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Abstract

Bu araﬂt›rman›n amac›, dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modeline iliﬂkin ö¤renci görüﬂlerini belirlemektir. Araﬂt›rman›n deseni durum çal›ﬂmas›d›r. Çal›ﬂma dokuz
hafta boyunca Fen Bilgisi E¤itimi Anabilim Dal›nda ö¤renim gören 39 ö¤renci ile yürütülmüﬂtür. Araﬂt›rman›n verileri, yar› yap›land›r›lm›ﬂ görüﬂme
tekni¤i ile toplanm›ﬂt›r. Görüﬂmelerden al›nan verileri analiz etmek için içerik analizi yöntemi kullan›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rma bulgular›na dayanarak ö¤rencilerin dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modeline iliﬂkin önemli oranda olumlu görüﬂ belirttikleri sonucuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Buna iliﬂkin ö¤renci görüﬂleri incelendi¤inde s›n›f içi zaman›n verimli hale gelmesi, ö¤renilenleri pekiﬂtirmeyi sa¤lamas›, daha fazla uygulama yapma olana¤› sunmas›, zaman ve mekan esnekli¤inin olmas›, tekrar etme olana¤› sunmas›, kendi h›z›nda ö¤renme olana¤› sunmas›, kal›c› ve aktif ö¤renmeyi sa¤lamas›, derse haz›rl›kl› gelinmesi, ö¤rencilerin sorumluluk almalar› modelin baz› olumlu yönleri olarak tarif edilmiﬂtir.
Model hakk›nda en çok vurgulad›klar› olumsuz yönleri ise teknolojik yetersizlikler, teknik sorunlar, geçmiﬂ al›ﬂkanl›klar, video sürelerin uygun olmamas›, iﬂ yükü ve derse gelme zorunlulu¤udur. Ayr›ca ö¤renciler modelin di¤er dersler için de uygulanabilir bir yöntem oldu¤unu ve meslek hayatlar›nda bu model ile ders iﬂlemeyi tercih etmek istediklerini ifade etmiﬂlerdir.

The aim of this case study is to determine student views on the flipped
classroom. It was conducted for nine weeks with 39 students in the
Science Education department. The semi-structured interview technique
was utilized during the data collection process. The content analysis
method was used in order to analyze the data collected from the interviews. The findings of the research revealed that students have positive
opinions regarding the flipped classroom. When their perceptions were
examined, some positive aspects of the model including time-efficiency in
the classroom, learning reinforcement, more practice in the classroom,
time and space flexibility, revision opportunity, opportunity to learn at
individual’s own pace, permanent and active learning, preparing for the
lesson and undertaking responsibility were identified. The most emphasized negative aspects of the model included technological inadequacy,
technical problems, past habits, lack of proper video duration, workload
and the necessity of class attendance. In addition, students stated that the
model is viable for other courses and that they would prefer to use this
model for their future profession.

Anahtar sözcükler: Dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modeli, harmanlanm›ﬂ ö¤renme, ö¤renci görüﬂleri.

Keywords: Blended learning, flipped classroom, students’ views.
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kullan›m›n› da beraberinde getirmektedir. Son zamanlarda ad›n› s›kl›kla duydu¤umuz yeni e¤itsel yaklaﬂ›mlardan biri olan
dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modeli de teknolojinin etkin bir ﬂekilde
e¤itime entegre edildi¤i yöntemlerdendir. Araﬂt›rmac›lar›n ve
e¤itimcilerin güncel olarak takip etti¤i bu model, geleneksel
yüz yüze ö¤renme ortam›n›n tersine çevrildi¤i harmanlanm›ﬂ
bir ö¤renme yaklaﬂ›m›d›r. K›saca “evde ders, okulda ödev yapma” modeli (Demiralay, 2014) olarak tan›mlayabilece¤imiz bu
model, ö¤renenin ders içeriklerini s›n›f d›ﬂ› zaman›nda ö¤renmesi, s›n›f içi zamanda ise tart›ﬂma, problem çözme, uygulama
yapma, proje tabanl› çal›ﬂma gibi aktif ö¤renmenin gerçekleﬂti-

ilgi ça¤› ya da dijital ça¤ olarak nitelendirilen 21. yüzy›l, bilgi ve iletiﬂim teknolojileri alan›nda çok h›zl› bir
ilerleme içerisindedir. Teknolojide yaﬂanan bu h›zl›
ilerleme ve de¤iﬂimler her alanda oldu¤u gibi e¤itim sistemine
yans›makta, ö¤retme-ö¤renme etkinliklerini ve iﬂlevlerini etkilemektedir. Bu ba¤lamda e¤itim anlay›ﬂ›na farkl› bir bak›ﬂ aç›s›
getiren teknolojik geliﬂmeler ve uygulamalar, ö¤retme-ö¤renme ortamlar›n› zenginleﬂtirmekte; etkili, kaliteli ve kal›c› ö¤renmelerin gerçekleﬂmesini sa¤lamaktad›r. Bu durumun bir sonucu olarak ö¤retim anlay›ﬂ›nda de¤iﬂimler meydana gelmekte,
bu de¤iﬂimler ise ö¤retimde yeni yöntem, yaklaﬂ›m ve araçlar›n
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rilmesini öneren pedagojik bir yaklaﬂ›md›r (Arnold-Garza,
2014; Bergmann ve Sams, 2012; Johnson, 2012). Böylece bu
yaklaﬂ›m ile ö¤rencilerin ö¤renmeye daha aç›k oldu¤u s›n›f içi
zaman daha verimli ve etkili kullan›lm›ﬂ olacak ve konular verimli aktivitelerle pekiﬂtirilmiﬂ olacakt›r (Fulton, 2012). Bu model, çevrimiçi ö¤renme ortamlar› ile geleneksel ö¤retim yönteminin birleﬂtirilmesi ve her ikisinin güçlü ve avantajl› yönlerini
birleﬂtirip harmanlamay› dolay›s›yla daha anlaml› ö¤renmenin
gerçekleﬂmesi amac›na destek vermektedir (Osguthorpe ve
Graham, 2003).
Ö¤retmen merkezli geleneksel yüz yüze ö¤renme ortamlar›nda yeni bilginin ö¤renciye aktar›m›, s›n›fta e¤itmen taraf›ndan yap›lmakta, ö¤renciler ödev ve projeleriyle baﬂ baﬂa b›rak›lmaktad›r. Ö¤renci merkezli dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinde ise
ö¤renciler ders öncesinde istedikleri yer ve zamanda genellikle
ders videolar›n› izleyerek kendi ö¤renme h›zlar›nda ilerlerler.
Ders esnas›nda da e¤itmen eﬂli¤inde paylaﬂ›lan içerikle ilgili aktif ö¤renme etkinlikleri gerçekleﬂmektedir (Bergmann ve Sams,
2012; Johnson, 2012; Strayer, 2009). Böylece ö¤renciler Bloom
taksonomisinin ilk iki basama¤› olan hat›rlama ve anlama düzeyindeki ö¤renmeleri ders öncesinde gerçekleﬂtirmekte, daha
karmaﬂ›k olan üst basamaklardaki uygulama, analiz, de¤erlendirme ve yaratma düzeyindeki davran›ﬂlar› da ders esnas›nda s›n›f
arkadaﬂlar› ve e¤itmenleri iﬂbirli¤iyle gerçekleﬂtirmektedir (Herreid ve Schiller, 2013; Kara, 2016; Talan ve Gülseçen, 2018).
Strayer (2009), dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin, “ders öncesi faaliyetler” ve “ders saatindeki faaliyetler” olmak üzere iki basamaktan oluﬂtu¤unu belirtir. Dersten önceki zamanda ö¤renciler ders içeriklerine genellikle çevrimiçi olarak eriﬂmekte ve
içerikler hakk›nda bilgi sahibi olmaktad›rlar. Ders saatinde ise
ö¤renciler e¤itmen ve akranlar› ile birlikte etkinlik yapmakta,
içeri¤i tart›ﬂarak aktif ve anlaml› ö¤renmeler gerçekleﬂtirmektedirler. S›n›f içerisinde yap›lan etkinlikler aras›nda problem
temelli ö¤renme etkinlikleri, grup projeleri, ö¤retmen rehberli¤inde tart›ﬂma, laboratuvar çal›ﬂmalar› gibi aktif ö¤renme
yöntemleri yer almaktad›r.
Daha çok uygulama yapmaya dönük bir yaklaﬂ›m olan dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modeli ö¤renmeyi etkili ve kal›c› hale getirdi¤i gibi ö¤rencilerin ö¤renme sürecine aktif kat›l›m›n› sa¤lamakta (Millard, 2012; Talan, 2018), derse yönelik ilgi ve motivasyonlar›n› da art›rmaktad›r (Çukurbaﬂ› ve K›y›c›, 2017; Dixon,
2017; Thai, De Wever ve Valcke, 2017; Topalak, 2016). Ayr›ca
modelde, bilginin ö¤renciye aktar›m› ders saati öncesi gerçekleﬂti¤inden (Halili ve Zainuddin, 2015; Zappe, Leicht, Messner,
Litzinger ve Lee, 2009) ayn› konu farkl› tekrarlarla ö¤renilerek
ö¤rencilerin kendi h›z›nda ö¤renmelerine olanak sa¤lamakta
(Bishop ve Verleger, 2013), ö¤renme h›zlar›ndan kaynaklanan
farkl›l›klar› dikkate alarak e¤itimde f›rsat eﬂitli¤i sunmakta ve
ö¤renenin kendi ö¤renme sorumlulu¤unu almas›na (Chen,
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Wang, Kinshuk ve Chen, 2014; Chu ve Sun, 2015; Talan ve
Gülseçen, 2018; Y›ld›z, Sarsar ve Ateﬂ Çobano¤lu, 2017) imkân
vermektedir. Di¤er taraftan konuyla ilgili çal›ﬂmalarda, dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin ö¤retmen ve ö¤renciye sa¤lad›¤› bu
avantajlarla beraber modelin uygulanmas› esnas›nda yaﬂanabilecek olumsuzluklar›n da oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Çal›ﬂmalarda
model hakk›nda s›kl›kla ifade edilen olumsuz yönler; uygulama
esnas›nda karﬂ›lan teknik sorunlar, teknolojik yetersizlikler, ö¤rencilerin yeni bir ö¤renme yöntemine al›ﬂma süreçlerinin zaman almas› ve dersin izlenebilirli¤ini kontrol etmenin zorlu¤u
olarak bildirilmiﬂtir (Ayd›n, 2016; Gençer, Gürbulak ve Ad›güzel, 2014; Turan, 2015; Yavuz, 2016). Bu ba¤lamda önümüzdeki süreçte önemi artan ö¤retim yaklaﬂ›mlar› aras›nda yerini alan,
dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinden en etkili ﬂekilde yararlanabilmek amac›yla ö¤rencilerin yönteme ve sürece iliﬂkin görüﬂlerinin ayr›nt›l› olarak incelenmesi önem arz etmektedir.

