
1 .  F A R K L I L A Ş T I R I L M I Ş  Ö Ğ R E T İ M İ N  K U R A M S A L  
T E M E L L E R İ

   Tüm öğrenc�ler farklıdır ve farklılaştırmayı destekleyen 
öğretmen, sınıfındak� çeş�tl� öğrenme �ht�yaçlarını daha 
�y� ele almasına ve yönetmes�ne yardımcı olan farklı 
stratej�ler kullanmalıdır. 
   Başka b�r dey�şle farklılaştırılmış öğret�m, öğret�m 
stratej�ler�n�n çeş�tl�l�ğ� aracılığıyla öğrenc�ler�n 
çeş�tl�l�ğ�ne yanıt vermek anlamına gel�r. 
    Bu bağlamda farklılaştırılmış öğret�m yaklaşımı; 
P�aget'�n b�l�şsel gel�ş�m kuramına, Vygotsky'n�n yakınsal 
gel�ş�m alanına ve Gardner'ın çoklu zekâ kuramına, bey�n 
temell� öğret�m araştırmalarına ve öğrenme st�ller�ne 
dayanmaktadır (Gregory & Chapman, 2007).
   Farklılaştırılmış öğret�m aynı zamanda hem Gardner'ın 
çoklu zekâ teor�s�nden hem de Bloom'un 
taksonom�s�nden �lham almaktadır.
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(a)hatırlama, (b) kavrama, (c) uygulama, (d) anal�z, (e) 
sentez ve (f) değerlend�rme olmak üzere altı üst düzey 
düşünme becer�s�nden hareketle öğretmenlerden 
dersler�n uygunluğunu ve karmaşıklığını göz önünde 
bulundurmalarını beklemekted�r. Sıralama öneml�d�r.

(Toml�nson & İmbeau, 2011):
1. Güçlü b�r sınıf topluluğu, grup üyeler�n�n her b�r� �ç�n 
öğrenmey� destekler.
2. N�tel�kl� öğret�m programı her sınıfa özeld�r.
3. Öğrenc�ler �ç�n ulaşılab�l�r görevler, grup �çer�s�ndek� 
b�reysel farklılıkları dengeler ve tüm öğrenc�ler�n 
kapas�tes�ne saygı göster�r.
4. Tüm öğrenc�ler �ç�n yüksek öğrenme hedefler� �çer�r.
5. Süreç �çer�s�nde devam eden değerlend�rme duyarlı 
öğret�m hakkında b�lg� ver�r.
6. Farklılaştırılmış b�r sınıfta, öğrenc�ler�n kend� özel 
�ht�yaçları �ç�n tasarlanmış görevler üzer�nde benzer b�r 
hazırlık düzey�ne sah�p akranlarıyla çalışmaları gereken 
zamanlar vardır.
7. Esnek sınıf yönet�m�, b�r sınıftak� tüm öğrenc�ler �ç�n 
farklılaştırma ve etk�l� öğrenme �ç�n gerekl� yapı ve açıklık 
denges�n� sağlar.



“Neden farklılaştırılmış öğret�m?” sorusunun yanıtı aşağıda 
özetlenm�şt�r (Toml�nson & Imbeau, 2011):

Farklılaşmayı destekleyen 
öğretmenler, sınıfta b�r �ş 

b�rl�ğ� atmosfer� yaratmaya 
yardımcı olarak zaman ve 

kaynakları esnek ve yaratıcı 
b�r şek�lde kullanab�l�rler.

NEDEN FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM?

Farklılaştırılmış öğret�m, 
farklılıkları barındıran b�r 

topluluk olarak sınıfı destekler. 
Tüm öğrenc�ler�n başarılı 
olab�leceğ� ve fayda elde 
edeb�leceğ� b�r ortamın 

oluşmasına olanak tanır.

Farklılaştırılmış b�r sınıfta 
öğrenc�ler b�rb�rler�nden

hazırbulunuşluk, �lg� alanları 
ve öğrenme prof�ller�ne göre 
öneml� ölçüde farklılaşırlar.

Farklılaştırılmış b�r sınıfta 
öğretmen, sınıftak� her 

öğrenc�n�n öğrenme 
potans�yel�n� en üst düzeye 
çıkarmak �ç�n bu farklılıkları 
hesaba katmak zorundadır.

Farklılaştırılmış öğret�m, öğretmen�n 
öğrenme ortamındak� farklı öğrenme 

st�ller�n� destekleyerek ve öğrenc� 
farklılıklarını d�kkate alarak öğrenmen�n 
�çer�ğ�n� ve sürec�n� planlamasına olanak 
tanır. Ayrıca grup öğren�m�n� teşv�k eder 
ve b�reysel ya da bağımsız öğrenme �ç�n 

fırsatlar yaratılab�l�r.

Öğrenc�ler�n�n öğrenme 
�ht�yaçlarının farkında olan 
öğretmenler, onların en �y� 

öğrenecekler� yollar 
hakkında ver�ml� seç�mler 
yapmalarına yardımcı olur.



NE / NASIL 
FARKLILAŞTIRILIYOR?

FARKLILAŞTIRILMIŞ 
ÖĞRETİMİN TEMEL ÖGELERİ

   Farklılaştırılmış bir sınıfta 
öğrenciler; geçmiş deneyimleri, 
kültür, dil, cinsiyet, ilgi alanları, 
hazırbulunuşlukları, öğrenme 
biçimleri, öğrenme hızları ile 
öğrenen olarak öz farkındalık, 
güven, bağımsızlık özellikleri 
bakımından farklılık gösterirler.
   Bu farklılıklar, öğrencilerin 
öğrenme stillerini ve öğrenme 
sürecinin çeşitli noktalarında 
ihtiyaç duyacakları yapı iskelesinin 
doğasını derinden etkiler.

   Farklılaştırmanın amacı, tüm öğrencileri 
seviyelerinin en üst düzeyine çıkarmaktır. 
Farklılaştırmanın uzun vadeli hedefi ise yaşam 
boyu öğrenmeyi geliştirmektir.
   Sonrasında farklılaştırmanın temel ögeleri 
olan içerik, süreç, ürün ve öğrenme ortamını 
öğrencilerin bireysel farklılıklarının üç alanını 
(hazırbulunuşluk, ilgi ve öğrenme profilleri) 
kapsayacak şekilde farklılaştırırlar.
Hazırbulunuşluk, öğrencinin belirli bir 
öğrenme alanıyla ilgili mevcut bilgi, anlayış ve 
beceri düzeyini ifade eder. Hazırbulunuşluk, 
yetenekten farklı olarak bir öğrencinin o 
günkü konu ile ilgili belirli bir anlayış veya 
beceriye yönelik giriş noktasını temsil eder.
İlgi, bireyin kendisi için önemli olduğunu 
düşündüğü bir konuya odaklanmasına neden 
olan bir duyguyu ifade eder. Bir kişi için ilginç 
olan konular, olaylar veya örnekler o kişinin 
dikkatini çeker; merak uyandırır veya 
hayranlık uyandırır. Bu noktada ilgi, öğrenciler 
için büyük bir motivasyon kaynağıdır.
Öğrenme profilleri, bireyin nasıl öğrendiği 
ile ilgilidir ve zekâ tercihleri, cinsiyet, kültür 
veya öğrenme stilleri gibi unsurlardan 
etkilenir.

FARKLILAŞTIRILMIŞ 
ÖĞRETİMDE KULLANILAN 
YÖNTEM VE TEKNİKLER

İstasyonlar: Öğrencilerin eş zamanlı olarak 
çeşitli öğrenme aktivitelerini 
gerçekleştirebilecekleri merkezlerdir. Bir 
konunun farklı alt bölümleri farklı 
istasyonlarda hazırlanır. İstasyonlar, aynı 
ortamdadır. Öğrenciler farklı hazırbulunuşluk 
düzeylerine göre farklı öğrenme görevi ve 
aktivitesine yönlendirilir. Böylece bir konuda 
kazanmış oldukları üzerinde durmayarak 
kendi açılarından boşa vakit geçirmemiş olur. 
Öğrenciler farklı istasyonlardaki aktivitelerle o 
konuda pratik yapabilir, bazen arkadaşlarına 
öğretebilir, bazen de konuyla ilgili proje 
hazırlayabilir. Öğrencilerin hangi istasyona 
gideceği öğretmen tarafından 
belirlenebileceği gibi uygun yönlendirmelerle 
öğrenciye de bırakılabilir.

FARKLILAŞTIRILMIŞ 
ÖĞRETİMDE KULLANILAN 
YÖNTEM VE TEKNİKLER

Merkezler: Kısmen istasyonlara 
benzemektedir. İstasyonlarda olduğu gibi 
merkezler de aynı ortamda yer alır. Fakat 
merkezlerde aynı konunun farklı yollarla 
öğrenilmesi amaçlanır. Bu da istasyondan 
ayrılan yönüdür. Pratikte, ilgi ve öğrenme 
olmak üzere iki merkez türü kullanılmaktadır. 
Öğrenme merkezleri, öğrenciye bir konuyu 
öğretmek ve öğrenilmiş bir konunun 
pekiştirilmesini sağlamak amacıyla sınıfların bir 
köşesinde hazırlanan etkinlik ve malzemelerin 
oldukları yerlerdir. İlgi merkezleri ise 
öğrencilerin konu hakkında, kendi ilgi 
alanlarında çalışma yapmalarını sağlamak 
amacıyla oluşturulan yerlerdir.

Öğrenme Ajandaları: Ajandalar stratejisi, her 
öğrenci için farklı görevlerin verildiği bir 
uygulamadır. Bu uygulamada her öğrencinin 
bir ajandası bulunur. Öğretmen, öğrencilerin 
ajandalarına çoğunlukla iki haftada 
tamamlanacak görevler yazar. 
   Öğrenciler bu görevleri sınıfta kendilerine 
ajanda etkinliği için verilen zamanda tamamlar. 
Bu stratejinin amacı derse destek olmaktır. 
Ajanda stratejisi ile öğrenciler kendi öğrenme 
hızlarında; kendi öğrenme stillerine, çoklu 
zekâlarına uygun etkinlikleri tamamlar.



Farklılaştırılmış Öğret�mde Kullanılan Yöntem ve 
Tekn�kler

Karmaşık Öğretim: Karmaşık öğretim, birçok özellik açısından birbirinden farklı öğrencilerin 
grupları için geliştirilmiştir. Her türlü zekâ, malzeme, stil, içerik vb. özelliklerden faydalanan 
küçük grup uygulamasıdır. Bu uygulama ile öğrenciler birbirlerinin olumlu yönlerinin farkına 
varmış olur. Yani her öğrencinin farklı bir yönden çalışmaya katkı yapması sağlanır. Karmaşık 
öğretimi ustaca uygulayan öğretmenler, öğrenciler çalışırken gruplar arasında hareket 
ederler. Öğrencilere çalışma hakkında açık uçlu sorular sorar, öğrencilerin düşünmelerini 
derinleştirir ve anlamalarını kolaylaştırırlar. Ayrıca zamanla öğretmenler öğrencilere kendi 
öğrenmelerinin sorumluluğunu ve yetkisini devrederler. Daha sonra otoriteyi iyi yönetmek için 
gereken becerileri geliştirmede öğrencileri desteklerler.

Yörünge Çalışmaları: Yörünge uygulaması, proje yönteminin bireysel uygulanan şekli olarak 
tanımlanabilir. Yörünge ismi, hazırlanan projelerin işlenen konunun yörüngesi etrafından 
seçilmesinden gelir. Yörünge çalışmaları derse destek amacıyla kullanılabilir. Projenin 
içeriğinde olduğu gibi araştırmasının planlanması ve yürütülmesi ile sunumun nasıl yapılacağı 
konusunda da karar öğrencilerin kendisine aittir. Öğrenci proje konusunu -mevcut üniteden 
olmak kaydıyla- kendisi seçer. Proje süresi 3-6 hafta olarak belirlenir.

Giriş Noktaları: Giriş noktaları, üstbilişsel öğrenme kuramlarına dayanmaktadır. Giriş 
noktaları stratejisinde öğrencilere aynı anda farklı giriş noktalarından başlama imkânı sunulur. 
Bu giriş noktaları çoklu zekâ alanlarına göre tasarlanmaktadır. Öğrenci, bir giriş noktasında 
konuyu okuyarak başlarken bir diğerinde bir film izleyerek veya drama yaparak başlayabilir.

Öğrenme Sözleşmesi: Öğrencilerin eğitim sürecine aktif olarak katılmalarını artırmak, onlara 
bağımsız çalışma alışkanlığı kazandırmak ve kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını 
sağlamak amacıyla kullanılan bir stratejidir. Öğrenme sözleşmesi, 
öğrencilerinhazırbulunuşlukları, ilgileri ve öğrenme profillerine göre öğretmen ve öğrenci 
arasında yapılan bir anlaşmadır. 

Katlı Öğretim: Öğrencilerin hazırbulunuşluk, öğrenme hızları, ilgileri, bilişsel yetenekleri ve öğrenme 
stillerindeki bireysel farklılaşmanın öğretim ortamında meydana getireceği olumsuzluğu gidermek 
amacıyla kullanılmaktadır. Katlı öğretimde bu bireysel farklılıklara göre tasarımın içerik, öğretim 
süreci, öğretim ürünü ve ortam boyutları kademelendirilmektedir. Bu şekilde bir tasarımla, örneğin 
ön öğrenmesi düşük, orta ve yüksek olan öğrencilerin aynı konuları, kendilerine uygun zorluk 
seviyesinde öğrenmeleri sağlanmaktadır. Ön öğrenmeye göre farklılaştırmalarda öğretmen, 
öğrencilerin seviyelerini belirlemekte ve buna göre öğretim sürecini düzenlemektedir.
   Katlı öğretim yönteminde ödevler, köşeler, etkinlikler, deneyler, materyaller, değerlendirme; 
öğrencilerin ilgilerine, hazırbulunuşluklarına ve öğrenme profillerine göre farklılaştırılır (Sousa & 
Tomlinson, 2011).
   Kaynaklara göre katlar, okuma düzeyleri, alışkanlıkları ve karmaşıklığı bakımından kullanılan 
kaynaklar belirli katlardan oluşturulabilmektedir. Bir grup öğrenci temel bilgilerin sunulduğu 
kaynaklara yönlendirilirken daha karmaşık ve teknolojik kaynaklar gibi daha teknik bilgi 
gerektirebilecek kaynaklara ise diğer grup öğrencilerin yönlendirilmesiyle katlar oluşturulabilir.

Grup Araştırmaları: Bu stratejide öğretmen öğrencilere konu seçimi konusunda rehberlik eder ve 
ilgi alanlarına göre sınıfı gruplara ayırır. Daha sonra araştırmayı planlama, araştırmayı yürütme, 
bulguları sunma ve sonuçları hem bireysel hem de grup olarak değerlendirmede onlara yardımcı 
olur. Öğretmenin rolü, araştırma süresince grup üyelerine yol gösterme amacı ile grup üyelerinin 
araştırma süresince ulaşabilecekleri kaynaklarla ilgili farkındalık kazanmalarını sağlamaktır (Kılınç, 
2021, s.87).



Farklılaştırılmış öğret�mde öğrenc�ler�n değerlend�r�lmes� öneml� yer tutar. Öğrenc�ler�n 
değerlend�r�lmes�; öğret�m�n başında, öğret�m sürec�nde ve öğret�m sonunda olmak üzere üç 
aşamada gerçekleşt�r�l�r. Bu nedenle değerlend�rme tekn�kler� öğret�m önces�, sırası ve sonu 

olmak üzere üç başlık altında özetleneb�l�r.

3. FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİMDE 
DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ

ÖĞRETİM ÖNCESİNDE 
KULLANILAN TEKNİKLER

ÖĞRETİM SÜRECİNDE ÖĞRETİM SONRASINDA 

Köşe Kapmaca: Tekn�ğ�n 
uygulanmasında �lk olarak 
sınıfın köşeler�ne üzer�nde 
“neredeyse h�ç”, “bazen”, 
“sıklıkla” ve “kes�nl�kle” 
�fadeler� yazan kartlar 
yerleşt�r�l�r. Öğrenc�lerden 
konu �le �lg�l� b�lg�s�n� �fade 
eden köşeye g�tmes� �sten�r. 
Kend� köşes�ne g�den 
öğrenc�, konu hakkında ne 
b�ld�ğ�n� ve neden bu köşede 
olduğunu açıklar.

KutuYapma: Bu tekn�kte �lk 
olarak öğrenc� b�r kâğıda 
büyük b�r kutu ç�zer, 
ardından bu kutunun �ç�ne 
küçük b�r kutu ç�zer. Dıştak� 
kutuya “Ne b�l�yorum?” �çtek� 
kutuya �se “Ne 
b�lmel�y�m?” sorusunu yazar. 
Sonra da bu sorulara cevap 
arar.

Evet-Hayır Kartları: 
Öğrenc�ler b�r kart alarak bu 
kartın b�r yüzüne “evet” d�ğer 
yüzüne “hayır” yazarlar. 
Öğretmen, soru sorduğu 
zaman bu kartlardan kend� 
durumlarına uygun olanı 
kaldırmalarını �ster.

Parmakla İşaretleme:  
Öğrenc�ler�n konu hakkındak� b�lg� 
düzeyler�n� değerlend�rmeler� 
amacıyla üç başparmak 
�şaret�nden b�r�s�n� yapmaları 
�sten�r.
• Başparmak yukarı doğru 
olduğunda, konu hakkında çok şey 
b�l�yorum,
• Başparmak yana doğru 
olduğunda, konu hakkında b�raz 
b�lg�m var,
• Başparmak aşağıya doğru 
olduğunda, konu hakkında çok az 
b�lg�m var anlamındadır.

Yumruk Yapma: Bu tekn�k b�r öz 
değerlend�rme tekn�ğ� olarak 
kullanılab�l�r. Öğrenc�ler, 
öğrenmeler�n� derecelend�rmek 
�ç�n b�r el�n�n parmaklarını 
kullanarak b�rden beşe kadar 
sıralar. Konuyu b�lme dereces�ne 
göre öğrenc�n�n parmak sayısını 
artırması �sten�r. Bu uygulama �ç�n 
�lk olarak öğrenc�n�n “Bu konuyu 
ne derece �y� b�l�yorum?” sorusunu 
kend� kend�ne sorması �sten�r. 
Sonra parmak kaldırılır.
• 5 parmak açık olduğunda: 
B�r�s�ne açıklayab�lecek kadar �y� 
b�l�yorum.
• 4 parmak açık olduğunda: Yalnız 
başıma yapab�lecek kadar 
b�l�yorum.
• 3 parmak açık olduğunda: B�raz 
yardıma �ht�yacım var.
• 2 parmak açık olduğunda: Daha 
fazla prat�k yapmaya �ht�yacım var.
• 1 parmak açık olduğunda: Henüz 
öğrenmen�n başındayım, anlamına 
gelmekted�r.

