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ONSOZ

Kuresellesme, bircok degi§im ve qelislml beraberinde qetirrnistir.
Ozellikle bilim ve teknolojideki hizh qelisim bilgi patlamasma neden olmustur.
Bilginin hizla artip i;ogalmas1 ve her gei;en gun yenilenmesi, toplumlan
sanayi toplumundan bilgi toplumuna ge<;i§e zorlarmstrr. Bilgi toplumu haline
gelebilmek i;agm ihtiyaclanna cevap verebilecek nitelikli insanlar yetistirerek
rnurnkun olrnaktadrr. Bu nedenle egitimin onerni artrrus ve egitim sisteminin
degi§mesi, i;agda§ yaklasrrnlarla donatrlarak yeniden yapilanmast kacrrulmaz
olrnustur,

Dunyarmzm artrk bilgiyi bilenden cok, bilgiyi kullanabilen ve i.iretebilen
bireylere gereksinim duyduyu geri;eginden hareketle, ogrenciye bilgiyi
ogretmek yerine, bilgiye ulasrna yollanrn ogretmemiz gerekmektedir. Bilgiye
ulasrna yollanru bilen bireyler, bilgiyi daha rahat kullanabilecekleri gibi daha
kolay ve daha tuzh bilgi i.iretebileceklerdir. Cagda§ egitimin arnaci: ogrenciye
bilgiyi ezberletmek degil, ogrencinin dusunrne ve problem cozme gibi
becerilerini geli§tirerek bilgiyi yaprlandrrrnasrru saglamaktir.

Bunun icin

okullarda, geleneksel egitim anlayrsmdan uzaklasrp ogrenciyi odak noktasi
haline getiren, i;agm ihtiyaclanna cevap verebilecek Yaprlandrrmact Egitim
Yaklasuru'run benimsenmesi ve tam anlarruyla uygulanmas1gerekmektedir.

KKTC Egitim sisteminin, ogrenci merkezli bir anlayrsla, ogrenciye bilgiyi

kullanma ve i.iretme becerisi kazandrrarak, bilgiyi yaprlandrracak ogrenmeogretme

yasantilan

saqlayacak

sekilde

yeniden

yaprlandrnlrnast

gerekmektedir. KKTC Egitim Sistemi'nde 2005'ten itibaren Yaprlandrrmact
Egitim

Yaklasrrru'na

baslatrlrrustrr. Ancak

uygun

olarak

yeniden

gi.ini.imi.izde, ilkokullarda

yapilanma
bu

cahsrnalan

yaklasrrna

ili§kin

uygulamalann ne di.izeyde olduqu konusuyla dogrudan ilgili bir cahsrnaya
rastlanarnarrus, okul

yonetlclleri

ve

ogretmenlerin

bu

yaklasrrn

ve

uygulamalarma ili§kin gori.i§leri bellrlenmemlstir. Bu cahsrnarun, ilkokul
yonetlci ve ogretmenlerinin, Yaprlandrrmaci

Egitim Yaklasrrru Uygulamalan

konusundaki gori.i§lerini ortaya crkarmast ve bu alanda yaprlacak calismalara

11

l§lk tutmasi

beklenmektedir.

Aynca

bu calrsma ile Yaprlandrrmaci

Egitim

Yaklasrrru Uygulamalan'nin ne duzeyde olduqu, karsrlasilan sorunlar ve
KKTC Egitim Sistemi'nin mevcut durumu belirlenerek, Milli Egitim Genclik ve
Spar

Bakanhqi'na,

sorunlan

ortadan

kaldirmaya

ve

egitim

sistemini

bircok kisinin katkilan

olmustur,

iyilestirrneye yonelik olarak yol qostermesi hedeflenmektedir.

Bu arastrrrnamn yaprlmasinda

Arastrrmarun her basamaqrnda engin bilgi birikimiyle beni yonlendiren,
yardrmlanru esirgemeyen, sabrrla sorulanrru cevaplayan, bana her konuda
destek olan degerli hocam, darusrnarum D09. Dr. Mehmet <;AGLAR'a sonsuz
tesekku rler ...
Anketi uygulayabilmek icin gerekli izni veren Milli Egitim ve Kultur
Bakanhg1, llkogretim Dairesi Mudurlugu'ne, anketleri sabirla eksiksiz olarak
cevaplayan, KKTC Milli Egitim ve Kultur Bakanliqr'na bagh ilkokul yonetici ve
ogretmenlerine, anketlerin okullara daqrtrlmast ve geri toplanmasmda bana
yardirnci olan tom ogretmen arkadaslanma, verilerin istatistiksel islernlen ile
ilgili olarak bana yardrmci olan Mukaddes S. DEMIROK'a, beni surekli motive
eden ve elinden gelen yardrrru yapan arkadasrrn Sadiye ESENYEL'e, Yuksek
Lisans egitimim boyunca bu zorlu yolda beraber yuruyerek beni yalruz
brrakrnayan kardesirn Guice $EKER'e, her konuda

bana destek olan,

varhg1yla gu9 veren, anlayrsma hayran olduqurn sevgili esirn Cemal
OZATEN<;'e ve sevgisiyle her zaman yarurnda olan biricik AILEM'e 90k
tesekkur ederim.

Konce $eker Ozatenc

111
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Bilgi toplumunda, bilgiyi bilip toketmekten 90k bilgiye ulasma yollanrn
bilen, bilgiyi kullanan ve bilgiyi

yapilandrrarak yeni bilgiler Oreten bireyler

onern kazanrrustrr. Dolayrsryla 9agda§ egitim anlayrslanna gore, ogrencilere
artrk bilgi aktarmak yerine, bilgiye nastl ulasacaklan ve ulastiklan bilgiyi nastl
kullanacaklan

ile ilgili kazarnmlar kazandmlrnahdrr. <;agm gereksinim

duydugu bu niteliklere sahip bireyler yetlstirrnek iyi bir egitim sistemiyle
mOmkOndOr. Egitim sisteminin bireysel, toplumsal ve evrensel gereksinimleri
karsilayacak insan modelini yetlstlrrnesl ve sOrekli degi§en dOnyaya uyum
saglayabilmesi icln degi§mesi kacrrulmazdrr.

Egitim sisteminde degi§imi basarrnak, bilginin birey tarafmdan daha
onceki bilgi ve deneyimlerine dayall olarak yapilandmldtqt ve ogrencinin
ogrenme- ogretme sOrecine aktif katrhrmnm sagland191 Yaprlandrrmaci Egitim
Yaklastrru ile mOmkOnolabilmektedir. Ogrencinin ilgi, istek ve ihtiyaclanna
onern veren, ogrenciyi egitimin odak noktasi haline getiren Yaprlandtrmaci
Egitim Yaklastrm'nm okullarda etkili bir sekilde uyqulanmasryla 9agm
gereksinimlerine uygun bireyler yetistirilebllecektir.

lV

Bu

arastirmarun

Yaprlandrrmact

arnacr,

gOnOmOzde 9agda~

Egitim Yaklasrrru konusunda,

bir

yaklasrrn

olan

KKTC Milli Egitim Genclik ve

Spor Bakanhqr, llkogretim Dairesi'ne bagl1 ilkokullarda gorevli mudur, rnudur
muavini,

srruf ve

belirleyerek

brans

ogretmenlerinin

uygulamalann

uygulamalara

ne dOzeyde olduqunu,

KKTC Egitim Sistemi'nin mevcut durumunu

lliskln

gorO§lerini

karsrlasrlan sorunlan

ve

ortaya koyrnaktrr,

Bu arnacla: bu cahsrnada, ilkokullarda gorevli yonetici ve ogretmenlerin
Yaprlandrrrnaci Egitim Yaklastrru Uygulamalan'na
icin bir arastrrma yaprlrrustrr, Arastrrrnarun
Ogretim

yrhnda

olusturmaktadir.

KKTC

ilkokullannda

Ornekleme

iliskin gorO§lerini belirlemek

evrenini 2008-2009

qorevli

yoneticl

ve

Egitim ve

ogretmenler

ise, KKTC genelinde rastgele yonternle secilen

15 ilkokulda gorevli 35 mud Or ve mud Or muavini, 278 srruf ve brans ogretmeni
olmak Ozere 313 kisi almrmstrr,

Bunlardan

32 yonetlci ve 244 ogretmen

arastrrrnaya kanlmrstrr.

Betimleyici bir cahsrna olan bu arastrrmada, veri toplama aract olarak
anket teknigi kullarulrrustrr. Anket sonuclan SPSS 13.00 paket proqrarnmdan
yararlanarak,

t-test, ANOVA

( f-test ) ve <;oklu Karsilastrrma

lstatistiksel

Analiz sonuclan icln de LSD testi uygulanarak elde edilmlstlr. Analiz sonucu
elde edilen verilerle, onceden belirlenen problem ve alt problemlere yarutlar
aranrmstrr.

Arastrrma sonucunda ortaya crkan bulgulara gore, Olkemizdeki egitim
sisteminde

benimsenen

olmad191, Geleneksel

ve uygulanan

Egitim'den

net ve kesin bir egitim yaklasrrm

Yapilandrrrnact

Egitim Yaklasimr'na

ge9i~

sureclnin ya~and191 soylenebillr, llkokullardaki rnudur, rnudur muavini, srruf ve
brans ogretmenlerinin
dOzeyde
okullardaki

bilgi

sahibi

Yapilandrrmact
olrnayrsr,

donarurn eksikligi

uygulamalarda

problemlerin

Egitim Yaklasrmt

egitim

sisteminde

gibi nedenlerden
olduqu belirlenerek,

onerller getirilmi~tir.

V

konusunda

belirsizliklerin

yeterli
olusu,

oturu ge9i§ sOrecinde ve
problemlerin

96zOmO lcin

SUMMARY

PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS AND TEACHERS' VIEWS ABOUT
CONSTRUCTIVIST EDUCATION APPROACH IN TRNC

Konce $eker Ozatenc;

Post Graduate, Main Scientific Branch in Educational Sciences
Thesis Advisor: Doc;. Dr. Mehmet Caglar
March 2010, 263 pages

In the information society, individuals who know the ways of accessing
to information rather than consuming it, and using the information and
creating new, information by making it constructed have been gained
importance.

Therefore,

according

to

contemporary

understanding

of

education, instead of transferring information to students now get information
about how they will use the information they get about the gains to be won. To
train up individuals who have these qualifications is possible with a good
education system. The changes in The education system is inevitable to be
able to train individuals supplying individual, social and universal needs and to
follow the changes occurred in the world.

To achieve the change in the educational system is possible with a
Constructivist Approach

in which the previous knowledge has been

constructed with new knowledge, and students are active in teaching and
learning process. The individuals who have the required quality have been
grown up with the application of Constructivist Approach giving importance to
the Student's interests, wishes and needs.

Vl

The aim of this study is to designate the opinions of the classroom
teachers and administrators serving in primary schools about the application
of Constructivist Approach in primary education depending on TRNC National
Education, Youth and Sports Ministry, Primary Education Department and to
analyse the application level of Constructivist Approach and state the
problems of current problems of Education System of TRNC.

For this purpose, this research was made to designate the opinions of
staff administrators and teachers in elementary schools about Constructivist
Approach. The universe of this research consists of teachers

and

administrators serving in primary Schools in TRNC. The Sampling of this
research consists of 313 people serving in 15 primary schools. 35 of them are
principals and assistant directors, 278 of them are branch and class. 32
administrators and 244 teachers were involved in the study.
This study is a descriptive study, data collection techniques have been
used as a means of questionnaires. Research results were taken with the use
of the advantages of the program package SPSS 13.00, t-test, ANOVA (f-test)
and multiple comparison LSD test were applied to analyse the data. Answers
have been found for the finding of the research and the problem and the sub
problems of the research.

As a result of emerging research findings, it can be stated that
Constructivist Approach has not been used in education commonly and as a
principle. Traditional education system has been adopted and there is a
positive process for replacing of Traditional education with Constructivist
Approach.

It can also be designated

that assistant principals, principals,

classroom and branch teachers serving in elementary schools in TRNC have
absence knowledge about Constructivist Approach, schools are lack of
equipment, and education system has uncertainties to be able to apply
Constructivist Approach in education. According to the findings and results of
the study, the proposals have been developed.
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BOLOM I

olnls

Bu bolurnde, arastrrmarun konusunu olusturan problem durumu,
arastrrrnarun arnaci, onerni, problem cOmlesi ve

alt problemler belirtilrnis:

arastrrmarun sayiltrlan ve srrurhlrklan verilmls, arastrrrnada yer alan bazi
terimler tarumlanrrus ve arastirmada kullarulan krsaltrnalar acrklanrrustrr.

1.1. PROBLEM DURUMU

Kuresellesrne sureci icerlslnde, dOnyadaki hersey hrzh bir degi§im ve
geli§im

gostermektedir.

Buna

bagll

olarak,

toplumlar

icln

9agm

gereksinimlerine uygun iyi egitilmi§ nitelikli insan yetistirmek on plana
crkrnaktadrr. Bilgi patlarnasrrun ya§and191 9ag1m1zda, insanllgm dolayrsiyla
toplumlarm degi§en sartlara ve qelismelere uyum saqlayabllmeleri ve hayatta
kalabilmeleri ancak egitim sayesinde murnkun olrnaktadrr. <;onkO 9ag1m1zm
gerektirdigi bilgi ve beceriler, bireylere egitim ile kazandmlrnaktadrr. lnsanllk
tarihiyle neredeyse yasrt olan egitim, hem mevcut kulturu aktaran duraqan
yapisryla, hem de kulturel donusurnlere gore, kendini yeniden yapilandrrrna
ihtiyacmdan doqan dinamik yapisryla, daima toplumlarm ilgi odag1 olrnustur.
<;agda§ dOnyada var olmanm, bireysel ve toplumsal acrdan istenilen gOce
sahip olabilmenin yolu, iyi bir egitimden ge9mektedir.

Toplumlann 9agda§ uygarllk dOzeyinde nerede olacaqr, yeti§tirecegi
insanlarm bilgiyi uretme, kullanma ve ulasrna becerilerine baglldir. DOnyadaki
degi§melere ayak uydurabilmek icin okulun ve egitimin birey i9in ta§1d191

onern, geni§ kesimlerce kabul edilmektedir. Pek 90k Olkede daha fazla insaru
temel

egitimden

qeclrilme

ge9irme

cabasrrnn

sOrelerinin artmlrnasma

yarn srra, onlann

donuk arayrslara

argon

rastlanrnaktadrr,

baslama ya§I, okul oncesi egitimin yayqmlastrnlmasryla

yoneldiklerl

gorulmektedir.

Bireylerin

formal

Okula

duserken, her ge9en

gun, Oniversitelerde lisans duzeylndeki egitimlerini tamamlayanlarm
egitime

egitimden

egitim

llsaneustu

kurumlarmda

ge9irdikleri surenin artrnasmm yarn sira, degi§ik Olkelerde daha 90k lnsaru
egitimden ge9irme ve egitimin niteligini yukseltrne konusundaki

cahsmalara

onern verildlqine taruk olunmaktadrr. Gunurnuzde egitilmi§ insan gucune sahip
olmanm, yer altt ve yer ustu zenginliklere sahip olmaktan daha onemti olduqu
gorO§O

yaygm

insanlardan

olarak

olusan

kabul edilmektedir.
toplumlar,

Artik

sorunlanru

bilinmektedir

daha

kolay

ki, egitilmi§
cozrnekte

ve

geleceklerini garanti altrna alrnaktadrrlar (A§1hoglu ve digerleri, 2007: 4). Bu
nedenle, kuresellesen dunyarnrzda toplumlarm varolrnast
gucune dolayrsiyla

iyi egitilmi§ insan

egitime verilen onerne baglldir. Ancak iyi bir egitim ile

toplum yeniden yaratrlabilir.

Gecmisten gunumuze kadar Dunya'da meydana gelen bircok degi§im
toplumlan etkilernis ve degi§tirmi§tir. Toffler (1981), yasanan bu degi§imleri 09
dalga

olarak

snuflandrrrrustrr.

Toffler'a

gore,

topraqa

bagh

olan

tanm

toplumlan donerni birinci dalga, fabrikalar temelinde geli§en sanayi toplumlan
donerni ikinci dalga ve bilgi patlamasi

sonucu bilginin temel almd191 bilgi

toplumlan donerni ise ucuncu dalga olarak isimlendirilmektedir.
sanayi toplumundan,

bilgi toplumuna

ge9i§ sikmtrlan

Gunurnuzde

yasanrnaktadrr.

Artrk

toplurnlann hedefi, "bilgi toplumu" olrnaktrr. Bilim ve teknolojide bircok yenilik
ve geli§meye

bagll olarak bilgi htzla 9ogalm1§ ve yayilmaya

baslarrustrr.

Toffler (1981) "yuzyihrruz, insanhk tarihinin tam ortasmdan ge9en bir kusak
gibidir. Dogdugumuzdan
bitenlere

neredeyse

vurgulamaktadir.
bilgi toplumuna

bu yana olup bitenler, dogdugumuza
esittir"

diyerek

inarulrnaz

hizh

artrsrru

Bilginin bu denli kisa surede degi§ip yenilenmesi toplurnlann
donusmesi

gerekliligine

toplumu alma yolunda yasadiklan

surekli

yenileyen,

isaret etmektedir.

Toplurnlann

bilgi

zorlu surecte egitimin onemi bir kez daha

ortaya crkrnaktadrr. Bu nedenle 9agda§
kars: kendini

bilginin

kadar olup

planll

anlayrslarla donanrms, degi§imlere
egitim

kurumlan

yaratarak

olasi

.J

qelismeleri onceden sezinleyip yeni durumlara uyum saqlayabilen, degi§ime
onderlik yapabilecek

bireylerin yetistirilmest

toplumlann

birincil amact

olmalrdrr.

c;agda§la§manm gostergelerinden biri ve belki de en onemlilerinden
biri kuskusuz ki bilim ve teknolojiye sahip olma ve bunu kullanma derecesidir.
Oncelikle bilim ve teknolojiyi Oreten bir toplum yaratmak, ardmdan da bilim ve
teknolojiyi kullanabilen bireyler yetistirmek anlam kazanrnaktadrr. Geli§mi§
c;agda§ Olkeler, gelecegi egitimle yaratacaklanrn gorduklerinden egitime
buyuk yatmmlar yapmaktadirlar. Artrk acrkca gori.ilmektedir ki, dunyarruzm ve
toplumumuzun bundan boyle bilgiyi bilen degil, bilgiye nasrl ulasacaqrm bilen
insanlara gereksinimi vardir.

Bu yuzden Olkelerin dustmen, arastiran,

. sorgulayan insanlar yetlstirmeleri gerekmektedir ((;aglar ve Reis, 2007: 8).

Teknolojinin qelisrnesl, bilginin daha rahat ve ucuz bir sekilde
dolasrnast ve bilgiye kolayca erisebilrnek, yazih ve goruntolu medyarnn
insanlarm dusuncelerini olusturup degi§tirebilecek bicirnde yayrlrnasr, egitim
anlayrstrun da 90k yonlu olmasiru gerektirmektedir (Akmoglu ve digerleri,
2007: 141).

c;agda§ dunyarun kabul ettigi birey, kendisine aktanlan bilgileri aynen
kabul eden, yonlendirilmeyi ve bicimlendirilrneyi bekleyen degil, bilgiyi
yorumlayarak anlamm yarattlmasi surecine etkin olarak katrlanlardir (Yrldmrn
ve Simsek, 1999: 9). Bireylerin, potansiyelini en Ost duzeyde kullanarak
kazandrqt bilgiyi beceriye donusturmesi gerekir. Yani bildiklerini hayata
gec;irmelidir. c;onku, buqun onernli olan bilgiyi depolamak degil, onu
kullanmak ve yeni bilgiler Oretmektir (Ozden, 2008: 76).

Egitim kurumlanrun temel islevi toplumdaki bireylere, toplumun kulturel
degerlerini ve toplumsal davraruslan kazandrrmak olduqu icln toplumsal
yapidaki tom degi§iklikler egitim kururnlanru etkiler.

Egitim kurumlan

toplumsal degi§meye uyum gosterdikleri surece toplumsal islevlerinl yerine
getirebilir. Aksi takdirde, yeti§tirecegi bireyler topluma ve degi§melere uyum
gosteremez (Fidan ve Erden, 1998:96-97).

Gunurnuzde egitim kurumlanrun gorevi, kuresellesmenin hedeflediqi
21.yy insan profilini yetistirmektir.

Degi§imler nedeniyle ortaya cikan

problemleri cozebilen, yenilikleri ve geli§meyi kavrayan, c;agm gerektirdigi
bilgi ve becerilere sahip, gelecege gOvenle bakan, yaratrci, olasi problemlere
meydan okuyan, bulunduqu her ortamda Oretken, aktif olan, kendini sOrekli
geli§tiren ve ogrenmeyi ogrenen bireyler

21. yuzyrl insan profilini

olusturmaktadir. Ulasrlrnak istenen insan modeline iyi planlanrrus,

c;agm

ihtlyaclanna cevap verecek yeni yaklasrrnlarla donatrlrrus, yeni ve c;agda§ bir
egitim sistemiyle vanlabilir.
Bilginin doqasma iliskln yeni kabuller ogrenme ve ogretme sOrecini de
bOyOk oranda etkilemlstir,
yaklasrrnlarca

benimsenen

Ogrenme hakkmda daha onceden davramsci
yalm

betimlemelerin

ogrenmenin

doqasrru

yeterince acrklayarnadiqt ortaya crkrmstrr. Ogrenmenin bllissel ve duyussal
yonleri daha bir on plana crkrmstrr. Ogrenmede anlama, a/g1/ama, dustmme,
duyu§, ve yaratma gibi kavramlar onern kazanrrustrr. Ogrenme psikolojisi
yanmda ogrenmenin blyokimyast da, egitimcilerin cahsrna alanlan arasma
girmi§tir. Ogrenme ve ogretmeye iliskin yeni degerler ogrenmenin ogrenci
merkezli olarak yeniden dOzenlenmesini onqormektedir. Vurgu ogrencidedir,
bilginin aktanlrnasmda degil. Bilgi edinme degil, bilgiyi kullanma ve ondan yeni
bilgi Oretme onemlidir. Bunun icin ogretmenin "bilgi aktaran konumundan,
ogretirken ogrenen bir konuma" gec;mesi

gerekmektedir.

Ogretmenin,

takrrmrun butun elemanlanru kapasitesini en Ost dOzeye cikarmaya ugra§an
bir antrenor gibi, daha cok yetki ve sorumluluk almasi ongorOlmektedir.
Ogretimin

daha

az

kalipsal,

fakat

daha

cok

blreysellestlrilmesl

hedeflenmektedir. Ogretimin kompleks bir surec olduqu kabul edilmeli ve bu
durum egitimin yeniden yaprlandmlrnasmda odak noktasi alrnmalrdrr (Ozden,
2008: 67).

Egitim sisteminin bireysel, toplumsal ve evrensel gereksinimleri
karsilayacak insan modelini yetistlrmesl ve sOrekli degi§im iclnde bulunan
dOnyaya uyum saqlayabilmesi icln degi§mesi gerekmektedir. Bunun icln
egitim kurumlarmm, bireylere var olan bilgiyi tekrar edip ezberleten klasik
(geleneksel) egitim anlayrsi yerine, bilgiyi yaprlandrrarak yeniden Oretecek

.)

yagda§ bir egitim anlayrsina

ihtiyact vardir. <;onkO, artrk geleneksel

egitim

anlayrst

egitim

egitim

yetersiz

kurumlannm

kalrrus,

yapi ve islevlerinde,

politikalarmda,

amaclannda,

egitim programlarmm

iceriklerinde

koklu

yenilikler kacrrulrnaz olmustur. Ogretmen merkezli ve ogrenmeyi bilgi aktanrru
etkinligi olarak goren ezbere dayah geleneksel anlayrsm, egitim ve ogretimde
istenen qellsme ve degi§meyi yapamadrqi gorOlmektedir. Bu yOzden, bilimsel
dogrunun

tek ve mutlak olduqunu

savunan ve bilginin Oretildigi ortamdan

bag1ms1z olduqunu soyleyen geleneksel anlayrsrn yerine, bilimsel doqrulann
tek ve mutlak dogru olrnadrqrru ve ayrn zamanda bilginin, Oretildigi ortamdan
bag1ms1z olmadrqrru savunan yeni anlayrslar bilim dOnyasmda genel olarak
kabul

gormektedir.

Bu

noktada,

Olkeleri bilgi toplumu

haline

getirmeyi

hedefleyen, ogrencileri ezberden kurtaran, onlan Oretken hale getiren, bilginin
birey tarafmdan
olusturulduqu,

bicirnlendirildiqi,
egitim

deneyim ve dusuncelerlne

yaklasimlanndan

dayandinlarak

biri olan "Yaprlandrrmacrhk"

diger

ismiyle "Olusturmacrhk" gOndeme gelmi§tir.

GOnOmOzde "Yaprlandrrmact

Ogrenme

Kurarm" bircok uygulama iyin

kapsarnh bir kavramsal cerceve olusturmaktadrr.
bilgi

felsefesi

ortamlanndan
kullarulrnaya
bildigimiz",
sOrecin

olarak
teknoloji

bilinen

yaprlandrrmacrhk,

kullarurruna,

"bilginin yaprlandrnlmast
etkilendiqi"

odaqrru

ortamlar

gibi

ogrenme

yOreklendirmektir.

yardrrn
Boylece

konularla

ilgilenmekte

alanda

yonune

etmek,

yol

ogrencilerin

ve dusunceleri

(Ay1kgoz, 2008: 60).

dogru

kaydrrmaktadir.

ogrenecekleri

gostermek,
kisisel

kabul edilmesi,

ogrenme

ilgi
Artrk

deneyimler

ornek

ogrenme ftrsatrru sunmak da okulun gorevi haline qelrnistir

76- 77).

bircok

egitim

"bilgi", "bilginin dogasi", "nasrl

gorevi ogretmek degil, ogrencilere
sunmak,

kadar

parmak izi kadar kisisel olduqunun

ogretmekten,

ogretmenin

zamanlarda

sOrecinin nasrl bir surec olduqu", "bu

egitimsel uygulamalara temel olusturmaktadir

Ogrenmenin

son

aile terapisine

baslanrrustrr. Yaprlandrrmacrhk:

nelerden

Onceleri bir felsefi akrrn, bir

olmak

profiline

ve
ve

uygun

( Ozden, 2008:

0

Yapilandrrmact
ogretilemeyecegini
olusturulmast

Yaklasim,
ve

ogrenen

gerektigini

savunur.

bilginin
kiside

doqrudan
anlamm

Bu yaklasim,

aktarma

kendisi

ogrenciyi

ile

tarafmdan

merkeze

alarak

ogrenme surecinde ogrencinin aktif rol almasrru ve bilginin ogrenme surecinde
ogrenciler tarafmdan yeniden olusturulmasiru temel ahr.

"Yaprlandrrmactlrk",

bilginin

ogrenci

tarafmdan

yaprlandmlrnasrru

anlatrr, Yani bireyler bilgiyi aynen almaz, kendi bilgilerini yeniden olustururlar.
Kendilerinde

var olan bilgiyle beraber yeni bilgiyi, kendi oznel durumlanna

uyarlayarak ogrenirler (Ozden, 2005: 54-55).

Yapilandrrmacrlrkta,

yaprlandrnhr

etkilemektedir.

bizim

olay

bilgiler ve yaprlar

ve

nesneleri

gore

nasil

yeniden

inanclanrruz

ve

yaprlandrrdrqrrruz:

Herhangi bir dunya alg1s1 digerinden ger9ek degildir ve bizim

dunyarruz

yaklasimmda,

zihnimiz

tarafmdan

yaprlandmhr.

kisisel ve bireysel olarak olusturulan

nesne ve olaylan yorumlamada
bilgiler

zihninde

Yaprlandtrmacrhqa

ya da yorumlarur.

deneyimlerimiz,

kisisel

ogrenenin

zihin

suzqecinden

zihnimiz

geger.

bilgiler, di§ dunyadaki

bir aractir.

Herkesin

di§

Yaptlandrrmacrhk

D1§ dunyadan

dunya

alg1s1

gelen

ve

bilgisi

digerinden oldukca farkllhk gosterir (Jonessen, 1995: 139).

Baska

bir

yaprlandrrmacrhk,

deyisle

bilginin

biriktirilmesi

ve

ezberlenmesi

degil, dusunrne ve analiz etme ile ilgilidir ve bundan anlam

crkarmasrdir.

Bilgi,

cahsrlmaktadrr.
ogrenence

ogrenenin

Buradan

ahrup

kabul

edindigi

deger

yarqrlan

hareketle

yaptlandrrmacrhkta

gormesi

degildir.

Birey

ve yasantilanyla
esas

bilgiyi

olan

bilginin

edinmeye

dair

cabalanndan dolayi ogrenmenin kahci olmasi ve Ost duzey bilissel becerilerin
olusturulmasma

imkan saqlar ($a§an, 2002:3).

Egitim sisteminin temel ogelerinden biri ve en onernli uyqulayrcret olan
ogretmenler
arnaclan

belirlenrnis
doqrultusunda

yukumludurler,
ogrenme

Ozellikle

stilleriyle

olan

konunun,

ogrencide

dersin,
davrarus

son yirmi yildan

ogrendiklerini

okulun

degi§imini

bu yana farkll

vurgulayan

ve

egitim

Milli

Egitimin

saqlamakla

insanlarm

anlayrstnm

farkh

etkisiyle

egitimde ilgi noktasinm ogretmekten
egitim-ogretim
Artrk

bilgi

uygulamalannda

veren

faaliyetlerinde

ogretmen

ogrencinin

ogrenmeye doqru kaymasi ogretmenin

daha

titiz davranmasrru

anlayrsmm
bireysel

yerini,

ogrenme

tom

gerektirmektedir.

egitim

farkhhklanru

ve

ogretim

dikkate

alan

ogretmen anlayisma birakmast gerekmektedir (Ekici, 2004: 253).

Temel

egitimin

verildigi

kademe

olan ilkokullann,

adapte olrnasi, sOrekli kendini yenilemesi, ogrenciyi

geli§en dOnyaya

merkez yapan bir egitim

sistemini benimsemesi, yagrn ihtlyaclanna uygun, yaratrci ve Oretken bireyler
yetlstlrebilmesl

lcln "Yaorlandumact

Egitim Yaklasrrm" na ve bu yaklasrrnm

etkili bir sekilde uygulanmasrna ihtiyact oldugu dusunulrnektedir.

1.2. ARA$TIRMANIN AMACI
Arastirmada; gOnOmOzdeyagda§ bir yaklasrrn olan Yaprlandrrmaci
Egitim konusunda, KKTC Milli Egitim Genclik ve Spor Bakanhqr, llkogretim
Dairesi'ne bagh ilkokullarda gorevli mOdOr, mOdOr muavini, srruf ve brans
ogretmenlerinin uygulamalara iliskin gorO§lerini belirleyerek uygulamalann ne
dOzeyde olduqunu, karsrlasuan sorunlan ve KKTC Egitim Sistemi'nin mevcut
durumunu ortaya koymak arnaclanrmstrr,

1.3. ARA$TIRMANIN ONEMi

Yapilandrrmact

Egitim Yaklasrrru, bilgi toplumu olma yolunda ye§itli

geli§me ve degi§melerin ya§and1g1 gOnOmOzde,bilgiyi toketmekten cok bilgi
Oretecek bireyler yetlstirmede yol gosterici olacaqindan, egitimin temeli olan
ilkokullarda bu anlayrs: uygulamak bOyOk onem tasrmaktadrr.

llkokullarda, ogrenciyi egitimin merkezine alarak ogrenci merkezli bir
egitim ile yaprlandrrmact

egitim yaklasirrurun uyqulanrnasr, bilgiye ulasma

yollanrn bilen, problem cozebilen, yaratrci, elestirel dusunebllen, aktif, kendini
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sOrekli geli§tiren, krsacasi
yetistirmek

acrsrndan

ilkokullarda

basanli

21. yuzyrhn hedefledlqi ozellikleri tasiyan bireyler
onemlidlr,

bir

Yaprlandrrmact

sekilde

uygulayacak

ilkokullarda

egitim

kisiler

yaklasirrum

ise

yapilandrrmact

yonetici

ogretmenlerdir.

Dolayrsryla

egitim

uygulamalannm

ne dOzeyde olduqunu, yonetlci ve ogretmenlerin

ve

yaklasrrm
gorO§lerinin

belirleyeceqi dusunulrnektedir.

Olkemizde

yaprlandrrmacrhk

konuda yapilan
egitimin

dogrudan

verildigi

Yaptlandtrmaci

90k yeni

bir kavram

ilgili arastrrmalara

ilkokullarda

gorev

Egitim Yaklasirru

olduqu

rastlanrnarms,

yapan

yonetici

Uygulamalan'na

icin bu

ozellikle temel

ve

ogretmenlerin

iliskin gorO§lerini ortaya

koyan arastrrrnalann eksikligi hissedilmektedir.

Milli Egitim Genclik ve Spar Bakanhg1 son yrllarda Yaprlandrrmact
(olusturmaci)

egitim

yaklasrrm

proqrarnlanru

bu yaklasirna

Ozerinde

belirlenmemistlr,

Yaprlandrrmact

Yaklasima

durmakta

gore dOzenlemektedir.

yaklasirna yonelik yapilan uygulamalann
sorunlar

onernle

egitim

Fakat, ilkokullarda

bu

ne dOzeyde olduqu ve karsrlasrlan

Dolayrsiyla
iliskln

ve

bu

arastrrma,

uygulamalarm

ne

dOzeyde

ilkokullarda
olduqunu,

karsrlasrlan sorunlan ve boylece egitim sisteminin mevcut durumunu ortaya
crkarmasi

acrsmdan onernlldir. Aynca, yaprlandrrmact

etkili bir sekilde uygulanmas,,
yaklasrrm

hakkinda

Yaprlandrrmact
sistemini

bilgi

yaklasrrru

yeniden

okul yonetlclleri

sahibi

yaprlandrrma

ve ogretmenlerin

olmalanna

uygulayacak

baghd1r.

ogretmen

sOrecinde

yaklasirrun egitimde

ve

kaynak

Bu

bu egitim
cahsrnanm,

yoneticilere
bir

cahsrna

egitim
olacaq:

dusunulmektedir.

Olkemizde

Yaptlandrrmact

Egitim

ve onerilerinin,

Yaklasrmr'na

arastrrrnarun

sonuc

ilkokullarda

uygulayacak

insan gOcOnOn ve ortarmn olusturulmasi

iliskin

yapitandtrrnact

yaprlan

bu

yaklasrrm

acismdan Milli Egitim

Genclik ve Spar Bakanhqi'na yol gostermesi hedeflenmektedir.
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1.4. PROBLEM COMLESi

KKTC llkokullarmda Gorevli Yonetici ve Ogretmenlerin Yaprlandrrmact
Egitim Yaklasrrru Uygulamalan'na lliskin GorO§leri Nelerdir?

1.5. ALT PROBLEMLER

KKTC ilkokullannda qorevli yonetici ve ogretmenlerin yaprlandrrrnact
egitim yaklasnru uygulamalanna lliskln gorO§lerini belirlemeye yonelik olarak
a§ag1dakialt problemlere cevap aranrmstrr:
1. Yonetlcl ve ogretmenlerin, ogrenme- ogretme sOrecinde yaprlandtrmaci

egitim yaklasrrru uygulamalanna iliskln gorO§leri nedir?

2. Ycneticl ve ogretmenlerin, srruf ic;i lletislm ve siruf ativitelerinde

yaprlandtrmaci yaklasrrn uygulamalanna lllskln gorO§leri nedir?

3. Yonetici ve ogretmenlerin, degerlendirme surecinde yapilandtrrnact
egitim yaklasirru uygulamalarma iliskin gorO§leri nedir?

4. Yonetici ve ogretmenlerin, fiziksel durum acismdan

yaprlandrrrnact

egitim yaklasirm uygulamalarma iliskin gorO§leri nedir?

5. Yoneticl

ve

ogretmenlerin,

yaprlandrrmact

egitim

yaklasrrru

uygulamalannda karsrlasrlan sorunlara ili§kin gorO§leri nedir?

6. Yapilandrrmaci egitim yaklasmu uygulamalanna ili§kin ogretmen ve

yonetici gorO§leri;
Cinsiyet,

Yat,
Gorev,

lV

Egitim durumu,
Mesleki krdem,
Hizmet i~i egitim,
degi§kenlerine gore anlamll bir farkhhk gostermekte midir?

7. KKTC ilkokullannda

gorevli ogretmen ve yonetioilerln Yapilandrrmact

egitim yaklasirru uygulamalanna

iliskin gorO§leri arasrnda istatistiksel

acidan anlamll bir fark var rrudrr?

1.6. SAVIL TILAR

·

Bu arastirmada,

asaqrdaki

ifadeler,

arastrrrnarun

sayiltrlan

olarak

belirlenmlstir.

•

Kullarulacak

anket formu, bu arastirma lcln gerekli verileri toplamada

uygun bir aracttr,
•

Anket uygulanan ogretmenler ve yoneticiler ankete gonullu katrlrmslardtr,

•

Anket uygulanan ogretmen ve yoneticilerln yarutlan gerc;ek dusuncelerini
yansrtrnaktadrr.

1.7. SINIRLILIKLAR

Bu arastrrma, a§ag1da verilen srrurhlrklar cercevesinde yurutulrnustur.

•

Bu arastrrrna, 2008-2009 ders y1II ile sirurhdrr.

•

Bu arastrrrna, Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti ile srrurhdrr.
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•

Bu arastirma, Milli Egitim Genclik ve Spor Bakanhqi, llkogretim
Dairesi'ne bagll

ilkokullarda gorevli rnudur, mOdOr muavini ve

ogretmenlerle smirlrdrr.
•

Arasnrma, anket formunda yer alan yaprlandrrrnaci egitim yaklasrrruyla
ilgili onermelerle smrrhdir.

•

Toplanan bilgiler, ankete katilan yonetlci ve ogretmenlerin; cinsiyeti,
yasr, gorevi, egitim durumu, kiderni, hizmet i9i egitim alma durumu ve
sayrst ile srrurhdrr.

1.8. TANIMLAR

Bu cahsmada ge9en temel kavramlarm tarnmlan a§ag1daverilrnistir.
Bilgi: Bilgi; alqrlarna, islerne, degerlendirme muhakeme ederek zihinde
Oretilen, insarnn d1§ dOnyaya ait alqrsrru degi§tiren veya bir bilinmeyeni
aciklayan an lam parcasrdrr (Eren ve digerleri, 1998: 186).

Fiziksel Durum: Okullann ve srruflann alt yapisr, arac-qerec, ortam.

ilkokul: Ogrenim sOresi zorunlu olan, egitimin t.smrftan 5. strufa kadar olan
kademesi.
Ogrenci

Merkezli

Egitim:

Ogrenme-

ogretme

sOrecinin merkezinde

ogrencinin bulunduqu egitim sistemidir.

Ogretmen: llkokullarda gorev yapan srruf ve brans ogretmenleri.

Yonetlc]: llkokullarda gorev yapan rnudur ve rnudur muavinleri.

lL.

1.9. KISALTMALAR

KKTC

: Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti.

MEB

: Milli Egitim Bakanhqr,

CME

: Ogrenci Merkezli Egitim.

PD0

: Probleme Dayah Ogrenme.

BOLOM II

KURAMSAL TEMELLER VE iLGiLi ARA~TIRMALAR

2.1. EGiTiMiN KURAMSAL TEMELLERi

Neredeyse insan toplurnlanrun tarihiyle yasrt olan egitim, ogrenme ve
ogretim olgulan, insanoqlunun kendi olusturduqu sosyal cevre ve dogal cevre
lcinde ayakta kalabilmesinin temel araclanru olusturmuslardrr. Ozellikle
9ag1m1zda

e9itim, toplumsal

hayatm

her alarunda kendisini dayatan

vazqecilrnez bir gereksinim haline gelmi§tir. Oyle ki egitim, ogrenme ve
ogretime gereksinim duymayan, bu surecten ge9meyen ve etkilenmeyen bir
ki§i dusunrnek olanaklt degildir (Aydin ve digerleri, 2006: 2). lnsanlarm
yasarnlan boyunca aldtklan egitim, onlara iclnde bulunduklart toplumun
kulturunu kazandtrmakta; bireyleri ilgi, yetenek ve kapasiteleri dogrultusunda
bilgi ve becerilerini geli§tirmektedir.

Egitim insan yasarrunda onernli bir olgudur. GOnOmOzde, hem kislnin
rnutluluqu hem de milletin gelecegi ve refaht baktmmdan ozel bir onern
kazanrrustrr. Bu nedenle, kisinln kendini ve ailesini ge9indirebilmesi, bir i§
sahibi olabilmesi, asgari vatandashk gorevini yerine getirebilmesi, ailesinin ve
toplumun kendinden beklediklerini yerine getirebilmesi icin en azindan temel
egitim sureclerinden ge9mesi gerekmektedir. Egitimin, anlam ve islevlerl
Ozerinde gorO§ aynltklan bulunmakla birlikte, 9agda§ egitimin, ogrencilerin
bedensel, zihinsel, duyusal ve toplumsal butun kapasitelerini, kendilerine
uygun bicimde geli§tirmesi konusunda tam bir gorO§ birligi vardtr (Can, 2004).

2.1.1. Egitim Kavrarm

Egitim kavrarrurun bir 90k farkh tarurnlamalan yaprlrrusnr. Sonrnez
(1999:2) egitimi, fiziksel uyanmlar sonucu, beyinde istendik biyokimyasal
degi§ikler olusturma sureci olarak tarurnlamaktadrr. Erturk (1972:12) egitimi;
bireyin davrarusmda kendi yasantrsi yoluyla ve kasith olarak istendik degi§me
meydana getirme sureci olarak ifade eder. Egitim, "bireyin davrarusmda kendi
yasantrs: yoluyla istendik degi§meler olusturrna surecidlr" (Bilen, 2002: 2).
Egitim, bireyin yasantilanna bagll olarak ve kendisinde var clan icsel
potansiyeli a91ga cikararak, bilgi, beceri ve tutumlar kazanmasi ya da sahip
olduqu bilgi, beceri ve tutumlan degi§tirme surecidlr (A§rlloglu ve digerleri,
2007:12).
Bu tarumlar 1§1ginda gene! olarak egitim; bireylerin kendi maddi ve
manevi ihtiyaclanru olusturan bilgi, beceri, tutum ve degerleri kazanma, onlan
ogrenme, ogrenebilme ve uygulayabilme, yeteneklerinin farkma varma gibi
becerileri edinme yasantrsi olarak tamrnlanablllr. Egitimde, bireyin temel
ozelliklerine ve bireysel farkhhklara onern verilmesi, bireylere elestirel
dusunme, problem cozme, bilimsel dusunrne gibi becerilerin kazandrnlmast
on planda olrnahdrr, Bu baqlarnda egitimin arnaclanna bakrldrqrnda:

•

Bireyin yeteneklerinin dengeli geli§mesini saqlayabilme,

•

Bireye gerekli bilgi, beceri, olumlu davraruslar ve iyi davraruslar
kazandi rabilme,

•

Bireyin ki§iligini olusturabilmesine yardimct alma,

•

Bireyin sorun cozrne becerisini qelistlrebilme,

•

Olkesine ve insanhqa yararh bireyler yetistirebllrne,

•

Bireyi icinde bulunduqu zamana ve gelecek yasarnrna hazrrlayabilme
(Kemertas, 2001: 11) oldugu gorulmektedir.

2.1.2. Egitimin Felsefi Temelleri

Egitimi
sekillendiren

iyice

alqrlayabilmek

ve egitim uygulamalarma

icin,

egitime

yon

yol gosteren,

veren,

arnaclan

egitim akrmlanru

ve

dayandrklan felsefeyi bilmek gerekir. A§ag1da 09 onernli felsefi akrrnm, egitim
Ozerindeki etkilerinden bahsedilmistir.

2.1.2.1. idealizm

ldealizm, evreni acrklarnada temele akil ve dusunce gibi kavramlan
alan bir felsefedir.

Bu felsefeye gore, mutlak doqrulann

ve kesin bilgilerin,

idea denilen evrensel bir ger9eklik olduqu, insan zihninde doqustan yer ald1g1
ve zamanla

degi§medigi

simgelemektedir.

dO§OnOIOr.

ldealizm'de

ldealar,

bilgi, aprioridir.

evreni
Yani,

yaratan
dogrulugu

Tann'yi da
gozlem

ve

deney gerektirmez, kesindir. lnsan, akhru kullanarak doqru bilgilere ulasablllr.

ldealizm'in

felsefi

gorO§lerine

dayanan

egitim

akrrm Esasicilik'tir.

Esasicilik, doqrudan doqruya bir egitim hareketi olarak ortaya crkrrustrr, Bu
akrrna gore, insanlan egitilmi§ olarak kabul edebilmek

icin insanlann sahip

olmasi gereken esaslar vardrr, Konu alarurun merkez almd1g1 programlar bu
gorO§On urunudur. Bu gorO§On dayand1g1 temel ilkeler ise sunlardrr (Kneller,
1966: 243-244; Akt. Fidan ve Erden, 1998:102-103):

•

Ogrenmenin

doqasmda,

90k ve srkt cahsrna ve 9ogu zaman zorlama

vardrr.
•

Egitim ve ogretimde giri§im ogrenciden 90k ogretmende olrnahdrr.

•

Egitim surecinln ozunu, konu alarunrn 90k iyi ozumlenmesi olusturur,

•

Okulda

zihinsel

disiplin

yaklasrrmrun

geleneksel

dusunme, ahstirma, ezberleme vb.) kullarulmahdtr.

yontemleri

(soyut

lb

Idealist egitimde merkezde konular, dersler, evrensel doqrular ve
bunlan aktaracak ogretmen vardrr (Sonrnez, 1999: 76). Ogretmenler,
ogrenciyi bilgiye ulastiran uzman kisilerdir ve ogrencilerde var olan bilgiyi
bilinc dOzeyine crkarrnakla gorevlidir. Egitim programlannda bilgi ya da konu
merkezde yer alrr; evrensel doqrulan yansrtan bilgi ve icerik programm
aynlmaz parcadir ve

icerik ders kitaplannm ic;erigi ile srrurhdrr. Konu

aktanmmda genellikle doz anlatirn, soru-cevap, ezberleme gibi ogretim
yontern ve teknikleri kullaruhr. Degerlendirme ise, ogrencilerin genel zihin
yeteneklerini kullanmalanrn gerektiren donern ya da y1I sonunda dOzey
belirleme smavlan ile yaprhr ve ogrenciler birbirleriyle kryaslarur,

2.1.2.2. Realizm

Realizm'e gore bilgi, aposterioridir. Gerceklerin alqilanmasrna dayahdrr
(Sonrnez, 1999: 41 ).

Bilginin dogrulugu ancak deney ve gozlem ile

karntlanabilir. Gercek, bireyin zihninin drsmda ve ondan bag1ms1zd1r. Bireyin
doqustan hicblr bilgisi yoktur; zihni, adeta bos bir levha gibidir ve drs
dOnyadan alman duyumlarla sekillenir.

Realizm'e dayanan egitim akrrm Daimicilik'tir. Dairniciliqe gore, egitim
evrensel nitelikteki belli ger9eklere gore seklllenmeli ve insanlar bu gerc;eklere
gore yetlstlrilmelldlr.lnsamn en onemli ozelligi akhdrr. Dolayrsiyla egitimde
insan zihninin qelisimine (entellektOel egitime) onern verilmelidir. Daimicilik
gorO§OnOn temel ilkeleri sunlardir (Kneller, 1966: 232-234; Akt. Fidan ve
Erden, 1998:103-104):

•

Degi§meyen evrensel bir egitim olrnahdrr.

•

EntellektOel egitime onern verilmelidir.

•

Egitim hayatm kopyasi degil, ona hazrrlrktrr.

•

<;ocuk ve genc;leredOnyanm hem manevi hem de maddi gerc;eklerini
tarutacak bilgiler verilmelidir.
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•

BOyOk kitaplar (klasik eserler) egitimine, egitimde onern verilmelidir
(Kneller, 1966: 232-234; Akt. Fidan ve Erden, 1998:103-104).
Realizm'e gore egitimde, konu alarurun sistematik olarak disiplinlere

aynlarak organize edilmesinin dusunmeyi kolaylastrrdrqtm kabul edilir. Bu
nedenle, konu alamrn merkeze alan egitim programlan benimsenir. Aynca
ogretilecek konu alarurun ozelliklerine gore ogretim yonternlerinin degi§mesi
gerektigi fikrini savunulur. Ogrencinin zihni bos olduqundan, tom evrensel
dogrular ogretmen tarafmdan aktanhr. Ogrenciye, hangi bilgi ve becerinin
aktanlacaqma da yine ogretmen karar verir. Realist egitim anlayrsmda bilgi
elde etmek lcln bilimsel yontern ve duyular kullarulrr. Bunun icln deney,
gozlem ve arastirma yapmaya ozen gosterilir. Degerlendirme teknikleri
idealist gorO§lerle benzerlik gostermektedir. Ancak realist egitimciler, bu
yonternlere ek olarak, ogrencinin bizzat kendisinin yapt191 deney, gozlem gibi
yollarla yeni bilgiyi edinmesini de onernserler.

\

2.1.2.3. Pragmatizm

Pragmatizm, Amerikah felsefeci John Dewey'in deneyci dusunce
sistemi Ozerine kurulrnustur. Pragmatizme gore evren surekti degi§mektedir
ve ger9egin ozu degi§imdir. Dolayrsiyla mutlak ger9ek ya da evrensel doqru
yoktur. Gercek, insarun deneyimlerinin urunudur, Bilgi,

aposterioridir ve

bilimsel yonternle elde edilir. Krsaca bilgi, insarun dogal ve sosyal cevresi ile
etkile§imi sonucu ge9irdigi yasantilar yoluyla olusur.

Pragmatik felsefenin egitime uyqulanrnast ilerlemecilik olarak kabul
edilir. Ilerlerneclliqin kapsadrq: belli bash ilkeler sunlardrr (Kneller, 1966: 237240; Akt. Fidan ve Erden, 1998:100-101):
•

Egitim aktif ve cocuqun ilgilerine gore olmahdrr,

•

Ogretimde problem cozrne yonterni esas almrnalrdir.

•

Okul yasarna hazirlrk olmaktan 90k yasarmn kendisi olrnahdrr,

•

Ogretmenin qorevl yonetrnek degil, rehberlik etmektir.
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•

Okul ogrencileri yansrnaktan 90k i§birligine ozendirmeli ve yoneltmelidir.

•

Egitim ortarru demokratik olmahdir (Kneller, 1966: 237-240; Akt. Fidan ve
Erden, 1998:100-101).

llerlemeciliqln

devam, olan egitim felsefesi ise Yeniden Kurmacrhk'trr.

Bu aktrnm dayand191felsefe de pragmatizmdir. Bu akrrna gore, ogretimde
ogrenci pasif degil, aktif olmahdrr. Ogrenci degi§ime gore kendi bilgilerini
yeniden kurmahdir.

Ogretmen de ogrenciye rehberlik etmelidir. Fidan ve

Erden'e (1998: 105) gore; yeniden kurrnacrhqm egitim arnacr, toplumu
yeniden dOzenlemek ve toplumda ger9ek demokrasiyi yerlestirmektir.

Egitim,

acrk secik bir sosyal reform hareketi geli§tirmede onernli araclardan biridir.
Toplumsal degi§mede temel sorumluluk okullardadrr. Bu akrrrun en onernf
ozelligi, egitimin davrarus bilimlerinin bulgularma dayall olarak yeniden insa
edileceqine lnarnlmasrdrr.

Pragmatizm'e gore egitim yasarn iclndlr ve yasann yoluyla bireyde

\

davrarus degi§ikligi meydana getirme sOrecidir. Egitimin merkezinde ogrenci
vardrr, Egitim ogrenci merkezli olarak yurutulurken,

Egitim programlan ogrencilerin . ilgi ve

olmahdir.

ogretmen yol gosterici
yeteneklerine gore

dOzenlenmelidir. Ogrenme yaparak yasayarak olusturulrnahdrr. Ogrenci her
konu ya da sorunu srmfa getirebilmelidir. Bilgi ve ogrenme problem cozme
srrasrnda ger9ekle§eceginden, ogrencinin aktif katrhrmrn saqlayacak ogretim

yontern ve teknikleri kullarulrnahdrr.
Pragmatik egitim felsefesinde, merkeze ogrencinin ilgi ve ihtiyaclan
almdrqmdan egitim programlarmda da ogrenen merkezli program geli§tirme
yaklasrmlan benimsenmektedir. Bu programlarda hedefler esnektir ve surec
lcerlsinde

degi§ebilir. Degerlendirmede, geleneksel yaklasima ek olarak,

bireyin kendi basansiru ol9togO, bireysel degerlendirme teknikleri de yer
alrnaktadir.

Tabla 2.1.

Egitim'in Dayand191 Felsefi Temellerin Karsrlastmlrnasr.

Egitim

Dayand1g1

Egitim

Egitimin

Egitim

Felsefesi

Felsefi

Amac,

Ro/ii

Programmm

(Ogretmen)

Odak Noktas,

Rasyonel kisileri

Sokratik

Klasik konular

egitmek

yontemi

Ostun zekah

kullarur

Temel
Daimicilik

Realizm

Edebi cozurnler

kisiler
Sabit program

yetistirmek

Esasicilik

ldealizm

Yetenekli kisileri

Geleneksel

T emel beceriler

yetistirrnek

deqerlerin

ve temel konular

yaygm sekilde
.kullarurm

llerlemecilik

Pragmatizm

Demokratik
ve

sosyal

Problem
cozrne

Humanistlik
ve

egitimi

yasarm

bilimsel

Radikal egitim

geli§tirmek

arasti rmalarda

reformu

yol gosterici

Yeniden
Kurmacihk

Pragmatizm

Toplumu

Degi§im

Egitimde

yeniden

ve reformlann

firsat e§itliginin

yaprlandrrrnak

temsilcisi

yeniden

ve geli§tirmek

Arastirrna

islevsellestirilmesl

Degi§im

ve proje

ve

sosyal reform

baskaru

icln egitim

Web:http//www.i.iretim.meb.gov.tr/
almrrusnr,

adresinden 15 Nisan 2009 tarihinde
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2.1.3. Geleneksel Egitim Anlay1~1

GOnOmOzdegeleneksel egitim anlayrsi diye nitelenen bu anlayrsta
ogretmen merkezli bir egitim anlayist ile ogrencilere bilgi aktanlmakta,
ogrenciler tamamen pasif dinleyiciler olarak kendilerine aktanlan

bilgiyi

ezberlemekte ve sOrecin sonunda belli normlara bagll olarak yapilan
degerlendirmelerle

de

ogrencilerin

basarrh olup

olmadrklanna

karar

verilmektedir (<;aglar ve Reis, 2007: 37). Geleneksel anlayrstaki egitimde,
ogrencilerin zihni adeta bos bir levha gibi gorOlmekte ve ogretmen tarafmdan
sunulan bilgi doqrudan ogrencinin zihnine aktanlrnaktadrr. Ogrencilere derste
dusundurucu aktiviteler sunulmamakta, ders kitaplan ve burada sunulan
bilgiye s1k1 srkrya bagll kallnarak dersler bu sekilde islenmektedir. Bu yOzden
geleneksel egitim sistemleri, c;agda§toplumun gereksinimlerine uygun insan
modelini yetistirrnekte gOc;IOkler yasarnaktadrr.