Araﬂt›rman›n Amac›
Bu çal›ﬂman›n genel amac›, dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin
kullan›m›na yönelik ö¤renci görüﬂlerinin neler oldu¤unu ortaya koymakt›r. Bu amaç çerçevesinde aﬂa¤›daki sorulara cevap
aranm›ﬂt›r:
Dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin olumlu yönlerine iliﬂkin
ö¤renci görüﬂleri nelerdir?
Dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin olumsuz yönlerine iliﬂkin
ö¤renci görüﬂleri nelerdir?
Dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin çeﬂitli derslerde uygulanabilirli¤ine iliﬂkin ö¤renci görüﬂleri nelerdir?
Bir ö¤retmen aday› olarak ileride kendi ö¤rencilerine bu
modeli uygulay›p uygulamayacaklar›na iliﬂkin ö¤renci görüﬂleri nelerdir?

Yöntem
Çal›ﬂman›n bu bölümünde, araﬂt›rman›n amac› do¤rultusunda izlenilen yöntem hakk›nda bilgiler verilmiﬂtir. Bu amaçla araﬂt›rman›n deseni, çal›ﬂma grubu, veri toplama arac›, uygulama süreci ve verilerin analizi alt baﬂl›klar›na yer verilmiﬂtir.

Araﬂt›rma Deseni
Çal›ﬂmada ö¤rencilerin dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modeline yönelik görüﬂlerini belirlemek için eylem araﬂt›rmas› deseni kullan›lm›ﬂt›r. Esnek bir yaklaﬂ›m›n söz konusu oldu¤u bu araﬂt›rma deseni kiﬂilerin kendi mesleki eylemleri hakk›nda araﬂt›rma yapmalar› ve de¤iﬂim için eyleme geçmeleri temelinde gerçekleﬂen
sistematik bir müdahale süreci olarak tan›mlanmaktad›r (Costello, 2007). Araﬂt›rma ile uygulama sürecini bir araya getiren
eylem araﬂt›rmas›, problem çözmeye yönelik ve süreklilik gösteren bir süreç olarak ifade edilebilir (Y›ld›r›m ve ﬁimﬂek, 2013).

Dönüﬂtürülmüﬂ S›n›f Modeline ‹liﬂkin Ö¤renci Görüﬂlerinin ‹ncelenmesi

Çal›ﬂma Grubu
Araﬂt›rman›n çal›ﬂma grubu, 2017–2018 e¤itim ö¤retim y›l› güz döneminde Türkiye’nin Güneydo¤u Anadolu Bölgesinde
bulunan bir devlet üniversitesinde ö¤renim görmekte olan Fen
Bilgisi E¤itimi Anabilim Dal› ikinci s›n›f ö¤rencilerinden oluﬂmaktad›r. Araﬂt›rma, Bilgisayar-I dersi Microsoft Word ve PowerPoint konular›n›n amaç ve kazan›mlar› do¤rultusunda yürütülmüﬂ ve toplam dokuz haftal›k bir sürede tamamlanm›ﬂt›r.
Dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinde, dijital araçlar›n kullan›m›
ve internet eriﬂimi önemli oldu¤undan süreç baﬂ›nda kat›l›mc›lara, teknolojiye eriﬂimleri ile ilgili bilgilerini sorgulayan kiﬂisel
bilgi formu uygulanm›ﬂt›r. Bu bilgi formu ile ö¤rencilerin uygulama esnas›nda kullanabilecekleri bilgisayarlar›n›n, ak›ll› telefonlar›n›n ve internet eriﬂimlerinin olup olmad›¤› bilgisine
ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Kat›l›mc›lar›n demografik bilgileri, teknolojiye eriﬂim olanaklar› ve teknoloji kullan›m›na iliﬂkin bilgiler TTT Tablo 1’de verilmiﬂtir.
TTT Tablo 1 incelendi¤inde, araﬂt›rmaya alt›s› (%15.4) erkek, 33’ü (%84.6) kad›n olmak üzere toplam 39 ö¤rencinin kat›ld›¤› görülmektedir. Yaﬂ aral›klar›nda ise üç kat›l›mc› 16–18
yaﬂ, 32 kat›l›mc› 19–21 yaﬂ ve dört kat›l›mc› da 22 yaﬂ ve üzerindedir. Ayr›ca ö¤rencilerin büyük ölçüde teknolojiye eriﬂim olanaklar›n›n oldu¤u belirlenmiﬂtir. Ö¤rencilerin 31’inin (%79.5)
evinde veya yurtta uygulama esnas›nda kullanabilecekleri bilgisayarlar›n oldu¤u görülmektedir. ‹ki ö¤rencinin kendine ait
ak›ll› telefonu bulunmad›¤› ve bir ö¤rencinin de internet eriﬂiminin olmad›¤› görülmektedir. Ayr›ca ö¤rencilerin ço¤unlukla
(%69.2) günlük 1–3 saat aras›nda internet kulland›klar› görülmektedir. Teknik araç eksikli¤inin en az düzeye düﬂürülmesi

TTT Tablo 1. Kat›l›mc›lar›n demografik da¤›l›mlar› ile teknolojiye eriﬂim olanaklar›na iliﬂkin bilgiler.
De¤iﬂken

Kategori

Frekans (f)

Yüzde (%)

Cinsiyet

Erkek
Kad›n

6
33

15.4
84.6

Yaﬂ

16–18 yaﬂ
19–21 yaﬂ
22 yaﬂ ve üzeri

3
32
4

7.7
82.0
10.3

Teknolojiye eriﬂim
olanaklar›

Bilgisayar
Ak›ll› telefon
‹nternet ba¤lant›s›

31
37
38

79.5
94.9
97.4

Bilgisayar kullan›m
süreleri

1 y›ldan daha az
1–3 y›l aras›
4–6 y›l aras›
7 y›ldan daha fazla

11
10
9
9

28.2
25.6
23.1
23.1

Günlük internet
kullan›m süreleri

1 saatten az
1–3 saat
4–6 saat
7 saat ve üzeri

7
27
3
2

18.0
69.2
7.7
5.1

amac›yla bilgisayar/internet eriﬂimi olmayan veya ders d›ﬂ›nda
okulda çal›ﬂmak isteyen ö¤rencilere bilgisayar laboratuvar›n›
haftan›n belirli günlerinde kullanmalar›na olanak tan›nm›ﬂt›r.

Uygulama Süreci
Bu çal›ﬂmada araﬂt›rmac›, araﬂt›rman›n uygulama sürecini
yürütmek, bilgilendirme toplant›s›n› yapmak, ders materyallerini haz›rlamak, düzenlemek ve ö¤renme ortam›na yüklemek,
teknik sorunlar gibi olumsuzluklar› gidermek amac›yla ö¤rencilere teknik destek vermek gibi aﬂamalarda rol alm›ﬂt›r.
Araﬂt›rmada öncelikli olarak uygulaman›n yap›lmas› ve verilerin toplanmas› için gerekli kurumsal izinler al›nm›ﬂ, sistem
altyap›s› haz›rlanm›ﬂ ve planlama aﬂamas›na geçilmiﬂtir. Ayr›ca
dersin içerikleri ve kazan›mlar› oluﬂturulmuﬂ, etkinlikler ayr›nt›l› olarak planlam›ﬂt›r. Bu ba¤lamda uygulamaya esas olacak
bilgilerin elde edilmesi için kapsaml› bir alanyaz›n taramas› yap›lm›ﬂ, konu ve hedef kitlenin belirlenmesi iﬂlemleri gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Ard›ndan uygulama sürecinde kullan›lmak üzere
çevrimiçi ö¤renme ortam›n›n belirlenmesi, tasarlanmas› ve geliﬂtirilmesi sürecine geçilmiﬂtir. Bir sonraki aﬂamada, araﬂt›rmac› ve dersin yürütücüsü taraf›ndan konu s›ras›na göre haz›rlanan ders materyalleri (video, e-kitap), tart›ﬂma ortamlar› (forum) ve de¤erlendirme sorular› ö¤renme ortam›na eklenmiﬂtir.
Sistemdeki konular için, dersin hedef ve içeriklerine uygun olarak farkl› kaynaklardan, yaz›l› ve görsel materyallerden yararlan›lm›ﬂt›r.
Uygulama baﬂlamadan bir hafta önce ö¤rencilerin tamam›;
çal›ﬂman›n amac›, dersin gereklilikleri ve nas›l yürütülece¤i, ö¤renci yükümlülükleri, dersin de¤erlendirilmesi, çevrimiçi ö¤renme ortam›n›n özellikleri ve ö¤renme ortam›n› nas›l kullanacaklar› konular›nda ö¤renciler ayr›nt›l› olarak bilgilendirmiﬂtir.
Uygulama sonras›nda araﬂt›rmac› taraf›ndan ö¤rencilerle yar›yap›land›r›lm›ﬂ görüﬂmeler yap›lm›ﬂt›r. Görüﬂmelerde gönüllülük esas al›nm›ﬂt›r.
Ö¤renciler dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modeli kapsam›nda ö¤renme ortam› üzerindeki materyaller ile ders öncesinde dersin teorik k›sm›n› ö¤renmiﬂler, sistemde mini s›nav uygulamas›na ve
çevrimiçi forum etkinliklerine kat›lm›ﬂlard›r. S›n›f ortam›nda
ise mini s›navlar›n geri bildirimleri verilmiﬂ, problemli noktalar
olup olmad›¤› tespit edilmiﬂ, ihtiyaç halinde konu tekrar edilmiﬂ ve geriye kalan sürede üst düzey biliﬂsel becerilerini desteklemeye yönelik olarak haz›rlanan aktif ö¤renme etkinlikleri iﬂe
koﬂulmuﬂtur.

Veri Toplama Arac›
Bu araﬂt›rmada veri toplama arac› olarak araﬂt›rmac› taraf›ndan haz›rlanan “yar› yap›land›r›lm›ﬂ görüﬂme formu” kullan›lm›ﬂt›r. Haz›rlanan görüﬂme formunun geçerlik ve güvenirli-
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¤ini sa¤lamak amac›yla araﬂt›rmac› d›ﬂ›nda iki farkl› uzman taraf›ndan görüﬂ al›nm›ﬂt›r. Ayr›ca üç ö¤renci ile de görüﬂme yap›larak pilot çal›ﬂma gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Uzman önerileri ve
pilot çal›ﬂma do¤rultusunda gerekli düzenlemeler yap›lm›ﬂ ve
görüﬂme sorular›na son hali verilmiﬂtir. Bu sorular ile ö¤rencilerin dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modeline iliﬂkin görüﬂlerinin belirlenmesi amaçlanm›ﬂt›r.

