstir.

Ogrenimle ilgili pozitif tektorler ;

•

Bilgi

ve

iietisirn

teknolojileri

kullarularak

geli~tirilmi~

sunularda,

ogrencinin dikkatini daqrtmasi engellenir.
•

S1n1f icerisine geni~ kaynaklar ulasir.

•

BOyOkolcekl: grafikler kullarulabilir.

•

interaktif tahta yazihrnda bulunan flipchart ozelligi ile bir onceki dersin
gagnlabilmesi saqlarur.

•

Konu anlatrrrurun hemen arkasindan gelen sorularla, ogrencilerin yazi
ve sekilleri kullanarak, bireysel ihtiyaclanru kullanma becerisi saqlarur.

•

Bilgi ve iletisim teknolojileri kullanma becerisini artrnr.

Ogretmenlerle ilgili pozitif
•

tenorter ;

GOnlOk ve yilhk olarak ders yonetiminde daha etkili ve daha iyi
planlama saqlar,

•

Meslektaslanyla paylasim yapma yeteneqi kazarur.

•

iyi bir ogretmen

akrlh tahtayi ogrencileriyle

basanh bir sekilde

paylasacakn r.
Ogrencilerle ilgili pozitif tektorle: ;
•

Ogrenmenin

yarn

sira

ogrenci

motivasyonu

ve

katrlrrru

qerceklesecektir.
•

Ogrenciler arasi i~birligi ve iletisirni arttmr.

•

Ogrencilerin

kendilerini

daha etkili ve acik sekilde ifade etmesi

saqlarur.
•

KOgOk yaslarda el yazrsi yazma becerisi kazanrnasiru saqlar,
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2.2.6 Ak1ll1 Tahta Dezavantajlan
Akill: tahtalann kullarurrurun ogrenciler tarfmdan alqrlanrnasmda bir takrrn
sorunlan

tespit

edilrnistir.

Hall ve Higgins

(2005),

bu

sorunlan

soyle

belirtrnistir.
•

Donarurn ile teknik sorunlar.

•

Ogretmenlerin

degi§ik bilgi ve iletisim teknolojisi

duzeylne sahip

olrnasi.
•

Ogrencilerin strut icerisinde etkinlik sirasmda aktlh tahtaya erisirn
eksiktiqi,

•

Ogrencilerin

teknolojiyi

kularurken

bir sorun

91kacag1 dusuncesi,

quvenll bulrnarnasr.
•

Akilh

tahta

kullarurrunda

ogretmenin

yeterli

cuzeyde

egitilmi§

olrnarnasr.
•

Egitim ortarru icin artan ogrenci sayrs: her ogrencinin akilh tahtaya
erisirnini azaltir.

Ogrenciler

acismdan

negatif etkisi yapilan

cahsrnalarda

cok az

gorulmu§tur.

Ogretim icir. negatif tektorler ;
•

Ogretmenin ders anlatma potansiyeline baqhdir.

•

Ogrencilerin kuguk yaslarda tahtaya ulasrna zorluklan.

Ogretmen icin negatif faktorler ;
•

Devamh olarak

kursa

katrlrna ihtiyaci

ve teknoloji

kavrama

problemi vardrr.
•

internetten kaynaklan indirmede yasadrklan guglukler ve yazihrn
eksikliqi.

•

Dersler icin uygun materyal qellstirrne hazirlarna zarnaru,

interaktif tahta kullarurru bilgi teknolojisi kullarurru ile baqlantrhdir.
Ogretmenin

interaktif

tahta kullanabilmesi

icin bazi bilgisayar

bilgi ve
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becerisine gerekli yazilim uygulamalanna ve interaktif tahta kaynaqma ihtiyac;:
duyrnaktadir (Cogill, 2002).

Ogretmenlerin inanclan yavas degi§ir. Ogretmenin yeni teknolojiye
uyum saqlamasi, var olan inane ve uygulamalanna bagll olarak kullanmasi
ile olur. Ogretmenlerin bilgi ve iletisim teknolojileri kullanrnasma bagl1 olarak
interaktif tahta kullarurm strut icindeki kontrol kaybiru kaybetme duygusunu
hafifletir. Ogretmen bilgi ve iletisirn teknolojilerini iyi kullarursa bgretimine
bunu entegre edebilir ( Starkman, 2006).

2.2.7 Dunyada Ak1ll1 Tahta Uygulamalan
Egitimde nispeten yeni bir teknoloji olmasi nedeniyle ak1III tahtalar
hakkmda

ingiltere, Amerika, Kanada ve Avustralya'da bgretmenler, okullar

ve yuksek egitim enstituleri tarafmdan Ostlenilen kuc;:uk olcekli arastrrrna
projelerinin eek sayida raporlan ve bzetleri ve ayru zamanda profesyonel
gazetelerde, dergilerde ve magazinlerde yayrnlanan uygulama ve bgretme
deneyimlerinin betimlemeleri bulunsa da mevcut akademik literatur strurhdir
ve yeni yeni qelisrnektedir (Smith & Higgins 2005; Wall & Miller 2005). Yine
de akilh tahta teknolojisinin bgretme ve bgrenmeyi destekleme potansiyeline
isaret eden arastrrmalara ulasrnak rnurnkundur (Kennewell & Beauchamp
2007; Smith ve arkadaslan 2005; Wall, Higgins & Smith 2005). bzellikle
degerlendirme

calisrnalan

ve

arastrrrna

projeleri

raporlan,

ingiltere'de

hukurnetin bu konudaki cahsrnalara kaynak saglad191n1 ve akrlh tahtayi pek
eek okulun bzelligi haline qetirdiqini gbstermektedir

(Lewin, Somekh &

Steadman 2008; Wood & Ashfield 2008). Smith, Higgins, Wall ve Miller
(2005) yaptiklan

deqerlendlrrne cahsrnalannda

deqertendirllen

literaturun

ak1III tahtarun etki ve potansiyeli hakkinda eek kuvvetli bir bicirnde pozitif
olduqunu ancak bunlann bncelikli olarak bgretmen ve bgrenci gbrO§lerine
dayall olduqunu belirtmektedir. Bunlann yarn srra Weimer (2001) taratmdan
deneysel desen kullarularak yapilan bir cahsrnada, bgrencilerin bir strut
projesine ybnelik tuturnlan, motivasyonlan olc;:ulmO§ ve sonucta akrlh tahta
kullarulan srruftaki bgrencilerin motivasyonunda artis olduqunu qosterrnlstir.
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Ak1III tahtarun ortaoqretirn matematik derslerinde kullarurrurun ogrenci
Ozerinde matematik ogrenimine olan etkisini ortaya koymak icin yapilan bu
arastrrrna, yan deneysel bir cahsrna olup, on-test son-test kontrol gruplu
desen kullamlrrustrr.Yaprlan cahsrnada tarkh iki subeden toplam 60 ogrenci
cahsma grubu olarak secilrnistir. Olusturulan cahsrna grubunu 2008-2009
ogretim yrhnda 19 Mayrs Turk Maarif Koleji'nde egitim qoren 30 tane 88 srruf
ogrencisi (deney grubu), diger bolumunll ise 30

tane 8D siruf ogrencisi

(kontrol grubu) olusturmaktadir. Deney grubunda interaktif tahta kullanarak
bir

bilinmeyenli

grubunda

denklem

ise geleneksel

c;:ozOmO

ogretimi

yonternlerle

qerceklestirilirken,

bir bilinmeyenli

kontrol

denklem cozurnu

ogretimi yaprlrmstrr. Veri toplama araci olarak, akademik basan testi (on-test
ve son-test), ve deney grubunun matematik dersine yonelik tutumlanrn
olcrnek icin matematik tutum olc;:egi kullarulrmstrr. Gruplardan elde edilen
veriler

analiz

edilirken

iki

iliskisiz

orneklernden

elde edilen

puanlann

birbirlerinden anlarnh bir sekilde tarkhhk qosterlp qosterrnedlql test etmek icin
Mann-Whitney-Li

testi

kullarulrrustrr.

Eide

edilen

bulgulardan,

deney

grubunda bulunan ogrencilerin, bir bilinmeyenli denklem cozurnunde kontrol
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grubuna

gore daha basanh

matematik

olduklan

ancak deney

dersine yonelik tutumlannda

Arastrrrnada
deqerlenoirilrnistir.

elde edilen veriler, ortaya konulan problem doqrultusunda
Buna gore; interaktif
ogretim

ortalamalan

arasmda

akilh tahta kullarulan

basan

artrrmaktadtr.
test

ve

Bu sonuca

Deney

son-test

tutumlannda

dOzeyini

gore,

goren

tahtarun

yonternle

matematik

ogrencilerin

bir tarkhhk olrnadiq: qorulrnusfur.

geleneksel

bulunrnustur.

grubundaki

kontrol

grubunun

bir degi~iklik olmadiq:

ile yapilan

ogretim

matematik

sonuclanna

grubunun

gorOlmO~tOr.

yonelik

matematik

basan

lehine tarkhhk

ogretim

yonternine

dersine

bakrldrqmda

Ill

matematik

deney grubunun

akrlh tahta

geleneksel

kullanild191 deney grubu ile

ogrencinin

gore daha fazla
tutumlanrun,
dersine

on-

yonelik

ABSTRACT

The Effects of Smart Board Usage as E-Learning Application on
Mathematical Achievement and Attitudes of Students

Kahraman Deniz, Ayden
Computer Education and Instructions Technologies
Supervisor: Assist. Prof. Dr. Murat Tezer

The present quasi-experimental
effects

of interactive

board

use in

research aimed to investigate the
secondary-school

students

during

mathematics lectures. 60 students from two different classrooms have been
included in the research where pre-test and post-test groups has been used
as design of the study. The participants were all recruited from 19 Mayis Turk
Maarif Koleji, classrooms 88 (n=30, experimental group), and 8D (n=30,
control

group)

during

2008-2009

educational

period.

As part of the

methodology, in class 88 the researcher taught solving an equation with one
unknown parameter using smartboard, whearas in class 88 taught using a
traditional method. Academic Achievement Test (pre-test and post-test) and
attitude assestment tests were used as data collection methods. The data
obtained from the independent groups was analiysed using nonparametric
Mann-Whitney U test. The results obtained demonstrate that the students in
the experimental group were more successful in solving the equations with
respect to the students in the control group; however no change was
identified in the attitudes of the experimental group towards the course.

The data obtained as a result of the study has been analysed based
on the research questions. As a result the findings demonstrate that the
experimental group that had been taught using the smart board had achieved
better mathematics achievement scores with respect to the control group
taught using a traditional method. The results demonstrate that the education
supported with smartboard

provide students with better

iv

mathematics

achievement when compared with a traditional method. However,

the pre-

test and post-tests applied to the experiemental group revealed no significant
difference in the attitudes of students towards the course.

V

i<;iNDEKiLER

ONSOZ

i

OZET

ii

ABSTRACT

iv

i<;iNDEKiLER

vi

TABLOLAR LiSTESi

ix

$EKiLLER LiSTESi ·····················

X

BOLOM 1 ...•...........................................•..........•..•....•........................................................

1

1.GiRi$

1

1 .1 Problem

1

1.2 Arnao

9

1.3 Onern

9

1.4 Sirurhhklar

10

1.5 Varsayrrnlar

10

1.6 Tarurnlar

1O

BOLOM ll

12

2.KURAMSAL <;ER<;EVE

12

2.1 Teknoloji Nedir ?

12

2.1.1 Geleneksel Ogretimden Teknoloji Destekli Ogretime Gec;:i~
2.2 Akrlh Tahta Nedir?

13
14

2.2.1 Akrlh Tahta Kullarurru

16

2.2.2 Notebook Yazihrru Nedir?

19

2.2.3 Akilh Tahtarun Ozellikleri

21

2.2.4 Akilh Tahtada Teknolojiler

24

2.2.5 Akilh Tahta Avantajlan

25

2.2.6 Akilh Tahta Dezavantajlan

27

2.2.7 Dunyada Akilh Tahta Uyqulamalan.

28

VI

2.2.8 Matematik Dersinde Akilh Tahta Kullarurru

29

2.2.9 Matematik Ogretim Sureci

31

2.2.10 Matematik Ogretiminin Yaprst

32

2.2.11 Ogretim Sureci

33

2.2.11.1 BLOOM' Un Bilissel Alan Taksonomisi

34

2.2.12 Matematik Ogretimini Etkileyen Bazi Ogrenme Ku ram Ian

35

2.2.12.1 Piaget'in Bilissel Gelisirn Kurarru,

36

2.2.12.2

39

Bruner'in Bilissel Gelisirn Kurarm

2.2.12.3 Vygotsky 'nin Bilissel Gelisirn Ku ram 1
2.2.13 Ogrencilerin

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Matematik Dersinde Karsrlastrklan Guclukler

2.2.14 Bir Bilinmeyenli Denklem Cozurnunde Karsrlasilan Guclukler

.40
41
44

?

44

2.3.1 Tutumu Olusturan Ogeler

46

2.3.2 Tutumlann Olusmasi

46

2.3.3 Tutumlann

47

2.3 Tutum Nedir

Degi§mesi

2.3.4 Matematik Dersine Yonelik Tutumlar

47

2.3.5 Matematik Dersine Yonelik Tutum Ve Matematik Basansi
Arasindaki lliski

49

2.4 ilgili Arastirmalar

50

BOLUM lll

66

3.YONTEM

66

3.1 Arastrrmarun Modeli

66

3.2 Evren Ve Orneklem

67

3.3 Cahsma Grubunun Olusturulmasr.

67

3.4 Ogren me Materyali

68

3.4.1 Bir Bilinmeyenli Denklem Ogren me Nesneleri

69

3.4.2 Simplequations

70

Proqrarru

3.5 Verilerin Toplanrnasi

72

3.5.1 Akademik Basan Testi

72

3.5.2 Matematik Tutum Olgegi

72

3.6 Deney Grubunda Yapilan Uygulama

73

3.7 Kontrol Grubunda Yapilan Uygulama

76

3.8 Verilerin Analizi

76

Vil

BOLOM IV

4.BULGULAR

78

VE YORUMLAR

78

4.1 Gruplann On-Test Matematik Akademik Basan Puanlanrun
Degerlendirilmesi

78

4.2 Gruplann Son-Test Matematik Akademik Basan Puanlanrun
Degerlendirilmesi

79

4.3 Deney Grubunun On-Test Son-Test Matematik Dersine Yonelik Tutum
Puanlanrun Degerlendirilmesi

80

BOLOM V

82

5.SONUC VE ONERiLER

82

5.1 Sonuclar

82

5.2 Oneriler

83

5.2.1 Uygulamaya lliskin Oneriler

83

5.2.2 Arastmlmasi

83

Gereken Konulara lliskin Oneriler

5.2.3 Okullara Yonelik Oneriler

84

5.2.4 Ogretmenlere

85

Yonelik Oneriler

KAYNAKCA

86

EKLER

~

viii

98

TABLOLAR

LiSTESi

Tabla 1. Notebook 9.5 arac cubuqu dugmelerinin kullanim1.............................

20

Tabla 2. Akrlh tahta ile Gelenksel Ogrenme Ortamlannda Uygulanan
Deneysel Desen . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

Tabla 3. Yedinci S1n1f Y1I Sonu Matemetik Basan Notlanna Gore MannWhitney U Testi Sonuclan

68

Tabla 4. Gruplann On-test Matematik Akademik Basan Puanlanrun
Degerlendirilmesi . . . . . . . . . . .. . .. . . . ... . ... . . ... .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . ... ...

78

Tabla 5. Gruplann Son-test Matematik Akademik Basan Puanlanrnn
Degerlendirilmesi

79

Tabla 6. Deney Grubunun On-test - Son-test Matematik Dersine Yonelik
Tutum Puanlanrun Degerlendirilmesi

IX

80

~EKiLLER LiSTESi

9ekil 1. Akrlh tahta bilgisayar- projeksyon baqlantrst

16

Sekil 2. Akrlh tahta kalemleri

17

$ekil

3. Ak1ll1 Tahta

18

Sekii 4. Notebook 9.5 yazrhrru arac cubuqu

19

$ekil 5. Notebook yazrhrm sekmeleri.

21

$ekil 6. Bir Bilinmeyenli Denklem Ogrenme Nesneleri Web Saytasi
(http://www.egitim.gov.tr)
$ekil 7. SimplEquation

70
Proqrarm Ekraru.

71

Sekil 8. Notebook yazrhrru kullarularak konunun ders ogretmeni
taratmdan

anlatrlrnasi

73

$ekil 9. Ogrenme Nesnesinin Ogrencilere Tarunlrnast

74

$ekil 10. Ogrencilerin akilh tahtada ogrenme nesnelerini

kullanmasi.

74

Sekil 11. Ogrencilerin akilh tahtada ogrenme nesnelerini

kullanrnasi.

74

$ekil 12. Notebook proqrarrunda Bir Bilinmeyenli Denklem
Soru Qozumu

75

X

BOLOM I

1. GiRi$
Bu bolurnde arastrrmarun problemi, arnacr, onerni ve strurlrhklan yer
alrrus, aynca tarumlara yer verilrnistir.

1.1 Problem
c;agda~ teknolojik qelisrneler egitime bilimsel ve teknolojik bir nitelik
kazandrrmayi gerektirmektedir.

Egitim ve teknoloji insan yasarrunm daha

etken duruma getirilmesinde onernli rolO olan iki temel ogedir (Alkan, 1997).

Egitim sOreci eek boyutludur, sOreklidir, yasarn boyu devam eder,
yasantrlarla kazaruhr. Zaman ve yer acismdan srrursrzdrr ve herseyden
onernli olarak da kulturu olusturur. Ogretme sOreci ise ogrenme etkinliklerini
yonlendirrne isidir. Ogrenme kavrarru ise, yasanti Orono ve az eek kahci izli
davrarus degi~ikligi olarak tarurnlanmaktadrr (Demirel, 2009).

"Ogrenme" ve "ogretme" surecleri konusundaki

ilgi odag1 giderek

"ogrenme" 'den yana kayrnaktadrr. Egitim tarihi icindeki ilgi odag1 birkac yrldrr
"ogretme'"den yana olrnustur. ilgi odaqrrun ogrenme yonune kayrnasi demek,
her husustan once farkh kimselerin tarkh blcimlerde ogrendiklerinin kabul
edilmesi demektir. B6ylece onlarin kisisel ogrenme profillerine en uygun olan
hangisi ise onlan oraya yonlendirrnek gerekir. Bilgi toplumunun ogretme
teknolojisi bir ogrenme teknolojisidir. Bilgisayar televizyon ve videonun neden
oldugu yeni teknoloji, okullar ve ogrenme bicimlerirniz Ozerine derin etkiler
yaprnaktadrr (Hesapcroqlu, 2004 ).

2
Teknoloji, bilimin uretirn, hizmet, ulasim vb. alanlanndaki sorunlara
uyqulanrnasrdrr (Alkan, 1998). Teknoloji insan yasarrunda onernli bir yer tutar.
Teknolojinin kullarulrnasmdan eek insan yasarrunda yeri ve konumunun

ne

olacaqt onernlidlr (Demirel&Altun, 2009).

Teknoloji, egitim acismdan bakildrqmda ogretimde yardrrnci bir rol
Ostlenmelidir, ogretimin arnaci haline getirilmemelidir. Teknoloji sadece var
olduqu

icin

kullarulmaya

cahstlrnamahdrr.

Gelisrnis

teknoloji

kullarurm

ogretimde doyum ve basariya ulasabilrnek icin tek basma yeterli deqildir
(Demirel&Altun, 2009).

Teknoloji, lnsarun doqayi eqernenliqi altrna almasi ve daha mutlu
yasam kosullan olusturrnasi icin bilimsel verilerin yol gostericiliginde cevresini
deqistirrne

faaliyetleri

bicirninde

tarurnlanrnaktadrr.

Bir

baska

ifadeyle

teknoloji, fen bilimlerinin uygulamaya yansrmasrdrr (Venice, 2003).

Egitim teknolojisi ogrenme surecini qelistirrnek icim olusturulan her
turlu sistemi, tekniqi ve yardrrru icerir. Boyle bir yapida su dart ozellik
onernlidir.

Ogrencinin

ulasmasi

planlanan

arnaclann

tarurnlanrnasr,

ogrenilecek konunun ogretim ilkelerine gore analiz edilip ogrenilmeye uygun
sekitde yaprlandmlmasr, konunun aktanlabilmesi icin uygun ortarrun secilip
kullarulrnasr, dersin ve derste kullarulan araclann etkililiqinin ve ogrencilerin
basan durumlanru deqerlendlrrnek icin uygun deqerlendlrrne yonternlerinin
kullarulmasidrr (Collier, 1971 ).

Yukandaki

tarn m

lncelendlqinde,

egitim

teknolojisi

ile

program

qelistirrnenin iliskisi qorutebllmektedlr. Egitim proqrarmru olusturan ogelerin
turnu birbirleriyle iliskili olarak, bir butun olusturrnaktadirlar. Egitim teknolojisi,
esas olarak belirli bir ic;:erigi uygun surecler yoluyla uygulamaya koymak ve
uygulama sonuclanru deqerlendirrne etklnllqidir. Bu nedenle egitim teknolojisi
proqrarrun butunuyle ilgilidir (Demirel&Altun, 2009).

Ogretim teknolojisi, egitim teknolojisiyle zaman zaman es anlarnh olarak
kullarulsa da, egitim teknolojisi tarurru icinde yer almayan durumlar ve olgulan
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ifade etmek icin kullarulmaktadrr. Ogretim teknolojisinin gOnOmOze kadar
cesitli tarurnlan yaprlrrustrr. Ogretim teknolojisi, belirlenrnis hedefler uyannca,
daha etkili bir ogretim elde etmek icin ogrenme ve iletisirn konusundaki
arastrrrnalann ve aynca insan kaynaklan ve diger kaynaklann
kullarulrnasiyla tum ogrenme-ogretme
tasarlanrnasr,

uyqulanmasi

beraber

sOrecinin sistematik bir yaklasrrnla

ve deqerlendlrllrnesidir.

Ogretim

Teknolojisi,

ogrenme nesnelerini yani ogrenme ve ogretme sOrecinde yer alacak her turlu
materyal ve araci anlatrr (Armsey & Dahl, 1973). Alkan'a (1998) gore,
Ogretim Teknolojisi, ogretimin, egitimin bir alt kavrarm olduqu anlayisina
dayah olarak ve belirli ogretim disiplinlerinin kendine ozgO yonlerini dikkate
alarak cuzenlenmis teknolojiyle ilgili bir terimdir. Diger bir deyisle "Egitim
Teknolojisi"

terimi ogrenme-ogretme

surecleri ile ilgili ozgOn bir disiplini

vurgularken "Ogretim Teknolojisi" deyimi ise bir konunun ogretimi ile ilgili
ogrenmenin kilavuzlanmast etkinliliqini ifade etmektedir (Alkan, 1998).

GOnOmOzde bilisirn teknolojilerindeki ruzh geli§meler

toplumlanndaki

Wm sistemleri etkllernis ve teknoloji yasarnm kacrrulmaz bir parcasi haline
qetirrnistir (Goktas, 2004). Bu qetlsmelerden etkilenen sistemlerden birisi de
egitim sistemidir. Egitimde, teknoloji arnac olarak degil, amaca hizmet eden
yardrrnci bir arac olarak qorulrnektedlr. Bu nedenle teknolojideki qelismelere
paralel olarak egitim-ogretim sOrecinin yeniden yaprlandmlmasr, bu sOrecin
ogrenme, ogretim, egitim proqrarnr, ogretim ortamlan ve degerlendirme gibi
boyutlannda degi§imi gerektirmektedir (Knapp & Glenn, 1996).
Her qecen gun yeni bir teknolojik degi§iklikle karsi karsiya kaldrqirruz
gOnOmOzde toplumun kalkinmasma,

ilerlemesine ve bireyin qelisrnesine

yardrrn eden egitim sistemini, toplum yaprsrru olusturan sistemlerden ve
teknolojik degi§ikliklerden baqrrnsiz kilrnak mOmkOn degildir. Egitimin arnacr
bireyde bilgi birikimini saqlarnak ve bireye bu bilgiden ne kadanru, nasil ve
hangi

bicirnde

kullanacaqrru

gostermektir.

Boylece

birey

cevresindeki

olaylann tarkina vanr ve sahip olduqu bilgi ile bunlan acrklarnaya cahsir.
Bunu saqlayabilmek icin gOnOmOzde sikca kullarulan geleneksel yontern ile
ders anlatrrru yetersiz kalrnaktadrr. Bu baqlarnda egitim teknolojisinden
yararlanmakta fayda vardrr (Venice, 2003).
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Yukanda bahsedilen sebeblerden delay: ogrencilerin klasik yonternlerle
ogrenmeleri artik zorlasrrustrr. Bu baqlamda klasik yontemle yapilan egitime
gOnOmOzihtiyaclanru goz onunde tutarak, egitime teknoloji entegre ederek,
teknolojinin ogrenme Ozerindeki etkisine bakrlmahdir.

Bilgi ve iletisirn teknolojileri'nin okullarda uyqulanrnast yoluyla okulda
sistem capmda degi§imlerin

qerceklesrnesi

beklenmektedir

(Figg, 2000;

Loveless, 2003). Bu degi§im beklentisinin onernli bir boyutunu da bilgi ve
iletlsim

teknolojisinin

ogrenme-ogretme

sOreglerindeki

kullarurru

olusturrnaktadrr.

Egitimde teknolojik olanaklardan yararlanma, egitim teknolojisinin egitim
ogretimde

teknoloji

deqerlendirilmektedir.

boyutunun

ilgi

Egitim-ogretimde

alaru

icerisinde

ele

ahrup

teknoloji kavrarru, tum egitim ve

ogretim etkinliklerinde kullarulan bOtOn isitsel ve qorse] iletisirn ortarnlanru
icine almaktadir (Uzunboylu, 2002).

E-ogrenme internet teknolojileri aracrliq: ile ogreten ve ogrenenlerin
ayru zaman ve mekanda bulunmalanna

gerek kalmadan gergekle§tirilen

egitim etkinliklerini kapsarnaktadrr. Khan (2005) taratmdan e-oqrenrne, "acik,
esnek ve daqrtrrnh (distributed) ogrenmeye uygun ogrenme materyallerinin
Iarkh dijital teknolojilerin ozellik ve kaynaklanrun kullarularak herkese, her
yerde, her zaman iyi tasarlanrrus, ogrenen merkezli, etkilesimli ogrenme
ortarnlanrun sunulrnasmda yenilikci bir yaklasrrn" olarak ifade edilrnistir.