Geleneksel yaklasrrnda "srruf" denilince akla ilk gelen gorOnto siralar
halinde oturan ogrenciler ile onlann onunde durup onlara bir seyler anlatan
ogretmendir. Burada ogretmenin akla gelen ilk islevi ders anlatrnasrdrr.
Geleneksel anlayrsta, ogrenme-ogretme surecinin, ogretmeriin belli bilgileri
aktarmasi, ogrencilerin de bu bilgileri edilgin bir biclrnde almasmdan ibaret
olduquna lnarulrnaktadrr (Ac;1kgoz, 2008:7).
Geleneksel

srruflarda

ogrencilere

"kendi

ogrenme

sOrecinin

sorurnluluqunu tasryarnayacaqr" mesajlan verilmektedir. Bu durum ogrencinin
ozgi.ivenini, gi.idi.isOnO ve yaratrcrhqrru yok etmektedir. Geleneksel ogretimde
ogrenci genellikle yalruzdrr. Sosyal etkilesim yok denecek kadar az olduqu lcln
ogrenci sormak istedigi bir sey olduqunda ya da dusunceslnl soylernek
· tediginde kendisini dinleyecek kimse bulamayabilir. Ogrencilere baqrmstz
dusunme, bag1ms1z hareket etme ftrsatt vermediqinden geleneksel ogretim
:oplumsal gereksinimlere deters dusmektedir (Ac;1kgoz, 2008: 33-34).

Geleneksel

egitim

anlayrsryla yasarn

boyu

ogrenen

bireylerin

yeti§tirilememesinin bir baska nedeni kullamlan ogretim yontemleridir.
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Geleneksel yonternlerde

ogrencileri

dusunduren,

arastrrmaya yonelten

etkinlikler sunulrnadiqr; bilgiyi kullanma, problem cozrne, krsacasi bilgiyi
yeniden yapilandrrrna frrsatlan verilrnediqi lcin, ogrenciler ezberledikleri
yOzeysel bilgilerle mezun olmaktadrrtar (Acikqoz, 2008: 6). Dolayrsiyla
ogrenciler bilgiye nastl ulasacaqrru ve nasil bilgi ureteceqini bilmeden, hep
bilgi tOketerek vetlsmektedlr

2.1.4. Cagda~ Egitim Anlay1~1

<;agda§ egitim anlayrsi, ogrenci merkezli egitim yaklasrrruru esas
alarak ogrencilerin yaparak yasayarak ogrenmelerine ve ogrenme- ogretme
sOrecinde

cesltll

etkinliklerle

yaklasimdrr. Bu anlayrsa gore,

keyif

almalanna

ogrenci

olanak

merkezli etkinlikler

taruyan

bir

ogrencinin

dusunrneslni, arastrrmasim, var olan bilgiyi kullanmasrru, yeni bilgiler elde
etmesini saglayacak sekilde dOzenlenir.

<;agda§ egitim anlayrsrnda, ogrencileri bilgi yOklenen degil, merkeze
alan, ogrenmeyi ogrenen, kisilikleri geli§mi§, yeteneklerini kullanan, problem
cozen, analiz ve sentez yapabilen, akuci, yaraticr, duygu ve dusunceleri
dengeli, sevgi dolu, ho§gorOIO,

ulusal ve evrensel deqerlere sayqth

vatandaslar olarak geli§melerini saglamak lcin ogrencilere egitim verilmelidir
(Can, 2004). Bu sayede dusunrne yetenekleri geli§en ogrencilerden, cesitli
zihinsel aktivitelerle depoladiklan

bilgiler istendiginde, bilgiyi rahatca geri

yagirabilecek ve dagarc1klanndaki bilgileri nerede ve nasrl kullanacaklanrn
kestirebileceklerdir.

GOnOmOzde

9agda§

egitim

anlayrsi

ogretmene,

ogrenmeyi hedeflenen dOzeyde ger9ekle§tirecek ogretim metodunu secrne ve
uygulama sorurnluluqunu vermektedir.

Egitim sistemlerinin rnantrkh, problem cozen ve elestirel dusunen
bireyler yetistirmesi gerekmektedir. Bu bireyleri yetistirebilecek yaklasirn,
ogrenciyi merkeze almak dururnundadir. Ogrenci merkezli yaklasrrn, bireyin
onceden var olan kavram ve anlayrslanna yeni bilgileri ekleyerek kisisel
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anlarnlanru yaprlandrrmasrru vurqularnaktadir (Vural, 2005: 23). <;agda§
yaklasrrrun benirnsendiqi egitim - ogretim anlayrsrnda, ogretmen hangi konuyu
anlatrrsa anlatsm, ogrencilerin bir takrm yeteneklerinin geli§mesine yardrmci
olmayi

arnaclayacaktrr.

Bu

tor

ogretimde

ogrencinin

bilgiyi

sadece

ezberlemesi degil, kullanmasi ve yeni bilgi Oretmesi, yani dusunrnesi
arnaclarur (Ozden, 2005: 6). <;agda§ egitim yaklasrrrunda ogretmen bilgiyi
ogreten degil, ogrencilerin bireysel ozelliklerlne uygun, aktif olacaklan ogretim
yontern ve teknikleriyle, 9agda§ ogrenme ortamlan saglayarak bilginin
ogrenilmesine rehberlik eden kisidtr,

<;agda§ egitim anlayrsrru, geleneksel egitim anlayrsmdan ayrran en
onernli ozelliklerden biri ogrencilerin dusunce ve gorO§lerine onern veriyor
olmasr,

buna

bagh

olarak

da

derslerin

ogrenci

merkezli

olarak

surdurulrnesidlr. Bu anlayrsta ogrenci yeni edindigi bilgiyi yaprlandinrken,
onceden sahip oldugu bilgileri de gozden ge9irmektedir. Bu yaklasrrndaki en
onemll faktor ogrencilerin surekli arastirmaya ve incelemeye sevk edilmesidir.
<;agda§ egitim anlayrsrrun hakim olduqu egitim- ogretim ile

hlc suphesiz

olumlu sonuclar ortaya crkacaktrr,

Bilginin ge9ici oldugu, ansiklopedik bilgiden 90k olaylan derinliqlne
kavrama,

elestirel

dusunrne

yetenekleri

ile

ogrenmeyi

ogrenmenin

vurguland1g1; ogrenci-ogretmen etkilesimlne onern verildigi ve 90k yonlu
zihinsel geli§imin hed-flei:,digi 9agda§ egitim anlayisr, egitim sistemini
lyllestirme
yaprlandmlabilecektlr.

egemen

olursa,

sistem

yeniden

Boyle bir yaklasrrn ogretimin ozone iliskln yeniden

yaprlanrnarun esaslanru ortaya koyacak ve ogrencilere potansiyellerini
maksimum duzeyde geli§tirebilme olanaqi sunabilecektir (Ozden, 2005: 6-7).
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2.2.

OGRENME KURAMLARI VE EGiTiME ETKiSi

lnsanlann, onlan diger canlllardan ayrran en onernli ozelliklerinden biri
ogrenme kapasiteleridir. Bireyin yapt191 davraruslann bOyOk bir c;ogunlugu
ogrenme OrOnOdOr (Akman ve Erden, 1995: 119). lnsanlar hayatlanrn devam
ettirebilmek icin cevresinde meydana gelen degi§iklere uyurn saqlamast
gerekir. Bu uyumu ise ogrenme ile saglar. Ogrenmenin nasil olustuqu
konusunda eskiden beri cesltli filozoflar ve egitim psikologlan ogrenmenin
degi§ik tarumlanru yaprrus olsalar da ogrenmenin tom egitim psikologlannca
kabul edilmis bir tarurm yoktur. A§ag1da bu tarnmlardan bazrlan verilrnistir.

•

Ogrenme, insarun egilimlerinde ve yeterliklerinde belli bir zaman diliminde
olusan bir degi§medir (Gagne, 1983. Akt. Senernoqlu, 2003: 94).

•

Akman ve Erden (1995: 119) ise ogrenmeyi, yasanti Orono, kahci izli
davrarus degi§ikligi olarak tarumlanmaktadrr.
Bu tarnmlardan ogrenmenin oc; temel ozelligi olduqunu savunan

A91kgoz(2002: 7) bu ozellikleri §U sekilde aciklamaktadrr:

•

Bireyin davrarusinda bir degi§iklik olmasr,

•

Bu degi§ikligin olqunlasma, bOyOme, uyku, ilac, yorgunluk vb.etkenlerinin
etkisiyle degil de yasanti sonucu meydana ge~esi,

•

Bu deQi§ikliQinge~ici deQil, en azmdan belli bir·rre kahci olmas,.

lnsanlar yasarnlan boyunca cevre ile etkileslmleri sonucu bilgi, beceri,
tutum ve deger kazarurlar, Ogrenmenin temelini bu yasantrlar olusturur. Bu
nedenle, ogrenme, bireyde meydana gelen nispeten kahct degi§melerdir.
Dinamik bir surec olan ogrenme, genel olarak bireyin cevresi ile etkilesirni
sonucu dusunce, duyus ve davraruslannda olusan degi§ikliklerdir (Ozden,
2005: 21 ).

Ogrenmenin
olusmayacaqrru ise,

hangi

kosullar

ogrenme

altmda,

kuramlan

nasrl olusacaqrru

acrklamaktadrr,

ya

da

Bir ogrenme

kurarnrrun, ogrenmenin tum organizmalarda,

tom ogrenme birimlerinde, okul

icindeki ve okul drsmdaki durumlarda nasrl olustuqunu ve evrensel yasalanru
acrklarnasi

beklenir.

Ogrenme

sOrecini aciklayan

kuramlarm

fazla olrnasr,

hicbirinln ogrenmeyi tek basrna acrklarnaya yetmemesi, bazt kuramlann ortak
niteliklere sahip olmasrrun yanmda,

bir bolurnunun

bunlarla cellskili olmasi

kuramlardan yararlanmayi gOgle§tirmektedir (Bilen, 2002: 28).

Etkili, verimli, ilgi cekicl, ogretim cahsmalanrun temelinde gogu zaman
saqlarn bir ogrenme
arastrrmalar

kurarm vardrr, Bu ogrenme

sonucunda

insanlann

kurarruru, uzun ve geni§

nastl ogrendigine

dair ortaya

koyduqu

cesltli genelleme ve ilkeleri iceren bir model ya da sistem olarak cercevelemek
mOmkOndOr. Genel olarak her ogrenme kurarru, ozunde bilme ve bilginin ne
olduquna lllskln felsefi bir anlayrsi iceren varsayirnlara da sahiptir. Dolayrsiyla
ogretim

amaclan,

degerlendirme

igerigin

etkinlikleri

dOzenlenmesi,

gibi konular

ogretimin

ve olaylar

secllrnis

yaprlrnast
clan

ve

ogrenme

kurarruru ya da onun temelinde yer alan felsefi gorO§O anlatir. Ogretmenlerin
kendi ogretim

uyqulamalarrrn

hazirlamalan

ve bu uygulamalan

srrasmda

ortaya crkan problemleri cozrnek icln, ogrenmeyi farkll acilardan inceleyen ve
bazen de birbirine zit olabilen kuramlan yakmdan bilmeleri gerekir (Deryakulu,
2001:1).

Ogrenmenin h·'s1I olustuqu konusunda farkll gorO§ler vardrr, Bunun icin
ogrenmenin

dogasm~l ve sonuclanrn

\

1

acrklarnaya- calisan

klasik ogrenme

<

kuramlanru incelernekte yarar vardir.

2.2.1. Klasik Ogrenme Kuramlan

Klasik ogrenme kuramlan, davraruscr, bilissel ve duyussal ogrenme
kuramlan olmak Ozere Oge aynlmaktadir. Bu kuramlar asaqrda acrklanrrustrr,
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2.2.1.1. Davram,~1 Ogrenme Kurarnlan

Ogrenme ile ilgili ilk arastrrmalar 20. yuzyilm basmda Pavlov, Watson
ve Thorndike'm

insan ve hayvanlar Ozerinde yapt1g1

deneysel cahsrnalarla

baslarrustrr, Davrarusct kuramlara gore ogrenme, uyanci ile davrarus arasmda
bag kurma surecidlr (Erden ve Akman, 1995: 123).

Davranrsci
baglamakta

ve

ogrenme
zihinde

odaklanrnaktadrr.
uyancilara

onemlidir.

olanlan

Davraruscilara

karst tepki

gozlemlenebilir

<;evrenin

ve pekistirecler

yoluyla,

yerine

ogrenme,

uyancilara

gozlenebilenlere

bireyin

davraruslannda

drstan

gelen

meydana

gelen

Davrarus ogrenilir ve ogrenmede di§ kosullar
davraruslan

saqlayacak

uyanci

ve

uyarrcr-tepki

arasmda

ilkesi savunulur

saglam

bir bag kurulduqu

ve ogrenme

bir urun olarak

Bu baqlarnda ogrencilerin, ogrenme surecine katrhrrn onceden

tarafmdan

ogrenmeye

almak

dissal

ihtiyac; vardrr. Davramsci kuramda, "sarth tepki

zaman her ogrenci ogrenir"
degerlendirilir.

sonucu,

ogrenilecek

donatrlmasma

ogrenmeyi

dikkate
gore

vermesi

degi§ikliklerdir.

pekistireclerle

baskalan

kuramlan,

etkin

ayarlanrrus

katihrm

etkinliklerle

srmrlanmakta

gerc;ekle§tigi

ve yaratrcrhklan

icln ogrencilerin
zihinsel

acrdan

edilgen hale getirilmektedir (Duman, 2004: 21-23, 67).

Davramsci kuramlar daha c;o1 psiko-motor ve duygusal davraruslann
ogrenilmesini

acrklamaktadir.

Bu kurarnlann

ogretim

ilkelerinde,

yaparak

ogrenme esastir. Ogrenmede pekistirrne ve gOdOlenme onemlldir. Becerilerin
kazamlmasmda

ve ogrenilenlerin

kallc1llgm1 saqlamada

tekrar cok onernli

yere sahiptir (Fidan ve Erden, 1998: 164).

Davrarusct

kuram

etkinliklerine

pek

yer

etkinliklerin

drsardan

ogrenmeyi

vermemekte-

yeterince

aciklarken,
buna

gerekc;e

gozlemlenemiyor

ogrencinin

zihinsel

olarak

zihinsel

da

olrnasrru gostermektedir.

Ogrenme sOrecinde ogrencinin zihinsel etkinliklerini drslayan bu kuram, temel
ilgisini istenilen davraruslann
(ogretim

ortamlan,

ogrencide olusrnasrru saqlayacak di§ c;evrenin

materyalleri

ve

stratejileri)

dOzenlenmesi

Ozerinde
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yogunla§tirm1§t1r.Driscoll'e (1994) gore davrarnsci kuram, ogrenmeyi bir "kara
kutu" benzetmesiyle actklarrustrr (Akt. Deryakulu, 2001 :3).

Cevreden
gelen Uyanc,

Gozlenen
Davrarus

Ogrenci

$ekil 2.1. Davrarusct Kurama Gore Ogrenmeyi Aciklayan Kara Kutu
Benzetmesi (Driscoll, 1994; Akt. Deryakulu, 2001 :3).

Davraruscilara gore davrarus degi§mesine neden olan Oc; temel
ogrenme sOreci vardrr. Bunlar: Klasik kosullanrna, edimsel kosullanrna ve
gozlem yoluyla ogrenmedir. Bu oc; davranrsci ogrenme kuram,, davrarus
degi§mesini farkh yorumlarla acrklarnaktadrr (Erdem ve Akman, 1995:123).

Fidan ve Erden'e (1998: 155-156) gore, davrarusci kuramlann ogretim
ilkeleri a§ag,daki gibi ozetlenebilir:

•

Yaparak ogrenme esasnr: Ogrenci, ogrenme sOrecinde aktit olrnahdrr.
Ogrenmede, ogrencinin yaparak ogrenmesi esastrr, <;unk_O ogrenci kendi
yapt191 ile ogrenir.

•

Ogrenmede peklstlrrne onemli yer tutar: Pekistirme, davrrarn§larmtekrar
,..Ji

edilme s1khgm1 artrran uyarrcrlarm verilmesi islemldir. Davraruslar, onlan
izleyen sonuclardan etkilenir ve onlarla degi§tirilir.

•

Becerilerin kazamtmasi ve ogrenilenlerin kahc1hgmmsaglanmasmda
tekrar

onemlidir:

yararhdrr.

Tekrar,

ogrenmede

geli§meyi saglad191 sOrece
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•

Ogrenmede gudulemenin onemll

bir yeri vardir:

Ogrencinin bir

davrarusi ogrenebilmesi i9in o davrarust yaprnaya istekli olmasi lazrmdrr.
Bu nedenle, olumlu pekistirrne guduleyici bir etkiye sahiptir.

2.2. 1.2. Bilitsel Ogrenme Kuramlan

Bilissel kurarncrlara gore ogrenme, doqrudan gozlemlenemeyen
zihinsel bir surectir. Bu kuramm temelini Gestalt Okulu psikologlarr, Piaget ve
Bruner'in goru§leri olusturur, Davraruscrlann davrarusta degi§me olarak
tarurnladrklan

olay,

qercekte

zihinde

olusan

ogrenmenin

drsanya

yansrmasrdrr. Bilissel kurama gore, insanlarrn davrarusr, icinde bulunduklarr
durumu alqrlarnalanna bagh olarak degi§ir. Bu nedenle ogrenme, kisinin
cevresini alqrlarna ve yorumlama surecidir. Bir baska deyisle ogrenme, bireyin
cevresinde olup bitenlere anlam yuklernesldir (Ozden, 2005: 23-25). Billsset
kuramlara gore ogrenmenin acrklanabilrnesi icln billssel geli§imin bilinmesi
gerekir. Piaget'e gore bilissel geli§im; bebeklikten yeti§kinlige kadar bireyin
cevreyi, dunyayi anlama yollarrnm daha kompleks ve etkili hale gelmesi
surecidlr. Piaget, bilissel geli§imi, biyolojik ilkelerle aciklarrustrr. Piaget'e gore
geli§im, kahtirn ve cevrenin etkilesirninin bir sonucudur.

Bilissel yaklasimm en onernli kuramlarmdan biri Bilgiyi l§leme Kuremi
drr, Bu kurarncrlara gore ogrenme, drsandan alman uyancilann beyinde
karmasrk ve dinamik bir sistem icinde islenrneslyle ger9ekle§en bir olgudur.
Yani ogrenme, cevreden alman uyancrlann anlamh hale getirilmesi, bellege
kaydedilmesi, alqrlanrnasr,. kodlanrnasi, geriye getirilmesi ve performansa
donusturulrnes: surecldfr (Aydin ve digerleri, 2006: 17). Bu kuram insan zihnini /
bir bilgisayar gibi dinamik bir yapiya

benzetip bilginin pasif olarak

almrnadrqma dikkat cekrnektedir.

Driscoll (1994), sekil 2.2'de; bilgiyi isleme kuramma gore,
ge9irdigi zihinsel surecleri gostermi§tir (Akt. Deryakulu, 2001 :3).

bilginin

/~
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$ekil 2.2. Bilissel Kurama Gore Bellekte Bilginin lslenisini Yansrtan Bir
Model (Driscoll , 1994; Akt. Deryakulu, 2001 :3).

Bilissel yaklasrrru benimseyen psikologlann ogrenmeyi aciklarnada
a§ag1dakitemel ilkeleri esas ahrlar:

•

Ogrenen di§ uyancrlann pasif ahcrsi degil, onlann ozumleyicisl ve
davramslann aktif olusturucusudur.

•

Ogrenen kendi ogrenmesinde sorumluluk tasryan, verileni oldugu gibi alan
degil, verilenlerin anlarruru kesfedendlr.

•

Ogrenen, verilen bilgiler arasmdan uygun olaru secen ve lsleyendir,

•

Ogrenen kendisine kazandmlmak istenen bir ilke de olsa, onun anlarruru
bularak diger ilkelerle lllskisini kurarak ve daha onceden ogrendikleri ile
bagda§t1rarakona anlam vermek zorundadir (Demirel, 2005:35).

29
2.2.1.3. Duyu,sal Ogrenme Kuramlar,

Duyussal kuramlar, ogrenmenin doqasmdan cok benlik ve ahlak
geli§imiyle ilgili duyussal sonuclariyla ilgilenirler. Benlik geli§imi bireyin
kendisini deqerli bir insan olarak hissetmesi, kapasitesine guvenmesini ve
farkhhklanna deger vermesini vurgular ve bireyin kendisini gergekle§tirmesini
hedefler. Ahlak geli§imi ise, bireyin toplumsal degerleri icsellestirmesini,
cevreye uyumunu ve kendi ilke ve degerlerini olusturmasiru amaclar ( Ozden,
2005: 28).

Ozden (2005: 36-37), Duyussal kuramlann ogretim ilkeleri a§ag1da
ozetlenrnistir.

•

Egitimin, ogrencinin kendisine guvenmesi, yeterliligine inanrnasi, yuksek
akademik ve kariyer beklentileri tasimastnda yardtmci olmasi gerekir
(Bloom, 1973).

•

Benlik kavrarmrnn dart boyutu vardrr: (a) akademik (b)sosyal (c) duygusal
ve (d) bedensel. Egitimin bu dart boyutu da dikkate almasi gerekir (Jordon,
1981).

•

Oz sayq: kisinin zihin saghg1 ile ilgilidir (Rogers, 1961).

•

lnsarun kendini alg1lay1§1, baskalanrun kendisine iliskin alqrlanru nasrl
alg1lad191na baghdir.

•

Zayif ve guglu yonleriyle kendilerini olduklan gibi kabul eden ogrencilerin
benlik alqrlan saghkhd1r(Shephard, 1979).

•

Akademik
olrnarnahdrr.

basansizhk
Akademik

ogrencinin
basansizhk

ki§iligine

saldrrma

ogrencilerin

gerekgesi

kapasitelerine

guvenmemelerine ve kendilerini degersiz hissetmelerine yol agar.

•

Ogrenci,

calrsrnasi

basansizhk

istenilen sonuca varmaymca

karsismda

bahaneler

benliqlnl

uydurur

ve

90k

hisseder.

korumak

9e§itli

icin

savunma

mekanizmalan geli§tirir.
•

Ogrenci

zoru

basardrqmda

kendini

iyi

Bunun

icin,

ogrencilere basardrq: hissi vermek gerekir (Covington, Omelich, 1981).

•

Benlik duygusu ki§i icin 90k degerlidir.

•

Ahlak qelislminde nasihat en etkisiz yonterndir.

•

Ahlaki degerler tum derslere serpistirllerek, tartrsrnalarla kazandrnlabilir.

•

Ahlak geli§iminde yetiskinlerin sozleri degil, davraruslan etkilidir.

•

Ahlaki geli§im, donemleri lcerisinde verilmelidir (Ozden, 2005: 36-37).

Gunurnuzde bilginin doqasrna illskln yeni goru§ler, ogrenme ve
ogretme surecini etkilemektedir. Dolayrsiyla onceden benimsemis olan
geleneksel kuramlar artrk yerini yeni kuram ve yaklasirnlara brrakrnaktadtr.
Bilgiye ve bilginin edinilme blcimine, egitime, ogrenme ve ogretmeye yeni bir
bakrs sunan kuramlardan biri de, Yaprlandtrmaci Ogrenme Kurarru'drr,

2.3. QGRENMEYE FARKLI BiR BAKI$: YAPILANDIRMACILIK

Yaprlandrrmacihk,

coklu bakis acrlanna gore ogrenmenin dunyayi

kisisel olarak yorumlamak olduqunu kabul eder. Yaprlandrrrnact ogrenmeyi
anlayabilmek icin a§ag1dayapilandrrmacrltk kavrarm acrklanrrustrr,
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2.3.1. Yaprlandrrmactlrk Kavrarm
GOnOmOzdeOzerinde en 90k konusulan ve bir 90k kavramla temsil
edilen "Yaprlandrrmacrhk",
(Demirel,

2005:

133).

lngilizce "constructivism" sozcuqunun kar§1hg1dir
Aynca

lngilizce

"structuralism",

Fransizca

"structuralisme", Almanca "strukturalismus" terimlerinin Turkce kar§1l191 olarak
da "yaprsalcrlrk" sozcOgO kullarulrnaktadrr (Oguzkan, 1993: 158). Aynca,
"olusturmacrlrk", "kurmacrhk", "insacrhk", "butunlestiricilik",
ogrenme", "yaprsalci ogrenme", "olusurncu yaklasim"

"yaprlandmct

gibi

kelime ve

kavramlarla "yaprlandtrrnacrhk" ifade edilmektedir.

Yaptlandrrmacrhk

diger bir deyisle constructivism, bilginin doqas: ile

ilgili bir kavram olarak ortaya crkrrustir. Yaprlandrrmacrhk;

ogretimle ilgili bir

kuram degil, bilgi ve ogrenme ile ilgili bir kuramdrr. Bilgiyi temelden kurmaya
dayarur, Baslanqrcta, ogrenenlerin bilgiyi nasrl ogrendiklerine ili§kin bir kuram
olarak geli§mi§ ve zaman icinde ogrenenlerin bilgiyi nasrl yapuandirdrklarma
iliskin bir yaklasrrn haline donusrnustur (Demirel, 2005:223).

Her insan digerinden farklidrr ve yasama farkh bakabilir. Aynca herkes
icln bilgi edinme ve bilgiye ulasrnada ge9erli bir yontern ve teknik yoktur. Her
insan farkll yollarla ve yasantrlanyla bilgi elde edebilir. Boylece her seferinde
bilgiyi yeniden olusturabllir. Bu nedenledir ki
(Sonrnez, 2008:146). Yaprlandrrmactlrk,

egitim, yasam boyu surer

kisilerin bilgiyi ve bilgiyi sunma

bicimlerini kendi deneyim ve dusuncelerlne dayandrrarak olusturrnasrdrr,
Yaprlandrrrnacrhk, buqun hem egitim - ogrenme kavramlanru, hem de bilgi
felsefesini actklayan bir kuramdir (Akrnoqfu ve digerleri, 2007:141).

Yaprlandrrmacrhk,

'Bilgi nedir?', 'Ogrenme nedir?', 'Ogretme nedir?',

'Nesnellik mOmkOn mOdOr?' gibi sorulara yanrt arayarak, bilginin dogas1yla
ilgili felsefi bir aciklarna, bir bilgi kurarm olarak ortaya 91km1§tir (Ozkan 2001:
6). Ogrenenlerin bilgiyi nasrl ogrendiklerine ili§kin bir kuram olarak geli§meye
baslayan

yaprlandtrmacurk,

yaptlandrrdrklanna

zamanla

ogrenenlerin

~bilgiyi

nasil

iliskin bir yaklasrrn halini almrstrr (Erdem, 2001: 6).

Yaprlandrrrnacrlrk, bir bireyin nasrl anlad191n1 ve ogrendigini acrklayan felsefi
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bir yaklasrrndrr. Yaprlandtrrnacrhqa gore, ogrenme, insan zihnindeki bir
yaprlandrrma sonucu meydana gelir; yani ogrenme, bireyin zihninde olusan bir

i9 surectir (Saban 2005: 132). Yaptlandrrmaci ogrenme; bireyin var olan
bilgileri ile yeni kar§1la§t191 bilgiler arasmda bag kurup bunlan butunlestirrnesi
sOrecidir.

Yaprlandtrrnaci

kuram,

ogrenenlere

temel

bilgi

ve

becerilerin

kazandmlrnast gerektigi gorO§OnO inkar etmez, fakat egitimde bireylerin daha
90k dusunrneyi, anlarnayr, kendi ogrenmelerinden sorumlu olmayi ve kendi
davraruslanru kontrol etmeyi ogrenmeleri qerektiqini vurgular. Dolayrsiyla,
yaprlandrrmaci kurarrun temelinde baskalarrrun bilgilerini oldugu gibi bireylere
aktarmak yerine, insanlarm kendi bilgilerini yine kendilerinin yaprlandrrmasi
gerektigi gorO§O yatar. Nitekim, bu durum, bilginin doqasmm bir geregidir
(Saban, 2005: 167).

Yaprlandrrrnacrhkta, ogrenenin zihninde bilgiler ve yapilar yeniden
yaprlandmlrr ya da yorumlarnr. Yaprlandtrmacihqa gore inanclanrmz ve
deneyimlerimiz,

bizim

clay

ve

nesneleri

nasil

yaptlandrrdrqrrruzt

etkilemektedir. Herhangi bir dOnya alqrs: digerinden ger9ek degildir ve bizim
ki§isel

dunyarmz

zihnimiz

tarafmdan

yaprlandmhr,

Yaprlandrrmacrhk

yaklasrrnmda, kisisel ve bireysel olarak olusturulan bilgiler, drs dOnyadaki
nesne ve olaylan yorumlamada zihnimiz bir aractrr, D1§ dOnyadan gelen
bilgiler zihin sOzgecinden ge9er. Herkesin drs dOnya alqrs: ve bilgisi
digerinden oldukca farkhhk gosterir (Jonessen, 1995: 139).

Realist felsefeye dayanan klasik davrarusci gorO§e gore zihnimiz bir
ayna gibi, o ana kadar edindiqlrniz yasanti ve deneyimleri nesnel ger9ekligin
kar§1hg1 objeler olarak yansrtrnaktadrr. Yani, bilgi nesneldir ve her yerde
ayrudir (bilgisayardaki veriler gibi). Olusturmaci gorO§te ise zihnimiz ve
beynimiz bir mercek gibidir. Mercege bagh olarak ayru nesne veya obje
degi§ik kisilerce degi§ik gorOlebilir veya alqtlanabilir. Dolayrsryla, bilginin onu
olusturandan aynstrrarak veya soyutlanarak anlasrlmasi dogru degildiL Yani,
aklrrruz kadar gormekte ve anlarnaktayrz. Her yeni §ey eski bilgi, beceri
deneyim ve yasantrlann sOzgecinden ge9irilerek yeniden yorumlarnr ve bilgi
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bireyin aktif giri§imi (farkma varmadan) sonunda olusturulmaktadrr (Gural,
2002: 170 ).

Yaptlandrrmacr

ogrenme yaklastrru, geleneksel egitim anlayrsmdan

radikal bir sekilde aynlrnaktadrr, Fakat, yaprlandrrmact ogrenme yaklasrmmm
daha cok bilissel ogrenme kuramlan ile ili§kili olduqu soylenebilir. Ogrenme
konusunda, geleneksel yaklasirn ile yaprlandrrmact yaklasimm aynld1g1 temel
noktalar §6yle karsrlastmlabilir (Ozden, 2005: 55-56).

Tablo 2.2. Geleneksel ve Yaptlandrrrnact Goruslerin Karsilastmlmasr.

GELENEKSEL GOR0$

YAPILANDIRMACI GOR0$

Bilgi bireylerin drsmdadrr, nesneldir.

Bilgi, kisisel anlama sahiptir, ozneldir.

Ogretmenlerden, ogrencilere transfer

Ogrencilerin kendileri tarafmdan

edilebilir.

olusturulur,

Ogrenciler duyduklan ve okuduklanru

Ogrenciler kendi bilgilerini olustururlar.
Duyduklanrn ve

ogrenirler. Ogrenme daha cok
ogretmenin iyi anlatmasma baghdir.

Ogrenme,

ogrencilerin

onceki

ogrenmelerine ve ahskanliklanna dayah
olarak yorumlarlar.

ogretilenleri Ogrenme,

tekrar ettigi zaman basanh olur.

okuduklanru

ogrencilerin

kavramsal

anlamayi gosterdiklerinde basanhdrr.

(Ozden,2005:55-56)

J4

2.3.2.

Yaprlandtrmaci Yaklasrm ve Bilgi

Bilgi; alqilama, islerne, degerlendirme muhakeme ederek zihinde
Oretilen, insanm di§ dOnyaya ait alqrsrru degi§tiren veya bir bilinmeyeni
actklayan anlam parcasi olarak tarif edilebilir. lnsanm bilgi Oretmesi cevreden
gozlem, deney, okuma, dinleme aracrlrqryla elde ettigi verilen zihinde
kodlayarak belli sonuclara ulasmasryla baslar. Fakat cevreden alman tom
verilerin zihinde depolanrnast bilgi degil, malumatnr, Bu malumatm bilgi
olabilmesi icln o insana ozgO bir sekle donusmesi gerekir (Eren ve digerleri,
1998:186).

Yaprlandtrmaci yaklasrrna gore bilgi; pasif olarak almmaz, alqilayan ki§i
tarafmdan aktif olarak olusturulur. Ki§i, yeni bir bilgi ald1gmda onu onceki
bilgileriyle karstlasttrdrktan sonra ozurnser. Yani; onceden var olan bilgilerin
kapsam ve niteliklerini degi§tirir ve yeni edinilen deneyimlerin gerektirdiklerine
uygun davrarur. Klsilerin oncekl bilgileri ayru olmadrqtndan yeni bilgiler kisiler
tarafmdan farkh farkh ozurnsenmls olur (Crowther, 1997; Perkins, 1999).

Yaprlandtrmacihkta bilgi, kisiden baqrrnstz degil, duruma ozqu,
baglamsal ve bireysel anlamlara dayanmaktadir. Bilginin olusurnu icin bireyin
nesneler Ozerinde islemler yapmasi etkilesimler ge9irmesi ve ortaya crkan
anlamlan
yasantrlan

yorumlamasi

gerekmektedir.

anlarnlandrrmaya

cahsan

Yaprlandrrmacrlara
birey

tarafmdan

gore
etkin

bilgi,
olarak

yaprlandmlrnaktadir. Bireyler doldurulmayi bekleyen bos levha veya kutular
degildir, anlamlan arastiran etkin varlrklardrr. Ogrenilen sey ne olursa olsun,
yapilandrrrnact

surec

islemektedir

ve

ogretmenler

istenilen

sonuca

ulasrlmcaya kadar zihinsel yapi olusturulmakta, anlarnlandmlrnakta ve test
edilmektedir. Daha sonra yeni, ozellikle 9eli§kili yasantrlar, bu yaprlarda
meraqa yol acmakta ve bireyler yeni bilgiyi anlarnlandrrmak icin yeniden
yapilandirmak zorunda kalmaktadrrlar. Yapilandmcrhkta birey bilgi ile ugra§1r
ve o bilgi alarunda derinleslrse, olusturulan bilginin, bireyi yasarn boyu
brrakmayacaqi dusunulrnektedir. Bilginin ogrenen tarafmdan alrrup kabul

gormesi degil, bireyin bilgiden yeni bir anlam olusturrnasi onemlidlr (Yurdakul,
2007:41).

Saban (2005: 169)' in aktardrqrna gore Zoharik (1995), yaprlandrrmaci
paradigmaya gore bilginin ozelliklerlni §U sekilde ozetlemistir;
1. Bilgi, insanlann kendileri tarafrndan yaratrhr.
2. Bilgi, kesin degildir ve degi§ken bir yaprya sahiptir.

3. Bilgi, bir birikim sonucu olusur,

Yaptlandrrrnacrhkta bilginin nasrl yaprlandmldiqim,

$ekil 2.3' teki

kavram haritasryla daha somut hale getirmek mOmkOndOr.

Cevrenin Yorumlanmast

Sorular
Sorma

L

Yamtlar
Gelistirme

Bilginin
Y apilandmlmasi

Cevreyle Etkilesim

$ekil

2.3.

Yapilandrrmact

Ogrenmenin

Kavram

Haritasi

(Aydin,

2006:117).

2.3.3. Yaprlandirmact Yaklasun ve Ogrenme

Yaprlandrrmact

yaklasrm,

bir

bilgi

ve

ogrenme

yaklasirrudrr.

Ogrenmenin yaprlandmlmasi icin; ogrenen kisinln ogrenilecek materyalle
etkllesirne girmesi, etklleslminl dusunmesi, sorqulamasi, eyleme dokmesi ve
yasarrunda kullanmasi gereklidir. Yaprlandrrmacrhk, bireylere bir seyleri

ogretmek yerine bireylere nasil ogreneceklerini

ogretmeyi arnaclar. DeVires

ve Kolhberg'e (1987) gore yaprlandrrmact yaklasrrnda, ogrenci ve ogretmenin

birlikte sorumluluk paylasmasr, ogrencinin ogrenme sureclne aktif katrhrmrun
esas almmasi ve ogrenmenin yasanti yoluyla saqlanrnast gereklidir ( Akt.
l§1koglu,2007: 1 ).

Yaprlandrrmact anlayrsta ogrenme; mevcut durumlardaki etkinliklerden

olusan ve yasarn boyu ilerleyen bir surectir, Yapilandtrmacrhkta,

onernli olan

ogretme degil, ogrenmedir. Ogrenme bllissel, duyussal ve sosyal bir surectir,
Bireyin kendisi tarafmdan olustuqu icin de oznel ve ogrenci merkezlidir.
Yaprlandrrmact yaklasima gore ogrenmenin olusmasi icin 09 onernf kosul
§Oylesiralanabilir (Akmoglu ve digerleri, 2007: 141-142):

•

Birinci kosut, anlam cevreyle etkilesim icerisinde gergekle§mektedir.

•

lkinci

kosul,

bilissel celiski ogrenmenin uyancrsrdrr. Zihinde celiskinin

varllg1 bireyi, bilginin doqastru aramaya yonlendirir.

• Ocunct:

kosul, bilgi, sosyal etkilesimden ve bireysel anlam crkarmaktan

OIU§Ur.

Yaprlandrrmaci

ogrenmede ogrenciler yeni karstlastiklan

bilgileri var

olan zihinsel yapilanyla karsilastrrarak yeni bilgiyi zihinde uygun bir yere
yerlesfirmeye calrstrlar. Eide edilenler yeni bilgilerle onceden var olan yapiyla
cellsrniyor ve ogrenci yeni bilgiyle onceki bilgi arasrnda cesitli iliskiler
olusturabillyorsa, bu yeni bilgi var olan zihinsel yapi lcinde uygun bir yere
eklenerek

ogrencinin

( Deryakulu, 2001 :4).

zihinsel

yaprsrrnn

parcasi

haline

gelmektedir
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2.3.4.

Yaprlandrrmaci Yaklasrma Tarihsel Bakit

Davrarusci ve bilisselci kuramlarm yanmda 20. yuzyilm son 20 yrh
ic;erisinde radikal degi§iklikler onqoren ve ogrenmeye yeni bir kavramsal bakrs
acrst sunan yaprlandrrmacrhk "constructivism" egitimin gUndemine qelmistlr
(Saban, 2005:53). Egitimde yeni yaklasimlar arasmda yer almasma karsm
ogrenme

felsefesi

olarak yaprlandrrmacrhqrn ternelleri;

18.

yuzyilda

insanlann, kendi kendilerine ne yaprlandrnrlarsa onu anlayabildiklerini
soyleyen felsefeci Giambatista Vico'nun calrsrnalanna kadar uzarur, Vico
1710'da "bir seyi bilen onu actklayabilendir" ifadesini kullanrrustrr. Daha
sonralan da Immanuel Kant, bu fikri geli§tirerek, bilgiyi almada insanm pasif
olmadiqm: dile getirmi§tir. Bircok felsefeci ve egitimci bu dusunceler Uzerinde
cahsrmstrr. (Ozden, 2005:55-56).

2.3.5.

Yaprlandirmacurk Turlerl

Yaprlandrrmact

gorU§,

bilissel

yaprlandrrrnacrhk,

sosyal

yaprlandrrmacrhk ve radikal yaprlandrrmactlrk olmak uzere kendi ic;erisinde
birbirini destekleyen Uc; temel gorU§ etrafmda bilginin nastl olusturulduqunu
aciklar,

2.3.5. 1.

Bili!}sel Yaprlandirmacrhk

Bilissel

yaprlandrrmacrhk,

bilginin nasrl olustuqunu aciklamada

Piaget'nin gorU§lerini kullanmaktadrr. Bili§sel yaprlandrrmact gorU§e gore,
bireyin, beklentileriyle gerc;ekte kar§1la§t191 durum arasmdaki farki c;ozdUgU
zaman ogrenmeyi gerc;ekle§tirdigini savunurlar.Boylece ogrenme bireyin
anlasmazhklanru, catrsrnalanru cozrneye baslamasi ve kendi kendine
dunyasiru yaprlandrrmasiyla olusur (Duffy ve Cunningman, 1996, Akt. Duman,
2004: 175).

Bilissel yaprlandrrmact

yaklasrrnda

referans

noktasi,

kadar sahip olduqu bilgiler ve bu bilgilerin olusturduqu
bilissel

yapt

dengededir.

Birey,

yeni

bilgiyi

bireyin o ana

bilissel yapidrr. Bu

bilissel

yapryi

kullanarak

anlarnlandmr ve eski bilgileriyle illskllendirir. Eger eski ve yeni bilgi birbiriyle
celisrniyorsa bilgi ozumsenir, celislyorsa bilissel yapt dengesini bozarak yeni
bir kavram olusturulur (Ozden, 2005:59).

Piagefin bilissel kurarmrun egitsel yorumlan Yurdakul'a gore (2007:43)
§6yle stralanabilir:

1. Egitim proqrarnlanm
kendine
seviyeleri

ozgu

duzenlerken

nitelikleri

dikkate

dikkate

her geli§im duzeyindeki

almmahdrr,

ahnmah, onlann

geli§imsel

Cocuklann

dusunrnenin

bllissel

olarak yapacaklan

geli§im
onlardan

istenmemelidir.

2. Zihinsel yaprlann olusturulmast icin ogrencilerin oncelikle amaca ulasrnalan
ic;in

tekrar

yapmalan

Ogrenenlerin

istenilen

ve

hareket

amaclara

sernalanru

ulasmalanru

icsellestlrmeleri

saglayan

eylemlerini

gerekir.
surekli

uygulamalan icin firsatlar yaratrlmahdir.

3. Ogrenenlere

sonraki fikirlerin

alt yaprsrru olusturacak

fikirler, onlann var olan yanh§ anlamlanyla
uygulayabilecekleri

4. Ogrenenlerin
§emalanni

sekilde yardrrnci

celisen deneyimler

ve kavrayip

degi§ik yasantilar saqlanrnah, dusunceleri qelistirilmefidir.

yeni bir serna olusturulmalan

geli§tirmeleri

ic;in

ozurnlerne

yarn sira, onceden var olan

ve duzenlemenin

dengelenmesi

gerekir.

5.

c;ocuklarm

dogu§tan

qetirrnis

c;1karmalarma yardrm edecek firsatlar

olduklan

bilimsel

ozellikleri

ortaya

verilmeli, yardrmci olunmah, bundan

dolayrdrr ki dogal merakm ortaya crkmasi saglanmahd1r.

6. Yanlrshklara

ve

nedenlerine

duyarh

olunmah,

yanhs

vurgulanmadan

uzerinde durulmadan, fikrin altmda yatan sebeplere odaklanrnahdrr.
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7. Yeni bilissel yapilann temel teskil ettigi, yenilerinin bunlann Ozerine in§a
edildigi dusunulerek ogrenme sureclerin de ogrenenlerin on bilgileri dikkate
almmahdrr,

Krsaca, bilissel yaprlandirmacrlar, bireyin yeni kar§1la§t191 durumlan,
bilgileri, kan§1khg1, sorunlan; kendisinde daha once var olan bilgi ve
deneyimleriyle baqdastirarak yeniden yaprlandrrdrklanru savunurlar.

2.3.5.2.

Sosyal Yaptlandrrmacrhk

Sosyal

yapilandnmacrhk,

Vygotsky'nin

teorisindeki

gorO§lere

dayandmlrrustrr. Sosyal yaprlandirmacrlar, ogrenmede sosyal cevrenin ve dilin
onerninl vurqularnaktadrrlar.

Sosyal yaprlandirmacrhqa gore, sosyal ve kOltorel baglamm etkisinin
onernli olduqunu, cevresel baglamda bilginin yaprlandmldrqrru, bireyin dil
aracihqryla aktif bir sekilde anlarm yap1landird191gorO§lerini savunrnaktadrr.

Bilgi sadece bireyin zihninde yaprlandmlrnaz: ayru zamanda sosyal bir cevre
~indeki etkilesimler, dusunceleri ve inanclan yeniden yaprlandirrr (Duman,
2004: 58). Sosyal yaprlandirrnacrhqm egitsel crkanmlan §Oyle srralanabilir:

1. <;ocuklann cevresel etkileri icsellestirerek ogrendikleri dikkate ahnrnalrdrr.
2. <;ocuklar cevrelerinl gozlemleyerek ogrenmeyi daha iyi gergekle§tirirler ve
elestirel dusunebllirler. Bu surecte ogretmen ve diger ogrenenler model
olur.

3. Ogretmenler cocuklann kendi kendilerine ilerlemelerinde rehberdirler.
4. Ogretim cocuqun o srradaki bilgi seviyesinden ustun olmahdir.

5. <;ocuklarm bir beceriyi lcsellestlrmelerl dort asamada gergekle§ir, ilk
basamakta, ogretmenler beceriye dair ornek vermeli, ne yaptiklanru, nlcin
yaptrklanru

aciklamahdrr.

lkinci

basamakta

ogrenciler

ogretmenin
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yaptrklanru tekrar ederler, ucuncu basamakta ogrenciler becerilerini
ilerletince, ogretmen ilgilenmeyi azaltrr. Son olarak da ogrencilerin
becerileri icsellestirrneleri icin uygulamalara gec;ilmeli ve ileri duzeyde
ogrenmenin olmasrna cahsrlmahdrr,
6. Oil ve dusunce birbirleriyle yakmdan ili§kili olduqundan dolayi dusuncenin
geli§imi icin dil becerilerinin qelistlrilmesl gerekir. Boylece cocuklann
dusunceleri de geli§tirilmi§ olur (Kaya, 2005:25).

Piaget'in kendi basma olusturulrnus semalanrnn aksine Vygotsky,
ogrendiklerimizin c;ogunu baskalanndan ogrendigimiz konusunu vurqularmstir.
Aynca, baskalanndan ogrenmek zorundan oldugurnuz seylerin en onernllsl,
bireylerin birbirleriyle ve dunyayla etkin bicirnde ternaslanru krlrnak icln icat
edilen psikolojik araclardir. Mantik, sembolik donusumler, kavramlar, fikir
bloimleri, isaretler, sayrlar ve kelimeler insanlarm birlikte yasadrklan bir dunya
insa ederken kullandrklan araclardrr. Ogrenen bir psikolojik arac edindiginde,
ufkunda yeni olasrlrklar acrhr, Oil, yuksek ogrenme biclmleri, problem cozrne
ve yeni yeteneklerin kazarurru olanakll krlan en Ost duzey psikolojik aractir.
Hem Vygotsky hem Dewey dilin oncelikle bir iletisim araci olduqunu kabul
ederler. Dille kaydedilen kavram ve iliskller, sosyal bir ortamda aktanlir ve
kazarnhr (Philips ve Soltis, 2005:59).

Bilissel ve sosyal yaprlandirmacihk arasmda, bilginin nasrl olustuqu
konusunda gorO§ aynllg1 vardrr. Billssel yaprlandirrnacrlar, bilginin ki§i
tarafmdan

bilissel

olarak

olusturulduqunu

savunur.

Ki§inin c;evresiyle

etkilesmesine onern verirler, ama bu sosyal yaprlandrrmacrlannki kadar
degildir. Oysa, sosyal yaprlandrrmacrlar, ogrenmeyi acrklarken daha cok
sosyal etkileslrni kullarnrlar. Bilissel ve sosyal yaprlandirmacrlrqrn dayandrq:
ortak temel ise "bilginin kisinln drsmda ve aktanlabilecek bir gerc;ekler butunu
olmad1g1, ki§i tarafmdan icsellestirllerek olusturulduqu'dur (Ozden, 2005: 62).
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2.3.5.3. Radikal Yapilandrrmacihk

Yaprlandrrmact

yaklasrrnlar

arasmda

bilissel

ve

sosyal

yaprlandrrmacrhktan daha kati gorU§leri savunan radikal yaprlandrrmacrhk,
bilginin bir drssal gerc;eklige bagll olmadan, birey tarafmdan yaptlandmldrqtru
savunur.

Bu yaklasimm onde gelen teorisyeni Ernst Von Gleserfeld'dir. Radikal
yaptlandrrmacrhk olarak tarurnlanan bu yaklasrm, yaprlandtrmaci ogrenme
teorisinin temelleri ile ilgilenmektedir. Ozellikle; bilgi nedir? Gercek nedir? Bilgi
ve gerc;ek nasrl ogrenilir? Gibi sorulara cevap arar Radikal yaprlandrrmacrlar,
gerc;eklik denilen kavram kisiden klsiye farklihk gosterdigini "qercek" diye
tarurnladrqrrruz §eyi hicbir zaman gerc;ek olarak goremeyecegimizi soylerler,
Buradan hareketle baqrrnsiz, objektif gerc;ek diye bir durum soz konusu
degildir (Sag1roglu,2002:45).

Radikal yaprlandrrmacrhqa gore, bilgi kesfedlrnez, birey tarafmdan
yaratnrr.

Dolayrsiyla

bilginin

c;1k1§

noktasi

di§

dUnya degil,

bireyin

yasantrlandrr, Bireyler gec;irdikleri yasantilardan bazi anlamlar crkanrlar, Bu
anlamlar bireyden bireye farklrhk gosterir. Dolayrsryla

bireyler yasantilan

dogrultusunda bilgi edinirler (Ac;1kgoz, 2008: 63).

Bilissel, sosyal ve radikal yaprlandrrmacrhk, temelde, bilginin birey
tarafmdan yapilandmldrq: gorU§UnU savunrnaktadrr, Bu yonuyle ortakhk
gosteren bilissel, sosyal ve radikal yaptlandrrrnacrhk, bilissel surec, sosyal
etkilesim, dil geli§imi ve alqrlarna konularma verdikleri onem bakrrrundan
farkhhk gostermektedir. Bllissel yaprlandrrmacrhk, bireyin billssel sureclerini,
sosyal yaprlandrrmacrhk bireyin sosyal etkileslrnlni ve dil geli§imini, radikal
yaprlandrrmacrhk ise bireyin alqilama sUreci ve kisisel deneyimlerini on plana
crkarrnaktadir (Demirci, 2003:20).
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2.3.6. Yaprlandrrmact Ogrenme Yaklasnmnm Ozellikleri

Can'a

gore

(2004),

yaprlandrrmact

ogrenme

yaklasrrnmm

temel

ozellikleri maddeler halinde a§ag1da verflmistir.

•

Ogretmeye degil, ogrenmeye onern verir.

•

Ogrenen ozerkligi ve inisiyatifini destekler ve kabul eder.

•

Ogrenenleri irade ve arnac sahibi varllklar olarak gorur.

•

Ogrenmeyi surec olarak dusunur.

•

Ogrenenin arastrrmasrm destekler

•

Ogrenmede deneyimin kritik rolunu onaylar.

•

Ogrenenlerin doqal rnerakrru destekler.

•

Ogrenenlerin zihinsel modelini hesaba katar.

•

Pertormans: ve ogreneni degerlendirirken

•

Kendini bili§sel teorinin ilkeleri icinde gorur.

•

Ongor, yarat ve analiz et gibi bllissel terminolojiden yararlarur.

•

Ogrenenin "nasrl" ogrendigini dikkate ahr,

•

Ogrenenin diger ogrenenlerle ve ogretmenle konusrna icerisinde olrnasrru

anlayrst vurgular.

destekler.
•

Birlikte ogrenmeyi destekler.

•

Ogrenenleri gergek dunya durumlanna katar.

•

Ogrenmenin gergekle§tigi baglama onem verir.

•

Ogrenenin inanclan ve tuturnlariru goz onunde bulundurur.

•

Ogrenenlere yeni bilgi olusturma ve gergek deneyimlerden anlama ftrsatrru
saglar.
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2.3. 7. Yaprlandsrmaci Ogrenme ilkeleri

Ogrenme yasantrlanrun iyi dOzenlenebilmesi ve ogrenmenin bireyin
lhtiyaclanna yarut verebilmesi, yeniliklere ve degi§ime acik olmayi gerektirir.
Yaprlandrrmacilrkta

ogrenene odaklaruldrqrndan ve ogrenme etkin bir surec

olarak kabul edildlqlnden ogrenen ozerktir. Yasayan her birey cevresiyle
etkilesim icindedir, Ogrenme, yasanti Orono olduqundan egitim faaliyetleri
ancak ogrenen yasantrsi yoluyla lsleyebllir; bu nedenle ogrenme, ogrenene
donuk olmak zorundadrr. Egitim hedeflerini, ogrenenin belirlediql dusunulurse,
ogrenenin bir amaci vardrr ve bu arnact doqrultusunda ogrenme surecine yon
verir. Bireyin ilgileri ve lhtlyaclan ise onceki yasantrlan 1§1gmda ortaya crkar,
Ogrenenin var olan inanclan, tutumlan ve bilgileri onun sahip olduqu
yasantilanrun bir gostergesidir (Erdem, 2001 :37).
Savery ve Duffy'e (1995:33-34)

gore, yaprlandrrrnacrhqm sekiz ana

ilkesi vardir. Bunlar a§ag1davurqulanrmstrr.

1. Tum ogrenme etkinlikleri daha geni§ gorevlere donusturulrnelldir.

2. Ogrenci sOrekli olarak desteklenmelidir.
3. Gercekci siruf ortamlan sunulrnahdrr.
4. Gercekci srruf ortarnlanrun olusturulrnasmda, ogrencinin etkin krhnmast
saglanmah ve ortamlar ogrenilecek bilgiyi qercekten yansrtabilen sekilde
dOzenlenmelidir.
5. Ogrencilere cozum Oretebilme imkanlan sunulrnahdrr.

6. Ogrencileri dusunrneye sevk eden ogrenme ortamlan sunulrnahdrr.
7. Ogrencilerin sunrnus olduqu fikirler her zaman dikkate almrnah ve
ogrenciler cesaretlendirilmelidirler.
8. Ogrencilere ogrenme sOrecinde sOrekli olarak kendilerini ifade edebilme
firsatlan verilmelidir.
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Ozden ise (2005: 62-63), yaprlandrrmact ogrenme yaklasirrun ilkelerini
a§agrdaki gibi acrklarrustrr:

1. Ogrenme aktif bir surec;tir: Ogrenme drsanda var olan bilginin kolay bir
sekilde benimsenmesi degil, surekli olarak cevre ile mesqul olup duygusal
girdiler kullanarak var olan bilgilerden anlamlar yaprlandrrmaktrr.
2.

insanlar

ogrenirken

ogrenmeyi

ogrenir:

Ogrenme,

hem anlam

yaprlandrrrnayi hem de anlama sistemlerinin yaprlandrrmasrm

icerir. Yani,

yaprlandtrdiqrrruz her anlam, benzer dururnlara daha iyi anlam vermemizi
saglar.

3. Anlam otusturmamn en onemll eylemi zihinseldir: Anlam yaprlandrrma
zihinde meydana geldiginden zihnimizi mesqul edecek faaliyetlere ihtiyacrrruz
vardrr,

4. Ogrenme ve dil tc lcedlr:

Ogrenme ve dil birbirinin iclne ge9mi§

durumdadrr. Arastrrmacilar insanlann ogrenirken kendi kendine konustuklanru
ifade etrnislerdlr,

5. Ogrenme sosyal bir etkinliktir: Ogrenmede diger insanlarla iliski kurup
bilgiyi kullanma yakmdan iliskilidir.

6. Ogrenme baglamsald1r: Ogrenme hayatirruzm geri kalan krsrmlanndan
kopuk degildir. Bildiklerimiz, lnanclanrmz, korkulanrmz ve on yarqilanrruz
ogrenmelerimizi etkiler.

7. Ogrenmek lcln bilgiye ihtiyac; duyariz: Yeni bilgi edinebilmek icin bu
bilgiyi Ozerine yaptlandrreceqmuz eski bilgilerimizin olmasi gerekmektedir. Ne
kadar biliyorsak o kadar ogreniriz. Bu nedenle ogrenme icin on kosul bilgilerin
olmas, 90k onemlidir.

8. Ogrenme zaman ahr: Anlamh ogrenme icin bilgilerimizi olcup tartniaya,
onlan gozden ge9irmeye, kullanmaya ihtiyac duyanz. Bu da krsa bir surede
olmaz.
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9. Motivasyon ogrenmede anahtar ogedir: Ogrenme ic;in motivasyon sarttir,
<;onkO

zihnimizdeki

bilgileri

kullanabilmemiz

icln

nicln

sorusunu

cevaplamamtz gerekmektedir.