Verilerin analizi
Dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin etkinli¤i ile olumlu ve
olumsuz yönlerini ortaya koymak, kat›l›mc›lar›n görüﬂleri ve
bak›ﬂ aç›lar›na yer vermek amac›yla uygulama sonunda 39 ö¤renciyle görüﬂmeler yap›lm›ﬂt›r. Ö¤rencilerle yap›lan görüﬂmelerde araﬂt›rmac› taraf›ndan haz›rlanan yar› yap›land›r›lm›ﬂ görüﬂme formu temel al›nm›ﬂt›r. Bu görüﬂmeden elde edilen nitel
verileri analiz etmek ve onlar› organize etmek için bilgisayar
destekli nitel veri analizi program› olan MAXQDA 11 program› kullan›lm›ﬂt›r. Ayr›ca ö¤rencilerin çal›ﬂt›klar› ö¤renme ortam›na ve ö¤renme sürecine iliﬂkin görüﬂlerinin analizinde içerik
analizi yöntemi tercih edilmiﬂtir. ‹çerik analizi yöntemi, elde
edilen verileri aç›klamak amac›yla kavram ve iliﬂkilere ulaﬂabilme olarak tan›mlanmaktad›r. Verilerin daha derinlemesine
analiz edildi¤i bu süreçte, betimsel analiz ile fark edilmemiﬂ
kavram ve temalar›n elde edilmesi söz konusu olmaktad›r. Bu
ba¤lamda, elde edilen veriler öncelikli olarak kavramsallaﬂt›r›lmal›, daha sonra oluﬂan kavramlara göre sistemli ve mant›kl› bir
biçime getirilerek düzenlenmeli ve buna uygun olarak verileri
aç›klayan temalar tespit edilmelidir (Y›ld›r›m ve ﬁimﬂek, 2013).
Y›ld›r›m ve ﬁimﬂek (2013) taraf›ndan ifade edilen içerik analizi
aﬂamalar› TTT ﬁekil 1’de sunulmuﬂtur.
Analiz sürecinde her bir ö¤renci ile yap›lan görüﬂmelerden
elde edilen veriler organize edilmiﬂ ve çal›ﬂmada kullan›labilecek önemli bilgiler elde edilmiﬂtir. Bir sonraki aﬂamada verilerin kodlamas› yap›lm›ﬂ ve kod listesi belirlenmiﬂtir. Kodlar dikkatli ve özenli bir ﬂekilde incelendikten sonra bu kodlar› belirli
kategoriler alt›nda toplayabilen temalar bulunmuﬂtur (Renner
ve Taylor-Powell, 2003; Y›ld›r›m ve ﬁimﬂek, 2013). Araﬂt›rmada temalar, kat›l›mc›lar›n görüﬂme formunda yer alan sorulara
verdikleri cevaplar ile alanyaz›na dayan›larak oluﬂturulmuﬂtur.

TTT ﬁekil 1. ‹çerik analizinin aﬂamalar› (Kaynak: Y›ld›r›m ve ﬁimﬂek, 2013).
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Nitel veri analizinin güvenirli¤ini art›rmak için araﬂt›rmac›
d›ﬂ›nda iki farkl› uzman taraf›ndan yeniden kodlama yap›lm›ﬂt›r. ‹çerik analiz yöntemi kapsam›nda araﬂt›rman›n geçerli¤ini
sa¤lamak ve savunulan düﬂünceleri güçlendirmek amaçl› her
bir temaya iliﬂkin baz› ö¤renci görüﬂlerine do¤rudan al›nt› yap›lm›ﬂt›r. Yap›lan kodlamalar ve ulaﬂ›lan temalar araﬂt›rmac› taraf›ndan incelenmiﬂ ve “görüﬂ birli¤i” ya da “görüﬂ ayr›l›¤›”
olan hususlar tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rmada veri analizinin güvenirli¤ini hesaplamak için Miles ve Huberman (1994) taraf›ndan
önerilen güvenirlik formülü kullan›lm›ﬂt›r [Güvenirlik Formülü: Görüﬂ Birli¤i / (Görüﬂ Birli¤i + Görüﬂ Ayr›l›¤›)]. Bu araﬂt›rma kapsam›nda yap›lan hesaplama sonucunda araﬂt›rman›n güvenirli¤i %81 bulunmuﬂ ve elde edilen sonuç araﬂt›rma için güvenilir kabul edilmiﬂtir. Güvenirlik de¤erinin %70’in üzerinde
ç›kmas› araﬂt›rman›n güvenirli¤i için yeterli kabul edilmektedir
(Miles ve Huberman, 1994). Elde edilen nitel veriler araﬂt›rmac› taraf›ndan yorumlanarak bulgulara ulaﬂ›lm›ﬂt›r.

Bulgular
Bu bölümde, uygulama sonras› dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modeline kat›lan ve gönüllü olan ö¤rencilerle yap›lan görüﬂmelerden
elde edilen bulgulara yer verilmiﬂtir. Bu ba¤lamda ö¤rencilerin
model hakk›ndaki düﬂünceleri, modelin olumlu ve olumsuz
yönleri, modelin baﬂka derslerde uygulanabilirli¤i ve ileride
kendi ö¤rencilerine bu modeli uygulay›p uygulamayacaklar›na
iliﬂkin görüﬂleri irdelenmiﬂtir. Nitel içerik çözümlemesi sonucunda temalar ve bu temalara ait alt temalar oluﬂturulmuﬂtur.
Böylece yap›lan uygulamalara iliﬂkin daha net bir görüntünün
ortaya ç›kmas› sa¤lanm›ﬂt›r.

Modelin Olumlu Yönlerine ‹liﬂkin Bulgular ve
Yorumlar
Araﬂt›rma kapsam›nda yap›lan de¤erlendirmeler sonucunda
dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinde olumlu görülen yönlere iliﬂkin
nitel verilerin analizinden elde edilen kodlamalar dikkate al›narak “modelin olumlu yönleri” ad› alt›nda bir ana tema elde
edilmiﬂtir. Bu temaya ait alt temalar ve yükleme say›lar› TTT ﬁekil 2’de sunulmuﬂtur.
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Dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin olumlu görülen yönlerine
iliﬂkin en fazla yüklemenin yap›ld›¤› alt temalar “yöntem-teknik-strateji” (f=22) ve “esnek ö¤renme” (f=21) ﬂeklinde s›ralanm›ﬂt›r. Bunu “ö¤renci merkezlilik” (f=11) ve “etkileﬂim”
(f=8) temalar› izlemektedir. Dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin
olumlu görülen yönlerine iliﬂkin en az kodlanan alt teman›n ise
“ö¤retmen rolü” (f=6) olarak belirlenmiﬂtir. Dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin olumlu yönlerine iliﬂkin oluﬂturulan alt temalar,
örnek cümleleriyle birlikte aﬂa¤›da sunulmuﬂtur.

Modelin Yöntem-Teknik-Strateji Aç›s›ndan
Olumlu Yönleri
Dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin olumlu görülen yönlerine
iliﬂkin en fazla yüklemenin yap›ld›¤› tema “yöntem-teknikstrateji” temas›d›r. Bu temadaki yüklemeler daha detayl› incelendi¤inde, dört ayr› alt teman›n oluﬂtu¤u görülmüﬂtür. Bu alt

temalar, “s›n›f içi zaman›n daha verimli hale gelmesi”, “daha fazla uygulama yapma olana¤› sunmas›”, “ödevlerin s›n›fta yap›lmas› ve tamamlanmas›” ve “ö¤renilenleri pekiﬂtirmeyi sa¤lamas›” biçiminde isimlendirilmiﬂtir. Yap›lan bu isimlendirmeler ö¤renci görüﬂmelerinden elde edilen veriler dikkate
al›narak oluﬂturulmuﬂtur. Bu alt temalara referans olaca¤› düﬂünülen örnekler aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r.
Dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin yöntem-teknik-strateji aç›s›ndan olumlu görülen yönlerine iliﬂkin olarak belirlenen en
önemli tema “s›n›f içi zaman›n daha verimli hale gelmesi”’dir.
Nitel veriler dikkatle incelendi¤inde, ö¤rencilerin bu modelde
s›n›ftaki sürenin daha verimli hale geldi¤ine yönelik vurgu yapt›klar› tespit edilmiﬂtir. Bu duruma iliﬂkin olarak bir ö¤renci,
Ö36: “Bu uygulama ile derste aktif uygulamaya daha fazla zaman kalmaktad›r. Örne¤in; yüz yüze e¤itimde derste konu anlat›m›

TTT ﬁekil 2. Dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin olumlu yönlerine iliﬂkin model.
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da gerçekleﬂmekte, dolay›s›yla uygulamalara fazla zaman kalm›yordu. Ayr›ca ödev olarak sorumluluk bize kal›yordu. Ama bu yöntemde
konu anlat›m› dersten önce ö¤renildi¤inden konu anlat›m›na ayr›lan
süre dersteki uygulamalara ayr›lmaktad›r. Böylece s›n›ftaki zaman
etkili kullan›lm›ﬂ oluyor.” biçiminde görüﬂünü dile getirmiﬂ ve dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin s›n›f içi zamana iliﬂkin katk›s›na
vurgu yapm›ﬂt›r.
“Daha fazla uygulama yapma olana¤› sunmas›” alt temas› bu ba¤lamda oluﬂan alt temalardan bir di¤eridir. Konu ile
ilgili bir ö¤renci düﬂüncesini,
Ö1: “…bu modelde teorik bilgiyi yurtta ö¤rendi¤imiz için bilgisayar laboratuvar›na geldi¤imizde daha çok uygulama yapma imkan›m›z oldu...” diyerek dile getirmiﬂ, dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinde daha fazla uygulama yapt›klar›na vurgu yapm›ﬂt›r.
Dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin yöntem-teknik-strateji aç›s›ndan olumlu görülen yönlerinden biri de “ödevlerin s›n›fta
yap›lmas› ve tamamlanmas›”’d›r. Bu duruma iliﬂkin olarak bir
ö¤renci görüﬂünü,
Ö27: “…eve ödev götürmemek ve uygulamalar› yaparken hocam›z›n yan›m›zda olmas› ve yapamad›klar›m›z› hocam›za sormam›z
bu yöntemin art›lar›ndand›r…” ﬂeklinde ifade ederek uygulamalar›n (ödev) ö¤retim eleman› eﬂli¤inde yap›lmas› ve tamamlanmas›n›n modele yönelik olumlu yönler oldu¤unu belirtmiﬂtir.
Modelin yöntem-teknik-strateji aç›s›ndan olumlu görülen
yönlerinden birisi de “ö¤renilenleri pekiﬂtirmeyi sa¤lamas›”
olana¤› sunmas›d›r. Pekiﬂtirme sa¤lamas› konusunda referans
olaca¤› düﬂünülen örneklerden biri,
Ö12: “…video sonunda yap›lan kuizler ise konunun pekiﬂtirilmesini sa¤l›yor. Kuiz uygulamas›nda yanl›ﬂ cevaplar›m oldu¤unda konuyu bir kez daha tekrar ederdim. Konuyu iyice ö¤renmeye çal›ﬂ›rd›m…” ﬂeklindedir.

