
ÖĞRETİM İLKE VE 
YÖNTEMLERİ



Öğretim Stratejileri



Öğretim Stratejisi Nedir?

 Strateji kavramı, genel olarak belirlenen 
bir amaca ulaşmak için izlenen yol olarak 
tanımlanabilir. 

 Strateji kavramı öğretim süreci açısından 
ise, belirlenen öğrenme kazanımlarına 
ulaşabilmek için "izlenen yol" olarak 
tanımlanmaktadır.
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Öğrenme-öğretme sürecini 
Etkileyen faktörler

Öğrenme-öğretme sürecinde hangi stratejinin 
kullanılacağına karar verilirken, bu karar sürecini 
etkileyen 
 Kazanımlar
 İçerik
 Öğretim sürecinde temel alınan felsefe
 Öğretimin süresi
 Maliyet 
 Öğretmenin yatkınlığı 
 Ortam özellikleri ve öğrenci grubunun 

büyüklüğü 
Gibi içsel ve dışsal etmenler vardır.
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Kazanımlar: 
*Kazanım: öğrencinin ders/ünite sonunda neleri 
öğrenmiş olacağını ifade eden önerme/lerdir.

 bilgi düzeyindeki kazanımlar için sunuş 
yolunun; üst düzey kazanımlar (analiz, 
sentez ve değerlendirme) için buluş ve 
araştırma-inceleme gibi üst düzey 
stratejilerin kullanılması uygun olabilir. 
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 İçerik: öğrencilerin ilk kez karşılaştıkları 
bilgileri kapsayan bir içeriğin sunuş yolu 
kullanılarak paylaşılması ve bol örnekle 
somutlaştırılması gerekirken, daha somut 
bilgilerin yer aldığı ve önceki 
öğrenmelerden hareketle yorumların 
yapılabileceği bir içerik için buluş veya 
araştırma-inceleme stratejisinin kullanımı 
daha uygun olabilir. 
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 Öğretim sürecinde temel alınan felsefe

 Örneğin idealist felsefe temele 
alındığında öğretmenlerin buluş yoluna
ağırlık vermeleri uygun olabilirken;

 Pragmatist felsefe temele alındığında 
araştırma-inceleme stratejisine ağırlık 
verebilirler.
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 Öğretimin süresi: Örneğin öğretim süresi 
dar ve sınırlı ise sunuş yoluyla;

 buluş ve araştırma-inceleme stratejisine 
başvuran öğretmenler geniş bir zaman 
dilimine ihtiyaç duyarlar. 
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 Maliyet: Örneğin, tarih dersi için 
görüşmeler yapacak olan bir öğrenciye 
kayıt cihazı veya kamera; fen bilgisi 
dersinde deney yapacak bir gruba deney 
araç-gereçleri; coğrafya dersinde 
araştırma yapmak için de ulaşım 
olanakları gerekebilir. 
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 Öğretmenin yatkınlığı: Öğretmenler bazı 
stratejilerin kendilerine daha uygun 
olduğunu ve onu daha kolay 
uygulayabildiklerini düşünebilir. 
Öğretmenin yatkınlığı, öğretim sürecinde 
belli stratejilere ağırlık verilmesine sebep 
olabilir. Ancak, öğretmenler farklı 
stratejileri uygulayabilme becerilerini 
geliştirmelidir. 
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 Ortam özellikleri ve öğrenci grubunun 
büyüklüğü: 

 Kalabalık sınıflarda öğrenci-merkezli 
yaklaşımları uygulamak zor ve 
problemlidir. Bu yapı öğretmenleri daha 
çok sunuş yoluyla öğretim stratejisini 
kullanmaya itmektedir. 

 Buluş ve araştırma-inceleme 
stratejilerinin ise az sayıdaki öğrenci 
gruplarında daha etkili olması beklenir. 
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SUNUŞ YOLUYLA 
ÖĞRETİM
 David Paul Ausubel

 1918-2008

 Ausubel, ezber yerine 
anlamlı öğrenmeye 
inanır. 

 Ausubel’e göre 
Öğrenmeyi etkileyen en 
önemli faktör öğrenenin 
halihazırda ne bildiğidir.
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 Sunuş yoluyla öğretim herhangi bir konu 
alanı ile ilgili ön öğrenmelerin yeterli 
olmadığı ve konunun yeni öğrenilmeye 
başlandığı durumlarda kullanılan etkili bir 
stratejidir. 

 Sunuş yoluyla öğretim, açıklayıcı, 
yorumlayıcı bir yaklaşımla kavram ve 
genellemelerin öğretmen tarafından 
açıklandığı bir öğretme yoludur. Başka bir 
anlatımla "Sunuş yoluyla öğretim, 
bilgilerin çok dikkatli bir şekilde 
düzenlenmiş olarak ve öğrenci 
tarafından alınmaya hazır bir durumda 
verilmesi sürecidir .
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SUNUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM

 Öğretmen yapılandırılmış 
olan objektif bilgiyi 
öğrencilere organize ve 
düzenli bir şekilde 
görsellerle destekleyerek ve 
örneklendirerek aktarır.



1. Giriş Aşaması

Bu aşamada yapılacak etkinlikler;

1. Dikkati Çekme
2. Güdüleme
3. Hedeften Haberdar Etme
4. Ön Bilgileri Hatırlatma



Dikkati Çekme

 Konuya ilişkin soru sorulabilir, 

 İlginç bir olay anlatılabilir, 

 Sınıfa bir materyal getirilebilir.

Not: 

1.Bütün bunların öğretilecek konu 
ile ilgili olması gerekir. 

2. Öğrenciye dönüt verilmez.



Güdüleme

 Kazandırılacak olan bilgi ve 
becerilerin öğrenciye ne 
kazandıracağı, ne işe 
yarayacağı ifade edilir. 



Hedeften Haberdar Etme

Öğrenciye o gün derste 
neler öğrenecekleri 
veya neler yapacakları 
söylenir.  



Ön Bilgilerin Hatırlatılması

 Ön bilgi, öğrencilerin daha 
önceden öğrenmiş oldukları ve 
yeni öğretilecek olan konuyu 
öğrenebilmeleri için zorunlu olarak 
gerekli olan veya yeni öğretilecek 
olan bilgi ve becerilerin 
öğretilmesini kolaylaştıran 
bilgilere denilir. 



2. Gelişme Aşaması

 Öğrenciye 
kazandırılacak olan bilgi 
ve becerilerin 
öğrencilere sunulduğu 
aşamadır. 



Bilgi Nasıl Sunulur?

Kim? Faaliyeti?

Öğretmen Tanımı yapar

Öğretmen En az iki örnek verir ve örnekleri 
açıklar

Öğretmen (Varsa) örnek olan ve örnek
olmayan durumları sunar ve 
karşılaştırarak açıklar.

Öğrenci Yeni bir örnek verir



 Öğrenciye kazandırılacak olan 
bilgi ve beceriler genelden 
özele (tümdengelim) doğru bir 
sıra izlenilerek sunulur. 

Hedef

Bilişsel, Duyuşsal, 
Psikomotor

Bilgi, kavrama, uygulama, 
analiz, sentez, 
değerlendirme



 Öğrencilerin etkin 
katılımları sağlanmaya 
çalışılmalıdır. 



 Yapılacak olan sunu 
araç, gereç ve 
materyallerle 
desteklenmelidir. 
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3. Sonuç Aşaması

Kalıcılığın ve transferin 
sağlandığı aşamadır. 

 Özet
 Değerlendirme
 Alıştırma ve Tekrar
 Ödev
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