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ONSOZ

Olkemizde
kapsarnh

bir

90k

dOzenlemeler

ogrenciyi merkeze

dersin ogretim

yap1ld191,

alan,

programlarmda

bu dOzenlemelerin

yaratrcrhklanru

geli~tiren,

yeni

ve

odak noktastru

ise

yaparak

yasayarak

ogrenmelerini saqlayan sistemlerin olusturduqu bilinmektedir.
MOzik

egitimi

sistemi

kapsammda

cahsrnalart lcerlslnde, mOzik derslerinin;
aktif

kilan,

farkhlrklanru

teorik bilgiyi

ogrenci merkezli,

pratikte

yaratrcrlrklanyla

yeniden

uygulamaya

birlikte geli~tirebilen

yaprlandrrma
ogrenciyi

dokebilen,

derste
bireysel

bir ders olarak yeniden

gozden qecirilrnesi gerekmektedir.
Bu arastrrmarun, ilkokullardaki mOzik ogretiminde
ogretmenlerine

1~1k tutmasi ve ilkokul cocuklanrun

ilkokul yonetici ve

mOzik egitimlerine

katkr

saqlamasi dusunulmuetur.:
Arastrrmanm

birinci

bolurnunde

problem

ortaya

konrnus,

mOzik

ogretiminde 9agda~ ogretim yonternlerinln onemi, zeka ve cesitll yaklastrnlar,
beynin i~leyi~i ve ogrenme, coklu zeka kurarru, zeka alanlanrun geli~imini
etkileyen

faktorler,

arastirmalar,

ikinci

ucuncu

bolurnde;

bolurnde

bolurnde bulgular ve yorumlar,

coklu

yontern

zeka

kurarru

ve verilerin

ile ilgili yapilan

96zOmO,

dorcuncu

besinci bolurnde ise sonuc ve oneriler yer

alrrustrr,
Arastrrmarun

her asamasrnda,

arastrrrnarun seklllenmeslni

degerli gorO~ ve yardirnlan

ile

saqlayan tez darusmarum saym Prof. Dr. Cem

Birol'a, yOksek lisans egitimim boyunca sabirla, anlayrsla bana destek veren
aileme

tesekkur ederim.
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·· iLKOKUL M0ZiK OGRETiMiNDE
UYGULAMALARINA
YONELiK

COKLU ZEKA KURAMI
YONETiCi
TUTUMLARI

Serkan Gokyay
Yuksek Lisans, Egitim Bilimleri Program,
Tez Darusrnaru: Prof. Dr. Cem Birol
$ubat 2011, 108 sayfa

Bu arastrrrna,

ilkokullardaki

rnuzik ogretimde

yonelik yonetici tuturnlanru

uygulamalanna

coklu zeka kurarm

(Ogretmen

Goruslerine Gore)

saptamak amact ile yaprlrmstrr,
Arastrrrnada

evren olarak, K.K.T.C. Milli

Bakanllg1 llkogretim
ogretmenleri

Dairesine

olusturmaktadrr,

Bagi!
Evrenin

86

Egitim Genc;lik ve Spar

ilkokulda gorev yapanfnuzlk

turnune

ulasilmaya

c;all~1lm1~

ve

evrenin %90'11k· bir buyuklugunu olusturan 100 ogretmene ulasrlrrustrr.
Arastirma
toplama

aracrrun

taranarak

verileri

geli~tirilen

geli~tirilmesinde

olusturulan

anket
uzman

formu

ile toplanrmstrr.

goru~u

almarak

ve

Veri

literatur

.40 uzeri gec;erlilik tasiyor olmasi esas

maddelerin

almrmstir.
Anket

forumlanndan

elde

edilen

sonuclar

SPSS

programmda

cozumlenmlstir.
Bu arastrrrnadan elde edilen bulgulara gore, K.K.T.C. llkokul rnuzlk
ogretiminde coklu zeka kurarru uygulamalanna
yeterli duzeyde olmadiq: aynca ogrencilerin

yonelik yonetlci tutumlannm
muzik derslerinde

kendilerini

daha iyi ifade etmelerini saqlarnak konusunda ders kitaplanrun programda
belirtilen

bilissel hedeflerin

yarn

srra devinissel ve duyussal hedefler

doqrultusunda da hazirlanrnasma beklenen destek verilrnedtqi saptanrrustrr.
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ABSTRACT

PRIMARY SCHOOL TEACHING OF MUSIC THEORY OF MULTIPLE
INTELLIGENCE EXECUTIVE ATTITUDES TOWARDS IMPLEMENTATION

Serkan Gokyay
Master Thesis, Education Sciences Program
Prof. Dr. Cem Birol
February 2011, 108 pages

In this research, managers' attitudes towards implementation,
multiple intelligences in teaching music in primary schools (by Teachers) was
carried out to determine.
Research universe, the TRNC Ministry of National Education,
Youth and Sports Division of the Affiliated Elementary 86 elementary school
music teachers are working. Tried to reach the whole of the universe and the
universe, a magnitude of 90% was reached by 100 teachers.
The data were collected by questionnaire. The development of a
data collection tool based on expert opinion and literature that is generated
based on the validity of substances above .40.
SPSS program to analyze the results of the survey forums.
According to the findings of the study, the TRNC's teaching
elementary · school administrators 'attitudes· towards implementation of
)

multiple intelligences theory was not adequate to express themselves better
and also provide music lessons in students' textbooks in the program, as well
as the cognitive psychomotor and affective objectives expected from the
preparation of the support granted in accordance with the targets
respectively.
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iLKOKUL M0ZiK OGRETiMiNDE COKLU ZEKA KURAMI
UYGULAMALARINA
YONELiK YONETiCi TUTUMLARI

BOLOM 1
Giri~

Bu bolurnde, problem, arastrrmarun arnacr, onernl, sirurhhklar ve
- arastrrrnada kullarulan tarurn ve kisaltmalar yer almaktadrr,

Problem
ilkokul mOzik egitimi derslerinde geleneksel yontemlerin kullarulrnasi:
ogretim etkinliklerinin

bOyOk

bir

bolurnunde

ogretmenin

aktif

olusu,

.

ogrencilerin bireysel . farklrlrklan, ilgileri, yetenekleri, ogrenme hrzlanrun
yeterince dikkate ahnmamasi ve

dikkatlerinin

uzun

sore

bir

noktada

toplanarnayrsr, donut yoklugu, sadece tek tip konu Ozerinde odaklanan ders
planlamalan, tek tip enstrOman calrna zorunluluqu,
eden

ogrencilerin

mOzik

derslerine

bu

sinrflara

devam

karst isteksiz olmalan sonucunu

beraberinde getirmektedir. KKTC llkokullan mOzik derslerinde, ogrenciyi
dusundurmeye, mOzik dersinde yaratrci olmaya, farkll zeka ozelliklerini
one cikararak ogrencilerin basanh olduklan alanlan tespit etmeye imkan
taruyacak

olan

coklu

zeka

kurarru etkinlikleri

ile;

rnuzik derslerinin
J

cesitlendirilrnesi, islenen konulann cesitll materyaller, oyunlar ve calrsrna
kag1tlan ile zenqinlestlrllerek ogrencilerin dersi kesfederek ogrenmelerine
yardtmci

olacak bir ders haline getirilmesi gerekliligi vardrr.
Kuramm mOzik derslerindeki uyqularnasryla ilgili olarak, kurarru

tamtici ogretmen klavuz kitapcrklan hazirlanmasr, mOzik ogretmenlerinin
katilacaqt ve kuramm mOzik derslerindeki uyqularnatanru ger9ekle~tirecekleri

1

2

bir hizmet-ic;i
asamasinda

egitim

program,

duzenlenmesi,

aynca

uygulama

da muzik ogretmenlerinin belli uzmanlar denetiminde kuram

uygulamalan ile ilgili olarak seminerlerde biraraya gelmeleri ve yaptrklan
uygulamalar

ile ·

ilgili

destek almalan,

yonlendirilmeleri

ve

diger

ogretmenlerle bilgi paylasirrunda bulunmalan gerekmektedir.
Coklu
ogretmenlerin

zeka

kurarruna dayau . rnuzik

egitimi

veren uzman

belirli donernlerde okullarda rnuzik derslerinde cahsrnalar

yapmalan ve projeler Oretmeleri, darusmanhk rolu Ostlenerek uygulamalar
sirasmda gerc;ekle~ebilecek aksaklrk
uygulayan

ogretmenlere

ve

hatalar

konusunda

kurarru

yardirnci olmalan ihtiyaci dogmaktad1r. Muzik

derslerine ait cokli, zeka planlannm (diger derslerden farklr olacag1 icin)
muziksel-ritrnlk

alarun

geni~ tutularak

formatrnm geli~tirilmesi sarttir.
modeli

farkh

bir

rnuzik

dersi

plan

c;oklu zeka kurarruna dayalr rnuzik egitimi

uygulamalan oncesinde

okul yonetirnl,

aile,

uygulayacak

ogretmen ve ogrencinin konu hakkrnda bilgilendirilerek egitilmesi ve ortak
kararlar almrnast gerekmektedir. Yaratrct
kosullar

banndrran

simflara

uygulayacak okullann;

fiziki

dusunmenin

ihtiyacr olduqundan
yaprlanrun,

siruf

zengin

ortarnh

yola cikarak kurarm
dizaynlannm,

teknik

donarurnlartrun, materyal geli~tirme birimlerinin, yeterli enstruman, cd, dvd,
teyp, vb araclanrun kurarru uygulayabilmek i9in var olmast sarn vardrr.
'
Bunlar

dikkate

almd191

zaman, okul

yoneticilerine

duser:

sorumluluk pay1 buyuktur, Bu baglamda arastrrrnada Kuzey Krbns Turk
Cumhuriyeti (KKTC) ilkokullannda rnuzik ogretiminde coklu zeka kurarru
uygulamalanna yonelik yoneticl tutumlannm (ogretmen goru~lerine gore) ne
duzeyde oldugu saptanmaya 9alr~1lm1~t1r.

3

Problem Cumlesi ve Alt Problem
Problem Cumlesi
llkokul MOzik Ogretiminde <;oklu Zeka Kurarm uygulamalarma
yonehk yonetlci tutumlan ne dOzeydedir?(Ogretmen goru~lerine gore)
Alt Problemler;

1. <;oklu Zeka Kurarm uygulamalarmda ger9ekle~tirilen calrsrnalar ile
Klasik Yonternle islenen rnuzik dersleri ne sekildedir?
2. Egitim kurumlannda cocuklann ilgi ve yeteneklerini kesfetrnelerine

yardrrn edecek srruf ortamlan olusturulmas: ne sekildedir?
3. Ogretmenlerin Coklu Zeka Teorisini tarutrrn arnach hizmet i9i
egitim calismalan ve duzenlenen seminerler, konferanslar ve panellere
verilen destek ne ~eki~dedir?
4. Ailelerin Coklu

Zeka Teorisini tarumalarma yonelik dOzenlenen

seminerlere, konferanslara, panellere verilen destek ne sekildedir?
5. Programlar

haztrtarurken cocuklarin

Coklu Zeka Kurammda

belirtilen tom zeka alanlanrnn geli~tirilmesine yonelik etkinliklere verilen onern
ne seklldedir?
6. llkokul cocuklanrun Coklu Zeka alanlarrru belirlemeye yonelik
olcrne araclanrun azllg1 dikkati cekmektedir. Bu anlamda muzik egitiminde
'

-

coklu zeka alanlanrn belirlemeyi amaclayan envanter geli~tirmeye yonelik
cahsrnalar ne sekildedir?
7. <;oklu Zeka Teorisini uygulamak icln srmtrn fiziki kosuuanr»
dOzenleme konusundaki caba ne sekildedir?
8. Coklu Zeka Kurarru ile ilgili ogretmenlere yardrmci olabilecek
ogretmen el kitaplannm temini icin giri~im ne sekildedir?

4

9. Ailelerin, cocuklanrun farkh zeka alanlarrnr tanrma ve coklu zeka
alanlannm geli9imini desteklemeleri
coklu

zeka

alanlarrnr

icin muzik ogretmenleriyle

belirlemeye

yonehk

calrsmalara

i9birligi ic;inde

yonelik

katkt

ne

sekildedir?
10. MOzik ogretmenlerinin

yaratrcihktanm

ortaya koyma,

haztrladtq:

ders planlarrnda; ~ cocuklarin

arastrrma, dusunrne, kesfetme

becerilerini

destekleyici faaliyetlere yer vermelerini tesvik etme ne sekildedir?
11. Uygulanan
olan zeka alanlanna

mOzik egitimi

programlarrnda

cocugun baskm

yapilmasma

verilen onern ne

gore uyarlamalar

seklldedlr?
12. Uygulanan

rnuzik egitimi programlarrnda

olmayan zeka alanlanna

cocuqun

baskm

gore uyarlamalar yaptlmasrna verilen destek ne

sekildedir?
13. MOzik derslerinin
ogretmenler

tarafmdan

planlanmasr

zorunluluktan

cok

ve planlr yOrOtolmesinin
bir

gereklilik

olarak

gorOlmesini saqlayrc: etki ne sekildedir?
14. Coklu zeka
ogretmenlerin

kuramma

belirli donemlerde

dayall

mOzik egitimi

veren

okullarda rnuzik derslerinde

uzman

cahsrnalar

yapmalan ve projeler Oretmeleri, darusrnanhk rolO Ostlenerek uygulamalar
srrasmda

gerc;ekle9ebilecek

aksakllk

ve

hatalar

konusunda

kurarru

uygulayan ogretmenlere yardrrnci olmalarrna verilen destek ne sekildedir?
15. MOzik ogretim

planlannm

her ogretmenin

bizzat kendisi

tarafmdan ozqun bir blclrnde hazirlanmasma verilen onern ne sekildedir?
16. MOzik derslerine ait coklu zeka planlarrnrn (diger derslerden
farkh olacaq: icln) mOziksel ritmik alanm geni9 tutularak farkh bir mOzik
dersi plan formatmm

geli9tirilmesine

verilen onern ne sekildedir?

/
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17. Yaratrci
stmflara

dusunmenin

ihtiyac1 oldugundan

zengin

yola

ortamh

crkarak

kosullar

struflann

barmdrran

fiziki

yaprlanrun,

dizaynlannm, teknik donanrmlanrun, materyal geli~firme birimlerinin, yeterli
enstrurnan, cd, teyp, v.b, araclarm kurarru uygulayabilmek

icln var olmasi

konusunda verilen caba ne sekildedlr?
18. Sm1f mevcutlannm kurarm uygulayabilecek sayida en fazla 25
olrnasi

ve daha

kalabahk

snuflarm

olmamasma

gost~rilen

ozen

ne

~ekildedir?

19. Muzik
olusturulmas:
kitaplannm;

ders

kitaplanrun

ve her duzeyde

konulara

gore

bu etkinliklerin

etkinlik

odakh

farkltlastmlmasr,

ders

ogretmen kitabr, ogrenci kltabi, etkinlik ve cahsma kag1tlan

ornek kitaplan ve materyal setleri olarak dart ayn grupta tasarlanmasi,
haztrlanacak
materyal

materyal

geli~tirme

orneklerinin

birimlerinde

ogretmenlerde

geli~tirilmelerine

bulunrnasrm
verilen

destek

ve
ne

seklldedir?

20. Coklu Zeka kuramma dayaf muzik egitimi modeli uygulamalan
oncesinde okul yonetimi, aile, uygulayacak ogretmen ve ogrencinin konu
hakkmda bilgilendirilerek

egitilmesi ve ortak kararlar almmasma

verilen

onern ne sekildedlr?

21. Muzik egitiminde
ogretmenden

ogrenciye

ogrenme
dogru

ogretme

etkinliklerindeki

ag1rllk

kayomlarak,

ogrencilerin

rnuzik

derslerinde kendilerini daha iyi ifade etmelerini saqlarnak
kitaplannm gozden ge9irilerek
yarn

sira

devinissel

ve

programda
duyussal

belirtilen
hedefler

konusunda ders
bitissel hedeflerin

dogrultusunda

da

haztrlanrnasma verilen destek ne ~ekildedir?
22. Okullardaki teknolojik alt yapi rnuzik egitiminin gereklerine gore
olusturulmas,

ve ogretmenlerin

verilen onern ne seklldedtr?

bu konuda

bilgilendirilmeleri

hususuna
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23. Coklu Zeka

kurarruna dayall rnuzik egitiminde belirlenen

hedeflere ulasrlrnasr, programm geregi gibi uygulanabilmesi ve derslerde
uygulamall etkinliklere istenen olcude yer verilebilmesi lcln ders saatlerinin
artmlmasma verilen destek ne sekildedir?
Ama~
Bu

arastrrmarun arnaci: llkokul

ogretim yontern

ve

rnuzik

egitiminde

kullanrlan

tekniklerinin yarusrra coklu zeka kurarruna dayaf

olarak geli9tirilen rnuzik

dersi ogretim modeline

(ilke,

yontern,

plan,

program yonlerinden) yonelik okul yoneticilerinin yaklasimlanru saptarnaktrr.

Araenrrnamn Onemi
Baslanqrcta KKTC ilkokul ogretmenlerinin bazilan ile informal
gor09meler yaprlmrstrr. Yaprlan bu goru9melerde ogretmenler konuya ilgi
duyup arastrrrnaya yonelik cesaretlendirici yaklasrmlarda bulunmuslardrr.
Ogretmenlerin bu davrarusi boylesi bir cahsrnarun gerekliligini ve onemlni
ortaya koyrnustur,
Arastirma KKTC'deki

ilkokullarda mOzik egitiminde coklu zeka

kurarrunm uygulanmasma yonelik okul yonetici tuturnlannm saptanrnasrrn
amac;:layan ilk arastrrma olmast

ile soz konusy olan srruflann muzik

derslerinde ogrencilerin dersten verimli bir sekilde yararlanmalanna
bireysel

farkhhklanru

ortaya

cikarmaya

imkan

tanryan

bir

ve

ogretim ·,

modelinin onerilmesini saqlamas: bakrrmndan onern tasrmaktadrr,
\

MOzik ogretmenlerinin derslere donanrmll bir sekilde girmelerini
gerektirecek olan bu modelde; rnuzik dersi planlanrun zeka alanlannr
geli9tirmeye yonelik farkh aktiviteler
dOzeyinde
tasarlanmasi

yarat1c1llg1 geli9tiren
ile

ic;:ererek

materyal

hazirlanmasr, her konu
ve

calisma

kag1tlannrn

proje calrsrnalanrun ilkokul rnuzik ogretimini donarumh,
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etkili, verimli bir boyuta tasrmast ve rnuzik ogretmenlerinin geli~imine katkida
bulunrnasi acismdan da onern teskil etmektedir.
Aynca,

bu calismada

materyaller ile arastrrrna

kullarulrnak

sonuclanrun:

uzere

rnuzik

geli~tirilen

egitimi ve

yontern

ve

arastrrrnalanna

kaynak olusturrna olas1llg1 bakrrnmdan da onemlldlr.

Varsay1mlar
Arastrrmada;
1- llkokul ogretmenleri anketleri cevaplarken ger9ek dusunceleriol
yansrtarak bilimsel etige uygun davranrruslardrr.
2-Segilen orneklern grubu evreni yansrtrnaktadrr, varsayrrnlanndan
· hareket edilrnlstlr.

Sm1rhhklar
Arastrrma:
t-Yontern acismdan kaynak taramasi ve anket teknigi ile,
2-Kapsam

acismdan

Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti

gorev yapan rnuzik ogretmenlerin

ilkokul

rnuzik ogretiminde

ilkokullarmda
coklu zeka

kurarm uygulamalanna yonelik yonetici tutumlan konusundaki goru~leri ile,
3-Kaynak grup acrsmdan Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti'nde
Milli

varolan

Egitim ve Kultur Bakanliqma bagll ilkokullar ile ozel ilkokullarda gorev

yapan ogretmenler arasmdan secilen orneklern grubu ile,
4-Zaman acrsmdan 2009-2010 ogretim y1II ile simrhdrr.
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Tarurnlar
1- Coklu
bilissel

Zeka Kurarnr:

Howard

Gardner

ve geli~imsel psikoloji ve noro-bilirnden

tarafmdan

geli~tirilmi~,

yararlanarak

geleneksel

zeka anlayrsina kars: crkan, her bireyin zeka dOzeyinin ozerk gOc;ler ya
da

yetenekler

tarafindan

olustuqunu

ve

(sozel-dilbilirnsel, rnantiksal-maternetiksel,
bedensel- kinestetik,

klsllerarasr,

bir kuramdrr.toardner,

1983-1993).

2- Donut: Ogrenen
bulunup

bulunrnadrqmm

. davrarusm

en

az

sekiz

zeka gOcOnOn

gorsel-uzamsc;il, rnuziksel-

ritmik,

icsel, doga zekasi) varolduqunu savunan

kisiye egitimin
bildirilmesi

amaclarina

veya

uygun davrarurnda

ogrenme

icinde

hedef-

kazarulip kazarulrnadiqrrun bildirilmesi (Demirel, 2001), problemi

etkin ve verimli bir bicirnde cozrne yeteneqldir, (Gardner 1983:60).
3- Geleneksel

Yontem:

Ogretmen

otoritesinin

hakim

olduqu,

ogretmenin anlatan, odOI ve ceza veren, elestiri yapan durumu ile aktif,
ogrencinin

dinleyen durumu ile pasif oldugu bir yontem.(Dilli, 2003:75).

4-Sinerji:

Bir sonuca

katkrsi olabilecek

birkac etkenin

belirli bir

etkilesim sonucunda elde ettigi ortak gOc;. Bir i~i yapmak ve sonuclandrrrnak
icin

varolan

ortak

istek, · gOc;

Metacoqnition:

(Turk

Oil

Kurumu

SozlOgO,

2007)

.

Bili~ bilgisi, Ost bills, yurutucu bills bilgisi.(Demirel,

2001).
5-TOmle~ik: Butunlesik.fIurk

Oil Kurumu SozlOgO, 2007).

6- Zeka: Bir kisinln bir veya birden fazla kOltorde deger bulan,
bir urun ortaya koyabilme

ve gOnlOk yada mesleki

bir Coklu Zeka Kurarru: Howard
ve geli~imsel

psikoloji ve noro-bilirnden

anlayisma kars: crkan,
yetenekler

Gardner

her bireyin

tarafmdan olustuqunu

rnantrksal matemetiksel,

zeka

hayatmda

tarafmdan
yararlanarak

kar~1la~t1g1

geli~tirilmi~.

bilissel

geleneksel

zeka

dOzeyinin ozerk

gOc;ler ya da

ve en az sekiz zeka (sozel-dilbilirnsel,

qorsel-uzamsal,

rnuziksel-

ritmik,

bedensel-
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kinestetik,

klsllerarasr,

icsel, doga zekasi) gOcOnOn varolduqunu savunan

bir kurarndrr.toardner, 1983-1993).