Modelin Esnek Ö¤renme Aç›s›ndan Olumlu Yönleri
Dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin olumlu görülen yönlerinden birisi de “esnek ö¤renme” ﬂeklinde kodlanm›ﬂt›r. Bu tema
baﬂl›¤› alt›nda beﬂ alt tema oluﬂmuﬂtur. Bu alt temalar, “tekrar
etme olana¤› sunmas›”, “zaman k›s›tlamas›n›n olmamas›”,
“ö¤rencilere diledikleri yerde ö¤renme olana¤› sunmas›”,
“kendi h›z›nda ö¤renme olana¤› sunmas›” ve “dersten geri
kal›nmamas›” biçiminde kodlanm›ﬂt›r.
Dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin esnek ö¤renme aç›s›ndan
olumlu görülen yönlerinden biri “tekrar etme olana¤› sunmas›” ﬂeklinde kodlanm›ﬂt›r. Bu konuya iliﬂkin olarak bir ö¤renci,
Ö14: “… Ayr›ca bu yöntem, anlamad›¤›m›z yerleri tekrar izleyip anlama f›rsat› sunuyor…” ﬂeklindeki cümleleriyle modelin
tekrar etme olana¤› sundu¤unun alt›n› çizmiﬂtir.
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“Zaman k›s›tlamas›n›n olmamas›” alt temas› dönüﬂtürülmüﬂ
s›n›f modelinin esnek ö¤renme aç›s›ndan olumlu görülen yönlerinden birisi olarak kodlanm›ﬂt›r. Bu alt temaya iliﬂkin olarak ö¤rencilerle yap›lan görüﬂmelerde ortaya ç›kan görüﬂlerden biri,
Ö33: “Konu anlat›m›n›n istenilen zamanda, kendimi haz›r hissetti¤imde ö¤renmem en be¤endi¤im yönüydü…” ﬂeklinde dile getirilirken dersin teorik k›sm›n›n istenilen zamanda ö¤renilmesine vurgu yapm›ﬂt›r.
“Ö¤rencilere diledikleri yerde ö¤renme olana¤› sunmas›”
ise dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin esnek ö¤renme aç›s›ndan
olumlu görülen yönlerinden bir di¤er alt tema olarak kodlanm›ﬂt›r. Bu alt temaya iliﬂkin olarak bir ö¤renci,
Ö15: “…evde, okulda veya d›ﬂarda her yerde ö¤renme f›rsat› sa¤l›yor… e¤itim ö¤retim sadece okulda de¤il ö¤rencinin her ortamda
ö¤renmesi…” diyerek düﬂüncesini ifade etmiﬂtir.
“Kendi h›z›nda ö¤renme olana¤› sunmas›” uygulama sonucunda ortaya ç›kan bir di¤er alt temad›r. Buna iliﬂkin olarak
bir ö¤renci görüﬂünü,
Ö2: “…aç›kças› kendimi ne zaman haz›r hissedersem o zaman
videoyu izliyordum. Konu anlat›m›nda anlamad›¤›m yerleri birkaç
kez geriye alarak tekrar dinliyordum. Bazen de zor konular› birkaç
kez tekrar izliyordum. Bildi¤im konular› ise h›zl› h›zl› geçiyordum.
Konuyu iyice kavrad›ktan sonra mini s›nav› yap›yordum…” biçiminde ifade etmiﬂtir.
Son olarak modelin esnek ö¤renme aç›s›ndan olumlu görülen yönlerinden bir di¤er alt temas› “dersten geri kal›nmamas›” olarak kodlanm›ﬂt›r. Bu alt temaya iliﬂkin olarak bir ö¤renci
görüﬂünü,
Ö5: “…bu uygulama ile ö¤renci hasta da olsa veya mazeretli/mazeretsiz okula gelmese bile konuda geri kalmaz…” biçiminde
dile getirmiﬂtir.

Modelin Ö¤renci Merkezlilik Aç›s›ndan Olumlu
Yönleri
Dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin olumlu görülen yönlerinin
de¤erlendirilmesi sonucunda “ö¤renci merkezlilik” temas›
oluﬂturulmuﬂtur. Nitel veriler incelendi¤inde bu temaya ait
olarak “kal›c› ö¤renmeyi sa¤lamas›”, “ders motivasyonunu
yükseltmesi”, “derse haz›rl›kl› gelinmesi”, “ö¤rencilerin sorumluluk almalar›” ve “derse aktif kat›l›m›n sa¤lamas›” biçimindeki alt temalar›n oluﬂtu¤una rastlanm›ﬂt›r. Bu alt temalara referans olaca¤› düﬂünülen örnekler aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r.
“Kal›c› ö¤renmeyi sa¤lamas›”, uygulama sonras›nda ö¤renci merkezlilik temas› alt›nda kodlanan alt temalardand›r.
Modelin kal›c› ö¤renmeyi sa¤lad›¤›n› düﬂünen bir ö¤renci,
Ö24: “Derste hocam›zla ve arkadaﬂlar›m›zla beraber daha fazla
uygulama yapt›¤›m›zdan ö¤rendiklerimi kolay kolay unutmuyo-
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rum... ö¤rendiklerim akl›mda kal›yor…” ﬂeklinde görüﬂünü belirterek modelin kal›c› ö¤renmeyi sa¤lad›¤›n› belirtmiﬂtir.
Dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin olumlu görülen yönleri ile
iliﬂkili di¤er bir alt tema “ders motivasyonunu yükseltmesi”
ﬂeklinde kodlanm›ﬂt›r. Konu ile ilgili bir ö¤renci,
Ö31: “…Bu modelin en be¤endi¤im yönü ders esnas›nda s›k›lmadan uygulamalar› yapmam›z. Sorarak yard›m alarak ve deneyerek
ö¤reniyoruz… Böylece derse olan motivasyonumuz art›yor…” ﬂeklinde görüﬂlerini belirterek modelin motivasyonlar›n› olumlu
etkiledi¤ini dile getirmiﬂtir.
Dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin olumlu görülen yönlerinden birisi de “derse haz›rl›kl› gelinmesi” ﬂeklinde kodlanm›ﬂt›r. Bu alt temaya iliﬂkin ö¤renci görüﬂleri incelendi¤inde, bu
modelin ö¤rencilerin derse haz›rl›kl› gelmeleri konusunda etkili oldu¤u ﬂeklinde bir yorum yapman›n mümkün oldu¤u söylenebilir. Temay› aç›klayacak referans cümlelerden biri,
Ö35: “…dersten önce video izlememiz ve ard›ndan kuiz uygulamas›na kat›lmam›z yani konu ile ilgili önceden bilgi sahibi olmam›z
derse haz›rl›kl› gelmemizi sa¤l›yor…” olarak net bir ﬂekilde ifade
edilmiﬂtir.
“Ö¤rencilerin sorumluluk almalar›” alt temas› da modelin
olumlu görülen yönlerinde iﬂaretlenen kodlamalar aras›ndad›r.
Bu alt temaya göre modelde ö¤rencilerin sorumluluk almalar›
noktas›nda katk› sa¤lad›¤› ifade edilebilir. Bu alt temaya iliﬂkin
olarak ö¤rencilerden biri,
Ö12: “…ayr›ca, ders öncesi teorik bilgiyi ö¤renmekten sorumlu
olmam›z… ö¤renciye daha çok sorumluluk yüklemektedir…. dolay›s›yla ö¤renciyi daha çok baﬂar›l› k›l›yor…” biçiminde ifade ederek
durumu aç›klam›ﬂt›r.
Dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin olumlu görülen yönlerine
iliﬂkin olarak üzerinde durulan yüklemelerden biri de “derse
aktif kat›l›m›n sa¤lamas›”’d›r. Modelde ö¤rencilerin derse
daha aktif kat›ld›klar›n› ifade eden bir ö¤renci,
Ö2: “…derse istekli olarak geliyordum, ders esnas›nda h›rs yap›p
bir ﬂeyler ö¤renmek istiyordum ve derste aktif durumda olmam beni
mutlu ediyordu…” diyerek düﬂüncesini net bir ﬂekilde belirtmiﬂtir.

Modelin Etkileﬂim Aç›s›ndan Olumlu Yönleri
Araﬂt›rma sonuçlar›n›n katk›lar›na iliﬂkin yüklemenin yap›ld›¤› temalardan biri de “etkileﬂim” aç›s›ndan modelin olumlu
görülen yönlerinin s›raland›¤› temad›r. Bu temadaki yüklemeler daha detayl› incelendi¤inde, üç ayr› alt teman›n oluﬂtu¤u
görülmüﬂtür. Bu alt temalar, “ö¤renci-ö¤renci etkileﬂimi”,
“ö¤renci-ö¤retmen etkileﬂimi” ve “teknolojiyle etkileﬂim” biçiminde isimlendirilmiﬂtir. Bu alt temalara referans olaca¤› düﬂünülen örnekler aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r.

“Ö¤renci-ö¤renci etkileﬂimi” etkileﬂim temas›na iliﬂkin
olarak kodlanan alt temalardand›r. Modelin ö¤renci-ö¤renci
etkileﬂimini geliﬂtirdi¤ine vurgu yapan bir ö¤renci düﬂüncesini,
Ö19: “Ders esnas›nda arkadaﬂlar›m›zdan da yard›m alarak uygulamalar› daha iyi yap›yoruz. Arkadaﬂlar›m›zla fikir al›ﬂveriﬂinde
olmam›z, anlamad›¤›m›z veya yapamad›klar›m›z› birbirimize sorarak ö¤renmemiz konuyu daha iyi anlamam›za neden oldu. Derste
etkileﬂim halinde olmam›z arkadaﬂl›klar›m›z› geliﬂtirdi, ders d›ﬂ›nda
da sürekli görüﬂmeye devam ettik…” ﬂeklinde dile getirmiﬂtir.
“Ö¤renci-ö¤retmen etkileﬂimi” ﬂeklindeki alt tema, etkileﬂimle iliﬂkili kodlamalardan biri olarak iﬂaretlenmiﬂtir. Bu alt
temaya iliﬂkin olarak, ö¤rencilerle yap›lan görüﬂmelerin çözümlenmesi sonucundaki kodlamalarla bu alt tema gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu alt temaya iliﬂkin yap›lan yüklemelere referans olaca¤› düﬂünülen örnek cümlelerden birisinde ö¤renci,
Ö3: “…dersten önce ve ders esnas›nda hocam›zla sürekli etkileﬂim halinde olmam derse yönelik tutumumu olumlu yönde etkilemekte…” ﬂeklinde görüﬂ belirtilerek modelin ö¤renci-ö¤retmen etkileﬂimine olanak sundu¤unu dile getirmiﬂtir.
Dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin olumlu görülen yönlerinden birisi de “teknolojiyle etkileﬂim” imkan› sa¤lamas›d›r. Bu alt
tema ile ilgili referans olaca¤› düﬂünülen ö¤rencilerden birisi,
Ö34: “…teorik k›s›mlar› anlatan videolar›n olmas›, mini s›nav
ve e-kitap uygulamalar› ile forumlar›n kullan›m›… Ayr›ca bu uygulamalar için ak›ll› telefon, tabletler gibi teknolojik araçlar›n etkin
kullan›m› modelin art›lar›ndand›r diye düﬂünüyorum…” biçiminde görüﬂ belirtmiﬂtir.

