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Ö¤renci Merkezli 
Ö¤retim

Ö¤renci merkezli ö¤retim, de¤iflik adlarla, geliflmifl ülkelerde özellikle son otuz y›l-
dan bu yana üzerinde yo¤un olarak durulan, araflt›rmalar yap›lan, okullarda uy-
gulanan, yayg›nlaflt›r›lmaya çal›fl›lan bir ö¤retme-ö¤renme yaklafl›m›d›r. Türki-
ye’de de ö¤renci merkezli ö¤retim 2000’li y›llar›n bafl›ndan bu yana programlara,
okullara sokulmaya çal›fl›l›yor. Ancak bunda baflar› elde edilmesi, özellikle okulla-
r›n e¤itim programlar›n› haz›rlayan program gelifltirme kurullar›ndan program-
lar›n uygulanmas› ile görevli yöneticilere ve ö¤retmenlere dek bütün e¤itimcilerin
kararl›l›kla bu yaklafl›m do¤rultusunda etkinlikte bulunmas›yla olanakl›d›r. Bu
e¤itimciler içerisinde okulda ve s›n›fta uygulay›c› olan ö¤retmenlerin ifllevi kuflku-
suz oldukça önemlidir. Ö¤renci merkezli ö¤retimi benimseyip uygulaman›n teme-
lini de bu yaklafl›m›; bilimsel dayanaklar›, anlam›, özellikleri, uygulama süreci ve
de¤erlendirmesi ile ö¤renmek oluflturur. Bu ünitede, uygulay›c›lara ö¤renci mer-
kezli ö¤retimle ilgili temel bilgilerin sunulmas› amaçlanm›flt›r.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;

Yirmi birinci yüzy›l insan›n›n sahip olmas› gereken nitelikleri sayabilecek,
Ö¤renci merkezli ö¤retim yaklafl›m›n›n temel özelliklerini aç›klayabilecek,
Ö¤renci merkezli ö¤retim ile ö¤retmen merkezli ö¤retim aras›ndaki farklar›
sayabilecek,
Ö¤renci merkezli ö¤retimde göz önünde bulundurulmas› gereken ö¤renme
ilkelerini aç›klayabilecek,
Ö¤renci merkezli ö¤renme çevresi oluflturmak için uygun ögeleri belirleyebilecek,
Ö¤renci merkezli ö¤retimle birlikte ö¤retmen ve ö¤renci rollerinde oluflan de-
¤iflimleri aç›klayabilecek,
Ö¤renci merkezli ö¤retimde yararlan›lan ö¤retme yaklafl›mlar›n› temel özel-
likleriyle tan›mlayabilecek,
Ö¤renci merkezli ö¤retim için geçerli olan de¤erlendirme sürecinin özellikle-
rini aç›klayabilecek,
Ö¤renci merkezli ö¤retimde kullan›lan bafll›ca de¤erlendirme araçlar›n› sa-
yabileceksiniz.
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• G‹R‹fi
• Ö⁄RENC‹ MERKEZL‹ Ö⁄RET‹M‹N ANLAMI VE TEMEL ÖZELL‹KLER‹
• Ö⁄RENC‹ VE Ö⁄RETMEN MERKEZL‹ Ö⁄RET‹M
• Ö⁄RENC‹ MERKEZL‹ Ö⁄RENME ‹LKELER‹
• Ö⁄RENC‹ MERKEZL‹ Ö⁄RENME ÇEVRES‹ VE Ö⁄RENME 
• Ö⁄RENC‹ MERKEZL‹ Ö⁄RET‹MDE Ö⁄RETMEN VE Ö⁄RENC‹ ROLLER‹
• Ö⁄RENC‹ MERKEZL‹ Ö⁄RETME YAKLAfiIMLARI
• Ö⁄RENC‹ MERKEZL‹ Ö⁄RET‹MDE ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME

Örnek Olay

‹lkö¤retim okulu ö¤rencisi olan Emre, her gün okuldan eve döndü¤ünde annesine
ve babas›na okulda yapt›klar›n› anlat›r, yapmas› gereken çal›flmalar› da onlarla
paylafl›rd›. 

Bir gün Emre yine eve geldi¤inde “Anne bugün çok iflimiz var. Arkadafllar›mla
birlikte muhtarla röportaj yapmam›z gerekiyor. Sonra da kütüphaneye gidip proje
ödevimiz için kaynak toplayaca¤›z.” diyerek yapmas› gereken çal›flmalardan söz
etti. Emre’nin annesi de “O¤lum siz okulda ne yap›yorsunuz böyle? Muhtarla ne-
den röportaj yapacaks›n›z? Kitaplar› kütüphaneden neden siz al›yorsunuz? Bun-
lar› yapmak sizin de¤il ö¤retmeninizin görevi de¤il mi?” diyerek bu tür çal›flmala-
ra pek anlam veremedi¤ini söyledi. Emre, “Anne, dersi yar›n bizim grup yürütecek.
Ayr›ca grup çal›flmas› düzenleyip gruplar› biz yönlendirece¤iz.” diye yan›t verdi.
Emre’nin annesi de “O¤lum ben anlayam›yorum sizin yapt›¤›n›z iflleri.” diyerek
flaflk›nl›¤›n› belirtti.

Emre ile annesi evden birlikte ç›kt›lar. Emre muhtarl›¤a gitmek için arkadaflla-
r› ile buluflmak üzere annesinden ayr›ld›, annesi de Emre’nin arkadafl› Zeyneplere
oturmaya gitti. Kap›y› Zeynep aç›p da Emre’nin gelmedi¤ini görünce “Emre neden
gelmedi? Birlikte oyun oynar, biraz da ders çal›fl›r›z diye düflünmüfltüm.” diyerek
üzüntüsünü dile getirdi. Emre’nin annesi, “K›z›m onun okul d›fl›nda, derslerle il-
gili çal›flmalar› oluyor. fiimdi de arkadafllar› ile muhtarl›¤a gitti. Muhtarla röpor-
taj yapt›ktan sonra da kütüphaneye gideceklermifl. Proje yap›yoruz gibi bir fleyler
diyordu. San›r›m yar›n dersi de onlar iflleyeceklermifl. Siz böyle çal›flmalar yapm›-
yor musunuz?” dedi. Zeynep, “Hay›r, bizim ö¤retmenimiz öyle çal›flmalar yapt›r-
mak yerine kendisi anlat›yor dersi.” diye yan›t verince Emre’nin annesi de “Bu ö¤-
retmen de hiç ders ifllemiyor! Çocuklar kendi yapt›klar› ile ne ö¤renecekler? Bak si-
zin ö¤retmeniniz dersleri ne güzel kendi anlat›yormufl.” diyerek üzüntüsünü dile
getirdi.
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Anahtar Kavramlar
• Ögrenci merkezli ö¤retim
• Ö¤rencinin ö¤renmedeki etkinli¤i
• Öz yönetimli ö¤renme
• Gerçekçi ö¤renme etkinli¤i

• Bilgiyi yap›land›rma
• ‹fl birlikli ö¤renme
• Performans de¤erlendirme
• Ürün dosyas› de¤erlendirmesi

‹çindekiler



G‹R‹fi
E¤itimin temel ifllevi, bireylerin yaflamdaki gereksinmelerini karfl›lamalar›n› sa¤la-
yacak bilgi, beceri ve tutumlar› kazanmalar›na yard›m etmektir. Bireylerin gerek-
sinmeleri, yaflamlar›n› sürdürmelerine olanak veren birçok bireysel ve toplumsal
gereksinmeyi kapsar. Bireyler, e¤itim arac›l›¤›yla kazand›klar› bilgi ve becerileri
kullanarak bu gereksinmelerini en üst düzeyde karfl›lamaya çal›fl›rlar ve böylece
olabildi¤ince kaliteli bir yaflama sahip olmak için çaba gösterirler. Bu nedenle
okullardaki e¤itim hizmetinin, bireylerin var olan ve gelecekteki gereksinmelerini
karfl›lamaya elveriflli bir nitelikte olmas› gereklidir. 

Bireylerin gereksinmeleri, de¤iflken bir özelli¤e sahiptir. ‹çinde yaflanan ça¤›n
koflullar› ve özellikleri, bireylerin gereksinmelerinin neler oldu¤unu belirlemede
önemli bir etkiye sahiptir. E¤itim sisteminden beklenen de bireylerin de¤iflen ge-
reksinmelerine paralel olarak e¤itim anlay›fl ve yaklafl›mlar›n›n da de¤iflmesiyle
e¤itimin ifllevini en etkili biçimde yerine getirmesini sa¤lamakt›r.

Yirmi birinci yüzy›l›n bafl›nda, bireylerin gereksinmeleri 40 y›l, 30 y›l, hatta 20
y›l öncesine göre büyük de¤iflikli¤e u¤ram›flt›r. Çünkü bilimde, teknikte, yaflam
koflullar›nda önemli de¤iflimler olmufltur. Bireylerin bu de¤iflimlere uyum sa¤laya-
bilmeleri, diledikleri yaflam kalitesine sahip olabilmeleri, baflka bir deyiflle kaliteli
bir yaflam sürebilmeleri hem onlar›n eskisinden farkl› bilgi ve becerileri kazanma-
lar›n› hem de bunlar› iyi düzeyde kazanmalar›n› gerektirmektedir. Bugün birçok
durumda bireylerin ezber bilgiye sahip olmalar› yeterli gelmemekte, yüksek dü-
zeyde düflünme becerilerini göstermelerine gerek olmaktad›r. Karmafl›k problem-
leri çözme ifli yaln›zca birkaç kifliye b›rak›lmamakta, tüm bireylerin problem çöz-
me becerilerine sahip olmalar› gere¤ine inan›lmaktad›r. (Newby ve ötekiler, 2006,
s. 12). Bunun için bireylerin; olaylar› ayr›flt›ran, sorgulayan, anlayan ve yorumla-
yan nitelikte olmalar› gereklidir. Bunlar›n yan› s›ra bireylerin, baflkalar›yla ifl birli¤i
yapma ve çal›flma becerilerini göstermeleri beklenmektedir. Bu, bireylerin hem
sosyal yaflamlar›ndaki hem de ifl yaflamlar›ndaki baflar›lar› için önem tafl›maktad›r.
Öte yandan bireylerin bilgiye ulaflmalar›, bilgiyi aktarmalar›, bilgiyi ö¤renmeleri
için teknolojiden yararlanmalar› gereklidir. Çünkü teknoloji, bunlar› h›zl› ve kolay
biçimde sa¤lamaktad›r. Bu nedenle bireylerin, ö¤renme amaçl› olarak, teknoloji
kullanma becerisini kazanmaya gereksinmeleri vard›r.

Bireylere bu nitelikleri kazand›rmak, ilkö¤retimden yüksekö¤retimin sonuna
dek tüm okullarda, uygulanan genel ö¤retim yaklafl›m› ile olanakl›d›r. Baflka bir de-
yiflle, okullardaki genel ö¤retim yaklafl›m›n›n bireylere bu nitelikleri kazand›rmaya
uygun olmas› gereklidir. Ö¤renci merkezli ö¤retim; bireylere, ö¤rencilere belirtilen
nitelikleri kazand›rmaya uygun olan, birçok ülkede ilkö¤retim okulundan üniversi-
teye dek tüm okullarda uygulanmaya elveriflli bir yaklafl›m olarak görülmektedir.
Türkiye’de de tüm okullarda yayg›nlaflt›r›lmaya çal›fl›lan ö¤renci merkezli ö¤retim
yaklafl›m›n›n baflar›l› olabilmesi için öncelikle uygulay›c›larca bu yaklafl›m›n anla-
m›n›, kuramsal dayanaklar›n›, uygulama sürecini ve de¤erlendirmesini de içine
alan tüm özellikleriyle bilinmesi, tart›fl›lmas› ve benimsenmesi gereklidir.