Gerçekle Yüzleşme: Bu tekn�kte 
öğrenc�lerden konuyla �lg�l� b�lg� 
sev�yeler�n� duygularıyla 
cevaplamaları �sten�r. Öğrenc�lere 
3 adet kart dağıtılır. Bu kartlara 
mutlu, sak�n ve üzüntülü üç adet 
yüz resm� ç�z�l�r. Öğrenc�ler 
konuya yönel�k duygularla 
cevaplanab�lecek durumlarda 
eller�ndek� b�reysel kartlarda yer 
alan mutlu, c�dd� ve üzgün yüz 
�fadeler�nden b�r�n� seçerek havaya 
kaldırırlar. Böylece öğrenc�ler�n 
b�lg� düzeyler�n�n bel�rlenmes�n�n 
yanı sıra duygularını �fade 
etmeler�ne olanak tanınır.

Sarmal Oluşturma: Öğrenc�lere o günün 
öğrenme konusuna yönel�k çeş�tl� sorular 
yönelt�l�r. Sorulan soruların cevaplarını
öğrenc�ler�n kâğıda yazmaları �sten�r. 
Sonrasında,
öğrenc�ler b�r da�re oluşturur. Da�redek� her 
öğrenc� dönüşümsel olarak söz hakkı alır ve 
kâğıda yazdıklarını okur.

S�m�t Tekn�ğ�: Öğretmen tahtaya b�r s�m�t 
şekl� ç�zer. Şekl�n dış tarafına ''öğren�yorum'' 
ve �ç tarafına ''b�l�yorum'' �fadeler� yazılır. 
Daha sonra öğrenc�lerden konu hakkındak� 
b�lg�ler�n� paylaşmaları �sten�r. Gelen 
cevaplar s�m�t şekl�n�n �lg�l� yerler�ne not
ed�l�r. Bu tekn�k farklı b�r şek�lde de 
kullanılab�l�r: Öğrenc�ler, s�m�t şekl� g�b� b�r �ç 
ve dış da�re oluştururlar. Çember�n �ç�ndek� 
öğrenc�ler, dışarıdak� öğrenc�lerle eşleş�r. Her 
b�r öğrenc� b�ld�kler�n� paylaşır. Paylaşıma 
devam etmek �ç�n �ç da�re saat yönünde, dış 
da�re �se saat yönünün ters�ne hareket eder.

Konuşma Halkası: Bu tekn�kte öğrenc�lerden 
üçer k�ş�l�k gruplar oluşturulur. Öğrenc�lere 
A, B ve C �s�mler� ver�l�r. A, bel�rlenen konu 
hakkında konuşmaya başlar ve kend�s�ne 
�şaret ver�lene kadar devam eder. Sonra B, 
konu hakkında konuşmaya başlar; o da 
kend�s�ne �şaret ver�lene kadar konuşmaya 
devam eder. Sonra C, konu hakkında 
konuşur.

Döngüsel Yansıma: Sınıfın farklı yerler�ne
üzer�ne konuların yazılı olduğu kâğıtlar asılır. 
Öğrenc�ler küçük gruplara ayrılarak köşelere 
g�derler ve burada bulunan kâğıtlara konu 
hakkındak� düşünceler�n� yazarlar. Gruplar 
kend�ler�ne ver�len �şaretle b�r sonrak� 
konunun yer aldığı bölüme g�derler. 
Öğretmen�n �şaret� �le gruplar b�r sonrak� 
köşeye geçerler. Öğrenc�ler döngüsel olarak 
sınıfın köşeler�nde hareket etmeye devam 
eder. Sonrasında gruplar en son 
bulundukları köşedek� kâğıtları alarak 
kâğıttak� konu �le �lg�l� yazılanları sınıfta 
okurlar ve tartışırlar.

PORTFOLYO (NOT ÖNEMLİ)

Portfolyolar, hedeflenen kavram ve becer�ler�n
uygulanması ve anlaşılmasının kanıtını destekleyen 
ölçütlere dayalı çok özel amaçlarla öğrenc� 
çalışmalarının b�r araya get�r�lmes�d�r.

E-portfolyo; öğrenc�ler�n çalışmalarını, projeler�n�, 
raporlarını ve hedeflere ulaşma yollarını gösterd�ğ�; 
d�ğer belgeler� serg�leyeb�ld�ğ�, d�j�tal b�r 
koleks�yondur. Öğrenc� k�ş�sel ger� b�ld�r�mler ve 
düşüncelerle kend� kend�n� değerlend�r�r.
Portfolyo, elde ed�len ölçme veya ger� b�ld�r�m� 
doğrulamak �ç�n destekley�c� kanıtlar sağlar ve çok 
daha kapsamlı b�r görünüm sunar.

Genell�kle portfolyo, portfolyonun �ç�ne konacak 
ürünler�n seç�m�nde hem öğrenc�n�n hem de 
öğretmen�n yer aldığı b�r ortaklıktır.



DİJİTAL PAZARLAMA YÖNETİCİSİ

İ Ç E R İ Ğ E  E R İ Ş İ M İ  F A R K L I L A Ş T I R M A  Y O L L A R I N D A N  
B A Z I L A R I  Ş U N L A R D I R :

İçer�k 
Süreç
Ürün

Öğrenme; o ortamdak� her öğrenc�ye güvenl�, onaylayıcı, 
zorlayıcı ve destekley�c� h�ssett�ren b�r ortam tarafından 
desteklen�r. Etk�l� b�r farklılaştırmadan söz ed�leb�lmes� �ç�n 
öğrenc�ler�n öğrenme �ht�yaçlarına göre uyarlanmış b�r 
öğrenme ortamının aşağıdak� özell�kler� �ç�nde 
barındırması öneml�d�r.

Ö Ğ R E N M E  O R T A M L A R I4 .  F A R K L I L A Ş T I R M A N I N
 T E M E L  Ö G E L E R İ

1 .  F A R K L I L A Ş T I R I L M I Ş  
Ö Ğ R E T İ M D E  Ö Ğ R E T M E N  R O L L E R İ

• Farklı sev�yelerdek� okuma malzemeler� �le çalışan öğrenc�ler� destekleme ve onları cesaretlend�rme,

 • Öğrenc�ler�n b�reysel farklılığına h�tap edecek farklı okuma düzeyler�nde met�n veya roman kullanma,
 • B�lg�y� hem bütünden parçaya hem de parçadan bütüne yaklaşımlarıyla sunma,

• B�r konu �le �lg�l� desteğe �ht�yacı olan öğrenc�lerle aynı konuda �ler� düzeyde olan öğrenc�lere
 sev�yeler�ne uygun çalışmalar verme,

• İçer�ğ� hazırbulunuşluk düzeyler�ne göre farklılaştırmanın amacı, öğrenc�lerden öğrenmeler� �stenen temel 
b�lg� ve becer�y� öğrenc�n�n okuma ve anlama kapas�tes�yle eşleşt�rmekt�r.

•İlg� alanlarına göre farklılaştırmanın amacı, mevcut öğrenc� �lg�ler� üzer�ne �nşa ed�len veya öğrenc� �lg� 
alanlarını gen�şleteb�len f�k�rler�n ve öğret�m araçlarının programa dâh�l ed�lmes�d�r. İçer�ğ�n öğrenme 

prof�ller�ne göre farklılaştırılmasının amacı �se b�r öğrenc�n�n terc�h ett�ğ� öğrenme yöntem�ne uygun 
öğret�m araç gereç ve uygulamalarının �şe koşularak öğrenc�ler�n öğrenme kapas�teler�n� en üst düzeye 

çıkarmak ve bu sayede hem etk�l� hem de key�fl� öğrenme ortamı oluşturmaktır.

G�rd�
Etk�nl�kler
Öğrenc�n�n b�ld�ğ�n� ortaya 
koymaya yönel�k b�reysel 
yorumudur. •Öğretmen, öğrenc�ler�n b�l�şsel, duyuşsal ve f�z�ksel �ht�yaçlarına  

uyum sağlar ve yanıt ver�r.
• Öğrenc�ler hem f�z�ksel hem de duygusal olarak 
kend�ler�n� güvende h�ssederler.
• Öğretmen, her öğrenc�n�n doğasında var olan 
farklılıklara saygı duyar ve onları destekler.
• B�reysel farklılıklar doğal ve olumlu kabul ed�l�r.
• Öğrenc�ler, öğrenenler olarak b�rb�rler�ne 
saygı duymayı ve b�rb�rler�n� desteklemey� öğren�rler.
• Öğretmen ve öğrenc�ler, günlük rut�nler ve sınıf �şley�ş� hakkında 
karar verme sürec�ne katılırlar.
• Sınıfın f�z�ksel düzenlemeler� esnekt�r ve öğrenc�ler�n
 çeş�tl� öğrenme seçenekler�ne er�ş�m�n� destekler.

Farklılaştırılmış öğret�m, öğretmenler�n 
öğrenc� çeş�tl�l�ğ�ne yanıt olarak 
değ�şt�reb�lecekler� �çer�k, süreç, ürün 
ve öğrenme ortamı olan bu dört sınıf 
unsuruna vurgu yapar. Bu dört unsurun 
değ�şt�r�lmes�, öğrenc�ler�n 
hazırbulunuşluk, �lg� alanları ve 
öğrenme prof�ller� arasındak� 
farklılıklara “yer açar” (Toml�nson, 
2001; Toml�nson & Imbeau, 2011).

Ödüller ve cezalar, öz güdülenme şansını ve öğrenmey� b�r ödül olarak görmey� azaltır. Ödüller� 
kullanmanın beş �şlevsel alternat�f� şunlardır:

• Tehd�d� ortadan kaldırmak • Güçlü b�r olumlu �kl�m yaratmak
• Ger� b�ld�r�m� artırmak  • Hedefler� bel�rlemek

• Olumlu duyguları harekete geç�rmek ve bunlara �lg� uyandırmaktır.

Davet mesajı: Burada olmanızdan, s�z� daha �y� tanıyacak olmaktan çok memnunum ve sınıfa öneml� deney�mler ve özell�kler 
get�rd�ğ�n�z�n farkındayım. Burayı s�z�n �ç�n değerl� b�r öğrenme ortamı yapmak �ç�n el�mden gelen� yapmak �st�yorum.

Yatırım mesajı: Bu sınıfta ve dünyada öneml� olduğunuzdan, olab�ld�ğ�nce hızlı ve çok büyümen�ze yardımcı olmak �ç�n çok 
çalışacağım. Başarınız çabanızdan kaynaklanacağı �ç�n s�zden de çok çalışmanızı �steyeceğ�m.

Kalıcılık mesajı: Her zaman �lk denemen�zde her şey� doğru yapamayab�l�rs�n�z. Ben de s�z�n �ç�n ve s�z�nle b�rl�kte başarınızı
gel�şt�recek yaklaşımlar bulmak �ç�n çalışacağım. S�zden asla vazgeçmeyeceğ�m.

Fırsat mesajı: Gençs�n�z ve dünyada var olan olasılıkları yen� öğren�yorsunuz. Kend�n�z� çeş�tl� ortamlarda, çeş�tl� rollerde ve 
çeş�tl� �çer�klerle görmen�z �ç�n s�zlere fırsatlar sunmak �st�yorum.  

Düşünme mesajı: S�z� d�nleyeceğ�m, s�zden öğreneceğ�m, s�z� sınıfımızda çalışırken gözlemleyeceğ�m, �lerlemen�z� �nceleyeceğ�m 
ve rehberl�ğ�n�z� �steyeceğ�m. İş�m� ve s�z�n �ç�n nasıl çalıştığımı mümkün olduğunca sık düşüneceğ�m. Daha b�l�nçl� ve etk�l� b�r 

öğretmen olab�lmek �ç�n kend�mden bunu bekl�yorum. Daha b�l�nçl� ve etk�l� b�r öğrenc� olab�lmen�z �ç�n s�zden de aynısını 
�steyeceğ�m.



PROGRAM TÜRLERİ VE PROGRAM GELİŞTİRME
DR. ÖĞR. ÜYESİ DİLRUBA KÜRÜM YAPICIOĞLU

Eğitim Programının Tanımı

PROGRAM TÜRLERİ

Ertürk (1979: 14) eğitim programını, “yetişek” 
kavramını kullanarak açıklamaktadır ve yetişeği “Belli 
öğrencileri belli bir zaman süresi içinde yetiştirmeye 
yönelik düzenli eğitim durumlarının tümü.” olarak 
tanımlamaktadır.
Tanımlardaki çeşitlilik ve farklılığa karşın birtakım 
ortak noktaların olduğu görülmektedir. Bu ortak 
noktalara bakıldığında eğitim programının bir amaç 
dizisini, bu amaçların kazandırılmasını sağlayacak 
içeriği, içeriği kazandırmak için kullanılacak etkinlikleri
ve öğrenme çıktılarını belirleyecek değerlendirme 
etkinliklerini kapsayan; öğrenme-öğretme sürecini 
yönetecek olan öğretmenlere yol gösteren bütüncül 
bir sistem olduğu görülmektedir. Buna göre genel 
olarak bir programın amaç/hedef (niçin), içerik (ne), 
öğretme-öğrenme süreci (nasıl) ve ölçme ve 
değerlendirme (ne kadar) olmak üzere dört birbiriyle 
sıkı ilişkili öge üzerine kurulu bir yapı olduğu 
söylenebilir.

•Resmî program: Resmî metinlerde açıkça belirtilen 
biçimde geliştirilen; hedefleri, konuları ve işleniş 
sırasını; kullanılacak araç gereçleri ve değerlendirmeyi 
içeren bir programdır (Karabacak, 2018; Demeuse ve 
Strauven, 2016).
Ülkemizde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tüm eğitim 
basamakları için geliştirilen programlar, resmî 
programa örnek gösterilebilir ve bu yönüyle de 
zorunlu bir özellik gösterir.
•Uygulamadaki program: 
Bu program uygulanan, dolaylı, işevuruk, gerçekleşen 
ya da öğretilen program olarak da adlandırılmaktadır. 
Uygulamadaki program, resmî programın 
uygulanışında ortaya çıkan ve öğretmen tarafından 
gerçekten uygulanan bir programdır (Demeuse ve 
Strauven, 2016; Sönmez ve Alacapınar, 2015: 53). Bir 
başka deyişle öğretmenin gerçekte ne öğrettiğini, 
önemini öğrenciye nasıl ilettiğini ve öğrencilerin 
gerçekte nelerden sorumlu olduklarını kapsayan bir 
program türüdür (Posner, 2004).

•Test edilen program: Öğretmen, eğitim 
kurumları ve / veya devlet tarafından hazırlanan 
sınavlarda ölçülen öğrenmeleri kapsayan program 
türüdür (Crawford, 2011). Bu programın en önemli 
özelliği, bu sınavlardaki ölçme araçlarında hangi 
amaçların öngörüldüğü ve buna dayalı olarak 
bunun hangi sorularla ortaya çıkarılmasının 
çalışıldığıdır (Glatthorn, Boschee ve Whitehead, 
2009, Akt. Karabacak, 2018).

İhmal edilen program: Resmî programda yer 
almasına karşılık uygulamaya konmayan, göz ardı 
edilen, üstünkörü geçilen ya da atlanan programdır 
(Tatar, 2018; Sönmez ve Alacapınar, 2015: 53). 
Öğrencilere sunulmayan seçenekler, öğrencilerin 
bilemeyecekleri bakış açıları ve zihinsel 
dağarcıklarında olmayan kavramlar ve beceriler 
olarak ele alınabilir (Eisner, 1979; Akt. Tatar, 2018). 
Öğretilmeyen konuların neden göz ardı edildiği ile 
ilişkilidir. Programın ihmal edilmesinin sınav 
sistemi, veli, öğretmen beklentileri, okulun fiziki 
olanakları, okulun bulunduğu bölge gibi çok çeşitli 
nedenleri olabilir.
•Ekstra program: Okulun dışında yapılması 
planlanmış her türlü deneyim, etkinlik bu 
programın içinde yer almaktadır. Bu tür etkinliklere 
spor karşılaşmaları, halk oyunları, sinema, tiyatro, 
konferanslar, sergiler vb. örnek olarak verilebilir 
(Sönmez ve Alacapınar, 2015: 53). Gönüllülük 
esasına dayanması ve öğrencilerin ilgilerine cevap 
verir nitelikte olması nedeniyle de resmî program 
ile farklılık gösterir.
•Desteklenen program: Programın 
desteklenmesi için sağlanan kaynakları (ders kitabı, 
ders saati, sınıf sayısı, derse ayrılan süre vb.) içeren 
bir program türüdür (Glatthorn, Boschee ve 
Whitehead, 2009’dan akt. Karabacak, 2018).
•Önerilen program: Bilim insanları ya da meslek 
kuruluşlarınca hazırlanan program türüdür. Türk 
Eğitim Derneği (TEDMEM, 2015) tarafından 
hazırlanarak sunulan “Ulusal Eğitim Programı 2015- 
2022” önerilen program türüne örnek teşkil 
etmektedir.
• Karşıt program: Sönmez tarafından oluşturulan 
bu program, resmî programın hedeflerinin tam 
karşıtını savunan kişileri yetiştirmek üzere 
oluşturulan bir programdır. Örtük programdan 
farklı olarak bu program resmî programa tamamen 
karşı bir tutum ve eylemi içerir (Sönmez ve 
Alacapınar, 2015: 53).
Eğitim programlarıyla ilgili bir diğer sınıflandırma 
ise eğitim, öğretim ve ders programı 
sınıflandırması şeklindedir. 
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Değerlend�rme, en genel tanımıyla b�r karar verme sürec�d�r. Program değerlend�rmede de anahtar sözcük “karar verme”d�r. 
Bu karar verme sürec� b�rtakım sorulara yanıt aranmasını gerekt�r�r. Barnes (1992: 177) bu soruları şu şek�lde açıklamaktadır: 
“Ne değerlend�r�lecek? N�ç�n ve nasıl değerlend�r�lecek? K�m / k�m�n �ç�n değerlend�r�lecek? Nerede değerlend�r�lecek? Ne 
zaman değerlend�r�lecek?” Bu sorulardan her b�r�ne ver�len yanıtlar, programın etk�l�l�ğ�n� bel�rlemede öneml� b�lg�ler sağlar.

PROGRAM DEĞERLENDİRME

Eğ�t�m s�stem�nde yapılan değerlend�rmeler de rastgele alınmış kararlara dayandırılamayacak b�r süreçt�r. 
Eğ�t�mde n�tel�ğ�n artırılmasında, çağın gerekler�ne uygun programların gel�şt�r�lmes�, amaçlara uygun 
öğret�m etk�nl�kler�n�n planlanması ve uygulanması son derece öneml�d�r. Hazırlanan programların, 
planlanan öğret�m etk�nl�kler�n�n bu gerekl�l�ğe uygun olup olmadığı ya da ne düzeyde uygun olduğu 
sorularına ancak değerlend�rme sürec�nde yanıt aranab�l�r.

Program Değerlend�rmen�n Amacı ve İşlev�

Yapılan tanımlara göre program değerlend�rme genel olarak eğ�t�m kurumlarının çağın gerekler�ne uygun b�reyler�n
yet�şt�r�l�p yet�şt�r�lmed�ğ�n�, b�r d�ğer dey�şle b�reylere �stend�k davranışların kazandırılıp kazandırılmadığını; eğer
kazandırılmamışsa nedenler�n� bulmayı amaçlayan, bu amaçla değerlend�r�lecek programla �lg�l� ver�ler�n toplanarak b�l�msel
ölçütlere göre yorumlanmasını �çeren kapsamlı b�r süreç olarak açıklanab�l�r.