Modelin Ö¤retmen Rolü Aç›s›ndan Olumlu Yönleri
Modelin olumlu yönlerine iliﬂkin en az yüklemenin yap›ld›¤› temalardan biri “ö¤retmen rolü” olan temad›r. Bu temadaki
yüklemeler incelendi¤inde, iki ayr› alt teman›n oluﬂtu¤u görülmüﬂtür. Bu alt temalar, “ö¤retmenin rehber rolünde olmas›”
ve “ö¤retmene kolayca ulaﬂabilme” biçiminde isimlendirilmiﬂtir. Bu alt temalara referans olaca¤› düﬂünülen örnekler aﬂa¤›da
s›ralanm›ﬂt›r.
Uygulama sonras› modelin ö¤retmen rolü aç›s›ndan olumlu yönlerini aç›klayan kodlamalardan ilki “ö¤retmenin rehber
rolünde olmas›” ﬂeklinde belirtilmiﬂtir. Bu kodlamaya referans
olaca¤› düﬂünülen örneklerden biri,
Ö19: “…bu sayede uygulama yaparken ö¤retmenimizden yard›m alabilmemiz ve uygulama esnas›nda ö¤retmenimizin bizlere
rehberlik sunmas› derse aktif kat›lmam›z› sa¤lad›…” ﬂeklindedir.
Uygulama sonras› ön plana ç›kan alt temalardan bir di¤eri
de ö¤rencilerin “ö¤retmene kolayca ulaﬂabilmesi” biçimindedir. Buna referans olan ö¤renci görüﬂü aﬂa¤›da sunulmuﬂtur. Bu
ba¤lamda bir ö¤renci,
Ö26: “…ayr›ca derslerle ilgili herhangi bir s›k›nt› yaﬂad›¤›m›zda ders hocam›zla an›nda mesajlaﬂmam›z veya forumu kullanarak
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hocam›zla irtibata geçmemiz bir di¤er olumlu yönüdür…” biçiminde görüﬂlerini dile getirmiﬂtir.

Modelin Olumsuz Yönlerine ‹liﬂkin Bulgular ve
Yorumlar
Araﬂt›rma sonunda ö¤renci, nitel verilerinin çözümlenmesiyle dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin olumsuz yönlerine iliﬂkin
kodlamalar yap›lm›ﬂt›r. Bu nedenle araﬂt›rmada “modelin
olumsuz yönleri” ad› alt›nda bir ana temaya da yer verilmiﬂtir. Bu temaya ait elde edilen üç alt tema ve yükleme say›lar›
TTT ﬁekil 3’de sunulmuﬂtur.
Uygulama sonras›nda “dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin
olumsuz yönleri” ana temas›n›n ö¤renci görüﬂlerine göre de¤erlendirilmesi ile oluﬂan alt temalar› “yöntem-teknik-strateji”
(f=14), “ö¤renme kalitesi” (f=10) ve “psikolojik etkisi” (f=5) ﬂeklinde kodlanm›ﬂt›r. Dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin olumsuz
yönlerine iliﬂkin en fazla yüklemenin yap›ld›¤› alt teman›n “yöntem-teknik-strateji” ﬂeklinde ve en az kodlaman›n yap›ld›¤› alt
temalar›n ise “psikolojik etkisi” biçiminde oldu¤u TTT ﬁekil 3’de
görülmektedir. Dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin olumsuz yönle-

TTT ﬁekil 3. Dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin olumsuz yönlerine iliﬂkin model.
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rine iliﬂkin oluﬂturulan alt temalar örnek cümleleriyle birlikte
aﬂa¤›da sunulmuﬂtur.

Modelin Yöntem-Teknik-Strateji Aç›s›ndan
Olumsuz Yönleri
Dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin olumsuz görülen yönlerine
iliﬂkin en fazla yüklemenin yap›ld›¤› tema “yöntem-teknikstrateji” temas›d›r. Bu temadaki yüklemeler daha detayl› incelendi¤inde, beﬂ ayr› alt teman›n oluﬂtu¤u görülmüﬂtür. Bu alt
temalar, “teknolojik yetersizlikler”, “teknik sorunlar”, “video
sürelerin uygun olmamas›”, “ders öncesi haz›rl›k süresinin
zaman almas›” ve “teknolojiyi kullanamama sorunu” biçiminde isimlendirilmiﬂtir. Bu alt temalara referans olaca¤› düﬂünülen örnekler aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r.
Araﬂt›rma sonucunda ö¤renciler taraf›ndan ifade edilen dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin olumsuz görülen yönlerinden biri
“teknolojik yetersizlikler” ﬂeklinde kodlanm›ﬂt›r. Bu alt temaya
iliﬂkin bir ö¤renci,
Ö16: “…kendime ait bilgisayar›m yoktu. Bazen verilen görevleri tamamlamak için cep telefonumu kullan›yordum, bazen arkadaﬂ›-
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m›n bilgisayar›n› ödünç al›yordum, bazen de kütüphanedeki bilgisayarlar› kullan›yordum. Yani bilgisayar› olmayanlar için bu yöntem
etkili olmaz…” ﬂeklinde görüﬂ belirterek modelin olumsuz yönünü belirtmiﬂtir.
“Teknik sorunlar” alt temas› bu ba¤lamda oluﬂan alt temalardan bir di¤eridir. Konu ile ilgili bir ö¤renci,
Ö16: “‹lk haftalarda sisteme giriﬂ ç›k›ﬂlarda ba¤lant› sorunu yaﬂad›m. Onun haricinde herhangi bir olumsuzlukla karﬂ›laﬂmad›m.”
cümlesi ile uygulaman›n ilk haftalar›nda yaﬂad›¤› ﬂikayeti dile
getirmiﬂtir.
“Video sürelerin uygun olmamas›” alt temas› ise dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin olumsuz yönlere iliﬂkin ö¤renci görüﬂmeleri sonucunda kodlanan alt temalardan bir di¤eridir. Bu
noktada bir ö¤renci,
Ö29: “…birkaç video süresinin uzun olmas› ve detayl› anlat›lmas›. Hangi hafta oldu¤unu hat›rlam›yorum ama bir ara yaklaﬂ›k 20
dakikal›k video paylaﬂm›ﬂt›n›z. Videoyu izlerken önemli yerleri not
al›yordum ve yaklaﬂ›k 40 dakikada videoyu bitirdim. Bence video süreleri k›sa tutulmal› ve önemli hususlara de¤inilmelidir. Uzun süren
video oldu¤unda belirli bir zaman sonra s›k›l›yorsun. Bence k›sa ve
anlaﬂ›l›r oldu¤unda etkili olur.” ﬂeklinde görüﬂ belirterek baz› video sürelerinin konu anlat›m› için uzun oldu¤unu belirtmiﬂtir.
Araﬂt›rma sonunda dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin olumsuz
görülen yönlerine bak›ld›¤›nda “ders öncesi haz›rl›k süresinin
zaman almas›” kaydedilen di¤er bir alt tema olarak belirlenmiﬂtir. ‹lgili alt temaya yönelik görüﬂ belirten bir ö¤renci,
Ö4: “…videolar›n izlenmesi, anlamad›¤›m›zda tekrar izlememiz, ard›ndan mini s›nav olmam›z …bazen zaman al›yor ve di¤er
dersleri çal›ﬂmam›z› engelliyor…” diyerek ders öncesi verilen görevlerin zaman ald›¤›n› dile getirmiﬂtir.
Uygulama sonras› modelin olumsuz yönlerini aç›klayan
kodlamalardan bir di¤eri de “teknolojiyi kullanamama sorunu” alt temas›d›r. Bu kodlamaya referans olaca¤› düﬂünülen örneklerden biri,
Ö25: “Bilgisayar› fazla kullanamad›¤›mdan bazen s›k›nt› yaﬂad›m. Benim gibi birkaç arkadaﬂ›m›n da benzer s›k›nt›lar› yaﬂad›¤›n›
ve sistemi kullanamad›¤›na ﬂahit oldum… Bu uygulama için bilgisayar› kullanabilmek yani bilgisayarla ilgili temel kavramlar›n bilinmesi önemli oldu¤undan bilgisayar› kullanamayanlar bu yöntemde problem yaﬂayabilirler…” ﬂeklinde görüﬂ belirterek modelin
etkin kullan›m› için bilgisayar haz›rbulunuﬂlu¤unun önemli oldu¤una vurgu yapm›ﬂt›r.

Modelin Ö¤renme Kalitesine ‹liﬂkin Olumsuz
Yönleri
Dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin olumsuz görülen yönlerine
iliﬂkin yüklemenin yap›ld›¤› temalardan biri “ö¤renme kalitesi”
ﬂeklinde kodlanm›ﬂt›r. Bu temadaki yüklemeler sonucunda üç

ayr› alt tema oluﬂtu¤u görülmüﬂtür. Bu alt temalar, “geçmiﬂ
al›ﬂkanl›klar”, “ö¤retmen ve ö¤renciye iﬂ yükü” ve “ders öncesi verilen görevlerin yap›lmamas›” biçiminde kodlanm›ﬂt›r. Bu
alt temalara referans olaca¤› düﬂünülen örnekler aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r.
Modelin ö¤renme kalitesine iliﬂkin olarak olumsuz görülen
yönlerinden biri “geçmiﬂ al›ﬂkanl›klar” ﬂeklinde kodlanm›ﬂt›r.
Bu konuda bir ö¤renci,
Ö6: “ﬁimdiye kadar dersi derste ö¤renmiﬂtim. Ben dersin internette ö¤renildi¤ini ilk defa bu yöntemde gördüm. Örne¤in, beden e¤itimi dersinin internette ‘topa ﬂöyle vurulur’ demesi gibi saçma geliyor.
ﬁahsen ben ileride ak›ll› tahtay› bile kullanmay› düﬂünmüyorum.
Teknoloji insan› aptallaﬂt›r›r. En iyi yöntem ö¤retmenin dersi anlatt›¤› yüz yüze ö¤retimdir ve bu yöntem yüzy›llard›r kullan›ld›¤›na göre hala kullan›ﬂl› bir metottur…” ﬂeklinde görüﬂ belirtmiﬂtir.
“Ö¤retmen ve ö¤renciye iﬂ yükü” alt temas›, dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin ö¤renme kalitesine iliﬂkin olarak olumsuz
görülen yönlerinden birisi olarak kodlanm›ﬂt›r. Bu alt temaya
referans olaca¤› düﬂünülen aﬂa¤›daki örnekte ö¤renci;
Ö11: “…okulda çok yo¤un, yorucu ve gereksiz ﬂekilde uygulama
yap›lmakta bu da ö¤renciyi zorlamaktad›r…” diyerek ö¤renciye iﬂ
yükü oldu¤u yönünde görüﬂ belirtmiﬂ ve modelin bu olumsuz
yönüne vurgu yapm›ﬂt›r.
“Ders öncesi verilen görevlerin yap›lmamas›” alt temas› ise
modelin olumsuz yönlere iliﬂkin ö¤renci görüﬂmeleri sonucunda
kodlanan alt temalardan bir di¤eridir. Bu noktada bir ö¤renci,
Ö10: “…ders öncesinde baz› arkadaﬂlar›m›z videolar› izlemiyordu. Hatta bu arkadaﬂlar›m›z sisteme giriﬂ yapt›ktan sonra farkl› iﬂlerle u¤raﬂ›yorlard›. Bazen de di¤er arkadaﬂlar›na izlettiriyorlard›.
Yani ö¤rencinin takibi, kontrol ve organize edilmesi zor bir yöntem
olarak düﬂünüyorum.” ﬂeklinde görüﬂ belirterek videolar›n izlenmeme olas›l›¤›n›n oldu¤unu dile getirmiﬂtir.

