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Öz
Bu araştırmada, ters yüz öğrenme modelinin biyoloji konularını öğrenmedeki etkisi,
mitokondri ve kloroplast organelleri üzerinden incelenmiştir. Araştırmanın çalışma
grubunu, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ortaöğretim 9. sınıfa devam eden ve
amaçlı örneklem yöntemine göre seçilmiş 68 öğrenci oluşturmaktadır. Bu
araştırmada kontrol gruplu son test deneysel desen yöntemi kullanılmıştır. Çalışma
grubunu, akademik başarıları birbirine yakın olarak seçilen 34 kontrol ve 34 deney
grubu öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın deney grubu olarak seçilen öğrenciler
için Mitokondri ve Kloroplast konuları ile ilgili ders videoları hazırlanmış, hazırlanan
videolar açık kaynak olarak Youtube platformunda araştırmacı tarafından açılan
kanala yüklenmiştir. Sınıf dışı ortamda öğrenciler bu videoları izlemiş, sınıfta ise
konuyla ilgili istasyon tekniği uygulanmıştır. Kontrol grubundaki öğrencilere ise
konular mevcut biyoloji dersi öğretim programındaki şekliyle geleneksel öğretim
yöntemleriyle işlenmiştir. Araştırma toplam 2 hafta sürmüştür. Araştırma verileri,
araştırmacı

tarafından

hazırlanan

açık

uçlu

2’şer

sorudan

oluşan

yarı

yapılandırılmış 2 form ile toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yapılarak
değerlendirilmiştir. Kategoriler, 2 alan uzmanının görüşü alınarak oluşturulmuştur.
Veri analizinde MAXQDA 2020 programı kullanılmıştır. Sonuç olarak, ters yüz
öğrenme modelinin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin mitokondri ve
kloroplast ile ilgili verdikleri doğru cevapların sayısının, geleneksel öğretim
yönteminin uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerden daha fazla olduğu
görülmüştür. Bu araştırma sonuçları, ters yüz öğrenme modelinin biyoloji konularını
öğrenmede etkili olabileceğini gösterir niteliktedir.

Anahtar sözcükler: ters yüz öğrenme modeli, ters yüz sınıf modeli, yapılandırmacı
yaklaşım, biyoloji öğretimi, mitokondri, kloroplast

ii

Abstract
This study analyses the effects of the flipped learning model on learning the subjects
of biology through mitochondria and chloroplast organelles. The study groups were
composed of students who were the 9th graders in the 2019-2020 academic year
and chosen according to the purposeful sampling method. The posttest-only control
group design was used in the study. A control group of 34 students with similar
academic achievement and an experimental group of 34 students constituted the
study group. Video lessons about mitochondria and chloroplast were prepared for
the experimental group and they were uploaded onto the researcher's YouTube
channel. The videos were watched at home in lieu of lectures in the classroom and
the “stations technique” was used in the classroom environment. The control group,
on the other hand, were taught the subjects in traditional methods as available in
the biology curriculum. The study lasted two weeks. The study data were collected
with two forms of four semi-structured open-ended questions prepared by the
researcher. The collected data were then put to content analysis. Categories were
distinguished by obtaining two experts’ views. MAXQDA 2020 was used in the
analysis of the data. As a result, it was found that the number of correct answers
about the subjects by the experimental group students- with whom the flipped
learning model was used- was greater than the answers given by the control group
students. The results obtained in this study indicated that the flipped learning model
could be effective in learning the subjects of biology.

Keywords: flipped learning model, flipped classroom model, constructivist
approach, biology teaching, mitochondria, chloroplast
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Bölüm 1
Giriş
Eğitim, insanlık tarihinin var olmasıyla başlayarak günümüze kadar hızla
gelişmiştir (Güneş, 2014). Eğitimin gelişmesi ile birlikte eğitimin tanımında da
değişimler olmuş, birçok ünlü düşünür eğitimin tanımını yapmıştır. Eflatun, eğitimi
insanı olgunlaştıran en iyi yol olarak; Aristo, insana ahlaki davranışlar kazandırma
sanatı olarak; Kant, insanın doğuştan getirdiği bütün kabiliyetleri geliştirme yolu
olarak; Durkheim, sosyal olmayan nesli sosyalleştirmek olarak; Rousseau, çocukları
yetiştirme ve insan yapma sanatı olarak; Farabi ise bedenen sağlam, yüksek
kavrayışlı, güzel konuşmasını bilen, yeme içme ve maddi zevklerde aşırılığa
kaçmayan, adaletli olan… bir vatandaş yetiştirme süreci olarak tanımlamıştır
(Özmen ve Ekiz, 2013). Eğitim Bilimleri Sözlüğü’nde de eğitimin çeşitli tanımları
yapılmıştır. Bu tanımlamalara birkaç örnek vermek gerekirse; amaçları önceden
saptanmış ve insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı
etkiler dizisi; belli bir konuda, bilgi ya da bilim dalında yetiştirme ve geliştirme
şeklindedir (TDK,1974). Tezcan (1985)’a göre eğitimin tanımlanmasındaki
çeşitlenmeler, eğitimcilerin eğitimin tanımını yaparken farklı amaçları esas
almalarından kaynaklanmaktadır. Örneğin kültürel amacı ön plana çıkaran
eğitimciler, eğitimi kasıtlı kültürlenme süreci olarak; psikolojik amacı ön plana
çıkaran eğitimciler, eğitimi bireyde davranış değiştirme süreci olarak; felsefi bakış
açısını ön plana çıkaran eğitimciler ise eğitimi eleştirel bir süreç olarak
tanımlamışlardır. Eğitim ile ilgili en çok kabul gören ve kapsamlı tanımı ise, eğitimi
bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istendik değişme
meydana getirme süreci olarak tanımlayan Ertürk yapmıştır (Ertürk, 1975). Tüm bu
tanımlamalar göz önünde bulundurulduğunda eğitimin üç sacayağı olduğu
söylenebilir. Bunlar: yaşantı ürünü olması, kasıtlı yapılması, istendik (olumlu)
davranışlar

kazandırmasıdır.

Ancak

tanımlamalarda

üzerinde

çok

fazla

durulmamasına rağmen eğitimciler, eğitimin üç temel özelliği daha olduğu
konusunda görüş birliğindedirler. Bunlar: eğitimin uzun soluklu bir süreç olması,
uzun bir süreç olması sebebiyle pahalı olması, geriye dönüşünün imkânsız
olmasıdır (Arslan, 2009). Eğitim süreçleri Şekil 1’de gösterilmiştir.
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İstendik
Davranışlar
Kazandırması
Kasıtlı
Olması

Yaşantı
Ürünü
Olması

Eğitimin
Uzun
Soluklu
Olması
Pahalı
Olması

EĞİTİM
SÜRECİ

Geriye
Dönüşünün
Olmaması

Şekil 1. Eğitim sürecinin özellikleri
Eğitim ile ilgili söylenebilecek hemen hemen bütün tanımlardaki ortak ifade
“eğitimin bir süreç” oluşudur (Arslan, 2009). Eğitim sürecinin en verimli şekilde
ilerleyebilmesi için çağın getirdiği imkânlardan faydalanmak elbette akıllıca
olacaktır. 21. Yüzyılın bize sunduğu en büyük imkân da hiç şüphesiz teknolojidir.
Teknoloji kısaca, bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç,
gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi şeklinde
tanımlanabilir (TDK, 2020). İnsanlık, gün geçtikçe teknolojinin getirmiş olduğu
sonuçlardan daha fazla etkilenmekte ve teknolojiden daha fazla yararlanmaktadır.
Teknoloji, insanların yaşama biçimlerine ve kazanımlara yön veren bir nitelik
almaktadır. Dünyamız teknoloji sayesinde sürekli ilerlemekte ve değişim
geçirmektedir (Çankaya, 2013). Teknolojide meydana gelen bu değişimlerin dışında
kalmak ve bu değişimlerden etkilenmemek içinde bulunduğumuz 21. yy’de mümkün
görülmemektedir. Teknolojiden uzak kalmak şöyle dursun artık teknoloji her
birimizin cebine sığabilecek boyuta gelmiştir. Teknolojinin bu denli yaygınlaşması
onu birçok alanda kullanılabilir hale getirmiştir. İlk ortaya çıktığında sanayi alanında
kullanılan teknoloji, günümüzde sağlıktan edebiyata, sanattan politikaya kadar her
alanda hayatımızı etkilemektedir (Odabaşı, 2010). Böylesine yaygın kullanılan ve
bilim ile paralel yönde büyüyen teknoloji, dünya kaynaklarının paylaşılmasında,
toplumun refahının yükselebilmesinde belirleyici rol üstlenmektedir (TÜBİTAK,
2020). Tüm bunlar ışığında bilimi besleyen teknolojik gelişmelerin, “eğitim” alanını
etkilememesi düşünülemez.
“Eğitim teknolojiden nasıl etkilenmiştir?” Sorusunu sorduğumuzda ise
karşımıza “Eğitim Teknolojisi” kavramı çıkar. 1977 yılında yayınlanan “Educational
Technology: Definition of Glossary of Terms” adlı kitapta eğitim teknolojisi kavramı;
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problemleri analiz eden, bu problemlerin çözümlerine dair bulguları, uygulamaları,
değerlendirmeleri ve problemi çözme sürecinde ihtiyaç duyulan insanları, fikirleri,
ekipmanları içeren, insanın öğrenmesindeki tüm yönleri içine alan bütüncül ve
karmaşık bir süreç olarak tanımlanmıştır (AECT, 1977). Alkan (2005)’da teknolojiyi,
yapılan bu tanımı destekler nitelikte, eğitimin daha etken, verimli, sistemli ve bilinçli
olarak kullanılabilmesine yardımcı bir araç olarak tanımlamıştır. Bu tanımdan yola
çıkılarak eğitimi akan bir trafiğe benzettiğimizde, teknoloji bu trafiğin daha düzenli
akmasını sağlayan trafik ışıklarına benzetilebilir. Nasıl ki trafik ışıklarının
konumlarının, yanıp sönme zaman ve aralıklarının belirlenmesinde yol durumu, araç
sayısı gibi faktörler etkiliyse eğitimde teknolojinin kullanılmasında da okulların
durumu, öğrenci sayısı, öğrenci düzeyleri, öğrenci ihtiyaçları vb. etkili olmaktadır.
Dolayısıyla eğitim teknolojilerinin kullanılmasında verilerin analiz edilmesi ve bu
analizler sonucunda ihtiyaca en uygun olan teknolojinin kullanılması gerekir. Alkan
(1984) eğitim teknolojisinin bu yönü itibariyle “eğitimde teknoloji” ve “sistemler
analizi” kavramlarını da kapsadığını belirtmektedir.
Eğitime teknolojiyi entegre etme elbette öğretimden bağımsız düşünülemez.
Bu nedenle eğitimde teknoloji uygulamaları; öğretme sürecini tasarlama, geliştirme,
uygulama ve değerlendirme gibi öğretimin her aşamasında kullanılabilmelidir. Bu
yapıldığı takdirde öğretim sürecinde bütünlük yakalanabilir (Alkan, 2019). Eğitim
teknolojilerinden istenen verimin alınmasında, bu teknolojilerin herkese eşit bir
şekilde ulaştırılabilmesi de etkilidir. Teknolojinin getirdiği imkânlardan eşit bir
biçimde yararlanılabilmesi ile öğrenme-öğretme ortamını iyileştirmek, verilen
eğitimin kalitesini yükseltmek ve eğitim hizmetlerinin kapsamını genişletmek
mümkün olacaktır (Yüksel, 2003).
Eğitim teknolojilerine her öğrencinin eşit bir şekilde ulaştırılabilmesi için
ülkemizde de araştırmalar yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı 2010 yılında FATİH
projesini başlatarak eğitimde teknolojinin kullanılabilmesi adına büyük bir adım
atmıştır. Söz konusu projenin hedefi; öğrencilerin birden çok duyu organının
kullanımına olanak vererek öğrenmelerini kalıcı hale getirmektir. Bu hedefin
gerçekleşmesinde bilişim teknolojilerinin işlevsel yönünden yararlanılmaktadır. Bu
proje oluşturulurken; eğitimde verimliliğin ve ölçülebilirliğin sağlanması, fırsat
eşitliğinin yakalanması, eğitimin erişilebilir ve kaliteli olması esas alınmıştır (FATİH
Projesi, 2020). Ayrıca MEB, çağın gereklerine göre düzenlediği öğretim
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programlarını bilişim teknolojilerinin kullanılması doğrultusunda hazırlamaktadır
(MEB Müfredat, 2020). Hazırlanan bu öğretim programları, FATİH projesinin
işlevselliğini arttırmaktadır. Böylece bilişimin, eğitim ile entegresi büyük ölçüde
sağlanmaktadır.
Tüm bu sürecin sağlıklı işleyebilmesi adına öğretmenlerin bilişim teknolojileri
konusunda eğitilmesi oldukça önemlidir. Aksi takdirde sistemin amaçlarının
gerçekleşebilmesi mümkün olmayacak, istenilen olumlu dönütler alınamayacaktır.
Böyle bir sorunla karşılaşmamak ve eğitimde teknolojinin kullanılabilirliğini
arttırabilmek amacıyla MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
hizmet içi eğitim kapsamında, FATİH Projesi- BT'nin ve İnternetin Bilinçli ve Güvenli
Kullanımı, FATİH Projesi etkileşimli sınıf yönetimi, temel seviye siber güvenlik
eğitimi, ileri seviye siber güvenlik eğitimi, STEM Eğitici Eğitimi vb. kursları tüm
öğretmenlere ücretsiz olarak sunmaktadır. Bu kurslar yılın belli dönemlerinde tekrar
edilerek tüm öğretmenlerin bu kurslardan istifade etmesi amaçlanmaktadır (MEB,
2020). MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından
yürütülen, ulusal ve uluslararası proje yapımına olanak veren eTwinning
platformunda açık kaynak olarak sunulan Web 2.0 araçları, Eğitimde Mobil
Uygulamalar, İşbirlikçi Web araçları gibi ücretsiz eğitimler ile öğretmenlere,
öğretimin birçok aşamasında teknolojiyi nasıl kullanabilecekleri anlatılmaktadır.
Eğitim-öğretim faaliyetlerinin normal seyrinde ilerleyebildiği dünya düzeninde
bile eğitimde teknoloji kullanımının önemi yadsınamazken, 2020 yılında tüm
dünyanın mücadele etmek durumunda kaldığı, Çin’de başlayan Covid-19 ya da
daha bilinen adıyla koronavirüs kaynaklı salgın sürecinde, eğitimde teknoloji
kullanımı seçenek olmaktan çıkmış ve zorunluluk haline gelmiştir. Bu yeni dünya
düzeninde, eğitim teknolojisi altyapısı olan ülkeler sürece daha hızlı uyum
sağlamışlardır. Ülkemizde de ilk Covid-19 vakasının görülmesi ile birlikte diğer
alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da adaptasyon süreci başlamıştır. NTV’nin
haberine göre, öğrencilerin bu süreci verimli bir biçimde geçirmesi için
harmanlanmış eğitim modelinin çeşitlerinden biri olan ters yüz öğrenme modelinin,
MEB’in salgın dönemine yönelik çözüm stratejileri arasında ilk sırada yer aldığı
belirtilmektedir (NTV, 2020).
Ters yüz öğrenme (TYÖ) modelini kısaca tanımlamak gerekirse; okul ile evin
yer değiştirmesi denilebilir. Okulda yapılan konu anlatım faaliyetleri evde, eve
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verilen ödevlerin ise öğretmenin rehberliğinde okulda yapılması ilkesine dayanır.
Yapılan bu araştırmada ise TYÖ modelinin, biyoloji öğretimine olan etkisi
araştırılacaktır.
Problem Durumu
Gerek Türkiye’de gerekse yurtdışında TYÖ modelinin ortaöğretim biyoloji
dersinde kullanılması ile ilgili yapılan araştırmalar ya üniversite düzeyinde tutulmuş
(Barral, Ardi-Pastores, ve Simmons, 2018; Kong, Li, Su, ve Zhuang, 2020; Lax,
Morris, ve Kolber, 2017; Moravec, Williams, Aguilar-Roca ve O’Dowd, 2010) ya fen
bilgisi kapsamında değerlendirilmiş (Çakır, 2017; Yurtlu 2018) ya da bu modelin
biyoloji alanında da kullanılabilirliği tavsiyesinde (Çakır ve Yaman, 2018)
bulunmakla yetinmiştir. Bu konu ile ilgili ortaöğretim biyoloji öğretimi üzerinde
yapılan araştırma sayısı oldukça azdır (Gariou-Papalexiou ve ark., 2017;
Saracaloğlu ve Çetin, 2018). Dolayısıyla elimizde, TYÖ modelinin ortaöğretim
düzeyindeki biyoloji öğretimine ilişkin etkilerine dair çok az veri bulunmaktadır.
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu araştırmada TYÖ modelinin biyoloji konularını öğrenmeye olan etkisini,
mitokondri ve kloroplast organelleri üzerinden araştırmak amaçlanmıştır. Ülkeler
salgın hastalıklar süreci ile birlikte eğitim modellerini revize etmek durumunda
kalmışlardır. Ülkemizde de hem uzaktan hem de yüz yüze eğitimi içeren
harmanlanmış bir eğitim modeline geçilmesi kararlaştırılmıştır. Bu modelin
çeşitlerinden biri de TYÖ modelidir. Dolayısıyla TYÖ modelinin öğrencilerin biyoloji
konularını öğrenmeye olan etkisinin bilinmesi atılacak adımların daha bilinçli,
alınacak sonuçların da daha verimli olabilmesini sağlayacaktır. Yurtiçi ve
yurtdışında TYÖ modelinin ortaöğretim biyoloji eğitimi alanında uygulanmasının
biyoloji konularını öğrenmeye olan etkisine dair literatür taraması yapıldığında bu
alanda ciddi bir boşluk olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan bu araştırma, alandaki bu
boşluğu doldurması bakımından önemli görülmektedir.
Araştırma Problemi
Ters yüz öğrenme modelinin biyoloji konularını öğrenmeye etkisi var mıdır?
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Alt problemler.
1. Ters yüz öğrenme modelinin ortaöğretim 9.sınıf düzeyindeki öğrencilerin,
biyoloji dersi hücre ünitesindeki mitokondri konusunu öğrenmeye etkisi
var mıdır?
2. Ters yüz öğrenme modelinin ortaöğretim 9.sınıf düzeyindeki öğrencilerin,
biyoloji dersi hücre ünitesindeki kloroplast konusunu öğrenmeye etkisi var
mıdır?
Sayıltılar
1. Araştırmaya katılan öğrencilerin formdaki soruları cevaplarken birbirleriyle
etkileşim içinde olmaları engellenmiştir.
2. Araştırmaya katılan öğrenciler mitokondri ve kloroplast organeli ile ilgili
ortaokuldan edindikleri sınırlı ve aynı düzeydeki önbilgiye sahiplerdir.
Sınırlılıklar
Ölçme materyalleri, sadece araştırmada kullanılan ölçme araçlarıyla sınırlı
tutulmuştur.
Araştırma sürecinde seçilen çalışma grubu, Batman ilinde bulunan bir
Anadolu lisesindeki 9. sınıf düzeyinde 68 öğrenci ile sınırlı tutulmuştur.
Tanımlar
Yapılandırmacı eğitim. Öğrencilerin birden çok duyu organına hitap ederek
daha kalıcı bir öğrenmenin gerçekleşmesini amaçlayan, öğrencileri öğrenme
sürecine dahil eden, dahil etmek ile kalmayıp öğrenciyi öğrenme sürecinin tam
merkezine yerleştiren, öğretmeni ise öğrencinin bu öğrenme sürecine rehber yapan
yaklaşımdır.
Geleneksel öğretim yöntemi. Klasik bir öğretim yöntemidir. Bu yöntemde
öğrenci okulda öğretmen tarafından (genelde kendi öğrenme sürecine dahil
olmadan) anlatılan konuyu dinler. Evde de anlatılan konu ile ilgili etkinlik ve
ödevlerini yapar. Öğretmen, öğretim sürecindeki ana karakterdir. Öğrenci, kendi
öğrenme sürecinde, genelde edilgen konumdadır.
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Harmanlanmış (hibrit) öğrenme modeli. Yüz yüze ve uzaktan eğitimin
birleştirilmiş halidir denilebilir. Öğrencilere dersler sadece uzaktan eğitim ile
verildiğinde öğrencilerin öğrenme davranışlarını tam olarak kazanamadıkları
gözlendiği için uzaktan eğitimin örgün eğitim ile harmanlanması sonucunda
oluşmuştur.
Ters yüz öğrenme (TYÖ) modeli. Geleneksel öğretim modelinin aksine
öğrencilerin ders konularını evde videolarla izleyerek öğrendiği, ev ödevi olarak
verilen ödevlerin ve etkinliklerin ise sınıfta yapıldığı bir öğrenme olarak
tanımlanabilir. Alışılagelmişin aksine evde yapılan çalışmalar ve okulda yapılan
çalışmalar ters yüz edildiği için bu ad verilmiştir. TYÖ modelinde öğrenci, kendi
öğrenme sorumluluğunu, zaman planlamasını da yaparak kendi üstlenir. Öğretmen
rehber görevindedir.
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Bölüm 2
Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar
Bu bölümde “Harmanlanmış öğrenme”, “TYÖ modelinin ortaya çıkışı ve
gelişimi”, “TYÖ modeli nedir?” ve “TYÖ modeli ile ilgili araştırmaların sonuçları”
başlıkları yer almaktadır.
Harmanlanmış Öğrenme
Öğretim, geçmişten günümüze kadar birçok farklı öğrenme ilke, yöntem,
model ve strateji ile desteklenmeye çalışılmıştır. Bunlardan davranışçı, bilişsel,
sosyal-bilişsel ve düşünme temelli öğrenme modelleri köklü öğrenme modelleridir.
Günümüzde çağın getirdiği imkânlar, değişen ihtiyaçlar, yapılan araştırmalar ve
teknolojik gelişmeler bu modellere yenilerinin eklenmesini gerekli kılmıştır. Yeni
öğrenme-öğretim yaklaşımlarından bazıları; öykü tabanlı, probleme dayalı, proje
tabanlı, senaryo tabanlı ve harmanlanmış öğrenme şeklindedir (Budak, 2016). Bu
yeni öğrenme yaklaşımlarından harmanlanmış öğrenme; karma öğrenme, hibrid
öğrenme, karışık öğrenme ya da melez öğrenme olarak da adlandırılmaktadır
(Pesen ve Oral, 2016). Colis ve Moonen (2001) harmanlanmış öğrenmeyi
geleneksel yüz yüze ve çevrim-içi öğrenmenin melezi, Driscoll (2002) öğretimlerin
birleştirilmesi, Garrison ve Kanuka (2004) yüz yüze eğitim ve çevrimiçi öğrenme,
Graham (2006) yüz yüze öğretimin bilgisayar aracılığıyla birleşimi şeklinde
tanımlamışlardır. Harmanlanmış öğrenme ile ilgili yapılan bu tanımlardaki ortak iki
öge;

yüz

yüze

öğrenme

unsurları

ile

çevrimiçi

unsurların

(online-web)

birleştirilmesidir. Harmanlanmış öğrenme ortamını oluştururken amaç, yüz yüze ve
çevrim içi ortamların bütün ögelerini öğrenme sürecine dahil etmek değildir. Aksine
amaç; bu iki unsurun dezavantajlarını öğrenme sürecinden çıkararak, avantajlı olan
kısımlarının öğrenme sürecine dahil edilmesidir (Osguthorpe ve Graham, 2003).
Harmanlanmış öğrenmeyi oluşturan unsurlar Şekil 2’de verilmiştir.