Ö⁄RENC‹ MERKEZL‹ Ö⁄RET‹M‹N ANLAMI VE TEMEL
ÖZELL‹KLER‹
Ö¤renci merkezli ö¤retim, ö¤retimin oda¤›na ö¤rencinin yerlefltirildi¤i bir ö¤-
retme-ö¤renme yaklafl›m›d›r. Ö¤renci merkezli ö¤retim, ö¤rencilerin özelliklerini
göz önünde tutarak, ö¤retimle ilgili ifllerin karar sürecine ö¤rencileri de katarak ve
ö¤renmede ö¤rencilerin etkin olmalar›n› sa¤layarak gerçeklefltirilir.
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Ö¤renci Merkezli Ö¤retim:
Ö¤renci gereksinme ve 
özelliklerinin temel al›nd›¤›, 
ö¤rencilerin ö¤retimin ortak
yürütücüleri oldu¤u ö¤retim
yaklafl›m›.



Ö¤renci merkezli ö¤retimde, her fleyden önce, ö¤rencilerin gereksinmeleri, il-
gileri, yetenekleri ve ö¤renme stilleri göz önüne al›n›r, ö¤retim bunlar üzerine ku-
rulur. Ö¤renci merkezlilik, gerçekte, ö¤rencilerin kendilerine özgü niteliklerinin ve
farkl›l›klar›n›n anlafl›lmas›d›r (Mundhenk, 2004). Ö¤rencilerin geliflim düzeyleri, il-
gi alanlar› ve amaçlar›ndaki farkl›l›klar, onlar›n gereksinmelerini de farkl› k›lmak-
tad›r. Bunun yan› s›ra gerek okul içinde gerekse okul d›fl›nda de¤iflik ortamlarda
de¤iflik ö¤renme deneyimleri geçirmifl ö¤rencilerin yeni ö¤renmelere haz›rl›k dü-
zeylerinde de farkl›l›klar görülmektedir. Öte yandan, ö¤rencilerin ö¤renmeye ve
ders çal›flmaya iliflkin e¤ilimleri ya da tercihleri de farkl› olmaktad›r. Ö¤renme sti-
li olarak adland›r›lan bu özellikler; ö¤rencilerin fiziksel, duyuflsal ve biliflsel etkin-
liklerinin birleflmesiyle oluflmakta ve ö¤rencilerce belli bir tutarl›l›k ve süreklilik
içinde yerine getirilmektedir. Ö¤rencilerin bütün bu özelliklerine göre düzenlenen
ö¤retimde, ö¤rencilerin ö¤renmeleri daha anlaml› ve kal›c› olur.

Ö¤renci merkezli ö¤retimde; ö¤retimin planlanmas›, yürütülmesi ve de¤erlen-
dirilmesi ile ilgili tüm ifllerde ö¤rencilerin kat›l›m› sa¤lan›r. Baflka bir deyiflle, ö¤-
rencilere kendi ö¤renmeleriyle ilgili konularda söz hakk› verilir, kendilerine su-
nulan seçeneklerden seçim yapmalar›na olanak tan›n›r ve karar verme süreçleri-
ne etkin olarak kat›lmalar›na ortam haz›rlan›r. Ö¤rencilerin, bu tür eylemlerle,
kendi ö¤renmelerinde paylar›n›n oldu¤unu duyumsamalar›, onlar›n ö¤renmeye
karfl› daha yüksek düzeyde güdülenmelerine yol açar (CEFLC, t.y.). Bu eylemler,
ayn› zamanda, ö¤rencilerin kendi ö¤renmelerinin sorumlulu¤unu edinmelerine
de yard›m eder.

Ö¤renci merkezli ö¤retimde, ö¤rencilerin etkin ö¤renciler olmalar› -ya da ö¤-
renmede etkin olmalar›- büyük önem tafl›r. Ö¤renci merkezli ö¤retimde, gelenek-
sel ö¤retim yaklafl›m›nda oldu¤u gibi ö¤renci edilgin bir dinleyici ve bilgi al›c›
de¤il yüksek düzeyde zihinsel etkinliklerde bulunarak ö¤renmeyi amaçlad›¤›
bilgiyi kendisi oluflturan, ö¤renen kiflidir. Bu nedenle ö¤renci merkezli ö¤retimde,
anlat›ma dayal› ö¤retim yerine ö¤rencilerin etkin ö¤renme deneyimlerine yer veri-
lir, ö¤renciler s›n›fta görülmemifl bir ö¤renme gerecinden sorumlu tutulur, ö¤ren-
cilere aç›k uçlu, elefltirel ve yarat›c› düflünmeyi gerektiren problemler sorulur, ge-
leneksel nitelik tafl›mayan yazma çal›flmalar› yapt›r›l›r ve ö¤rencilerin kendi h›zla-
r›nda ve ifl birli¤i yaparak ö¤renmelerine olanak sa¤lan›r (Felder ve Brent, 1996).

Ö¤renci merkezli ö¤retme ve ö¤renmenin temel özellikleri Wilbert J. McKeac-
hie’nin görüflleri do¤rultusunda flöyle s›ralanabilir (Landrum, 1999):

• Ö¤rencilerin, gerek öteki ö¤rencilerle gerekse ö¤retmenle olan iliflkileri y›p-
ranmaks›z›n görüfllerini aç›klayabilmeleri ve soru sorabilmeleri için güven
yaratma.

• Ö¤rencilerin verilen derse ya da soru - yan›t etkinliklerine kat›lma biçimin-
den çok birbirleriyle tart›flmalar› biçiminde gerçekleflen tart›flmalara a¤›rl›k
verme.

• Ö¤rencilerin olgular› ve tan›mlar› basit bir biçimde ezberlemelerinden çok
derinlemesine ö¤renmelerini sa¤lamaya çal›flma.

• Ö¤rencilerin ö¤renmede seçim yapmalar›na ve içten güdülenmelerine daha
çok, teste ya da nota güdümlü ö¤renmeye daha az yer verme.

• Ö¤rencilerin ö¤renme amaçlar› ile ö¤retimin o amaçlara dayal› olarak ger-
çeklefltirilmesine daha çok önem verme.

• Ö¤rencilerin ö¤renmelerde duyuflsal sonuçlar elde etmelerine daha çok
önem verme.
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Geleneksel Ö¤retim:
Ö¤retmen merkezli ö¤retim.

Ö¤renme Stili: Ö¤rencinin
ö¤renme ve ders çal›flmaya
dönük e¤ilim ya da
tercihleri.

Yüksek Düzeyde Zihinsel
Etkinlikler: Biliflsel 
ö¤renmeler için uygulama,
analiz, sentez ve 
de¤erlendirme düzeylerinde
yap›lan etkinlikler.



• Ö¤rencilerin yanl›fl kavram ö¤renmeleri ve bunlar›n giderilmesi üzerinde
önemle durma.

Ö¤renci merkezli ö¤retim yaklafl›m›n› betimleyen temel kavramlar hangileridir? Yaz›n›z.

Ö⁄RENC‹ VE Ö⁄RETMEN MERKEZL‹ Ö⁄RET‹M
Ö¤renci merkezli ö¤retimin, ö¤retmen merkezli ö¤retim yaklafl›m›na karfl› geliflti-
rildi¤i söylenebilir. Ö¤retmen merkezli ö¤retim, çok yayg›n uygulama biçimiyle,
ö¤retimin daha çok ö¤retmenin anlat›m›na dayal› olarak gerçeklefltirildi¤i, ö¤ren-
cilerin ise edilgin olarak bilgi al›c›s› konumunda oldu¤u ve planlanmas›ndan de-
¤erlendirilmesine dek ö¤retimle ilgili ifllerin tümüyle ya da büyük ço¤unlu¤unun
ö¤retmen taraf›ndan yap›ld›¤› bir yaklafl›md›r. Okullarda böyle bir yaklafl›m›n e¤i-
tim yoluyla elde edilmek istenen ö¤renmeleri sa¤lamakta yetersiz kalmas›, ayr›ca
ö¤renme ile ilgili daha etkili kuramlar›n gelifltirilmesi, buna ba¤l› olarak da ö¤ret-
me anlay›fl›n›n de¤iflmesi, ö¤retmen merkezli ö¤retimden ö¤renci merkezli ö¤reti-
me do¤ru bir de¤iflimi gerekli k›lm›flt›r, k›lmaktad›r.

Ö¤renci merkezli ö¤retim, birçok yönden ö¤retmen merkezli ö¤retimden fark-
l›l›klar göstermektedir. Bu farkl›l›klar›n bafll›calar› karfl›laflt›rmal› olarak flöyle gös-
terilebilir:

Yukar›da karfl›laflt›rmal› olarak verilen bilgiler içinde, sizce, ö¤retmen merkezli ö¤retim-
de hemen hiç görülmeyen, oldukça farkl› ve yeni oldu¤unu düflündü¤ünüz ö¤renci mer-
kezli ö¤retim özellikleri hangileridir?
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Ö¤retmen Merkezli Ö¤retim Ö¤renci Merkezli Ö¤retim

Ö¤retim, ö¤retmen taraf›ndan belirli 

amaçlara dönük olarak düzenlenir.

Ö¤retimde ö¤rencilerin gereksinme

ve ilgileri temel al›n›r.

Ö¤retimde ö¤retmenin tasarlad›¤› 

ö¤renme etkinliklerine yer verilir.

Ö¤retimde yer verilen ö¤renme 

etkinlikleri, ö¤rencilerin istedikleridir.

Ö¤retimde ö¤rencilerin olgular› 

ezberlemelerine a¤›rl›k verilir.

Ö¤rencilerin bilgiler aras›nda iliflkiler 

kurarak, araflt›rma ve bulufl yaparak

ö¤renmeleri temeldir.

Ö¤rencilerin ö¤renmeleri, ö¤retmenin

yönergeleri do¤rultusunda ve 

ö¤retmene ba¤›ml› olarak gerçekleflir.

Ö¤renciler, öözz yyöönneettiimmllii öö¤¤rreennmmee

becerilerini kullanarak ö¤renirler.

Ö¤rencilerin ö¤renmeye 

güdülenmelerinde not, ödül gibi 

d›flsal güdülenme araçlar› kullan›l›r.

Ö¤rencilerin ö¤renmeleri için daha

çok içsel güdülenmeye önem verilir.

Ö¤renciler daha çok bireysel olarak

çal›fl›rlar ve ö¤renirler.

Ö¤rencilerin ö¤renmelerinde grupla

çal›flmaya yer verilir.

Ö¤rencilerin ö¤renmelerinin 

de¤erlendirilmesinde test sonuçlar›

temel al›n›r.

Ö¤rencilerin ö¤renmeleri, ö¤renme 

sürecinde yapt›klar› çal›flmalarla 

de¤erlendirilir.