Modelin Psikolojik Etkisine ‹liﬂkin Olumsuz Yönleri
Araﬂt›rma kapsam›ndaki ö¤rencilerin görüﬂlerinden ilgili
modelin olumsuz yönlerine iliﬂkin olarak “psikolojik etkisi”
ﬂeklinde bir tema elde edilmiﬂtir. Bu temadaki yüklemeler sonucunda iki ayr› alt tema oluﬂtu¤u görülmüﬂtür. Bu alt temalar,
“ders öncesi verilen görevleri yerine getirme zorunlulu¤u” ve
“derse gelme zorunlulu¤u” biçiminde kodlanm›ﬂt›r.
Modelin psikolojik etkisine iliﬂkin olarak olumsuz görülen
yönlerinden biri “ders öncesi verilen görevleri yerine getirme
zorunlulu¤u” ﬂeklinde kodlanm›ﬂt›r. Bu konuda bir ö¤renci,
Ö9: “…video izleme ve mini s›nav uygulamas›na kat›lman›n
zorunlulu¤u en olumsuz gördü¤üm yönüdür… Bazen acele acele yap›yorduk…” ﬂeklinde düﬂüncesini belirtmiﬂtir.
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Modelin psikolojik etkisine iliﬂkin olarak olumsuz görülen
yönlerinden bir tanesi de “derse gelme zorunlulu¤u” olarak
belirlenmiﬂtir. Bu ba¤lamda referans olaca¤› düﬂünülen örneklerden birisi aﬂa¤›da sunulmuﬂtur:
Ö20: “…evde video izleyip kuiz uygulamas›n› tamaml›yordum.
Fakat bazen derse gelemiyordum. Evde dersi ö¤rendikten sonra derse gelmek zorundaym›ﬂ›m diye düﬂünüyordum. Çünkü uygulama
yapmad›¤›mda dersten geri kald›¤›m› düﬂünüyorum…”

Modelin Di¤er Derslerde Uygulanabilirli¤ine
‹liﬂkin Bulgular ve Yorumlar
Araﬂt›rma kapsam›nda yap›lan de¤erlendirmeler sonucunda
dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin di¤er derslere uygulanabilirli¤ine iliﬂkin elde edilen nitel veri kaynaklar› de¤erlendirildi¤inde
“modelin di¤er derslerde uygulanabilirli¤i” ﬂeklinde bir ana
tema elde edilmiﬂtir Ayr›ca bu tema kapsam›nda farkl› alt temalar oluﬂturulma gere¤i duyulmuﬂ ve bu alt temalar TTT ﬁekil 4’te
sunulmuﬂtur.
TTT ﬁekil 4 incelendi¤inde, ö¤rencilerle yap›lan görüﬂmeler
do¤rultusunda, bu ana temaya iliﬂkin olarak ortaya ç›kan alt temalar “uygulanabilir” (f=33), “uygulanamaz” (f=4) ve “ka-

rars›z” (f=2) biçiminde s›ralanm›ﬂt›r. Modelin di¤er derslere
uygulanabilirli¤ine iliﬂkin oluﬂturulan alt temalar örnek cümleleriyle birlikte aﬂa¤›da sunulmuﬂtur.

Modelin Di¤er Derslere Uygulanabilirli¤ine ‹liﬂkin
Olumlu Görüﬂler
Dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin di¤er derslere uygulanabilirli¤ine iliﬂkin olarak beﬂ ayr› alt teman›n oluﬂtu¤u görülmüﬂtür. Bu alt temalar, “tüm dersler”, “uygulamal› dersler”,
“sözel dersler”, “dersin içeri¤ine ve özelli¤ine göre uygulanabilece¤i” ve “bireysel farkl›l›klara göre uygulanabilece¤i”
biçiminde isimlendirilmiﬂtir. Bu alt temalara referans olaca¤›
düﬂünülen örnekler aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r.
Dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin “tüm derslere” uygulanabilirli¤i, en fazla yüklemenin yap›ld›¤› alt tema oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu duruma iliﬂkin olarak bir ö¤renci,
Ö28: “Evet, bence bütün derslere de uygulanabilir. Çünkü
okulda teorik bilgi anlat›m› çok s›k›c› oluyor. E¤er bunun yerine bu
yöntemdeki gibi okulda uygulama olsayd› daha zevkli hale gelirdi.
Bu yöntemde ö¤renciler eve ödev götürmüyor ve evde uygulama
yapm›yor. Evde sadece konu anlat›m›n› çal›ﬂ›yorlar. Bu yöntemle
pratik gücü artacakt›r.” biçiminde görüﬂünü belirtirmiﬂtir.

TTT ﬁekil 4. Dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin di¤er derslerde uygulanabilirli¤ine iliﬂkin model.
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Yap›lan de¤erlendirmeler sonucunda dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f
modelinin sadece “uygulamal› derslere” uygulanabilirli¤ine
iliﬂkin alt tema oluﬂturulmuﬂtur. Bu ba¤lamda ö¤rencilerle
yap›lan görüﬂmelerden elde edilen ve bu konuda referans olarak gösterilebilecek cümlelerden biri,
Ö28: “…Uygulamaya dayal› dersler için uygulanabilece¤i düﬂünüyorum. Böylelikle zaman kayb› da olmaz…” ﬂeklindedir.
Yap›lan görüﬂmelerde ön plana ç›kan alt temalardan biri
de “sözel dersler” biçimindedir. Buna referans olan ö¤renci
görüﬂünü,
Ö13: “…bu nedenle sözel a¤›rl›kl› derslerinde bu ders gibi uygulanmas›n› isterdim.” ﬂeklinde ifade etmiﬂtir.
Araﬂt›rma sonunda dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin di¤er
derslere uygulanabilirli¤ine iliﬂkin di¤er alt tema “dersin içeri¤ine ve özelli¤ine göre uygulanabilece¤i” ﬂeklinde kodlanm›ﬂt›r. Bu alt temaya referans olaca¤› düﬂünülen örneklerden
biri,
Ö17: “Dersin içeri¤ine uygun olursa uygulanabilir. Aksi takdirde içerik uygun de¤ilse fakl› bir yöntem seçilebilir…” ﬂeklindedir.
Araﬂt›rma sonunda modelin di¤er derslere uygulanabilirli¤ine iliﬂkin kodlanan alt temalardan birisi de “ö¤rencilerin
bireysel farkl›l›klar›/özelliklerine göre uygulanabilece¤i” temas›d›r. Bu alt temaya iliﬂkin yüklemelere referans olan ö¤rencilerden biri görüﬂünü,
Ö13: “…her ö¤rencinin anlamas› ve ö¤renmesi farkl›d›r, kiﬂisel
farkl›l›klar göz ard› edilmemelidir…” diyerek dile getirmiﬂtir.

Modelin Di¤er Derslere Uygulanabilirli¤ine ‹liﬂkin
Olumsuz Görüﬂler
Dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin di¤er derslere uygulanabilirli¤ine iliﬂkin “olumsuz” temas›n›n oluﬂtu¤u görülmüﬂtür.
Bu temaya referans olaca¤› düﬂünülen örneklerden birinde
ö¤renci,
Ö5: “…hay›r istemem. Çünkü teknolojiyi herkes kullanam›yor.
Ayr›ca bu uygulama için ülkemizde teknolojik altyap› da uygun de¤ildir…” cümlesiyle model için teknolojik altyap›n›n gereklili¤ine vurgu yap›lm›ﬂt›r.

Modelin Di¤er Derslere Uygulanabilirli¤ine ‹liﬂkin
Karars›z Görüﬂler
Dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin di¤er derslere uygulanabilirli¤ine iliﬂkin “karars›z” temas›n›n oluﬂtu¤u görülmüﬂtür. Bu
konuya iliﬂkin bir ö¤renci,
Ö25: “…hangi derslerde nas›l sonuçlan›r, karars›z›m…” diyerek görüﬂünü dile getirmiﬂtir.

Bir Ö¤retmen Aday› Olarak ‹leride Kendi
Ö¤rencilerine Bu Modeli Uygulay›p
Uygulamayacaklar›na Yönelik Bulgular ve
Yorumlar
Veriler incelendi¤inde, bir ö¤retmen aday› olarak ileride
ö¤rencilerine dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelini uygulay›p uygulamayaca¤›na iliﬂkin olarak “ileride modeli uygulay›p uygulamayacaklar›” temas› oluﬂturulmuﬂtur. Yap›lan detayl› incelemeler sonucunda, bu teman›n üç alt temaya ayr›ld›¤› görülmüﬂtür. Bu alt temalar, “olumlu” (f=31), “olumsuz” (f=7) ve “karars›z” (f=1) olarak s›ralanm›ﬂt›r. Oluﬂan tema ve alt temalar›n
bir araya gelmesiyle meydana gelen model TTT ﬁekil 5’de sunulmuﬂtur.
TTT ﬁekil 5’e bak›ld›¤›nda, temalar›n ve alt temalar›n s›ralamalar› ve yükleme say›lar› görülmektedir. Aﬂa¤›da bütün alt temalara iliﬂkin referans cümlelere yer verilmiﬂtir.

‹leride Kendi Ö¤rencilerine Bu Modeli
Uygulayacaklar›na Yönelik Görüﬂler
Dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelini ileride kendi ö¤rencilerine
uygulay›p uygulamayacaklar›na iliﬂkin en fazla yüklemenin
yap›ld›¤› tema “olumlu” olarak ifade edilen temad›r. Bu temadaki yüklemeler daha detayl› incelendi¤inde, iki ayr› alt teman›n oluﬂtu¤u görülmüﬂtür. Bu alt temalar, “uygundur” ve
“bireysel özelliklere göre uygunlu¤u” biçiminde isimlendirilmiﬂtir. Bu alt temalara referans olaca¤› düﬂünülen örnekler de
aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r.
Araﬂt›rma sonunda bir ö¤retmen aday› olarak ileride kendi
ö¤rencilerine bu modeli uygulayacaklar›na yönelik “uygundur” alt temas› oluﬂturulmuﬂtur. Bu alt temaya iliﬂkin yüklemelere referans olabilecek düﬂünceye sahip ö¤rencilerden birisi,
Ö19: “…Modeli uygulaman›n ö¤renciye verimli olaca¤›n› düﬂünüyorum. Dersin teorik k›sm›n› ö¤renci derse gelmeden evde
kendisi de ö¤renebilir ve ders esnas›nda daha fazla uygulama yaparak verimli olunabilir… Bence etkili bir yöntem… Dolay›s›yla bu
yöntemi uygulamay› düﬂünüyorum.” diyerek görüﬂünü dile getirmiﬂtir.
‹leride kendi ö¤rencilerine bu modeli uygulayacaklar›na
iliﬂkin kodlamalardan biri “bireysel özelliklere göre uygunlu¤u” biçiminde ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu ba¤lamda araﬂt›rma kapsam›ndaki ö¤rencilerden biri düﬂüncesini,
Ö13: “…her ö¤rencinin ö¤renme ve düﬂünme seviyesi farkl› oldu¤undan kiﬂisel farkl›l›klar›n› da göz önüne alarak bu modeli uygulamay› düﬂünürüm. En az›ndan bir dönem uygular›m ve verim
al›rsam uygulamaya devam ederim.” ﬂeklinde ifade etmiﬂtir.
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‹leride Kendi Ö¤rencilerine Bu Modeli
Uygulamayacaklar›na Yönelik Görüﬂler
Dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelini ileride kendi ö¤rencilerine
uygulay›p uygulamayacaklar›na iliﬂkin olarak oluﬂturulan temalardan biri de “olumsuz” olarak ifade edilen temad›r. Bu temadaki yüklemeler incelendi¤inde, beﬂ ayr› alt teman›n oluﬂtu¤u
görülmüﬂtür. Bu alt temalar, “teknik sorunlar”, “teknolojik
yetersizlikler”, “iﬂ yükü”, “geçmiﬂ al›ﬂkanl›klar” ve “dersin
izlenebilirli¤i” biçiminde isimlendirilmiﬂtir. Bu alt temalara
referans olaca¤› düﬂünülen örnekler de aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r.
Modeli ileride kendi ö¤rencilerine uygulamayacaklar›na iliﬂkin kodlamalardan biri “teknik sorunlar” olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu ba¤lamda araﬂt›rma kapsam›ndaki ö¤rencilerden biri,
Ö6: “…Bu modelde teknoloji kullan›m› önemli oldu¤undan görüntü, ses vb. herhangi bir teknolojik s›k›nt›da modelin uygulanmas›n›n olumsuz etkilenece¤ini düﬂünüyorum. Bu yüzden modeli uygulamay› düﬂünmüyorum…” ﬂeklinde düﬂüncesini belirtmiﬂtir.
“Teknolojik yetersizlikler” alt temas› bu ba¤lamda oluﬂan
alt temalardan bir di¤eridir. Konu ile ilgili bir ö¤renci,