Yüz Yüze
Öğrenmenin
Avantajları

Çevrim-içi
(online-web)
Öğrenmenin
Avantajları

HARMANLANMIŞ
ÖĞRENME

Şekil 1. Harmanlanmış öğrenmeyi oluşturan unsurlar
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Staker ve Horn (2012) harmanlanmış öğrenmeyi Şekil 3’teki gibi
sınıflandırmışlardır. Bu sınıflandırmada harmanlanmış öğrenme çevirmeli model,
esnek model, kendinden harmanlanmış model ve zenginleştirilmiş model olarak dört
kısma ayrılmıştır. Bu modellerden çevirmeli model de istasyon çevirme modeli,
laboratuvar çevirme modeli, TYS modeli ve bireysel çevirme modeli olarak
ayrılmıştır.

Bu

modeller

temelinde

harmanlanmış

öğrenme

prensibine

dayanmaktadır. Burada bahsedilen TYS modeli yerine bazı araştırmalarda ters yüz
öğrenme ve ters yüz edilmiş öğrenme modeli ifadelerini kullanmışlardır (Hayırsever
ve Orhan, 2018; Karaca, 2016). Bu nedenle TYÖ modelinin de harmanlanmış
öğrenmenin bir çeşidi olduğu anlaşılmaktadır.
HARMANLANMIŞ
ÖĞRENME

1. Çevirme
Modeli

A. İstasyon
Çevirme
Modeli

B.
Labrotuvar
Çevirme
Modeli

2. Esnek
Model

C. Ters-yüz
Sınıf Modeli

3. Kendinden
Harmanlanmış
Model

4. Zenginleştirilmiş Model

D. Bireysel
Çevirme
Modeli

Şekil 3. Harmanlanmış öğrenmenin sınıflandırılması (Staker ve Horn, 2012)
Harmanlanmış öğrenme ortamı tasarlarken, diğer öğrenme ortamlarında
olduğu gibi plan yapmak gereklidir. Burada yapılacak planda konunun bir
bölümünün sınıf içi bir bölümünün çevrim içi tasarlanması esastır (Usta, 2007).
Yapılan bu planlamada genel olarak konunun %50’sinin sınıf içi ortamda yüz yüze,
%50’sinin çevrim içi ortamda anlatılması öngörülür (Osguthorpe ve Graham,2003).
Harmanlanmış öğrenmenin bir çeşidi olan TYÖ modelinde yüz yüze eğitim ve
çevrim içi ortam bir aradadır. Bunun yanında TYÖ modelinde plan açık uçlu olarak
bırakılmamıştır. Çevrim içi ortamda ve yüz yüzü eğitimde yapılacak olan eğitim
faaliyetleri belli bir sıraya konularak burada yürütülecek eğitim-öğretim faaliyetlerinin
sınırları çizilmiştir.
Ters Yüz Öğrenme (TYÖ) Modelinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
1990’lı yılların başında, Harvard’da fizik profesörü olarak çalışan ve derslerin
olması gerektiği kadar verimli olmadığı düşüncesinde olan Eric Mazur’un “akran
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eğitimi” adını verdiği bir öğretim yöntemi tasarlaması ile TYÖ modelinin temelleri
atılmıştır (Correa, 2015). Tasarlanan bu yöntem, ders ile ilgili yapılacak okumaların
evde yapılmasını ve konu ile ilgili teorik bilgilerin evde öğrenilmesini, bunun yanında
normalde o zamana kadar evde yapılmak üzere verilen ödevlerin ise bu yöntemin
uygulanmaya başlanmasından itibaren okulda yapılarak tam zamanlı öğrenmenin
gerçekleşmesini amaçlar (Crouch ve Mazur, 2001; Mazur, 1997). Öğrenme
faaliyetleri kapsamında okul ve evi ters çevirme fikri öğrencilere, derste pasif bir
dinleyici konumundan çıkabilme, öğrenmede aktif olarak rol alabilme ve kendi
öğrenme davranışlarında merkez konuma gelebilme şansı da verecektir (Mazur,
2009). Akran eğitimi ile TYÖ modelinin içerik olarak temelleri atılmış ve iskeleti
oluşmaya başlamıştır.
1995 yılında ismi, Cedarville Koleji şimdi ise Cedarville Üniversitesi olan
kurumda profesör olarak çalışmakta olan Baker, öğrencilerin derste anlatılan bilgileri
not ederken kendi öğrenme süreçlerinde pasif olduklarını, not tutma sırasında
dikkatlerini yazdıkları bilgiye ve bu bilgiyi yapılandırmaya odaklayamadıklarını
gözlemlemiştir (Talbert, 2017). Baker, öğrencilerinin öğrenme süreçlerinde hem
öğrenme sorumluluklarını kendilerinin almalarını hem de öğrendikleri bilgileri
yapılandırmalarını sağlayabilmek adına ders sunumlarını öğrencileri ile önceden
paylaşmış, öğrencilerden bu sunumları, ilgili derse gelmeden önce çalışmalarını
istemiştir. Böylece Baker, derste öğrencileriyle beraber konu ile ilgili daha fazla
etkinlik yapma ve öğrencileri kendi öğrenme süreçlerine aktif olarak katma olanağı
bulmuştur. Baker yaptığı bu çalışmaları, 2000 yılında Florida’da öğrenme ve öğretim
temalı konferansta “Origins of the classroom flip” adlı sunumunda “ters yüz sınıf
(TYS)” olarak adlandırmıştır. Bu sayede günümüzde uygulanan bu yöntemin,
isminin de temelleri atılmıştır. Yine aynı konferansta Baker, Miami’deki bir grup
ekonomi profesörünün de bu modeli uygulamak istediklerini belirtmiştir.
1990’lı yılların sonları 2000’li yılların başına doğru Miami Üniversitesi’nde iş,
hukuk, sosyoloji, psikoloji ve felsefe alanlarında okuma ödevlerinin çok fazla olması
nedeniyle bir grup ekonomi profesörü bu okuma yükünü hafifletebilmek ve
öğrencilerin okuma yoluyla elde edecekleri kazanımları daha kısa sürede
öğrencilere kazandırabilmek amacıyla, öğrenciler ile bu okuma metinlerinin
multimedya içeriklerini paylaşmışlardır. Bu sayede öğrenciler okuma yapmak yerine
bu multimedya içeriklerini izlemiştir. Bu sisteme de “dönüştürülmüş sınıf” ismini
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vermişlerdir (Lage, Platt ve Traglia, 2000). Bu çalışma sayesinde de TYÖ modelinin
teknoloji ile bağlantısının temelleri oluşmaya başlamıştır (Temizyürek ve Ünlü,
2015).
2007 yılında ABD’nin Texas eyaletindeki Colarado şehrinde nispeten kırsal
bir bölgede bulunan Woodland Park Lisesi’ndeki kimya öğretmenleri Jonathan
Bergman ve Aaron Sams yaptıkları çalışmalar ile TYÖ modelinin ortaöğretim
alanında kullanılmasının ilk örneklerini sunmuşlardır. TYÖ modeli uygulanmasının
yaygınlaşmasında bu iki öğretmen öncü rol üstlenmiştir. 2012 yılında Bergman ve
Sams bu TYÖ modelini anlatan “Flip your classroom: Reach every student in every
class every day.” adlı bir kitap yazmışlardır. Bu kitapta, 2006 yılında bu lisede kimya
öğretmeni olarak çalıştıklarını, yaklaşık 950 öğrencilerinin olduğu okulda, kimya
derslerini beraber planladıklarını ve belli bir süre sonra eğitim felsefelerinin ortak
olduğunu keşfetmelerini anlatmışlardır. Bulundukları okulda öğrencilerin spor ve
aktiviteler nedeniyle uzak okullara gitmek zorunda olduklarını, bu nedenle de birçok
dersi kaçırdıklarını belirtmişlerdir. Kaçırılan bu derslerin telafisi için öğretmenler
olarak hem o öğrencileri tespit etme sürecinin hem de dersi kaçırmış olan bütün
öğrenciler ile uygun bir telafi planlaması yapmanın çok zaman aldığını fark
etmişlerdir. Bu problemin çözümüne dair araştırma yaparken bir teknoloji
dergisinde, ses ve ek açıklamaların olduğu PowerPoint sunumlarını, çevrimiçi
olarak yayınlayabilecekleri videolara dönüştürebilecek bir yazılım olduğunu
öğrenmişlerdir. Ancak o dönemde YouTube gibi çevrimiçi video dünyası yeni yeni
gelişmekte olduğundan bu videoları çevrimiçi yayınlamak çok da kolay olmamıştır.
2007 yılında ekran kaydetme yazılımı kullanarak derslerini kaydetmeye ve onları
çevrimiçi olarak yayınlamaya başlamışlardır. Böylece öğrenciler, kaçırdıkları
dersleri izleyebilme fırsatı elde etmişlerdir. Bu videoların çevrimiçi ve açık kaynak
olarak sunulması ile birlikte, sadece dersi kaçıran öğrenciler değil, derse katılmış
olan öğrenciler, farklı okullardaki hatta farklı ülkelerdeki öğrenciler, öğretmenlik
mesleğine yeni başlayan öğretmenler de bu videolardan faydalanabilmişlerdir. Tüm
bu kazanımlar ile beraber Bergman ve Sams’ın 2014 yılında kurmuş oldukları Ters
Yüz Edilmiş Öğrenme Ağı da TYÖ modelinin dünya çapında yayılmasını
sağlamıştır. Bu platformda, TYS modeli olarak bilinen uygulamanın, “ters yüz
öğrenme” adı altında bir öğrenme modeline dönüştüğü belirtilmiştir. TYÖ modelinin
ortaya çıkışı ve gelişimi Şekil 4’te gösterilmiştir.
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* 2014 yılı
* Bergman ve Sams

Şekil 4. TYÖ modelinin ortaya çıkış ve gelişim süreci
TYÖ modelinin gelişim sürecinde TYS modeli ile TYÖ modeli arasındaki
farklılıklar etkili olmuştur. Bu farklılıklar şöyle sıralanabilir; TYS modeli ders
materyallerinin hazırlanması, çevrimiçi ortama yüklenmesi, öğrencilerin yüklenen bu
dersleri izlemesi ve sınıfta etkinliklerin yapılması yani sınıf ve evin yer
değiştirmesine odaklanır. Öğrencilerin öğrenmelerinin bu yer değiştirmeden nasıl
etkilendiği ile ilgilenmez. TYÖ modeli ise tüm bu şartların sağlanması durumunda
bu uygulamanın öğrencilerin öğrenme süreçlerine, akademik başarılarına ve
kazanımlarına odaklanır (Gündüz ve Akkoyunlu, 2016; Lafee, 2013). Ayrıca TYS
modelinde yapılacak ödevler genelde bir dizi çalışma sayfasını içeren geleneksel
ödevlerken TYÖ modelinde sınıfta farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanılır.
Öğrenciler bu sayede öğrenmeleri gereken içeriğe odaklanmak yerine o içerikteki
kazanımları elde edebilecekleri etkinliklere odaklanır (FLN, 2015). Böylece öğrenme
işi bir yük olmaktan çıkarak kültür haline gelmiş olur. Pek çok öğretmen, öğrencilerin
sınıf dışında metin okumasını, tamamlayıcı videoları izlemesini veya ek problemleri
çözmesini sağlayarak sınıf ve evi yer değiştirebilir ancak bu durum ters yüz
öğrenmenin gerçekleştiğini göstermez. Çünkü TYÖ modelinin, TYS modelinden
farklı olarak sınıf ile evin yer değiştirmesinin yanında dört temel unsuru da taşıması
gerekir. Bunlar; esnek öğrenme, öğrenme kültürü, tasarlanmış içerik ve profesyonel
eğitimcidir (FLN, 2014). Sonuç olarak TYÖ modeli TYS modelini öğrencilerin
istenilen kazanımları elde edebilmesi için araç olarak kullanmaktadır denilebilir.
Yapılan bu araştırma da TYÖ modelinin dört temel unsurunu taşıması, öğretim
yöntem ve tekniklerinden faydalanması, sınıf-ev ortamının yer değiştirmesi ve bu
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yer değiştirmenin öğrencilerin öğrenmelerini nasıl etkilediğini araştırması nedeniyle
TYÖ modeli araştırması olmuştur. Dolayısıyla bu araştırmada TYÖ modeli ifadesi
kullanılacaktır.
Ters Yüz Öğrenme (TYÖ) Modeli Nedir?
Günümüzde eğitimde kullanılması istenen, bireyin öğrenme sorumluluğunu
kendisinin alması gerektiğine inanan, bireye yaparak-yaşayarak kalıcı öğrenme
imkânı sunan, birçok duyu organına hitap eden yapılandırmacı yaklaşımın
öğrenmeye olan etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Ancak sınıf mevcutlarının kalabalık
olması, öğretim programının yoğun olması ve ders saatlerinin program yoğunluğuna
göre yetersiz olması, deney yapmak için ekstra derslerin bulunmaması, birçok
okulda, biyoloji laboratuvarlarının eksikliği, öğretmenlere bu yaklaşımı gerektiği gibi
uygulama imkânı vermemektedir. Öğretmen bu yaklaşımın gereğini yapmaya
çalıştığında programın gerisinde kalabilme durumuyla karşı karşıya kalmaktadır ki
bu durum hem öğrencileri hem de öğretmenleri mağdur etmektedir. Öğretmenlerin,
bu yaklaşımı uygulanabilir duruma getirmek için sınıfta kullandıkları süreyi verimli
kılmaları şarttır. Sınıfta konu anlatıldığında, program yoğunluğu-ders saati
uyumsuzluğundan dolayı öğretmen anlatılan konu ile ilgili etkinlikleri, eve ödev
olarak vermekte ve verilen ödevin kontrolünü her zaman, nitelikli bir biçimde
gerçekleştirmek konusunda, yine zaman sıkıntısından dolayı, zorlanabilmektedir.
Geleneksel sınıf düzeninde öğrencilerin bireysel farklılıklarının göz ardı edilmesi de
kaçınılmazdır. Bu durum uygun öğrenme yaklaşımı uygulanıldığında başarılı
olabilecek öğrencilerin, sistem içinde kaybına neden olabilecektir. Tam da bu
noktada TYÖ modeli devreye girer. Peki nedir bu TYÖ modeli?
Türkçe sözlükte Ters Yüz kavramı; gerisin geriye, ters yüzü anlamlarına gelir
(TDK, 2020). TYÖ modeli ile ilgili yurtdışındaki çalışmalar tarandığında kavramın;
“inverted classroom” (Bates ve Galloway, 2012; Gannod, Burge ve Helmick, 2008;
Lage vd., 2000; Morin, Kecshemety, Harper ve Clingan, 2013; Strayer, 2012,
Talbert, 2012), “flipped classroom” (Bergmann ve Sams, 2012; Bishop ve Verleger,
2013; Butt, 2014, Enfield, 2013; Hertz, 2012; Milman, 2012) şeklinde tanımlandığı
görülmektedir. Türkiye’deki çalışmalar tarandığında ise “çevrilmiş öğrenme” (Sever,
2014), “evde ders okulda ödev modeli” (Demiralay ve Karataş, 2014),
“dönüştürülmüş sınıf” (Filiz, Orhan-Göksün ve Kurt, 2016; Gündüz ve Akkoyunlu,
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2016; Yıldız, Sarsar ve Çobanoğlu, 2017), “ters yüz edilmiş sınıf” (Bolat, 2016;
Serçemeli, 2016), “tersine çevrilmiş sınıf” (Sezer, 2015), “ters yüz sınıf” (Alsancak
Sırakaya ve Seferoğlu, 2017; Aydın ve Demirer, 2016; Kocabatmaz, 2016; Gençer,
2015; Karadeniz, 2015; Turan ve Göktaş, 2015), “tersine eğitim” (Boyraz, 2014;
Ocak, 2013), “ters yüz öğrenme” (Dursun, 2015; Filiz ve Kurt, 2014), teknoloji
destekli

esnek

öğrenme

modeli

(Kardaş

ve

Yeşilyaprak,

2015)

olarak

adlandırılmaktadır.
TYÖ modelinin birçok kaynakta tanımı yapılmıştır. Bu tanımlardan en yaygın
olanı 2000 yılında Lage ve arkadaşları tarafından yapılan tanımdır. Onlar bu
kavramı, sınıf içinde gerçekleşen etkinliklerin sınıf dışında, sınıf dışında gerçekleşen
etkinliklerin ise sınıf içinde gerçekleştiği bir öğrenme olarak tanımlamışlardır (Lage
vd., 2000). Zaman ilerleyip TYÖ modeli daha fazla uygulandıkça yapılan bu tanımın
çok sığ olduğu ve TYÖ modelinin içerik ve kazanımlarını tam olarak yansıtamadığı
görüşü ağırlık kazanmaya başlamıştır (Yarbro, Arfstrom, McKnight, Knight, 2014).
Bu nedenle doğru ve kapsamlı bir tanımın yapılabilmesi için TYÖ modelinin ayakta
durmasını sağlayan temellerin iyi irdelenmesi gerekmektedir. 2014 yılında kurulan
Ters Yüz Öğrenme Ağı’nda TYÖ modelinin dört temel özelliği olduğu belirtilmiştir.
Bu özelliklerin İngilizce dilindeki karşılıkları “FLIP” kelimesinin baş harflerini
vermektedir. Bu bileşenler Şekil 5’te sunulmuştur. Şekil incelendiğinde TYÖ
modelini oluşturan bu bileşenlerin; esnek öğrenme, öğrenme kültürü, tasarlanmış
içerik ve profesyonel eğitimci şeklinde olduğu görülmektedir (FLN, 2014).
Şekil 5. TYÖ Modelinin Bileşenleri
Esnek Öğrenme Ortamı (Flexible Environment): Hem eğiticiye hem de
öğrenen bireylere esnek bir öğrenme-öğretme ortamı sunulmasıdır. TYÖ modeli
öğretmene, konuyu farklı öğrenme ortamlarında sunabilme esnekliği sağlarken
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öğrencilere, kendi öğrenme hızlarında, istedikleri öğrenme ortamında, istedikleri
kadar tekrarla öğrenme imkânı sağlar (Fulton, 2014; Sams ve Bergmann, 2013).
Öğrenme Kültürü (Learning Culture): Öğrenci derse gelmeden önce konuyu
öğrenmiş olduğu için sınıf içindeki bireysel ve grup içi etkinliklerde daha aktif
konumdadır. Öğrencinin sınıf içinde aktif olmasında öğretmenin etkinlik sırasında
rehber görevi üstlenmesi de etkili olmuştur. Öğrenci sınıf içi etkinliklerde aktif
oldukça kendi öğrenme sürecini yönetmeyi ve bilgiyi yapılandırmayı öğrenir.
Böylece öğrenme kültürünü kazanmış olur (Hayırsever ve Orhan, 2018).
Tasarlanmış İçerik (Intentional Content): FLN (2014)’ye göre tasarlanmış
içerik,

hazırlanan

etkinliklerde

öğrenciyi,

öğrenmenin

merkezine

almayı

hedeflemelidir. Dolayısıyla hazırlanan bu materyaller öğrenme hedefleri ile
bağdaşmalı ve bu hedefleri destekler nitelikte olmalıdır (Hayırsever ve Orhan,
2018).
Profesyonel Eğitimci (Professional Educator): TYÖ modelinde öğretmene
büyük rol düşmektedir. Öğretmen, sınıf dışında, konu anlatımı ile ilgili içerik hazırlar.
Sınıf içinde kullanılmak üzere öğrencilere kendi bireysel öğrenme süreçlerine ve
konuya uygun materyaller hazırlar. Sınıf içinde bu etkinliklerin yapım zamanını
planlar. Bu etkinliklerin yapımı sırasında öğrencileri gözlemler ve öğrencilerin
bireysel öğrenme süreçlerine katkıda bulunur (Gündüz ve Akkoyunlu, 2016;
O’Flaherty ve Philips, 2015). Ayrıca öğretmen sınıf içinde yaptığı bu etkinlikleri
tekrarladıkça öğrencilerinin öğrenme stratejilerini de keşfederek bireysel etkinlikler
oluşturabilir. Amber (2013) TYÖ modelinin sahip olduğu bu özelliklerin, onun
yapılandırmacı yaklaşım, araştırmaya dayalı yöntem, öğrenci merkezli öğrenme ve
aktif öğrenmeyi de kapsamasına olanak tanıdığını belirtmiştir (Şekil 6).
Yapılandırmacı
Yaklaşım

Öğrenci Merkezli
Öğrenme

TYÖ
Araştırmaya Dayalı
Yöntem

Aktif
Öğrenme
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Şekil 6. TYÖ modelinin kapsamı
Ters Yüz Öğrenme (TYÖ) Modelinin Uygulama Adımları
TYÖ modelinin uygulanmasında takip edilecek adımları bilmek uygulamadan
alınacak verimin de artmasını sağlayacaktır. Alsancak Sırakaya ve Seferoğlu (2017)
TYÖ uygulamalarını çevrimiçi ve sınıf içi süreç olmak üzere iki başlıkta
toplamışlardır. Bu kategorilendirmede çevrimiçi süreç sadece çevrimiçi ortamda
yapılan uygulamaları kapsamaktadır. Ancak öğretmen sınıf dışındaki ortamda
sadece çevrimiçi ortama içerik üretmekten sorumlu değildir. Aynı zamanda
öğretmen bu süreçte, sınıfta yapılmak üzere etkinlik hazırlamak durumundadır. Bu
nedenle bu araştırmada, TYÖ modelinin uygulama adımlarını sınıf dışı ve sınıf içi
süreç olarak genişletmek uygun bulunmuştur (Şekil 7).