2.3.8. Yaprlandrrmaci ve Davram,~1 Yaklastrnlarm Karf1laftmlmas1

Geleneksel egitim, davrarusct psikoloji ve davramsci ogrenme teorisi
Ozerine kurulu

bir

sistemdir.

Geleneksel

yaklasrrnlann ozelliklerini tastmaktadir.

egitim

anlayrsi,

davramsct

Davrarusci yaklasimda,

egitimin

amaclan davraruslar olarak tarurnlarur ve bu davraruslan olusturacak
deneyimlerin neler olmas: gerektigi Ozerinde durulur. Davraruscrhk positivist
felsefenin bir urunudur ve nesnel anlayrst (nesnelciliqi) benimser. Nesnelcillqe
gore, bilgi ve gerc;ek, bireyin zihninin dismda zaten vardtr; birey tarafmdan
yaptlanmaz, egitimin arnaci da var olan bu bilgi ve gerc;egi bireyin zihnine
yerlestirmektir. Davranrsct yaklasirnda ogrenme nesnel gerc;ekligi ozumserne
sOrecidir. Bu surecte ogrenci ahci durumdadtr ve ogrenmeyi ogretmen
yonlendirip kontrol eder. Bu felsefede, Donya hakktnda gOvenilir bir bilginin
varltgma lnaruhr, Davraruscilar, ogrenenlerin hepsinin aktanlan bilgiden ayru
anlarm 91kard1gm1 varsayar. Pozitivist felsefenin bir Orono olan davraruscihkta
gOvenilir bilgilerin varl1g1 kabul gormektedir. Buna gore egitim ortammda
uygun olan, ogrenen bireylere bu bilgilerin doqrudan transfer edilmesidir.
Davrarusci egitim anlayrsrnda dersler, ogretmenin konusrnalan ile yOrOtOIOr ve
derslerin yaprsi yogun bir sekilde kitaplara dayarur, (Ozden, 2005: 55, 65 ).

Bilgi Toplumu ve <;agm ozelliklertni yansrtan Yaprlandtrmact Kuram ise,
pozitivizm sonrasi bilgi felsefesini ve oznel anlayrsi benimser. Bu anlayrsa
gore, bilgi kislnfn drsmda degil, kisiye aittir. Yani bilgi nesnel degil, ozneldir.
Bilgi klsisel deneyimler, gozlemler, yorumlar ve mantrksal dusunrneler sonucu
olusturulur, Yaprlandurnacrhk, bilginin kesfedilmediqini, yorurnlandtqrm: ortaya
y1kanlmad1gm1,

olusturulduqunu

yani

ki§i

taraftndan

yaprlandmldrqrru
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savunur.

Her

yaprlandinr.

ogrenci

ogrenirken,

Ogrenme,

"Yaprlandtrmaci

anlarm,

bu anlarnlandrrma

egitim

anlayrsrnda

bireysel

ve

sosyal

ya da yaprlandrrrna

ogretmenler

koordinator,

olarak

sOrecidir.

kolaylastmci,

kaynak darusmarudrr" (Gergen, 1995; Akt. Ozden, 2005:66).

Tablo 2.3. Davranrsct ve Yaprlandtrmaci Yaklasimlann Karsilastmlmast.

Davram§,1 Yakla§1m

Ogren me

Yap1/and1rmac1 Yakla§im

drstan

etkilerle

Ogrenme, insan zihninde eski ve yeni

(pekistirme, tekrar) elde edilen bir

bilgilerin

sonuctur,

OIU§Ur.

Ogrenen,

di§

uyancilann

pasif

ahcrsrdrr,
Egitim

yaptlandmlmasi

sonucu

Ogrenen, uyancrlann ozumleyicisi ve
davraruslann aktif olusturucusudur,

program,

tomevanm

Egitim program, tOmdengelim yoluyla

yoluyla ve temel becerilere ag1rllk

ve temel kavramlara ag1rhk verilerek

verilerek lslenir,

islentr,

ogrenci

sorunlanna

gore

program yonlendirilir.
Cgretmenler,
ve

ogrenci

ogrenmesini

~in sorulara

basansrru

degerlendirmek

kesin ve tek doqru

Ogretmenler,

ogrencilerin

belli

bir

konudaki gorO§ ve fikirlerini anlamak
icin ugra§irlar.

cevabi beklerler.
Cgretmenler,

ogrenciye

bilgiyi

aktaran kaynak dururnundadir.

Ogretmenler,

ogrenme sOrecinde bir

ogrenen olarak, ogrencilerle karsrhkh
etkilesirne girer ve ogrenme ortarruru
dOzenler.

Ogrenciler,

ogretmenin

bilgiyle

Ogrenciler,

kendi

ogrenmelerinden
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dolduracaqi

'bos

kupler'

sorumludur,
bilgilere

konurnundadrr.

cevreden

kendi

edindikleri

zihinlerinde

anlam

verirler boylelikle ogretimde aktiftirler.
Egitim proqrarruyla ilgili etkinlikler,

Egitim

proqrarmyla

ders kitaplan ile srrurhdrr.

geni§

olcude

ilgili

birincil

etkinlikler,
derecedeki

kaynaklara dayarnr.
Ogrenci
tarnarruyla

Degerlendirme,

degerlendirmesi,
ogretimden

ayn

bir

ogretim

surecinden

ayn degildir. Ogretim devam ederken

surec olarak alqrlarnr ve genellikle

ogretmen

gozlemler

veya

ogrenci

testier yoluyla egitim programmm

cahsrnalanrun

sonunda ger9ekle§tirilir.

qerceklestirilir,

Onceden hazrrlanrrus bir ogretim

Ogretim

programma srk: sikrya baglll1k soz

istekleri,

konusudur.

konularla ilgili sorulan geni§ yer tutar.

toplanmasi

surecinde

ile

ogrencilerin

ilgileri, ihtlyaclan

ve 9e§itli

(Ozden, 2005: 67)

2.3.9. Yaprlandsrmact Ogretim

Egitimin vazqecilrnez bir parcasi olan ogrenme ve ogretim, herzaman
iyin insanlar tarafmdan sorgularnp yarutlann arand1g1 bilimsel konulardrr, Bu
nedenle ogrenme
yaprlrnaktadrr.

ve ogretme

Ogrenme-

sureclerine

ogretme sureclnin

ili§kin bir 90k bilimsel

calisma

niteligi, egitimde "Ne", "Nas1I",

"Ne kadar?" ogretilecek veya ogrenilecek sorulanna verilecek cevaplara ve bu
cevaplar arasmdaki tutarlll1ga baglld1r.

Ogretme, bireyin ogrenmesini
davrarusinda

saglama isidir. Bireyin ogrenmesi onun

nispeten kahct bir degi§me olmasi anlamma

ogretme de bireyin davrarusmda

geldigine

gore,

boyle bir degi§iklik meydana getirme isidir.
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Bu yOzden ogrenme- ogretme, aym sOrecin iki degi§ik noktadan qorunusleridir
denilebilir. Bunlann ikisinde de soz konusu olan ayru surectir. Bu sOrece,
davrarus degi!?mesini saglayan di!? kaynak acrsmdan bakildrqmda olup biten
sey, ogretme veya ogretimdir. Ayru sOrece, davrarusi degi§en birey acismdan
bak1ld1gmdaolup biten !?ey ise, ogrenmedir. Bu yOzden soz konusu surec
genellikle ogrenme-ogretme sureci olarak adlandmlrrustrr (Ozcelik, 1992: 1-2).
Bilislm ve lletislm 9agmda bireylerin, bilgiyi nasil edinebilecekleri ve nasil
kullanabilecekleri, bireylerin var olan bilgileri ve onceki deneyimlerine gore
bilgiyi nasrl yaprlandiracaklan ve Oretebilecekleri ile ilgili ogrenme-ogretme
surecleri uzerinde durulmaktadir (Duman, 2004: 20).

Geleneksel ogretim, ogrencinin bilmesi gereken sabit bir bilginin oldugu
fikrine dayandiqmdan, dersler kitaplara bagll olarak 9ogunlukla ogretmen
tarafmdan yurutulur. Dersin i9erigi, egitim durumlan onceden belirlenir.
Yaprlandrrmaci

ogretimde ise dersin i9erigi genel hatlanyla bellidir, ancak

srrurlan kesin degildir. Ogrenci, kavramlan, probleme iliskin cozurn yollanru
kendi olusturur ve konular Ozerinde kontrolO kendi saglar (Ozden, 2005: 68).

Yaptlandirmact ogretimde, ogrencinin istenilen ogrenmeyi basarmasi
icin gereken ogretim surecleri ve onceden belirlenrnis ogrenme etkinliklerinin
bir bolurnu, tarurnlanmamrstrr. Ogretim herhangi bir sistematik yonternle
planlanrnarrustrr, c;onku yaprlandirmacrlrk,

bilginin kazarulrnasmdan 90k

yapilandmlrnast Ozerine yogunla§an bir ogrenme ortarru tasanrrurn vurgular
(Duffy ve Jonassen, 1992; Akt. Duman, 2004: 60).

Yaprlandrrrnact yaklasrrn,

ogrenme-ogretme

surecine

geleneksel

yaklasimdan farkll olarak yeni bir bakrs a91s1 sunmakta, ogrencilere
gorduklerini, okuduklanrn ve duyduklanru kendi bilgi birikimleri, ahskanhklan
dogrultusunda insa etmelerine olanak saglamakta ve ogrenmenin basanstru
kavramsal insalann drsa vurumunda gormektedir (Aydin, 2006: 126).

Yapilandrrmact

yaklasrrmmn, bes temel ogretim asarnast vardir. Ancak

bu asarnalar birbirlerinden tamamen bag1ms1z veya kesin 9izgilerle ayrilrrus
degildir ( Zoharik, 1995; Akt. Ozden, 2005:69). Bu asarnalar sunlardir:
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1-0nceki bilgilerin harekete ge~irilmesi:

Ogrenilen her yeni sey, bireylerin daha once ogrendikleriyle ilgili
zihinlerinde var olan bilgi yaprsi ile doqrudan ilgili olduqundan, bu bilginin ne
olduqunun

tarumlanmasi

onemlidir.

On

bilgilerin

harekete

ge9irilmesi

ogrencilere, yeni deneyim icin yeni bir bilgi yaprsrrun gerekli olup olrnadrqrru
anlamalarma yardrm eder. Ogretmenler ise bu on bilgiler sayesinde,
ogrencilerin hallhazrrda sahip olduklan bilgilerin Ozerine insa edebilecekleri
ogrenme yasantrlanru daha iyi planlayabilirler ( Zoharik, 1995; Akt. Ozden,
2005:69).
2- Yeni bilginin kazamlmasi:

Bilgi, ogrencilerin kendi zihinlerinde var olan bilgi yaprlanna uyup
uymadrqma karar verrnelerine. yardrmct

olacak tarzda sunulrnahdir. Bu

nedenle ogretmen bilgiyi bir butun olarak ele almah, ogrencilerin ogrenmesine
yardrrn etmelidir. Eger ogrencilerin bilgileri ezberlemeleri yerine onlan
anlamalan hedefleniyorsa ogrencilerin "butunu", onun "ilgili parcalanru" ve bu
parcalar

ile butun arasmdaki ili~kiyi gormeleri gerekir. Ogretimde bOtOne

odaklanmak, konu ile ilgili birkac onernll kavram veya fikir secip, onlan ogretim
sureclnin merkezi yapmak demektir. Yani, konu derinliginin saglanmad1g1icln
konu geni~ligi feda edilmelidir ( Zoharik, 1995; Akt. Ozden, 2005:69).
3- Bilginin An1a,1lmas1:

Ogrenciler bir konu hakkmda yeni bilgiler ve beceriler ile karst karsiya
kaldrklannda, onlar icln anlama ve kavrama sOreci baslarrus olur. Eger yeni
bilgi, daha onceden edinilenlerle cellsmiyorsa, o konudaki zihinsel yap:
g09lendirilir, celisiyorsa bu durumda var olan zihinsel yapt degi~tirilir. Bireyin
drsandan edindigi bilgiye kendi zihninde anlam verme sOreci iki sekilde
ger9ekle~ir. Eger belli bir alanda edinilen bilgi, bireyin daha once o alanla ilgili
ogrendikleriyle celismiyorsa ve belli bir zihinsel sernaya uyuyorsa, bu bilgi
bireyin zihnine olduqu gibi kaydedilir (Ozurnleme). Eger belli bir alanda
edinilen bilgi, bireyin daha once bu alanla ilgili ogrendikleriyle celisiyor ve belli
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bir zihinsel semaya uymuyorsa, bireyin bu bilgiyi zihne kaydetmesi icin
zihninde yeni dOzenlemeler yapmasi ve yeni bir dengeyi otusturmasi gerekir
(Uyma). ( Zoharik, 1995; Akt. Ozden, 2005:69).
4- Bilginin Uygulanmas1:

Ogretmenler ogrencilerin yeni konu ile ilgili bilgi yaprlanna uygun
ogrenme etkinliklerini saqlayarak onlara yardrm edebilir. Bilgi icin en etkili ve
verimli ogrenme etkinlikleri arasinda otantik, sosyal, ilgin9 ve butuncul
kavramlan sayilabilir.

<;unkO ogrenciler problemleri cozerken, bildiklerini

uygulamaya koymak zorunda kalrrlar. Otantik problemler, gen;ek hayatta
karsilastlan problemleri icerir, ilgin9 etkinliklerin planlanmasi

ise, ogrencilerin

aktif katrhrru icin gereklidir. Butuncul etkinlikler ise, geni§ kapsamh ve 90k
yonludur, Sosyal niteligi olan etkinlikler, bireysel olanlardan daha yararlidrr,

yOnkO ogrenciler grup icerisinde cahsirken, ileri sOrdOklerifikirlere yonelik grup
Oyelerinden donut alabilir ( Zoharik, 1995; Akt. Ozden, 2005:70).

5- Bilginin Farkmda Olunmasi:

·

Bireyin belli bir bilgiyi kullanarak bir problemi cozrnesi ile kendisini o
problemin cozumune ulastiran stratejinin ne olduqunu fark etmesi iki ayn
§eydir. Dolayrsryla ogrencilerin sahip olduklan bilginin farkmda olmalanru
saglayacak

etkinlikler,

onlarm

geriye

donup

ne

yaptiklanru

gozden

ge9irmelerine imkan veren etkinliklerdir. Bunlar, ornek olay incelemesi, rol
oynama, proje cahsmalan, ogrendiklerini baskalarma ogretme veya yaziya
dokrne gibi etkinlikler olabilir (Zoharik, 1995; Akt. Ozden, 2005:70).
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2.3.10. Yaprlandrrmaci Ogren me Ortarm

Yaprlandrrmact

etkileslme

egitim

girmelerine,

ortamlan

dolayisryla

bireylerin etraflanyla

zengin,

farkll

ogrenme

daha

90k

yasantrlan

ge9irmelerine imkan verecek sekilde duzenlenmektedir. Boyles] egitsel
ortamlarda ogrenciler, zihinlerindeki daha once var

olan bilgilerinden

vazqecerek yerine yenilerini elde etmektedirler. Bundan dolayi yaptlandrrmact

siruflarda ogrenme, ogrencilerin

kendilerine

ait fikirleriyle

sorgulamalar, arastrrmalar yapilan, problemler qellstirilen

olusturduqu

ve cozulen bir

ortamdrr, Yaprlandrrmact yaklasrrn ogrenme surecine verdigi onernden dolayi
hayatm karrnasik ve ger9ek olan yamru simfa ve ogrenme ortamma tasirnak
ister (Yurdakul, 2007:53).

Yaprlandrrrnact siruflarda dersler, geleneksel egitimde olduqu gibi kati
bir ortamda degildir. Ayrn anda ogrencilerin eglenme ihtiyaclanru da
karsilayacak sekilde degi§ik ogrenme ortarnlan hazrrlarur, Bu noktadan
hareketle ders ortamlarmda ogrencilerin duygu ve dusuncelerini ifade
edebilecekleri, isteyerek derse katrlacaklan etkinlikler yapilmahdrr.

Oyun,

drama, grup calrsrnalan, tartismalar, sunumlar vb. etkinliklerdir. Etkili bir
ogrenme ortarm ogrencilerin pasif dinleyiciler olduqu, kendine sunulanlan ayru
sekliyle kaydettiql bir ortam degildir. Aksine ogrencilerin aktif olrnadrq:
derslere katrldrklan, arastrrmalar yapttklan, tartistrklan, fikirlerini ifade ettikleri
bir ortarndrr. Boylesi bir ortarrun esas temeli ogrencilerin merak ve ilgileri
Ozerine bina edilir (Titiz, 2005:9)

Yapuandirmacr

srruftarda bilgi nesnel ger9ekler degildir. Ogretmenin

rolO, ogrenci ilgisini cekrnek icln problemler, sorular ve kavramlar etrafmda
bilgiyi

organize

etmektir.

Ogretmen

ogrencilerin

yeni

bakrs

acrlan

geli§tirmelerine ve onceki ogrenmeleri ile baglant1 kurmalanna yardrmci
olrnaktadir. Fikirler geni§ kavramlarla butuncul olarak sunulur ve sonra
parcalara aynlrr, Etkinlikler ogrenci merkezlidir, ogrencilerin kendi sorulartru
sormalan, deney yapmalan ve sonuclara ulasrnalan icln etkinlikler duzenlenir
(Brooks ve Brooks, 1993: 33).
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Yaprlandrrrnact siruflarda srruf kurallanrnn ve srruf i<;i etkinliklerin
belirlenmesinde ogrencilerin gorG§lerinin almrnasr, srrufta demokratik ortamm
saglanmas1, ogrencilerin ilgi ve beklentilerine uygun egitim verilmesi,
ogretmenin ogretme surecine bir rehber olarak katrlrnasr, ogrencilerin olumsuz
davrarus sergileme lsteqini azaltabilir (Akman ve Erden, 1995: 254). Cunku,
ogrenci

kendi

ald191

karan

benirnsedlqinden,

kararma

karst

cikmak

istemeyecektir.

Belirlenebilir bir srrufm fiziksel duzenlernesi, o srruftaki ogretmenin
dinamlqini etkileyen en onernti bilgilerin becerilerin tutum ve anlayrslann
kazandmlmasmda etkili bir ogretim araci olarak degerlendirilebilir. Ancak
okullarda genel olarak tipik srruf duzenlemesi yaprlmaktadir.
masalann arka arkaya siraland191, ogrencilerin

Srralarm ve

yuz yuze

iletlslmine

konrnadiq: ortamlardrr. Boylesi bir ortamda ogretmen ve ogrencilerin gorevleri
buyuk oranda belirlemektedir. Dolayrsryla bir srmfrn plarurun haztrlanmast
ogrencilerin aktif ya da pasif olma durumlannm da belirleyicisi konurmmdadrr
(Saban, 2005: 177).

Yaprlandrrmact

simflarda bilgi direk aktanlmaz. Ogrencilere kendi

deneyimlerini yasayacaklan etkinliklerle beceriler kazandrnhr. Bu beceriler
elestirel dusunme, iletisirn kurma, arastirma, sorgulama, problem cozrne, akrl
yurutme, karar verme, karsilastlan bir olayda bilgileri iliskilendirme, bilgi
teknolojilerini kullanma, qirisirnciiik, her turden kaynaklan etkin kullanma, oz
yonetirn, katihm, paylasrna, i§birligi ve takim calrsrnasr, bilimsel dusunrnedir.
(Titiz, 2005: 10).

Bir srrufta ogrenmenin yaprlandrrmaci
modele

daha

yararlanabiliriz.

yakm

olduqunu

ortaya

veya geleneksel davrarusci

koymak

icin

tablo

2.4.'ten
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Tablo 2.4. Yaprlandrrrnact ve Davramsci Modelde Egitim Dururnlan

Geleneksel

Yap1/and1rmac1

Model

E{Jitim Durum/an

Model

Ogretmen

Konuyu belirlemek

Ogrenci

Yok

Konunun uyqunluqunu belirlemek Var

Ogretmen

Sorulan sormak

Ogrenci

Ogretmen

Kaynaklan belirlemek

Ogrenci

Ogretmen

Kaynaklan bulmak

Ogrenci

Ogretmen

Gerekli insan kaynaklan ile

Ogrenci

baglant1kurmak
Ogretmen

Arastrrrna ve etkinlikleri

Ogrenci

planlamak
Yok

Degi~ik degerlendirme

Var

tekniklerini kullanmak
Yok

Ogrencilerin kendilerini

Var

deqerlendirmesi
Yok

Kavram ve becerileri yeni

Var

durumlara uygulamak
Yok

Ogrencilerin sorumluluk

Var

Ostlenmesi
Yok

Bilissel kavram ve ilkelerin ihtlyac Var
duyuldukca ortaya crkmasi

Yok

Ogrenmenin okul ortarrurun

Var

drsrna tasmrnasi

(Yager, 1991: 56; Akt. Ozden, 2005: 64).
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2.3.10.1. Yaprlandrrmact Ogren me Ortamlarmm Hedefleri

Honebein'in (1996), yaprlandrrrnact ortamlarrn olusturulmast

icin

belirlediqi yedi temel hedefi sunlardrr:

1- Bilgiyi yaprlandrrma sOreci ile ilgili yasanti saglama: Ogrenenler, nasrl
ogreneceklerine, problem cozrne yontemlerinin, konu ve alt bashklanrun ne
olacaqma kendileri karar verirler. Ogretmen sOreci kolaylastmci rolOndedir.

2- <;oklu bakrs acrlanna deqer verme ve bu gorO§leri degerlendirmede
yasantrlar saqlarna: Ogrenmede tek gergek yoktur. Ogrenenler birbirlerinin
coklu gorO§lerini yorumlayabildikleri etkinliklerde yer alrrlar ve dusunrne ile
problem cozrnede coklu yollarr kullanrrlar.

3- Ogrenmeyi ozqun

ve konuyla ilgili baqlamlarda ozurnserne: OzgOn

ogrenme icin karmasik ve ozqun ogrenme baqlarnlan saglanrr. Ogretmenler
problemleri, bireylerin Ost dOzey dusunrne becerilerini geli§tiren karrnasrkhk
uzerine kurarlar.

4- Ogrenme sOrecinde bireysel sahiplenmeye ve soz sahibi olmaya tesvik
etme: Ogretmenler, ogrenme hedeflerini belirlemede ogrencilere yardrm eden
yonlendirici rolOndedir.

5- Ogrenmeyi sosyal etkileslm ile saglama: Bireylerin geli§imi kisiler arasr
sosyal etkllesimlerinden etkilenmektedir. Ogrenme, ogretmen -ogrenci ve
ogrenci-ogrenci i§birligi ile gergekle§ir.

6- Bilgiyi temsil etmede cok yonlu ortamlarrn (video, fotoqraf, bilgisayar gibi)
kullanrmrnr tesvik etme: Bilgiyi ogretim ortamrna getirmede iki age onemlidir;
sozlu ve yazrlr lletlsirn. Bireyler, daha zengin ogrenme yasantilan saglamak
~in programa uygun ogrenme materyalleri kullarurlar.
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7- Bilgiyi yaptlandrrrna sOrecinde bireysel farkmdalrqa

ve ogrenmeyi

ogrenmeye tesvik etme: Ogrenmeyi ogrenme bireyin problem cozerek
ogrenme becerisini kazanrnasi anlarnmdadrr. Ogrenen, bir problemi neden ve
nasrl c;ozdOgOnO aciklar, yaprlandrrdtqi bilgiyi ve ogrenme sOrecini analiz eder
ve tarur (Honebein, 1996).

2.3.10.2. Yaprlandrrmaci Sm1flarm Ozellikleri

Yaprlandrrmaci

srrufm ozelliklerini Demirel (2003: 234) a§ag1daki gibi

ozetlerni§ti r:

1. Egitim program, kuramlara ag1rllk verir ve bOtOndenparcaya doqru islenir.

2. Ogretim sOrecinde ogrencilerin istekleri, ilgileri, ihtiyaclan ve c;e§itli
konularla ilgili sorunlan geni§ yer alrr.

3. Egitim proqrarruyla ilgili etkinlikler geni§ olc;Odeki birincil derecedeki
kaynaklara dayarur.

4. Ogrenciler, kendi ogrenmelerinden sorumludurlar, cevreden edindikleri
bilgilere kendi zihinlerinde anlam verirler bu nedenle de ogretimde aktif olan
bireyler olarak alqrlarurlar,

5. Ogretmenler, ogrenme sOrecinde bir ogreten olarak ogrencilerle karsilrkh
ileti§ime girerler ve ogrenme cevresini dOzenlerler.

6. Ogretmenler, ogrenenlerin belirli bir konuda c;e§itli gorO§ ve fikirlerini
anlayabilmek adrna gayret gosterirler.

7. Ogrenci degerlendirmesinin

ogretim

sOrecine uyumu

saglanir

ve

degerlendirme egitim programma devam ederken ogretmen gozlemleri veya
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ogrenci etkinliklerinin toplanmasi ve sergilenmesi gibi aktiviteler ger9ekle§tirilir
(Demirel, 2003: 234).

2.3.10.3.

Yaprlandrrmaci Ogrenme Ortammm Ogeleri

Yaprlandrrmact ogrenme ortammda, geleneksel anlayrstakl gibi ogretim
donqusune degil, ogrenme ortamma ve etkileslrne

onern verilmektedir. Bu

cercevede ogrenme ortarru, ogrencilerin bilgiyi ve anlarm yaprlandtrmastru
destekleyen, gOnlOk yasarnm karmasrk yaprstru yansrtan, ogrencilerin aktif
katrhrmru destekleyen, ogrencilerin coklu bakrs acrlanru sergileyen, etkilesimii
ve esnek olan her tor ogrenme cevresini kapsarnaktadrr. Yaprlandrrmact
anlayrsta, ogrenciden kendi olcutleri icinde, yaratrcrhqrrn kullanarak di§
dOnyayla baqlantt kurrnasr, dOnyadaki ger9eklere ele§tirel bakrnasr, bu
dunyay: deneyimini yansitarak yorumlamas, ve anlamlandrrmasr beklenirken;
uzun donernde ise anlamtandrrdrqt dOnya gorO§OnO yeni bir yaprya transfer
etmesi beklenir. Bunlan gerc;ekle§tirmek i9in Yaprlandrrrnact ogrenme
ortammda a§ag1daki ogelerin yer almasi gerekmektedir (Fer ve Crrtk, 2007:
264- 268).

2.3.10.3.1.

Ogrenci Farkhhklarmm Belirlenmesi

Ogrenciler bireysel farkhllklara sahiptirler. Etkili ogrenme, ogrencilerin
ogrenme farkhhklarrna ve bireysel ozelliklerine uygun ortamlarda ger9ekle§ir.
Geleneksel ogretimde, ogrencilerin bireysel farkhhklarma uygun ogrenme
ortamlarmm saglanmas, ihmal edilir. Yaprlandrrrnacrhkta ise ogrencilerin
bireysel ogrenme farkhhklanrun belirlenmesi ve her ogrencinin ogrenmesine
uygun ortam yaratmak esastrr (Fer ve Omk, 2007: 269).
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2.3.10.3.2. Ogrenci Hedeflerinin Belirlenmesi

Hedefler, egitim sOrecinin temelini olusturur. Egitimde hedeflerin
onceden belirlenmesi, ogrenmenin oznelligine karsi bir durumdur. Bu yuzden
geleneksel yaklasimdakl gibi, ogretim hedeflerinin ogrenci ve ogretmeriden
bag1ms1z olarak onceden hazrrlanmast

yaklasrrna uygun

yaprlandrrmact

degildir. Bunun yerine, ogrencilerin ogrenme hedeflerinin, ogrenciler ve
ogretmenle birlikte belirlenmesi gerekir.

Boylece, ogrenme ortammda

ogrencilerin bireysel farkhhklart da dikkate almarak etkili ve anlamll ogrenme
geryekle§tirilmi§ olacaktrr (Fer ve Cmk, 2007: 272).

2.3.10.3.3. i~erigin Belirlenmesi

Ogrenme

sOrecinde

ogrencilerin

kazanacaqi

bilgiler

iyeng1

olusturmaktadrr. Yaprlandtrmaci anlayrsta icerik hedefin kendisidir. lcerik bilgi
deposundan cok temel bilgileri iyermelidir. lyerdigi bilgi ogrencilerin on
bilgilerine, ilgi ve ihtiyaylanna uygun ve ilgi cekici olmahdrr.
belirlenmesinde oldugu gibi icerik de onceden

Hedeflerin

belirlenmez ve ogrenciyle

birlikte olusturulur, Bu nedenle geleneksel yaklasrrnda olduqu gibi icerik tek
kaynaktan sunulmaz. Bunun yerine, ogrencilere konuyla ilgili farkh bakrs
acuanm tarnyabilecekleri birincil

bilgi kaynaklan ve ye§itli materyaller

saglarnr. Boylece iyerik, farkll bakrs acis: ile sunulur.

Ogrenciler, aktif bir

§ekilde hem kendilerine hem de arkadaslanna sorular sorarak, tartisarak ve
onu Ozerinde derinlemesine dusunerek

ogrenmeyi

geryekle§tirirler.

Ogretmen, bu surecte ogrencileri tesvik edip yol gostermelidir (Fer ve Cmk,
2007: 275- 279).
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2.3.10.3.4. Ogren me Etkinliklerinin Secilmesi ve Uygulanmas1

Yaprlandtrrnaci ogrenme ortamlan, ogrencilerin c;evreleriyle daha fazla
etkileslmde bulunmalanna, boylece zengin ogrenme yasantilan gec;irmelerine
olanak saglayacak sekilde dUzenlenir. Bu tor ogrenme ortamlan sayesinde
ogrenciler bilgilerinin. dogrulugunu smar ve gerekirse var olan bilgilerini
yeniden dUzenler. Ogrenme etkinlikleri, ogrencilerle birlikte, ogrencilerin
bireysel farklrhklan ve ozellikleri dikkate almarak secilrnelidir (Fer ve Cink,
2007: 279).

Ogrencileri bilmek ve bakis acrlanru anlamak ogretimi dUzenlemek icin
yeterli olmayabilir. Bunun ic;in

srmfm sosyal cevresi ogretmen tarafmdan

bilinmeli ve ogrencilerin birebir ve grupla iliskileri ogrenme etkinliklerinin
uygulanmasmda goz onunde bulundurulmalrdrr (Gould, 1996; Akt. Fer ve
Cink, 2007: 280).

Yaprlandrrmacr

ogrenme

uygulamalanndan farkhdrr.

etkinlikleri

geleneksel

ogretim

Bu yUzden geleneksel ogretim yontemlerinin

uygulanmas1 doqru degildir. Etkinliklerin, yaprlandrrrnact anlayrsa uygun
olmasi

ve

bireyin

cevresi

ile

etkilesirn

lcinde

bulunmasma,

bilgiyi

yap1landirmasma olanak saglayacak etkinliklerden secllmesi gerekmektedir.

Yaprlandrrmact yaklasrrnm uygulama sUrecinde, kullarulacak ogrenme

etkinlikleri 90k cesitlldir. Bunlar; bulus yoluyla ogrenme, aktif ogrenme, i§birlikli
ogrenme, oyunla ogrenme, ornek olay, oykulendirme, rol oynama, yaratrci
drama, gozlem-gezisi, problem cozrne, proje geli§tirme, soru-yarut, tartisrna,
beyin futmasi, deney ve benzesirndir, Bunlar daha sonra detayll olarak
irdelenecektir.
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2.3.10.3.5. Ogrenme Materyallerinin Hazsrlanmasr ve Kullamlmas1

Yaprlandtrmaci

ogrenme ortamlannda kullarulacak materyaller amaca

ve i<;erige uygun olarak, ogretmen ve ogrencilerle birlikte hazrrlanrnahdrr.
Ogrencilerin

materyal

hazrrlarnada gorev

almalan

ogrenme

sureclni

kolaylastrrrnaktadtr, Materyallerin ilgi cekici ve ogrencilerin duzeyine uygun
olmasma dikkat edilmelidir. Og_retmenler, ogrencilere bilgiyi yaprlandrrrna
sureclnde birey ya da grup olarak cahsabilecekleri

kullanabilecekleri

zengin

bilgi

kaynaklanru

ogrenme etkinliklerinde

kullanabilmeleri

konusunda

rehberlik etmelidirler (Fer ve Cmk, 2007: 283- 268).

Yaptlandtrrnaci

ogrenme

ortamlarmda

teknoloji,

bireyin

bilgiye

ulasrnasi, bilgiyi uretmesi ve 'yaprlandrrrnast acrsindan 90k onernli bir yere
sahiptir. Bunun icln ogretimde bilgisayar destekli <;e~itli iletisirn yonternleri
kullarulrr.

2.3.10.3.6. Otantik Degerlendirme Surecinin Uygulanmas1

Yapuandrrmact

Degerlendirme"

ogrenmenin degerlendirilmesi,

olarak

isimlendirilmektedir.

llteraturde "Otantik

Yaprlandrrrnact

ogrenme

ortammda ogrenmenin degerlendirilmesi, klasik blcimde yazrh ya da test
yapma

turlerinin

uyguland1g1

farkhdrr,

Yapilandrrmact

kullaruhr.

Degerlendirme,

geleneksel

ogrenmede

ogretim

otantik

ogretmen-

degerlendirmesinden

degerlendirme teknikleri

ogrenci

i~birligine

dayarur,

Degerlendirme surecinln islevi ogrenciye yardrmci olrnaktrr. Burada urun degil
surec degerlendirilir (Fer ve Cmk, 2007: 287)

Yapilandtrmact

ogrenme etkinlikleri, ogrencilerin surekli etkin ve

giri~ken olmasnu gerektirir. Bu nedenle, egitim ortamlan duzenlenirken 90k
amach, esnek,

hareket

ozgurlugu taruyan ve

katrhrnci yapilanrnaya

gidilmelidir. Egitim ortamlan, her ogrenme etkinligi lcln nasil bir duzenlerne

60
yaptlmasi gerektigini acrklayarak ogretmene yardrrnct olrnaktadir. like olarak,

basanh bicimde uygulanabilmesi

programlann
ideal

ortamlann

bulunmadiq:

durumlarda

gidilmelidir. Aynca, programlardaki
ortamlar olabildlqince
kendilerini

cok

ise

secenekli

dOzenlemelere

etkinlikler icin okuldaki ve simftaki fiziksel

cesitlendirilrnelidlr,

yonlu

icln ideal ortamlar onerilmeli;

Boylesi bir dOzenleme, ogrencilerin

geli§tirmelerine

katkrda

bulunacaknr

($im§ek,

2004: 1342).

2.3.10.4. Yapuandrrmaci Sm1fta Ogrenme Basamaklar1

Yaprlandrrmact

srrnfta ogrenme

basamaklan

soyle ozetlenmektedir

(Sonrnez, 2006:4):

2.3.10.4.1. Merak Uyand1rma ve Plan lama

-

Yaprlandrrrnacr

srruflarda ogretmen,

ogrencilerin

konuya

dikkatlerini

cekrnek ve meraklanru uyandrrrnak icln c;e§itli sorular sorar. Bu sorular gerc;ek
yasarndan sorulardir. Ogrencilerin onceden edindigi bilgileriyle celisen sorular
da olabilir. Bu sorularla ogretmen ogrencilerinin

on bilgileri ortaya koyar. Bu

arada ne dusundukleri de ac;,ga 91km1§ olur. Bu sorularla ogretmen bir durum
degerlendirmesi

yaprrus olur. Ogrenciler ise konu Ozerinde dusunmeya baslar

ve kendi sorularm, olustururlar, "Nasrl oldu, niye boyle, neler biliyorum?" gibi
sorulara cevap ararlar (Sonrnez, 2006:4).

2.3.10.4.2. Arasnrma ve Ke1fetme

Ogrenciler

birlikte calrsarak

degi§ik bilgi kaynaklarrru

kullarurlar

ve

arastmriar. Ce§itli gozlem ve deney etkinlikleri yaparlar. Etkinlik sirurlan iclnde
· tedigi sekilde dusunur ve tahminlerde

bulunur. Ogretmenler

ise ogrencilere
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90k fazla yardrmcr olmaz ve ogrencilerin birlikte cahsmast igin onlarr ozendirir,
onlarr

gozler,

dinler,

dusunrnelerini

saqlayacak

sorular

sorar

(Sonrnez,

2006:4).

2.3.10.4.3. Cozumleme ve Derinlettirme

Ogrenciler ogretmenlerin

bu gruplar

kavramlar

rehberliqinde

ve tanrmlamalarrn

i§ birlikli gruplar olustururlar ve
tanrmlarrnr

yapmaya

cahsrrlar,

Ogretmen, bu noktada ogrencilerin daha onceki bilgileri ve deneyimlerinden
hareketle acrklarna ve cozurnlemelerine

onculuk eder. lhtiyac olursa yeni

kavramlar ekleyip, yeni beceriler geli§tirmelerine
yeni sorular sorar, ogrenciler

ogrendikleri

yardrm eder. Ogrencilere

kavram ya da problemin

cozurn

yolunu yeni olay ve durumlara uygularlar. Gercek hayattan olaylarla ogrendigi
kavramlar arasrnda baglantr kurmaya calrsirlar (Sonrnez, 2006:4).

2.3.10.4.4. Paylasma ve Ya1ant1ya Uygulama

Ogretmen, gruplar arasrnda bilgi paylasrrmrun yaprlrnasrru saqlar, yeni
kavram ve becerilerini uygulayabilen ogrencileri inceler, bilgi ve yeteneklerini
olyer ve davrarus degi§ikliklerinin _sebeplerini acrklarnaya galr§rr. Sonuc olarak
ogrenci zihninde yaprlandrrarak elde etrnis olduqu bilgileri, gOnlOk hayatrnda
~§itli

alanlarda kullanabilir.

Yeni ogrendigi

baglantrlar kurabilir (Sonrnez, 2006:4) .

kavramlarla

yasantrsi arasrnda
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2.3.10.5. Yaprlandirmacr Sm1fta iletitim

Yaprlandrrmact

srruflarda etkili bir iletislrn icin demokratik bir srruf

yapisrrun olusturulmast gerekir. Yasakci, baskrcr, ogretmen eqernenliqine
dayah bir siruf, ogretmenin isinl ve ogrenmeyi zorlastmr, Bunun lcin
ogretmenin demokratik, katrhrnct ve paylasrmct

yaklasrrm guzel bir srruf

ortarrn olusrnasma katkida bulunurken, ogrencilerde de bu yonde bir pozitif
tutumun olusmasi saqlanabilir, Srruf ic;i iletislrn karsrhkl: (cift yonlu) ve sayqrya
dayah olmandtr, Ogretmen-ogrenci ve ogrenci-ogrenci seklinde karsrhkh ve
etkili

bir lletisirnin olmasi demokratik, yaprlandrrmact

bir srruf ortammm

otusturulmasi icin cok onemltdir.

Ogretmen yarqrlayict degil, betimleyici bir dil kullanmalidrr. Ogretmenin
betimleyici dil kullanmasr, ogrencileriyle sozlu iletislm kurmada ve problem
cozmede bir model teskil

edecek ve

cocuklara

ileriki yasarnlannda

kar91la§acag1 problemlemleri cozrne becerisini kazandrracaktrr. Simf ic;i
ileti9imde betimleyici dil kullanmak kadar, ses tonunu yerinde ve zamanmda
kullanarak normal bir ses tonuyla konusmak da onemlidir. Yuksek ses tonu,
ogrencilerde kayg1 yaratirken, dusuk ses ise, ogretmeni ve konuyu dikkate
almamaya neden olabilir ( Boyaci ve digerleri, 2008: 158).

·---Ogrencilerin bag1ms1z dusunrne ve problem cozme yeteneklerini
geli9tirmek arnacryla ogrenme-ogretme surecinde ozel bir iletisim blcirn!
benimsenir. Bu lletislm blciminde ogrencilere 'Bu konu ile ilgili olarak ne
dusuruyorsunuzv, 'Nicin boyle dusunuyorsunuz?", "Nas1I bu sonuca ulastrruz
gibi sorular yoneltilir. Ogrencilere "evet' ve "hayir yaruti gerektiren sorular
yoneltmekten ozellikle kacrmlrr.

Yaprlandrrmact

yaklasimda struf icindeki ortamm olumlu olmasi

ogrenme surecini de olumlu etkileyecektir. Dolayrsiyla, ogrenme ortammm
olumlu bir atmosfere sahip olmasi sadece ogretmenin degil, ogrencinin de
ileti9im bicimine baghdir. "Ogrencinin var olan bilgileri ile yeni ogrenilenler
arasmda kopru olusturabilrnesi, ogretmen-ogrenci, ogrenci-ogrenci, ogrenci-
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ilgi arasrndaki iletisirn ve olumlu ili§kiyle kolaylasrr. Dolayrsryla ogrencilerin
normal ses tonu ile iletisirnde bulunmast ve olumlu davraruslar segilemesi
onemli yere sahiptir.

Yaprlandrrmacr

egitim ortamlan, bireylerin ogrenme ortarruyla daha

fazla etkilesirnde bulunmalanna, dolayrsiyla zengin ogrenme yasantrlan
geyirmelerine olanak saglayacak sekilde duzenlenrnelldir (Yasar, 1998: 596).

2.3.10.6. Geleneksel ve Yaprlandrrmaci Sm1f Ortammm Karsrlastmlmaei

Yaprlandtrmact

bir srruf ile geleneksel srruf arasrnda onernll farkllllklar

vardrr, Geleneksel strut ogretmen merkezlidir ve onceden belirlenen bilgileri
oldugu sekliyle ogrenciye aktanr. Dogrudan ogretim soz konusudur. Dersin
·

rigi genel olarak ders kitaplanndan alrrur, ogrenciler edilgen ve dersi

izleyendirler. Bilgileri sorgulamak ya da karsihkh konusrnalarla ge<;er bir ders
arm genel olarak yoktur. Ogrenciler ogrenme etkinliklerini bireysel olarak
yaparak yaparlar ve yansrnaci bir ortam vardrr, lcerik onceden belirlenrnis
olan kazarurnlara gore parcalara

aynlrrustrr, Ku<;uk bir kavram dahi

Ogrenilecek olsa ogrenci tum parcalan birlestirmek zorundadrr. Anlatrlan konu
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ogrencilerce anlasrlrrustrr seklinde kabul edilir ve oyle olmasi beklenir.

er ogrenen ayrn ogrenme etkinligi ile ogrenmelidir ve ayru degerlendirme
9utleriyle degerlendirilir (Deryakulu, 2001 :7).

Yaprlandrrmaci

bir

srnrf

ise,

ogrenci

merkezlidir.

Ogrencilerin

Ogrenecekleri tum bilgiler icerik olarak onceden belirlenmez. Egitim proqrarm
uramlara onern verir,

butunden

parcaya

islenir.

Ogretim

surecinde

Ogrencilerin istekleri, ilgileri, ihtiyaclan, sorunlan yer ahr. Egitim proqrarruyla
etkinlikler birincil kaynaklara dayarur. Ogrenenler, kendi ogrenmelerinden
sorumludurlar. <;evreden edindikleri, okulda edindikleri bilgileri zihinlerinde
endileri yaptlandrrrnakla sorumludurlar. Dolayrsryla ogrenmede etkendirler.
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Ogretmenler

ogrenme

dOzenlerler, ogrencilerin
ogrenci

cevresini

konulara

degerlendirmesinin

ogrencilerle

ortak fikirler

yOrOterek

ogrenmeye

cahsrrlar,

dair on bilgilerini

ogretim

sOrecine

uyumu

saqlarur

ve

degerlendirme ogretim sOreci devam ederken ogretmen gozlemleri ve ogrenci
calrsrnalanrun sergilenmesi gibi cahsrnalarla yOrOtOIOr. Ogrenciler srrufta grup
icinde ve birlikte cahsrrlar (Deryakulu, 2001 :8).

Yaprlandtrmaci

ve

geleneksel

srruf

ortarmrun

ozelliklerinin

karsrlastmlmast tabla 2.5.'te verilmistir,

Tablo 2.5. Yaprlandrrmaci ve Geleneksel siruf Ortarrurun Karsrlastmlrnast.

Geleneksel Sm,f Ortam,

Yap1/and1rmac1 Sm,f Ortam,

Egitim program,, temel beceriler

Egitim proqrarru, temel kavramlar

vurgulanarak parcadan bOtone

vurgulanarak bOtonden parcaya dogru

dogru sunulur.

sunulur.

Egitim programma sikrca bagll

Ogrencilerin sorulanru takip etmek

kalmak onemlidir.

onemlidir.

Program uygulamalan, ders

Program uygulamalan, birincil

kitabt ve cahsrna kitab: Ozerine

derecedeki kaynaklara ve el becerilerine

kuruludur.

dayall materyaller Ozerine kuruludur.

Ogrenciler, ogretmenlerin Ozerine

Ogrenciler yasarnla ilgili kuramlan

bilgi ekleyeceqi bos birer levha

olusturrnaya katkt saglayan dusunurler

olarak gorOIOr.

olarak gorOIOr.

Ogretmenler bilgiyi ogrenciye

Ogretmenler, ogrencilerle karsihkh

aktaran kaynak dururnundadir.

etkilesirn icerisinde ogrenme ortarruru
dOzenler.

Cgretmen, ogrencinin

Ogretmen,

ogrenmesini onaylamak icin

anki

kesin ve dogru cevabt arar.

kullanabilmesini

ogrenme

kavrarnlanru

icin

ogrencinin

sonraki

bekler.

o

derslerde
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Cgrenme, ogretimden tamamen

Cgrenme, ogrencinin verilen gorevleri

bag1ms1z olarak smavlar ile

yerine getirirken yaptlan ogretmen

degerlendirilir.

gozlemleri ile de degerlendirilir.

Cgrenci

olarak

temel

bireysel

Cgrenci temel olarak grup halinde cahsrr.

cahs: r.
(Brooks ve Brooks, 1993: 17).

Yaprlandrrrnact

gorO~te yeni bilginin, ogrenciler

sahip olduklan zihinsel yapilarma
deylsle,

ogrenci

deneyimlerin
geleneksel
etkinlikler

bilgiyi onceden

sonucu

srruftardan farkh olrnaktadrr.
sonucunda

bilgiler

ogrencilerin

olusturduqunu

deneyimlerden

vurgulamr.

Diger bir

siruflarda

"Geleneksel

ortaya

Bu on

ogrenci

siruflarda

OrOnleri

uyqulamah

koydugu

butun OrOnler birbirinin

siruflar ogrencilerin

onceki bilgileri 1~1gmda

savunur.

gec;tigi icin ortaya

,aglamda hicbir urun birbirine

onceden

var olan bilgileri ile islernektedlr.

olarak da yaprlandrrmact

benzeridir. Oysa yaprlandrrrnaci
yeni

gore yaprlandmldrq:

tarafmdan

Bu

crkan

yOzden

her

ogrenci

farkh

OrOnler de farkhlasacaktrr.

benzememektedir"

(Alesandrini

Bu

ve Larson,

2002: 119).

Czetleyecek olursak, yaprlandrrtlrnacrlrk temele ahrunca egitim ortarm,
ogrenci

merkezli

olrnah ve

ogrenciye

zengin

ortamlar

sunulrnahdrr.

ortamlar, yasarndan almmali, bOyOk ve kompleks fikirleri icermeli,
robleme dayah olrnahdrr. Aynca,
O~Oncelerini

soylemesine,

tamamlamasma,

birbirleriyle

myan

egitim ortamlanna

esnek

Cgretmen,

yanhslanm

sOrece ve

soru sorrnasma,

duygu ve

dOzeltmesine,

eksiklerini

etkilesim ve i~birligi icerisinde olmasma firsat
ihtiyac vardrr. Haztrlanan ders planlan secenekli

olrnah, ogrenciye

saglamahd1r.

ogrencilerin,

Bu

kendi

ogrenciye

(Sonrnez, 2008: 148). Cgrenme

ogrenme
yol

stratejisini

oneren

degil,

ortarmrun tasarlanmasmda

belirleme
rehber

irnkaru
olmalrdrr

hangi ogrenme
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etkinllqlrnn, hangi materyallerin,

hangi_ bilimsel verilere dayanarak

bir araya

getirilecegi konusu, hem ogretmene, hem ogrencilere, hem de okuldaki aracgere9 ve yer olanaklanna baglldir (Fer ve Cmk, 2007:- 269).

2.3.11. Yaprlandsrmaci

Yaptlandrrmaci
karsrlasnklan

Ogretmen

yaklasimda

bilgileri

ogretmen,

ogrencilerin

onceki

nasrl baglant1 kurarak yaprlandrracaklarma

ve yeni
rehberlik

eder. Aynca, ogrencilerin dusunrne becerilerini geli§tirmede onlara ornek olup
oncOIOk ederek yardrmci olur. Ogretim ortarrurn dOzenlemede, i9erigi bircok
yonternle sunmada onernll rol oynar (Duman, 2004: 62).

Yaptlandrrmaci
ve

arac

gere9lerin

Ogrencilerine
etme,

ogretmen strufta yapacaqi etkinliklerde
yam

gOncel

bilgiyi ezberletmez,

degerlendirme,

kazanacaklan

srra:

ve

elestirel

problem

yapacaklan

cozrne,
etkinlikler

nedenledir ki ger9ek yasarndaki

ve

birincil

dusunrne,
tartisma
ve

9e§itli yontern

kaynaklan
karsilastirma,
vb.

ileri

sorumluluklara

kullamr.
analiz

deneyimler
yoneltir,

Bu

problem ve verilere yer verir. Ogrencilere

bOtOn bilissel surecterl yasayabneceklen

acik uctu elestirel,

dusundurucu,

anlamh ve derinligi olan sorular sormaya calrsrr, ogrenciler ogrenilen konularla
iii arastrrma inceleme yapmalan

icin motive edilir. Vol gosterilir ve dahi

Ogrenciler ogretmenleri ve arkaoaslanna soru sormalan icin ortam ve frrsatlar
yarat11lr (Titiz, 2005:12).

Yaprlandrrmaci ortamda ogretmen, calrsrna gruplan olusturup, grup ve

p Oyelerinin sorurnluluklanru belirleyerek i§birligine dayah bir ogrenmenin
rceklesrnesl yonunde caba gosterir. Bu arnacla gruplar arasmda dolasir,
rdima gereksinme
gerektiginde

grubun

duyan grubun yanma giderek gruba yardrrnci olur ve
dogal

Oyesiymi§ gibi ogrenme-ogretme

trlarak ogrencilerin ogrenmelerini
Akt. Yasar, 1998).

kolaylastrrmaya

etkinliklerine

c;ah§ir (Yasar, 1993: 32;

:v
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ogrencinin sorununu hemen cozrnek yerine, sorunun bizzat ogrenci tarafmdan
¢z0mlenmesi

yonunde caba gosterir. Ogrencinin acikca yanhs yapmasi

durumunda bile hemen hataya isaret etmek yerine, hatarun bizzat ogrenci
tarafmdan gorulerek duzeltilmesine yardtmci olur (Yasar, 1994: 515-521; Akt.
Yasar, 1998).

Ogretmen bireysel farkhlrklara

onern vererek

her bireyin farkll

· ancmm, tutumunun, farkll ogrenme duzeyinin olabileceqini kabul eder ve
urn bu etkenleri goz onunde bulundurarak ogrenme etkinlikleri duzenler, Tum
bu etkinliklerin belirlenip uyqulanmasi

asarnasmda rehber rolunde olan

Ogretmen, ogrenene gidecegi yonu bulmasmda yol gosterir. 'Yaptlandrrrnact
Ogretmen Kuzey Yrldrzma benzetilebilir. Nereye gidecegimizi soylernez ama
yolumuzu bulrnarruza yardrrnci olur" (Brooks & Brooks, 1999; Akt. Celebi,
2006:41). Ogretmen, ogrenenin derse motive olrnasrru ve etkinliklere istekle
katrlmasrru saqlarnak

icln

onlara

onerilerde

bulunarak,

yaratrcrlrqrru

ullanmaya tesvik eder. Ogrenenleri bag1ms1z dusunrneye cesaretlendirerek
onlara billssel destek verir (Erdem, 2001 :86).

Yaprlandrrmaci

adil ve

kendilerine

srruf ortammda ogretmenin sorurnluluqu, ogrencilerin
ait

hissedebilecekleri

azrrlamaktrr. Ogretmenler

bu

sorumluluklanru,

ozendirerek, ogrenilecek konularla
alzemeleri

hazirlayarak

ve

dogal

bir

egitimsel

arastirarak

cevre

ogrenmeyi

ilgili gereken materyalleri ve diger

ogretmen-ogrenci,

arasmdaki

etkilesimi

uyarllllkla saglayarak qerceklestirirler (Brooks ve Brooks, 1999: 49; Akt.
Boyact ve digerleri , 2008: 37).
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Yaprlandtrmact

struflardaki ogretmen rolleri sunlardrr (Yager, 1991 :55-

56; Akmoqlu ve digerleri, 2007: 143):

•

Ogrencilerin on bilgilerini a91ga cikarmak.

•

Ogrenci liderligi, i§birligi ve katrhrmrn saqlarnak.

•

Srruf kontrolOnO ogrencilere brrakmaya istekli olmak.

•

Derse yon vermek icin ogrenci dusuncesi, yasantrsi ve ilgilerini kullanmak.

•

Yazrh materyal ve uzmanlar gibi alternatif kaynaklar sunmak.

•

Ogrencinin ogrenebilecegi pek 90k kaynaktan birisi olmak.

•

A91k uclu

sorular

sormak,

ogrencileri

kendi

sorulan

ve cevaplanru

dusunmeye yonlendirrnek.
•

Sorulan cevaplandrrrnak icln zaman tarurnak.

•

Ogrencileri olaylarm nedenlerini ve sonuclanru bulmaya tesvik etmek.
Ogrencileri kendi dusuncelerini

test etmeye, kendi sorulanru yarntlamaya

ve kendi varsayimlanru olusturrnaya tesvlk etmek.
Ogretmen

fikri

ya

da

kitapta

yazrlanlardan

once

ogrenci

fikirlerini

arastirmak.
Ogrencileri diger bireylerin kavrarnlanru sorgulamaya tesvik etmek.
l§birligi, bireysel sayg1y1 vurgulayan isbirlikli ogrenme stratejileri kullanmak.

Yaprlandrrmact ogretmen ogrenmeyi 09 adrrnda saqlar. Birinci adrrnda
6grenciye
rablleceqi

acrk

uclu

sorular

firsatlar yaratrhr,

adland1nhr. lkinci adrmda,
vramlar

ve segilmi§

tarutrhr.

Ogunco

Bu asarna

ogrencilerin
adrrnda,

materyallerle
kesfefme

ogrencilerin
ogrencilere

arnach

asamasi
sorulanna

kavramlan

fetme ortamlan yaratrhr (Boyaci ve digerleri, 2008:37).

etkilesirn
olarak

da

odaklarulrp
inceleme

ve
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2.3.11.1. Yapilandrrmaci Ogretmenin Ozellikleri

Yaprlandrrmact anlayrsa sahip ogretmenin temel ozellikleri soyle
srralanabinr (Savas, 2007: 538-539; Ozden, 2005: 72-73; Brooks ve Brooks,
1993:16): Yaprlandtrmact Ogretmen;

•

Ogrencilerin gorO§lerine onern verir, ogrenci gorO§leri doqrultusunda
yontern ve tekniklerini, dersin i9erigini degi§tirebilir.

•

Ogrencinin sahip olduqu mevcut bilgi, beceri, 9e§itli yonleriyle kapasite ve
ozelliklerini iyi tanrr, tanrma cahsrnalarmda bilimsel yontern ve teknikleri
kullanrr.

•

Ogrencilerin egitim ortamrnda olabildiqince rahat olmalanru saglar, onlann
bag1ms1z i§ yapabilme g09lerini geli§tirmelerine yardrrnct olur, struf icinde
ogrenme etkinliklerinin gerektirdigi hareket ve yer degi§tirmelere izin verir.