Ö¤rencilerin ö¤renmeleri ile ilgili 

de¤erlendirmeler ö¤retmen 

taraf›ndan yap›l›r.

Ö¤rencilerin ö¤renmelerinin 

de¤erlendirilmesine ö¤renciler de 

kat›l›rlar.

Tablo 2.1
Ö¤retmen Merkezli
Ö¤retimle Ö¤renci
Merkezli Ö¤retimin
Farklar›
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SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE
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Öz Yönetimli Ö¤renme:
Ö¤renmeleri kolaylaflt›ran
ö¤renme stratejilerini 
kullanarak ve öz denetime
sahip olarak gerçeklefltirilen
ö¤renme.



Burada aç›kça görüldü¤ü gibi ö¤renci merkezli ö¤retim, ö¤renme amaçlar›n›n
belirlenmesinden de¤erlendirmeye dek ö¤retmen merkezli ö¤retimdekinden farkl›
birçok uygulamay› içermektedir. Bu uygulamalarla ilgili olarak ö¤retmen merkezli
ö¤retimdekinin tersine, ö¤renci merkezli ö¤retimde ö¤renciler tüm süreçlere ö¤ret-
men kadar kat›lmaktad›rlar. Bu nedenle ö¤renciler, ö¤retme - ö¤renme sürecinde
hem etkindirler hem de kendi ö¤renmeleriyle ilgili sorumluluk üstlenmektedirler.
Ö¤renmede yaklafl›m, olgular› ezberlemeden uzaklaflarak araflt›rmaya ve bulufla
kaymakta, bireysel ö¤renmenin yerine grupla ö¤renmeye a¤›rl›k verilmektedir. Ö¤-
rencilerin ö¤renmelerinin de¤erlendirilmesinde ö¤renciler de rol al›rlarken de¤er-
lendirmede yaln›z testler de¤il performans, ürün dosyas› ve öteki çal›flmalar da
araç olarak kullan›lmaktad›r. Gerçekte bütün bunlar, ö¤retme - ö¤renme sürecinde
ö¤retmen ve ö¤rencilerin rollerinde de önemli de¤iflimlere yol açmaktad›r.

Ö⁄RENC‹ MERKEZL‹ Ö⁄RENME ‹LKELER‹
Ö¤renci merkezli ö¤retimde; J. Dewey, J. Piaget, L. Vygotsky, J. Bruner ve D. Au-
subel gibi bilim insanlar›n›n araflt›rmalar›na dayal› olarak gelifltirilen yap›land›r-
mac›l›k kuram›, daha do¤rusu birden çok yap›land›rmac› ö¤renme görüflü ya da
kuram› temel al›nm›flt›r. Bu yap›land›rmac› ö¤renme görüflleri, bireyin bilgiyi nas›l
yap›land›rd›¤› üzerinde odaklafl›r ve bilgiyi yap›land›rmada, anlamada ve anlamlan-
d›rmada ö¤renen bireyin etkin rolünü vurgular (Woolfolk, 2005, s. 315). Bu ba¤-
lamda, yap›land›rmac›l›¤a göre ö¤renmede temel öge bilgidir. Bilgi, d›fl dünyada
bulunmaz, bireyin kendisi taraf›ndan yap›land›r›l›r, üretilir. Bu nedenle, üretilen ya-
p›lar bireye özgüdür (Ün - Aç›kgöz, 2002, s.61). Birey bir bilgiyi, sosyal etkileflim-
lerde bulunarak, deneyim geçirerek, sahip oldu¤u bilgileri kullanarak ve onlar› ye-
niden düzenleyerek yap›land›r›r. Buna göre ö¤renci merkezli ö¤retimde, s›n›f orta-
m›nda uygun koflullar yarat›larak ö¤rencilerin bilgileri yap›land›rmalar› sa¤lan›r.

Ö¤renci merkezli ö¤retimde, ö¤rencilerin bilgileri yap›land›rmalar›, baflka bir
deyiflle ö¤renmeleri gerçeklefltirmeleri, s›n›fta uygun koflullar›n ya da ö¤renme
çevresinin yarat›lmas›na ve ö¤rencilerin uygun ö¤renme etkinliklerinde bulunma-
lar›na ba¤l›d›r. Ancak uygun, daha do¤rusu ö¤renmeyi sa¤lay›c› çevre ve etkinlik-
ler, belirli ö¤renme ilkelerinin göz önünde bulundurulmas›yla oluflturulabilir.

Ö¤renci merkezli ö¤retimde, ö¤rencilerin ö¤renmelerine dönük yap›lan düzen-
lemelerde yap›land›rmac› ö¤renme görüfllerine dayal› olarak ç›kart›lm›fl ilkeler ge-
çerlidir. Bu ilkelerin en önde gelenleri flöyle s›ralanabilir (Simon, t.y.; Özden, 2003,
ss. 62 - 64; Kauchak ve Eggen, 2003, ss. 231 - 236):

• Bilgi birey taraf›ndan etkin olarak yap›land›r›l›r.
Ö¤renme, edilgen bir süreç de¤ildir. Ö¤renme süreci, bireylerin çevrelerin-
deki dünyay› anlamland›rmaya çal›flmalar›yla gerçekleflir.

• Ö¤renme, hem bireysel hem de sosyal bir süreçtir.
Bilginin yap›land›r›lmas›nda, ö¤renilmesinde bireylerin çevreleriyle etkile-
flimleri önemlidir.

• Ö¤renme öz yönetimli bir süreçtir.
Bireyler, do¤ufltan getirdikleri özelliklere ve onlar› etkileyen etmenlere ba¤-
l› olarak de¤iflik h›zlarda ö¤renirler. Bireyler, kendi ö¤renmelerini kendileri
düzenlediklerinde daha iyi ö¤renmektedirler.

• Yeni ö¤renme, önceden gerçeklefltirilmifl ö¤renmelere ba¤l›d›r.
Bireyler, yeni bilgileri önceki bilgiler üzerine onlarla iliflkilendirerek ve on-
lar› anlaml› biçime dönüfltürerek olufltururlar, belleklerine yerlefltirirler.

• Dil, ö¤renmede önemli bir rol oynar; düflünme ise iletiflim içinde yer al›r.
Dil ve ö¤renme, iç içe geçmifl bir özelli¤e sahiptir. Dil ço¤u zaman bilgi ile
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Ürün Dosyas›: Ö¤rencinin bir
alandaki ö¤renmelerini 
yans›tan çal›flmalar›n› 
toplad›¤› dosya.

Yap›land›rmac›l›k:
Ö¤renmede bilgiyi anlamay›
ve anlamland›rmay› bireyin
kendisinin gerçeklefltirdi¤i
anlay›fl›na sahip görüfl.



sonuçlanan iletiflim sürecinde düflüncelerin düzenlenmesinde araç olarak ifl-
lev görür.

• Ö¤renme, anlaml› ba¤lamlarda gelifltirilen sosyal özellikli bir etkinliktir.
Bireyler, yaflamlar›nda hiç yer almam›fl ve daha önce kendi kendilerine de
ö¤renmedikleri bilgileri, o bilgileri daha önceden kazanm›fl kiflilerin yard›-
m›yla ö¤renebilirler.

• Anlaml› ö¤renme, gerçekçi ö¤renme etkinlikleriyle oluflur.
Bireylerin okul d›fl›nda karfl›laflabilecekleri gerçek yaflam sorunlar›yla ilgili
etkinlikler, onlar›n anlaml› ö¤renmelerini sa¤lamada oldukça etkilidir.

• Güdülenme, ö¤renmede önemli bir ögedir. 
Güdülenme, bireylerin ö¤rendiklerine oldu¤u kadar ö¤renme yetenek ve
güçlerine de büyük etki yapar. Ö¤renmede en temel güdülenme arac›, bire-
yin iste¤i ya da gereksinmesidir.

Ö⁄RENC‹ MERKEZL‹ Ö⁄RENME ÇEVRES‹ VE Ö⁄RENME
Ö¤renci merkezli ö¤retimde, etkili bir ö¤retme-ö¤renmeyi gerçeklefltirmede bilin-
mesi gereken ilk ve önemli nokta fludur: Ö¤retme-ö¤renme sürecinde önemli
olan, ö¤retmenin nas›l ö¤retece¤i de¤il ö¤rencilerin nas›l ö¤renecekleri; daha aç›k-
cas› ö¤renmek için ne yapacaklar›d›r. Bu nedenle ö¤renci merkezli ö¤retimde ö¤-
rencilerin ö¤renmeleri üzerinde odaklafl›l›r. Ö¤rencilerin ö¤renmeleri de onlar›n
bilgiyi kendilerinin yap›land›rmalar›na, sosyal etkileflimde bulunmalar›na ve ger-
çekçi durumlarla karfl› karfl›ya kalmalar›na elveriflli ö¤renme çevresinin oluflturul-
mas›yla sa¤lan›r.

Ö¤renci merkezli ö¤retimde ö¤renme çevresi, yap›land›rmac› ö¤renme ilkeleri-
ne dayal› olarak oluflturulur ve ayn› ilkelere dayal› olarak da ö¤rencilerin ö¤ren-
meleri amac›yla iflletilir. Ö¤renci merkezli ö¤renme çevresinin, UNESCO (2002, s.
24) için yap›lan bir çal›flmaya dayanarak fiekil 2.1’de gösterildi¤i gibi, flu temel öge-
lere sahip oldu¤u söylenebilir:

• Etkileflim ögeleri: Ö¤retmen, ö¤renciler, teknoloji, bilgi kaynaklar›.
• Etkileflimi sa¤lama ögeleri: Gerçekçi araçlar, gerçekçi ba¤lamlar, gerçekçi

görev ya da etkinlikler.
• Ö¤renmeyi destekleme ögeleri: Özel ö¤retim ya da destek, çoklu bak›fl aç›s›

olanaklar›, ifl birlikli ö¤renme, yans›tma.
• De¤erlendirme ögesi: Ö¤rencinin gerçekçi performans›.
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fiekil 2.1

Ö¤renci Merkezli
Ö¤renme Çevresi

Kaynak:
UNESCO, 2002, 
s. 24
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ya da problemlerin ele 
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ö¤renme etkinli¤i.

Ö¤renme Çevresi:
Ö¤rencilerin ö¤renmelerini
sa¤lamak amac›yla 
düzenlenen ve gerekli ögeleri
içinde bulunduran ortam.