Sınıf Dışı
süreç

Sınıf İçi
Süreç

TERS YÜZ
ÖĞRENME
MODELİ

Şekil 7. TYÖ modeli sürecinin basamakları
Ters yüz öğrenme (TYÖ) modelinin sınıf dışı süreci. Diğer öğrenme
modellerinde olduğu gibi bu modelde de amaç, öğrencilere güncel öğretim programı
dahilinde öğrenmeleri gereken konuyu, kalıcı bir şekilde öğretmektir. Bu nedenle ilk
aşamada öğretmen tarafından o derste anlatılacak konunun ve edinilmesi istenen
kazanımların yer aldığı bir ders planı oluşturularak işe başlamak yerinde olacaktır.
Miller (2012)’e göre TYÖ modelinin uygulanmasından önce yapılan planlar şu
aşamaları içermelidir: Öğretmen, öğrenciye edineceği bilgiyi neden öğreneceğini
açıklamalıdır. Bu bilgiyi öğrenmesi için öğrenciyi motive etmelidir. Öğretmen dersi
planlarken dersin içeriğine uygun olarak, TYÖ modelinin yanında kullanabileceği
başka modellerle kaynaştırmayı da plana dahil etmelidir. Öğretmen planlamada
ders için hangi teknolojiyi kullanacağını da belirlemelidir. Öğretmen, öğrencilerin
öğrendikleri bilgiler ile ilgili somut geri dönütler verebilmeleri yani yansıtma
yapabilmeleri için bir ölçme aracı hazırlamalıdır. Son olarak öğretmenden beklenen
tüm bu TYÖ modeli sürecini nerede ve ne zaman uygulayacağını planlamasıdır.
Yapılan ders planına uygun olarak öğretmen, yüz yüze derse gelmeden önce
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öğrencilerine, konu ile ilgili çevrimiçi ortamda izleyebilecekleri bir ders materyali
hazırlar. Öğretmenin bu ders materyallerini hazırlama sürecinde kullanabilecekleri
birçok yöntem ve bilgisayar programı vardır. Özbay ve Sarıca (2019) Web of
Science ve Google Akademik veri tabanlarını tarayarak TYÖ modeli ile ilgili 64
makale incelemişlerdir. Bu inceleme sonucunda içerik hazırlamak için kullanılan
uygulamaları kullanılma sıklığına göre şöyle sıralamaktadırlar: Camtasia Studio,
PowerPoint, Kahoot, Edpuzzle, iMovie, EverCam, Captivate, Educreations,
Photodentro Video, SimMAGIC Designer. Bu uygulamaların seçiminde; öğretmenin
uygulamalar ile ilgili fikri, hangi uygulamada kendini daha yetenekli ve rahat
hissettiği, uygulamanın kullanışlılığı ve dersin içeriği ile uyumu etkili olmaktadır.
Alsancak Sırakaya ve Seferoğlu (2017)’na göre hazırlanacak olan ders materyali
genelde video olarak algılansa da bu kanının aksine hazırlanacak materyal video
olmak zorunda değildir. Ders içeriğine uygun olacak şekilde sunumlar, metin
dosyaları, animasyonlar, ses dosyaları da çevrimiçi süreçte kullanılabilecek
materyaller arasındadır. Bu materyallerden biri kullanılabileceği gibi birkaçı da
kullanılabilir. Çevrimiçi ortamda öğrenciler için oluşturulabilecek materyal çeşitliliği
oldukça fazladır. Bu materyallerin kullanımında dikkat edilecek bir diğer hususta
materyallerin kalitesidir. Örneğin bir video veya fotoğraf çevrimiçi ortama
yükleniyorsa yüklenen bu materyallerin çözünürlükleri yüksek ve ses kaliteleri iyi
olmalıdır.
Öğretmen

çevrimiçi

ortama

yükleyeceği

ders

materyalini

kendisi

hazırlayabilir. Bu hazırlıkta farklı yöntemler kullanabilir. Bu yöntemlerden biri,
öğretmenin tahta önüne geçerek dersi anlatıp, kurduğu bir düzenek yardımıyla bu
anlatımı kaydetmesidir. Kaydedilen bu görüntüde, öğretmenin mikrofon kullanması
ve ışık açısını iyi ayarlaması, anlatılan konunun net bir şekilde anlaşılabilmesi için
gereklidir. Bir diğer yöntem de bilgisayar üzerinden sunum oluşturularak ders
materyali hazırlanmasıdır. Bu yöntemde öğretmen, Power Point gibi sunum
hazırlayabileceği bir program yardımı ile ders materyalini oluşturur. İhtiyaç halinde
sunumunu, video, ses dosyası, animasyon ekleyerek zenginleştirebilir. Bu materyal
üzerinden dersi anlatır. Kullanım kolaylığı olması açısından, özellikle sayısal işlem
ağırlıklı derslerde öğretmen, grafik tablet kullanabilir. Anlatılan ders eşzamanlı
olarak ekran kaydı yöntemi ile kaydedilir. Öğretmenin sesinin daha net
anlaşılabilmesi için öğretmen mikrofonlu kulaklık kullanabilir. Hem tahta önünde
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ders anlatımı yoluyla kayıtta hem de ekran kaydı uygulaması ile ders kaydı
yapıldığında öğretmen, yapılan bu kaydı bir video kırpma uygulaması ile yeniden
düzenleyebilir, beğenmediği kısımları kesebilir, yeni bir kayıt ekleyebilir, ses ve
ekran kalitesini ayarlayabilir. Öğretmen, hazırladığı ders materyalini hem içerik hem
de kalite olarak uygun bulduğunda çevrimiçi ortama yükleyebilir.
Çevrimiçi

materyallerin

internette

hangi

platforma

yükleneceğinin

belirlenmesi de ilgili kitleye ulaşmak için önemlidir. Özbay ve Sarıca (2019)’nın
yapmış oldukları çalışmada TYÖ modeli ile ilgili içeriği sunmak için kullanılan
programlar kullanım sıklığına göre şöyle sıralanmışlardır: Moodle, Youtube,
Facebook, Edmodo, Blackboard, Blok, Youku, DropBox, ChemWiki, Google Docs,
Khan Academy, ILIAS E-Learning, SimMAGIC Clibrary, Wikispaces Classroom,
Learning Activites Management System (LAMS), CATME Smarter Teamwork.
Görüldüğü gibi öğretmenler, hazırladıkları içeriği sunmak için birçok seçeneğe
sahiptirler. Bu seçeneklerden ihtiyaçlarını en çok karşılayabilecek programı
kullanmaları, çalışmadan alınacak verimi arttıracaktır. Örneğin; öğrencilerin
şifreleriyle giriş yapabildikleri, öğretmenlerin öğrenci çalışmaları ile ilgili dönüt
alabildikleri bir platform mevcut ise bu platformun tercih edilmesi öğretmen için daha
avantajlı olacaktır. Çünkü bu geri bildirimler sayesinde öğretmen, öğrencilerin ders
videosunu izleyip izlemediğini, video üzerinde ne kadar vakit geçirdiğini
görebilecektir. Ayrıca bu geri bildirimler öğretmene, ölçme değerlendirme sürecinde
yön gösterici olacaktır. Ancak eğer böyle özelleşmiş bir platform yok ise öğretmen
ders materyalini Youtube gibi açık bir kaynağa da yükleyebilir. Bunun yanında
öğretmen, eğer ders materyalini açık kaynak olarak sunmak istemezse, video
görünürlük ayarlarından kısıtlamalar yapabilir. Bunu yapabilmek için video
Youtube’a yüklendiğinde, video görünürlük ayarlarının belirlenmesi gerekir. Bu ayar
“Liste Dışı” olarak belirlendiğinde videonun sadece video bağlantısı olan kişilerce
izlenmesi sağlanır. Bu tür açık kaynaklarda öğrencileri bireysel olarak takip etmek
mümkün olamayacağından öğretmenin, öğrencilerden dönüt alabilmek için sınıf
içinde yapılacak etkinlik öncesi, dersin ilk dakikalarında, mini bir sınav yapması ya
da sınıf içi etkinlikten önce soru-cevap yöntemiyle öğrencilerinin bilgilerini analiz
etmesi gerekebilir.
Öğretmen internet ortamına yüklemiş olduğu bu ders materyalinin
bağlantısını öğrencileri ile paylaşır. Öğrenci derse gelmeden önce konuyu kendi
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bireysel hızında ve istediği kadar tekrar sayısı ile dinler. Böylece öğrenciler
arasındaki bireysel öğrenme farklılıkları azalmış olur. Ayrıca öğrenci konuyu
öğrenemediği

takdirde

sınıfta

yapılacak

olan

etkinliklerde

de

başarılı

olamayacağından, sınıf içindeki etkinlikleri yapabilmek adına, ders öncesi konuyu
anlayabilmek için motive olur. Üstelik bu dinleme sadece evde de olmak zorunda
değildir. Bilgisayar, telefon, tablet gibi cihazlar aracılığıyla metroda, otobüste,
minibüste vb. de dinleyebilir. TYÖ modelinin bu yönü TYÖ modeli ile ilgili yapılan
“Okul ve evin yer değiştirmesidir.” şeklindeki tanımın neden sığ olduğunu da
açıklamış olur. Çünkü öğretimi ne sadece ev ile ne de sadece okul ile sınırlar. Dijital
öğrenme cihazlarının olduğu her yerde bilgiye ulaşılabileceğini savunur. Bu durum
TYÖ modelinin esnek öğrenme imkânı özelliğinin bir parçasıdır.
Ters yüz öğrenme (TYÖ) modelinin sınıf içi süreci. TYÖ modelinin sınıf içi
sürecini tasarlamada tıpkı sınıf dışı sürecinde olduğu gibi plan yapılmalıdır.
Bergmann ve Sams (2012)’ın yaptıkları etkinlik ve süre yönergeleri bu süreçte takip
edilebilir. Bu yönergelere göre; öğretmen derse geldiğinde dersin ilk 5 dakikasında
öğrencilere video kaydındaki konu ile ilgili bilgiler vererek öğrencileri derse hazırlar.
Öğrencilere konu ile ilgili sorularının olup olmadığını sorar. Ardından yaklaşık 10
dakika konu ile ilgili soru-cevap yapılarak konunun pekişmesi sağlanır. Kalan ders
süresi içinde de (yaklaşık 30 dakika) öğretmen hazırladığı etkinlikleri sınıfa dağıtır
ve yapılacak etkinliğin içeriğine göre bireysel ya da grupla çalışmak üzere
öğrencilerin organize olmasını ister. Bu aşamada birçok farklı öğretim yöntem ve
tekniğinden yararlanılabilir. Örneğin grupla öğretim yapılacak ise beyin fırtınası,
gösteri, soru cevap, rol oynama, drama, benzetim (simülasyon), analoji (metafor),
altı şapkalı düşünme, görüş geliştirme, mikro öğretim, eğitsel oyunlar, istasyon,
panel, kollegyum, zıt panel, münazara, balık kılçığı, akvaryum, konuşma halkası,
Sokrat konuşması vb. kullanılabilir. Ünsal (2018)’da yaptığı araştırmada TYÖ
modelinde tek bir tekniğin değil birçok tekniğin kullanılabileceği sonucuna vardığını
belirtmiştir. Bu teknikler ile ilgili planlama öğretmen tarafından sınıfa gelmeden önce
yapılmalıdır. Öğrenciler etkinlik süresince kendi öğrenme davranışlarında aktif rol
alırlar ve yaparak yaşayarak kalıcı bir öğrenme gerçekleştirirler. Öğretmen bu süre
içinde sınıf içindeki öğrencileri ve etkinlikleri gözlemler. Etkinlik sürecinde
öğrencilerin konudan uzaklaşması durumunda öğrencilere müdahale eder ve tekrar
konuya odaklanabilmeleri için onlara hatırlatmalar yapar. Yardım gereken bir
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durumda öğrencilere yardım eder. Yardım sırasında öğretmen, sorunu çözücü rol
oynamaz. Öğrencilere sorunun çözümü ile ilgili ipuçları verir. Öğrencilerin sorunlara
çözüm yolları üretmesini ister. Yani öğretmen öğrencilere sorunlarını çözme
noktasında

sadece

rehberlik

eder.

Böylece

öğrenciler

sorunları

nasıl

çözebilecekleri ile ilgili fikir sahibi olmuş olurlar. Sorunlarını bir başkasının çözmesini
gerektiği

beklentisinden

sıyrılarak,

sorunlarıyla

yüzleşmeyi,

çözüm

yolları

bulabilmeyi ve bu çözümleri uygulayarak kendi kararlarının getirdiği sonuçların
sorumluluğunu alabilmeyi de öğrenmiş olurlar. Kazanacakları bu beceri, öğrencilerin
gelecek yaşamları için de öğrencilere yön gösterici olacaktır. TYÖ modeli ile ilgili
süreçleri hem öğretmenler hem de öğrenciler açısından adım adım irdelemek, bu
faaliyetlerin sınıf dışı ve sınıf içindeki bölümlerini daha iyi anlayabilmek adına Tablo
1 ve Tablo 2’ye bakılabilir.
Tablo 1
TYÖ Modelinde Öğretmenin Sınıf İçi ve Sınıf Dışı Faaliyetleri
Mekân

Sınıf Dışı

Sınıf İçi

İzlenecek Adımlar

Öğretmen Faaliyetleri

1. Adım

Öğretmen, yıllık plan çerçevesinde ders planını hazırlar.

2. Adım

Plana göre anlatılması gereken konuyu, uygun ses ve
görüntü ekipmanları kullanarak kayda alır.

3. Adım

Kayda alınan videoyu, öğrencilerin ulaşabileceği internet
ortamına yükler.

4. Adım

Öğrencilerin yüklenen videoya ulaşabilmeleri için gerekli
bağlantıyı öğrencileri ile paylaşır.

5. Adım

Anlatılan konu ile ilgili sınıf içinde yapılmak üzere etkinlik
oluşturur.

6. Adım

Sınıf içinde yapılması planlanan etkinlik sınıfa getirilir.

7. Adım

Öğrencilere video kaydında anlatılmış olan konu ile ilgili kısa
bilgiler verir. (5 dk.)

8. Adım

Konu ile ilgili soru cevap yapılır. (10 dk.)

9. Adım

Sınıfta yapılacak etkinlik ile ilgili bilgi verilir. (5 dk.)

10. Adım

Etkinlik sınıfa dağıtılır. Öğretmen sınıfı gözlemler ve etkinlik
süresi boyunca öğrencilere rehberlik eder. (30 dk.)
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Tablo 2
TYÖ Modelinde Öğrencilerin Sınıf İçi ve Sınıf Dışı Faaliyetleri
Mekân

İzlenecek Adımlar

Öğrenci Faaliyetleri

Sınıf Dışı

1. Adım

Öğretmenin internet ortamına yüklemiş olduğu dersi kendi bireysel
hızında, istediği kadar tekrarla dinler.

2. Adım

Sınıfta konu ile ilgili soru cevap etkinliğine katılır.

3. Adım

Öğretmen tarafından hazırlanan etkinliği, bireysel veya grup
çalışması olarak tamamlar.

4. Adım

Etkinlik sırasında anlamadığı, yapamadığı, zorlandığı konularda
arkadaşlarının ve öğretmenin rehberliğini ister.

Sınıf İçi

Geleneksel

Sınıf

Modeli

ile

Ters

Yüz

Öğrenme

(TYÖ)

Modelinin

Karşılaştırılması
TYÖ modeli ile geleneksel sınıf modeli arasında dersin işlenişi, ders işlenen
mekân ve öğrenme merkezindeki kişi arasında farklılıklar gözlemlenmektedir (Bolat,
2016). Daha iyi anlaşılabilmesi adına genelde alışılagelmiş bir sınıf modeli olan
geleneksel sınıf modeli ile karşılaştırılma yapılarak anlatılan TYÖ modeli en genel
tanımıyla sınıf içi ve sınıf dışı yapılan öğrenme aktivitelerinin yer değiştirmesidir
(Şekil 8). Yapılan bu sığ tanımın genişletilebilmesi ve daha kapsamlı bir
karşılaştırmanın yapılabilmesi adına 2013 yılında Mason, Shuman ve Cook’un
yaptığı çalışmaya bakılmış ve Tablo 3 şeklinde bir karşılaştırma tablosu
oluşturulmuştur (Mason, Shuman ve Cook, 2013)

Şekil 8. Geleneksel ve TYÖ modelinin karşılaştırılması
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Tablo 3
Geleneksel ve TYÖ Modelinin Karşılaştırılması (Mason vd., 2013)
Geleneksel Sınıf Modeli

Ters Yüz Öğrenme Modeli

Aynı zaman diliminde az konunun işlenebilmesine

Aynı zaman diliminde daha fazla konunun

olanak tanır.

işlenebilmesine olanak tanır.

Sınıf içi zaman öğretmen merkezli olarak ilerler.

Sınıf içi zaman öğrenci merkezli olarak ilerler.

Alışılagelmiş bir model olduğu için öğrenciler

Yeni bir model olduğu için ilk uygulandığında

tarafından yadırganmaz.

dirençle karşılaşılır.

Önemli olan öğrencilerin konuyu anlamalarından
ziyade konunun öğrencilere aktarılmış olmasıdır.

Teknolojiden yararlanma ya hiç yoktur ya da sınırlı
düzeydedir.

Önemli olan öğrencilerin bilgileri uygulaması ve bu
bilgilerdeki yanlışlıkların öğretmen aracılığıyla, sınıf
ortamında düzeltilmesi için imkân sunulmasıdır.

Teknolojiden yararlanılır.

Farklı öğretim yöntem ve teknikleri

Genelde düz anlatım yöntemi kullanılır.

kullanılabilmesine olanak tanır.

Yapılandırmacı yaklaşımı desteklemez.

Yapılandırmacı yaklaşımı destekler.