•

A91k uclu sorularla ogrencilerin dusunrnelerlnl, sorgulama ve soru sorma
becerilerini geli§tirir.

•

Ogrencilerine ogrenmeyi ve dusunmeyi ogretir.

•

Egitim ortamrnda ogrenci yerlesirnini: lletisimin yonu, "ogretmenden
ogrenciye, ogrenciden ogretmene ve ogrenciden ogrenciye" olacak sekilde
dOzenler.

•

Grupla cahsma yontem ve tekniklerine onern verir.

•

Ogrenmeyi ogrencinin ilgi ve lhtiyaclan etrafrnda yogunla§t1nr.

•

Ogrencilerin geni§ bir bakrs a91s1 kazanmalan icln, devamll farkll ve
alternatif gorO§lersunar.

•

Ogrencilerin moral, motivasyon ve meraklannr devamll canh tutar.

•

Ogrencilerin ozqun, yaratrci yonlerinin Orono olan calismalan tespit ve
takdirde 90k titiz davranrr.

•

Ogrencilerin kendi yanhslanru, gorO§lerindeki cellskileri yine kendilerinin
gormesine,

bulmasrna frrsat

verecek

etkinlikler

dOzenler. Ogrenci

hatalannr, yanhslarrru ogrenmede bir firsat olarak bilir ve kullanrr.
•

Ogrenmenin degerlendirilmesinde sonuctan 90k surece onem verir, olcrne
degerlendirme olcutlenni ogrencilerle birlikte tespit eder.
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2.3.12. Yaprlandrrmaci Ogrenci

Yaptlandrrmaci
istiyorsa,

bunun

ogrenci

ihtiyact

icin yapmasi

olan

gerekeni

bilgiyi

kendisi

ne

kadar

belirler.

ogrenmek

Burada

ogretme

yoktur, ogrenme vardrr ve bilgi beceri ve davrarns edinme ogrencinin kendi
tasarrufudur,

burada ogrenme sadece bilgilenme degil, neyi, nlcin, nasrl ve

neden yap1ld1gm1 bilen olrnaktrr (Sahinel, 2005:145).

Ogrenciler,

bilgiyi ve ger9egi kendi bakrs acilarma ve deneyimlerine

bagll olarak yapilandmrlar.

Problemi cozmede Ost duzey dusunrne becerilerini

ullarurlar, Ogrenciler geleneksel
§ekilde alrnayip dusunerek,
Ogrenciler

bazen

yonternde olduqu gibi bilgiyi otomatik

anlarnlandrrarak

ogrenen,

bazen

ogrenirler,

yaprlandrrdiklan

.endilerini bilim adarru olarak qorebilirler.

bir

bilgiyi yorumlarlar.

bilginin

Yaprlandtrmaci

uzmaru

ogrenme

gibi

sureci,

Ogrenenin kendi yetenekleri, guduleri ve inanclarr, tutumu ve tecrubelerinden
edindikleriyle

etkilenen bir karar verme surecidir.

Birey ogrenme surecinde

seclci, yaprct ve etkindir (Olgen, 1994:144).

Geleneksel yonternle yaprlandtrmacthk

arasmdaki fark, yaprlandrrmact

Ogrenenler geleneksel egitim ortarrunda olduqu gibi edilgen olrnayrp tersine
aha fazla

etkin

olurlar

--tlenirler. Ogrenmenin

ve ogrenme

surecinde

daha

yeni yollanru ogrenir, ogrendiklerini

llanmak ve uygulamak icln her tor ftrsan degerlendirirler.
inarniqintn

fazla

saqlanabilmesi

kendi

paylanna

dusen

sorumluluk

yeni ortamlarda
Grup icinde grup

sorurnluluklanm

etkili

~imde yerine getirmeye ozen gosterirler. Grupta her turlu elestiriyi ho~goru
karsilarlar (Yasar, 1998:698).

"vepttenaumec:

yakla§im

uygulamalan,

ogretmenle§en

ogrenci,

<,grencile§en ogretmen egilimini yenstttr" goru~Onu savunan Akmoglu ve
igerleri (2007: 143), yaprlandrrrnact
~1klamaktad1r:

yaklasimda

ogrencilerin

rollerini soyle

71
•

Ogrenen konumunda olan ogrenci, bilginin yaprlandmlmast

ve ogrenmenin

olusum sOrecinde aktif bir rol oynar.
•

Kendi ogrenrl)esinden birinci derecede sorumludur.

•

Ogrenmenin kontrolO ogrenendedir.

•

Kendi karartanrn kendisi alrr.

•

Ogrenciler

bilgiyi

onlarda

olusan

anlamlan

isleyerek,

dOzenleyerek

yaprlandmrlar.
•

Yaprlandirrnacrhkta

ogrenenin;

merakll, sabrrh, mOcadeleci, ve giri§imci

ozeliikte olrnast beklenmektedir.

Sekil

2.4.'te,

Yapuandrrmaci

ogrenme

ortamlannda

etkinliklerin

uygulanma sOrecinde ogretmen ve ogrencilerin rolleri ozetlenrnistir.

Yaprlandrrmaci Srmf

I

\

Aktif Ogrenen

I
Sorgulama
ve Arasnrma

\
Problem
Cozme

Kolayla~tmc1
Ogretmen

I
Yonlendlrme

"'-...
Ogren me
Ortarm
Duzenleme

$ekil 2.4. Yaprlandrrrnact Srrufta Ogretmen ve Ogrenci (Fer ve Cmk,
2007:281).

72

2.3.13. Yaprlandrrmaci Yaklasimda Teknoloji ve Ogrenme Materyalleri

Ogrenme materyalleri, ogrenme sureclnde fikirleri sunma, iletisim
kurma

ve

urun

olusturmada

arac

olarak,

ogrencilerin

ogrenmesini

desteklemek, dikkati cekmek, ahstrrma yapmak, bilgileri geri getirmeye
yardrmct olmak icin kullarulan araclardrr. lyi tasarlanan ve uygulanan
materyaller ogrenme surecini zenqinlestirerek kahci ogrenmeye yardtmci olur;
ogrencinin gorerek, yaparak, etkili lletisirn kurarak, aktif rol alarak ogrenmesini
saglar ve kolaylastmr (Fer ve Cink, 2007:283).

Yaprlandrrrnacthkta, ogrenenlerin bilgilerini anlamll ve kahct olarak
yaprlandrrmalanna

firsat veren ogrenme materyallerinin, amaca hizmet eden,

egitici ve qercekcl olmas, gerekmektedir. Yaprlandtrmaci

ortamlar ogrenenin

bilgiyi yaprlandrrmasrru destekleyecek olanaklan sunar. All§1lm1§ teknolojik
ortamlar, daha 90k bilgi aktarma yani ogretme gorevini yuklenmlstir. Ancak
yaprlandrrrnact anlayrsta teknolojinin gorevi, ogrenmeyi desteklemek ve
kolaylastrrmakttr.
tasarlanmasmda

(Alkan
etkilesirnli

ve

digerleri,

teknolojiler

1995:57).

kullarularak

Egitim

ortarrurun

ogrencinin

bilgiye

ulasrnasr, bilgiyi kullanrnast ve yeniden yaratmas, murnkun olrnaktadrr. Boyle
bir yaklasim, ogrencilerde yaratrct yeteneqin geli§mesine katkt saglamaktad1r
(Tezci, 2002:5).

Yaptlandrrrnact egitim uygulamalanndan kalrct ve olumlu sonuc
alabilmek icin oncelikle ogrenme kaynaklan cesltlendlrtlmelidlr. Gercek
nesneler, canh kaynaklar, modeller, maketler, deney takrrnlan, kitaplar,
dergiler, bultenler, afisler, haritalar, resimler, saydam takimlarr,

islem

yapraklan, slaytlar, egitici filmler, mikro fisler, video kasetler, radyo yaymlari,
televizyon programlan, bilgisayar yazrhmlan, Simulatorler, etkilesimli oyular,
uzaktan egitim materyalleri, internet paketleri, sanal dunyalar, ogrenim aglan
ve 09 boyutlu gosterimler bunlann bazrlandrr ($im§ek, 2004:1341-1342).

Unutulrnarnahdrr ki,
yapilandrrmaci

zengin ogrenme materyalleri ile donatrlrrus

srruflar, ogrencilerin ogrenmeye istekli hale gelmelerine,
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zevkle cahsrnalarma ve yaparak yasayarak bilgiyi yaprlandrrmalanna olanak
saglayacagmdan ogrenmeyi kolaylastmp kahct hale getirecektir.

2.3.14. Yaprlandirmact Yaklasumn Uygulanmasmda Kullamlan Yontem
ve Teknikler

Yaprlandrrmaci ogrenmede; tartrsrna, fikirlerini sunma, hipotez kurma,
sorgulama, fikirlerin paylasrrru gibi etkinlikler, ogrenicinin ogrenme surecine
aktif olarak katrlrrruru saglayacak

cesitli yontern ve teknikler kutlarularak

ger9ekle§ir. Yontern ve teknikler; derse, konuya, ogrenci seviyesine ve
hazrrbulunusluk duzeyine

uygun olarak ogrencilerle birlikte secilmelidir.

Cgrenme- ogretme surecinde degi§ik durumlar karsismda degi§ik yontern ve
tekniklerin secilrnesi ve kullarulmast gerekir. Fakat, ogrenme ve ogretme
surectnln karmasrk yaprsr, ogrenci farkhlrklan ve daha bircok nedenden dolayt
bu kolay degildir.

Yontern ve tekniklerin secirnlnl etkileyecek faktorler

sunlardrr:

•

ulasuacak hedefin ya da ders i9eriginin/ konunun ozellikleri, turu ve
duzeyi.

•

Ogrencilerin zihinsel, fiziksel ve psikolojik ozelliklert.

•

Ogretmenin ki§iligi, mesleki ozellikleri, deneyimi ve beceri ozellikleri.

•

Okulun ve srrufrn fiziksel ozellikleri,

•

Simfta bulunan ogrenci sayrsi.

•

Okulun ve ogrencinin bulunduqu cevrenln ozellikleri.

•

Yonteml uygulamak icln gerekli materyaller ve ozelllklerl.

•

Yontemi uygulamak icin gerekli zaman.

•

Yonterni uygulamak i9in gerekli enerji.

•

Yonterni uygulamak icln gerekli maliyet ( Fer ve Cink, 2007: 91-92).
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Bu yontern ve tekniklerden yaprlandrrmact ogrenme yaklasrrnmda en
cok kullarnlanlar a§ag1da kisaca acrklanrrustrr:

2.3.14.1. Bulu~

Bulus yonterni, belli bir problemle ilgili verileri toplayrp analiz ederek
soyutlamalara ulasrnayi saglayan, ogrenci etkinliqine dayall, gOdOleyici bir
ogrenme yoludur. Burada ogrenci, kendisine sunulan orneklerden yola
crkarak, ogretmenin rehberliqinde kavramlara ve genellemelere kendisi ulasrr
(Bilen, 2002).

2.3.14.2. Ornek Olay

Ornek olay, geryek hayatta karsrlasrlan problemlerin srruf ortammda
cozulmesi yoluyla ogrenmenin saqlanrnasrdrr. Ornek olay, anlatrlarak,
okunarak, ses ve gosteri araclarindan yararlarnlarak sunulabilir (Fer ve Cink,
2007: 115).

2.3.14.3.

Roi Oynama

Roi oynama, hayal Orono ya da geryek bir ki§iligi, tom ozellikleriyle
canlandirrnaktrr. Ogrenci
senaryoda

canlandrracaqi

kendi

rolOnden ve

karakterin

kimligine

cahsrlarak ve senaryoya sadrk kalmarak sunulur.

duygulanndan
girer.

Roller

siynlarak,
onceden
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2.3.14.4. Yaraticr Drama

Yaratrci drama, onceden yazilrrus bir senaryo olmaksrzm, ogrencilerin
kendi yaratrciuklan, ozqun dusunceleri, oznel arulan ve bilgilerine dayanarak
dogac;lama olarak gerc;ekle§tirdikleri canlandirmalardrr. Ogrencilerden, dersin
konusunu iceren, bir durum, fikir, olay, masal ya da kisiyi canlandrrmalan
istenir. Burada ogrenci yonlendirilmez; rolu nasrl oynayacaqt

tamamen

kendisine kalrnrsnr.

2.3.14.5. Tartrsma

Tartrsrna, bir grup ogrencinin belli bir konunun kavranmasi arnaciyla
karsihkh gorO§ler, fikirler ve elestiriler Oreterek o konuyu kapsamll ve detayll

olarak

irdelemesi

kastedilir.

Tartisma

yontemi,

ogrencilerin

dinleme,

sorgulama, fikir ahs-verisinde bulunrna ve bir konuyu derinlemesine irdeleme
gibi <;e§itli becerilerinin geli§mesine firsat tarur (Saban, 2005: 120-230).

2.3.14.6. Oyun

Oyunla
edilmesini

ogrenme,

saglayan

ogrenilen

eglenceli

bir

etkinliklerin

pekismesini

yontemdir.Oyun

sirasmda

ve

tekrar
ogrenci,

deneyerek ogrenir, var olan yeteneklerini geli§tirir, derse aktif ve etkili blcirnde
katrhr ve boylece

daha kahci ogrenmeye ulasrr. Aynca ogrenciler oyun

sayesinde, di§ dunyarun baskismdan kurtulup daha rahat ve ozqur davrarur
(Fer ve Cink, 2007: 112).
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2.3.14.7. Gozlem Gezisi

Gozlern gezisi yonterni ile belli bir ogretim amaclanrun karstlanabllmesl
lcln onceden hazrrlanrrus bir plan cercevesinde belli olaylann veya durumlann
ger9ek dOnyada incelenmesine yonelik olarak qerceklestlrilen

bOtOn faaliyetler

kastedilir. Diger bir deyisle, gozlem gezisi yonterni ile egitim acrsmdan ilgin9
yerlere (rnuze, kOtophane, sanat galerisi ve daqhk veya ormanllk bolqelere)
okul tarafmdan dOzenlenen ziyaretler kastedilir (Saban, 2005: 120-230).

2.3.14.8. Beyin Frrtmast

Beyin firtmasr, bir gruba ait ogrencilerin, acrk fikirli olarak, bir konu, olay
ya da problem durumu hakkmda dusunmelerinl
endisesine

kaprlrnadan

olablldiqlnce

ve rnantikh olup olrnadrq:

90k sayida fikir Oretmelerini

istemek

olarak tanrmlanabtllr (Saban, 2005: 120-230).

Bu teknik;
bulmada

karar vermede,

ve yeni bir konunun

problemlere

veya kavramm

oldukca faydahdrr. Beyin frrtrnasmda,

crkrnastru

ve

yaratrcrliq:

yaklasrrnlarla

tarutrmmda

fikirler elestirilmediqi

rahat olmalanru, 9egingen davranmarnalanru
ortaya

farkll

tesvik

cozum

kullaruldrqmda
icin ogrencilerin

saglar. Bu yontern yeni fikirlerin
eder.

Ogrencilerin

fikirlerini

ve

dusunebllme becerilerini geli§tirir.

2.3.14.9. Soru-Cevap

Srruf i9i uygulamalarda
ogrencilere

en yaygm

kullarulan

dusunrne ve konusrna ahskanhklanru

oldukca onemlldir ve her dersin ogretiminde
Soru-cevap

yonteminde,

geli§tirecek

sekilde

dusunuyorsunuz?",

ogrencilere

sorular
"Nicin

sorulur.

boyle

Bu teknik,

kazandrrma

bakrrnmdan

kullaruhr (Demi rel, 2005: 100).

dusunrne
"Bu

tekniktir.

ve

konu

dusunuyorsunuz?",

yorum
ile

ilgili

"Nas1I

yeteneklerini
olarak
bu

ne

sonuca:
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ulastrruz?" gibi. Bu sorulara cevap ahrken "evet" "hayrr" gibi krsa cevaplar
yerine yorum gerektiren uzun cevaplar tercih edilmelidir (Yasar, 1998: 68).

2.3.14.10. Kavram Haritasi

Kavram kazanma, olusturulan kavrarm uygun kural ve olcutlerle
srruflara aynstrrma islernine isaret eder. Temelde kavram olusturma,
farklrhklan benzerden ayrrarak, benzerlerden genelleme yapma islernine
dayarurken, kavram kazanma aynstirma islernine dayahdir (Ulqen, 2001: 113117). Kavram haritalan bilgilerin grafiksel yonternlerle gosterilmesini saqlayan
ve ogrencilerin anlamh ogrenmeyi qerceklestirmesini destekleyen bir tekniktir
(Acrkqoz, 2002: 114).

2.3.14.11. Problem Cozme

Problem cozrne, var olan bir gOc;IOgOn ortadan kaldmlmasi icin cozurne
ulasrna sOrecidir. Problem cozrne yonteminde ogretmen, gerc;ekyasamdan bir
problem durumu ortaya koyar ve ogrencilerden bireysel ya da grup olarak
problemi cozmelerini ister.

Problem

cozrne,

ogrencilerin

bilimsel

dusunrne,

karar

verme,

sorgulama, elestirel dusunrne ve problem cozrne becerilerini geli§tirir.
Problem cozrne yonteminin her derste gerc;ek yasarn kosullan ile baglant1
kurularak

uyqulanmasr, bireylerin

toplumsal

yasamda

karsilasacaklan

problem durumlanna cozumler Oretebilmelerine yardunci olacaktrr (Fer ve
Cink, 2007: 91-92).
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2.3.14.12. Gosteri- Gosterme

Herhangi bir islernin, surec ya da basamaklarm gorsel olarak cesitli
araclarla sunulrnasrdrr. Gosteri tekniqinde kullanrlan durumlarda dersin ve
islenen konunun ozelligine gore cesitli arac ve gerei;lerden yararlarnlabilir.
Gorsel materyaller kullaruldrq: icin ogrenme kahci ve etkili olur.

Ogrencilerin sayrsma ve duzeyine uygun her turlu egitim aracrmn ayn
ayn veya birlikte kullarulmasma olanak tarnyarak uzun sure kalrct ve etkili
ogrenme

saqlar.

Gosteri

yontemi

ozellikle

becerilerin

ogretilmesinde

uygulanabilecek tek ogretim yontemidlr (Cilenti, 1985)

2.3.14.13.

ironi

Ogrenciye, hayatm ahsrlrrusm dismda olaylan da getirebilecegini ve
buna hazirhkh olunrnast gerektigini ogretir. Hayatm karsisma 91kard191
surprizlerl daha kolay kabullenmesini ve kotu olaylar karsismda daha
dayarnkll olmasiru saglar. Yaprlan ogrenme etklnliqine ogrencilerin katrlrrmru
ve yapt191 seyler hakkmda dusunmesinl saqlayan bu yontern, ogrencilerin
zihinsel sureclerini harekete ge9irmektedir (Yucel, 2003).

2.3.14.14. Proje Gelittirme

Proje geli§tirme yonterni, bireysel ya da kucuk gruplar arac1llg1yla dogal
kosullar altrnda, ger9ek yasarna benzeyen bir yaklasrrnla, problemlerin
cozurnunu arnaclayan bir yontemdir (Bilen, 2002).

Proje cahsrnalan grup seklinde yaprhyorsa,

grubun her uyesinin

sorumluluqunun ne olduqu belirlenmelidir. Proje konulan gen;ek yasarndan
§e<;ildigi icin ogrencilerin ger9ek yasarnla karsilasmalan saqlarur, Proje
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geli§tirme yontemi, ogrencilerin yaratrcrhklanru, bilimsel dusunrne ve problem
cozrne becerilerini geli§tirir.

2.3.14.15. Grup Cah~mas1

Ogrencilerin en az uc;, en fazla alt1 klsiye aynlarak, srruf icerisinde ya
da srruf drsmda belli bir gorev lcln bir araya gelerek cahsrnalandir. Bu
yonternln uyqulanrnast esnasmda ogrencileri gruplandmrken esit dag1llma
dikkat edilmelidir. Grup cahsrnasmm amaci ogrencilere aciklanrnahdrr. Her
grup uyeslnin aktiviteye esit katrhrrurn saglamaya cahsilmahdrr, Ogretmen
burada yol gosterir ve rehberlik eder. Ogrenciler zarnaru etkili kullanmalan
konusunda tesvik edilmelidir. Grup cahsmasi sonunda, her grubun urunu
srmfta sergilenmeli ve tum ogrencilerle paylasrlmahdrr.

Bu yontern ve teknikleri c;ogaltmak rnurnkundur, Burada onernli olan
bunlarm yerinde ve zamanmda kullarulmasrdrr,

2.3.15. Yaprlandrrmact Yaklasimda Ol~me ve Degerlendirme

Ogrenme ve ogretimin aynlmaz bir parcast

olan degerlendirme,

ogrenme surecl icinde yer alan ve surekliligi olan bir surectir, Yaprlandirmaci
anlayisa gore ogrenenler, gerc;egi zihinsel olarak yapilandmrken bilgiyi
sorgular, derinlemesine arastmr, elestirel dusunur ve yaratrci olurlar.
Yaprlandrrrnact degerlendirme; ogrenme sureci ile ilgili bilgi verir.
Ogrenme surecinl degerlendirmede; Ost duzey dusunme, derin bilgi
yaprlandirrna, yasarru srrufla butunlestirme, tartrsilaru dogrulama ve sosyal
destek verme olmak uzere ozqun ogrenmenin bes temel niteligi vardrr ve
degerlendirme surecten bag1ms1z degildir ( Erdem, 2001 :70).
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Yaprlandrrrnact yaklasimda,
sOrecinin

degerlendirilmesi

ogrenme sonucundan cok ogrenme

esastrr.

Ogretmen

degerlendirme kriterlerini birlikte ortaya koyarlar.

ve

ogrenci

olcrne-

Degerlendirme, ortaya

koydugu cahsmalar ve srruf icensindeki durumlan dikkate allnarak yaprhr,
Yaprlandrrmaci

degerlendirme, test edilen bilgiyi hatrrlamak yerine, acrklarna

ve tahmin etmelerle ilgilidir. Degerlendirme, ogretimden ayn degil, onun
aynlmaz bir parcasidrr. Ogretime yon veren kesintisiz bir surectir, Nesnel
degil, oznel ve esnektir. (Akrnoqlu ve digerleri, 2007: 143-144).

Olcme ve degerlendirme yalrnzca konu, tema ya da donern sonlannda
yaprlrnaz. Yonternler tema ya da konular lslenmeye baslamadan once
ogrencilerin lslenecek konu icln gerekli seviyede olup olmadrklanru, konuya
dair on bilgilerini ogrenir. Ogrencilerin dusunceleri becerileri, dusunce ve
duygulannm ogrenilmesi, testlerde kullarnlacak ogretim etkinliklerinin daha
etkin bir sekilde belirlenip dOzenlenmesine yardrrncrdrr. Ogrenme sOrecinde
ogrencilerin ilerlemesi ve edindikleri kazarurnlarm olculmeslnl saglar (Titiz,
2005:43).

Yapuandrrmacrlrkta

deqerlendirme:

hem ogrencinin ogrenmesini, hem

de ogretmenin ogrencinin ogrendikleri hakkmda bilgi edinmesini ilerletmek icin
yararlarnlan bir arac olarak kullarulrnahdrr. Degerlendirme kimi ogrencilerin
kendileri iyi hissetmelerini kimilerinin dersten uzaklasmalanru saqlayacak not
vermeye dayall bir arac olarak kullarulmarnalrdrr (Brooks and Brooks, 1999:
87). Yapuandtrmacihqa

dayall olcme ve deqerlendirme ogrencilerin bildiklerini

ortaya koymalanrn saqlarnaya yonellk olmahdrr.

Yaprlandtrmact

degerlendirme

olarak

yaklasrrna gore degerlendirme alternatif (otantik)
isimlendirilir.

Otantik

degerlendirme,

geleneksel

degerlendirmeler drsmda kalan tom degerlendirmeleri kapsar.

Otantik degerlendirme, gerc;ek hayatla iliskili ve ogrenci merkezlidir.

Orun

kadar sOrecin de degerlendirilmesi dikkate ahrur. Krsmi bilginin

degerlendirilmesi saglarnr.
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2.3.15.1. Yapilandirmaci Ol~me ve Degerlendirmenin Ozellikleri

Yaprlandrrmact

olcrne-deqertendirrnenin ozelliklerini

a§ag1daki gibi

srralayablliriz (Ozden, 2005: 73):

•

Sonuclardan 90k, ogrencinin ya§ad191 ogrenme surecl degerlendirilir.

•

Grup cahsrnalan degerlendirilir.

•

Ogrenciler ve

ogretmenler

olcrne degerlendirme

kriterlerini

birlikte

belirlerler.
•

Ogrenci basansmm degerlendirilmesi onlann ortaya koyduklan her turlu
urun (odev, proje, rapor) ve srruf i9i durumlan goz onunde bulundurularak
yaprhr,

•

Bilimsel

beceriler,

performansa

dayall

olcrne

deqerlendirme

ile

degerlendirilebilir.
•

Ki§isel geli§im dosyalan yardirru ile ogrenciler bir donern boyunca
degerlendirilerek geli§imleri incelenebilir.

•

Ogretmen

birebir

klsisel

gorO§meler

yaparak

da

ogrencileri

degerlendirebilir.

Gungor, (2005:15) yapilandrrrnact degerlendirmenin ozelliklerini §U sekilde
bellrtmistir:

•

Ogrenci pasif degil aktiftir.

•

Hedefleri onceden bilir.

•

Ogrenci hedeflenen kazarurnlann tom yonlerini bilir.

•

Ogrencilere ogrendikleri sirufta olusturulan ge~9ek9i durumlarla sunulur.

•

Degerlendirme etkinlikleri ogrencilerin seviyelerine goredir ancak onlan
dusunrneye uygulamaya sevk edecek sekildedir,
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Geleneksel degerlendirmede, bilgiler ya doqru
Cgrenen,

gereksiz

Yaprlandrrmacrhkta

aynntrlan

sinavda

crkacak

ya da yanhstrr,

korkusu

ile

ezberler.

ise, temel arnac cozurnleme, blrlesim, degerlendirme gibi

Ost dOzey billssel becerileri kullanmak olduqundan ogrenen bilgiyi bireysel
olarak yapilandmr

ve

bilgiye ili§kin yorumunu yapar. Yapilandrrmact

degerlendirme, hedeflere kati, bir sekilde bagh degildir. Cgrenme sOrecinde,
ogrenme

yasantrlannrn

onceden

hesaplanrnarrus

durumlarda

da

uygulanabilirligi deqerlendirillr, Cgrenenler, hedefleri belirleme de olduqu gibi
degerlendirmede

de

soz

sahibidirler.

Sonuc

olarak,

yaptlandrrmact

degerlendirmenin ozelliklerine baktrqrrruzda, geleneksel degerlendirmeden
farkh olduqunu soyleyebiliriz.

2.3.15.2. Yaprlandrrmaci Degerlendirme Teknikleri

Geleneksel Yaklasrrnlar

smav dayanakh olduqundan, geleneksel

olcrne ve degerlendirme teknikleri:
•

<;oktan secmeli testier

•

Dogru yanhs sorulan

•

Eslestirme sorulan

•

Tamamlama (Bosluk doldurma) sorulan

•

Krsa cevaph yazih yoklamalar

•

Uzun cevaph yazih yoklamalar

•

Soru-cevap 'trr,

Yaprlandrrmacrlrkta,

urun

yerine

surecin

degerlendirilmesine

odaklaruldrqtndan ogrenenlerin, bilgi yaprlandirma sOrecine nastl devam
ettikleri, bilgiyi nastl ogrendikleri, iraksak cozurnlerln nasrl ortaya kondugu
onernli olarak gorOIOr. Aynca yaprlandrrrnacrhkta eek yonlu perspektifler
vurguland1gmdan ve ogrenme bir dereceye kadar subjektif olduqundan tek bir

degerlendirmecinin
olup olmayacagi

tek bir perspektif objektif degerlendirme
ongoroso

onernli noktadrr (Tezci, 2002:72).

yaprlandrrmaci deqerlendlrmede

blrcok teknik kutlanumaktadrr.

Yaprlandrrmact deqerlendirme teknikleri sunlardrr:
•

Kendi kendini degerlendirme (Oz degerlendirme)

•

Grup ve/veya akran degerlendirmesi

•

Performans degerlend irme

•

Dereceli Puanlama Olcekleri (Rubric)

• Orun secki

yapmada yeterli

dosyasi (Portfolyo)

•

Gorusrne

•

Proje degerlendirme

•

Yaprlandmlrms grid

•

Tarulayrci dallanrnrs aga9

•

Kelime iliskilendlrme

•

Kavram haritalan

•

GOnlOk

•

Tutum degerlendirme

•

Gozlern

Bu yOzden
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2.3.15.2.1. Ozdegerlendirme (Kendi Kendini Degerlendirme)

Ogrencinin kendi ogrenme sureci, basan duzeyi ve ogrenme sonuclan
ile ilgili yarqrya varrnasrdir. Burada ogrenci kendi cahsrnalanru deqerlendirir,
Bunun icin a~ag1dakikendini deqerlendirrne formu kullarulrr.

Tablo 2.6. Ozdeqerlendirrne Formu.

Adi ve Soyadi:
Sm1f1
Proje veya Odev:

Tarih

Benimle kimler ~ah~tt?
Ne yapttm?
Ne kadar iyi yaptim?
~imdi kendimi nasil hissediyorum?
En iyi yapttg1m ~ey ne idi?
Bundan sonra neler vapabilirim?

Puanlama Anahtan:
4=~ok iyi
3=iyi

2= Orta

1= Zayif

1- Etkinlikleri s ira s 1 il e yap ma
2- r~ birligi
3- Soru sorma
4- Y ardimlasrna
5- Y apilanlan kontrol etme
6- Arkadaslan motive etme
Odevi/performansi/yaptigim isi anladim mi? Evet ( )
Y orumlanm:

Hayrr( )

Web: http://www.uretim.meb.gov.tr;
Web: http://www.ilkokuma.com/performans_odevleri ). ( 20 Arallk 2009)
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2.3.15.2.2. Akran (Grup) Degerlendirmesi

Ogrencilerin olusturduqu k090k gruplann i§ birligi icerisinde, ortak
ogrenme arnaclanru en Ost dOzeyde ger9ekle§tirmek amaci ile cahsrna
esnasmda ortaya koyduklan performans ve calisma sonundaki Orono
degerlendirmek amaci ile yapilan degerlendirmelerdir. Bu sekilde yapilan
deqerlendirmeler, ogrencilerin ortak ogrenme arnaclarrru en Ost dOzeyde
ger9ekle§tirmek amaci ile cahsrna esnasmda ortaya koyduklan performans ve
cahsrna

sonundaki

Orono

degerlendirmek

amact

ile

yapilan

degerlendirmelerdir. Bunun lcin a§ag1dakigrup deqerlendirme formu kullarnllr.

Tablo 2.7. Akran Degerlendirme Formu

3

GRUP DEGERLENDiRIVIE FORMU
Grubun Ad1:
BECERILER

DERECELER
1Hi9bir
zaman

2Bazen

PUAN

4~ogunlukla Her
zaman
3-

Grup uyeleri birbirleriyle yarchmla~1r.
Grup uyeleri birbirlerinin du~uncelerini
dinlerler.
Grup uyelerinin her biri 9al1~malarda rol shr.
Grup uyeleri birbirlerinin du~uncelerine ve
9abalanna saygi gosterir.
Grubun her uyesi birbirleriyle etkile~irn
icerisnde tar1:!~1r.
Grup uyeleri ulasnklan sonucu birbirlerine
iletir.
TOPIAM
Web: http://www.uretim.meb.gov.tr;
Web: http://www.ilkokuma.com/performans_odevleri ). ( 20 Arallk 2009)
Grup Degerlendirmesinde Kullarnlan Ac;1k Uclu Sorular:
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•

Grup 9all~masmdaki konunuz hakkmda ne du~unuyorsunuz?

•

Buqun grubunuzda neler oldu? Bu konuda neler hissediyorsunuz?

•

Grup cahsrnaruzda iyi olan neydi? Daha iyi ne yaprlablllrdi?

•

Ogrendikleriniz hakkmda ne dusunuyorsunuz?

2.3.15.2.3. Performans Degerlendirme

Performans
adlandmlabilecek

degerlendirme
bir degerlendirme

alternatif

yada

otantik

turudur. Ogrencilerin

olarak

da

bireysel ozellikleri

dikkate ahnarak verilen odevlerin degerlendirilmesidir.

Ogrencilerin
anlayrslanru

bilgi, beceri ve zeka ahskanlrklanru

gosterebilecekleri

durum

ve

odevler

Ogrencilerin bilgi ve becerilerini sergileyen, bir
alternatif bir degerlendirme
yazrsi ve matematik

urun

uygulayabilecekleri,

olarak

tarumlanabilir.

olusturmasirn

gerektiren

bicirnidlr. Deney yapma, uzun bir kompozisyon

islernler yapma gibi farkh sekillerde

olabilir.

Gercek

hayatla ili§ikili (otantik) etkinliklerin yaprlrnasma firsat tarur,

Degerlendirmeler,
degerlendirilmesine

surec icine yayrlrruslardrr,

odaklarur, Gozlenebilen

Orun kadar sOrecin de

bir performans

veya somut bir

urunle sonuclanrnaktadrrlar,

Performans Degerlendirmesinde

•

A91k Uclu Sorular

•

Projeler

•

Kompozisyon Yazma

•

Donern Odevleri

•

Arastrrmalar

• Orun

Dosyalan ( Portfolyo)

Kullarulabilecek Bazt Aktiviteler:
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Ogrencinin edindigi bilgi ve beceriyi aktif olarak sunmasrna yardrmc,
olduqundan, performans degerlendirmesi bilgi ve beceriyi olcrnede daha
ge9erli bir gosterge sayrlmaktadrr. Ayrrca, performans degerlendirmesi icin
kullanrlan kriterler standart olduqundan performans dOzeylerini tanrmlamakta
ve hem ogretmen, hem de ogrenci i9in ulasuan bilgi ve beceri seviyesini daha
saglrklr gostermektedir.

Performans degerlendirmede ogrenciler; kendini degerlendirme, srnav
saatleriyle srnrrlandrrrlmaksrzrn daha geni§ bir zaman diliminde calisrna ve
tekrar yapma, olusturulan olcutlere gore yeterlilik derecelerini ortaya koyma
olanaklarrna sahip olurlar. Ogrenciler i§ birligi kurarak cahsrnaya tesvik
edilirler. Performans Degerlendirme, bireysel calismalarla oldugu kadar grup
cahsrnalanyla

da

qercektestlnleblllr,

Performansrn

degerlendirilmesinde

dereceleme olcekleri kullanrlrr.

2.3.15.2.4. Dereceli Puanlama Ol~ekleri (Rubric)

Dereceli Puanlama ol9egi, ol90tler listesinden olusan bir puanlama
aracrdrr. Bu olcekte her olcutun, en iyiden en kotuye dogru nitelik
derecelemesi bulunur (Goodrich, 1996; akt. Fer ve Crrrk, 2007: 185).

Ogrenciler dereceleme ol9egi kullanarak dOzenli bir bicimde kendi
cahsmalanru

degerlendirmeye

basladiklannda,

Orettikleri

OrOnlerin

scrumluluquhu daha yogun olarak duyarlar.
Dereceli puanlama olcekleri, performansrn degi§en boyutlarrnr dikkate alarak
puanlamak amacryla kullanrlan puanlama yonergeleridir. BOtOncOI (holistik) ve
analitik (tahlili) olmak Ozere iki bicimi vardrr. BOtoncOI rubrikler ogretmenin
genel sOreci veya urunu bir bOtOn olarak parcalanru dikkate almadan
puanlamasrn, icerlr. Ornegin, bOtOncOI rubriklerde bir ogrencinin cevabrndaki
genel yeterlilik veya kalite 90k iyi, yeterli, krsmen yeterli ve yetersiz olmak
Ozeredort genel kategoride degerlendirilebilir.
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Tablo 2.8. Yazrh Bir Raper i9in Butuncul Dereceleme Ol9egi

Raper tarnarnlanrrus ve aynntrlar acrk ve net bicirnde verilrnis

5 puan

Raper tarnarnlanrrus fakat bazi hatalar ve eksiklikler var

4 puan

Raperda islernler ve gozlemleme doqru fakat sonuclar yanhs

3 puan

Raperun her bolurnunde fazla sayrda yanhshklar var

2 puan

Raporda islernler ve gozlemlerle ilgili cok az sayrda

1 puan

tarurnlar var

Web: http://www.uretim.meb.gev.tr;
Web: http://www.ilkekuma.cem/perfermans_edevleri ). ( 20 Aralrk 2009 ).

Dereceleme

olcekleri

ogretmenlerin

puanlama

icin

harcadrklan

zamarun azalrnasrru saqlar. Ogretmenlerin ogrencilere aldrklan puarun altrnda
yatan

faktorleri

aciklarnalan,

neleri

geli~tirmeleri

gerektigi

hakkmda

geribildirimde bulunmalanru kolaylastmr. Ogrenciler a~ag1da verilen ornek
dereceleme ol9egine uygun olarak kendi kendini degerlendirebilir.
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Tablo 2.9. Dereceli Puanlama Olyegi
ARA$TIRMA BECERILERI

Kabul

Kabul

ilgili
edilebilir

edilemez

deg ii
1. Planlama
a) arastrrma amaci ile bir problemi
belirleme
b) varsayrrnlanru ortaya koyma
c) deneysel tasanrru aciklarna
d) uygun kontrolleri planlama
2. Performans
a) teknik bilgisini gosterme
b) bOtonOyleve dogrulukla
tanrmlama ve gosterme
c) nicel olcumleri gosterme
d) bag,mlr ve bag1ms1z
degi§kenleri belirleme
3. Analiz
a) verileri dogru bicimde yorumlama
b) niteliksel iliskileri gosterme
c) niceliksel ili§kileri gosterme
d) verileri etkileyen sirnrhlrklan belirtme
e)bir genelleme veya model sunma
f) sonuclan belirtme
4. Uygulama
a) on bilgileri bOtOnleme
b) orjinal varsayrrnlar onerme
c) gOncel uygulamalar onerme

Web: http://www.uretim.meb.gov.tr;
Web: http://www.ilkokuma.com/performans_odevleri ). ( 20 Aralrk 2009 ).

90

2.3.15.2.5. Portfolyo (Ogrenci Orun Dosyaslf Geli~im D0syas1)

Meisels, Steel (1991) ve Kingor'a (1997) gore kisisel geli§im dosyalan,
ogrencilerin

kendi

cahsrnalanru,

degerlendirmeye

katrlrmlanru,

her

bir

ogrencinin kendi llerleyisini izlemesini saqlayan araclardir ve bireysel olarak
ogrencilerin

performanslarmm

icln bir temel

deqerlendlrilrnesi

olusturur,

Ki§isel geli§im dosyalan srruf i9i uygulamalarda, ogrencilerin ihtlyaclanru daha
fazla dikkate alrnayt ve karsilastrrma yaprnayi gerektiren bir egitim anlayrsrru
yansitrr (Akt.Korkmaz,
dersle

ilgili

2004:180).

ogrencilerin

degerlendirilmesidir.

yaptiklan

Portfolyonun

Ozetleri, deney sonuclan,

Bir baska deyisle, belirlenen bir donernde
etkinliklerin

bulunduqu

icerisinde ogrencinin

Ogrencinin deney

dosyanm

yapt191 etkinliklerin

hakkmdaki

gorO§leri, yapilan

arastrrmalarda elde edilen veriler, grafikler, haritalar, kisisel ve grup raporlan,
ev odevleri, srruf cahsmalan, bilim aktiviteleri, kontrol listeleri, video kasetleri,
ses bantlan, fotoqraflar, cizirnler bulunabilir.

Ogrencilerin donem veya y1I boyunca bir ya da birkac alanda yaptiklan
cahsrnalanru, harcadiq: cabayi,
belli

standartlara

koleksiyonudur.

gore

organize

Bu koleksiyonun

ge9irdigi evreleri ve basanlanru
edllrnis,

sistematik,

arnach

i9eriginin belirlenmesinde

yans1tt191,
ve

anlamll

ogrenci de etkin

olrnahdrr.

Portfolyo 09 ana bolurnden olusur: Bunlar:

Ozge9mi§: Ogrencinin yaprrus olduqu calismalarm hangi asamalardan
ge9tigini yansrtir.
Orunler: Portfolyo lcinde ogrenci tarafmdan

konulan tom calisrnalan

kapsar.

Yensitme: Ogrenci

yapt191

cahsmalann

bir olcude

yapmak arnaci ile kendisi ile ilgili gorO§lerini yansrtir.

muhakemesini
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Portfolyo Turlerl

Sergileme:

degeri

olan

Ogrencinin kendisini en iyi yansrttrqrna inand1g1, temsili

calismalan

kapsar,

Henuz

tarnamlanrnarrus

cahsrnalan

kapsamaz. Degerlendirme ve not vermek ic;in uygun bir secenek degildir. Bu
tip portfolyolar urun odakli portfolyo seklinde de dusunulebilir,

<:;ali§ma:

Ogretmen

ve

ogrenciye,

sOreci beraber

olcrne

ve

degerlendirme ftrsati sunar. lkisi birlikte ogrenme anlammda , bOyOme ve
geli§meyi gosteren orneklerl secer. Bu acidan sadece biten degil devam eden
cahsrna orneklerini de kapsayabilir. Bu tip portfolyolar scree odak/J portfolyo
olarak da dusunulebilir.

Deqertendirme:

Yaprlan cahsmalar yani tom maddeler puanlanrr,

siralarur ve degerlendirilir. Ogretmen her ogrencinin kisisel portfolyosunu
degerlendirme arnach olarak saklar.

Portfolyolarm Degerlendirilmesi

Portfolyo degerlendirilmesinde genel olarak bir srruflarna cetveli olan
dereceleme olceklerl (puanlama yonerqelerl) kullaruhr.

Portfolyo ( Orun Se~ki D0syas1) Kullamlmasmm Nedenleri

Egitimle olcrne arasmda kopukluk olmasrrn onler.

2-

Tasanrm oldukca kolaydir. Yeni ogretme becerilerinin geli§mesini
destekler.

3-

Dogrudan gozlenebilir.
Tum ogretilenlerin belgelerini icerir.

5-

Ogretmen, ogrenci ve aile arasmdaki lletlsimi artmr.
Gelisirnsel bir bakrs a91s1 saqlar.

I
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7-

Ogrencinin

caba

gostermeye

deqer

ogrenme

crktrlanru

destekler.

Hedefleri aydmlatir, ogrencinin yeteneklerinin profilini verir.
8-

Ogrencinin geli§me icin gosterdigi cabay: yansrtrr.

9-

<;e§itli beceri alanlanrn kapsar.

10-

Ogrencinin kendi ogrenmesinin farkmda olmasrrn saqlar,

11-

Farkh niteliklere sahip ogrencilerden

olusan bir srrufta, bireyselliqin yitip

gitmesini engeller.Etkin ve bag1ms1z ogrenciler geli§tirir.
12-

Ogrenciler urun secki dosyast seceneklerini

belirlemeli ve karutlarnalr,

ogrenme hedeflerini saptarnahdrr.
13-

Ogrenme ve basan icln gerekli gOdOlenmeyi saqlayabilir.

14-

GOdOlenme sonunda ogrencilere, basanlanru karutlarna gOcO ve yetkisi
verir.

15-

Ogretmen ve ogrenci iletisirninin geli§mesine ftrsat verir.

16-

Ogretmene, her ogrencisini tarurna ftrsatt verir.

17-

Ogrenme hedeflerinin birlikte saptanrnasr, ili§kiyi geli§tirir.

Ogrenci Orun Dosyasmm i~erigi

•

Ogrencilerin yazrlrms 6devleri(taslak ya da bitrnis parcalan)

•

Arastirmalar, problernler ve stratejiler

•

Diyagramlar, fotoqraflar, resimler

•

Video - kaset ve ses kasetleri ya da CD'ler

•

Grup odevleri ve projeler

•

Ogretmen anektodlan

•

Ogrencilerin mektuplan

•

Ogretmen kontrol listeleri

•

Ogrencilerin zorlukla tekrar yapmak istedigi odevler

•

Ozel 6devlerin iginden segtigi ornekler

•

Degerlendirme

degerlendirilmesinin

kag,tlan

(ogrenci

nasrl yaprlacaqrru

cahsrnalanndaki

gosteren

geli§imlerin

kag1tlar) gibi cahsrnalan

icerir,

}
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Ogrenci Urun Dosyasmm Ama~\ar,

•

Ogrencinin oz disiplin ve sorumluluk bilincini qelistirrnek ve kendi
kendini degerlendirme becerisi kazandrrmak,

•

Mufredata

bagh

olarak

yazih

qerceklestirilen

ve

sozlu

degerlendirmeler ve standart testier drsma cikarak, alternatif bir
degerlendirme yonterni qelistirrnek,
•

Ogrencinin geli§imini karutlarla ve daha saghkh izleyebilmek,

•

Ogrencinin gelecekteki ogrenmelerine bilgi sunmak ve rsrk tutmak,

•

Ogrencilerin yeteneklerini sergilemek ve ilgi alanlanru qelistirmek,

•

Ogrencilerin arkadaslanrun geli§imini izleyerek birbirlerine yardtmci
olrnalanru saglamak ve

boylelikle gelecekte

yapacaklan

ekip

calrsmalanna baslanqrc yapmak,
•

Ogrencilerin kendi cahsmalanru degerlendirmeye yardrrn etmek,

•

Ogretmene egitsel kararlar vermede yardrrn etmek,

•

Aile ile iletisimi saglamak,

• Orun

ve sureci degerlendirmek ic;in bilgi toplarnayi saglamak,

•

Programm arnaclanru deqerlendirmek icin egitimcilere yardrm etmek,

•

Yazma, okuma ve dusunrne becerileri arasmda baglant1saglamak,

•

Ogrencilerin
saqlanmasi

cahsrnalanrun
onlann

degerlendirilmesi

calrsrnasrru

tesvik

katrhrnlanrun

etmek

uygulanabilir.

Ogrenci Oriin Dosyasmm i<,erigini Se<,mek lcln Stratejiler

•

Ogrencinin en iyi cahsmas:

•

Ogrencinin yeni ogrendigi cahsmalar

•

Ogrencinin cok ovundugu seyler

•

Ogretmen, ogrenci ve veli tarafmdan yaprlan secimler

arnaclanyla
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Ogrenci Orun Dosyas, Cah,malarmda Ogretmenin Rolu

• Ogrenci urun dosyasi causmasi sOrecinde ogretmen, ogrencilere
rehber
• lik eder ve yardtmci olur.
• Ogrenci urun dosyasmrn kapsarnmm ne olacaq: konusunda 1~1k tutar.
• Ogrenci OrOn dosyasma hangi cahsrnalann dahil edilecegi ogrencinin
sorumluluqundadrr, kararlan ogretmenle ogrenci birlikte alabilirler.
• Ogrenci

urun

dosyasrrun

degerlendirilmesi

ogretmenin

sorurnluluqundadir. Ancak degerlendirme kriterleri bastan belirlenmeli ve bu
kriterler acrk ve anlasihr bir bicimde ogrenci ve veliye sunulmahdrr,

Ogrenci Orun Dosyas, Cah,malarmda Ogrencinin Rolu

•

Ogrenci urun dosyasr, ogrenciye ait bir cahsrna olduqundan en enernll

asama, ogrencinin ogrenci OrOn dosyasma hangi cahsrnalan dahil edeceginl

saptarnasrdrr, Bu konuda ogretmen yardrmct olacaksa da karar ogrenciye ait
alacaktir.

•

Ogrenci urun dosyasi calrsmasi kapsarruna girecek olan cahsrnalann

belgelenmesi 90k onemlidir. Ogrenci yapt191 cahsmayt resimlerle belgelemek
geregini duyabilmelidir.

Olcutler

listesinin

ogrenci

tarafrndan

90k

iyi

vranmasi ogrencinin cahsrnalanru sagllkll deqerlendirebtlmesl acrsmdan
(:Ok

onemlidir.

Ogrenci Orun Dosyas, Cah,malarmda Velinin Rolu

Veli, urun dosyasrrun ogretmen i9in anlarruru, programm bir parcasi
rak nastl kullaruldrqm], ogrenciler i9in onemini ve degerlendirmenin bir
rcas: olarak nasrl kullarnld191n1 90k iyi kavrarnahdrr.
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Ogrenci Orun Dcsyasi Hazrrlama Surecinde Ogretmenin Yapacaklan

Ogretmen, ogrenci urun dosyasim hazrrlarnadan once ogretimin genel
hedeflerini ve kazarurnlanrn belirlemelidir. Bu arnacla kendisine bu
kazanrmlardan hangilerini ogretmek lstediqini, ogrencilerine de hangilerini
ogrenmek istediklerini sorabilir.
Ogrenci urun dosyastru sirufa tarutrlmah, ogrencilere ornek bir dosya
gosterilmelidir.
Ogrencilere, ogrenci urun dosyasrnrn bir degerlendirme araci olduqu
soylenrnelidlr,
Ogrenci urun dosyalarrnda nelerin bulunabileceql scylenmelidir. (Srnavlar,
projeler, deqerlendirme olcekleri, yazrlar vb.)
Dosyaya fazla

urun koyarak ogrencilerin cesaretleri krrrlmamalrdrr.

(Ba§lang19ta4-5 madde).
Her asarnarun nasil

degerlendirilecegi

acrklanrnahdrr, (Ogrencilere

puanlama ve dereceli puanlama anahtarryla ilgili bilgi verilmelidir.)
Yaprlan her cahsrnarun deqerlendirilrnesi ile ilgili dereceli puanlama
anahtarr, _ kontrol listesi ya da oz degerlendirme formlarr gibi araclar
kullanrlabilir.
Ogrenci urun dosyasryla ilgili ogrencilere geri bildirimde bulunulabilir.
Ornegin, ogrencilerin yeteneklerinin bir profilini crkanp, g09lu ve zayrf
yonlerini belirten bir yazt yazrp dosyaya eklenebilir.

Ogrenci Orun Dosyasmm Format!

•

Dosyanrn "icindekiler" bolurnu

•

Onsoz, ozet ya da ozqecrnis. (Ogrenci cahsrnalanrun baslanqrctan o ana
kadarki geli§imini anlatrr. Ogrenci baslanqrcta neredeydi? Bu asarnaya
nasrl geldi? )

I

•

Ogrenci tarafrndan dosyaya konulan tum urunler ya da cahsrnalar.

•

Yaprlan her cahsmarun degerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama
anahtarr, kontrol listesi ya da oz degerlendirme formlarr gibi araclar,
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•

Her urunun dosyaya konulrnasrnm nedeni? Burada ogrenci kendisi ile
ilgili gorO§lerini belirtir. Bundan ne ogrendim? Bu calisrnayr neden
sakladnn? c;ah§may1 yaparken beklernediqim nelerle karsrlastrrn? Benim
icin bu calrsmarun anlarm nedir? Hangi alanda zayifim?

•

Ogrenci Grun Dcsyasr'run degerlendirilme olcutleri.

2.3.15.2.6. Goru1me

Bellrlenrnis bir konuda ve zamanda karsihkh soru sorulup cevaplann
ahnd191 karsrhkh ve etkileslrnli bir iletisirn sOrecidir. A91k uclu ve krsrnen
yapilandmlrrus sorulann sorulduqu gorO§meler, ogrenciler hakkmda-ozqun ve
derinlemesine bilgiler edinmemizi saqlar,

2.3.15.2. 7. Proje Degerlendirme

Ogrencilerin yaratrcrhk, arastrrrna, iletisim gibi Ost dOzey zihinsel
becerilerini yansrtabileceqi aynntrh odevlerin deqerlendirllrnesidir. Ogrenci
merkezli bir ogrenme yonternl olan proje, bireysel ve grup etkinlikleri icin
uygundur. Bilimsel surec ve bilimsel dusunme becerilerinin, yaraticrhqm,
iletisirnin, ele§tirel dusunrnenin, ilgi ve motivasyonun geli§tirilmesi acismdan
son derece onernlldlr,
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Tablo 2.10. Proje Degerlendirme Ol9egi

Puan

YARATICI DU$UNME
Y aratic1 du~e b ec erisini ve kavrayi;:1!11 tam olerak s ergilemis.
4
Y aratic1 bir yakla~un gelistirmis.
3

Y aratic1hguu ~ok s1!11rh kullanmis.
2

Y aratic1hguu s ergileme mis.
I

6 gretmenin yorumu:
Web: http://www.uretim.meb.gov.tr;
Web: http://www.ilkokuma.com/performans_odevleri ). ( 20 Arallk 2009 ).

2.3.15.2.8. Kavram Haritalar,

Kavram haritasr, kavramlarm ve kavramlar arasmdaki

iliskilerin

grafiksel bir teknikle sunulrnasrdtr. Kavram haritalan, ogrencilerin kavramlar
arasmdaki baglant1lan, kavram bOtonluklerini, kavramlann hiyerarsik lllskilerini
anlayrp anlarnadrklanru degerlendirmek icin kullaruhr.

Belirli

sistematiklerle

dOzenlenebilirler.

Hlyerarslk

dOzenlemeyle

dOzenlenen bir kavram haritasmda her seviye icin belli ogrenim icerikleri
saptarup bunlarm ogrencilerce yerlestirrnesi saqlarup notlandrrma yapllabilir.
Diger taraftan ogrencilerin ogrendikleri konular arasmdaki illskileri kendi
hazirlayacaklan haritalardan ne sekilde iliskllendirdlklerinl anlanz (Titiz,
2005:49).
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2.3.15.2.9. Gunliik

GOnlukler cocuklarm aktiviteleri hakkmdaki bilgileri, deneyleri, sorduqu
sorulan, kendi bulduqu cevaplan, hissettiklerini ve tepkilerini icerebillr. GOnlOk
degerlendirme

ogretmenin,

ogrencmm

kafasmda

neler

olup

bittigini

anlamasrru kolaylastmr, Ogrencilerin ne kadar ogrendigini ancak ogrencinin
kendisinden ogrenebiliriz. Bunun icin gOnlOkler, ogrencilerin dusuncelenyle
ilgili ger9ek ve birinci kaynaktan bilgi elde etmemize yardtmci olur.

2.3.15.2.10. Tutum Degerlendirme

Ogrencilerin derse kars: tutumlan ve hissettikleri, tutum anketleri ile
degerlendirilir. (Okan, 2005; Ozmen, 2003:56).

2.3.15.2.11. Gozlem

Gozlern, bir ki~i, hayvan, bitki, olay, durum, nesne ya da ger9egin
ozelliklerini anlamak icin bir plan cercevesinde, doqrudan doqruya ya da
araclar yardrrruyla yapilan arnach ve planh izleme ve inceleme etkinfiqidir.
Yaprlandrrmact

ogrenme sOrecinde ogretmen, sOrekli olarak ogrencileri

gozlemlemek durumundadir. Ogretmen bu yolla, ogrencilerin ogrenme
ortammda karsilastrklan sorunlan, bilgiyi nasil yaprlandrrdrklanru ve nelere
gereksinim duyduklanru belirleyebilir (Fer ve Cink, 2007: 191-193). Gozlern
ogrencilerin neler bildiklerinin, neler ogrendiklerinin ve nelere lhtiyaclanrun
olduqunu tespitte onernlidlr, soyle ki ogrencilerin srruf i9i ve drsmda nasil bir
davrarus gosterdiklerini derse olan ilgi ve ilgisizliklerini, grup icindeki
cahsrnalar hakkmda gozlem yonternlyle bilgi edinilebilir (Titiz, 2005:44).
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2.3.15.2.12. Kelime ili,kilendirme

Bu teknikte belli bir sure icerisinde, (c;ogunlukla 30 saniye) bir anahtar
kavramtn akla getirdigi diger kavramlar cevap olarak verilir. Haftzadan
herhangi bir anahtar kavrama verilen sirah cevabi bilissel yapidaki kavramlar
arasrnda baglant1lan ortaya koyduqu ve anlamsal yaktnhk gosterdigi farz
edilir. Anlamsal yaktnhk etkisine gore anlamsal bellekte iki kavram birbirine
mesafe 'acrsmdan ne kadar yaktn ise o kadar sikt iliskidedir ve hatrrlarna
esnastnda da zihinsel arastirma daha cabuk olacaqmdan her iki kavramla ilgili
cevap daha hizh olacaktrr.