Sonuç olarak b�r programın değerlend�r�lmes�; durumu bel�rleme, gözden 
geç�rme, karşılaştırma, gereks�n�mler� bel�rleme, amaçlara ulaşılıp 
ulaşılmadığını saptama g�b� öneml� �şlevler� yer�ne get�rmede 
kullanılab�lecek b�r araç olarak düşünüleb�l�r. Ancak programlar hang� 
amaç �ç�n değerlend�r�l�rse değerlend�r�ls�n, n�tel�kl� b�r değerlend�rme 
sürec� �ç�n değerlend�rme yöntem ve yaklaşımlarının �y� b�l�nmes� ve doğru 
b�r b�ç�mde uygulanab�lmes� oldukça öneml�d�r. N�tek�m alanyazın 
�ncelend�ğ�nde eğ�t�m programlarının değerlend�r�lmes�nde çok çeş�tl� 
yaklaşımların gel�şt�r�ld�ğ� ve uygulandığı görülmekted�r.

Bağlam; b�r olay veya durumun sosyal,
kültürel, coğraf�, ekonom�k, s�yasal, yasal, 

tar�hsel, ps�koloj�k ve felsef� �l�şk�ler 
örüntüsü olarak tanımlanab�l�r. Eğ�t�m 
programlarının bağlamı, programın 

amaç-�çer�k-eğ�t�m durumları-ölçme ve 
değerlend�rme boyutlarının esas aldığı 
eğ�t�m felsefes�, ps�koloj�s�, sosyoloj�s�, 

öğrenme-öğretme kuramları kapsamında 
bel�rlen�r (Jonaet, Ettayeb� ve Def�se, 

2009).



 Program Değerlend�rme Sürec�

• Uygulama: 
Program değerlend�rmen�n bu 
aşamasında, planlama aşamasında 
alınan kararlar �şe koşulur.

Uygulamanın son aşaması 
raporlaştırmadır. Elde ed�len 
sonuçların raporlaştırılması 
değerlend�rme sürec�n�n vazgeç�lmez 
b�r aşamasıdır

• Değerlend�rme
 

• Planlama
Program değerlend�rme çalışmalarının �lk 
basamağında s�stemat�k b�r planlama yer 
alır. B�l�msel b�r sürec�n �zlend�ğ� bu süreçte; 
değerlend�rme amacına karar ver�lerek 
bağlamın tanımlanması, ver� toplama 
yöntemler�ne karar ver�lmes�, ölçme 
araçlarının hazırlanarak nasıl ve ne şek�lde 
uygulanacağının bel�rlenmes� g�b� (W�les, 
2016; Yüksel ve Sağlam, 2012; Ornste�n ve 
Hunk�ns, 2009) kararların alınması söz 
konusudur.

Program değerlend�rmen�n son aşaması 
y�ne değerlend�rmed�r. 
Değerlend�rmen�n değerlend�r�lmes� 
aşamasında değerlend�rme sürec� 
anal�z ed�l�r. Meta değerlend�rme 
olarak da adlandırılan bu süreç, 
değerlend�rmec�ler�n de öz 
değerlend�rme yapmalarına olanak 
sağlaması açısından katkı sağlayıcı b�r 
aşamadır.

Program Değerlend�rme Türler�
B�ç�m�ne Göre

Formal değerlend�rmeler: s�stemat�k b�r sürec� �çer�r. Bu, değerlend�rme �ç�n amaçların bel�rlenmes�; nerede, ne zaman ve k�m 
tarafından yapılacağına karar ver�lmes�; süreçte kullanılacak tüm ver� toplama araçlarının geçerl�ğ� ve güven�rl�ğ�n�n
�ncelenmes� anlamına gel�r. Formal değerlend�rmeler, yapılandırılmış b�r değerlend�rme türüdür ve süreç hakkında uzmanlık 
gerekt�r�r.
İnformal değerlend�rme �se s�stemat�k olmayan b�r özell�k taşır. Bu, çoğunlukla günlük yaşamda karşılaşılan olaylarda ortaya 
çıkar ve öznel b�r n�tel�k taşıma durumu söz konusudur. Ancak bu kes�nl�kle değers�z, geçers�z b�r değerlend�rme türü olarak da 
düşünülmemel�d�r. Burada özell�kle deney�mler, �çgüdüler oldukça öneml� ver�lerd�r. Bazı durumlarda formal değerlend�rmeye 
göre daha hızlı b�r b�ç�mde ver�ye ulaşma söz konusudur. Ayrıca �nformal değerlend�rmeler formal değerlend�rme yapılmasına 
zem�n de oluşturab�l�r (Aygören ve Er, 2020; Yüksel ve Sağlam, 2012; F�tzpatr�ck, Sanders & Worthen, 2004). Öte yandan 
programın etk�l�l�ğ�n�n değerlend�r�lmes�nde gel�şt�r�len program �le gerçekleşen program arasındak� �l�şk�y� sorgulamada her 
�k� değerlend�rme türü b�rl�kte kullanılab�l�r.

Değerlend�rme amacı yönünden

B�ç�mlend�r�c� değerlend�rme, gel�şt�r�len programın
 özell�kle �lk aşamalarında durumun gözden geç�r�lmes� 
amacıyla yapılır. Bu değerlend�rme sürekl�, ayrıntılı ve 

konuya özgü b�lg�lend�rme sağlar. Programın n�tel�ğ�n�n 
artırılmasının amaçlandığı bu değerlend�rme, program 

tamamlanmadan, d�ğer b�r dey�şle çok geçmeden 
sorunlara müdahale ed�lmes�ne olanak sağlar.

Toplam değerlend�rme �se programın 
uygulanmasından sonra yapılan b�r değerlend�rme 

türüdür. Bu değerlend�rme türü “Eğ�t�m programı 
başarılı oldu mu?” sorusu üzer�nden hareket eder. 
Bu amaçla b�r eğ�t�m programının her b�r öges� ya 
da bütünü üzer�ndek� toplam etk�s� �le �lg�l� kanıtlar 

toplanır.

Program Değerlend�rme Yaklaşımları

• Hedefe Dayalı Değerlend�rme: Bu yaklaşım, programın hedefler�n�n bel�rlenmes� ve bu hedefler doğrultusunda gerçekleşen çıktıların değerlend�r�lmes�n� 
temel almaktadır. Burada önceden bel�rlenen hedefler �le hedefler�n gerçekleşme düzey�n� bel�rleyen ölçme sonuçları karşılaştırılarak durum 
tanımlanmaya çalışılır. Hedefler�n bel�rlenm�ş olması, değerlend�rme sürec�nde yargıya varmak �ç�n nelere bakılması gerekt�ğ�n� gösterd�ğ� �ç�n uygulamayı 
kolay kılar. Ortaya farklı durumlar çıktığında çoğunlukla bunlar gözden kaçırılab�lmekted�r. Bununla 
b�rl�kte bu yaklaşım doğası gereğ� program uygulandıktan sonra kullanılab�l�r. Dolayısıyla süreç �ç�nde olası sorunların bel�rlenmes� ve gereken 
müdahaleler�n yapılması mümkün değ�ld�r.
• Yönet�me Dayalı Değerlend�rme: Bu yaklaşım, yönet�c�lere ya da program l�derler�ne b�lg� sunmaya odaklanan b�r n�tel�k taşır. Bu yaklaşım, program 
değerlend�rme sürec�nde elde ed�len b�lg�ler�n özell�kle karar ver�c�ler, müdürler vb. yönet�m basamağında yer alan k�ş�lerce daha etk�l� 
kullanılab�leceğ�n� savunur. Dolayısıyla burada öneml� olan yönet�c�ler�n kararlarıdır. Bu yaklaşım �ç�nde yer alan modellerde değerlend�rmec� tasarımını 
yapar, ver�ler�n� toplar ve sunar. Süreçte yönet�c�lerle b�rl�kte çalışır. Program uygulanmadan daha tasarı aşamasındayken tartışma fırsatını sunması güçlü 
yönler�nden b�r�d�r. Sınırlı yönler� �se yönet�c�n�n fark edemed�ğ� kr�t�k durumların gözden kaçırılma tehl�kes�, değerlend�rmec�n�n yönet�c�yle uyuşmaması 
olarak �fade ed�leb�l�r.
• Uzman Odaklı Değerlend�rme: En esk� ve en çok kullanılan yaklaşımlarından b�r�d�r. Programın n�tel�ğ�ne o program konusundak� uzman ya da 
uzmanların karar vermes�ne odaklıdır. Örneğ�n eğ�t�m kurumlarında gerçekleşt�r�len akred�tasyon çalışmaları, proje değerlend�rme jür�ler� ya da hakem 
kurulları, programı yer�nde değerlend�ren uzmanların uygulamaları bu yaklaşıma örnek göster�leb�l�r. B�rçok alanda uygulanab�lmes�, ver�ml� olması güçlü 
yönler� arasında yer alır.
• Tüket�c� / Yararlanıcı Odaklı Değerlend�rme: Bu yaklaşım eğ�t�m programları, çalıştaylar, h�zmet �ç� eğ�t�mler, eğ�t�m materyaller� g�b� ürün ve h�zmetler 
hakkında b�lg� toplamakla yükümlü b�rey ya da bağımsız kuruluşlar tarafından gel�şt�r�len ve desteklenen b�r yaklaşımdır. Dolayısıyla gel�şt�r�lecek ürün ve 
h�zmetlerden yararlananların değerlend�rme poz�syonunda olmasına dayanır. Burada öncel�k ver�len değerlend�r�c�n�n beklent�s�d�r.
• Katılımcı Odaklı: Örneğ�n b�r programın değerlend�r�lmes�nde öğrenc�ler�n, öğretmenler�n, yönet�c�ler�n ve / veya a�leler�n katılması...



KAVRAMLAR VE KAVRAM ÖĞRETİMİ
Prof. Dr. Ahmet İlhan ŞEN

Kavram ned�r?
Kavram, Türk D�l Kurumuna göre “Nesneler�n veya olayların 
ortak özell�kler�n� kapsayan ve b�r ortak ad altında toplayan 
genel tasarım.” olarak �fade ed�lmekted�r.

Kavramların beş özell�ğ�nden bahsetmekted�r (Senemoğlu, 
2004):
Öğren�leb�l�rl�k: Kavramlar deney�mler sonucu doğuştan değ�l 
sonradan öğren�l�r.
Kullanılab�l�rl�k: İsteğe bağlı kullanılmak üzere kavramların 
farklı çeş�tte kullanım alanları vardır.
Açıklık: Kavramlar anlaşılab�l�rd�r ve kavramların anlamları 
üzer�nde ortak b�r f�k�r b�rl�ğ� bulunmalıdır.
Genell�k: Kavramlar h�yerarş�k olarak organ�ze ed�l�r ve 
genelden başlayarak daha özel hâle geçer.
Güçlülük: Kavram d�ğer kavramların anlaşılmasına yardımcı 
oluyorsa güçlüdür.
Gel�şt�rme Süreçler�
Kavram gel�şt�rme sürec�nde aşağıdak� yaklaşımlar öne 
çıkmaktadır (Yağbasan, Gülç�çek, 2003):
1. Genelleme: Nesneler�n, olayların ya da olguların var olan 
özell�kler�nden yola çıkarak b�r genel �lkeye ulaşma sürec�d�r.
2. Ayrım: Benzemeyen özell�kler�n vurgulanmasıdır.
3. Tümevarım: Genele ulaşma, çıkarım yapma sürec�d�r.
4. Tanımlama: Kavramların özell�kler�n� açıklamadır.
5. Tümdengel�m: Örneklerden yola çıkarak genel 
hâl�naçıklanma sürec�d�r.

Kavram Öğrenmede Öğrenme Kuram ve Yaklaşımları
B�l�şsel yaklaşımlar �çer�s�nde yer alan ve öğrenmey� 
şemalar �le �fade eden Jean P�aget; özümseme, 
uyumsama ve denges�zl�k süreçler�n� �fade etm�şt�r. Bu 
süreçlerde gelen b�lg�ler, var olan mevcut yapıya entegre 
ed�l�r ya da var olan b�l�şsel yapı yen� b�lg�lerle değ�ş�me 
uğrar. Gelen b�lg� mevcut yapıda b�r b�l�şsel çatışmaya 
neden olursa bu denges�zl�k bel�rl� b�r süre devam 
ett�kten sonra n�hayete erer.
Yapılandırmacı yaklaşımda Yapılandırmacı 
yaklaşımda öğrenme b�r b�lg� yığını şekl�nde değ�l, b�r 
örüntüdür. B�lg�n�n temel yapı taşları �nşa ed�lmekted�r. 
Bu öğrenme yaklaşımında b�rey�n buluş yoluyla örnekler 
üzer�nden b�r bütüne varmasını Bruner, yapmış olduğu 
çalışmalarda �fade etm�şt�r. Bu yaklaşımın ters�ne, 
tümdengel�m olarak b�l�nen ve anlamlı sunuş yoluyla 
öğrenmey� Dav�d Ausubel’�n araştırmalarında 
görmektey�z.
Kavram Yanılgıları

Kavram yanılgılarını bas�t hatalardan ayıran temel özell�k, kavram yanılgılarının uzunca 
b�r sürede b�rey�n z�hn�nde oluşması ve çoğu kez de buna bağlı olarak bu b�lg�ler�n 
değ�şt�r�lmes�n�n zor olmasıdır. Bas�t b�r hatayı kabullenmek ve bundan ger� dönmek daha 
kolay olurken kavram yanılgılarının değ�ş�m�ne öğrenc�ler d�renç göstermekted�r.
Kavram yanılgılarının çok çeş�tl� nedenler� vardır ve bunlardan bazıları şunlardır:

• Sınıf ve laboratuvarlarda ver�len eğ�t�m sürec�nce yanılgıların yeter�nce ele alınmaması,
• Analoj� g�b� öğret�m materyaller�n�n öğret�lmes� �stenen kavram yer�ne geçerek 
genellemeler�n yapılması,
• Öğret�m materyal� olarak ders k�taplarındak� eks�k �fadeler,
• Yazılı ve görsel medya
• Günlük hayatta kullanılan d�l.

Kavram öğret�m�nde ve kavram yanılgıları tesp�t�nde 
kullanılab�lecek araçlar

1. Kavram Har�taları
Kavramlar ve kavramlar arası �l�şk�ler� gösteren graf�ksel b�r 
görsel araçtır. Kavram har�taları hazırlanırken d�kkat ed�lecek 
bazı hususlar:

 Tek b�r akış d�yagramı şekl�nde hazırlanmamalıdır.
 Özel �s�mler kavram değ�ld�r, yazılmaz.
 Her kavram b�r defa kullanılmalıdır.
 Bell� b�r grup kavramlar renklend�r�leb�l�r. Ayırt ed�leb�l�rl�k 

sağlar.

2. Z�h�n Har�taları
Tony Buzan tarafından gel�şt�r�lm�şt�r. İlk olarak not alma
tekn�ğ� olarak ortaya çıkmıştır. Olayların, f�k�rler�n s�stemat�k
b�r şek�lde görselleşt�r�lmes�d�r

3. V-D�yagramları
1980’l� yıllarda D. Bob Gow�n ve arkadaşları tarafından 
gel�şt�r�lm�şt�r. Başlangıçtak� amacı özell�kle fen b�l�m� 
alanında laboratuvar araştırmalarının daha etk�l� olması 
�ç�nd�r. Hazırlanan raporlar da öğrenc�ler�n teor�k b�lg�ler �le 
uygulamalar arasında bağlantı kurmalarına 
yardımcıolmaktadır.

4. Kavram Kar�katürler�
 Günlük hayattan b�l�msel b�r olayı konu alır.
 İnsan ya da hayvan kar�katürü şekl�nde karakterler 

göster�l�r ve bu karakterler �s�mlend�r�lmel�d�r.
 Karakterler olayı tartışır veya d�yalog hâl�nde olur.
 Karakterler�n f�k�rler� konuşma baloncuklarında ayrı ayrı ve 

sırasıyla ver�lmed�ler.
 Karakterler�n görüşler� kısa, öz ve anlaşılır �fade ed�lmel�d�r.
 Öğret�m kademes� �le �lg�l� yaygın kavram yanılgılarını 

�çeren konuşma d�yaloglarından b�r�s� b�l�msel olarak doğru, 
d�ğerler� �se geçm�ş deney�m ve sezg�lerden ortaya çıkan 
kavram yanılgısı düşünceler�n� özell�kle tems�l eder.

 Kar�katürler d�kkat çek�c� tasarlanmalıdır.
 Tüm alternat�f f�k�rler akla uygun ve eş�t statüde olmalıdır.
 Poster formatında kullanılacaksa öğrenc�ler�n tamamının 

göreb�leceğ� şek�lde ve okunaklı olmalıdır.



A K R A N  Ö Ğ R E T İ M İ
P R O F .  D R .  A H M E T  İ L H A N  Ş E N

Akran Öğret�m�
Öğrenc�ler�n pas�f b�r d�nley�c� olmasının ötes�nde, akt�f olarak öğrenme sürec�ne katılımını sağlayan akt�f öğrenme 
yaklaşımlarından b�r�s� olan akran öğret�m�, her branşta uygulanab�l�r b�r yöntemd�r. Öğrenc�y� merkeze alan, onun �ht�yaçlarını 
göz önünde bulunduran, b�r eğ�tmen�n rehberl�ğ�n�n yanı sıra kend� yaş grubundan, b�rb�r�ler�n� çok daha �y� anlayan 
“akran”larının desteğ�nde olan b�r süreçt�r. Akranlar arasındak� öğrenme sürec�ndek� öğrenen-öğreten rol değ�ş�m�, öğrenme 
sürec�n� destekley�c� n�tel�kted�r.
Ps�koloj�den müz�ğe, b�lg�sayar b�l�m�nden f�z�ğe kadar b�rçok alanda akran öğret�m� yöntem� kullanılmaktadır. Bu bölümde ele 
alınacak akran öğret�m� yaklaşımı Er�c Mazur’un Harvard Ün�vers�tes�ndek� uygulamalarının ürünler�ndend�r. Mazur’un çıkış 
noktası, öğrenc�ler�n sayısal ver�lerle herhang� b�r konudak� problemler� çözerken �ş�n der�nlemes�ne kavramsal anlamının 
anlaşılmadığına yönel�k bulgularıdır.

Akran Öğret�m�n�n Adımları

ÖNEMLİ !
Öğretmen hızlıca, ger� dönüşlere göre sınıfın sorulan soruya 
verd�ğ� yanıtları değerlend�r�r. Bu değerlend�rmede, eğer 
tüm sınıf tarafından ver�len
• Doğru cevap yüzdes� çok küçük �se (%30 altı) yavaşlanır 
ve konuya ger� dönülerek anlatım detaylandırılır.
• Doğru cevap yüzdes� yaklaşık %30-70 arasında olursa bu, 
akran tartışması �ç�n �deald�r ve yukarıda ver�len akış 
şeması aynen uygulanır.
• Doğru cevap sınıfın büyük b�r kısmı tarafından ver�lm�ş �se 
(%70 üstü) cevap kısaca açıklanır ve d�ğer b�r soru veya 
konuya geç�ş yapılır (Mazur 1997).

