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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, tematik öğrenme yaklaşımına dayalı öğretimin ilköğretim öğrencilerinin İngilizce
dersindeki akademik başarıları ve derse yönelik tutumları üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Araştırma 2011–
2012 eğitim-öğretim yılında Niğde ilinde bir ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya, bu okulun iki
sınıfından toplam 60 altıncı sınıf öğrencisi katılmıştır. Yapılan çalışmada, öntest-sontest kontrol gruplu yarı
deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Gruplar arasındaki anlamlılığı test etmek için bağımsız gruplar t testi
kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, tematik öğrenme yaklaşımına dayalı olarak yapılan öğretimin
öğrencilerin akademik başarıları ve derse yönelik tutumları üzerinde olumlu gelişmeler sağladığı kaydedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tematik Öğrenme, İngilizce Dersi, İlköğretim Öğrencileri

Effects of Thematic-Based Instruction on Students’ Academic
Achievement and Attitudes Towards English Course
ABSTRACT
The purpose of the study was to examine the effects of thematic-based instruction on elementary students’
academic achievement and attitudes towards English course. The research was carried out in 2011–2012
education-instruction year in an elementary school in Niğde province. Totally 60 students in two different
classes in the 6th grade of this school participated in the study. The pre/post-test control group quasiexperimental research model was used in this study. In order to test the significance between the groups, the
independent samples t test was adopted in the study. The results of the research showed a significant difference
amongst academic achievement and attitudes towards course in favor of the experimental group.
Keywords: Thematic-based instruction, English course, elementary students.
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EXTENDED SUMMARY
Today, there is a rapid change in reaching information and spread of information. This rapid spread
not only changes the conditions of social life, but also lays new functions on the institutions of
education. In this respect, the institutions of education aim at training individuals to have at least a
foreign language as well as make them use it effectively in everyday life and in academic world.
English is one of the most important languages in the world since it has become a lingua-franca and it
is also spoken wherever you go widespread. If countries want to have pioneering and intellectual
students, they have to educate their students in accordance with the most spoken languages such as
English today. For this purpose, different instruction methods are being used in Turkey and abroad
such as thematic-based instruction. There are few studies about the effectiveness of thematic-based
instruction in Turkey such as in science and mathematics education. However, it is seen that there is
no study on the effectiveness of thematic-based instruction in English course in the related literature.
In the light of the data gathered from the related literature, it can be stated that there is a great need for
studies on the effectiveness of thematic-based instruction in English course. Hence, the purpose of this
study was to investigate the effects of thematic-based instruction on students’ academic achievement
and attitudes towards course in the 6th grade students’ English course. Hence, this study sought to
improve the understanding of thematic-based instruction activities and the role of it in classroom
practices at school. The findings are believed to provide information for teachers and school
administrators as well as insights that may be relevant to similar studies elsewhere.
The pre/post-test control group research model was used in this study. The research was carried out in
2011–2012 education-instruction year in an elementary school in Nigde province, Turkey. Totally 60
students in two different classes in the 6th grade of this school participated in the study. In order to
collect data for the study, “academic achievement test for English” (for hobbies and interests subject),
“attitude scale for elementary English course” and “academic self-concept scale” were used. The data
obtained in the study were analysed by the computer programme SPSS 17.0. The arithmetic means
and standard deviations were calculated for each group. In order to test the significance between the
groups, the independent samples t test was used. The significance level was taken as .05.
The results of the research showed a significant difference between the attitude scores of the
experiment group and the control group [t(58)= 6.497, p<.05]. It was also found out that thematic-based
instruction was more effective in the positive development of the students’ academic achievement
levels [t(58)= 5.009, p<.05]. At the end of the research, it was revealed that the students who were
educated by thematic-based instruction were more successful and had higher attitude towards the
course than the students who were educated by the instruction based on student guide books.
The data collected from the research show that the attitudes of the students in the experimental groups
which thematic-based instruction carried out developed more than the control groups’ attitude which
the instruction based on student guide books applied. There was a significant difference of the
academic achievement levels between the experimental and the control groups. According to these
results, thematic-based instruction was more effective than instruction based on student guide books
on developing academic achievement of students in English courses. On developing student attitudes,
thematic-based instruction was more effective than the instruction based on student guide books. The
results are paralleled to the results of the studies which were carried out in the related literature.
This study may provide insight to teachers in terms of integration of thematic-based instruction into
English lessons at elementary school level. It is suggested that researchers should study the effects of
thematic-based instruction on students’ academic risk-taking, levels of motivation, and metacognitive
awareness level. Similar studies might be conducted for other lessons and school types, e.g., in a high
school or university context.
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GİRİŞ
Günümüz bilgi toplumunda beklenen insan nitelikleri; bilgiye ulaşma, bilgiyi analiz etme, işe yarar bilgiyi
seçme ve örgütleme, öğrenme sürecini denetleme, ekip çalışması yapma ve işbirliği içinde çalışmadır. Artık,
sadece bir takım bilgileri ezberleyen ve bunlar sınav zaman kullanan bireyler yetiştirmenin ne bireye ne de
topluma bir yararı bulunmaktadır. Bu sebeple, okulda öğrenilenlerin de hayata taşınması gerekmektedir. Bu
ise ancak okullarda farklı dersler içinde öğrenilen bilgiler arasındaki ilişkinin kurulmasıyla mümkün olabilir
(Kılcan, 2005).
Son yıllarda, Türk Eğitim Sisteminde yapılandırmacı ve çoklu zekâ yaklaşımlarının kullanılmaya
başlanıldığına şahit olunmaktadır (Özden, 2003). Zira, gerek öğretim programlarının, gerekse de ders
kitaplarının tasarımının yapılandırmacı yaklaşım anlayışına dayalı olarak yapılandırıldığı belirtilmektedir