Krsaltmalar
Arastrrrnada kullarnlan krsaltmalar al?ag1da belirtilmistir.
B/K: Bedensel- Kinestetik
<;.Z.K: <;oklu Zeka Kurarm
D.: Doga
G/U : Gorsel- Uzamsal

I.: lcset
K.: Kisilerarast
M/M : Matematiksel Mantiksal
M/R: MOziksel- Ritmik
SID : Sozel- Dilsel
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BOLOM 2
Kavramsal Cer~eve ve ilgili Araft1rmalar

2.1. Kavramsal Cer~eve
lnsaru ve toplumu yonlendirme,

degi~tirme,

biclrnlendlrme ve

geli~tirmede egitim sOreci en basta yer alrr, <;agda~ egitim; bilim, sanat ve
teknik olmak Ozere 09 genel konu alaruru kapsar Ve bu cercevede
dOzenlenip, ger9ekle~tirilir.(U9an;1994). Hizla degi~en zamana ve teknolojiye
uyum saglayabilm'ek lcin: dusuncelerini rahatlrkla ifade edebilen, bir problem
ile kar~1la~t1g1nda farkh ve yaratrci cozurnler Oretebilen, estetik degerlere
sahip, duyarll bireylerin yetisrnesinde ise sanat egitimi derslerinin onernli

.

bir yeri vardrr. Sanatm butun dallannm olduqu gibi muzik dersi de bir egitim
alarudir, Bu egitimin bireylerin sosyal, psikolojik ve kisilik geli~imlerindeki
onerni yadsmamaz. MOziksel davrarus kazandrrma veya degi~tirme sOreci
olarak adlandrnlan mOzik egitiminin asarnalan kisaca ozetlenecek olursa,
og~encinin rnuzik egitimi sOresinde, srrasryla a~ag1dakievrelerden ge9mekte
oldugu saptanabilir.
MOzigin temel kavram ve konulanrun alqrlanrnasi, verilen bilginin
ogrenciler tarafmdan kavranrnasr, bilginin qelistirilmesi ogrencinin kendi
yeteneqini kesfetrnesi, uygulama sirasmda karsrlasrlan ogrenci yanhslartnrn
giderilmesi,

ogrenilen

bilginin

uyquianrnasi

(EnstrOman, Nata,

Ritim

Ogretimi), cahsmalarrn sene sonu gosterilerinde sergilenmesi, yaprlan
etkinliklerin degerlendirilmesi, bu kavram ve. konulann tasarlanan etkinlik ve
oyunlar ile cesltlendlrilmesi,
Boylesine kapsamll bir surecte, ogrencilere kazandmlacak olan
davraruslann geli~tirilmesinde, suphesiz secilen ogretim yonternleri onemlldir.
Ogrencinin butun basamaklarda aktif rol alrnasrru saqlayacak, yaratrcrhqrru
ve hayal gOcOnO geli~tirecek, uygulamalar sirasmda yaparak-yasayarak
ogrenebilecegi bir 90k ogretim yonternl ile karstlasrlrnaktadrr.
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Ogrenme-ogretme

ortamlanrun

ogrenmenin

nasrl gen;ekle§tigi,

nasil destek

saglayabilecegi

yillardan
oranda

ogretmenlerin

gore

"Geleneksel

sekillenrnekte,

zarnarun buyuk bir bolurnu

duzenlenmesl

ogretmen

gerektigi,

etkili bir sekilde bu surece

ve hangi yontemlerin

beri tartrsrlmaktadrr.
ogretmene

nasu

etkili olabileceqi

yonternlerde;

uzun

her §ey buyuk

ogretme-ogrenme

etkinliklerinde

tarafmdan kullarulmakta ve lletisirn

buyuk oranda tek yonlu olmaktadrr. Bu yonternlerde grup ogretimi esas olup
ogrencilerin bireysel farklrhklan,

ilgileri, yetenekleri beklentileri ve ogrenme

hrzlan yeterince dikkate almmarnaktadrr"
yonternde ogrencilerin
ezberin

on plana

dikkatlerinin

91kt1g1,

sozel

(Alkan, 1977:140-144). Aynca bu

uzun sureli bir noktada toplanarnadrqr,
olarak

ard: ardina

gelen

mesajlar

kavramlarm birbirine kan§t1nld1g1 veya tam olarak ogrenilmedigi,
sayrsal, sozel ve fen gibi belli alanlarda
ogrencilerin

belli bir sureden

ol9uldugu

sonra ogrenme

ogrencinin

gozlenmekte,

etkinligini

ile

bu da

srkicr, tek duze

bulmalanna ve bu gibi derslerden uzaklasmalarma neden olmaktadir.
"Cagda§ yontemlerde
katrlrnaktadtr.
kolaylastrrmak

Burada

ise, ogrenci ogrenme

ogretmenin

191n ona rehberlik

rolu;

etmek,

surecine

ogrencinin
ogrencinin

aktif olarak
ogrenmesini

ogrenme

katrlrrmru saglamak ve ogrenciyi surekli gudulemektir.

surecine

Bunun nedeni ise

ogretmenin ogrenciye ne sunduqundan 90k, ogrencinin ne yapt1g1 ve ne tor
urunler ortaya 91kard1g1 gorO§Onun benimsenmesidir"
1985). "Ogrenen
sahiptir.

Merkezli Program Tasanrnlan,

Bu yaklasrrn

ogreneni

(Alkan, 1977;

Fidan,

9agda§ egitim anlayrsma

on planda tutarak,

ogrenciyi

proqrarnm

ahr, Ogrenim etkinlikleri bireylerin ilgi · ve ihtlyaclanna gore

merkezine

tasarlarur. Bireyin kendine ozgu geli§im ozelltkleri
ogrencilerin

ozel

ilgi

alanlanru

dikkate ahrur ve

ve · gereksinimlerini

karsrlayabilmeleri

hedeflenir. · Ogrenenlerin bireysel egitim gereksinimlerinin belirlenerek guc;lu .
ve zayif yonlerinin ortaya konulrnasr, onlara kendini tarurna ve fark etme
ftrsatmm saqlanrnasr, ogrenen merkezli programlann geli§tirilmesinde ilk ve
onemli

adrmdrr"

(Demirel,

2000:54-55;

Kisakurek,

1983:219-243;,

Vans, 1996:75-80). "Bireyin, egitim etkinliklerinin merkezinde yer alrnasi,
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ogretirn

sureclnin

getirmektedir.

bireysellestirilmesl

Bireysellestlrilrnls

ogrenen ogrencilerin

bireysel farkhhklanru desteklemek

onernf

faktorlerden

biri

vermektedir.

Egitimde ogrencilerin zeka

ogrenciler

olcude

1999).

ogrenmeyi

bazt

olan

kendi

"Bireyler

etkilemektedir.

zeka,

zeka

beraberinde

surecindeki
turlerine

Farkh bir sekilde

turlerine

zorluk

hitap

cekrnektedirler.

icln geli9tirilmi9

arasmdaki

Ogrenmeyi

ogrenme

artrrrnaktadrr.

olmadrqmda, ogrenmede
bu tur

da

ogretim, farklt yollarla ve farkll hizlarda

ogretim yaklasrrrudrr " (Tomlinson,

·ogrenci basarrsrm

olgusunu

farkltliklar

etkileyen

bireysel

yeterliliklere

uygun

yon

egitim yaprnak

ifade edilecek

eden

bir

ogretim

Egitim sureci

olursa,.

etkinlikleri
ogrencilerin

ozellikleri dikkate almd191 zaman etkili ve verimli olabilir"

(Bacanh,

2000:118-128; Gozutok, 2001:10).

Bireysel farkhhklann temele almd191 bir ogrenme-ogretme surecinde,
farkll yollarla ogrenen bireylerin varhqrmn kabulu, farkh yollarla · ogretim
anlayrsrru da beraberinde getirecektir. Birey merkezli egitimin iki onemli 91k19
noktasi bulunrnaktadrr. Bunlardan ilki; her bireyin farkll zihin yapisma sahip
olduqu bilindiqfnden, egitim siteminin de bu farkhhklara cevap verecek
sekilde olusturulmasi gerektigi goru9udur. lkinci 91k19 noktast ise, artrk
geleneksel okul anlayisryla hlcbir bireyin brrakiruz farkh alanlan veya
becerileri, bir konuyu dahi tam rnanasryla ogrenemeyeceginin anlastlmasrdrr.
Bu bakrmdan bireylerin zeka profillerini dikkate alan ve bu yonde bireylerin
egitimdeki

basanlanru

en

ust

duzeye

cikaracak

modellere

ihtiyac

duyulmaktadrr, "Birey farkhhklannda onernli derecede on plana crkan zekarun
ozelllklerini belirleme adrna calrsrnalar eski 9aglara kadar uzarur, 1900'1erden·
sonra bilimsel anlamda cahsrnalar yaprlrnaya baslanrms ancak yine de tek bir
tarumla ifade edilebilir hale getirilememi9tir" (Basaran, 1992:82).
"Zekarnn
yillardan

ne

oldugl,J

ve

nasil

tarumlanrnast gerektigi

uzun

beri egitimcilerin ilgi alaruru olusturrnaktadrr, Bazi egitimciler

zekayr; bireyin ogrenme gucu olarak yorumlarken, bazrlan da bireylerin
zihinsel islevlerlnl ve perforrnanslanrn baz alarak degi9ik testlerin ol9tugu
nitelik olarak tarumlarruslardrr''(Saban, 2000:36; Selcuk, 2000). Gene! olarak

/
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zeka,

yeni

soyutlama,

ve

sasrrtrc: durumlarda

problem

da anlasilacaq:
yetenekler

Ozere zeka:

genel,

sozel,

gibi 9e~itli yeteneklerden

saglayabilme,

sayrsal,

olusan

bir

Bu tarurnlardan

gorsel

ve mekanik

butundur,

Bu

nedenle

bilim adamlan bu yetenekleri cesltli testlerle olcrneye

calrsrruslardrr. "Bireysel

farkhlrklar

F.Galton'dur. Galton'a

ve

gore

ne kadar

zeka

bireyler

duyusal yeteneklerdeki farkhhklardan
klsinln duyulan

uyum

cozrne gOcO olarak tarumlanrmstrr,

zeka Ozerinde cahsan

yapan

cevreye

konusunda
arasmdaki

ilk

calrsmalan

zeka

kaynaklanmaktadrr.

farkhhklan,

Bu durumda

bir

iyi olursa zekasi da o kadar iyi olacaktir" (Taker

ve dig. 1968:20).

Fransiz psikolog Binet de zekarun bellek alaru, duyum keskinligi ve
tepki hrzt gibi

basit

zihinsel

ogelerden

degil,

kavrama,

hokum

verme,

akrl yOrOtme gibi karmasik Ost dOzey islernlerde kendini gosterdigi yarqrsina
varrnaktadrr.

Binet'e gore bir kisinin

edinmenin

yolu, onu

cozurnu

gerektiren

problem

durumlan

zekasi

hakkrnda gOvenilir bir

yuksek zihinsel
ile

karsi

islemlerin
karsiya

fikir

kullanumasim

getirmek

ve neler

yaptrklanru objektif olarak saptarnaktrr.

"C E. Sperman'in

ileri surdugo iki faktor kuramma gore zeka bir

genel yetenek ve bu genel yetenege bagll olarak da diger ozel yeteneklerden
olusmaktadrr. Bir zihinsel etkinlik
ise
sayrst

ikinci

icin genel yetenek birinci, ozel yetenekler

faktordur" (Basaran, 1992:82). "Sperman'a gore ozel etkenlerin

coktur. Bir zihin etkinliqinin

meydana gelebilmesi

icin, butun zihin

etkinliklerinde ortak olan bir genel yeteneqe ve o zihni etkinlige ozgO bir ozel
yetenege ihtiyac vardrr" (Taker ve dig., 1968:33). "Thorndike
yurutrne,

hokum

verme,

kendi

tarurnlarrustrr

(Aktaran: Taker

sOrdOgO

faktor"

"cok

ve

kurammda,

kendini
dig.,
zekarun

elestirme

zekayi:

kapasitesi

akrl
olarak

1968:64). E.L. Thorndike;
birbirinden

ayn

ileri

faktorlerden

meydana geldigini ortaya koyrnaktadrr. Faktorler birbirinden baqrrnsrzdrrlar.
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Thorndike'a

gore zeka degil zekalar vardrr (Toker ve dig., 1968:37). Aynca

Thorndike; sozel kavrama, hafrza, sayisal yetenek, sozel akicrhk, muhakeme,

alqrsal hrz gibi zihinsel yetenekler belirlemistir" (Bacanh, 2000:123). "1960'11
yrllarda J.P. Guilford zekarun 3 boyutundan soz efmistir. Bunlar zekarun
i9erigi, zekarun lslemleri ve zekarun OrOnleridir.

(Bacanh, 2000:123;

Basaran, 1992:83). Guilford'a gore zekarun tabiatt ancak zekarun ogelerinin
bilinmesi ve bunlann bir sistem icinde dusunulmesiyle anlasrlabilir" (Toker ve
dig, 1968:41). "J.Piaget'in
bireyin cevreslne

ileri

surduqu

uyum

kurarruna gore

zeka,

uyum saglama sOrecidir. Uyum organizma ve

cevre

etkileslmlndeki dengeyle gerc;eklel;,ir. Her zihinsel etkinllqln

amact

da

dengeye ulasmaktrr,
Ancak organizma ile cevre arasrnda hicbir zaman tam ve surekli
bir denge kurulrnamasma karsihk

tom cabalar denge kurmaya yoneliktir,

Birey her dengesizlik durumunda dengeyi yeniden kurmak icin etkinlikte
bulunur.

Piage,

zekarun . il;,leyil;,

ve

gelil;,imini

biyolojik etmenlerle

acrklarrustrr" (Tokerve dig., 1968:58-59). Yukandaki farkh gorOl;,lerden de
anlal;,1ld1g1 gibi zeka: bireysel farklilrklar billssel yetenekler ve egilimler.
gibi bircok degil;,ik bashk

altrnda

tarurnlanrnaktadrr. Muhtemelen

bu

kavramlar Ozerinde yapilan cahsrnalar ve gelil;,meler bilissel psikoloji ile
ilgili egitim ve psikoloji alarunda calisan arastirmacrlar arasmdakl gorOl;,
farkhlrklanndan kaynaklanrnaktadrr. "Robert Stenberg, Howard Gardner
ve

John Horn'da bu alanda calisan arastrrmacrlardtr.

etkenleri destekleyen cok
yetenekler
belirler.

ve

Akrlci

sayrdaki

belirli

faktorlerle

kristallesmls yetenekler olmak
zeka,

kisinln

yeni

ve

John Horn, genel

Ozere

ahsrk

iki

birlikte

akrlci

genil;,

faktor

olmadrq: durumlarda

· muhakeme etme ve problem cozrne yeteneqini teskil eder. Diger yandan
kristallesrnis zeka kisinin bir kulturun bilgisine ulasabilme derecesini
belirler"(Aktaran Yekovich, 1994:2).
"Stenberg'in

zeka

teorisi;

09

alt

teoriyi

kapsar.

Birincisi;

baglam/durum, ikincisi; tecrObe, ucuncusu de soz konusu bilginin bilissel
parcalan

hakkrndadrr, Durumsal teori; belirli bir kOltorde kimin zeki
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olarak adlandmldrqrru, deneyirnci teori; klslnln test edildigi belli tarzdaki
islerdeki deneyim
gelerek

toplarruru, bllissel parcacilrk teorisi

istendik · davrarusi meydana

getiren

ise

bir araya

bilissel yapt ve sureclerl

tan1mlamakt~d1r"(Yekovich, 1994:2). "Alfred Binet 1904'te zihinsel olarak
geri cocuklar lcin ozel srruflar acrna durumuyla kar~1la~t1g1 zaman, degi~ik
yaslardaki cocuklann zihin seviyesini ortaya koyacak careler ararrus ve
bunun icln

normal zihin geli~iminin basarnaklanru qosteren bir araca

ihtlyac duyrnustur. Bu arnacla psikolog tarafmdan hazrrlanan, Paris'te
-, qelistirilen okul basan ve basanstzhqrru tahmin eden klasik IQ testi kislnln
zeka duzeylnl objektif bir sekilde olcrnesi acismdan standart olarak
almrrustrr" (Aktaran: $emin, 1972:1).
"Gerc;ekte Binet testinden alrnrrus dusuk veya yuksek bir puan
testinin objektiftiqini zayiflatan bir cok degi~kenin sonucu olabilir; fiziksel
ve

duygusal etmenler gibi. Daha da onernllsi test olan bir kisinin hie;

olculrnemis temel bir zeka deqeri de olabilir. IQ testleri sozel ve matematiksel
zekalan olcrnektedir, Degi~ik bilim adamlan tarafmdan qelistirilen

zeka

testreri, dayandrklan zeka anlayrsi acrsindan tek faktorlu ve cok faktorlu
olmak uzere iki gruba aynlabilir. Tek faktorlu zeka testleri zekay: tekil bir
yetenek olarak gorurken, cok faktorlu zeka testleri ise zekarun bircok alt
faktor

tarafmdan

olustuqunu ve

bu

nedenle

zeka

testlerinin

alt

faktorlerin hepsini olcrneleri gerektigini savunmaktadrr" (Bacanl1,2000).
Zekarun strndiye kadar yapilrrus olan tarnrnlan geregi, eek faktorlu zeka
testlerinin ·gec;erlik ve guvenirliklerinin tek faktorlu zeka testlerine oranla
daha yuksek olabileceqi ileri surulebilir. Bircok alt faktoru olcme basansmdan
dolayr, eek faktorlu zeka testleri tum dunyada oldugu qibi Turkiye'de de
-

yaygm

olarak kullarulmaktadrr, Stanford- Binet ve Wechler zeka testleri,

bilinen ve sikca kullarulan · cok

faktorlu

zeka testlerinden sadece

iki

tanesidir. Bu testlerle yapilan olcurnler sonucunda bireyin zeka bolurnu
bulunrnaktadrr. Bireyin zeka bolurnunun bulunmasi icin a~ag1daki formul
uyqulanmaktadir: (Dilli, 2003:5).
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Zeka Ya~1 . 100

ZB

=
Takvim Ya~1

Zekarun yukanda sayilan karmasik alt faktorlerinden dolayi bu
testier, bireyin zekasrru dogru bir sekilde olcemeyebilirler. Bu srrurlrhktan
dolayt testier ozenli bir sekilde kunarulmahdrr. Testlerin sonuclanna gore

ogrenciler yanhs sekilde etkilenebilirler. Yanhs etkilendirmelerde ogrencilerin
egitim
.

hayatlannda
.

birtakrm "basanh,

dusuk

puan

alan ogrencilerin

basansrz olarak etiketlenmeleri konu ile ilgili yarulqilardan bir tanesidir.
<;unku zeka ve basan birbirinden farkh kavrarnlardrr. Bireylerin hemen hepsi
degi~ik yeteneklerini ortaya koyarak basanyi yakalayabilirler. Onemli clan
bireylerdeki gizli kalrrus yetenekleri ortaya cikarrnaktrr. Bu konu ile ilgili
gerekli acrklamayi (Bruetsch, 1995) su soruyla dile getirmektedir; "En akrlh
kim? William Shakespeare, Albert Einstein, Pablo Picasso, Micheal Jordan,
Leonard Bernstein, Emiliy Dickinson, Charles Darwin ya da Marthin Luther
mi? Bu soruya zekarun geleneksel
verilirse, sozel-dilsel,

tarnmlanrnasma dayanarak cevap

maternatlksel-rnantrksal

alanlarda

hangisi

ag1r

basarsa odur cevabt vermek zorunda kahrdrk. Ne var ki, bu insanlann
hepsi kendi alanlannda yuksek seviyeli zekaya sahip insanlardtr." lste bu
noktadan

hareket

eden

Gardner,

1983

yrlmda

91kard1g1

"Zihin

<;erc;eveleri" isimli kitabrnda bir insanm en az yedi temel zeka alaruna
sahip olabileceqi fikrini

one

surmustur. (Sonradan

doqa zekast

da

eklenerek sekiz olacaktrr.) 'O'na gore zeka: bir kisinln bir veya birden fazla
kulturde deger bulan bir urun ortaya koyabilmesi, gunluk

ve rnesleki

hayatmda kar91la~t1g1 bir problemi etkin ve verimli bir sekilde cozebilrnesl
yeteneqidir, Gardner'a gore zeka:

• Bireyin ger9ek hayatta kar911a9t1g1 problemleri cozrne,
• Cozurn lcin yeni problemler olusturma,
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• Bireyin kendi kulturunde

deger bulan bir l?ey yapma ya da bir

hizmeti sunma yeteneqidir" (Campbel, Dickinson ve Campble , 1996: 15) .

Gardner'a gore;
sadece

insanda

sozel, rnantrksal

bireylerde

birbirinden

tek bir zeka yoktur.

ve matematiksel
farkh

sekiz

yetenekleri

yetenek

alaru

etmektedir. Gardner, tecrObelerin zekayt etkileyeceqini

Bunun

191n bir klslnln

IQ ve zeka

zekasrru

tek

bir

testleri

olcmektedir.

Oysa

olduqunu

iddia

soylernektedir.

test

sonucu

ile

bellrlernektense,

o kisinin zeka alanlanrun bilinen bir cevrede kOltOrel olarak

deger verilen

davraruslan

crkanlrnasrru onermektedir.
gelil?me,

neredeyse

da goz onunde
Zekarun

ne

bulundurarak,

oldugu

tom arastrrrnacrlann

hakkmdaki

zekasal

bir profilinin
en

onemll

yeteneklerimizin

en

-

azmdan

baz: yonlerinin

fikir olrnalandrr,

gegmil? tecrObemizle ilgili olduqu konusunda hem

Yukandaki tarurnlar ll?IQmda zeka profilinin klasik anlayrsa

nazaran degil?tigi gozlenmektedir.

Bu konudaki

eski ve yeni bakis acrlan

sekil 2'deki tabloda belirtilrnistir.