Ters Yüz Öğrenme (TYÖ) Modelinin Avantajları ve Dezavantajları
Her öğrenme yönteminin ya da yaklaşımının avantajlı yönleri olduğu gibi
sahip olduğu dezavantajlar da vardır. Bu durum TYÖ modeli için de geçerlidir. Konu
ile ilgili alan yazın incelenmiş ve TYÖ modelinin avantaj ve dezavantajları ile ilgili
Tablo 4 oluşturulmuştur (Baepler, Walker ve Driessen, 2014, Bergmann ve Sams,
2012; Bishop ve Verleger, 2013; Danişman, vd. 2017; Enfield, 2013; Foust, 2012;
Fulton, 2012; Johnson, 2013; Miller, 2012; Morgan, 2014; Rutkowski ve Moscinska,
2013;

Talbert,

2012;

Thoms,

2012).

Tablo

oluşturulurken

karşılaştırılma

yapılmamış, sadece maddeler sıralanmıştır.
Tablo 4
TYÖ Modelinin Avantajları ve Dezavantajları
(Baepler vd., 2014, Bergmann ve Sams, 2012; Bishop ve Verleger, 2013;
Danişman, vd. 2017; Enfield, 2013; Foust, 2012; Fulton, 2012; Johnson, 2013;
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Miller, 2012; Morgan, 2014; Rutkowski ve Moscinska, 2013; Talbert, 2012; Thoms,
2012).
Avantajları
Öğrencilerin fikirlerini rahatça ifade edebileceği
şeffaf bir sınıf ortamı sağlar.
Teknoloji kullanılır.

Dezavantajları
Öğretmenlerin sınıf dışındaki iş yükü artar.
Öğrenciler konuyu sınıf dışında öğrenirken,
anlayamadıklarını
anında
sorma
imkânı
bulamamaktadırlar.

21. yy için uygun öğrenme ortamı sağlar.
Öğretmenlere, öğrencileri ile daha fazla iletişim
kurma imkânı verir. Böylece öğretmen-öğrenci
ilişkileri gelişir.
Öğretmenler
öğretim
programlarını
düzenleyerek, zaman kaybetmeden öğrencileri
ile paylaşabilir.
Öğrencilerin konu ile ilgili etkinlikleri sınıfta
yapmaları öğretmenin öğrencilerin kavram
yanılgılarını hemen tespit etmesine ve bu
yanılgıları anında düzeltebilmesine olanak
sağlar.

Öğrenme sorumluluğunu alma alışkanlığı olmayan
öğrenciler sorun yaşayabilir.
Teknik yetersizlikler görülebilir.
Öğrencilerden bazıları sınıfta etkinlik yaparken
odaklanma problemi yaşayabilir.
Öğrencilerden bazıları alışılagelmiş sistemden
kopmakta zorlanabilmekte ve yeni sisteme karşı
önyargılı olabilmektedirler.
Öğrencilerle birebir ilgilenmek öğretmenler için
yorucu olabilmektedir.

Öğrenciye kendisini sınıf ortamında gösterebilme
imkânı verir. Bu olanak, öğrencilerin özyeterliliklerini arttırmış olur.

Öğrencilerin sınıf içindeki etkinliği bitirme süreleri
farklı olduğu için, etkinliği erken bitiren öğrenciler
sıkılabilmektedirler.

Öğrenci merkezli bir yaklaşım olduğundan,
öğrencilerin öğrenme sorumluluğunu almasını
sağlar.

Yavaş öğrenen öğrenciler, sınıf içinde yapılan grup
içi etkinliklerde sorun yaşayabilmektedirler.

Öğretmen sınıf içinde ders anlatımı ile geçirdiği
zamanı, öğrencileriyle sınıf içinde birebir
ilgilenmeye ayırabilir.

Öğretmenler sınıf yönetimi konusunda sorun
yaşanabilmektedir.

Sınıf içinde birçok farklı öğretim yöntem ve
tekniği kullanma imkânı verir.
Hazırlanan içerikler öğrenciler tarafından
istedikleri kadar tekrar ile izlenebilir. Böylece
bireysel öğrenme desteklenmiş olur.
Farklı nedenlerle dersi kaçıran öğrencilere telafi
imkânı sunar.
Öğrenciye, öğretmen rehberliğinde, akran
yardımı
ile
birlikte
öğrenme
deneyimi
kazandırdığı için aktif öğrenmeyi destekler.
Sınıf içinde geçirilen zamanın verimi artar. Bu da
öğrencilerin okula daha istekli gelmesini sağlar.
Öğrenme için harcanan süre verimli hale geldiği
ve kısa zamanda yüksek başarı elde edildiği için
öğrencilerin sosyal yaşamına daha fazla zaman
ayırabilmesine olanak sağlar.
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Öğretmene müfredat dahilindeki konuyu
zamanında bitirebilme imkânı sunduğu için sınıf
içinde daha huzurlu bir öğrenme-öğretme ortamı
oluşmaktadır.

Ünsal (2018) yaptığı çalışmada TYÖ modelinin olumlu ve olumsuz
yanlarından bahsetmiş ve olumlu yanlarının daha ağır bastığını belirtmiştir.
Ters Yüz Öğrenme (TYÖ) Modeli ile İlgili Yapılan Araştırmalar
2020 yılında Journal of Sport and Health Research dergisinde yayınlanan
López-Belmonte ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmada araştırmacılar, okul
sağlığı eğitiminde, arttırılmış gerçeklik ve ters yüz öğrenmenin öğrenmeye olan
etkisini araştırmışlardır. Araştırmaya orta öğretim düzeyinden 60 İspanyol öğrenci
katılmıştır. Katılan bu öğrenciler 30’ar kişilik deney ve kontrol gruplarına
ayrılmışlardır. Kontrol grubuna geleneksel yöntemle anlatılan konu, deney grubuna
arttırılmış gerçeklik ve TYÖ ile anlatılmıştır. Sonuçlar anket yoluyla toplanmıştır.
Öğrenciler motivasyon, etkileşim, esneklik ve özerklik özellikleri bakımından
incelenmiştir. Sonuç olarak TYÖ ve arttırılmış gerçekliğin uygulandığı deney
grubunda bulunan öğrencilerin, bu özellikler ile ilgili büyük bir ilerleme ortaya
koyduğu görülmüştür (López-Belmonte, Pozo, Fuentes, ve Romero, 2020).
2020 yılında International Journal of Education in Mathematics Science and
Technology dergisinde yayınlanan, Weinhandl ve arkadaşları tarafından yapılan
araştırmada araştırmacılar, ters yüz öğrenmede çok platformlu bir matematik
yazılımı olan GeoGebra kullanımının etkisini incelemişlerdir. Çalışmayı, Viyana’daki
bir ortaokulda dokuz ay boyunca yapmışlardır. Verileri nitel olarak gözlemlemişler
ve ters yüz öğrenmede GeoGebra’yı kullanırken dört ögenin önemli olduğunu
görmüşlerdir. Bunlar; açık görev tanımı ve görev tasarımı, geri bildirim, bağlam ve
faydalar ve tek kaynaklı öğrenmedir (Weinhandl, Lavicza, Hohenwarter, ve
Schallert, 2020)
2020 yılında Arjantin’deki Virtualidad Education Y Ciencia dergisinde
yayınlanan, González Zamar ve Abad Segura tarafından yapılan araştırmada
araştırmacılar, yükseköğretimde ters yüz öğrenmenin sistematik incelemesini, aktif
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metodolojileri uygulayabilmedeki özerkliğini, eleştirel düşüncenin ve dijital
becerilerin

kazanılmasının

gelişimini

desteklediğini

gösteren

araştırmaları

incelemişlerdir. Bu inceleme sonrasında ters yüz öğrenmenin öğrenciler arasında iş
birliğini desteklediği ve bu öğrenmede en iyi sonucun alınabilmesi için hem
öğrenciye hem de öğretmene iş düştüğü sonucuna varmışlardır (González Zamar
ve Abad Segura, 2020).
2020 yılında İspanya’da Revista Complutense De Education dergisinde
yayınlanan, Salcines-Talledo ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmada
araştırmacılar, ters yüz öğrenmenin, mühendislik konularında uygulanmasının
öğrenci algılarını nasıl etkilediğini tespit etmek amacıyla 151 mühendislik öğrencisi
ile bir vaka çalışması yapmışlardır. Çalışmaları sonucunda, ters yüz öğrenmenin
öğrencilerin aktif öğrenmesini desteklediği, bunun yanında daha fazla takip
gerektirdiği sonucuna varmışlardır (Salcines-Talledo, Cifrián Bemposta, GonzálezFernández, ve Viguri Fuente, 2020).
2020 yılında İspanya’da Ardin-Arte Disenio e Ingenieria dergisinde
yayınlanan, Escudero tarafından yapılan araştırmada araştırmacı, 2018-2019
akademik yılında Politensiya dö Valensiya Üniversitesi Endüstri Teknolojileri
dersinin laboratuvar uygulamalarında “grafik ifade etme” konusunu TYS yöntemiyle
işlemiş ve bu dersin sonuçlarını paylaşmıştır. Konuyu haftalık olarak videolar
halinde anlatmış, anlatılan konu ile ilgili etkinlikleri ders sırasında çözmüştür. Bu
yöntemin uygulanması ile birlikte öğrencilerin motivasyonunun arttığını, algılarının
geleneksel öğretim yöntemlerinden daha fazla netleştiğini, kendi kendine ve iş
birliğine dayalı öğrenmenin teşvik edildiğini ve öğrenci-öğretim görevlisi arasındaki
iletişimin geliştiği sonucuna varmıştır. Ayrıca uygulama sonrasında öğrencilerin
akademik başarılarının arttığını da tespit etmiştir (Escudero, 2020).
2020 yılında Educations Sciences dergisinde yayınlanan, Burkhart ve Craven
tarafından yapılan araştırmada araştırmacılar, Avustralyalı 39 beslenme ve diyetetik
lisans bölümü öğrencisinin ters yüz öğrenmede teknolojik materyal olarak, dijital bir
kitap kullanılmasının etkisini araştırmışlardır. Araştırmanın sonuçlarını tespit
edebilmek için çevrimiçi bir anket kullanmışlardır. Anket sonrasında araştırmacılar,
öğrencilerin %87’sinin, ters yüz öğrenmede dijital bir kitap kullanmanın, ders
içeriğinin öğrenilmesinde, uygulanmasında ve pekiştirilmesinde olumlu sonuçları
olduğunu düşündüklerini tespit etmişlerdir (Burkhart ve Craven, 2020).
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2020 yılında International Journal of Environmental Research and Public
Health dergisinde yayınlanan, Hinojo Lucena ve arkadaşları tarafından yapılan
araştırmada araştırmacılar, İspanya’da ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki 119
öğrenci ile beden eğitimi dersinde ters yüz öğrenmenin uygulanmasının etkisini
araştırmışlardır. Her eğitim kademesindeki öğrencilerden geleneksel öğretim
yönteminin uygulandığı kontrol grubu ve ters yüz öğrenmenin uygulandığı deney
grupları oluşturmuşlardır. Çalışma sonucunda, deney grubundaki öğrencilerin
akademik göstergelerde daha iyi sonuçlar elde ettiğini, motivasyonlarının daha
yüksek olduğunu, etkileşim becerilerinin kontrol grubuna göre daha gelişmiş
olduğunu tespit etmişlerdir. Ters yüz öğrenmenin özellikle ortaöğretim düzeyindeki
öğrencilerin özerkliğini arttırdığı sonucuna varmışlardır (Hinojo Lucena, López
Belmonte, Fuentes Cabrera, Trujillo Torres, ve Pozo Sánchez, 2020).
2020 yılında Religions dergisinde yayınlanan, Fuentes Cabrera ve
arkadaşları tarafından yapılan araştırmada araştırmacılar, ters yüz öğrenmenin
kültürlerarası eğitimdeki etkisini tespit etmek amacıyla, İspanya’da bir eğitim
merkezinde ortaöğretim düzeyindeki 60 öğrenci ile çalışmışlardır. Araştırmacılar
öğrencileri, geleneksel eğitimin uygulandığı kontrol grubu ve ters yüz öğrenmenin
uygulandığı deney grubu olarak ikiye ayırmışlardır. Araştırmanın sonucunda, ters
yüz öğrenmenin, birçok farklı boyutta geleneksel yöntemden daha iyi sonuçlar elde
ettiğini gözlemlemişlerdir (Fuentes Cabrera, Parra-González, López Belmonte, ve
Segura-Robles, 2020).
2020 yılında International Journal of Emerging Technologies in Learning
dergisinde yayınlanan, Aznar-Diaz ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmada
araştırmacılar, ters yüz sınıfın, diyalojik öğrenme ve öğrencilerin yaratıcılığı
üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla, İspanya ve Kolombiya’daki 308
öğrenciden oluşan bir örneklem grubu üzerinden yaptıkları bir çalışmanın
sonuçlarını

sunmuşlardır.

Çalışmalarında

nicel

yöntem

kullanmışlardır.

Çalışmalarının sonucunda ters yüz sınıfın, öğrenciler arasındaki diyalojik öğrenmeyi
oluşturan takım temelli bir çalışma dinamiğini teşvik ettiğini belirtmişlerdir. Ayrıca,
öğrencilere belli görevleri yerine getirme sorumluluğu yüklediği için öğrencilere
özerklik sağladığını ve bu durumun öğrencilerin yaratıcılığını da geliştirdiğini tespit
etmişlerdir (Aznar-Díaz, Hinojo-Lucena, Cáceres-Reche, ve Romero-Rodríguez,
2020).
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2020 yılında International Journal of Continung Engineering Education and
Life-Long Learning dergisinde yayınlanan Qin ve Jia tarafından yapılan araştırmada
araştırmacılar, Bilgisayar Kültür Vakfı’nda uygulanan TYÖ uygulamasının
sonuçlarına yer vermişlerdir. Verileri analiz ederken hem öğrencilerin öğrenme
davranışlarından hem de dersin akademik performansından elde edilen sonuçları
göz önünde bulundurmuşlardır. Analiz sonucunda ters yüz öğrenmenin, öğrenmeyi
en üst düzeye çıkarabilmek için etkili bir strateji olduğu sonucuna varmışlardır (Qin
ve Jia, 2020).
2020 yılında İspanya Propositos Y Representaciones dergisinde yayınlanan,
Lora tarafından yapılan araştırmada araştırmacı, yüz yüze eğitim yapan bir
üniversitenin yüksek lisans programında, ters yüz sınıfın grupla ve bireysel
öğrenmedeki etkisinin farklarını araştırmıştır. Bu araştırma iki akademik yıl boyunca
sürmüştür. Araştırma sonucunda grupla öğretimin, öğrencilerin konunun içeriğini
özümserken meydana gelen hataları belirleyip düzeltmeye bireysel öğretim kadar
yardımcı olmadığını tespit etmiştir (Lora, 2020).
2020 yılında Amerika’da Journal of Chemical Education dergisinde, Bancroft
ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmada araştırmacılar, ırk ve etnik
kökeninden kaynaklı olarak yetersiz hizmet alan öğrencilerin, ayrıcalıklı akranlarına
göre STEM lisans programlarından erken ayrıldığını belirlemişlerdir. Bu durumun
nedeni olarak yetersiz hizmet alan öğrencilerin STEM kurslarında başarısız olmaları
gösterilmiştir. Araştırmacılar, STEM kurslarındaki bu ayrılma oranlarını azaltabilmek
adına TYÖ kullanımının etkisini araştırmışlardır. Araştırma Genel Kimya I dersinde
uygulanmıştır. Araştırma sonucunda yetersiz hizmet alan öğrencilerin ters yüz
öğrenmede, geleneksel modele göre akademik başarılarının daha yüksek olduğunu
tespit etmişlerdir. Dahası ters yüz öğrenmenin Siyah-Latin öğrenciler ile BeyazAsyalı öğrenciler arasındaki performans farkını kapattığı sonucuna varmışlardır.
Ancak ters yüz öğrenmenin düşük sosyoekonomik düzeydeki öğrenciler ile orta ve
yüksek sosyoekonomik düzeydeki öğrenciler arasındaki performans farkına etki
ettiğine dair bir sonucun ortaya çıkmadığını belirtmişlerdir. Dolayısıyla ters yüz
öğrenmenin her derde deva olamayacağını bunun yanında yetersiz hizmet alan
öğrencilerin STEM kurslarına devamları için iyi bir destek stratejisi olabileceği
sonucuna varmışlardır (Bancroft, Fowler, Jalaeian, ve Patterson, 2020).
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2020 yılında Pinos-Vélez ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmada
araştırmacılar, ters yüz öğrenmeyi Araştırma Metodolojisi dersinde kullanmışlardır.
İlk uygulamalar için açık erişimli videoları kullanan araştırmacılar, yaptıkları analiz
sonucunda kişisel video içeriği hazırlama ihtiyacının olduğunu tespit etmişler ve bu
ihtiyaca yönelik videolar hazırlamışlardır. Hazırlanan bu kişisel videoların, öğrenciler
için öğrenmeyi daha çekici kıldığını aynı zamanda öğretmene de sınıf içi
uygulamalardan önce öğrencileri daha donanımlı kılmak için imkân sunduğunu
gözlemlemişlerdir. Sonuç olarak ters yüz öğrenmenin öğrencileri teknolojiyi
öğrenme aracı olarak kullanmaya teşvik ettiğini, öğrencilerin ders programlarını
derslerden daha iyi yararlanabilecekleri şekilde uyarlamaya yönlendirdiğini ve
videolardaki bilgileri sınıf içinde uygulayabilme imkânı sunduğu sonucuna
varmışlardır (Pinos-Vélez ve ark., 2020).
2020 yılında Gordon ve arkadaşları TYS modelinin öğrencilerin diferansiyel
hesaplamayı

öğrenmelerindeki

etkisini

belirlemek

amacıyla

bir

araştırma

yürütmüşlerdir. Çalışmayı, Quito-Ekvator’da bulunan William Shakespeare Eğitim
Okulu üçüncü sınıf öğrencilerine yapmışlardır. Ters yüz öğrenmenin uygulandığı
gruptaki öğrenciler için hazırlanan içerikleri Edpuzzle platformuna yüklemişlerdir.
Öğrencilere yüklenen bu içeriği tamamlayabilmek adına belirli bir süre vermişlerdir.
Böylece öğrencilerin öğrenme sorumluluğunu almaları ve öğrenmedeki ana
karakterin öğrenci olmasını sağlamayı hedeflemişlerdir. Çalışma sonucunda, TYS
modelinin uygulandığı grubun %90’ının 90 ve üstü akademik notlar aldıklarını,
geleneksel modelin uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin ise %70’inin 90 ve
üstü akademik notlar aldıklarını tespit etmişlerdir. Bu durum sonrasında
araştırmacılar TYS modelinin diferansiyel hesabın öğrenilmesi üzerinde olumlu bir
etkisi olduğu sonucuna varmışlardır. Ayrıca ters yüz öğrenmenin öğrencilerin ekip
çalışması, sorgulama, teknolojiyi eğitimde kullanabilme gibi becerilerini arttırdığını
ve öğrencilerin akranlarının fikirlerine saygı, hoşgörü gibi içsel değerlerine de olumlu
yansıdığını gözlemlemişlerdir (Gordon, Delgado, Ubilluz, ve Yacchirema, 2020).
2020 yılında Nuhoğlu Kibar ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada
araştırmacılar, ters yüz öğrenmede, kendi cihazını kendin getir (BYOD)
uygulamasının kullanılmasının avantaj ve zorluklarını irdelemişlerdir. Araştırma
sonucunda, öğrencilerin sınıf etkinliklerinde kendi cihazlarını kullanmalarına izin
verilmesinin, onlara daha iyi bir öğrenme ortamı sağladığı sonucuna varmışlardır.
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Araştırmacılar,