(Karadağ ve Korkmaz, 2007). Ancak, öğretim programlarına bakıldığında programların yalnızca
yapılandırmacı bir anlayışla ele alınmadığı, bunun yanında “tematik öğrenme yaklaşımı”nın da programlara
ve ders kitaplarına yansıtıldığı ifade edilmektedir (Sünbül, 2010). Üniteler yerine daha kapsamlı öğrenme
alanlarını içeren temalar belirlenerek çeşitli disiplinler ile ara disiplinler arasında bağlantılar kurulmuştur
(Acat ve Ekinci, 2005). Tematik öğrenme yaklaşımının, özellikle son yıllarda sıklıkla tartışılan ve
uygulanmaya çalışılan yaklaşımların başında geldiği belirtilebilir. Nitekim, bu yaklaşım çoklu zeka kuramı
eksenli olarak yapılandırıldığı için de eğitimciler tarafından yoğun bir şekilde kabul görmektedir (Baş, 2011).
Ancak, Kılcan’a (2005) göre tematik öğrenme yaklaşımı çoklu zekâ kuramının pratiğe dönüşmüş hali gibi
görünse de bu yöntemle, her bireyde var olan ilgi ve yeteneklerin öğretmen tarafından keşfedilerek bu ilgi ve
yetenekler sayesinde bir konunun öğretiminin zenginleştirilmesi, kalıcılığının sağlanması ve
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Tematik yaklaşımla farklı derslere ilişkin konular birbirleriyle anlamlı
bir şekilde ilişkilendirilmektedir. Farklı alanlara ilişkin konuların anlamlı bir biçimde ilişkilendirilmesi ve
bireyin etkin bir biçimde öğrenme yaşantılarının içinde olması öğrenmenin daha sağlıklı gerçekleşeceğini
göstermektedir. Aynı zamanda farklı disiplinleri birleştirme, okulun çalışma süresi içinde konuların
gereğinden fazla yığılmasını ve zamanın giderek parçalanmasını önlemeye yönelik bir çaba olmaktadır (İşler,
2004). Ayrıca, tematik yaklaşımla farklı disiplinlerin aynı temayla ilgili kazanımlarının bir bütün olarak ele
alınması, öğrencinin bilgiyi anlamlandırması, ilişkilendirmesi ve üst düzey zihinsel becerilere ulaşması
bakımından da önem taşımaktadır (Aybek, 2001; İşler, 2004).
Tematik öğrenme yaklaşımının amacı, farklı ilgi ve yeteneklere sahip olan öğrencilerin derslerde bu ilgi ve
yeteneklerini nasıl kullanabileceklerine yöneliktir (Kılcan, 2005). Bu anlamda tematik öğrenme yaklaşımı,
birçok farklı konu alanını birbiriyle ilişkilendirerek önceden belirlenen kapsamlı ve genel bir tema etrafında
bütünleştirilmesi mantığına dayanan program anlayışını yansıtmaktadır (Fogarty, 1997). Tematik öğrenmede
tema veya temalar merkeze alınarak, öğretim bu temalara dayalı olarak yapılmaktadır. Burada esas olan,
temayı oluşturan bilgi yığınlarını bir çatı altında toplayarak, ana temayla ilişkilerini ortaya koymaktır
(Fogarty ve Stoehr, 2008).
Tematik yaklaşım çerçevesinde sanatların farklı disiplinlerle bütünleştirilmesi farklı renkteki ipliklerden bir
kilim dokuma gibidir. Başka bir anlatımla, programda yer alan derslerin tamamı, çocukların sanatsal kavram
ve becerileri öğrenmeleri, farklı disiplinlere ait bilgileri birbirine bağlamaları amacıyla sanatları kullanmaları
ve sanat yolu ile yaşadıklarına cevap vermeleri için ortak bir örüntü oluşturmaktadır. Özetle, bu yaklaşım
çocukların sanatsal deneyimlerinin programın geri kalanı ile birleştirildiği bir yöntemdir. Bilindiği gibi
“matematik”, “fen bilgisi”, “sosyal bilgiler” ve “yabancı dil” gibi bağımsız birer bütün olarak tanımlanan
dersler çoğunlukla ayrı disiplinler olarak öğretilmektedir. Oysa nitelikli bir eğitim için farklı içerik, yetenek
ve disiplinlerin bilgi esasına önem vermekle birlikte disiplinler arası öğretime odaklanmayı sağlayan yüksek
kalite ve işbirlikli programa sahip olmanın gerekliliği ortadadır (Kılcan, 2005). Okulda öğrenilenlerin hayatta
da kullanılması gerekmektedir. Bu ise ancak okullarda farklı dersler içinde öğrenilen bilgiler arasındaki
ilişkinin kurulmasıyla mümkün olabilir (Kovalik ve Olsen, 1994).
Tematik öğrenme yaklaşımı, bir çalışma veya tema başlığının pedagojik bir modele dayandırılmasını esas
almaktadır (Kovalik ve McGeehan, 1999). Tematik öğrenme yaklaşımında önemli olan husus günlük
yaşamdaki ve deneyimlerdeki çeşitli kavramların bir arada bütünleştirilmesidir (Kovalik ve Olsen, 1994).
Freire (1981) tarafından önerilen tematik yaklaşım ise öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin kültürel
çevrelerinin bir parçası olan “üretici temalar” etrafında geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu
temalar, öğrencinin motivasyonunu artırmakla birlikte onların eleştirel bir birey olma oluşumlarını
tamamlamayı da içeren ve bir konu hakkındaki bilgilerini genişletmelerine izin veren bir yapıdadır (Akt.
Canas, Novak ve Gonzalez, 2004).
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Tematik öğretmede öğrenilenler kullanım bağlamıyla olduğu kadar birbirleriyle de ilişkili olmalıdır.
Konuların birbirinden kopuk ve ayrı ayrı öğrenilmesi bir filmin parça parça ve ayrı ayrı zamanlarda
seyredilmesine benzemektedir. Nasıl bütününü seyretmediğimiz bir film anlaşılamazsa, ayrı ayrı öğrenilen
konular da anlaşılamaz. Bu nedenle, bir temanın seçilmesi ve bütün derslerde o temanın eş zamanlı olarak
işlenmesinde yarar bulunmaktadır. Örneğin, “işbirliği” temasının sosyal bilgiler, Türkçe, fen bilgisi, müzik,
deden eğitimi, matematik, vb. derslerde aynı hafta içinde ele alınması tematik öğrenme için iyi bir örnek
oluşturmaktadır. Toplumdaki ve doğadaki işbirliği örnekleri sosyal bilgiler ve fen bilgisi derslerinde,
işbirliğini anlatan parçalar Türkçe derslerinde ele alınabilir. Diğer derslerde işbirliği konusunun vurgulandığı
malzemeler kullanılıp etkinlikler düzenlenebilir (Dilek ve Öztürk, 2003). Tematik yaklaşımla farklı
disiplinlerin aynı temayla ilgili kazanımlarının bir bütün olarak ele alınması, öğrencinin bilgiyi
anlamlandırması, ilişkilendirmesi ve üst düzey zihinsel becerilere ulaşması bakımından da önemlidir.
Belirlenen temaların öğrencilerin ilgisini çekecek nitelikte olmasına ve farklı açılımlar yapılmasına fırsat
verecek esnekliği taşımasına özen gösterilmelidir. Örneğin, ortaöğretim düzeyinde coğrafya dersi
kapsamında tema “su” olarak ele alındığında kazanımlar, suyun coğrafi konumla ilişkisi, su kenarında
kurulan uygarlıklar, su savaşları, yaşanan su krizleri, sanatta ve edebiyatta suyun ele alınışı, suyun politika,
ekonomi, sağlık ve kültürle ilişkisine yönelik olarak belirlenebilir (İşler, 2004).
Özellikle, son zamanlarda farklı öğrenme özelliği olan öğrencilerin gereksinimlerinin karşılanması üzerine
sıklıkla durulmaktadır. Öğrencilerin bu gereksinimlerini karşılamada başarısızlıkla karşı karşıya
kalınabilmektedir. Bu bağlamda, bu başarısızlığın en önemli sebeplerinden birisinin de öğrencilerin farklı
öğrenme yaklaşımlarına sahip olduklarının göz önüne alınmaması olduğu ifade edilebilir (Güven, 2004).
Nitekim, kalabalık sınıf ortamlarında tek tip öğretim yapılması bazı öğrenciler için etkili olurken, bazıları
için etkisinin zayıf kalması öğrenmede başarısızlıklara sebep olabilir (Usta ve diğerleri, 2011). Bu bağlamda,
öğretmenler yapacakları öğretimde sadece bir gruba yönelik öğretimi değil, sınıf içindeki her bir gruba
yönelik öğretimi gerçekleştirmelidirler. Bu şekilde sınıftaki başarı düzeyinin ortalama bir puan çevresinde
olmasının sağlanabileceği ve sınıfta başarılı ve başarısız öğrenciler arasında aşırı uçurumların ortadan
kaldırılabileceği düşünülmektedir (Sünbül, 2010). Bu açıdan, tematik öğrenme yaklaşımının öğrencilerin
farklı yetenek ve ilgi alanlarını dikkate alarak sınıfta etkili bir öğrenme ortamı oluşturacağı düşünülmektedir
(Baş, 2011).