Zekaya lliskin Eski ve Yeni Bakis Acrlan
* Zeka sabittir.
* Zeka gelil?tirilebilir.
* Zeka niceliksel olarak olculebilir.
* Zeka herhangi bir performansta veya problem cozrne sOrecinde
serqilendiqinde sayisal olarak hesaplanamaz.
* Zeka tekildir.
* Zeka cesitll yollarla ortaya koyulabilir.
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* Zeka gen;ek yasamdan soyutlanarak olculur.
* Zeka baglam I gerc;ekyasam.
* Zeka ogrencileri siralamak ve olasi basarilanru kestirmek lcln

kullaruhr,
* Zeka bireylerin gizli guc;lerini ve onlann basanli olabilecekleri farkh

yollan anlamak icin kullaruhr.
• "Her insan kendi zekasrru artirma ve geli~tirme yeteneqine
sahiptir. Cok yakm zamana kadar, insan · zekasrnm butunuyle dog umla
kazaruldiq], hayat boyu devam ettigi ve en onemllsi de birey ile birlikte
dogan bu zekarun geli~tirilmesine yonelik hicbir seyin rnurnkun olmad191
goru~u

hakim

iken,

gunumuzde

insan

zekasrrun

yine

insanm

yapabilecekleriyle ilgili kendisi hakkmda sahip olduqu ufkuyla paralellik
gosterdigi kabul edilmektedir.
• Zeka sadece degi~mekle kalrnaz ayru zamanda baskalarina
da ogretilebilir. Bu anlayrsa gore hangi ya~ ve seviyede olursa olsun insanm
zihinsel islevleri performanslan veya kapasitesi degi~tirilebilir.
• Zeka insandaki beyin ve zihin sistemlerinin birbiriyle etkilesimi
sonucu ortaya cikan 90k yonlu bir olqudur. lnsan zekasrrnn iclnde ya~ad191
fiziksel, sosyal ve kulture] cevresini alqrlarnasrru, anlamasrru ve kontrol
etmesini saqlayan pek 90k yonu vardir.
• Zeka 90k yonlOIOkqostermesine ragmen kendi icinde bir butundur,
Bir birey gOnlOk hayatta cozmesi gereken bir problem ile karsrlastrqmda,
bu bireyin zekasrrun c;e~itli yanlan bir butunluk gostererek belli bir uyum
icinde cahsrr. Bu durumda insan zekasrrun 90910 alanlan karsilastlan
problemleri cozrnek ic;in

Ozerlerine dusen gorevleri

yerine getirirken

g09sOzalanlan da egitme egilimindedirler.
• Her insan c;e~itli zeka alanlanrun turnune sahiptir. <;oklu zeka
teorisi

her

insanda yalruzca tek

bir zekarun gec;erliligini belirlemek
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yerine,

her insanm butun zeka alanlannda

benimsemektedir.

Ancak

her insanda

yeteneginin

oldugu goro~ono

soz konusu olan bu zeka alanlan

degi~ik dOzeylerde bulunabilmektedir.
• Her

insan

zeka

alanlanndan

her

birini

belli

bir dOzeyde

qelistirebilir. Bir bireyin belli bir zeka alarundaki yetersizliqlnden yakinrnas: ve

bu problemin doqustan olduqunu varsaymasi ve bu durumun kolayllkla
degi~tirilemeyecegi gorO~One karsrn coklu zeka teorisi, eger yeterli ve uygun
destek, imkan ve egitim saqlarursa ger9ekte her bireyin zeka alanlanrun
hepsini oldukca yOksek bir dOzeyde geli~tirebilme kapasitesine sahip
olduqunu ileri sOrmektedir.
• <;e~itli zeka
cahsirlar. Genellikle

alanlan
ger9ek

genellikle
hayatta

bir arada belli bir uyum icinde

hicbir

zeka

alaru ·tek

basma

varolmaz. <;e~itli zeka alanlan birbirleriyle sOrekli etkilesirn lcindedirler.
• Bir

insanm

bulunmaktadrr,

herkesce
konusu

Bir

her

alanda

klsinin

belli

bir

benirnsenmis standart
degildir.

Sozel

zeki

olabilmesinin

alanda

sayrlabilecek

zekaya sahip

bir

zeki

bir

90k

yolu

sayilabllmesi

lcin

birtakrrn
ki~i

kriterler

okumayi

90k

soz
iyi

beceremeyebilir fakat 90k geni~ bir kelime haznesi veya 90k iyi hikaye
anlatrp

yazma

becerisine

sahiptir."

(Saban, 2005:18-19-20). Gardner

coklu zeka kurarruna iliskin ozellikleri ve bilimsel karutlan suriarken
buyuk olcude noropsikolojiye
beyin,

kendi

dusunce

ve beyin arastrrmalarma dayanrrustrr. "Her

modelinin

belirledigi

bir

ogrenme

modeline

sahiptir. Ogrenilmesi istenen konunun sunulus modeli beyindeki model ile

uyusursa, basanh bir ogrenme ger9ekle~ir. Basan veya basansizlrk tek
basina

kisinin

zekasrrun yetersizliqlni

gostermez"

(Vural,2005: 199).

Kisaca beynin i~leyi~i, sag, sol beyin yetenekleri ve ogrenmenin beyinde
nasrl ger9ekle~tirildigi a~ag1daki gibi ozetlenebilir.

20

lnsanda
beynimizdedir.

bulunan

trilyon

hOcrenin

Beyin vOcudun yaklasik

Beynin %80'i su,
Beyin vucuttaki

100

%20'si fiziksel

ve

yaklasik

100 milyan

%2'si kadar bir ag1rl1ga sahiptir.
biyokimyasal

parcalardan

oksijen ve sekerin %25'ini kullarur. Noronlar

olusur,

uyanlma

ve

alman uyancryt iletebilme ozelliqine sahiptir.

HOcre govdesi, dendrit ve akson olmak uzere noronlar 3 krsrna
aynhr, Yeni doqan bir bebekte dendrit aglan seyrek ve az geli§mi§tir.
Ozellikle

doqurndan

sonraki

6

ay boyunca cevreden duyusal iletiler

alrndrkca dentritler dallarur ve aktif hale gelir. ( Oz ve Roizen, 1992:71-73).
• "Beyin koku (alt beyincik): Omurilige bagll clan bu parca; nefes
almak, sindirim ve kalp atrslan gibi istem dl§I hareketlerin devarruru saglar.
• Beyincik: Kas koordinasyonu, refleksler ve dengeden sorumludur.
• D1§ katman: Beyin fonkslyonlanrun buyuk bir, bolurnu, beyin
korteksinde yada diger bir deyisle beynin di§ katmanmda gerc;ekle§ir.
Dusuncenln toplandrq: ve eylemlerin gerc;ekle§tirildigibolumdur,
• Sol yanrnkure: Beynin sol taraf

somut

kavramlan

kontrol

eder. Konusrnak, yazmak, dil ve hesap yeteneql gibi.
• Sag yanmkOre: Sag kure yaraticrhqm

bulunduqu bolurndur.

Muzik, uzamsal beceriler ve sezgi gibi.
• Frontal (on) loblar: Planlama, kisillk, davrarus ve duygulan
kontrol

eder. Dogrunun ve yanhsm

aynlabildig], soyut dusuncenin

bic;imlendigibolurndur.
• Paryetal loblar: Dokunma duyusunu cahstrran

ve kaslanrruzi

hareket ettiren bolurndur, Oksipital lob ile birle§tigi yer konusma ve
konusularu anlama becerilerinin bulunduqu bolumdur,
• Oksipital loblar: GorO§O kontrol eder.
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• Temporal loblar: Beynin her iki tarafrnda ve kulak seviyesinde
bulunan bu loblar ses Oretirlerve krsa sureli hafrzadan sorumludurlar.
• Noronlar: Bu sinir hucrelertnin
hareket edebilmesi icin,

diger

bir

her biri vucudun uygun sekilde

norona

aktanlmast

gereken

bilgi

lcerir. Neron uclan (dendirit) sayesinde baska noronlar ile

parcacrklan

bilgi aktanrru gergekle~tirilir ve dendirit sinyalin diger noronlara nasrl
gonderilecegini, nasrl ahrup aktanlacaqtrn kontrol eder.
• Norotransmltterler: Beyinde kimyasal haberciler vardrr. Bunlan ileri
geri atrlan beyzbol toplarma benzetebiliriz. Bir noron harekete gegtiginde
norotransmitterler, noronlar arasmda bilgi gondermek ya da almak igin isaret
verirler.
• Talamus: Beynin bircok farkh parcasmm iclnde gegtigi bir
merkezdir.

Bilgiyi omurilikten alarak vucutta gergekle~ecek hareketleri

kusursuz bir sekilde duzenler,
• Limbik sistem: Hipokampus ve amigdal gibi cesitli yapilan beynin
derinliklerinde birlestiren
haftzarun

yollar

outcnucur.

islemden gegirilmesinden

ve

Hipokampus;

saklanmasmdan

krsa

sureli

sorumludur.

Amigdal ise; duygulardan, ruh hallerinden, depresyon ve endiselerle ilgili
diger fonksiyonlardan sorumludur. (Oz ve Roizen, 1992:71-73).
"Sag

yanrnkure: butunculdur. Tum parcayr, baqlarru,

detaylan daha iyi

alqrlar,

Bir bilgi parcastrun bir butun icine nasil

yerle~tirildigini gormekten hoslarur. Beynin
icinde

bulunan

ana fikri

illskileri,

bu

kolayllkla alqrlayabllir.

bolqesi verilen

metin

Kelimeler sol

beyni

harekete gegirirken, edebi rnuzlksel melodiler, ritimler sag beyni harekete
qecirlr" (Wahl, 1999:33).

"Sag yanrnkure mekanda kendimizi yonetrneyi, yapisal oruntulert
tarurnayi ve rnuzik forrnlanru hatrrlamayt
psikolog

tarafmdan

saglamaktad1r. Buqun bircok

sol yan kurenin analitik ve kritik dusunceden, sag
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yankurenln

ise · mekanla

dusunulrnektedir"
Genellikle

ilgili olarak sezgisel

anlamdan

sorumlu

oldugu

(Cuceloqlu, 1991 :82).
lineer (doqrusal)

olarak tarumlarur,

Sol beyin sayilan

semboller grubu olarak kullanrnayt tercih eder. Her sayi kabaca bak1ld1g1nda
ayru gorOIOr. Bir benzetme yapilacak

olursa sol yarirnkure ormandan 90k

aga9lann Ozerine odaklarur, Bulmacanm
dunyadir.

"Sol yanrnkure

her

parcas:

kendi

kendine

bir

icln analiz etmek bir durumun neden yap1ld1g1ni

anlamak icin en kucuk parcalanna kadar aymp, sonra o parcayt tamir etmeye
cahsrnaktrr" (Wahl, 1999:32).
"Beyin butun olarak cahsan bir sistemdir. Bir taraf 9all~t1g1 sirada,
diger taraf

uyuklayan

birbirinden

degildir. Beyindeki en basit

habersiz

ogeler

toplammdan

ibaret

lslern bile beynin bircok bolqesinln

iletistm

icersinde cahsmasrru gerektirir. Beyindeki her islern beynin turnunu ilgilendirir
ve beynin bir butun olarak cahsrnast sonucu urun elde edilir. Bircok arastrrma
sonucu, cocukluktaki yasantisal
geli~imini geri

srrurlrhklann bireyin blllssel ve

brraktrqm: gostermektedir .. Bu durumda

alqrsal

ozellikle okul

oncesi ve ilkogretim yrllarmda, cocuqun uyanci bakrrrundan zengin bir
cevre icinde

yasanti

kazanrnasr, onun

bilissel

geli~iminde

norolojik

yaprlanmalann olusurnunu saqlar, Cocuklara zengin ve uyanct bir cevre
duzenlenmesi, yaparak, yasayarak, dokunarak, gorerek, islterek krsacasi
tom duyu orqanlanru kullanarak ogrenmelerini saglamak gerekmektedir.
Bu zengin cevrede, cocuqun objelerle, olaylarla birbiriyle celiskili bir
sekilde

sikca

karsilasmasma,

denemeler yapmasma kisaca doqrudan

yasanti kazanmasma firsatlar verilmelidir" (Senernoqlu, 2000). "lnsan beyni
dogumdan once kalrtrrnsal faktorlerln etkisiyle belirli bir bicirn alrr ve doqurn
sonrasmdaki ilk 09 ay icinde de d1~ uyaranlann etkisiyle hucreler
birbiriyle baglant1 kurararlar. Herkeste degi~ik kurulan beyin ag1; ogrenme,
dusunrne ve hatrrlarna sureclerlni bicimlendiren bir ana model olma ozelligi
tasrr, Bu nedenle tom insanlann beyinlerinde bir dusunce ve ogrenme
modelinin varhqrndan soz edilebilir" (Vural,2005:199).
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"Ogrenme,
olusrnaktadrr.

genetik,

potansiyel

Beyinde ogrenme

surecinde

ve . cevresel
clan

olaylar

etkenlerle
eek

kisaca

sinaptik baglant1larm· artrnasi ve baqlantrlann kolayhkla yaprlmasi olarak
ozetlenebilir" (Madi, 2006:47).
"Geleneksel olarak ogrenme, bireyde yasantrlar sonucu kalrct
davrarus' degi$ikligi meydana getirme sureci olarak tarurnlanrnaktadrr.
Ogrenme surecinin dogrudan

gozlemlenebilir krsrru, ogrenciye sunulan

uyancilar ile ogrencilerin bu uyancrlara gosterdigi davraruslardrr" (Gorsel
ve isitsel malzemeler uyarrcrlar, ogrencilerin ogrendiklerinin sozlu veya
yazil:

ifade etmeleri ise

davraruslar olarak nitelendirilebilir) (Erden ve

Altun, 2006: 15).
"Bir ogrenme durumunda; ogrenen, ogrenme stratejisi, ogrenilen,
ogreten ve

ogrenme ortarru olmak

uzere bes oge

bulunmaktadrr"

(Bacanli,2003).
Gunurnuzde

ogrenmeyi

a91klayar

bulunrnaktadrr, Bu kuramlar; davrarusci ve

degi$ik

bilissel olmak

kuramlar
uzere iki

grupta toplanabilir. Davrarusci ogrenmede; bir uyanci ile blr tepkinin
eslestlrllmesl, yani bir uyanciya kars: gosterilen bir tepkinin pekistirilrnesi
durumu
kodland191,

mevcut

iken

bilissel

bilgilerin eskileri ile

ogrenmede; uyancrlarm
kar$1la$tmld191,

alg1land191,

belleqe depolama ve

hatrrlarna gibi bilissel sureclerle ilgilenildigi gorulmektedir. Bu yaklasrrn;
kavrama yolu ile ogrenme, gizil ogrenme ve bilgi islem gibi uc; ogrenme
sureclni de kapsarnaktadrr. "Ogrenme stili ise ogrenirken ve baskalan ile
iletisirnde bulunurken insanlarm arasmdaki benzerliklerin yanmda, lnsarun
kendine ozgulugunu de gosterir. Bu kendine ozquluk bireyin ogrenmeye
hazirlanrna, ogrenme ve hatrrlarna asarnalannda digerlerinden farkh yollar
kullanmasrdrr" (Vural,2005:201).
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Ogrenme

sureclnin

sunulan uyancilar

doqrudan

gozlenebilir

kisrru,

ogrencilere

ile onlann bu uyarrcrlara gosterdigi davraruslardrr.

Bunun yarusrra her ogrencinin ogrenme surecinde yaprnasi gereken
zihinsel · ve fizyolojik etkinlikler vardrr. Ogrenmenin onemli bir parcast olan
bu etkinlikleri ise doqrudan qozlemlemek rnumkun degildir. Son yrllarda
ogrenme

uzerinde

norofizyolojik

yapilan

boyutu

baslarrustrr. "Billssel

calrsrnlar

uzerinde

bu

yaklasrrnlardan

ogrenme surecinin
nedenden
bilgiyi

dolayt

isleme

bilissel

ve

odaklanmaya

kurarmna

gore

ogrenme sureci, bireyin ogrenilecek bilgiyi duyu organlan yoluyla almasryla
baslar. Bu bilgilerin

ilk kayrt edildigi yer duyusal bellektir.Uyancrlarm

izi

burada yaklasik 1-3 saniye kalrr. Duyu organlanna gelen bilgiler ahndrklan
organlara

gore

farkll

bicirnde kaydedilirler. Bilginin duyusal bellekte

korunma suresi duyu organma gore farkhhk gosterir.

Ornegin

gorme

duyusu ile ahnan bilginin bellekte kalma suresi bir saniyeden azdrr.
lsitme

duyusu

ile

ahnan

bilgiler

ise

7-3

saniye

kalabilirler"

(Feldman, 1997). "Ce~itli duyu organlan ile alman uyanmlardan secilen
uyanmlar,

bireyin beynindeki bir merkezde butunlestirilerek anlamll hale

getirilir. Bu surece alg1 denir. Alqilanan bilgiler krsa sureli bellege ·kay1t
olur. Arastrrmalar

bu

belleqin kapasitesinin

20-30

saniye

ile srrurh

olduqunu gostermektedir"

(Gagne ve Gaiser, 1976). Kisa sureli bellek ile

anlam

uzun sureli ,bellekte depolarur,

kazanan

bilgiler

Uzun sureli

bellegin hem kapasitesi hem de bilgiyi saklama suresi smrrsrzdrr. Butun
ogrenciler ayru anda ogretilen yetenek veya bilgiyi ayru oranda ve hrzda
ogrenemez. Her ogrenci farkll ogrenme sekli ve ogrenme h1z1 sergiler.

Ogrencilerin bu farklrhklan goz onunde bulundurularak, ogretme
eylemi gergekle~tirilirken ogrencilerin zayrf alanlanrun tespit edilmesi ve
yetenekli olduklan alanlan kullanarak ogrenmelerine yardimct

olunacak

ortamlar

ogrenme

biclmlerine

yaratrlmasi gerekmektedir.
gore

farkli

Ogrencilerin

gereksinimleri olduqunu

farkll

dusunerek

dersleri

planlamak, ogrencilerin yetenekli olduqu alanlan kesfetrnek gerekmektedir.
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Bu farklt ogrenme stilleri lcerisinde coklu zeka kurarm da ogrencilerin farklt
yeteneklerini sergilemeye ve onlann farklt yollar ile ogrenmelerine

imkan

tamyan bir ogretim modeli olarak karsrrruza crkmaktadrr.
Noropsikoloji

ve

geli~im

uzmaru

Gardner,

geleneksel

zeka

anlayrsrru ve beynin i~leyi~ini uzun yrllar inceledikten sonra bireylerin
bilissel

kapasitelerini arasturrus,

Boston

Oniversitesi'nde

yapt1g1

calismalarla yeteneklerin oruntusunu anlamaya cahsrmstrr. Ayru zamanda
Harvard Oniversitesi'nde 'Project Zero' adh projede normal ve ustun
yetenekli

cocuklarla

geli~imini lzlemlstir,

ilgili . arastirmalar

yaprrus,

bilissel yeteneklerinin

"Coklu zeka kurarrn kisaca soyle ozetlenebilir; coklu

zekarun anahtar kavramt '9ogul' kelimesindedir. Cunku zeka 90k yonludur.
"Doqustan genetik kalrtrmla getirilen zeka geli~tirilebilir, degi~tirilebilir ve
zeki olmak belli bir derecede ogrenilebilir" (Selcuk, 2002:12). "Kuramtn
)

merkezini;

'Zeki

olrnarun

bir

yada

iki

yolu

yoktur.'

onermesi

olusturrnaktadrr. Zeki olmarun birden fazla yolu vardrr. Ogrencilerin farkh
zeka alanlannda baskm olduklanru fark ederek bu ogrencilere farklt
yollarla

ulasmayt denemek, tom ogrencileri basanya ulastrrablllr,

Zeki

olmarun birden 90k yolu varsa, ogretimin de birden fazla yolu vardrr" (Kagan
ve Kagan, 1998:11).
Coklu zeka kurarruru ogrenme ve ogretme sureciyle butunlestirme
calisrnalan gOndeme geldik9e, zeka torlerinin ogrenme Ozerindeki etkileri
de belirlenmeye cahsrlrmsnr. Bir zeka turunde qelisme gosteren bireyin
hangi etkinlikler veya araclarla daha kolay ogrenebilecegi incelenmistir.
Kuramtn temsilcisi Gardner egitimsel uygulamalar konusunda belirli bir
model onermemektedir. Ancak O'na gore kuram, egitime iki onernf yarar
saglamaktad Ir;
• Ogrencileri

istendik

durumlara

getirebilmek

icin

egitim

programlanntn planlanrnasma imkan verir. (Ornegin; mOzisyen, bilim adarru,
dusunce adarru yetistirrne gibi)
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-Farkh disiplinlerde onemll kuram ve konulan ogrenmeye cahsan

daha fazla sayrda ogrenciye ulasilmasrru saglar. Ogrencilere bu zeka
alanlan kullarularak egitim verilirse ogrenme daha kolay ger9ekle~ir.
"Gardner coklu zeka kurarrurun egitime ne getirecegi ile ilgili sorulara;
kurarrun tek basina bir egitim hedefi olrnadrqrru, zeka alanlanrun egitim
hedeflerine ulasmada g09IO bir arac oldugunu

soylernektedir" (Duriye,

1997). 1983 yrhnda yay1mladig1 Frames of Mind adh eserinde bireylerde
varolduqu

ileri surulen zeka alanlarrru su ~ekilde belirlernistir:

• Sozel- Dilsel Zeka
• · Mantiksal- Matematiksel Zeka
• Muzlksel- Ritmik Zeka
• Gorsel- Uzamsal Zeka
1

•

Bedensel- Kinestetik Zeka

• Sosyal-Kisilerarasi

Zeka

• lcsel Zeka

• Doga Zekasi

Kuramla ilgili soz etmekte yarar gorulecek bir nokta da, bu alanlann
neden bir yetenek veya beceri degil de bir zeka olarak tarumlandrqrdrr,
Bununla ilgili olarak Gardner; insanlann biribirleri hakkmda konusurken

" 0 90k zeki degildir ama rnukemrnel bir rnuzik yeteneqi vardrr." gibi yanlrs
tarumtamalarda bulunduklanru

vurqulamaktadrr,

Gardner kendisiyle ilgili

yapilan bir goru~mede; "Eger ben bu kapasitelere zeka degil de yetenek
deseydim

ve

kurarrun adt

da

coklu

insanlar dusuncelerinde esner, hemen

yetenek

kurarru

olsaydr,

kabul ederler ve benimserlerdi.
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Oysa ben, onlan sarsmak ve dusundurrnek istiyorum. Bu kapasitelere
zeka demekle, birden fazla olduklanru (zekanm tekil olrnadrqrm) ve slmdiye

kadar dusunrnediqimiz bazi seylerin

zeka

olabileceqini

vurqulamaktayiz''

(Armstrong, 1994:3,4). diyerek sunu da ekler;
"Eger bu kapasitelere yetenek diyeceksek bu yanhs

bir ~ey

olmaz. Arna bazilanna yetenek bazilanna zeka deyip hata yaprnayahrn,
Mozart'a

cok

yetenekli ama zeki degil demek buyuk

haksrzhktrr"

(Checkley, 1997: 12).
"Kurarrun

iki

temel

ozelligi

ayrrrnaktadrr. Birincisi; kuramm zeka
cozrneye ve bir

urun

onu

geleneksel

anlayrstan

tarurru gen;ek yasarnda problem

elde etmeye dayarur. Niceliksel anlayrsa

butuncul zeka tarurmrun tersine coklu

bagll

coklu zeka anlayrsi, bireylerin

,

zekalarrru nasrl kullandtklanm anlamaya dayarnr. ikinci ozellik ise, zekarun
c;ogul

olarak

ele

'almrnastdrr.

Kuramm

ayirt

edici

ozelliklert

srmflandmldrqmda soyle bir goronom elde edilmektedir; (Gardner, 1999)

• Zeka tarurm gerc;ekyasarndaki zekaya dayarnr.
• Zekaya c;ogul bir bakrs ac;1s1yla bakar.

