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8. Hafta



Geçen Hafta (Ünite 4-Öğrenme ve Öğretim İlkeleri)

Konu alan bilgisi Hazır bulunuşluk Dönüt İpuçları

Pedagojik bilgi ve beceri Öğretim etkinliklerini 
öğrenci ilgilerine 
dayandırma

Ekonomiklik
Pekiştireçler

Öğretmen deneyimi Motivasyon Fazla duyu organına hitap 
etme

Aşamalılık

Sağlıklı Öğretmen-öğrenci Dersin hedeflerinden 
haberdar olma

Zengin konu içeriği Mantık

Etkileşim ve İletişim Aktif katılım Özel iletişimde güvenlik Uygulama 

Yüksek beklenti Öğrenci sorumluluğu Teknolojiyi kullanımı Fırsatları

İşbirliği Ortamı Anlamlı materyal Anlamlı tekrar Değerlendirme 



Bu Hafta (Ünite 5-Öğretim Kuram ve Modelleri)
• Okulda öğrenme modeli (Carroll)

• Tam öğrenme modeli (Bloom)

• Öğretim durumları modeli (Gagne)

• Çoklu zeka kuramı (Gardner)

• Sözel-dilsel zeka; Mantıksal-matematiksel zeka; Görsel-mekansal-uzamsal zeka; 
Bedensel-kinestetik zeka; Müziksel-ritmik zeka; Sosyal-kişilerarası zeka; Kişisel-
öze dönük zeka; Doğa zekası

• Yapılandırmacılık

• Beyin temelli öğrenme

• Probleme dayalı öğrenme

• İşbirlikli öğrenme



Okulda Öğrenme Modeli (Carroll)
• Okulda hızlı ve yavaş öğrenen öğrenciler vardır.

• Her öğrenciye zaman ve öğrenme fırsatı verildiğinde tümü öğrenir.

• Okulda öğrenme modelinin  öğeleri:

• Yetenek > öğrenen bireyin gereksinim duyduğu zaman

• Öğretimden yararlanma yeteneği > bunun önkoşul ve önceden elde 
edilen yeteneklere sahip olması gerekir

• sabır/sebat > öğrencinin istekli/güdülenmiş olarak harcadığı zaman

• Fırsat> standart süre yerine her öğrenciye kendi öğrenme süresi 
verilmesi

• Öğretimin niteliği> ek zaman gerektirmeyecek şekilde eğitimin 
verilmesi; ekonomiklik ilkesi



Tam Öğrenme Modeli (Bloom)
• Caroll’un okulda öğrenme modeline göre daha sistematik.

• Olumlu öğrenme sağlanmış ise herkes herşeyi öğrenir.

• Bireyler arasında öğrenme düzeyi arasındaki temel nedenler:  ön öğrenmeler, 
derse ilgi, derse yönelik tutum, başarıya yönelik tutum, öğretim hizmetinin niteliği

• Öğrenci nitelikleri > bilişsel ve duyuşsal (okul, ders vebaşarıya yönelik tutum) 
özellikleri; başarının %50 si buradan gelir.

• Öğretim hizmetinin niteliği > öğretim hizmetinin uygulama süreci ve öğretim 
hizmetinin niteliği (ipucu, öğrenci katılımı, pekiştirme ve dönüt-düzeltmedir); 
başarının %25 i buradan gelir.

• Öğrenme ürünleri> öğrencilerin öğrenme düzeyi, öğrenme hızı, öğrencilerin 
kendine güvenmesi

• Avantajları (+)> öğrenciler arasında eşitlik, öğrenme ürünleri sürekli 
değerlendirilir, aşamalı bir öğrenme ortamı, öğrenci akademik özgüvende artış 
olur. 

• Dezavatajları(-)> zaman, öğretmenin sürece çok iyi hazırlanması, gerekli test ve 
dokümanların olması
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Öğretim Durumları Modeli (Gagne)
• Öğretimin amacı: öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmeleri

• Öğrenme dışsal uyarıların bilişsel süreçlerle yapılandırılması ve içsel 
faktörlerle etkileşimi sağlaması (tutum, ilgi, beklenti vs.)

• Problem Çözme

1. Dikkati çekme

2. Öğrenciyi hedeften haberdar etme

3. Motivasyonu harekete geçirme

4. Ön koşul öğrenmeleri sağlama

5. Uyarıcı materyali sunma

6. Öğrenme rehberi sağlama

7. Performansı ortaya çıkarma(Dönüt ve pekiştireç)

8. Performansı değerlendirme

9. Hatırlama ve transferi güçlendirme



Çoklu Zeka Kuramı(Gardner)

• Zekanın bilinen ve klasik tanımı olan dil ve matematik yerine, zeka bireyin birçok 

alanda, müzikte, sporda, dansta, iletişimde, doğada, resimde ürün ve performans 

ortaya koyma yeteneğine göre yeniden tanımlanır.

• Dayanan temeller:

• Her insan, çeşitli zeka alanlarının tümüne sahiptir.

• Her insan, çeşitli zeka alanlarında herbirini yeterli düzeyde geliştirir.

• Çeşitli zeka alanları, genellikle bir arada karmaşık yapıda çalışırlar.

• Bir kişinin her alanda zeka olabilmesinin birçok yolu bulunmaktadır.