İlgili alanyazın gözden geçirildiğinde, tematik öğrenme yaklaşımı üzerine yapılan araştırmaların sayısının
oldukça az olduğu görülmüştür (Baştürk, 2009; Dilek ve Yapıcı, 2005; Duran, 2009; Ercan, 2007; Kılcan,
2005; Yarımca, 2011). Bununla birlikte, yapılan araştırmalarda tematik öğrenme yaklaşımının farklı
değişkenlerle arasındaki ilişkinin konu edinildiği anlaşılmıştır. Genel olarak yapılan bu araştırmalarda
tematik öğrenme yaklaşımının akademik başarı (Baştürk, 2009; Dilek ve Yapıcı, 2005; Duran, 2009; Ercan,
2007; Kılcan, 2005; Yarımca, 2011) ve derse yönelik tutum (Baştürk, 2009) üzerindeki etkilerinin
incelendiği görülmüştür. Ayrıca, yapılan bu araştırmaların matematik (Kılcan, 2005; Duran, 2009), fen ve
teknoloji (Baştürk, 2009), görsel sanatlar (Yarımca, 2011), hayat bilgisi (Duran, 2009), tarih (Ercan, 2007),
Türkçe (Duran, 2009) ve sosyal bilgiler (Dilek ve Yapıcı, 2005) derslerinde yoğunlaştığı görülmekle birlikte,
İngilizce dersine yönelik olarak yapılan bu tür bir araştırmanın olmadığı anlaşılmıştır. Tematik öğrenme
yaklaşımını temel alarak yapılan bu araştırmalardan birinde Dilek ve Yapıcı (2005), sosyal çalışmalarda
tematik öğrenme yaklaşımına göre öğretim yapılan sınıf ile doğrudan öğretim yapılan sınıfların akademik
başarı düzeylerini karşılaştırmıştır. Bir diğer araştırmada ise Kılcan (2005), 6. sınıflarda ölçüler konusunun
öğretiminde tematik öğretimin öğrencilerin matematik başarısına etkisini araştırmıştır. Yapılan bu
araştırmaların bir başkasında Baştürk (2009), fen ve teknoloji dersinde tematik öğrenmenin akademik
başarıya ve derse yönelik tutuma etkisini incelemiştir. Duran (2009) ise yaptığı çalışmada tema merkezli
öğretime göre hazırlanan öğretim etkinliklerinin ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinin Türkçe, hayat bilgisi ve
matematik derslerindeki erişilerine ve öğrenilen bilgilerin kalıcılığına etkisini araştırmıştır. Yapılan bu
çalışmalar genel olarak sosyal alanlar ile fen ve matematik alanları üzerine yoğunlaşmış olup, tematik
öğrenme yaklaşımına dayalı olarak yapılan öğretimin İngilizce derslerindeki etkisine yönelik bir araştırmayla
karşılaşılamamıştır. Diğer taraftan, bu konunun dünyada ortak ticaret dili haline geldiği İngilizce alanında
(Harmer, 2001) yeterince araştırılmamış olması büyük bir eksiklik olarak düşünülmektedir. Bu bağlamda,
İngilizce dersinde tematik öğrenme yaklaşımına dayalı olarak yapılan araştırmaların hiçbirinde doğrudan
akademik başarı ve derse yönelik tutum gibi bilişsel ve duyuşsal öğrenme ürünlerinin araştırma konusu
yapılmadığı anlaşılmıştır. Bu açıdan, tematik öğrenme yaklaşımına dayalı olarak geliştirilen etkinliklerin
ilköğretim öğrencilerinin İngilizce dersindeki akademik başarısı ve derse yönelik tutum üzerindeki etkisinin
belirlenmesi çözülmesi gereken bir problem olarak durmaktadır. Bu bağlamda, tematik öğrenme yaklaşımına
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dayalı etkinliklerinin İngilizce dersinde öğrencilerin akademik başarılarına ve derse yönelik tutum
düzeylerine etki edip etmediğinin, etki ediyorsa bunun ne yönde olduğunun ortaya konulması önemli
görülmektedir. Bu bakımdan, ülkemizde bu konuda bir araştırmaya ihtiyaç bulunduğu dile getirilebilir. Bu
araştırma ile tematik öğrenme yaklaşımına dayalı etkinliklerle yapılan öğretimin ilköğretimde İngilizce
öğretimine çeşitlilik kazandıracağı düşüncesi ve 2005–2006 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konulan
İlköğretim İngilizce Dersi Öğretim Programının (MEB, 2006) uygulanmasına katkı sağlayacağı düşüncesi ile
çalışmanın bu doğrultuda hatırı sayılır bir öneme ve değere sahip olduğu ifade edilebilir.
Yapılan bu araştırma, ilköğretim okullarında İngilizce dersi öğretim uygulamalarının tematik öğrenme
yaklaşımına dayalı etkinlikler ile hazırlandığında nasıl bir akademik başarı ve derse yönelik tutum
sağladığını ortaya koymak bakımından stratejiler belirlemede büyük bir öneme sahiptir. Bu açıdan, yapılan
bu araştırmanın problem cümlesini, “Tematik öğrenme yaklaşımına dayalı olarak yapılan öğretimin ve
öğrenci kılavuz kitabındaki etkinliklere dayalı olarak yapılan öğretimin ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin
İngilizce dersindeki akademik başarıları ve derse yönelik tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde bir farklılık var mıdır?” sorusu teşkil etmektedir. Amacı, tematik öğrenme yaklaşımına dayalı olarak
yapılan öğretimin ilköğretim İngilizce dersinde öğrencilerin akademik başarılarına ve derse yönelik
tutumlarına olan etkisini incelemek olan bu araştırmanın problem cümlesine yönelik olarak çalışmada
aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır:
1. Tematik öğrenme yaklaşımı etkinliklerine dayalı öğretimin yapıldığı deney grubu ile öğrenci kılavuz
kitabına dayalı olarak etkinliklerin kullanıldığı kontrol grubunun öğretim süreci sonundaki akademik başarı
düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık var mıdır?
2. Tematik öğrenme yaklaşımı etkinliklerine dayalı öğretimin yapıldığı deney grubu ile öğrenci kılavuz
kitabına dayalı olarak etkinliklerin kullanıldığı kontrol grubunun öğretim süreci sonundaki derse yönelik
tutum düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık var mıdır?
YÖNTEM
Tematik öğrenme yaklaşımına dayalı olarak yapılan öğretimin İngilizce dersinde öğrencilerin akademik
başarılarına ve derse yönelik tutumlarına olan etkisini sınamaya yönelik olan yapılan bu araştırma, yarıdeneysel modellerden “öntest-sontest kontrol gruplu modele” (Karasar, 2005) göre desenlenmiş ve
gerçekleştirilmiştir. Bu desen, özellikle eğitim araştırmalarında yaygın olarak kullanılan yarı-deneysel
desenlerden birini teşkil etmektedir (Dugard ve Toldman, 1995). İlgili alanyazında öntest-sontest kontrol
gruplu deseni, deney ve kontrol gruplarına yansız olarak atanan deneklerin deneysel işlemden önce ve sonra
ölçüldüğü desen olarak ifade edilmektedir (Büyüköztürk, 2011). Bu araştırmada da, öntest-sontest kontrol
gruplu modelde biri deney, diğeri de kontrol grubu olmak üzere yansız atama yöntemiyle iki grup
oluşturulmuş ve iki grupta da deney öncesi ve deney sonrasında ölçme işlemi gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın katılımcılarını, Niğde ilinde bir ilköğretim okulunun altıncı sınıfından seçilen iki sınıftan
toplam 60 öğrenci [31 erkek (%51.67) ve 29 kız (%48.33)] oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş ortalaması ise
12.5’dir. Seçilen bu okul ve sınıflar, tesadüfî örnekleme yöntemine göre araştırma kapsamına alınmıştır.
Tesadüfî örnekleme yöntemi (Manson ve Bramble, 1997) ile seçilen sınıflardan 6/A sınıfı deney (η=30), 6/B
sınıfı ise kontrol grubu (η=30) olarak değerlendirilmiştir. Araştırmada, deneysel işleme başlamadan önce
öğrencilerin ailelerinden gerekli izinler alınarak, kendilerine çalışmanın kapsamı ve amacı hakkında da
bilgilendirme yapılmıştır.
Bu araştırmada, 2011–2012 eğitim-öğretim yılında haftada dört saat olmak üzere dört hafta boyunca bir
ilköğretim okulunun altıncı sınıfında öğrenim gören öğrencilere tematik öğrenme yaklaşımına dayalı olarak
öğretim etkinliği gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan deneysel desen Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Araştırmada Uygulanan Deneysel Desen
Gruplar
Öntest
Deneysel İşlem
Deney
T1 12
Tematik Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Öğretim
Kontrol
T1 12
Kılavuz Kitabındaki Etkinliklere Dayalı Öğretim