• Tom zekalar evrenseldir.
• Zekarun bOtOnsel profili geli~ir ve degi~ir.
• Her zeka alt ya da ikincil yetenekler icerir ya da farkh
bicirnlerde ortaya cikar.
• Zekalar birbirinden tamamen ayn degil, bir butun lcerlsinde
birleserek ve kaynasarak calrsirlar."
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"Kurama gore tom zeka alanlan birbirleriyle eslt degerdedirler ve
iclerinden bir ya da bir kac: digerlerinden daha fazla onemli degildir. Her
ne kadar 20.yy bati kulturu dil ve matematik becerilerine deger vermis
olsa da,

diger kulturler farkll zekalara deger vermistlr. Bu durumda

psikolojik boyut ile (zekalann el?degerligi) sosyolojik boyutu (zekalann
farkhlasabileceqlnl)

ayrrt

ederken

cok

dikkatli

olmak zorundayiz"

(Walters, 1992).
"Armstrong; zeka alanlanrun qelislminde avantaj ya da dez
avantaj yaratan cevresel faktorleri soyle srralarmstrr:
• Kaynaklara ulasrrn sansi: Belli bir zeka alaruru gOc;lendirmek icin
gerekli olan malzemelerin temin edileyerneyisi. Orneqin:

aile eek fakirse

mOzik zekasrru desteklemek icln bir enstruman alamayacak ya

cocuqun

da bir mOzik kursuna gonderemeyecektir.
• Tarihsel -kOltOrel etkenler: Okulda matematik ve fene dayall bir
program sistemi varsa ve bunlar onemseniyorsa, matematiksel- mantiksal
· zeka alaru gelil?ir..
•

Cografi

etkenler:

Koyde

yetisrnis

bir

cocuk,

apartmanda

buyurnus bir cocuqa oranla, bedensel- kinestetik ve doga zekasrni daha cok
qelistirebilir.

•

.

Ailesel etkenler: Ressam olmak isteyen bir ·c;ocugunailesi, onun

avukat olmasrru istiyorsa cocuqun dil zekasrru destekleyeceklerdir.
•

Durumsal etkenler: Kalaballk bir ailede buyurnus ve kalabalik bir

ailede yasayan bireyler,

doqalarmda

sosyallik

olrnadrkca,

kendilerini

gelil?tirmek icln daha az zamana sahip olurlar" (Armstrong, 1994:23).
Coklu Zeka Kurammda Bulunan Zeka Alanlarma Genel Bir Bakrs
Gardner'in

sozunu ettigi sekiz tor zeka alaru kendi icinde farkh yetenek

ve norolojik

surecleri

icermektedir.

al?ag1daki gibi tarumlanrrustrr;

Bu

surecler

ve

zeka

alanlan
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"Klsiler arasi zeka, bir
pazarlamaci
ve

gibi cevresindeki

ihtlyaclanru

insanlardaki yuz

insanm

bir ogretmen,

insanlarm

duyqulanru,

anlama kabiliyetidir. Bu zeka
ifadelerine,

turu

bir

terapist,

isteklerini,
ile bir

ilgilerini

insarun diger

seslere ve mimiklere olan duyarhhg1 ve diger

insanlardaki ozelliklerin farkrna vararak onlan en iyi sekilde yorumlama
degerlendirme
insanlar,
bir

yeteneqi

genellikle

grup

kastedilmektedir.

baska

icerisinde

bir

insanlann

grup

uyeleri

I

Bu

zeka turune

yasantrlanru
ile

i9birligi

sahip

olan

iyi alqrlayabilmekte
yapabilmektedir"

ve

ve

(Saban,

2000:41 ).
l9erdigi yetenekler :
• Etkili sozel ve sozel olmayan iletlslm,
• Diger bireyler arasmdaki farkhlrklan fark etme ve bu farklrhklan
qerceklestirrne,
• Digerlerinin

tavrrlanna,

motivasyonlanna ve duygulanna kars:

hassashk,
• Grup icerislnde i9 birligi yaparak cahsma,
• Baskalannrn niyet v'e davraruslanrn sezme yeteneqi,
• Olaylara baskasmm acismdan bakabilme.
Norolojik sureeler :
• Nee-cortex
insanlarla

kadar

beynin

on bolqelerini

de

icerir. Diger

ilgili olan bilgi ediniminde diger tom zeka alanlanru birlestirir,

• Grup olusturma surecini hrzlandrnr,
• Sosyal ili9kilerde bireysel one crkrnayt saglar,

• Baskalarma
(Edwards, 1999). Ki9iler

karsi
arast

olumlu
zekayt

bag1mlll1k
geli9tirmenin

ve
yolu

guven

saqlar

ogrencilerin
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'

i!?birligi

haliride cahsabilecekleri

<;ocuklar

beraber

caltsrrlarken

etkinlikleri
daha

fazla

derslere _ dahil
og-,renmektedir.

etmektir.
Beraber

calisrna, - akranlanna ders cahstirma, srruf tartrsrnalan, grup projeleri,
isbirllkli · ogrenme

yapilan

ve

gruplan

ogrencilerin ogrenme oranlanrn

artti rmaktadtr.
"lcsel zeka, bir kisinin kendini tamrnasi ve kendisi hakkmda sahip olduqu bu bilgi ve anlayrs ile cevresinde uyumlu davraruslar gostermesi
yeteneqidir, Bu

zeka turu

duygularmm ve

isteklerinin farkmda olrnasr,

yetenekler

ile bir kislnln kendini

kastedilmektedir. lcsel

iyi disipline etmesi,

kendine _ guvenmesi

zekaya

gibi

sahip olanlar, hayattaki

arnaclanrun ne olduqunu iyi belirlemislerdir" (Saban, 2000:42).
l9erdigi yetenekler:
• Beynin konsantrasyonu,
• Dusuncelilik,

• Ost bills (Metacognition),
• Degi!?ikduygulann farkrndahjn ve ifadesi,
• Sinerji yaratmak ve devam ettirmek,
• Yuksek duzeyde dusunrne ve muhakeme.
Norolojik surecler :
• "Neo-cortex kadar beynin on bolqelerini de icerir,
• Kislnln kendi hakkmda bilgi edinmesinde diger tum zekalan

•

Kislnin hayat, hakkmdaki arnacm farkrndahqrru htzlandmr,

•

Yuksek duzeyde muhakeme I dusunrne, sentez, uygulama,

transfer stratejisi belirleme,
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•

Ost bilissel surecler, (Dusunrne hakkmda dO~Onme)"(Edwards,

1999).
"Mantrksal-maternatiksel zeka, kisinin bir bilgisayar programcrsr,
bir rnaternatikci veya

bir

kullanabilmesi kabiliyetidir.

istatlstikci
Bu

tor

gibi

sayrlan

zekaya

sahip

etkili

bir

sekilde

insanlar,

rnantik

kurallanna, neden sonuc illskilenne ve bunlara benzer soyut islemlere
kars:

duyarhdrrlar,

srruflayarak,

Maternatlksel-rnantrksal zekaya sahip olan kisiler

genellemeler

yaparak,

hesaplayarak

en

iyi

sekilde

ogrenmektedirler" (Saban, 2000:38).

l9erdigi yetenekler:
• Soyut yapi hatirlama,
• TOmevanm seklinde akrl yOrOtme,
• TOmdengelim seklinde akil yOrOtme,
• Ayrrt edici iliskiler ve baglant1larkurma,
• Karmasik hesaplamalar yapma,
• Bilimsel akrl yurutme,

Nbrolojik surecler :
• Matematiksel isaretleri okuma ve Oretmeyeteneqi,
• Mantrksal bir cozurn gerektiren problemleri hatrrlarna - anlama,
• Sosyal iliskileri ve kavramlan anlama kabiliyeti,
• Soyut seyleri hatrrlarna,
• Karmasrk hesaplar yapma,
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• Soyut yapi ve dozen arayrsi,
• Dozen ve harmoni arzusu.

B~ zeka alam: harita okumaya, odasim degi~tirmeye, bir esyay:
nereye koyduqunu hatrrlarnaya, bir baskasinm beden dilini yorumlamaya, 1
bir taslak cikarmaya veya

kendini sozel olmayan bir sekilde ifade

etmeyi icerir, Bu tor zeka alaru bir bireyin objektif olarak gozlemleme veya
'

qorsel ve uzaysal fikirleri grafiksel olarak sergileme kabiliyetlerini icerir.
Gardner, bu zeka alarurun ana elemanlan olarak Oy yetenek ileri surer. Bu
yetenekler;
• Nesneleri dogru blr sekilde alqttamak,
• Bir nesneyi uzayda hareket ediyor gibi hayal ederek ya da baska
birinin perspektifinden resimleyerek yonlendirmek,
• Birinin alqrlanru

iki yada Oy boyutlu

somut ornekler halinde

· transfer etmek. lyerdigi yetenekler
• Aktif hayal gOcO;
• Zihinsel imajlar - goruntoler olusturma,
• Verileri grafikler haline donusturrne,
• Goruntu manevralan - degi~tirmeleri,
• Uzaydaki nesneler arasmdaki lliskileri hatirlama,
• Degi~ik acrlardan doqru alqrlarna.
Norolojik surecler :
• Genellikle beynin sag yanm kuresindeki parietal bolqede bulunur,
• Aktif imgeleme, (gozunde canlandrrarak, gudumlu imgeleme)
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• llgin9 fiziksel nesnelere bakrna, (sekil, renkler, dizaynlar, yapilar)
• Gorsel problemler, (qorsel illuzyonlar, gorme oyunlan)
• Uzaysal oyunlar (satranc, hokey oyunu) (Edwards, 1999).

"Oil zekasi,
bicirnde kullanma

sozcukleri

becerisi

hem sozlu

hem

olarak tarumlanabilir.

de yazih
Ornegin;

olarak

etkili

salr, politikac1,

sunucu, oyuri kuran ve geli~tiren kisiler bu grupta yer alir" (Demirel, 1999,
s.143). "Sozel dilsel zekarun dart ana elemarn vardir. Fonoloji, sentaks,
semantik, pragmatik. Ilk ikisi bu alarun en saf halini icerlr. Bu ikisi dilin nasrl
kullantld191ylailgisizdir.
lkinci ikili ise genel lnsanlrk bilgi sureci ile yakindan ilgilidir ve diger
zeka alanlanyla ozelikle mantrksal-rnatematiksel, kisiler arasi ve icsel
zeka alanlanyla baglant1lldir.
• Fonoloji, kelimelerin seslerinden haberdar olrnaktrr,
• Sentaks, dilin yaprsiyla ilgilidir.
• Semantik, kelimelerin anlamlanndan haberdar olmak, ·insanlarla
etkilesirne girmek icln dili bir arac olarak kullanrnaktrr,
• Pragmatik, dili bir amaci ger9ekle~tirmek i9in kultanmaktrr"
(Bruetsch, 1995). llkogretim okullannda, dil geli~imini saqlayan
vurgu dart ana elarnarun uzerlndedir. Cocuk geli~tik9e semantik ve
pragmatik daha on plana crkmaktadrr, Fonoloji ve sentaks daha kansrk ve
yuksek seviyeli olarak nitelendirilir. Bilgi tabanh toplum olmaya hrzla giderken
dilin semantik ve pragmatik yonleri bir i~ sahibi olmak lcin 90k fazla onem
tasirnaktadtr.
l9erdigi yetenekler:
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• Anlama duzenl ve kelimelerin anlamr,
• Bir hareketin gidi~atr uzerine birisini ikna etmek,
• Aciklarna, ogretme ve ogrenme,
• Sellek ve hatrrlama.
Norolojik surecler :

• <;ogunlukla beynin sol yanrn kureslnde bulunan Broca alanrndadrr,
• Kelimelerin anlamlarrndaki ku9uk degi~ikliklere kars: hassasiyet, ·
• Seslere,

ritme,

ses

tonundaki

degi~ikliklere,

kelimelerin

olcusune kars: hassasiyet,
• Kelimeler arasrndaki srralarusa karsi hassasiyet,
• Dilin degi~ik kullanrmlarrna kars: hassasiyet" (Edwards, 1999).

"Muziksel-ritrnik zeka, bir kisinin besteci, rnuzisyen ya da sarkrci gibi
rnuzik formlarrnr algrlamasr, ayrrt etmesi ve ifade etmesi kabiliyetleridir. Bu
,

zeka

turu

ile bir kisinin bir muzik parcasmdakl

ritime, akustik duzene,

melodiye, cevreden gelen seslere olan duyarlrlrgr kastedilir" (Saban,

2000:40).

Bu zekarun iki ana goru~u.
• Muzigin temel ogelerine kars: duyarlrlrk (sesin perdesi, ritim ve ses
tonu)
• Herhangi birinin cevreslndeki muzige ve sese karst duyarlrlrgrdrr.
Perde muzigin

melodisini yansrtrr. Ritim, tempoyu ve akr~r isaret eder.
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Dilbilimsel zeka gibi mi.iziksel ritmik zeka da Gardner tarafmdan dil ile
iliskili olarak struflanmaktadrr. <;i.inki.i, mi.iziksel-ritmik

zeka,

anlarm

belirtmek amaciyla gereken isaret sistemlerine dayarur.
l9erdigi yetenekler:
• Mi.izigin yapisma kars: bir ilgi,
• Mi.izigi duymak icln zihindeki serna ve cerceveler,
• Seslere kars: hassasiyet,
• Melodi ve ritim hatrrlarna yaratma ve i.iretme,
• Ses tonlanrun karakteristik karakterlerini hissetme.
Norolojik surecler:
• <;ogunlukla . beynin sag yanm ki.iresinde olur, (sag on, temporal
beige)
• Mecazi il?leyil? (beynin asamalandmlmasr) sezgisel duygulara gore
dogal alqrlarna

Fiziksel dunyarmzda varolrnarmzm ve d1l? dunyayi bilmemizin
temelinde bu zeka alaru yatrnaktadir. D1l? di.inyada olup biteni gozleyerek,
digerlerinin hareketlerini taklit ederek, digerleriyle etkilesirn kurarak ve 90k
degi~ik yollarla etkllesirne girerek haberlesrne olayi qerceklestirilir.
Gardner,
nazikce

kinestetigin

hareket edebilme

altmci
kabiliyeti

duyumuz
ve

diger

olduqunu
insanlarm

hareketlerini ya da dinamiklerini dogrudan kavrarnaktrr,
l9erdigi yetenekler:
• "lsternle yapilan hareketlerin kontrol edilmesi,

soyler.

Bu,

nesnelerin
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• Daha onceden kontrol edilrnis hareketlerin kontrol edilmesi,
• Vucuttaki farkmdalrq: qenlsletrne,
• Beyin ve vucut baglant1s1,
• Taklit yeteneqi,
• Gelistirllmis vucut fonksiyonlan.

Norolojik surecler:
• Beyin zan bilgiyi ornuriliqe

iletir. Beynin

hareket

kaslanna

ait

olan bolqesi belirli kas hareketlerini qerceklestirir,
• Daha onceden proqrarnlanrrus hareket,
• Kinestetik vucut farkmdal191" (Edwards, 1999).

Doga zekasi; Gardner"m
yedi zeka

alarurun

"Frames

of mind" adh eserinde

(1983)

yer almasmdan daha sonra ortaya cikmrstrr (Edwards,

1999) ..
"Bu zeka alarn dogaya, dogal kaynaklara,
olma

gibi ozellikleri

ic;ermektedir.

olduqu baskm yetenekle

girmektedir.

de bu zekalanru kullanabilecekleri
Washington/Lacey'deki
nehre bitisik olan bir ormanllk
cahsrnaya
ogrencilerin

katrlmrs,

bu

bile bazi

Her ogrenci

temiz bir c;evreye ilgili

ogrenme

ortarruna

sahip

Doga zekasi baskrn olan ogrenciler

ogrenme ortarnlanru tercih etmektedirler.

Lakes

ortaokulunda

6. srruf

ogrencileri,

alanda, 'su bolurnu cizqisi' ad: verilen bir

calisma

konularda

sirasmda

akademik olarak

yeteneklerini

sergiledikleri

zayif

olan

ve doqadaki

bazi yaprlan gorup, gozlemlerini arkadaslarryla paylasnklan gozlenmi~tir.
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Ogrencilerine en 90910 zekalanru kullanma frrsan verilip zevk
almalan

sagland1gmda o

ogrencilerin

ogrenme

sOrecine daha

90k

bagland1klan tespit edilrnlstir. Doga zekasi baskrn olan cocuklara dogaya
acrhp qozlern yapma irnkaru verlldiqlnde, bu ogrencilerin doqadak: objeleri

9ordOkleri ve digerlerinin kabataslak baktiklan seyler arasmda · baglant1
kurduklan bilimsel olarak karutlanmrstrr" (Meyer, 1997:32-33).
Bu egitimin amac,

sadece

arttirrnak deqil, ayn, zamanda

ogrencilerin

ogrencilerin

sahip

akademik

oasantarrru

olduqu

farkh zeka

potansiyellerlni de ortaya cikarmak ve onlan qelistirrnektir. Dolayrsryla
ogretmenler,

ogrencilerin

coklu

zeka alanlanrn

srrufta

isleyecekleri

konularla iliskilendirerek her ogrencinin her zeka alarunda kendisine 6290
bir yaprda 9eli§mesine firsat tarurnahdrr,

"Geleneksel

ortamlannda

yakm

ders

zamarurun

%70'e

yapidaki

simf

bir bolurnu 'ogretmen

konusrnalan' ve diger %30'1uk bolurnunun buyuk bir 9ogunlugu da ogrenciler
acrsindan srkrcr

torden ahstrrrnalar

ile

toketilmektedir" (Champbell ve

Champbell, 1999).
1

Tipik bir 9eleneksel ogretmen, zamarurun 9ogunu ogrencilere bir
konu hakkmda bil9i aktararak, konu ile
yazarak, konu hakkrnda ogrencilere sorular
konu

ile

il9ili

ders kitabmdaki

il9ili onemll notlan tahtaya
yonelterek

ahstrrrnalan

ve ogrencilerin

bitirmelerini

bekleyerek

harcayabilmektedir. Ote yandan, coklu ogretim modelini benimseyen bir
ogretmen, ogrencilerin coklu zeka alanlanru yaratrc: bir sekilde harekete
qectrrnek ve onlann farkll yollarla ogrenmelerine frrsat tarnrnak i9in farkl:
zeka alanlan ile iliskili ogretim rnetotlanru kendine 0290 bir butunluk
icinde srruftakl ogretim sOrecine uyarlarnaktadtr.
Aynca
repertuarlanru

ogretmenlerin sahip
sozel - dilsel

zeka

olduklan
alarumn

ogretim

drsma cikarak

stratejileri
daha da

9eni§letmeleri 9erektigi de vurqularur, "Orneqin uzaysal zeka alaru 90910 olan
bir ogrenci;

resimler, oc; boyutlu materyaller, video oyunlan veya · 9rafik
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iceren bilgisayar programlan ile yeni seyler ogrenmeyi tercih edebilir"
(Saban, 2002:61-62-63).

Coklu zeka teorisi ogretmenlerin ogrencileri icin cok boyutlu ogrenme
firsatlan hazirlamasma yardrmcr olur. Coklu zeka temelli bir. ders plaru
hazirlarken

tek

bir yontern

kullarulmaz.

Onemli

olan

ogretmenin

hedeflere uygun aktiviteleri tespit edebilmesidir. Bu yuzden cok boyutlu_
ve yaratrci

dusunrnek gerekmektedir. Ayru zamanda planlama sureclnin

temel adrrm motivasyon

(dikkat cekrne) planlama

icin onemli bir

baslanqictrr. "Bir konuya nasil giri~ yapilacaqt hakkrndaki pedagojik karar
cok onernlidlr. Ogrenciler hrzta konunun iclne cekilebilir
uzaklastmlabllir.

veya konudan

Kuram konuya pek cok farkh sekilde yaklasrna ftrsaf verir"
I

(Gardner,2006: 175). GO<;IO bir giri~ noktasi yakalamak ve motivasyonu
bastan kuwetli
oncesinde

kurmak planlarnarun temelini olusturmaktadrr, Planlama

ogretmen

ogretecegi

gec;irmeli, kendisini

yetersiz

konu

hissettiqi

hakkrndaki
durumlarda

bilgilerini
on

gozden

arastrrma

ve

cahsrna yapmahdir.

Ders
belirlenmelidir.

plaruna

baslarnadan

once

hedefler

Bu asarnada yOklO rnufredat

ogrenciye gereksiz ve asm bilgi yuklernekten

lcinde

acrk

bir

biclmde

secici olunmall ve

sakrrulrnalrdrr. Ogrenme

hedeflerinin belirlenmesinden sonra bu hedeflere uygun aktiviteler her
zeka

bolurnu

icin

secillr.

Kurama

yonelik

plan hazrrlarken srrastyla

a~ag1dakiislem basamaklan uyqularur:

• Ozel bir arnac veya konu uzerine odaklanma,
• Coklu zeka kurarm planlama sorulan,
• Olasrhklann dusunulmesi,
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• Beyin firtmasr,
• Uygun aktivitelerin secilrnesi,
• Asamali- strah ders plarurun hazrrtanmasr,
• Plarun uyqulanmasr,
• Ozel bir arnac veya konu uzerine odaklanma
Yilhk
icin

planlarda

veya

ozel

bireysel ogretim planlannda

bir egitimsel

arnact

ger9ekle~tirmek

olduqu gibi aynca bircok yaklasrrnda da

esas olan egitimsel hedefler acrk, kisa ve oz olarak belirtilir.
• <;oklu zeka kurarm planlama sorulan
Ozel bir arnac veya konu icin program
alanlan

qelistirmede

coklu zeka

esas alinarak sorulacak soru torleri a~ag1daki sekilde belirtilrnlstir.

Bu sorular ozelllkle

ilerideki adimlar

icin yaratici

ve baslanqrc

asamasi

olusturmasi nedeniyle oldukca onemlidlr.
• Olasihklann dusunulmesi
~ekildeki sorular dikkate ahnarak hangi teknik ve materyallerin

en

uygun oldugu aynca listelenmeyen uygun olabilecek diger ihtimaller Ozerinde
de dO~OnOIOr.
Sayilan,

hesaplan,

elestirel

dusunrne

becerilerini,

rnantrk

ve

struflandrrrnalan smrfa nasrl getirebilirim?
Konusrna

veya

yazrh

metinleri

nasrl

kullanabilirirn?

Gorsel

destekleyicileri, hayal etmeyi renkleri, resim veya farkll nasil kullanabilirim?
MOzigi veya cevresel sesleri srrufa nasrl getirebilirim,

ritmik melodik

bir cercevede onemli noktalan nasrl olusturabilirim?
Sahsi duygu ve arulan nasil uyandrrabilir veya ogrencilere
sansrrn nasil verebilirim?

secme
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Tum vucut veya el becerilerini nasrl kullanabilirim?
Ogrencileri

nasrl kaynastrrablllr,

isblrllkci

ogrenmeye

ve gruplar

halinde cahsmaya nasrl tesvik edebilirim?

Dogal dunyarun tom ogelerini nasil kullanabilirim?