Tablo 2.11. Kelime lliskilendirme Uygulama Metodu

100

2.3.16. Yaprlandrrmaci Yaklasrmda Okul Yonetlml

Okullarda

yaprlandrrmaci

yaklasirrun

uyqulanrnast

ancak

yaprlandrrrnact anlayrsa uygun yonetirn bicimi ile mOmkOn olrnaktadrr. Bu
yonetim sekll, Okula Dayal! Yonetim'dir.

2.3.16.1. Okula Dayah Yonetlm

Okula dayah yonetirn, egitimle ilgili her torlO karann okulda almmas:
demektir. Okula dayah yonetirn, egitim ogretimi qelistirmek

arnacryla okul

dOzeyinde yetki ve sorumluluklann artmlmasrna, ozerklik ve katihmh karar
almaya dayah, okullan temel karar alma birimi olarak kabul eden egitimin,
yerinden yonetirn bicirnidir (Ozden, 2008: 83). Bu yonetirn sekline gore; butce,
egitim proqrarru, okul ortarm, ogretim, personelin rollerinin

ve okulun

arnaclanrun belirlenmesi gibi bircok karann almma sOrecinde okul yoneticisi,
ogretmen, uzman, ogrenci ve aile i~birligi esastir. Krsaca okulla ilgili tom
kararlarrn ortak almmasi onernlidlr, Okula dayah yonetirn, egitimde ogrenci
merkezli olmada, demokratiklesrnede, yetki aktanrrunda, okulun arnaclanru ve
islevlerln] yerine getirmede onernli bir role sahiptir.

Okula Dayal! Yonetirnin, ogrenciyi merkeze alarak, ogrencinin ve
cevrenin ihtiyaclanna uygun bir okul orgOto olusturmasi yaprlandrrmaci
yaklasirn acismdan onernli bir ozellik olarak ortaya crkrnaktadtr,

/
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2.3.16.2. Yapilandsrmaci Okul Yonetlctsl

yaklasirrun okullarda uyqulanrnasrru saglayacak ve

Yaprlandrrmact

onculuk edecek kisiler

okul yonetlclleridlr. Bu yOzden okul yoneticisinin,

degi§ime acrk, vizyon sahibi, yaraticr, duyarll, hosqorulu, yetki devri yapabilen
ve degi§imi etkili

bir sekilde yonetebllen,

bir egitim

lideri

olmast

gerekmektedir.
Okul yoneticileri, planlama, orqutlerne, iletisirn, etki, koordinasyon,
degerlendirme ve karar verme gibi yonetirn sureclerlni, okul ortamlannda etkin
bir sekilde kullanabilme becerilerine sahip olmalrdrr (Silman, 2006).

Yaprlandtrmaci

yaklasima gore yoneticilerin ozelliklerini a§ag1daki gibi

ozetleyebiliriz. Okul yoneticileri:

•

Modelci,

•

Katrhrrusaqlayrcr,

•

Motive edici,

•

Degi§imci,

•

Kolaylastmcr,

•

D1§ dOnyayla baglant1y1 saglay1c1 olrnalrdrr (Boyaci ve digerleri, 2008:
111 ).

2.3.17. Yaprlandrrmact Yaklasnnda Okul ve Aile ilitkisi

Egitimin ilk temelleri ailede atrlrnaktadrr. Egitimde yaprlandrrmact
yaklasrmm basanya ulasabilrnesinde ogretmen ve ogrenci kadar onemli
etkenlerden biri aile faktorudur,

Zigarelli'ye (1996) gore ailenin okula katrhrru, ogrencinin basansrru
artrrmaktadir,

Aileler

tarafmdan

yaprlan

gonOIIO

etkinliklerin

ogrenci

performansiru geli§tirecegi vurgulanmaktadir. Okullar belli bir toplumsal cevre
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lcinde yer ahr ve bu cevre ile sOrekli etkilesirn icerisindedir, Akademik yonden
yOksek basanya sahip okullarrn, basan dOzeyi dusuk okullardan daha fazla
cevresel-ailesel

destek

ve katrhrna sahip

olduklan

gorOlmektedir.

Smith

(1994), taraftndan yaprlan arastrrmarun bulgulanna gore, ailelerin okulla yakm
ili§kiler icinde bulunduqu zaman ogrencilerin gerek akademik gerekse disiplin
yonunden

daha basanli

lhtlyaclanru

olduklan

belirlemede

okul

saptanrrustrr.

ve

aile

Aynca,

i§birliginin

ogrencinin

en

kisa

yol

kisisel
olduqu

vurqulanrmstrr (Akt. Boyaci ve digerleri, 2008:108-109).

Aile-okul

i§birligini

dergiler, gazeteler,

artrrabjlrnek

oturumlar,

icin pasta,

toplantrlar

telefon,

internet,

gibi bircok aractan yararlarulrnah:

ailelerin 9e§itli etkinliklerden, cocuklanmn okuldaki performansmdan
edilmesi

saglanmalldir

(Ba§aran,2000).

cesitll

Aile

katilrrr»,

okulun

haberdar

ve egitimin

onemli olduqu mesajm, vererek ogrencinin

okula istekli bir blcirnde devam

etmesine,

ve okula yonellk

benlik sayqrstrun

geli§tirmesine
saglanmas,

yardtmct

yOkselmesine

olur. Bu nedenle

hedeflenmelidir

(Celep,

ailelerin

2005).

olumlu tutum

Ost dOzeyde katihmmm

(Akt.

Boyac,

ve

digerleri,

2008:111).

Bursahoqlu'na gore (2000), yaptlandrrrnaci ailenin gorevleri:

Ogrencilerin ihtiyaclanru belirlemesinde ogretmene yardtmci olmak,
•

Ogrencilerin

gozlem formlanrn doldurmak

ve ogrencinin geli§imini takip

etmek,
•

Ogrencilerin okulda ogrendiklerini hayata ge9irmeleri konusunda yardrmci
olmak,

/

•

Velisi oldugu ogrenci ile okuma saatleri dOzenlemek,

•

Ogrencilere verimli cahsabllecekterl bir ortam hazirlamak,

•

Etkinliklerin haz.rlanrnasi sOrecinde ogretmene yardtmci olmak (fotokopi
cekilrnesl.kesme,

boyama faaliyetlerinin yaprlmasi ... ),
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•

Ogretmenle ve okulla tam bir i§birligi yapmak,

•

Okulda dUzenlenen veli egitim seminerlerine katrlmak,

•

Onerilen kitaplan okuyarak etrafmdakilerle paylasrnak,

•

Yaprlandrrmaci

ogretim program, hakkmda yeterli bilgiye sahip olmak

(Akt. Boyaci ve digerleri, 2008: 111 ).

Okul-cevre ve ozellikle aile i§birliginin onemi ve bu i§birliginin
geli§tirilme yollan acrsindan okul yoneticilerinin ve ogretmenlerin cesitli
egitimlerle bilgi ve beceri kazanmalan saglanmalldir (Aytac, 2005; Akt. Boyaci
ve digerleri, 2008: 112).

2.3.18. Yaprlandrrmact Egitim Yaklasrmma Cayanan Diger Yaklastmlar

Var olan geleneksel kuramlara (davrarussal ve bilissel) alternatif bir
yontern olarak 9agm gerektirdigi ihtiyaclara cevap vermesi icin geli§tirilen ve
gUnUmUz egitim sisteminin odak noktasi haline gelen, Yaprlandrrmaci
Ogrenme Kurarm'run uyguland191egitim ortamlannda, ogrencilerin ogrenme
sUrecinde daha

fazla

etkin

olmalanna

olanak

saglayacak

yaklasrrnlanndan yararlaruhr, Bu ogrenme yaklasrmlanrun

ogrenme

temel ozelllkleri

a§ag1dakisaca acrklanrmstrr,

2.3.18.1. Bulu§ Yoluyla Ogrenme Yaklasmu

Bllissel.kuramctlar ogrenme-ogretme sUrecinde, yeni bilgilerin ahnrnasr,
onceki bilgilerle karsilastmlmasr, yeni bilgilerin olusturulmasi, elde edilen
bilgilerin bellege kodlanmasi ve hanrlanmasi surecleriyle ilgilenmektedir.
Bruner'in, bulus yoluyla ogretim yaklasinu da bilissel ogrenme kuramma gore
geli§tirilmi§ bir ogretim modelidir (Erden ve Akman, 1995: 176). Bulus yoluyla
ogrenme, Bruner tarafmdan geli§tirilmi§tir. Bruner'e gore okulda ogretilecek
temelin en iyi yolunun ogrencilerin bu temel yapryt

kendilerinin bulup
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olusturmasi gerektigini ifade etmektedir. Ogrencinin bu temel yapryi kendisinin
bulmasi da ogrencinin aktif olmasi anlarruna gelir. Bu yonuyle bulusa dayah
yaklasrrn, yaprlandrrrnact yaklasrmla ortusrnektedir (Kaya, 2005:42).

Bulus yoluyla ogretim uygularnrken genellikle tomevanm yoJuyla
ogrenmeyi tesvik eden ornek-kural yontemi kullarnlmaktadrr, Bu yonternde
ogretmen ornekleri sunar ve ogrenci konunun yaprsrru: fikirler arasmdakl
temel iliskileri, ilkeleri, ozelliklerl kesfedinceye kadar orneklerle cahsrr,
Ogretmen, tarurnlarnalan, genellemeleri ogrencilerin bulmast icin rehberlik
eder, sorular sorarak kendisine sunulan veri ve omekleri analiz etmelerini ve
ilke, kavram ve cozurnlere ulasmalanru saqlar (Senemoglu, 2004: 476).

Bulus yoluyla ogrenme sirufta uygularnrken ogrenciye ornek ve ornek
olmayanlar sunulur. Sozel ipuclan, resim ve sernalarla kavramlar arasmdaki
baglant1lan gormeleri saqlarnr, Temel kavram ya da ilkeyi bulundurmak adma
sorular sorulur ve ogrencinin her dusuncesi dikkate ahrur.

2.3.18.2. Coklu Zeka Kurarm

Coklu zeka

kurarru, Howard Gardner tarafmdan

1983 yihnda

geli~tirilmi~tir. Gardner, zekayt "problem cozrne kapasitesi ya da degerli bir
veya birden 90k kOltOrel yapi OrOnOne sekil vermek" olarak tarurnlarnaktadrr.
Gardner'a gore coklu zeka kurarrurun temelinde biyolojik ve kOltorel boyutlar
yer almaktadir. Zekarun olusurnunda biyolojik ve cevresel etkenler vardrr,
(BOmen,2007:3). Howard Gardner'e gore sekiz zeka alaru vardir.

Bu zeka alanlanru kisaca acrklayacak olursak;

1. Bedensel-Kinestetik Zeka: Hareketlerle, jest ve mimiklerle kendini ifade
etme, beyin ve vOcut koordinasyonunu etkili bir bicimde kullanabilme
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becerilerini lcermektedir. Tiyatro, drama, spor gibi etkinliklerden hoslarurlar
(Aydin, 2006: 134).

2. Sozel-Dilsel Zeka: Bir bireyin kendi diline ait kavramlan bir rnasalcr, bir
konusmaci veya bir politikac: gibi sozfu olarak ya da bir sair, bir yazar, bir
gazeteci gibi yazrh olarak etkili bir bicirnde kullanabilme kapasitesidir (Saban,
2005:43-46).

3. Gorsel-Uzaysal Zeka: Bu tor zekaya sahip olan kisiler; 09 boyutlu
dusunebilirler,

resim ve

sanat

etkinliklerinden

zevk

ahrlar,

Mimarllk,

mOhendislik gibi meslekler bu alanda yer ahrlar.

4.

Muziksel - Ritmik Zeka: Bu zeka torOnde, sesler, notalar, melodi ve

ritimlerle dusunrne, farkh sesleri tarurna ve yeni sesler ve ritimler Oretme
becerisi on plandadrr, MOzisyenler, besteciler orkestra sefleri bu alanda yer
ahr (Aydin, 2006:135).

5. Mant1ksal -Matematiksel Zeka: Bu zeka, sayrlar ve akrl yOrOtme, soyut
problem cozrne ve karmasik islemleri anlama yeteneqldir (BOmen, 2007:6).
Bilim adamlan, maternatikciler, muhasebeciler bu zeka alarundadrr.

6. Sosyal Zeka: Sosyal becerileri geli§kin kisiler bu zeka alarundadrr. Bu tor
zekaya sahip kisiler empati kurmada, ikna etme kabiliyetinde, paylasrna ve
yardim etmede basanlidrrlar. Politikact ve din adamlan bu zeka alanmdadrr,

7. i~sel - Ozedonuk Zeka: Bu zeka, kisinin kendiyle ilgili bilgisi olmasi ya da
yasarru ve ogrenmesi ile ilgili sorumluluk almasryla ilgilidir. lcsel zekast g09IO
olan bireyler, kendi coskulanru anlayabilen,

davraruslanru yonetebilen

kisilerdir (BO men, 2007: 11 ).

8. D0gac1 Zeka: D0gac1 zeka, dogadaki tom canlrlan taruma, arastrrma ve
canhlarm varolusu Ozerine dusunrne gibi becerileri icermektedlr,
zooloji, botanik, izcilik gibi alanlarda basanli olurlar (Aydin, 2006: 137).

Biyoloji,
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<;oklu zeka kurarru, bireylerin farkll yeteneklerine dikkat 9ektigi lcin,
ogrenme-ogretme sOrecinde pek 90k yonternin bir arada kullarulmasrnm ve
farkll etkinliklere yer verilmesinin onernine isaret etmektedir. Burada onemf
olan her insanda, coklu zekada gOndeme gelen tom yeteneklerin az ya da 90k
bulunduqu ve geli~ime acrk olduqudur.

2.3.18.3. Ogrenci Merkezli Egitim Yaklastrm

Ogrenci merkezli egitim, bireysel ozelliklerin dikkate alrnarak bilimsel
dusunrne becerisine sahip, ogrenmeyi ogrenmi~, Oretken, bilgiye ulastp
kullanabilen, iletisim kurma becerisine sahip, evrensel degerleri benimsemls,
teknolojiyi etkin kullanan ve kendini ger9ekle~tirmi§ bireylericin egitim
sOrecinin her asarnada ogrenci katrlrrruru saqlayacak blcirnde yeniden
yaprlandmlrnasrdrr (Erbil ve digerleri, 2004; Akt. Erdem, 2005: 81).

Ogrenci merkezli egitim yaklasimmda, hedefler, benimsenen degerler,
ilkeler, program 'ogrenci' odaqa ahnarak hazrrlarur. Ogretmen bilgi aktancrst
olmak yerine, ogrencilere rehberlik eder. Egitimde ogretmen degil, ogrenci
etkin olur. Ogrenciler arastirmaya yonlendirilerek bilgiye kendilerinin ulasmasi
saglanir. Ogrenci ogrenme sOrecinde, yeni bilgileri zihninde yapilandmrken,
onceden edindigi bilgileri gozden ge9irir. 0
bllmedipini belirler. Yeni

bilgiler edinme

konu hakkmda neyi bilip

asamasmda gozlem, deney,

uygulama, arastirma, inceleme vb. yaparak yasayarak ogrenmeyi surdurur
(Erdem, 2005: 81-85).

Ogrenci merkezli etkinlikler, yaparak yasayarak ogrenmeyi, ogrencinin
dusunmeslru, arastrrmastru, var olan bilgiyi kullanrnasrru, yeni bilgiler elde
etmesini saqlayacak sekilde olmahdir.
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.3.'\8.4. Be'lin Teme\\i Ogrenme 'fa\da§1m1
Beyin temelli ogrenme, insan beyninin yapisma ve islevlne dayanan
bir ogrenme kurarmdrr. Beyin temelli ogrenme, anlamh ogrenme icin beynin
kurallanrun

kabul

edilmesini

ve

ogretimin

zihindeki

bu

kurallarla

orgutlenmesini lcerir. Burada ogrenenler, yalruzca cahsnktan konu ile ilgili
baglant1lan gormezler, ayrn zamanda oncekl bilgileriyle yeni bilgileri arasmda
ili§ki kurarak anlamll ogrenmeyi ger9ekle§tirirler. Birey alqilanru Ost duzeyde
genelleme ve soyutlama yaparak daha onceden ogrendikleri Ozerine organize
ederek ozurnler, yapisallastmr, bunun sonucunda zihinde yeni bir anlam
geli§ir (Koksal, 2007: 112-113). Beyin temelli ogrenme, bireyin ogrenmesinin
daha etkin ve kahci olmasi icin ogrenci merkezli bir yaklasimdrr.

Beyin temelli ogrenme yaklasimma gore duzenlenen srruf ortammda;
•

Etkin katrlrm ve i§birligine dayall calrsmalann yer ald191 sosyal etkilesirn
ger9ekle§ir.

•

Ogretmen rehberliqinde ogrenci merkezli bir siruf olusturulur.

•

Ogrencilerin yeni ogrenmelerini, ge9mi§ yasantrlanyla ili§kilendirerek
anlamh ogrenme ve kahci bilgi edinmeleri saglanir ( Koksal, 2007: 118).

2.3.18.5. i1birligine Dayah Ogrenme Yaklasum

l§birligine dayall ogrenme, ogrenenlerin ortak ogrenme hedeflerini
ger9ekle§tirmek icln kucuk gruplar halinde birlikte 9ah§t191 ve i§birlikli
basarilan icin odullendlrltdlklerl ogretimsel surecleri betimlemek i9in kullarulan
bir kavramdir (Ekinci, 2007: 94). Christison'a (1990) gore i§birligine dayall
Ogrenme ise, "ogrencilerin ku9uk gruplar olusturarak bir problemi cozmek ya
a bir gorevi yerine getirmek uzere ortak bir arnac ugruna birlikte cahsrna
yoluyla bir konuyu ogrenme yaklastmrdu" (Akt. Demirel, 2005: 217). Grup
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projeleri, grup tartrsmalan, grup cahsmaian, grup yansrnalan ogretmenlerin
egitimde kullandrklan isbirtikli ogrenme tekniklerine ornek olarak verilebilir.
Demirel'e gore, (2005 220-221) i§birligine dayah ogrenmenin temel
ilkelerini §U sekilde stralayabiliriz:

• Gruplar en az iki, en 90k bes ya da alt, kisiden olusur ve ogrenme bu k090k
gruplar icinde ger9ekle§tirilir.
• Ogrenmede ogrencilerin grup iclndeki etkllesimleri onemf rol oynar.
• Ogrenciler arasi yansrnadan 90k gruplar arasmdaki yansrna daha onernlidlr.
• Ogrencilerin basarilan ya da basansrzliq: bireylerden 90k gruplara aittir.
• l§birligine dayah ogrenme srruftaki farkh yetenek ve ki§ilik ozelligine sahip
ogrencileri butunlestirir ve dostluk duyqulartru arttmr.
• Bu ogrenme modeli ile ogrencilerin sadece billssel yonleri degil duyussal ve
sosyal yonleri de geli§ir.

lsbirlikli ogrenmede ogrenciler, ogrenciler coklu ogrenme ortamda
kendi ogrenmesinden kendisi sorumludur ve yer alan grup olusturma, soz
alma, dusuncelerlni ifade etme, gorev alma, gorevi yerine getirme, tartrsrna,
karar alma gibi etkinlikler ogrencide sosyal beceriler saglayacakt1r. Diger
taraftan i§birligi yaprnayr, farklihklan gormeyi ve dahi farkhhklardan bir seyler
ogrenmeyi, hos gorOIO olabilmeyi, kendine ve cevreslndekilere sayqrh olrnayt
gorecek ve ogrenecektir. Ortak basanrun yasanmasr, paylasrlrnasi ogrenme
alaru icerisinde 90k olumlu hava yaratacak ve ogrencilerde cahsrna, basan
istekleri g09lenecektir (Ekinci, 2005:93).
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2.3.18.6. Aktif (Etkin) Ogrenme Yaklaemu

Aktif ogrenme, ogrenenin ogrenme sOrecinin sorurnluluqunu ta§1d1g1,
ogrenene ogrenme surecinin ce§itli yonlen ile ilgili karar alma ve ozgOdOleme
yapma firsatlanrun verildigi ve karmasik ogretimsel i§lerle ogrenenin ogrenme
srrasrnda zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorland1g1 bir ogrenme sOrecidir
( Ac1kgoz,2008: 17).

Aktif ogrenmede onemf

olan ogrencinin birebir ogrenmenin lcinde

olmasidrr. Bu ogrenmede; ogrenme ciftleri olusturrna, paneller hazrrlarna,
oyunlar, tartrsrnalar, cevap kartlan, oy verme diye ifade etmek murnkuncur.
Aktif ogrenme denilince akla gelen ogrencini ogrenme surecindeki birebir
aktifligidir. Bunun saglanabilmesi icin ogrencinin istek ve motivasyonunu
saglamak gerekir.

Buradaki gorev de ogretmen ve okulundur. Aktif

ogrenmede ogrencinin aktifligi, ogrenme amacina tam ulaerlmasrdrr. Bu da
ogrenilecek olaru ogrencinin gormesi, hissetmesi, yorumlarnasr, zihnindeiki
bilgilerini yoklarnasi, sorular sorup karsrlastrrrnalar yaprnasrdrr, Bu aktivitelerle
ogrenciler hem sosyal olarak geli§ir, hem de kendini ifade yeteneklerini
geli§tirirler (Demirel, 2005:210).

Aktif ogrenme sOrecinde, ogretim etkinliklerinin planlanmasmdan,
uygulanmas1 ve degerlendirilmesine kadar tom asarnalarda ogrencilerin aktif
'-

katihrru soz konusudur. Boy!ece struf ici etkinlikler ogretmen ve ogrencilerin
~birligi ile belirlenmekte ve uygulanmaktad1r. Aktif ogrenme sOrecinde
ogretmenin gorevi; arast.rmacrnk, tasanmcrhk ve kolaylastmcrhktrr (Ac1kgoz,
2008: 37). Aktif ogrenmenin uyguland191 bir srmfta, ogrenme sOreciyle ilgili
kararlan ogrenciler ahr, Ogretmenin gorevi, ogrencinin gereksinim duydugu
yerde ogrenciye yardrm edip ogrenmesini kolaylesnrmaktaorr. Bu surects
ogrenciler, birbirleriyle iletisirnde bulunur, bilgiyi paylasir, ogrenmek icin
arastmr, dusunur ve kesfeder, Sonuc olarak aktif ogrenme, ogrencinin kendi
ogrenme sOreci hakkrnda soz sahibi olduqu bir ogrenme sekhdir,
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2.3.18.7. Proje Tabanh Ogrenme Yaklasum

Proje tabanli

ogrenme

yaklasrrru, ogrenenlerin

kendi

bilgilerini

kullanarak, deneyimleri yoluyla ogrenebilmeleri Ozerine odaklanrnaktadrr.
Bunu ogrenenlere problemi tarurnlama, 9020m yollanru arastrrma, arastrrmayi
yonetrne, verileri analiz etme, bilgileri secme, secilen bilgileri butuntestirme ve
eski bilgileriyle yeni bilgilerini baqdastrrma konularmda sorumluluk vererek
yapar.

Proje tabanh ogrenmede ogrenciler, farkh disiplinlerden ger9ek bir
konu ya da sorun Ozerinde birlikte calisarak
sonuclandmrlar,

projelerini bir sunu ile

Proje tabanh ogrenmede ogrenciler ozgOn, programla iliskili

ve 9ogunlukla disiplinler arasi problemleri cozrnek icln gruplar halinde
yah!}1rlar. Ogrenciler probleme nasu yaklasacaklanna ve hangi etkinlikleri
yapacaklanna kendileri karar verirler. <;ok cesitll kaynaklardan bilgi toplarlar
ve analiz, sentez yaparak bilgiye ulasrrlar,

2.3.18.8. Probleme Dayah Ogrenme Yaklasum ·

Probleme dayah ogrenme uyannca, ogrenciler her biri 3-7 kisiden
- '-...

olusan gruplara aynhr ve her grup ger9ek bir problem durumuyla karst karsiya
getirilir. Srrufa ger9ek yasam problernlerl getirilirken yazih

senaryolar,

anekdotlar, resimler, drama, video, teyp gibi araciardan yararlaruhr. Grup
Oyelerinden beklenen, probleme iliskin doqru tarn koymak ve problemin
cozurnune yonelik onerller getirmektir. Probleme dayah ogretim stratejisinde,
ogrenme sorumluluqu

ogrenciye ait olduqundan, ogretmen sadece yol

gostericilik, rehberlik yapmahdir.

Yaptlandtrmaci

srruflarda PD0

cokca

kullamlmasi

gereken

bir

stratejidir, zira soru sormak yaprlandrrmacrhqrn temelinde vardir. Ogretmen bir
konuda cahsrna ba!}latt191 zaman; once ogrencilerinin dikkatini o konuya
cekmelidir,

Bunun i9in geleneksel anlamda oldugu gibi soru sorabilir ya da
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yaprlandtrrnacrhk icinde var olan derinlemesine arastrrma psikolojisine gore
ogrencilerini karmasrk ve merak uyandrran bir problemin ortasma atabilir.
Buradan da ogrencilerde konuya dair buyuk bir ilgi olusturarak, onlann icinden
yuzeysel bilgilerle crkarnayacaklan ve sonuca ancak ve ancak arastirarak,
tartisarak varabilecekleri qercek ortamlar verrnls olur (Ayar, 2006:67).

Problem cozrneye dayah ogrenmenin bir deqerlendlrilmest yaprhrsa
yaprlandrrmact

yaklasrrnda onernti bir yere sahip olduqu gorulur (Saban,

2005:22).

2.3.19. Yaprlandumaci Egitim Yaklasunmm Olumlu Yonlerl ve
Sm1rhhklari

Akmoglu ve digerleri, (2007:144) yaprlandrrmaci egitim yaklasimrrun
olumlu yonlerini ve srrurhhklanru a§ag1dakigibi ozetlernistir:
Olumlu Yonlerl:

•

Ogrenci bilgiyi kendi on bilgilerine dayanarak yaprlandrracaqt icin ogrenme
kahct ve anlamll olur.

•

Ogrenciler

yeni

edindikleri

bilgileri

kolayca

baska

durumlara

uygulayabilirler.
•

Ogrenciler yeni bilgi edinmeleri gerektiginde istedikleri bilgiye kolayca
ulasabilirler.

•

Ogrencilerin kendi hrzlannda ilerlemelerine izin verir.

•

Ogrencilerin ogrenmelerinden kendileri sorumludur.

•

Ogrenme srrasrnda ogrencilere elestirel ve kritik dusunrne, problem cozrne
gibi yetenekler kazandrnr.
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•

Bircok gerc;eklikle ilgilenmek zorunda olduqu icin ogrenci gerc;ek hayatta
karsisma crkabilecek sorunlarla daha kolay basa crkabihr.

•

Yapilan grup cahsmalan sayesinde ogrencilerin iletlsirn becerileri geli~ir.

•

Ogrencilerin konulara farkh bakis a91s1 geli§tirmesini saglar.

•

Ogrencilerin yOksek dOzey bili§ seviyeleri geli§ir (Akmoqlu ve digerleri,

2007: 144).

Sm1rhhklari:
•

Ders oncesinde hazirlrk asamasi ve surec oldukca zaman almaktadir.

•

Bilginin olusturulrnasi oldukca ozneldir, Yani var olan bilgi ile alqilanan bilgi
birbirinden oldukca farklr olabilir.

•

Ogrencilerin ne kadar ogrendiklerini degerlendirmek oldukca zor bir
surectir.

•

Ogrencinin ve ogretmenin elinde yeterli kaynak olmahdrr,

•

Ogrenciler belli konulan ogrenmek icln belli bir olgunluk seviyesine
erlsmelidir.

•

Ogrencilerin rneraklanru uyandiracak ve zihinsel dengesizlik yaratacak
olaqanustu problemler yaratmak oldukca zordur.

•

Ogrenciler hangi noktalarm onernli olduqunu anlamak konusunda g09IOk
-yasamaktadrrlar.

•

Kalabalrk 40-60 ki§ilik srruflarda bu yaklasrrrun izlenmesi oldukca zordur
(Akmoglu ve digerleri., 2007:144).
- --~-'
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2.4. EGiTiMDE YENiDEN YAPILANMA

Bilginin doqasrna iliskin yeni kabullenmeler, egitim sistemini etkilernistir.
Toplumsal

yaprdaki

'inane, deger ve teknik'lerin

arayislara yol acrrus ve

egitim sisteminde

degil?mesi egitimde

yeni

kokten bir degil?imi zorunlu hale

getirmi§tir.

BOtOn sistemler,

etkililiklerini

sOrdOrebilmek ve degil?en c;aga ayak

uydurabilmek icln kendilerini yenilemek durumundadrrlar.

Gerekli yaptlanmayi

saglayarak degil?en kosullann ihtiyaclanru ve kendisine yOkledigi yeni rolleri
gorebilen kurumlar,

ancak varhklanru sOrdOrebilir. KKTC egitim sisteminin,

geli§en ve degi§en c;aga uyum saqlarnasr,

bilgi c;agmm ihtiyaclanna

cevap

vermesi, yeniden yaprlanrnasi ile rnurnkun olacaktrr.

Egitimde yeniden yapilanma,

sistemin degi§en ihtiyac ve beklentiler

karsismda yaprsal degi§iklikler yaparak i§levselligini sOrdOrme, ayakta kalma
cabasrdrr. Yeniden yapilanma,

yapmm yenilenmesini

yeniden

etmektedir

yapilanma

belirlenmesini
projesi,

ifade

sistemin

trkarukhqrru

(Ozden,

ve i§leyi§ kurallannm
2005:12-13).

Yeniden

icin egitim

sistemini

cozebilrnek

l

olusturan:

ogrenme ve ogretme etkinlikleri,

ogretmen

ve yonetirn

olmak

Ozere 09 ogeyi kapsamahdrr,

1. Ogrenme ve Ogretme Etkinlikleri:

Okulun

varolmasmm

Ogrencilerin ogrenmesi

nedeni

ogrencilerin

ogrenmesini

saglamakt1r.

ogrenme - ogretme sOrecine baghd1r. Ogrenme -

ogretme sOrecini ise egitim program, belirlemektedir.

Egitimde degi§im ve

yeniden yaprlanrnanm odak noktast ogrenme- ogretme sOreci olrnalrdrr,

Ogrenci
yaprlanrnarun

basansrrun
en onernli

nitelik

hedefidir.

olarak
Yeni

zenqlnlesrnest,

yapilanrnada,

ogrencinin

egitimde
zihnini

kullanmast esastrr; ogrenmenin bireyselligi on plana cikar. Ogretimin, estetik,
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toplumsal ve bilimsel acidan deger tasrrnasma onern verilir. Ogrenme,
dinamik bir surectir. lnsarun cevresi ile etkilesirni , onda dusunsel, duyssal
veya davrarussal degi§iklige yol aciyorsa ogrenmeden soz edilebilir. Ogrenme ·
sonucu, birey icinde bulunduqu evrene yeni bir anlam yukler ve evrendeki
konumunu yeniden belirler. Ogretimde, yeniden yaprlanrnarun esasiru
olusturan

bu kabullenmelerin

1§191nda;

egitim

programlan,

ogrencinin

dusunmesi ve bilgi Oretmesini saglayacak dusunmeyi ogrenme, bilgiyi
kullanma, problem cozrne, bireysel cahsrna, benlik kavrarm geli§tirme, iletisim
becerisi kazanma Ozerindedurmaudrr (Ozden, 2005: 13-15).

2. Ogretmen:

Egitim sisteminin arnacma uygun ogrenciler yetistlrebtlmesi. iyi yeti§mi§
ve

rnesleqinde

soz

sahibi

ogretmenlere

baglldir.

Egitimde

yeniden

yapilanrnarun qercek yorumlayrcrsi ve srmftaki uyqulayrcrs: ogretmenlerdir. Bu
nedenle, egitimde yeniden yapilanma calrsrnalan ogretmene yeni roller
yuklemektedir. Bu roller: ogretmenin; ogrencisi, meslektaslarr, okul yonetlrni
ve veliler ile olan iliskileri ve mesleki qellsimine ili§kin rollerdir. Ogretmenlerin
bu rollerini

basan ile yerine getirebilmeleri icin rnesleqe iliskln yeni

duzenlemelerin yaprlmasi bir zorunluluktur (Ozden, 2005: 15 )

3. Okul Yonetlrnl

Yonetirn yaprsirun degi§tirilmesi yeniden yaptlanrnarun temel tasrdrr.
Okulun verimli sekilde cahsabilmesi igin karar verme, planlama, orqutlerne,
iletisim, koordinasyon ve degerlendirmede yeni yonternler geli§tirilmelidir.
Ogretmen ve diger personelin i§ verimini arnrmak, personeli okulun
arnaclanru gergekle§tirmeye

motive

edip,

okulun

etkililigini

artiracak

mekanizmalar qellstirmek yonetirndeki yeni yonetsel yaprrun temel taslandrr.
Kuramsal verimlilik Ozerine yaprlan

arastrrrnalar, karar almada merkezi

yonetimden uzaklasrnarun zorunluluquna isaret etmektedir. Bunun icin, okul
yonetirnl guglendirilerek okulun i§leyi§i ve sonuclarrndan etkilenen kisiler karar
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si..irecindedaha yetkili hale getirilmelidir. Bu okulun yerinden yonetllmesidir,
Egitimin yerinden yonetllmesl devleti ogretmen tayini, e§ durumlannm
ayarlanmas,, srruflann tebesir ihtlyaclanrun karsilanmast gibi i§letmeci
yi..iki..inden kurtanp egitim-ogretimin geli§tirilmesi icin uzun zaman, caba ve
masraf gerektiren ciddi calismalar ortaya koyabilmesine firsat verecektir.
(Ozden, 2005:16-17 ).

2.4.1. K1br1s Turk Egitim Sistemi'nin Yeniden Yaprlanma Gerekliligi

Kuresellesms

sonucunda

di..inyada meydana gelen

degi§im ve

geli§imler. Kibns Turk Egitim Sistemi'nde de yeniden yapilanma gerekliligini
ortaya crkarrrustrr,

Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti Milli Egitim ve Ki..ilti..ir Bakanhqrna bagl1
Talim Terbiye Dairesi'nin, Eyli..il 2005 tarihinde yapt1g1 "Krbns Ti.irk Egitim
Sistemi" isimli calrsrnasmda: Yeniden Yapilanma Gerekliligini a§ag1daki gibi
ozetlemekted ir.

Krbrrs Turk Egitim Sistemi'nin;
•

Krbns Ti.irk toplumunun bilgi 9agmda diger toplumlar arasmdaki yerini
almasma,

•

Kibns Ti.irk toplumunun sosyal, ki..ilti..irel, ekonomik alanda geli§mesine,

•

Egitimde frrsat e§itligine,

•

Yasarn boyu egitime,

•

Degi§ime acrk egitime,

•

Ogrenci merkezli egitime, olanak saglamak amaciyla yeniden yaprlanrnast
gerekmektedir.

(Web:http://www.talimterbiye. meb. net.net/Genel%20yaklasimlar/Programlarda
%20Temel%20llkeler.pdf-).
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Krbrrs Turk Egitim Sistemi'nin yeniden yaprlanma surecinde Krbrrs Turk
Toplumu icin arnaclanan insanrn ozelliklen, yeni egitim sisteminin vizyonu ve
misyonu, egitim hedefleri, yeni egitim sisteminde onqorulen okul yonetictsl ile
ogretmenin mesleki ozellikleri ve ogrencinin ozellikleri Ek 1 'de verilrnistir.

2.5.

YAPILANDIRMACI

EGiTiM

YAKLA$1MI

iLE

iLGiLi

YAPILAN

ARA$TIRMALAR VE SONUCLARI

Yaprlandrrmacr Egitim Yaklasrrm ile ilgili slrndlye kadar bircok bilimsel
arastrrrna yaprlrrustrr, Fakat Olkemizde Yaprlandrrmacr
ilgili

bilimsel

arastrrmalar

calrsrnaya
krsmrnda,

rastlanrnarrustrr.
Yaprlandrrmacr

Egitim Yaklasirm

Dolayrsryla
yaklastmt

KKTC'de

dogrudan

Cgrenci Merkezli Egitim ile ilgili cahsrnalara ve sonuclarma
TOrkiye'de

ve

arastrrrnalar

diger

ve

bu

ulkelerde

ise

Yaprlandrrmacr

arastrrmalarm

sonuclan

yaprlan

ilgilendiren

yer verilrnistir.

Yaklasrrn

a§agrda

ile

ile

detaylr

ilgili

olarak

sunulmustur,

2.5.1. KKTC'de Yapilan Ara,t1rmalar :

Aknar, (2007) "KKTC Ilk ve Orta Okullarrndaki
Cgretmenlerin

Mudur Muavini ve

Sahip Olduklarr Ogrenci Merkezli Egitim Yaktastmlanna

lliskln

Algrlarr" isimli yuksek lisans tezinde, geli§iguzel yontemte secilen 374 rnudur
muavini ve ogretmenin CME yaklasrmlanrn belirlemeye yonelik bu arasnrmayi

yapmrstrr. Arastrrma verileri, arastrrmaci ve darusmam tarafrndan geli§tirilen
42 maddelik anket ve 3 tane acrk uclu soruya dayanmaktadrr.

Ayrrca 25

Odor muavini ve ogretmenle goru§me yaprlrmstrr.

/
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Arastrrma sonucunda;
•

Mudur muavini ve ogretmenlerin CME uygulamalan ve yakla§1mlannda
benzer goru~lere sahip olduklan,

•

Okullardaki alt yapi ve donarurntann 9agm gereklerine uygun olmad191,

•

Snuflardaki ogrenci sayrlanrun CME'ye uygun standartlarda olmad191,

•

Egitimcilerin hizmet i9i egitime ihtiyaclan oldugu crkrmstrr,

Bu sonuclar 1§1gmda, okullarda ogrencilere, Yaprlandirmacr Yaklasim
ve CME'ye uygun ogrenme
konulrnustur.

ortamlann

yaratrlmast

gerekliligi

ortaya

Esenyel (2009), arastrrmasmda ilkokullarda gorev yapan yonetici ve
ogretmenlerin Cgrenci Merkezli Egitim ile Cgretmen Merkezli Egitim ile ilgili
farkmdallk duzeylenrn belirlemeyi arnaclarrustrr. Bu arnacla KKTC genelinde
rastgele yontemle secilen ilkokullarda gorevli 275 yonetici ve ogretmen ile 5.
stmf ogrencilerinden 267 ogrenciye, arastrrmaci ve darusrnarn tarafmdan

geli§tirilen anketler uyqulanrnrstrr, Arastirma sonucunda;

•

Olkemizdeki egitim sisteminin halen Geleneksel Egitim'e uygun sekilde
uygulanmakta olduqu,

•

Cgrenci Merkezli Egitim'e iliskin bir ge9i§ ya§and191,

•

llkokullardaki yonetici ve ogretmenlerin bu iki model hakkmda yeterince
bilgiye

sahip

olrnadiklan

ve

bu

iki

modele

uygun

rollerini

benimseyememeleri,
•

Egitim sisteminde belirsizliklerin olduqu,

•

Okullardaki donarurn eksikliginden oturu CME' ge9i~
problemler olduqu saptanrrustrr,

surecinde
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2.5.2. Tiirkiye'de Yaprlan ArattJrmalar:

Yanpar (2001) "Olusturmaci Yaklasrrnm Sosyal Bilgiler Dersinde
Bilissel ve Duyussal Ogrenmeye Etkisi" adh arastrrmasmda ilkogretim 5. S1n1f
Sosyal Bilgiler dersinde olusturmaci yaklasimla islenen derslerin ogrencilerin
ogrenme\er, uzer,nde\<., et\<.,s, 9e~\t\\ yon\erden sunuirnustur. Arasnrmanm
yontemi; deney ve kontrol gruplu deneysel desendir. Deney grubunda
yapuandrrmaci

yontern, kontrol grubuna da klasik yontern kullarulmrstrr.

<;all9ma 2000-2001 ogretim y1II gOz doneminde Zonguldak iii Karadeniz
Eregli ilcesinde iki siruf ozel okuldan, iki srruf devlet okulundan olmak Ozere
yansiz olarak secilen dart grup Ozerinde yaprlrmstrr. Uygulama boyunca dijital

kamera ile cekirnler yapilrrus ve kodlama yoluyla analiz edilmistir.
Arastrrma sonuclanna gore;
1. Yaprlandrrrnacrhk kurarruna gore

kendi

ogrenmelerini

tamarnen

kendileri yaprlandiran deney grubu ogrencilerinin, kontrol grubu
ogrencilerine gore daha aktif olduklan bulunrnustur,
2. Aynca, devlet okulunda olusturmaci yaklasrrnla egitim goren deney
grubundaki ogrencilerin tutumlan diger gruplara gore anlamll derecede
daha yOksek olarak bulunmustur, Bilissel basan acrsmdan, ozel okul
deney

grubundaki

ogrenciler,

i91em

sonucunda

daha

basanh

bulunrnustur.

Giirol (2002) "Aktif Ogrenmeyi Temel Alan Olusturmaci Ogrenme
Tasanrmrnn Uygulanmas1
ve Ogrenci Basansma Etkisi" isimli cahsmasmda:
\
Firat Oniversitesi Teknik Egitim FakOltesi Bilgisayar-Elektronik Bolumu son
srruflannda ogrenim

goren

ve

rehberlik

dersi

alan

135 ogrenciden

olusmaktadrr, Cahsmada, olusturmaci ogrenme yaklasirm ile geleneksel
yonternln ogrenci basans: Ozerindeki etkisi karsrlastrrrrustrr. Arastrrma
verilerini toplamak icin basan testi ve olusturmact simf ol9egi olmak Ozere iki
tor olcrne araci kullarulrrustrr. Arastrrrna deneme modelinde bir arastrrmadir.
Bu nedenle, gruplar olusturulrnustur. Bunlar: Deney-1 Grubu: Olusturmaci
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ozelliklerin siruf ortammda tasarlanarak (Gagnon ve Collay'm ilkelerine gore)
uygulanmas1dir Deney-2 Grubu: Olusturmaci ozelliklerin srruf ortammm
yanmda cevrirnlel destekle tasarlanarak (Gagnon ve Collay'm ilkelerine gore)
uygulanmas1d1r.Kontrol Grubu: Geleneksel yontern,

Eide edilen sonuclara gore;
1) Her iki deney grubu ile kontrol grubu arasmda deney gruplan lehine
anlamh farklrhk bulunmustur, Yine her oc; grubun ontest ile sontest
puanlanrun ontest
belirlenmlstlr.

puanlarma

gore

anlamh

sekilde

farkhla§t191

2) Deney-1 ve deney-2 gruplannm olusturmaci srruf ozelliklerinin
uygulanma duzeyinln belirlenmesi ic;in olcek geli§tirilmi§ ve elde edilen
puanlar acrsrndan her iki grupta uyguland191yonunde gorO§ ve tepkileri
ortaya koyrnustur. Olusturrnact srruf olc;eginin altbolumlerinda de gruplar
uyguland1yonunde gorO§ve tepkiler ortaya koymuslardrr.

Asan ve Gune1 (2002) olusturrnaci yaklasrrrun ilkogretim okulu 5. siruf
ogrencilerinin matematik basansma etkisini arastrrrnrslardrr. Trabzon iii Mimar
Sinan llkogretim Okulu, 5. srruf A ve C subelerine, uygulanm1§t1r.Arastrrrna
yan-deneysel olup; deney ve kontrol gruplan 20'§er ogrenciden olusrnustur.
Olusturmaci yaklasima gore tasartanmrs

ogrenme ortamlanrun ogrenci

Ozerindeki etkisini

deney

incelemek

arnaciyla

grubunun

ogrencileri,

arastrrmaci tarafmdan gozlemlenmi§ ve gozlem sonuclan betimsel olarak
analiz edilmistlr.

Sonuc olarak:
1)

Olusturmaci yaklasrrnla islenmis olan 5. srruf dersinin, matematik
basansma etkisinin olmad191,

2)

Otusturmaci

yaklasrrna

gore

tasarlanan

ogrenme

ortamlannm

ogrencilerin basarilannda degi§iklik meydana getirmedigi,
3)

Fakat, ogrencilerin olusturmaci yaklasima gore tasarlanan matematik
dersi ile daha cok ilgilendigi ve ogrenmek icin daha cok heyecanland191
gozlenmi§tir.
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Erdogan ve Sagan (2002) calrsmalannda olusturmacrhk yaklasirruru,
ilkogretim matematik dersindeki "kare, dikdortqen ve u9gen cevrelerinin
hesaptanmasi"

konusunun ogretiminde kullanrruslardrr. Bu amaca yonelik

olarak, ilkokul 4.

siruf oqrencileri 2001-2002 guz yanyrh

matematik

ortalamalan goz onunde bulundurularak Deney Grubu ve Kontrol Grubu
olmak uzere homojen iki gruba ayrrrruslardtr. Kontrol Grubuna "kare,
dikdortqen ve u9gen cevrelerinin
anlatrhrken,

hesaplanmasi" konusu klasik yonternle

Deney Grubuna ise olusturrnacrhk yaklasuru ile anlatrlrmsdrr.

Gruplan 3 haftahk egitimden sonra son teste tabi tutrnuslardrr.
Eide edilen sonuclartna gore;

1.

Olusturmacrhk yaklasrmrrun uyguland1g1 Deney Grubu ile klasik
yontemle

ders

anlatrlan

Kontrol

Grubunun

matematik

basan

ortalamalan arasmda olusturmacrhk yaklasrrmrun lehine farkhhk ortaya
crkrrustrr.
2.

Bu sonuca gore, olusturmacrhk yaklasrrm ile yapilan ogretim ogrencinin
matematik basan duzeyini, klasik ogretim yonternlne gore daha fazla
artrrmaktadrr.

Akar ve Yrldrnm (2004), Egitim Fakultelerinin ogretmen yetistirrne
programlannda yer alan "Srruf Yonetlmt"

dersinde olusturmact ogretim

etkinliklerini denemek ve bu etkinliklerin ogretmen adaylannm alqrlanna gore
ogrenme surecine katkrsiru saptamak arnacryla yapt1g1 cahsmada eylem
arastrrmast modelini kullarulrmstrr. <;ah§ma, Orta Doqu Teknik Oniversitesi
Egitim Fakultesi ucuncu srrufta okuyan 34 ogretmen adayi ile yurutulmustur,
Veri toplama aract olarak acrk uelu anket sorulan, gozlem notlan, ogrencilerle
gorO§me notlan
kullarulrrustrr.

ve

arastrrmacidan

birine

ait

yansrtrci

alan

notlan
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Arastrrrna sonunda,

1. Kar§1hkh konusrnalarrn ve etkilesimlerin bilgiyi olusturrnada etkin
olduqu,
2. Genel olarak clusturmact ogrenme ortamlannm motivasyonu olumlu
yonde etkiledigi,
3. Olusturmaci

etkinliklerin,

ogrenme

ortammm

ger9ek9i

olmasrrn

saglad 191,
4. Portfoy cahsmas: ile performans degerlendirmesinin ogrenmeye onemli
katkilar saglad191, fakat bunun zaman ald191 ve yorucu bir surec oldugu
ortaya konulmustur.

Can

(2004),

arastrrrnasmda

geleneksel

ogrenme

yaklasrmryla

olusturmacihk yaklasrrrunm bir karstlastrrrnaairu yaprrus ve Geleneksel egitim
sOreci i9inde ogrenenin bilgiyi ogretmen ve kitaplar arac1hg1yla aldrqrru,
olusturmacrhkta ise bilginin sadece icinde bulunulan durumuna gore nitelik
kazandrqrru, bu acrdan da sOrekli olarak bireyler tarafmdan surec i9inde
olusturuldugunu ortaya koyrnustur. Bu baglamda bilginin, qercek kesin ve
mutlak degil, ancak uygulanabilir ve ge9erli oldugu ifade edilrnistir. Yaprlan
uygulamada · ogrenmenin

ozerkligi,

ogrenenin

sorqularnasr,

bilginin

olusturulrnasr, degerlendirmenin surec icinde yapilmast gibi ilkeleri hayata
ge9irdigi beltrtilrnlstlr. Ogrenme-ogretme sOrecinde ogretmen-ogrenen gibi
katrhmcrlarm etkin olduqu uygulamalar sonucunda ancak dusuncelerlnln ve
dusunme bicirnlerinin farkmda olan bireyler yeti§ecegi ifade edilrnistir,

Sava, (2005), llkogretim okulu 4. srruf Sosyal Bilgiler dersi, yakm
cevremiz Onitesi sOresince, bOtOnle§tirilmi§unite ve yapr'andrrmacrhk temelli
ogretim etkinliklerini birlikte ve ayn ayn test etme arnacryla yapt191 calrsmada
ontest - sontest kontrol gruplu model kullanrms ve calisma 146 ogrenci ile
yOrOtOlmO§tOr. Veri toplama aract olarak gOvenirlik katsayrsi 0,81 olan
Ogrenme DOzeyi Testi, gOvenirlik katsayrst 0,80 olan Tutum Testi, gOvenirlik
katsayrsi 0,78 olan Akademik OzgOven Testi, Veli GorO§O Anketi, Ogrenci
GorO§O Anketi ve sesli gorO§me kullarulrrustrr.
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Arastrrrna sonucunda,

1. Butunle§tirilmi§ unite ve yaprlandrrmaorhk temelli ogretim sureci ile
butunlestirilmls unite ve geleneksel ogretim surecin!n uyguland191
deney gruplarr lehine basan, tutum ve akademik ozguven puan
ortalamalarrnda kontrol grubuna gore anlamh duzeyde farklrlrk
gozlenmi§tir.
2. Buna gore, yaprlandrrmacr

ogretim ve geleneksel unite surecmin

uyguland191 deney grubunun basan puanlarr kontrol grubuna gore
anlamh duzeyde

farkhlasrrkan, tutum

ve

ozquvsn

puanlarrnda

farklilasrna gozlenmemi§tir.
3. Ogrenci ve velilerden elde edilen goru§ler incelendiginde deney
gruplarrnda

uygulanan

surecin

olumlu

olarak

alg1land1g1

ve

desteklendiql sonucuna ulasrlrrustrr,

Ozerbat (2005) "Yapuandrrmaci Ogrenme Ortarmrun Ogrencilerin
Akademik

Basanlanna ve Kahc1hgma Etkisi" isimli cahsrnasrm, ozel bir

ilkogretim okulunun yedinci siruf ogrencileriyle ve matematik dersinde
geryekle§tirmi§tir. Rastlantrsal olarak e§le§tirilmi§ iki grup uzerinds yurutulen
arastrrmada ogretim; 16 ki§ilik kontrol grubunda, ogretmen merkezli yonternle,

16 kisilik deney grubunda ise yaprlandrrmaoi ogrenme ortarrunda bilgisayar
destekli

olarak

geryekle§tirilmi§tir.

Arastrrrnada

elde

edilen

bulgular

sonucunda, Yapilandtrmact ogrenme ortarrunda bilgisayar destekli ogretimin
uyguland1g1 deney grubunun, geleneksel ogretim yonterninin uyguland1g1
kontrol grubundan daha basarrh oldugu gorulmu§tur.Ayrrca deneysel i§lem
srrasrnda ogrenilen bilgilerin kahc1hg1 kontrol grubuna gore deney grubunda
daha yuksek oldugu tespit edllmlsttr.

Aydm ve Bahm (2005), yaptrklan cahsmada, ogrencilerin 'I§, Guy,
Enerji ve Basit Makineler' konulanrn anlamalarrnda yaprlandrrmacr yaklasim
ile geleneksel yaklasrrrnn etkilerini ortaya koyrnuslardrr. Yapilandtrmacr
yaklasrrrun uyguland191deney grubu ile geleneksel yaklasrrrun uyguland191
kontrol grubu arasmda bilissel ve duyussal duzeylerds anlamh bir fark olup
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olrnadtqr arastmlrrustrr. Arastrrmada on test-son test kontrol gruplu yan
deneysel desen kullarulmrstrr. 2004-2005 ogretim yihrun ikinci donerninde
yapilan arastirmaya 68 yedinci srruf ogrencisi kattlrmstir. Ogrencilere
ogretimden once ve sonra Fen dersine yonelik tutum ol9egi ile 'ls, G09, Enerji
ve Basit Makineler' basan testi uyqulanrmstir. Uygulanan on testier
dogrultusunda, ogrencilerin Fen basarilan ve tutumlan arasmda baslanqrcta
anlamh bir fark olmad191, ogretimden sonra ise billssel ve duyussal dOzeylerde
deney grubunun lehine anlarnh farklar oldugu belirlenmistir.

Yanpar, (2005) "Sosyal Bilgiler Dersinde Olusturmaci Yaklasrrnda
Ogrencilerin Etkinlik Dosyalanru Yordayan Degi§kenler" isimli arastrrmasmda,
ilkogretim 5. srruf Sosyal Bilgiler dersinde olusturmaci yaklasrmla i§lenen
derslerin sonucunda olusan unite etkinlik dosyalanrn cesitli degi§kenlerin
yordama gOcOnO tespit etmek amaclanrrustrr. Cahsrna, Zonguldak Kdz.
Eregli'de Nimet

llkogretim Okulunun 5. smrflanndan rastgele secilen iki

srruftaki 37 ogrenci Ozerinde, 2000-2001 ogretim y1l1 gOz donernlnde yapilan
deney ve kontrol gruplu deneysel bir cahsmadir. Dijital kamera kullarularak
ogrencilerin cahsmalan gozlemlenmi~tir.
Arastirma sonunda,

1. Olusturmaci yaklasrrnla islenen derslerde ogrencilerin farkh materyal ve
etkinlikleri olusturrnalanrun ogrencilerin bilissel, duyussal ve psikomotor
alanda 90k yonlO geli§imlerini saglayabilecegi,
2. Ogrencilerin dosya tutma calrsrnalan sonucunda nazrrladiklan emeklerin
gostergesi

olan

dosyalarma

olumlu

yaktasrrnlar geli§tirdikleri

ve

puanlarm, da iyi verdikleri,
3. Ogrencilerle yaprlan gorO§melerde, ogrencilerin kendi ogrenmelerini
kendilerinin

olusturrnalanrnn,

etkiledigi ortaya konulrnustur.

onlann

alqrlarnalanru olumlu

yonde
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Arslan, Hazer ve Yanpar (2006) otusturmaci ogrenme temelli grup
aktivitelerinin 10. siruf kimya dersi, cozunurtuk Onitesinde etkililigini ortaya
koymak arnacryla Kdz. Eregli Anadolu Lisesi'nde 32 ogrenciden olusan deney
grubu ile 26 ogrenciden olusan kontrol grubu olmak Ozere toplam 58 ogrenci
Ozerinde yapt1g1 cahsrnada: deney grubunda olusturmact ogrenme yaklasum
uygularnrken, kontrol grubunda geleneksel yonternle dersler yaprlrrustrr. Veri
toplama araci olarak, bilissel becerilerini olcebilmek icin on ve son testier,
duyussal alqrlarnalanru belirlemek icln actk uclu sorular sorulmustur,

Bu cahsrna sonucunda elde edilen veriler;
1)

Grup cahsrnalanrnn kullarnld1g1 siruftaki ogrenci basansi, geleneksel
ogretim yonterninin kullarnld1g1 gruptaki ogrenci basansmdan daha
yOksek olduqunu gostermi§tir.