Sontest
T2 12
T2 12

Araştırmada her iki gruba da deneysel işlemden önce öntest uygulanmıştır. Yapılan bu araştırmada öntest
olarak katılımcılara; akademik başarı testi (T11) ve tutum ölçeği (T12) uygulanmıştır. Araştırmada uygulanan
aynı testler deneysel işlemin sonunda gruplara sontest (T212) olarak uygulanmıştır (Bkz. Tablo 1). Ayrıca,
araştırmada uygulanan süreç Şekil 1’de şematize edilmiştir.
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Deney Grubu

Tematik Öğrenme
Yaklaşımına
Dayalı Öğretim

Akademik Başarı

Kontrol Grubu

Kılavuz Kitap
Temelli Öğretim

Derse Yönelik
Tutum

Şekil 1. Araştırmada Uygulanan Deneysel Süreç

Deneysel işleme başlamadan önce, ilgili alanyazın (Kovalik ve Olsen, 1994; Fogarty, 1997; Kovalik ve
McGeehan, 1999; Dilek ve Öztürk, 2003; İşler, 2004; Kılcan, 2005; Fogarty ve Stoehr, 2008; Baştürk, 2009;
Sünbül, 2010; Baş, 2011) taranarak, öğrencilere tematik öğrenme yaklaşımı temelli öğretim yapılması
konusunda bir çalışma planı hazırlanmış ve araştırmada kuramsal temel sağlanmaya çalışılmıştır. Deneysel
işlem ile ilgili olarak ilgili alanyazın tarandıktan sonra, deney grubundaki öğrencilerin ilgi ve yetenek
alanlarını belirleyebilmek amacıyla Kuzgun (1996) tarafından geliştirilen “akademik benlik kavramı ölçeği”
uygulanmıştır. Uygulanan bu ölçeğin sonunda her bir öğrencinin ilgi ve yetenek alanlarının (sözel, sayısal,
şekil-uzay, el-göz koordinasyon yeteneği, sosyal bilgiler, ikna, fen, ticaret, ziraat, yabancı dil, mekanik, iş
ayrıntıları, sanat, müzik, edebiyat, sosyal yardımlaşma ilgisi) ham puanları hesaplanmış, elde edilen ham
puanlara karşılık gelen yüzde ve frekanslar Kuzgun (1996) tarafından hazırlanan yüzde ve frekans tablosu ile
karşılaştırılarak öğrencilerin ilgi ve yetenek alanları belirlenmiştir. Uygulanan “akademik benlik kavramı
ölçeği” (Kuzgun, 1999) sonrasında öğrencilerin hesaplanan ham puanlarına karşılık gelen yüzde ve
frekanslardan yola çıkılarak şu gruplar belirlenmiştir: (i) tiyatro, (ii) oyun, etkinlik ve materyal, (iii) müzik,
(iv) bilişim ve (v) senaryo. Oluşturulan bu gruplar uygulama sürecinde birbirleriyle etkileşim halinde
işbirlikli bir şekilde çalışmışlardır. Tablo 2’de oluşturulan grupların ilgi ve yetenek alanları gösterilmiştir.
Tablo 2. Deney Grubundaki Öğrencilerin İlgi ve Yetenek Alanlarına Göre Dağılımı
Gruplar
Yetenek Alanları
İlgi Alanları
Sanat ilgisi
Tiyatro
Sözel yetenek
Sosyal yardımlaşma ilgisi
Fen bilimleri ilgisi
Oyun, Etkinlik ve Materyal El-göz koordinasyon yeteneği
Ziraat ilgisi
Müzik
Müzik ilgisi
İş ayrıntıları ilgisi
Bilişim
Şekil-uzay yeteneği
Mekanik ilgisi
Edebiyat ilgisi
Sözel yetenek
Senaryo
Sosyal bilimler ilgisi
Sayısal yetenek
Yabancı dil ilgisi

Öğrenci Sayıları
6
6
6
6
6

Tablo 2’de gösterilen beş grup öğrencilere duyurularak, her bir grup “hobbies and interests” (hobiler ve
ilgiler) konusunda çalışmaya başlamışlardır. Oluşturulan gruplardan tiyatro grubu ile senaryo grubu, müzik
grubu ile tiyatro grubu, bilişim grubu ile oyun, etkinlik ve materyal grubu birbirleriyle etkileşimli olarak
çalışmışlardır. Oluşturulan gruplarda yapılan etkinliklere kısaca bakıldığında; oyun, etkinlik ve materyal
grubunda öğrencilerin poster oluşturma çalışmaları hazırlamaları, bulmaca çözmeleri ve oyunlar oynamaları
sağlanmıştır. Müzik grubu, “hobbies and interests” konusunda bir şiir yazarak bu şiiri şarkı olarak
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bestelemiştir. Müzik grubu, besteledikleri şarkılarını tiyatro grubunun gösterisinden önce sınıfta
sergilemiştir. Bilişim grubu, “hobbies and interests” konusunda powerpoint sunumları hazırlamışlar ve bu
powerpointlerle arkadaşlarına sunumlar yapmışlardır. Son olarak tiyatro ve senaryo gruplarında ise, senaryo
grubu tiyatro grubu ile işbirliği içerisinde “hobbies and interests” konusuna yönelik senaryolar hazırlamışlar,
hazırlanan bu senaryoları ise tiyatro grubu çalışmaların bitiminde sınıfta arkadaşlarına sergilemiştir (Bkz.
Ek-1). Gruplarda gerçekleştirilen tüm çalışmalar süresince öğretmen rehberlik edici, yönlendirici ve
hatırlatıcı rollerini üstlenmiştir. Öğretmen, etkinlikler öncesinde oluşturulan gruplara ihtiyaç duyulabilecek
olan tüm materyal desteğini sağlamıştır. Öğretmen, gerçekleştirilen etkinlikler boyunca grupları dolaşarak
yardıma ihtiyacı olan gruplara yardım etmiş, materyal ve kaynak desteği sağlamıştır. Ayrıca öğretmen, diğer
branş öğretmenleriyle işbirliği yaparak bu öğretmenlerin de derslerinde ilgili konuyu destekleyici öğretim
etkinlikleri yapmalarını sağlamıştır. Bu anlamda öğretmen; Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal
bilgiler, müzik, görsel sanatlar ve teknoloji-tasarım öğretmenleriyle ilgili konunun öğretimi üzerine
uygulama boyunca sürekli toplantılar yaparak, konunun bu derslerle ilişkilendirilmesini sağlamıştır.
Çalışmada deney ve kontrol grubunda gerçekleştirilen tüm uygulamalar bizzat araştırmacının (ilk yazar)
kendisi tarafından yapılmıştır. Bu şekilde, her iki grubun da aynı öğretmen gözetiminde öğrenim görmeleri,
araştırmayı etkileyebileceği düşünülen faktörlerin (öğretmenin kişilik özelliği, öğretme coşkusu, sınıf
yönetimi becerileri, vb.) her iki grup için de eşitlenmesini sağlamıştır. Ayrıca, önyargıları önlemek ve
öğretim ortamının olumlu ya da olumsuz etkilenmemesi için deney ve kontrol gruplarına derslerde farklı
yöntemler uygulanacağı belirtilmemiştir.
Kontrol grubunda ise tematik öğrenme yaklaşımına dayalı herhangi bir öğretim faaliyeti
gerçekleştirilmemiştir. Kontrol grubundaki öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığının İlköğretim İngilizce Dersi
6. Sınıf Öğretim Programına (MEB, 2006) uygun olarak hazırlanan öğrenci kılavuz kitabındaki etkinliklere
dayalı bir öğretim yapılmıştır. Burada, öğrenciler araştırmacı kontrolündeki etkinlikleri gerçekleştirmişler ve
sonucunda ise öğretmenden dönüt ve düzeltme almışlardır. Ayrıca araştırmacı, öğrencilere kılavuz kitaptaki
metinlerle (okuma ve dinleme) ilgili sorular sorarak, öğrencilerin bu soruları cevaplamalarını ve
öğrencilerden ilgili etkinlikleri gerekleştirmelerini istemiştir.
Veri Toplama Araçları
Bu araştırma için gerekli olan veriler araştırmacı tarafından geliştirilen “İngilizce dersi akademik başarı
testi”, “İngilizce duyuşsal alana yönelik tutum ölçeği” ve “akademik benlik kavramı ölçeği” ile toplanmıştır.
Araştırmada kullanılan test ve ölçeklere ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.
Akademik Başarı Testi; Öğrencilerin İngilizce dersindeki akademik başarılarını belirleyebilmek için
“hobbies and interests” (hobiler ve ilgiler) ünitesi için geliştirilen dört seçenekli çoktan seçmeli bir test
kullanılmıştır. Deneme amaçlı olarak hazırlanan test maddeleri genel olarak; öğrencilerin sahip oldukları
hobiler ve ilgiler ile bunları sevme/sevmeme, bunlarda iyi olma/olmama, ilgilenme/ilgilenmeme, vb.
konularını kapsamaktadır. Testin deneme formu araştırmacı tarafından geliştirilmiş çoktan seçmeli 50
maddeden oluşmaktadır. Testin hazırlanmasında ilköğretim 6. sınıf İngilizce ders kitabı ve aynı kitabın
çalışma kitabından yararlanılmıştır. Testin madde ayırıcılık indeksi (rjx) 0.31’in üzerinde olan maddeler testin
ana formuna alınmıştır. Madde ayırıcılık indeksleri esas alınarak son şekli oluşturulan testte 50 madde yer
almıştır. 50 maddeden oluşan testte yer alan her bir doğru madde için 2 (iki) puan verilmiştir. Bu şekilde,
testten elde edilen en yüksek toplam puan 100 olarak belirlenmiştir. Geliştirilen taslak test formu 80 kişilik
yedinci sınıf öğrenci grubuna uygulanarak, testin psikometrik özellikleri belirlenmiştir. Testin güvenirliğini
belirlemek için KR20 (Kubiszyn ve Borich, 2003) formülünden yararlanılmıştır. Akademik başarı testine
ilişkin olarak; testin ortalama güçlük indeksi (pj), testin ortalama ayırıcılık indeksi (rjx) ile birlikte testin
aritmetik ortalaması ( X ), standart sapması (SS) ve güvenirlik katsayısı (KR20) değerleri Tablo 3’de
sunulmuştur.
Tablo 3. Başarı Testi Taslağı Test İstatistikleri
η
X
80