Doğru cevap yüzdes� yaklaşık %30-70 arasında �se akış 
şemasında olduğu g�b� gruplar �çer�s�nde tartışma ortamı 
oluşturulur ve akranların b�rb�rler�n� �kna etmes� sağlanır. 
Daha sonra öğrenc�ler aynı soruyu b�reysel olarak tekrar 
yanıtlar. Böylece �k�nc� tur sağlanmış olur. B�r öncek� turda 
olduğu g�b� öğretmen yen�den yanıtları gözden geç�r�r ve 
gelen doğru cevap yüzdes�ne göre sürece devam ed�l�r.

Akran öğret�m� yöntem�n�n uygulanmasındak� en 
öneml� aşamalardan b�r�s� kavram sorusudur. Kavram 
sorusunun bazı özell�kler� Mazur (1997) tarafından 
aşağıdak� şek�lde sıralanmıştır:
• Sadece sayıların kullanılıp çözüme ulaşıldığı b�r soru 
olmamalıdır.
• Soru çoktan seçmel� ve yeterl� sayıda seçenek 
�çermel�d�r.
• Soru öğrenc�n�n anlayacağı d�lde açık ve net 
olmalıdır.
• Soru ne çok zor ne de çok kolay olmalıdır.
• Soru tek b�r kavram üzer�nde olmalıdır.

Akran öğret�m�n�n uygulanmasındak� tekn�k unsurlardan 
en fazla d�kkat çeken durum, öğrenc�lerden gelen 
yanıtların alınması olayıdır. En fazla kullanılan 
yöntemler aşağıda sıralanmıştır:
1. El kaldırma: En kolay ve kısa sürede b�r şek�lde öğrenc� 
yanıtlarını alıp değerlend�rme yapılab�lecek yöntemd�r. 
İşaret d�l� alfabes� unsurları kullanılab�l�r.
2. Flaş kartlar: Öğrenc�lere farklı renk ve formlarda A, B, 
C g�b� kartlar önceden dağıtılarak yapılab�l�r.
3. Taramaformları: Büyük gruplarda terc�h ed�leb�l�r.
4. Cl�ckers: Teknoloj�k b�r uygulamadır. Bunun �ç�n ayrıca 
b�r uygulama aparatı gerek�r. Derste tahta veya 
herhang� b�r perdeye doğrudan cevap oranları 
yansıtılab�l�r.
5. Çevr�m �ç� yanıt s�stemler�: Günümüz web 2.0 araçları 
yardımıyla rahat b�r şek�lde kullanılab�l�r.
Akran Öğret�m�n�n Avantaj ve Sınırlılıkları
Uygulamadak� bazı aşamalarda teknoloj�k uygulamaların 
terc�h ed�lmes� b�r taraftan öğrenc�n�n �lg�s�n�, sürece 
katılımını olumlu yönde etk�leyeb�leceğ� g�b� bazı 
öğretmenler �ç�n zahmetl� ve mal�yetl� görüneb�l�r.



OKUL DIŞI ÖĞRENME
Prof. Dr. Ahmet İlhan ŞEN

Okul dışı öğrenme, başka b�r �fadeyle �nformal 
ortamlarda formal öğrenme faal�yetler�n�n yürütülmes�d�r. 
Yapılan çalışmalar, okul dışı ortamlarında yapılan 
etk�nl�kler�n öğrenc�ler�n b�l�şsel, duyuşsal ve ps�komotor 
yönden gel�ş�m�ne katkı sağladığını ve öğrenc�ler�n 
mot�vasyonlarında, tutumlarında ve akadem�k 
başarılarında da olumlu yönde değ�ş�kl�ğe neden 
olduğunu �fade etmekted�r.
Öğret�m�n her kademes�nde beklenen, sınıf �ç� ve okul dışı 
öğrenme ortamlarının b�r arada kullanılması ve bu sayede 
öğrenmen�n zeng�nleşt�r�lmes�d�r. Okul dışı öğrenme 
etk�nl�kler� hazırlanırken �çer�k-yöntem-ortam �l�şk�s�ne 
d�kkat etmek gerek�r.

Şek�l 1. Okul dışı öğrenmede �çer�k-yöntem-ortam �l�şk�s�

Ne öğre
tile

cek?

Nerede Öğretile
cek?

Okul dışı öğrenme sürec�n� nasıl organ�ze etmel�y�z?
1. Etk�nl�k Önces� Hazırlıklar
Etk�nl�kler�n uygulanması b�r hazırlık gerekt�r�r. Dolayısıyla okul 
dışı ortama g�tmeden önce, gerek su, �aşe g�b� organ�zasyon 
boyutunda gerekse de öğrenc�ler�n tek tek m�, grupla mı 
çalışacağı g�b� akadem�k ön hazırlıklar yapılmalıdır. Etk�nl�k 
uygulamada d�kkat ed�lmes� gereken bazı hususlar aşağıda 
sıralanmıştır:
• Etk�nl�k planının hazırlanması: zaman, akış planının 
planlanması
• Okul yönet�m� ve a�lelerden �z�nler�n alınması
• G�d�ş-dönüş ulaşımının planlanması
• G�d�lecek ortamdak� �let�ş�m kurulacak k�ş�n�n bel�rlenmes�: 
�z�n, uygulamanın yapılmasının organ�zasyonu, ortamdak� 
materyaller�n tesp�t�
• Öğrenc�ler�n b�lg�lend�r�lmes�: g�d�lecek ortam, kurallar, 
güvenl�k
• Vel�ler�n b�lg�lend�r�lmes�
• Öğrenc�ler�n çalışma programının bel�rlenmes�: çalışma 
kâğıtları, fotoğraf çekme vs.
• Öğrenc�ler�n gereks�n�mler�n�n d�kkate alınması: su, �aşe, 
tuvalet, engell� öğrenc�ler
2. Etk�nl�ğ�n Uygulanması
Etk�nl�klere gerekl� hazırlıklar yapıldıktan sonra artık sahada 
uygulama aşamasına geç�leb�l�r. Bu uygulamalarda aşağıdak� 
bazı öneml� noktalara d�kkat ed�lmel�d�r:
• Etk�nl�k önces� öğrenc�ler organ�zasyon kuralları hakkında 
b�lg�lend�r�lmel�d�r.
• Gruplar hâl�nde çalışılacaksa bunlar bel�rlenmel�d�r.
• Etk�nl�ğ�n bel�rl� anlarında öğrenc�ler�n çalışma kâğıtlarını 
doldurmaları �ç�n onlara zaman ver�lmel�d�r.
• Öğrenc�lere ortamı gezeb�lecekler� serbest zaman 
ver�lmel�d�r.
3. Etk�nl�k Sonrası Değerlend�rme
Okul dışı ortamlarda yapılan faal�yetler�n de sınıf �ç�nde olduğu 
g�b� etk�nl�k sonrasında değerlend�r�lmes� gerekmekted�r. Bu 
değerlend�rmeler �llak� not verme amaçlı olmamalıdır. 
B�ç�mlend�r�c� değerlend�rme anlamında, kazanımların ne 
ölçüde öğren�ld�ğ� yoklanmalıdır. Ayrıca dersler�n uygulanma 
b�ç�mler� de öğrenc�ler tarafından değerlend�r�leb�l�r. Böylece 
etk�nl�ğ�n b�r sonrak� seferde daha etk�l� uygulaması �ç�n 
dönütler sağlanmış olur. Aşağıda okul dışı öğrenme faal�yetler� 
sonrasında kullanılab�lecek bazı ölçme-değerlend�rme araçları 
sunulmuştur:
1. Kavram har�taları
2. Z�h�n har�taları
3. Etk�nl�k sonrası değerlend�rme
3. Met�n çözümlemes�
4. Bulmacalar
5. Gazete/poster/broşür hazırlama
6. Fotoğraf serg�s�
7. Kompoz�syon/mektup yazma



EĞİTİMDE ETKİLİ GERİ BİLDİRİM Prof. Dr. Oktay Cem ADIGÜZEL
Eğ�t�m amaçlarının gerçekleşt�r�lmes�nde; öz saygı , tutum, öz güven, öğrenme özerkl�ğ� , öğrenme sorumluluğu g�b� özell�kler, 
öğrenc�ler� öğrenme sürec�nde etken ve akt�f kılarak öğrenc�ler�n öğrenmeye yönel�k tutumlarını ve mot�vasyonlarını olumlu yönde 
etk�lemekted�r.
Öğrenme özell�kler�n�n oluşmasında kalıtsal ve bağlamsal özell�kler ön plandadır. Kalıtsal olarak m�ras alınan özell�kler, anneler�n 
ham�lel�k dönemler�ndek� yaşantılar ve doğum sonrası sosyal ve kültürel bağlam, çocukların öğrenme özell�kler�n�n şek�llenmes�nde 
öneml� farklılıklar oluşturur. Bu unsurlar aynı evde büyüyen kardeşler arasında dah� b�reysel öğrenme farklılıklarına neden olab�l�r.
Türk�ye’de gel�r dağılımındak� eş�ts�zl�kler, öğrenme güçlüğü yaşayan b�reyler, özel gereks�n�ml� b�reyler eğ�t�m ortamlarındak� 
çeş�tl�l�ğ�n temel kaynaklarını oluşturmaktadır.
Türk�ye, İran, Irak, Afgan�stan, Pak�stan g�b� ülkelerden düzenl�/düzens�z çok sayıda göç alırken 2011’de Sur�ye’de çıkan çatışmalar 
yoğun k�tlesel b�r göç akımı başlatarak Türk�ye’ye yönel�k dış göç nüfusunun daha da artmasına yol açmıştır (Adıgüzel, & Aslım 
Yet�ş, 2022). Türk�ye’ye göç eden nüfusun yarıya yakınının 0-18 yaş arasında bulunan çocuklardan oluşması, sınıflardak� çeş�tl�l�ğ� 
artırmıştır. Bu durum öğrenc�ler�n b�l�şsel özell�kler�n�n yanı sıra onların �lg�, tutum, mot�vasyon, benl�k algısı ve öz güven g�b� 
duyuşsal özell�kler�n� de daha öneml� hâle get�rm�şt�r.
Öğrenme sürec�n�n bel�rley�c� unsurları aşağıda özetlenm�şt�r:
H�çb�r şey �stek olmadan gerçekleşmez.        Çocuklar korku ve baskıyla değ�l kend� çabalarıyla daha etk�l� öğren�rler.
Öğrenmen�n en öneml� �t�c� gücü meraktır.         Merakın azalması �le b�rl�kte öğrenme çabası da azalır.
Öğret�m, öğrenc�ler�n b�reysel öğrenme özell�kler� doğrultusunda farklılaştırılmalı ve zeng�nleşt�r�lmel�d�r.
Öğretmenler�n�n en öneml� görev�, çocuklara öğrenmey� sevd�rmek, onların öğrenme çabalarını desteklemek ve öğrenme 
kararlılıklarını sürdürmeler�ne yardımcı olmaktır.
En gen�ş tabanlı öğrenmeler, yaparak ve yaşayarak ulaşılan öğrenmelerd�r. Öğretmenler, demokrat�k b�r sınıf ortamında 
öğrenc�ler� pas�f alıcı olmaktan kurtaran yöntemlere öncel�k vermel�d�rler. 
Çocukların öz güven� desteklenmel�d�r. Öz güven okul ekos�stem�ndek� tüm paydaşların o b�reye da�r �zlen�mler�n�n b�r toplamıdır.
Öğrenme b�rey�n kend� z�h�n şemalarını oluşturması, mevcut şemalarını güncellemes�, dış uyarıcılardan gelen b�lg�y� 
anlamlandırması �le gerçekleş�r. Hatalar öğrenme sürec�n�n öneml� deney�mler�d�r. Ger� b�ld�r�mler�n öğrenme sürec�nde b�rey�n 
b�l�şsel ve duyuşsal özell�kler� üzer�nde olumlu etk�ler� vardır. Ger� b�ld�r�m kapsamında öğrenc�n�n öğrenme süreçler�ne akt�f 
olarak katılımının teşv�k ed�lmes�n�n yanı sıra katılımın n�tel�ğ� de değerlend�r�lmel�d�r.

II. Etk�l� Ger� B�ld�r�m
Öğrenme sürec�nde öğrenc�ler�n �puçları �le desteklenmeler�, sürece katılım durumlarının artırılması, öğrenc�lere düzeltme 
yoluyla ger� b�ld�r�mler ver�lmes�; öğrenmen�n n�tel�ğ�ne ve hızına olumlu katkılar sağlamaktadır. Duyuşsal özell�kler �le b�l�şsel 
becer�ler öğrenme sürec� �çer�s�nde karşılıklı etk�leş�m �çer�s�nded�r. Öğrenc� duyuşsal özell�kler� arasında akadem�k başarıyı 
etk�leyen en öneml� özell�klerden b�r� b�rey�n akadem�k öz güven�d�r.
Akadem�k öz güven, b�r anlamda kend� öğrenme kapas�tes� �le �lg�l� b�rey�n kend�ne yönel�k algısı olarak tanımlanab�l�r.
Ger� b�ld�r�mler, yapıcı/düzelt�c�/negat�f veya güçlend�r�c�/poz�t�f olmak üzere farklılaşab�l�rler. Yapıcı ve güçlend�r�c� ger� 
b�ld�r�mler öğrenme üzer�nde öneml� b�r etk�ye sah�pt�r. Ger� b�ld�r�mler sadece öğrenc�n�n öğrenme-öğretme sürec�ne 
katılımını desteklemek ve öğrenc�y� ödüllend�rmek �ç�n değ�l aynı zamanda katılımın n�tel�ğ�ne �l�şk�n unsurları da �çermel�d�r. 
Performanstan bağımsız olarak sadece katılımı destekleyen ger� b�ld�r�m sürec�, öğrenme n�tel�ğ� üzer�nde olumsuz b�r etk� 
oluşturab�l�r.
Öğret�m sürec�nde sürekl� poz�t�f ger� b�ld�r�m vermek mümkün olmadığından negat�f ger� b�ld�r�mler�n olumlu jest ve m�m�kler 
�le desteklenmes� sağlanmalıdır. Duyguların aktarılmasında söz ötes� davranışların önem� göz önüne alındığında negat�f ger� 
b�ld�r�me olumlu jest ve m�m�kler�n eşl�k etmes�, öğrenc�n�n yapmış olduğu hatalara karşı daha duyarlı olmasını sağlayarak 
öğrenmeye karşı olumsuz tutum ve davranışların gel�şt�rmeler�n� engelleyeb�l�r.
Ger� b�ld�r�mler �çer�k açısından sınırlı veya ayrıntılı olarak gerçekleşeb�l�r. Sınırlı ver�len ger� b�ld�r�mler�n öğrenme üzer�ndek� 
olumlu etk�s� de oldukça sınırlıdır (doğru, yanlış, eks�k vb.). 
Zamanlama açısından ger� b�ld�r�mler anlık olab�leceğ� g�b� gec�km�ş olarak da ver�leb�l�r. Anlık ger� b�ld�r�mler genell�kle sınıf 
ortamlarında ve eş zamanlı gerçekleşt�r�len uzaktan eğ�t�m ortamlarında ver�leb�l�r.
Gec�km�ş ger� b�ld�r�mlere �se öğrenc� ödevler�ne, projeler�ne, çalışma kâğıtlarına ver�len dönüt ve düzeltmeler örnek olarak 
ver�leb�l�r.
Özetlenecek olursa ger� b�ld�r�mler:
• Ayrıntılı olarak sunulmalıdır. • K�ş�ye değ�l, ürüne yönel�k olmalıdır. • Açık ve anlaşılır olmalıdır. • Süreç odaklı ve b�ç�mlend�r�c� 
olmalıdır. • B�l�şsel, üstb�l�şsel ve duyuşsal özell�kler� �çermel�d�r. • İlerlemey� ve farkı göstermel�d�r. • Sözlü ve yazılı olmalıdır.     
• Poz�t�f unsurları �çermel�d�r. • Poz�t�f jest ve m�m�kler ger� b�ld�r�me eşl�k etmel�d�r. • Doğrudan yanıta değ�l, düşündürmeye 
yönelmel�d�r. • Sadece eks�kl�klere ve yanlışlara yönelmemel�d�r, aynı zamanda düzeltme de �çermel�d�r.
Etk�l� Ger� B�ld�r�m Sürec�nde Web 2.0 Araçları
Bunlar arasında Kahoot, Format�ve, Socrat�ve, Edmodo, Act�vely, Google dr�ve, Edpuzzle, Playpos�te, Pl�cker g�b� uygulamaları 
sayab�l�r�z. Bu uygulamalar farklı türlerde ger� b�ld�r�m düzenlemeler�ne �mkân sağlamaktadır.
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Öğrenmeye �l�şk�n b�rçok tanım yapılsa da öğrenme kavramı 
farklı b�leşenler çerçeves�nde ele alınsa da öğrenme 
kavramının temel özell�kler� olarak tüm tanımlamaların 
ışığında şunları bel�rteb�l�r�z:
1. Öğrenme �le b�rey�n davranışlarında b�r değ�şme meydana 
gel�r.
2. Öğrenme �le b�rey�n davranışında meydana gelen değ�şme 
kalıcı ve uzun sürel�d�r.
3. Öğrenme, b�rey�n öğrenme sürec�ne akt�f katılımı �le 
gerçekleş�r. Öğrenme, b�rey�n öğrenme sürec�nde yaşantı, 
deney�m kazanması sonucunda oluşur.
4. B�reyde öğrenme gerçekleşt�ğ�nde öğren�len b�lg�ler�n başka 
durumlara aktarılması ya da başka durumlarda transfer 
ed�lerek kullanılması mümkündür.
5. B�rey�n öğrenme �le ortaya koyduğu davranış değ�ş�kl�kler�n�n 
geç�c� olarak meydana gelm�ş yorgunluk, hastalık, �laç kullanma
g�b� etkenlere bağlı olmaması gerek�r.
6. Öğrenme �le ortaya konan davranışın sadece büyüme 
sonucunda oluşmaması gerek�r.

Öğrenme Ned�r?: B�rey�n davranışında ya da b�rey�n b�r 
davranışı gösterme yeterl�l�ğ�nde yaşantısı yoluyla meydana 
gelen kalıcı �zl� değ�ş�md�r.
Bu tanımı �nceled�ğ�m�zde b�rey�n davranışında ya da b�rey�n 
b�r davranışı gösterme yeterl�l�ğ�nde �fadeler� �le b�rey�n 
NEYİ? değ�şt�rmes� gerek�yor sorusuna, yaşantısı yoluyla �fades� 
�le NASIL? sorusuna cevap alırken kalıcı �zl� �fades� �le bu 
değ�ş�m�n ÖLÇÜTÜ hakkında vurgu karşımıza çıkmaktadır.

Refleks Ned�r?
Refleks, b�rey�n doğuştan get�rm�ş olduğu b�r uyarıcıya karşı 
bell� ve bas�t b�r davranış gösterme eğ�l�m� olarak tanımlanır. 
Aynı zamanda b�r uyarıcıya karşı göster�len oldukça hızlı ve 
tutarlı tepk� olarak da �fade ed�leb�l�r.

Refleksler b�l�nçl� tepk�ler değ�ld�r ve hayat� öneme sah�pt�r. 
Ateşe değen el�m�z� hemen ger� çekmem�z g�b�

Refleks�n özell�kler� �ncelend�ğ�nde;
1. Doğuştan get�r�lm�şt�r.
2. Bell� b�r uyarıcısı vardır.
3. Bell� b�r davranıştır.
4. Bas�t b�r davranıştır.
5. Organ�zmanın b�yoloj�k donanımında yer alır.