öğrencilerin

kendi

cihazlarına

aşina

olmalarının

onların

üretkenliklerini arttırdığını tespit etmişlerdir. Ayrıca çalışma yaparken cihaz
ayarlarını öğrenmeye odaklanmak durumunda kalmadıkları için daha kolay bir
çalışma sağladıkları tespit edilmiştir. Bunun yanında öğrencilere kendi cihazlarını
taşıma zorunluluğu getirmesi ve öğrencilerin zayıf sinyal altyapısı ile başa çıkmak
gibi zorluklarla da karşı karşıya kaldıklarını görmüşlerdir. Öğrencilerin birkaçı ağır
olması nedeniyle bir daha kendi cihazını tekrar getirmemeye karar verirken, diğer
öğrenciler kendi cihazlarını getirerek ters yüz öğrenmeye katılacaklarını
belirtmişlerdir (Nuhoğlu Kibar, Gündüz ve Akkoyunlu, 2020).
2019 yılında International Journal Of Education dergisinde yayınlanan, Yean
tarafından yapılan araştırmada araştırmacı, ilkokul bilişim dersinde TYS modelini
uygulamış ve uygulama sonunda veli görüşlerini, öğrencilerin bu modele uyumunu
ve bu modelin öğrenci başarısına etkisini incelemiştir. Araştırma sonucunda TYS
modelinin uygulandığı sınıfta veli görüşlerinin olumlu olduğu, öğrencilerin ödevlerini
daha düzenli yaptığı ve başarılarının arttığı sonucuna ulaşmıştır (Yean, 2019).
2018 yılında Çelik arkadaşları tarafından yapılan araştırmada araştırmacılar,
bilişim teknolojisi öğretmen adaylarının TYS modeline dair görüşlerini ortaya
çıkarmayı amaçlamışlardır. Bu amaçla seçilen 8 öğretmen adayı üniversite
öğrencisi, modeli uygulayıcı konumda olmuştur. Ardından araştırmacılar uygulayıcı
konumdaki öğretmen adaylarının deneyimlerinin sonuçlarını tespit etmek için
öğretmen adaylarına yapılandırılmış görüşme formu uygulamışlar ve verileri analiz
etmişlerdir. Sonuç olarak araştırmacılar öğretmen adaylarının, TYS modelinin
geleneksel modele göre ders öncesi hazırlık süresinin daha fazla zaman aldığını
ancak öğrencilerin derste daha aktif olduğunu deneyimlediklerini belirtmişlerdir
(Çelik, Yıldırım ve Yıldırım 2018).
2018 yılında Yeni Zelanda’da Journal of Open, Flexible, and Distance
Learning dergisinde yayınlanan, Chellapan ve arkadaşları tarafından yapılan
araştırmada araştırmacılar, Yeni Zelanda’daki üç üniversitede TYS modelinin
uygulanma ya da uygulanmama sebeplerini ve bu modelin uygulanmasındaki
zorlukları araştırmışlardır. Araştırma sonucunda bazı öğretim üyelerinin TYS
modeline önem vermedikleri, bu modelin aktif öğrenmenin bir çeşidi olduğunu
dolayısıyla yeni bir öğrenme modeli olarak yansıtılmasının yanlış olduğunu ifade
ettikleri, bazı öğretim üyelerinin ise bu modeli uygulayabileceklerini ama zorluklarla
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karşılaşacaklarını öngördüklerini belirttikleri görülmüştür. Bu durum, katılımcılar
arasında TYS modelinin ne olduğuna dair ortak bir anlayışın olmadığını göstermiştir
(Chellapan, Van der Meer, Pratt, ve Wass, 2018).
2018 yılında Sakarya University Journal of Education dergisinde yayınlanan,
Kaya tarafından yapılan araştırmada araştırmacı, matematik öğretiminde TYÖ
modelinin ortaokul öğrencilerinin derse katılımına etkisini incelemeyi amaçlamıştır.
Yarı deneysel desenin benimsendiği çalışmaya 18’i deney 18’i kontrol grubunda
olmak üzere toplam 36 sekizinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak,
derse katılım envanteri kullanılmıştır ve uygulama 6 hafta sürmüştür. Sınıf dışı süreç
için kullanılacak videolar Edpuzzle platformuna yüklenerek etkileşimli hale
getirilmiştir. Araştırma

sonucunda,

TYÖ

modelinin

matematik

öğretiminde

kullanılmasının, derse katılıma olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir (Kaya, 2018).
2018 yılında Erdoğan tarafından yazılan doktora tezinde araştırmacı, 6. Sınıf
sosyal bilgiler dersinde ters yüz edilmiş sınıf modeli uygulanmasının öğrencilerin
akademik başarısını nasıl etkilediğini, sosyal bilgiler dersine ve kültürel mirasa
duyarlılık değerine yönelik algılarının nasıl geliştiğini ve uygulama sürecinde
karşılaşılan sorunların nasıl giderilebileceğini tespit etmeyi amaçlamıştır. 9 hafta
süren araştırma, Kırıkkale ilindeki bir ortaokulda 21 öğrenci ile yürütülmüştür.
Uygulama sırasında büyük bir sorunla karşılaşılmadığı belirtilmiş ve uygulama
sonunda öğrencilerin sosyal bilgiler dersindeki akademik başarılarının, kültürel
mirasa ve sosyal bilgiler dersine yönelik algılarının, anlamlı bir şekilde artış
gösterdiği tespit edilmiştir (Erdoğan, 2018).
2017 yılında Chen Hsieh ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmada
araştırmacılar, TYS modelini 48 lise 2. sınıf öğrencisi ile yabancı dil dersinde
kullanmışlardır. Araştırma sonucunda modelin öğrenci motivasyonunu arttırdığı,
öğrencilerin sözlü iletişimde deyimleri kullanmaya başladığı ve deyim bilgilerini
arttırdığı sonucuna varmışlardır (Chen Hsieh, Wu, ve Marek, 2017).
2017 yılında Güç tarafından yazılan yüksek lisans tezinde araştırmacı,
ortaokul matematik dersinde TYS modelinin öğrencilerin başarısını nasıl etkilediğini
ve öğrencilerin bu model ile ilgili görüşlerini tespit etmeyi amaçlamıştır. Giresun
ilinde 52 ortaokul öğrencisi ile yapılan çalışmada akademik başarı testi, matematik
tutum ölçeği ve yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Çalışma sonunda
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TYS modelinin öğrencilerin akademik başarılarını arttırdığı fakat motivasyonlarını
etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Veliler ve öğrenciler ile yapılan görüşmeler
sonucunda modele dair olumlu sonuçlar olduğu tespit edilmiştir (Güç, 2017).
2016 yılında Çukurbaşı tarafından yazılan doktora tezinde araştırmacı, TYS
ve LEGO-LEGO uygulaması ile desteklenen probleme dayalı öğretim etkinliklerinin
lise öğrencilerinin akademik başarılarına ve motivasyonlarına olan etkisini
incelemenin yanı sıra modele dair görüşlerini belirlemeyi amaçlamıştır. Bartın ilinde
yapılan araştırmaya Bilişim Teknolojileri alanından 10.sınıf düzeyinde 43 öğrenci
katılmıştır.

Araştırma

sonucunda,

ters

yüz

gruplarının

derse

yönelik

motivasyonlarının arttığı tespit edilmiştir. Model uygulamasında uygulamaya
başlamadan önce olan ön yargıların araştırma sonunda olumlu yöne kaydığı
görülmüştür. Ayrıca öğrenciler arası iletişimin arttığı gözlemlenmiştir (Çukurbaşı,
2016).
2016 yılında Özdemir tarafından yazılan doktora tezinde araştırmacı,
harmanlanmış öğrenme ortamında hazırlanan TYS modelinin altıncı sınıf
öğrencilerinin matematik dersindeki başarısına, matematik kaygı düzeyleri ile
matematik ve teknoloji tutumuna etkisini tespit etmeyi amaçlamıştır. Ankara ilindeki
bir ortaokulda okuyan 49 öğrenci ile yapılan çalışmada ön test- son test kontrol
gruplu yarı deneysel model kullanılmıştır. Araştırma sonucunda harmanlanmış
öğrenme ortamında TYS modelinin, 6.sınıf öğrencilerinin matematik akademik
başarılarını, motivasyonlarını ve teknolojik tutumlarını arttırdığı, kaygı düzeyini ise
azalttığı görülmüştür (Özdemir, 2016).
2016 yılında Topalak tarafından yazılan doktora tezinde araştırmacı,
çevrilmiş öğrenmenin, başlangıç seviyesi piyano eğitimine etkisini incelemeyi
amaçlamıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesinde farklı alanlarda
eğitim gören 11 öğrenci ile yapılan çalışmada karma araştırma yöntemi
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, çevrilmiş sınıf modeli ile öğrencilerin
motivasyonlarının ve konuyu tekrar etme şanslarının arttığı, unutma durumunun
azaldığı tespit edilerek geleneksel modele göre olumlu bir farklılaşma görülmüştür
(Topalak, 2016).
2015 yılında Avustralya Bilgisayar Eğitimi Konferansı’ndaki sunumlarında
Murray

ve

arkadaşları

yaptıkları

çalışmayı

sunmuşlardır.

Bu

çalışmada
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araştırmacılar, üniversite öğrencilerinin ters yüz öğrenme modeline ilişkin görüşlerini
belirlemeyi amaçlamışlardır. Çalışma sonucunda öğrencilerin büyük çoğunluğunun
modele ilişkin olumlu görüşlerinin olduğunu, öğretmenle ve sınıf arkadaşlarıyla daha
çok

iletişime

geçtiklerini,

modelin

ders

içeriklerini

öğrenmede

esneklik

sağlamasından memnun olduklarını ve bu modelin öğrenci merkezli yaklaşımı
desteklediği düşüncesinde olduklarını tespit etmişlerdir (Murray, Koziniec, ve
McGill, 2015).
2015 yılında Journal of Political Science Education dergisinde yayınlanan,
Touchton tarafından yapılan araştırmada araştırmacı, TYS modeli ile geleneksel
öğrenme modelinin öğrenci başarıları üzerine olan etkisini karşılaştırmayı
amaçlamıştır.

Araştırma

sonucunda

TYS

modelindeki

öğrencilerin

başarı

düzeylerinin geleneksel yöntemdeki öğrencilerden daha yüksek olduğunu tespit
etmiştir. Ayrıca öğrencilerin, bu modelde daha fazla öğrendiklerini ve bu modelin
daha eğlenceli olduğunu ifade ettiğini belirtmiştir (Touchton, 2015).
2015 yılında Bösner ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmada
araştırmacılar, birinci basamak hekimler için ayırt edici tanı koyma başarısını
artırmak amacıyla TYS modelini kullanmışlardır. Çalışma sonucunda, ayırt edici tanı
koyma konusunda öğrencilerin akademik başarısında anlamlı derecede artış
olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca araştırmacılar öğrencilerin modeli, etkileşimli ve
uygulama tabanlı öğrenmeye fırsat tanıyan bir model olarak tanımladıklarını
belirtmişlerdir (Bösner, Pickert, ve Stibane, 2015).
2014 yılında Butt tarafından yapılan araştırmada araştırmacı, Avustralya’daki
üniversite öğrencilerinin TYS modeline ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlamıştır.
Araştırmacı dönem boyunca bu modeli kullanarak öğrencilerine eğitim vermiştir.
Dönem başında ve sonunda öğrencilerden elektronik anket yoluyla görüşlerini almış
ve çalışma sonucunda öğrencilerin büyük çoğunluğunun modele ilişkin olumlu
görüşleri olduğunu görmüştür (Butt, 2014).
2014 yılında Journal of Research in Innovative Teaching dergisinde
yayınlanan, Francl tarafından yapılan araştırmada araştırmacı, ters yüz öğrenmenin
ne olduğunu, uygulama esaslarını ve zorluklarını açıklamıştır.

Bu modelin

öğrencilerin ve öğretmenlerin iş yüklerini arttırdığını ancak alışıldığı takdirde etkili
bir yöntem olduğunu dile getirmiştir (Francl, 2014).
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2014 yılında Currents in Pharmacy Teaching and Learning dergisinde
yayınlanan, McLaughlin ve Rhoney tarafından yapılan araştırmada araştırmacılar,
TYÖ yaklaşımı ile hazırlanan bir nörolojik farmakoterapi dersinde öğrenenlerin
etkileşimli

çevrimiçi

hazırlık

araçlarına

dair

sorumluluklarını,

algılarını,

performanslarını ve ders çıktılarını incelemeyi amaçlamışlardır. Çalışma sonunda
çevrimiçi aracı kullanan öğrencilerin dönem sonu sınavında daha başarılı olduklarını
görmüşlerdir (McLaughlin ve Rhoney 2014).
2014 yılında Computer and Education dergisinde yayınlanan, Kong
tarafından yapılan araştırmada araştırmacı, TYS modelinin öğrencilerin bilgi
okuryazarlık ve eleştirel düşünce becerileri üzerine olan etkisini incelemeyi
amaçlamıştır. Araştırma bulguları öğrencilerin bilgi okuryazarlığı ve eleştirel
düşünce becerilerinde anlamlı bir artış olduğunu göstermektedir. Ayrıca öğrencilerin
ve öğretmenlerin TYS modelinin, eleştirel düşüncenin ve bilgi okuryazarlığının
geliştirilmesinde etkili olduğu görüşüne sahip oldukları görülmüştür (Kong, 2014).
2013 yılında Wiginton tarafından yazılan doktora tezinde araştırmacı, TYÖ
modelinin öğrencilerin matematik başarıları, matematik öz yeterlilikleri ve öğrenme
stilleri üzerine etkisini incelemeyi amaçlamıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin
matematik başarılarının ve matematik öz yeterlilik düzeylerinin arttığı, TYS
ortamından ve öğrenme sürecindeki kontrol düzeylerinden memnun kaldıkları ancak
soru

sorma

becerisinde

hayal

kırıklığı

yaşadıkları

sonucuna

varılmıştır.

Öğretmenlerin bu modeli sınıflarında kullanması gerektiği, bu modelin sınıfı daha
aktif yaptığı ve öğrenme sürecini daha zevkli hale getirdiği dile getirilmiştir (Wiginton,
2013).
2013 yılında Atlanta’da yapılan ASEE Annual Conference and Exposition
konferansında sunulan, Bishop ve Verleger tarafından yapılan araştırmada
araştırmacılar, TYS modeli üzerine yapılan çalışmaları inceleyen derleme bir
çalışma yapmışlardır. Yaptıkları çalışma sonucunda, TYS modeli üzerine yapılan
çalışmaların genellikle birtakım konular üzerinde yapıldığını görmüşlerdir. Bunlar;
sınıf içi ve dışı etkinlikler, ölçme değerlendirme araçları ve yöntemin metodolojik
özellikleridir. Araştırmaların çoğunun, öğrenci algılarını belirlemek üzere yapıldığı
tespit edilmiştir. Bu çalışmalarda da öğrenci algılarının çoğunlukla olumlu olduğu
sonucuna ulaşılmıştır (Bishop ve Verleger, 2013).
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Ters yüz öğrenme (TYÖ) modelinin biyoloji alanında uygulanması ile
ilgili araştırmalar. 2020 yılında Bartın Üniversitesi Eğitim araştırmaları Dergisi’nde
yayınlanan, Köse ve Yüzüak tarafından yapılan araştırmada araştırmacılar, 2009 ve
2019 yılları arasında TYS modeli ile ilgili fen bilimleri alanında Türkiye’de yapılan
Türkçe araştırmaları taramışlardır. Tarama sonrasında fen bilimleri alanı ile ilgili 6
yüksek lisans tezi ve 3 adet makale yazıldığını tespit etmişlerdir. Sayı olarak oldukça
az olan bu araştırmaların kimya alanında yoğunlaştığı, biyoloji alanında ise yalnızca
bir adet araştırmanın bulunduğu yine aynı kaynakta belirtilmektedir (Köse ve
Yüzüak, 2020).
2020 yılında CBE-Life Sciences Education dergisinde yayınlanan, Bassett ve
arkadaşları tarafından yapılan araştırmada araştırmacılar, ters yüz öğrenmenin sınıf
dışı uygulamasında video izlemenin ve ders kitabını okumanın öğrencilerin
öğrenmelerine olan etkisini araştırmışlardır. Araştırmacılar, öğrencilerden sınıf dışı
uygulamada hem video izlemeleri hem de ders kitabını okumalarını istemişler ve
öğrencilerin ders kitabını okumaktan ziyade video izleyeceklerini öngörmüşlerdir.
Ancak beklenenin aksine öğrencilerin ders kitabını da okuduklarını görmüşlerdir.
Dolayısıyla sınav puanlarında tespit edilen pozitif artışa hem videoların hem de ders
kitabının katkısı olduğu sonucuna varmışlardır (Bassett, Olbricht, ve Shannon,
2020).
2020 yılında Journal of Biological Education dergisinde Kong ve arkadaşları
tarafından yapılan araştırmada araştırmacılar, tıbbi mikrobiyoloji dersinde
geleneksel sınıf ile TYS modelini karşılaştırmışlardır. Bunun için tıbbi laboratuvar
uzmanlığından 2016 ve 2017 yılındaki ardışık iki sınıfta uygulama yapmışlardır.
Uygulama sonrasında TYS modelinin uygulandığı öğrencilerin ortalama sınav
puanının, geleneksel sınıf modelinin uygulandığı sınıfa göre daha yüksek olduğunu
tespit etmişlerdir. Ayrıca TYS modelinin öğrencilerin arasındaki iş birliğini de
arttırdığını görmüşlerdir (Kong vd., 2020).
2018 yılında Türkiye’de Saracaloğlu ve Çetin tarafından yapılan araştırmada
araştırmacılar, ters yüz edilmiş öğretim yönteminin öğrencilerin biyoloji dersi
erişisine etkisini incelemişlerdir. Araştırmaya İzmir ilinde bulunan bir lisedeki toplam
50 öğrencinin bulunduğu, iki tane 11. sınıf şubesi katılmıştır. Sınıflar rastgele
seçilmiş ve bu sınıflardan biri geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı kontrol
grubu olarak diğeri TYÖ modelinin uygulandığı deney grubu olarak belirlenmiştir.
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Araştırmada nitel ve nicel araştırma desenlerinin birlikte kullanıldığı karma araştırma
yaklaşımları kullanmışlardır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde başarı testi
uygulamışlardır. Sadece deney grubuna uygulanan TYS modeli ve uygulama süreci
hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi için başarı testi sonuçlarına göre belirlenen altorta-üst başarı düzeylerinden ikişer olmak üzere toplamda 6 öğrenciyle yarı
yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirmişlerdir. Yapılan analizler sonucunda
ulaştıkları bulgulara göre dolaşım sistemi konusunda TYS modeline göre tasarlanan
öğretimin, öğrencilerin akademik başarılarının artması, öğrenciler için ilgi uyandırıcı
ve dikkat çekici olması, öğrencilere öğrenme sorumluluğunu üstlenici bir misyon
yüklemesi nedeniyle olumlu katkıları olduğu sonucuna varmışlardır. Ayrıca,
araştırmada nitel ve nicel verilerden elde edilen bulgular ışığında ulaşılan sonuçların
birbirini destekler nitelikte olduğunu tespit etmişlerdir (Saracaloğlu ve Çetin, 2018).
2018 yılında CBL-Life Sciences Education dergisinde yayınlanan, Barral ve
arkadaşları tarafından yapılan araştırmada araştırmacılar, genel biyoloji dersinin
işlenişinde geleneksel ve TYÖ yöntemlerini karşılaştırmışlardır. Ters çevrilmiş
sınıftaki öğrenciler ile kontrol grubundaki öğrencilere ders başında ve ders sonunda
uygulanan sınavlarda, ters yüz uygulamasının yapıldığı sınıftaki öğrencilerin daha
başarılı olduklarını görmüşlerdir. Araştırmacılar bu farkın, sınavda sorulan bütün
soruların Bloom taksonomisinin en alt basamağındaki hatırlama kısmından
sorulmasının etkili olabileceği yorumunu yapmışlardır (Barral vd., 2018).
2018 yılında Journal of Baltic Science Education dergisinde yayınlanan,
Zupanec ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmada araştırmacılar, geleneksel
sınıf ile ters yüz sınıfların ilkokul düzeyindeki biyoloji dersleri için verimliliğini
belirlemeye çalışmışlardır. Araştırmanın örneklemini, yaşları 12-13 arasında
değişen 112 öğrenci oluşturmuştur. Ölçme için likert ölçeği kullanmışlardır.
Araştırma sonunda TYS modelinin, ilköğretimdeki biyoloji derslerinde uygun ve
verimli bir yaklaşımı temsil ettiği sonucuna varmışlardır (Zupanec ve ark., 2018).
2017 yılında Turkisch Online Journal of Distance Education dergisinde
Gariou-Papalexiou ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmada araştırmacılar,
lise biyolojisinde uzaktan eğitime tamamlayıcı olarak TYS modelinin uygulanmasını
incelemişlerdir. Araştırmayı 17 Lise 1. sınıf öğrencisi ile gerçekleştirmişler ve eğitim
platformu olarak Öğrenme Aktivitesi Yönetim Sistemi (LAMS) kullanmışlardır.
Çalışmanın

sonuçlarını

nitel

olarak

değerlendirmişlerdir.