Murray (2001) tarafmdan ifade edildigi gibi harrnanlanrrus ogrenme
uygulamalannda

e-oqrenrne,

bazen ogrenenleri

gergek strut ortaminda

sunulacak yOz yOze egitime hazrrlarnak icin, bazen de yOz yOze egitim
devam ederken ya da sonrasi etkinlikleri desteklemek, gOglendirmek icin
kullaru labilmektedir.
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Egitim teknolojisindeki qelisrne, ders islerne ve izleme y6ntemlerinde
ge§itliligi

artmrken,

kara

tahtalann

yerini

elektronik

tahtalar

almaya

baslarrustrr.
Egitim sOrecini qelistirrnek arnaciyla 6grenme ortarrunda kullarulacak
6gretim teknolojilerinin ne kadar i§e yaradrqrru g6rmek ancak o araci ortama
katrp onu denemek ile mOmkOndOr. Egitim ve 6gretim kapsarru icerisinde
digerlerinden daha eek ilgi gektigi g6r0nen fakat strut ortarruna basanyla
katilrna dereceleri cesitlllik g6steren bazi teknolojiler bulunrnaktadrr (Wood &
Ashfield, 2008). Bu teknolojilerden biri olan ak1III tahta, son yillarda tum
dOnyada ilgi g6rmeye baslayan bir arac haline qelmistir. Akrlh tahta bilgisayar
ve projeksiyon baqlantrsi ile calisan bOyOk ve dokunmaya duyarll ekrana
sahip bir tahtadrr. Akrll: tahta; 6grencilerin ve 6gretmenlerin bilgiyi beceriyle
kullanmalanna,
6gretime

tekrar etmelerine,

karsihk

vermelerine

bilgiyle etkilesrnelerine

izin

veren

egitici

bir

ve de onlann

arac

olarak

da

tarnmlanmaktadrr (Dill, 2008).

Okullanrruzda akilh tahta kullarurruru derslere entegre etmek teknolojik
y6nden egitime kazandrrabileceqirniz bir hizmettir. Akilh tahta, teknolojinin
egitim alarundaki kullarurrurun son 6rnegi olarak, sisteminin

bilgisayara

baqlanarak 6grencilere g6rsel ve dokunsal kullamrruru saqlayan ve kullarulan
yazihrru sayesinde, derslerin uygulamall olarak g6rsel islenebildiq: derslerin
6grencilerin hatizasmda daha kahci olarak yer alrnasi saqlayan bir teknolojik
qelisrnedir (Cogill, 2002).
Akilh tahtalar, egitim teknolojisi dunyasmda son yillarda bOyOk qelisrne
g6steren yeni bir kavram olup, uzaktan egitim ya da uzaktan bilgiye
ulasmada da etkin cozurnlerden biridir. Bazi egitim kururnlanrruz dOnyadaki
tum geli§meleri olduqu kadar geli§en teknolojiyi de yakmdan takip etmek,
daha hizh, pratik egitim saglamak arnaciyla bilgisayar sistemi ile donatrlrrus
akilh tahtalar ile egitimlerini sOrdOrmeye 6zen g6stermektedirler. Avrupa'da
ve Amerika'da yayqm olarak kullarulan akrlh tahtalann kurulumu ve kullarurru
kolay, projeksiyon

kullanllan,

daha da aktif rol oynayan 6gretmen

ve

6grencinin zarnaruru en iyi sekilde deqerlendlrmeslne olanak saqlayan, bilgi
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akrsiru

hrzlandrran

egitim

araclandir.

Gorsel

materyaller,

kisilerin

ycnlendirilmesinde, dikkatini toplamasmda, analiz ve sentez yapabilmesinde
bOyOk rol oynarnaktadrr. Bu tur materyaller kullarularak yapilan sunumlar ve
egitimlerde

sozcuklerin

tek

basma

yaratarnayacaqi

bir

kavrayarak

hatrrlarnayi kolaylastmr. Akrlh tahtalar, ses ve animasyonlarla desteklenrnls
qorsel materyaller

sunmanrzi

hatrrlarna saqlarnaktadtrlar.

saqlayarak,

Ogrenmenin

daha kahct bir ogrenme ve

qorerek ve isiterek daha kalrci

olduqu dO§OnOIOrse, akilh tahtalann ne kadar onernli bir arac olduqu ortaya
crkmaktadir (Ekici, 2008).

Egitimde nispeten yeni bir teknoloji olmasi nedeniyle akrlh tahtalar
hakkinda ingiltere, Amerika, Kanada ve Avustralya'da ogretmenler, okullar ve
yOksek egitim

enstitOleri tarafmdan

Ostlenilen k090k olcek!i arastrrrna

projelerinin 90k sayida raporlan ve ozetleri ve ayru zamanda profesyonel
gazetelerde, dergilerde ve magazinlerde yaymlanan uygulama ve bgretme
deneyimlerinin betimlemeleri bulunsa da mevcut akademik literatOr strurhdir
ve yeni yeni qelismektedir (Smith & Higgins 2005; Wall & Miller 2005). Yine
de akrlh tahta teknolojisinin ogretme ve ogrenmeyi destekleme potansiyeline
isaret eden arastrrrnalara ulasrnak mOmkOndOr. Ozellikle deqerlendirrne
cahsrnalan

ve

arastrrrna

projeleri

raporlan,

ingiltere'de

hOkOmetin bu

konudaki cahsrnalara kaynak saglad1g1n1 ve akrlh tahtayi pek 90k okulun
ozelligi haline getirdigini qosterrnektedir (Lewin, Somekh & Steadman 2008;
Wood & Ashfield 2008). Smith, Higgins, Wall ve Miller (2005) yaptiklan
deqerlendirrne cahsrnalannda deqerlendirilen literatOrOn akrlh tahtarun etki ve
potansiyeli hakkmda 90k kuvvetli bir bicirnde pozitif olduqunu ancak bunlann
oncelikli

olarak

ogretmen

ve

ogrenci

qoruslerine

dayah

olduqunu

belirtmektedir. Bunlann yarn sira Weimer (2001) taratmdan deneysel desen
kullarularak yapilan bir cahsrnada, ogrencilerin bir strut projesine yonelik
tuturnlan, motivasyonlan olgOlmO§ ve sonucta akrlh tahta kullarulan siruttakl
ogrencilerin motivasyonunda artrs olduqunu qosterrnistir

Teknoloji,

bilgisayarlar

ve

iletisimdeki

yeni

qelismeler

ogretim

anlayrsrnda da deqisirnlere neden olrnus ve gOnOmOz ogretiminde yeni teknik
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ve yonternlerin kullarurrum da beraberinde qetirmistir. lcinde bulunduqurnuz
"Bilgi ~ag1"nda bilgisayarlar, multimedya, ses, goruntO, animasyon, internet
ve qelisen internet teknolojileri gibi yeni kavram ve teknolojiler egitim ve
6gretimde yerini alrrustir (Alakoc, 2003).

Gunumuzde bircok ogretmen derslerinde teknoloji kullanmaya ihtiyac
duyrnaktadrr. Ogretmenler derslerinde materyal kullanarak derslerini daha
etkili hale getirmektedir.

Yeni bir teknoloji olan akrlh tahta ile ogretim

proqramlanna uygun ders hazrrhklan yap1labilmektedir(Cogill, 2002).

Bilim ve teknolojideki
6gretme-6grenme
matematik

yukanda

etkinliklerini

ogretiminde

etkisinin

eek

bahsettiqirniz
yonlu

ve

yenilikler

etkilemektedir.

saglad191

olanaklann

matematik
Teknolojinin
cok

yonlu

belirlenmesi saqlanrnahdrr (Ersoy, 2003).

Matematik hem bilimde, hem de qunluk yasarnarruzda kullandiqrrruz
onernli bir aractrr (Yigit, 2007). Matematik insan tarafrndan zihinsel olarak
yaratilan bir sistemdir. Bu durum rnaternatlqi soyut hale getirir. Genel olarak,
soyut

kavrarnlann

kazarulmasi

zordur.

Maternatiqin

ogrencilere

zor

gelmesinin sebebi belki burada yatrnaktadir. Ancak matematik kavrarnlan,
ogretim sirasmda sornutlastmlarak ve somut araclar kullarnlarak bu zorluk
giderilebilir (Baykul, 1999).

Ogrenmenin nasil meydana geldigini aciklarnak icln pek cok teori ortaya
atrlrnakla birlikte, matematik ogretimini etkileyen ogrenme kurarnctlanrun
basrnda Piaget, Bruner ve Vygotsky, gelmektedir.

Piaget cocuk zihin qelisirnini incelemls, zihinsel geli~imi belli safhalara
ayrrrrus ve ogrenmenin,

zihinsel geli~me duzeyi ile eek yakindan

olduqunu ortaya koyrnustur. Ogrenmede

ilgili

cevre ve cevre ile etkilesirnin

onernine de deginmi~ ve ogrenmeyi cevre ile uyum iclnde olma olayt olarak
aciklarrustrr (Altun, 1998).
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Bruner, tigrenmede bulus yolunun Ozerinde durrnus
kavram

ve tigrencilerin

ve bilgileri kendilerinin bulrnasi halinde daha kolay transfer

edebildiqinl ortaya koyrnustur (Altun, 1998).

Vygotsky, cocuqun ogrenmesinde
deginmi~

ve bu ileti~im kurma isteqinin cocuktan gelmesi halinde tigrenmenin

eek cabuk

ve tam olduqunu ileri surmustur (Altun, 1998).

Bloom, bilgileri bir sirutlamaya
bilgilerin

cevre ile olan iletisimin tinemine

kazarulrnasmda

asarnah

tabi tutrnus
aln

ana

ve bilissel alanla ilgili

basamak

basamaklar bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez

onerrnistir.

Bu

ve degerlendirmedir

(Altun, 1998).

Ogrencilerin basan

ve maternatiqe kars: tutumlanna bilgi teknolojilerinin

etkisini incelemek icin cok sayida arastrrrna yaprlrrustrr. Yapilan cahsrnalann
blrcoqu, geleneksel ytintemlerle egitim alan tigrencilerin olusturduqu kontrol
grubu ile teknoloji destekli bir ortamda egitim alan ogrencilerin olusturduqu
deney grubu arasmdaki tarkhhklann ortaya konrnasi seklinde olmustur (Yigit,
2007).

KKTC'de akilh tahta kullarurru gun qectikce yayqmlasrnaktadrr. Gerek
Milli Egitimi, Genclik

ve Spor Bakanhqr'run okullara akilh tahta saqlarnasr,

gerekse okullann kendi imkanlanyla sirutlara akrlh tahtalar kurrnasi ile buqun
KKTC'de

yaklasik

11 O

okulda

aktlh

tahta

mevcut

bulunmaktadrr

(https://www.kibris-emarket.com).

Milli Egitim, Genclik
Bilgisayar
ilktigretim

ve Spor

Bakanhqi ile KKTC'deki Oniversiteler,

ve Teknoloji YOksek Okullan i~birligi protokolu cercevesinde tum
rnufredatlanndakl

ders

aktanlmasi projesini yOrOtmekte, ilk

materyallerinin

elektronik

ortama

ve orta egitim okullannda kullanima giren
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akilh tahta egitimini de tum ilk ve orta egitim ogretmenlerine

sunma

programlan haztrlarnaktadrrlar (YODAK, 2007).

Yapilan
tahtarun,

8.s1nif matematik

konusunda
etkisini

bu cahsrna Olkemizde yeni kullarulmaya
dersinde bir bilinmeyenli

akrlh tahta kullarurrurun ogrencilerin

baslayan

denklem

akademik

akrlh

9ozOmO

basanlanna

ve matematik dersine karsi tutumlann ortaya koymak arnacryla

yaprlrrustrr. Bu yonde oncelikle asaqida

yazilan

alt problemlere

cevap

aranrmstir.

1.2 Arnac
Bu arastrrrnarun

arnacr, 8. strut matematik dersinde bir bilinmeyenli

denklem cozurnu konusunda akrlh tahta kullarurrurun ogrencilerin akademik
basanlarma etkisi ve matematik dersine yonelik tuturnlanrun incelenmesidir.
Bu yonde oncelikle a$ag1daki sorulara cevap aranrrustrr:

1. Ak1l1 tahtarun kullanild191 struftaki ogrenciler ile geleneksel olarak ders
islenen

struftaki

ogrencilerin

on-test

akademik

basan

puanlan

arasrnda anlarnh fark var rrudrr?
2.

Akrlh tahtarun kullaruldrq: siruftaki ogrenciler ile geleneksel olarak
ders islenen siruttaki ogrencilerin son-test akademik basan puanlan
arasmda anlamll fark var rrudrr?

3. Ak11i tahtarun kullaruldrq: siruttaki ogrencilerin ak1III tahta kullarurruyla
matematik dersine kars: tutumlannda

on-test ve son-test arasmda

anlarnh fark var rrudrr?

1.3 Onem
Akill: tahta teknolojisinin dOnyada yayqmlasrnasryla, Olkemizde de
okullanrruzda yayqm olarak kurulmaya baslanrrustrr. Teknolojideki bu hrzh
geli$me akrlh tahta ile egitim kavrarruru on plana crkarrrustrr, Bu teknolojinin
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qelisirni egitim-ogretim surecine entegre edilme cahsrnalanru beraberinde
qetirrnistir,

Yapilan arastirrnalar ogrencilerin matematik dersini ogrenmede gugluk
cektiklerini ortaya koyrnaktadrr. Bir bilinmeyenli denklem konusu ogrencilere
soyut gelmekte ve ogrenmede gugluk gekmektedirler. Bu nedenle matematik
derslerinde akrh tahta kullanmak, derse katacaqi qorsel katkidan dolayi
rnaternatiql soyut olmaktan cikarip, somut hale getirebilecektir. Teknolojin
egitime

olumlu

yonde

katki

saglad1g1 yapilan

bircok

arastrrmada

ele

ahnrrustrr.

Ogretmen ve ogrenci icin eek yeni olan ak1III tahtarun egitim-ogretim
surecine entegre asarnasmda, bu cahsrna akilh tahta teknolojinin ogretime
saqlayacaq: katkttar konusunda ll?lk tutacak, aynca ulkemizde yapilan ilk
cahsrna olacaqmdan, arasnrmacrlara kaynak teskil edecektir. Bu arastrrrna
bu acidan onernli ve quncel olarak deqerlendirilebilir.

1.4 Srmrlrhklar
1. Arastirma

Girne 19 Mayrs Turk Maarif Koleji 8. strut ogrencileriyle

SI ru rhd:r.

2. Arastrrrna 2008-2009 ogretim yrhrun 1. donern Ocak ay: ile sirurhdtr.
3. Arastrrrna orneklern sayrsi olan 60 ogrenci ile srrurudrr.
4. Uygulama 5 saat ders ile srrurhdrr.
5. Arastirrna ortaoqretirn 8. simtlarda "Bir Bilinmeyenli Denklem Cozurnu"
konusu ile simrlrdrr.
6. Arastrrrnada

kullamlan

matematik

basan

testi

sorulan

8.

strut

matematik ders kitabmdan yararlanarak uzman gorul?leriyle belirlenen
sorularla sirurhdrr.
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1.5 Vatsayrmlar
Ogrencilerin verilen acik uclu sorulan ve tutum oli;egini cevaplarken
ciddiyetle yarutladrklan ve kullarulan olcrne araclanrun olculmek istenen
davraruslan doqru olarak oli;tugO varsayilrrusttr.

1.6 Tammlar
E-ogrenme: E-ogrenme, elektronik arac ve qerecler (bilgisayar, CD-ROM,
internet vb.) yardrrruyla desteklenrnls egitim bicirnidir.
Kontrol Grubu: Akrlh tahta yonterninin ogretimde kullarulrnadrpr, geleneksel
ogrenme yonternlnin kullaruldrq: gruptur.
Deney Grubu: Akrlh tahta yonteminin ogretimde kullaruldrq: gruptur.
Geleneksel
oturarak

Yontem: Ogretmenin

dinleyen

ogrencilere

konuyu

iletmesi

karsrsmda
seklinde

pasif bir sekilde

uygulanan

ogretim

metodudur.
Ak1lh tahta : Bilgisayar ve projeksiyon ile birlikte kullarulan, dokunmaya
cuyarh ekrandrr.
Ak1ll1 Tahta ile Ogretim Yonternl: Bilgisayar, projeksiyon ve akilh tahtarnn
birlesrnesinden olusan ogretmenin ve ogrencinin aktif olduklan bilgisayar
destekli ogretim yontemidlr.
Akademik BaJan On-test: Ogrencilerin matematik akademik basanlanru
olcrnek arnaciyla uygulanan arastrrrnaya baslamadan once uygulanan 11
tane acrk uclu sorudur.
Akademik Basan Son-test: Ogrencilere bir bilinmeyenli denklem konusu
anlatirru tarnarnlandrktan sonra akademik basanlariru olcrnek icin uygulanan
11 acrk uclu sorudur.
Matematik Tutum On-test: Ogrencilerin uygulamaya baskarnadan once
matematik dersine yonelik tutumlanru olcrnek arnaciyla uygulanan olcek,
Matematik Tutum Son-test: Ogrencilere bir bilinmeyenli denklem konusu
anlatrrru tamamlandrktan sonra matematik derine yonelik tuturnlanru olcrnek
icin uygulanan olcek,
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BOLOM 11

2. KURAMSALCERCEVE

Problem durumunda ele ahnan konular aynntih bir sekilde ele
almacaktir.

2.1 Teknoloji Nedir ?
Yasarnakta olduqumuz

bilgi ve teknoloji 9ag1 bOyOk oranda fen

bilimlerindeki deqisrne ve qellsmelerin bir sonucu veya OrOnOdOr. Bilim,
doqada olusan tum olaylann sistematik olarak izlenmesi, ak1I ve rnantrk
cevresinde izah edilmesi ybnOndeki tum faaliyetlerdir. Teknoloji ise, insarun
dogay1 eqemenliqi altma alrnasi ve daha mutlu yasarn kosullan olusturrnasi
icin bilimsel verilerin yol qostericiliqinde
biciminde tarumlanrnaktadrr.

cevreslni deqistirrne faaliyetleri

Bir baska ifadeyle teknoloji, fen bilimlerinin

uygulamaya yansrmasidrr (Arslan, 2001 ).
Bilgi ve iletisirn teknolojileri'nin

okullarda uyqulanrnasi yoluyla strut

duvarlanrun disma crkrlarak bgrencilerin zaman ve mekan bag1mllllg1ndan
kurtulmasi

ve

okulda

sistem

capinda

degi~imlerin

qerceklesmesi

beklenmektedir (Figg, 2000; Loveless, 2003). Bu deqislm beklentisinin bnemli
bir

boyutunu

da

bilgi

ve

iletlslm

teknolojisi'nin

bgrenme-bgretme

sureclerindeki kullamrru olusturrnaktadrr.
GOnOmOzde bircok bgretmen derslerinde teknoloji kullanmaya lhtiyac
duyrnaktadrr. Ogretmenler derslerinde materyal kullanarak derslerini daha
etkili hale getirmektedir.
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2.1.1 Geleneksel Ogretimden Teknoloji Destekli Ogretime Gec;i~

Geleneksel ogretimde en temel age ogretmen, onu tamamlayan ise
simf ve karatahtaydi. Zaman lcinde kara tahta beyaza, tebesirler yerini kec;:eli
kaleme brrakrruslardrr.

Klasik ogretimde birim derstir. Ders, ilgili konulan bir araya getirir.
Ogretmen, konulan sirufta belirli bir yapi icinde anlatir. Anlatirn senkronizedir,
yani zarnarun belirli dilimleri, orneqin her carsarnba Oc;: saat, o egitim icin
aynlrrustrr. Anlatrrndaki diger bir ana nokta ogretmenin konusrnasi, yani
konulan konusarak dinleyicilerine aktarrnasrdrr. Konunun ya da kavramlann
qelisrne sOrecinin adim adrrn izlenebileceql

bir "kara tahta" ortarrunda

oldukca yavas olarak, ya da tepeqoz, projeksiyon, bilgisayar gibi ortamlar
kullanarak daha hizh olduqu varsayrlan bir §ekilde anlatrrn desteklenir.
Anlatrrn ogrenciler tarafmdan not edilir, yani her dinleyici konuyu kendi
anladiq:

sekilde

not

ederek

ozellestirir.

Dolayrsiyla

anlatrrrun

desteklenmesinin hizh ya da yavas yaptlmasi onernlidir (Ufuk,2001 ).

ic;:inde bulunduqurnuz "Bilgi <;ag1", degi§en ve qelisen bilim ve teknoloji
ile bilgisayarlar,

internet

ve

internet

teknolojileri

gibi

yeni

kavramlar

sunrnustur. Bu yeni kavramlar ogretim ihtiyac;:lannda da ciddi deqisirnlere
neden olrnustur. Sadece mesleki acidan degil, kisisel geli§im icinde "yasarn
boyu ogrenme" kavrarru giderek yayqmlasrnakta

ve dolayrsiyla

"sOrekli

ogretim" talebini arttrrrnaktadrr. Ogretim almak isteyen ogrenci sayrsmm
artrnasi

ile teknolojik

ogretim anlayrsi,

modern

ogretim

klasik ogretimden

yayqmlasrnaktadir.

teknoloji destekli

GOnOmOzde

modern ogretime

kayrrustrr.

Teknolojinin okullarda kullarurmna iliskin iki yaklasrm vardir. Bunlar
'teknolojiden ogrenme' (learning from technology) ve 'teknoloji ile ogrenme'
(learning

with

yaklasimmda

technology)

olarak

belirtilebilir.

Teknolojiden

ogrenme

icerik teknoloji aracihq: ile sunulur ve bunun ogrenme ile

sonuclanacaqi varsayrhr. 6te yandan, teknoloji ile ogrenme yaklasrrrunda ise
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teknoloji kritik dusunrneye ve Ost duzey ogrenmeye yardrmci olacak bir arac
olarak kullaruhr ve bu yaklasimda teknolojinin ogrenciye zihinsel ortak gibi
lslev qorrnesi hedeflenir (Jonassen, Wilson ve Peck, 1999).

Gunurnuzde

bilginin kapsarru gittikc;:e arttiqmdan,

bilgi tarkh kitle

iletisim araclan icinde c;:e§itli bolurn ve sekillerde kaydedilebilmektedir. Diger
taraftan

bu

sekilde

kaydedilrnis

sayisal

bilgi

dedigimiz

bu

sayisrz

miktarlardaki kaynaklan etkili bir §ekilde kullanmak ve erisrnek de insanlar
icln gittikc;:e kacrrulrnaz bir ihtiyac olmustur,
Teknolojik modern ogretimde en vazgec;:ilemeyen age rnultirnedyadrr.
Multimedya

(Coklu ortam uygulamalan);

ses, video, goruntu ve yazih

metinlerin bir konuyla aciklarnak icin birlikte kullarulrnasryla olusur. Coklu
ortam uygulamalan, degi§ik veri tiplerinin bir fikri, bir olayi, yeri veya konuyu
aciklarnak tcin bilgisayar ortarrunda kullarulmasrdrr. Multimedya ogelerinin en
buyuk uygulama alanlanndan biri ogretimdir. Ogrencilerin bilgiyi isitsel ve
qorsel yollarla ogrenmelerinin saglad1g1, gibi onlann aktif bir sekilde bilgiye
erismelerini

saqlayarak,

ogrenmelerini

deneme

saqlamaktadir.

yarulrna,

Ogrencilere

hata

yapma

karmasik

duzeltrnesi

kavramlann

dogal

uyqulamalanrun sirnulasyonlartru sunmakta, insanlann kendi yetenekleri ve
birikimleriyle

ogrenmelerine

imkan saqlanrnaktadrr.

interaktif

multimedya

ilkokuldan Oniversiteye kadar egitimin her seviyesine ve her safhasma uygun
egitim materyallerini (laboratuvar, kutuphane, arac-qerec vb.) teke tek veya
topluca ogrencinin kullarurmna sunrnaktadrr (Alakoc, 2003).

E-ogrenme

uygulamalannda

basanh

olunabilmesi

icin

ogrenci,

ogretmen, teknik destek personeli gibi insan gucu ve altyapr, yazrhrn,
donarurn,

kullarulan

arac-qerec

ve

materyaller

gibi

insan

gucu

d1§1

kaynaklann sistem butunlugu icerisinde deqerlendirilmesi gerekmektedir.

E-ogrenme es zarnanh olmayan (asenkron) ve e§ zamanll (senkron)
olmak Ozere

iki temel

bilesenden

olusmaktadrr.

E§ zarnanh olmayan

ogrenme, ogrenenlerin kendi ogrenmelerinin sorurnluluqunun tarkinda oldugu

15

ve egitim

icin sunulan

zarnanh olmayan

ogrenmede

sOresine kendi ihtiyaclan
zarnanh

olmayan

materyallerin

ogrenenler

doqrultusunda

uygulamalarda

ogretim

arnaclanrun

(Semerci,

2008).

yeterli

egitim

kattlacaklan

etkinlikleridir.

E§

egitimin yer, zaman ve

kendileri karar verebilmektedirler.

e-posta,

qerceklestirllrnesl

olduqu

forum gibi iletisirn kanallan
arnacryla

E§
farkh

kullarulabilrnektedlr

2.2 Ak1lh Tahta Nedir ?
SMART Board interaktif akrlh yazi tahtasi,

SMART Technologies

sirketi taratindan 1991 yrhnda dOnyada ilk interaktif akilh yaz: tahtasi olarak
Oretilip pazara sunulmustur, SMART Board akilh yazi tahtasi, kendisine bag II
bir bilgisayar ve bu bilgisayann gbrOntOsOnOn tahta Ozerine yansrtrldrq: bir
projeksiyon clhazi ile birlikte cahsir (http://www.smarttech.com).