66.75

SS

KR20

pj

rjx

3.21

0.90

0.71

0.33

Tablo 3 incelendiğinde, yapılan istatistiksel analizlerde geliştirilen taslak test formunun KR20 güvenirlik
katsayısının 0.90, ortalama güçlüğünün 0.71 ve ortalama ayırt ediciliğinin de 0.33 olduğu görülmüştür.
Tutum Ölçeği; Araştırmada, öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla
Gömleksiz (2003) tarafından geliştirilen “İngilizce Duyuşsal Alana Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır.
Geliştirilen tutum ölçeği, Likert tipi beşli dereceleme sistemine göre geliştirilmiş olup, her tutum ifadesi için
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“kesinlikle katılıyorum” (5), “katılıyorum” (4), “kararsızım” (3), “katılmıyorum” (2) ve “kesinlikle
katılmıyorum” (1) düzeyleri kullanılmıştır. İngilizce Duyuşsal Alana Yönelik Tutum Ölçeği tek boyutlu bir
özelliğe sahiptir. Ölçeğin uygulanması ile elde edilen puanların güvenirliği Cronbach Alpha güvenirlik
formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ise 0.95 şeklinde
belirlenmiştir (Gömleksiz, 2003).
Akademik Benlik Kavramı Ölçeği; Araştırmada öğrencilerin ilgi ve yetenek alanlarını belirleyebilmek
amacıyla Kuzgun (1999) tarafından geliştirilen “Akademik Benlik Kavramı Ölçeği” kullanılmıştır.
Akademik Benlik Kavramı Ölçeği, 4 algılanmış yetenek ve 12 ilgi alanına ilişkin ölçüm yapmakta ve 170
maddeden oluşmaktadır. Akademik Benlik Kavramı Ölçeği; Sözel yetenek, sayısal yetenek, şekil-uzay
yeteneği, göz-el koordinasyonu yeteneği, fen bilimleri ilgisi, sosyal bilimler ilgisi, ziraat ilgisi, mekanik ilgi,
ikna ilgisi, ticaret ilgisi, iş ayrıntıları ilgisi, edebiyat ilgisi, yabancı dil ilgisi, güzel sanatlar ilgisi, müzik ilgisi
ve sosyal yardım ilgi alanlarını içermektedir. Bu yetenek ve ilgi alanları ile ilgili toplam 178 olumlu cümle
karışık olarak ölçekte yer almaktadır. Koç (2006) tarafından yapılan güvenirlik analizleri sonucunda ölçeğin
en yüksek Cronbach Alpha değeri 0.86 (mekanik ilgi), en düşük Alpha değeri ise 0.73 (şekil-uzay yeteneği
ve ziraat ilgisi) olarak bulunmuştur.
Verilerin Analizi
Bu araştırmada, verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma test teknikleri ile gruplar arasında
karşılaştırmalar yapabilmek için bağımsız gruplar t testi kullanılmıştır. Yapılan araştırmada, elde edilen
verileri analiz etmek amacıyla SPSS 17.0 paket programından yararlanılmıştır. Araştırmada, verilerin
yorumlanmasında anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır.
Yapılan araştırmanın sınırlılıklarının en başında alınan küçük örnek düzeyi gelmektedir. Nitekim, yapılan bu
araştırma Niğde ilinde bulunan bir ilköğretim okulunun altıncı sınıfında öğrenim görmekte olan toplam 60
öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Diğer bir sınırlılık ise, İngilizce dersinde tematik öğrenme yaklaşımına
dayalı olarak yapılan öğretim ile öğrenci kılavuz kitaplarındaki etkinliklere dayalı olarak yapılan öğretimin
etkileri karşılaştırmak için seçilen “hobbies and interests” ünitesidir.
BULGULAR
Bu bölümde, araştırma kapsamındaki öğrencilerden toplanan verilerin istatistiksel çözümlemeleri sonucunda
ortaya çıkan bulgulara yer verilmiştir. Elde edilen bulgular, araştırmanın amacında yer alan sorularla ilgili
olarak başlıklar altında verilerek tablolar halinde gösterilmiştir.
Birinci Alt-Probleme İlişkin Bulgular; Araştırmanın birinci alt problemi, “Tematik öğrenme yaklaşımı
etkinliklerine dayalı öğretimin yapıldığı deney grubu ile öğrenci kılavuz kitabına dayalı olarak etkinliklerin
kullanıldığı kontrol grubunun öğretim süreci sonundaki akademik başarı düzeyleri arasında istatistiksel
olarak anlamlı farklılık var mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. Deney ve kontrol gruplarının İngilizce dersinde
“hobbies and interests” ünitesine ilişkin akademik başarı puanları karşılaştırılarak aradaki farka bakılmıştır.
Bu amaçla, grupların öntest sonuçlarına ilişkin bilgiler Tablo 4’de sunulmuştur.
Tablo 4. Deney ve Kontrol Gruplarının Öntest Puanlarına İlişkin t-testi Sonuçları
Gruplar
η
SS
sd
X
Deney
30
39.00
20.23
58
Kontrol
30
39.83
18.49