2)

Ogrencilerin olusturmacrhk temelli grup aktivitelerini alqrlamalanrun
olumlu olduqu sonucuna ulasilrrustrr.

Celebi

(2006),

ilkogretim

5.

Srruf

Sosyal

Bilgiler

dersinde

yaprlandrrmacrnk yaklasrrruna dayall isblrlikli ogrenmenin ogrencilerin erisl ve
tutumlanna etkisini incelemek arnacryla yaprlrmstrr. Arastrrma Kanya iii,
Karatay llcesi, lsmil Cumhuriyet llkogretim Okulunda 5. srrufta okuyan iki
srrnfta ger9ekle§tirilmi§tir. Kontrol gruplu ontest-sontest deneysel desenin
kullarnld1g1

arastrrmada,

yansiz

olarak

secilen

srruflardan

birinde

yaprlandrrmacrhk yaklasrmma dayall i§birlikli ogrenme (Birlikte Ogrenme ve
Grup Arastrrmasi Teknigi) uygularnrken diger srrufta ise geleneksel ogretim
uygulanm1§t1r. Verilerin elde edilebilmesi icin Sosyal Bilgiler Basan Testi
geli§tirilmi§, Kurnaz (2000)

tarafmdan geli§tirilen Sosyal Bilgiler Tutum

Ol9eginden yararlarulrrus, Ogrenci Gorusleri Anketi ile SOre9 Degerlendirme
Ol9ekleri kullarulrmstrr. Olcrne araclanndan Sosyal Bilgiler Basan Testi ile
Sosyal Bilgiler Tutum Ol9egi deney ve - kontrol grubuna ontest ve sontest
olarak verllmlstir. Ogrenci Gorusleri Anketi ile SOre9 Degerlendirme Olcekleri
ise sadece deney grubundaki ogrencilere uyqulanrmstrr.
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Arastrrma sonunda elde edilen bulgulara gore, yapuandrrmacrhk
yaklastmrna dayal: i~birlikli ogrenmenin uyguland1g1

deney grubundaki

ogrenciler, geleneksel ogretimin uyguland1g1 kontrol grubundaki ogrencilere
gore da yOksek erisl elde etrnislerdir. Sosyal Bilgiler dersine yonelik
yaprlandrrmacihk yaklasimma dayah i§birlikli ogrenmenin uyguland191 deney
grubundaki

ogrenciler

kontrol

grubuna

gore

daha

olumlu

tutum

geli~tirmi§lerdir. Deney grubu ogrencilerine uygulanan Ogrenci Goruslert
Anketi bulgulanna gore ogrenciler bu yonternle dersi daha iyi ogrendiklerini ve
bu yontemle ders lslernekten memnun olduklanru belirtmlslerdtr. SOre9
Degerlendirme Olceklerinin deney grubuna uyqulanrnasi ile elde edilen
bulgulara gore ise ogrenciler, grup sureclerinde paylasrna, arkadashk,
yardrrnlasrna, sorumluluk alma, bilimsel yontern kullanma ve inceleme arastrrrna yapma gibi bir 90k becerilerini geli§tirdikleri gorOlmO§tOr.

Cmar, Teyfur ve Teyfur (2006) tarafmdan, ilkogretim okulu ogretmen
ve yoneticilerinin yaprlandrrmact

egitim yaklastrm ve yeni programlar

hakkmdaki gorO§lerini ortaya koymak amaciyla, Agn ilinde gorev yapan ve
yeni programlann tarutrm egitimine katilan rastgele secllrnis 195 ilkogretim
okulu ogretmeni ve yonetlclsl Ozerinde cahsrna yaprlrrustrr. Veri toplamak
arnacryla

arasnrmacuar

tarafmdan

geli§tirilen

"Yaprlandrrmaci

Egitim

Yaklasrrm Degerlendirme Anketi" kullarulrrustrr,

Arastrrrnada elde edilen bulgular a§ag1dakigibidir:
1. Arastrrmaya katrlanlann yapuancrrmacr egitim yaklasnm ve buna
dayah olarak haztrlanan ogretim program, hakkmda genel olarak
olumlu tutum sergilediklerini ortaya koymaktadrr.
2. Arastirmaya katrlanlar, yaptlandrrmaci egitim yaklasrrruyla ilgili olarak,
bu yaklasirrnn, ogrenci merkezli oldugu, ogrenciyi dusunrneye ve
arastrrmaya yonelttigi, ogrenciyi ezbercilikten

kurtaracaqr, egitim

etkinliklerini eglenceli hale getirecegi, ogrencilerin sosyal geli§imlerini
h rzlandI racag I gorO§lerinetam amen kat1 lmaktad I rlar.
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3. Arastrrmaya

katrlanlar,

ulasrnasmda

yapilandrrmacr

okul yonetirninin

egitim yaklasrrmrun

desteqinin

basanya

ve okul, aile ve ogretmen

arasmda sagllkll bir iletisimin gerekli olduqu gorO§Ondedirler.
4. Yeni programm
programm

arac

ve

gere9lerin

yetersiz

ve alan darliqmdan

yap1lamad191 konulanna

aynca

yeni

icin gerekli altyapi ve

olduqunu dusunmektedlrler,

yetersiz

kullarusstzltqmdan
sekilde

daha fazla yuk getirecegi

basanh bir sekilde uygulanabilmesi

olanaklann
okuldaki

ogretmene

olduqu,

8ununla
siruf

ortarnlanrun

dolayt etkinliklerin

da dikkat

birlikte

verimli bir

cekrnlslerdlr,

Okullarda

uygulanan etkinliklerde materyal eksikligi, strnflardaki oturma dOzeninin
uygun olmayrsi ve srruflann mevcudunun
cekip etkinliklerin

uygulanmasmda

kalabahk olusuna da dikkat

bu etkenlerden

dolayi

srkrnttlar

yasadrklanru da vurqularruslardrr.
5. Arasnrmaya
yaklasirn

katuanlar,

ilkelerine

yeni

ogretim

uygun olarak

programmm,

haztrlandrq:

yaptlandrrmaci

gorO§lerine tamamen

katrlrnaktadrrlar.

$engul (2006), calrsrnasmda,

yapuandrrmact

ogretim

yaklasrmma

uygun olarak haztrlanan dersler yardtrnryla ilkogretim 6. smrf Fen 8ilgisi Dersi
"Yasernrrmzr Yonlendiren
ogrencilerin

akademik

etkilemedigini

Elektrik"
basanstrn

Onitesindeki "Akan Elektrik" konusunun
ve

arastrrrrustrr.Arastrrrnada,

tutumunu

olumlu

yapuancurnacr

yonde

etkileyip

ogretim yaklasirm ile

geleneksel ogretim yaklasirmna gore egitim goren ogrencilerin fen basanlan
ve fen bilgisine olan tutumlan
akademik

basanlanna

ornekleminin
yapnrmstrr.

belirlenmesi

ve

karsuastmlrmst«.

tutumlanna

etkisi

Ogrencilerin

cinsiyetlerinin

incelenmistlr,

Arastrrrnarun

kolay ula§1labilir durum orneklernesi

Kolay ulastlabilir

durum

gorev yapt191 Manisa ii merkezinde

orneklemesi

yapilarak

yonterni

ile

arastrrrnacmm

bulunan Manisa Tarzaru Ahmet 8edevi

ilkogretim okulu 6. srruflanndan 6-A ve 6-8 smtflan calismarruzm orneklemini
olusturmaktadrr.

Arastrrmaya

6-A srrufmdan 34, 6- 8 srrufmdan 34 ogrenci

olmak Ozere toplam 68 ogrenci katrlrmstir. 6-A ve 6-8 struflarmdan rastlantisal
olarak secilen 6-A srruf geleneksel ogretimin yap1ld191 kontrol grubu, 6-8 srruf
yaprlandrrrnaci

ogretimin

yap1ld191 deney grubudur.

Arastrrmact

tarafmdan

·~--.-
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olusturulan bilgi basan testi deney ve kontrol grubunda bulunan ogrencilere
on test ve son test olarak uyqulanrrustrr. Akmoglu , (2001) tarafmdan
olusturulan tutum olgegi de ogrencilerin tutumlanndaki degi§menin ortaya
crkanlrnasi icin on test ve son test olarak uyqulanrrustrr.

Bu arastrrrnada ortaya konulan sonuclar sunlardrr:
1. Yaprlandirmacr ogretim yaklasrrru ile geleneksel ogretim yaklasrrm
arasmda ogrencilerin akademik basansi ve fen bilgisi dersine olan
tutumlan acrsmdan yaprlandrrmaci ogretim yaklasrrm lehine anlamh bir
farklihk vardrr.

2. Yaprlandtrmacr ogretim yaklasirruna dayah olarak hazrrlanan derslerde
ogrencilerin cinsiyeti ile akademik basan ve tutumlannda anlamh bir
farklihk vardir.

Yaz1c1oglu

(2006), "Buldan'daki

llkogretim Struf Ogretmenlerinin

Yapisalct Ogrenme Hakkmdaki GorO§leri" isimli arasttrmasrnda, ilgili okuldaki

ogretmenlerle gorO§meler yaprrustrr,-GorO§meler sonucunda ogretmenlerin
yaprsalct yaklasrmla ilgili gorO§leri ortaya konulrnustur.

Arastrrma sonucuna gore, sistemde gorOlen eksik durumlarm yanmda
ogretmenlerin gogu uygulanan bir onceki sisteme gore yaprsalcr ogrenmeyi
daha olumlu bulmustur. Nedenleri arasinda sistemin hem ogrenciyi hem de
ogretmeni

cahstrrrnasi, sorumluluk

kazandirmasr,

sorgulama

sOrecine

aknasrdrr, Eksik yonlerin zamanla a§1lacag1 sistemin yeni yeni oturmaya
baslarnasi ve zamanla daha iyi anlasuacak olmasi ortak gorO§ler arasmdadrr.
Olumsuz bakilan noktalar ise, sistemin gOnOmOz smav sistemine uygun
dusmernesi, test teknigini geli§tirmemesidir. Ankete gorO§ bildiren 2 ogretmen
diger ogretmenlerden farkh bir gizgi olusturarak yeni bir yaklasirnla ashnda her
iki sistemin olumlu yanlannm ahnarak sentez yaprmas: gerektigini ve
ogretmenin gorevinin de bu olduqunu belirtrntslerdtr. Ogretmenler sisteme
ahsrnaya ve ogrencilerini yonlendirmeye causmaktadrr. Sistemin daha iyi
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anlasrlmas: icin hizmet ic;i kurslann verilmesi, kaynaklann ve arastrrmalann
sunulmasi ogretmenlere yon gosterecektir.

l11k (2007),

Fen ve Teknoloji dersi icin otusturmaci

yaklasrrn

dogrultusunda haztrlanrms ogrenme paketinin 5. srruf ogrencilerinin Fen ve
Teknoloji dersine yonellk tutumu, basanlan ve ogrenme paketine yonellk
tutumlan Ozerindeki etkilerini belirlemek amacryla yaprlrrustrr. Arastrrrna 2005
- 2006 ogretim yrlrnda Izmir iii Buca ilcesi Saadet Emir llkogretim Okulu'nda
okumakta olan 184 ilkogretim 5. srruf ogrencisi ile gerc;ekle§tirilmi§tir.Verilerin
toplanabilmesi icin oc; farklr olcek kullarulrmstrr. Ogrencilerin Fen ve Teknoloji
dersine yonellk tutumlann, belirlemek amacryla 23 maddelik tutum olc;egi ile
Ogrenme Paketine yonellk tutumlannr belirlemek amacryla 21 maddelik bir
tutum olc;egi kunarulmrstrr.

Arastrrma sonunda, olusturmact yaklasrrn dogrultusunda haztrlanmrs
ogrenme paketinin, olusturrnacr yaklasrma gore basan Ozerinde daha olumlu
etkileri oldugu, ogrenme paketine yonellk tutumu arttrrrnada daha etkili oldugu
ve Fen ve Teknoloji dersine yonehk tutum Ozerinde olumlu egilime neden
olduqu belirlenrnlstir.

Tarhan (2007), cahsmasrnda, Lise-2. srrufta olusturmaci yaklasrrn
anlayrsiyla sunulan trigonometri ogretiminin ogrencilerin tutum ve basanlanna
etkisini ortaya koymayi emaclarmsnr. Cahsrna grubunu, Denizli iii LOtfi Ege
Anadolu Ogretmen Lisesi'nde okuyan ogrencilerin Lise-2.

smrflarmdan

random yontemiyle secilen 50 ogrenci olusturrnaktadrr. Secilen ogrencilerin
sosyo-ekonomik dOzeylerine bakarak gruplann denk olrnasi saglanmr§trr.
Arastrrmada kullanrlan veriler arastrrmaci tarafmdan geli§tirilen, "Basan Testi"
ve "Tutum Olc;egi"arac1l191yla toptanrmsnr. Arastrrma sonunda, olusturrnacrhk
yaklasuru ile sunulan matematik dersinin trigonometri Onitesi ile ilgili
derslerinin ogrenciler acrsmdan bili§sel ve duyussal bakrmdan bir farklrlrk
olu§turmad191sonucuna vanlrrustrr. Deney ve kontrol grubunun ontest ve
sontest puanlan ve tutum puanlan arasmda anlamh bir farka ulastlamarrustrr,
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Bununla birlikte deney grubu ogrenenlerinde merakla ve heyecanla bakan
aktif gozler, kontrol grubunda ise pasif kalmayt tercih eden hazrrci ogrenciler
gozlenmi§tir. S0nu9 olarak istatistiksel veriler olusturmaci yaklasrm lehine
olmasa da, arasnrmacrmn literatur tararnasi ve gozlemleri olusturmaci
yaklasirmn geleneksel yonteme gore daha etkili olduqu vonundedir.

Duru (2007), arastirmasmda olusturmacihk kurammm ilkogretim II.
kademe matematik dersi ogrencilerinin basan dOzeylerine etkisini geli§tirilen
basan

testi

ile

incelemek

ve

bu

kuramm

matematik

egitiminde

kullarnlabilirligini ortaya koymaya cahsrmstrr. Arastrrrnada aynca, ogrencilerin
cinsiyet,

sosyo-ekonomik

dOzey,

anne

ve

baba

egitim

durumlarmm

basanlanna etkisi lncetenrnts; ilkogretimde gorev yapan yOksek lisans egitimi
alrrus ve almarrus matematik ogretmenlerinin ve ogretmen adaylannm
otusturmacihk kurarru ile ilgili gorO§leri alrnrmstrr, Arastrrma, 2005-2006
Egitim-Ogretim Y1h ikinci donerninde Izmir ii merkezinde bulunan bir ilkogretim
okuluna devam eden 34 yedinci strut ogrencisi ile olusturulmustur. Arastrrrna
deney ve kontrol grubu Ozerinde ger9ekle§tirilmi§ ve on test-son test kontrol
gruplu desen kullarulrrustir,

Arasnrmarun deneysel cahsmast ilkogretim 6. srruf programmda yer
alan kOmeler Onitesinde ger9ekle§tirilmi§tir. Uygulama sOreci yaklasrk 2 ay
surrnustur. Bu surecte, deney grubu ile olusturmacrhk kurammda gore ders
lslenrnis, kontrol grubunda is-e geleneksel ogretim yontemlerine gore ders
i§lenmi§tir. Arastrrmada veri toplama aract olarak; Kesirler Basan Testi ve
Gorusrne

Formu

kullarulrmstrr,

Arasnrmarun

sonucunda,

matematik

ogretiminde olusturrnacrhk kurammm ogrencilerin basanlanru artt1rd1g1 yonde
etkiledigi ve arastirmaya katrlan ogrencilerin cinsiyet, sosyo-ekonomik dOzey
ve anne baba egitim durumlarmm ogrencilerin basan dOzeylerini anlamh
dOzeyde etkilemedigi ortaya crkrrustrr, llkogretimde gorev yapan yOksek lisans
egitimi alrrus ve almarrus matematik ogretmenlerinin ve ogretmen adaylanrun
gorO§lerinegore §U sonuclar elde edilrnistlr;

130

1. Olusturmacrhk kurarru ogrenci basansrru arttirrnakta ve ogrenci derse
kars: olumlu tutum geli~tirmektedir. Matematik dersi olusturmacmk
yaklasrrna gore uygulanabilir.
2. Olusturrnact kurama gore ders islenirken en 90k aktif ogrenme yontem
ve tekniklerinden ve teknolojiden varartanumahdrr.

Ogretmen derste

yonlendiricl ve rehber olmalrdrr.
3. Olusturmaci siruf ortarru ogrenci motivasyonunu etkilemektedir.
4. Olusturmaci kurama gore olcme ve degerlendirmede bir surec
degerlendirmesi
yararlarnlabilir.

soz
Bu

konusudur

kuram

ve

ogrencileri

en

90k

ezberden

portfolyolardan
uzaklastmr

ve

bilgilerinin kahci olmasrru saglamaktadir. Fakat tom bu olumlu yanlann
yanmda zaman problemi yasanmaktadir ve ogretmenlerin bu kuram
hakkmda bilgileri 90k azdrr.

Efe ve digerlerinin (2007), Nas1I Bir Ogrenme Ortarru? Biyoloji
Sm1flannda Ogrenme Ortarm Yapisrrnn Belirlenmesi isimli arastrrmalan,

2005-2006 ogretim yrlrnda, Diyarbakrr sehir merkezinde, 5 orta ogretim
kurumundaki 1 O Lise I. srruf sebeleri olmak uzere top lam 340 ogrenciyi
kapsamaktadir, Arastrrrnada veri toplama araci olarak Fraser ve arkadaslan
tarafmdan geli~tirilen "Ogrenme Ortarru Anketi" uyarlanarak kullarnlrnrstrr.
Arastirma sonucunda, ogrenme ortammda ogrencilerin degi~ik ilgi ve
yeteneklere sahip olmalanna karsm bu dogrultuda siruf i<;i aktivite ve ogrenme
yontemlerinin uygulanmad191,derslerin hizh i~lendigi ve ogretmenlerin ders
strasrnda basanh ogrencilerle daha fazla ilgilendigi, materyal olarak ders
kitab: olmasr, derslerin tek bir yonternle i§lendigi ortaya crkrrusttr.

Sifoglu (2007), arastrrrnasmda 8. simf ogrencilerinin fen bilgisi
dersinde, kalrtrrn konusunu ogrenmelerinde yaprsalci ve probleme dayall
ogrenme yaklasrrmrun ogrenci basansrna etkisi incelenmlsttr. Arastrrmaya,
Ankara Iii Kecioren ll9esi Fevzi Atlloglu llkogretim okulunun 8. srrufinda
okuyan 197 ogrenci kanlmrstrr. Arastrrrnada deney ve kontrol gruplannm
e~itligini belirlemek icin ogrencilerin 7. siruf fen bilgisi karne notlan ahnrms ve
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bilgi dUzeyleri birbirilerine yakrn olan iki grup bellrlenrnistir. Kontrol grubunu
yaprsalct ogrenme, deney grubunu ise probleme dayah ogrenme ile ogrenim

gorecek olan srruflar olusturrnustur.
Calisma, arastirmaci tarafmdan yaprlrms ve dort hafta sUresince
devam etrnistir. Yaprsalct

ve probleme dayah ogrenme yaklasrrnlanru

destekleyici etkinlikler bu struflara uyqulanrrus ve uygulama sonunda basan
dUzeylerini olcrne arnaciyla basan testi her iki gruba da uyqulanrrustrr,
Uygulama yaprldiktan dort hafta sonra bilgi kahc1hg1rnn tespiti arnaciyla
kahcihk testi

uyqulanrmstrr. Arastirma

sonucunda,

her

iki

ogrenme

yaklasrrrurun bilgi kahcihqmda etkili olduqu, ancak probleme dayah ogrenme
yaklasrrmyla islenen dersin, yapisalct ogrenme yaklasrrruyla islenen derse
gore ogrenci basan dUzeyini artrrrnada daha etkili olduqu sonucuna
ulasrlrrustrr.

l~;ikoglu (2007), okul oncesi egitimi bolurnu ogrencileri ile onlann
uygulama yaptrklan okullarda darusmanlrk yapan uygulama ogretmenlerin
yaprlandtrmact yaklasirna yonelik qoruslerinl belirlemektir. Cahsrnaya okul
oncesi egitimi ogretmenligi bolurnune devam eden 93 dorduncu srruf ogrencisi
ve bu ogrencilerin ogretmenlik uyqulamasi yaptiklan okullardaki 35 uygulama
ogretmeni katrlrrustrr, Veriler "Ogretmen

Gorusleri Anketi"

kullarnlarak

toplanmrsnr.

Arastirma sonuclanna gore,
1) Katrhrncrlann yaprlandrrmaci yaklasimla ilgili olumlu gorU§lere sahip
olduklan,
2) Okul

oncesi

egitimi

bofumu

ogrencilerinin

ogretmenlere

gore

yapilandrrrnact yaklasrrna yonelik daha olumlu gorU§leri olduqu tespit
edilmlstlr.
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Sen(Aet l'2.00'T\, a~a~\mna~,nda, "<a~\\andmnac, E~\\\m "<a~\a~,m\an
Doqrultusunda

Hazirlanan

Ogretim

Programlanna

Yonellk

ogretmen

gorO§lerini ortaya koyrnayi amaclarrustrr. Ogretmenlere uygulanan anket
cahsrnasma Kars iii merkez ilcede gorev yapan 70 ogretmen katilrrustrr.
Arastrrma sonucunda,

ogretmenlerin

program, yeterince

tarumadrklan,

yaprlandrrrnacr yaklasuru tam olarak bilmedikleri, program ilkelerini yeterince
kavrarnadiklan ve bu yuzden uygulamada srkmn ya§and191 sonucuna
vanlrrustrr.

Demir ve $ahin (2008), "llkogretim Okullannda 1 - 5. Srruflarda
Yaprlandrrmacihk Yaklasrmr'na Gore Olusturulan Egitim Programlanrnn
Uygulanmasmda Ogretmenlerin Kar§1la§t191 Sorunlar" isimli arastirmalanru
Gaziantep iii $ahinbey ve $ehitkamil merkez ilcelerlnde bulunan 36 okulda
cahsan 319 ogretmen ile gerc;ekle§tirmi§ler. Bu

319 ilkogretim srruf

ogretmenine, yaprlandrrrnacrhk hakkmda gorO§lerini ogrenmek arnacryla 5'1i
likert olc;egine gore hazrrlanrrus 61 sorudan olusan bir ogretmen anketi
uygulanm1§t1r.

Arastrrrna

sonucunda,

program

incelendiqinde,

yaptlandrrmact ogretim yaklastrru temelinde

ogreneni

programm

merkeze alarak

haztrlandrq: gorOlmektedir. Ancak program uygulanmaya qecilrneden once
ogretmenlere yeterli hizmet i<;i egitim verilmediqi ortaya cikmaktadir, Aynca
programm

etkili

uygulanabilmesi

bulunmadrqi, okullann

lcln

yeterli

arac

gerecin

okullarda

fiziki kosullanrun yeni yaklasrrrun uygulanmasr

acismdan yeterli olrnadrq: ve velilerin program hakkrnda yeterli derecede
olumlu

gorO§e sahip

olrnadiklan

gibi

sorunlar

gaze

carprnaktadrr.

Yaprlandrrrnacrhk felsefesinin uygulamaya konulmasmda alt yap, eksiklikleri
giderilmeden baslanmastrun programdan beklenilen sonuclann almmamasma
neden olabileceql Ozerinde durulrnus, uygulamadaki ogretim proqrarrurun
verimli olabilmesi ic;in her seyden once uygulayacak olanlarrn istekli ve
gayretli olmasi gerektigi yonunde yorum yaprlrrustrr.
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Damlapmar

(2008),

"ilkogretim

1.

Kademe

Ogretmenlerinin

'fap,\and,rrnac, Ogrenme '<ak\a~,rnma \\i~kin Goru~\erinin \nce\enrnes\" isim\i
arastrrmasmda,

1.

ilkogretim

kademe

ogretmenlerinin

yaprlandrrrnact

ogrenme yaklasirm ve ogretim stratejileri, teknoloji, degerlendirme,

ogretmen-

ogrenci ili§kisi ile ilgili surecleri uygulama dOzeylerini ve bu yaklasima
tuturnlanru ortaya koymay, arnaclarmstrr. Arastrrrnarun

karst

evrenini 2007-2008

Egitim ve Ogretim yrhnda, Konya iii llgm llcesinde resmi okullarda gorevli
llkogretim 1. kademe ogretmenlerinden,
bellrlenrnis ve soru cetveline
kullarulrmstrr, Arastirmadan
ogretmenlerin,

13 ilkogretim okulundan 51 ogretmen

bagh yOzyOze gorO§me dayah anket teknigi

elde edilen verilerin ortaya koydugu sonuca gore,

yaprlandrrrnacr

yaklasrrru

benlrnsediqi

ancak

uygulamada

yeterli dOzeyde gorOlmedigi anlasrlrnaktadrr.

Krldan ve Temel (2008)'de
Olusturulan

Hizmet

l9i

Egitimin

Goruslerine

Etkisi" isimli cahsmalannda,

"Yaptlandrrrnact

Ogretmenlerin

Yaklasirna

Ogretmenlikle

Kastamonu

llgili

Bazi

ilinde bulunan,

22

deney, 22 kontrol grubu olmak Ozere toplam 44 anaokulundaki
ogretmeninin

gorO§lerine yer verilmistir.

Arastirmaya

Dayal!

ana struft

katrlan ogretmenlere

"Ogretmen Goruslerl Belirleme Anketi" uyqulanrrus, arastrrmadan elde edilen
veriler; deney ve kontrol grubuna ontest ve sontest yaprlarak elde edllmlstlr.

Bu arastirmada §U sonuclara ulasrlrmstrr.

1. Ogretmenlerin egitim durumu, deneyim yrh, ya§I ve mezun olduqu alan
ogretmen gorO§leri belirleme anketi puanlanndan bag1ms1zd1r.
2. Yaprlandrrmact yaklasrrna dayah hizmet i9i egitim alrrus ogretmenlerin,
ogretmenlikle ilgili bazt gorO§lerinde egitim almayan ogretmenlere gore
olumlu yonde bir degi§imin olduqu gorOlmektedir.
3. Ogretmenler
Formu"nda,

yrlsonunda
bu egitim

uygulanan

sOrecinde ozellikle

"Seminer

Degerlendirme

uygulamada

karsilasrlan
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sorunlara

cevaplar

aldrklanru,

bu

sorunlarrn

somutlastmlarak

verilmesinin kahc: ogrenmelere neden oldugunu vurqularmsladrr.

Battal (2008),

arastrrmasmda,

2005- 2006 egitim- ogretim yrhnda

uygulamaya konulan yeni llkogretim 1. Kademe Fen ve Teknoloji programrnda
kullanrlan yap.lanomnaci

yaklasrrrun srruf ogretmenleri

anlasihp anlasrlrnadrqirn

ortaya koymak rnaksaoryla,

Fen ve Teknoloji

dersinde

yaptlandrrrnact

ogrenme

tarafrndan yeterince
srruf ogretmenlerinin,
kapsamrnda

yer alan

etkinlikleri kullanrp kullanmadrklarrnr, dersin islenisinde karsrlastrklan sorunlarr
ve Fen ve Teknoloji

dersinin

islenistne

ili§kin gorO§leri ile yaprlandrrmact

yaklasrm arasrnda ortusen yonleri belirlemeye
arastrrrna metodolojisi

yalr§m1§t1r. Arasnrmada

nitel

iyinde yer a Ian (1) gorO§me ve (2) gozlem teknikleri

kullarnlrrustrr ve elde edilen veriler icerik analizi yonterni ile yorurnlanrmstrr.

Arasnrma sonuclanna gore;
1. Ogretmenlerin

yaprlandirmacr

yaklasrrn

kapsamrndaki

etkinlikleri

uygulamada bOyOk zorluklar yasadrklan belirlenrnistir.
2. Ogretmenlerin

etkinliklerin

yaprhsmda

en

cok

karsuastrklar:

sorunlarrn arac-qerec eksikligi, srnrf kalabalrklrgr, zaman yetersizliqi
ve

ogrencilerin

yapilan

etkinliklere

kars:

duyars1zl191

olarak

saptanrmstrr,
3. Ogretmenlerin
yaptlandrrmaci

Fen

ve

Teknoloji

yaklasnmn

bazr

dersine
yonleriyle

ili§kin

gorO§lerinin

ortO§medigi

ortaya

Olusturmacrlik"

isimli

besinci srruf lngilizce, Turkce, Matematik,

Fen ve

crkmrstrr.

Sert
causmasmda;

(2008)

"llkogretim

ilkogretim

Programlarrnda

Teknoloji programlarrnr olusturmaci yaklasimm ilke ve standartlarrna uygunluk
acrsrndan lncelemlstlr. Ankara'da bir ozel ilkogretim okulunda geryeklestirilen
nitel arastirmaya,

2 yoneticl,

1 Turkce ogretmeni, 3 lngilizce ogretmeni, 4

Matematik ogretmeni, 3 Fen ve Teknoloji ogretmeni katrlrrustrr,
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Eide edilen bulgulara gore;
1. Arastirma

konusu olan programlarda uygulananlarla, olusturmacr

egitim ilkeleri uyumludur.
2. OngorOlen ya da onqorufrneyen (ortuk) kazanrmlarla, programlarda
uygulananlar ve olusturmaci egitim standartlarmm uyumlu olduqunu
soylemek rnurnkundur.
3. Ancak, aynntrya inildiginde; arastirma konusu olan programlarda icerik,
ogrenme sureclen, degerlendirme surecleri ve kaynak kullanrmma
illskln bazi sorunlar ve belirsizlikler dikkat cekmektedir.
4. Hem deney grubu hem de kontrol grubunda ontest ve sontest
sonuclarma gore, hizmet i<;i egitim programmm on lisans ve okuloncasl
ogretmenligi mezunlarrnm ogretmen gorO§lerini degi§tirmede daha
etkili oldugu gorOlmektedir.

2.5.3. Diger Ulkelerde Yapuan Ara,t1rmalar:

Thomas (1993), Afrika kokenf Amerikall, 9. ve 10. srruf ortaoqretlm
geometri ogrencileri icin, olusturrnacrhk yaklasunmm ogrencilerin gOven
duzeylerint nasil degi§tirdigi konusunda bir doktora tezi haztriarrustrr, Verilerin

toplanmasmda Fennema-Sherman Matematik Ogrenmede GOven icin Tutum
Olgegi, video ve ses kayd], ogrenci gorO§melerine ve ogrenci gOnlOklerine
basvurulmustur. <;al1§mada olusturmact

pedagojik yaklasrm tarafmdan

gosterilen olusturmaoi ogrenme ortarrn Afrika kokenli Amerikalr ogrenciler
Ozerinde pozitif etki yaratt,91 gozlenmi§tir. Ogrencilerin % 97' sinin, kucuk
gruplar ile birlikte calistrklan zaman matematik kabiliyetlerinde daha gOvenli
olduklarr belirtrnlslsrdir, S0nu9 olarak, olusturmaci ortamlarrn ogrencilerin
gOvenlerini olumlu yonde etkiledigi ortaya konulrnustur.
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Luan

ve

digerleri

Oniversitesi'ndeki, ogretmen

adaylannrn bilgi teknolojisine karsi tutum ve

basanlarma yapuandrrmacrnk
teknolojisi

kursu,

~ah~malannda, Malezya Putra

(2003)

yaklasrrmrun etkisini aresnrmreiarcrr.
ogrenme

yaprlandrrmact

cevresinde

Bilgi

i§birligi

icinde

ogrencilerin kendi ogrenme arnaclanrn gerc;ekle§tirebilecekleri ve kendi
problemlerini cozebllecekrsn

yaprldr. Kurs sonunda teknolojik becerisi olan

ogretmen adaylanrun bilgi teknolojisi kursundan daha 90k yarartandrklan ve
basanlanru arttrklan belirlenrnlstir.

Teknolojik becerisi olan ve olmayan

ogretmen adaylannrn bilgi teknolojisine kars: olumlu tutum icmde olduklan
betirlenmlstlr, Ogrencilerle yapuan gorO§melerde ogrencilerin daha bag1ms1z,

daha yaratrci olduklan gorOlmO§ ve i§birlikli ogrenme yonterninl daha 90k
kullandiklan saptanrrustrr. Bilgi teknolojisi kursuna karst ogrencilerin olumlu
tutum

icinde

olduklanndan

kendi

ogrenme

daha

surecterlnde

aktif

davrandrklan ileri surulmustur,

Chuang
yaprlandrrmaci

ogrenmeye

ve

Tsai

internet

yonelik

(2004)

temelli

yaptiklan

Tayvan'da

ogrenme

lise

700

cevreslne

ogrencisinin

kars:

cahsrnada degerlendirme

tercihlerini

icin

yansitrci

dusunrne, arastrrarak ogrenme, elestirerek ogrenme gibi Ost dOzey dusunrne
becerisinin

geli§tirilmesi

esas

ahnrrustrr. Ogrencilerle

yapuan

anket

sonuclanna gore ogrenciler, gerc;ek ve karmasrk hayat problemlerinin
sunularak bilginin anlamll olarak yap1land1r1ld191 yapilandrrmact internet
temelli ogrenme cevresine kars: olumlu tutum iclnde olduklan ve tercihlerinin
bu ogrenme cevresl olduqunu soylernislerdlr. Cinsiyet acismdan ise bir tercih
farkllllg1 bulunamarnrsnr, Ogrencilerin

ozelhkle yansrtrci

dusunme

ve

arastrrarak ogrenme becerilerinde geli§me oldugu ileri olduqu gorOlmO§tOr.

Kamii, Rummelsburg ve Kari'nin (2005), California'da iki ayn okulda
gerc;ekle§tirdikleri

arasnrrnalannda,

yaptlandrrrnaci yaklasimla

yaprlandrrmaoi

bir

cevrede

ve

yaprlan oyun, bedensel etkinlikler ve zihinsel

egzersizlerin ogrencilerin matematik derslerindeki basanlanna ve dusunrne
becerilerine etkisini incelernislerdlr. lki farkll okulda basan dOzeyleri dusuk 1.
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srnrf ogrencilerden 26 tanesi yaprlandrrmaci ogrenme cevresinde, 20 tanesi
de geleneksel anlayisla ders islenen ortamlarda cahsrnaya katrldi. Arastirma
onceslnde iki gruba da ayru test verildi. On test sonuclarma gore deney ve
kontrol

grubunun

basan

duzeyleri

ayru olrnasma

ragmen

son

test

sonuclarmda deney grubunun kontrol grubuna gore matematik basanstru
ol9meyi arnaclayan testte yuksek basan elde ettigi goruldu. Deney grubundaki
bu basan artrs: ilerleyen iki donem boyunca da artarak devam etrnisfir.

BOLOM 111

YONTEM

Bu bolumde arastrrrna modeli, evren ve orneklern, verilerin toplanrnasr,
cozurnlenmest ve yorumlanrnast ile ilgili bilgilere yer verilmistir.

3.1. ARA$TIRMANIN MODELi

Bu arastrrma,

Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti ilkokullannda qorevli

yonetici ve ogretmenlerin Yaprlandtrmaci Egitim Yaklasrrru Uygulamalan'na
ili§kin gorO§lerini belirlemeyi amaclayan genel tarama tOrOnde betimsel bir
cahsrnadrr, llkokul yonetici ve

ogretmenlerinin, Yaptlandrrrnact Egitim

Yaklasrrm Uygulamalan'na yonelik yaklasrrnlan ile ilgili aynntth ve objektif
verilere, ilkokul yonetici ve ogretmenlerine uygulanan anket ile ulasrlmaya
cahsrlrrustrr.

3.2. EVREN VE ORNEKLEM

Arastirmanm evrenine, 2008 - 2009 ogretim yrlmda KKTC'de egitimogretim faaliyetlerini sOrdOren ilkokullar ahnrrustrr. Orneklem ise KKTC
srmrlan lcerisinde bulunan ve farklr 5 il9eden secilen, Dokuz EylOI llkokulu,
<;aglayan llkokulu, Gonyeli llkokulu, Haspolat llkokulu, Akdogan Dr. Faz1I
K090k llkokulu, $ht. HOseyinAkil llkokulu, Esref Bitlis llkokulu, Vadili llkokulu,
Karsryaka Merkez llkokulu, Catalkoy llkokulu, Dikmen llkokulu, Kurtulus
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llkokulu, Yedidalga llkokulu, Yedikonuk llkokulu ve Mehmetgik ilkokulu mudur,
mudur muavini, sirut ve brans ogretmenlerinden
secilen okullar, bulunduklan

clusmaktadir.

beige ozellikleri (krrsal-kentsel),

Her bolgede

nufus ozellikleri

(bolqenin en kalaballk okulu- birlestirilrnts srruf egitimi ) dikkate ahnarak ve
arastrrmarun

verileri toplamrken

daha etkili ve ula~1labilirlilik ozellikleri

de

dusunulersk uzman gorO§O e§liginde secilrnistir.

Tablo 3.1. Bo/gelere ve Oku/ Seyttenn« Gore Anketin Uyguland1g1Okullarm

Oram

BOLGE

TOPLAM

ANKETIN

OKUL

UYGULANDIGI

SAY/SI

OKUL SAY/SI

LEFK0$A

21

4

19,0

GIRNE

8

3

37,5

GAZIMAGUSA

28

4

14,2

IS KELE

12

2

16,6

GOZELYURT

13

2

15,3

Tablo 3.1.'de goruldugo

gibi l.efkosa

%

ilcesinde 4, Girne ilcesinde 3,

Gazi Magusa ilgesinde 4, lskele ilcesinde 2 ve Guzelyurt ilcesinde 2 okul
olmak uzere toplam 15 okulda anket uyqulanrrnstir.

KKTC Milli Egitim Gencltk ve Spor Bakanllg1, llkogretim Dairesi'ne bagll
84 ilkokul

bulunrnaktadrr. Arastirrnarun

2008-2009 egitim-ogretim
olmak Ozere toplam

evrenini, KKTC'deki bu ilkokullarda

yrlmda gorev yapan

85 rnudur, 82 mudur muavini

167 yonetici ve 1414 ogretmen olusturmaktadrr.
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Arastrrmarun orneklemine 15

ilkokul almrrustrr, Bu 15 ilkokulda 278

ogretmen ve 35 yonetici olmak Ozere toplam 313 ki§iye ulastlrrusnr. Bu
ilkokullarda qorev yapan yonetici ve ogretmenlerin sayilan a§ag1da tablo
3.2'de belirtilrnistir

Tablo 3.2. Anketin Uyguland1g1 Okullardaki Mador, MOdOr Muavini ve
Ogretmen Seyuen
Miidiir

Dokuz EylOI llkokulu

M. Muavini

O{Jretmen

Top/am

1
1
1
1
1

4
4
1
1
2

32
37
12
13
24

37
42
14
15
27

1
1
1

Mehmetyik llkokulu

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

12
22
17
18
16
18
10
24
10
13

14
24
19
19
18
20
11
27
11
15

Toplam

15

20

278

313

Gonyeli llkokulu
<;aglayan llkokulu
Haspolat llkokulu
Akdoqan Dr. Faz1I KOyOk
llkokulu
~ht. HOseyinAkil llkokulu
E§ref Bitlis llkokulu
Vadili llkokulu
<;atalkoy llkokulu
Dikmen llkokulu
Karsiyaka Merkez llkokulu
Yedidalga llkokulu
Kurtulus llkokulu
Yedikonuk llkokulu

1
1

2

-
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Tabla 3.3. KKTC Genelinde ilkokullarda Gorevt' Ogretmenlerin Cinsiyete Gore
Dag1/1m Grafigi

toplam

toplam
0%

@bayan
•erkek
Dtoplam

Tabla 3.3.'te gorOldOgO gibi ada genelindeki ilkakullarda ycnetlciler de
dahil olrnak uzere %65 orarunda bayan ogretmen, %35 orarunda erkek
ogretmen gorevli bulunmaktadrr. Ankete 161 bayan, 115 erkek ogretmen
katilrmstrr.
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Tablo 3.4. Ogretmenlerin Cinsiyet Aymm/1 Gorev Dag1/Jm1

MO DOR
M0D0R MUAVINI
SINIF OGRETMENI
MOZIK OGRETMENI
INGILIZCE OGRETMENI
BEDEN EGITIMI OGRETMENI
RESIM OGRETMENI
SOSYAL FAA LI YET
KAYNAK SINIF
REHBER OGRETMEN
TOP LAM

BA YAN

ERKEK

TOPLAM

32
35
492
49
63
1
44
6
8
3
722

58
50
220
26
50
99
33
6
2
8
542

90
85
712
75
113
100
77
12
10
11
1285

Tablo 3.5. Bolgelere Gore Ogretmen Dag1/1m1 (Gene/)

BOLGE

LEFKO$A
GAZI MAGUSA
IS KELE
GIRNE
GOZELYURT

TOP LAM

OGRETMEN
SAY/SI

493
422
149
278
195

1537

ANKETI
UYGULAYAN
OGRETMEN
SAY/S/

108
33
21
77
36

275

%

21,9
7,81
14,09
27,6
18,4

17,89
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Tabla 3.5.'te KKTC ilkokullannda gorev yapan mudur, mudur muavini,
sm1f ve orans ogretmeni aymrru yaprnaksizm tum ilkakul ogretmenlerinin
toplarn sayrst verilmistir. Bu genel sayrya okullarda gorevli ozel egitim
ogretmenleri, rehber ogretmenler, 4 yas ve ana srnrf ogretmenleri de dahildir.
Arastrrmada ozel egitim ogretmenleri, rehber ogretmenler, 4 yas ve ana srnrf
ogretmenleri yer almad1g1 icin anketi uygulayan ogretmen sayrsrna bu
gruptaki ogretmenler dahil edilmemistir.

Tabla 3.6. Ogretmenlerin 86/gelere Gore Dag1flm Grafigi

iskele
10%

l!l lefko~a
•guzelyurt
Dma~usa
o iskele
•girne

Tabla 3.6.'da gorOldOgO gibi ada genelinde ogretmenlerin ( yoneticiter
dahil) bolqelers gore dag1l1m oraru, l.efkosa ilcesinde % 32, Girne il9esinde
% 18, lskele llcesinde % 10, Gazi Magusa ilcesinde % 27 ve GOzelyurt
il9esinde % 13't0r.
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Tablo 3.7. KKTC Genelinde Gorevti //kokul Ogretmenlerinin Brenslenne Gore

Dag1/1m Grafigi
top lam

ilkokul beden egitimi
7%
ilkokul muzik
5%

rehber ogretmen
0%
ilkokul sosyal ¥aliyet
1%

ilkokul resim
5%

mOdur
6%

6zel egitim ogr.
2%

Elmudur
lmd.muavini
D ozel egitim Ogr.
D4ya§
lanasin1f

ilkokul ingilizce
7%

ii ilkokul sin1f 6grt.
I ilkokul ingilizce
D ilkokul resim
I ilkokul muzik
I ilkokul beden egitimi
D anas1nif bran§
Ill ilkokul sosyal faaliyet

ilkokul sm1f 6grt
46%

I kaynak sin1f
I rehber 6gretmen
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3.2.1.

Yaprlandrrmaci Egitim Yaklasrrm Uygulamalar1'na ilitkin ilkokul

Miidiir, Miidiir Muavini, Sm1f ve Brant

Ogretmenlerine Uygulanan

Anketin Analizleri

Tablo 3.8. Omeklemin Cinsiyete Gore Dag1/1m1 ve YOzdesi

Cinsiyet

N

%

Kadrn

161

58,3

Erkek

115

41,7

Toplam

276

100,0

Tablo 3.8.'de gorOldOgO gibi % 58,3 oranrnda 161 kadm ve % 41,7
orarunda 115 erkek orneklerne almrrustrr.

Tablo 3.9. Omeklemin Ya§a Gore Dag1flm1 ve YOzdesi

Ya§

N

%

20 -29 yas

64

23,2

30-39 yas

109

39,5

40-49 ya§

84

30,4

50-59 yas

19

6,9

Top lam

276

100,0

Tablo 3.9.'da gorOldOgO gibi orneklemde 20 - 29 yas arasi 64 ki§i
(% 23,2); 30 - 39 yas arasi 109 ki§i ( % 39,5 ); 40 - 49 ya§ arast 84 ki§i
( % 30,4 ); 50 - 59 ya§ arasi 19 ki§i ( % 6,9 ) olmak Ozere toplam 276 kisi

kullarulrmstrr.
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Tabla 3.10. Omeklemin Gorev Alan ma Gore Da{JJ/tmt ve YOzdesi

Gorev Alam

N

%

Smrf ogretmeni

154

55,8

Brans ogretmeni

90

32,6

Mudur

14

5, 1

MOdOr muavini

19

6,5

Tap lam

276

100,0

Tabla 3.1 O.'da gorOldOgO gibi orneklemde 14 mudur (% 5, 1 ), 19 mud Or
muavini (% 6,5 ), 154 siruf ogretmeni ( % 55,8 ) ve 90 brans ogretmeni (%
32,6) olmak uzere toplarn 276 ki§i kullarnlrmstrr.

Tabla 3.11. Omeklemin Egitim DOzeylerine Gore Dag1ltm1 ve YOzdesi

Egitim Dilzeyi

N

%

Lisans

234

84,8

Yuksek lisans

42

15,2

Toplarn

276

100,0

Tabla 3.11.'de gorOldOgO gibi orneklemde egitim duzeylne gore lisans
duzeyinde

234 ki§i (% 84,8 ), yuksek lisans duzeyinde

kullarulrmstrr,

42 ki§i (% 15,2 )
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,ab\o ?>:\2. 6rneklemin Meslekteki Hizmet ·SOresine Gore Dag1l1m1 ve
Yazdesi

Kidem

N

%

1-5 y1I

40

14,5

6-10 y1I

51

18,5

11-15 y1I

60

21,7

16-20 y1I

68

24,6

21-25 y1I

34

12,3

26 y1I ve Ozeri

23

8,3

Top lam

276

100,0

Tablo 3.12.'de gorOldOgO gibi orneklemde

meslekteki hizmet sOresine

gore gorev yapt191 yillara gore 1 - 5 y1I arasi 40 ki§i ( %14,5 ); 6 - 1 O y1I arasi
51 ki§i

(% 18,5 ); 11 - 15 y1I arasi 60 ki§i ( % 21,7 ); 16 - 20 y1I arasi 68

ki§i (% 24,6); 21 - 25 y1I arasi 34 ki§i ( % 12,3) ve 26 y1I ve Ozeri 23 ki§i (%
8,3 ) kullantlrmstrr,

Tablo 3.13. Omeklemin Hizmet /9i Egitime Keutim Oranma Gore Dag1/Jm1 ve
Yilzdesi

Hizmet /9i Egitim

N

%

Hie

64

23,2

1 kez

67

24,3

2 kez

61

22,1

3 kez

22

8,0

4 kez ve Ozeri

62

22,5

Toplam

276

100,0
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Tablo 3.13'te gorOldugo gibi orneklernde,

hizmet ic;i egitime katrhrn

oraruna gore, hizmet ic;i egitime hie; katrlmarrus olanlar 64 ki§i ( % 23,2 ); 1 kez
katilrms olanlar 67 ki§i ( % 24,3 ); 2 kez katrlrrus olanlar 61 ki§i (% 22, 1 ); 3
kez katrlrrus olanlar 22 ki§i (% 8,0 ); 4 kez ve uzeri kat1lm1§ olanlar 62 kisi ( %
22,5) olmak uzere toplam 276 ki§i ornekleme almrrustrr.

3.3. VERiLERiN TOPLANMASI
3.3.1. Veri Toplama Aract

Arasnrrnarun

verileri,

kisisel

bilgi formu

ve 'Yaprlandrrmaci

Egitim

Yaklasrrru' lcinde yer alan uygulamalar ve karsrlasrlan sorunlarla ilgili gorO§leri
belirlemek arnacryla Ozmen (2003) tarafindan
( bkz. Ek: 2 )
yeniden

yararlamlrrustrr,

duzenlenmls

geli§tirilen anket formundan

Anket maddeleri

ve CRONBACH

ALPHA

uzman gorO§Uyle birlikte
testi uygulanarak,

anketin

gec;erlilik ve gOvenilirligi istatistiksel olarak test edilmistir. Ankete yapilan test
sonucuna gore gec;erlilik ve gOvenilirlik katsayrsi

Arastrrmada,

anket

sorulanrun

Egitim Yaklasrrru Uygulamalan,
Yaklasrrm'ru

uygularken

0, 7680 olarak belirlenrnistlr,

birinci

bolurnunde

ikinci bolumunde

karsrlasnabllecek

Yaprlandrrrnacr

ise Yaprlandrrmact

sorunlar

yer

alrmstir.

Egitim
Birinci

bolurnde, egitim durumlan ile ilgili 17, sintf ic;i ileti§im ve sirnf yonetlml ile ilgili
8, degerlendirme

ile ilgili 8, fiziksel durum ile ilgili 8 olmak uzere toplam 41

madde; ikinci bolurnde ise 25 madde bulunrnaktadrr.

Yonetici ve ogretmenlerin

onermelere

katrlirn derecelerini

belirlemek

arnacryla l'Be§li Likert Olc;egi" kullarulrmstrr, Anket sorulartrun birinci kisrrunda
Yaprlandtrmaci

Egitim Yaklasrrru'm esas alan ogrenme etkinliklerinin

hangi

srklikla uyguland1klan sorularak "Her zaman" (5), "Srkhkla" (4), "Ara srra" (3),
"Nadiren" (2), "Hlcbir zaman" (1 ), sec;eneklerinden uygun olarun isaretlenmesl
lstenrnistir,

Anket

sorulanrun

ikinci

krsrmnda

ise

uygulamada
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kar~1\a~1labilecek sorunlara kat,hm oranlan sorutarak "Tamamen kat,hyorum"
(5),

"Katrlryorurn"

(4),

"Kararsrzim"

katilrruyorum" (1), seceneklerindsn

(3),

"Katilrruyorurn"

(2),

"Kesinlikle

uygun olarnn isaretlenmesl istenmfstir,

3.3.2. Ol~me Aracmm Uygulanmas1

Anketleri uygulayabilmek
bagh Talim

ve Terbiye

basvurularak,

llkogretim

icin KKTC Milli Egitim ve Kultur Bakanhqi'na

Dairesi

MOdOrlOgO'ne dilekce

ile (bkz.

Ek: 3)

Dairesi MOdOrlOgO'nden anketi uygulayabilmek

icin

gerekli izin ahnrrustrr (bkz. Ek: 4). lzin ahndrktan sonra 2008 - 2009 ogretim
yrlmda Mart 2009 - Nisan 2009 tarihleri arasmda

ilgili okullara gidilerek,

anketin amaci anlatilarak okul mOdOrlerinin onayi alrnrrus ve okul mOdOrleri ile
ogretmenlere
yarutlarnalan

anketle

ilgili bilgi verilmistir.

Bunun ardindan

ilgili okullara

icin anketler birakrlrrus ve krsa bir sore sonra tekrar okullara

gidilerek, toplanrrustrr,
Arastirmada

yer alan

15 ilkokulun

tom

ogretmen

ve yoneticileri,

arastrrrnaya dahil edilmistir, Anket 35 yonetici ve 278 ogretmen olmak Ozere
313 kisiye uygulanmak
doldurmak

istememesi,

Ozere dag1t1lm1§tir.

Bazi ogretmen

ve yonetloilerin

anketi teslim etmeyi unutrnasr, kaybetmesi,

eksik brrakrnast gibi nedenlerden oturu
olmak Ozere 276 gegerli anket alinrrustrr.

sayfayr

geriye 32 yonetici ve 244 ogretmen
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3.4. VERiLERiN COZUMLENMESi

Ornekleme alrnan okullarda doldurulup,

geri donen anketlerden

elde

edi\en bilgi\er, arasnrrnaci tarafmdan titiz\ik\e ince\enerek uygun ~ekilde
kontrol edildikten sonra veri kodlama tablolanna tek tek

cevaplandiktan

lslenmls, elde edilen verilerin analizi bilgisayar ortarrunda SPSS 13.00 paket
programmdan

yararlanarak,

t-test, ANOVA

( f-test ),

Coklu Karsrlastrrma

lstatistiksel Analiz sonuclan ic;in de LSD testi uygulanarak elde edilmistir.

Veriler bilgisayar ortammda iki farkh sekilde cozumlenrnlstlr.
ve yoneticllere ait anketler veri kodlama tablolanna,
Ek: 4 )

Ogretmen

gorev degi§keni, ( bkz.

mudur, rnudur muavini, srruf ogretmeni ve brans ogretmeni olmak

Ozere islenmis ve gerekli istatistiksel analizler yapilarak daha detayh verilere
utasrlrrnstrr. Ayn, istem aresnrmanm problemine yarnt bulmak amacryla gorev
degi§keni, ogretmen ve yonetlci olarak srrurlandmhp tekrarlanrmstrr.

r

BOLOM IV

BULGULAR VE YORUM

Bu bolurnde, arastrrma probleminin
rnudur, rnudur muavini ve ogretmenlerden
analizi sonucunda

cozurnu icin, arastrrmaya

katilan

anket arac1llg1 ile toplanan verilerin

elde edilen bulgular ve bu bulgulara

ili§kin yorum yer

alrnaktadrr.

4.1. GENEL BULGULAR

Geri

donen

gec;erli

anketlerden

elde

edilen

bulgular

a§ag1daki

tablolarda gosterilmektedir.

Tablo 4.1. KKTC llkokullannda
Yaprlandtrmaci
Sistemindeki

Egitim Yaklasmu
Mevcut

Durumu

Gorevli ilkokul Yoneticl ve Ogretmenlerinin
Uygulamalanna
ve Ankete

lliskin GorO§lerini, Egitim

Katrlan

Katrhmcrlann

Katrlma

Durumlanru Madde Madde, YOzdelikler lie Acrklayan Tablo.
-

f

-

ss

X

N

En Az

Ogrencilerin, dersin
hedeflerini belirlemelerine
olanak saqlarur.

276

1,00

5,00

2,7971

1,32203

Ogrencilerin, ogrenjlecek
konulan bellrlemelerine
olanak saglanir.
\

276

1,00

5,00

2,8804

1,23149

/

En

<;ok

""

152

Cgrencilerin, birders
iyerisinde yapnacak
etkinlikleri belirlemelerine
izin verilir.

276

1,00

5,00

3,0326

,99216

Ders ak1§1 icerisinde konu
ogrenciler tarafmdan
farkll bir yone
9evrildiginde ders, o
yonde islenrneye devam
edilir.

276

1,00

4,00

2,8297

,92441

Ogrencilerin konu ile ilgili
onceden var olan bilgileri
belirlenir.

276

4,00

5,00

4,4167

,49390

Ogrencilerin daha oncekl
bilgileri ile yeni
ogrenilenler arasmda
baqlantilar kurmalan
saglanir.

276

4,00

5,00

4,4384

,49709

Ogrencilerin okulda
ogrendikleri ile okul
drsmdaki yasarnlan
arasmda baglant1
kurmalan saglanir.

276

4,00

5,00

4,4565

,49901

Ogrencilere, arastrrmaya
ve yeni bilgiler
yapilandrrmaya tesvik
eden acik uclu sorular
sorulur.

276

3,00

5,00

4, 1486

,73090

Ogrencilerin, olusturulan
gruplarda bilgi alrsverisi
yaparak, gOven ve i§
birligi icerislnde
calrsmalan saglanir.

276

3,00

5,00

4,0362

,70230

Ogrencilerin belirli
projeler Ozerinde
calrsrnalan saglanir.

276

3,00

5,00

3,8478

,77602

Ogrencilerin yaptiklan
proje cahsrnalanru, \,
srruftakl diger
arkadaslanna
sunrnalanm saqlayacak
bilgi ak1~1 ger~ekle~tirilir.

276

3,00

5,00

3,9058

,75691

"-,_
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Ogrencilerin nasrl
ogrendikleri hakkmda
bilgi toplarur.