Akilh tahta, bilgisayara baqlanan daha etkilesimli bir ogrenme ortarru
saqlayan interaktif bir tahtadir. Kullamcrrun yOzeye yazmasi icin parmak veya
dijital kalem kullanrnasma

olanak verir. DViT (dijital vizyon

dokunma)

teknolojisi kullarur. Aynca Ozerine kurulu kalem, silgi dOgmeleri iceren bir
dijital tepsisi ve sag trklarna ile acilan ekran klavyesi olanaqi saqlamaktadir
(Minor&Bracen&Geisel&Unger,

Akrlh tahta bilgisayann
dusunulrnektedir.

Yansitrlan

2006).

bagl1 olduqu dokunmatik
bilgisayar

gorOntOsO

tahta

bir monitor gibi
Ozerinde islern

yaprlarak kullarulrnaktadrr. Bilgisayar ortarrunda her tOrlO not ve dokurnan
Ozerinde islern yapilarak, kaydedebilir. Akrlh tahtarun kullarurru, bilgisayara
yuklenrnis olan bir yazrhrn ile saqlarur (http://www.akilliegitimci.com).

Yukanda bahsedilen sebeblerden delay: akilh tahtalann

aktif olarak

kullaruldrqrnda egitimde ciddi bir kazanc saglayacag1 dusunulrnektedlr.

Her aktlh tahtarun temelinde ozelliklerle dolu SMART Board yazihrru
(Notebook yazrhrru) bulunrnaktadrr. Ders proqrarnlanru destekleyen gorOntO
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ve sablonlardan olusan bir galeri ile tamamlanan akrlh tahta yazihrrurun
kullarurru kolay olrnasr, daha fazla kullaruciya erlsrnesi ve teknolojik yatmrrun
daha yuksek oranda geri donmesi anlarruna gelmektedir. Ogretim veya
ogrenim tarzi ne olursa olsun, akilh tahta ile her srruf ortarrunda interaktivite
ve ilgi artar (http://www2.smarttech.com).

Ak1ll1 tahta, qorerek ve dokunarak ogrenenlerin ihtiyaclanru daha kolay
karsilar. Ogrencilerin buyuk, canh qoruntuler qornesini, harfleri, rakamlan,
kelimeleri ve resimleri parmaklanyla

tasiyarak akrlh tahta ile materyalle

fiziksel olarak etkllesim halinde olrnasiru saqlar, Ozel egitim gerektiren
ogrenciler

bilgileri

kolayhkla

qorebilir

ve okuyabilir.

Fare kullanrnarun

qerektirdiqi ince motor becerilerine ihtiyac duymak yerine yuzeye dokunabilir
(http://www.smarttech.com).

Akrlh tahta ozeltikleri ders haztrhk araclanna sahip olduqundan strut
lcinde

ogrencinin

derse olan ilgisini artrnr. Ogretmenin

dersleri once

planlamasr, ders proqrarruna uygun ozel k090k resimleri ve rnaternatiqi,
okuma yazrnayt ve bilimi destekleyen sablonlar kullanmasi strut ortarrunda
ogrencilerinizin derse katrlrnalanru saqlar, Akrlh tahta ile zamandan tasarruf
edilerek, her ogrencinin basansiru artmr (http://www.smarttech.com).
2.2.1 Ak1ll1 Tahta Kullarurru
Akrll:

tahta,

ozellikle

sunumlarda

Okullarda egitimin vazqecllrnezleri

kullarulan

onernli

bir

aractir.

arasma qirrnistir. Hrzh ve pratik bilgi

aktarrrru her qecen gun bilgiyi aktaranlann ihtiyaci durumuna gelmektedir.

~ekil 1. Ak1lh tahta bilgisayar-projeksiyon baglant1s1

data cable
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Akrlh tahta sistemleri, bir bilgisayar, bir projeksiyon ve bir de beyaz
zemine sahip tahtadan olusrnaktadir.

Kullarulan bilgisayar bir rnasaustu

olabileceqi gibi bir dizOstO bilgisayar da olabilir. Bilgisayann cok hizh ya da
i:izellikli olrnasi gerekmemektedir. Orta dOzey ve orta maliyetli bir dizOstO dahi
sistemi gayet rahat cahstirabilmektedir.

Projeksiyonun kullarulacak alarun

aydrnhk dOzeyine gore secilrnesi gerekmektedir.

Kullarulacak olan tahta

dokunmaya kars: duyarll bir i:izellige sahiptir. Bu yOzey sayesinde Ozerine
kalemle

veya

kimi

modellerde

parmakla

yazilan

her seyi

alqilar

ve

bilgisayarda cahsan proqrarru sayesinde bilgileri isler. Hem projeksiyon hem
de akilh tahta bilgisayara baqhdrr ve bilgisayarda bulunan bir program
sayesinde cahsrrlar. Ak1ll1 tahta satan firmalar ayru zamanda kullarulan bu
yazihrnlann
verilmektedir.

da saner dururnundadrr ve bu programlar tahtayla Ocretsiz
Dileyen

her i:igretmen

bu

proqrarm

kendi

bilgisayanna

yOkleyerek kullanabilmektedir. Bi:iylece evde veya okul d1~1 alanlarda yapt1g1
hazrrhklan sirutmda sunabilmektedir.

~ekil 2. Ak1ll1 tahta kalemleri

Tahta Ozerinde kullarulan kalemler tahta haricinde baska bir yOzeye
yazmarnaktadrr. Gi:irOnen renklerle yazilabildiqi gibi program sayesinde her
renkte yazi ve sekil uyqulamasi yapilabilmektedir.

Kalemin uc kisrnmda

tahtarun alqrlayabileceqi bir yap: vardir. Yazmak icin tahtaya cok bastirmak
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gerekmemektedir. Tahtalardaki en bOyOk sorun, temas edildigi anda tahtarun
bunu alqrlayip da yazarnarnasrdrr. Yazi biraz daha geriden gelmektedir.Bu
nedenle baslanqicta kalem hizalama ayarlan yaprlrnaladir.
~ekil 3. Ak1lh Tahta

Ozellikle srruf egitimlerinde yOksek verimlilik ve qorsellik saqlayan akrlh
tahtalar, ogrencilerin de dersi daha dikkatli dinlemelerini ve derse daha istekli
katrlmalanru saqlarnaktadrr.
igeriklerle

ogrencilere

Gorsel ogelerle zeqtnlestlrllrnis

sunulmakta

ve

boylece

daha

ders faydall

akrskan

dersler

islenebilrnektedir. Deneylerin dahi bOyOk bir b610m0 bu tahtalar sayesinde
ogrenciye

izletilerek

detaylan

Ozerinde

daha

kapsamh

bir

cahsrna

yap I I abi Im ekted i r.

Akilh tahtalar her tur gorsel materyali, yani bilgisayar ekrarnnda
qorebileceqiniz

ve cahstrrabileceqiniz

her seyi

kullanabilmenizi

saqlar.

Kullarurn kolayl191 acisrndan projeksiyonun mOmkOn olduqu kadar tahtaya
yakm ve Ost acidan bakmast gerekmektedir.

Tahtayi kullanacak kisinin

golgesinin mOmkOn olduqu kadar az bir sekilde tahtarun Ozerinde dusrnesi
gerekmektedir.

Akill: tahtalarda, onernli sorunlardan biri de ayru anda iki kisinin tahtayi
kullanarruyor olrnasrdrr. Egitimde ayrn tahtayi paylasan birden fazla ogrenci
bir soru Ozerinde cahsabilrnektedir,
mOmkOndeqildir,

ancak bu, su an icin akrlh tahtada
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Giinurnuzde
SMART flrrnasrmn
Notebook

akrlh tahtalar,

akilh tahta yazihrnlan

Orettigi akrlh tahtalar,

ile kullarulrnaktadir.

yine bu firma taratmdan

hazirlanan

adh yazihrn ile birlikte kullarulmaktadrr.

2.2.2 Notebook Yazrhrm Nedir ?
Notebook yazrhrru SMART firmasmm aktll: tahta yazrhrndrr. Bu yazrhrn
goruntu yakalayan, notlar ve c;:izimler yaprlabilen bir elektronik defter gibidir.
Notebook yazrhrm ile yazihrnda yaptlanlar bilgisayara kaydedilebilir. Aynca
notebook yazrhrru ic;:erisine grafik, metin ve multimedya ogeleri eklenebilir.
Notebook yazhrm lcerinde HTML, PDF, PowerPoint gibi dosyalar aktanlabilir.

~ekil 4. Notebook 9.5 yaz1hm1 arac c;:ubugu

·, ~ ../· i·v·

'\·~-A·

_a

,i, ••

Notebook 9.5 arac cubuqunda bulunan dugmelerin qorevleri asaqrda
verllrnistir.
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Table 1. Notebook 9.5 arac ~ubugu dugmelerinin kullarurm

Diigme

Kullamm,

Dii{Jme

Kullamm,
Bir onceki notebook saytasrru
gorOntOleme

Parmak ve fare ile sayfa
icerisinde nesne secrne

Bir sonraki notebook
saytasiru gorOntOleme

Notebook saytasmda kalem
ile yazma veya cizrne
dOgmesi

Bos bir notebook
ekleme dOgmesi

saytasi

Mevcut notebook
acmak

dosyasi

;

Yaratici yazma veya cizrne
dOgmesi

Notebook
dOgmesi

saytasiru

kaydetme

Notebook

saytasi icerisiner

Silgi dOgmesi

<;izgi cizrne dOgmesi

$ekil olusturrna dOgmesi

yaprstrrma dOgmesi
Yapilan son islem: geri alma

Metin kutusuna
dOgmesi

Geri ahnan islerni yenileme
dOgmesi

Cizim aracrru veya secilen
seklin rengini ayarlama
dOgmesi

Secllen herhangi bir
nesneyi silme dOgmesi

Bir cizlrn aracrrun 9effafligin1
ayarlama dOgmesi

Ekran golgelemeyi
goster/gizle dOgmesi

Bir cizirn
aracrrun veya cizqinin
ozellikleri seems araci

Tam ekran gorOnOmO

Arac cubuqunun notebook
saytasmm altrnda qosterrne

Ekran yakalama

Ekrandaki gorOntOyO hatizaya
almak igin kullaruhr

dOgmesi

yazi yazma
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Yan Sekmeler

Notebook yazrlrrrurun sag taratmda 09 sekme vardir.

~ekil 5. Notebook yazuum sekmeleri

·~19-00'54

Sayfa DOzenleyici sekmesi,

Notebook

dosyasrnda

her

saytarun ku9uk bir resmini qorrnek icln kullaruhr.
·~19-00:54

~

Galeri sekmesi ozel sayfalar, ku9uk resimler, Macromedia
Flash

animasyonlan

ve

video

dosyalanrun

bulunduqu

,'lgu19-00:54

bolumdur. Notebook saytasrna bunlar eklenebilir.
·~19.00:S4

Ek/ersekmesi

5

bilgisayardaki

dosyalara

notebook saytasi

icerisinden baqlaru eklemek icin kullaruhr.

-

~19.00:54

6

--:ij;; 19.00:54

-7

~19-00'54

2.2.3 Ak1III Tahtanm
•

6zellikleri

Yuzeyi, cizllmelere kars: dayarukh, mat ve puruzsuz, dayarukh, sert bir
yapiya sahip olmahdir.

•

Tahtarun

drs yuzeyi bir butun olarak alqilama

ozelligine

sahip

olrnahdrr. Alqrlarna ozelligi tahta Ozerine ilave parcalar ile sonradan
kazandmlrnamahdrr.
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•

Tahta yuzeyi kalem ile yapilan islernleri kesinti yapmadan, tahtarun
her kosesinde ayru netlikle ve ayru hizda alqrlayabilrnell ve bilgisayara
gergek zamanli olarak hrzh bir sekilde aktarabilmelidir.

•

Tahta bilgisayara baqlanabiur ozellikte olrnah ve projeksiyon cihazi
yardrrrn ile bilgisayardaki goruntu tahta yuzeyine yansrtrlrnahdrr.

•

Yuzey yaprsi parlamayi engelleyici olrnah ve parlak rsrklan absorbe
etmelidir. Projeksiyona yansinlan qoruntuler tahta uzerinde rahatlikla
ve gozu yormadan izlenebilmelidir.

•

Tahta

kendine

yonetilebilrnelidir.

ait

ozel

Harici

elektromanyetik
bir

baska

tek

cisimle

bir

kalem

ile

veya

nesne

ile

yonetilernemelidir. Tahta ile birlikte en az 2 adet kalem verilmelidir.
Aynca tahta kaleminin uzerlnde bilgisayar faresinin sag tusunu temsil
edecek bir dugmesi bulunrnahdir.
•

Tahta,

USB 2.0 veya

RS232 bilgisayar

baqlantrsiru

icerrnelidir.

Baglant, kablosu en az 5 metre uzunluqunda olrnahdir. Aynca elektrik
icin harici bir kablo kullanmarnahdrr.
•

Ozerinde

belirlenen

alan

icerisinde

kalemi

sayesinde

hareketleri bilgisayar ekraruna tasryabilrne teknolojisi

yapilan

ile uretilmis

olmahdrr.
•

Win98/Me/2K/XP/Vista

isletim sistemleri ile uyumlu cahsabilen bir

yazilrrm olmahdrr.
•

Kullarnlan yazihrnlar ve bu yazihrnlann menuleri Turkce olrnahdir.
Eklenebilir

ders konulan ozelligi olrnahdrr. Yazihrn quncellemeleri

ucretsiz olarak yaptlabilrnelidir.
•

Bilgisayar
programlar,

ekraru tahtaya
bilgisayara

yansitrlarak
rnudahale

bilgisayarda
etmeden

bulunan

tahta

tum

uzerinden

cahstmiabilmelidir.
•

Bilgisayar klavyesi tahta cahsrna ekraruna gelebilmeli ve bu klavye
qercek klavye ozellikleri gibi kullamlabllrnelidlr.

•

Yazi alaru icersinde ozel kalemi ile yazi yazrlabilmeli ve silinebilmelidir.
Yazi yazma kalemlerinin rengi, boyutu, kalem turu ve silginin boyutu
rahatlikla degi§tirilebilmelidir.
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•

Tahta cahsrna ekramndaki

gbrOntO bilgisayara,

tahta yazrhrrurun

kendine bzel dosya torrnatrnm yarn srra *.BMP,*.JPG,*.HTML,*.PNG
formatlannda kaydedilebilmelidir.
•

Yazihrmn otomatik kaydetme, geri alma bzelligi bulunrnahdir.

•

Tahta

yazrhrmrun yapilan

calrsrnalan

yeniden

oynatma

bzelligi

bulunmall ve bu bzelligini kullaruci bir bblOm, bir sayfa veya dersi bir
butun tekrar edebilme gibi sec;:eneklerle kullanabilme imkaru olrnahdrr.
Tekrar etme ozelliqinin kullaruci kolayhkla hrztru belirleyebilmeli ve
tahta kalemi arac11ig1 ile duraklatma ve devam ettirme islernlerini
yapabilmelidir.
•

En dO§Ok ansi lumen 1§191nda net gbrOntu alabilmelidir.

•

Ders anlatrrnlanru (her turlO ses) ve tahta Ozerinde yapilan cizim ve
yazi cahsrnalanru yazihrn sayfa sayfa kaydedebilmeli ve yapilan bu
kayitlar lstenildiqlnde tekrar tahta yOzeyine getirilebilmelidir. Aynca bu
kayitlar

yeniden

oynatma bzelligi ile oynatrlabilrneli,

gerektiginde

kolayhkla yazicrdan crkn olarak allnabilmelidir.
•

Tahta yazrhrrurun ag/sunucu olusturrna bzelligi bulunrnalidrr. Bu bzellik
ile tahta yOzeyinde yapilan tum islemler internet aracrhqiyla uzaktan
izlenebilmeli ve cahsmalara uzaktan mOdahale edilebilmelidir.

•

Tahta cahsma ekrarunda belirli bblgeler sec;:ilerektasmabilrnelidir.

•

Tahtarun yedek parcalan ve aksesuarlan ekonomik olmah ve kolay
bulunabilmelidir.

•

Tahta, tum aksesuarlan ile birlikte teslim edilmelidir. Aynca butun
kurulum proqrarnlanrun en son Turkce versiyonu orijinal CD-ROM'u ile
verilmelidir.

•

Tahta ile birlikte aynntih kurulum ve kullarurn kilavuzu bulunrnahdrr
(http://akillitahtaci.com).
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2.2.4 Ak1ll1 Tahtada Teknolojiler
09 temel Akilh Tahta Teknolojisi vardir (http://akillitahtalar.com).

1. Mekanik

Teknoloji: Bu

Tahtaya

teknolojide

dokunulduqunda

hareketlenmeyi

tahta ozel bir zarla kaplarur.

zarda

deqerlendlrerek

hareketlenme
izin

ne

olur.

yaptrqrruz:

Yazrhrn bu
alqrlar.

Bu

teknolojide tahta herhangi bir elektronik kaleme lhtiyac duymadan lie
kullarulabilir. Akilh tahtalarda en pahah teknoloji budur. Diger akilh
tahtalardaki sert ve saqlarn yOzey doqasi geregi bunlarda yoktur,
dolayisiyla sert darbelere karsi dayaruksizdtrlar. Mekanik bir teknoloji
olrnasi

nedeniyle

seri

hareketleri

alqrlayamazlar.

Daha 90k,

i~

dunyasrrun sunum icin tercih ettigi bir teknolojidir. Akrlh tahtaya adrrn
veren Smart Board bu teknolojinin oncO rnarkasidrr.

2. Ultrasonic ya da Infrared Teknoloji: Ses ya da Krzrlotesl dalgalarla
cahsir. Elektronik bir beyin, dOz beyaz bir zemin ustune tahta yOzeyini
qorecek sekilde yerlestlrilir ve tahtarun yOzeyi ses yada kizrlotesi
dalgalarla tararur, Sizin tahta Ozerine yaptrqrruz basinc dalgalarda
degi~iklige neden olacaktrr. Bu sekilde hareke alqilanrrus olrnaktadrr.
Mimio ve Ebeam cihazlan bu teknolojiyi kullarur. Yaklasrk bir kilo
ag1rl191nda olan bu cihazlar tasmabilirdirfer ve herhangi bir beyaz
tahtayi

akilh tahta haline getirmekte

kullaruhrlar.

Bu teknolojide

tahtarun, emaye kaph ve 1~191 somuran bir yapida olrnasi dayarukhhk
ve

gozO

yormayan

bir

gorOntO

elde

etmek

igin

onernlidir.

Piyasada ebeam ya da mimio cihazi kullarularak Oretilen 90k sayida
degi~ik marka bulunmaktadir. QBoard, EmkoTech ve CleverBoard bu
markalann en 90k duyulanlandrr. En bOyOk dezavantajlan pilli ag1r bir
elektronik kalem kullanrnalandrr. Bu kalemler dusrne gibi durumlarda
kolayca bozulabilmektedirler.
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3. Manyetik Teknoloji: Bu teknoloji tahta yuzeyinin pasif elektromanyetik
dalgalarla kaplanrnasina dayarur. Temel cahsrna yaprsi ultrasonic infrared teknolojiyle ayrudrr, fakat eek daha hassastir. Ebaim - mimio
gibi ayn bir aparat icermez. Elektromanyetik indiksiyon teknolojisiyle
Oretilen tahtalar

kursun kalem ucundan daha kucilk

bir alanda

dokunma alqrlarna hassasiyeti kazanrrustrr. Kompak Laminant bir
yuzeyle kaplandrklarmdan darbelere kars: dayarukhdrr. Promethean,
lnwrite,

lpboard

bu

alandaki

tarurrus

rnarkalardrr.

Pilsiz hafif bir elektronik kalemle kullaruhrlar.

2.2.5 Ak1ll1 Tahta Avantajlan
Gunurnuzde yasarulan en onernli sorun zaman sorunudur. 40 dakika
ile srrurh ders saatleri

en verimli

sekilde gegirebilmesi

saqlanrnahdir.

Mufredat1n iyi uygulanabilmesi veya derslerin daha zengin icerlkler eklenerek
islenebilmesi, daha zeki ve bilgili cocuklann yetistirilebilrnesi demektir. Buqun
teknolojinin geldigi son noktada, akrlh strut uygulamalan sayesinde yasanan
bircok problem astlabilir. Akrlh tahtalarin sunduqu modern egitim imkanlan
sayesinde her gegen gun daha basanli bir nesil yetisfirtlebilir. A~ag1da akilh
tahtalann saglad191en onernli avantajlar yer alrnaktadrr:

Ders anlatrrru sirasmda not tutmaya gerek kalrnadrqt icin, konunun
daha

kolay

anlasrlabilrnesi,

boylece

ogrencinin

ve

ogretmenin

zamandan tasarruf saqtamasi.
Tebesir ve ispirtolu kalem (board marker) gibi zararh maddeler iceren
ve enfeksiyona neden olan urunlerin kalkrnasiyla daha hijyenik ve
saqhkh bir ortamda ders yapma irnkaru.
Akilh tahtada islenen derslerin bilgisayara kaydedilebilmesi ve ders
notu olarak 9ogalt1labilmesi.
Derse katrlrnayan ogrencilerin konulan takibinin saqlanrnasr.
Ogrencilerin derse daha dikkatli ve istekli katrhrrurun saqlanmasi.
Ogretmen ve ogrenci icin derslerin daha zevkli hale gelmesi.
Farkh strut ve okullarin internet Ozerinden ayru anda birlikte ders
isleyebilme imkam.
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Mevcut sablonlan kullarulabildiq] gibi yeni sablonlarda (clzim, sekil,
serna gibi) olusturulabilir (http://www. karnas.com.tr).

Cogill (2002), yapt191 arastrrrnada akilh tahtarun, ogrenim,ogretmen ve
ogrenci acismdan pozitif ve negatif yonlerini ele alrmstir.

Ogrenimle ilgili pozitif tektorler ;

•

Bilgi

ve

iietisirn

teknolojileri

kullarularak

geli~tirilmi~

sunularda,

ogrencinin dikkatini daqrtmasi engellenir.
•

S1n1f icerisine geni~ kaynaklar ulasir.

•

BOyOkolcekl: grafikler kullarulabilir.

•

interaktif tahta yazihrnda bulunan flipchart ozelligi ile bir onceki dersin
gagnlabilmesi saqlarur.

•

Konu anlatrrrurun hemen arkasindan gelen sorularla, ogrencilerin yazi
ve sekilleri kullanarak, bireysel ihtiyaclanru kullanma becerisi saqlarur.

•

Bilgi ve iletisim teknolojileri kullanma becerisini artrnr.

Ogretmenlerle ilgili pozitif
•

tenorter ;

GOnlOk ve yilhk olarak ders yonetiminde daha etkili ve daha iyi
planlama saqlar,

•

Meslektaslanyla paylasim yapma yeteneqi kazarur.

•

iyi bir ogretmen

akrlh tahtayi ogrencileriyle

basanh bir sekilde

paylasacakn r.
Ogrencilerle ilgili pozitif tektorle: ;
•

Ogrenmenin

yarn

sira

ogrenci

motivasyonu

ve

katrlrrru

qerceklesecektir.
•

Ogrenciler arasi i~birligi ve iletisirni arttmr.

•

Ogrencilerin

kendilerini

daha etkili ve acik sekilde ifade etmesi

saqlarur.
•

KOgOk yaslarda el yazrsi yazma becerisi kazanrnasiru saqlar,
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2.2.6 Ak1ll1 Tahta Dezavantajlan
Akill: tahtalann kullarurrurun ogrenciler tarfmdan alqrlanrnasmda bir takrrn
sorunlan

tespit

edilrnistir.

Hall ve Higgins

(2005),

bu

sorunlan

soyle

belirtrnistir.
•

Donarurn ile teknik sorunlar.

•

Ogretmenlerin

degi§ik bilgi ve iletisim teknolojisi

duzeylne sahip

olrnasi.
•

Ogrencilerin strut icerisinde etkinlik sirasmda aktlh tahtaya erisirn
eksiktiqi,

•

Ogrencilerin

teknolojiyi

kularurken

bir sorun

91kacag1 dusuncesi,

quvenll bulrnarnasr.
•

Akilh

tahta

kullarurrunda

ogretmenin

yeterli

cuzeyde

egitilmi§

olrnarnasr.
•

Egitim ortarru icin artan ogrenci sayrs: her ogrencinin akilh tahtaya
erisirnini azaltir.

Ogrenciler

acismdan

negatif etkisi yapilan

cahsrnalarda

cok az

gorulmu§tur.

Ogretim icir. negatif tektorler ;
•

Ogretmenin ders anlatma potansiyeline baqhdir.

•

Ogrencilerin kuguk yaslarda tahtaya ulasrna zorluklan.

Ogretmen icin negatif faktorler ;
•

Devamh olarak

kursa

katrlrna ihtiyaci

ve teknoloji

kavrama

problemi vardrr.
•

internetten kaynaklan indirmede yasadrklan guglukler ve yazihrn
eksikliqi.

•

Dersler icin uygun materyal qellstirrne hazirlarna zarnaru,

interaktif tahta kullarurru bilgi teknolojisi kullarurru ile baqlantrhdir.
Ogretmenin

interaktif

tahta kullanabilmesi

icin bazi bilgisayar

bilgi ve
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becerisine gerekli yazilim uygulamalanna ve interaktif tahta kaynaqma ihtiyac;:
duyrnaktadir (Cogill, 2002).

Ogretmenlerin inanclan yavas degi§ir. Ogretmenin yeni teknolojiye
uyum saqlamasi, var olan inane ve uygulamalanna bagll olarak kullanmasi
ile olur. Ogretmenlerin bilgi ve iletisim teknolojileri kullanrnasma bagl1 olarak
interaktif tahta kullarurm strut icindeki kontrol kaybiru kaybetme duygusunu
hafifletir. Ogretmen bilgi ve iletisirn teknolojilerini iyi kullarursa bgretimine
bunu entegre edebilir ( Starkman, 2006).