İçgüdü Ned�r?
İçgüdü; doğuştan get�r�len, türe özgü karmaşık ve öğren�lmem�ş 
olan, k�ş�l�ğ�n gel�ş�m�nde rol oynayan temel ps�koloj�k b�r 
güçtür. Gündel�k yaşamda �çgüdü b�rey�n �ç�nden geld�ğ� g�b� 
davrandığında ortaya koyduğu ve b�l�nçl� olarak yapmadığı 
davranışlardır.

İnsanlarda �çgüdü yoktur yalnız �çgüdüye uygun şek�lde 
göster�len davranışlar vardır ve bunlara da “�çgüdüsel 
davranışlar” den�r. En b�lenen örneğ� annel�k �çgüdüsünün 
olduğu yönündek� düşüncelerd�r. Annel�k b�r �çgüdü değ�l, 
�çgüdüsel davranıştır; “prolakt�n” hormonunun etk�s�yle ortaya 
çıkan b�r davranıştır. Aynı hormon erkeklere enjekte ed�ld�ğ�nde 
erkeğ�n de anne g�b� davranışlar göstermeye başladığı 
araştırmalarca kanıtlanmıştır. 
İçgüdüsel davranış, “B�r türün gel�ş�msel ve çevresel koşullarda, 
bell� uyarıcılar karşısında bell� b�r davranış yapısı serg�lemeye 
yönel�k tek b�ç�ml�, kalıtsal, otomat�k eğ�l�m�.” olarak 
tanımlanmaktadır. Tanım �ncelend�ğ�nde b�r davranışın �çgüdü 
sayılab�lmes� �ç�n;

1. Doğuştan gelmes�,
2. B�r türün tüm üyeler�nde bulunması,
3. Başka türlerde aynı b�ç�mde bulunmaması,
4. Karmaşık b�r davranış örüntüsü olması,
5. Bell� b�r b�yoloj�k gereks�n�m �le ortaya çıkmamış olması 
gerekmekted�r.

B�rey�n yaşantılarından bağımsız şek�lde ortaya çıkan 
davranışları ancak refleks�f ve �çgüdüsel davranışlar olarak 
n�telend�reb�l�r�z. Bu nedenle b�reyler�n refleks�f ve �çgüdüsel 
olarak n�telend�r�len davranış örüntüler�, öğrenme ürünü olarak 
kabul ed�lmemekted�r. 

Ö Ğ R E N M E ,  Ö Ğ R E T İ M  V E  E Ğ İ T İ M D E  
G Ü N C E L  Y A K L A Ş I M L A R
D O Ç .  D R .  D E R Y A  G İ R G İ N Davranış

Davranış �fades� davranışçı kuramlar temel�nde organ�zmanın 
gözleneb�len her türlü etk�nl�ğ�d�r. B�l�şsel kuramcılara göre �se 
organ�zmanın gözleneb�len ya da gözlenemeyen açık ya da örtük 
etk�nl�kler�n�n tümünü kapsayan b�r süreçt�r. Öğrenme tanımında 
yer alan davranış �fades�, organ�zmanın gözleneb�len tepk�ler�n�; 
b�r davranışı gösterme yeterl�l�kler� �se öğrenme stratej�ler�, 
düşünme b�ç�mler�, tutumları, değerler� kapsar.

Öğren�len bütün davranışlar performansa dökülemeyeb�l�r. Ayrıca 
öğren�len b�r davranış sonradan ortadan kalkab�l�r yan� söneb�l�r. 
Davranışları genel olarak üç grupta toplamak mümkündür:
A) Doğuştan Gelen Davranışlar: İçgüdüsel ve refleks�f 
davranışlardan oluşur. Bu davranışlarımızı öğrenme yoluyla 
değ�şt�remey�z. Örneğ�n kalp kasımızın çalışma davranışını 
öğrenme yoluyla değ�şt�remey�z. Y�ne göz bebeğ�n�n fazla ışıkta 
küçülmes� ve az ışıkta büyümes� refleks�f b�r davranıştır ve bunu 
öğrenme yoluyla değ�şt�remey�z.
B) Geç�c� Davranışlar: Alkol, �laç yorgunluk, hastalık g�b� etkenlerle 
ortaya çıkan; bu etk�ler ortadan kalkınca b�r daha görülmeyen 
geç�c� davranışlardır. Örneğ�n b�r çocuğun yüksek ateş� olduğunda 
gösterd�ğ� davranışlar veya alkollü b�rey�n alkolün etk�s�yle yaptığı 
konuşmalar g�b�.
C) Sonradan Kazanılan Davranışlar ya da Öğrenme Ürünü Olan 
Davranışlar: Doğuştan get�r�lmeyen, öğrenme yoluyla ed�n�len, 
sonradan kazanılan davranışlardan oluşur. Örneğ�n parmak 
kaldırdığında öğretmen�n kend�s�ne söz verd�ğ�n� gören öğrenc�, 
başka b�r zaman da söz almak �sted�ğ�nde parmak kaldıracaktır. 
Ağladığında �sted�ğ�n� elde eden b�r çocuk �se başka b�r zaman da 
b�r şey �sted�ğ�nde tekrar ağlama davranışı gösterecekt�r. 
Öğrenme ürünü olan davranışlar hemen uygulanab�l�r ya da daha 
sonra gerekt�ğ�nde uygulamak �ç�n saklanab�l�r. Öğrenme ürünü 
olan davranışlar �stend�k ve �stend�k olmayan davranışlar olarak 
n�telend�r�leb�l�r.
Öğretme: B�rey�n öğrenmes�ne yardım/destek/rehberl�k yapma 
�ş�. Öğrenmeye yardım, b�lg� aktarımı değ�ld�r. B�lg�ler�n 
aktarılamamasıdır. Davranışı modelleme, kaynak sağlama, hang� 
sıra �le nasıl öğren�leceğ�n� gösterme, dönüt verme; heps� 
öğretme davranışıdır.
Öğret�m: Planlı/amaçlı öğretme çabası/etk�nl�kler�ne “öğret�m” 
�sm� ver�l�r. Okul öğrenmeler� söz konusu olduğunda öğret�m 
etk�nl�kler�, öğret�m programları doğrultusunda hazırlanır.
Öğret�m programları: Öğrenc�lere kazandırılacak özell�klere 
ulaşmak �ç�n planlanan etk�nl�kler� �çeren yazılı dokümanlara 
verd�ğ�m�z �s�md�r.
Öğrenme İç�n Temel İlkeler
1. Öğrenme hedefe yönel�kt�r.
2. Öğrenme ön b�lg� �le yen� b�lg� arasında bağ kurmaktır.
3. Öğrenme b�lg�n�n örgütlenmes�d�r.
4. Öğrenme doğrusal olmayan fazlar hâl�nde gerçekleş�r.
5. Öğrenme gel�ş�mden etk�len�r.
6. Öğrenme stratej�kt�r. 
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Öğrenme stratej�ler�; öğrenc�ler�n yen� b�lg� ve becer�ler� almak, 
anlamlandırmak, saklamak, gerekt�ğ�nde hatırlamak �ç�n kullandıkları 
amaçlı eylem ve düşüncelerd�r. Öğrenme stratej�ler�n� farklı şek�llerde 
sınıflayab�l�r�z. 
Bunlar:
A) B�l�şsel stratej�ler: Akadem�k �ş� tamamlamak amacıyla kullanılan 
stratej�ler (örneğ�n soru çözme, altını ç�zme, özet yazma).
B) Üstb�l�ş stratej�ler: Öğrenmey� planlama, �zleme ve kontrol amacıyla 
kullanılan stratej�ler (örneğ�n nasıl öğreneb�leceğ�n� düşünme, öğren�p 
öğrenmed�ğ�n� kontrol).
C) Sosyal ve duyuşsal stratej�ler: Başkalarıyla etk�leş�m� gerekt�ren ya 
da b�rey�n duyuşsal durumunu etk�lemeye yönelm�ş stratej�ler (örneğ�n 
kend�n� ödüllend�rme, kend�s� �ç�n önem�n� düşünme, arkadaşına sorma). 
Öğrenme stratej�ler�n�n önem� ve değer� gün geçt�kçe daha �y� 
anlaşılmaktadır. Çünkü öğrenc� artık pas�f alıcı değ�l, akt�f �şleyen 
olarak kabul ed�lmekted�r. Ayrıca b�lg� çağında b�lg�ler�n güncell�ğ� çok 
kısa sürede ortadan kalkmaktadır. Sürekl� öğrenme �ht�yacı vardır. 
Ayrıca öğrenme stratej�ler�n� �y� kullanan öğrenc�ler�n daha başarılı, 
daha güdülü olduğu b�l�nmekted�r.

ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Öğrenmey� Dolaylı Etk�leyen Faktörler
Öğrenmey� dolaylı etk�leyen faktörler, öğreten (öğretmen) ve öğrenme 
ortamıdır.

Öğrenmey� Doğrudan Etk�leyen Faktörler
Öğrenmey� doğrudan etk�leyen faktörler �se 3 gruba ayrılarak 
�nceleneb�l�r:
1. Öğrenmey� etk�leyen öğrenenden kaynaklı faktörler
2. Öğrenmey� etk�leyen öğrenme malzemes�nden kaynaklı faktörler
3. Öğrenmey� etk�leyen öğrenme yöntem�nden kaynaklı faktörler
1.Öğrenmey� Etk�leyen Öğrenenden Kaynaklı Faktörler:

A) Türe Özgü Hazır Oluş: Organ�zmanın b�r davranışı göstereb�lmes� 
�ç�n b�yoloj�k donanımının yan� genet�k donanımının uygun olması 
gerek�r.

B) Olgunlaşma: Vücut organlarının kend�nden beklenen fonks�yonları 
yer�ne get�reb�lecek düzeye gelmes�d�r.

Olgunlaşma, öğrenmeyle kazanılacak davranışların ön koşuludur. 
Olgunlaşma aynı zamanda yaş ve zekâ �le �l�şk�l�d�r.

1. Yaş: Yaşla b�rl�kte öğrenme düzey�nde farklılıklar ortaya çıkar. İy� b�r 
öğrenmen�n olab�lmes� �ç�n organ�zmanın davranışı öğreneb�leceğ� 
yaşa gelmes� gerek�r.
2. Zekâ: Zekâ; yen� b�r b�lg�y� öğreneb�lmek, karşılaşılan problemler� 
çözeb�lmek, olaylar ve konularla �lg�l� akıl yürüteb�lmek, gözle 
görünmeyen konular hakkında düşüneb�lmek g�b� becer�ler� kapsar.

C) Genel Uyarılmışlık Hâl� ve Kaygı:
1. Genel Uyarılmışlık Hâl�: B�rey�n dışarıdan gelen uyarıcıları alma 
dereces�d�r. B�r öğrenmen�n olab�lmes� �ç�n b�rey�n uygun uyarılmışlık 
düzey�ne gelmes� gerekl�d�r. İy� b�r öğrenme �ç�n orta düzeyde b�r 
uyarılmışlık hâl� gerekmekted�r.

2. Kaygı: Kaygı, neden� bell� olmayan korku ya da sürekl� kötü b�r şey 
olacağına da�r h�ss�n baskın olduğu ps�koloj�k durum olarak tanımlanır. 
Orta düzeyde b�r kaygı duymak öğrenmey� kolaylaştırmaktadır.

D) Esk� Yaşantıların Aktarılması: Öğrenmen�n gerçekleşmes�nde, yen� 
b�r b�lg�n�n ya da yen� b�r becer�n�n öğren�lmes�, büyük oranda 
öğren�lecek bu yen� b�lg� veya becer�yle �lg�l� olan ön (esk�) yaşantılara 
bağlıdır.
1. Olumlu Aktarma: B�s�klet kullanmayı b�len b�r�n�n motos�klet 
kullanmayı kolay öğrenmes�, araba kullanmayı b�len b�r b�rey�n yen� 
aldığı başka b�r marka arabayı kullanab�lmes� g�b�.
2. Olumsuz Aktarma: İk� parmak dakt�lo kullanan b�rey�n 10 parmak 
dakt�lo kullanırken zorlanması, Q klavye kullanan b�rey�n F klavyey� 
öğrenmede zorlanması g�b�.
Ket Vurma: İler�ye ket vurma, öğren�lm�ş �k� malzemeden daha önce 
öğren�len�n daha sonra (daha yen� olan) öğren�lm�ş olanı hatırlamayı 
engellemes� ya da bozmasıdır. Örneğ�n b�rey�n yen� aldığı bankamat�k
kartının ş�fres�n� esk� bankamat�k kartının ş�fres�yle karıştırması ya da 
cep telefon numarasını değ�şt�ren b�r�n�n numarası sorulduğunda esk� 
numarasını söylemes� g�b�. Ger�ye ket vurma, yen� öğren�lm�ş olan b�r 
malzemen�n önceden (esk�) öğren�lm�ş olan b�r malzemen�n 
hatırlanmasını engellemes� veya bozmasıdır. Örneğ�n Almanca b�len b�r 
k�ş�n�n İng�l�zce öğrenmeye başladıktan sonra Almanca kel�meler�n 
anlamını unutması g�b�

Ö N E M L İ  N O T

UYARI
Bunlara ek olarak Solomon ve Perk�ns (1989) alt düzey ve üst 
düzey aktarım (transferans) kavramlarından söz etmekted�r. Alt 
düzey transferans, spontane (kend�l�ğ�nden) veya otomat�k 
olarak gel�şm�ş ve �y�ce yerleşm�ş becer�ler� anlatır. B�r arabayı 
kullanmayı öğrenen k�ş�n�n d�ğer arabaları da kullanab�lmes�; b�r 
k�ş�n�n farklı d�ş fırçaları �le d�ş�n� fırçalayab�lmes�, b�r matemat�k 
problem�n� okulda ve evde çözeb�lmes� g�b�. Üst düzey 
transferans, soyut ve z�h�nseld�r: “B�r durumda b�l�nçl� b�r 
soyutlama model� oluşturmayı ve bu sayede d�ğer durumlarla 
bağlantı kurmayı �çer�r.” Öğrenc�ler b�r kuralı, �lkey�, �lk örneğ�, 
şemayı vb. öğrend�kler�nde ve bu öğrend�kler�n� daha genel b�r 
şek�lde kullandıklarında oluşur. 
E) Güdü (Mot�vasyon): İstekler�, arzuları, gereks�n�mler�, dürtüler� 
ve �lg�ler� kapsayan genel b�r �faded�r. Güdüler, organ�zmayı 
uyarır ve harekete geç�r�rken organ�zmayı bel�rl� b�r amaca 
doğru yönlend�r�r. Açlık, susuzluk, uyku, c�nsell�k g�b� f�zyoloj�k 
kökenl� güdülere “dürtü” adı ver�l�r. Başarı, sevg�, sosyal onay, 
statü g�b� daha karmaşık olanlarına “gereks�n�m (�ht�yaç)” 
den�lmekted�r. Güdüler b�r defa ortaya çıkıp doyurulduğunda 
ortadan kalkar yan� doyurulmuş olur, ta k� �ht�yaçh�ssed�len durum 
(açlık, uyku vb.) tekrar ortaya çıkana kadar. İht�yaç h�ssed�len 
durum tekrar ortaya çıktığında �se güdülenm�ş davranış 
organ�zma tarafından tekrar göster�lmeye başlanır.
Bu durum güdüler�n döngüsel olduğuna �şaret etmekted�r. 
Güdülemede 4 öneml� kavrama �şaret ed�lmekted�r:
1. İht�yaçlar (f�zyoloj�k ve ps�koloj�k sağlık �ç�n gerekl� olanlar),
2. Değerler (b�rey�n kend�s� �ç�n faydalı gördüğü ve elde etmeye 
ve/veya sürdürmeye çalıştıkları),
3. Amaçlar veya n�yetler (davranışın amacı veya n�yet�n ne 
olduğu),
4. Duygular (Güdü, b�r amaca veya değere ulaşmak �ç�n duyulan 
b�r �stek olduğundan değerler� ve duyguları bütünleşt�r�r.).
İçsel Güdülenme: kend� �çsel ödüllend�rme s�stem�ne bağlıdır. 
Bunlar; açlık, susuzluk g�b� f�zyoloj�k dürtüler ya da merak, �lg�, 
başarma g�b� sosyal güdüler olab�l�r.
Dışsal Güdülenme: Dışsal güdülenme �se öğrenc�ler� öğrenme 
esnasında dışsal olarak etk�leyen unsurlardır. Ödül alma, cezadan 
kurtulma, sosyal onay g�b� b�rey�n dışında oluşan güdülenme 
durumları söz konusudur.

F) D�kkat: D�kkat, k�ş�n�n amaçlarına ulaşab�lmes� ve b�l�şsel 
süreçler� harekete geç�r�p sürdürmes� �ç�n harcadığı sınırlı 
�nsan kaynağıdır. Aynı zamanda d�kkat, b�l�nc�n bell� b�r 
noktada toplanması hâl�d�r. D�kkat, �nsanların algısı ve 
öğrenmes� üzer�nde etk�l�d�r. Bu nedenle öğrenme �ç�n gerekl� 
b�r ön koşuldur. Duyu organları yoluyla b�reyler gün �çer�s�nde 
sayılamayacak kadar çok uyarıcıyla karşı karşıya gel�rler. 
Bunlardan hang�s�n�n algılanacağı yan� seç�leceğ� d�kkat �le 
�l�şk�l�d�r. Bu açıdan d�kkat, b�rçok potans�yel g�rd�n�n
bazılarını seçme sürec� olarak tanımlanmaktadır. B�rey 
tarafından d�kkat ed�len uyarıcının �se y�ne b�rey�n 
�ht�yaçlarına, güdüsüne veya olgunlaşma durumu g�b� 
unsurlara göre şek�llend�ğ� unutulmamalıdır. Örneğ�n 
öğrenmen�n beklenen düzeyde gerçekleşmes� �ç�n öğrenc�n�n 
d�kkat�n� derse yönlend�rmes�gerek�r. Bunun �ç�n öğretmen 
çeş�tl� pek�şt�reçler verme ya da kaygılandırma g�b� yolları 
kullanarak öğrenc�n�n d�kkat�n� çekmeye çalışab�l�r.