276

3,00

5,00

3,9493

,65862

Siruf icerisinde her
ogrencinin farkh bir
sekilde ogrenebilecegi
dusunuierek farkh
etkinlikler dOzenlenir ve
uygularnr.

276

3,00

· 5,00

3,9855

,68740

Ogrencilerin ilgisini
cekecek ders materyalleri
kullaruhr.

276

3,00

5,00

4, 1630

,64290 .,

Ogrencilerin ve velilerin
okul etkinliklerinden
haberdar olmalan icln
velilere durum bildirimi
(mektup, toplantr, vs.)
yaprhr.

276

2,00

5,00

3,3804

,93625

Degi§ik bakrs acrlanru
ortaya crkararak,
ogrencilerin farkh
acilardan dusunrneleri ve
tartrsrnalan saglarnr.

276

3,00

5,00

3,8370

,69717

Ogrencilerin, bilgiye
ulasma yollanrn
ogrenmeleri lcln onlara
rehberlik edilir. ( ornegin;
internet adresleri, kitap ve
dergi isimleri onerrne).

276

3,00

5,00

4,0145

,69267

Srruf lcerisinde
ogrencilerle karsihkh (iki
yonlu), sayqrya dayah
iletistm saglanmaya
9ah§1hr.

276

4,00

5,00

4,6630

,47353

Ogrencilerin, normal ses
tonu ile konusrnalan
ogretmenlerinin veya
diger arkadaslanrun
dikkatini cekrnek icln
yeterlidir.

276

3,00

5,00

4,2826

,69794
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Normal ses tonuyla
konusmak ogrencilerin
dikkatini cekrnek icin
yeterlidir.

276

3,00

5,00

3,9819

,76967

Smrf icinde alman
kararlar hem ogrenciler,
hem de ogretmenler
acismdan demokratiktir.

276

4,00

5,00

4,4312

,49614

Smrf i9i dOzenin
saqlanmasmda ve
kurallarm belirlenmesinde
ogrencilerin kararlar
almalanna izin verilir.

276

3,00

5,00

3,9783

,68721

Smrfta, srrnf yonetlrni ile
ilgili bir sorun yasarursa
ogrenciler bu sorunun
cozumune katrlmaya
tesvik edilir.

276

3,00

5,00

4,0833

,72634

Ogrenciler arasmda etkili
bir lletisirn olduqunu
dusunururn.

276

3,00

5,00

4,2826

,68744

Her ogrencinin srruf
icerlslnde kendini esit
hissetmesi saqlanrnaya
9alr~1lrr.

276

4,00

5,00

4,7210

,44932

Ogrencilerin, iletisim,
deney ve gozlem yapma,
tahmin etme ve
smrflandrrma gibi
becerilerini
degerlendirmek icin
gozlem yap I Irr.

276

3,00

5,00

4,0725

,70980

Ogrencilerin bireysel veya
grup halinde yaptrklan
arastirma ve projeler
degerlendirilir.

276

3,00

5,00

4,2609

,62440

Ol)rencilerin derse ka~,
tutumlan, tutum ol9ekl\ \i
kullanrlarak
\
degerlendirilir.

276

1,00

5,00

3,0870

1, 13764
;.
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Ogrencilerin yaptrklan
calismalann sonuclanna
nasrl ulastrklanru, hangi
yollarla dusunduklerini
ogrenmek icln onlarla
gorO§meler yaprhr.

276

2,00

5,00

3,4130

,89221

Ogrencilerden konu ile
ilgili akrllanndan geyenleri
ve duyqulanrn
gosterebilecek gOnlOkler
tutmalan istenir.

276

1,00

5,00

2, 1993

1,09219

Ogrencilerden kendilerini
degerlendirmeleri
istenerek, deqerlendirme
lslemine ogrenciler dahil
edilir.

276

1,00

5,00

3,0290

1,05790

Ogrencilerden grup
arkadaslanru ve kendi
gruplanni
degerlendirmeleri istenir.

276

1,00

5,00

3, 1087

1,02468

Ogrencilerden, egitim
sOreci icerlsinde yaptiklan
tom calismalann icinde
yer alacaqt dosyalar
tutmalan istenir.

276

1,00

5,00

3,5761

1,23495

Struf icerisinde
ogrencilerin cahsmatan
sergilenir.

276

3,00

5,00

4,4275

,68104

Struftaki sira, sandalye ve
diger esyalar, ogrencilerin
ogrenmelerini daha rahat
geryeklel?tirmeleri icln
ayarlarur.

276

3,00

5,00

4,5471

,50592

Srruftaki esyalar,
yapilacak etkinlige gore
hareket ettirilir.

276

3,00

5,00

4,3261

,71006

Simftaki oturma dizayniJ
ayarlarurken ogrencileri \
de gorOl?leri ahrur,
.

276

2,00

5,00

3,8080

,92012

i

;,
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S1n1f lcerisinde ogrenciler
bilgi alrs-verislnde
bulunmak lcin rahat
hareket edebilirler.

276

2,00

5,00

3,9601

,83244

S1n1flanm1zve okulumuz
gerekli teknolojilerin
(video.Tv, bilgisayar)
kullarurmna uygundur.

276

1,00

5,00

3,5072

1,29191

Srruflanrruz birden fazla
etkinligi yapabilecek
kadar geni§tir.

276

1,00

5,00

2,8804

1,40007

S1n1f mevcudu,
ogrencilerin calrsmalanna
rehberlik etmek lcin
uygundur.

276

1,00

5,00

3,4638

1,24263

Bakanllk tarafmdan
belirlenen konulara ve
programa uymak zorunda
olduqurnuz icln konulan
ve dersin hedeflerini
ogrencilerle belirlemek
rnurnkun gorunmuyor.

276

1,00

5,00

3,6268

1,08303

Farkh etkinlikleri strufta
uygulamak cok uzun
zaman ahyor.

276

2,00

5,00

3,6522

,95081

Her ders ic;in ogrencilerin
aktif olduklan etkinlikleri
yapmaya zaman yetmez.

276

2,00

5,00

3,7391

1,00040

Ders saatlerinin srrurh
olmasi bazi etkinliklerin
uygulanmasm1 engelliyor.

276

2,00

5,00

3,7609

,96901
I

Ogrenilecek konulann ve
etkinliklerin, secirnlnin
ogrencilere brrakrlmast
durumunda onlar lcin
gerekli bilgilerin tam
\
?larak verilmeyecegine ·.
marnyorurn.

276

1,00

5,00

3,3514

1,05643

Ogrencilerin ders drsmda,
birlikte c;ah§ma olanaklan
ok.

276

1,00

5,00

3,1087

1, 10328
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Veliler, ogrencilerin
cahsmalanyla
ilgilenmiyor.

276

1,00

5,00

3,0942

1,07458

Farkh etkinlikler
konusunda yeterli bilgiye
sahip olmadrqrrmz:
dusunuyorurn,

276

1,00

4,00

2, 1123

,94488

Farkh etkinlikler ile ilgili
bilgi edinilebilecek
kaynaklara sahip degiliz.

276

1,00

4,00

2,0688

,96802

Farkh etkinliklerle
lslenebitecek bir ders icin
nasrl degerlendirme
yapilacaq:
bilinmemektedir.

276

1,00

4,00

2,0906

,89592

Ogrenciler degi~ik
etkinliklere katrlmak
istemiyorlar.

276

1,00

4,00

1,9348

,77419

Farkh etkinlikler iceren bir
dersi planlamak uzun
zaman ahyor.

276

1,00

5,00

2,8841

1,22146

Srruflann kalabahk
olmasrndan dolayi bazi
etkinlikler yaprlarnryor.

276

1,00

5,00

3,0580

1,29485

Bazt etkinlikleri yaparken
simftaki ses seviyesinin
yuksek olmasi okul
yoneticilerini rahatsiz
ediyor.

276

1,00

5,00

2,2645

1, 15631

Okul yoneticllerl yenilik
taraftan degil, degi~ik
etkinlikler yap1ld191 zaman
tepki gosteriyorlar.

276

1,00

5,00

1,8986

1,06029

Tum ogretmenler farkh
etkinlikler uygulamad191 (
surece, tek kisinin farkh
etkinlikler uygulamasrn,
bir anlarm olduquna
inanmryorum.

276

1,00

5,00

2,2428

1, 10985

158

Ogrencileri var olan
smavlara hazirlayabilmek
icin farkh degerlendirme
yontemleri degil, coktan
secrneli testier
uyqulanrnaktadrr.

276

1,00

5,00

2,5543

1, 10566

Ogrencileri bir y1I
boyunca farkh yonternler
kullanarak
degerlendirmenin zaman
alan, yorucu bir islern
olduqunu dusunuyorurn,

276

1,00

5,00

2,5145

1, 15198

Okulumuzda bir fen
laboratuan bulunmuyor.

276

1,0

5,00

3,746

1,2214

Siruftarm fiziki durumu
bazi etkinlikleri yapmaya
uygun degil.

276

1,00

5,00

3,6159

1,21997

Ekonomik
yetersizliklerden dolayt
okulda bilgisayar, dergi,
kitap gibi kaynaklardan

276

1,00

5,00

2,4130

1,24596

Okulda teknolojiden
(video, slayt izletme,
kaset dinletme, bilgisayar
vs.) yararlanma
olanaqmuz yok.

276

1,00

5,00

2,3080

1, 19213

Olanaksrzhklardan dolayt
alan gezileri
duzenlenerniyor.

276

1,00

5,00

2,7319

1,27088

Ogrenciler farkh bilgi
kaynaklanna
ulasarruyorlar,

276

1,00

5,00

2,8587

1, 18089

<;evrede ogrencilerin
gitmelerini
isteyebileceqimiz
kutuphaneler yeterli deijil.

276

1,00

5,00

3,5362

1,32478 '

yararlarularruyor.
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Tablo 4.1.'de Ek 2'deki ankette de qorulebilecek

olan, likert olgegine

uygun olarak duzenlenrnis seceneklere alrnan degerler, her maddenin en az,
en

90k

ve

ortalamalar

ortalama

degeri

olarak

a§agrdaki degerlere

gosterilmi§tir.

gore yorumlandrq:

Yukandaki

tablodaki

zaman Yaprlandrrmacr

Egitim Yaklasrrru'na uygun olarak §LI sonuclar ortaya crkrnaktadrr:

X = 1,00 - 1,179 Hi9 kattlnuyorurn I Hicbir zaman
X= 1,80 - 2,59

Kattlrmyorum I Nadiren .

X= 2,60 - 3,39

Kararsrzim I Ara srra

-

X= 3,40 - 4, 19

Katihyorurn I Siklikla

X= 4,20 - 5,00

Tamamen katrhyorurn I Her zaman

Tablo 4.2. Yaprlandrrrnacr

Egitim Yaklasirm

Olarak Kullanrlan Anket Maddelerinin Ortalamalanna

Uygulamalanna

Uygun

Gore Stralarusi

X
Her ogrencinin srruf lcerisinde kendini esit hissetmesi
saglanmaya cahsrhr,

4,7210

Srnrf icerisinde ogrencilerle karsilrkh (iki yonlu),
sayg1ya dayall iletisirn saqlanmaya cahsihr.

4,6630

Srruftaki sira, sandalye ve diger esyalar, ogrencilerin
ogrenmelerini daha rahat gerc;ekle§tirmeleri lcin
ayarlanrr.

4,5471

Cgrencilerin okulda ogrendikleri ile okul drsmdaki
yasamlan arasrnda baglantr kurmalan saglanrr.

4,4565

Cgrencilerin daha onc~ki. b. ilgileri ile yeni ogrenilenler
arasrnda baqlantilar ku ' alan saglanrr.

4,4384

/

Srnrf icinde alrnan kararlar hem ogrenciler, hem de
ogretmenler acismdan demokratiktir.

4,4312

\
/
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S1n1f icerisinde ogrencilerin calisrnalan sergilenir.

-

4,4275

Ogrencilerin konu ile ilgili onceden var olan bilgileri
belirlenir.

4,4167

Srruftakt esyalar, yapilacak etkinlige gore hareket
ettirilir.

4,3261

Ogrencilerin, normal ses tonu ile konusrnalan
ogretmenlerinin veya diger arkadaslanrun dikkatini
cekmek icin yeterlidir.

4,2826

Ogrenciler arasinda etkili bir tletisim olduqunu
dusunururn.

4,2826

Ogrencilerin bireysel veya grup halinde yaptiklan
arastrrma ve projeler degerlendirilir.

4,2609

Ogrencilerin ilgisini c;:ekecek ders materyalleri
kullaruhr.

4, 1630

Ogrencilere, arastrrmaya ve yeni bilgiler
yaprlandrrmaya tesvik eden acik uclu sorular sorulur.

4,1486

Sirufta, srruf yonetirni ile ilgili bir sorun yasarursa
ogrenciler bu sorunun cozurnune katrlrnaya tesvik
edilir.

4,0833

Ogrencilerin, iletlslm, deney ve qozlern yapma, tahmin
etme ve srmflandrrma gibi becerilerini degerlendirmek
lcln gozlem yapihr.

4,0725

Ogrencilerin, olusturulan gruplarda bilgi ahsverlsi
yaparak, gOven ve i§ birligi icerisinde calismalan
saglamr.

4,0362

Ogrencilerin, bilgiye ulasma yollanru ogrenmeleri ic;:in
onlara rehberlik edilir. ( ornegin; internet adresleri,
kitap ve dergi isimleri onerrne).

4,0145

S1n1f lcerisinde her ogrencinin farkll bir sekilde
ogrenebilecegi dusunulerek farkll etkinlikler dOzenlenir
ve uygulamr.

3,9855

Normal ses tonuy~. konusmak ogrencilerin dikkatini
cekrnek icln yeterlrdir.

3,9819

ti

/
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Srmf i9i dOzenin saqlanmasmda ve kurallarrn
belirlenmesinde ogrencilerin kararlar almalanna izin
verilir.

3,9783

Srruf icerisinde ogrenciler bilgi ahs-verisinde
bulunmak icin rahat hareket edebilirler.

3,9601

Ogrencilerin nasil ogrendikleri hakkrnda bilgi toplarur.

3,9493

Ogrencilerin yaptiklan proje cahsrnalanru, srruftaki
diger arkadaslanna sunrnalartru saglayacak bilgi akrst
ger9ekle§tirilir.

3,9058

Ogrencilerin belirli projeler Ozerinde calismalan
saglarnr.

3,8478

Degi§ik bakrs acrlanru ortaya crkararak, ogrencilerin
farkh acuardan dusunmeleri ve tartrsrnalan saqlarur,

3,8370

Siruftaki oturma dizayrn ayarlarnrken ogrencilerin de
gorO§leriahrur.

3,8080

Ders saatlerinin srrurh olmasi bazt etkinliklerin
uyqulanmasrru engelliyor.

3,7609

Okulumuzda bir fen laboratuan bulunmuyor.

3,746

Her ders icln ogrencilerin aktif olduklan etkinlikleri
yapmaya zaman yetmez.

3,7391

Farkh etkinlikleri simfta uygulamak 90k uzun zaman
ahyor.

3,6522

Bakanhk tarafrndan belirlenen konulara ve programa
uymak zorunda olduqurnuz icln konulan ve dersin
hedeflerini ogrencilerle belirlemek rnurnkun
gorOnmOyor.

3,6268

Srrnflann fiziki dururnu-oazt etkinlikleri yapmaya
uygun deg ii.
',~'

3,6159

Ogrencilerden, eQitin\:~ureci icerislnde yaptrktan tum
cahsrnalann iclnde yer alacaq: dosyalar tutrnalan
istenir.

3,5761

<;evrede ogrencilerin gitmelerini isteyebilecegirniz
kOtophaneler yeterli degil.

3,5362
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Struflanrruz ve okulumuz gerekli teknolojilerin (video,
TV, bilgisayar) kuliamrruna uygundur.

3,5072

S1n1f mevcudu, ogrencilerin cahsrnalanna rehberlik
etmek i9in uygundur.

3,4638

Ogrencilerin yaptrklan cahsmalann sonuclarma nastl
ulastrklanru, hangi yollarla dusunduklenn! ogrenmek
icin onlarla gorO~meler yaprhr.

3,4130

Ogrencilerin ve velilerin okul etkinliklerinden haberdar
olmalan i9in velilere durum bildirimi (mektup, toplantr,
vs.) yaprhr,

3,3804

Ogrenilecek konulann ve etkinliklerin, secirninin
ogrencilere brrakrlmasi durumunda onlar icln gerekli
bilgilerin tam olarak verilrneyeceqlns inarnyorurn.

3,3514

Ogrencilerden grup arkadaslanru ve kendi gruplanni
degerlendirmeleri istenir.

3, 1087

Ogrencilerin ders drsrnda birlikte cahsrna olanaklan
yok.

3, 1087

Veliler, ogrencilerin cahsmalanyla ilgilenmiyor.

3,0942

Ogrencilerin derse karst tutumlan, tutum olcekleri
kuflaru larak degerlendirilir.

3,0870

Srmflann kalabahk olrnasrndan dolayt bazi etkinlikler
yap I lam ryor,

3,0580
I,

Ogrencilerin, birders icerisinde yaprlacak etkinlikleri
belirlemelerine izin verilir.

3,0326

/

Ogrencilerden kendilerini degerlendirmeleri istenerek,
degerlendirme lslemine
ogrenciler dahil edilir.
,

3,0290

Farkh etkinlikler i~~ren bir dersi planlamak uzun
zaman allyor.

2,8841

Ogrencilerin, ogreniLecek konulan belirlemelerine
olanak saglanir.

2,8804

Srruflanrruz birden fazla etkinligi yapabilecek kadar
geni~tir.

2,8804

Ogrenciler farkh bilgi kaynaklanna ulasarmyorlar,

2,8587

<,

I
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Ders ak1~1 i9erisinde konu ogrenciler tarafmdan farkh
bir yone 9evrildiginde ders, o yonde lslenrneye devam
edilir.

2,8297

Ogrencilerin, dersin hedeflerini belirlemelerine olanak
saglarnr.

2,7971

Olanaksrzlrklardan delay, alan gezileri
dOzenlenemiyor.

2,7319

Ogrencileri var olan srnavlara hazrrlayabilmek icin
farklr degerlendirme yonternleri degil, coktan secrneli
testier uygulanmaktadrr.

2,5543

Ogrencileri bir yrl boyunca farklr yonternler kullanarak
deqertendirrnenln zaman alan, yorucu bir islem
olduqunu dusunuyorum,

2,5145

Ekonomik yetersizliklerden delay, okulda bilgisayar,
dergi, kitap gibi kaynaklardan yararlarnlamryor.

2,4130

Okulda teknolojiden (video, slayt izletme, kaset
dinletme, bilgisayar vs.) yararlanma olanaqrrmz yok.

2,3080

Bazi etkinlikleri yaparken srnrftaki ses seviyesinin
yOksek olmasi okul yoneticiterini rahatsiz ediyor.

2,2645

Tom ogretmenler farklr etkinlikler uygulamad191
sOrece, tek klsinin farklr etkinlikler uygulamasrrnn bir
anlam, olduquna inanmryorum.

2,2428

Ogrencilerden konu ile ilgili akrllarrndan ge9enleri ve
duygularrrn gosterebilecek gOnlOkler tutmalarr istenir.

2, 1993

Farklr etkinlikler konusunda yeterli bilgiye sahip
olmadrqrrruz: dusunuyorurn.

2, 1123

Farkh etkinliklerle islenebllecek birders icin nasrl
degerlendirme yaptlacaq: bilinmemektedir.

2,0906

Farklr etkinlikler ile ilg,jbilgi edinilebilecek kaynaklara
sahip degiliz.
~;;

2,0688

Ogrenciler degi§ik etkinliklere katrlmak istemiyorlar.

1,9348

Okul yoneticileri yenilik taraftarr degil, degi§ik
etkinlikler yap1ld191 zaman tepki gosteriyorlar.

1,8986
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Tabla 4.2.'de Yaprlandrrmaci Egitim Yaklasrrru Uygulamalan'na uygun
olarak kullarulan anket maddelerinin ortalamalarma ait olan anket ifadeleri ile
·· iii

olarak elde edilen

ortalama

sonuclan

bOyOkten kOc;Oge dogru

sua\anm1~t1r.

MOdOr, rnudur muavini, srruf ve brans ogretmenleri, "Her ogrencinin
sirnf icerisinde kendini esit hissetmesi saqlanrnaya cahsthr." ( X = 4,7210 );
"Srruf ic;erisinde ogrencilerle karsrlrk]: (iki yonlu), sayqrya dayah iletisim
saglanmaya cahsrhr." ( X = 4,6630 ); "Sm1ftakisira, sandalye ve diger esyalar,
ogrencilerin ogrenmelerini daha rahat gerc;ekle§tirmeleri ic;in ayarlamr." ( X =
4,5471 ); "Ogrencilerin okulda ogrendikleri ile okul dismdakl yasarnlan
arasmda baglant1 kurmalan saglamr." ( X

=

4,4565 ); "Ogrencilerin daha

oncekl bilgileri ile yeni ogrenilenler arasmda baglant,lar kurmalan saglamr."
( X = 4,4384 ); "Srruf iclnde alman kararlar hem ogrenciler, hem de
ogretmenler acismdan demokratiktir." ( X

=

4,4312 ); "Srruf icertsinde

= 4,4275 ); "Ogrencilerin konu ile ilgili
var olan bilgileri belirlenir." ( X = 4,4167 ); "Srruftaki esyalar,
etkinliqe gore hareket ettirilir." ( X = 4,3261 ); "Ogrencilerin, normal

ogrencilerin cahsmalan sergilenir." (X
onceden
yapuacak

ses tonu ile konusrnalan ogretmenlerinin veya diger arkadaslanrun dikkatini
cekrnek icin yeterlidir." (X

=

4,2826 ); "Ogrenciler arasmda etkili bir iletisirn

olduqunu dusunururn." ( X = 4,2826 ); "Ogrencilerin bireysel veya grup halinde
yaptiklan arastrrma ve projeler degerlendirilir." (X

=

4,2609 ) ifadelerine

"Tamamen katrhyorurn I Her zaman" srmrlan lcerislnde kanlrnaktadntar.
MOdOr, mudOr muavini, sirnf ve brans ogretmenleri, "Ogrencilerin ilgisini
cekecek ders materyalleri kullaruhr." ( X = 4, 1630 ); "Ogrencilere, arastrrmaya
ve yeni bilgiler yapilandrrrnaya tesvlk eden acrk uclu sorular sorulur." ( X =
4, 1486 ); " Srrufta, s~1f yonetlrni ile ilgili bir sorun yasarursa ogrenciler bu
sorunun cozurnune lyitilmaya tesvik edilir." ( X = 4,0833 ) ; " Ogrencilerin,
lletisim, deney ve'1 gozlem yapma, tahmin etme ve srruflandrrrna gibi
becerilerini degerlendirmek icin gozlem yaprhr." ( X = 4,0725 ); "Ogrencilerin,
olusturulan gruplarda bilgi ahsverisl yaparak, gOven ve i§ birligi icerislnde
cahsmalan saglamr." ( X = 4,0362 ); "Ogrencilerin, bilgiye ulasma yollanm
ogrenmeleri icin onlara rehberlik edilir. ( ornegin; internet adresleri, kitap ve
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= 4,0145 );

dergi isimleri onerme)." ( X

" Srruf icerislnde her ogrencinin farkh

bir sekilde ogrenebilecegi dusunulerek farkh etkinlikler duzenlenir ve
uygularnr." ( X

=

3,9855 ); " Normal ses tonuyla konusrnak ogrencilerin

dikkatini cekrnek icin yeterlidir." ( X

=

3,9819 ); " Srruf ici duzenin

saglanmasmda ve kurallann belirlenmesinde ogrencilerin kararlar almalanna
izin verilir." ( X

=

3,9783 ); " Sm1f lcerislnde ogrenciler bilgi alrs-verisinde

bulunmak icln rahat hareket edebilirler." ( X

=

3,9601 ); "Ogrencilerin nasil

ogrendikleri hakkmda bilgi toplarur." ( X = 3,9493 ); " Ogrencilerin yaptrklan
proje calrsrnalanru, srruftaki diger arkadaslanna sunrnalanru saqlayacak bilgi
akrs: ger9ekle§tirilir." ( X
cahsrnalan saqlarur." ( X

=

3,9058 ); " Ogrencilerin belirli projeler uzerinde

= 3,8478 ); " Degi§ik bakrs acrlanru ortaya crkararak,

ogrencilerin farkh acilardan dusunrneleri ve tartrsmalan saglarnr."

( X =

3,8370 ); " Srrnftaki oturma dizayrn ayarlarnrken ogrencilerin de gorO§leri
ahrur." ( X

=

3,8080 ); " Ders saatlerinin srrurh olmas: bazi etkinliklerin

uyqulanmasiru engelliyor." ( X = 3,7609 ); " Okulumuzda bir fen laboratuan
bulunmuyor." ( X = 3,746 ); " Her ders icln ogrencilerin aktif olduklan
etkinlikleri yapmaya zaman yetmez." ( X = 3,7391 ); " Farkh etkinlikleri srrufta
uygulamak 90k uzun zaman ahyor." ( X = 3,6522 ); " Bakanhk tarafmdan
belirlenen konulara ve programa uymak zorunda olduqurnuz icln konulan

=
3,6268 ); "Sm1flarm fiziki durumu bazi etkinlikleri yapmaya uygun degil." ( X =

ve dersin hedeflerini ogrencilerle belirlemek rnurnkun gorunmuyor."

(X

3,6159 ); " Ogrencilerden, egitim sureci icerisinde yaptiklan tum calrsmalarm
iclnde yer alacaq: dosyalar tutmalan istenir." ( X = 3,5761 ); " Cevrede
ogrencilerin gitmelerini lsteyebilecegtmlz kutuphaneler yeterli degil." ( X =
3,5362 ); " Smrflanmrz ve okulumuz gerekli teknolojilerin (video, TV,
bilgisayar) kullarnmma uygundur." ( X = 3,5072 ); " Simf mevcudu,
I

ogrencilerin cahsmalanna 'rehberlik etmek i9in uygundur." ( X = 3,4638 ); "
Ogrencilerin yaptiklan ~al1§malann sonuclanna nasu ulastrklanm, hangi
yollarla dusunduklerini 1 ogrenmek lcln onlarla gorO§meler yaprlir." ( X =
3,4130) ifadelerine" Katrhyorurn I Srkhkla" sirurlan icerisinde katilrnaktadrr.

MOdOr, rnudur muavini, srruf ve brans ogretmenleri, "Ogrencilerin ve
velilerin okul etkinliklerinden haberdar olmalan icin velilere durum. bildirimi
(mektup, toplantr, vs.) yapihr." ( X

=

3,3804 ) ; "Ogrenilecek konularm ve
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etkinliklerin, seciminin ogrencilere brraktlrnasi durumunda onlar lcln gerekli
bilgilerin tam olarak verilrneyeceqine inanryorum."

(

X

= 3,3514 );

"Ogrencilerden grup arkadaslanru ve kendi gruplarm1 degerlendirmeleri
istenir." ( X = 3, 1087 ); "Ogrencilerin ders drsrnda birlikte cahsrna olanaklan
yok." ( X

=

3, 1087 ); "Veliler, ogrencilerin causmalanyla ilgilenmiyor." ( X

=

3,0942 ); "Ogrencilerin derse karst tutumlan, · tutum olceklen kullarularak
degerlendirilir." ( X = 3,0870 ); "Srruflann kalaballk olmasmdan dolayi bazi
etkinlikler yapilarmyor." ( X

=

3,0580 ); "Ogrencilerin, bir ders icerisinde

yapilacak etkinlikleri belirlemelerine izin verilir." ( X = 3,0326 ); "Ogrencilerden
kendilerini degerlendirmeleri istenerek, degerlendirme lslernine ogrenciler

= 3,0290 ); " Farkll etkinlikler iceren bir dersi planlamak uzun
zaman allyor." (X = 2,8841); "Ogrencilerin, ogrenilecek konulan
belirlemelerine olanak saglanir." ( X = 2,8804 ); "Siruflanrmz birden fazla
dahil edilir." ( X

etkinligi yapabilecek kadar geni~tir." ( X = 2,8804 ); "Ogrenciler farkll bilgi
kaynaklanna ulasarruyortar." ( X = 2,8587 ); " Ders akrs: icensinde konu
ogrenciler tarafmdan farkh bir yone 9evrildiginde ders, o yonde lslenrneye
devam edilir." ( X = 2,8297 ); " Ogrencilerin, dersin hedeflerini belirlemelerine
olanak saglanir." ( X
duzenlenemlyor." ( X

= 2,7971
= 2,7319 )

); "Olanakeizhklardan

dolayi alan gezileri

ifadelerine "Kararsrzrrn I Ara sira" sirurlan

lcerismde katrlrnaktadrr.

Mudur, rnudur muavini, siruf ve brans ogretmenleri, "Ogrencileri var
olan smavlara hazrrtayaournek icln farkh degerlendirme yonternleri degil,
coktan secrnef testier uygulanmaktadir."
( X = 2,5543 ); " Ogrencileri bir y1I
/
boyunca farkh yonternler kullanarak degerlendirmenin zaman alan, yorucu bir
islem olduqunu dO§OnOiyor{m."( X = 2,5145 ); "Ekonomik yetersizliklerden
.A

.

dolayt okulda bilgisayarf
'dergi, kitap gibi kaynaklardan yararlarularmyor." ( X =
,;.
I

2,4130 ); "Okulda teknolojiden (video, slayt izletme, kaset dinletme, bilgisayar
vs.) yararlanma olanaqrrruz yok." ( X = 2,3080 ); "Bazt etkinlikleri yaparken
srruftaki ses seviyesinin yuksek olmasi okul yoneticilerini rahatsiz ediyor." ( X
= 2,2645 ); " Tum ogretmenler farkh etkinlikler uygulamad191 surece, tek
kislnin farkh etkinlikler uygulamasmm bir anlarm olduquna inanrmyorurn." ( X =
2,2428 ); "Ogrencilerden konu ile ilgili akrllanndan ge9enleri ve duyqularrru
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~ stereb\\ece\<. gun\u\<.\er tutma\an

,sten,r." \ X

=

"r ar\<.\\

2,~ 993 )",

konusunda yeterli bilgiye sahip olmadiqtrmzr du!}unuyorum."
"Farkh etkinliklerle islenebilecek
bilinmemektedir."

( X

= 2,0906

katrlmak istemiyorlar." ( X
degi~ik etkinlikler

=

yap1ld191

=

bir ders icin nasrl degerlendirme

2, 1123 );

yaptlacaqi

); "Farkh etkinlikler ile ilgili bilgi edinilebilecek

sahip degiliz." ( X = 2,0688 ); "Ogrenciler

kaynaklara

( X

et\<.,n\\\c.\er

degi~ik etkinliklere

1,9348 ); "Okul yoneticileri yenilik taraftan degil,
zaman

tepki

gosteriyorlar."

( X =

1,8986

)

ifadelerine "Katrlrruyorurn I Nadiren" srrurlan lcerisinde katrlmaktadtr.

Her maddedeki sayrlan belirleyen yuzdelerin de dahil

oldugu

tablolar a1ag1dadetayh olarak verilmlstlr.

Tablo 4.3. Anket sorusu 1 'in Analizleri:

N

%

Hicbir zaman

35

12,7

Nadiren

132

47,8

S1kltkla

72

26,1

Her zaman

37

13,4

Toplam

276

100,0

"Ogrencilerin, dersin hedeflerini belirlemelerine olanak saglamr."
maddesini, maddeyi yamtlayanlarm

% 12,7'si hicbir zaman, % 47,8'i nadiren,

% 26, 1 'i sikhkla, % 13,4'0 her zaman seklinde yarutlarrustrr.

····---

Yaprlandrrmaci
belirlemelidir.

Eide edilen verilere

dersin hedeflerini
yaprlabilir.

Egitim Yaklasirru'na gore dersin hedeflerini ogrenciler

belirlerken

Bu sonuc

gore ankete

ogrencileri

Yaprlandrrmact

baglant11t olarak olumsuz bir sonuctur.

katrlanlann

c;ogunlugunun

bu sOrece dahil etrnedlq] yorumu
Egitim

Yaklasirru

Uygulamalan

ile

168
Tabla 4.4. Anket sorusu 2'nin Analizleri:
N

%

Hicbir zaman

43

15,6

Nadiren

66

23,9

Ara sira

80

29,0

S1kllkla

55

19,9

Her zaman

32

11,6

Tap lam

276

100,0

"Ogrencilerin,

ogrenilecek

konulan

saglamr." maddesini, maddeyi yarntlayanlann

belirlemelerine

olanak

% 15,6's1 hicbir zaman, %

23,9'u nadiren, %29,0'u ara sira, % 19,9'u sikhkla, % 11,6's1 her zaman
seklinde yarutlamrstrr,

Yaprlandrrmact
belirlemelidir.

Egitim Yaklasrrm'na gore dersin konulanru ogrenciler

Bu nedenle

Yaprlandrrrnaci

ankete

Egitim Yaklasrrm

kattlanlann

9agunlugunun

Uygulamalan'na

yarntlad191 soylenebilir.

Tabla 4.5. Anket sorusu 3'un Analizleri:

N

%

Hicbir zaman

24

8,7

Nadiren

43

15,6

Ara srra

125

45,3

S1kllkla

68

24,6

Her zaman

16

5,8

Toplam

276

100,0

yonelik

bu maddeyi

olarak alumsuz
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"Ogrencilerin,

bir

ders

ic;erisinde

yap1lacak

etkinlikleri

belirlemelerine izin verilir.'' maddesini, maddeyi yarntlayanlann % 15,6's1
hicbir zaman, % 23,9'u nadiren, %29,0'u ara sira, % 19,9'u sikhkla, % 11,6's1
her zaman seklinde yarutlarrusnr.

Yaptlandrrmaci

Egitim

Yaklastrru'na

gore

dersin

etkinliklerini

ogrenciler belirlemektedir. Ankete kattlanlarm 9ogunlugunun bu maddeyi
Yaprlandtrmaci Egitim Yaklasirru Uygulamalan'na yonelik olarak olumsuz
yarntlad191 yorumu yaprlabillr.

Tablo 4.6. Anket sorusu 4'0n Analizleri:

N

%

Hlcblr zaman

26

9,4

Nadiren

67

24,3

Ara stra

111

40,2

Sikhkta

72

26,1

Toplam

276

100,0

"Ders ak111 ic;erisinde konu ogrenciler tarafmdan farkh bir yone
c;evrildigindeders, o yonde i1lenmeye devam edilir." maddesini, maddeyi
yarntlayanlann % 9,4'0 hicbir zaman, % 24,3'0 nadiren, %40,2'si ara sira, %
26, 1 'i de srklikla seklinde yarutlarmstrr.

Ozden'e (2005) gore egitim program, tOmdengelim yoluyla ve temel
kavramlara ag1rllk verilerek islenir, ogrenci sorunlanna gore program
yonlendirilir. Maddeyi yarntlayanlarm bir9ogu bu maddeyi, ders akrs: icertsinde
boyle bir durumun
yarutlarmslardrr.
Uygulamalan'na
soylenebilir,

Bu

her zaman ge9erli olrnadrqrru belirtecek sekilde
durumun,

yonelik

olarak

Yaprlandrrmaci
olumsuz

bir

Egitim

uygulama

Yaklasrrru

bicirni olduqu
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Tablo 4. 7. Anket sorusu 5'in Analizleri:
N

%

Srkhkla

161

58,3

Her zaman

115

41,7

Toplam

276

100,0

"Cgrencilerin konu ile ilgili onceden var olan bilgileri belirlenir."
maddesini, maddeyi yanrtlayanlann % 58,3'0 siklrkla, % 41,7'si her zaman
seklinde yamtlarmsnr.

Yaprlandrrmact

Egitim Yaklasrrm Uygulamalan'na gore ogrencinin

onceden sahip oldugu bilgiler ogrenmeyi kolaylastmp zorlastrraoilir, Bu
nedenle ogrenme sureci icerisinde ogrencilerin konu ile ilgili onceden var olan
bilgileri belirlenmeli, dersin akrs: buna uygun olarak sekillendirilip ders plarn
buna gore yaprlmahdrr.

Eide edilen verilere gore ankete katilanlann

9ogunlugu bu maddeyi goz onunde bulundurrnaktadir.

Tablo 4.8. Anket sorusu 6'nm Analizleri:

N

%

S1kllkla

155

56,2

Her zaman

121

43,8

Toplam

276

100,0

"Cgrencilerin daha onceki bilgileri ile yeni ogrenilenler arasmda
baglantllar kurmalan saglamr." maddesini, maddeyi yanrtlayanlann %
56,2'si sikhkla, % 43,8'i her zaman seklinde yarutlarrustrr,

Yaprlandrrrnact Egitim Yaklasirm Uygulamalan'na gore ogrenme, insan
zihninde eski ve yeni bilgilerin yaprlandmlrnast sonucu olusur, Yeni bilgilerin
onceden ogrenilen bilgilerle ili~kilendirilerek kahci olrnast saqlarur. Bu nedenle
maddeyi yanrtlayanlann bircoqunun bu maddeyi Yaprlandrrmact Egitim
Yaklasirru Uygulamalarr'na yonelik olarak olumlu yanrtlad1g1 soylenebilir.

1/ l

Tabla 4.9. Anket sorusu ?'nin Analizleri:
N

%

Sikhkla

150

54,3

Her zaman

126

45,7

Toplarn

276

100,0

"Cgrencilerin okulda ogrendikleri ile okul dismdakl ya,amlar1
arasmda baglant1 kurmalan saglamr." maddesini, maddeyi yarutlayanlarm
% 54,3'0 sikhkla, % 45,?'si her zaman seklinde yarutlarrustrr,

Yapuandtrmaci
ve

akulla

Egitim Yaklasuru Uygulamalan'na

srrnrlandmlrnayarak

okul

drsma

da

gore ogrenme, sirnf

tasmabilir.

Bu

nedenle

ogrencilerin okulda ogrendikleri ile okul drsmdaki yasarnlan arasmda baglant1
kurmalan sagland1g1 zaman ogrenme sureci saha verimli olacaktir. Ankete
katilanlann

gagunlugu

Uygulamalan'na

yonelik

bu

maddeyi

olarak

Yaprlandtrmaci

alumlu

yarutlayarak

Egitim
ogrenme

Yaklasrrru
sureclni

ogrencilerin okul drsrndaki yasarnlanru da kapsayacak sekilde dOzenledikleri
ve bunun icin gerekli ortarm saqladrklan yarumu yapilabilir.

Tabla 4.10. Anket sorusu B'in Analizleri:

N

%

Ara sira

56

20,3

Sikhkla

123

44,6

Her zaman

97

35,1

Toplarn

276

100,0

"Qgrencilere, arastrrmaya ve yeni bilgiler yap1land1rmaya tesvlk
eden acrk

uclu

sorular sorulur." maddesini,

maddeyi

yarutlayanlann

%20,3'0 ara sira, % 44,6's1 stkhkla, % 35, 1 'i her zaman seklinde yarntlarrusnr.
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Ozden'e (2005) gore, Yaprlandrrrnact Egitim Yaklasirm'run temel ald1g1
ilkelerden bazrlan ogrenenleri konuya ilgi uyandrran problemlere yoneltrne ve
ogrenenlerin

bakrs acrlanru ortaya cikanp ve bu gorO§lere deger vermedir.

Ogrencilere, arastirrnaya ve yeni bilgiler yaprlandtrmaya tesvik eden acrk uclu
sorular sorularak bu saglanabilir.

Eide edilen verilere gore ankete katrlanlarm

9ogunlugunun bu maddeyi Yaprlandrrmact

Egitim Yaklasirru Uygulamalan'na

yonellk olarak olumlu yanitlad1g1, ogrencileri arastrrrnaya tesvik edici bir tutum
lcerisinde olduqu soylenebilir.

¥

Table 4.11. Anket sorusu 9'un Analizleri:

N

%

Ara s1ra

63

22,8

Sikhkla

140

50,7

Her zaman

73

26,4

Top lam

276

100,0

"Ogrencilerin, olusturulan gruplarda bilgi ah§veri§i yaparak, guven
ve

i§

birligi

yarutlayanlann

icerlslnde

~ah§malari saglamr."

%22,S'i ara sira, % 50,?'si

sikhkla,

maddesini,
% 26,4'0

maddeyi
her zaman

seklinde yarutlarmstrr.

Yaprlandrrmaci
ogrenciler genellikle

Egitim Yaklasrrru'na uygun olarak ogrenme ortammda
gruplar halinde cahsrrlar, Bu tor calrsrnalar ogrenciler

arasrnda i§birligi, i§ bolurnu, paylasrna, yardrmlasrna

gibi olumlu davrarus

ozelliklerinin kazarulrnasmda onemli yer tutar. Bu nedenle ogrenme ortarrunda
bu tor calrsmalara

yer verilmelidir.

maddeyi Yaprlandtrmact

Ankete

Egitim Yaklasrrm

olumlu yanitlad1g1 soylenebilir,

katrlanlann

9ogunlugunun

Uygulamalan'na

yonelik

bu

olarak
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N

%

Ara sira

107

38,8

Siklikla

104

37,7

Her zaman

65

23,6

Top lam

276

100,0

"Ogrencilerin belirli
maddesini,

projeler

maddeyi yarntlayanlarm

uzerlnde

~ah1malar1 saglamr."

%38,B'i ara srra, % 37,?'si siklrkla, %

23,6's1 her zaman seklinde yarutlarrustrr.

Yaprlandrrmaci
desteklenerek

Egitim Yaklasrrm'na

gore ogrencilerin

dogal rnerakt

egitim program, ogrenen gorO§lerine gore degi§tirilmelidir.

Bu

nedenle ogrencilerin belirli projeler Ozerinde degil de merak ettikleri herhangi
bir konuda calrsrna yapmalan
ogrencilerini
sergilese

projeler

saglanmalld1r. Ankete katilanlarm

Ozerinde cahsrnaya

de ogrencilere

tesvik

konu strurlamast

ederek

getirmemeleri

9ogunlugu

olumlu

bir tavir

gerektigi

yorumu

yaprlabilir.

Tabla 4.13. Anket sorusu 11 'in Analizleri:

N

%

Ara srra

93

33,7

Siklrkla

116

42,0

Her zaman

67

24,3

Toplam

276

100,0

"Ogrencilerin
arkadaslanna

yapt1klar1

sunmalarrm

proje

saglayacak

maddesini, maddeyi yarntlayanlann

~ah1malarm1, srruftakl
bilgi

ak111

diger

ger~ekle!}tirilir."

%33,?'si ara sira, % 42,0'si siklrkla, %

24,3'0 her zaman seklinde yarutlarrustrr.
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Ogrencilerin yaptrklanru sergilemesi, kendilerine olan gOvenlerinin
artrnasrru saglamak yarunda aralarmda olusan bilgi ak1§1 Yaptlandrrmaci
Egitim Yaklasrrru'na uygun bir ders uyqularnasrdtr. Eide edilen verilere gore
ankete katrlanlann 9ogunlugunun bu maddeyi, · Yaprlandrrrnact Egitim
Yaklasrrru Uygulamalan'na yonelik olarak olumlu yarutladrq: soylenebilir.

Tablo 4.14. Anket sorusu 12'nin Analizleri:
N

%

Ara srra

67

24,3

S1kllkla

156

56,5

Her

53

19,2

zaman

276

100,0

Top lam

"Ogrencilerin

nasil

ogrendikleri

hakkmda

bilgi

toplamr."

maddesini, maddeyi yarntlayanlarm %24,3'0 ara sira, % 56,5'i sikhkla, %
19,2'si her zaman seklinde yarutlarrustrr.
Ogrenciler

arasmda

var

olan

bireysel

farkhhklar

ogrenmeyi

etkilemektedir. Bu nedenle her yonden ogrenciler hakkmda bilgi sahibi
olunrnahdir, Eide edilen verilere gore ankete katilanlarm 9ogunlugunun bu
maddeyi Yaprlandrrmact

Egitim Yaklasirm Uygulamalan'na yonelik olarak

olumlu yarntlad1g1, ogrencilerinin ogrenme ozelliklerine onem verip bu yonde
ugra§ verdikleri yorumu yaprlabilir.

/

1/)

Tabla 4.15. Anket sorusu 13'0n Analizleri:
N

%

Ara sira

67

24,3

Srklrkla

146

52,9

Her zaman

63

22,8

Toplam

276

100,0

"Sm1f lcerlslnde her ogrencinin farkh bir sekllde ogrenebilecegi
diifiinulerek

farkh etkinlikler diizenlenir ve uygulamr." maddesini,

maddeyi yanrtlayanlann %24,3'0 ara sira, % 52,9'u srkhkla, % 22,8'i her
zaman seklinde yarutlarrustrr.
Yaprlandtrmact Egitim Anlayrsr'na gore ders sirasmda dOzenlenecek
farkh etkinlikler ogrenmenin kahc1hgrn1 artrracaktrr. Bunun yanrnda farkh
ogretim yonternleri ve farkh teknikler, farkh ozelliklere sahip ogrencilerin
ogrenmesini

kolaylastmp

her

ogrencinin

ogrenme

sOrecine katrlrrmru

saqlayacaktrr, Buna gore ankete katrlanlann c;agunlugunun Yaprlandrrmact
Egitim Yaklasrrru Uygulamalan'na uygun olarak ders sirasmda farkh etkinlikler
dOzenleyip uygulad1g1,yorumu yaprlabilir.

Tabla 4.16. Anket sorusu 14'0n Analizleri:
N

%
-

13,8

Ara srra

38

Sikhkla

155

56,2

Her zaman

83

30,1

Toplam

276

100,0

-

"Ogrencilerin

ilgisini

~ekecek

ders

materyalleri

kullamhr."

maddesini, maddeyi yanrtlayanlann %13,8'i ara sira, % 56,2'si srkhkla, %
30, 1 'i her zaman seklinde yarutlarrusnr,
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Ders srrasrnda konuyla baglantrlr farklr arac gere<;ler kullanrlmasr
ogrenmeyi kolaylastrracaktrr. Eide edilen verilere gore ankete katilanlann
<;ogunlugu bu maddeyi Yaprlandrrmaci Egitim Yaklasrrm Uygulamalarr'na
yonelik

olarak

olumlu

yarutlarrustrr.

Buna

gore

ankete

katrlanlarrn

9ogunlugunun ders sirasmda, ogrencilerin ilgisini cekecek ders materyallerini
kulland191 scylenebilir.

Tabla 4.17. Anket sorusu 15'in Analizleri:

N

%

Nadiren

47

17,0

Ara srra

118

42,8

Srklrkla

70

25,4

Her zaman

41

14,9

Toplam

276

100,0

"Ogrencilerin ve velilerin okul etkinliklerinden haberdar olmalan
i~in velilere durum bildirimi (mektup, toplann, vs.) yapmr." maddesini,
maddeyi yanrtlayanlarm % 17,0'si nadiren, %42,8'i ara srra, % 25,4'0 stkhkla,
% 14,9'u her zaman seklinde yarutlarmstrr.

Yaprlandrrmacr Egitim Yaklasirruna gore veliler egitim surecine dahil
olrnah, ogrenci - veli - okul arasrnda surekli lletisim saqlanrnahdrr, Bu
nedenle surekli olarak bilgilendirme toplanttlan duzenlenmeli, velilerin egitim
surece aktif katrhrmru saqlayacak cahsmalar yaprlrnahdrr. Eide edilen verilere
gore mevcut duruma bakrlrrsa bu tarz uygulamalarrn ara srra yapilmakta
oldugu

soylenebilir.

Bu

durumun

Yaprlandrrmacr

Egitim

Yaklasrrm

Uygulamalarr'na yonelik olarak olumsuz bir durum oldugu yorumu yaprlabilir.
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Tablo 4.18. Anket sorusu 16'nm Analizleri:

N

%

Ara sira

93

33,7

Sikhkla

135

48,9

Her zaman

48

17,4

Top lam

276

100,0

"Degifik
acilardan

bak1f acrlanrn

ortaya crkararak,

di.ifi.inmeleri ve tartrsmalan

ogrencilerin farkh

saglamr." maddesini,

maddeyi

%33,7'si ara srra, % 48,9'u srklrkla, % 17,4'0 her zaman

yarntlayanlarm

seklinde yarutlamrstrr.

Yaprlandrrmaci
bakrs acrlan
gerekmektedir.
yorumlayarak
Ogrenme

de

Egitim Yaklasirm'na

ile bakrnasrm

saqlamak,

Bunun yanmda

gore ogrencilerin

onlann

ogrenenler

olaylara farkll

gorO§lerine deqer vermek

arastrnp

kesfederek,

yaratarak,

ve cevre ile etkilesim kurarak bireysel bilgilerini yaprlandmrlar.
etkin

dayanmaktadrr.

Bu

olarak
sonuca

rnaddeyi Yaprlandrrmact

elestirel
gore

dusunrne

ankete

Egitim Yaklasrrru

ve

kattlanlann

problem

cozrneye

9ogunlugunun

Uygulamalan'na

yonelik

bu

olarak

olumlu yarntlad191 soylenebilir.

Tablo 4.19. Anket sorusu 17'nin Analizleri:

N

%

Ara srra

64

23,2

S1kllkla

144

52,2

Her zaman

68

24,6

Toplam

276

100,0

"Ogrencilerin, bilgiye ulasma yollarm1 ogrenmeleri i~in onlara
rehberlik edilir. (ornegin; internet adresleri, kitap ve dergi isimleri
onerme)." maddesini, maddeyi yarntlayanlann

%23,2'si ara sira, % 52,2'si

sikhkla, % 24,6's1 her zaman seklinde yarutlarrustrr.

1/IS

Yapuandrrmacr Egitim Yaklasrrru'na gore bilgiye ulasrrken ogretmenin
rolO ogrenciye yal gosterici olrnaktrr. Buna gore ankete katrlanlann 9agunlugu
bu maddeyi Yaprlandrrrnac: Egrtim Yaklasrrm Uygulamalan'na yonelik olarak
alumlu yarutlarrusttr.

Tabla 4.20. Anket sorusu 18'in Analizleri:

N

%

Siklikla

93

33,7

Her zaman

183

66,3

Tap lam

276

100,0

"Srmf lcerlslnde ogrencilerle kar,1hkh (iki yonlii), sayg1ya dayah
lletlstm saglanmaya ~ah,1hr." maddesini, maddeyi yarntlayanlarm % 33,Tsi
sikhkla, % 66,3'0 her zaman seklinde yarutlarrustrr.

Ogrenme sOrecinde strut i9i iletislm gift yonlu ve

sayqrya dayall

olrnahdtr. Ogretmen-ogrenci arasinda karsihklr ve etkili bir iletislrnln olmast
demakratik, yaptlandrrmact bir srruf ortarnmm clusturulrnast i9in cok onernlidir.
Eide edilen verilere gore ankete katrlanlann 9agunlugu bu maddeyi
Yaprlandrrmact

Egitim Yaklasirru Uygulamalan'na yonelik olarak olurnlu

yan rtlarn1§t1 r.

Tabla 4.21. Anket sorusu 19'un Analizleri:
N

%

Ara stra

39

14, 1

Siklikla

120

43,5

Her zaman

117

42,4

Tap lam

276

100,0

"Ogrencilerin, normal ses tonu ile kcnusrnalan ogretmenlerinin
veya diger arkadaslannm dikkatini cekrnek lcln yeterlidir." maddesini,
maddeyi yarntlayanlann %14, 1 'i ara sira, % 43,5'i stkhkla, % 42,4'0 her
zaman seklinde yanrtlamrstrr.

_)

179

Yaprlandrrmact yaklasrmda olumlu srruf atmosferi yaratnmasi ogrenme
sOrecini de olumlu etkileyecektir.
ogrencilerin

Olumlu srruf atmosferinin

normal ses tonu ile iletisirnde bulunmalan

onemli yere sahiptir.

Ankete katrlanlann 9ogunlugu bu maddeyi Yaprlandurnact
Uygulamalan'na

yaratrlmasrnda

Egitim Yaklasrrru

yonellk olarak olumlu yarutlamrstrr.

Tabla 4.22. Anket sorusu 20'nin Analizleri:

N

%

Ara srra

84

30,4

Siklikla

113

40,9

Her zaman

79

28,6

Toplam

276

100,0

"Normal ses tonuyla konusmak ogrencilerin dikkatini cekrnek icln
yeterlidir." maddesini, maddeyi yarntlayanlann

%30,4'0 ara sira, % 40,9'u

sikhkla, % 28,6's1 her zaman seklinde yarutlamrsttr.

Ses tonu ogrenci
baskrya ve korkuya
basansiru

Ozerinde etkilidir. YOksek ses tonu, ogrencilerde

neden olacaqrndan,

olumsuz yonde etkileyebilir.

konuyu dikkate almamaya
arkadasca

yaklasuru,

hissetmelerini

enqelleyecektlr.

ogrenme

sOrecindeki

DO~Ok ses tonu ise, ogretmeni

neden olabilir. Ogretmenin

ogrencileri

bu maddeyi Yaprlandrrrnaci

ogrencinin

rahatlatrp

ve

normal ses tonu ile

kendilerini

baski

altmda

Bu nedenle ankete katrlanlann 9ogunlugunun

Egitim Yaklastrm Uygulamalan'na

olumlu yarntlad191 soylenebilir,

Tabla 4.23. Anket sorusu 21 'in Analizleri:

N

%

Srkhkla

157

56,9

Her zaman

119 ·

43,1

Toplam

276

100,0

yonelik olarak

/

I

180
"S1mf

acismdan

lclnde ahnan karartar hem ogrenciler, hem de ogretmenler

demokratiktir." maddesini, maddeyi yarutlayanlann

% 56,9'u

siklrkla, % 43, 1 'i her zaman seklinde yarutlarmstrr.

Yaptlandirrnact Egitim Yaklastmmda struf icensinde demokratik bir
ortam olmah, kararlar ahrurken ogrenci ile ogretmenler karar sOrecine aktif
olarak katumah ve kararlar ortak aimrnahdrr. Ankete kaulanlann c;ogunlugu bu
maddeyi Yaprlandrrmact

Egitim Yaklasrrm

Uygulamalan'na yonelik olarak

olumlu yanrtlamrstrr,

Tablo 4.24. Anket sorusu 22'nin Analizleri:

N

%

Ara srra

68

24,6

Srklrkla

146

52,9

Her zaman

62

22,5

Top lam

276

100,0

"Suuf i~i duzenln saglanmasmda ve kurallarm belirlenmesinde
ogrencilerin kararlar almalarma izin verilir." maddesini, maddeyi %24,6's1
ara stra, % 52,9'u srkhkla, % 22,5'i her zaman seklinde yarutlarmstrr.

Ogrenciler ancak

kendi alacaklan

kararlara kolayca

uyabilirler.

Yaprlandtrrnact Egitim Yaklasimmda Ogrenciler siruf dOzeninin saqlanrnasi ve
kurallann belirlenmesinde karar alma sOrecine katilrnah, kararlar ogretmenle

l

birlikte gorO§ birligine vanlarak alrnmahdtr. Buna gore ankete katilanlann

;

9ogunlugu bu maddeyi Yaprlandrrmaci Egitim Yaklasirru Uygulamalan'na
yonelik olarak olumlu yarutlamrstrr.

181

Tabla 4.25. Anket sorusu 23'0n Analizleri:
N

%

Ara stra

62

22,5

S1kllkla

129

46,7

Her zaman

85

30,8

Toplam

276

100,0

"S1mfta, srruf yonetimi ile ilgili bir sorun yafamrsa ogrenciler bu
sorunun

~oziimiine

katrlmaya

tesvik

edilir."

maddesini,

maddeyi

yarntlayanlarm %22,5'i ara sira, % 46,7'si sikhkla, % 30,8'i her zaman
sekllnde yanrtlarrustrr,

Ogrenme sOrecinde kural belirleyiciler ogrencilerdir. Surectekl her
seyde ogrenci aktiftir. Bu nedenle srruf yonetirni kanusunda ogrenciler de soz
sahibi olup gorev ahr. Bu sonuca gore ankete katilanlann 9agunlugunun bu
maddeyi Yaprlandrrmaci Egitim Yaklasrrm

Uygulamalan'na yonelik olarak

alumlu yarutladrqr soylenebilir.