2.2.7 Dunyada Ak1ll1 Tahta Uygulamalan
Egitimde nispeten yeni bir teknoloji olmasi nedeniyle ak1III tahtalar
hakkmda

ingiltere, Amerika, Kanada ve Avustralya'da bgretmenler, okullar

ve yuksek egitim enstituleri tarafmdan Ostlenilen kuc;:uk olcekli arastrrrna
projelerinin eek sayida raporlan ve bzetleri ve ayru zamanda profesyonel
gazetelerde, dergilerde ve magazinlerde yayrnlanan uygulama ve bgretme
deneyimlerinin betimlemeleri bulunsa da mevcut akademik literatur strurhdir
ve yeni yeni qelisrnektedir (Smith & Higgins 2005; Wall & Miller 2005). Yine
de akilh tahta teknolojisinin bgretme ve bgrenmeyi destekleme potansiyeline
isaret eden arastrrmalara ulasrnak rnurnkundur (Kennewell & Beauchamp
2007; Smith ve arkadaslan 2005; Wall, Higgins & Smith 2005). bzellikle
degerlendirme

calisrnalan

ve

arastrrrna

projeleri

raporlan,

ingiltere'de

hukurnetin bu konudaki cahsrnalara kaynak saglad191n1 ve akrlh tahtayi pek
eek okulun bzelligi haline qetirdiqini gbstermektedir

(Lewin, Somekh &

Steadman 2008; Wood & Ashfield 2008). Smith, Higgins, Wall ve Miller
(2005) yaptiklan

deqerlendlrrne cahsrnalannda

deqertendirllen

literaturun

ak1III tahtarun etki ve potansiyeli hakkinda eek kuvvetli bir bicirnde pozitif
olduqunu ancak bunlann bncelikli olarak bgretmen ve bgrenci gbrO§lerine
dayall olduqunu belirtmektedir. Bunlann yarn srra Weimer (2001) taratmdan
deneysel desen kullarularak yapilan bir cahsrnada, bgrencilerin bir strut
projesine ybnelik tuturnlan, motivasyonlan olc;:ulmO§ ve sonucta akrlh tahta
kullarulan srruftaki bgrencilerin motivasyonunda artis olduqunu qosterrnlstir.
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Serow ve Callingham
teknolojisinin

(2007), yaptiklan

arastrrrnada, akilh tahta

Avustralya ilkogretim okulunda buyuk bir oranda kullaruldrqrru

ve son bes y1l icinde buyuk bir qelisirn gosterdigini belirtrnistir.

2.2.8 Matematik Dersinde Ak1lh Tahta Kullarumi
Teknolojinin
"bilgisayar"

egitimde

kullarulmasi

ilk akla gelen teknolojik

soz

konusu

olduqunda

ise

arac olarak karsrrruza crkrnaktadrr

(Tosun, 2007).
Bilgisayar,
ogrenme

diger

acismdan

ogretim

benzersiz

araclanndan
imkanlar

tarkh olarak

sunan

ogretme

ve

eek yonlO bir aractir.

Bilgisayann egitimdeki onerni ve bilgisayan diger araclardan ayrrt eden en
onernf ozelligi bir Oretim, ogretim, yonetirn, sunu ve iletlslm aract olarak
kullarulabilrnesidir (Valin, 2008).

Etkili bir matematik ogretimi lcln ogrencilerde ogrenmeye kars: isteklilik
uyandmlrnahdrr.
yonternlerlnin
kilacak

Dolayrsiyla

secimi cok onernlidir.

yonternlerinln

anlatrrrundan
yonternler

matematik

secilrnesi,

eek ogrencinin

kullarulrnahdrr.

kendi

Boylece

dersinde

Matematik
geleneksel
cabasi
soyut

kullarulan

dersinde ogrenciyi

aktif

yonternlere

duz

ile ogrenmesini

olan

ogretim

maternatiqi

gore

gerektiren
biraz

daha

sornutlastrrabileceklerdir (K1l19, 2007).

BugOne kadar ogretimi etkili krlmak arnacryla bircok kuram, model,
strateji, yontern ve teknik qelistirilmistir ve bu noktadaki arayislar butun
hrzryla sOrmektedir (A91kgoz, 2003). c;agda!;, egitim anlayrsr, ogretmeni,
ogrenmeyi maksimum dOzeyde qerceklestirecek ogretim yonternini secrne ve
uygulama sorurnluluqu ve zorunluluqu ile kars: karsiya brrakrnaktadrr. Burada
dikkat edilmesi gereken en onernli unsur, c;:agin gerektirdigi niteliklere sahip
bireylerin

yetistirilrnesinde

9ag1n

getirdigi

yeniliklerin

kullamlmasi

zcrunluluqudur. Bu yenilikler teknolojinin ve bireylerin ogrendigi kavramlan
ozumsemelerini saqlayacaktrr (K11l9, 2007).
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Geleneksel

ogretimde 6gretmen kara tahta ile ozdeslesrnis haldeydi.

Zaman ilerledikce beyaz tahtalar kara tahtalann yerine gegmeye basladr.
Klasik 6gretimde ders anlatrrru, ilgili konulann ve belirli bir sirayla belirli
zaman dilimlerinde
anlatrr,

aktiftir.

bulunduqumuz

6gretmen

Ogrenci

taranndan

ise

anlatrlmasrdrr.

dinleyicidir,

"Bilgi gag1"; deqisen

pasif

ve qelisen

Ogretmen

konurndadrr.

dersi
lcinde

bilim ve teknoloji

ile

bilgisayarlar, Internet ve Internet teknolojileri gibi yeni kavramlar sunrnustur.
Bu yeni kavramlar

6gretim

ihtiyaclannda

da ciddi degi§imlere

neden

olrnustur. Sadece mesleki acidan degil, kisisel geli§im icinde "yasarn boyu
6grenme" kavrarm giderek yayqrnlasrnakta ve dolayrsryla "surekli 6gretim"
talebini arttrrrnaktadrr. Ogretim almak isteyen 6grenci sayisrrun artmasi
teknolojik modern ogretim yayqmlasmaktadrr. Gunurnuzde ogretim anlayrsi,
klasik 6gretimden teknoloji destekli modern 6gretime kayrrustrr (Ekici, 2008).

Deaney,
kullanrnalanru

Ruthuen ve Henessy
ders

programlanna

(2003) 6gretmenlerin
entegre

etmesi

akilh tahta

qerektiqini,

bunu

6grencilerin 6grenmelerinde qelisrne saqlayacaqrm belirtrnistir. McGehen ve
Griffith's

(2004) ise de bu oneriye

katrlarak, ak1III tahta kullarurru ile

ogrencilerin matematiksel dusunrneye tesvik edildiqini, teknoloji merkezli
egitim ile 6grencinin daha etkin olduqu, pasif durumdan kurtulduqu ve
6gretmenin lider olarak pekistirrnek icin 6grencilere destek olabneceqlni
belirtrnistir.

Gelisen
yaratmada,

ve

degi§en

dunyarruzda,

ogrenmeye

yonelik

isteklilik

uygun, etkin ve etkileslmli 6grenme ortarnlanrun 6nemi bir

qercektir, Ogrenmeye

yonelik isteklilik yaratarak, ogrencilerin

bu yonde

aktivitesi ve enerji seviyesini artirabilecek, onlan motive edebilecek bazi
taktorler

bulunrnaktadrr.

Ogrencilerin

parmak kaldirrnast,

soru sormasi,

qozlern, deney ya da arasnrrna yapmasi ve dinlemesi, 6grenci katrhmlanru
gosteren en somut davraruslardrr (Anllak, 2007).
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2.2.9 Matematik Ogretim SOreci

Matematik, kimilerine gore soyutlama ve modelleme bilimi, kimilerine
gore bilimin ortak dili ve aracrdir. Matematik, insarun basit gereksinimlerini
gidermek icin yaratrlrms bilgiler kOmesi veya bir dusunrne ve akrl yOrOtme
araci olabilir. Orneqin, saytlarla ilgili olarak bir cobamn koyunlanru sayrnas:
olduqu gibi, geometrinin temelinde her yrl eski M1s1r topraklannda tasan Nil
sulanrun
Kuskusuz

altrnda kalan tarla
bunlar,

sirurlanm

maternatiqin

yeniden

belirlemek

c;:ocukluk donerni

icin

de olabilir.

ornekler

olup

gOnOmOzdeki ugra~1lar ise bu denli somut ve basit deqildir. Matematikte
binlerce y1I oncesinin kuramlan gOnOmOzde de gec;:erli olup, bilim disiplinleri
ic;:inde en hrzh qelisen ve deqisen de matematiktir. Maternatiqin uygulama
alanlannda olduqu gibi soyut matematikte de adirnlar atilmakta; matematik,
matematiksel bilimler ve bilgisayar bilimleri yeni evreler ic;:inde birbiri ile
butunlesrnektedir ( Ersoy, 2003).

Baykul'a (1990) gore matematik, ardrsrk soyutlama ve genellemeler
sureci olarak qellstirilen fikirler (yapilar) ve baqmtilardan olusan bir sistemdir.

Matematik ogretiminin arnac: genel olarak soyle ifade edilebilir. Ki~iye
gOnlOk hayatin gerektirdigi matematik bilgi ve becerileri kazandrrrnak, ona
problem cozrneyi ogretmek ve olaylan problem cozrne atmosferi icinde ele
alan bir dusunrne bicirni kazandrrrnaktrr. Maternatiqin burada aciklanan gene!
arnacma ulasmasi, bilgi ve beceriler bakrrrundan bir birikim gerektirir. Bu
bakimdan her dOzeydeki matematik ogretiminin arnaci, ogrencilerin yas ve
strut dOzeylerine uygun olarak cesitlenrne qosterir. Bu nedenle, srrutlara gore
matematik

ogretiminin

arnaci,

matematik

bilgi ve becerileri

ogrencilerin

dOzeylerine

kazandrrrnak, bunlann

uygun

gerekli

kullanild191 yer ve

durumlan tarutrnak, kazarulan bilgi ve becerileri uyqulayabileceqi ortamlar
haztrlarnaktrr. Boylece kisinin gerekli durumlarda bu birikimini kullanabilmesi
mOmkOn olur (Ekici, 2008).
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2.2.10 Matematik Ogretiminin Yaprsi

Matematik, insanlann ortak dusunrne aracidir. lnsarun, kendisini ve
evreni

tarurnasma

yardrrnci

olur.

TOm etkinliklerinde

temel

olusturur.

Matematiksel dusunrne becerisi kazanrrus olan bireyler her tOrlO sorunu
cozrnede basanh olurlar. Uygun bir tepki ya da davrarusta bulunmak, her
seyden once saqlarn ve i§lek bir akrl yOrOtmeye dayarur. Matematik, insana
akil yOrOtme all§kanl191veren bir bilim dahdir (Baser, 1996).

Matematik ogrenmek; temel kavram ve becerilerin kazandinlmas1rnn
yarn sira matematikle ilgili ousunmevt, genel problem cozrne stratejilerini
kavramayi, maternatiqe kars: olumlu tutum icinde olmayi ve matematicin
gergek yasarnda onernli bir arac olduqunu taktir etmeyi de igermektedir. Bu
cercevede,

matematik

proqraminda,

matematiqi

ogrenmenin

zengin ve

kapsamh bir surec olduqu gorO§O benirnsenrnlstir (K11!9, 2007). Benimsenen
kavramsal yakla§1mla, ogrencilerin somut deneyimlerinden,
matematiksel
yardrmci

anlamlan

olusturrnalanna

ve

soyutlama

alma arnaclanrrustrr. Bu yakla§imla;

geli§tirilmesinin

yarn

sira,

bazi

onernli

yapabilmelerine

matematiksel

becerilerin

sezgilerinden

kavramlann

geli§tirilmesi

de

hedetlenrnistlr. Bu beceriler; problem cozrne, iletislm kurma, akrl yOrOtme ve
ili§kilendirmedir.

Ogrenciler

aktif

sekilde

matematik

yaparken

problem

cozrneyi, cozurnlerini ve dusuncelerlm paylasmayr, acrktamayi ve savunmayi
maternatiqi hem kendi icinde hem de baska alanlarla ili§kilendirmeyi ve
· zengin matematiksel kavramlan ogrenir (Vural, 2005).

Matematik ogretimini en eek etkileyen kuramcuann basmda Jean
Piaget gelmektedir. Piaget zihin qelisirni Ozerine geni§ arastrrrnalar yaprrus
ve yapisalci (olusturrnacr) ogrenme kurarrum geli§tirmi§tir. Piaget'in oncOIOk
ettigi yaprsalci yaklasima gore bilgi bir yerlerde var degil, onu bireyin kendisi
olu§turmaktad1r. Birey yeni bir matematik kavram ile kar§1la§t191 zaman
gegmi§te edindigi bilgilerle bunu birlestirmekte, aralannda bir bag kurmakta
ve yeni bilgiyi olusturrnaktadir (Altun, 2005).
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Yapisalci
proqrarmrun

kuramdan

istenen

etkilenerek

sonuclara

hazirlanan

ulasabilrnesi

bu

yeni

matematik

icin ogretmenlerin,

egitim-

ogretim ortamlannda yapmasi gerekenler goz ardi edilmemelidir. Yaprsalci
ogrenmeyi qerceklestirrnek icin;
-Ac;:1k uclu sorular sorulmall,
-Cevaplar icin yeterli zaman verilmeli,
-Somut materyal Ozerinde cahsmalan saqlanrnah,
-Arkadaslan ve ogretmenleri ile etkilesimde bulunabilmeleri icin tirsat
verilmeli,
-Derslerle ilgili uygulamalara yer verilmeli,
-Ogrendiklerini sOrekli test etme ve karut gosterilmeli,
-Strut tartisrnalan tesvik edilmeli,
-Program merkezli tartismalara yer verilmeli,
-Temel kavramlann anlarruru onemsemeleri saqlanrnah,
-Birlikte calisrna ve ogrenmeleri tesvik edilmeli,
-Ders sirasmda ogrenci meraklanna yer verilmeli,
-Cocuklarm ulasnklan bilgileri anlarnh hale getirebilmeleri icin yardirn
sunulmall,
-Oqrencilerin bilgileri sunrnalarr, anlatabilmeleri icin cokca nrsat verilmelidir
(Altun, 2005).

2.2.11 Ogretim surect

Etkili

ogretim,

asarnalanndaki

ogrenme

ogrencilerin

olaytrun

ozelliklerini

doqasrru

ve

degi§ik

anlarnayi

gerektirir.

qelisirn
Ogretimi

dOzenlemede bu iki age onernli rol oynamaktadtr (Senernoqlu, 2005).
Ogrenme,

"bir takrrn

yasantilar

sonucunda

kahc:

izli

davrarus

degi~ikliginin olusrnasi" seklinde tarurnlanabilir. Bu taruma gore zihinden
carprna yaprnasim bilmeyen bir insarun carprna islernini yapar hale gelmesi,
c;:ember c;:izmesini bilmeyen birinin c;:emberi cizer hale gelmesi bir davrarus
degi§ikligidir ve ogrenme olayirun sonucudur (Altun, 2008)
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Ogretme, "bireye belli bir davrarusi kazandirrnak (ogretmek) icin uygun
ortam In

hazi rlanrnasr, yonlendirilrnesi

ve ogrenmenin

qerceklestirilrnesi

etkinlikleri" olarak tarurnlanabilir. Yukanda verilen orneklere devam edecek
olursak, ogrencilerin, zihinden carprna yapabilir ya da pergel yardrrruyla
cernber
etkinlikler,

cizebilir

hale

ogretimdir.

gelmesi

icin,

ogretmenin

hazrrlayrp

Egitimde matematik ogretimini

uygulad191

etkileyen ogrenme

kuramlanndan sozedilrnektedir (Altun, 2008).

Ogretim ise icsel bir surec ve OrOn olan ogrenmeyi destekleyen ve
saqlayan dissal olaylann planlanrnasi,

uyqulanrnast ve degerlendirilmesi

sOrecidir (Senernoqlu, 2005).

Ogretim sOrecinin 09 asamasi bulunmaktadrr. Bunlar;
1. Ogretimin planlanmasi
2. Ogretimin uyqulanrnasi
3. Ogretimin degerlendirilmesi

Ogretmenin

qorevi

belirlediqi

ogrenme

hedefleri

doqrultusunda,

ogrenci ve ogrenme sOreci ozelllklerine uygun olarak drssal olaylan secrne,
dOzenleme, uygulama ve denetlemedir.

Hedef, yetistirdiqirniz insanda bulunmasim uygun gordOgOmOz egitim
yoluyla kazandrnlabilir

nitelikteki

istendik

ozelliklerdir

(ErtOrk,1975, Akt.

Senemoqlu, 2005).

Bircok derse uygulanabilen asarnah bir amac davrarus srruflamast B.S.
Bloom taratmdan verilrnistir ve Bloom Taksonomisi olarak bilinmektedir. Bu
srrutlarna gene! alanlar itibariyle 09 bolurne aynlrr.

Bilisse! a/an
Bu alarun davraruslan bilgilerle ve zihin yetenekleri ile ilgilidir. Kendi
icerislnde alt, ana basarnaqa aynlrnaktadir.

35
Duyussel a/an
Bu alarun davraruslan insarun geli§tirdigi duygu ve oeqerlerle ilgilidir.
Kendi iceresinde bes ana basarnaqa aynlrnaktadrr.

Devinissel a/an
Bu alan kas ve zihin koordinasyonu gerektiren becerilerle ilgilidir. Kendi
icerlsinde yedi basarnaqa aynlrnaktadrr (Altun, 1998).

Bllissel alanda hedef ve hedef davraruslanru ifade etmede kullarulan
temel yaklasim, Bloom Taksonomisidir (Senernoqlu, 2005).

2.2.11.1 BLOOM' un Bili~sel Alan Taksonomisi
Bloom taksonomisi (Kempa, 1986; Colletta &, Chiopette, 1989) bircok
ogretmen ve egitimci taratmdan bilissel alanla ilgili basarrlanrun olculrnesinde
encok kullarulan yaklasrrndir. Bu taksonominin basitten karmasrqa (dusuk
zihinsel duzeyden yuksek zihinsel duzeye) doqru alti seviyeden olusur.
Bunlar:
1. Bilgi seviyesi
2. Kavrama (Anlama) seviyesi
3. Uygulama seviyesi
4. Analiz seviyesi
5. Sentez seviyesi
6. Degerlendirme seviyesi ( Yavuz & Karaman, 2003)

Bloom ve arkadaslarinca

asarnah olarak duzenlenen Bilissel alan

egitim dunyasinda yaygin olarak kabul gormO§tur. Bu asarnah duzenlernede,
ogrenmenin

ilk basarnaqrru iceren basit, somut ve ogrenilmesi

kolay

davraruslardan, daha karmasik, soyut ve ogrenilmesi daha zor davraruslara
dogru gidilmi§tir. Aynca ayrn konuyla ilgili olrnalan halinde her bir davrarusm
digerinin on kosulu alma zorunluluqu da qoz onune ahnrrustrr. Yani ilk
davrarus ikinci basamaktaki davrarusin on kosuludur. Ostelik ilk davrarus
ikinci basamaktaki davrarusm icinde vardrr (Sertgelik, 2007).
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2.2.12 Matematik Ogretimini Etkileyen Baz1 Ogrenme Kuramlan

Ogrenme

Kuramlan

"Davrarus Kuramlan",

"Bilissel Kuramlar"

ve

"Devinissel Kuramlar" olmak uzere 09 ana baslik altrnda ele alinabilir.
Matematik 6gretimi, daha eek bilissel kuramlanndan etkilenmektedir.

Bireyin cevresindeki dunyayt anlama ve 6grenmesini saqlayan, aktif
zihinsel taaliyetlerdeki qelisirne bilissel qelisim denilmektedir. Bilissel geli$im;
bebeklikten yeti$kinlige kadar, bireyin cevreyi, dunyayi anlama yollanrun
daha kompleks ve etkili hale gelmesi surecidir. Piaget, Bruner ve Vygotsky,
cocuqun

gevresindeki

dunyayr,

degi$ik yaslarda

nasil ve nicin boyle

gordOgOnO ve alqiladrqtrn belirlemeye cahsrruslardrr (Senernoqlu, 2005).

2.2.12.1 Piaget'in Bili,sel Geliiim Kurarru
Piaget zihinsel
qelismelerinin

srrah

geli$im
dart

Ozerinde cahsrrus ve cocuklann

basamakta

gergekle$tigini

zihinsel

bildirrnistir.

Bu

basamaklann, nesneleri tasarlama ve organize etme, nesneleri sembollerle
gosterme ve diger zihinsel beceriler bakirmndan karakteristik ozetliklerl vardir
(Altun, 1998).

Duyusal Devinim D6nemi (Doqurndan 1 veya 1,5 yasa kadar)
lslern Oncesi D6nem (1 veya 1,5 yastan yaklasik 7 yasa kadar)
Somut lslernler D6nemi (7 yastan ergenlige kadar)
Soyut islemler D6nemi (Ergenlikten itibaren)

Piaget, bilissel geli$imi, biyolojik ilkelerle de acrklarmstrr. Piaget'e gore
qelisirn, kahtirn ve cevrenin etkilesirninin bir sonucudur. Bilissel qelisirni
etkileyen ilkeler de soyle belirlenmektedir (Senernoqlu, 2005).

•

Olqunlasrna

•

Yasanti

•

Uyum
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•

brgOtleme

•

Dengeleme

Piaget'e

gore

ogrenme,

cocuqun

icinde

bulunduqu

qelisirn

basarnaqma uygun olarak, cevre ile etkilesim aracihqiyla qerceklesir. Bu
durum, cevrenin zihinsel olarak yeniden olusturulmasi, cevreyle uyum icinde
olma seklinde de ifade edilebilir (Altun, 1998)

Piaget'in Bilissel Gelisirn Kurarrurun Egitim Acismdan Sonuclan;

Piaget'e gore geleneksel egitim ve egitimcilerin qorevleri cocuklann
zihinsel yapilarma uygun deqildir. Cocuqu srrurlandmcrdrr. Ogretmen etkin,
cocuk ise edilgendir. Ogretmen, bir merkezde hazrrlanan programdakileri
cocuklara aktarmaya cahsmaktadrr. Oysa Paiget'e gore egitimin gorevi,
bireyin sosyal cevresine uyumunu saqlarnaktrr. Bu qorevi yerine getirmesi
igin egitim,
etkinliklerle

cocuqun

kahtrrnla

desteklemelidir.

getirdiklerini,

bilisse:

qelisirnine

uygun

Piaget'e gore okul, cocuqa drsardan baski

yaptrrrnak yerine, cocuqun kendi cabasrru

kendisinin yonlendirrnesine izin

vermelidir (Senernoqlu, 2005).

Piaget'ye gore egitim a§ag1daki ozellikleri tasimahdtr ( Mcnally, 1974;
Wood, 1988;Akt. Senernoqlu, 2005).

• Egitim, qellsim teorilerine
sistemi, okul, ogretmen,

dayah olrnahdir. Herhangi bir egitim
cocuklar

icin planlayici

hedeflerin ve

yasantilann onlann qelisim dOzeyine uygun olup olmadiqma onlann
nasil eikileyeceqini ancak qelisim teorilerinden ogrenebilir.

• Ders konulanrn disardan cocuqa sunulrnasi, onun bills yaprlanru
geli§tirmeyecektir.

Cocuqun

bills yaprsr, yetiskinlerden

tarkhhk

qosterir. Cocuqun bills yapilanru zenqlnlestlrmesine nrsat verecek
en uygun cevreyi dOzenlemek ve ogrenmesine rehberlik etmek
gerekir.

DOzenlenecek

ogretme

-

ogrenme

ortarru,

cocuqun

cevresindeki nesnelerle olaylarla, arkadaslanyla, ogretmeni ve diger

LIBRARY

38
yetlskinler!e
Cocuklar,

kolayca

etkilesirnde

ogrenme

yollanru

DOzenlenecek

uygun

cevre

bulunrnasma
birbirinden

trrsat
ogrenebilmelidirler.

etklleslrnleriyle

cocuqun

geli§iimi

hrzlandmlabilir. Aksi takdirde simrh bir c;:evredede cocuqun qelisirni
srrurlandmlabillr. Gelisirn, fiziksel ozelliklerini bilmeden, nesne yada
olayrn anlarruru ifade eden lslernsel bilmeye doqru bir ilerlemedir. 0
halde dOzenlenecek ogrenme ortarnryla, cocuqun fiziksel bilme
olaymdan, islernsel bilmeye doqru ilerlemesi saqlanmahdrr. Bu da,
cocuqun ogrenme ortarninda etkin olmasi, esyalar, olaylar ustunde
cesltli denemeler yapmasi ile mOmkOndOr.

•

Okul, yasarna hazirlayrct

degil, yasarrun kendisi olrnahdir.

Kisiler arasi etkilesim ve tartrsmalar, cocuqun ben merkezcilikten
kurtularak dunyayi baskalan acismdan gormesini saqlayacaktir.

•

Okullardaki

cocuklann

egitim

programlan

bills yaprlanna

yaprlanru

ozurnlerne

zenqlnlestirllrneterine

ve

uygulanan

uygun olrnah, onlann
ve

frrsat

yeniden
yaratmaudrr.

yonternler,

var olan bills

dOzenleme

yoluyla

Ogretmen,

cocuqun

basarabileceqinin OstOndeogretim yapma egilimden uzak olmahdir.
•

Piaget'ye

gore,

hazrr

bulunusluk

onernli

bir

kavrarndir.

DOzenlenecek ogretme - ogrenme etkinlikleri cocuklan bulunduklan
dOzeyden alip bir Ost dOzeye crkarabilrnelidlr.
•

Egitimin

planlanrnasr,

ogretmenin

rehberllqlnde

c;:ocuklar

tarafmda yaprldrqmda onlann ilgi ve ihtiyaclanna daha cok cevap verir
ve cocuklann etkin olmasi saqlanabilir.
•

Piaget egitimde smavlan zararh bulrnaktadrr. Srnavlar belleqe

dayah olmarnahdrr. Ogrenci, kitap ve kaynaklariru kullanarak srrufta
yapt191

rsm

kucuk

bir

ornegini

yaparak

sinav

olabilir.

Degerlendirilmelerde c;:ocuklann zeka bolumleri degil, onlann icinde
bulunduklan

qelisim

donernleri ve bilgi yaprlanrun

dOzeyi esas
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almrnalrdrr.