2.Öğrenmey� Etk�leyen Öğrenme Yöntemler�yle İlg�l� Faktörler
İy� b�r öğrenme �ç�n kullanılan yöntemler�n öğrenmey� kolaylaştırması ya da 
zorlaştırması üzer�nde durulmaktadır.
A) Öğrenmeye Ayrılan Zaman: Öğrenc�ler�n öğrenme �ç�n ayırdıkları zaman, 
b�reysel farklılık gösteren ve öğrenmey� etk�leyen öneml� b�r faktördür. 
Öğrenc�ler “aralıklı çalışma” ya da “toplu çalışma” stratej�ler�n� kullanırlar. 
Aralıklı çalışma, günde b�rkaç saat veya haftada b�rkaç saat g�b� programlar 
yaparak öğrenc�n�n öğrenme malzemes�n� (konu, ders, k�tap vb.) s�stemat�k 
b�r b�ç�mde tekrar etmes� yan� çalışmasıdır. Toplu çalışma, öğrenme 
malzemes�n� (konu, ders, k�tap vb.) sadece sınav zamanı “sıkışık” b�r 
şek�lde çalışan öğrenme stratej�s�n� anlatır.
B) Öğren�len Konunun Yapısı: Her öğrenme malzemes�n�n (konu, ders, 
k�tap vb.) kend�ne özgü b�r yapısı vardır. Öğrenme malzemes�n�n yapısına 
göre “parçalara bölerek çalışma” ve “bütün hâl�nde çalışma” olarak �k�ye 
ayrılab�l�r. Burada da hang�s�n�n daha faydalı olduğu konuya, derse veya 
k�taba göre değ�şmekted�r.
C) Öğrenc�n�n Akt�f Katılımı: Burada öğrenc�n�n öğrenme malzemes� 
karşısındak� duruşundan, öğrenme malzemes� �le ne kadar haşır neş�r 
olduğundan söz ed�lmekted�r. Öğrenc�n�n b�r öğrenme durumunda “pas�f” 
olmasından “akt�f” olmasına doğru g�den süreç d�nleme-okuma-yazma- 
anlatma şekl�nde oluşmaktadır. D�nleme durumunda öğrenc� pas�f 
durumdadır. Anlatmaya gel�nd�ğ�nde �se akt�ft�r. B�r öğrenc�n�n “d�nleme” 
yöntem�nden “anlatma” yöntem�ne doğru g�tt�kçe öğrenmes� artar. Bu 
durumda �y� b�r öğrenme �ç�n önce d�nlemek, sonra okumak, ardından 
yazmak ve en sonunda da anlatmak �y� b�r öğrenme yöntem� olarak 
sıralanab�l�r.
Bunlar kısaca;
1. Not tutma,
2. Öneml� yerler�n altını ç�zme,
3. Gözden geç�rme,
4. Ana hatları çıkarma,
5. Ana f�kr� çıkarma,
6. Graf�k veya şema ç�zme,
7. Örnekler� yazma,
8. Yüksek sesletekrar yapma,
9. Başkasına anlatma şekl�nde �fade ed�leb�l�r.
D) Ger� B�ld�r�m: İy� b�r öğrenmen�n gerçekleşeb�lmes� �ç�n öğrenc�n�n 
öğren�p öğrenmed�ğ� ya da ne kadar öğrend�ğ� �le �lg�l� olarak 
b�lg�lend�r�lmes�d�r. Kısaca öğrenme sonucunun hemen b�l�nmes�d�r. 
Öğrenc� eks�kler�n�n ve/veya hatalarının neler olduğu hakkında hemen 
dönüt alırsa genell�kle çabuk öğren�r. Ne kadar gel�şme gösterd�ğ�n� 
b�lmeyen öğrenc� �se yavaş öğren�r veya h�ç öğrenemeyeb�l�r. Örneğ�n 
sınava g�ren öğrenc�n�n sınav sonuçları hakkında hemen b�lg�lend�r�lmes�, 
öğrenc�ye cevap anahtarının ver�lmes� veya soruların sınıfta çözülmes� 
yoluyla öğrenc�ye dönüt ver�leb�l�r.
Ger� b�ld�r�m�n (dönüt) öğrenen açısından yararları şöyle sıralanab�l�r:
1. Ön b�lg�ler�n�n doğruluğunu test etm�ş olur.
2. Aktarmayla yen� yapılandırdığı b�lg�ler�n geçerl�ğ�ne �l�şk�n b�lg� ed�n�r.
3. Konuya �l�şk�n mevcut anlayışını detaylandırmasına yardımcı olur.
4. Yeterl�l�ğ�ne �l�şk�n b�lg� ver�r.
5. İçsel mot�vasyonu artırır.
3. Öğrenmey� Etk�leyen Öğren�lecek Malzeme �le İlg�l� Faktörler
Öğrenme malzemes� �le öğren�lecek konu, şek�l, şema, graf�k, k�tap, formül 
vb. anlatılmaktadır. Öğrenme malzemes�n�n taşıdığı bazı özell�kler onun 
öğren�m�n� kolaylaştırab�l�r veya zorlaştırab�l�r. Telaffuz ed�leb�l�rl�k 
bunlardan b�r�d�r. Telaffuz ed�leb�l�rl�k, sözel öğrenme malzemes�n�n 
öğren�lme hızını etk�leyen b�r faktördür. Araştırmalar, kolay telaffuz ed�len 
sözcükler�n daha kolay öğren�ld�ğ�n� ortaya koymuştur.
A) Algısal Ayırt Ed�leb�l�rl�k: Genell�kle etrafındak� malzemeden kolay ayırt 
ed�leb�lenler çabuk öğren�l�r. Örneğ�n herkes�n s�yah takım elb�se g�yd�ğ� b�r 
davette b�r k�ş�n�n beyaz takım elb�se g�ymes� g�b�. Burada öneml� olan 
kavram, d�kkatt�r. Ayırt ed�leb�l�rl�k d�kkat� çeker ve b�r şeye ne kadar çok 
d�kkat edersen�z o şey� öğrenmen�z o kadar kolay olur.
B) Anlamsal Çağrışım: Öğren�lmes� �stenen b�r konu, b�r kavram; b�rey�n 
öncek� b�lg� b�r�k�mler�yle ve/veya geçm�ş yaşantılarıyla ne kadar �l�şk�l� �se 
öğrenme o kadar kolay olmaktadır. B�r kel�me söylend�ğ�nde öğrenc�n�n 
aklına, geçm�ş öğrenmeler� ya da yaşantısıyla �l�şk�l� d�ğer kel�meler 
geleb�lmekted�r.

C) Kavramsal Gruplandırma: İlk olarak kavramın ne 
olduğu anlaşılmalıdır. Türk D�l Kurumunun tanımları 
�ncelend�ğ�nde, kavram;
1. B�r nesnen�n veya düşüncen�n z�h�ndek� soyut ve 
genel tasarımı,
2. Felsefe açısından kavramın ”Nesneler�n veya 
olayların ortak özell�kler�n� kapsayan ve onları b�r 
ortak ad altında toplayan genel tasarım.”, olarak 
tanımlandığı görülmekted�r. Bu durumda “gem�” 
kavramını tanımlarken onu d�ğer taşıtlardan, ayrıca 
suda g�den d�ğer taşıtlardan ayıran özell�kler�n� ve 
türler�n� sınıflandırarak tanımlamak gerek�r. Şöyle b�r 
tanım yapılab�l�r: “Gem�; su üstünde g�deb�len, b�r 
yerden b�r yere �nsan, yük ve farklı şeyler taşıyab�len 
büyük b�r taşıttır. Yolcu gem�s�, serv�s gem�s�, yük 
gem�s�, savaş gem�s� g�b� türler� vardır.” Öğren�lmes� 
�sten�len b�r konunun kavramsal benzerl�klere ve/veya 
farklılıklara göre yan� özell�kler�ne göre 
gruplandırmak konunun öğren�lmes�n� 
kolaylaştıracaktır. Çünkü b�rb�r�ne yakın veya benzer 
kavramları öğrenmek kolaydır. Ayrıca b�rb�r�ne yakın 
veya benzer olan kavramları gruplar hâl�ne get�rmek 
öğren�leb�l�rl�ğ� de artıran b�r durumdur.



Öğret�m Stratej�ler�
1-SUNUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM–ANLAMLI ÖĞRENME (AUSUBEL)
Temel Özell�kler�: Öğretmen merkezl� b�r stratej�d�r. Konu alanının kavram, �lke ve genellemeler� öğretmen tarafından organ�ze 
ed�l�p sunularak anlamlı öğrenme gerçekleşt�r�l�r. Sunuş yoluyla öğret�m�n temel aldığı yöntem tümdengel�m (bütünden parçaya, 
genelden özele) yöntem�d�r. İçer�k, öğretmen tarafından anlamlı b�r yapı bütünlüğüne get�r�lerek genelden özele doğru 
h�yerarş�k b�r sıra �le sunulur. Öğretmen ders�n başında öğreteceğ� konunun ana temasını söyler ve konuyu öğrenc�lere basamak 
basamak anlatır. Böylece öğrenc� ders�n başında ney� öğreneceğ�n� b�l�r ve ders süres�nce bunları kazanır. Eğer b�lg�ler �y� 
düzenlenm�şse az zamanda çok b�lg� kazandırılab�l�r.
Kavramların ve soyut konuların öğren�m�n� sağladığı �ç�n daha çok �lköğret�m 5. sınıftan �t�baren kullanılır. Sunuş yoluyla 
öğret�mde konular �şlen�rken ardışıklık, aşamalılık, b�l�nenden b�l�nmeyene �lkeler�ne uygun hareket ed�l�r. Bu nedenle yen� 
konuların öncek� konularla �l�şk�lend�r�lmes� gerek�r, bunun �ç�n de öncek� öğren�lenler�
tam olarak öğren�lmes� gerek�r. Öncek� öğrenmelerle yen� öğrenmeler�n �l�şk�lend�r�lmes� amacıyla ön örgütley�c� – organ�ze 
ed�c�ler (kavram har�taları, graf�k, şema) kullanılır.
D�kkat !!! Sunuş yolu öğrenmede öğretmen – öğrenc� etk�leş�m� yoğundur çünkü bu stratej�de anlatımın yanında soru – cevap, 
tartışma tekn�kler� de kullanılır. Öğrenc� akt�v�tes� düşüktür.

Yararları:
Kısa sürede çok b�lg� aktarılır. Zamanın kısıtlı olduğu 
durumlarda kullanılır.
Kalabalık sınıflar �ç�n �deald�r. Zor, soyut ve karmaşık konuların 
öğret�m�nde kullanılır.
Öğrenc�ler�n ön b�lg�ler� yeterl� olmadığı durumlarda etk�l� olur.
Ders�n g�r�ş�nde, özetlenmes�nde, tekrarında kullanılır.

Sınırlılıkları:
Sadece b�lg� düzey�nde hedefler�n öğret�m�nde kullanılır. 
Üst düzey hedeflerde kullanılmaz.
Öğrenc� akt�v�tes� düşüktür. Ezber öğrenmeler 
gerçekleşeb�l�r.
Sıkıcı olab�l�r. Öğrenc�lerden dönüt almak zor olduğundan 
hataların düzelt�lmes�ne �mkân olmayab�l�r.

2-BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM – ÖRNEK KURAL (BRUNER)
Temel Özell�kler�: Bruner’e göre öğrenc�, b�lg�ye kend�s� 
ulaşmalı ve b�lg�y� keşfetmel�d�r. Bu yaklaşımın öğret�m 
sürec�n�n merkez�nde öğrenc� vardır, kural ya da b�lg� yapısını 
keşfeden öğrenc�d�r. Öğrenc� örnekler� �nceler, deney yapar; 
�lke, tanım ve genellemelere kend�s� ulaşır. Tümevarım 
yöntem� kullanılır. Tümevarım yöntem�, olay ve olgulardan 
hareket ederek sonuca ulaşma yoludur.
Bu yaklaşımda öğrenc�y� buluşa götürmede sorular ve 
örneklerden yararlanılır. Öğretmen gerekt�ğ�nde �pucu ve 
dönütler ver�r. Öğretmen öğrenc�ler�n merak duygusunu 
uyandıracak b�r problemle derse başlar. Bu yaklaşım; bell� 
b�r problemle �lg�l� ver�ler� toplayıp anal�z ederek sonuca 
ulaşmayı sağlayan, öğrenc� etk�nl�ğ�ne dayalı, güdüley�c� b�r 
yaklaşımdır. Bu yaklaşımın en öneml� özell�ğ� öğrenc�n�n 
öğrenme güdüsünü artırmasıdır.
Buluş yoluyla öğret�mde öğretmen�n görev� sunmak değ�l, 
daha çok öğrenc�lere b�lg�ler� buldurmaktır. D�ğer b�r 
�fadeyle öğrenc�ye rehberl�k ederek, onu yönlend�rerek ve 
ona deney�mler yaşatarak onun b�lg�lere, genellemelere ve 
�lkelere ulaşmasına yardım etmekt�r. Öğretmen ders�n 
başında çözümü ya da sonucu vermez. Çözüme ya da sonuca 
g�den öğrenc�d�r. Öğretmen�n ders�n başında sonucu ya da 
çözümü söylemes� bu stratej�n�n etk�s�n� ortadan kaldırır. 
Öğrenc�n�n kavrama ulaşması �ç�n ön b�lg�ler�n�n olması 
gerekmekted�r. O nedenle daha çok kavrama düzey�ndek� 
hedeflere uygundur.
Öğrenc�n�n sezg�sel düşünmes�n� gerekt�r�r. Bruner, öğrenc�n�n 
sezg�sel düşünmes�n� beslemek �ç�n tam olmayan kanıtlarla 
tahm�nde bulunmasını ve daha sonra da bu tahm�nler�n� 
s�steml� araştırma yaparak test etmes�n� önermekted�r.
Yararları:
Yaparak yaşayarak öğrenmey� sağladığından kalıcı 
öğrenmey� sağlar. Üst düzey düşünme becer�ler�n� gel�şt�r�r. 
Kavrama ve üstü hedef düzeyler� �ç�n uygundur.
Sınırlılıkları:
-Zaman alır. -Mal�yet� yüksekt�r. -Ön b�lg�ler yoksa amacına 
ulaşmaz. -Karmaşık bazı konularda sonuca ulaşmayab�l�r. 
Olgu öğret�m�nde etk�l� değ�ld�r.

3-ARAŞTIRMA-İNCELEME YOLUYLA ÖĞRETİM STRATEJİSİ (J. 
DEWEY)
Öğrenc� merkezl� b�r stratej�d�r. Öğrenc� etk�nl�kler�ne dayalı b�r 
problem çözme sürec�d�r. Öğretmen�n görev�: Uygun araştırma 
problemler�n� bel�rlemekt�r. Bu problemler;
1-Gerçek hayatta karşılaşılab�lecek problemler olmalı,
2-Merak uyandırmalı,
3-B�rden çok çözümü olmalıdır.
Tümevarım ve tümdengel�m yöntemler� kullanılır. Buluş yoluyla 
öğret�m stratej�s�nde olduğu g�b� öğretmen b�r yol göster�c�, 
gerekt�ğ�nde yönlend�r�c� b�r rehber konumundadır. Bu stratej�de 
ele alınan problemler�n gerçek hayatta karşılaşılan problem 
durumları olması gerek�r. Bu stratej�, öğrenc�n�n problem çözme 
becer�s�n� kullanarak b�l�msel yöntem sürec�n� �zlemes� gerek�r. Bu 
stratej�de öğret�m, öğrenc� etk�nl�kler�ne dayalı b�r problem çözme 
sürec�d�r. Amaç, �çer�ğ�n aktarılması değ�l, öğrenc�ler�n araştırma 
ve problem çözme yöntem�n�n farkında olması ve onu gerekt�ğ�nde 
kullanmasıdır.
Bu stratej�n�n kullanab�lmes� �ç�n konunun hedef-davranış boyutu en 
az uygulama ve daha üst düzeyde olmalıdır. Dolayısıyla üst düzeyl� 
z�h�nsel süreçler�n (uygulama, anal�z, sentez) gel�şt�r�lmes�nde en 
etk�l� stratej�lerden b�r�s�d�r. 
Stratej�n�n Uygulanması:
• Problem� h�ssetme
• Problem� tanımlama
• Problemle �lg�l� b�lg�ler�n toplanması
• Problemle �lg�l� h�potezler kurma
• Ver� toplama (problem�n çözümü �ç�n)
• H�potezler� test etme (Doğru-yanlış)
• Problem�n çözümü
• Sonucu raporlaştırma
Yararları: Öğrenc�ler�n b�l�msel, problem çözme, yaratıcı, eleşt�rel 
g�b� üst düzey düşünme becer�s�n� kazanmalarını sağlar, Üst düzey 
hedeflerde kullanılır. İlet�ş�m, sorumluk alma, kaynaklara ulaşma 
becer�s� kazandırır.
Sınırlılıkları: Mal�yet� yüksek, zaman alır, kalabalık sınıflarda 
uygulanması zor, ön koşul öğrenmeler� eks�k olan öğrenc�lerde 
uygulanması zor, her yaş ve her hedef düzey� �ç�n uygun değ�ld�r; 
öğretmen sınıf yönet�m�nde zorluk yaşayab�l�r.



4 - T A M  Ö Ğ R E N M E  S T R A T E J İ S İ  ( Y A K L A Ş I M I )  (  B L O O M )  
Ö N E M L İ  O L D U Ğ U  İ Ç İ N  B İ R  S A Y F A Y I  T A M  Ö Ğ R E N M E Y E  
A Y I R D I M

Temel Özell�kler�:
1.B�lg� b�r�mler� ün�telere ayrılmıştır ve b�r ün�te tam olarak öğren�lmeden d�ğer�ne geç�lmez.
2. Tam öğrenme model�, her okulda ve sınıfta hızlı öğrenen ve öğrenemeyen öğrenc�ler�n bulunduğunu; her öğrenc�n�n 
hazırbulunuşluk düzey�ne göre öğret�m�n yapılmasını, her öğrenc�ye �ht�yacı olan ek öğret�m zamanı ve n�tel�kl� öğretme h�zmet� 
(�pucu, katılım, pek�şt�reç, dönüt) sağlanırsa her öğrenc�n�n öğreneb�leceğ�n� ve okulda tüm öğrenc�ler�n başarılı olacağını 
savunur. “Öğrenemeyen öğrenc� yoktur, öğretemeyen öğretmen vardır.”
3.Değ�şt�r�lmez Özell�kler: zekâ, genel yetenek, öğrenc�ler�n k�ş�l�k özell�kler�, a�len�n sosyoekonom�k statüsü
Değ�şt�r�len Özell�kler: ön öğrenmeler, derse karşı �lg�, tutum, başarı �nancı, �pucu, pek�şt�reç, katılımı, dönüt, araç gereç ve 
zaman g�b� değ�şt�r�leb�l�r ögeler zeng�nleşt�r�lerek etk�l� öğrenme sağlanab�l�r. Okullar öğrenc�ler�n değ�şt�r�lemez özell�kler�n� 
değ�l, değ�şt�r�leb�l�r özell�kler�n� gel�şt�rerek öğrenmey� sağlamalıdır.
4. Her ün�te sonunda �zleme test� (format�f) uygulanır.
5. Bloom eğ�t�mdek� normal dağılım eğr�s�n� reddeder, sola çarpık b�r graf�k oluşmasını kabul eder. %90’‘ın dışında kalan 
öğrenc�ler�n de önemsenmes� gerekt�ğ�n�, onların da tam öğrenmeler�n�n sağlanması gerekt�ğ�n� savunur. Bu bağlamda 
öğretmene büyük görev düşmekted�r (%95-100’ü amaçlar).
6. Tam öğrenmen�n 3 öges� (değ�şken�) vardır: öğrenc� n�tel�kler�, öğret�m h�zmet�n�n n�tel�ğ�, öğrenme ürünler�. Öğrenc� 
n�tel�kler� ve öğret�m h�zmetler�, öğrenme ürünler�n� etk�ler.