Ö¤renci merkezli ö¤renme çevresinde ö¤retme-ö¤renme sürecinin oda¤›nda
olan ö¤renci, ö¤renme amac›yla öteki ö¤rencilerle, ö¤retmenle, bilgi kaynaklar›y-
la ve teknoloji ile etkileflimde bulunur. Ö¤retmen, bu çevrede zaman zaman efl-
ö¤renci olarak ö¤renme sürecine kat›l›r. Ö¤renci, bu etkileflimler s›ras›nda, ger-
çekçi araçlar kullanarak, gerçekçi ba¤lamlardan yararlanarak gerçekçi görevleri
ya da etkinlikleri yerine getirir. Ö¤renci, bu etkinliklerine dayan›larak gerçekçi
performans› ile de¤erlendirilir. Haz›rlanan ö¤renme çevresinde ö¤renciye bilgi ve
beceri gelifltirmede özel ö¤reticilik ya da destek sa¤lan›r. Ayn› zamanda, önemli
konular› aç›klamada ve problemleri çözmede çok ve çeflitli bak›fl aç›lar›n› tart›fla-
bilmesi için ifl birli¤i durumlar› yarat›l›r. Ayr›ca ö¤renciye, ö¤renmesiyle ilgili yan-
s›tmalarda bulunmas›na olanak verilir. Ö¤renci, yeni görüfl ve yaklafl›mlar› çal›fla-
rak, onlar› yeni etkinlik ve durumlarda uygulayarak, ayn› zamanda yeni kazan›lan
bilgi ile önceden var olan zihinsel yap›lar› birlefltirerek kendi bilgisini oluflturur.
Ö¤renci merkezli ö¤renme çevresi, ö¤renciye çoklu bak›fl aç›s› deneyimi geçirme
olana¤› verir. Ö¤renci, tart›flma arac›l›¤›yla problemleri de¤iflik yönleriyle görebi-
lir, anlam ç›karabilir, baflkalar›yla ortak anlay›fllar gelifltirebilir (UNESCO, 2002, ss.
24-25).

K›saca belirtmek gerekirse ö¤renci merkezli ö¤retme-ö¤renme sürecinde, olufl-
turulan ö¤renme çevresinde, ö¤rencilerin ö¤renmeleri genellikle bir problem çev-
resinde gerçeklefltirilir. Ö¤renciler, karfl›lar›na ç›kar›lan ya da ç›kan gerçekçi bir
probleme çözüm bulmak için grupla çal›fl›rlar, yap›lan tart›flmalara etkin olarak
kat›l›rlar. Bu türden ö¤renme etkinlikleriyle kendi bilgilerini olufltururlar, bunlar›
de¤iflik biçimlerde yans›t›rlar ve ö¤renmeyi gerçeklefltirirler. Ö¤retmen ise özel
ö¤reticilik yaparak ya da destek sa¤layarak ö¤rencilere ö¤renmelerinde yard›mc›
olur. Kimi zaman da efl-ö¤renci olarak ö¤rencilerle birlikte ö¤renme etkinlikleri-
ne kat›l›r.

Yukar›da betimlenen ö¤renci merkezli ö¤retme-ö¤renme sürecinde, ö¤rencilerin ö¤ren-
melerini sa¤lamak amac›yla ö¤rencilerin yapt›¤› etkinliklerle ö¤retmenin yapt›¤› etkinlik-
leri ayr› ayr› belirtiniz.

Ö⁄RENC‹ MERKEZL‹ Ö⁄RET‹MDE Ö⁄RETMEN VE 
Ö⁄RENC‹ ROLLER‹
Ö¤retme-ö¤renme sürecinin ö¤rencilerin ö¤renmelerini sa¤lar biçimde gerçeklefl-
tirilmesinde do¤al olarak gerek ö¤retmenin gerekse ö¤rencilerin oynad›klar› roller
büyük önem tafl›maktad›r. Ö¤renci merkezli ö¤retimde ö¤retmen ve ö¤renci rolle-
ri, ö¤retme-ö¤renme anlay›fl›ndaki de¤iflime paralel olarak ö¤retmen merkezli ö¤-
retimdekinden oldukça büyük de¤iflimlere u¤ram›flt›r. Bu nedenle, ö¤retmen ve
ö¤rencilerin kendi rollerindeki de¤iflmeleri ö¤renip benimsemeleri, rollerini yeni
biçimleriyle uygulamalar› bir ölçüde güçlük de oluflturmaktad›r. Ancak kuflkusuz,
ö¤renci merkezli ö¤retimin baflar›l› olmas› da ö¤retmen ve ö¤rencilerin rollerini
do¤ru ve tam olarak yerine getirmelerine ba¤l›d›r. 

Ö¤renci merkezli ö¤retimde ö¤retmenlerin rolleri, ö¤retmen merkezli ö¤retim-
deki rolleriyle karfl›laflt›r›larak Tablo 2.2’de verilmifltir.
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Efl-ö¤renci: Ö¤renci gibi,
ö¤rencilerle birlikte ö¤renme
etkinliklerine kat›lan 
ö¤retmen.



Ö¤renci merkezli ö¤retimde, çizelgelefltirilmifl bilgilerde de görüldü¤ü gibi, ö¤-
retmenin rolü al›fl›lm›fl›n oldukça d›fl›nda özellikler göstermektedir. Ö¤retmen, ö¤-
rencilere her zaman bilgi aktarmak, sorularla onlar›n ö¤renmelerini denetlemek
yerine ö¤rencilere ö¤renmelerinde daha çok sorumluluk verir; onlar›n ö¤renmele-
rini kolaylaflt›r›c›, zenginlefltirici seçenekler yarat›r. Ayr›ca, kendini tüm bilgilere
sahip olan kaynak ya da uzman olarak görmek yerine ö¤rencilerden biri gibi ö¤-
renme süreci içinde yer al›r, efl-ö¤renci olarak ö¤renme etkinli¤inde bulunur. 

Ö¤renci merkezli ö¤retimde ö¤rencilerin rolleri de yine ö¤retmen merkezli ö¤-
retimdekilerle karfl›laflt›r›larak Tablo 2.3’te verilmifltir.
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Tablo 2.2
Ö¤renci Merkezli 
Ö¤retimde Ö¤retmen
Rolleri

Kaynak: Newby ve
ötekiler, 2006, s. 13.

ÖÖ¤¤rreettmmeenn RRoolllleerrii

ÖÖ¤¤rreettmmeenn MMeerrkkeezzllii ÖÖ¤¤rreettiimmddee ÖÖ¤¤rreennccii MMeerrkkeezzllii ÖÖ¤¤rreettiimmddee

Her zaman bütün yan›tlara sahip

içerik uzman› ve kaynak olarak 

görünme.

Zaman zaman bütün yan›tlar› 

bilmeyebilen; ancak ö¤renmeye 

istekli olan kifli olarak sürece kat›lma.

Ö¤rencilere sürekli bilgi aktaran 

birincil bilgi kayna¤› olarak görünme.

Ö¤renciler kendileri için bilgi toplamay› ve 

de¤erlendirmeyi ö¤renirlerken onlara

destek, ifl birli¤i yapan ve özel ö¤retici 

olarak görünme.

Her zaman soru soran ve ö¤renci 

ö¤renmesinin oda¤›n› denetleyen 

olma.

Ö¤rencilere kendi sorular›n› gelifltirme ve 

sormada, ayr›ca onlar› yan›tlama yollar› ile 

ilgili yan›t seçeneklerini bulmada etkin 

ö¤reticilik yapma. 

Tüm ö¤rencilerin benzer sonuçlara 

ulaflmalar› için onlar› önceden 

haz›rlanm›fl basamakl› al›flt›rmalar 

arac›l›¤›yla yönlendirme.

Ö¤rencileri sorunlara özel çözümler 

bulmalar› için bireysel bilgi ve becerilerini 

kullanmaya özendirme.

ÖÖ¤¤rreennccii RRoolllleerrii

ÖÖ¤¤rreettmmeenn MMeerrkkeezzllii ÖÖ¤¤rreettiimmddee ÖÖ¤¤rreennccii MMeerrkkeezzllii ÖÖ¤¤rreettiimmddee

Edilgin olarak ö¤retmenin yönerge ve 

bilgi vermesini bekleme.

Gerekli bilgiyi ve ö¤renme deneyimlerini

etkin olarak araflt›rma, neyin gerekli 

oldu¤unu belirleme ve onu elde etme 

yollar›n› arama. 

Her zaman ö¤renci rolünde olma. Zaman zaman uzman ya da bilgi sa¤lay›c› 

olarak sürece kat›lma.

Her zaman verilen süreci izleme. Ö¤renme problemlerine özel çözümler 

bulmaya ya da yaratmaya istekli olma.

Ö¤retmeni tüm yan›tlara sahip kifli 

olarak görme.

Ö¤retmeni ö¤renme problemlerine özel

çözümler bulmak için yüreklendiren kaynak, 

model ve yard›mc› olarak görme.

Tablo 2.3
Ö¤renci Merkezli 
Ö¤retimde Ö¤renci
Rolleri

Kaynak: Newby ve
ötekiler, 2006, s. 13.



Ö¤renci merkezli ö¤retimde, çizelgedeki bilgilerden de anlafl›ld›¤› gibi, ö¤ren-
cilerin rollerinde de önemli de¤iflimlerin oldu¤u gözlenmektedir. Ö¤renciler, her
zaman ö¤retmenin yönergeler vermesi ve bilgi aktarmas› ile ö¤renmek yerine ge-
rekli bilgileri kendileri araflt›r›p bulurlar ve kendi belirledikleri ya da seçtikleri yol-
lar› izleyerek ö¤renirler. Ayr›ca ö¤renciler, ö¤retmenin aktard›¤› bilgileri yineleme-
yip kendileri yeni bilgiler üretirler ve hatta kimi zaman ö¤renme sürecinde uzman
ifllevi görürler. Ö¤retmenden yüreklendirici, model ve yol gösterici olarak yararla-
nan ö¤renciler, ö¤renme s›ras›nda özel bir durum ya da sorunla karfl›laflt›klar›nda
ö¤retmenden yard›m al›rlar.

Ö⁄RENC‹ MERKEZL‹ Ö⁄RETME YAKLAfiIMLARI
Yirmi birinci yüzy›l›n bafllang›c›nda dünya; bireylerin olaylar› sorgulayarak ve ay-
r›flt›rarak anlamalar›n›, elefltirici ve yarat›c› düflünebilmelerini, karmafl›k gerçekçi
problemleri çözebilmelerini, anlad›klar›n› ve düflündüklerini yans›tabilmelerini,
baflkalar› ile ifl birli¤i yaparak çal›flabilmelerini ve teknolojiden etkili biçimde ya-
rarlanabilmelerini gerektirmektedir. Bireylerin okul e¤itimleri s›ras›nda ö¤renci
olarak bu nitelikleri kazanmalar›nda en baflta gelen etken, onlar›n ö¤renmeleri için
oluflturulan ö¤renme çevresi ile o çevrede uygulanan ö¤retme yaklafl›mlar›, yön-
tem ve teknikleridir. Bu nedenle, ö¤renci merkezli ö¤retimde de say›lan nitelikle-
ri kazanmalar›na elveriflli ö¤retme yaklafl›mlar› ile onlara uygun ö¤retme yöntem
ve tekniklerinin uygulamaya konmas›na gerek vard›r. 