Sonuc

olarak

Piaget,

egitimin

blreysellestirrnesini

ongormu§, aktif okul, acrk strut uygulamalanna temel olusturulrnustur.
•

Aktif

yonternlerde

cocuklar,

soru

sormada,

arastrrmada,

kendilerini ve gevrelerini kestetrnede ozgurdurler. Ogretmen srrufta
ders anlatmak, qosterrnek icin degil, qozlernek, soru sormak, rehberlik
etmek icin vardir. Cocuklar ogrenmeye ilgi ve istek duyduklanndan
daha hrzh ogrenirler. Aktif yonternle ogretmenin rolu oyleslne hassas
olmahdrr ki cocuqa kendi kendisinin ogrendigini dusundurrnelidir.

•

Piaget'ye gore olqunlasma sureci kendi basma cocuqun bllissel

geli§imini acrklarnaz, Olqunlasrna cocuqun sinir sistemini qelistirerek
onun daha karrnasik alqilamalar yapabilecek bir duzeye gelmesini
saqlarken,

cocuqun

cevresiyle

duyusal

ve

hareketsel

etkilesirn

yaprnasi bilissel qelisimin temelinde yatan ogrenme deneyimlerini
olusturur.
•

Piaget bilissel qelisrnenin adrrn adrrn ilerlediqini, her adirrun

kendinden daha once qelistirilen bllissel yapilan kullandrqrru ifade
eder.

2.2.12.2 Bruner'in Bili,sel Geli,im Kurarm

Jerome Bruner (1966)'de bilissel qelisirn tonkslyonlanru incelernistir
(Senernoqlu, 2005). Bruner, ogrencilere kazandmlmast dusunulen yeni bir
kavrarnrn sunulrnasmda ug asamarun yer almasi qerektiqini savunrnustur.
Bunlar

somut

gostermedir.

materyal

kullanma,

Bunun icin hazirlanacak

grafikle

gosterme

ve

sembollerle

egitim ortarrunda ve kullarulacak

rnateryal segiminde somut materyaller, grafik ve sernalar ve son olarak
sembollerin kullarurruna yer verilmelidir. Bruner "bulus yoluyla ogrenme"
uzerinde

durrnus ve bulusla

kolaylastrrdrqrrn,

ogrenmeyi

ogrenmenin
guduledigini

zihinde

tutrnayi

savunrnustur.

ve transferi

Bulus

yolunun

matematikte qenis uygulama alaru vardrr. Bu yol kullaruldrqmda ogretmenin
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gorevi,

ogrencilere

bilgiyi

sunmaktan

ziyade

ogrencilerin

bilgiye

ulasabilrneleri icin ortam hazrrlamaktrr. Boylece ogrenciler kavram ve ilkeleri
kendi etkinlikleri ile ogreneceklerdir (Altan, 1998).

Bu yaklasrrnda ogretmen, asii konu ile ilerlemekte olan konulann
baqrntrsrru kurar. Boylece ogrencinin bilgiyi yaprlandrrmas: saqlarur. Bruner'e
gore, bilissel qelisirnde bilgilerin (uyaranlann)

anlamh yapi butunlugCme

ulasrnasmda birey aktiftir. Bilgi kesfedilrnelidir. Cevre uyaranlariru cocuqun
rnerak duygulan ru harekete gegirerek ve belirsizlik durumu olusturarak
vermek

ogrenmeyi

hrzlandmr.

Ogrenciler

bir konunun

temel

yaprsrru,

kavramlanru ve ilkelerini ogrenirken; ogretmen ipuclan, ornekler ve mantik
yurutrneyi

saqlayan

sorularla

tumevanrnsal

bir

yaklasrrnla

ogrencinin

kestetrnesini saqlar.

2.2.12.3 Vygotsky 'nin Bili~sel Gellslrn Kurarm
Rus Pslkoloqu Lev Vygotsky (1978), cocuqun sosyal cevresinin bilissel
qelisirnde onernf bir rolu olduqunu ileri surrnustur. Cocuklar, c;evresindeki
kisilerden ve onlann sosyal ounyalanndan

ogrenmeye

baslarnaktadrrtar

(Senernoqlu, 2005).
Vygotsky'ye gore tum kisisel psikolojik surecler, insanlar arasmda
gogu zaman cocuk ve yetiskinler
qelisirnini

etkilemede

yetiskin

arasinda

rolunun

cok

baslar ve cocuqun bilissel
onernli

olduqunu

vurgular

(Senernoqlu, 2005).

Piaget'in, ogrenmede qelisrneyi on plana crkarrnasi yarunda, Vygotsky
sosyal cevreyle etkilesirni one crkarrrustrr. Vygotsky'nin dusuncelerinden.
matematik egitiminde yararlanmak icin iyi organize edilrnis ogretim ortarnlan
hazrrlarnak

ve

ogrencileri

etkilesirn

icinde

olacaklan,

birlikte

qerceklestirecekleri etkinliklerle, birlikte cozebilecekleri problemlerle yuzyuze
getirmek gerekir. Boylece ogrenme olayma karsi cocukta, bir icsellesrne
olusacak ve ogrenme kendiliqinden qerceklesecektir (Altun, 1998).
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Vygotsky'e

gore

bilissel

qelisirne

etkisi

olan

taktorler;

(http://www.egitimaileforum.com)
•

Bilissel qelisimde kulturun ve sosyal cevrenin onerni

•

Cocuk-yetiskin iliskileri

•

Cocuklarin birbirleriyle i§birligi

•

Oil ogrenme

•

Ogretmenlerin cocuk geli§imine etkisi

•

Nesne, materyal ve olaylara somut yasantilar

2.2.13 Ogrencilerin Matematik Dersinde Karsrlastrklan

Herhangi bir konuda ogrencilerin

Gu~lukler

karsilastrklan

g09IOkleri bilmek,

ogrenme Ozerine yapilan cahsrnalar icin onernli bir ilk adrrndir. Boyle bir
bilginin sonraki calismalarla sentezlenmesi ve baqlanti kurulrnasr, gelecek
mOfredatlann

dOzenlenmesinde

ve ogretim

modelinin

olusturulmasinda

onernli bir temel sayilacaktrr (Rasmussen, 1998).

Ogrenme sOrecinde ve kat1ld191 etkinliklerde ogrencinin
ogrenme

quclukler:

ve

basansrz

olduqu

durumlar

bir takirn

olacaktir.

Bunlann

belirlenmesi ve giderilmesi, ogrenme sOrecinde ogrenciye yarorrnci olunrnasi
ve rehberlik edilmesi, ogretmenin qorevlerindendir (Ersoy ve Ardahan, 2003).

Matematik egitiminin arnaci bOtOn ogrencilerin ogrenmeyi

en Ost

dOzeyde qerceklestirrnesidir. Fakat birkacirun bunu qerceklestirrnesine karsm
bOyOk 9ogunlugun matematikte zorluk yasamasi, yasarrun bir ger9egi olarak
gorOIOr(Tall ve Razali, 1993).

Matematiqin farkh konulanndaki ogrenme g09IOklerini ortaya cikarrnak
Ozere bircok cahsrna yaprlrmstrr.

Tall

(1993),

matematikte

ogrenme

g09IOklerini

arastrrrnak

icin

uygulanan degi§ik cahsrnalann var olduqunu ve tespit edilen bu g09IOklerden
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bazrlanru genel olarak; (1) temel kavramlann yetersiz bir sekilde kavranrnasr,
(2) sozel problemleri matematiksel olarak formOlize etmedeki yetersizlik ve
(3) cebirsel,

geometrik

ve trigonometrik

becerilerdeki

eksiklik

seklinde

srrutlarn l§tl r.

Tall ve Razali (1993), dart islern, carpanlara ayrrrna, denklem cozrne,
mutlak deqer, fonksiyon ve logaritma gibi cesitli konulardan sorulann yer
ald191 coktan secrneli bir tespit testi kullandiklan

cahsrnada; ogrenme

gOglOklerinin, ogrencilerin kavramlan kullanma ve islernleri koordine etmede
yogunla§t191n1 belirtrnislerdir.

lslernsel olarak alqilayanlann

karsilasnklan

gOglOklerin kavramsal olarak alqilayanlann karsilastrklan gOglOklerden daha
eek olduqunu ifade etrnislerdir.

Ersoy ve Erbas (1998), TOrkiye'de cebir ogretiminin durumunu ve
niteliqini belirlemek, ogrencilerin cebir konulanru ogrenmede karsilastrklan
birtakrrn gOglOkleri ve kavram yarulqrlanru belirlemek arnaciyla yaptiklan
cahsrnada 7. ve 8. strut matematik ogretim proqrarrundaki cebir konulan goz
onunde bulundurularak

hazrrlanrrus iki tarkh cebir testi kullanrruslardrr.

Ogrencilerden testlerdeki sorulan cozerken izledikleri basamaklan da aynlan
bos yerlere yazmalan lstenrnistir. Cahsmanm sonunda, ogrencilerin, ozellikle
de ekonomik yonden az qelisrnis yorede oturan ogrencilerin cebir konulanru
ogrenmede

cok sayida

gOglOklerinin olduqu

saptanrrusnr.

Farkll

strut

seviyelerinde bile ogrenci basanlan hemen hemen ayru crkrrustrr, Aynca,
gOglOklerin belirlenmesi icin ogrencilerle qorusrneler
da kaydedilmesinin

taruya yonelik calisrnalar

yaprlrnasirun, bunlann

icin etkili olabileceql

ileri

surulrnustur.

Durrnus

(2004a),

ortaoqretirn

matematik

derslerinde

zor

olarak

alqilanan konulan belirlemek ve bu zorluklann arkasinda yatan nedenleri
ortaya

crkarrnak

amaciyla

yapt191

cahsrnada

ortaoqretirn

matematik

rnutredatmdaki tum konulann, likert tipi bir anketle zorluk indeksini tespit
etrnistir. Ogrencilerle

yapt191 gorO§meler sonunda zorluk sebebi olarak

motivasyon eksikligi ve kavramlann

soyutluluqu gibi iki onernli noktarun

ortaya 91kt191n1 belirtrnistir. Durrnus (2004b), benzer bir cahsmayi ilkogretim
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matematik konulan icinde uygulayarak cahsrnasmda, ilkogretim matematik
konulanndan zor olarak alqrlanan konulann ilkogretimin son yillannda yer
ald1gin1 ve bunun nedeninin de bu yrllardaki konulann, onceki yrllara gore
daha cok soyut icerikli olmasindan kaynaklandrqrru belirtrnistir.

Tatar ve Dikici (2008), arastrrrnalannda genel olarak matematikteki
ogrenme gOc;:IOklerinin;(1) uygulanan matematik ogretimindeki eksiklik, (2)
konulann soyutluluqu (soyut olusuna karsm ogrencilerin yeterince soyut
dusunernerneleri),

(3) sozel ifadeleri yorumlayamama

hazir bulunusluk

dOzeylerindeki yetersizlik

olduqu ortaya crkmaktadir.
belirleme

ve (4) ogrencilerin

seklinde dart temel kaynag1

Guclukleri giderme cahsrnalanrun, gOc;:IOkleri

calismalanndan oldukca az oldugu qozlenrnistir. Bu cahsrnalarda

da gOc;:IOkleri gidermeye
gorselle§tirme,

yonellk olarak;

(1) bilgisayar

program Ian, (2)

(3) uygun materyal kullarnrru ve (4) ogrenme gOc;:IOkleri

dogrultusunda ogretimi yeniden tasarlarnarun kullan1ld191 tespit edilrnistir.

Dursun ve Peker (2003), ilkogretim ogrencilerinin matematik dersinde
karsrlastrklan sorunlarla ilgili yaprrus olduklan arastrrrnada §LI sonuclan elde
etrnistir.

•

Ogrencilerin matematik dersine motive olabilmeleri ve kahc: ogrenme
yasantrlan na sahip olabilmeleri icin, matematik ogretmenleri kendi
rehberliklerinde ogrenci merkezli bir yontern uyqulamahdrr.

•

Matematik kitaplan; konulann sornutlastmlarak acrk ve anlasihr bir
dille yaz1ld1g1, daha eek anlasrlabilir orneqin ve testlerin ic;:erildigi
konumda olrnalrdrr.

•

Okullarda, ogrencilere rehberlik yardrrm saqlanarak bos zarnanlanru
degerlendirmede

ve

sosyal

yasantrlannda

yol

gosterilmeli,

rnaternatlqin yasantryla butunlestirilmeslne olanaklar saqlanmahdir.
•

Matematik ogretmenleri kahci ogrenmeyi saqlarnak icin, qorsel, isitsel,
dokunsal araclardan , teknolojiden yararlanmahdrr.
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•

Ogrencilerin
rnutredan

bitissel

qelisirn

sunulrnah,

donemlerine

matematikte

uygun

bir

basanh olrnalan

matematik

ve kendi oz

gOvenleri saqlanrnahdrr.
•

Ogrencilerin

matematik

dersine

yonelik

olumlu

tuturnlan

qelistirilrnelidlr.
•

Ogrencilerin

6gretmenlerine

6gretmen-6grenci

karsi

etkilesirnine

rahat

olrnalan

6gretmenlerce

daha

saqlanrnah,
fazla

6nem

verilmelidir.

2.2.14 Bir Bilinmeyenli Denklem Cozumunde Karsrlasrlan Guc;lukler

Matematik dersinde bir bilinmeyenlli denklem 96zOmO konusunun
kavramada

6grenciler

bir takirn g09IOkler yasarnaktadir.

matematik

6gretmenlerinden

Bu doqrultuda

gorO§ler ahnrrustrr. Yasanan srkmtrlar icin

matematik 6gretmenleri suntan soylernistir:

" Denk/em konusuna situttte ilk bahsedildiginde X sembolimim ne o/dugu
konusunda

eikmme: ya§antyor.

Soyut bir kavram o/dugu icin X'in ne

oldugu ile ilgili sorular soruluyor. X'in bir say, oldugu ve islemier yaptlarak
bu seyirnn ootuneceqmden bahsedilir."

" itkogretim birinci kademede ogrenciler ters islem yapmay, ogrenirler.
Denk/em 96zumu islem basamaklannm

yap1/mas1 siresmde, ilkogretim

birinci esemede kazandtklan ters istem devrerusmden doteyi bu yontemi
kullanmada zorterurter."

"X seyistn« ula§abilmek icln yaptlacak o/an islem

stresimn onculugunu

uygulamada ogrenciler zorleniyor"

" l.derece
denk/emi
coziuni)

denklem

kullanarak

olusturmede
strestnde,

problem

ogrenci sorun yesemektedu,

istem basamaklart

hatas, yapmaktadtrlar"

cozmesi

uygulantrken

gerektiginde,
Aynca

bu

denklem

say,tarda

iseret

45

2.3 Tutum Nedir ?
Tutum
Allport(1967)'a
olduqu

kavrarm

hakkrnda

bircok

arastrrrnaci

goru§

belirtrnistir:

gore, tutum, "yasanu ve deneyimler sonucu olusan, ilgili

butun nesne ve durumlara

kars: bireyin davraruslan

uzerinde

yonlendirlcl ya da dinamik bir etkileme gucune sahip duygusal ve zihinsel
hazrrhk durumudur" (Tavsancrl, 2006).

Thurstone (1967)'a gore tutum, psikolojik bir objeye yonelen olumlu
veya olumsuz bir yogunluk srralarnasi ve derecelemesidir (Tav§anc,1,2006).

Katz (1967)'a gore, tutum, bireyin sahip oldugu deqerler sirasma baqh
olarak bir simgeyi, bir nesneyi, bir ki§iyi veya dunyay: iyi ya da kotu, yararli ya
da zararh yonleriyle alg1lad1g1 bir on dusunce bicirnidir" (Tavsancil, 2005).

Smith (1968)'e gore ise, tutum, "bir bireye atfedilen ve onun bir
psikolojik olaya ile ilgili dusunce, duygu ve davraruslanru duzenli bir bicirnde
olusturan bir egilimdir" (Kag1t91ba§1, 1999).

lnceoqlu (1993)'na gore, tutum, bireyin kendine ya da gevresindeki
herhangi bir toplumsal konu, obje ya da olaya karsi deneyim, motivasyon ve
bilgilerine dayanarak orgutledigi biltssel, duygusal ve davrarussal bir tepki on
egilimidir (Tavsanci', 2006).

Kugukahmet (1997)'e gore tutum, bir duruma veya insana veya
esyaya kars: belli bir tarzda tepki qosterrneye hazrr olus halidir (Aydrnh,
1997).
Yukandaki tarurn ve aciklarnalardan yola crkarak, tutumlarla ilgili asaqrda
belirtilen ozellikler srralanabillr;

1. Tutumlar doqustan gelmez, sonradan yasanarak kazaruhr.
2. Tutumlar gegici deqildir. Belli bir sure devamlihk qosterir.

46
3. Tutumlar, birey ve obje arasmdaki lliskide bir dOzenlilik olmastru
saqlar,
4. Birey bir objeye yonelik tutum olusturduktan

sonra, ona yansrz

bakamaz.
5. Tutum bir tepki degil, daha eek bir tepki qosterrne egilimidir.
6. Tutumlar olumlu ya da olumsuz davraruslara yol acabilir (Tavsancil,
2006).

2.3. 1 Tutu mu Olu~turan Ogeler
GorO§lerden anlastlacaqt

Ozere tutum,

bireyin

qecmls

yasann

ve

deneyimleri sonucunda olusturduqu on dusunce, qozlenebilen bir davrarusm
aksine, davrarusa haztrlayrct bir egilimdir. Katz ve Stotland (1959), tutumu,
bilissel,

duyussal,

davrarussal

olmak

Ozere 09

ogeden

olustuqunu

belirtrnislerdir (Sirnsek, 2002). Bu ogeler asaqida acrklanrrustrr.

•

Bilisse!

Oge: Kisinin tutum

konusu hakkindaki olusturduqu inanclandrr.

Orneqin, bir ogrenci · sOrekli matematikten dO§Ok not aliyorsa, bu
ogrenci ya 'rnaternatiq' ogrenemedigi (yaparnadrqr)" ya da "matematik
ogretmeninin

dusuk not verdiqi" inancrru olusturur. Yine basin -

yaymda bazi kisiler hakkinda yazilan makaleler, haberler, crkanlan
asrnr-asusrz

dedikodular da o ki§i hakkmda olumlu veya olumsuz

bilissel tutum olusturrnak icindir. Aynca, "Bilimsel, qercek ve tutarh"
bilgiler

vermek

suretiyle

de

daha

saqhkh ve olumlu tutumlar

olusturulabilir.
•

Duyu§sal

Oge: Kisinin

tutum konusuna gosterdigi duygusal tepkileridir.

Orneqin, bir ogrencinin matematik dersine yonelik olumlu tutumu,
onun matematik derslerine isteyerek, mutlu ve huzurlu gelmesi, derse
katrlrnasi, matematik

dersine yonelik olumsuz tutumu

ise, onun

matematik derslerine isteksiz, mutsuz ve huzursuz gelmesi, derse
katrlmak istememesi, tutumun duygusal ogesini olusturur.
•

Devremssel

Oge:

Ki§inin tutum

konusuna

yonellk

hareketleridir.

Orneqin, bir ogrencinin matematik dersine yonelik olumlu tutumu,
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onun odevlerini yaprnasr, derse
yaprnarnasi

olumsuz

tutumu

zarnarunda gelmesi, devarnsizhk
olan

bgrencinin

ise,

bdevlerini

yaprnamasr, derse zarnarunda gelmemesi, devarnsrzhk yaprnasrdrr.

2.3.2 Tutumlarm Olusmasi
(;ogu tutumlann kbkeni cocukluqa dayanmakta ve genelde doqrudan
deneyim, pekistirrne, taklit ve sosyal bgrenme ile edinilmektedir (Kag1tg1ba§1,
1999). Cocuklar buyudukce anne-babalann onlann tutumlan Ozerindeki etkisi
azalmakata

ve bzellikle

ergenlik dbneminin

baslarnasiyla

diger sosyal

etkenlerin rolO giderek tazlatasrnaktadtr. Bir bireyin tutumlannn bOyOk krsrru,
12 ile 30 yas arasmdaki dbnemde son seklini almakta ve daha sonra cok az
deqisrnektedir.

2.3.3 Tutumlarm Degi~mesi
Baron ve Bryne (1977)' a gore, tutumlar oldukca organize olrnus uzun
sOreli duygu, inane ve davrarus egilimleridir.

Bu tarurnm temelinde ikibnemli bzellik vardrr. Tutumlann oldukca uzun
sOreli olmasr, Geclci olarak bireyin gbsterdigi, bazi egilimleri, o bireyin tutumu
olarak gbrmeyiz. Bir egilimin tutum olabilmesi icin, bireyin o egilimi oldukca
uzun sOreli olarak gbstermesi gerekir. Bilissel, duygusal ve davrarussal
birimleri icerrnesi. Tutum yalruz bir dusunce veya duygu deqildir. Tutum
olarak tarumladrorrmz egilimin icerisinde kendini inane olarak ifade eden
bilissel duygu ve heyecanlan lceren duygusal ve gbzlemlenebilen faaliyetleri
lceren davrarussal

bgeler vardir. Tutumun

degi§ebilmesi

icin tutum

ile

davrarus arasinda bir celiski olmasi yada bnceki tutum ile sonraki kosullar
arasmda

bilgisel

bakirndan

Iarkhhk

bulunmasi

gerekir.

Ayru

nesne

konusunda tarkh iki bilgi yada davrarus sahibi olmak, bireyler de btlissel
dengesizlik yaratrr, Bu dengesizlik, aykm davrarusm terk edilmesine veya
davrarus ile uyarh yeni bir tutumun geli§mesine kadar surer (Baron.Bryne,
1977).
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2.3.4 Matematik Dersine Yonelik Tutumlar
Tutumlar, insanlara, nesnelere, kavramlara veya durumlara olumlu
veya olumsuz cevap vermek icln ogrenilen egilimlerdir. Matematik dersine
yonelik

tutumu,

Neale

(1969)

"rnaternatiqi

sevme

ya

da

sevmeme,

matematiksel aktivitelerle ugra§ma ya da onlardan kacrna egilimi, kisinin
~.

matematikte iyi ya da kotO olacaqi inane: ve rnaternatiqin taydah ya da
taydasrz olduqu inaner" run toplam bir olcnsu olarak tarurnlarnaktadrr (AkgOn,
2002).

Ogrenciler sevdikleri ve onern verdikleri derslere daha eek ilgi duyarlar.
$unu da hicbir zaman unutmamak gerekir ki ogrenciler yeni ve heyecan
verici olan §eylerle isteyerek ilgilenirler (Butler ve Wren 1960; AkgOn, 2002).
Bir ogrencinin

belli

bir

Oniteyi iyi

ogrenebilmesi

icin

bu

ogrencinin

ogrenilebilecek olan yeni Oniteye acrk olrnasi, o Oniteyi iyice ogrenmeye karsi
istek duyrnasi gerekmektedir

(Bloom, 1998). Ogrencinin

kendisinde

bu

olumlu tutumlar olrnadrq: sOrece matematikte basanh olmasi oldukca gOgtOr.
Srruflar ilerledikce matematik dersine yonelik tutumda olumlu deqismelerin
olusmasi okullann temel qorevlerinden biri olmahdrr. Altun (2001)'a gore,
matematik dersine yonelik olumlu tutumun qelistirtlebilmesi icin asaqidaki
onlernler ahnabillr:

•

ilkokulun ilk yrllanndan
uygun

matematik

itibaren ogrenciler geli§mi§lik dOzeylerine

etkinlikleriyle

karsi

karsiya

getirilmeli,

onlann

kapasitelerini zorlayacak etkinliklerden kacrrulrnahdir.
•

Matematik derslerinde

uzun ve can srkic: odevlerden kacrrulrnalr,

all§1lm1§ rutin ahsttrmalann yarn sira ogrencilerin olcme yaprnalariru
gerektiren onlan arastrrmalara yonelten krsa odevler verilmelidir.
•

lslern kavramlan ve bu islernlerin teknikleri ogretilirken ezberleme
yerine bunlann anlamlan Ozerinde durulmah, islemlerin tekniklerini
sezdirici

ve

acrklayrci

ders

materyali

kavram

ve

algoritmalar
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pekisinceye

kadar

ogrencilerin

gorebilecekleri

mekanlarda

bulundurulrnahdrr.
•

Ogretmen, matematikte ayru sonuca ulasan yonternlerin cokluqunu
sezdirmeli ve ogrencilerin bulduqu tarkh cozurnleri degerli bulmah,
hatta bu cozumleri ozendirmelidir.

•

Cocuklar gerek islem ve cizirn yaparken, gerek problem cozerken
yeterli

zaman

kultanabilmeli,

yetlstirememe

kayqis:

icinde

birakrlrnamahdtr. Aynca ogrencilerin problem cozrne ve islem yapma
sirasmda du§tukleri hatalar ho§goru ile karsilanrnah onlan kirrnadan
ve korkutmadan bu hatalan giderici, onanci ve yol qosterici calisrnalar
yaprlrnahdrr.
•

Matematiqin

eglendirici,

dinlendirici

yarn

ogrencilere

tarntrlrnah

matematik ogretiminde oyunlastrnlrrus etkinliklere yer verilmelidir.
•

Matematik
aciklarnalan

etkinlikleri

sirasmda

ogrencilerin

kendi

dusuncelerini

icin trrsat verilmeli daha iyi durumda olanlann

hizh

cozumlerinin yavas olan ogrencileri engellemesi onlenmelidir.

Her

ogrencinin derse katrhrrn saqlanmahdrr (Akqtm, 2002).

2.3.5 Matematik Dersine Yonellk Tutum Ve Matematik Ba~ans1
Arasmdaki ili~ki
Ma and Kishor (1997)'a gore

genelde tutumlar, inanclar ve hisler,

matematik egitimdeki duygusal taktorun en onernli tamrnlayrcrlandrr. Buna
karsilik

bilgi ve dustmrne, ic;:erigin ve insan beynindeki

islernin onernli

tarurnlayrcrlandrr. Bilissel taktorlerle baqlantih olarak butun duygusal taktor
parcalanru bulma cabasindan

ziyade, matematik egitimcileri, geleneksel

olarak matematik dersine yonelik tutum ve matematikteki basan arasmdaki
iliskiyi en onernli ilgi alarn olarak belirlernislerdir. Matematik dersine yonelik
tutum ile matematik basansi arasindaki iliski siruf seviyelerine gore tarklrlik
qosterrnektedir. ilkokul ve ortaokul duzeylerinde bu lliskinin zayif olduqu
belirtilmektedir Bunun nedeni ilkokul duzeyinde matematik dersine yonelik
tutumlann duzensiz bir egilimde olrnasrna ve ogrencilerin bu tuturnlanru tam
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olarak ifade edememelerine baqlanrmstrr, Daha yOksek strut seviyelerinde
ise matematik dersine yonelik tutum ile matematik basansi

arasmdaki

iliskinin daha gOc;IO oldugu gorOlmO§ ve bununda nedeni, bu asarnada
ogrencilerin

matematik

dersine

yonelik

tuturnlanm

daha

fazla

ifade

edebilmelerine baqlanrrustrr (Ozlu, 2001 ).