Ö29: “…teknolojiyi kullanam›yoruz. Ayr›ca internette yaﬂanan
s›k›nt›lar›n olmas›, her ö¤rencinin bilgisayar› olmamas›, yani teknoloji eriﬂiminde yaﬂanan s›k›nt›lardan dolay› bu e¤itim modeli bence
uygulanamaz…” diyerek teknolojik gereksinimlere ihtiyac› vurgulam›ﬂt›r.
Modeli ileride kendi ö¤rencilerine uygulamayacaklar›na
iliﬂkin olarak oluﬂturulan alt temalardan biri “iﬂ yükü” biçiminde ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu alt temaya iliﬂkin yüklemeye referans olan ö¤renci görüﬂü,
Ö36: “…bu modelde videolar, kuiz vs ö¤rencinin zaman›n› al›yor. Yani ö¤retmene oldu¤u kadar ö¤renciye de külfet olmaktad›r. Bu
yüzden ileride modeli uygulamay› düﬂünmüyorum.” ﬂeklindedir.
Araﬂt›rma sonucunda yap›lan ö¤renci görüﬂmelerinde ön
plana ç›kan konulardan biri de “geçmiﬂ al›ﬂkanl›klar” biçiminde ifade edilmiﬂtir. Buna referans olan ö¤renci görüﬂünü,
Ö37: “…yüz yüze e¤itime al›ﬂan ö¤renciler bu yönteme ayak uydurmada s›k›nt› yaﬂayacakt›r. Bu modeli benimsemeleri ve modele
al›ﬂmalar›n›n zaman alaca¤›n› düﬂünüyorum…” ﬂeklinde ifade etmiﬂtir.

TTT ﬁekil 5. ‹leride kendi ö¤rencilerine modeli uygulay›p uygulamayaca¤›na iliﬂkin model.
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Araﬂt›rma sonucunda ö¤renciler taraf›ndan ifade edilen konulardan biri de “dersin izlenebilirli¤i” biçimindedir. Buna referans olan örnekte bir ö¤renci görüﬂünü,
Ö37: “…ö¤rencilerin videolar› izleyip izlemediklerini kontrol etmesi zordur. Ayr›ca izlenebilirli¤i kontrol edilse de ö¤renci verilen
görevi yapmak istemiyorsa onunda bir yolunu bulacakt›r. Evde teorik bilgileri edinmeyen ö¤renciler derste etkinlik yapmada s›k›nt› yaﬂayacaklard›r. Bu nedenle modeli faydal› görmüyorum ve uygulamay› düﬂünmüyorum.” ﬂeklinde belirtilmiﬂtir.

‹leride Kendi Ö¤rencilerine Bu Modeli
Uygulay›p Uygulamayacaklar›na ‹liﬂkin
Karars›z Görüﬂ
Araﬂt›rma kapsam›nda yap›lan de¤erlendirmeler sonucunda
bir ö¤retmen aday› olarak ileride kendi ö¤rencilerine bu modeli uygulay›p uygulamayacaklar›na iliﬂkin nitel verilerin analizinden elde edilen kodlamalar dikkate al›narak “Karars›z” ad› alt›nda bir tema elde edilmiﬂtir. Bu noktada bu temaya iliﬂkin referans cümle,
Ö20: “…asl›nda tam olarak karar veremedim. Bu modelin etkilerini gördükten sonra faydal› ise uygulayabilirim…” ﬂeklindedir.

Tart›ﬂma ve Sonuç
Bu bölümde dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modeliyle ders alan ö¤rencilerin görüﬂlerine iliﬂkin sonuçlar dört farkl› tema alt›nda
alanyaz›ndaki benzer çal›ﬂmalar dikkate al›narak tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Bu dört farkl› kategoriye uygun olarak MAXQDA 11 arac›l›¤›yla TTT ﬁekil 2–5’te gösterilen tema ve alt temalar geliﬂtirilmiﬂ,
ö¤rencilerin temalara iliﬂkin at›f say›lar› ise modellerde görüldü¤ü üzere oklar›n üzerinde gösterilmiﬂtir.
Ö¤rencilerin dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin olumlu görülen
yönlerine iliﬂkin çok say›da özellik belirttikleri görülmüﬂtür. Buna iliﬂkin ö¤renci görüﬂleri incelendi¤inde, modelin ö¤rencilere diledikleri yerde ve zamanda kendi ö¤renme h›z›nda ö¤renmelerine imkân sundu¤u ifade edilmiﬂtir. Bunun yan› s›ra ö¤renciler anlamad›klar› konular› istedikleri kadar izleme imkân›
buldu¤unu, dolay›s›yla modelin esnek ö¤renmeye katk› sa¤lad›¤›n› belirtmiﬂlerdir. Bu sayede ö¤renciler kendi ö¤renme sorumluluklar›n› alarak derse haz›rl›kl› geldiklerini ve ö¤renme
sürecinde daha aktif olduklar›n› düﬂünmektedirler. Ders esnas›nda konu anlat›m›yla zaman kaybetmediklerini belirten ö¤renciler bu ﬂekilde daha fazla ö¤renme ortam› ve zaman› elde
ettiklerini dile getirmiﬂlerdir. S›n›f içi zaman›n daha etkili ve
verimli hale geldi¤ini belirten ö¤renciler ö¤retmenin derste
hemen uygulamalara geçmesinin yararl› oldu¤unu bu sayede
çok daha fazla uygulama yapma olanaklar›n›n oldu¤unu s›kl›kla ifade etmiﬂlerdir. Çok say›da uygulama yapma ﬂans› olmas›