Her zeka alaru icin muhtemelen tom ogretim yaklasunlan beyin
ftrtmasi yaklasrrnma dayah

olarak liste halinde yazrhr, Bu asarnada

dikkat edilmesi gereken ogretilecek _ konu ile ilgili yaklasrmlann genel
hedefler yerine

ozel hedefleri belirtecek sekilde listelenmesidir. Her zeka
'
alaru icln en az 20- 30 fikir bulunmaya calisihr.
Tamamlanan planlama sayfasmdaki fikirlerden egitimsel arnaclar
acismdan en uygun olanlar daire icerisine ahnarak secilir.
Secilen yaklasimlar kullarularak egitimsel hedeflerle ilgili ders veya
unite plaru duzenlenir.
Planlama zaman acismdan her gun lcln 40-45 dakikallk ders sureleri
'

'

dusunulduqunde 1 haftallk ders plaru olarak da hazirlanablllr.
Gerekli materyaller hazirlandrktan ve zaman acismdan uygunluk
kontrol edildikten

sonra

ders

plant

uyqularur,

Uygulama

surecinde

meydana gelen degil?ikliklere gore ders plarunda gerekli duzeltrneler yaprhr
(Campbell, 1997:14).
Dersleri planlarken;
• Butun zeka alanlanna esit derecede onem verilmelidir,
• Materyal sunumunda tom zeka alanlanrn gelil?tirici:;,ya da tom
zeka alanlanru kullanmaya yonelik faaliyetler haztrlanmahdrr.

• . Konunun

ana

hatlan

belirlendikten

bilinenler (on bilgiler) kontrol edilir. Materyaller

sonra

konu

hazrrlarurken

konunun ana

hatlanrn yansrtrcak sekilde olrnasma dikkat edilir.
• Ogrenmede

tom

duyu

onemlidir. Materyallerin gorsel,

organlannm

harekete

ge9irilmesi

i9itsel hazrrlanrnasr, uyqularnalann ag1rllkta

olmasi ogrenmeyi olumlu yonde etkileyecektir.
• <;oklu
planlan,

zeka

geleneksel

kurarnrna

dayall

yonternlerde

formatrndan biclrnsel acidan blrtakrrn
konunun zeka alanlanna

olarak

qellstirilen

kullarulan
farkhliklar

gore yaprlandrnlarak

mOzik

muzik

ogretimi

sunmaktadir.

ders
plan

Bu farklihk,

ogrencilere sunulrnasmdan

kaynaklanrnaktadrr. Bu doqrultuda zeka alanlanna

ilskin her bolurn

planda ayn ayn yer alrnaktadrr.
• MOziksel/ritmik zeka bolumunun yogun bir blcirnde uyanlacaq: ve
aktif duruma ge9irilecegi mOzik derslerinde ritimsel. zeka
ogretilecek ritm kahplan,

notalar ve sarkilar

bolurnunun,

icln ozel bir dizekli alan

olusturularak, diger zeka alanlarmdan daha kapsamh bir sekilde farkh bir
bolumde sunulmasi onern teskil etmektedir.
• Hedef

ve

davraruslarm

(kazarurnlar)

belirlenmesinde

zeka

alanlanna yonelik birden 90k aktivite geli9tirilebilecegi icin, konunun i9erigini
tam yansitan srrurh sayrda temel ozellikleri tasryan kazarurnlar secilir,
• Zeka
sunulacaqi

alanlanna

bir etkinlik

gore

uygulama

kurqulanan
bolOmO

etkinliklerin,

olusturulmasi,

srrasryla

ogretmenin

izleyeceql basamaklan acrkca qormesinde fayda saglar.
• Yapilan cahsrnalarda kullarulacak olan materyal ve teknolojik
ekipman planda ayn bir bolurnde gosterilir.
• Degerlendirme asarnalanrun bilissel, devinissel ve duyussal
alanlarda olusturulur ve ders sonlannda verilecek yaratrci etkinlikler ile
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gozlenir. Ogrencilere degerlendirme icln verilecek peforrnans ve proje
odevleri de yrlhk planlama sureclnde ele alrrur,
• Anlatrm,

soru-cevap, problem cozrne, gosteri, gozlem gezisi,

rol oynama, ornek olay incelemesi, grup tartrsrnasr, i~ basrnda egitim,
benzetislrn teknigi, ekiple ogretim, kulaktan sarki ogretimi, Orff yonterni (bu
yonternin kuram ile birebir ortO~togO, kuramt zenqinlestlrecek aktivite ve
etkinlikler i9erdigi dusunulmektedir) , Suziki yontemi, Dalcrose yonterni,
yaratrct drama yonterni, Kodaly yontemi vb. yonternler kullanrlabilir.
• Etkinlik bolurnlerinde: tartisma,

gruplandtrma, beyin frrtmasr,

bulrnaca, oyun, ciz-boya, dinleme, proje, poster-afis hazrrlarna, dans,
arastrrrna, tablolastrrma, grafikleme, yaprstrrma, kesme, bosluklan doldurma,
sarki soyleme, enstruman calrna, orff calqrlan ile duzenlerne yapma,
hikaye yazma,

rol

yapma,

srmflandrrma, zihin

haritalan hazrrlarna, doga9lama

haritalart ve

cahsrnalan, kendi muzigi_ni

kavram

besteleme

cahsrnalan yaprlabilir. (Ek-1)
Coklu zeka kuramrna dayah srruf ortarm iki boyutta ele ahnarak
incelenebilir.
1.Stntftaki ekolojik 9evre .
2.S1nrftakiogrenme alaru.

"Coklu

zeka

kurarru,

siruf

cevresinin

butun

ogrencilerin

. ihtiyaclanru karsilamak icln yeniden yaprlandmlmast gerektigini ileri surer.
Bu

acidan bak1ld191n.da ogretmenlerin ogrenme surecini etkileyen ekolojik

faktorleri kolayltkla analiz

edebilecekleri

blr.

sablon

sunar.

Stntftaki

ekolojik cevrenin yapisrru analiz etmek icin sekiz zeka alanrnda sorular
sorulur" (Armstrong, 2000).
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"Ekolojik

faktorlere

ek

olarak,

coklu

zeka

teorisinin

siruf

cevresine uyarlanmasi noktasinda daha spesifik uygulamalar da soz
konusudur.
alanlanru

Bu uygulamalar
yansitacak

siruftaki

ogrenme

alarurnn

belli

zeka

sekilde yeniden organize edilmesini onqorur. Srruf

alarurun yeniden yapilandmlarak 'srrufta her zeka alaru icln belli bir etkinlik .
merkezinin olusturulmasr, ogrencilerin her zeka alaruru kulllanarak daha
90k kesfetrnelerlni saqlarnak icln pek 90k onernll frrsatlar yaratir" {Saban,
2002:75-81).
Muzik

odalannda

da

zeka

alanlanna

yonelik

etkinliklerin

uyqulanabileceqi belirli cahsrna alanlan olusturulabilir. Bulmaca koseleri,
muzikli

oyunlar

yaraticrlrk

kosesi, enstrurnan

koseleri

ogrencilerin

farkll

(atik

calrna

koseleri,

malzemelerin surekli

enstrumanlar

dans

koseleri,

bulundurulduqu

ve

tasarlayabildikleri koseler), sarki sozu

yazma ve beste yapma koseleri, sarkt ogrenme kosesi v.b. sekilde siruf
ortarnlan duzenlenebilir. Siruflarda ogrencilerin farkh zeka alanlanru aktif
olarak calrsnrmasi saqlanabilir,
Muzik dersinde islenen konulara gore simfa bilgi verrnek icln
konunun uzrnaru veya unlu bir sanatci davet edilebilir .Aynca okulda
hemen

her

yer

ogrenme · kosesl · olarak

kullarnlabilir;

kutuphane,

koridorlar, labaratuvarlar v.b.
Ogrenme cevresl, bireye yonelik ogrenmeyi kolaylastrracak bicimde
duzenlenen yasanti zenginligidir. Bu anlamda ogrenmenin olustuqu yer
olan ogrenme cevresi mutlaka duzenlenrnelidir. Konuya uygun qorsel,
isitsel araclarin secirni ogrenmeyi kahci hale getirir. Gereken durumlarda
klasik oturma

duzeni

degi$tirilebilir ve siralar yeniden duzenlenebilir,

Kullarnlan farkll teknik ve yonternler icin a$ag1da verilen oturma duzenlen
ile rnuzik egitimi derslerinde srruf yeniden duzenlenebilir. MOzik odalanrun
farkh etkinliklere ve cahsmalara gore nasil dizayn edilebileceqi gosterilmi$tir.
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A grubu geleneksel yaklasirn modelini yansrtrrken diger gruplarda
siralarm grup cahsrnalan, takrrn cahsmalan, oyunlar vb. etkinliklere gore
degil}ik

dOzenlemelerin

ogrencilerin dersleri

yap1ld1g1

ayakta

modeller

oturmadan

sergilenmektedir.

isleyecekleri

Tom

calisrnalann

yaprlrnasi da mOmkOn olrnaktadrr. Hazrrlanan poster, resim ve benzeri
malzemeler

srruf

duvarlarma

onceden asilabilir. Ornegin cevrernizdeki

mOzik kurum ve kuruluslan konusunun il}lendigi bir derste bu

kurumlarm

resimleri sirufa gosterildikten sonra kurumlan anlatan bir reklam afil}i
yapmalan ogrencilerden istenebilir. Haztrlanan reklam afil}leri daha sonra
sergilenerek ogrencilerle hep birlikte degerlendirilip tartrsilabilir.Anlattlacak
konu

ile

ilgili

cesitli

sorular

olusturularak

strufrn belli

bolurnlerine

saklanabilir ve ogrencileri belli gruplara ayrrarak bu farkll renklerde (her
grubun bir rengi olacak ) yazih olan sorulan bularak grupga cevaplamalan
istenebilir. Srrufta unite konulanna ait sorularm ya da etkinliklerin bulunduqu
bir etkinlik cantasr, kutusu, sand1g1 olusturulabillr. Kutu icindeki etkinlikler
unite

ve konu degil}tik9e yenilenir. Konunun anlasrlmasrru saqlayacak

oyun ve aktiviteler lcln ogrenciler ile birlikte siruf tekrar dOzenlenebilir,
ogrencilerden gerekli olan malzemeleri getirmeleri onceden istenebilir.
Ogrencilerin

getiremeyecekleri

tOrden malzemeler

ise

ders

ogretmeni tarafmdan onceden temin edilerek srrufa getirilir ve hazirlarur,
Srruf icinde ogrencilerin

rnotivasyonlanru bozan farkll

objeler

(ders

araclan vb.) ogretmen tarafmdan iyi tespit edilir ve gerekirse ortamdan
· kaldrnlrr. Aym konuyu birbirinden farkll malzemeler ile ogretmek farkll
alqrlarna kapasitesi olan cocuklann daha kolay ogrenmelerini saqlayacaktrr,
Bunun icin srruf ortarruna konu ile ilgili 90k sayrda materyal girmesi
oldukca onernlidlr. lmkanlar olcusunde yapilacak geziler (mOzeler, sanat
kurumlan, v.s.) ogrenme ve yarat1c1llg1 gelil}tirecek zengin mekanlardrr.

MOzik

egitimi

derslerinde

konulara

gore

islenmeslnde al}ag1daki etkinliklerden faydalarulabilir.Ifik-S)

zeka

alanlannm
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Ogretme

ve ogrenme

ve matematiksel
kitaplanndaki

akrl

temel

buyuk

olcude

kavramlan

kullanacaqrrruz

ezbercilikten

Mantiksal

yurutrnenln gozle gorOIOr onernine karsin dil, ders
aktarrnarun

karsrrruza crkrnaktadrr, Muzik derslerine
aciklarken

dille ger9ekle9ir.

uzak bir

bir

yontern

en

uygun

yolu

ait temel ve karmasik

olarak

kavramlan

takrrn oyun ve

etkinlikler bu kavramlann

ile ogrenilmesini

saqlayacaktir.

Besteleme

cahsrnalanrun temelini olusturan soz yazma ve bu sozler yazihrken ge9ilecek
olan asarnalar onemlldlr. Burada sozcukler baslanqrctaki yaratma arzusunu
canlandrran duygulan yada
Aynca;

fonolojiye,

etkilesirnine
destekleyecek

yani

duyarli

imgeleri rnurnkun olduqunca srkt yakalarnalrdrr.
sozcuklerin

olunrnahdrr.

seslerine
MOzik

ve

derslerinde

birbiriyle

muzlka]

dilsel

beceriyi

bazi aktiviteler; bulmacalar, kelime olusturma, oyku yazma

cahsrnasr, tartrsrna gruplan,

sunurn -

proje hazrrlama,

kelime oyunlan,

sozcuk bankasi, gazete grafikleri (SN 1 K), bilgi cantasr, soru aglan, bilgi
kartlan, hikaye agac1.
Matematksel-mannksal

zeka alarunda kullarulabllecek etkinlikler;

• Wenn sernalan,
• Grafik etkinlikleri,

• Siralama etkinlikleri,
• Mantrksal sorgulama etkinlikleri,
• Soru bankasr,
• Haftza kartlan,
• Zaman cizelqeleri,
• Beyin frrtmasr,
• Sayrlarla ritim kaliplan,
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Gorsel-uzamsal zeka alarunda kullarulabilecek etkinlikler;
• Kavram, zihin, akrl, zincir, akis, orurncek haritalan hazrrlanabllir,
• Gorsel Oyunlar oynatrlabllir, (nota kutusu, yonler ve ritimler oyunu,
mektup zarfr, trrtn oyunu)
· • Konu anlatrrnlan icln unite kartlan ve fla~ kartlar hazrrlanabillr,
• Bir enstrOman tasarlarur,
• Konular ile ilgili poster hazrrlarur,
• Halk oyunlan yorelere gore harita Ozerinde gosterilerek

danslar .

izletilir ve her yorenln enstrOmanlan qosterilir,
• EnstrOmanlar ile ilgili hikayeler okunarak

resimleri boyarur veya

cizilir,
• Ogrencilere metelafon caldrnlarak hayal kurmalan ve hikaye
olusturmalan istenebilir,
• Tepeqozde islenen konulara ait resimler gosterilir,
• MOzikal, opera ve balelere gidilebilir,
• GOrlOk,
Ozerinde

hrz ve benzeri

konulann

flas kartlan ve bu terimlerin

gosterildigi hareketli bir nesne tasarlanabilir,

• Bir CD kapaq: tasarlarur,
· • Ses perdeleriyle ilgili kolaj cahsrnalan tasarlarur,

47

MOziksel-ritmik zeka alarunda kullarulabilecek etkinlikler;
• Sarkt ogretimi qerceklestirilir,
• MOzik aleti calrrur,
• Ritim cahsmalan yaprhr,

• Farku kOltorlerin mOzikleri tarutrhr,
• Sesler kesfedilir,
• Dans cahsrnalan yapihr,
• MOzikaller, operalar dinletilir,
• Bestecilerin hayatlan islenir,
• Orff enstrurnanlan ile dOzenlemeler yapihr,
• Ses kayrtlan yaprhr,
• Ritim oyunlan oynarur,
• MOzikal hafizayi qelistirici oyunlar oynarur.

Bedensel-kinestetik

zeka alarunda kullarulabilecek etkinlikler;

•

Bir dans srrast olusturulur, koreografi yaprhr,

•

Dramatizasyon yaptmhr,

•

Enstromanlar ile eslik edilir,

•

Beden perkOsyonu kullaruhr,

•

Ayna oyunu, kukla oyunu, adrm-nota oyunu oynatilrr,

•

E~li danslar, heykel oyunu, gazete adaciklan,

cocuk oyunlan oynatrhr,

tabakll dans,vb.
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Ki~ileraras1- zeka alarunda kullarnlabilecek etkinlikler;

• Ogretilenen
kultarulacaqma

strumanlann

iliskin calqilann

veya

muzik

konusturulrnasr,

araciannm

nasil

yanm kalan diyaloglarm

tarnarnlatrlrnasr,
•

Bingo oyunu ile ritim kalrplanrun gruplar halinde cahstlrnasr,

•

Mi.izik ile ilgili

bir

konuda grup tartrsrnalan di.izenlenmesi, grup

proje odevleri olusturutmasi,
•

Bir konunun veya bir oykunun dans ile oyunlastmlrnast ve cahsrna

bitiminde ogrencilere ne hissettiklerinin sorulrnasr,
•

Beyin ftrtrnasr, altt sapka ile dusunrne teknigi gibi etkinlikler ile

konu ogretimi,
• "Ben hangi calqryrm?" oyunu,
•

Ses konusunun

•

Gruplar

ogretiminde

aynlarak

cesitll deneylerin di.izenlenmesi,

ritim 9alg1lar ve ezgili enstrumanlar ile rnuzik

olusturulrnast,
•
istenmesi.

Ezginin bolurnlerlnln

verilerek ogrencilerden

ezginin tamarmrun
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lcsel zeka alarunda kullanrlabilecek etkinlikler;

•

Ogrencilerin hoslandiklan rnuzik turlerini listelemeleri,

•

Verilen cahsrna kag1tlann1 cevaplarnalan,

• · Kendi

seslerini

veya

caldiklan

enstrurnanlann

seslerini

kaydetmeleri,
• Bir

enstrurnan

tasarlamalan

ve

bu

surecte yaprlacaklan

planlamalar,
• Sevdigi ve sevrnediq! muzikler hakkinda yazilar yazmalan,
• Arastrrrna konulan ile ilgili rnuzik dersligi kltaphqinda calrsrnalan,
• Muzik e!}liginde gev!}eme hareketleri yapmalan,
• Muzik e!}liginde bireysel dans figurleri yaratmalan,
• Bir rnuzik parcasi bestelemeleri.

Doga zekasi alarunda kullarulabilecek etkinlikler;

,

• Dogadaki sesler kaydedilebilir,
• <;evresinde bildigi ve surekli duydugu seslerin doqadak' hangi
seslere benzediqi bulunabilir, (bebek sesi; kedi sesi)
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• Dogada bulunan sesler incelik ve kalmlrklanna gore gruplara
aynlabilir,
• Dogada ve dOnyada sOrekli tekrarlanan ve ~elli bir ritim icinde
ger9ekle9en doga olaylanrun mOzikleri bestelenebilir.tqunesln her gun
dcqup her aksarn batmasr, suyun topraqa donusu, doganin ilkbahara
uyarusi, dogal afetler vb.)

• Tahtaya farkll doga olaylanru kapsayan resimlerin bulunduqu
kareler clzilerek ogrencilerden bu sesleri oncellkle sadece bedenlerini
kullanarak seslendirmeleri istenir. Daha sonra her kareyi seslendirmek
Ozere srruf icerislnde k090k gruplar olusturulur :

Bu gruplar seslendirecekleri karelerin resimlerini yaptiktan sonra
istedikleri vurmali calqrlan alarak resmi seslendirirler. Her grup srrasryla tom
kareleri seslendirdikten sonra kareler ogrencilerin
konularak

bir

butun

hale getirilir.

Cahsrna

bu

belirledigi bir . siraya
kareleri

ogrencilere

cizdlrilerek de baslayablllr. c;all9ma ogrencilerin; gorsel- uzamsal, bedenselkinestetik, doga, sosyal- kisiler arasi zekalanru birlikte kullanrnalanna
yoneliktir.
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2.2. Konu ile ilgili Araenrrna ve Yaymlar

Yurt i~inde Yaprlan Arastrrmalar
KKTC'de bu gone kadar bu konu ile ilgili herhangi . bir arastirma
yaprlrnarrustrr,

Yurt D11mdaYapilan Arasttrmalar
Campell,
bir gruba yedi

(1989:7-167)

3.

siruf ogrencilerinden olusan 27 kisilik

zeka boyutunu ogretmek

Cesitli zeka alanlanru planlarken

icln bir program qelistirmistir.

ogrenme merkezlerini

konu

alan

disiplinler arast yaklasim kullanrrustrr. Yedi ogrenme merkezine gore struf
yeniden duzenlenmis, cesitli boyutlar lcln ders plant olusturulmus,

her

konunun yedi farkh ogretimi lcln bu ders planlan geli~tirilmi~tir.
Gardner,

(1993:119-133)

cahsrnasmda okul oncesi

ve

"Proje
ilkogretim

S1f1r"

adiyla

kademelerinde

bilinen
program

geli~tirmeye ve degerlendirmeye yonelik farkh yaklasrrnlar ileri sOrmektedir.
Okul oncesi coklu zeka uygulamalan, cocukluk c;aglannda bireylerde
farkh zeka
geli~tirilmesi
dOzeyinde

alanlanrun

ortaya

crkartrlmasi

ve

bu

zeka

arnacryla baslatrlan bir projedir. Calismaya
coklu

zeka

uygulamalanndan

srralanmaktadrr, birincisi; her ogrenci her gOn

onernll

alanlanrun

gore,

ilkokul

Uc; tanesi soyle

ilgilendigi bir konuyu ve

ogretiyi cahsrr ve ilgilendigi bu alanlarla ilgili uzman ogretmenlerin a9t1g1
kurslara katrhr, lkincisi; haftada bir gun herhangi bir alanda uzmanliq: olan bir
meslek grubu okulu ziyaret

eder ve rnesleqi ile

ilgili tum

bilgi ve

becerileri ogrencilere sergiler. Oc;Uncoso ise proje cahsrnalandrr.
Armstrong, (1994) Ogrenciyi tarurnaya ve anlamaya yonelik zeka
alanlan ile ilgili geli~tirmi~ olduqu olc;egindeyedi zeka alaruna ve her birinde
onar maddeye yervermistlr. Ogrencilerin kendilerini daha iyi taruyabilrneleri
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ve gelecekleri hakkrnda daha iyi karar verebilmeleri icln

bu ol9egin

ogrencilere yardrrn edebileceqini ileri sOrmektedir.
Rickett, (2000) coklu zeka kurarrunrn srruf ortammda her zaman
kullarulabileceqinl ve buna en uygun zarnarunda karmasrk bir Unite bitirdikten
sonra olduqunu vurqularnaktadrr. Rickett bu arnacla lise ogrencilerine
zeka alanlanm tarutarak, yedi zeka grubu olusturrnus, bu gruplardan bir
srruf siiri yaratrnalanru lstemistir. Her bir grup kendi alanlannda planladrklari
sunurnlanru ger9ekle~tirerek, cahsrnalanru tartrsrrnslardrr.
Campell, (1997)
makalesinde Eava
Washington

"How Teachears

Reeder

admda

Edmons'daki Mountlake

Interpret Ml Theory"

bir

matematik

Terrace

isimli

ogretmeninin,

Lisesi'nde

matematik

derslerinde ogrencilerin cebir dersini devinimsel ogrendiklerinden soz
etmektedir. Grafik denklemlerini ogrenirken okul bahcesinde kaldmm taslan
Ozerinde x

ve y koordinatlan tarumlamaktadrrlar. Reeder ogrencilerinin

denklemler konusunda kitap Ozerinde bir ayda ogreneceklerini, tek bir derste
ogrendiklerini ortaya crkarmrstrr. Ote yandan, Washington

Marysville'de

ilkokul ogrencileri ogleden once, ogrenme istasyonlanru dolasarak vakit
qecirmektedirler.