Ö¤renci merkezli ö¤retimde uygulanacak ö¤retme yaklafl›m, yöntem ve teknik-
lerinin flu özellikleri tafl›malar› beklenir: 

• Ö¤rencileri etkin k›l›c› olma.
• Ö¤rencilerin yüksek düzeydeki biliflsel yeterliklerini gelifltirici olma.
• Ö¤rencilerin ö¤retmen ve öteki ö¤rencilerle etkileflimde bulunmalar›na el-

veriflli olma.
• Ö¤rencilerin önceki bilgi ve deneyimlerini harekete geçirici olma.
• Ö¤rencilere ba¤›ms›z ö¤renme yeterli¤i kazand›r›c› olma.
• Ö¤rencilere gerçekçi yaflam problemleri ile u¤raflma olana¤› sa¤lay›c› olma.
Ö¤renci merkezli ö¤retimde kullan›labilecek, yukar›da sözü edilen özelliklere

sahip, kendi ö¤retme-ö¤renme anlay›fl ve ilkelerine uygun yöntem ve teknikleri de
bulunan çeflitli ö¤retme yaklafl›mlar› vard›r. Bunlar›n bafl›nda; araflt›rma yoluyla
ö¤renme, probleme dayal› ö¤renme, ö¤retimsel konuflmalar, biliflsel ç›rakl›k ve ifl
birlikli ö¤renme yaklafl›mlar› gelmektedir. Gerek bu ö¤retme yaklafl›mlar› gerekse
bunlara dayal› nitelik tafl›yan yöntem ve teknikler, ö¤renciyi ö¤retme-ö¤renme sü-
recinin oda¤›na koyarak onun ö¤renmesini amaçlamaktad›r.

Araflt›rma Yoluyla Ö¤renme
Araflt›rma yoluyla ö¤renmede (Woolfolk, 2003, ss. 325-326) ö¤renciler, ö¤ret-
menin sundu¤u bir olay› ya da problemi veri toplayarak çözmeye çal›fl›rlar. Bu
yaklafl›m›n uygulanmas›nda, önce ö¤retmen ö¤rencilere karmafl›k bir olay, bir so-
ru ya da bir problem verir. Ö¤renciler de olay› aç›klamak ya da problemi çözmek
için denenceler olufltururlar. Ard›ndan bu denenceleri s›namak amac›yla bilgi top-
larlar ve bu bilgilerden sonuçlar ç›kar›rlar. Sonra da problem ve problem çözme-
deki düflünme süreçleriyle ilgili yans›tmada bulunurlar. Araflt›rma yoluyla ö¤retim,
ö¤rencilerin hem ö¤renme konusunu ö¤renmelerini hem de problem çözme, çö-
zümleri de¤erlendirme ve elefltirel düflünmeyi kapsayan araflt›rma sürecini ö¤ren-
melerini sa¤lar.
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Araflt›rma Yoluyla Ö¤renme:
Ö¤rencilerin ö¤retmenin 
sordu¤u bir soruyu ya da
problemi bilgi toplayarak 
yan›tlamalar›n› gerektiren
ö¤retme yaklafl›m›.



Problem çözme, örnek olay incelemesi bu yaklafl›m›n uygulanmas›nda yararla-
n›labilecek ö¤retim teknikleridir.

Probleme Dayal› Ö¤renme
Probleme dayal› ö¤renme (Saban, 2002, ss.212-214; Savoie ve Hughes, 1994),
karmafl›k ve gerçek yaflam problemlerinin ö¤rencilerce araflt›r›larak çözülmesi bi-
çiminde uygulanan bir ö¤retme-ö¤renme yaklafl›m›d›r. Bu yaklafl›m›n en temel
özelli¤i, ele al›nan problemlerin sosyal yönden ö¤rencilere uygun ve yaflamda ger-
çekten karfl›lafl›lan problemler olmalar›d›r. Ayr›ca problemlerin her zaman belirli
do¤ru yan›tlar›n›n olmas› da gerekli de¤ildir. Probleme dayal› ö¤renme, ço¤u za-
man ö¤rencilerin küçük gruplar biçiminde örgütlenmesiyle gerçeklefltirilir.

Probleme dayal› ö¤renme yaklafl›m› uygulan›rken ö¤rencilerin bir problemle
karfl› karfl›ya gelmeleri sa¤lan›r. Bu amaçla, örne¤in gazetede okunan bir haber, te-
levizyonda izlenen bir olay, ö¤renciler için anlaml› olmak kofluluyla problem ola-
rak ele al›n›r. Ö¤renciler, problemi çözmek için etkin biçimde problem durumu-
nun içine girerler, problemi anlamaya çal›fl›rlar. Problemle ilgili bilgilerini birbirle-
riyle paylaflarak, tart›flarak problemi tan›mlarlar, çözüme dönük araflt›rma için ifl
bölümü yaparlar. Toplad›klar› bilgileri ayr›flt›rarak çeflitli çözümler üretirler ve bun-
lardan birini çözüm yolu olarak belirlerler. En sonunda bu çözümle ilgili bulgula-
r›n› flekil, grafik, modeller kullanarak arkadafllar›na aç›klarlar ve çal›flmalar›n› tüm
süreci kapsayacak biçimde raporlaflt›r›rlar.

Ö¤retimsel Konuflmalar
Ö¤retimsel konuflmalar (Goldenberg, 1991), ö¤rencilerin s›n›fta belirli bir konu-
da ö¤retmen ve öteki ö¤rencilerle etkileflimde bulunarak ö¤renmeleri biçiminde
gerçekleflir. Ö¤rencilerin kavramsal ve dilsel geliflimleri için olanaklar yaratmaya
dönük, tart›flma temelli bir yaklafl›md›r. Ancak geleneksel tart›flmadan farkl› bir uy-
gulama biçimi vard›r. 

Ö¤retimsel konuflmalar›n uygulanmas›nda, belirli bir konu üzerinde odaklafl›-
l›r. Ö¤retmen, ele al›nan konuyla ilgili sorular sorarak ö¤rencilerin görüfllerini aç›k-
lamalar›n› isteyerek ve onlar›n görüfllerini de¤erlendirerek ö¤retimsel konuflmalar›
oluflturur ve sürdürür. Sa¤lad›¤› etkileflimlerle ö¤rencilerin ayr›flt›rma, yans›tma ve
elefltirel düflünme becerilerinin geliflmesinde etkili olan ö¤retimsel konuflmalar,
hem ö¤retimle ilgili hem de konuflmayla ilgili ögeleri ya da ifllemleri kapsar. Ö¤re-
timle ilgili olarak ö¤retmen, tart›flmaya temel oluflturacak konuyu belirler ve konu-
nun aç›l›m›na iliflkin plan yapar. Ö¤rencilerin önceki bilgilerini hat›rlamalar›n› sa¤-
lar. Gerekti¤i durumlarda bir kavram› ya da beceriyi onlara do¤rudan ö¤retir. Ö¤-
rencilerin görüfllerini geniflleterek, sorulan sorular› yan›tlayarak, kendi sözcükleri-
ni kullanarak ve resim, metin gibi çeflitli araçlar› dayanak göstererek belirtmelerini
sa¤lar. Öte yandan da konuflmayla ilgili olarak ö¤retmen, tart›flmada yan›t› birden
çok olan sorulara a¤›rl›k verir. Ö¤rencilerin yan›tlar›na tepkide bulunur ve ö¤ren-
cilerin konuflmalar›n›, birbirlerininki ile ba¤lant› kurarak sürdürmelerini sa¤lar.
Ö¤retmen, bu etkinliklere tüm ö¤rencilerin ürkmeden kat›lmalar›n› sa¤lay›c› bir ik-
lim oluflturmaya özen gösterir.

Biliflsel Ç›rakl›k
Biliflsel ç›rakl›k (Collins, Brown ve Newman’den aktaran Woolfolk, 2005, ss. 329-
330; Ün-Aç›kgöz, 2002, ss. 324-325), bir ö¤rencinin bir uzman› gözleyerek ve onun
k›lavuzlu¤undan yararlanarak bilgi ya da beceri kazanmas›n› sa¤layan bir yakla-
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Probleme Dayal› Ö¤renme:
Ö¤rencilerin yaflamda 
karfl›laflt›klar› gerçekçi bir
problemi çözerek 
ö¤renmelerini sa¤layan 
ö¤retme yaklafl›m›.

Ö¤retimsel Konuflmalar:
Ö¤rencilerle ö¤retmenin 
belirli bir konu üzerinde 
derinli¤ine görüfllerini 
aç›klad›klar› konuflmalarla
gerçeklefltirilen ö¤retme
yaklafl›m›.

Biliflsel Ç›rakl›k:
Ö¤rencilerin ö¤retmeni
gözleyerek ve ö¤retmen
yard›m›n›n giderek 
azalmas›, buna karfl›l›k
kendi performanslar›n›n
giderek artmas› biçiminde 
ö¤renmelerinin sa¤land›¤›
ö¤retme yaklafl›m›.



fl›md›r. Ö¤retme-ö¤renme sürecinde ço¤u zaman ö¤retmen, kimi zaman da iyi
bir ö¤renci; uzman olarak ö¤retme ifllevini yerine getirirken ö¤renciler de ç›rak
olarak ö¤renme ifllevini gerçeklefltirirler. Bu süreçte ö¤retmenin yard›m› giderek
azal›r, ö¤renci de giderek daha ba¤›ms›z biçimde ö¤renilen bilgi ya da beceriyi
gösterebilir. 

Daha çok okuma-anlama, yazma, matematik problemi çözme gibi biliflsel nite-
liklerin kazand›r›lmas›nda yararlan›lan biliflsel ç›rakl›k, alt› temel ifllemle gerçeklefl-
tirilir. Bu ifllemlerin ilki, ö¤rencilerin model olan uzman›n ya da ö¤retmenin per-
formans›n› gözlemeleridir. Ard›ndan ö¤retmen; ipuçlar› ve dönüt vererek, hat›rlat-
malarda bulunarak ö¤rencileri çal›flt›r›r. Bu s›rada onlara giderek azalan kavramsal
destek verir. Ö¤renciler de ö¤renmekte olduklar› ifllemleri ve bilgileri sözlü olarak
yinelerler. Ö¤renciler, sa¤lad›klar› performanslar› ö¤retmenin ve kendilerinin ön-
ceki performanslar› ile karfl›laflt›rarak kendi geliflimlerini belirlerler. Son olarak ö¤-
retmen, ö¤rencilerin yeni yollar bularak ö¤rendiklerini farkl› biçimlerde uygulama-
lar›n› ister. 

Karfl›l›kl› sorgulama, yazma sürecinin kolaylaflt›r›lmas› bu yaklafl›mla ö¤retim
yap›lmas›na uygun olan tekniklerdir.

‹fl Birlikli Ö¤renme
‹fl birlikli ö¤renme, ö¤rencilerin küçük gruplar oluflturarak ve birbirlerinin ö¤ren-
melerinden sorumlu olarak ortak bir amaç do¤rultusunda çal›fl›p ö¤renmeleridir.
Bu yaklafl›m ö¤rencilerin, ö¤retmenin iflledi¤i bir konuyu kal›c› biçimde ö¤renme-
leri için oldu¤u kadar yeni bir konuyu ö¤renmeleri için de kullan›l›r. ‹fl birlikli ö¤-
renme ile ö¤retim yapmak için s›n›ftaki ö¤renciler 2-6 kiflilik gruplara ayr›l›rlar. Ça-
l›flma grubu olarak adland›r›lan bu gruplar; baflar› düzeyi, cinsiyet, sosyo-kültürel
yap› vb. bak›mlardan farkl› özellikteki ö¤rencilerden oluflur. Her bir çal›flma gru-
bundaki ö¤renciler, ö¤renilmesi amaçlanan konuyu nas›l ö¤reneceklerine ya da
yapmalar› gereken bir ödevse ödevi nas›l yapacaklar›na, nas›l bir ifl bölümü ile bu
çal›flmay› gerçeklefltireceklerine karar verirler. Kararlar› do¤rultusunda, gruptaki her
ö¤renci bir yandan üstlendi¤i görevi yerine getirerek kendi ö¤renmesini gerçeklefl-
tirir, bir yandan da grubundaki arkadafllar›n›n ö¤renmesine yard›m eder, onlar›n ça-
l›flmalar›na katk›da bulunur. Çünkü ifl birlikli ö¤renmede grup baflar›s› önemlidir.
Ö¤renme sürecinde ö¤renciler aras›nda yo¤un bir etkileflim vard›r. Yap›lan çal›flma
sonunda ö¤rencilerin baflar›lar› bireysel olmaktan çok grup olarak belirlenir. 