Tablo 4’deki sonuçlar incelendiğinde, deney grubunun öntest puanının X

t

p

-.166

.868

deney=

39.0020.23, kontrol

grubunun öntest puanının ise X kontrol= 39.8318.49 olarak hesaplandığı görülmektedir. Bu sonuca göre, her
iki grubun aritmetik ortalamaları arasında yapılan bağımsız gruplar t testi [t(58)= -.166, p>.05] sonucunda
anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Sonuç itibari ile grupların öntest puanları arasında anlamlı bir fark
bulunmamakla birlikte, grupların birbirleri ile homojenlik gösterdikleri ifade edilebilir. Sontest sonuçlarına
ilişkin istatistikî bilgi ise Tablo 5’de sunulmuştur.
Tablo 5. Deney ve Kontrol Gruplarının Sontest Puanlarına İlişkin t-testi Sonuçları
Gruplar
η
SS
sd
X
Deney
30
71.16
13.24
58
Kontrol
30
53.83
13.56

t

p

5.009

.000
8
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Tablo 5’de katılımcıların sontest puanlarının X deney= 71.1613.24 ile X kontrol= 53.8313.56 arasında
değiştiği görülmektedir. Deney grubu ve kontrol grubu arasında hesaplanan bağımsız gruplar t testi değeri
[t(58)= 5.009, p<.05] anlamlı bir farklılığın olduğunu göstermektedir. Deney grubu ve kontrol grubu
arasındaki sontest puanları arasındaki farka bakıldığında deney grubu lehine olduğu, başka bir ifade ile
tematik öğrenme yaklaşımına dayalı öğretim yapılan grubun, öğrenci kılavuz kitaplarına dayalı öğretim
yapılan gruba göre anlamlı düzeyde daha yüksek akademik başarıya sahip olduğu anlaşılmıştır.
İkinci Alt-Probleme İlişkin Bulgular
Araştırmanın ikinci alt problemi, “Tematik öğrenme yaklaşımı etkinliklerine dayalı öğretimin yapıldığı
deney grubu ile öğrenci kılavuz kitabına dayalı olarak etkinliklerin kullanıldığı kontrol grubunun öğretim
süreci sonundaki derse yönelik tutum düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık var mıdır?”
şeklinde ifade edilmiştir. Deney ve kontrol gruplarının İngilizce dersine yönelik tutum düzeyleri
karşılaştırılarak aradaki farka bakılmıştır. Bu amaçla, grupların öntutum sonuçlarına ilişkin bilgiler Tablo
6’da sunulmuştur.
Tablo 6. Deney ve Kontrol Gruplarının Öntutum Puanlarına İlişkin t-testi Sonuçları
Gruplar
η
SS
sd
X
Deney
30
1.65
1.62
58
Kontrol
30
1.70
1.56

Tablo 6’daki sonuçlar incelendiğinde, deney grubunun öntutum puanının X

t

p

-.324

.747

deney=

1.651.62, kontrol

grubunun öntutum puanının ise X kontrol= 1.701.56 olarak hesaplandığı görülmektedir. Bu sonuca göre, her
iki grubun aritmetik ortalamaları arasında yapılan bağımsız gruplar t testi [t(58)= -.324, p>.05] sonucunda
anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Sonuç itibari ile grupların öntutum puanları arasında anlamlı bir
fark bulunmamakla birlikte, grupların birbirleri ile homojenlik gösterdikleri ifade edilebilir. Sontutum
sonuçlarına dair istatistikî bilgi ise Tablo 7’de sunulmuştur.
Tablo 7. Deney ve Kontrol Gruplarının Sontutum Puanlarına İlişkin t-testi Sonuçları
Gruplar
η
SS
sd
X
Deney
30
2.72
1.36
58
Kontrol
30
1.91
1.52