Maternatiqi sevdirmek dolayrsiyla c;ogalan ilgi ile doqru orantrh olarak
basanyi artrrrnak adrna atrlmasi gereken ilk adirn belki de cocuqu matematik
ile ilk tani§t1g1 andan itibaren, onun matematik dersine yonelik olumlu
tutumda bulunrnasma cahsrnak olrnahdrr. Bu acidan onerni her gec;en gun
artmakta olan maternatlqe yonelik ogrenci ve ogretmen tuturnlanrun her
ikisini birlikte bilmek bu alandaki basan ve srkmtilan cozrnekte yardrrnci
olacaktrr (AkgOn, 2002).

2.4 ilgili Ara§t1rmalar
Carr (1999), akilh tahtayi tum srruf kullarursa etkili olacaqrru belirtrnis,
Blane (2003) sirutta motivasyonu saglad1g1ni, Clemens et. al. (2001), ozel
egitime ihtiyaci olanlarm, kullanrnayt bilmekle kazanc saqlanacaqrru, Bell
(2000) ve Blanton ve Helms-Breazeale (2000), ozel egitime ihtiyaci olanlann,
okuma

ve yazma

ogrenmede,

akih tahta

teknolojisini

rnotivasyonlanru

artrrdrqrrn belirtrnisledir. Miller (2003)

akrlh

kullarumlanru

tahtay:

qellstirrnelerlyle

kullanrnalanrun

ise, ogretmenlerin

ogrenci

motivasyonunu

artrrabileceqini belirtrnis ogretmenin akrlh tahtayi ders olarak qormemesl
qerektiqini, ders icin gorsel bir destek olarak, ogrenciyi tesvik edici ve dersi
ogrenci merkezli hale getirmek icln kullanmalan gerektigini vurqularmstrr.
Bell (2000),
ilgili ogretmenlerin

Baylor

Oniversitesi'nde,

asaqrdaki

verilen

konularla

kullarurru ve alqilan bir ogretim araci olarak etkileslmli

akrlh tahta ile ilgili bir calisma yOrOtmO§tOr.
•

Kullarurn kolayl1g1

•

Bir egitim araci olarak akih tahta

•

Akilh tahta kullarurruyla ilgili ogrenci cevaplan
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•

Sunum yonternleri icin ak1III tahta tercihi

•

Ak1III tahta kalitesi ve fiyan
Yaprlan

arastrrrnarun

sonuclan

ogretme

ve

ogrenme

uzerinde

elektronik tahtalann etkisini qosteren bulgular asaqrda berltmistir.

Ogretmenlerin

ogretim

yrhnda

akilh

tahta

ve

kullarurru

hakkinda goru§lerinden elde edilen bulgulara gore , etkileslrni ve i§birligini
saqlarnasrrun, kullarulrnas: icin onernli bir neden olduqu goru§O belirtilmistir.
Aynca ogretmenlerin

teknoloji kullarurmna cok istekli olduklan

ve akih

tahtarun derslerinde kullanmarnn bilgi ve iletisim teknolojilerini kullanmak icin
onlan heveslendirdiklerini

belirtrnisler, akilh tahtayi guvenilir ve kullarurru

kolay bulrnuslardrr.
Arasnrmada, dil egitiminde, srrutta akilh tahta kullarurm ile ogrencilerin
dil sanatlanna

yonelik tutumlannda

anlarnh bir qelisrne qozlernlenmistir.

Matematik dersinde, yapilan deneysel bir cahsrnada ak1III tahta kulllarurru,
geleneksel egitime gore onernli bir qelisrne gosterdigi saptanrrustrr. Fizik
dersinde , cinsiyete gore akilh tahta kullarurrunda tarkhhklar olup olrnadrqt ile
ilgili yaprlan arastrrrnada,

cinsiyet

tarkrrun akrlh tahta kullanarak

fizik

ogreniminde karrnasrk olaylann qorsellestirilmesinde bir fark teskil etrnediqi
belirtilrnistir. Ozel egitimde, strut ic;:erisindeakrlh tahta kullarrurun ozel egitime
ihtiyaclan

olan ogrencilerin

katrlrrru saqlarnak ve strut

dil becerilerini qelistirmeye

yardimci

olmak,

etkinliklerine tesvik etme konusunda etkili olup

olrnadrq: ve ogrenme ortarruru iyilestirrne

konusunda yaprlan arastrrrnada, ·

ozel egitim ogretmeni , ogrencilerin ilgi ve rnotivasyonlannm arttiqrru, beliren
qorevleri akrlh tahta kullanarak tamamlama isteklerinin belirdigini, isbirtikli
cahsrna duygulanrnn geli§tigini gorulmu§tur.
Ogrenciler, ogrenmelerinde akill: tahta kullarurrurun motivasyonlanna
fayda saglad@, ogrencinin tahmin yurutrnesl veya bir fikire katrlmasi yerine
kendinin yapiyor olarnasimn
ogrenmenin,

ogrenmelerini

sozel talimatlardan

hrzlandrrd.qm: aynca qorsel

daha cazip olduqunu,

ilgilerinin odak noktasmda akilh tahta olduklan belirlenrnistir.

strut icerisinde
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Clemens, Moore ve Nelson (2001) yaptiklan arastrrrnada, Matematik
dersinde akademik basanyi olcrnek icin on-test ve son-test kontrol grublu
deneysel

desen

kullanrnrstrr.

Arasttrrnada

akilh

tahta

kulanan

deney

grubunun son test sonrasinda akdemik basanlarmda, geleneksel yontern
kullanan kontrol grubuna gore dafa fazla artrs olduqu bulgusunu elde etrnlstir.

Sulak (2002) , bilgisayar destekli ogretimin ogrenci basansma etkisi ve
matematik dersine olan tutumlanna etkisini belirlemek icin yapt191 deneysel
calisrnada

"acrlar ve

Oggenler" konusunu

yonternlerle, deney grubuna ise bilgisayar
verrnlstir. Arastrrrna sonucunda
ogretime

gore ogrencilerin

kontrol

grubuna

geleneksel

destekli ogretim metodu ile

bilgisayar destekli ogretimin, geleneksel

basanlannda

ve matematik

dersine

iliskin

tutumlannda anlamll bir fark bulrnustur.

Cuthell

(2003), cevrirnici

bir soru

olarak sanal ortam

Ozerinden

ogretmenlere bir soru qondererek, ak1III tahta egitimi veren web siteleri ve
kullarurru hakkrnda bilgi isternistir. $ubat

2003'de ba~lad191 arastrrrnasrru

Kasun 2003'e kadar sOrdOrmO~ veri toplama sonucunda 90 veri toplanrrustr.
Katilanlann

%28'i

ilkogretim

okullan

ve

%50'si

ortaoqretim

okullan

ogretmenleriydi.

Katrlanlann bOyOk bir gogunlugu ilkogretimde akrllt tahta kullarurrurun
ders Ozerinde olumlu etkisi olduqunu belirtrnistir. Anket sorulanna verilen
ogretmen cevaplanrun bazilan asaqida verilrnistir.

"Akt/J tahtalar dersi hit;bir §ekilde degi§tirmemi§tir. Ak1//1 tahta 5-8 ya§mdaki
cocuklere yeni bilgisayar becerileri gostermektir. Egitimde zaman eksikligine
neden olmustur. "
" Oku/da suuite kurulu akJ/1 tahta verdi. Ak1//1 tsntey, yonetmeyi bi/sem
dersler benim i9in daha kolay oteceku"

Akrlh tahtayi ogretime entegre ederek bir parcasi haline gelmesi
qerektiqini belirten ogretmen ogrenmeye etkisi olduqunu:
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"Ak1//1 tahta kullanman,n ogretim ve planlama gerektirdigini geni§ tebenlt bir
internet baglant1s1 ile etki/e§imli web kaynaklanm kullendtm. Bu da
ogrenmede geli§me saglam1§, ogrencide motivasyon ertttus, stres ezetttus
daha du§Qk stres ve iyi bir i§birligi seqterms:«," cumleleriyle belirtrnistir.

Ozel egitim ogretmeni;
"Ozellik/e isitme, konusme ve di/ zorluklan ya§ayan ogrenci/erde destek
olmustur. Butiin strut ak1/1 tebtev, kullanmakta grup ve bireyse/ 9a/J§ma
yepmektedtr.
Butan haftam,
okuma-yazma
kaynaklan
haz,rlamak/a
qeciriyotum." dernistir.

Yapilan arastrrmadan elde dilen sonuclara gore ;
•

Bilgi ve iletisim teknolojileri becerileri baqlarnmda ogrenimde destek
qorulrnektedir.

•

Ogrenme veri iceren gizelge, grafik, sema vb daha etkilidir.

•

Ogrenmeyi kolaylastir.

•

Ogrenciler derslere kattlabillr.
Miller, Glover ve Averis (2004), ak1III tahta kullanarak matematik

dersinde motivasyonu ele aldiklan arastirrnalannda Keele Oniversitesi'nden
bir arastrrrna ekibi 12 matematik bolurnuyle cahsarak

matematik dersinde

ak1III tahta kullanrnarun derse karst motive edici etkilerini arastrrrruslardrr.
Arastrrrnada akilh tahta uzerinde degil, ogretmen ve ogrenci

uzerinde

durulrnustur.

Arastirmada, etkilesirn!i akrlh tahtalann ogretim acismdan tek basma
yeterli olrnadrqr, ogretim kalitesini ve motivasyonu art1rt1g1 dusunulmustur.
Arastrrma, Nisan 2002 ve Mart 2004 arasinda Keele Oniversitesi
taratmdan organize edilrnls ve ak1III tahtalann matematik alarunda etkilerini
ortaya koymak igin yaprlrnrstrr.

Yapilan bu arastrrmada, 12 matematik ogretmeniyle arastirrna ekibi
arasmda

toplantrlar

ogrencilerele

grup

yapilrrus,

srrutlar

gozlemlenmil;,

bunun

gorOl;,meleri yaprlrrustrr. Toplantilardan

elde

yarunda
edilen
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sonuclara gore ogretmenlerin akrlh tahta

kullarurru konusunda tecrObesiz

olduqu ortaya crkrrustrr.

Arastrrrnada

30 matematik

dersi

qozlernlenrnis

ve video

kaydi

yaprlrrustrr. Derslerin bOyOk 9ogunlugu icin 45 dakika ve bir saat arasinda
surrnustur. Ogrenci yaslan 11-12 yasmdaki cocuklara ve 15-16 yas: ndaki
cocuklar gruplanarak yaprlrrustir. Ogrenci seviyeler ise, her simtta 'orta', 'Ost'
ve 'dusuk' olacak ~ekilde 20 - 30 kisilik ogrenciler olusturrnustur. Herders icin
bir zaman cizelqesi ve etkinlik dizisi hazrrlanrrustrr.

•

Ogrenciler taratmdan derste akilh tahta kullanma teknikleri ve alqrlarna

•

Ogretim tarzi ve derste kullarulan bir deqerlendirme

•

Ogretmen ve ogrenci akilh tahta kutarumrndaki akrcihk

•

Donarurndan kaynaklanan pratik ve egitsel sorunlann belirlenmesi

•

Akrll: tahta kullanarak egitsel unsurlann bir cerceve verilmesi

•

Ak1l1 tahtarun ilgi odag1 olrnas:

•

Ogretme ve ogrenmede

kavramsal qelisim icin akilh tahtarun katki

koyrnast .
• Akilh tahtarun bilissel qelisirn icin kularurru etkinlik listesinde yer
alrrustrr.
Arastrrmadan
8'inde geleneksel

elde dilen bulgulara gore, qozlernlenen 30 dersten
ogretim yaklasirru,

1 O'nunda etkilesirnli bir yaklasrrn,

12'sinde ise geli~mi~ etkilesirn!i yaklasim kullarnlrmstrr. Ogretmenlerin akrll:
tahta teknikleri

kullarurruna

akici

olduklan

ve ogretim

materyallerini

kullandiklan gozlemlenmi~tir. Arastrrrnadan elde edilen sonuca gore,
tahtarun

ogrenci

motivasyonun

saqlayacak

bir ogretim

akrlh

planlarnasi

ile

kullarulrnast ogrenci basansrru artrracaqi gorO~O elde edilrnistir.

Koc; (2005) ,"Ogrenme Teorilerinin Etkili Teknoloji Entegrasyonuna Ve
Hizmet Oncesi Ogretmen Egitimine Etkileri: Elestirel LiteratOr Tararnasi "
konulu

makalesinde,

ogretmenler,

mesleki

geli~im

ve

hizmet

oncesi

yetistirrne programlannda, teknolojinin nasil cahstmlecaq: hakkmda temel
teknik bilgilere daha 90k yer verilirken, teknolojinin ogretimde verimli ve etkili
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kullarulrnasma

ve

taydalanrun

degerlendirilmesine

dair

pedagojik

ve

kuramsal bilgilere yeterince yer verilmediqlni savunrnustur. Bunun yarunda,
ogretmenlerin
dOzeylerini

oz-quven

etkilediqi,

ve oz-yeterlilik
model

lnanclanrun

gozlemlemenin

teknoloji

gOveni

kullanma

artrracaqi,

fakat,

ogretmen yetistirrne programlannda gorevli akademik personelin yeteri kadar
model olrnadiklan ve ogrencileri srrutlarda ve alan cahsrnalannda teknoloji
uygulamaya zorunlu tutrnadrklan qorulrnektedir. Aynca, ogretmen adaylanrun
teknoloji entegrasyonundaki

kayqilanrun bir diger sebebi de, teknolojinin

egitim derslerinde yeterli bir sekilde kapsanmadrqt olup, egitim yillannda
teknoloji ile daha fazla zaman harcayan ogretmen adaylanrun kendine olan
gOvenlerinin
ogretmenlerin

ve

yeterliliklerinin
teknoloji

artt1g1

kullarurruna

belirtilmistir.

Bazi

direnislerindeki

cahsrnalarda,

sebep

olarak;

ogretmenlerin teknoloji uyqularnalanrun ogrenmeyi geli§tirdigi varsayirruna
tereddOtle yaklasrnalan, okul yonetirnin onlara gereken desteql vermemesi,
teknoloji kullarnrrurun ogretmenin daha fazla zaman harcama ve gayret sarf
etme gibi ek yOkler yOklemesi, struftaki kontrolO ve rnerkeziyetclllqi kaybetme
korkusu

olarak

gibi

etkenler

on

plana

crkrnaktadrr.

Teknoloji

entegrasyonunun ogretmenin rolOnde, ogretim tekniklerinde, pedagojik inane
sisteminde, strut igi etkinliklerde, okul kOltOrOnde ve toplumunda bir takirn
degi§ikliklere yol acacaq: ve bu yeniliklere hazrr olmada hizmet oncesi
egitimde yasanan tecrObelerin bOyOk rol oynadrq: tespit edilrnistir. Diger
taraftan,

yeni ogretmenlerin

kendilerini

daha

eek tekrar

ve

ahstrrrna

programlan, egitimsel oyunlar, yazirn ve sunum proqrarnlanru kullanmada
hazrr hissettikleri, fakat, problem cozrne, ele§tirel ve yaratici

dusunrne

gerektiren teknoloji uygulamalannda zayif kaldiklan ifade edilrnistir.

Demirarslan (2005), Bilgi ve lletisirn Teknolojilerinin Ogretme SOrecine
Entegrasyonunun Etkinlik Kurarruna Gore incelenmesi konulu yOksek lisans
tezinde,

teknolojinin

Uluslararasi

egitime entegrasyonu

egitim teknolojileri

standartlan

sOrecinde, NETS taratmdan
belirlendiqi

belirtilrnistir.

Bu

standartlar doqrultusunda ogretmenlerin sahip olrnasi gereken standartlar
belirlenrnistir. Buna gore ;
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1- Teknolojik lslem ve kavramlar
•

Ogretmenler

tarutrci

bilgi

ve

becerileri

sunarlar

ve

teknolojiyle ilgili kavramlan anlarlar.
•

Yeni teknolojilerle ilgili bilgi ve beceriler konusunda sOrekli
geli~im gbsterirler.

2- Ogrenme cevreleri ve yasantilan planlama,tasarlama
•

Ogretmenler,

bgrencilerin

cesitli

ihtiyaclanru

karsilarnak

arnaciyla teknoloji destekli bgretim stratejileri

kullanarak

uygun bgrenme ortamlan tasarlarlar.
•

Bu bgrenme ortarnlanru tasarlarken teknolojiyle bgretim ve
bgrenme konusunda

yapilan en son arastrrrnalan takip

ederler.
•

Teknoloji kaynaklanru belirlerler, uygunluk ve doqruluk icin
bunlan deqerlendirlrler.

•

Ogrenme

etkinliklerini

tasarlarken

teknolojik

kaynaklann

ybnetimi ile ilgili plan yaparlar.
•

Teknoloji

destekli

bir

cevrede

bgrencilerin

bgrenme

etkinliklerini ybnetmek icin strateji qellstirlrler.

3- Ogrenme ve bgretme ve bgretim program,
•

lcerik standartlanru

ve bgrencinin teknoloji standartlariru

karsilayacak teknoloji destekli yasantilar saqlarlar.
•

Ogrencilerin ge~itli lhtiyaclanru karsrlarnak arnacryla bgrenci
merkezli stratejiler qelistirirken teknolojiyi kullarurlar.

•

Ogrencilerin

Ost

dOzey

dusunme

becerilerini

ve

yaratrcthklanru qelistirrnek arnaciyla teknolojiyi kullamrlar.
•

Teknolojik

destekli

bir

cevrede

bgrencilerin

bgrenme

etkinliklerini ybnetirler.

4- Degerlendirme
•

Ogrencilerin

bgrenmelerini

degerlendirirken

cesltli

deqerlendlrme ybntemleriyle birlikte teknolojiyi kullarurlar.
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•

Verileri

toplamada

yorumlamada,
6grencinin

ve

analiz

6gretimsel

6grenmesini

etmede

uygulamalan
maksimum

sonuclan

geli~tirmek

ve

getirmek

icin

hale

bulgulan aciklamada teknoloji kaynaklariru kullarurlar.
•

Ogrencilerin,
teknolojileri

6grenme,
kullarup

iletisim

ve

kullanmadrklanru

Oretimde

uygun

saptamada

cesitli

deqerlendirrne y6ntemlerinden taydalarurlar.
5- Verimlilik ve mesleki uygulama
•

Mesleki qelisirn ve yasarn boyu 6grenme icin teknolojik
kaynaklanru kullarurlar.

•

Ogrencinin 6grenmesine destek olarak teknolojiyi kullanma
ile ilgili kararlar verirken sOrekli uygulama ve deqerlendlrrne
yaparlar.

•

Verimliligi artrrrnak icin teknolojiyi kullarurlar.

•

Ogrencinin 6grenmesini artirmak icin yas grublan,aileler ve
qenis

topluluklarda

iletisirne

gec;:meden

teknolojiden

yararlan I rlar.

6- Sosyal, etik, yasal ve insani konular
•

Teknoloji kullarurru ile ilgili yasal ve etik uygulamalan 6gretir,
bu konuda model olurlar.

•

Farkll

qecrnis,

6zellik

ve

yeteneqe

sahip

bireyleri

gOglendirmek ve onlara olanak saqlarnak icin teknolojik
kaynaklar kullaru rlar.
•

<;e~itliligi

saqlayan

teknoloji

kaynaklanru

tarurnlar

ve

kullarurlar.
•

Teknoloji kaynaklanru kullarurken saqhk ve gOvenlige dikkat
ederler.

•

Teknoloji kaynaklanrun kullarurru konusunda tum 6grenciler
icin esit erisirn olanaq: saqlarlar,
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Buna gore, bilgi ve iletisirn teknolojisi dersini, matematik dersine
entegre

edilemesinde

oorev

alacak ogretmenlerin

yukandaki

nitelikleri

tasrrnasi qerektiqi belirtilrnistir.

Miller,
arasnrmalannda

Glover

ve

elde edilen

Averis

(2005)

bulgulara

derslerin

analiz

gore ogretmenlerin

edildigi

akrlh tahta

teknolojisinin kullarurrunda 3 asarna olduqunu tespit etmistir.

• Desteklenen ogretici: Ogretmen akrlh tahtayi kavramsal qelisim icin derse
destek olacak gorsel bir arac olarak kullanmaz.

Ogrenci katihrmru ve

tartrsrnasrru saqlar,

• interaktif: Ogretmen sahip olduqu akrlh tahta bilgisiyle, ogrencilerin akilh
tahtayi kullanmalanna tesvik eder. Ogrenciden gelen tepkilerle akrlt tahtada
kullarurrunda onlan ycnlendirebilir.

• Geli§tirilmi§

interaktif: Bu

yaklasrrn,

bir

onceki

asarnarun

ilerlediqi,

6gretemenin ak1III tahta teknolojisini rahatllkla kullanabildiqi, akilh tahtayi
dersin

bir parcasi haline getirebilen bilissel duzeyde entegre edebilen bir

ogretmendir. Akilh tahta teknolojisinin interaktiffiqini en Ost duzeyde kullarur.
Dersler icin eek akrci teknikler kullarur, etkilesirnli ogrenme ile strut icerisinde
ogrenci gruplan olusturur. Cesltlli materyalleri derste kullarur,

Miller ve Glover (2006), akilh tahta matematik dersinde kullarurru ile ilgili
hazrrladrklan raporda orta okullarda matematik derslerinde akrlh tahta yayqin
kullarurrurun hukurnet taratmdan yapilacak giri§imlerle analiz edilmesini ele
almaktadir. Proje arnaciyla akrlh tahta kullarnrmru sistemli ve yaprlandumaci
bir yaklasrrnla qelistirrnek icin 7 okul kullarulrrustrr. Olusuturulan komitelerden
elde edilen bulgulara gore cesitli konular ele ahnrrustrr.

Aktllt tahta kultentmmde 6gretmen yakla§tmlan

•

Ogretmenler akrlh tahta kullarurruru tekniklerini ogrenirse akrci bir
sekilde akrlh tahtayt kullanabilir.
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•

Derse uygun yazrhrn kullanmalan onlara gOven verir.

•

Ogretmenler ak1III tahta kullanarak derslerini canhlrk katabilir. Bu da
gOglO bir yazihrn desteqini gerektirir.

•

Ogretmenler teknik bilgileri bgrenirse kendi yazrhrruru da qelistirebilir.

Metinler, ilgili malzeme ve yezthm
•

Akilh tahta kullarurru ile yapilan derste yazrhrn kullanma ile ders kitabi
kullanma arasmda dengenin saqlanarnadrqmdan bahsedirmistir.

•

Kullarulacak

konu

ve

materyallerin

akilh

tahtayla

bgretimi

destekleyecek nitelikte olrnast gerekliligi belirtilrnistir.
•

Geleneksel yaklasrrnla devam eden bir matematik dersine akrlh tahta
ile etkilesirn kazandmlrnah ve her ikisi arasmda denge kurulrnalrdrr.

Smtt ortamlan
•

Her srrutta akilh tahta kurulu olrnah

•

Ders icerisinde strut ybnetimine bnem verilmeli

•

Ogretmen taratmdan bgrenci kullarurru tesvik edilmeli. Akrlh tahta
kullarurrunda tecrObe kazanrnahdrr
Arastirrnada bgrenme yaklasrrru acisindan, biiissei qelisirn icin mevcut

anlayrsa gore yeni bir alternatif ortaya crkrrustrr. Farkh ogretmenler, Iarkh
sekilllerde

ogretim

yapabilme

olanaqma

sahip

olduqu

vurqulanrrustrr.

Egitimde akrlh tahtalan en etkili kullanmak icin ogretmen analizinin gerektigi
aynca ogrencinin akilh tahtaya gOven duyrnasi gerektigi belirtilrnisttr.

Profesyonel qelisirni icln en etkili yaklasim qosteren ogretmenler,
darusrnanlarla cahstrklanru ve egitim materyalleri qelistirileceqi belirtilmistir.
Yaprlan toplantrlarla akrlh tahta kullarurrunda ogretim yaklasrrrunda qelisrneler
qosterrnis, materyal paylasimlan tesvik edilrnis, boylelikle farkll ogretmen
kaynaklanndan tarkh ogrencilerin taydalanmasi saqlanrrustrr,
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Serow ve Callingham
teknolojisinin

(2007), yaptiklan

arastrrrnada, ak1III tahta

Avustralya ilkogretim okulunda buyuk bir oranda kullaruldrqrm

ve son bes y1I icinde buyuk bir qellsirn gosterdigini belirtrnistir. Yapilan
arasnrrnalann

teknolojinin

qellsrnesi

ile

egitimde

yeni

yaklasirnlar

qellstlrilmesinin qerekllliqini ortaya koyduqunu vurqularrustrr. Bu arastrrrnada,
uc;:

ogretmenin

teknoloji

srrutlannda

matematik

dersinde

ak1III

tahta

kullarurruru ile ilgili mesleki rapor ve pedagojik asarnalar ele ahnrrustir.

Arastirmada,

2007 yihnda ogretmenler matematik dersleri akilh tahta

kullanrnalanrun mumkun olacaqi uc;: okul tespit edilrnistir.

Arastirma sonucunda uc ogretmenden sadece bir tanesinin pedagojik
yaklasirnla akilh tahtada dersi i91endigi gorulmu9tur. Matematik dersinde akilh
tahta

kullarurrunda

ogrencilere

isbirlikti

qorevler

verrnis,

matematiksel

torrnuller uretrnelerine ve tartrsrnalanna izin verrnistir. Akilh tahta teknoljisini
kullanan ogrenci merkezli bir matematik dersi qerceklesrnistir. Akilh tahtalann
ogretimde kularulabllmesl icin, bu teknolojiyi kullanan ogretmenlere ihtiyac
oldugu

ve

ogrencilerin

akilh

tahtayi

kullanmaktan

memnun

olduklan

qorulrnustur. Bu bulgu, Moss (2007)'un bulgulanyla tutarh bir bulgudur.