‹fl birlikli ö¤renmenin David Johnson ve Roger Johnson taraf›ndan belirlenmifl
befl temel ögesi vard›r (Saban, 2002, ss. 191-196; Gunter, Estes ve Schwab, 2003, s.
257): Olumlu ba¤l›l›k (grup içindeki ö¤rencilerin birbirlerine ba¤l›, dayan›flma
içinde olmalar›), yüz yüze etkileflim (grup içindeki ö¤rencilerin bilgilerini, kay-
naklar›n› paylaflmalar›, birbirlerine çal›flmalar›yla ilgili dönüt vermeleri), bireysel
sorumluluk (grup üyelerinin grup baflar›s› için katk› sa¤lama sorumlulu¤u duy-
mas›), sosyal beceriler (liderlik, iletiflim, güven oluflturma, çat›flmalar› giderme
vb. beceriler) ve grup sürecinin de¤erlendirmesi (grup üyelerinin yapt›klar› ça-
l›flmalar› belli aral›klarla de¤erlendirmeleri). ‹fl birlikli ö¤renmenin uyguland›¤› ö¤-
renme sürecinde bu ögelerin tümünün yer almas› gereklidir.

‹fl birlikli ö¤renmenin uygulanmas› için birçok ö¤retim tekni¤i gelifltirilmifltir.
Ö¤renci tak›mlar›, baflar› bölümleri, grup araflt›rmas›, tak›m destekli bireysellefltir-
me, tak›m-oyun-turnuva, ayr›l›p birleflme, düflün-efllefl-paylafl, karfl›l›kl› sorgulama
bu tekniklerin birkaç›n› oluflturmaktad›r (Bkz.Ün-Aç›kgöz, 2002, ss. 177-220; Sene-
mo¤lu, 2002, ss. 503-510).
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‹fl Birlikli Ö¤renme: De¤iflik
özellikteki ö¤rencilerin küçük
gruplar oluflturarak ve 
birbirleriyle dayan›flma
içinde etkinlikte bulunarak
ö¤renmelerini amaçlayan
ö¤retme yaklafl›m›.



Yukar›da aç›klanan ö¤retme yaklafl›mlar›n›n en temel ortak özelliklerini yaz›n›z.

Ö⁄RENC‹ MERKEZL‹ Ö⁄RET‹MDE ÖLÇME VE 
DE⁄ERLEND‹RME
Ö¤renci merkezli ö¤retimde ö¤rencilerin ö¤renmelerinin ve baflar›lar›n›n de¤er-
lendirilmesi, ö¤retme-ö¤renme sürecinin ayr›lmaz ve oldukça kapsaml› bir boyu-
tunu oluflturur. Ö¤renci merkezli ö¤retimde de¤erlendirme de yap›land›rmac› ö¤-
renme yaklafl›m› do¤rultusunda yap›l›r (Çizelge 4). Bu ba¤lamda, al›fl›lm›fl›n d›fl›n-
da olarak ö¤rencilerin kendilerinin de kat›ld›¤› de¤erlendirme süreci, ö¤rencilerin
de¤iflik biçimlerde kendilerine yöneltilen sorulara verdikleri yan›tlarla s›n›rl› olma-
y›p daha çok onlar›n anlamalar›nda ve performanslar›nda oluflan geliflmeyi kapsar.

Ö¤renci merkezli ö¤retimde de¤erlendirme sürecine ö¤renciler de kat›l›rlar.
Ö¤rencilerin bu kat›l›m›, öncelikle de¤erlendirme ölçütlerinin belirlenmesinde söz
konusudur (Özden, 2003, s. 73). Gerek bir ö¤renci ürününün gerek performans›-
n›n de¤erlendirilmesinde nelerin nas›l gözlemlenece¤ini, hangi özelliklerin göz
önünde bulundurulaca¤›n› ö¤retmen, ö¤rencilerle birlikte belirler. Bu, bir bak›ma,
ö¤rencilerin ö¤rendiklerini nas›l ortaya koymalar› ya da göstermeleri gerekti¤i ile
ilgili karara ortak olmalar› anlam›na gelir. Bu tür bir kat›l›m, ö¤rencilerin daha iyi
bir ürün ç›karmalar›na ve performans sergilemelerine katk› sa¤lad›¤› gibi onlar›n
düflünme becerilerinin ve sorumluluk duygular›n›n geliflmesine de yard›m eder.

Ö¤renci merkezli ö¤retimde de¤erlendirme, tümüyle ö¤retme-ö¤renme süre-
cinin sonunda de¤il yo¤unluklu olarak bu sürecin içinde yer alan bir süreçtir. Bu
nedenle de¤erlendirme, yaln›z ö¤retme-ö¤renme sürecinin ortas›nda ve sonun-
da yap›lan s›navlar› de¤il ö¤retme-ö¤renme sürecinde ö¤rencilerin çeflitli ö¤ren-
me etkinlikleri s›ras›nda oluflturduklar› tüm ürünleri kapsar (Brooks ve Bro-
oks’tan aktaran Can, 2004). Ö¤retme-ö¤renme sürecinde ö¤renciler gözlenerek
onlar›n bireysel ö¤renme çabalar›, grupla çal›flmalar›, ö¤renme sorumlulu¤u ser-
gileyiflleri ve dönemsel geliflimleri de¤erlendirilir. Ayr›ca ö¤rencilerin gerçek ya-
flam problemlerini çözmedeki yeterlilikleri ya da performanslar› de¤erlendirilir.
Bunlar›n yan› s›ra; ö¤rencilerin dönem boyunca ürettikleri raporlar›n›, proje ça-
l›flmalar›n›, çizimlerini, resimlerini, her çeflit çal›flma gerecini kapsayan ürün dos-
yalar› de¤erlendirilir.

Yap›land›rmac› Ölçme-De¤erlendirmenin Özellikleri

1. Sonuçlardan çok, ö¤rencinin yaflad›¤› ö¤renme süreci de¤erlendirilir.

2. Grup çal›flmalar› de¤erlendirilir.

3. Ö¤renciler ve ö¤retmen ölçme-de¤erlendirme kriterlerini birlikte belirlerler.

4. Ö¤renci baflar›s›n›n de¤erlendirilmesi onlar›n ortaya koyduklar› her türlü ürün (ödev,

proje, rapor) ve s›n›f içi durumlar› göz önünde bulundurularak yap›l›r.

5. Bilimsel beceriler, performansa dayal› ölçme-de¤erlendirme ile de¤erlendirilebilir.

6. Kiflisel geliflim dosyalar› yard›m› ile ö¤renciler bir dönem boyunca de¤erlendirilerek

geliflimleri incelenebilir.

7. Ö¤retmen birebir kiflisel görüflmeler yaparak da ö¤rencileri de¤erlendirebilir.
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Tablo 2.4
Ö¤renci Merkezli 
Ö¤retimde 
De¤erlendirmenin
Temel Özellikleri

Kaynak: Özden,
2003, s. 73



Ö¤renci merkezli ö¤retimde ö¤rencilerin ö¤renmelerini ve baflar›lar›n› de¤erlendirmek
amac›yla kullanabilece¤iniz araçlar› liste biçiminde yaz›n›z.

Ö¤rencilerin ö¤renmelerinin de¤erlendirilmesinde performans de¤erlendir-
me, ö¤rencilerin bilgi ve becerilerini bir etkinlik yaparak ya da bir ürün ortaya ko-
yarak göstermeleri sa¤lanarak gerçeklefltirilir. Bu tür de¤erlendirme için öncelikle
ölçülmek istenen beceri ya da iflle ilgili sonuç davran›fllar aç›kça belirlenir. Bunun
yan› s›ra, de¤erlendirmede süreç mi yoksa ürün mü üzerinde yo¤unlafl›laca¤›na
karar verilir. Bununla ilgili olarak, genellikle, sürecin ö¤renilmesine önce, ürüne
de sonra bak›l›r. Bundan sonra, ö¤rencilerin becerilerini sergileyebilecekleri ger-
çek yaflamda yeri olan bir de¤erlendirme ortam› seçilir. Bu tehlikeli ise ya da ola-
nakl› de¤il ise gerçekçi ölçmeyi sa¤layacak bir ortam bulunur, oluflturulur. Son ola-
rak da uygulanacak olan de¤erlendirme ifllemleri desenlenir. Performans de¤erlen-
dirmede üç de¤iflik teknikten yararlan›labilir: Önceden belirlenen ölçütlere dayal›
olarak ö¤rencinin performans›n› tan›mlayan sistemli gözlemler, kabul edilebilir
bir performansta bulunmas› gereken boyutlar›n yaz›l› tan›mlar› olan kontrol liste-
leri ve performans boyutlar›n›n yaz›l› tan›mlar› ile bunlar›n ölçek de¤erlerini kap-
sayan derecelendirme ölçekleri (Kauchak ve Eggen, 2003, ss. 408-412).

Ürün dosyas› (portfolyo) de¤erlendirmesi de ö¤renci ö¤renmelerinin de-
¤erlendirilmesinde giderek yayg›nlaflmaktad›r. Son y›llarda elektronik biçimleri de
kullan›lmaya bafllanan ürün dosyas›, ö¤rencinin belirli bir alandaki geliflimini, öz
yans›tmas›n› ve baflar›s›n› gösteren çal›flmalar›n› toplad›¤› koleksiyondur (Wool-
folk, 2003, s. 556). Ürün dosyas›, ö¤retimi yap›lan ve de¤erlendirilen alandaki ö¤-
renmeleri yans›tan ürünleri kapsar. Bunlar; ö¤rencinin üretti¤i yaz›l› çal›flmalar,
sesli ve görüntülü kay›tlar, sanatsal çal›flmalar, deneylik raporlar›, bilgisayar prog-
ramlar›, grafikler, flekiller ve benzeri çal›flmalard›r. Bu türden çal›flmalar› kapsayan
ürün dosyalar›, ö¤rencilerin kendilerine özgü problem çözme ve elefltirel düflün-
me becerileri ile yaratma yeteneklerini gösterir. Ürün dosyas›, bir bak›ma ö¤renci-
lerin neler bildiklerini ve ne yapabileceklerini gösterir (Newby ve ötekiler, 2006, s.
243). Ürün dosyalar›n›n de¤erlendirilmesinde, de¤erlendirme ölçütlerinin önceden
belirlenmesi ve hatta bunlar›n ö¤rencilere duyurulmas› gereklidir.
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Performans De¤erlendirme:
Ö¤rencilerin bilgi ve 
becerilerini etkinli¤e ya da
ürüne dönüflmüfl biçimleriyle
de¤erlendirme.