t

p

6.497

.000

Tablo 7’de katılımcıların sontutum puanlarının X deney= 2.721.36 ile X kontrol= 1.911.52 arasında değiştiği
görülmektedir. Deney grubu ve kontrol grubu arasında hesaplanan bağımsız gruplar t testi değeri [t(58)=
6.497, p<.05] anlamlı bir farklılığın olduğunu göstermektedir. Deney grubu ve kontrol grubu arasındaki
sontutum puanları arasındaki farka bakıldığında deney grubu lehine olduğu, başka bir ifade ile tematik
öğrenme yaklaşımına dayalı öğretim yapılan grubun, öğrenci kılavuz kitaplarına dayalı öğretim yapılan
gruba göre daha olumlu düzeyde derse yönelik tutuma sahip olduğu anlaşılmıştır.
SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Tematik öğrenme yaklaşımının amacı, farklı ilgi ve yeteneklere sahip öğrencilerin derslerde bu ilgi ve
yeteneklerini nasıl kullanabileceklerine yöneliktir (Kılcan, 2005). Bu anlamda tematik öğrenme yaklaşımı,
birçok farklı konu alanını birbiriyle ilişkilendirerek önceden belirlenen kapsamlı ve genel bir tema etrafında
bütünleştirilmesi mantığına dayanan program anlayışını yansıtmaktadır (Fogarty, 1997). Tematik yaklaşımla
farklı derslere ilişkin konular birbirleriyle anlamlı bir şekilde ilişkilendirilmektedir (Baş, 2011). Farklı
alanlara ilişkin konuların anlamlı bir biçimde ilişkilendirilmesi ve bireyin etkin bir biçimde öğrenme
yaşantılarının içinde olması öğrenmenin daha sağlıklı gerçekleşeceğini göstermektedir. Aynı zamanda farklı
disiplinleri birleştirme, okulun çalışma süresi içinde konuların gereğinden fazla yığılmasını ve zamanın
giderek parçalanmasını önlemeye yönelik bir çaba olmaktadır (İşler, 2004). Tematik öğrenme yaklaşımının
ilköğretim İngilizce dersinde öğrencilerin akademik başarılarına ve derse yönelik tutum düzeylerine olan
etkisini incelemek olan bu araştırmadan elde edilen ilk bulguya göre, tematik öğrenme yaklaşımına dayalı
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olarak yapılan öğretimin öğrencilerin konu/ünite sonundaki akademik başarı düzeyine, öğrenci kılavuz
kitaplarındaki etkinliklere dayalı olarak yapılan öğretim etkinliklerine oranla daha olumlu etkilerinin olduğu
saptanmıştır [t(58)= 5.009, p<.05]. Araştırma öncesinde deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin
akademik başarı öntest puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık bulunmamakta olduğu
tespit edilmiştir. Öğrencilere uygulanan tematik öğrenme yaklaşımına dayalı olarak yapılan öğretimin
sonunda deney grubundaki öğrencilerin akademik başarıları kontrol grubundaki öğrencilerin akademik
başarılana göre anlamlı olarak daha yüksek düzeyde bulunmuştur. Elde edilen bu bulgu, tematik öğrenme
yaklaşımına dayalı olarak yapılan öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına olumlu yönde katkı
sağladığını göstermektedir. Öğrencilerin ilgi ve yetenek alanlarına dayalı olarak farklı disiplinler işe
koşulmak suretiyle yapılan öğretim, bu bulgunun elde edilmesinde önemli bir etken olabilir. Baştürk’e
(2009) göre, tematik öğrenme yaklaşımında öğrenciler ilgi ve yetenek alanlarına göre gruplara ayrılarak
merkezdeki konuyu diğer disiplinlerin bilgi ve beceri alanlarıyla ilişkilendirerek öğrenmektedirler. Tematik
öğrenme yaklaşımını temel alarak yapılan öğretimin matematik derinde öğrencilerin akademik başarılarına
etkisini araştıran Kılcan (2005) çalışmasında, tematik öğrenme yaklaşımına dayalı olarak yapılan öğretimin
öğrencilerin akademik başarılarına önemli katkılar sağladığını saptamıştır. Benzer bir biçimde, Baştürk de
(2009) tematik öğrenme yaklaşımına dayalı öğretimin fen ve teknoloji dersinde öğrencilerin akademik
başarılarına olumlu katkılar yaptığını tespit etmiştir. Bununla birlikte, Duran da (2009) gerçekleştirdiği
araştırmasında tema merkezli öğretime göre hazırlanan öğretim etkinliklerinin ilköğretim 3. sınıf
öğrencilerinin Türkçe, hayat bilgisi ve matematik derslerindeki erişilerine ve öğrenilen bilgilerin kalıcılığına
anlamlı katkılar yaptığını bulmuştur. Ayrıca, gerek yurt içinde (Dilek ve Yapıcı, 2005; Duran, 2009;
Özdemir ve Kılcan, 2005; Yarımca, 2011), gerekse de yurt dışında (Canas, Novak ve Gonzales, 2004;
Fowler ve Mullan, 1991; Hargood, Millard ve Weal, 2008; Henderson ve Landesman, 1995; McCharty,
2005) yapılan araştırmalar tematik öğrenme yaklaşımına dayalı öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına
olumlu katkılar yaptığı şeklindedir. Bu anlamda, alanyazından elde edilen bulguların bu araştırmanın tematik
öğrenme yaklaşımına dayalı öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına anlamlı etki yaptığı bulgusu ile
paralellik gösterdiği söylenebilir. Ancak, Ercan (2007) gerçekleştirdiği araştırmasında tarih öğretiminde
kronolojik tasarımlı ders kitaplarıyla tematik yaklaşıma göre tasarlanmış ders kitaplarını karşılaştırmıştır.
Ercan (2007) yaptığı bir çalışmada tarih konularını deney grubunu kronolojik tasarıma göre, kontrol grubu
ise tematik tasarıma göre öğrenmiştir. Araştırma sonunda, ortaöğretim düzeyinde tarih konularını öğretme
konusunda tematik tasarıma göre kronolojik tasarımın öğrenci başarısı üzerinde daha etkili olduğu sonucuna
varmıştır. Bu açıdan, Ercan’ın (2007) yaptığı araştırmadan elde edilen bulgunun, bu araştırmanın ilgili
bulgusu ile paralellik göstermediği söylenebilir.
Diğer taraftan yapılan bu araştırmadan elde edilen ikinci bulguya göre, tematik öğrenme yaklaşımına dayalı
etkinliklerle yapılan öğretiminin deney grubundaki öğrencilerin tutumlarında kontrol grubundaki öğrencilere
nazaran anlamlı olarak daha olumlu düzeyde gelişme saptanmıştır [t(58)= 6.497, p<.05]. Bir diğer ifade ile
tematik öğrenme yaklaşımına dayalı etkinliklerle yapılan öğretiminin öğrencilerin derse yönelik tutum
düzeylerine anlamlı olarak katkı sağladığı belirtilebilir. Elde edilen bu bulgu, öğrencilerin ilgi ve yetenek
alanları dikkate alınarak farklı disiplinlerin ortak bir temada bütünleştirilmesiyle öğrenmelerinin onların
İngilizce dersine yönelik tutum düzeylerinde olumlu yönde katkı yaptığı şeklinde yorumlanabilir. Nitekim
Baştürk de (2009) yaptığı araştırmada fen ve teknoloji dersinde tematik öğrenme yaklaşımına dayalı
öğretimin öğrencilerin derse yönelik tutum düzeylerine olumlu katkı sağladığını saptamıştır. Özellikle,
tematik öğrenme yaklaşımın öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak, konuyu farklı disiplinlerle
bütünleştirmesi bireysel öğrenci ihtiyaçlarına ve öğrenme yollarına hitap ediyor olabilir. Bu açıdan, derste
öğrencilerin bireysel ihtiyaç ve beklentilerinin dikkate alınarak öğrenme yollarına uygun öğretimin yapılması
öğrencilerin derste öğrenmekten daha fazla zevk alarak derse yönelik olumlu tutumlar kazanmalarına
yardımcı olduğu düşünülmektedir.
Tematik öğrenmede merkeze alınan konu öğrencilerin belirlenen ilgi ve yetenek alanlarına göre çeşitli
etkinliklerle işlenmektedir (Baştürk, 2009). Bu anlamda, Senemoğlu da (2004) derste öğrencilerin ilgi ve
yeteneklerinin dikkate alınması gerektiğini dile getirmektedir. Zira, her öğrenci sınıfa farklı ilgi, yetenek ve
beklentilerle gelmektedir (Schunk, 2008). Bu öğrencilerin ifade edilen ilgi, yetenek ve beklentilerinin derste
karşılanması, öğrencilerin kendilerini derse daha fazla vermesini ve öğrenmeye yönelik daha istekli olmasını
sağlamaktadır. Ayrıca, öğrenilen konunun farklı disiplinler ile bütünleştirilmesi farklı öğrenme yollarına
sahip olan öğrencilere de hitap etmektedir. Konuyu tek bir yolla değil, farklı disiplinlerle bütünleştirilmiş bir
biçimde çoklu bir şekilde öğrenen öğrencilerin derse daha fazla ilgi duyarak, daha etkili öğrenecekleri
düşünülmektedir. Felder ve Silverman (1988), öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve öğrenme yolları dikkate
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alınmadığında öğrenme ortamlarının sıkıcı ve monoton olacağına, derse, öğretim programına ve kendilerine
olan inançlarını yitireceklerine, derse devamın azalacağına ve hatta bazı durumlarda okulu bırakmaya kadar
varabilecek kötü sonuçlar yaşanabileceğine dikkat çekmektedir. Felder ve Silverman (1988), ayrıca, böylesi
problemlerin bertaraf edilmesinde en önemli çözümün öğrencilerin farklı ilgi, ihtiyaç ve öğrenme yollarına
duyarlı öğretim ortamlarının düzenlenmesi ve ders tasarımlarının geliştirilmesi olduğunu da dile
getirmektedir.
Tematik öğrenme yaklaşımına dayalı etkinliklerle yapılan öğretiminin ilköğretim İngilizce dersinde
öğrencilerin akademik başarılarına ve derse yönelik tutumlarına yönelik etkilerinin araştırıldığı bu
çalışmadan elde edilen bulgular ışığında; öğretmenlerin derslerini planlarken mutlaka öğrencilerinin ilgi ve
yetenek alanlarını önceden tespit etmeleri, öğrencilerinin ilgi ve yetenek alanlarına göre öğretim
etkinliklerini gerçekleştirmeleri önerilmektedir. Bununla birlikte öğretmenlerin öğrencilerinin bu ilgi ve
yetenek alanlarını dikkate alarak konuyu farklı disiplinlerle bütünleştirmesi gerekmektedir. Bunun yanında,
öğretmenlerin tematik öğrenme yaklaşımının sunmuş olduğu öğretim etkinliklerini derslerinde etkili
kullanmalarına yönelik olarak da hizmet-içi eğitimden geçirilmeleri son derece önemli görülmektedir. Zira,
tematik öğrenme yaklaşımını derslerinde nasıl uygulayacağını ve sınıfına nasıl yansıtacağını bilmeyen bir
öğretmenin tematik öğrenme yaklaşımının gerektirdiği öğretim etkinliklerine derslerinde yer vermesi pek
mümkün gözükmemektedir. Bununla birlikte, tematik öğrenme yaklaşımına dayalı bir biçimde öğrenen
öğrenciler, bilgiyi ezberlemekten ziyade, bilgiyi anlayarak özümlemeye çalışacaklardır. Bunun için, öğrenme
ortamlarının tematik öğrenme yaklaşımının beraberinde getirdiği anlayışa göre yapılandırılması önemli
görülmektedir. Ayrıca, derslerde konu mümkün olduğunca fazla disiplinle ilişkilendirilmesi gerektiği, bu
bağlamda konu ne kadar fazla disiplinle bütünleştirilebilirse öğrencilerin de o düzeyde anlamlı ve kalıcı izli
öğrenmeler gerçekleştirebilecekleri söylenebilir. Son olarak, öğretmenlerin okuldaki farklı branşlardan diğer
öğretmenlerle işbirliği yaparak, derslerini ortak temalar etrafında bütünleştirmelerinin öğrencilerin anlamlı
öğrenmeler gerçekleştirmelerinde oldukça önemli olduğu düşünülmektedir.
Sonuç olarak, bu araştırmada İngilizce öğretiminde tematik öğrenme yaklaşımına dayalı etkinliklerle yapılan
öğretiminden etkili bir şekilde yararlanılabileceğini işaret eden bulgular elde edilmiştir. Ancak elde edilen
bulgular, deney ve kontrol gruplarındaki öğrenci sayıları ile sınırlıdır. Bu çalışma, daha büyük gruplarda
uygulanıp tematik öğrenme yaklaşımına dayalı olarak yapılan öğretimin etkililiği farklı açılardan (güdü,
kavram öğrenme, akademik benlik kavramı, öğrenilenlerin kalıcılığı, bilişötesi farkındalık, vb.)
sorgulanabilir. Ayrıca, İlköğretim İngilizce Dersi Öğretim Programının (MEB, 2006) tematik öğrenme
yaklaşımına dayalı etkinliklerle yapılan öğretim ile uygulamaya geçirilmesinin, bilişsel ve duyuşsal öğrenme
ürünlerinin niteliği üzerinde olumlu etkiler yaratacağı düşünülmekte ve farklı eğitim düzeylerinde ve farklı
derslerde de bu araştırmaya benzer çalışmaların yapılması önerilmektedir.
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Baş & Beyhan, İngilizce Dersinde Tematik Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Derse Yönelik
Tutumlarına Etkisi