Ornegin;

fotosentezi ogrenmek

19m

istasyonlardan

birinde islerni uygulamakta, baska bir istasyonda fotosentez hakkmda
bilgileri okumakta, diger istasyonlarda fotosentez sarkrsrm soylernekte,
surecleri

tablo

Ozerinde gostermekte,

insan

ve

bitki

yasarnlanru

tartismakta ve sonucta kloraplastlarm bitki yasarnlanndaki degi~iklikler
gibi

kendi yasarnlanru degi~tiren olaylara tepki vermektedirler .. Aynca

Pittsburgh'da
vurgulayan

sanat

ogretmenleri

proqramianru:

sOreci

ve

Orono

ogrenci projeleri cerceveslnde dOzenlemektedirler. MOzik,

yaratrci yazarlik ve gorsel sanatlar srrufmda ogrenciler, ger9ek sanatcilann,
mOzisyenlerinve yazarlann Ostlendigi gorevleri qerceklestirmektedlrler.
Ornegin; bir gorsel sanatlar dersinde ogrenciler haftalarca bir
portre Ozerinde cahsabilrnekte, 9e~itli araclar ile· nasrl cahsacaklanrn
ogrenmekte, tarunrrus sanatcilann eserlerini incelemekte ve sonunda da
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ogrendiklerini tom yetenek ve becerilerini kullanarak ustahk ile eseri
yaratabilmektedirler. ·

Allen,

( 1997)

Intelligence Approach

tarafmdan yapilan "The Effectiveness of Multiple
In

a

Gifted

Social Studies

Classroom" isimli

arastrrmada, coklu zeka kurarmrun ustun yetenekli cocuklarin ogrenimlerine
etkisi belirlenmeye cahsrlrrustrr. Arastrrmarun ilk verilerinde sosyo-ekonomik
durumlan yOksek olan cocuklann daha basanh olduklan ortaya cikrrustrr.
Ogrencilerin ogrenme sureclerinde

kullandrklan stratejilerin belirlenmesi

arnaciyla bir derecelendirme ol9egi kesfetrnlstir. Arastrrrna sonuclan ezberle
ogretime ogrencilerin % 89'nun kars: olduqunu, ogrencilerin %95'nin bir
projede birlikte cahsrna fikrine katudrklanru, % 57'sihin ogretim yonterni
olarak sanatm secllmesi istediklerini, % 50'sinin renkli harita ve resimlerin
kullarulrnastrnn hatrrlamayi kolaylastrracaqrru soyledikleri tespit edilmistir.

Davis, (1999) "Multiple

Intelligence In

The

Early · Childhood

Classroom" isimli yazrsrnda okul oncesi egitim suuftannda olusturulacak
farkll

ogrenme merkezlerinin

coklu

zekay:

gelil?tirebileceginden soz

etmektedir. Ogrenciler bu merkezlerde ayru konuyu farkll zeka alanlanru
kullanarak· ogrenebileceklerdir. Davis bu merkezleri l?6yle stralarnaktadrr:
sanat merkezi, yap, merkezi, bilgisayar merkezi, kesif merkezi, drama odasi,
dinlenme merkezi, kOtOphane,blcim verme merkezi, su ve kum masasr,
yazi merkezi, aga9 isleri merkezi, ogrenciler proje yaklasrrm ile ilgilerini
ceken bir konuda yogunlal?IP cahsrnakta, sonuclan kendileri yorumlamakta
ve kendileri karar vermektedirler. Ogretmenin rolu ise bilgiyi doqrudan
aktaran degil, ogrencilere yol gosteren rehber olan kil?i konurnundadrr,
Nicholl ve Rose, (2000) "Test Yourself- How Are You Smart?"
isimli yazrlannda:

ogrencilerin

biclmierini tercih etmeleri

kendi

qerektiqlnl,

yeteneklerine
yeteneklerinden

gore
en

ogrenme
iyi

sekilde
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faydalanabilmelerini,

zayif olduklan

konularda

tanrnmast gerekliligini vurpulamaktedrr.

da geli9melerine

Bu anlayis

olanak

ile coklu zeka kurarnma

dayall olarak geli9tirmi9 olduklan ankette sekiz zeka alaruru ve her bir .alanda
bulunan

onar

maddeyi

qostermektedlr

ki;

kultarulmasi

191n

ele

alrruslardrr.

S0nu9

· olarak

coklu · zeka

kurarrurun

arnacma

ogrencilerin

ilgilerinin,

yeteneklerinin

arastirmalar

uygun bir

sekilde

belirlenmesi,

ogrenmede gu9lu ve zayrf olduklan alanlann bulunmasi ve etkinliklerin buna
yonelik duzenlenrnesl

muzik egitimi

derslerinde

de ogrencilerin

sosyal

ve akademik basanlanru arttrrmaktadrr.
Yesllkaya
Uygulamalanna

(2007),
Yonelik

"Muzlk . Ogretiminde
Model Arastrrma"

Coklu

Zeka

Kurarru

baslrkh doktora tezinde,

coklu

zeka kurarnma dayah olarak geli9tirilen bir muzik egitimi modelinin, ilkoqretim
okullanrun

4. ve 5. siruf muzik derslerinde

incelenmistlr,
llkogretim

Arastrrma
Okulu

ogretmenlerine
ogretmenleriyle
dersi

planlan

2005-2006

(Cankaya)
verilen

ogretim
Mamak

bilgilendirme

yrhnda
llkogretim

semineri

Tegmen

Kalmaz

Okulunun

muzik

sonrasmda,

okul

birlikte secilen konulann coklu zeka kurarruna dayah rnuzik
olusturulmasi

uyqularnasryla

ve

uyqularup uyqutanamayacaq:

ve bu planlann

qerceklestirllmlstir.

adt ge9en

Arastrrma

okullarda

bulqulanru,

pilot

ogrenci

ve

ogretmenlere verilen on anket ve son anketler ile derslerde kullarulan gozlem
formlan

olusturmustur,

lslenen

muzik

Arastrrrnanm

derslerinde

farkh

sonucunda;
zeka

geleneksel

alanlanru

cahstirmaya

etkinliklere yer verilmedlqi, farkll odev ve proje calismalan
yaratrcrhklanrun . geli9tirilmedigi,

ogretmenlerin

yonternler

ile

yonelik

ile ogrencilerin

rnuzik dersinin

konulanna

iliskln farkll materyalleri srruf ortarruna getirmedigi ve dersi zevkli islemediklerl
saptanrrustrr,
ogrencilerin

Buna
dersin

karsm
soyut

kurama
temel

dayall

kavrarnlanru

islenen
oyunlar

rnuzik

derslerinde;

ve yaprlan

farkll

etkinlikler ile daha verimli bir sekilde ogrendikleri, yaratrcrhklanrun geli9tigi ve
kurarrun yetenekli olduklan alanlann on plana crkrnasrnda yardtrnct olduqu
verisine
modeline

ulasrlrmstrr.

Kuram

uyarlanabilir

bu yonuyle

olduqu,

kurarm

ele alrndrqmda,
uygulayacak

muzik

egitimi

ogretmenlerin

55

uygulamalar oncesinde hlzmet-ici egitimden ge9irilmesi gerektigi, devlet
okullannda fiziki bir takrrn yetersizlikler sonucunda kurarmn uyqularnasrnda
aksakliklar olusabileceqi, bu nedenle devlet okullanndaki rnuzik odalan ve
donarumlanrun qelistirllmesl gerekliligi verilerine ulasrlrrustrr.
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BOLOM 3

Yontem
Bu bolumde, calrsmada kullanrlan arasttrrna modeli, evren ve
orneklern, verilerin toplanmasr, verilerin cozurnu, ve yorumlanmasr, bulgular
ve yorumlar acrklanrrustrr.

Arastrrrna Modeli
Bu

.

arastirmada,

KKTC

llkogretim

Dairesi'ne

baglr

devlet

-

ilkokullarrnda rnuzik ogretiminde coklu zeka kuram, uygulamalanna yonelik
okul yoneticilerinin tutumlann, (Ogretmen goru91erine gore)

saptamak

arnaclandrqmdan tarama modeli nlteliqindedir. Tarama modelinin secilme
nedeni mevcut durum analizi cahsmalan icln tarama modelinin uygun bir
model olmasmdandrr,

Genel tararna modeli cercevesinde llteratur taramasr yaprlrrus ve
likert tipi anket teknigi uyqulanrmstrr.

Evren ve Orneklem
Arastrrma evrenini, KKTC Milli Egitim Genclik ve Spor Bakanlrgr
llkogretim Dairesine Baglr 86 ilkokulda gorev yapan rnuzik ogretmenleri
olusturmaktadrr.Evrenin turnune ulasilmaya cahsilrms ve evrenin %90'1rk bir
buyuklugunu olusturan 100 ogretmen orneklem olarak arastrrrna kapsarruna
ahnrrustrr,
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Verilerin Toplanrnast

llkokul donernl rnuzik ogretiminde coklu zeka kuramlarina yonelik
literatur

taramasindan

yararlarulrrustrr. Literator

taramasi

sonrasinda

arastrrrna verileri, anket formu ile toplanrrustrr. Vert toplama aracrrun
geli~tirilmesinde uzman goru~O de ahnarak, olusturulan maddeler, madde
sayrsirun dart kan bir gruba uygulanarak maddelerin maddelerin .40 uzeri
guvenirlik tasiyor olmasi esas almrrustrr. Yapilan hesaplamalar sonucunda
alpha degeri 0,89 quvenirlillk olarak elde edilen anket forumlan KKTC Milli
Egitim Genc;lik ve Spor Bakanhqr'ndan izin ahnarak, KKTC genelindeki
ilkokullarda gorev yapan 100 rnuzlk ogretmeni tarafindan yarutlanrrustrr.

Verilerin CozOmO

Bu arastirmada anket formlan ile elde edilen verilerin istatistiksel
cozumleri bilgisayar ortarrunda SPSS paket proqrarm kullarularak yapilrrustrr.
Verilerin cozurnunde frekans (f), ortalama (x), yuzde (%), standart .
sapma (S), varyans (S2), teknikleri kullarularak her madde ic;in yuzdelik pasta
grafigi clzllrnlstir. Aynca her madde icln frekans ve gec;erli yuzde degerlerini
gosteren tablolar cizllmlstlr. Anket formlanndaki her maddenin yorumunda
ortalama puanlar ile olcek strurlan a~ag1dakitabloda belirtilmistir.
Tablo 1
Maddelere Verilen Ag1rhklar ve Sm1rlar1
DOzeyler

Sm1rlar

1

Hi<;

1.00-1.79

2

Az

1.80-2.59

3

Krsrnen

2.60-3.39

4

Buyuk Olcude

~.40-4.19

Tam amen

4.20-5.00

Verilen Ag1rhklar

5

\

(Balc1 ,A 1993)

58 _

BOLOM 4

Bulgular ve Yorumlar
Bu bolumde ilkokul rnuzik ogretiminde (Ogretmen qoruslerine gore)
okul yoneficllerlnln

coklu zeka kuramlanna

yaklasrmlanna

yonelik

anket

formlanrnn sonuclanndan elde edilen bulgular ve yorumlar yer alrnaktadrr. Bu
bulgular ve yorumlar iki gruptan olusrnaktadrr,

1.

Ogretmenlerin cinsiyet, hizmet surest, egitim durumu, hizmet igi

kurslara katrhrn durumu.
2.

MOzik ogretiminde

coklu zeka kurarru uygulamalanna

yonelik

yonetici yakla~1mlan.(Ogretmen goru~lerine gore).

1.

Grup ile ilgili Bulgu ve Yorumlar

Tablo 2: Ogretmenlerin cinsiyet dag1hm1

~CINSIYET
KADIN

ERKEK

N

X

ss

70

62.41

4.61

30

64.30

t

p

2.679

0.105

3.19

Tablodaki dag1llma gore ogretmenlerin 70'i kadm, 30'u erkektir.
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Tablo 3: Ogretmenlerin hizmet suresl
Hizmet suresi

F

%

5 yrldan az

18

18

6-10 y1I

18

11-15yll

20

20

16-20 y1I

33

33

20 y1I uzeri

11

11

-'

18

Ogretmenlerin hizmet surelerine baktiqmuzda 18 ki~i 5 yrldan az, 18
.kis] 6-10 y1I, 20 ki~i 11-15 y1I, 33 ki~i 16-20 yll, 11 ki~i 20 y1I

uzerl oldugu

qorulrnustur,

Tablo 4: Ogretm~nlerin egitim durumu

EGITIM DURUMU

N

X
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VarK.

Kt

5d

KO

AKADEMI

79

63.20

4-21

G.ARASI

48.378

3

16.12

ON LI SANS

3

64.33

3.51

c.lc:

1789.582

96

18.64

LISANS

11

62.45

4.32

TOP LAM

1837.960

99

0

YUKSEKLISANS-DOKTORA

7

60.71

5.67

F

0.865

Ogretmenlerin
lisans proqrarru,

egitim durumuna baktrqrrruzda, 79'u akademi, 3'u on

11 'i lisans proqrarru,

proqrammdan mezun olduqu gorulmu~tur.

7'si ise yuksek

lisans - doktora

p :

0.462
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Tablo 5: Ogretmenlerin hizmetic;i kurslara katrhm durumu

CiNSiYET
EVET KATILDIM
HAYIR KATILMADIM

N

X

ss

78

62.66

4.51

22

64.09

t

p

1.805

0.182

3.35

MOzik ogretmenlerinin 78'inin hizrnetici kurslara kat1ld191, 22'sinin ise
katrlmadrq: gorOlmO~tor.

2.Grup ile ilgili Bulgu ve Yorumlar
Tablo 6: Muzik ogretmenlerinin goruflerine gore; ilkokullardaki
muzik egitiminde coklu zeka _kuram1 uygulamalarma yonelik yonetici
tutumlarmm "K1smen"arahgmda alqrlanan maddeler ve yuzde degerler
Mad.

-

X

No
M6

llkokul cocuklanrun <;oklu Zeka alanlanru belirlemeye yonelik
olcrne araclanrun azllg1 dikkati cekrnektedir. Bu anlamda
muzik egitiminde coklu zeka alanlanru belirlemeyi amaclayan
envanter geli~tirmeye yonelik cahsrnalar desteklemektedirler.

2,62

%

52.40
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M7

<;oklu Zeka Teorisini uygulamak icin strufm fiziki kosullanru
dOzenleme konusunda caba gostermektedirler.

M12

Uygulanan rnuzik egitimi programlarmda cocuqun baskm
olmayan zeka alanlanna gore uyarlamalar yaprlmasrru

2,69

53.80

2,73

·54.60

2,75

55.00

2,77

55.40

desteklemektedirler.

M13

M16

MOzik derslerinin planlanrnast ve planll yOrOtolmesinin
ogretmenler tarafmdan zorunluluktan 90k bir gereklilik olarak
gorOlmesini saqlamaktadrrlar.

MOzik derslerine ait coklu zeka planlarinm (diger derslerden
farkh olacag: icin) mOziksel ritmik alanrn geni~ tutularak farkh
bir mOzik dersi plan formatmrn geli~tirilmesini
onemsemektedirler.

M10

MOzik ogretmenlerinin hazirladrq: ders planlannda;
cocuklarin yaratrcrhklanru ortaya koyma, arastrrma,
dusunme, kesfetme becerilerini destekleyici faaliyetlere yer
vermelerini tesvik etmektedirler .

2,78

55.60
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M20

M11

Coklu Zeka kuramma dayall rnuzik egitimi modeli
uyqularnalan oncesinde okul yonetirni.aile.uyqulayacak
ogretmen ve ogrencinin konu hakkmda bilgilendirilerek
egitilmesi ve ortak kararlarahnrnasma onern
qostermektedlrler.

2,79

55.80

Uygulanan muzik egitimi proqrarnlannda cocuqun baskm
olan zeka alanlanna gore uyarlamalar yaprlmasiru
desteklemekted irler.

2,80

56.00

Siruf rnevcutlanrun kurarru uygulay'abilecek sayida en fazla
25 olmast ve daha kalabalrk strnflann olmamasma ozen
gostermektedirler.

2,84

56.80
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M23

<;oklu Zeka kuramma dayah mOzik egitiminde belirlenen
hedeflere ulasilmast.proqramm geregi gibi uygulanabilmesi
ve derslerde uygulamah etkinliklere istenen olcude yer
verilebilmesi cin ders saatlerinin artmlmasrru
desteklemekted irler.

,

Tabla

6'da

ogretmenlerinin
kurarm

gorOldOgO

Ozere 23

maddeden,

22

57.60

2,88

madde

mOzik

gorO~lerine gore; ilkokullardaki mOzik egitiminde coklu zeka

uygulamalanna

yonelik

yonetici

tutumlan

"Kismen"

aralrqrnda

alqrlanrrustrr.

Grafik 1
Muzik Ogretmenlerinin Goru!}lerine Gore; ilkokullardaki Muzik
Egitiminde Coklu Zeka Kurarru Uygulamalarma Yonellk Yonetlcl
Tutumlarmm'Kremen" Arahgmda Alg1lanan Maddelere ili!}kin Yuzdeler
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Tablo 7: Muzik ogretmenlerinin goru~lerine gore; ilkokullardaki
rnuzlk egitiminde c;oklu zeka kurarru uygulamalarma yonelik yonetici
tutumlarmm "Az"arahgmda alg1lanan maddeler ve yuzde degerler
Mad.
No

X

M2

M5

Programlar hazrrlarurken cocuklann Coklu Zeka
Kurarmnda belirtilen tom zeka alanlanrnn
geli§tirilmesine yonelik etkinliklere yer
verilmesine onern vermektedirler.

%

2.37

47.40

2,57

51.40

Tablo ?'de de gorOldOgO uzere 23 maddeden, 1 madde MOzik
ogretmenlerinin gorO§lerine gore; ilkokullardaki rnuzik egitiminde coklu zeka
kurarru uygulamalanna yonelik yonetici tutumlan "Az'' arahqmda alqrlanrmstrr. -

1. MADDE : Coklu Zeka Kurami uygulamalarmda gerc;ekle~tirilen
cahsmatar ile Klasik Yontemle i~lene·nrnuzlk derslerinin farkh oldugunu
du~Onmektedirler.

Bu maddenin anlarnhhq: 2.86 _ olarak bulunmustur.Yuzde olarak
ifadesi ise 57.2'dir. Coklu Zeka Kurarm uygulamalannda ger9ekle§tirilen
cahsrnalar ile Klasik Yonternle islenen mOzik derslerinin farkh olduqunu
dusunrnelerl
alqrlanmrstrr,

ogretmenlerce

kismen

yogunlugunda

gerekli

olarak
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Grafik-2

1,0°/o
TAMAMEN

45,0%

KISMEN

Coklu Zeka Kurarm uygulamalannda qerceklestirilen calrsmalar ile
Klasik Yontemle islenen rnuzik derslerinin farkh olmasmdan dolayt kurarrun
i91eyi9i ile ilgili bilgili olmak onemlldir.

2. MADDE : Egitim kurumlarmda cocuklarm ilgi ve yeteneklerini
kesfetrnelerlne yardrrn edecek smtf ortamlan olusturutmasma onem
gostermektedirler.
Bu maddenin anlarnlrlrq: 2.37olarak bulunrnustur.Yuzde olarak
ifadesi 47.40'd1r. Egitim kurumlannda cocuklann ilgi ve yeteneklerini
kesfetmelerine yardim

edecek

srruf ortamlan

olusturulrnasma onern

gostermeleri ogretmenlerce az yogunlugunda gerekli olarak alqrlanrrustrr,
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Grafik-3

10,0%
BUYUK

OLCUDE

30,0%
KISME

r

Sekiz

farkh

ogrenme

yolunu

srruflanrruzda

kulland191m1zda yasarrun daha ilk yrllarrnda ogrencilerimize
geli~tirebilecekleri

verimli

ogrenme

ogrenme oraruru da maksimuma

ortamlan

olustururken

etkin

olarak

tom zekalan
struflanrruzdaki

cikarma yolunda onemli bir adrm atrrus

o\uruz.
Farklr ogrenme yollannrn sunulduqu,

zevkli ve heyecanli ogren~e

deneyimlerinin olustuqu ortamlar, ogrenciler icln kuskusuz egitim ve ogretim
icin en verimli geli~im ortamlandrr. <;oklu Zeka Teorisinin egitim ve ogretimde
kullanrmr ile klsllerarast bireysel farkhliklara deger verilir ve bu farklrlrklann
geli~imi lcin ortamlar olusturulur (Yavuz, 2001).

3. MADDE: Ogretmenlerin Coklu Zeka Teorisini tarutrm amach
hizmet ici egitim cahsmalanrn ve duzenlenen seminerleri, konferanslan,
panelleri desteklemektedirler.
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Bu maddenin anlamlllrgr 2.71 olarak bulunmustur.Yuzde olarak
ifadesi %54.20'dir. Ogretmenlerin Coklu Zeka Teorisini tarutrrn arnach hizmet
i9i egitim cahsrnalarrru ve duzenlenen seminerleri, konferanslan, panelleri
desteklemeleri ogretmenlerce kisrnen yogunlukta gerekli olarak alqrlanrmstrr,
Grafik-4
\
11,0%
BUYUK

2,0%
TAMAMEN
OLCUDE

3,0%
HIC

Ogretmenler kuramrn ilk uygulandrgr yrl tedirgin olrnuslar, zaman
problemi, farkh uygulama teknikleri gibi sorunlar yasarruslardrr. Ancak hizmet
igi egitimlerle bu farklrlrk giderek azalrnrs, fikirler zenqinlesrnistir. Teorinin
yayqmlasrnasmda ogretmenlerin birbirlerini model alrnasrrun etkisi olduqu
gozlenmi~tir (Akt. A91kgoz,2003).

4. MADDE: Ailelerin Coklu Zeka Teorisini tammalarma yonelik
duzenlenen seminerleri, konferanslan, panelleri desteklemektedirler.
Bu maddenin anlarnhhqt 2.79 olarak bulunrnustur, Yuzde olarak
ifadesi %55.80'dir. Ailelerin Coklu Zeka Teorisini tarumalanna · yonelik
duzenlenen

seminerleri,

konferanslan,

panelleri

ogretmenlerce kismen yogunlukta gerekli olarak alqilanrrusttr.

desteklemeleri
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Grafik-5
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2,0%
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Coklu Zeka Teorisini tarurnalanna yonelik aileler icin seminerler,
konferanslar, paneller dOzenlemek kurarrun daha etkili uygulanabilmesi
acismdan bOyOk onern tasrmaktadrr.

5. MADDE: Programlar hazrrlarurken c;ocuklarm Coklu Zeka
Kurammda belirtilen tum · zeka alanlarmm geli~tirilmesine yonelik
etkinliklere yer verilmesine onem vermektedirler.
Bu maddenin anlamlll191 2.57 olarak bulunrnustur.Yuzde olarak
ifadesi ise %51.40'd1r. Programlar hazirlarurken

cocuklann <;oklu Zeka

Kurammda belirtilen tom zeka alanlanrun geli~tirilmesine yonelik etkinliklere
yer verilmesine onern vermeleri ogretmenlerce krsrnen yogunlukta qerekli,
olarak alqrlanrrustrr,
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Grafik-6

Coklu Zeka Kurammda belirtilen tom zeka alanlarma yonelik koseler
olusturulrnah ya da ogrencilerin var olan tom zekalanna olanaklar sunabilen
ortamlann yaratrldiqrndan emin olunmalidrr. (Akt. Demircioqlu ve GOneysu,
2000: 49-50).