Değerlendirmeler
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sonucunda TYS modelinin; öğretmenin sınıftaki zaman yönetimini ve öğrencilerin
eğitim süreçlerine katılımlarını arttırdığını ve TYS modelinin aktif öğrenmeye katkı
sağladığını gözlemlemişlerdir. Bilişim teknolojileri ile birlikte uzaktan eğitimi
birleştiren bu öğrenme biçiminin, Yunan eğitim sistemine, sınırlı öğrenme imkânları
sunan

geleneksel

öğrenmeye

göre

yeni

bir

bakış

açısı

ve

potansiyel

kazandırabileceği sonucuna varmışlardır (Gariou-Papalexiou ve ark., 2017).
2017 yılında Journal of Biological dergisinde Lax ve arkadaşları tarafından
yapılan araştırmada araştırmacılar, ABD’de bulunan Duquesne Üniversitesi genel
biyoloji dersinin belli bir kısmında TYS modelini uygulamışlar ve TYS modelinin
derse kısmi dahil edilme sürecindeki etkisini incelemişlerdir. Uygulama sonrasında,
sınıf içinde ve sınıf dışında öğrencilerin performansları karşılaştırıldığında, kısmi
TYS modeli öğrencilerinin, sınıf içi sorularda, özel sınav sorularında ve final sınavı
kompozisyon sorularında daha yüksek puan aldığını görmüşlerdir. Sonuç olarak
araştırmacılar bu çalışmada, kısmi olarak uygulanan TYS modelinin, mevcut
kurslara dahil edilmek için etkili bir teknik olabileceğini ve geleneksel derslere
kıyasla bazı faydalar sağladığı sonucuna varmışlardır (Lax vd., 2017).
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Bölüm 3
Yöntem
Bu araştırmada TYÖ modelinin biyoloji konularını öğrenmedeki etkisini
inceleyebilmek için kontrol gruplu son test deneysel desen kullanılmıştır. Deneysel
desenler, sonuç üzerinde etkili olabileceği düşünülen tüm etkenleri göz önünde
bulundurarak, yapılan uygulamanın sonuç üzerindeki etkisinin test edilmesi ilkesine
dayanır (Creswell, 2013). Kontrol gruplu son test deneysel desen tasarımlarında
kontrol ve test gruplarındaki katılımcıların özellikleri olabildiğince benzer tutularak
dış faktörlerin etkisi azaltılmaya çalışılmaktadır (Nakip, 2006). Bu desende deney
grubuna araştırmanın içeriğine ve gerekliliklerine uygun olan uygulama yapılır
ardından her iki gruba son test uygulanır (Cresswell, 2016).
Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmada amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek
(2018) amaçlı örneklemdeki temel anlayışı, önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü
karşılayan durumların incelenmesi olarak ifade etmişlerdir. Araştırmanın çalışma
grubunu, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Batman il merkezinde bulunan, yerel
yerleştirme ile öğrenci alan bir Anadolu lisesinde öğrenim gören 9. sınıf
öğrencilerinden iki sınıf oluşturmaktadır. Bu seçim yapılırken ilk kriter sınıfların
akademik başarılarının yakın olması, ikinci kriter ise deney grubundaki tüm
öğrencilerin sınıf dışında internet bağlantısına sahip olması olmuştur. Kontrol ve
deney grubundaki öğrenciler; 22’şer kız 12’şer erkek toplam 68 kişiden oluşmaktadır
(Tablo 5).
Tablo 5
Çalışma Grubunun Demografik Özellikleri
Cinsiyet
Kız

Erkek

Frekans

%

Frekans

%

Kontrol Grubu (n=34)

22

64,7

12

35,3

Deney Grubu (n=34)

22

64,7

12

35,3
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Veri Toplama Süreci
Bu bölümde deney grubu ve kontrol grubundaki veri toplama süreçleri ayrı
başlıklar halinde sunulacaktır.
Deney grubunda veri toplama süreci. İki hafta süren araştırmanın birinci
haftasında “Mitokondri” ikinci haftasında ise “Kloroplast” organeli ile ilgili, MEB’in
2018’de yayınladığı en güncel biyoloji öğretim programındaki kazanımlara uygun
olarak, görsellerle ve videolarla zenginleştirilmiş Power Point sunumu araştırmacı
tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan sunum Quick Time uygulamasının “Ekran
Kaydı” özelliği ile kaydedilmiştir. Kayıt sırasında sesin kaliteli ve anlaşılır olabilmesi
için mikrofon kullanılmıştır. Kaydedilen videonun ışık, renk, ses ve hız ayarlarının,
video başlangıç ve sonundaki kırpma işlemlerinin yapılabilmesi, tekrar edilen
ve/veya silinmesi istenen bölümlerin düzenlenebilmesi için iMovie uygulaması
kullanılmış ve videolar son halini almıştır. Oluşturulan mitokondri ve kloroplast
videolarının süresi, 20’şer dakikadır.
Ayarları yapılan videoların, erişiminin kolay ve ücretsiz, ara yüzünün
öğrenciler tarafından biliniyor olması, kullanımının yaygın ve video yükleme
süresinin kısa olması gibi nedenlerle Youtube video platformuna yüklenmesine
karar verilmiştir. Youtube’a video yükleyebilmek için araştırmacı tarafından
“Hacettepeli Hoca” adında açılan kanal kullanılmıştır (Şekil 9).

Şekil 9. Hacettepeli hoca youtube kanalının genel görünüşü
Yüklenen videolar ile ilgili Power Point sunumları PDF dosyasına
dönüştürülerek Google Drive’a yüklenmiş ve yüklenen PDF dosyalarının
bağlantısını içeren link, bu videoların açıklamalar kısmına eklenmiştir. Bu
bağlantılara tıklayan herkes bu PDF dosyalarını ücretsiz olarak görebilir, yorum
ekleyebilir, paylaşabilir, bilgisayarına indirebilir ve dilerse yazdırarak matbu hale
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getirebilir. Google Drive’ın bu özelliği sayesinde öğrencilere, sunumların PDF
dosyası üzerinden de çalışabilme imkânı sunulmuştur. İlgili PDF’ler, EK-C ve EKD’ye eklenmiştir.
Araştırmanın yapılacağı ilk hafta kanala yüklenen Mitokondri, ikinci hafta da
kloroplast videosunun linki deney grubundaki öğrenciler ile paylaşılmış ve ders
öncesi öğrencilerin bu videoları izlemeleri istenmiştir. Öğrencilere herhangi bir
sorularının olması durumunda videonun yorumlar kısmını kullanarak soru
sorabilecekleri bilgisi verilmiştir. Öğrencilerin yaptıkları yorumlardan ve sordukları
sorulardan eş zamanlı olarak haberdar olabilmek için Youtube’un içerik üreticilerine
sunduğu “Kontrol Paneli, Videolar, Oynatma Listeleri, Yorumlar ve Analiz”
bölümlerini içeren Youtube Studio uygulaması telefona indirilmiş ve öğrencilerin
sordukları sorular yanıtlanmıştır. Derse gelindiğinde (sınıf içi uygulamada)
öğrencilere video izleme ile ilgili sorun yaşayıp yaşamadıkları sorulmuş, öğrencilerin
video ile ilgili herhangi bir sorun yaşamadıkları bilgisi alınmıştır. Youtube açık
kaynak olduğu için hangi öğrencilerin videoyu izlediklerini öğrenme imkânı
sunmamaktadır. Bu nedenle derse gelindiğinde öğrencilere, videoyu izleyip
izlemediklerini tespit etmeye yönelik video içeriğindeki bilgiler ile ilgili sorular
sorulmuştur.

Gelen

cevaplar

doğrultusunda

öğrencilerin,

videoyu

izlediği

belirlenmiştir. Soru cevap uygulamasının ardından konunun daha iyi anlaşılması,
öğrencilerin kavram yanılgılarının tespit edilebilmesi için ilk hafta mitokondri, ikinci
hafta kloroplast ile ilgili bir etkinlik yapılmak istenmiştir. Bu etkinlik öğretim
tekniklerinden “istasyon tekniği” olarak belirlenmiştir. Öncelikle öğrencilere
yapılacak istasyon çalışması ile ilgili bilgi verilmiştir. Ardından sınıf, istasyon
tekniğinin uygulanabilmesi için rastgele dört gruba ayrılmıştır. Sınıf düzeni grupların
çalışabilmesine uygun hale getirilmiştir. Bu dört istasyondan birinci İstasyon “Şiir
İstasyonu”, ikinci istasyon “Slogan İstasyonu”, üçüncü istasyon “Resim İstasyonu”,
dördüncü istasyon “Modelleme İstasyonu” olarak ayrılmıştır. Dört gruba ayrılan
öğrenciler bu istasyonlara dağılmışlardır (EK- E).
Birinci istasyondaki öğrencilerden, o hafta işlenen organel ile ilgili şiir
yazmaları; ikinci istasyondaki öğrencilerden sloganlar oluşturmaları, üçüncü
istasyondaki öğrencilerden resim yapmaları ve son olarak dördüncü istasyondaki
öğrencilerden de oyun hamurlarını kullanarak 3 boyutlu bir model oluşturmaları
istenmiştir. Kullanılacak olan malzemeler araştırmacı tarafından temin edilmiş ve
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gruplara dağıtılmıştır. Öğrenciler, yaklaşık 10 dk boyunca bulundukları istasyonda,
istasyonun gereklerine uygun olarak ilgili organel ile ilgili çalışmalar yapmışlardır.
Grup içinden bir öğrenci “İstasyon Şefi” olarak belirlenmiştir. Her istasyondaki
öğrenciler 10 dakikalık süre sonunda, yaptıkları çalışmayı ilgili istasyonda bırakarak
bir sonraki istasyona geçmiştir. Böylece yaklaşık 40 dakika boyunca tüm öğrenciler
her istasyona katkı sağlamıştır. Süre sonunda her istasyonun oluşturdukları ürünler
“istasyon şefleri” tarafından sınıfa sunulmuştur. Sunulan çalışmalar öğrenciler ile
birlikte değerlendirilmiş ve eksik/yanlış olan kısımlar yine öğrenciler ile birlikte
düzeltilmiştir. Böylece ürünler son halini almıştır (EK-F).
İki hafta süren araştırmada, 40‘ar dakikalık 2’şer ders saati boyunca
öğrencilere rehberlik edilmiş, kullanılacak teknik anlatılmış, süreler belirlenmiş,
karışıklığın olmaması için öğrencilere geçecekleri istasyonlar konusunda yön
gösterilmiş, yapılan çalışmalar yapım aşamasında izlenmiş, öğrencilerden gelen
sorular araştırmacı tarafından cevaplanmıştır. Uygulama sonunda öğrencilere her
iki hafta sonunda da birer Form uygulanmıştır.
Deney grubunda her iki haftada da yapılan uygulamaların sıralaması
aşağıdaki tabloda verilmiştir (Tablo 6).
Tablo 6
Deney Grubunda Yapılan Uygulamanın Sıralaması (İki hafta)

1. Adım

Konu ilgili Power Point sunumlarının hazırlanması

2. Adım

Sunumların Quick Time uygulaması ile ekran kaydının alınması

3. Adım

Alınan ekran kayıtlarının iMovie uygulaması ile düzenlenmesi

4. Adım

5. Adım

6. Adım

Power Point sunumlarının PDF olarak kaydedilmesi ve bu PDF’lerin
Google Drive’a yüklenmesi.
Düzenlenen videoların yüklenebilmesi için Youtube platformunda hesap

Sınıf Dışı Süreç Adımları

Deney Grubunda Veri Toplama Süreci

açılması
Açılan hesaba, hazırlanan videoların açık kaynak olarak yüklenmesi

40

Yüklenen videoların açıklamalar kısmına ilgili videonun PDF dosyasının
Google Drive’daki bağlantısının eklenmesi

8. Adım

Öğrenciler ile yüklenen videoların bağlantısının paylaşılması

9. Adım

Öğrencilerin ilgili videoyu izlemesi

10. Adım

Öğrencilerin video izleme ile ilgili sorun yaşayıp yaşamadığının sorulması

11. Adım

Video içeriği ile ilgili soru cevap yapılarak öğrencilerin videoyu izleyip
izlemediğinin belirlenmesi

12. Adım

Sınıf içinde yapılacak etkinlik hakkında öğrencilere bilgi verilmesi

13. Adım

Etkinliğin yapılması

14. Adım

Konu ile ilgili Formun uygulanması

Sınıf İçi Süreç Adımları
(40+40 dk.)

7. Adım

Kontrol grubunda veri toplama süreci. Kontrol grubundaki öğrencilere
birinci hafta mitokondri, ikinci hafta ise kloroplast organeli geleneksel öğretim
yöntemi kullanılarak anlatılmıştır. Biyoloji müfredatının yoğun, ders saatinin
müfredata göre yetersiz olması nedeniyle kontrol grubuna istasyon tekniği
uygulanamamış, yalnızca iki hafta 2’şer ders saati (40+40 dk.) boyunca geleneksel
yöntem ile konu anlatımı yapılabilmiştir. Anlatımların ardından her hafta konu ile ilgili
Form uygulanmıştır. Kontrol grubunda her iki haftada da yapılan uygulamanın
adımları Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7
Kontrol Grubunda Yapılan Uygulamanın Adımları (İki Hafta)

1. Adım

2. Adım

Mitokondri organelinin geleneksel

Kloroplast organelinin geleneksel

yöntemler ile sınıfta anlatılması

yöntemler ile sınıfta anlatılması

Mitokondri ile ilgili Form uygulanması

Kloroplast ile ilgili Form uygulanması

(40+40 dk.)

Kontrol Grubunda Veri Toplama Süreci
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Veri Toplama Araçları
Veriler, uygulama sonrası araştırmacı tarafından hazırlanan ilk hafta
mitokondri ikinci hafta kloroplast organeli ile ilgili 2’şer açık uçlu soru içeren formlar
aracılığıyla toplanmıştır (Tablo 8). Uygulama yapılmadan önce Hacettepe
Üniversitesi Senatosu Etik Komisyonu’ndan uygulamanın yapılabileceğine dair etik
izin alınmıştır. Etik izin ile ilgili belge EK-G’de sunulmuştur. Öğrencilere uygulanan
formda sorulan sorulardan ilki öğrencilerin organel ile ilgili bilgilerini ölçerken ikinci
soru o organelin çizim yoluyla gösterilmesini talep etmektedir. Bu şekilde
öğrencilerin yönlendirmeye bağlı olmaksızın, konu ile ilgili öğrendiklerinin yazarak
ve çizerek ölçülmesi hedeflenmektedir. İlgili form EK-A ve EK-B’de mevcuttur.
Tablo 8
Birinci ve İkinci Hafta Öğrencilere Uygulanacak Formda Yer Alan Sorular
Sorular

1. Soru

İlk Hafta Uygulanan Formdaki

İkinci Hafta Uygulanan Formdaki

Sorular

Sorular

Mitokondri nedir? Mitokondri ile ilgili

Kloroplast nedir? Kloroplast ile ilgili bilgi

bilgi veriniz.

veriniz.

Mitokondri organelinin şeklini çizerek
2. Soru

kısımlarını şekil üzerinde
isimlendiriniz.

Kloroplast organelinin şeklini çizerek
kısımlarını şekil üzerinde isimlendiriniz.

Verilerin Analizi
Araştırmanın amacına yönelik hazırlanmış yarı yapılandırılmış açık uçlu
soruları içeren formlardan elde edilen verilerin analizinde, içerik analiz yöntemi
kullanılmıştır.
Verilerin analizinde şu aşamalar takip edilmiştir;
•

Araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanan formlara yazılan
bilgiler, deney ve kontrol grubuna ayrı ayrı olmak üzere MS Office
Programı ile Word dosyası olarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır.

•

Formlara yazılan veriler incelenmiş ardından yazılan bu verilere uygun
kodlar ve alt kodlar belirlenmiştir.
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•

Belirlenen kodlara veri atanması yapılmadan önce, kodların dış
güvenirliğin arttırılması için veri toplanması ve analizine, katılımcıların
belirlenmesine, araştırmanın yapıldığı sosyal ortam ve süreçlerin
açıklanmasına dikkat edilmiştir. İç geçerlik için 2 uzman görüşüne
başvurulmuş; iç güvenilirlik tartışılarak ilk görüşmede %85, daha
sonraki görüşmede de %100 mutabık kalınarak iç güvenilirlik
sağlanmış ve böylece oluşturulan kodlar son halini almıştır.

•

Formlara verilen cevapları içeren, deney ve kontrol grubu için ayrı ayrı
oluşturulan Word dosyaları ve verilen cevaplara ait belirlenen alt ve
üst kodlar nitel analiz programı MAXQDA 2020’ye yüklenmiş ve her
bir veri için uygun koda atama yapılmıştır.
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Bölüm 4
Bulgular ve Yorumlar
Bu bölümde araştırmanın alt problemlerine ait bulgulara, bulgular sonucu
yapılan yorumlara ve araştırmacı tarafından yapılan gözlemlere dair bulgulara yer
verilmektedir.
Araştırmanın alt problemleri kapsamında deney grubundaki öğrencilere
birinci hafta biyoloji dersi hücre ünitesindeki mitokondri konusu, ikinci hafta aynı
ünitedeki kloroplast konusu TYÖ modeliyle anlatılmıştır. Kontrol grubundaki
öğrencilere ise aynı konular, geleneksel öğretim yöntemleriyle anlatılmıştır. Her iki
haftanın sonunda iki gruba da 2’şer soruluk bir form uygulanmış ve uygulanan
formlara verilen cevaplar doğrultusunda kodlar ve alt kodlar oluşturulmuştur.
Birinci soru için oluşturulan üst kodlar; organellerin işlevi, organellerin yapısı,
organellerin hücre içi özerkliği, organellerin bulundukları hücreler, organeller ile ilgili
diğer bilgiler olarak belirlenmiştir. Bu üst kodların her biri, mitokondri ve kloroplast
için ikişer alt koda ayrılmıştır (Tablo 9). İkinci soru için oluşturulan üst kodlar;
kloroplast ile ilgili kavramlar ve mitokondri ile ilgili kavramlar şeklinde olmuştur. Bu
üst kodların her biri ile ilgili ayrı ayrı alt kodlar da oluşturulmuştur. Mitokondri ile ilgili
kavramlar için oluşturulan alt kodlar; DNA, krista, enzim, ribozom, zarlar arası
boşluk, iç zar, dış zar, matriks ve diğer şeklindedir. Kloroplast ile ilgili kavramlar için
oluşturulan alt kodlar ise; iç zar, dış zar, stroma, tilakoit, DNA, ribozom, granum ve
diğer şeklindedir (Tablo 10).
Tablo 9
Uygulanan Formlarda Birinci Soruya Verilen Cevaplar Sonucu Oluşturulan Kodlar
1. Soru İçin Oluşturulan Kodlar
Organellerin İşlevi

Mitokondri Organelinin İşlevi
Kloroplast Organelinin İşlevi

Organellerin Yapısı

Mitokondri Organelinin Yapısı
Kloroplast Organelinin Yapısı

Organellerin Hücre İçi Özerkliği

Kloroplast Organelinin Hücre İçi Özerkliği
Mitokondri Organelinin Hücre İçi Özerkliği

Organellerin Bulundukları Hücreler

Mitokondri Organelinin Bulunduğu Hücreler
Kloroplast Organelinin Bulunduğu Hücreler
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Mitokondri Organeli ile İlgili Diğer Bilgiler

Organeller ile İlgili Diğer Bilgiler

Kloroplast Organeli ile İlgili Diğer Bilgiler

Tablo 10
Uygulanan Formlarda İkinci Soruya Verilen Cevaplar Sonucu Oluşturulan Kodlar
2. Soru İçin Oluşturulan Kodlar
Mitokondri ile İlgili Kavramlar

Kloroplast ile İlgili Kavramlar

DNA

DNA

Enzim

Stroma

Krista

Granum

Ribozom

Ribozom

Zarlar Arası Boşluk

Tilakoit

İç Zar

İç Zar

Dış Zar

Dış Zar

Matriks

Diğer

Diğer

Bu kodlamalar MAXQDA 2020 uygulamasına yüklenmiş ve öğrencilerin
cevaplarını içeren Word dosyaları, bu kodlar doğrultusunda etiketlenmiştir.
Öğrencilerin verdikleri cevaplara göre yapılan analiz sonucu elde edilen veriler alt
problemler kapsamında aşağıda sunulmuştur.
Alt Problem 1: Ters yüz öğrenme modelinin ortaöğretim 9.sınıf düzeyindeki
öğrencilerin, biyoloji dersi hücre ünitesindeki mitokondri konusunun
öğrenmeye etkisi
Mitokondri organeli ile ilgili sorulan birinci soruya verilen yanıtların
gruplandırılması ile oluşturulan kodlardan ilki “Mitokondri Organelinin İşlevi” dir. Bu
koda kontrol grubundaki 34 öğrenci tarafından 35 adet, deney grubundaki 34
öğrenci tarafından 96 adet, toplam 131 adet doğru bilgi yazılmıştır. Verilen doğru
cevapların yoğunluğunun deney grubunda kontrol grubuna göre daha fazla olduğu
saptanmıştır (Şekil 10).
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Şekil 10. “Mitokondri organelinin işlevi” kodu ile ilgili verilerin analizi
Mitokondri organeli ile ilgili sorulan birinci soruya verilen yanıtların
gruplandırılması ile oluşturulan kodlardan ikincisi “Mitokondri Organelinin Yapısı”
dır. Bu koda kontrol grubundaki 34 öğrenci tarafından 72 adet, deney grubundaki
34 öğrenci tarafından 168 adet, toplam 240 adet doğru bilgi yazılmıştır. Verilen
doğru cevapların yoğunluğunun deney grubunda kontrol grubuna göre daha fazla
olduğu saptanmıştır (Şekil 11).

Şekil 11. “Mitokondri organelinin yapısı” kodu ile ilgili verilerin analizi
Mitokondri organeli ile ilgili sorulan birinci soruya verilen yanıtların
gruplandırılması ile oluşturulan kodlardan üçüncüsü “Mitokondri Organelinin Hücre
İçi Özerkliği” dir. Bu koda kontrol grubundaki 34 öğrenci tarafından 23 adet, deney
grubundaki 34 öğrenci tarafından 40 adet, toplam 63 adet doğru bilgi yazılmıştır.
Verilen doğru cevapların yoğunluğunun deney grubunda kontrol grubuna göre daha
fazla olduğu saptanmıştır (Şekil 12).

Şekil 12. “Mitokondri organelinin hücre içi özerkliği” kodu ile ilgili verilerin analizi
Mitokondri organeli ile ilgili sorulan birinci soruya verilen yanıtların
gruplandırılması ile oluşturulan kodlardan dördüncüsü “Mitokondri Organelinin
Bulunduğu Hücreler” şeklindedir. Bu koda kontrol grubundaki 34 öğrenci tarafından
6 adet, deney grubundaki 34 öğrenci tarafından 33 adet, toplam 39 adet doğru bilgi
yazılmıştır. Verilen doğru cevapların yoğunluğunun deney grubunda kontrol
grubuna göre daha fazla olduğu saptanmıştır (Şekil 13).