Ürün Dosyas› 
De¤erlendirmesi:
Ö¤rencilerin ö¤renmelerini
bir arada yapt›klar› ve 
toplad›klar› çal›flmalarla 
de¤erlendirme.
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Yirmi birinci yüzy›l insan›n›n sahip olmas› gere-

ken nitelikleri s›n›fland›rmak

Bugünkü dünya koflullar›; bireylerin olaylar› arafl-
t›ran, sorgulayan ve yorumlayan, problem çöze-
bilen, baflkalar›yla ifl birli¤i yapabilen ve ö¤ren-
mede teknolojiyi kullanabilen bireyler olmalar›n›
gerektirmektedir. Ö¤renci merkezli ö¤retim, bi-
reylere bu nitelikleri kazand›rmaya elveriflli bir
ö¤retme yaklafl›m› olarak görülür.

Ö¤renci merkezli ö¤retim yaklafl›m›n›n temel

özelliklerini aç›klamak

Ö¤renci merkezli ö¤retim, ö¤retme-ö¤renme sü-
recinin oda¤›na ö¤rencinin yerlefltirildi¤i bir yak-
lafl›md›r. Bu yaklafl›mda, ö¤rencilerin gereksin-
me ve özellikleri göz önünde bulundurulur, ö¤-
retimle ilgili hemen tüm ifllere ö¤rencilerin kat›-
l›m› sa¤lan›r, ö¤renmede ö¤rencilerin etkin ol-
malar›na önem verilir. Anlat›ma dayal› bir ö¤re-
tim yerine a¤›rl›kl› olarak problem çözmeye dö-
nük bir ö¤retim uygulan›r. 

Ö¤renci merkezli ö¤retimle ö¤retmen merkezli

ö¤retim aras›ndaki farklar› saymak

Ö¤renci merkezli ö¤retim, birçok yönden ö¤ret-
men merkezli ö¤retimden farkl›d›r. Ö¤retmen
merkezli ö¤retimde ö¤renme, ö¤renciler edilgin
olarak ve ö¤retmenin yönergeleriyle gerçekleflti-
rilirken ö¤renci merkezli ö¤retimde ö¤renciler,
etkin ve öz yönetimli olarak ö¤renmeyi sa¤larlar.
Ö¤retmen merkezli ö¤retimdeki bireysel ö¤ren-
me ve olgular›n ezberlenmesi biçimindeki ö¤-
renmeye karfl›l›k ö¤renci merkezli ö¤retimde,
grupla ö¤renme ve yüksek düzeylerde ö¤renme
önem tafl›maktad›r. Ö¤retmen merkezli ö¤retim-
de ö¤rencilerin ö¤renmeleri yaln›z test sonuçlar›
ile de¤erlendirilirken ö¤renci merkezli ö¤retim-
de daha çok ö¤rencilerin ö¤renme sürecinde gös-
terdikleri performanslar›, oluflturduklar› ürün
dosyalar› ve öteki çal›flmalar› ile de¤erlendirilir. 

Ö¤renci merkezli ö¤retimde göz önünde bulun-

durulmas› gereken ilkeleri aç›klamak

Ö¤renci merkezli ö¤renmede yap›land›rmac› ö¤-
renme görüflleri do¤rultusundaki ilkeler geçerli-
dir. Buna göre, ö¤renmede temel öge bilgidir.
Bilgi, ö¤rencinin kendisi taraf›ndan sosyal etkile-
flimde bulunarak, deneyim geçirerek ve önceki
bilgilerinden yararlanarak yap›land›r›l›r, üretilir.
Ö¤renmede dil, ba¤lam, gerçekçi ö¤renme et-
kinlikleri ve güdülenme önemlidir. Ö¤renci mer-
kezli ö¤retimde ö¤rencilerin ö¤renmeleri için
kendi bilgilerini oluflturmalar›na elveriflli ö¤ren-
me çevreleri düzenlenir. 

Ö¤renci merkezli ö¤retimle birlikte ö¤retmen ve

ö¤renci rollerinde oluflan de¤iflimleri aç›klamak

Ö¤renci merkezli ö¤retimde ö¤retmen ve ö¤ren-
ci rolleri, ö¤retmen merkezli ö¤retimdekinden ol-
dukça önemli farkl›l›klar gösterir. Ö¤retmen, bil-
gi aktar›c›l›¤› yerine ö¤rencilerin ö¤renmelerini
kolaylaflt›r›c› ve zenginlefltirici bir ifllev görür ve
ö¤renmeye istekli efl-ö¤renci olarak sürece kat›-
l›r. Ö¤renci ise kendi ö¤renme sorumlulu¤unu
üstlenerek bilgileri kendisi bulur, üretir, zaman
zaman da uzman olarak ifllev görür. Ö¤retmen-
den model ya da yol gösterici olarak yararlan›r.

Ö¤renci merkezli ö¤renme çevresi oluflturmak

için uygun ögeleri belirlemek

Ö¤renci merkezli ö¤retimde ö¤rencilerin ö¤ren-
meleri için ö¤rencileri etkin k›lan, onlar›n yük-
sek düzeyde biliflsel yeterliklerini gelifltiren, ger-
çekçi problemlerle ö¤renmelerine olanak sa¤la-
yan; ö¤renci, ö¤retmen ve öteki çevre ögeleriyle
etkileflimde bulunmalar›na elveriflli ö¤retme yak-
lafl›mlar› kullan›l›r. Bunlar›n bafl›nda araflt›rma
yoluyla ö¤renme, probleme dayal› ö¤renme, ö¤-
retimsel konuflmalar, biliflsel ç›rakl›k ve ifl birlik-
li ö¤renme gelmektedir.
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Ö¤renci merkezli ö¤retimde yararlan›lan ö¤retme

yaklafl›mlar›n› temel özellikleriyle tan›mlama

Ö¤renci merkezli ö¤retimde kullan›lan ö¤retme
yaklafl›mlar› flunlard›r: Araflt›rma yoluyla ö¤ren-
me, probleme dayal› ö¤renme, ö¤retimsel koflul-
lanma, biliflsel ç›rakl›k, ifl birlikçi ö¤renme. Bun-
lar›n tümünün temel özelli¤i, ö¤rencinin aktif ol-
mas›d›r.

Ö¤renci merkezli ö¤retim için geçerli olan de¤er-

lendirme sürecinin özelliklerini aç›klama

Bu de¤erlendirme süreci yap›land›rmac› ö¤renme
yaklafl›m› do¤rultusunda yap›l›r. Al›fl›lm›fl›n d›fl›n-
da, de¤erlendirme sürecine ö¤renciler de kat›l›r.
De¤erlendirmenin özünü, ö¤rencilerin anlamalar›
ve performanslar›ndaki geliflmeler oluflturur.

Ö¤renci merkezli ö¤retimde kullan›lan bafll›ca

de¤erlendirme araçlar›n› sayma

Ö¤renci merkezli ö¤retimde ö¤rencilerin ö¤ren-
melerinin ve baflar›lar›n›n de¤erlendirilmesi, testle-
rin yan› s›ra ö¤rencilerin gerçek yaflam problemle-
rini çözmedeki performanslar›, bireysel ö¤renme
çabalar›, grupla çal›flmalar›, ö¤renme sorumluluk-
lar›, dönemsel geliflimleri, ürettikleri çal›flmalar›
kapsayan ürün dosyalar› ile gerçeklefltirilir.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi, yirmi birinci yüzy›lda ya-
flayan bireylerde bulunmas› gereken niteliklerden biri
de¤ildir?

a. Ö¤renmede teknolojiyi kullanmalar›
b. Baflkalar›yla ifl birli¤i yapmalar›
c. Olabildi¤ince çok bilgi ezberlemeleri
d. Karmafl›k problemleri çözmeleri
e. Olgular› ayr›flt›r›p yorumlamalar›

2. Ö¤renci merkezli ö¤retimde afla¤›daki özelliklerden
hangisi di¤erlerine göre daha az önemlidir?

a. Ö¤rencinin ö¤retmenin sorular›n› yan›tlamas›
b. Ö¤rencinin bilgileri derinlemesine ö¤renmesi
c. Ö¤rencinin kendi görüfllerini özgürce aç›klama-

s›
d. Ö¤rencinin ö¤renme amaçlar›na önem verilme-

si
e. Ö¤rencinin ö¤renmelerde daha çok içten güdü-

lenmesi

3. Afla¤›daki ilkelerden hangisi ö¤renci merkezli ö¤re-
tim için geçerli de¤ildir?

a. Dil, ö¤renmede önemli bir etkiye sahiptir.
b. Yeni ö¤renme, önceden gerçeklefltirilmifl ö¤ren-

melere ba¤l›d›r.
c. Ö¤renme, öz yönetimli bir süreçtir.
d. Ö¤renmede güdülenme, anahtar bir ögedir.
e. Ö¤renme, kurgusal ö¤renme etkinlikleriyle ger-

çekleflir.

4. Afla¤›dakilerden hangisi ö¤renci merkezli ö¤renme çev-
resinde efl-ö¤renci olarak yer alan ö¤retmenin görevidir?

a. Ö¤rencilere ö¤renci-ö¤retmen fark›n› örneklen-
direrek göstermesi

b. Ö¤rencilerle birlikte ö¤renme etkinliklerine
kat›lmas›

c. Ö¤rencilerin ne ölçüde ö¤rendiklerini yak›ndan
izlemesi

d. Ö¤rencilerin ö¤renmede karfl›laflt›klar› güçlükle-
ri belirlemesi

e. Ö¤rencilere yeni konular› ayr›nt›l› olarak
anlatmas›.

5. Afla¤›dakilerden hangisi, ö¤renci merkezli ö¤retim-
deki ö¤renci rollerinden biri de¤ildir? 

a. Uzman gibi öteki ö¤rencilerin ö¤renmelerine
yard›m etme

b. Grup çal›flmalar›na etkin olarak kat›lma
c. Problem çözme çabas› göstermeye istekli olma
d. Ö¤renmede ö¤retmenden yard›mc› olarak

yararlanma
e. Ö¤retmenden, ö¤renmede izleyecekleri süreci

belirlemelerini bekleme

6. Probleme dayal› ö¤renme yaklafl›m›nda, ö¤rencilere
çözmeleri için verilen problemin tafl›mas› gereken en
önemli özellik afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Grupla çözmeye elveriflli olmas›
b. Gerçekçi bir problem olmas›
c. Belirgin bir yan›ta sahip olmamas›
d. Düflünmeye yöneltici olmas›
e. Çözümünün yans›t›lmas›n›n kolay olmas›

7. Afla¤›dakilerden hangisi, ö¤retimsel konuflmalar›n
uygulanmas›nda yer verilen ifllemlerinden biri de¤ildir?

a. Ö¤retmenin, tart›flmaya temel olacak konuyu belir-
lemesi

b. Ö¤retmenin, konuyla ilgili sorular sorarak süre-
ci iflletmesi

c. Ö¤rencilerin, birbirlerinin konuflmalar›yla ba¤-
lant› kurarak konuflmalar›n› sürdürmeleri

d. Ö¤retmenin, sürece kat›l›m›n› giderek azaltmas›
e. Ö¤rencilerin, sorular› yan›tlarken dayanak da

göstermeleri

8. Ö¤rencilerin ö¤retmeninin performans›n› gözlemle-
mesi ve bununla birlikte ö¤retmen yard›m›n›n giderek
azalmas› ve bunun sonucu olarak ö¤renci performans-
lar›n›n giderek artmas› biçiminde ö¤renmelerinin sa¤-
land›¤› ö¤retme yaklafl›m› afla¤›dakilerden hangisidir?