6. MADDE: <;ocuklarm Coklu Zeka alanlanru belirlemeye yonelik
·ol~me araclanrnn azhg1 dikkati cekmektedlr, Bu anlamda muzlk .
egitiminde coklu zeka alanlanru belirlemeyi arnaclayan envanter
geli,tirmeye yonelik cahsmalar desteklemektedirler.
Bu maddenin anlamlll191 2.62 olarak bulunrnustur.Yuzde olarak
ifadesi ise %52.40'dir. Coklu Zeka alanlanru belirlemeye yonelik olcrne
araclanrun azl191 dikkati cekmektedir.Muzlk egitimind~ coklu zeka alanlanru
belirlemeyi

arnaclayan

envanter

geli~tirmeye

yonelik

cahsrnalar

desteklemeleri ogretmenlerce krsrnen yogunlukta gerekli olarak alqrlanrrustrr.
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Grafik-7
3,0o/o

TAMAMEN

Zekanm tamrnlanmast konusu uzun yrllar egitimcilerin Ozerinde
durduqu bir konu olrnustur. Zeka ile ilgili olarak bazi egitimciler kendilerinin
hazrrladrklan bir takrrn sorulardan olusan testleri

uygulayarak, zeka

olcurnlerinde bu testleri baz alrrus ve zekayi "bu testlerin ol9togu nitelikler"
olarak tarurnlarrustrr. Bazilan ise "bireyin ogrenme gucu" olarak tarumlarrustrr
(Saban 2005).

7. MADDE: Coklu Zeka Teorisini uygulamak lcln srrufm fiziki
kosullanru duzenleme konusunda caba gostermektedirler.

Bu maddenin anlamlll191 2.69 olarak bulunmustur.Yuzde olarak
ifadesi %53.Bb'dir. Coklu Zeka Teorisini uygulamak icln strufm fiziki
kosullanru duzenleme konusunda caba gostermeleri ogretmenlerce az
yogunlukta gerekli olarak alqtlanrmstrr.

71

Grafik-8
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43,0%
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Bireysel farklihklardan biri olan coklu zeka, kislsel farkhhklann
geli9tirilmesini saglar. Coklu zeka kurarrurun egitim ve ogretimde kullarurru ile
kisiler arasi bireysel farklrhklara deger verilir ve bu farkhliklarm qelisiml icln
ortamlar olusturulur (Yrlrnaz, 2003).

8. MADDE: Coklu Zeka Kuram, ile ilgili ogretmenlere yard1mc1
olabilecek

ogretmen

el

kitaplarmm

temini

lcln

giri~imde

bulunmaktadrrlar,
Bu maddenin anlamlll1g1 2.57 olarak bulunrnustur. Yuzde olarak
ifadesi %51.40'dir. <;oklu Zeka Kuram, ile ilgili ogretmenlere yardrrnct
olabilecek ogretmen el kltaplanrun temini icln giri9imde
ogretmenlerce az yogunlukta gerekli olarak alqrlanrrustrr,

bulunmalan
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Grafik-9

1,0%

TAMAMEN

Coklu Zeka Kurammm etkili ve verimli uygulanabilmesi icin ve
uygulayan ogretmenlere yardrrnct olabilmesi acismdan 'Ogretmen el
kitaplan' onernlidir,

9. MADDE: Ailelerin, cocuklarmm farkh zeka alanlanru tarurna ve
coklu zeka alanlarmm geli,imini desteklemeleri 1cm
muzlk
ogretmenleriyle i,birligi lclnde coklu zeka alanlanru bellrlemeye yonelik
cahsmalenna katki koymaktadrrlar.

Bu maddenin anlaml1llg1 2.78 olarak bulunrnustur.

Yuzde olarak

ifadesi %55.6b'dir. Ailelerin, cocuklanrun farkll zeka alanlanru tarurna ve
coklu zeka alanlarirun geli~imini desteklemeleri icln rnuzik ogretmenleriyle
i~birligi iclnde coklu zeka alanlanru belirlemeye yonelik cahsmalanna katki
koymalan ogretmenlerce az yogunlukta gerekli olarak alqrlanrrustrr.
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Osborne,

(1992)

yaprrus

oldugu

cansrnasmda

Coklu

Zeka
\

Kurammda olcrne araclanrun degerlendirmi~ ve Gardner'in Coklu Zeka
Yeteneklerinin ya benzersiz, yada kag1t ve kalem yardirru ile dogrudan
dcqruya olcerneyeceqimlz bir unsur oldugu sonucuna varrmstrrjl S].

"Coklu

zeka

kurarru,

srruf

cevresmm

butun

ogrencilerin

ihtiyaclanru karsrlarnak icln yeniden yaprlandmlmasi gerektigini ileri surer.
Bu

acidan bak1ld1gmda ogretmenlerin ogrenme sureclnl etkileyen ekolojik

faktorleri kolayllkla analiz

edebilecekleri

bir

sablon

sunar.

Srruftaki

ekolojik cevrenin . yaprsrru analiz etmek i9in sekiz zeka alarunda sorular
sorulur" (Armstrong, 2000).
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1 O. MAD DE: Muzik ogretmenlerinin

haz1rlad191 ders planlarmda;

cocuklann yarat1c1hklarm1 ortaya koyma, arasttrma, dusunme, kesfetma
becerilerini destekleyici faaliyetlere yer vermelerini tesvlk etmektedirler.

Bu maddenin anlamhhq: 2.78 olarak bulunmustur. Yuzde olarak
ifadesi %55.60'drr. Muzlk ogretmenlerinin haztrladiq: ders planlannda;
cocuklann yaratrcrlrklanru ortaya koyma, arastrrma, dusunrne, kesfetrne
becerilerini

destekleyici

faaliyetlere

yer

vermelerini

tesvik

etmeleri

ogretmenlerce az yogunlukta gerekli olarak alqrlanrrustrr.

Grafik-11
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Gardner, coklu zekarun egitim programlan ve ogretim yontemlerinin,
ogrencilerin zeka

bilesirnlerine uygun oldugu birey merkezli okullar

onermektedir. Egitimse_l duzenlernelerin ogrenciler merkez alrnarak yaprlrnas:
gerekmektedir.
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Egitimde kullarulan aktif yonternlerle ogrenciler sistemli qozfernlerle,
ne?, nas1I?, nicin? gibi sorular yoluyla arasnrrnaya, kendini ifade etmeye,
(-

iletisim kurmaya, urun ortaya koymaya yonlendirilirler (Dernircioqlu ve
Guneysu 2000, On A91kgoz2004).
11. MADDE: Uygulanan mi.izik egitimi programlarmda ~ocugun
baskm olan zeka alanlarma
gore uyarlamalar yap1lmasm1
desteklemekted i rler.
Bu maddenin anlarnhhq: 2.80 olarak bulunrnustur, Yuzde olarak
ifadesi %56'd1r. Uygulanan muzik egitimi programlarmda cocuqun baskm
olan

zeka

alanlanna

gore

uyarlamalar

yaprlrnasiru

desteklemeleri

ogretmenlerce kismen yogunlukta gerekli olarak alqrlanrrustrr.

Grafik-12
2,0%
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Ogretmenler daha onceki planlarma gore daha fazla zekayi
kapsayan planlar haztrlarnaktadtrlar. Ogretmenlerin, her bir ogrencinin zeka
profiline dayanarak etkinlik duzenlediq: gorulmu~tur.
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Baskin clan

zekalara gore yapilan

ogrencinin basanh olrnasrna katkida

planlamanm, daha fazla

bulunduqu

qorulrnustur (Obuz,

2001: 57).

12. MADDE: Uygulanan muzlk egitimi programlarmda c;ocugun
baskm olmayan zeka alanlarma gore uyarlamalar yap1lmasm1
desteklemektedirler.
Bu maddenin anlaml1llg1 2.73 olarak bulunrnustur. Yuzde olarak
ifadesi %54.60'd1r. Uygulanan rnuzik egitimi programlarmda cocuqun baskrn
olmayan zeka alanlanna gore uyarlamalar yaprlmasuu desteklemeleri
ogretmenlerce krsrnen yogunlukta anlamll olarak alqrlanrrustrr.

Grafik-13
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"Ekolojik

faktorlere

cevresine uyarlanmasi
konusudur.
'

ek

olarak,

coklu

zeka - teorisinin

siruf

noktasrnda daha spesifik uygulamalar da soz
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Bu uygulamalar srruftakl ogrenme alarurun belli zeka alanlariru
yansrtacak
yeniden

sekilde yeniden organize edilmesini ongori.ir. S1n1f alarurun

yapuendmtarak

smifta her zeka alanr

i9in belli bir etkinlik

merkezinin olusturulrnasr, ogrencilerin her zeka alaruru kullanarak daha 90k
kesfetrnelertnl saqlarnak i9in

pek 90k onemll ftrsatlar yaratrr" (Saban,

2002:75-81).
13. MADDE:
Muzik derslerinin
planlanmas, ve
planh
yurutulmesinin ogretmenler tarafmdan zorunluluktan eek bir gereklilik
olarak gorulmesini saglamaktad,rlar.
Bu maddenin anlaml11'191 2.75 olarak bulunrnustur, Yi.izde olarak
ifadesi %55.00'dir. Muzik derslerinin planlanmasi ve planh yi.iri.itolmesinin
ogretmenler tarafrndan zorunluluktan 90k bir gereklilik olarak gori.ilmesini
saqlarnalan ogretmenlerce krsrnen yogunlukta gerekli olarak alqrlanrmstu.
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<;ocuklann bilgiyi bir durumdan digerine nasrl transfer edeceklerini
bilmelerinin zor olduqunu vurgulayan Gardner, bilgiyi cocuklann gUnlUk
hayatlanna, kendi yasarn tarzlanna aktarmalan i9in, baskrn clan zekalanyla
zayif zekalan arasinda bag kurulmastrun onun transferini kolaylastrracaqrm
ve egitimcilerin bunu ancak <;oklu Zeka Kurammdan gerektigi kadar
yararlanarak yapacaklanm belirtmlstlr (Oklan Elibol 2000).
14. MADDE: Uzman ogretmenlerin okullarda muzlk derslerinde
calrsmalar yapmalan ve projeler Oretmeleri, darusrnanhk rolu Ostlenerek
uygulamalar srrasmda gercekle,ebilecek aksakhk ve hatalar konusunda
ogretmenlere yardimcr olmalanru desteklemektedirler.
'

Bu maddenin anlaml1llg1 2.74 olarak bulunmustur, Yuzde olarak
ifadesi %54.SO'dir. Kurama dayah muzik egitimi veren uzman ogretmenlerin
belirli oonemlerde okullarda calrsrnalar yapmalan ve projeler Uretmeleri,
darusmanhk
rolu Ustlenerek uygulamalar suasmda gerc;eklel?ebilecek
aksakllk ve hatalar konusunda muzlk ogretmenlerine yardimcr olmalanru
desteklemeleri ogretmenlerce kismen yogunlukta gerekli olarak alg1lanm1l?t1r.
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Uzman

ogretmenlerin

okullarda

muzik

derslerinde

.

cahsma'ar
\

yapmalan ve projeler uretmeleri, darusmanlik rolu ustlenerek uygulamalar
srrasinda gerc;ekle~ebilecekaksakhk ve hatalar konusunda kurarm uygulayan

ogretmenlere yardrmci olmalan onemlidir.

15. MADDE: Muzik ogretim planlarmm her ogretmenin bizzat
kendisi tarafmdan ozgun bir biclrnde hazrrlanmasma onem
vermektedirler.
Bu maddenin anlaml1llg1 2. 76 olarak bulunmustur,

Yuzde olarak

ifadesi %55.20'dir. Muzik ogretim planlanrun her ogretmenin bizzat kendisi
tarafrndan ozqun bir bicirnde haztrlanrnasma onern vermeleri ogretmenler
tarafrndan az yogunlukta gerekli olarak alqrlanrrustrr.
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Ogretmenin coklu zekaya dayah bir · egitimde derse katkida
bulunacaqirn dO~OndOgO problemleri ve ders i9i calrsmalan iyi duzenlernesl
ve planlarnayt kendisinin yapmas, gerekir. Ogretmenler ogrencilerinin kendi
dOnyalanndaki bilgileri

iyi

anlarnalanru

istiyorsa,

kendi

problemlerini

yaratmalanru tesvik etmelidir (Koroglu ve Yesildere 2004).
16. MADDE: Muzik derslerine ait coklu zeka planlanrnn (diger
derslerden farkh olacag1 leln) rnuzlksel ritmik alanm genii tutularak
farkh bir muzlk dersi plan formatmm gelittirilmesini onemsemektedirler.
Bu maddenin anlamlll1g1 2. 77 olarak bulunrnustur. Yuzde olarak
ifadesi %55.40'drr. MOzik derslerine ait coklu zeka planlarinm (diger
derslerden farkh olacaq: icin) mOziksel ritmik alarun geni~ tutularak farkh bir
muzik dersi plan forrnatmm geli~tirilmesini onemsemelert
tarafmdan kisrnen yogunlukta gerekli olarak alqilanrrustrr.
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ogretmenler
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<;oklu Zeka Kurammm bir teoriden ate cocuklarm nasil ogrendiklerini
ve ogretmenlerin

nasrl ogretebileceklerini

yaklasrrnla egitim plan, programlan

gosteren bir egitim felsefesidir. Bu

zenqinlestirilebllir

ve egitim durumlan

/

cuzenlenebillr (Temur 2001 ).

17. MADDE: Sm1flarm fiziki yap1larmm, dizaynlarmm, teknik
donammlarmm, materyal geliitirme birimlerinin, yeterli enstruman, cd,
teyp, v.b. araclann kurarm uygulayabilmek lcln var olmasi konusunda
caba gostermektedirler.
Bu maddenin anlarnhlrq: 2.68 olarak bulunrnustur, Yuzde olarak
ifadesi %53.60'd1r. Yaratrci dusunmenin zengin ortarnh kosullar barmdrran
srruflara ihtiyac, olduqundan yola cikarak srruflann fiziki yapilanrun,
dizaynlarmm, teknik donarumlanrnn, materyal qelistlrme birimlerinin, yeterli
enstrurnan, cd, teyp, v.b. araclann kurarru uygulayabilmek icln var olrnast
konusunda caba gostermeleri ogretmenlerce az yogunlukta gerekli olarak
alqrlanrrustrr.
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Coklu Zeka Kuram, programlarda yaprlan degi9ikliklerin yarustra,
fiziki donanrmlarda da degi9iklikler yaprlmadrq: taktirde uygulamalar etkin
olamamaktadrr (Gurbuz ve <;atlroglu 2004).

18. MADDE: Sm1f mevcutlarmm kurarm uygulayabilecek sayida
en fazla 25 olmaei ve daha kalabahk sm1flarm olmamasma ozen
gostermektedirler.
Bu maddenin anlamlrl1g1 2.84 olarak bulunrnustur. Yuzde olarak
ifadesi .%56.80'dir. Siruf rnevcutlanrun kurarru uygulayabilecek sayrda en
fazla 25 olmast ve daha kalabalrk smrflann olmamasrna ozen gostermeleri
ogretnienlerce az yogunlukta gerekli olarak alqrlanrrustrr.

Grafik-19
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<;oklu Zeka Kuramrna gore geli9tirilen materyaller her ogrenciye hitap
ederek

etkinliklere

katrlrrm saglarken

srruf

mevcutlarrnrn

kalabalik

olmarnasrru gerektirir. Uygulamada Milli Egitim Bakanhqr'run rnufredat
programrnda ongordugu surenin az gelmesine , daha verimli uygulamalarrn
yaprlabilmesi lcin ek sureye

ihtiyac

duyulmasrna

neden olrnaktadrr.
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Ayrrca kurarrun teorik alt yaprsi,

kullarurn yonergeleri

ile birlikte gerekli

materyaller ve materyal odalanrun saglanmas1n1 gerekli krtrnaktadrr (GOrbOz
ve <;atlloglu 2004).

19. MADDE: Muzik ders kitaplarmm konulara gore etkinlik odakh
olusturulrnas:

ve her duzeyde bu etkinliklerin farkhlastrrrlrnas],

ders

kitaplarmm; ogretmen kltabr, ogenci kltabr, etkinlik ve cahsma kag1tlar1
ornek kltaplan ve materyal setleri olarak dort ayn grupta tasarlanmasi
rn desteklemektedirler.
Bu maddenin

anlaml!l191 2.78 olarak bulunmustur,

ifadesi %55.60'dir. Ders kltaplanmn: ogretmen

Yuzde olarak

kitab1, ogenci kitabi, etkinlik

ve cahsrna kag1tlarr ornek kitaplarr ve materyal setleri olarak dort ayn grupta
tasarlanmasrrn

deste_klemeleri ogretmenlerce

olarak alqrlanrmstir.
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Muzik ders kitaplartrun konulara gore etkinlik odakh olusturulmasi ve
her duzeyde bu etkinliklerin farkhlastmlmasr, ders kitaplanrun: ogretmen
kitabr, ogenci kitabi, etkinlik ve calrsma kag1tlan ornek kitaplan ve materyal
setleri olarak

tasarlanmasi kurarmn

etkili olarak uygulanabilmesi i9in

onemlldir.

20. MADDE: Coklu Zeka kuramma dayah mi.izik egitimi modeli
uygulamalari -onceslnde okul yonetimi,aile,uygulayacak ogretmen ve
ogrencinin konu hakkmda bilgilendirilerek egitilmesi ve ortak kararlar
almmasma onem gostermektedirler.
Bu maddenin anlaml1llg1 2.79 olarak bulunrnustur. Yuzde olarak
ifadesi %55.BO'dir. <;oklu Zeka kurarruna dayall rnuzik egitimi modeli
uygulamalan

onceslnde

okul

yonetimi,aile,uygulayacak

ogretmen

ve

ogrencinin konu hakkmda bilgilendirilere,k egitilmesi ve ortak kararlar
ahnrnasma onern gostermeleri ogretmenlerce krsmen yogunlukta gerekli
olarak alqrlanmrstrr,
Grafik-21
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Ogretmen ve yoneticller de zeka alanlanrun birlikte. 9al1~t191 Coklu
Zeka Kuramma dayall ogretim ile ogrenmeye iliskin olumlu bir ortamm
saglanmasm1, ogretim

icin

ogretim

stratejilerinin

geni~letilmesini ve -

geli~tirilmesini, farkll ogretme/ogrenme yaklasimlannm uygulanabilirligini
artrrrnayr, ogretmen veli i~birligini artrrmayr, okul kararlarmm kapsarrurun
artmasrrn ve profesyonellik duygu_sunun yenilenmesini saglar.
Bu, <;oklu Zeka Kuraminm egitime en onemli katkrsi olarak
nitelendirilebilecek, ogretmenlerin geleneksel ogretim yonternlerinin otesinde
stratejiler geli~tirmelerine yardrmct olrnaktadrr. <;oklu zeka srrufinda ogretmen
devarnh yonternini degi~tirerek, zeka alanlanru ortaklasa kullanarak yaratrci
yollar bulur (Armstrong 2000, Demircloqlu ve Guneysu 2000, Kacar 2004).

21. MADDE: Ogrencilerin rnuzlk derslerinde kendilerini daha iyi
ifade

etmelerini

saglamak

konusunda

ders

kitaplarmm

gozden

ge~irilerek programda belirtilen blllssel hedeflerin yam srra devinlsael
ve

duyusaal

hedefler

dogrultusunda

da

hazrrlanmasrna

destek

vermektedirler.

Bu maddenin anlamhhq: 2.82 olarak bulunmustur. Yuzde olarak
ifadesi-%56.40'd1r.Muzik egitiminde ogrenme ogretme etkinliklerindeki ag,rllk
ogretmenden ogrenciye dogru

kaydmlarak,

ders

kitaplanrun gozden

gei;irilerek programda belirtilen bllissel hedeflerin yam srra devinissel ve
duyussal hedefler dogrultusunda da hazirlanmasma destek vermeleri
ogretmenlerce az yogunlukta gerekli olarak alg1lanm1~t1r.
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ogrencilerin

bireysel

ogrenmenin
bitlssel

farklllrklarrna

deqer

daha

guvenilir

sekilde

davraruslar

yanmda

devinissel,

duyussal davraruslar kazandrrmayr, problem cozrne yetenekleri ve akademik
basanlanrun

ve kendine guven duygusunun artmastru, tum ogrencilerin esit

ogrenme irnkaruna sahip olmasrru, ogrenme farkhhklanrun anlaerlrnasrru ve
egitim proqrarrurun bir parcasi olarak kisise' ve sosyal geli§i,imi saglayarak
ogrencilere yararlar saglamaktad1r (Kacar 2004).

22. MADDE: Okullardaki teknolojik alt yap, - muzlk egitiminin
gereklerine

gore

olusturulmas:

ve

ogretmenlerin

bu

konuda

bilgilendirilmeleri hususuna onem vermektedirler.
Bu maddenin

anlamlll1g1 2.90 olarak bulunrnustur.

Yuzde

olarak

ifadesi %58.00'dir. Okullardaki teknolojik alt yap, rnuzik egitiminin gereklerine
gore olusturulmast
onern

vermeleri

alqrlanrrustrr,

ve ogretmenlerin
ogretmenlerce

bu konuda bilgilendirilmeleri
krsrnen

yogunlukta

hususuna

gerekli

olarak
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<;oklu Zeka Kurarrurun teorik alt yaprsr, kullarum yonergeleri ile
birlikte gerekli materyaller ve materyal odalanrun saqlanrnasrm gerekli
k1lmaktad1r(Gurbuzve <;atl1oglu 2004).
/

23. MADDE: Coklu Zeka kuramrna dayah muzlk egitiminde
belirlenen hedeflere ulasrlmasr.proqramm geregi gibi uygulanabilmesi
ve derslerde uygulamah etkinliklere istenen olcude yer verilebilmesi cln
ders saatlerinin artrnlmasrm desteklemektedirler.
Bu maddenin anlarnhhq: 2.88 olarak bulunmustur, Yuzde olarak
ifadesi %57.60'd1r. <;oklu Zeka kurarruna dayall rnuzik egitiminde belirlenen
hedeflere ulasrlrnasr.proqrarmn geregi gibi uygulanabilmesi ve derslerde
uyqularnah etkinliklere istenen olcude yer verilebilmesi cln ders saatlerinin
artmlmasrrn desteklemeleri ogretmenlerce kisrnen yogunlukta gerekli olarak
alqilanrrustrr.
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Grafik-24
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Coklu Zeka Kuramrna gore geli~tirilen materyaller her ogrenciye hitap
ederek etkinliklere katilrrru saglarken, bu olumluluk uygulamada Milli Egitim
Bakanhqi'mn mufredat prograq,rnda ongordugu surenin az gelmesine , daha
verimli uygulamalann yaprlabilrnesi icin ek
neden olmaktad1r(Gurbuzve<;at11oglu
2004).

sureye ihtiyac duyulmasrna
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BOLOM 5

Sonu~ ve Oneriler
Bu bolurnde cahsmarun sonuclan ve oneriler yer almaktadrr.

j

Sonu~
I.Grup bulgulara bak1ld1g1 zaman;
ilkokullarda gorev yapan mOzik ogretmenlerinin %70'inin kadrn,
%30'unun erkek oldugu gorOlmektedir.
llkokullarda gorev yapan mOzik ogretmenlerinin
Koleji

(Ogretmen

kalanlann

Akademisi),

%3'0n0n

%79'unun Ogr~tmen

onlisans, % ?'sin in

(%11) yOksek lisans program Ianni tarnarnlarrus

lisans,

geriye

oldugu tespit

edllrnistir.