Şekil 13. “Mitokondri organelinin bulunduğu hücreler” kodu ile ilgili verilerin analizi
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Mitokondri organeli ile ilgili sorulan birinci soruya verilen yanıtların
gruplandırılması ile oluşturulan kodlardan sonuncusu “Mitokondri Organeli ile ilgili
Diğer Bilgiler” şeklindedir. Bu koda kontrol grubundaki 34 öğrenci tarafından 12
adet, deney grubundaki 34 öğrenci tarafından 18 adet, toplam 30 adet doğru bilgi
yazılmıştır. Bu bilgilerin “mitokondri bebeklere annelerinden gelir”, “annelik
testlerinde kişinin mitokondriyal DNA’sına bakılır” şeklinde olduğu belirlenmiştir.
Verilen doğru cevapların yoğunluğunun deney grubunda kontrol grubuna göre daha
fazla olduğu saptanmıştır (Şekil 14).

Şekil 14. “Mitokondri organeli ile ilgili diğer bilgiler” kodu ile ilgili verilerin analizi
Mitokondri organeli ile ilgili sorulan birinci soruya verilen yanıtların
gruplandırılması ile oluşturulan kodların tümüne ait yapılan analiz sonucunda elde
edilen veriler Şekil 15’te verilmiştir. Mitokondri organeli ile ilgili sorulan birinci soruya
kontrol grubundaki 34 öğrenci tarafından 148 adet, deney grubundaki 34 öğrenci
tarafından 355 adet, toplam 503 adet doğru bilgi yazılmıştır. Verilen doğru
cevapların yoğunluğunun deney grubunda kontrol grubuna göre daha fazla olduğu
saptanmıştır.

Şekil 15. Mitokondri organeline ait formda birinci soru ile ilgili tüm verilerin analizi
Mitokondri organeli ile ilgili sorulan ikinci soruya verilen yanıtların
gruplandırılması ile oluşturulan kodlardan ilki “DNA” idi. Bu koda kontrol grubundaki
34 öğrenci tarafından 11 adet, deney grubundaki 34 öğrenci tarafından 27 adet,
toplam 38 adet doğru bilgi yazılmıştır. Verilen doğru cevapların yoğunluğunun deney
grubunda kontrol grubuna göre daha fazla olduğu saptanmıştır (Şekil 16).
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Şekil 16. “DNA” kodu ile ilgili verilerin analizi
Mitokondri organeli ile ilgili sorulan ikinci soruya verilen yanıtların
gruplandırılması ile oluşturulan kodlardan ikincisi “Krista” idi. Bu koda kontrol
grubundaki 34 öğrenci tarafından 8 adet, deney grubundaki 34 öğrenci tarafından
29 adet, toplam 37 adet doğru bilgi yazılmıştır. Verilen doğru cevapların
yoğunluğunun deney grubunda kontrol grubuna göre daha fazla olduğu
saptanmıştır (Şekil 17).

Şekil 17. “Krista” kodu ile ilgili verilerin analizi
Mitokondri organeli ile ilgili sorulan ikinci soruya verilen yanıtların
gruplandırılması ile oluşturulan kodlardan üçüncüsü “Enzim” dir. Bu koda kontrol
grubundaki 34 öğrenci tarafından 4 adet, deney grubundaki 34 öğrenci tarafından
17 adet, toplam 21 adet doğru bilgi yazılmıştır. Verilen doğru cevapların
yoğunluğunun deney grubunda kontrol grubuna göre daha fazla olduğu
saptanmıştır (Şekil 18).

Şekil 18. “Enzim” kodu ile ilgili verilerin analizi
Mitokondri organeli ile ilgili sorulan ikinci soruya verilen yanıtların
gruplandırılması ile oluşturulan kodlardan dördüncüsü “Zarlar Arası Boşluk”
şeklindedir. Bu koda kontrol ve deney gruplarındaki 34’er öğrenci tarafından 3’er
adet, toplamda 6 adet doğru bilgi yazılmıştır. Verilen doğru cevapların
yoğunluğunun deney ve kontrol gruplarında eşit olduğu saptanmıştır (Şekil 19).
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Şekil 19. “Zarlar arası boşluk” kodu ile ilgili verilerin analizi
Mitokondri organeli ile ilgili sorulan ikinci soruya verilen yanıtların
gruplandırılması ile oluşturulan kodlardan beşincisi “İç Zar” dır. Bu koda kontrol
grubundaki 34 öğrenci tarafından 14 adet, deney grubundaki 34 öğrenci tarafından
31 adet, toplam 45 adet doğru bilgi yazılmıştır. Verilen doğru cevapların
yoğunluğunun deney grubunda kontrol grubuna göre daha fazla olduğu
saptanmıştır (Şekil 20).

Şekil 20. “İç zar” kodu ile ilgili verilerin analizi
Mitokondri organeli ile ilgili sorulan ikinci soruya verilen yanıtların
gruplandırılması ile oluşturulan kodlardan altıncısı “Dış Zar” dır. Bu koda kontrol
grubundaki 34 öğrenci tarafından 18 adet, deney grubundaki 34 öğrenci tarafından
27 adet, toplam 45 adet doğru bilgi yazılmıştır. Verilen doğru cevapların
yoğunluğunun deney grubunda kontrol grubuna göre daha fazla olduğu
saptanmıştır (Şekil 21).

Şekil 21. “Dış zar” kodu ile ilgili verilerin analizi
Mitokondri organeli ile ilgili sorulan ikinci soruya verilen yanıtların
gruplandırılması ile oluşturulan kodlardan yedincisi “Matriks” tir. Bu koda kontrol
grubundaki 34 öğrenci tarafından 18 adet, deney grubundaki 34 öğrenci tarafından
25 adet, toplam 43 adet doğru bilgi yazılmıştır. Verilen doğru cevapların
yoğunluğunun deney grubunda kontrol grubuna göre daha fazla olduğu
saptanmıştır (Şekil 22).
49

Şekil 22. “Matriks” kodu ile ilgili verilerin analizi
Mitokondri organeli ile ilgili sorulan ikinci soruya verilen yanıtların
gruplandırılması ile oluşturulan kodlardan sonuncusu “Diğer” şeklindedir. Bu koda
kontrol grubundaki 34 öğrenci tarafından 12 adet, deney grubundaki 34 öğrenci
tarafından 51 adet, toplam 63 adet doğru bilgi yazılmıştır. Bu bilgilerin “RNA”, “ETS
elemanları” ve “Porlar” şeklinde olduğu belirlenmiştir. Verilen doğru cevapların
yoğunluğunun deney grubunda kontrol grubuna göre daha fazla olduğu
saptanmıştır (Şekil 23).

Şekil 23. “Diğer” kodu ile ilgili verilerin analizi
Mitokondri organeli ile ilgili sorulan ikinci soruya verilen yanıtların
gruplandırılması ile oluşturulan kodların tümüne ait yapılan analiz sonucunda elde
edilen veriler Şekil 24’te verilmiştir. Mitokondri organeli ile ilgili sorulan ikinci soruya
kontrol grubundaki 34 öğrenci tarafından 93 adet, deney grubundaki 34 öğrenci
tarafından 231 adet, toplam 324 adet doğru bilgi yazılmıştır. Verilen doğru
cevapların yoğunluğunun deney grubunda kontrol grubuna göre daha fazla olduğu
saptanmıştır.
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Şekil 24. Mitokondri organeline ait formda ikinci soru ile ilgili tüm verilerin analizi
Mitokondri organeli ile ilgili sorulan birinci ve ikinci soruya verilen yanıtların
gruplandırılması ile oluşturulan kodların tümüne ait yapılan analiz sonucunda elde
edilen veriler Şekil 25’te verilmiştir. Mitokondri organeli ile ilgili sorulan tüm sorulara
kontrol grubundaki 34 öğrenci tarafından 241 adet, deney grubundaki 34 öğrenci
tarafından 586 adet, toplam 827 adet doğru bilgi yazılmıştır. Verilen doğru
cevapların yoğunluğunun deney grubunda kontrol grubuna göre daha fazla olduğu
saptanmıştır.

Şekil 25. Mitokondri organeline ait formda tüm sorular ile ilgili verilerin analizi
Alt Problem 2: Ters yüz öğrenme modelinin ortaöğretim 9.sınıf düzeyindeki
öğrencilerin, biyoloji dersi hücre ünitesindeki kloroplast konusunun
öğrenmeye etkisi
Kloroplast organeli ile ilgili sorulan birinci soruya verilen yanıtların
gruplandırılması ile oluşturulan kodlardan ilki “Kloroplast Organelinin İşlevi”
şeklindedir. Bu koda kontrol grubundaki 34 öğrenci tarafından 56 adet, deney
grubundaki 34 öğrenci tarafından 125 adet, toplam 181 adet doğru bilgi yazılmıştır.
Verilen doğru cevapların yoğunluğunun deney grubunda kontrol grubuna göre daha
fazla olduğu saptanmıştır (Şekil 26).

Şekil 26. “Kloroplast organelinin işlevi” kodu ile ilgili verilerin analizi
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Kloroplast organeli ile ilgili sorulan birinci soruya verilen yanıtların
gruplandırılması ile oluşturulan kodlardan ikincisi “Kloroplast Organelinin Yapısı” dır.
Bu koda kontrol grubundaki 34 öğrenci tarafından 54 adet, deney grubundaki 34
öğrenci tarafından 198 adet, toplam 252 adet doğru bilgi yazılmıştır. Verilen doğru
cevapların yoğunluğunun deney grubunda kontrol grubuna göre daha fazla olduğu
saptanmıştır (Şekil 27).

Şekil 27. “Kloroplast organelinin yapısı” kodu ile ilgili verilerin analizi
Kloroplast organeli ile ilgili sorulan birinci soruya verilen yanıtların
gruplandırılması ile oluşturulan kodlardan üçüncüsü “Kloroplast Organelinin
Bulunduğu Hücreler” dir. Bu koda kontrol grubundaki 34 öğrenci tarafından 49 adet,
deney grubundaki 34 öğrenci tarafından 66 adet, toplam 115 adet doğru bilgi
yazılmıştır. Verilen doğru cevapların yoğunluğunun deney grubunda kontrol
grubuna göre daha fazla olduğu saptanmıştır (Şekil 28).

Şekil 28. “Kloroplast organelinin bulunduğu hücreler” kodu ile ilgili verilerin analizi
Kloroplast organeli ile ilgili sorulan birinci soruya verilen yanıtların
gruplandırılması ile oluşturulan kodlardan dördüncüsü “Kloroplast Organelinin
Hücre İçi Özerkliği” dir. Bu koda kontrol grubundaki 34 öğrenci tarafından 14 adet,
deney grubundaki 34 öğrenci tarafından 44 adet, toplam 58 adet doğru bilgi
yazılmıştır. Verilen doğru cevapların yoğunluğunun deney grubunda kontrol
grubuna göre daha fazla olduğu saptanmıştır (Şekil 29).

Şekil 29. “Kloroplast organelinin hücre içi özerkliği” kodu ile ilgili verilerin analizi
Kloroplast organeli ile ilgili sorulan birinci soruya verilen yanıtların
gruplandırılması ile oluşturulan kodlardan sonuncusu “Kloroplast Organeli ile İlgili
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Diğer Bilgiler” şeklindedir. Bu bilgilerin “Kloroplast ürettiği enerjiyi (ATP) sadece
kendi kullanır.”, “Bitkilerin yeşil kısımlarında bulunur.”, “Bölünmesi ancak çekirdek
kontrolünde gerçekleşir.”, “Fotosentez yapabilen prokaryot canlılarda kloroplast
bulunamadığı için klorofil bulunur.” şeklinde olduğu belirlenmiştir. Bu koda kontrol
grubundaki hiçbir öğrencinin doğru bilgi yazamadığı, deney grubundaki 34
öğrencinin bu kod ile ilgili 20 adet doğru bilgi yazdığı görülmektedir (Şekil 30).

Şekil 30. “Kloroplast organeli ile ilgili diğer bilgiler” kodu ile ilgili verilerin analizi
Kloroplast organeli ile ilgili sorulan birinci soruya verilen yanıtların
gruplandırılması ile oluşturulan kodların tümüne ait yapılan analiz sonucunda elde
edilen veriler Şekil 31’de verilmiştir. Bu koda kontrol grubundaki 34 öğrenci
tarafından 173 adet, deney grubundaki 34 öğrenci tarafından 433 adet, toplam 606
adet doğru bilgi yazılmıştır. Verilen doğru cevapların yoğunluğunun deney grubunda
kontrol grubuna göre daha fazla olduğu saptanmıştır.

Şekil 31. Kloroplast organeline ait formda birinci soru ile ilgili tüm verilerin analizi
Kloroplast organeli ile ilgili sorulan İkinci soruya verilen yanıtların
gruplandırılması ile oluşturulan kodlardan ilki “İç Zar” dır. Bu koda kontrol
grubundaki 34 öğrenci tarafından 16 adet, deney grubundaki 34 öğrenci tarafından
33 adet, toplam 49 adet doğru bilgi yazılmıştır. Verilen doğru cevapların
yoğunluğunun deney grubunda kontrol grubuna göre daha fazla olduğu
saptanmıştır (Şekil 32).
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Şekil 32. “İç zar” kodu ile ilgili verilerin analizi
Kloroplast organeli ile ilgili sorulan İkinci soruya verilen yanıtların
gruplandırılması ile oluşturulan kodlardan ikincisi “Dış Zar” dır. Bu koda kontrol
grubundaki 34 öğrenci tarafından 18 adet, deney grubundaki 34 öğrenci tarafından
34 adet, toplam 52 adet doğru bilgi yazılmıştır. Verilen doğru cevapların
yoğunluğunun deney grubunda kontrol grubuna göre daha fazla olduğu
saptanmıştır (Şekil 33).

Şekil 33. “Dış zar” kodu ile ilgili verilerin analizi
Kloroplast organeli ile ilgili sorulan İkinci soruya verilen yanıtların
gruplandırılması ile oluşturulan kodlardan üçüncüsü “Stroma” idi. Bu koda kontrol
grubundaki 34 öğrenci tarafından 11 adet, deney grubundaki 34 öğrenci tarafından
24 adet, toplam 35 adet doğru bilgi yazılmıştır. Verilen doğru cevapların
yoğunluğunun deney grubunda kontrol grubuna göre daha fazla olduğu
saptanmıştır (Şekil 34).

Şekil 34. “Stroma” kodu ile ilgili verilerin analizi
Kloroplast organeli ile ilgili sorulan İkinci soruya verilen yanıtların
gruplandırılması ile oluşturulan kodlardan dördüncüsü “Tilakoit” tir. Bu koda kontrol
grubundaki 34 öğrenci tarafından 4 adet, deney grubundaki 34 öğrenci tarafından
31 adet, toplam 35 adet doğru bilgi yazılmıştır. Verilen doğru cevapların
yoğunluğunun deney grubunda kontrol grubuna göre daha fazla olduğu
saptanmıştır (Şekil 35).
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Şekil 35. “Tilakoit” kodu ile ilgili verilerin analizi
Kloroplast organeli ile ilgili sorulan İkinci soruya verilen yanıtların
gruplandırılması ile oluşturulan kodlardan beşincisi “DNA” dır. Bu koda kontrol
grubundaki 34 öğrenci tarafından 8 adet, deney grubundaki 34 öğrenci tarafından
32 adet, toplam 40 adet doğru bilgi yazılmıştır. Verilen doğru cevapların
yoğunluğunun deney grubunda kontrol grubuna göre daha fazla olduğu
saptanmıştır (Şekil 36).

Şekil 36. “DNA” kodu ile ilgili verilerin analizi
Kloroplast organeli ile ilgili sorulan İkinci soruya verilen yanıtların
gruplandırılması ile oluşturulan kodlardan altıncısı “Ribozom” idi. Bu koda kontrol
grubundaki hiçbir öğrencinin doğru bilgi yazamadığı, deney grubundaki 34
öğrencinin bu kod ile ilgili 30 adet doğru bilgi yazdığı görülmektedir (Şekil 37).

Şekil 37. “Ribozom” kodu ile ilgili verilerin analizi
Kloroplast organeli ile ilgili sorulan İkinci soruya verilen yanıtların
gruplandırılması ile oluşturulan kodlardan yedincisi “Granum” idi. Bu koda kontrol
grubundaki 34 öğrenci tarafından 3 adet, deney grubundaki 34 öğrenci tarafından
25 adet, toplam 28 adet doğru bilgi yazılmıştır. Verilen doğru cevapların
yoğunluğunun deney grubunda kontrol grubuna göre daha fazla olduğu
saptanmıştır (Şekil 38).

Şekil 38. “Granum” kodu ile ilgili verilerin analizi
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Kloroplast organeli ile ilgili sorulan İkinci soruya verilen yanıtların
gruplandırılması ile oluşturulan kodlardan sonuncusu “Diğer” şeklindedir. Bu koda
kontrol grubundaki 34 öğrenci tarafından 13 adet, deney grubundaki 34 öğrenci
tarafından 94 adet, toplam 107 adet doğru bilgi yazılmıştır. Bu bilgilerin “Zarlar arası
boşluk”, “Klorofil”, “Porlar”, “ETS elemanları” şeklinde olduğu belirlenmiştir. Verilen
doğru cevapların yoğunluğunun deney grubunda kontrol grubuna göre daha fazla
olduğu saptanmıştır (Şekil 39).

Şekil 39. “Diğer” kodu ile ilgili verilerin analizi
Kloroplast ile ilgili sorulan ikinci soruya verilen yanıtların gruplandırılması ile
oluşturulan kodların tümüne ait yapılan analiz sonucunda elde edilen veriler Şekil
40’ta verilmiştir. Bu koda kontrol grubundaki 34 öğrenci tarafından 73 adet, deney
grubundaki 34 öğrenci tarafından 303 adet, toplam 376 adet doğru bilgi yazılmıştır.
Verilen doğru cevapların yoğunluğunun deney grubunda kontrol grubuna göre daha
fazla olduğu saptanmıştır.

Şekil 40. Kloroplast organeline ait formda ikinci soru ile ilgili tüm verilerin analizi
Kloroplast organeli ile ilgili sorulan birinci ve ikinci soruya verilen yanıtların
gruplandırılması ile oluşturulan kodların tümüne ait yapılan analiz sonucunda elde
edilen veriler Şekil 41’de verilmiştir. Bu koda, kontrol grubundaki 34 öğrenci
tarafından 246 adet, deney grubundaki 34 öğrenci tarafından 756 adet, toplam 1002
adet doğru bilgi yazılmıştır. Verilen doğru cevapların yoğunluğunun deney grubunda
kontrol grubuna göre daha fazla olduğu saptanmıştır.
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Şekil 41. Kloroplast organeline ait formda tüm sorular ile ilgili tüm verilerin analizi
Mitokondri ve Kloroplast organelleri ile ilgili uygulanan formda sorulan bütün
sorulara verilen yanıtların gruplandırılması ile oluşturulan kodların tümüne ait
yapılan analiz sonucunda elde edilen veriler Şekil 42’de verilmiştir. Bu koda, kontrol
grubundaki 34 öğrenci tarafından 487 adet, deney grubundaki 34 öğrenci tarafından
1342 adet, toplam 1829 adet doğru bilgi yazılmıştır. Verilen doğru cevapların
yoğunluğunun deney grubunda kontrol grubuna göre daha fazla olduğu
saptanmıştır.

Şekil 42. Mitokondri ve Kloroplast organellerine ait formlarda tüm sorular ile ilgili
verilerin analizi
MAXQDA 2020 programının sunulan veriler doğrultusunda verilerin
kullanılma sıklığına göre kelime büyüklüklerinin otomatik ayarlandığı kelime bulutu
oluşturabilme

özelliğinden

yararlanılarak

Şekil

43’te

gösterilen

görsel

oluşturulmuştur. Kelime bulutu aracı sayesinde programa yüklenen verilerde en çok
kullanılan veya en az kullanılan kelimeleri kelime büyüklüklerine bakılarak görmek
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mümkün olmaktadır. Kelime bulutu incelendiğinde, öğrencilerin mitokondri ve
kloroplast ile ilgili uygulanan formda sorulan sorulara verdikleri cevaplarda en çok
zar, DNA, kloroplast, klorofil kelimelerini; en az ise O2, organel, düz kelimelerini
kullandıkları görülmektedir.