EKLER
EK-1: Örnek Ders Planı
Ders/Sınıf:
Konu:
Süre:
Yöntem:
Teknikler
Araç-Gereçler:
Anahtar Kavramlar

Kazanımlar

Giriş Etkinlikleri

Gelişme Etkinlikleri

Sonuç Etkinlikleri

İngilizce/6. Sınıf
Hobbies and Interests (Ünite 2)
40X2
Tematik Öğrenme Yaklaşımı
Buluş yoluyla öğrenme, disiplinlerarası öğrenme, yansıtıcı düşünme, işbirlikli öğrenme, proje tabanlı öğrenme.
Çalışma yaprakları, resimler/fotoğraflar, boş A4 kâğıtları, renkli fon kartonları, bilgisayar ve yazıcısı, datashow cihazı,
renkli kalemler, makas, yapıştırıcı, müzik aletleri, İngilizce-Türkçe/Türkçe-İngilizce sözlük.
Do you like…?, do you dislike…?, I like…, I dislike / I don’t like…, how much…?, how many…?, alot of, much, many,
any, some, a bottle of, a can of, a loaf of, vb.
* understanding very short, simple texts about hobbies, picking up familiar names, words and basic phrases and rereading
as required.
* writing a series of simple phrases and sentences about their hobbies.
* saying what he/she likes and dislikes.
*understanding phrases and expressions related to leisure
activities in clear and slow speech.
Öğrencilere bazı resimler gösterilerek bunları sevip sevmedikleri sorulur (Do you like….? / Do you dislike…?). Daha sonra
öğrencilere bu resimlerden ne kadar miktarda olduğu sorularak dikkatleri çekilir (How many….? / How much….?).
Öğrencilere hedef kavramlarla ilgili örnekler verilerek öğrencilerin önbilgileri açığa çıkartılmaya çalışılır. Öğrencilerin
verilen örneklere benzer örnekler vermeleri sağlanır. Öğrencilerin dersteki kavramları birbirleriyle tartışmaları ve ilgili
kavramları kendilerinin keşfetmeleri sağlanır. Öğrencilere hedef kavramlar açıklanarak öğrencilerin keşfettikleri
kavramlarla açıklanan kavramları bütünleştirmeleri ve yanlış öğrenmeleri gidermeleri sağlanır. Son olarak, öğrencilerin
ayrıldıkları gruplarda bu kavramları nasıl ve ne şekilde kullanabileceklerine ilişkin yol gösterilerek fikir verilir.
Gelişme aşamasında toplam beş grupta etkileşimli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Gruplara ilişkin etkinlikler şu şekildedir:
Senaryo Grubu
Senaryo grubundan çizgi film karakterlerinin hoşlanıp hoşlanmadıkları şeyler hakkında (örn., Buggs Bunny likes carrot ve
Yosemite Sam dislikes Buggs Bunny) kısa bir senaryo yazmaları istenir. Öğrenciler, burada kısaca senaryonun ne olduğunu
anlatırlar. Öğrencilerden “hobbies and interests” konusundaki tüm kavramları senaryoda kullanmaları istenir. Senaryo
grubu öğrencileri tiyatro grubu öğrencileriyle bir araya gelerek senaryoya son şeklini verirler. Öğretmen burada öğrencilere
zorluk çektikleri yerlerde yardım ve rehberlik sağlar.
Tiyatro Grubu
Tiyatro grubu, senaryo grubu ile birlikte hazırladıkları senaryoyu sınıfta sergilerler. Öğretmen, tiyatro grubundaki
öğrencileri yardımcı olmak üzere görsel sanatlar ve teknoloji tasarım öğretmenlerine yönlendirir. Bu öğretmenlerce
öğrencilere gerekli kostüm ve makyaj desteği sağlanır. Öğrenciler, gerek derste kendi köşelerinde gerekse de uygun
zamanlarda (örn., öğle arası, tenefüsler, vb.) sergileyecekleri tiyatro gösterisine ilişkin provalar yaparlar. Öğretmen, bu
provalarda zaman zaman gözlemci olarak katılarak, gerekli gördüğü yerlerde öğrencilere geri bildirim sağlar ve rehberlik
eder. Öğrenciler, tiyatro çalışmalarının son halini sınıfta arkadaşlarına sergilerler.
Oyun, Etkinlik ve Materyal Grubu
Oyun, etkinlik ve materyal grubundaki öğrencilerin “hobbies and interests” konusuna yönelik poster çalışmaları yapmaları
istenir. Öğrenciler, gruplarında bulunan renkli fon kartonlarını, kâğıtları, fotoğrafları, boya kalemlerini, vb. kullanarak
poster çalışmalarını gerçekleştirirler. Bilişim grubu öğrencilerinden internetten resim/fotoğraf bulmakta yardım alırlar.
Öğrenciler, bu posterlerde sevilen ve sevilmeyen şeyler hakkında görsellerle desteklenmiş yazılar yazarak “hobbies and
interests” konusundaki kavramları kullanmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirirler. Bu gruptaki öğrenciler, son olarak,
“hobbies and interests” konusundaki kavramlara yönelik bulmaca ve oyun (örn., bingo oyunu gibi) geliştirerek bunları
sınıfta tanıtırlar ve arkadaşlarına öğretirler. Bu gruptaki öğrenciler yaptıkları poster, bulmaca ve oyun etkinliklerini sınıfta
arkadaşlarına sergilerler.
Müzik Grubu
Müzik grubundaki öğrencilere “hobbies and interests” konusundaki tüm kavramları kullanarak bir şiir yazmaları, daha
sonra bu şiiri şarkı olarak bestelemeleri istenir. Müzik grubu öğrencileri senaryo ve tiyatro grubu öğrencileriyle işbirliği
yaparak, genel senaryoya uygun bir şiir yazarak, bunu şarkı olarak bestelerler. Müzik grubundaki öğrencilere enstrüman
çalmayı bilen öğrenciler destek sağlarlar. Müzik grubundaki öğrenciler tiyatro etkinliği öncesinde besteledikleri şarkılarını
sınıfta arkadaşlarına sergilerler.
Bilişim Grubu
Bilişim grubundaki öğrencilere “hobbies and interests” konusundaki tüm kavramları kullanmayı gösteren bir powerpoint
sunusu hazırlamaları ve bu powerpoint sunusunu sınıfta arkadaşlarına sunmaları istenir. Bu gruptaki öğrencilere görsel
tasarımda Oyun, etkinlik ve materyal grubundaki öğrenciler; müzik alt yapısı oluşturmada ise müzik grubu öğrencileri
rehberlik ederler. Öğretmen, bu gruba sunum hazırlamalarında rehberlik ederek, teknik destek sağlar.
* Bu derste öğrencilerin derste neler öğrendiklerini, bunları nasıl öğrendiklerini ve bunların öğrencilere ne gibi faydaları
olduğunu bireysel ve grup günlüklerine yazarak yansıtma yapmaları istenir.
* Öğrencilerin oluşturdukları çalışmalara ait dokümanları grup portfolyolarına koymaları istenir.
* Öğrencilere ödev olarak, günlük yaşamlarında hoşlanıp hoşlanmadığı şeyler ile beğendikleri bir aktiviteyi seçerek bunu
tanıtıcı resimli bir poster çalışması gerçekleştirmeleri istenir.
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