Çoklu Zeka Kuramı(Gardner)
Gardner’a göre 8 farklı öğrenme alanı vardır:

1. Sözel-dilsel zeka

Kelimelerle düşünme ve ifade etme, kısaca dili etkili kullanma

2. Mantıksal-matematiksel zeka

Sayılarla düşünme, bilginin parçaları arasında mantıksal ilişkiler kurma becerisi

3. Görsel-mekansal-uzamsal zeka

Resimler, imgeler ile düşünme, üç boyutlu nesneleri algılama ve muhakeme etme

4. Bedensel-kinestetik zeka

Hareketlerle kendini ifade etme, bedeni etkili şekilde kullanma



Çoklu Zeka Kuramı(Gardner)
5. Müziksel-ritmik zeka

Seslerle ve notalarla düşünme, farklı sesleri tanıma ve yeni sesler üretme

6. Sosyal-kişilerarası zeka

Grup içerisinde işbilirlikçi çalışma, sözel ve sözsüz iletişim kurma, insanların duygu, 
düşünce ve davranışlarını anlama, paylaşma, yorumlama ve insanları ikna etme 

7. Kişisel-öze Dönük zeka 

İnsanın kendi duygularını ve düşünme sürecini tanıma, kendini değerlendirme ve 
kendisiyle ilgili hedefler oluşturabilme

8. Doğa zekası

Doğadaki canlıları tanıma, araştırma ve canlıların özellikleri üzerine düşünme
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Yapılandırmacılık (Piaget, Vygotsky)
• Kişilerin bilgiyi ve bilgiyi sunma biçimlerini kendi deneyim ve düşüncelerine 

dayandırarak oluşması

• Önceki bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurulması

• Öğrenme süreci, aktif katılma, işbirliğine, bireyin öznelliğine, çoğulcu bakış açılarına, 
düşünme ve üreticilikle bunların nasıl yansıtıldığıyla ilişkilidir

• Kısaca: bilginin kişinin deneyimleri, gözlemleri, mantıksal çözümlemeleri sonucunda 
bilgiyi kendine özgü anlam yüklenerek şekillendirmesi ve yapılandırılmasıdır.

• Öğrenmede bireyin yaşantıları, kültürel, sosyal çevre ve dil etkilidir. 



Yapılandırmacılık (Piaget, Vygotsky)
• Öğretmenin rolü

Öğrenenlere düşündürücü sorular sorarak, onları problem çözmeye 
cesarelendirir.

• Yapılandırmacı Öğrenme-Öğretim Sürecinin Adımları

1. Giriş: Öğretmen öğrencilerin dikkatini çekme için çeşitli sorular sorar ve 
onların ne ne kadar bildikleri ortaya çıkarır

2. Keşfetme: Öğrenciler bilgi kaynakları kullanarak araştırırlar (sınıf tartışmaları, 
okumalar, deneyler gibi teknikler)

3. Açıklama: öğrenciler yaptıkları etkinlikleri açıklarken öğretmen onlara 
rehberlik eder.

4. Derinleşme/Transfer Etme: Öğrenci yeni öğrendiği bilgileri yeni durumlara 
uygular

5. Değerlendirme: Öğrenciler kazandıkları bilgi ve becerileri değerlendirir.
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Beyin Temelli Öğrenme (Caine and Caine)

• Beynin yapısına ve işlevine dayalı öğrenme

• Beynin değişkenliği genetik ve çevresel etkilere bağlıdır.

• Her bireyin düşünme ve algılamayla ilgili haritaları çok farklıdır.

• Bu yüzden öğrenenelerin öğrendikleri gerçek hayatla ilşkisini kurmalı.



Probleme Dayalı Öğrenme (Dewey)
• Yapısalcı yaklaşımdaki temel prensipleri içerir

• Yaparak yaşarak öğrenme modelidir.

• Öğrenciler gerçek hayattan alınmış bir problemle ilk öğrenme sürecinde karşılaşır.

• Öğrenciler hedefteki bilgiye problemi çözerken ulaşır.

Temel Adımları

• Problemin farkına varılması

• Problemin tanımlanması

• Olası çözüm/hipotezlerin oluşturulması

• Veri toplama

• Verilerin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi

• Sonuç ve genellemelere varma, raporlaştırma
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İşbirlikli Öğrenme(Vygotsky)

• Bilimsel yaklaşım ve demokratik tutum baskındır.

• Öğrencilerin heterojen küçük gruplar oluşturarak bir problemi çözme ve görevi yerine 
getirmek üzere ortak bir amaç uğruna birlikte çalışma yoluyla konuyu öğrenme 
yaklaşımıdır.

• En önemli faydası görev paylaşımı, uzlaşma, sorumluluk alma ve arkadaşlık bağlarının 
geliştirilmesidir.



İşbirliğine Dayalı Öğretim Teknikleri:

1. Takım-Oyun-Turnuva Tekniği

5-6 kişilik heterejon ve dengeli gruplar oluşturulur; öğrenciler konuyla ilgili kaynak 
toplayıp, araştırma yapar; gruplar arası turnuvada herbir gruptan bir sözcü katılır ve 
grup olarak puan alırlar.

2. Öğrenci Takımları-Başarı Grupları Tekniği

Yine gruplar çalışmalarını tamamladıktan sonra grubun herbir üyesi teste tabi tutulur; 
grup içindeki herbir üyenin puanları toplamı grup toplamını verir.

3. Ayrılıp-Birleştirme Tekniği

Öğrenilecek konu parçalara ayrılır ve grubun herbir üyesi farklı bölümleri öğrenip, gruba 
anlatır; Çocuktan çocuğa öğretim ve akranlar arası öğretim oluşur; herbir grup üyesi 
test yapılıp, toplam skor grubun skorunu verir.

4. Karşılıklı Sorgulama/Tartışma Grubu Tekniği

Öğretmen konuyu anlattıktan sonra, öğrenciler ikili üçlü gruplara ayrılırlar; birbirlerine 
sorular sorup, cevaplar verirler

5. İşbirliğine Dayalı Birleştirilmiş Okuma ve Kompozisyon

İkişer kişilik takımlar birbirlerine okuma ve yazam becerilerini öğretirler. 
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