a. ‹fl birlikli ö¤renme
b. Araflt›rma yoluyla ö¤renme
c. Ö¤retimsel konuflmalar
d. Probleme dayal› ö¤renme
e. Biliflsel ç›rakl›k

9. ‹fl birlikli ö¤renme yaklafl›m›n›n uyguland›¤› ö¤ret-
me-ö¤renme sürecinde, ö¤rencilerin grup içinde “ya
birlikte yüzeriz ya da birlikte batar›z” ilkesine göre ha-
reket etmeleri, afla¤›daki ögelerden hangisiyle ilgilidir?

a. Bireysel sorumluluk
b. Sosyal beceriler
c. Olumlu ba¤l›l›k
d. Yüz yüze etkileflim
e. Grup sürecinin de¤erlendirmesi

10. Ö¤renci merkezli ö¤retimde, ö¤renci ö¤renmeleri-
nin de¤erlendirilmesiyle ilgili olarak afla¤›daki ifadeler-
den hangisi do¤rudur?

a. De¤erlendirme ölçütlerinin belirlenmesinde ö¤-
renciler de söz hakk›na sahiptir.

b. Ürün dosyas› ile ö¤rencinin dönemsel geliflimini
belirlemek uygun de¤ildir.

c. Ö¤rencilerin performanslar› gerçek ö¤renmele-
rini göstermekten uzakt›r.

d. De¤erlendirme etkinliklerine ö¤rencilerin kat›l-
mas› onlara yarar sa¤lamaz.

e. Ö¤rencilerin ö¤renmelerini, ö¤renme süreci so-
nunda de¤erlendirmek yeterlidir.

Kendimizi S›nayal›m
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PROBLEME DAYALI Ö⁄RENME YAKLAfiIMI 

‹LKÖ⁄RET‹MDE ETK‹L‹ M‹? 

‹lkö¤retim okulunda probleme dayal› ö¤renmenin ö¤-
rencilerin derse iliflkin tutumlar›na, akademik baflar›la-
r›na ve hat›rlama düzeylerine etkisini belirlemek ama-
c›yla bir araflt›rma yap›lm›flt›r. Araflt›rma, dördüncü s›n›f
ö¤rencileriyle Sosyal Bilgiler dersinde deneysel bir ça-
l›flmayla gerçeklefltirilmifltir. 
Araflt›rmada, Sosyal Bilgiler dersinde “Aile, Okul, Top-
lum Hayat›” ve “Yak›n Çevremiz” ünitelerinin ö¤retimi
bir grupta geleneksel ö¤retim yöntemlerinin kullan›ld›-
¤› ö¤retmen merkezli ö¤retim yaklafl›m›yla, öteki grup-
ta probleme dayal› ö¤renme yaklafl›m›yla ifllenmifltir.
Probleme dayal› ö¤renme yaklafl›m›n›n uygulanmas›n-
da, öncelikle programda yer alan amaçlara ve ö¤renci-
lerin düzeyine uygun, bu yaklafl›mla ö¤retim yapmaya
elveriflli ö¤renme materyalleri gelifltirilerek ö¤retim için
haz›rl›k yap›lm›flt›r. Ö¤retim sürecinde ise, ilk önce, ö¤-
rencilere dersin amaçlar› ve konusu belirtilmifltir. Ar-
d›ndan, ö¤rencilere öykü, anekdot ve resimlerden ya-
rarlan›larak de¤iflik biçimlerde oluflturulmufl problem
durumunu içeren materyaller da¤›t›lm›flt›r. Ya da dra-
madan yararlan›larak haz›rlanan canland›rmalar ö¤ren-
cilere izlettirilmifl ve ö¤rencilerin problem durumuyla
karfl›laflmalar› sa¤lanm›flt›r. Daha sonra, kimi zaman ö¤-
retmen, kimi zaman da ö¤rencilerin kendileri taraf›n-
dan gruplar oluflturulmufl ve gruplardan önceki bilgile-
rini kullanarak problemi tan›mlamalar› istenmifltir.
Gruplardaki ö¤renciler, grup olarak problemi tan›mla-
d›ktan sonra, birbirleriyle ifl birli¤i yaparak, gerekti¤in-
de ders kitaplar›ndan, dergilerden, ansiklopedilerden
ve ö¤retmenlerinden de yararlanarak probleme iliflkin
çeflitli çözümler üretmifllerdir. Gruplara, ürettikleri çö-
zümleri kendilerine da¤›t›lan materyallere yazmalar› be-

lirtilmifltir. Daha sonra da grup olarak ürettikleri çö-
zümlerin her birini tart›flarak ve bilgi kaynaklar›n› göz-
den geçirerek problem için tek bir çözüme ulaflmalar›
istenmifltir. Her grup, bu çal›flmas›n› yapt›ktan sonra,
tüm s›n›fa s›rayla yapt›klar› çal›flmalar› anlatm›fl, proble-
mi nas›l tan›mlad›klar›n›, problem için ne gibi çözümler
ürettiklerini ve sonunda probleme nas›l bir çözüm ge-
tirdiklerini nedenleriyle aç›klam›fllard›r. 
Araflt›rmada, probleme dayal› ö¤renmenin ö¤rencilerin
derse iliflkin tutumlar›na, akademik baflar›lar›na ve ha-
t›rlama düzeyleri ne ölçüde etkiledi¤ini belirlemek üze-
re baflar› testleri ve tutum ölçe¤i haz›rlanm›flt›r. Bu ölç-
me araçlar›, ö¤retimin bafl›nda ve sonunda, probleme
dayal› ö¤renme uygulamas›n›n yap›ld›¤› deney grubun-
daki ö¤rencilere ve geleneksel ö¤retim yöntemleri ile
derslerin ifllendi¤i kontrol grubundaki ö¤rencilere ayr›
ayr› uygulanm›flt›r. 
‹statistiksel çözümlemeler sonunda, probleme dayal›
ö¤renme yaklafl›m›n›n uyguland›¤› deney grubundaki
ö¤rencilerin derse iliflkin tutumlar›, akademik baflar›lar›
ve bilgileri hat›rlama düzeyleri ile geleneksel ö¤retim
yöntemlerinin uyguland›¤› kontrol grubundaki ö¤renci-
lerin derse iliflkin tutumlar›, akademik baflar›lar› ve bil-
gileri hat›rlama düzeyleri aras›nda anlaml› farkl›l›klar ol-
du¤u saptanm›flt›r. Daha aç›k bir deyiflle, probleme da-
yal› ö¤renmenin ö¤rencilerin tutumlar›n›, akademik ba-
flar›lar›n› ve hat›rlama düzeylerini art›rmada geleneksel
yaklafl›mdan daha etkili oldu¤u sonucuna ulafl›lm›flt›r. 

Kaynak: Deveci, H. (2003). Sosyal Bilgiler Dersinde

Probleme Dayal› Ö¤renmenin Ö¤rencilerin Derse

‹liflkin Tutumlar›na, Akademik Baflar›lar›na ve Ha-

t›rlama Düzeylerine Etkisi. Eskiflehir: Anadolu Üni-
versitesi E¤itim Fakültesi.

Okuma Parças›
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ö¤renci Merkezli Ö¤retimin
Anlam› ve Temel Özellikleri” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ö¤renci Merkezli Ö¤renme
‹lkeleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ö¤renci Merkezli Ö¤renme
Çevresi ve Ö¤renme” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ö¤renci Merkezli
Ö¤retimde Ö¤retmen ve Ö¤renci Rolleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ö¤renci Merkezli Ö¤retme
Yaklafl›mlar›” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ö¤renci Merkezli Ö¤retme
Yaklafl›mlar›” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ö¤renci Merkezli Ö¤retme
Yaklafl›mlar›” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ö¤renci Merkezli Ö¤retme
Yaklafl›mlar›” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ö¤renci Merkezli
Ö¤retimde Ölçme ve De¤erlendirme” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1

Ö¤renci merkezli ö¤retim yaklafl›m›n› betimleyen en
önemli kavramlar: Etkin ö¤renci, öz yönetimli ö¤ren-
me, gerçekçi ö¤renme etkinli¤i, grupla çal›flma, ö¤ren-
me sorumlulu¤u, yans›tma, bilgiyi yap›land›rma, arafl-
t›rma yapma, problem çözme, süreç de¤erlendirme.

S›ra Sizde 2

Ö¤renci merkezli ö¤retimin ö¤retmen merkezli ö¤retim-
dekinden oldukça farkl› özellikleri flöyle s›ralanabilir:
Ö¤renci merkezli ö¤retimde, ö¤rencilerin istedikleri ö¤-
renme etkinliklerine yer verilir, ö¤rencilerin yüksek dü-
zeylerde ö¤renmelerine olanak veren ö¤retme yaklafl›m-
lar› uygulan›r, ö¤renciler ö¤renmelerini öz yönetimli ola-
rak gerçeklefltirirler, ö¤rencilerin ö¤renme sürecinde yap-
t›klar› ve ürettikleri de de¤erlendirilir, ayr›ca ö¤renci ö¤-
renmelerinin de¤erlendirilmesine ö¤renciler de kat›l›rlar.

S›ra Sizde 3

Ö¤renci merkezli ö¤retme-ö¤renme sürecinde, ö¤ret-
men zaman zaman efl-ö¤renci olarak ö¤renme etkinlik-
lerine kat›l›r, ö¤rencilere özel ö¤reticilik ve destek hiz-
meti verir ve ö¤rencinin performans›n› de¤erlendirir.
Ö¤renci ise öteki ö¤renciler, ö¤retmen, bilgi kaynakla-
r› ve teknoloji ile etkileflimde bulunur, gerçekçi araçlar-
la gerçekçi ö¤renme etkinliklerinde bulunur, öteki ö¤-
rencilerle ifl birli¤i yapar, ö¤renmeleriyle ilgili yans›tma-
da bulunur ve yeni bilgiler oluflturur.

S›ra Sizde 4

Ö¤renci merkezli ö¤retimde uygulanan yaklafl›mlar›n
ortak özellikleri flunlard›r: Ö¤renciler, ö¤renmede et-
kindirler. Ö¤renciler, öteki ö¤renciler ve ö¤retmenle et-
kileflim içinde bulunurlar. Ö¤rencilere yüksek düzeyde
biliflsel yeterlikler kazand›rmaya önem verilir. De¤er-
lendirmede de ö¤renci performans› temel al›n›r.

S›ra Sizde 5

Ö¤rencilerin ö¤renmelerinin ve baflar›lar›n›n de¤erlen-
dirilmesinde bafll›ca flu araçlar kullan›labilir: Testler;
ödev, proje, araflt›rma raporlar›; ö¤rencilerin kendileri-
nin üretti¤i bilgisayar programlar›, sesli ve görüntülü
kay›tlar, sanatsal çal›flmalar; ö¤rencilerin bireysel ö¤-
renme çabalar›, grupla çal›flmalar›, ö¤renme sorumlulu-
¤u sergileyiflleri, dönemsel geliflimleri; k›sacas› ö¤renci-
lerin performanslar› ve ürün dosyalar›.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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