Aynca ogretmenler altyapi ile

ilgili sorunlannda destek verecek bir

birimin olrnadiqrru ve uygulamaya gec;:mek icin zarnarun yetersiz olduqunu
belirtrnisleridir.

Savoie
teknoloji

(2007),

kullanarak

yapt1g1 cahsrnarun amaci
matematik

dersinde

ozel

akrlh tahta yardirruyla
egitime

ihtiyac

duyan

ogrencilerin motivasyonunu artrrrnaktrr. 6zellikle ogrenme engelli ogrencilerin
motivasyon eksikliqi olduqu, akrlh tahta gibi teknolojilerin tarkh ogrenme
tarzlanrun daha etkili olduqu

belirtilrnistir Bunun da motivasyonu artrracaqi

vurqulanrrustrr.

Yapilan cahsrnarun deney grubunu besinci srrutta bulunan ozel egitime
ihtiyac duyan yedi ogrenci

olusturrnustur.

Bu ogrenciler

temel olarak
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matematik kavrarnlanru bgrenme ile rnucadele de bir motivasyon eksikligi

yasryorlardr,

Arastrrrna 3 dbnemde yapilrrustrr:
•

Akill: tahta kullarurru konusunda on bilgi: 21 Agustos - 4 Ekim 2007
45 gun

•

Matematik dersinde bgretmenin akrlh tahtayi kullanrnasi : 25Ekim 14 Ocak 2008 45 gun

•

Ogrencilerin akrlh tahtayi kullanmalan: 15 Ocak - 31 Mart 2008
45 gun

Yapilan

ilk

ankette

bgrencilerin

matematik

kavram

bilgilerine

bakrlrrustrr. Daha sonra matematik dersinde akilh tahta kullarulrrus ve ikinci
anket veriimistir. Son ankette ise bgrenciler akrlh tahta kullanarak bulgular
elde edilrnlstir.

Eide edilen sonuclar akilh tahta kullarurmrun bzel egtime ihtiyac duyan
bgrencilerin matematik dersine kars: motivasyonun artrrdiqrru qostermistir.
Ogrenciler matematik dersinin

daha ilgin9 olduquna dikkat cekrnis ve akrlh

tahta kullarurru ile daha anlasrlrr olduqunu belirtrnistir. Eide edilen bulgulan
Miller Glover & Averis (2005) bulqulariru destekleyecek niteliktedir.

S0nu9 olarak, akrlh tahta ozel egitime ihttyaclan olan bgrencilere
yardrrn etmek icin deqerli bir aractrr sonucuna vanlrrustrr.

Usluel, Mumcu, Demiraslan (2007),
Bilgi

Ve

lletisirn

Teknolojileri:

"Ogrenme-Ogretme

Ogretmenlerin

Entegrasyon

Surecinde
Sureci

Ve

Engelleriyle ilgili Gorusleri" arasnrrnasmda, bgretmenlerin, bilgi ve iletisirn
teknolojileri'nin
kullarumdaki

entegrasyonuna
engelleri

ele

ili~kin gbru~leri kullarum durumlan

ahnrrustrr.

Arastrrrna

uygulanarak, bgretmenlerden gbru~ler ahnrrusnr.

kapsarrunda

ve
anket
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Anket sonuclarrna gore ogretmenlerin basit islerde sirasryla en fazla
internet, e-posta ve kelime lslernci uyqularnalanru kullandiklan;

yonetsel

lslerde kelime islemciler, internet ve hesaplama tablolanru ve ogretimsel
islerde ise egitim yazihrn CD'leri, internet ve kelime islemci uyqularnalanru
kullandiklan
teknolojisinin

gorOlmO§tOr. Yine anket sonuclanna

gore bilgi ve iletisirn

entegrasyonuyla ilgili olarak ogretmenlerin olumlu bir bakrs

acisma sahip olduklan tespit edilrnistir.

Arastrrrna sonucuna gore, ogretmenlerin bilgi ve lletisim teknolojisi'ni
ogrenme - ogretme sOrecine entegrasyonuyla ilgili dururnlanrun.enteqrasyon
sOrecine iliskin bakrs acuan ve bu sOreci engelleyen etmenlerle ile ilgili
gorO§leri ile birlikte ele ahnrnasirun
beraberinde

qetireceqi

daha saqhkh bir deqerlendlrrneyi

dO§OnOlmO§tOr.

<;OnkO

varolan

durumda

ogretmenlerin derslerine bilgi ve lletisirn teknolojisi entegrasyonu konusunda
olumlu

gorO§ icinde olduklan

crkrrustrr. Bu durum

engeller

ama bunu gergekle§tiremedikleri
acismdan

ele ahndrqmda

ortaya

ogretmenlerin

srrutlannda bilgi ve iletisirn teknolojisi bulunmarnasmm hemen pesinden bilgi
eksikliqi

ve

yetersiz

ogretmenlerin

hizrnetici

gogunlugunun

bilgi

egitimleri
ve

engel

iletisirn

olarak

teknolojisi

belirtmeleri,
entegrasyonu

konusunda olumlu gorO§ icinde olmalanna raqrnen neden derslerinde bilgi ve
iletisirn teknolojisi kullanrnadrklanru aciklanrrustrr. Bu konuda yaprlan tum
cahsrnalann bulustuqu ortak noktarun, bilgi ve iletisim teknolojisi'nin ogrenme
ogretme sOrecine etkili entegrasyonu
becerilere

sahip

Ogretmenlerden

olrnalan

derslerinde

kosulu

icin ogretmenlerin
olduqu

gerekli bilgi ve

dikkati

bilgi ve iletislm teknolojisi

gekmektedir.
kullanmayanlar,

kullananlardan fazla olduquna gore, ogretmenlerin aldiklan egitimin ozellikle
de hizmet ici egitimlerin sorqulanmasi gerektigi ileri surulmustur. Aynca, bilgi
ve iletisirn teknolojisi'ni ogrenme - ogretme sOrecinde kullarumlan konusunda
hizmet igi egitim alrrus olan ogretmenlerle hizmet oncesi egitim alrrus olan
ogretmenler arasmda anlarnh bir Iarkhhk bulunrnarrustrr

Preisig (2007),

arastrrmasrnda

matematik

dersinde

ak1III

tahta

kullarurrurun ogrenci pertorrnansi ve motivasyonuna etkilerini arastrrrrustrr.
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Calrsma akrlh tahta kullarurru kesirler ve sayt ili§kileri konusunda ve
ogrencilerin

bilgi

artrrrnak,

daha

Ost

sirada

qelistlrrnek

motivasyonunu artrrrnak kesirli dusunrne becerileri hakkrnda

ve

ogrenci

bilgi edinmek

icin yaprlrrustrr.

Akilh

tahta ve etkinligini deqerlendirrnek icin altrnc:

strut matematik

dersi kesirler ve sayi iliskileri konusu secilmis ve homojen iki ogrenci grubu
olusturmustur.

Olusturulan

gruba

y1I

ic;:erinde ilkbahar

ve

sonbahar

donernlerinde deney uyqulanrrustrr.

Akrlh tahta ile etklleslm

srrasinda kontrol grubundaki

ogrencilere

projeksiyon ile geleneksel sunum yapilrrustrr. Deney grubu ic;:inse gOvenilir
veriler,

degi§kenler,

ic;:erik, aktiviteler

(gibi strut ve oyunlar

sirasmda

kullarulan) Oreterek akrlh tahta kullanrrustrr. Aynca, ogrencilerin basanlanrun
ve rnotivasyonlanrun deqerlendirilrnistir.

Ogrencilerin bilgilerini olcrnek icin 22 c;:oktan sec;:meli akademik basan
testi kullarulrrustrr. Test hazirlarurken
kullanma

analiz,

sentez

dusunrne ve bgrenme yeteneqlni etkin

ve deqertendirrne

becerileri

olarak

Bloom'un

taksonomisi goz bnOne ahnrmstrr.

Eide edilen verilere gore, akilh tahta altrnci siruf bgrencileri arasinda
matematik dersinde ogrenci pertorrnansiru

ve motivasyonunu

artrrdiqm:

gostermi§tir.

Ogrenci pertorrnansrru deqerlendiren

22 maddelik c;:oktan sec;:meli on-

test ve son-test sonuclan akilh tahta kullarulan grubun, kontrol grubuna gore
performanslannda artrs olduqunu qosterrnistir.

Akrll: tahta kullarulan grubta, bgrencinin pertorrnansi % 20, 11 artrrustrr;
Kontrol grubunda ise ogrencilerin pertorrnansi % 11 ,65 bir artrs qostermlstir.

Akademik

ilerleme

puanlanrun

toplam

degerlendirilmesi

Ozerine

onemli bir seviye tarki qozlenmemistir. Ak11i tahta kullanan grup, bahar ve
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sonbahar testinden 6, 19 puan ortalama artis qosterrnis, kontrol grubu 6, 12
puan ortalama artis gostermi~tir.

Gruplar icin ogrenci tutum ve motivasyonu olcrnede 12 soruluk anket
uyqulanrrustrr.

Anketin

buyirk

bir

c;:ogunlugunu kesirlerle

ilgili

sorular

olusturrnus ve rnaternatiqe kars: genel tutumlanna bakrlrmstrr.

Bu sorulara verilen yarutlar bu cahsrnarun hipotezini destekleyecek
sekilde olduqunu belirtrnistir. Akilh tahtarun ogrenci yeteneqini geli~tirdigini
qosterrnistir. Kesir ve say, ili~kileri

konusunda performans ve motivasyon

artrs olduqu qozlemlenrnls, son-test sonuclarina gore aktlh tahta kullanan
grubta daha fazla artis olduqu ortaya crkmisttr.

Ders planlarnasr, grublarda

tarkh ogretmelerin olmasi, srrufm sosyal yapisi gibi. Eger ayru ogretmen
egitim verrnis olsaydi daha guvenilir veriler toplanrrus clabileceqi, ogretim
tarzi ve tarklrlrklann etkisini ortadan kalkacaq: belirtilrnistir.

Miller, Glover ve Averis (2008), akilh tahtalar ile matematik ogretiminin
geli~tirilmesi ile ilgili arastirmasmda ;
1. Keele Oniversitesi taralmdan, akrlh tahtalar konusunda cahsrna
yaprruslar, iki y,I ogretmenler ile birlikte bir cahsrna yurutrnuslerdlr.
2. Calrsmada literatur taramalan yapilrrus, matematik
dcqrudan gozlemlenerek video kayitlan olusturulrnustur.

ogretmenleri

3. Tum ogretmenler arastrrrna ile ilgili kendi acismdan
konulan mesleki geli~im raporuna yazrruslardrr.

onernli olan

4. Videolar incelendiqlnde, akilh tahtayi kullanmada
olmayan

ogretmenlerin,

dusuk duzeyde

sorular

eek fazla deneyimi
sormaya

egilimli

olduklan gorulmu~tur. Bilissel alanda kullarulan Bloom'un taksonomsi
(1956) acisman

baktldrqmda

sadece bilgi, anlama ve uygulama

duzeyinde olduqu, analiz,sentez

ve deqerlendirrne

asarnalan

icin

ogrencilere nrsat verilrnediqi , bunun qerceklesmesi icin de akrlh tahta
kullarurrunda Ost duzey islernler konusunda ogretmenlerin bilgi almasi
gerektigi gorulmu~tur.
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5. Aynca calrsrna icerisinde ogretmenlerin ogretmenlik egitimi yillannda
kazandiq: tecrubeler, matematik meslek geli§imi ak1III tahta ve billssel
qelisirni

Ozerine egitim

kurslan,

Bloom'un

(1956)

blllssel

alan

taksomonisine gore Watson ve Mason (1998) ve Dalton ve Smith
cahsrnalanna gore deqerlendirilrnlstlr.

6. Akilh tahta yazihrruru kullanarak, akih tahtayi derslere entegre ederek
etklleslmli bir hale getirilebilir. Bu yazihrn akrlh tahtayi kullanrnay:
kolaylastrrrrustrr. Depolama yapabilmesi

ve elektronik

kaynaklann

bulunrnasi matematilk dersinde tum ogrencilerin bunlara sahip olmasi
demektir. Ozellikle Swan (2005) matematik materyalleri qellstlrlrllrnesi
konusunda 6nc010k etrnistir.

7. Ogretmenlerin surekli mesleki qellslrn ve ak1III tahta ile matematik
ogretimi qelisimini
olusturulurken
pedaqojik

desteklemek

ogretmenin

olarak

ele

icin bir yapt olusturulacaktrr.

teknolojik

ahnrnah ve

becerileri
akrlh tahta

dikkate

Bu

ahnrnalr,

kullanmalan

icin

ogretmenlere trrsat sunulrnahdrr,

8. Yapilan

bu

cahsmarun

sonuclanna

gore

akilh

tahta

materyal

kullanarak interaktif hale getirilebilir. Bunun gergekle§tirilmesi icin de
ogretmenin

akrlh tahta kullanma becerisini iyi qelisrnesi gerektigi

ortaya konulrnustur.

Ekici

(2008),

ak1III

matematik basanlanna
deneysel

tahta

kullarurrurun

ve tutumlanna

ilkogretim

etkisini arastrrrnak

ogrencilerinin
lcin yapt191

cahsrnada "Geometrik Kavramlar ve Agilar" konusunu ak1III tahta

kullanarak deney grubuna, duz anlatrrnla kontrol grubuna uyqulatrmstir.
Arastrrrna sonucunda elde edilen bulgulara gore deney gurubu ogrencilerinin
ogretim oncesi ve ogretim sonrasi basanlan

arasindaki anlamll bir fark

bulrnustur. Bu anlamhlik ogretim sonrasi basanlan yonundedir. Aynca deney
grubunun

ogretim

oncesi

matematik

on tutumlan

ve ogretim

sonrasi

matematik son tutumlan arasmda anlarnh bir fark olmadrqma karar verilmistir.
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BOLOM Ill

3. YONTEM

Bu bolurnde cahsrnarun deseni ve arastrrrnaya katilan denekler ile
arastrrrnada

kullarulan

ogretim

yararlarulan veri toplama araclan
verilerin cozurnlenrnesi

materyallerinin

haztrlanrnasi

aciklanrrus,

ve deneysel islernin uyqularnast, ulasilan

ve yorumlanmasi ile ilgili bilgi verilrnistir.

3.1 Arasnrrnarun Modeli
Arastrrmada,

on-test

son-test

esit

olmayan

kontrol

gruplu

yan

deneysel desen kullarulrrustrr. Arastrrrnada deney ve kontrol grubunun
secirninde rastgele atama yapilmarrus ve matematik basansi yonunden
gruplann denkligi Ozerinde durulrnustur. Bir bilinmeyenli denklem cozurnunun
ogretiminde,

interaktif

tahta

kullarularak

yapilan

etkilesirnf

egitim

ile

geleneksel ogretim yontemleri karsrlastmlrrustrr.
Bu arastirmada deneysel islern surecinde, geleneksel ogrenme ve

akrlh tahta ile ogrenim goren ogrencilerin akademik basanlanna ve aktlh
tahta ile ogrenim qoren ogrencilerin matematik dersine yonelik tutumlanna
olan etkisi arastrnlrrustrr.
Arasnrmada, geleneksel ogrenme ve akrlh tahta ile ogrenme olmak
uzere iki farkll ogrenme ortarm vardrr. Arastrrmarun baqrrnh degi§kenleri ise
akademik basari, matematik dersine yonelik tuturnlandir.
Ogrencilerin ogrenmeleri Ozerinde etkili olabildiq, bilinen matematik
dersine ait onceki not ortalarnalan arastrrrnarun kontrol degi§keni olarak
secllrnlstir.
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Matematik

dersi

bulundurularak

performans

ogrencilerin

deqerlendirrne

akademik

ilkeleri

basanlan

goz

onunde

ve

degerlendirilmi§

ogrencilere basan notu verilrnistir. Deney grubunda ogrencilerin matematik
dersine olan tutumlan olcrnek rnaksadiyla matematik dersine yonelik tutum
olc;:egi kullarulrrustrr.
Arasnrrnada

kullarulan

deneysel

desenin

simgesel

gorunumu

asaqrdaki gibidir.

Table 2. Ak1lh tahta ile Geleneksel Ogrenme Ortamlarmda Uygulanan
DeneyselDesen
Son-test

On-test
Kontrol
Deney

01:

01

Xgeleneksel

02

X ak1III tahta

03

ogrenme

04

Geleneksel ogrenen gruplar icin yapilan on-test
ile ogrenen gruplar icin yapilan on-test
ogrenen gruplar icin yapilan son-test
ile ogrenen gruplar igin yapilan son-test

62: Akrlh tahta
03: Geleneksel
04: Ak1lh tahta

3.2 Evren ve Orneklem

Bu arastrrrnarun evrenini ortaoqretim 8. sirutlar olusturrnaktadrr.

2008-

2009 egitim ogretim yrlmda 19 Mayis Turk Maarif Koleji'nin 88 srrufmda
ogrenim goren 30 kisilik deney grubu
Turk Maarif Koleji'nin 80 sirutmda

ve ayru egitim ogretim yihnda 19 Mayrs

ogrenim qoren 30 kisilik kontrol gruplan

ile olusturulan 60 ki§i orneklemi olusturup, iki sube cahsrna grubu olarak
secilrnistir.

3.3 Call§ma Gruplarmm Olusturulmasi
Uygulamaya

baslarnadan once, matematik

bilgi seviyeleri birbirine

yakin iki srrunn secimi icln cahsrna yaprlrrustrr. Ogrencilerin bilissel
duyussal

olarak

ogretmenlerinin

yakin

seviyede

olrnasi

icin okul

idaresinin

ve

ve ders

goru§leri ahnrrustrr. Seviyeleri yakin olduqu belirlenen 88

ve

~
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80

srrutlanrun

7.

strut

y1I

sonu

matematik

dersi

not

ortalamalan

karsrlastmlrrustrr. Kontrol grubunda yer alan ogrencilerin akademik basan
durumlan ile deney grubundaki ogrencilerin 7. strut matematik akademik
basan durumlan arasrndaki iliskinin tespiti icin yapilan Mann-Whitney-U testi
sonuclan Tablo-3'de verilrnistir.

Tablo 3. Yedinci Sm1f Vil Sonu Matemetik Basan Notlarma Gore MannWhitney U Testi Sonuc;lan
Srra

Sira

Grup

N

ortalarnasi

Deney

30

33,83

1015

Kontrol

30

27,17

815

Toe,lam1

u

p

350

0,129

Buna gore srrutlar arasrnda ogrencilerle cahsrnaya baslarnadan onceki
basanlan arasmda anlarnh bir fark bulunarnarrustrr (U=350, p>.05). Deney ve
kontrol

qruplannm

qorulrnektedir.

srra

ortalarnalanrun

da

Bu bulgu cahsrna yapilacak

birbirine

yakm

olduqu

iki grubun birbirlerine yakin

seviyede bilgi duzeyine sahip olduqunu qosterrnektedir.

Dolayis: ile iki

grubun istatistiksel acrdan homojen olduklan sonucuna vanlrrustrr.

3.4 Ogrenme Materyali
Arastirma 8. srrut matematik dersi bir bilinmeyenli denklem 9ozumu
konusunda yurutOlmu~tOr.
Arastrrrnada,

bir bilinmeyenli

denklem

cozurnu

konusu

gruplara

belirtilen ogretim teknikleri ile sunulmadan once ogrencilerin konuyla ilgili
sahip olduklan on bilgi duzeylerini olcrnek arnaciyla on-test uyqularnasi
yaprlrmstrr. Eide edilen veriler uzmanlarca hazirlanrrus cevap anahtanna
gore deqertendirtlrnistir (Ek 6). Daha sonra konunun i9erigi kontrol grubunda
geleneksel ogretim yonternleri ve deney grubunda ise akilh tahta kullarularak
5 gun boyunca her gun 1 saat bir bilinmeyenli denklem cozurnu ogretimi
verilrnistir akrlh tahta kullarularak islenen derste;
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•

Ders ogretmeni taratmdan Notebook 9.5 prcqrarrunda hazirlanan bir
bilinmeyenli denklem konusu ve sorulanndan,

•

www.egitim.gov.tr

adresinde akilh tahta kullarurru ic;:in hazirlanan

ogrenme nesnelerinden,
•

Bir bilinmeyenli

denklem

c;:ozOmO icin kullanllan

SimplEquation

proqrarrundan yararlarulrrusttr.

3.4.1 Bir Bilinmeyenli Denklem Ogrenme Nesneleri

Ogrenme nesneleri; Birbirinden baqrrnsiz olarak yapilandmlrrus, tarkh
arnaclar ve baqlarnlarda yeniden kullamlabilen, gOncellenebilir, bir bOtOn
ic;:erigi olusturrnak Ozere birlestirilebilir, tarurnlayrci bilgilerle etiketlenrnis, ag
Ozerinden erisilip

egitsel

arnaclarla

kullarulabilir

olan bilgi parcalandrr

(Cebeci, 2003).

Ogrenme nesnesi bir ders ya da Oniteden daha kucuktur, Genellikle 215 dakika arasmdadir. Acrk bir ogretim stratejisi vardir. Bag1ms1z olarak
saklanabilen ve kullarulabilen bilgilerdir. Etkilesirnlidir. Her ogrenme nesnesi
ogrencinin ic;:erigi okurnasr, dinlemesi, cevap vermesi ve etkileslrne girmesini
saqlarnahdrr (Askar, 2003).

Arastirmada, esitlik ve denklemler ile birinci dereceden bir bilinmeyenli
denklem c;:ozOmO ogrenme nesneleri kullarulmrstrr (Ek 3).
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~ekil 6. Bir Bilinmeyenli Denklem Ogrenme Nesneleri Web
Sayfas1(http://www.egitim.gov.tr)
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3.4.2 SimplEquations proqrarm
SimplEquations proqrarru hicbir programa lhtiyac duymadan baqrmsrz
olarak calisan bir prcqrarndrr.

SimplEquations proqrarru egitim yazrhrnlanrun ahstrrrna ve uygulama
(drill-and-practice)

turune

giren

bir yazrhmdrr.

Ahsnrma

ve

uygulama

yazrlirnlan bilgi ve beceriyi destekleyen, daha once ogrenilen konularla ilgili
uygulama testleri ve egitici oyunlar iceren yazrhrnlardrr (Ahmed, 2003).
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Program,
konulanru

bir

kapsarnaktadrr.

segebilmektedir.

yardirnct

ve

sirasmda

denklemin

bulunan

esitsizlikler

ogrenciler

cozulerek

ogrenme

gugluk

sonucun

seviyesini
yazilrnasrru

denklem cozumundeki

ogrencilerin

calisma

izlemenize

Ogrenci sorulan doqru cevapladikca

3 yildrz toplamasiyla

sorulann

ve

"Timer" dugmesi

Bu ogretmenlerin

olmak icin tasarlanrrustrr.

toplamakta
yrldrzlar

verilen

Programda

qostermektedtr.

denklemler

Uygulama

Program

saqlarnaktadir.
zarnaru

bilinmeyenli

bir madalya

zorluk derecesine

elde etmektedir.

gore degi§mektedir.

yrldrz

Toplanan

Verilen

her yanhs

cevapla ahnan yildrzlar geri ahnrnaktadir.

Ogrenciler
gegmeden

bir

bilinmeyenli

denklem

once "Teach Me" dugmesi

adirn ogrenebilmektedir

cozurnu

ile bir denklemin

ile

ilgili

sorulara

cozurn adrrnlan adrrn

(EK 4).

~ekil 7. SimplEquation Proqrarru Ekram
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3.5 Verilerin Toplanmasi
3.5.1 Akademik Basan Testi
Ogrencilerin deneysel

islem oncesindeki konuyla ilgili bilgi duzeylerlni

olcmek arnaciyla uzmalar taranndan hazrrlanrrus, Kuzey Kibns Milli Egitim ve
Kultur

Bakanlig1 s.srruf

matematik

ogretim

proqrarruna

yer

alan

bir

bilinmeyenli denklem 9ozumu konusunun lceriklerine gore 9 tane acrk uclu
soru qelistirllrnistir (EK 1 ). A91k uclu sorular uzman gorO§Olerine basvurularak
kapsam ge9erliligi test edilrnistir. Eide edilen veriler yine uzmanlar taratmdan
hazrrlanrrus cevap anahtarlan harmanlanarak hazrrlanan cevap anahtanna
gore

degerlendirilmi§tir.

Ogrencilerin

deneysel

islern

sonrasinda

bilgi

duzeylerini olcrnek icin de ayru olcek tekrar kullarulrrustrr.
3.5.2 Matematik Tutum Olc;egi

Ogrencilerin matematik dersine yonelik tutulanru belirlemek icin, Askar
(1986), taratmdan qelistirilen 20 maddeden olusan matematik tutum ol9egi
kullarulrmstrr (EK 2). Bu tutum ol9eginde matematik bilgisi, matematikte
alqilanan basan duzeyini, matematiqin alqilanan yararlanru lceren olumlu ve
olumsuz yarq: bildiren 1 O'u

olumsuz

Tamamen Uygundur, Uygundur,
Degildir

20 madde bulunrnaktadrr. Olcek;

Kararsrzrrn, Uygun Degildir, Hi9 Uygun

seklinde likert tipindedir. Olcek 0,96 Alfa quvenirlik katsayrsrna

sahiptir.

Arastrrrnada, matematik tutum ol9egi akrlh tahta ile ogrenen gruba ontest ve son-test olarak uyqulanrrustrr.
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3.6 Deney Grubunda Yaptlan Uygulama
Bir hafta suren arastrrma suresince 6grenciler her gun

bir ders

saati

olmak uzere toplamda bes saat matematik dersi alrruslardrr.

"Bir Bilinmeyenli Denklem <;ozumu " konusu ders 6gretmeni taranndan 88
srrutma akilh tahta kullarularak verilrnis, 8D simtma ise geleneksel yonternle
verilmistir.

Birinci Ders

•

Ogrencilere ders 6gretmeni tarafmdan bir bilinmeyenli denklem
c;ozumu hakkinda bilgi verildi.