Şekil 43. Tüm sorulara verilen yanıtlar sonucu oluşturulan kelime bulutu
Deney ve kontrol grubuna uygulanan formdan elde edilen bulguların dışında
araştırmacı tarafından uygulama öncesi ve uygulama sırasında gözlemler
sonucunda elde edilen bulgular da olmuştur. Bu bulgular şöyle sıralanabilir; deney
grubundaki öğrenciler konuyu evde izleyip geldikleri için konu anlatımı hatırlatma
şeklinde olmuş ve sınıf içi uygulama sırasında konu anlatımına kontrol grubuna
ayrılan süre kadar uzun zaman ayrılamamıştır. Bu nedenle sınıf içinde etkinlik
yapma ve farklı yöntem ve teknikleri kullanabilme imkânı doğmuştur. Böylece
zamandan tasarruf edilmiş ve sınıf içindeki süre daha verimli kullanılabilmiştir.
Deney grubunda konu anlatım süresi kontrol grubuna göre daha az zaman aldığı
için deney grubundaki öğrencilerle daha fazla iletişim kurulabilmiştir. Böylece
öğrencilerin yaşadığı zorluklar ve öğrenmelerini fark edebilme imkânı doğmuştur.
Deney grubunda istasyon tekniğinin kullanılması ile birlikte deney grubundaki
öğrenciler öğrenmenin merkezine alınabilmiş, öğrencilere akran yardımı, öğretmen
rehberliği ve öğrenme deneyimleri gibi fırsatlar sunulabilmiştir. Böylece aktif
öğrenme ile bireysel öğrenmenin bir arada işletilmesine olanak tanınmıştır.
Deney grubundaki öğrencilere uygulanan istasyon tekniğinde öğrenciler ilk
hafta tekniğin nasıl uygulanacağını bilmediklerinden uygulamanın nasıl yapılacağını
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anlatmak zaman almış ancak ikinci hafta öğrenciler tekniğe hakim olduklarından bu
problem ortadan kalkmıştır.
İstasyon tekniğinin uygulanması sonucunda öğrenciler tarafından üretilen
slogan, şiir, resim ve modeller ile birlikte konunun somutlaşması sağlanmıştır.
Yapılan araştırmada kullanılan videoların araştırmacı tarafından hazırlanmış
olması, araştırmacının videoyu düzenleyebilmesine, zenginleştirmesine ve tüm
kazanımları içerebilen bir video hazırlayabilmesine ayrıca ilgili videoların PDF’
lerinin de öğrenciler ile paylaşılabilmesine böylece öğrencilere hem yazılı hem de
görsel ders materyali sunulabilmesine imkân vermiştir.
Yapılan araştırmada videolar açık kaynak olarak Youtube platformuna
yüklenmiştir. Bu nedenle öğrencilerin dersi dinleyip dinlemediklerine dair sınıf içinde
video içerikleri ile ilgili sorular sorulmuş ve öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar
doğrultusunda öğrencilerin videoları izledikleri anlaşılmıştır. Ancak bu durumun sınıf
içinde zaman kaybına neden olduğu gözlemlenmiştir.
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Bölüm 5
Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Yapılan bu araştırmada, TYÖ modelinin biyoloji konularını öğrenmedeki
etkisi, mitokondri ve kloroplast organelleri üzerinden incelenmiştir. Araştırma iki alt
probleme ayrılarak yürütülmüştür. Bu problemlerin analizi için öğrencilere ikişer
soruluk iki form uygulanmış ve bu formlardaki sorulara verdikleri cevaplar
doğrultusunda kodlar oluşturulmuştur. Öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar ilgili
kodlara MAXQDA 2020 programı yardımıyla atanmıştır.
Araştırmanın birinci alt problemi; “Ters yüz öğrenme modelinin ortaöğretim
9.sınıf düzeyindeki öğrencilerin, biyoloji dersi hücre ünitesindeki mitokondri
konusunu öğrenmeye etkisinin incelenmesi” şeklinde belirlenmiştir. Öğrencilere
uygulanan formda mitokondri ile ilgili sorulan birinci soruya verilen yanıtlar
doğrultusunda oluşturulan kodlar; mitokondri organelinin işlevi, mitokondri
organelinin yapısı, mitokondri organelinin hücre içi özerkliği, mitokondri organelinin
bulunduğu hücreler, mitokondri organeli ile ilgili diğer bilgiler (Mitokondri bebeklere
annelerinden gelir, annelik testlerinde kişinin mitokondriyal DNA’sına bakılır.)
şeklindedir. Bu kodlara atanan veriler incelendiğinde kodların tümüne deney
grubundaki öğrencilerin (n=34) verdiği doğru cevapların yoğunluğunun, kontrol
grubundaki öğrencilerin (n=34) verdiği doğru cevapların yoğunluğundan daha fazla
olduğu görülmüştür.
Öğrencilere uygulanan formda mitokondri için sorulan ikinci soruya verilen
yanıtların incelenmesi ile oluşturulan kodlar ise; matriks, dış zar, iç zar, zarlar arası
boşluk, ribozom, enzim, krista ve diğer (RNA, ETS elemanları, porlar) şeklindedir.
Bu kodlara atanan veriler incelendiğinde de sadece “zarlar arası boşluk” koduna
atanan verilerde deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin eşit yoğunlukta doğru
cevap verdiği diğer kodlara atanan verilerde ise deney grubundaki öğrencilerin
verdiği doğru cevap yoğunluğunun kontrol grubundan fazla olduğu görülmüştür.
“Zarlar arası boşluk” kodundaki verilen doğru cevap yoğunluğunun ise eşit olduğu
belirlenmiştir.
Araştırmanın ikinci alt problemi; “Ters yüz öğrenme modelinin ortaöğretim
9.sınıf düzeyindeki öğrencilerin, biyoloji dersi hücre ünitesindeki kloroplast
konusunu öğrenmeye etkisinin incelenmesi” dir. Problem kapsamında yapılan
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analiz sonuçlarına göre kloroplast organeli ile ilgili uygulanan formda sorulan ilk
soruya verilen yanıtların incelenmesi ile oluşturulan kodlar; kloroplast organelinin
işlevi, kloroplast organelinin yapısı, kloroplast organelinin hücre içi özerkliği,
kloroplast organelinin bulunduğu hücreler, kloroplast organeli ile ilgili diğer bilgiler
şeklinde belirlenmiştir. Bu kodlara atanan veriler incelendiğinde kontrol grubundaki
hiçbir öğrencinin “Kloroplast ile ilgili diğer bilgiler”i içeren koda doğru bilgi
yazamadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu koda ait deney grubundaki öğrenciler
tarafından yazılan kavramlar (Kloroplast ürettiği enerjiyi sadece kendi kullanır,
bitkilerin yeşil kısımlarında bulunur, bölünmesi ancak çekirdek kontrolünde
gerçekleşir, fotosentez yapabilen prokaryot canlılarda kloroplast bulunamadığı için
klorofil bulunur.) ile ilgili kontrol grubundaki öğrencilerin bilgi eksikliği olduğu
görülmüştür. Ancak bilgi eksikliğinin nedeni tespit edilememiştir. Bu kod dışında
oluşturulan kodlarda ise deney grubundaki öğrencilerin (n=34) verdiği doğru
cevapların yoğunluğunun, kontrol grubundaki öğrencilerin (n=34) verdiği doğru
cevapların yoğunluğundan daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
Öğrencilere uygulanan formda kloroplast için sorulan ikinci soruya verilen
yanıtların incelenmesi ile oluşturulan kodlar; granum, ribozom, DNA, tilakoit, stroma,
dış zar, iç zar, diğer (zarlar arası boşluk, klorofil, porlar, ETS elemanları) şeklinde
belirlenmiştir. Bu kodlara atanan veriler incelendiğinde de kontrol grubundaki hiçbir
öğrencinin “ribozom” koduna doğru bilgi yazamadığı tespit edilmiştir. Bu durum
kontrol grubundaki öğrencilerin kloroplast organelinde var olan ribozomun varlığıyla
ilgili bilgi eksikliklerinin olduğunu göstermiştir. Ancak bilgi eksikliğinin nedeni tespit
edilememiştir. Bu kod dışında oluşturulan kodlarda ise deney grubundaki
öğrencilerin (n=34) verdiği doğru cevapların yoğunluğunun, kontrol grubundaki
öğrencilerin (n=34) verdiği doğru cevapların yoğunluğundan daha fazla olduğu
tespit edilmiştir.
Sonuç olarak, TYÖ modelinin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin
verdikleri doğru cevapların yoğunluğunun (1342), kontrol grubundaki öğrencilerin
verdikleri cevapların yoğunluğundan (487) daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu
çalışma sonuçları, TYÖ modelinin biyoloji konularını öğrenmede etkili olabileceğini
gösterir niteliktedir. Bu yönüyle yapılan bu araştırma daha önce TYÖ modelinin
biyoloji alanında uygulanması ile ilgili yapılan araştırmaları destekler niteliktedir
(Barral vd., 2018; Gariou-Papalexiou ve ark., 2017; Kong vd., 2020; Lax vd., 2017;
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Saracaloğlu ve Çetin, 2018; Zupanec ve ark., 2018). Bu sonucun, TYÖ modelinin
öğretmene sınıf içerisinde farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanabilme imkânı
vermesinden, öğrencilerin aktif öğrenmesini (Amber, 2013; Bishop ve Verleger,
2013; Çelik vd,, 2018; Gariou-Papalexiou ve ark., 2017; Hayırsever ve Orhan, 2018;
Mazur, 2009; Salcines-Talledo vd., 2020; Wiginton, 2013), öğrenciler arasındaki iş
birliğini (Escudero, 2020; González Zamar ve Abad Segura, 2020; Kong vd., 2020),
öğrencilerin motivasyonlarını (Chen Hsieh vd., 2017; Çukurbaşı, 2016;Hinojo
Lucena vd., 2020; Özdemir, 2016; Topalak, 2016) ve özerklik algılarını (Aznar-Díaz
vd., 2020; González Zamar ve Abad Segura, 2020; Hinojo Lucena vd., 2020; LópezBelmonte vd., 2020) arttırmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Deney ve kontrol grubuna uygulanan formdan elde edilen sonuçlar dışında
uygulama öncesi ve uygulama sırasında araştırmacı tarafından gözlenen bulgulara
ait sonuçlar da şöyle sıralanabilir; deney grubunda öğrenciler konuyu evde izleyip
geldikleri için konu anlatımı hatırlatma şeklinde olmuş ve sınıf içi uygulama sırasında
konu anlatımına kontrol grubu kadar uzun zaman ayrılmasına ihtiyaç kalmamıştır.
Bu nedenle sınıf içinde etkinlik yapma ve farklı yöntem ve teknikleri kullanabilme
imkânı doğmuştur. Böylece zamandan tasarruf edilmiş ve sınıf içindeki süre daha
verimli kullanılabilmiştir. Bu yönüyle bu araştırma Bergman ve Sams (2012), Fulton
(2012) ve Baepler vd., (2014)’ın yaptıkları araştırmaları destekler niteliktedir. Deney
grubunda konu anlatım süresi kontrol grubuna göre daha az zaman aldığı için deney
grubundaki öğrencilerle daha fazla iletişim kurulabilmiştir (Bergman ve Sams,
2012). Böylece öğrencilerin yaşadığı zorluklar ve öğrenmeleri fark edilebilmiştir
(Fulton, 2012). Deney grubunda istasyon tekniğinin kullanılması ile birlikte deney
grubundaki öğrenciler öğrenmenin merkezine alınabilmiştir (Danişman, vd. 2017;
Fulton, 2012; Johnson, 2013; Miller, 2012). Bu sayede öğrencilere akran yardımı,
öğretmen rehberliği ve öğrenme deneyimleri gibi fırsatlar sunulabilmiştir. Böylece
aktif öğrenme ile bireysel öğrenmenin bir arada işletilmesine olanak tanıdığı
sonucuna varılmıştır (Bishop ve Verleger, 2013).
Deney grubundaki öğrencilere uygulanan istasyon tekniğinde öğrenciler ilk
hafta tekniğin nasıl uygulanacağını bilmediklerinden uygulamanın nasıl yapılacağını
anlatmak zaman almış ancak ikinci hafta öğrencilerin tekniğe aşina olmasının bu
problemi ortadan kaldırdığı sonucuna varılmıştır.
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Ders bitiminde İstasyon tekniğinin uygulanması sırasında oluşturulan
istasyonlardaki öğrenciler tarafından üretilen slogan, şiir, resim ve modeller ile
birlikte konunun somutlaştırılması sağlandığı sonucuna varılmıştır.
Yapılan araştırmada kullanılan videoların araştırmacı tarafından hazırlanmış
olması, araştırmacının videoyu düzenleyebilmesine, zenginleştirebilmesine ve tüm
kazanımları içerebilen bir video hazırlayabilmesine olanak sağlaması yönüyle
Pinos-Vélez ve arkadaşları (2020)’nın yaptıkları araştırmayı destekler niteliktedir.
Ayrıca ilgili videoların PDF’lerinin de öğrenciler ile paylaşılmasının öğrencilere hem
yazılı hem de görsel ders materyali sunulabilmesine olanak tanıdığı sonucuna
varılmıştır.
Yapılan araştırmalarda, TYÖ modelinin öğrenmeye olumlu etkisini kanıtlayan
birçok araştırma yapılmıştır. Bu nedenle günümüzde yapılan araştırmalar TYÖ
modelinin öğrenmeye etkisinden çok, modelin içeriğinin zenginleştirilmesi ile ilgilidir
(Burkat ve Craven, 2020; Çukurbaşı, 2016; Gordon vd., 2020; López-Belmonte vd.,
2020; Nuhoğlu Kibar vd., 2020; Weinhandl vd., 2020). Ancak biyoloji alanında TYÖ
modelinin öğrenmeye olan etkisini inceleyen araştırma sayısı sınırlı olduğundan
TYÖ modelinin içeriğini geliştirme ile ilgili araştırmalar da neredeyse yok gibidir. Bu
nedenle bu araştırmanın, TYÖ modelinin biyoloji alanında uygulanmasının
öğrenmeye olan etkisini olumlu yönde saptaması açısından önemli olduğu
sonucuna varılmıştır.
Bu araştırmada videolar açık kaynak olarak Youtube platformuna
yüklenmiştir. Bu nedenle öğrencilerin dersi dinleyip dinlemediklerine dair sınıf içinde
video içeriklerine dair sorular sorulmuştur. Bu durumun sınıf içinde harcanan
zamanın kaybına neden olduğu sonucuna varılmıştır.
Sınıf düzeninin geleneksel öğretim modeline göre tasarlanmış ve sınıf
mevcutlarının kalabalık olmasının sınıf içinde istasyon tekniğinin uygulanması
sırasında güçlüklere neden olduğu tespit edilmiştir.
TYÖ modeli öğretmenlere videolar hazırlayabilmek, videoların içeriklerini
fotoğraf, video, ses dosyası vb. araçlarla zenginleştirebilmek ve hazırladıkları
videoları öğrenciler ile paylaşabilmek, öğrencilere ise öğretmenlerinin çevrimiçi
olarak internet ortamına yükledikleri videoları izleyebilmek, yapılacak çevrimiçi
etkinliklere katılabilmek için internet bağlantısına sahip olmayı gerektirmektedir. Bu
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durum ters yüz öğrenmenin, internet bağlantısı olan öğrenciler ile sınırlı kaldığını
göstermektedir.
Deney grubunda öğrencilere kazanımlara uygun ders materyallerinin
hazırlanması, video çekimi, çekilen videoların Youtube’a yüklenmesi, öğrenciler için
sınıf içinde yapılacak konuya uygun etkinliğin seçilmesi, bu etkinliğin yapılabilmesi
için gerekli malzemelerin temini, öğrencilerin videoları izleyip izlemediklerinin
takibinin yapılması, yapılacak etkinliğin sınıf içinde tanıtılması, sınıfın bu etkinliğe
uygun olarak düzenlenmesi, sınıf içinde öğretmenin sürekli gözlem yapması gibi
görevlerin

öğretmene ek sorumluluklar yüklediği ve iş yükünü arttırdığı

görülmektedir. Araştırma, bu yönü itibariyle önceki araştırmaları destekler
niteliktedir (Danişman, vd. 2017; Johnson, 2013; Miller, 2012).
Bu araştırmada TYÖ modelinin uygulandığı deney grubundaki öğrenciler ile
daha fazla iletişim kurulabildiği böylece öğrencilerin yaşadığı zorlukların ve
öğrenmelerinin tespit edilebileceği belirlenmiştir. Ancak bu araştırma 2 haftalık bir
süreyi kapsadığından öğrencilerin öğrenmeleriyle ilgili daha genel çıkarımlarda
bulunabilmek ve bu öğrenmelere uygun etkinlikler hazırlayabilmek için araştırma
süresi uzatılabilir ve dezavantajları giderebilecek çözümler bulma yoluna gidilebilir.
Sınıf içinde yapılacak öğretim yöntem ve tekniğinin uygulama adımlarının
sınıfta anlatılması zaman aldığından yapılacak araştırmalarda sınıf dışında
izlenmek üzere konu anlatım videosu hazırlandığında bu videoya sınıf içinde
uygulanması planlanan öğretim yöntem ve tekniği hakkında bilgi verilmesi sınıf
içindeki zamanın daha verimli geçmesini sağlayabilir.
Öğrenciler bu çalışma ile birlikte birçok ürün oluşturmuşlardır. Oluşturdukları
bu ürünleri sergilemeleri hatta bu sergileri bilim şenliği etkinliklerine dönüştürerek
gelenekselleştirmeleri okullarında kurum kültürünün oluşmasına, oluşturdukları
ürünleri anlatmaları öğrenilen konuyu tekrar etmelerine ve iletişim becerilerine
geliştirmelerine yardımcı olabilir.
Bu

araştırmada

sınıf

içi

uygulamalarda

deney

grubuna,

öğretim

tekniklerinden istasyon tekniği uygulanmıştır. Bir sonraki araştırmada sınıf içi
uygulamalar daha da zenginleştirilebilir, farklı öğretim tekniklerinden faydalanılabilir.
Bu tekniklerin modelin verimliliğini etkileyip etkilemediği ya da hangi tekniğin modele
daha uyumlu olduğu araştırılabilir.
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Yapılan araştırmada kullanılan videoların araştırmacı tarafından hazırlanmış
olması, araştırmacının videoyu düzenleyebilmesine, zenginleştirmesine ve tüm
kazanımları içerebilen bir video hazırlayabilmesine olanak tanımıştır. Ayrıca ilgili
videoların PDF’ lerinin de öğrenciler ile paylaşılması öğrencilere hem yazılı hem de
görsel ders materyali sunulabilmesine olanak tanıdığı sonucuna varılmıştır. Bu
nedenle araştırmacılara, hazır videolar kullanmak yerine istedikleri zaman revize
edebilecekleri kendi hazırladıkları videoları kullanmaları önerilmektedir.
Yapılan araştırmada videolar açık kaynak olarak Youtube platformuna
yüklenmiştir. Bu nedenle öğrencilerin dersi dinleyip dinlemediklerine dair sınıf içinde
video içerikleri ile ilgili sorular sorulmuş ve öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar
doğrultusunda öğrencilerin videoları izledikleri anlaşılmış ve sınıf içi uygulamaya
geçilmiştir. Bu zaman alan bir yöntemdir. Bir sonraki araştırmada, hazırlanan
videolar öğrenciler ile MEB tarafından oluşturulan ve FATİH projesi kapsamında
bulunan EBA platformunun “İçerik Üretimi” bölümünden paylaşılabilir ya da yine
öğrencinin yaptığı çalışmaları izleyebilme, geniş bir içerik hazırlayabilme,
değerlendirme yapabilme imkânı sunan Web2 araçlarından faydalanılabilir. Bu
araçların modelin verimliliğine olan etkisi araştırılabilir.

Böylece öğrencilerin

videoları izleyip izlemediklerinin kolay bir şekilde takibi yapılabilir.
Sınıf içinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinden alınacak verimin
arttırılması, öğretmenlerin yeni öğretim yöntem ve tekniklerini sınıfa taşıyabilmesi,
öğrencilerin ve öğretmenlerin sınıfta rahat, ferah ve özgürce hareket edebilmesi yani
yapılandırmacı

yaklaşımın

verimli

bir

şekilde

uygulanabilmesi

için

sınıf

mevcutlarının azaltılması ve sınıfların tasarımının kolaylıkla değişmesine imkân
verecek hale getirebilmesi önerilir.
TYÖ modeli öğretmenlere videolar hazırlayabilmek, videoların içeriklerini
fotoğraf, video, ses dosyası vb. araçlarla zenginleştirebilmek ve hazırladıkları
videoları öğrenciler ile paylaşabilmek, öğrencilere ise öğretmenlerinin çevrimiçi
olarak internet ortamına yükledikleri videoları izleyebilmek, yapılacak çevrimiçi
etkinliklere katılabilmek için internet bağlantısına sahip olmayı gerektirmektedir. Bu
durum ters yüz öğrenmeyi internet bağlantısı olan öğrenciler ile sınırlamaktadır. Bu
sınırlılığı giderebilmek için kablosuz internet yaygınlaştırılmalı, öğretmen ve
öğrencilere ücretsiz hale getirilmelidir. Bu sayede içinde bulunduğumuz teknoloji
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çağının sunduğu imkânlardan yararlanma oranı artacak, eğitimde fırsat eşitliği
sağlanabilmesi için ilerleme kat edilebilecektir.
TYÖ modelinin öğretmenlere ek sorumluluklar yüklemesi ve öğretmenlerin iş
yükünü

arttırması

bu

modelin

dezavantajlarındandır.

Bu

dezavantajların

giderilebilmesi için ileri araştırmalar yapılabilir.
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