11.Grup bulgulann sonuclarma bak1ld1g1 zaman;

Okul yoneticileri;
•
ile Klasik

Coklu Zeka Kurarm uygulamalannda
Yontemle

dusunmektedlrlsr.

islenen

mOzik derslerinin

gerc;ekle~tirilen cahsmalar
kismen

farkll

oldugunu
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•

Egitim

kurumlannda

cocuklarin

ilgi

ve

yeteneklerini

kesfetrnelerine yardrrn edecek srruf ortamlan olusturulrnasma az onem
gostermektedirler.
•

Ogretmenlerin <;oklu Zeka Teorisini tarutrrn arnach hizmet ic;i

egitim calremalanru ve dOzenlenen seminerleri, konferanslan, panelleri
kisrnen deste"klemektedirler.

•

Ailelerin Coklu Zeka Teorisini tarurnalarina yonelik dOzenlenen

seminerleri, konferanslan, panelleri kisrnen desteklemektedirler.

•

Programlar hazrrlarurken cocuklarm Coklu Zeka Kurammda

belirtilen tom zeka alanlanrun geli~tirilmesine yonelik etkinliklere yer
verilmesine krsrnen onem vermektedirler.

•

llkokul cocuklanrun Coklu Zeka alanlarrru belirlemeye yonelik

olcrne araclarrrnn a_zllg1 dikkati cekrnektedir. Bu anlamda rnuzik egitiminde
coklu zeka alanlanrn belirlemeyi arnaclayan envanter geli~tirmeye yonelik
calrsmalan krsrnen desteklemektedirler.

•

Coklu Zeka Teorisini uygulamak icin srrufm fiziki kosullanru

dOzenleme konusunda az caba gostermektedirler.

•

<;oklu Zeka Kurarm ile ilgili ogretmenlere yardtmci olabilecek

ogretmen el kitaplanrun temini icin az giri~im yapmaktadrrter.

•

Ailelerin, cocuklanrun farkh zeka alanlanru taruma ve coklu

zeka alanlannm geli~imini desteklemeleri icin rnuzik ogretmenleriyle i~birligi
i9inde coklu zeka alanlanru belirlemeye yonelik cahsrnalanna az
koymaktadirlar.

katki
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•

MOzik ogretmenlerinin

yaratrctuklannr

ortaya

koyma,

haz1rlad1g1 ders planlarrnda; cocuklann

arastrrrna, dusunme,

destekleyici faaliyetlere yer vermelerini

•

kesfetrne becerilerini

az yogunlukta tesvik etmektedirler .

Uygulanan rnuzik egitimi programlarrnda

cocuqun baskm olan

zeka alanlarrna gore uyarlamalar yaprlmasim krsmen desteklemektedirler.

•
olmayan

Uygulanan
zeka

mOzik egitimi

alanlarrna

gore

programlarrnda

uyarlamalar

cocuqun

yaprlmastru.

baskrn
krsmen

desteklemektedirler.

•
ogretmenler

MOzik

derslerinin

tarafrndan

planlanmas,

zorunluluktan

ve

planh

90k bir gereklilik

yOrOtOlmesinin

olarak gorOlmesini

krsmen saqlamaktadirtar.

•
ogretmenlerin

Coklu

zeka

kurarruna

belirli donernlerde

dayah

okullarda

mOzik egitimi

veren

rnuzik derslerinde

uzman

cahsrnalar

yapmalarr ve projeler Oretmeleri, darusmanhk rolO Ostlenerek uygulama]ar
srrasrnda ger9ekle~ebilecek aksaklrk
'

ve hatalar

konusunda kurarru uygulayan

.

ogretmenlere yardrmct olrnalanru krsmen desteklemektedirler.

•

MOzik ogretim planlanrun her ogretmenin bizzat kendisi

tarafrndan ozgon bir bicirnde hazirlanmasma az onern vermektedlrler.

•

MOzik derslerine ait coklu zeka planlanrun (diger derslerden

farklr olacaq: icin) mOziksel ritmik alanrn geni~ tutularak farklr bir mOzik dersi
plan formatrrun geli~tirilmesini

krsmen onemsemektedirler.

92

•

Yaratrci dO~Onmeninzengin ortarnh kosutlar banndrran srruflara

ihtiyac1 oldugundan yola c;1karak srruflann fiziki yapilanrun, dizaynlarmrn
teknik donarurnlanmn, materyal geli~tirme birimlerinin, yeterli enstrOman, cd,
teyp, v.b. araclann kurarru uygulayabilmek ic;in var olmast konusunda az
caba gostermektedirler.

•

S1n1f mevcutlannm kurarru uygulayabilecek sayida en fazla 25

olmas: ve daha kalabahk srruflann olrnamasma az yogunlukta
gostermektedirler.

•

MOzik ders

olusturulmasi ve

kltaplanrun

konulara

gore

etkinlik

ozen

odakh

her dOzeyde -bu etkinliklerin farkl1la~tinlmas1, ders

kitaplarmm; ogretmen kltabi, ogenci kitabi, etkinlik ve cansma kag1tlan ornek
kitaplan ve materyal setleri olarak dart ayn grupta tasartanrnasr, hazrrlanacak
materyal orneklerinin ogretmenlerde bulunmasnu ve materyal orneklerinin
ogretmenlerde bulunmas: ve materyal geli~tirme birimlerinde geli~tirilmelerini
k1smendesteklemektedirler.

•

Coklu Zeka kuramma dayall mOzik egitimi modeli uygulamalan

onceslnds okul yonetimi,aile,uygulayacak ogretmen ve ogrencinin konu
hakkmda bilgilendirilerek egitilmesi ve ortak kararlar almmasma kisrnen
onern gostermektedirler.

•

MOzik egitiminde ogrenme ogretme etkinliklerindeki agirllk

ogretmenden ogrenciye dogru kaydinlarak, ogrencilerin mOzik derslerinde
kendilerini daha iyi ifade etmelerini saglamak konusunda ders kitaplanmn
gozden gec;irilerek programda belirtilen bilissel hedeflerin yarn srra dev'nisset
ve cuyussal hedefler
vermektedirler.

dogrultusunda

da

hazrrlanmasma az

destek

93

•

Okullardaki teknolojik alt yaprrnuzik egitiminin gereklerine gore

olusturulmasi ve ogretmenlerin bu konuda bilgilendirilmeleri hususuna
kismen onern vermektedirler.

•

Coklu Zeka kurarnma dayah muzlk egitiminde belirlenen

hedeflere ulasrlrnasr, proqrarrun geregi gibi uygulanabilmesi ve derslerde
uygulamall etkinliklere istenen olcude yer verilebilmesi cln ders saatlerinin
artmlmasrru krsrnen desteklemektedirler.

Oneriler

Bu arastrrrnarun sonucunda elde edilen bulgulara gore ilkokul rnuzlk
ogretiminde coklu zeka kuramlanna yonelik yonetici tuturnlanmn ne olrnast
gerektigi ile ilgili su onerilere ulasrlrrustrr.
•
olarak,

Coklu Zeka Kurarnimn muzik derslerindeki uygulamas1yla ilgili
kurarru tarutrci ogretmen krlavuz kltapciklan hazirlanmasr, muzik

ogretmenlerinin katilacaq: ve kurarrun rnuzik derslerindeki uygulamalanrn
ger9ekle~tirecekleri bir hizrnetlcl egitim proqrarm duzenlenrnesl, aynca
uygulama asarnasmda da rnuzik ogretmenlerinin belli uzmanlar denetiminde
kuram uygulamalan ile ilgili olarak seminerlerde

biraraya

gelmeleri

ve

yaptiklan uygulamalar ile ilgili destek almalan, yonlendirilmeleri ve diger
ogretmenlerle bilgi paylasnnmda bulunmalan saglanmal1d1r.

•

Coklu zeka kurarruna dayall rnuzik egitimi veren uzman

ogretmenlerin belirli donernlerde okullarda muzik derslerinde cahsmalar ·
yapmalan ve projeler uretmelerl, damsrnanhk rolu ustlenerek uygulamalar
srrasmda · ger9ekle~ebilecek aksakllk

ve

hatalar

konusunda kurarm

uygulayan ogretmenlere yardrmci olmalan icin giri~imde bulunrnahdrrtar.
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•

MOzik derslerine ait coklu zeka planlanmn (diger derslerden

farkll olacag1 lcin) mOziksel-ritmik alarun geni~ tutularak farkh bir rnuzik dersi
plan formatmm geli~tirilmesi saqlanmahdrr.

•

<;oklu zeka kuramma dayall mOzik egitimi modeli uygulamalan

onceslnde okul yonetiml, aile, uygulayacak ogretmen ve ogrencinin konu
hakkmda bilgilendirilerek egitilmesi ve ortak kararlar ahnmasi saganmalld1r.

•

Kuramm okulun bulunduqu bolqenln sartlanna ve ozelliklerine

gore ele almarak yeniden yaprlandmlmasi ve kurarm uygulayacak olan mOzik
ogretmeninin bulundugu bolqenln tom ozelliklerini bilerek kurarm uyqularnas,
icin gerekli destek verilrnebdir.

•

Yaratrci dusunmanin zengin ortamh kosullar barindrran srruflara

oldugundan yola cikarak kurarm uygulayacak okullarm;

ihtiyact

yapuanmn,

birimlerinin,

fiziki

srruf dizaynlannm, teknik donamrnlanrun, materyal geli~tirme
yeterli enstrOman, cd, dvd, teyp, vb

araclar

kurarru

uygulayabilmek icin saglanmal1d1r.

•

S1n1f mevcutlarmm kurarru uygulayabilecek sayrda en fazla 25

olmasi ve daha kalabank siruflann olmamasi (yaprlan aktivitelerin her ogrenci
ile caustlmasi ve saglfkl1 sonuc almabilmesi lcin) ozen gosterilmelidir.

•

MOzik ogretmeni yetistiren egitim kurumlannda ogretmenlere

coklu zekaya dayaf mOzik dersi lslerne metoduna yonetik egitim verilmesi
konusunda gerekli fikirler sunulmahdrr.
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•

Muzik

clusturulrnasi
kitaplannm;

ve

ders

kitaplannm

her -duzeyde

konulara

bu etkinliklerin

gore

etkinlik

odakn

ders

farkluastmlmasr,

ogretmen kitabr, ogrenci kitabr, etkinlik ve calrsrna kag1tlan

ornek kitaplan, mat_eryal setleri (oyunlar, ornek cahsrnalar, cd ve dvd'ler)
olarak dart ayn grupta - tasarlanrnasi hazrrlarutacak materyal orneklerlrrln
ogretmenlerde bulunmasi ve materyal geli~tirme birimlerinde geli~tirilmeleri
icin ilgili komisyona yapici katki konolrnauctr.

•

Muzlk egitimi veren - egitim kurumlan kurama dayah rnuzlk

egitimi modeli konusunun ders olarak ele ahnrnasi ve lcerik yonunden
geli~tirilmesine yonelik calrsmalar yaprlmasi. ve konu ile ilgili uzman
ogretmenler yetistirilrnas! i9in ilgili makamlara gerekli fikirler sunulrnahdrr.

•

Muzik egitiminde ogrenme ogretme etkinliklerindeki agirllk

ogretmenden ogrenciye doqru kaydinlarak, ogrencilerin rnuzik derslerinde
kendilerini daha iyi ifade etmelerini saglamak konusunda ders kitaplannm

.-

gozden ge9irilerek programda belirtilen bilissel hedeflerin yanr srra devinissel
ve duyussal hedefler dogrultusunda da haztrlanrnasma destek verilmelidir.

•

Muzik derslerine ait coklu zeka planlannm (diger derslerden

farkh olacaq: icin) rnuzlksel ritmik alanrn geni~ tutularak farkh bir muzik

dersi

plan formatmm geli~tirilmesine yeterli onem gosterilmelidir.

•

· Muzlk

derslerinin

planlanmast

ve

planh

yurutulrnesinln

tigretmenler tarafmdan zorunluluktan 90k bir gereklilik olarak gorulmesi
saqlanrnahdrr,

•

Muzik ogretmenlerinin hazirlad191 ders planlarmda; cocuklann

yaratrcrhklanm ortaya koyma, arastirma, dusunrne, kesfetme becerilerini
destekleyici faaliyetlere yer vermelerini tesvik etmelidirler.
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EKLER:
Ek:

1

M0ZiK OGRETiMiNDE "COKLU ZEKA KURAMI
UYGULAMALARINAYONELiK
YONETiCi TUTUMLARI" (OGRETMEN
GOR0$LERiNE GORE) iLE iLGiLi ANKET
I. BOLOM
Ki$iSEL

?

1. Cinsiyetiniz
Kadm ( )

BiLGiLER

Erkek ( )

2. Ogretmenlik meslegindeki hizmet surenlz ?
a. ( ) 5 yrldan az
b. ( ) 6-10 y1I
c. ( ) 11-15 y1I
d .. ( ) 16-20 y1I
e. ( )

20 y1l ve daha yukan

3. Egitim durumunuz ?
a. ( ) Ogretmen Koleji (Akademi)
b. ( ) On Lisans (lki y11l1k egitim enstitusu veya yuksek okulu)
c. ( ) Lisans (Dort y11l1k egitim fakultesi)
d. ( ) Yuksek Lisans veya Doktora
e. ( )

Diger (Varsa Lutfen belirtiniz)

.
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4. Mesleginizle ilgili ders planlan veya planlamaya yonelik
herhangi bir hizmet-ic;i egitim,kursuna katrldrruz mi?
a. ( ) Evet Katrldrrn
b. ( ) Hayrr Katrlmadrrn
c. ( ) Diger (Lutfen Belirtiniz)

.

II. BOLOM

OKUL YONETiCiLERI;
1. Coklu Zeka Kuram, uygulamalarmda qerceklestirilen cahsrnalar ile
Klasik Yonternle islenen muzik derslerinin farkll olduqunu dusunmektedirler,
Tamamen ( )

Buyuk Olcude ( )

Krsrnen ( )

Az ( )

Hi9 ( )

2. Egitim kururnlarmda cocuklarin ilgi ve yeteneklerini kesfetrnelerine
yardrrn edecek srruf ortamlan olusturulmasma onern gostermektedirler.
Tamamen ( )

Buyuk Olcude ( )

Krsrnen ( )

Az ( )

Hi9 ( )

3. Ogretmenlerin <;oklu Zeka Teorisini tarutrrn arnach hizmet i9i
egitim cahsmalanru ve duzenlenen seminerleri, konferanslan, panelleri
desteklemekted irler.
Tamamen ( )

Buyuk Olcude ( )

Krsrnen ( )

Az ( )

Hi9 ( )
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4. Ailelerin Coklu Zeka Teorisini tarurnalarina yonelik duzenlenen
seminerleri, konferanslan, panelleri desteklemektedirler.
Tamamen ( )

BOyOk Olcude ( )

Krsrnen ( )

5. Programlar hazirlarurken cocuklann
belirtilen tom zeka alanlannm geli~tirilmesine
verilmesine onern vermektedirler.
Tamamen ( )

BOyOk Olcude ( )

Az ( )

Hi9 ( )

<;oklu Zeka Kurammda
yoneltk etkinliklere yer

Krsrnen ( )

Az ( )

Hi9 ( )

6. ilkokul cocuklanrun
<;oklu Zeka alanlanru belirlemeye yonellk
olcme araclanrun azllg1 dikkati cekrnektedtr, Bu anlamda muzik egitiminde
coklu zeka alanlanm belirlemeyi arnaclayan envanter geli~tirmeye vonellk
calisrnalar desteklernektedirler.
Tamamen ( )

BOyOk Olcude ( )

Krsrnen ( ) . Az ( )

Hi9· ( )

7. Coklu Zeka Teorisini uyguiamak i9in sirufm fiziki kosullanru
dOzenleme konusunda caba gostermektedirler.
Tamamen ( )

BOyOk Olcude ( )

Krsmen ( )

Az ( )

Hi9 ( )

8. Coklu Zeka Kurarm ile ilgili ogretmenlere yardrrnci olabilecek
ogretmen el kitaplannm temini icin giri~imde bulunmaktadrrlar.
Tamamen ( )

BOyOk Olcude ( )

Krsrnen ( )

Az ( )

Hi9 ( )

9. Ailelerin, cocuklanrun farkh zeka alanlanru tarurna ve coklu zeka
alanlannm geli~imini desteklemeleri icln rnuzik ogretmenleriyle i~birligi icinde .
coklu zeka alanlanrn belirlemeye yonelik cahsmalarina katk: koyrnaktadrrlar,
Tamamen ( )

BOyOk Olcude ( )

Krsrnen ( )

Az ( )

Hi9 ( )
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10. Muzik ogretmenlerinin haz1rlad191 ders planlannda: cocuklann
yaratrcrhklanru ortaya koyma, arastrrrna, dusunme, kesfetme becerilerini
destekleyici faaliyetlere yer vermelerini tesvik etmektedirler.
Tamamen ( )

Buyuk

Olcude ( )

Krsmen ( )

Az ( )

Hi9 ( )

11. Uygulanan rnuzik egitimi programlannda cocuqun baskrn clan
zeka alanlarma gore uyarlarnalar yaprlrnasnu desteklemektedirler.
Tamamen ( )

Buyuk Olcude ( )

Krsmen ( )

Az ( )

Hi9 ( )

12. Uygula·nan
rnuzik
egitimi programlannda cocuqun baskrn
olmayan zeka alanlanna gore uyarlamalar yaprlrnastru desteklemektedirler.
Tamamen ( )

Buyuk Olcude ( )

Krsrnen ( )

Az ( )

Hi9 ( )

13. Muzik
derslerinin
planlanmas, ve planlr yurutulrneslntn
ogretmenler tarafrndan zorunluluktan 90k bir gereklilik olarak gorulmesini
sag larnaktadi rlar.
Tamamen ( )

Buyuk Olcude ( )

Krsmen ( )

Az ( )

Hi9 ( )

14. <;oklu

zeka
kuramrna dayalr rnuzik egitimi veren uzman
ogretmenlerin belirli donernlerde okullarda rnuzik derslerinde calrsrnalar
yapmalan ve projeler Oretmeleri, darusrnanhk rolu Ostlenerek uygulamalar
sirasmda ger9ekle~ebilecek aksaklrk ve hatalar konusunda kurarm uygulayan
ogretmenlere yardrrnc: olmalanru desteklemektedirler.
Tamamen ( )

Buyuk Olcude ( ) - Krsmen ( )

Az ( )

15. Muzik ogretim planlannrn her ogretmenin
bizzat
tarafrndan ozqun bir bicirnde hazrrlanmasrna onern vermektedirler.
Tam amen ( ) ·

Buyuk Olcude ( )

Krsmen ( ) Az ( )

Hi9 ( )
kendisi

Hi9 ( )
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16. MOzik derslerine ait coklu zeka planlarrnrn (diger derslerden
farklr olacagr i9in) muziksel ritmik alanrn genil? tutularak farklr bir mOzik dersi
plan formatrnrn gelil?tirilmesini onemsemektedirler.
·
Tamamen ( )

BOyOk Ol90de ( )

Krsmen ( )

Az ( )

Hie; ( )

17. Yaratrcr dusunrnenm zengin ortamlr kosullar barrndrran srnrflara
ihtiyacr olduqundan yola crkarak srnrflarrn fiziki yaprlarrnrn, dizaynlarrnrn,
teknik donanrmlarrnrn, materyal gelil?tirme birimlerinin, yeterli enstruman, cd,
teyp, v.b. araclarin kuramr uygulayabilmek i9in var olmasr konusunda caba
gostermektedirler. ·
Tamamen ( )

BOyOk Ol90d~ ( )

Krsmen ( )

Az ( )

Hie; ( )

18.
Srnrf mevcutlarrnrn kuramr uygulayabilecek sayrda en fazla 25
olmasr ve daha kalabalrk srnrflarrn olmamasrna ozen gostermektedirler.
Tamamen ( )

BOyOk Olcude ( )

Krsmen ( )

Az ( )

Hie; ( )

19.
MOzik
ders
kitaplarrnrn
konulara gore etkinlik odaklr
olusturulmasi
ve her dOzeyde bu etkinliklerin farkh'astmlmasr,
ders
kitaplarrnrn; ogretmen kitabr, ogenci kitabr, etkinlik ve calisma kagrtlarr ornek
kitaplarr ve materyal setleri olarak dart ayrr grupta tasarlanmasr, hazrrlanacak
materyal orneklerinin ogretmenlerde bulunmasrnr ve materyal orneklerinin
ogretmenlerde bulunmasr ve materyal gelil?tirme birimlerinde gelil?tirilmelerini
desteklemektedirler.
Tamamen ( )

BOyOk Olcude ( )

Krsmen ( )

Az ( )

Hie; ( )

20.
Coklu
Zeka kuramrna · dayalr mOzik egitimi
modeli
uygulamalarr
oncesinde
okul · yonetimi,aile,uygulayacak
ogretmen
ve
ogrencrnrn
konu
hakkrnda
bilgilendirilerek
egitilmesi
ve
ortak
kararlaralrnmasrna onern gostermektedirler.
Tarnamen ( )

BOyOk Olcude ( )

Krsmen ( )

Az ( )

Hie; ( )
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21. MOzik egitiminde

ogrenme ogretme etkinliklerindeki
ag1rllk
ogretmenden ogrenciye dogru kaydirrlarak, ogrencilerin muzik derslerinde
kendilerini daha iyi ifade etmelerini saqlarnak konusunda ders kitaplanrun
gozden gec;:irilerek programda belirtilen bilissel hedeflerin yarn sira devinlssel
ve
duyussal
hedefler
dogrultusunda
da
hazrrlanrnasma
destek
vermektedirler.
Tamamen ( )

BOyOk Olcude ( ) · Kisrnen ( )

Az ( )

Hie;: ( )

, 22. Okullardaki teknolojik alt yap, rnuzik egitiminin gereklerine gore
olusturulmast ve ogretmenlerin bu konuda bilgilendirilmeleri hususuna onern
vermektedirler.
Tamamen ( )

Buyuk Olcude ( )

Krsmen ( )

Az ( )

Hi9 ( )

23. yoklu Zeka · kurarruna dayall rnuzik egitiminde belirlenen
hedeflere ula~1lmas1,programin geregi gibi uygulana_bilmesi ve derslerde
uyqularnah etkinliklere istenen olcude yer verilebilmesi cln ders saatlerinin
artmlrnasrru desteklemektedirler.
Tamamen ( )

BOyOk Olcude ( )

Kismen ( )

Az ( )

Hi9 ( )

I
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