•

Akrlh tahta

yazihrm

olan

Notebook

program,

kullarularak

ogretmen taratmdan onceden hazrrlanan denklemler ve bu
denklemlerin c;ozumu anlatrldr. Notebook program, kullarularak
anlatrlan ders ve cozulen problemler yine notebook icerisinde
kaydedildi (EK 5).

~ekil 8. Notebook yaz1h kullamlarak konunun ders ogretmeni
tarafmdan anlatrlmast
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lkinct Ders
•

Konunun daha iyi anlasrlmasi icin www.eqitim.gov.tr

adresinde bulunan

ogrenme nesnelerinden bir bilinmeyenli denklem aktivitesi ve esitlik ve
denklem

ogrencilere

cozurnunde

kullandmlarak

ogrencilerin

saqland« Ders ogretmeni

akilh

bir

tahtada

bilinmeyenli

denklem

kullananarak

kavramalan

ogrencilere

akilh tahta

bu asarnada

kullarurrunda ycnlendirrne konusunda yardrrnci olrnustur.

~ekil 9. Ogrenme Nesnesinin Ogrencilere Tarutrlmast

~ekil 10;11. Ogrencilerin ak1lh tahtada ogrenme nesnelerini
kullanmasi
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O~iincii Ders

•

Simple Equation prcqrarru kullarularak akilh tahtada denklem cozumleri
yaprldi ve 6grenci motivasyonunu artrrmak icin programda zamana kars:
denklem gozumu oyunu oynandr, Bu oyun 6grencilere verilen denklem
gozumu sorulanru hizh bir sekilde cozrnelerini saqladr.

Dordiincii Ders

•

Ders

6gretmeni

bilinmeyenli,

taranndan

denklem

notebook

gozumu

sorulan

proqrarrunda

hazrrlanan

akrlh tahtada

bir

ogrencilere

cozdurulerek konu pekistirildi.

~ekil 12. Notebook Programmda Bir Bilinmeyenli Denklem Soru

Cozumu

Be§inci Giin

•

Ogrencilere bir bilinmeyenli denklem ile ilgili son-test ve
tutum olgegi uyqulandt.
konusunda goru~ ahndr.

matametik

Ogrencilerden akrlh tahta ile matematik egitimi
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3.7 Kontrol Grubunda Yaptlan Uygulama
Kontrol grubundaki 6grencilere

herhangi bir mOdahale yapilrnarrus,

normal 6gretim proqrarru ic;:erisinde yer alan 6gretim etkinlikleri
6gretmeni

taratmdan

soru-cevap

tekniqinin

aqrrhkh oldugu

dersin

geleneksel

yonternle qerceklestirilrnistir. "Bir Bilinmeyenli Denklem Cczurnu " konusunun
islenisi sOrecinde ders 6gretmeniyle

yapilan

qorusrnelerde

ogretmenin

genelde tahtayi kullandiq: ve bunun dismda herhangi bir yardrrnci arac ve
gerec;: kullanrnadrq: anlasilrrustrr.

3.8 Verilerin Analizi
2007-2008 y1I sonu matematik dersi ortalamalanna

gore belirlenen

deney ve kontrol qruplanrun esit matematik basan dOzeyine sahip olup
olrnadiklanru

qozlemlemek

arnaciyla

parametrik

olmayan

istatistiksel

testlerden Mann-Whitney U testi kullarulrmstrr. Ayru sekilde, arastrrrnaya
katilan 6grencilerin basan testinden (on-test ve

son-test) alrrus olduklan

notlar arasinda anlarnh farkhhk olup olrnadrqrru qozlemlemek arnaciyla yine
parametrik

olmayan

istatistiksel

testlerden

yararlarulrmsnr. istatistiksel cozurnlernelerde

Mann-Whitney

U

testinden

p<0.05 dOzeyinde anlarnhhk

aranrrustir.

Uygulanan on-test ve son-test; 6grencilerin bir bilinmeyenli denklem
c;:6z0m0

konusunda

anahtanna

cevapladiklan

gore deqerlendlrllrnlstlr.

9 acrk uclu soru hazrrlanan cevap
Degerlendirme

100 puan Ozerinden

yapilrrus ve ilk 7 soru icin 10 puan ve son 2 soru icin 15'er puan verilrnistir.

Matematik basan puaruru belirlemek arnaci ile hazrrlanrrus ilk 7
uclu sorunun deqerlendlrilmesi 1 O, 5, 3

acrk

olarak verilrnlstir. 1 O puan tam not

alanlar icin, 5 puan kOc;:Ok islem hatasindan dolayi sonuca varamayanlar icin,
3

puan

soruya

dogru

baslarnrs

fakat

devarruru

getiremeyenler

icin

deqerlendirrnede kullarulrrustrr. Son 2 sorunun degerlendirilmesi ise 15, 10, 5
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olarak verilmlstir.

15 puan tam not alanlar icin, 10 puan kOc;:Ok lslern

hatasmdan delay: sonuca varamayanlar icin, 5 puan soruya doqru baslarnis
fakat devarruru getiremeyenler icin deqerlendirmede kullarulrrustrr.

Akrlh tahta kullanarak

yapilan

matematik

grubuna uygulanan Matematik dersine yonelik

dersinden

sonra, deney

tutumlan ile ilgili verilerin

analizinde ortalama (N), standart sapma(ss) kullamrrustrr. Testin normal
daqrhrn olup olmad191 Kolmogorov-Simirnov testi ile test edilrnistir. Anlarnhhk
deqerl 0,05 den bOyOk olduqundan dolayt istatistiksel acidan 6rneklemdeki
verilerin normal daqrhrnh olduqunu qostermistir. Bu anlamltlrk deqerlerl elde
edilen verilerin parametrik testier ile deqerlendirtlebileceqini

qosterir. Bu

nedenle verilerin c;:6z0mlenmesinde t- testi kullarulrrustrr. On-test ve son-test
arasmda tarkh alma dururnlan p<0.05 anlamuuk seviyesinde test edilrnistir.

Puanlamalar
degerlendirilmi~tir.

yapildrktan

sonra,

veriler

SPSS

17

prcqrarrunda
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BOLOM IV

4. BULGULAR VE YORUMLAR

Bu bolumde arastrrrnarun geleneksel egitimle yapilan matematik dersi
ile aktlh tahta ile yapilan matametik dersi ogreniminin ogrencilerin akademik
basansma

ve ak1III tahta kullanarak matematik egitim alan ogrencilerin

matematik dersine yonelik tutumlanna

iliskin bulgulara ve yorumlara yer

verllmistir.

Alt problemlere baqh olarak elde edilen bulgular

4.1 Gruplann On-test

§LI

sekildedir:

Matematik Akademik Ba~ari Puanlarmm

Degerlendirilmesi
Arastrrrnanm, her iki ogrenme ortarrunda ogrenen (kontrol ve deney)
ogrencilerin uygulamadan once matematik dersine iliskin akademik basanlan
arasmda anlarnh bir farkhhk qosterip gostermedigine

iliskin sorusuna ait

analizler parametrik olmayan olcurnler icln Mann-Whitney-U testi kullarularak
yapilrmstrr. Analize iliskin bulgular Tablo 4'de verilmektedir:

Tablo 4. Gruplarm On-test Matematik Akademik Basan Puanlarmm
Degerlendirilmesi
Srra

Grup

N

Sira
ortalarnasi

Deney

30

28,88

866,50

Kontrol

30

32,12

963,50

Toe,lam1

u

p

401,5

0,432

Tablo 4'de gorOldOgO gibi, matematik dersinde, bir bilinmeyenli denklem
gozOmO ogretimine baslanrnadan once gruplara uygulanan on-testte deney
grubundaki ogrencilerin

on-test sira (rank) ortalamalan 28,88'dir. Deney
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grubundaki ogrencilerin on-test sira (rank) ortalamalan 32, 12'dir. Tablo-4'den
de anlasrldiq: gibi deney grubundaki ogrencilerin on-test notlan ile kontrol
grubundaki

ogrencilerin

on-test

puanlan

Mann-Whitney-U

testi

ile

karsilastmlrrus ve .432 (p» .05) duzeyde anlarnli tarkhhk butunrnam.strr. Bu
bulguya gore deney

grubu ile kontrol grubunun on-testlerindeki

basan

duzeyleri arasinda tarkhhk yoktur.

4.2 Gruplarm Son-test Matematik Akademik Basan Puanlannm
Degerlendirilmesi
Arasnrrnanm, her iki ogrenme ortaminda ogrenen (kontrol ve deney)
ogrencilerin
basanlan

uygulamadan
arasinda

sonra

matematik

dersine

iliskin akademik

anlamh bir tarklihk qosterip gostermedigine

iliskin

sorusuna ait analizler parametrik olmayan olcurnler icin Mann-Whitney-U testi
kullarularak yaprlrmstrr. Analize iliskin bulgular Tabla 5'de verilmektedir:

Tabla 5. Gruplann Son-test Matematik Akademik Ba§an Puanlarmm
Degerlendirilmesi
Sira

Srra

Grup

N

ortalamasi

Deney

30

34,97

1049

Kontrol

30

26,03

781

Toelam1

u

p

316

0,047

Tablo-5'de goruldugu gibi deney grubundaki ogrencilerin son-test sira
(rank) ortalamalan 34,97'dir. Kontrol grubundaki ogrencilerin son-test sira
(rank)

ortalamalan

26,03'dur.

Tablo-5'den

de

anlastldrq:

gibi

deney

grubundaki ogrencilerin son-test notlan ile kontrol grubundaki ogrencilerin
son-test notlan Mann-Whitney-U testi ile karsnastmlrms ve .047 (p-c .05)
duzeyde anlamh Iarkhhk bulunrnustur. Bu bulguya gore aktlh tahta kullanan
deney grubu ile geleneksel egitim yapan

kontrol grubunun son-testlerindeki

basan duzeyleri arasinda deney grubu lehine tarklihk vardrr. Bu tablodan
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elde edilen sonuca gore akilh tahta kullarurru ogrenci basansina olumlu
yonde etki etmektedir.

Bell (2000), yapt191 cahsrnasmda da , matematik dersinde, akilh tahta
kulllarurrurun, geleneksel

egitime

gore onernll bir qelisrne gosterdigini

saptarnrstrr.

Clemens, Moore ve Nelson (2001) yaptiklan arastrrrnada, matematik
dersinde akademik basanyi olcrnek icin on-test ve son-test kontrol grublu
deneysel

desen kullanrrus ve arastrrrnada akrlh tahta kullanan

deney

grubunun son-test sonrasinda akademik basanlarrnda, geleneksel yontern
kullanan kontrol grubuna gore data fazla artis olduqu bulgusunu elde etrnistir.

Bu sonuclar,

bu arastirrnada

elde edilen

bulguyu

destekleyici

yondedir.

4.3 Deney Grubunun On-test - Son-test Matematik Dersine Yoneltk
Tutum Puanlarmm Degerlendirilmesi

Tablo-6'da
ogrencilerinin

arastrrrnarnn,

aktlh

tahta

kullanan

deney

grubu

matematik dersine yonellk on ve son tutum testlerinden

aldiklan puanlara iliskin t-testi sonuclan yer alrnaktadrr.
Tablo 6. Deney Grubunun On-test - Son-test Matematik Dersine Yonellk
Tutum Puanlarmm Degerlendirilmesi
Deney

Stand art

N

Ortalama

On-test

30

57,7667

4,43095

Son-test

30

57,4667

5,42493

Grubu

Sapma

sd

t

29

,230

p

,820

Tablo-6'da deney grubu ogrencilerinin uygulama oncesi ve uygulama
sonrasi uygulanan matematik dersine yonelik t testi sonuclanna bakrldrqmda
p anlarnlrhkdeqeri 0,820 olup 0,05 deqermden buyuk otduqu deney grubunun

81

uygulama

6ncesi

matematik

matematik

dersine

yonelik

tutumlan

dersine

yonelik

tutumlan

arasmda

ile uygulama

anlarnh

sonras:

bir fark olrnadrqma

karar verilmistlr.

Ortalamalara
olrnadrqt

ve

bakildrqmda

matematik

rnaternatiqe

dersine

karsi tutumlannda

yonelik

tutumlannda

bir degi~iklik

kararsiz

olduklan

gozlemlenmi~tir.

Tezer ve Ekizoqlu
dOzeylerine
sonucu

paralel

matematik

(2007), arastrrmalannda,

olan

matematik

dersine

karsi

elde etrnislerdir.

matematik

derste

matematik

anlatrlan

kararsiz

kalmalanna

zaman basansi

yonelik

konulanru

kararsiz

dersine

yonelik

matematik

on tutumlan

bulgusunu

edememeleri

kaldiklan

konulan

sonucunu

kararsrz

anlarnadiklan
anlamada

oluslan

konusunda
gOc;:IOk

c;:ektigi

belirtmislercir.

tahta

kullarurrurun

icin, deney grubunun

ve 6gretim scnrasi

bir fark olrnadrq:
niteliktedir.

tutumlan

akilh

dersini anlama

elde

tutumlannda

anlayip

derste

arastrrrnasrnda

matematik

destekleyici

tutumlannda

dersine

6grencinin

puanlanru

ve tutumu olumsuz etkileneceqini

Ekici(2008),

anlamli

basan

matematik

matematik

elde etmistir.

6grencilerin

6gretim

son tuturnlan
Bu bulgular,

6ncesi

arasmda

arastrrrnayi
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BOLOM V

5. SONUC VE ONERiLER

5.1 Sonuclar
Deney grubuna interaktif tahta kullarularak bir bilinmeyenli denklem
c;ozOmO ve kontrol grubuna da geleneksel yonternle bir bilinmeyenli denklem
c;ozOmO egitimi verllrnistir. Gruplara uygulanan son-testlerde qorulen anlamll
tarkin deney grubu lehine oldugu ortaya crkrmstir. Son-test

puanlanna

bak1ld191 zaman, deney grubunda on-teste gore basan puanlannda
olduqu; fakat bu

artrs

artrsm kontrol grubu icin soylenerneyeceqi gorOlmO§tur.

bzetle denilebilir ki; orta seviyede ve ayru matematik basan dOzeyine sahip
gruplarda,

interaktif tahta ile yapilan

yontemle

yapilan matematik

matematik

ogretiminin

geleneksel

egitimine gore daha etkili olduqu ortaya

crkrrustrr.
Preisig (2007), yapt191 cahsrnada da on-test son-test, kontrol ve deney
grubu kullanrms ve arastrrrna sonucunda akilh tahta kullarulan grubun,
kontrol grubuna gore performanslannda artis olduqunu sonucunu bulrnustur.
Bu sonuc arastrrrnarruzm sonucunu destekleyecek niteliktedir.

Ogrencilerin matematik dersinde akrlh tahta kullanmalan
dersine yonelik tuturnlanru

degi§tirmemi§tir.

matematik

Deney grubunun

uygulama

onces: matematik dersine yonelik tutumlan ve uygulama sonrasi matematik
dersine yonellk tutumlan arasmda anlamll bir fark bulunrnarrustrr.

Ekici(2008),

arasnrrnasmda

da

matematik

dersinde

akrlh

tahta

kullanrnarun ogrencilerin matematik basanlanru artrrdiqiru, ancak matematik
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dersine yonellk tutumlannda

bir tarkhlik olmadiqr sonucuna varrrustir. Bu

sonuc arastrrrnarruzm sonucunu destekleyecek niteliktedir.

5.2 Oneriler

5.2.1 Uygulamaya ili!}kin Oneriler
• Akrll: tahta ile ogretimde, yeni bir teknoloji olduqundan dolayi ogrenci
ve ogretmen taratmdan kullarurru cok yenidir. Ogrenci ve ogretmen
tuturnlanrun degi~mesi lcln daha uzun bir zaman arahqmda uygulama
yaprlmasi onerilmektedir.
• Yapilan uygulamada arastrrrnaci ve ders ogretmeni yarnnda secllecek
ogrenme nesneleri icin ogretim tasanrm uzmaru, konu alaru uzrnaru,
teknik

eleman

uzrnaru

gibi

bircok

uzmandan

olusan

bir

ekip

olusturulmasrrun daha etkili olacaqi dusimulmektedir.
• Kullarulan ogrenme materyali internet temellidir. Ancak ogrencilerin
bilgisayar ve internet erisirnleri strurh olduqu icin bu avantajll durum
yeterince kullarularnarrusnr. Bundan sonraki benzer arastrrrnalarda
internet temelli ogrenme materyaline ders saatleri dismda da daha
fazla erisirn olanaq: saqlarursa ogrencilerin qelistirdikleri

OrOnlerin

kalitesinde artrs olacaq: dO§OnOlmektedir.

5.2.2 Arastmlrnast Gereken Konulara ili!}kin Oneriler
•

KKTC'deki

ogretim

programlan

incetendiqinde,

akrlh

tahta

materyallerine yer verllmernls ve akrlh tahta kullanarak ders anlatmaya
uygun olrnadrq: gorOlmektedir. Akilh tahtarun ogretim programlanna
nasrl entegre edileblleceqi yonunde cahsrnalar yapilmah, konu alaru
uzrnanlan

ile

cahsilarak,

derslere

gore

haztrlanmast yonunde cahsrnalar yaprlrnahdrr.

ogretim

program Ian

84

•

Bu cahsrnada akilh tahta kullarurru 8. strut matematik dersinin bir
bilinmeyenli denklem konusuyla ilgili yapilrrus ve basanlanna olumlu
sonuc ahnrrustrr, Bundan sonraki cahsrnalarda diger konularda veya
tarkh derslerde arastmlarak bu yontemin hangi konularda etkili oldugu
ve hangi konularda etkili olrnadrq: tespit edilmelidir.

•

Uygulama sonras: matematik
olmadiqr

tespit edilrnistir.

dersine yonelik tutumda bir tarklihk

Tutumun

neden degi~medigi

ve nasil

artrnlabileceqi uzerine yapilacak bir arasnrrna akrlh tahta kullarnrrum
daha etkili kilacaktrr.
•

Akill: tahta kullarurru ile yapilacak 6gretimde 6gretmen ihtiyaclanru
tespit edecek bir cahsrna ile, 6gretmenlere uygun bir hizrnetici egitim
program I hazi rlanabilecektir.

5.2.3 Okullara Vonelik Oneriler

•

Ogretmenler ders lcerlslnde 6grenciyi daha aktif hale getiren, akrlh
tahta

kullanmalan

konusunda

tesvik

edilmeli

ve

egitim

alrnas:

saqlanrnahdrr.

•

Ogrencilerin derse kars: basansrru ve motivasyonunu artrran akrlh
tahta kullarurru saqlanrnah, gerekli donarurn srrutlara kurulrnahdrr.

•

Ozel Egitim, Olkemizde uzerinde cahsilan yeni bir alandir. Yurtdismda
yapilan

arastrrmalara

bakrldiqmda

ak1III tahta

kullarurrurun, 6zel

egitime ihtiyac duyan cocuklar Ozerinde olumlu yonde etkili olduqu
qorulrnektedir.

Olkemizde

ak1III

tahta

kullarurrun,

6zel

egitimde

kullanrrru konusunda yapilacak arastrrrnalar, ozel egitime ihtiyac duyan
6grencilere katkrsrru ortaya koyabilecektir.
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•

Bircok okulda akrlh tahta mevcut olmasma raqrnen aktif olarak eek
fazla kullamlrnarnaktadrr. Ogretmen ve 6grencilerin akrlh tahtayi daha
etkin kullarulabllrnesl igin akilh tahta kullarurru uyqularnah egitim olarak
verilmelidir.

• Akilh tahtada kullarulacak materyal qelisirni icin ceslth alanlardan
uzmanlardan olusan bir arastrrrna qellstirrne (ar-ge) birimi kurulrnahdrr.

5.2.4 Ogretmenlere Yonelik Oneriler

•

Ogretmenler matematik dersini anlatirken, 6grencinin ilgi ve dikkatini
cekecek ortamlar yaratmali, kestetmeslni saqlamasi icin geleneksel
y6ntemlerden tarkh ortamlar yaratrnahdrr.

•

Ogretmenlerin

ak1III tahta

saqlanrnahdrr.

Derste

yaprlrnahdrr.

ile ders anlatmada

kullarulacak

materyaller

donarurnh olmasi
icin

on

hazrrhk
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EK 1: Matematik Baian Testi

Bir Bilinmeyenli Denk/em Coziimii ile ilgili Sorular
1- A1ag1daki sorularm denklem c;ozum kurnelerlnl bulunuz.
a- 2x+5=17

b- 5(2x-3)=6x-3(2-x)

2- A1a91daki sorularm denklem cozum kumelerlnl

3b

a- 6- -

b-

3-

bulunuz.

= -b2

4

3-2r
--+
5

3r-2

--=2

r-6

10

A1ag1daki sorularm denklem c;ozum kurnelerlnl bulunuz.
12

9

Y

6

a--=1

2

4

a

3

2a

b----=3

1

c--+-=O
k+l
k-1
4- A1a91daki sorularm denklem cozum kurnelerlnl bulunuz.
1

a- - . (2x - 3) = 4
3x

1
b- x. ( -X1 + 3 ) - x. (-X1 + -)
= 2
2X
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EK 2: Matematik Tutum Ol~egi

Ogrencilerin Matematik Dersine Yonellk Tutumlari
Tutum Maddeleri

1. Matematik sevdigim bir
derstir.
2. Matematik dersine girerken
biiyiik bir sikmti duyanm.
3. Matematik dersi olmasa
ogrencilik hayati daha
zevkli olur.
4. Arkadaslanmla matematik
tartismaktan zevk ahnm.
5. Matematige aynlan ders
saatlerinin fazla olmasmi
dilerim.
6. Matematik dersi cahsirken
camm sikihr.
7. Matematik dersi benim icin
bir angaryadir.
8. Matematikten hoslanmm,
9. Matematik dersinde zaman
gecmek bilmez.
10. Matematik dersi
smavmdan cekinirim.
11. Matematik benim icin ilgi
cekicidir.
12. Matematik, biitiin dersler
icinde en korktugum
derstir.
13. Yillarca matematik okusam
bikmam.
14. Diger derslere gore
maternatigi daha 90k
severek calismm.
15. Matematik dersi beni
huzursuz eder.
16. Matematik beni iirkiitiir.
17. Matematik dersi eglenceli
bir derstir.
18. Matematik dersinde nese
duyanm
19. Derslerin icinde en
sevimsiz matematiktir.
20. Cahsma zamammm cogunu
maternatige ayirmak isterim.

Tamamen
uygundur

Uygundur

Kararsrzim

Uy gun
Degildir

Hie Uygun
Degildir
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EK 3 : Ei;;itlik ve Denklem Ogrenme Nesnesi

~Yeni

Soru

102

Bir Bilinyenli Denklem Cozumu Ogrenme Nesnesi

7x+134(x-6)•

2(x_.)~x+5)

•

3x+6•2(x+1)-2

15

I

6-2x-111+x

-U

I

3(x+1)• 2(x-3)

I

I

3(x-2t+12• x+10

ft

2x-2(2x-1t+3 • 5 l6x-20 • 28-3(3x..4)

I 5(x-1)•3(x+1)
5(x-1) • 5-3(x-2)

-3(x+1)-2•4
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EK 4: SimplEquation Program,. Bir Bilinmeyli Denklem <;ozumu
Ogrenimi

StmplEquations

·---·,--~~-··---··J

·""'--"'----~----

Simple Equations
The following Is an example of a slmple equation: x + 2 • 5.
The unknown is x. To solve the equation Is to find the value ofx.
An equation can be compared to a balance. The Items on the left are balanced by the
Items on the right.
Solve the equation by removing 'weights' until x on the left is balanced by 'weights' on
the right. Click on a 'weight' to move it

[I][I]~[I][I]

~~[I]

I\

Pleaseclick on a 'Weight'to move it.

L¢.i!iieJ~
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EK 5: Notebook Yazmrnmda Hazrrlanan Ders

BIR BILINMEYENLI RASYONEL

Denklemleri 9i:izerken uygulanacak

kurallar:

• x,y,z E R ve z * 0 olmak
uzere:
• x=y ise x+z=y+z (toplama
bzelligi)
• x=y ise x.z=y.z (c;arpma
bzelligi)
• x=y ise x:z=y:z (bolrne
bzelligi)
• c;arpma lslernlnin toplama
ve cikarrna islernleri uzerme
daqrlma ozelligi

2a+5=13 ifadesinde a nedir?
2a+5 =13
2a=13 - 5
2a=8
a=_§_ ise a=4 tur

2

3(x-4 )= 18 ifadesinde "x" kaca esittir?
3x-12=18
3x=18+12
3x=30
x=30 ise x=10 dur.

-3

105

EK 6: Matematik Basan Testi Cevap Anahtan

Bir bilinmeyenli

dcnklem ,;oziimii ile ilgili sorular

I - Asagidaki sorulann denkIem cozum kurnelerini buJunuz. (IO+ 10)
a- 2x+5=-17
,}..:)C..~-1:}-5

'T

~

)(. ""-.:1.2-

~

b- 5(2x-3)=6x+3(2-x)

"2.b-,'.l..b-:c -~'-\

b,.,-~~

3 - 2r
3r - 2
b- --+~-=-5
2

r+6
10

3- Asagrdaki denklemlerin cozurn kumelerini bulunuz. ( \0-\- 10

12
a-

9

yX6

+lo)
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?;,k -

3
I
c- -----=0
k+l
k-1

~11.-3-,-1::'..--!

'v._-:.

4- Asagidaki denklemlerin yiiziim kumelerini bulunuz.
I
a- -.(2x-3)=4
3x
;:2.)(.-S. ;;::._.
'J,')(. /;..~

/:J..:1:,- ~

':a

-

\;lx
,/:..'

_,,

1.Jlf

~, ~ .-?)

b- x.(-+
2x

-

)('

',

3)-i.(-+-)
=2
x 2x
I

1

-r-3x-i . ..L - b-:::.;}..

,;i..x
i

i

+3x-i-

x
. .i ~
I

0

b"'~
)(
2-

_o

-(_ic.-t)Lu..+.) /

\....., -3:::c~

:.::c

:l.,1,t.-l.;==O

/

(11.,,.,)

IL,.1)

~r'.--- i

cf-..?'
I

'l..
.
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