ö¤rencilerin ö¤rendiklerini pekiﬂtirdi¤i dolay›s›yla kal›c› ö¤renmeyi sa¤lad›¤› düﬂünülmektedir. Ayr›ca ö¤renciler dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modeli sayesinde kendilerini derste daha aktif
hissettiklerini ve yöntemin derse olan motivasyonlar› yükselterek daha iyi ö¤renmelerine katk› sa¤lad›¤›n› belirtmiﬂlerdir.
Bunun yan› s›ra görüﬂüne baﬂvurulan ö¤renciler bu yöntem sayesinde okula gelemedikleri zamanlarda bile ders materyallerine eﬂzamans›z bir ﬂekilde eriﬂerek konular› ö¤rendiklerini ve
süreçten kopmadan dersi takip ettiklerine ifade etmiﬂlerdir.
Hem ders esnas›nda hem de ders d›ﬂ›nda ö¤rencilerin birbirlerinden yard›m almalar› ve ö¤retmenlerine her an ve kolayca
ulaﬂabilmeleri ö¤rencilerin olumlu görüﬂ bildirmelerini sa¤lam›ﬂt›r. Bu noktada ö¤retmen tüm süreç hakk›nda dan›ﬂabildikleri bir rehber ve yol gösterici konumundad›r. Bu aç›dan de¤erlendirildi¤inde, dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinde ö¤retmenin
rehber rolünü üstlenmesiyle ö¤renci ö¤renme sürecinde daha
aktif olmuﬂ ve sürecin merkezinde yer alm›ﬂt›r. Son olarak modelin ö¤renci-ö¤retmen-teknoloji etkileﬂimine olanak sunmas›
ve ödevlerin s›n›fta yap›larak tamamlanmas› ö¤rencilerin olumlu görüﬂ belirttikleri konulardan olmuﬂtur. Bu çal›ﬂman›n bulgular›na paralel olarak ö¤renci görüﬂlerine yer verilen birçok
çal›ﬂmada ö¤rencilerin modele yönelik benzer olumlu görüﬂlere sahip olduklar› sonucuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r (Ayd›n, 2016; Bal›kç›,
2015; Boyraz, 2014; Ceylaner, 2016; Chen vd., 2014; Güç,
2017; Touchton, 2015; Turan, 2015; Urfa, 2017; Y›ld›z vd.,
2017). Alanyaz›nda dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modeli ile iﬂlenen
derslerin ö¤renci merkezli hale geldi¤i ve ö¤rencilerin ö¤retmen rehberli¤inde akranlar›yla beraber iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂt›klar› tespit edilmiﬂtir (Ayd›n, 2016; Bal›kç›, 2015; Ceylaner,
2016; Y›ld›z vd., 2017). Çal›ﬂmalarda ayr›ca modelin ö¤renmeyi etkili ve kal›c› hale getirerek monotonluktan uzaklaﬂt›rd›¤›
(Ayd›n, 2016; Güç, 2017; Millard, 2012; S›rakaya, 2015; Turan,
2015; Yavuz, 2016), ö¤renme h›zlar›ndan kaynaklanan farkl›l›klar› dikkate alarak e¤itimde f›rsat eﬂitli¤i sundu¤u ve ö¤renenin kendi ö¤renme sorumlulu¤unu almas›na imkân verdi¤i de
ifade edilmiﬂtir (Ceylaner, 2016; Chen vd., 2014; Chu ve Sun,
2015; Y›ld›z vd., 2017). Benzer ﬂekilde bu çal›ﬂman›n bulgular›nda da ifade edildi¤i gibi modelin, ayn› konunun farkl› tekrarlarla ö¤renilerek ö¤rencilerin kendi h›z›nda ö¤renmelerine olanak sa¤lad›¤› (Ayd›n, 2016; Bishop ve Verleger, 2013; Ceylaner, 2016; S›rakaya, 2015; Topalak, 2016; Turan, 2015; Yavuz,
2016), etkileﬂimli ve uygulama odakl› ö¤renmeye f›rsat tan›yan
bir süreç oldu¤u söylenebilir (Güç, 2017). Yine modelin esnek
ve e¤lenceli bir ö¤renme ortam› sundu¤u, dolay›s›yla ö¤renciler taraf›ndan sevildi¤ini de ifade edilmiﬂtir (Ayd›n, 2016; Bal›kç›, 2015; Ceylaner, 2016; Fulton, 2012; Güç, 2017; Pinto ve
Little, 2014; Talan, 2018; Turan, 2015; Yavuz, 2016). ‹lgili
alanyaz›nda videolar sayesinde ö¤rencilerin derse haz›rl›kl› gelmeleri (Ayd›n, 2016; Bal›kç›, 2015; Ceylaner, 2016; S›rakaya,
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2015), s›n›fta yap›lan uygulamalara aktif bir ﬂekilde kat›lmalar›
(Talan, 2018), daha çok uygulama yapma f›rsat› elde edebilmeleri (Bal›kç›, 2015; Topalak, 2016), ö¤rencilerin zaman› etkili
kullanmalar› ve ö¤retmene kolay ulaﬂabilmeleri (Ceylaner,
2016) modelin di¤er olumlu yönleri olarak belirlenmiﬂtir.
Çal›ﬂman›n bulgular›na göre dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin
olumsuz görülen yönleri de mevcuttur. Modele iliﬂkin ö¤renci görüﬂleri incelendi¤inde teknolojik yetersizlikler, teknik sorunlar,
video sürelerin uygun olmamas›, ders öncesi haz›rl›k süresinin
zaman almas›, teknolojiyi kullanamama sorunu, geçmiﬂ al›ﬂkanl›klar, ö¤retmen ve ö¤renciye fazladan yük getirmesi, ders öncesi verilen görevlerin yap›lmamas›, ders öncesi verilen görevleri
yerine getirme zorunlulu¤u ve derse gelme zorunlulu¤u unsurlar›n›n ön plana ç›kt›¤› görülmüﬂtür. Bu çal›ﬂman›n bulgular›na
paralel olarak birçok çal›ﬂma modele yönelik benzer olumsuz
durumlardan bahsetmiﬂtir (Ayd›n, 2016; Enfield, 2013; Fraga ve
Harmon, 2014; Görü-Do¤an, 2015; Milman, 2012; Yavuz,
2016). ‹lgili alanyaz›nda dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin olumsuz yönleri incelendi¤inde teknik araç eksikli¤i (Ayd›n, 2016;
Görü-Do¤an, 2015; Turan, 2015; Yavuz, 2016), uygulama esnas›nda yaﬂanan teknik sorunlar (Ayd›n, 2016; Fraga ve Harmon, 2014; Yavuz, 2016), videolar›n dersten önce izlenmemesi
ve al›ﬂma süreci (Milman, 2012; Turan, 2015; Yavuz, 2016) unsurlar›n›n ön plana ç›kt›¤› görülmüﬂtür. Dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f
modelinin etkili bir ﬂekilde uygulanabilmesi için bu olumsuzluklar›n ortadan kald›r›lmas› gerekmektedir. Bu do¤rultuda öncelikle ö¤rencilerin internet hizmeti, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik araçlara ve kaynaklara eriﬂim olanaklar›n›n uygun düzeye getirilmesi büyük önem taﬂ›maktad›r. Aksi takdirde teknolojik aç›dan yaﬂanan yetersizlikler modelin uygulanabilirli¤ini
güçleﬂtirece¤inden önemli aksakl›klara yol açabilmektedir (Boyraz, 2014; Frydenberg, 2013; Strayer, 2009; Yavuz, 2016). Ayr›ca ö¤rencilerin bu teknolojik araçlar›n kullan›m becerileri de
dikkate al›narak bu becerilerin geliﬂtirilmesine ve pedagojik
amaçl› kullan›mlar›na yönelik çal›ﬂmalar›n yap›lmas› gerekmektedir. Uygulama esnas›ndaki teknik sorunlar gibi olumsuzluklar› gidermek için ö¤rencilere teknik destek verilerek bu sorunlar›n üstesinden gelinebilece¤i ve modelin etkilili¤inin artaca¤›
söylenebilir. Bununla birlikte ö¤rencilerin pasif al›c›, ö¤retmenin ise hakim oldu¤u geleneksel ö¤renme yöntemine al›ﬂm›ﬂ
olan ö¤rencilerin yeni bir ö¤renme yöntemine al›ﬂma süreçlerinin kolaylaﬂt›r›lmas› ve faydal› yönlerinin anlat›larak benimsetilmesi gerekmektedir. Uygulama baﬂar›s›n› düﬂürmemek ad›na,
ders öncesi haz›rl›k süreleri ile video ders sürelerinin uygun olmas› ve ders materyallerinin iyi düzenlenmesinin faydal› olabilece¤i düﬂünülmektedir. Video derslerin uzun veya düﬂük kalitede olmas› ö¤rencilerin ö¤renmesini olumsuz etkileyerek motivasyonlar›n› düﬂürmekte ve ö¤renciler taraf›ndan da kabul
görmemektedir (Kara, 2016; Milman, 2012; Yavuz, 2016).
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Yap›lan görüﬂmelerde ö¤rencilerin büyük k›sm› dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin gelecekte di¤er derslerde de kullan›lmas›
fikrine iliﬂkin olumlu düﬂüncelere sahip olduklar› sonucuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Ö¤renciler modelin tüm derslere uygulanabilece¤i gibi uygulamaya dayal› dersler veya bol okuma gerektiren sözel
dersler için de tercih edebileceklerini vurgulam›ﬂlard›r. Baz›
ö¤renciler taraf›ndan ise modelin dersin içeri¤ine/özelli¤ine
göre, baz›lar›n›n ise bireysel farkl›l›klar/özelliklere göre uygulanabilece¤i ifade edilmiﬂtir. Alanyaz›na bak›ld›¤›nda bu çal›ﬂman›n bulgular›na paralel olarak dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin di¤er derslerde de uygulanabilecek bir model oldu¤u tespit
edilmiﬂtir (Ayd›n, 2016; Findlay-Thompson ve Mombourquette, 2014; Frydenberg, 2013; Güç, 2017; Kara, 2016; Pierce ve
Fox, 2012; S›rakaya, 2015; Topalak, 2016; Turan, 2015; Urfa,
2017; Yavuz, 2016). Bunlar›n aksine baz› ö¤renciler, model için
teknolojik altyap›n›n olmas› gerekti¤i, modelin çok u¤raﬂt›r›c›
ve zaman al›c› bir yöntem oldu¤unu düﬂündü¤ünden modelin
di¤er derslerde kullan›lmas›n› tercih etmeyeceklerini bildirmiﬂtir. ‹lgili alanyaz›n incelendi¤inde bu tür görüﬂlerin de s›kça dile getirildi¤i tespit edilmiﬂtir (Fautch, 2015; Hawks, 2014). Di¤er taraftan modelin baﬂar›l› bir ﬂekilde uygulanmas›yla tüm
derslere kullan›labilece¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Bu noktada modelin
ilkö¤retimden yüksekö¤retime kadar farkl› disiplinlerde ve
derslerde uyguland›¤› görülmüﬂ (AlJaser, 2017; Atwa, Din ve
Hussin, 2017; Files, 2016; Graham, McLean, Read, SuchetPearson ve Viner, 2017; Pardo ve Mirriahi, 2017; Peterson,
2016; Öztürk, 2016; Umutlu, 2016; Urfa, 2017; Talan, 2018)
ve yap›lan uygulamalar›n etkili oldu¤u, dolay›s›yla birçok alanda uygulanabilece¤i tespit edilmiﬂtir.
Araﬂt›rmada elde edilen sonuçlardan biri de, bir ö¤retmen
aday› olarak kat›l›mc›lar›n ileride kendi ö¤rencilerine bu modeli uygulay›p uygulamayacaklar›na iliﬂkin düﬂünceleridir. Bulgulara göre ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤u ileride bu modeli kullanmay›
düﬂündüklerini ifade etmiﬂlerdir. Bunun gerekçesi olarak ö¤rencilerin modeli e¤itime faydal›, etkili, verimli ve e¤lenceli bir
yöntem olarak gördükleri söylenebilir. Ayr›ca baz› ö¤rencilerin, görev yapacaklar› kurumda teknolojik altyap› uygunsa ve
modelin uygulanmas› için gerekli donan›mlar varsa ileride kendi ö¤rencilerine bu modeli uygulayabilecekleri tespit edilmiﬂtir.
Baz› ö¤renciler ise ö¤rencilerin bireysel özelliklerini dikkate
alarak kendi derslerinde modeli tercih edeceklerini vurgulam›ﬂt›r. Bu sonuç alanyaz›nda yap›lan baz› araﬂt›rmalarla paralellik
göstermektedir (Ayd›n, 2016; Urfa, 2017). Bunlar›n aksine baz› ö¤rencilerin ileride kendi ö¤rencilerine bu modeli uygulamayacaklar› sonucuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Bunun nedeni olarak ö¤rencilerin teknik sorunlar ve teknolojik yetersizliklerle karﬂ›laﬂabilecekleri, ö¤retmen ve ö¤renciye iﬂ yükü olaca¤›, ö¤rencilerin
geleneksel yüz yüze ö¤retime al›ﬂt›klar› ve dersin izlenebilirli¤ini kontrol etmenin zorlu¤u gibi sorunlar ifade edilmiﬂtir.

Dönüﬂtürülmüﬂ S›n›f Modeline ‹liﬂkin Ö¤renci Görüﬂlerinin ‹ncelenmesi

Bu çal›ﬂmada, dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modelinin kullan›m›na
iliﬂkin ö¤renci görüﬂleri incelenmiﬂtir. Gelecekte yap›lacak
olan araﬂt›rmalarda nitel ölçümlerin yan› s›ra nicel ölçümleri de
içeren karma bir metodoloji kullan›labilir. Böylece dönüﬂtürülmüﬂ s›n›f modeli uygulamas›na ve ö¤rencinin kat›l›m›n› art›rmadaki alg›lanan etkisine daha geniﬂ bir perspektif kazand›rmaya yard›mc› olunabilir. Ayr›ca genel bir yarg›ya ulaﬂabilmek ve
karﬂ›laﬂt›rma yapabilmek amac›yla benzer çal›ﬂmalar farkl› araﬂt›rmac›lar taraf›ndan di¤er e¤itim düzeylerinde ve farkl› kat›l›mc›lara uygulanabilir ve etkileri incelenebilir. Dönüﬂtürülmüﬂ
s›n›f modelinin etkili bir ﬂekilde uygulanarak en ideal verimin
al›nabilmesi amac›yla öncelikle kurumlardaki paydaﬂlar›n bu
ö¤renme yaklaﬂ›m›n› do¤ru biçimde anlamaya ihtiyaçlar› vard›r. Bu ba¤lamda kurumdaki paydaﬂlar›n modele yönelik tepkisi de bir di¤er araﬂt›rma konusudur.
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