Tam Öğrenme Yaklaşımının Uygulama Basamakları:
1.Öğrenme b�r�mler�n�n ün�teler şekl�nde bel�rlenmes�
2.Ün�ten�n hedef-davranışlarının bel�rlenmes�, ulaşılacak 
hedef-davranış standardının bel�rlenmes� (%70)
3.Ön koşul öğrenme düzey�n�n bel�rlenmes�, varsa ön koşul 
öğrenmelerdek� eks�kl�kler�n g�der�lmes�
4.Öğret�m ün�tes�n�n �şlenmes�ne geç�lmes� (Etk�nl�kler 
düzenlen�r.)
5.Ün�te ya da konunun öğret�m� b�tt�kten sonra �zlemeye 
dönük değerlend�rmen�n (ün�te, �zleme test�) yapılması 
(format�f değerlend�rme)
6.a)İsten�len öğrenme standardına (%70) ulaşmayan 
öğrenc�ler �ç�n tamamlayıcı ek öğret�m etk�nl�kler�n�n 
yürütülmes�
6.b)Öğrenme düzey� �y� olan öğrenc�ler �ç�n 
zeng�nleşt�r�lm�ş öğret�m etk�nl�kler� düzenleme
7.Sınıftak� tüm öğrenc�ler�n �stenen öğrenme standardına 
ulaşmasından sonra b�r sonrak� ün�teye geç�lmes�
8. B�rkaç ün�te �şlend�kten sonra summat�f değerlend�rme 
yapılması, öğrenc�ler�n öğrenme düzey�n�n bel�rlenmes�

Tamamlayıcı Öğret�m Etk�nl�kler�:
 Öğretmen veya özel öğret�c� tarafından b�re b�r eğ�t�m 

(özel ders), küçük gruplarla öğret�m; okulda, evde ek 
öğret�m (ödev)

 Programlı öğret�m, tekrar (farklı yöntem ve tekn�klerle) 
kaynak ve yardımcı k�taplarla öğret�m

 Eğ�tsel oyunlarla öğret�m, b�lg�sayarlı öğret�m

NOT:Tam öğrenmen�n g�r�ş (öğrenc� n�tel�ğ�) ve gel�şme 
(öğret�m h�zmet�n�n n�tel�ğ�) kısmı bağımsız değ�şken 
olarak adlandırılırken sonuç (öğrenme ürünler�) kısmı 
bağımlı değ�şken olarak adlandırılmaktadır.
1. Öğrenc� N�tel�ğ�: Öğrenc�n�n sürec�n başında taşıması 
gereken özell�klerd�r.
a) B�l�şsel G�r�ş Davranışları:
Daha önce öğren�lmes� gereken; *B�lg�, becer� ve yetenekler
*Ön koşul b�lg�ler
*Sözel ve �ş�tsel yetenekler
*Okuduğunu anlama
*D�nleme becer�s�
*Problem çözme becer�s�
b) Duyuşsal G�r�ş Davranışları:
Öğrenc�n�n öğrenme ün�tes�ne karşı; *İlg�s� *Tutumu 
*Akadem�k öz güven� (benl�k)
2. Öğret�m H�zmet�n�n N�tel�ğ�:
Öğret�m h�zmet�n�n n�tel�ğ�n� büyük ölçüde dört öge 
bel�rlemekted�r. Bunlar: �puçları, öğrenc� katılımı, pek�şt�rme 
ve ger� b�ld�r�m (dönüt) ve düzeltmed�r.

Dönüt ve düzeltme, b�r sınıftak� öğret�m h�zmet�n�n n�tel�ğ�n� 
ve öğrenme düzey�n� bel�rleyen en öneml� öge olarak kabul 
ed�l�r. Çünkü sınıf ortamında kullanılan �pucu, pek�şt�rme ve 
katılma grup �çer�s�ndek� öğrenc�lere etk� düzeyler� 
anlamında farklı sonuçlar vereb�l�r. Dönüt ve düzeltme, 
öğret�m�n b�reyselleşt�r�lmes� anlamında her öğrenc�n�n 
düzey� �le �lg�l� net sonuçlar ver�r.
3. Öğrenme Ürünler�:
-Öğrenme düzey�n� (�y�, orta, kötü)
-Öğrenme çeş�d�n� (b�l�şsel, duyuşsal, ps�komotor)
-Öğrenme hızını (hızlı, yavaş)
-Duyuşsal ürünler� (kend�ne güven, güdü)
-B�l�şsel ürünler� (kavrama, anal�z, sentez, değerlend�rme) 
kapsamaktadır.



E Ğ İ T İ M D E  G Ü N C E L  Y A K L A Ş I M L A R  Y A P I L A N D I R M A C I  
Ö Ğ R E N M E  Y A K L A Ş I M I  ( P İ A G E T ,  V Y G O T S K Y ,  D E W E Y ,  
G E S T A L T ,  B R U N E R )

Yapılandırmacılıkta öğrenme, deney�me bağlı anlam oluşturma sürec�d�r ve bu süreçte öğrenc� akt�ft�r. Anlam oluşturan 
öğretmen değ�l, öğrenc�d�r. Buna göre b�lg� yaşantılarını anlamlı b�r duruma get�rmeye çalışan ve öznel b�lg�y� oluşturan yan� 
b�lg�y� yapılandıran b�reyd�r (öğrenc�). Bu nedenle yapılandırmacılık nesnel b�lg�y� reddeder.
Öğrenc�ler�n ön b�lg�ler�n�n farkında olmaları, çevre �le etk�leş�me geçmeler�, üst düzey düşünme becer�ler�n� gel�şt�rmeler� 
öğretmen tarafından sağlanmalıdır. Öğretmen bunun �ç�n açık uçlu sorular sormalı, açık uçlu tartışmalar yapmalıdır. 
Öğretmen, öğrenc�ler�n yen� bakış açıları gel�şt�rmeler�ne ve öncek� öğrenmeler� �le bağlantı kurmalarına rehberl�k etmel�d�r. 
Öğretmen öğrenc�ler�yle b�rl�kte araştırır ve öğren�r. En öneml� özell�ğ�; b�rey�n b�lg�y� yapılandırmasına, oluşturmasına, 
yorumlamasına ve gel�şt�rmes�ne fırsat vermes�d�r.
Yapılandırmacılıkta sınıflar b�lg�ler�n aktarıldığı b�r yer değ�l, öğrenc�ler�n akt�f katılımlarının sağlandığı; sorgulama, 
araştırmanın yapıldığı; problem�n çözüldüğü b�r yerd�r.

Sınıflarda etk�n olan öğrenc�d�r. Öğretmen �se asla ne 
öğren�leceğ�n� söylemez, öğrenenlere b�lg�ye ulaşma 
yollarını keşfetmede yardımcı olur. Öğretme-öğrenme 
sürec�nde etk�n b�r araştırmacıdır ve öğrenc�yle b�rl�kte 
öğren�r.
Ders planları esnek olmalı, öğrenc� �ht�yaçlarına göre 
şek�llenmel�d�r. Konular parçalara bölünmeden bütün 
olarak ele alınmalıdır. Program, öğrenc� sorunlarına 
yönel�kt�r ve b�r�nc�l kaynaklar (somut yaşantılar ve 
deney�mler) üzer�nden öğrenme gerçekleşt�r�l�r.
B�reysel farklılıklara önem ver�l�r. Öyle k� tek doğru yer�ne 
�k� k�ş� aynı olaya farklı anlamlar yükleyeb�l�r. İş b�rl�ğ�ne 
dayalı öğret�m yöntem� kullanılarak öğrenc�ler�n 
b�rb�rler�nden öğrenmeler� sağlanır. Öğrenmede çevre 
etk�leş�m� öneml�d�r.
Yapılandırmacılıkta kavram öğret�m� esastır. Bel�rlenen 
kavramların kazandırılması amaçlanmaktadır. Kavramlar 
temat�k öğrenme yaklaşımı �le öğret�lmekted�r.
Değerlend�rme, öğret�m sonucuna değ�l de sürec�ne 
dönük olarak yapılır (portfolyo). Öğrenc�n�n öğrenme 
sürec�nde ortaya koyduğu her şey değerlend�r�l�r. Süreç 
değerlend�rme, alternat�f değerlend�rme, otant�k 
değerlend�rme, tümel değerlend�rme olarak da 
tanımlanab�l�r.
Yapılandırmacılık, buluş yoluyla öğrenme yaklaşımının 
gel�şt�r�lm�ş hâl�d�r. Aralarındak� fark, buluş yolunda 
öğrenc� öğretmen yönlend�rmes�yle (�puçları, soru-cevap) 
düşünerek �lke ve genellemelere (nesnel gerçeklere) 
ulaşır. Yapılandırmacılıkta �se öğrenc�, öğretmen 
rehberl�ğ�nde deney�mler geç�r�r ve b�r�nc�l b�lg� 
kaynaklarıyla anlam (öznel gerçekler�n�) üret�r.
DİPNOT-1: Yapılandırmacı öğrenme kuramı üç temel 
grupta ele alınab�l�r. Bunlar:
1-B�l�şsel yapılandırmacılık (P�aget): Öğrenme z�h�nsel 
yapıda meydana gelen denge (özümseme, uyumsama) 
süreçler�nden oluşur. Denge (Z�h�n)
2-Sosyal yapılandırmacılık (Vygotsky): Öğrenme, çocuğun 
çevre �le etk�leş�me geçmes�yle oluşur. Öğrenme d�ğer 
b�reylerle paylaşılan etk�nl�kler sırasında oluşur. Merak 
(Çevre)
3-Rad�kal Yapılandırmacılık (Von Glasersfeld): B�lg�n�n 
sadece b�rey tarafından oluşab�leceğ�n� savunur.

Proje tabanlı öğret�m yöntem�; b�l�msel düşünmen�n adımlarını 
öğretmek, öğrenc�ler�n �lg�lend�kler� b�r konuda araştırma 
yapmalarını, sonuçlarını b�r raporla düzenlemeler�n� ve sınıfta 
ya da yarışmada sunmalarını amaçlar.
Öğrenc�ler�n b�reysel ya da grup olarak gerçek yaşam 
koşullarına uygun d�s�pl�nlerarası (konular, etk�nl�kler, b�l�msel 
alanlar) bağlantı kurarak b�r problem ya da senaryo üzer�nde 
yer�ne get�rd�ğ� b�r problem çözme etk�nl�ğ�d�r. Bu etk�nl�ğ�n�n 
sonucunda öğrenc�ler�n b�r ürün ya da performans ortaya 
koyması söz konusudur.
Öğrenc�ler�n b�l�msel yöntem süreç becer�ler� gel�şt�r�l�r. Gerçek 
yaşamda karşılaşılan sorunlar senaryo çerçeves�nde 
öğrenc�lere ver�l�r ve öğrenc�ler�n bu sorunlara çözümler 
bulmaları sağlanır. Öğrenc�ler problemler�n çözümüne �l�şk�n 
yen�, özgün, or�j�nal ve sentez düzey�nde ürünler ortaya koyarlar.
Öğrenc�lere b�r araştırma konusu ver�l�r ve öğrenc� merkezl� 
öğrenmey� temel alan bu yaklaşımda öğrenc� ders senaryoları 
�çer�s�nde üst düzey düşünme, problem çözme, yaratıcılık, 
sentezleme, eleşt�rel düşünme g�b� çalışmalar yaparak etk�n 
öğrenmeye ulaşır. B�l�şsel, duyuşsal, dev�n�msel gel�ş�m� 
destekler.
Değerlend�rme: Öğretme-öğrenme etk�nl�kler� ve 
değerlend�rme, ürüne ve sürece yönel�k olarak yapılır. Serg�, 
drama, gazete, pano vb. hazırlanarak ürünler sunulur.
Proje tasarımlarında bulunması gerek esaslar:
-B�rden çok çözüm yolu (h�potez, denence) barındırma
-Üst düzey z�h�nsel becer�ler� (yaratıcı, yansıtıcı düşünme vb.) 
gel�şt�rmeye yönel�k olma
-B�l�msel yöntem� (araştırma s�stemat�ğ�n�) kullanab�lme
-Günlük yaşamla �l�şk�l� olma
-B�rden fazla ders� (d�s�pl�n�) �l�şk�lend�rme, farklı kaynaklardan 
araştırma yapmaya yönelme
-B�reysel ve grupla çalışmaya uygun olma
-Yaparak ve yaşayarak öğrenme söz konusudur.
-Öğrenc� kend� artı ve eks�ler�nden sorumludur.
-Proje tasarısı, planlama, araştırma, değerlend�rme faal�yetler� 
öğretmen ve öğrenc� tarafından b�rl�kte yapılır.
Sınırlılıkları:
-Zaman -Sınırın �y� ç�z�lmes� gerek�r. Ona göre hedef bel�rlen�r. 
Yoksa hedeften sapma meydana gel�r. -Her zaman or�j�nal ürün 
ortaya çıkmayab�l�r.
NOT: Proje tabanlı öğret�m yöntem� sonucunda mutlaka b�r �ş, 
ürün, performans (proje) ortaya konmalıdır.

PROJE TABANLI ÖĞRETİM YAKLAŞIMI ( JOHN 
DEWEY, KİLPATRİCK VE BRUNER)



P R O B L E M E  D A Y A L I  Ö Ğ R E N M E  Y A K L A Ş I M I  ( J O H N  D E W E Y )

Probleme dayalı öğrenme yaklaşımı, �lerlemec�l�k eğ�t�m felsefes� akımı ve araştırma-�nceleme yoluyla öğret�m stratej�n� 
ortaya koyan John Dewey tarafından ortaya konmuştur. Probleme dayalı öğrenme temel�n� J.Dewey’�n “yaparak-yaşayarak 
öğrenme �lkes�”nden almıştır.
Bu yöntem çözülmes� gereken b�r problemle başlar. Bu problem�n gerçek hayatla �lg�l� olması, �lg� ve merak uyandırması ön 
koşuldur. Bu, öğrenc�n�n gerçek hayattak� problemlerle daha önceden yüz yüze gelmes�n� sağlar.
Problem çözme yöntem�, b�l�msel araştırma sürec�n� temele almaktadır. Öğrenc�ler�n problem çözme sürec�nde alternat�fler 
gel�şt�rerek, b�l�msel yöntem� ve problem çözme aşamalarını kullanarak öğrenmeler�n� sağlar.
Asıl amaç mevcut problem� çözmek değ�l hayat boyu karşılaşılacak olan problemlere uygun çözüm stratej�ler� gel�şt�rmekt�r. 
Burada problem araçtır. Asıl amaç bel�rlenen hedefe ulaşmaktır. Bu hedef, problem çözme stratej�ler� gel�şt�rmekt�r. Üst düzey 
ve karmaşık z�h�nsel becer�ler gel�şt�r�l�r. Düşünmen�n en yüksek b�ç�m�d�r.

Problem Çözme Yöntem�nde Kullanılan İşlem Basamakları:
1.Problem� h�ssetme
2. Problem� tanımlama
3. Problemle �lg�l� b�lg�ler�n toplanması
4. Problemle �lg�l� h�potezler kurma
6. H�potezler� test etme (Doğru-yanlış)
7. Problem�n çözümü
8. Sonucu raporlaştırma

Bu yaklaşım gerçek problemler�n çözümüyle en �y� öğrenmen�n 
olacağını ve öğrenc�n�n öğrenme sürec�ne etk�n katılımının 
sağlanması gerekt�ğ�n� savunur. Öğretmen �se rehber rolünded�r.
Bey�n temell� öğrenme, yapısalcı yaklaşım g�b� yaparak- 
yaşayarak öğrenmey� savunur. Öğrenme 5 duyu organına h�tap 
etmel�d�r, temel� budur. Böylel�kle öğrenc�n�n d�kkat ve 
güdülenm�şl�k düzey� yüksek tutulur. Ca�ne and Ca�ne’ne (1990) 
göre beyn�n her �k� lobunun da kullanımı beyn�n kapas�tes�n� �k� kat 
değ�l, kat kat artırmaktadır. Hızlı ve etk�l� öğrenme �ç�n beyn�n her 
�k� lobunun da koord�nel� şek�lde kullanılması gerek�r.
Bey�n Temell� Öğrenmen�n İlkeler�
1-Bey�n paralel b�r �şlemc�d�r. İnsan beyn� aynı anda b�rçok �şlem� 
yapab�l�r. Bu yüzden çeş�tl� yöntem ve tekn�kler kullanılmalıdır.
2-Öğrenme f�zyoloj�k b�r olaydır. Bey�n f�zyoloj�k b�r organdır. 
Öğrenme de nefes almak kadar doğaldır, engelleneb�l�r ve 
kolaylaştırılab�l�r. B�rey�n f�zyoloj�s�n� etk�leyen her şey beyn� de 
etk�ler. Stres, uykusuzluk, �laç kullanımı beyn� etk�ler.
3-Bey�n, parçaları ve bütünler� aynı anda algılar. Beyn�n farklı olan 
sağ ve sol yarımküreler� b�rb�r�yle etk�leş�m hâl�nde olmalıdır. Hem 
tümevarım hem de tümdengel�m düşünmel�.
4-Öğrenme b�l�nçl� ve b�l�nçs�z süreçler� �çer�r. B�l�nçs�z süreçlerden 
de yararlanılmalı. Tar�hte b�r şey öğret�rken tar�h� sevmes�n� de 
sağlayab�l�r�z.
5-En az �k� farklı türde belleğ�m�z vardır: Uzamsal bellek ve 
ezberleyerek öğrenme. Uzamsal belleğe kayded�lenler unutulmaz. 
B�lg�ler ezber yoluyla değ�l anlamlı b�r şek�lde öğret�lmel�d�r.
6-Her bey�n kend�ne özgü düzenlenm�şt�r. Her b�rey�n öğrenme 
yolu farklıdır.
7-Anlamı araştırma doğuştandır. Anlama arayışı bey�n �ç�n 
yaşamsal b�r temel ve olgudur. Merak ve keşfetme doğuştan gelen 
b�r özell�kt�r.
8-Anlamı araştırma, örüntüleme yoluyla olur. Örüntü, anlamlı 
organ�zasyon ve b�lg�ler�n sınıflandırılması anlamına gel�r. Bey�n 
karmaşık değ�l düzenl� öğren�r.
9-Örüntü oluşturmada duygular öneml�d�r. Duygular ve b�l�ş, 
b�rb�r�nden ayrılmaz ve b�rb�r�n� etk�ler. Olumlu duygusal atmosfer 
öğrenme üzer�nde etk�l�d�r.
10-Öğrenme teşv�kle artar, korkuyla azalır. Beyn�n korku 
hâl�ndeyken performansı düşer ve uygun düzeyde teşv�k ed�l�rse 
performansı artar.
11. Öğrenme hem odaklanmış d�kkat� hem de çevresel algılamayı 
�çer�r. Bey�n d�kkat ett�ğ� ve farkında olduğu b�lg�y� algılar, aynı 
zamanda d�kkat� dışında kalan bazı b�lg� ve �şaretler� de alır. 
Öğret�mde bu nedenle f�z�ksel uyarıcılara d�kkat ed�lmel�d�r.

BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME (HEBB, CAİNE CAİNE) 
(NÖROFİZYOLOJİK KURAM):

Problem çözme yöntem�nde kullanılan problem 
durumlarında (öğrenme senaryolarında) bulunması 
gereken özell�kler:
- En öneml� özell�k: Gerçek yaşamla �lg�l� olmalı.
- Çok yönlü düşünmey� gerekt�rmel�.
- İlg� ve merak uyandırmalı.
- Probleme dayalı öğrenme senaryoları, b�rden çok çözüm 
yolları �çermel�d�r.
- Hedefe ulaştırıcı olmalıdır.
- Öğrenc�n�n düzey�ne (z�h�nsel yapısına) uygun olmalıdır.
- Öğretmen problem üreteb�lmel� ve problem, günlük 
yaşam �le �lg�l� olmalı ve gerekl� transferler yapılmalıdır.
- Üst düzey düşünmey�, araştırma-�nceleme yapmayı 
sağlamalıdır.
- Asıl olan problem� çözmek değ�l hedefe ulaşmak 
olmalıdır.
- Kalabalık gruplara değ�l küçük gruplara uygulanmalıdır 
(2-6 k�ş�l�k).
Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenc�lere 
Kazandırdıkları Özell�kler:
- Problem çözmey� öğrenmek=Öğrenmey� öğrenmekt�r. 
Çünkü k�ş� ed�nd�ğ� b�lg�lerle yaşamda karşılaştığı 
problemler�, kend� yetenek ve b�lg�s�n� kullanarak çözer ve 
böylel�kle kend� kend�ne öğrenm�ş olur.
- Yaşamla yüz yüze gelme -Araştırma, çözüm üretme -Ek�p 
çalışması becer�ler� -B�l�msel düşünmey� öğrenme -Üst 
düzey düşünme becer�ler� gel�şt�rme -İlet�ş�m becer�ler� -İlg� 
ve güdülenmey� artırma

NOT: İçer�ğ�n ayrıntılarına fazla önem ver�lmez.



H A R M A N L A N M I Ş  Ö Ğ R E N M E

Harmanlanmış öğrenme, kel�men�n tam anlamıyla etk�leş�ml� b�r deney�md�r. Öğrenc�ler, her b�r� bel�rl� b�r öğrenme st�l�ne 
uyacak şek�lde tasarlanmış çeş�tl� farklı �çer�k ortamları aracılığıyla çevr�m �ç� prat�k yaparak çevr�m dışı dersler� pek�şt�r�r. 
Öğrenc�ler, etk�leş�m kurmak �sted�kler� �çer�k türünü seçeb�l�r; öğrend�kler�n� uygulayab�l�r, eğ�tmenler ve d�ğer öğrenc�lerle 
�sted�kler� zaman ve herhang� b�r c�hazda �let�ş�m kurab�l�rler. Topluluk deney�m�, öğrenc�ler�n katılımını sağlar ve öğretmenler� 
�lerlemeler� ve daha fazla d�kkat gerekt�ren alanlar hakkında b�lg�lend�r�r.
Harmanlanmış b�r öğrenme model�, konunuzu zaman değerlend�rmeler�, öğrenme tekn�kler� ve hatta k�ş�sel terc�hler �ç�n 
k�ş�selleşt�rmen�ze yardımcı olab�lmekted�r. Harmanlanmış öğrenme model�n� uygularken web tabanlı h�zmetler �ç�n t�t�z 
davranmak öneml�d�r. Uzaktan eğ�t�mler� kolayca ve hızlıca k�ş�selleşt�rmek, farklı format uygulamaları sade b�r şek�lde 
kullanmak gerekmekted�r.
Harmanlanmış öğrenme başka b�r �fadeyle web destekl� öğrenme �le sınıftak� öğrenmen�n avantajlı ve güçlü b�rkaç 
yönler�n�n b�rleşt�r�lmes�d�r. O hâlde harmanlanmış öğrenme ned�r?
Harmanlanmış öğrenme kısaca, öğrenme sonuçlarını ve paylaşılan (del�very) program olarak öğrenme sonunda üst amaçları 
gerçekleşt�rmek amacıyla b�rden fazla paylaşım yolu kullanan b�r öğret�m programı olarak tanımlanab�l�r. Bu, farklı öğrenme 
paylaşımlarının kend� başına karıştırılması ve eşleşt�r�lmes� değ�l; öğrenme ve meslek� sonuçlara odaklanmasıdır. Bu yüzden bu 
tanımlama şöyle değ�şt�r�leb�l�r.

Harmanlanmış öğrenme; doğru becer�ler�n, doğru k�ş�ye, 
doğru zamanda kazandırılması �ç�n doğru k�ş�sel öğrenme 
şekl�yle, doğru öğrenme teknoloj�ler�n�n eşleşt�r�lmes�yle ve 
öğrenme amaçlarının uygulanmasıyla en yüksek başarıyı 
sağlamaya odaklanır.
Bu tanımlamada g�zlenm�ş prens�pler şunlardır:
√ Burada paylaşma metodundan çok öğrenme amaçlarına 
odaklanılır.
√ B�rçok k�ş�sel öğrenme st�ller�, gen�ş k�tlelere ulaşmak �ç�n 
desteğe �ht�yaç duyar.
√ Her b�rey öğrenme olayına farklı b�lg�lerle katılır.
√ B�rçok durumda, en etk�l� öğrenme stratej�s� “sadece o an 
�ht�yaç duyulan şey”d�r.
Harmanlanmış öğrenme b�leşenler�
Harmanlanmış öğrenme yen� b�r şey değ�ld�r. Fakat esk�den 
harmanlama öğrenme �çer�ğ�, sınıf ortamı (sunular, 
laboratuvar, k�tap vs.) sınırlılıklarına sah�pt�. Bugün okulların 
seçeb�lecekler� b�rçok öğrenme yaklaşımları bulunmaktadır. 
S�ngh ve Reed’e (2001) göre bunlar:
√ Eş zamanlı (synchronous) f�z�ksel b�ç�m
√ Öğretmen l�derl�ğ�nde sınıflar ve öğretmen
√ Katılımlı laboratuvar çalışmaları ve çalıştaylar
√ Alan gez�ler�
Eş zamanlı (synchronous) çevr�m �ç� b�ç�mler (canlı e- 
öğrenme):
√ e-görüşmeler/toplantılar
√ Sanal sınıflar
√ Web sem�nerler� ve radyo veya TV yayını
√ Koçluk (coach�ng)
√ Mesajla anında görüşme
K�ş�sel hızda farklı zamanlı (asynhronous) b�ç�mler:
√ Dokümanve web sayfaları
√ Web/b�lg�sayar destekl� eğ�t�m modüller�
√ Değerlend�rme/test ve anketler
√ Benzet�ş�mler
√ Meslek� yardım ve elektron�k performans destek s�stemler�
√ Canlı olay kaydı
√ Çevr�m �ç� öğrenme toplulukları ve tartışma forumları

Yaşam boyu öğrenme, örgün eğ�t�m ve yaygın eğ�t�m�n 
b�rleşt�r�lmes�d�r.
Okul, öğrenmey� sağlayan tek kurum olamayacağı g�b� yaşam 
boyu gerekl� tüm b�lg� ve becer�ler� de kazandıramaz. Bu nedenle 
öğrenme yalnızca okulda gerçekleşmez, tüm yaşam süres�nce (ev, 
müze, kütüphane, etk�nl�klerde vb.) devam eder. Öğretmenler�n 
yanında anne-babalar, kardeşler, arkadaşlar vb. k�ş�ler de
öğrenmey� etk�ler.
Temel �lkes�, b�l�nçl� ve amaçlı olarak yaşam boyunca öğrenmeye 
devam etmekt�r. Yaşam boyu öğrenmen�n temel amacı b�rey�n 
öğrenmey� öğrenmes�n� sağlamaktır. Yaşam boyu eğ�t�m; b�rey�n 
k�ş�l�k alanında, sosyal ve meslek� alanda gel�ş�m�n� amaçlayan, tüm 
yaşam süres�nce devam eden çok gen�ş b�r kavramdır.
Yaşam boyu öğrenme, teknoloj�k gel�şmeler ve bunların yol açtığı 
değ�ş�me uyum sağlayab�lme, sürekl� olarak kend�n� yen�leyeb�lme, 
b�lg�y� üreteb�lme, öğrenmey� öğreneb�lme, �ş b�rl�ğ� ve paylaşımı 
amaçlar.
Yaşam Boyu Öğrenmeye İl�şk�n Yanlış Anlayışlar
• Yaşam boyu öğrenme sadece yet�şk�nler� kapsamaz. Yaşamın 
tüm dönemler�nde gerçekleş�r.
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• Yaşam boyu öğrenme sadece meslek, becer� kazandırmaz. 
B�reysel, sosyal, meslek� vb. her alanı kapsar.
• Yaşam boyu öğrenme tesadüf� oluşmaz. B�rey �steyerek, b�l�nçl�, 
amaçlı öğren�r.

YAŞAM BOYU ÖĞRENME YAKLAŞIMI

İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMI (J.DEWEY)
Geleneksel sınıflardak� öğrenc�ler�n yarışına ve rekabet�ne son vermey� 
amaçlayan ve başarıya b�rl�kte ulaşmayı hedefleyen b�r yaklaşımdır. İş 
b�rl�ğ�ne dayalı öğret�m, öğrenc�ler�n ortak b�r amaç doğrultusunda 
küçük gruplar hâl�nde b�rb�r�n�n öğrenmes�ne yardım ederek 
çalışmalarına dayalı b�r yaklaşımdır. “B�r�m�z hep�m�z, hep�m�z b�r�m�z 
�ç�n” anlayışı hâk�md�r.
İş b�rl�ğ�ne dayalı öğrenmey� başarılı b�r şek�lde uygulamak �ç�n 6 temel 
�lkeye uymak gerek�r. Bunlar:
1.Olumlu bağlılık (bağımlılık): “B�r�m�z hep�m�z, hep�m�z b�r�m�z �ç�n” 
anlayışı. B�rey�n başarısını gruba, grubun başarısını b�reye endeksleme 
(Grup üyeler�n�n başarısının b�reye, b�rey�n başarısının gruba 
yarayacağını; b�reysel başarı olmadan grup başarısının olmayacağını 
algılama.).
2. Yüz yüze etk�leş�m
3. K�ş�sel sorumluluk (ve b�reysel değerlend�r�leb�l�rl�k)
4. Sosyal becer�ler
5. Grup sürec�n�n değerlend�r�lmes�
6. Eş�t başarı �lkes�



ÖĞRETİM İLKELERİ
1. Hedefe (Amaca) Uygunluk İlkes�: Eğ�t�m durumları �şe koşulduğu 
hedefe h�zmet edeb�lmel�, onlara ulaşılab�l�r olmalıdır. Bu yüzden 

bütün uygulamalar hedeflere ve kazanımlara uygun olmalıdır. 
Aslında öğret�m �lkeler� �çer�s�nde en öneml� olan �lked�r. Çünkü b�r 

hedefe yönel�k olmayan öğret�m tekn�kler� gerçek amaçlarını h�çb�r 
zaman gerçekleşt�remeyecekt�r. Bu yüzden bütün uygulamalar 

hedef davranışlara uygun olmalıdır

2. Öğrenc�ye Görel�k İlkes�: Çağdaş eğ�t�m anlayışında eğ�t�m-öğret�m 
faal�yetler�n�n öğrenc�ye yönel�k olması gerek�r. Öğret�mde temel öge 

öğrenc�d�r. Öğrenc�n�n �lg�, gel�ş�m özell�kler�, b�reysel farklıkları d�kkate 
alınmalıdır. Öğrenc�n�n f�zyoloj�k, ps�koloj�k özell�kler�n�n; �lg� ve 

�ht�yaçlarının, yetenekler�n�n göz önünde tutulması öğrenc�ye görel�k 
�lkes� �t�barıyla en gerekl� özell�kler�n başında gelmekted�r. Bunun

olmasını gerekt�ren asıl sebep, her öğrenc�n�n farklı özell�klere sah�p 
olmasıdır. 

3. Öğrenc� Düzey�ne Uygunluk İlkes�: Öğrenc�n�n hazırbulunuşluk 
düzey� d�kkate alınmalıdır.

4. Hayat�l�k İlkes� (Yaşama Yakınlık, İşevurukluk): Eğ�t�m-öğret�m�n en 
öneml� amacı b�rey� hayata hazırlamasıdır. Okul, hayatın b�r 

parçası olmalıdır. Ders konuları, sorunlar, araç gereçler, örnekler 
yakın çevreden yan� hayattan alınmalıdır. Hayatı sınıfa taşımalıyız. 

“Öğret�m sürec�nde, b�rey�n gereks�n�m duyacağı yararlı ve 
kullanılab�l�r b�lg�ler�n öğret�lmes� öneml� b�r yer tutar.” görüşünde, 

öğret�m�n “yaşama yakınlık” �lkes�n�n önem� vurgulanmaktadır.
 

5. Transfer İlkes�: Öğrenc� derste öğrend�ğ�n� farklı durumlara ve 
günlük hayata aktarab�lmel�d�r. Sınıftak�n� hayata aktarmalıdır. Ör.: 
Öğrenc�n�n dört �şlem becer�s�n� alışver�şte kullanması, derste “Satın 

alacağı ürünler� bel�rlenen standartlara göre değerlend�r�r.” 
kazanımı sonrası, marketten alacağı ürünlerdek� üret�m ve son 

kullanma tar�hler�ne d�kkat etmes�.

6. Yaparak Yaşayarak Öğrenme (Uygulanab�l�rl�k, Akt�v�te): Bu �lke 
öğret�mde öğrenc�n�n akt�f olması, b�zzat kend�s�n�n etk�n olması 
gerekt�ğ�n� �fade eder. Öğrenc� eğ�t�m sürec�ne ne kadar fazla 

katılır, süreçte ne kadar etk�n olursa o kadar başarılı olur. Yaparak 
ve yaşayarak öğrenme, eğ�t�mde ezberc�l�ğ� ortadan kaldırır; kalıcı 

ve etk�l� öğrenme sağlar.

7. Ekonom�kl�k İlkes�: Öğret�m hedefler�n�n en kısa sürede, en az 
emek ve mal�yetle en ver�ml� şek�lde ver�lmes�d�r. Bunun �ç�n öğret�m 
sürec� �y� planlanmalı, kullanılan araç gereç ve materyaller amaca 
uygun kullanılmalıdır. Ayrıca b�l�şsel b�r hedef� öğret�rken yanında 

duyuşsal b�r hedef� de öğret�rsek aynı anda �k� hedef�m�z� 
gerçekleşt�rm�ş oluruz.

8. Aktüal�te (Güncell�k) İlkes�: Çocuğun hayatın gerçekler�yle karşı 
karşıya gelmeler�n� ve yakın çevre, ülke ve dünyada gel�şen son 

olaylara karşı �lg� duymalarını sağlamak �ç�n ders konularıyla aktüel 
(güncel) olay ve sorunlar arasında �l�şk� kurulmalıdır.

Ör.: Türk�ye’n�n nüfusu konusu �şlen�rken en son b�lg�ler öğrenc�lere 
aktarılab�l�r. Doğal afetler� �şleyen b�r öğretmen dünyada en son 

yaşanan doğal afete �l�şk�n haberler� sınıfta okuyab�l�r. 

9. Açıklık (Ayan�l�k) İlkes�: Açıklık �k� anlamda kullanılmaktadır. 1. 
Öğretmen�n kullandığı d�l�n açık ve anlaşılır olmasıdır. 2. Öğrenmede 

b�rden çok duyu organına h�tap edeb�lmekt�r. Öğrenc�n�n ders� 
anlaması, öncel�kle konuşulan d�l�n anlaşılır olmasına bağlıdır. Aynı 

zamanda öğrenmede ne kadar çok duyu organı �şe koşulursa o kadar 
etk�l� ve tam öğrenme sağlanab�l�r. Ör. Tepegöz, projeks�yon 

c�hazlarını da kullanarak b�rden çok duyu organına h�tap 

10. Somuttan Soyuta İlkes�: B�rey�n z�h�nsel gel�ş�m� somuttan soyuta 
doğru olmaktadır. Somut kavramlar soyut kavramlara göre daha 

anlaşır kavramlardır. Bu yüzden önce somut kavramlar daha sonra 
soyut kavramlar öğret�lmel�d�r. Özell�kle �lköğret�m b�r�nc� 

kademede uygulanır. Ör.: Derste öğretmen�n araç gereçlerden 
yararlanarak deney yapması, konu kavrandıktan sonra olayın 

formülüne yan� soyuta geç�lmes�… 

11. B�l�nenden B�l�nmeyene İlkes�: Yen� öğret�lecek b�lg�n�n, becer�n�n 
önceden öğren�lenden hareket ederek öğret�lmes�n� öngörür. 

Böylece öğrenme kolaylaşmakta ve yen� öğren�lecek b�lg� öncek� 
b�lg�lerle �l�şk�lend�r�lerek anlamlı hâle get�r�lmekted�r. Öğretmen 

derse b�r öncek� derste �şled�ğ� konularla �lg�l� soru sorarak ya da o 
konuyu tekrar ederek başlarsa bu �lkeyle hareket etm�şt�r.

12. Yakından Uzağa İlkes�: Bu �lkede öğrenmeye yakın çevreden 
başlanır. Konularla �lg�l� örnekler yakın çevreden ver�l�r. Çünkü 
çocuk yakın çevreyle daha �lg�l�d�r. Daha sonra uzak örneklere 

doğru hareket ed�l�r. Zamansal ve mekânsal olarak yakın çevreden 
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doğru g�den b�r yol �zlenmekted�r. Örneğ�n coğrafya ders�nde 
dağları anlatan b�r öğretmen�n önce yakın çevreden başlaması 

13. Bas�tten Karmaşığa İlkes�: Öğretmen tarafından konular 
ver�l�rken önce bas�t konulara ve kavramlara yer ver�lmes� ve 

zaman �ç�nde g�derek zor ve karmaşık konulara geç�lmes� esasına 
dayanır. Ör.: Matemat�k ders�nde önce b�r b�l�nmeyenl� denklemler 

ver�l�r, daha sonra �k� b�l�nmeyenl� denklemlere geç�l�r.

14. Bütünlük İlkes�: Çocuğun bedensel, duygusal, ruhsal ve sosyal; 
bütün yönler�yle b�r bütün olarak ele alınıp tüm yönler�yle dengel� 
b�r b�ç�mde gel�şt�r�lmes�ne dayanır. Ayrıca konuların da bütünlük 
�ç�nde öğret�lmes� yan� dersler�n d�s�pl�nlerarası yaklaşım ve gen�ş 

alan yaklaşımıyla �şlenmes� gerekmekted�r.

15. Anlamlılık: Öğrenc�ler öğrenmeye güdülend�ğ�nde öğrenmeler daha etk�l� olur. Bunun �ç�n öğrenme konularının ne 
zaman, ne şek�lde, ne �şe yarayacağı ve önem� açıklanır. Böylece öğrenc�lerde öğrenmeye yönel�k beklent� ve �stek oluşur.
16. Tümdengel�m: B�r öğrenme konusu önce genel ve ortak özell�kler�, sonra da özel ve ayrıntı özell�kler� �le ver�l�r.
17. Sosyall�k İlkes�: Öğret�m �lkeler� konusunun son �lkes� olan sosyall�k, öğret�m sürec�nde �nsanların sosyalleşmes�n� ve 
topluma uyum sağlamasını vurgulamaktadır. Ayrıca özgürlük konusunu da es geçmemekted�r.