Tabla 4.26. Anket sorusu 24'0n Analizleri:

N

%

Ara srra

37

13,4

Srklrkla

124

44,9

Her zaman

115

41,7

Toplam

276

100,0

"Ogrenciler arasmda etkili bir iletifim oldugunu diifiiniiriim."
maddesini, maddeyi yarntlayanlann %13,4'0 ara sira, % 44,9'u sikhkla, %
41,7'si her zaman seklinde yarutlarmstrr.

l ISL

S1n1f i9i iletlsim ve etkilesim ogrenmeyi kolaylastrracaqt

icln elde edilen

verilere gore ankete katrlanlarm 909unlugunun

bu maddeyi Yaprlandtrmaci

Egitim

olarak

olumlu

yamtladiq:

kendini

eJit

hissetmesi

Yaklasrrm

Uygulamalan'na

yonelik

dusunulebilir,

Tablo 4.27. Anket sorusu 25'in Analizleri:
N

%

Srklrkla

77

27,9

Her zaman

199

72,1

Toplam

276

100,0

"Her

ogrencinin

struf

lcertslnde

saglanmaya ~ahJ1hr." maddesini, maddeyi yarutlayanlarm % 27,9'u sikhkla,
% 72, 1 'i her zaman seklinde yarutlarmstrr.

Yaprlandtrmaci
ortarm her ogrencinin
ogrencinin

Ankete

mevcut

egitim ogrenci merkezlidir.

bireysel farkhliklan

kendini arkadaslan

dOzenlenmelidir.
okullardaki

Egitim Anlayrsr'na

durumun

goz onunde bulundurularak,

ile esit ftrsatlara

katrlanlann
bu

sahip hissedeceqi

9ogunlugunun
maddeyi

soylenebilir.

Tablo 428. Anket sorusu 26'nm Analizleri:

N

%

Ara srra

60

21,7

Srklrkla

136

49,3

Her zaman

80

29,0

Toplam

276

100,0

Egitim

verdigi

destekler

sekilde

yarutlara
nitelikte

her

gore
olduqu

USJ

"Ogrencilerin,
srmflandrrma

lletislm, deney ve gozlem yapma, tahmin etme ve

gibi

becerilerini degerlendirmek lcln

gozlem

yap1hr."

maddesini, maddeyi yarutlayanlann %21,7'si .ara srra, % 49,3'0 siklrkla, %
29,0'u her zaman seklinde yarntlarrustrr,

Yaptlandtrmaci

Egitim Anlayrsr'na gore

degerlendirme,

ogretim

sOrecinden ayn degildir. Ogretim devam ederken ogretmen gozlemler veya
ogrenci cahsrnalarrnm toplanrnas: ile degerlendirme gerc;ekle§tirilir. Buna gore
ankete katrlanlarm c;ogunlugu bu maddeyi Yaprlandrrmact

Egitim Yaklasirru

Uygulamalan'na yonellk olarak olumlu yarutladrqr, okullarda bu becerilerin
deqerlendirilrnesi lcin gozlemin sikca yap1ld191 yorumu yaprlabilir,

Tablo 4.29. Anket sorusu 27'nin Analizleri:

N

%

Ara sira

27

9,8

S1khkla

150

54,3

Her zaman '---"

99

Toplam

276

. 35,9
100,0

"

"Ogrencilerin

bireysel veya grup halinde yapt1klar1 arastrrma ve

projeler degerlendirilir." maddesini, maddeyi yarutlayanlarm %9,8'i ara srra,
% 54,3'0 sikhkla, % 35,9'u her zaman seklinde yarutlarrustrr.

-

Yaprlandrrmact

Egitim Anlayrsi'na gore bireysel calrsmarun yanmda

grup cahsrnalarma da yer verilir. Arastrrma ve proje yontemleri, bireysel veya
grup cahsrnalannda srkca kullaruhr. Arastirma ve projelerin verilmesi kadar
degerlendirilmesi ·de onemli yere sahiptir. Eide edilen verilere gore ankete
katrlanlann

c;ogunlugunun, ogrencilerin

degerlendirdigi yorumu yaprlabilir.

yapt191

arastrrma

ve

projeleri

184

Tabla 4.30. Anket sorusu 28'in Analizleri:
N

%
-

9,4

Hicbir zaman

26

Nadiren

62

22,5

Ara srra

77

27,9

Sikhkla

84

30,4

Her zaman

27

9,8

Tap lam

276

100,0

"Ogrencilerin derse kart• tutumlarr, tutum olc;ekleri kullamlarak
degerlendirilir." maddesini, maddeyi yarntlayanlann % 9,4'0 hicbir zaman, %
22,5'i nadiren, %27,9'u ara sira, % 30,4'0 sikhkla, % 9,8'i her zaman seklinde
yarutlarrustrr.
Degerlendirme degi~ik yonternlerle yaprlablllr. Tutum
Yaprlandrrrnact

Egitim

Yaklasirru

Uygulamalan'nda

ol9egi de

kullarulan

farkh

degerlendirme yonternlerinden biridir. Ankete katrlanlann verdigi yarntlara
gore bu yonternin henuz tam olarak uygulanmad1g1sanucuna vanlabilir. Bu
durum Yaprlandrrrnact Egitim Yaklasmu'na gore olumsuz bir durumdur.
<,

Mevcut duruma bak1ld1g1 zaman bu yaklasrrrun onernli unsurlanndan
olan tutum olcekleriyle degerlendirme

yonternlnln, henuz tam olarak

kullarulamarnast egitim sisteminin yeni yaklasrrna tam olarak hazrr alamad1g1
veya uygulamalann taf!) ~larak benimsenemediql sonucuna vanlabilir.
,/

Tabla 4.31. Anket sorusu 29'un Analizleri:

N

%
-

17,8

Nadiren

49

Ara sira

91

33,0

S1khkla

109

39,5

Her zaman

27

9,8

Tap lam

276

100,0
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"Ogrencilerin yaptiklan ~hJmalarm sonucianna nasrl ulasnktarrm,
hangi yollarla dOJOnduklerini ogrenmek icin onlarla gorOJmeler yaprhr."
maddesini, maddeyi yarntlayanlarm % 17,8'i nadiren, %33,0'0 ara sira, %
39,5'i sikhkla, % 9,8'i her zaman seklinde yarutlarrustrr.

Gorusme,

Yaprlandtrmaci

Egitim

Yaklastrru'nda

kullarnlan

degerlendirme yontemlerinden biridir. Bu yontem ogrencilerle diyalog kurmayi
saglamarnn yarnnda onlann fikirlerine deger verildigini onlara hissettirmenin
bir yoludur. Ankete katrlanlar, bu yonternin egitim sistemimizde henOz tam
olarak

kullarulmadiq:

yorumunun

yaprlrnasrru

saglayacak

yarutlar

vermlslerldlr.

Tablo 4.32. Anket sorusu 30'un Analizleri:

N

%

Hicbir zaman

86

31,2

Nadiren

94

34,1

Ara sira

62

22,5

23

8,3

11

4,0

276

100,0

"

Sikhkla
Her zaman

l\

"

Toplam

"'

"Ogrencilerden konu ile ilgili akrllanndan gecenleri ve duygulanm
gosterebilecek

gunlukler

tutmalan

istenir."

maddesini,

maddeyi

yarntlayanlann % 3«1 ,2'si hicbir zaman, % 34, 11i nadiren, %22,5'i ara sira, %
8,3'0 sikhkla, % 4,0'0 her zaman seklinde yarutlarrustrr,

Yaprlandrrmact

Egitim Yaklasirru'na gore her bilgi, her dusunce

onemlidir. Ogrencinin yaratt191 her dusunceyl,

hissettigi her duyguyu

yapuandrrarak yeni bilgilere ulasilrnaya calisrhr. Bu nedenle gOnlOk tutmak
onemli bir yontemdtr.
Yaptlandtrmaci

· Ankete

katrlanlarm 9ogunlugunun bu maddeyi

Egitim Yaklasrrru Uygulamalan'na yonelik olarak olumsuz

yarntlad191, okullarda boyle bir uygulamanm kullarnlmad191yorumu yapttablllr.
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Tabla 4.33. Anket sorusu 31'in Analizleri:

N

%

Hicbir zaman

26

9,4

Nadiren

54

19,6

Ara srra

100

36,2

S1kllkla

78

28,3

Her zaman

18

6,5

Tap lam

276

100,0

"Ogrencilerden

kendilerini

degerlendirme itlemine
yarntlayanlann

degerlendirmeleri

ogrenciler dahil edilir." maddesini,

istenerek,
maddeyi

% 9,4'0 hlcbir zaman, % 19,6's1 nadiren, %236,2si ara sira, %

28,3'0 srkhkla, % 6,5'i her zaman seklinde yarutlarrustrr.

Yaprlandrrmact

Egitim

Anlayrsi'na

gore

ogrenme

surec

icerisinde

gergekle§ir. Bu surecte ogretmen ve ogrenci aktiftir.- Bu nedenle ogrenmenin
her basarnaqmda

degerlendirme

Degerlendirme, ,ogretmenin

sOrecine ogrenci

ogrencilerini

de dahil edilmektedir.

cesltll yonternlerle

yarnnda ogrencinin kendi kendini degerlendirmesini

degerlendirmesi

saqlayarak yapihr, Eide

edilen verilere gore ankete katrlanlann gagunlugunun ogrenciyi degerlendirme
<,

sOrecine katmayarak

Yapilandrrmacr

Egitim Yaklasrrru Uygulamalan'na

otumsuz davrarus sergiledigi yarumu yaprlabilir.

Tabla 4.34. Anket
sorusu 32'nin Analizleri:
--

N

%

Hlcbir zaman

25

9, 1

Nadiren

39

14, 1

Ara sira

110

39,9

S1kllkla

85

30,8

Her zaman

17

6,2

Toplarn

276

100,0

gore

US/

"Cgrencilerden

grup

arkadaslanru

ve

kendi

gruplarm1

degerlendirmeleri istenir." maddesini, maddeyi yanrtlayanlarrn % 9, 1 'i hicbir
zaman, % 14, 1 'i nadiren, %39,9'u ara sira, % 30,B'i sikhkla, % 6,2'si her
zaman seklinde yarutlarrustrr.

Yapilandrrmact Yaklasrrru Uygulamalarr'nda ogrenciler kendi kendilerini
ve srnrf arkadaslanru degerlendirebilir. Eide edilen verilere gore ankete
katrlanlarrn 9ogunlugunun boyle bir uygulamayr tam olarak yapmadrklarr

)

('

sonucuna varrlabilir.

Tabla 4.35. Anket sorusu 33'0n Analizleri:

N

%

Hicbir zaman

29

10,5

Nadiren

19

6,9

Ara sira

62

22,5

Srklrkla

96

34,8

70

25,4

276

100,0

Her zaman

I
I

Toplam
<,

"Cgrencilerden, egitim surecl lcerlslnde yapt1klar1 tum calrsmalann
lclnde yer alacag1 dosyalar tutmalan istenir." maddesini, maddeyi
yanrtlayanlarrn % 10,5'i hlcbir zaman, % 6,9'u nadiren, %22,5'i ara srra, %
34,B'i srklrkla, % 25,4'0 her zaman seklinde yarntlarmstrr.
j

Yaprlandrrmacr Egitim Yaklasmu'nda ogrencilerin deqerlendirilrnesi
ogretme sureciyle i9 icedir. Ogrencilerin cahsmalanrun turnu portfolyo adr
verilen

geli§im

dosyalarrnrn

icerislnde

yer

alrr.

Ankete

katrlanlarrn

9ogunlugunun verdigi yanrtlara gore okullarda bu tarz uygulamalarrn yaprldrgr
soylenebilir.

Tablo 4.36. Anket sorusu 34'i.in Analizleri:

N

%

Ara sira

30

10,9

S1kllkla

98

35,5

Her zaman

148

53,6

Top lam

276

100,0

"Sm1f lcerlslnde ogrencilerin ~ah1malar1 sergilenir." maddesini,
maddeyi yarutlayanlarm %10,9'u ara srra, % 35,5'i srklrkla, % 53,6's1 her
zaman seklinde yarutlamrsttr.

Egitim Yaklasuru'nda da onceden uygulanan egitim

Yaprlandrrmaci

modellerinde olduqu gibi ogrencilerin siruf icerisinde yapt1g1 cahsmalar
sergilenmektedir.

Ankete

katrlanlann

c;ogunlugunun

srruf

icerfslnde

ogrencilerin cahsrnalanm sergiledigi soylenebllir.

Tabla 4,37. Anket sorusu 35'in Analizleri:

N

%

"'-

S1kllkla

124

44,9

Her zaman

152

55,1

Top lam

276

100,0

"Sm1ftaki

stra,

sandalye

ve

diger

e1yalar,

ogrencilerin

ogrenmelerini daha rahat ger~eklettirmeleri i~in ayarlamr." maddesini,
maddeyi yarutlayanlann % 44,9'u sikhkla, % 55, 1 'i her zaman seklinde
,f

yarutlarrustrr.

Yaprlandrrmaci

Egitim Yaklasuru'nda srruf dOzeni ogrencilere uygun

olacak, ogrenmeyi kolaylastrracak sekilde dOzenlenmelidir. Ankete katrlanlann
c;ogunlugunun struftaki esyalan ogrencilere uygun olacak sekilde ayarladrq:
soylenebtlir.

Tablo 4.38. Anket sorusu 36'nrn Analizleri:
N

%

Ara sira

39

14, 1

S1klrkla

108

39,1

Her zaman

129

46,7

Toplam

276

100,0

"Srmftakl

efyalar,

yaprlacak

etkinlige gore hareket ettirilir."

maddesini, maddeyi yanrtlayanlarm % 14, 1 'i ara sira, % 39, 1 'i sikhkla, %
46,7'si her zaman seklinde yarutlarmstrr.

Yaptlandtrmact Egitim Yaklasrrnr'na gore srruftakl her esya yapilacak
etkinliqe uygun olarak yeniden dOzenlenip konuya uygun sekilde yerleri
degi§tirilerek

kullanrlabilir.

Bu

dOzenlemeler yapihrken

qoz

onunde

bulundurulmasi gereken en onernli husus siruf dOzeninin ogrencilere
uygunlugudur. Bu sonuca gore ankete katrlanlann <;ogunlugunun bu
dOzenlemeyi srklrkla yaptrgr soylenebilir.

"-

Tablo 4.39. Anket sorusu 37'nin Analizleri:

N

%

Nadiren

21

7,6

Ara srra

85

30,8

'96

34,8

74

26,8

276

100,0

Srklrkla
Her zaman
Toplam

.1

/

"Sm1ftaki oturma dizaym ayarlamrken ogrencilerin de gorilfleri
ahmr." maddesini, maddeyi yanrtlayanlarrn % 7,6'sr nadiren, %30,8'i ara srra,
% 34,8'i srklrkla, % 26,8'i her zaman sekllnde yarutlarrustrr.
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Yaprlandrrmact

Egitim Yaklasirru'nda

siruf dOzeni yapihrken

ogrenci

gorO§leri de almmalrdrr. Ogrenme sOrecine ve ortamma dahil olan ogrenci bu
surecte almacak her kararda soz hakkma sahip olmahdrr. Eide edilen verilere
gore bu uyqulamarun

genel anlamda yap1ld1g1 sonucuna vanlabilir.

Tablo 4.40. Anket sorusu 38'in Analizleri:

N

%

Nadiren

15

5,4

Ara srra

56

20,3

Sikhkla

130

47,1

Her zaman

75

27,2

Toplam

276

100,0

"Sm1f ic;erisindeogrenciler bilgi ahs-verislnde bulunmak icln rahat
hareket edebilirler." maddesini, maddeyi yarutlayanlann

% 5,4'0 nadiren,

%20,3'0 ara sira, % 47, 1 'i sikhkla, % 2,7,2'si her zaman seklinde yarutlarrustrr,
I

Yaprlandrrmaci
ger9ekle§tirilecek
belirlemede

Egitim

Yaklasrrm'na

gore,

srmf

icerisinde

her turlu etkinlikte, hatta ogrenme sOrecinin nasrl olacaqrm

bile ogrenciler

ogrencinin arkadaslan

soz I ~ahibidir. Ogrenme

sOrecinde onernli olan

ile rahatca lletisime girebilmesini saglamaktir.

Ankete

katrlanlann 9ogunlugu bu uygulamalann srklikla yap1ld1gm1belirtmistir.

!

191

Tabla 4.41. Anket sorusu 39'un Analizleri:
N

%

Hicbir zaman

25

9, 1

Nadiren

46

16,7

Ara sira

43

15,6

S1khkla

88

31,9

Her zaman

74

26,8

Toplarn

276

100,0

"Snuftanrmz

ve

okulumuz

gerekli

teknolojilerin

(video,

TV,

bilgisayar) kullammma uygundur." maddesini, maddeyi yarutlayanlann %
9,1'i hicbir zaman, % 16,?'si nadiren, %15,6's1 ara srra, % 31,9'u sikhkla, %
26,8'i her zaman seklinde yarutlarmstrr.

Yaprlandrrmaci Egitim Yaklasrrm'nda, ogrenenlerin bilgilerini anlamh ve
kalrci olarak yaprlandrrrnalarma firsat veren ogrenme materyallerinin ve
teknolojinin kutlamlmasi

gerekmektedir. Yaprlandrrrnact

ortarnlar ogrenenin

bilgiyi yaprlandrrmasrm destekleyecek olanaklan sunar. Eide edilen verilere
gore akullarda ve srruflarda gerekli

teknalajilerinin kullarulmasi icin uygun

ortarrun mevcut olduqu sonucuna vanlabilir.

Tabla 4.42. Anket sorusu 40'm Analizleri:

N

%

Hicbir zaman

62

22,5

Nadiren

55

19,9

Ara srra

60

21,7

Siklrkla

52

18,8

Her zaman

47

17,0

Toplarn

276

100,0
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"S1mflar1m1z birden fazla etkinligi yapabilecek kadar genittir."
maddesini, maddeyi yarntlayanlann % 22,5'i hi9bir zaman, % 19,9'u nadiren,
%21,?'si ara sira, % 18,B'i sikhkla, % 17,0'si her zaman sekllnde yarutiarrustrr.

Yaprlandrrrnacr Egitim Yaklasirm Uygulamalan'nda ogrenme sOrecinde
degi~ik yontern ve tekniklerin uygulanabilmesi ic;in ortarnm bu uygulamalann
yapilmasma uygun olmasi gerekmektedir. Ankete katrlanlann c;ogunlugu
srruflann birden fazla etkinliqi yapabilecek kadar geni~ olmadrq: gorO~Ondedir.

Tabla 4.43. Anket sorusu 41 'in Analizleri:

N

%

Hicbir zaman

27

9,8

Nadiren

36

13,0

Ara srra

56

20,3

Sikhkla

96

34,8

Her zaman

61

22,1

Toplam

276

100,0

"Srmf mevcudu, ogrencilerin ~ah,malarma rehberlik etmek lcln
uygundur." maddesini, maddeyi yarntlayanlann % 9,8'i hlcblr zaman, %
13,0'0 nadiren, %20,3'0 ara srra, % 34,8'i sikhkla, % 22, 1 'i her zaman
seklinde yarutlamrstir,

Egitim sisteminde yapilan yaprlandrrma cahsrnalarma gore srruf
mevcudunun 20 - 25 ogrenci olacak sekilde dOzenlenmesi gerekmektedir. Bu
sonuca gore ankete katilanlann, sirnf mevcutlannm ogrenci cahsmalarma
rehberlik etme konusunda uygun olduqu sonucuna vanlabilir.

l Y.)

Tablo 4.44. Anket sorusu 42'nin Analizleri:

N

%

Hie; katilrmyorum

11

4,0

Katrlrruyorurn

42

15,2

Kararsrzrrn

40

14,5

Katrhyorum

129

46,7

Tamamen katrhyorurn

54

19,6

Toplam

276

100,0

"Bakanhk tarafmdan belirlenen konulara ve programa uymak
zorunda oldugumuz lcln konulan ve dersin hedeflerini ogrencilerle
belirlemek miimkiin goriinmiiyor." maddesini, ankete katrlanlann % 4,0'0
hie; katilrnryorurn,

% 15,2'si katilrmyorum,

% 14,5'i kararstzim,

% 46,?'si

katrhyorurn, % 19,6's1 tamamen katrhyorurn seklinde yarutlarmstrr.

Yaprlandirmact
hedefleri
konu

ve

ogrencilerle

birlikte belirlenmelidir.

programa

olunabilmelidir.
maddeyi

Egitim Anlayrsi'na gore derste islenecek konu ve ders

Buna

Yaptlandtrmaci

uyma
bagll

zorunluluqu
olarak

ankete

Egitim Yaklasrrru

Bakanllk

tarafmdan

olmamall,
katrlanlann

bu

konuda

yonelik

olumsuz yarutladiklan soylenebilir,

Tablo 4.45. Anket sorusu 43'0n Analizleri:

%

Katrlrruyorurn

51

18,5

Kararsrzrrn

36

13,0

Katrhyorurn

147

53,3

Tamamen katihyorum

42

15,2

Top lam

276

100,0

esnek

c;ogunlugunun

Uygulamalan'na

N

belirlenen

)

bu

olarak
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"Farkh etkinlikleri smrfta uygulamak cok uzun zaman ahyor."
maddesini, ankete katilanlann % 18,5'i katrlrmyorurn, % 13,0'1 kararsrzrrn, %
53,3'0 katrhyorurn, % 15,2'si tamamen katrhyorurn seklinde yarutlarmstrr.

Yaprlandrrmaci

Egitim

Yaklasrrm'na

gore

ders

sirasmda

etkinlikler yapilarak ogrenme surecinin verimliligi artmlabilir.
bakrhrsa

ankete

katrlanlann

bircoqu

90k uzun zaman

farkh

Mevcut duruma
aldrqrndan

farkh

etkinlikleri srrufta uyqulayarmyor. Bu duruma gore, bu madde Yaprlandrrrnaci
Egitim Yaklasrrru'na

gore olumsuz olarak yarutlanrrustrr.

Tablo 4.46. Anket sorusu 44'0n Analizleri:

N

%

Katrlrruyorurn

54

19,6

Kararsiztm

21

7,6

Katrhyorurn

144

52,2

Tamamen katrhyorurn

57

20,7

Toplam

276

100,0

"Her ders lcln ogrencilerin aktif olduklan etkinlikleri yapmaya
zaman yetmez." maddesini, ankete katrlanlann % 19,6's1 katrlmryorurn, %
7,6's1 kararsizun,

% 52,2'si

katilryorum,

% 20,?'si

tamamen

katrhyorurn

seklinde yamtlarrusttr.

Yaprlandrrmact

Egitim Anlayrsr'na gore ogrenciler derste aktif olrnah,

ogrencilerin aktif olmasrru saglayacak faaliyetler duzenlenrnelidir.
verilere gore ankete katrlanlann
Egitim Yaklasrrru
zaman

Uygulamalan'na

krsrtlamasrrnn

soylenebilir.

bu

tor

9ogunlugunun
yonefik

bu maddeyi Yaprlandrrrnact

olarak

uygulamalann

Eide edilen

olumsuz

yarutladrq:

yaprlrnasrru

ve

engelledigi

Tablo 4.47. Anket sorusu 45'in Analizleri:
N

%

Katrlrruyorurn

50

18, 1

Kararsrzim

20

7,2

Katrhyorurn

152

55,1

Tamamen katihyorurn

54

19,6

Toplam

276

100,0

"Ders saatlerinin srmrh olrnasi bazi etkinliklerin uygulanmasm1
engelliyor." maddesini, ankete katrlanlarm % 18, 1'i katrlrmyorurn, % 7,2'si
kararstzim,

% 55, 1 'i katihyorum,

% 19,6's1 tamamen

katrlryorum seklinde

yarutlarrustrr.

Yaprlandrrmaci

Egitim Anlayrsi'na

uygun olarak duzenlenecek

planrnda her §ey goz onunde bulundurulmall,

ders

ogrencilerin ilgi ve lhtiyaclanna

uygun olarak ders srrasrnda olusacak degi§iklikler

dusunulrneli,

ders plaru

esnek olrnahdrr. Yaprlacak etkinlikler planlarnrken zaman detayi goz onunde
bulundurulmasi
ankete

gereken en onemli unsurlardandrr.

katilanlarm

9ogunlugu

ders

saatlerinin

Eide edilen verilere gore
sirurh

olmastrun,

etkinliklerin uyqulanmasiru enqellediqini dusunrnektedir, yorumu yaprlabilir.

Tablo 4.48. Anket sorusu 46'nrn Analizleri:

N

%

Hi9 katrlmryorum

12

4,3

Katrlmryorum

57

20,7

Kararsrzrm

58

21,0

Katrhyorurn

120

43,5

Tamamen katrlryorurn

29

10,5

Top lam

276

100,0

bazt

196

"Ogrenilecek konulann ve etkinliklerin, seclmlnln ogrencilere
btrakrlmast

durumunda

onlar

icln

gerekli

bilgilerin

tam

olarak

verilmeyecegine lnamyorurn." maddesini, ankete katrlanlarrn % 4,3'0 hie;
% 20,?'si

katrlmryorum,

% 21,0'i

katurruyorurn,

kararsrzrm,

% 43,5'i

katrlryorum, % 10,5'i tamamen katrhyorurn seklinde yarutlarrustrr.

Yaptlandrrmaci

Egitim

Yaklasrrru'na

gore

ogrenilecek

etkinlikler ogrenciler tarafrndan secilip, belirlenmelidir.

konu

ve

Bundan dolayr ankete

katrlanlarrn c;ogunlugunun bu maddeyi Yaprlandirmac,

Egitim Yaklasirru'na

gore olumsuz yanrtlad191 soylenebilir.

Tabla 4.49. Anket sorusu 47'nin Analizleri:

N

%

Hie; katrlmryorum

13

4,7

Katr Im ryorum

88

31,9

Kararsrzrm

58

21,0

Katrlryorum

90

32,6

Tamamen katrlryorum

27

9,8

Top lam

276

100,0

"Ogrencilerin ders ditmda
maddesini,
katrlmryorum,

ankete

katrlanlann

birlikte ~ahtma

% 4,?'si

hie;

olanaklar, yok."

katrlmryorum,

%

31,9'u

% 21,0'i kararsizun, % 32,6'sr katrlryorum, % 9,8'i tamamen

katrhyorurn seklinde yarutlarrusnr.

Yaprlandrrmac,
birlikte yapacaqt

Egitim Yaklasrrru

grup calismalan

olmasrnr saglayacaktrr.

Uygulamalarr'na

ogrenmeyi

gore ogrencilerin

kolaylastrrarak,

bilginin kahct

Bu nedenle okul ve okul drsmdaki egitim sOrecinde

ogrencilerin grup cahsmasi yapabilmelerine

olanak saqlayacak dOzenlemeler

yaprlmalrdrr. Eide edilen verilere gore mevcut duruma bakrlrrsa tom okullarrn
aynr olanak ve imkanlara sahip olmadrgr yorumu yaprlabilir.

l '::JI

Tablo 4.50. Anket sorusu 48'in Analizleri:

N

%

Hi9 katrlmryorurn

18

6,5

Katrlrmyorurn

74

26,8

Kararsrztm

67

24,3

Katrhyorurn

98

35,5

Tamamen katrhyorum

19

6,9

Top lam

276

100,0

"Veliler,

ogrencilerin

c;ahfmalar1yla ilgilenmiyor."

maddesini,

ankete katrlanlann % 6,5'i hi9 katnrmyorum, % 26,8'i katrlrruyorurn, % 24,3'0
kararsrztrn,

% 35,5'i katrhyorurn,

% 6,9'u tamamen

katrhyorum

seklinde

yarutlarrustrr.

Yaprlandrrrnact

Egitim Anlayrsi'na

olmall ve ogrencilerin cahsrnalanyla
9ogunlugunun,

mevcut

duruma

gore veli de egitim sOrecine dahil

ilgilenmelidir.

gore velilerin,

Ankete katrlanlann buyuk
ogrencilerin

calismalanyla

ilgilenmedigini dO~OndOgO soylenebilir,

Tablo 4.51. Anket sorusu 49'un Analizleri:

N

%

Hi9 katrlrruyorum

73

26,4

Katrlrmyorurn

135

48,9

Kararstzim

32

11,6

Katihyorum

36

13,0

Toplam

276

100,0

"Farkh etkinlikler konusunda yeterli bilgiye sahip olmad1g1m1z1
di.ifi.inuyorum." maddesini, ankete katilanlarm % 26,4'0 hlc katrlrruyorum, %
48,9'u

katrlmryorurn,

yarutlarmstrr.

% 11,6's1 kararsrzim,

% 13,0'0 katrhyorurn seklinde

198

Yaprlandrrmact Egitim Anlaytsr'na gore, ders srrasinda farkh etkinlikler
yaprlmahdrr.

Bunun icin

ogretmenlerin

farkh etkinlikler

konusunda

olmah ve bu etkinlikleri yerine gore secip uygulayabilmelidirler.
verilere

gore, ankete

Egitim

Yaklasirm

katrlanlarm

9ogunlugu

Uygulamalan'na

yonelik

bu maddeyi
olarak

bilgisi

Eide edilen

Yaptlandrrrnact

olumlu

yanitlad1g1

soylenebillr.

Tablo 4.52. Anket sorusu 50'nin Analizleri:

N

%

Hi9 katrlrruyorum

81

29,3

Katilrnryorurn

134

48,6

Kararsmrn

22

8,0

Katihyorum

39

14, 1

Top lam

276

100,0

"Farkh etkinlikler ile ilgili bilgi edinilebilecek kaynaklara sahip
degiliz." maddesini, ankete katrlanlann % 29,3'0 hie katrlrnryorurn, % 48,6's1
katilmtyorum, % 8,0'1 kararstzim, % 14, 1 'i katrlryorurn seklinde yarutlarrusnr.

Farkh etkinlikleri
olmayi

gerektirir.

uygulamak,

Bu

sonuca

bu etkinliklerle
gore

ankete

ilgili kaynaklara
katilanlann

sahip

9ogunlugu

Yaprlandrrmaci

Egitim Yaklasrrru'na uygun olarak farkh etkinlikler ile ilgili bilgi

edinilebilecek

kaynaklara

sahip

olunduqunu

ifade

ederek,

Yaprlandrrmaci Egitim Yaklasirm'na gore olumlu yarutlarrusttr.

bu

maddeyi

l ':l':I

Tabla 4.53. Anket sorusu 51 'in Analizleri:

N

%

Hig kattlrruyorurn

70

25,4

Kati Im ryorurn

140

50,7

Kararsrzrrn

37

13,4

Katrhyorum

29

10,5

Tap lam

276

100,0

"Farkh etkinliklerle i~lenebilecek bir ders icln nasrl degerlendirme
yap1lacag1 bilinmemektedir." maddesini, ankete katrlanlarm % 25,4'i.i hie
katrlrruyorurn,

%

50,Tsi

katilrmyorurn,

%

13,4'i.i

kararsizrm,

%

10,5'i

katrlryorum seklinde yarutlarrustrr.

Yaprlandrrmaci

Egitim Yaklasrrru'na

gore farkh etkinlikleri

uygulamak

farkh degerlendirmeyi

de beraberinde getirir. Her yonternin kendine gore bir

deqerlendirme

vardrr,

Yaprlandrrrnact

sekli

Egitim

Ankete

Yaklasrrm

kattlanlann

gagunlugu

bu

maddeyi

yonelik olarak olurnlu

Uygulamalan'na

yarutlarrustrr.

Tabla 4.54. Anket sorusu 52'nin Analizleri:

N

%
--

Hlc katrlrruyorum

74

Katrlrnryorum

164

59,4

Kararsrzrrn

20

7,2

Katrhyorurn

18

6,5

Taplam

276

100,0

26,8

"Ogrenciler degi~ik etkinliklere kanlmak istemiyorlar." maddesini,
ankete katrlanlann % 26,8'i hig katrlrmyorurn, % 59,4'i.i kattlrruyorurn, % 7,2'si

kararsrzrrn, % 6,5'i katihyorurn seklinde yarutlarmstrr,

L.UU

Yaprlandtrmact

Egitim Yaklasirru'na gore, ogrencilerin kahci ogrenmeyi

gerc;ekle§tirebilmeleri icln

aktif

olarak

degi§ik

etkinliklere

katrlrnalan

saqlanrnahdrr. Ders, ogrencilerin ilgi ve ihtiyaclanna gore yonlenebilir, ders
srrasmda konu degi§ebilir. Bu nedenle ders planlarnrken, ders srrasmda
olusabllecek her degi§iklik icln hazrrhklr olunmah, farkh ogrenme yonternleri
konusunda bilgi sahibi olunmahdrr. Bu hazrrhklar ders sirasmda ortaya
crkacak her turlu sorunun cozulmesine yardimct olur.
c;:ogu bu maddeyi Yaprlandrrmact

Ankete katilanlann

Egitim Yaklasrmr'na gore olumlu yonde

yarutlarrustrr.

Tabla 4.55. Anket sorusu 53'0n Analizleri:

N

%

Hie kattlrmyorurn

38

13,8

Katrlrruyorurn

90

32,6

Kararsrzrrn

33

12,0

Katrhyorurn

96

34,8

Tamamen katrhyorurn

19

6,9

Toplam

276

100,0

"Farkh etkinlikler lceren bir dersi planlamak uzun zaman ahyor."
maddesini, ankete katrlanlarm %

13,8'i hlc katrlrnryorurn, %

32,6's1

katrlrmyorum, % 12,0'si kararstzim, % 34,8'i katrlryorurn, % 6,9'u tamamen
katrhyorurn seklinde yarutlarrustrr.

Yaptlandrrrnact Egitim Anlayrsi'na gore farkh etkinlikler iceren ders
planlan hazirlanmahdrr,

Eide edilen verilere gore ankete katrlaniann

·------

909 u n I ug u bu maddeyi Yapilandrrmact

yonelik olarak olumlu olarak yarutlarrustrr.

Egitim Yaklasrrru Uygulamalan'na

LUl

Tablo 4.56. Anket sorusu 54'0n Analizleri:

N

%

Hie; kattlrruyorurn

43

15,6

Katrlrmyorurn

65

23,6

Kararsrztrn

30

10,9

Katrhyorum

109

39,5

Tamamen katrhyorum

29

10,5

Toplam

276

100,0

"Sm1flarm

kalabahk

olmasmdan

dolay1

bazt

etkinlikler

yap1lam1yor."maddesini, ankete katrtanlarm % 15,6's1 hie; katrlrruyorum, %
23,6's1 katrlrmyorum,

% 10,9'u kararsrzim,

% 39,5'i katrhyorurn,

% 10,5'i

tamamen katrhyorum seklinde yarutlarrusttr.

Yaprlandtrmact

Egitim Anlayrsi'na

gore siruf mevcudu cok onemlidir.

Dersin verimli gec;mesi ile srruf mevcudu arasmda onernli bir ili§ki vardrr. Srruf
mevcudunun 20 - 25 ki§i arasinda olmasi dersin verimliligi acrsmdan onemf
bir durumdur. Ankete katrlanlann buyuk c;ogunlugunun Yaprlandrrmaci
Yaklasrrru'na uygun bir dusunce ile bu maddeyi yanitlad1g1 soylenebilir,

Tablo 4.57. Anket sorusu 55'in Analizleri:

N

%

Hie; katrlrruyorurn

75

27,2

Katrlrruyorurn

122

44,2

Kararsrzrm

23

8,3

Katrhyorurn

.43

15,6

Tamamen katrhyorurn

13

4,7

Top lam

276

100,0

Egitim

"Baz] etkinlikleri yaparken s1mftaki ses seviyesinin yuksek olmasi
okul yoneticilerini rahatsiz ediyor." maddesini, ankete katrlanlann % 27,2'si
hi<; katrlrruyorurn,

% 44,2'si

katrlrruyorum,

% 8,3'0 kararsrzrm,

% 15,6's1

katrhyorurn, % 4,7'si tamamen katrhyorurn seklinde yarutlarrustrr.

Yaprlandrrmac:

Egitim Yaklasrrru'na gore ders ortarrunda kati kurallar

olmamah, varolan kurallar da ogrenciler ogretmenler ile birlikte belirlemelidir.
Kati kurallar ogrenme si..irecini olumsuz etkileyecektir.
geregi

Bazi etkinliklerin yaprsi

srrufta yOksek ses crkrnasma neden olabilir. Bu durum hosqoru ile

karsrlanrnahdrr.

Eide edilen verilere gore srmftakl ses seviyesinin

yOksek

olmasi okul yoneticileri icln bir sorun teskil etmiyor, denebilir.

Table 4.58. Anket sorusu 56'nm Analizleri:

N

%

Hi<; katrlrnryorurn

117

42,4

Katrlrruyorurn

110

39,9

Kararsrzrm

22

8,0

Katrlryorurn

14

5, 1

Tamamen kat1hyo~um

13

4,7

276

100,0

· Toplam

"Okul yoneticileri yenilik taraftan degil, degi,ik etkinlikler yap1ld1g1
zaman tepki gosteriyorlar." maddesini,

ankete

katilanlann

%42,4'0

hie;

katrlrruyorurn, % 39,9'u katrlrruyorurn, % 8,0'i kararsrztm, % 5, 1 'i katrhyorurn,
% 4,7'si tamamen katrhyorurn seklinde yarutlarmstrr,

Yaprlandrrmaci

Egitim Yaklasrrru'nda okul yoneticilerinin

hosqorulu, demokratik kisiler olrnast gerekmektedir.

yenilige acik,

Eide edilen verilere gore,

-

ankete katrlanlann
dusunrnektedlr.

9ogunlugu

Bu

olumludur, denilebilir.

durum,

okul yoneticilerinin
Yapilandrrmact

yenilik taraftan
Egitim

olduqunu

Yaklasrrru'na

gore

2U3

Tablo 4.59. Anket sorusu 57'nin Analizleri:

N

%

Hi9 katrlrruvorum

71

25,7

Katilrmyorum

127

46,0

Kararsizrrn

31

11,2

Katrhyorurn

34

12,3

Tamamen katihyorum

13

4,7

Top lam

276

100,0

"Tum ogretmenler farkh etkinlikler uygulamad1g1 surece, tek
kitinin

farkh

etkinlikler

uygulamasmm

bir

olduguna

anlarm

lnanrmyorurn." maddesini, ankete katrlanlann % 25,7'si hi<; katrlrruyorum, %
46,0'si

katrlmryorum,

% 11,2'si kararsrzrrn, % 12,3'0 katrhyorurn, % 4,7'si

tamamen katrhyorurn seklinde yarutlarrnstrr.

Yaprlandrrrnact
cahsilan

egitim

anlayrsr,

bir egitim yaklastrrudtr.

egitim

sistemine

adapte

Bu gune kadar sureqelen

anlayrsiru birakrp da yeni bir egitim anlayrsrru benimsemek
Yeni bir egitim anlayrsmrn benimsenmesi,
eder.

Bu nedenle

egitim

faaliyetlerini

uyqulamasi,

bir geli~medir.

Ankete

Yapilandrrmacr
katilanlarm

Egitim Yaklasrrm Uygulamalan'na
yaprlabilir ..

klasik egitim
kolay degildir.

yavas ilerleyecek bir donerni isaret
surduren

yaklastrru benimseyip uyqutamasr beklenilemez.
benimseyip

edilmeye

herkesin

ayru anda

bu

Bir klsinln bile bu yaklasrrru

Egitim Yaklastrru acrsmdan olumlu

<;ogunlugu bu maddeyi Yaprlandrrmact
yonelik olarak olumlu yarutlarrustrr, yorumu

'l\'li\

Tablo 4.60. Anket sorusu 58'in Analizleri:

N

%

Hi9 katilrruyorurn

44

15,9

Katrlrruyorurn

115

41,7

Kararsrzirn

47

17,0

Katrlryorurn

60

21,7

Tamamen katrhyorurn

10

3,6

Toplam

276

100,0

"Ogrencileri var
degerlendirme

olan

yontemleri

smavlara

hazrrlayabilmek icin

deg ii,

c;oktan

sec;meli

farkh
testier

uygulanmaktad1r." maddesini, ankete katrlanlann % 15,9'u hlc katrlrruyorurn,
% 41,?'si katrlrruyorurn, % 17,0'si kararstzrm, % 21,?'si katrhyorurn, % 3,6's1
tamamen katrlryorum seklinde yarutlamtstrr.

c;oktan

secrneli

degerlendirme
deqerlendirrne

testier,

turudur,

klasik

egitim

Yaprlandrrrnact

anlayrsmda

egitim

yonternleri kullarulrnaktadrr.

kullarulan

anlayrsmda

ise

bir
farkll

Eide edilen verilere gore ankete

katrlanlann 9ogunlugunun bu maddeyi Yaprlandurnact

Egitim Anlayrsi'na gore

olumlu yarutladrq: soylenebilir,

Tablo 4.61. Anket sorusu 59'un Analizleri:

N

%

Hi9 katrlrruyorurn

55

19,9

Katrlrmyorurn

106

38,4

Kararsizrm

44

15,9

Katrhyorurn

60

21,7

Tamamen katrhyorum

11

4,0

Toplam

276

100,0

"C>grencileri

bir

degerlendirmenin

y1I

zaman

boyunca
aJan,

farkh

yorucu

yontemler
bir

kullanarak

lslem

olduqunu

dufuniiyorum." maddesini, ankete katilanlann % 19,9'u hi9 katrlrruyorurn, %
38,4'u katrlrruyorum,

% 15,9'u kararsrzirn,

% 21,7'si

katrhyorurn,

% 4,0'u

tamamen katrhyorum seklinde yarutlarmstrr.

Yaprlandrrmact Egitim Yaklasirru'nda deqerlendirme surec icerisinde ve
farkh degerlendirme
katnanlann

yontemleriyle

9ogunlugu

Uygulamalan'na

bu

yaprlrnaktadrr,

maddeyi

Bu sonuca

Yaprlandtrmaci

gore, ankete

Egitim

Yaklasrrm

yonelik olarak olumlu yarutlarrustir,

Tablo 4.62. Anket sorusu 60'in Analizleri:

N

%

Hi9 katrlrruyorurn

17

6,2

Katrlrrnyorurn

38

13,8

Kararsizrrn

33

12,0

Katrlryorurn

98

35,5

Tamamen katrhyorurn

90

32,6

Top lam

276

100,0

"Okulumuzda bir fen laboratuar, bulunmuyor." maddesini, ankete
katrlanlann

% 6,2'si

hi9 katrlrmyorurn,

kararstzim,

% 35,S'i katrhyorum,

% 13,8'i katilrruyorurn,

% 32,6's1 tamamen

% 12,0'si

katrlryorurn seklinde

yarutlarrustrr.

Yaprlandrrmaci
verimli

ge9mesi

icin okullann

gerekmektedir.
okullarda
yapilabilir.

arac

Egitim Anlayisr'na

Ankete
-

gere9

arac -

katrlanlarm
konusunda

gore egitim - ogretim faaliyetlerinin
qerec acismdan
9ogunlugunun
eksiklikler

donarumh

verdigi

olmas:

yaruta

bulunrnaktadrr,

gore

yorumu
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Tablo 4.63. Anket sorusu 61 'in Analizleri:

N

%

Hie katrlrmyorurn

15

5,4

Katrlrruyorurn

55

19,9

Kararsrzrrn

23

8,3

Katrlryorurn

111

40,2

Tamamen katrhyorurn

72

26,1

Toplam

276

100,0

"Srruflarm fiziki durumu bazi etkinlikleri yapmaya uygun degil."
maddesini,

ankete

%

katrlanlann

5,4'0

hi<;

%

katrlrruyorum,

19,9'u

katrlrmyorurn, % 8,3'0 kararsrzrm, % 40,2'si katrhyorum, % 26, 1 'i tamamen
katrliyorum seklinde yarutlarrustrr.

Yaptlandrrmaci
verimli

gei;mesi

bulundurulmahdir.

Egitim Anlayrsr'na gore egitim - ogretim faaliyetlerinin
acismdan

Srruflarm

yaprlrnasrru engelleyebilir.

srruflarm
fiziki

Ankete

olarak

fiziki

durumu

yeterslzliql,

katrlanlarm

gore struflann fiziki durumunun, Yaprlandrrmaci

egitim

i;ogunlugunun

onunde

faaliyetlerinin
verdigi yamta

Egitim Anlayrs: Uygulamalan

icin yeterli olrnadrq: soylenebilir,

Tablo 4.64. Anket sorusu 62'nin Analizleri:

-

goz

N

%

Hi<; kattlrrnyorurn

74

26,8

Kati Im ryorurn

106

38,4

Kararsizrm

18

6,5

Katrhyorurn

64

23,2

Tamamen katrhyorurn

14

5, 1

Top lam

276

100,0

LU/

"Ekonomik yetersizJilderden dolay1 okulda bilgisayar, dergi, kitap
gibi kaynaklardan yararlarnlarruyor."

rnaddesini,

ankete

kanlanlann %

26,8'i hie; katrlrmyorurn, % 38,4'0 katrlrruyorurn, % 6,5'i kararsizrm, % 23,2'si
katrhyorurn, % 5, 1 'i tamamen katrhyorurn seklinde yarutlarrustrr.

Yaprlandrrmaci Egitim Yaklasrmr'na gore, okulda bilgisayar, dergi, kitap
gibi teknoloji

ve ogrenme

materyallerinin

bulunrnasr,

ogretme sureci yaratrr, Bunun icin okullann
butceyi ayrrmasi gerekmektedir.
c;ogunlugu okullannda

etkili

bir ogrenme-

bu ogrenme araclanna

gerekli

Eide edilen verilere gore, ankete katilanlann

bilgisayar, dergi, kitap gibi kaynaklarm var olduqunu

savunrnaktadrr, yorumu yaprlablllr.

Tablo 4.65. Anket sorusu 63'0n Analizleri:

N

%

--

27,5

Hie; katrlrruyorum

76

Katitrmyorum

116

42,0

Kararsrzrm

20

7,2

Katrhyorurn

51

18,5

Tamamen katrhyorurn

13

4,7

Toplam

276

100,0

"Okulda teknolojiden

(video, slayt izletme, kaset dinletme,

bilgisayar vs.) yararlanma olanag1m1zyok." maddesini, ankete katrlanlann
% 27,5'i hie; katrlrruyorurn, % 42,0'si katrlrruyorurn, % 7,2'si kararsrzim, %
18,5'i katrhyorum, % 4,7'si tamamen katrhyorurn seklinde yarutlarrusnr.

·

Bu sonuca gore ankete katilanlann c;ogunlugu okullannda teknolojiden

yararlanma olanagrrun olduqunu belirtmektedir, yorumu yapilabilir.
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Tablo 4.66. Anket sorusu 64'Cm Analizleri:
N

%

Hie; katilrruyorurn

46

16,7

Katrlrruyorum

105

38,0

Kararsizrrn

28

10, 1

Katihyorum

71

25,7

Tamamen katrhyorurn

26

9,4

Toplam

276

100,0

dolay1

"Olanakarzhklardan
maddesini,

ankete

katrlanlarm

%

alan
16,Tsi

katrlrruyorurn, % 10, 1 'i kararsiztrn, % 25,Tsi

gezileri
hie;

duzenlenernlyor."

katurmyorurn,

%

38,0'i

katrhyorurn, % 9,4'0 tamamen

katrlryorurn seklinde yanrtlarmstrr.

Farkll ogrenme

yontemleri

ogrenmeyi

kolaylastiracaktrr.

Yaparak

-

yasayarak ogrenme, gezi gozlem yontemi gibi yontemlerle ogrenci c;evresiyle
etkilesirnde bulunarak bilgiyi yaprlandrnr. Bu nedenle ogrenme sOrecinde bu
tor

etkinliklere

sikca

c;ogunlugunun
Yaprlandrrmact

bu

yer

maddeyi

verilmelidir.

Buna

okullanndaki

Egitim Yaklasrrrn Uygulamalan

gore
mevcut

ankete
duruma

katuanlann
bakarak,

acrsmdan olumlu yarutladrq:

soylenebillr.

Tablo 4.67. Anket sorusu 65'in Analizleri:

N

%

Hie; katrlrnryorurn

28

10, 1

Katrlrruyorurn

106

38,4

Kararsizrrn

43

15,6

Katrlryorum

75

27,2

Tamamen katrhyorurn

24

8,7

Toplam

276

100,0
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"Ogrenciler farkh bilgi kaynaklarma ulasarnryorlar."

maddesini,

ankete katrlanlann

% 10, 1 'i hie katrlrruyorurn, % 38,4'0 katrlrruyorum,

15,6's1 kararsmrn,

% 27,2'si

katrhyorurn,

% 8,7'si tamamen

%

katrhyorurn

seklinde yarutlamrstrr.

Bu sonuca gore ankete katrlanlann 9ogunlugu ogrencilerin, farkh bilgi
kaynaklanna ula~abildigi gorO~Ondedir.

Tabla 4.68. Anket sorusu 66'nm Analizleri:

N

%

Hi9 katilrmyorum

25

9, 1

Katrlrnryorum

58

21,0

Kararsiztrn

11

4,0

Katrhyorurn

108

39,1

Tamamen katrhyorurn

74

26,8

Toplam

276

100,0

"Cevrede ogrencilerin gitmelerini isteyebilecegimiz kutuphaneler
yeterli degil." maddesini, ankete katrlanlarm % 9, 1 'i hi9 katrlrruyorurn, %
21,0'i

katrlrmyorurn,

% 4,0'0 kararsrzim,

% 39, 1 'i katrhyorum,

% 26,8'i

tamamen katrhyorurn seklinde yarutlarrustrr.

Ankete katrlanlann 9ogunluguna gore okul cevresindeki
yeterli degildir.

kOtophaneler

210
KKTC

ilkokullannda

Yaprlandrrmaci
bir

ogretmen

Egitim Yaktasirm Uygulamalar1'na

belirlenmesinde
anlamh

gorevli

cinsiyet

farkm

olup

degi~keni

ile lllsklelnde

olmad1gm1 belirlemek

ve

yoneticilerin

lliskln

goriltlerinin

istatistiksel
i~in

t-testi

olarak
Analizi

yap1lm1,t1r.Yapilan t-testinin sonuclan Tablo 4.69' da verllmistir,

Tabla 4.69. KKTC ilkokullannda gorevli ogretmen ve yoneticilerin
Egitim Yaklasrrru Uygulamalan'na lliskin gorli§leri arasmda

Yaprlandtrmaci

istatistiksel olarak cinsiyet degi§kenine yonelik T-Testi sonuclan
Cinsiyet
Kadm

N
161

X
228.40

ss

t

14.91

1,255

Sd
274

p

Aciklarna

.211
P>0.05

Erkek

115

225.93

17.02

Fark

Anlamerz

Tabla

4.69'da

gorlildOgO gibi

kadm

ogretmenlerin

ortalarnasi

(X=228.40 ,SS= 14.91) olup, erkek ogretmenlerin ortalamasi da (X=225.93,
SS=17.02)'dir. Bu bulgular kadm ogretmenlerin ortalama puanlanrnn erkek
ogretmenlerin ortalama puanlarmdan daha yOksek oldugunu gostermektedir.
Eide edilen verilerden kadm ve erkek ogretmenler arasmda istatistiksel olarak
anlamh bir fark olmad1gm1 gorOlmektedir (t=1.225= P>0.05). Buna gore
cinsiyet acismdan ortalamalar arasmdaki farkm anlamh olmad191, var olan
farkm kadm ve erkek egitimciler arasmda Yaprlandrrmaoi

Egitim Yaklasrrru

Uygulamalan'na iliskin gorli§ farkhhgmdan dolayi degil de sans faktorunden
kaynakland1g1 soylenebillr,

Bunun

sonucunda

Yaprlandrrmaci

Egitim

Yaklastrm Uygulamalan'na illskin gorO§lerde cinsiyete dayah bir fark olrnadrq:
yorumu yaprlablhr.
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KKTC

ilkokullarmda

gorevli

ogretmen

ve

yoneticilerin

Yaprlandirmacr Egitim Yaklaerrm Uygulamalar1'na m,kin goru,1eri ile
ya,lari arasmda lstatistikeel olarak anlamh bir farkm olup olmad1gm1
belirlemek icln Varyans (Anova) Analizi yap1lm1,t1r. Yapilan Varyans
Analizinin sonuclan Tablo 4.70'te verilmlstlr,

Tablo 4.70. KKTC ilkogretim okullarmda gorev yapan ogretmen ve
yoneticilerin Yaprlandtrmaci Egitim Yaklastrm Uygulamalan'na lllskin gorO§leri
ile yaslarma Gore Puanlann Anova Sonuclan
Ya§

N

X

ss

F

p

20-29 yas (1)

64

226.14

14.83

.199

.897

30-39 yas (2)

109

228.04

16.12

P>0.05

40-49 yas (3)

84

227.34

15.26

Fark

Ag1klama

Anlamsiz
50-59 yas (4)
Top lam

19

227.84

20.51

276

227.37

15.84

Tablo 4.70'te

gorOldOgO gibi, ilkokullarda gorevli ogretmen ve

yoneticilerin Yaprlandtrmaci Egitim Yaklasirru Uygulamalan'na illskin gorO§leri
ile yaslanna gore puan ortalamalan; 20- 29 yasa sahip ogretmenlerin (X =
226.14, SS=14.83), 30-39 yasa sahip ogretmenlerin (X = 228.04, SS=16.12),
40- 49 yas arasmda olan ogretmenlerin (X =227:34, SS=15.26), 50-59 yas
arasmda olan ogretmenlerin ise (X =227.84, SS=20.51)'dir.

Farkh yaslarda olan ilkokullarda gorev yapan ogretmen ve yonetlcilerin
Yapilandrrmact

Egitim Yaklasrrm Uygulamalan'na ili§kin gorO§leri ile yaslan

arasmda istatistiksel olarak anlamll bir iliski olup olmadiqm: saptamak icln
0,05 anlarnhhk dOzeyinde yapilan F test sonucuna gore bulunan F = , 199
degerinin anlarnhhk dOzeyi 0, 199 > 0,05 olduqundan ya§ degi§kenine gore
anlamll bir fark olrnadrq), var olan farkm sans faktorunden kaynaklandrqt
soylenebilir.
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KKTC

ilkokullarmda

gorevli

ogretmen

ve

yoneticilerin

Yapilandsrmact Egitim YakJaJ1m1 Uygulamalari'na ilitkin

gorilJleri ile

gorevleri arasmda istatistiksel olarak anlamh bir farkm olup olmad1gm1
belirlemek lcln Varyans (Anova) Analizi yap1lm1Jt1r.Yapilan Varyans
Analizinin sonuctan Tablo 4.71 'de verilmittir.

Tabla 4.71. KKTC ilkakullannda gorev yapan ogretmen ve yonetlcilerin
Yepnandrrrnact Egitim

Yaktasrrm Uygulamalan'na

iliskin

goru§leri

ile

gorevlerine Gore Puanlann Anava Sonuclan

N

X

ss

F

p

S1n1f ogretmeni (1)

154

228.94

13.52

2.646

.049

Brans ogretmeni (2)

90

226.85

18.68

Go rev

A91klama

P<0.05
Fark

Mudor (3)

14

225.21

19.55

MOdOr muavini(4)

18

218.27

13.40

276

227.37

15.84

Tap lam

Anlamh

Tabla 4.71 'de gorOldOgO gibi, ilkakullarda gorev yapan ogretmen ve
yoneticilerln Yaprlandrrrnact Egitim Yaklasirru Uygulamalan'na illskin gorO§leri
ile gorev durumlarma gore puan artalamalan; siruf ogretmenlerinin (X =
228.94, SS=13.52),bran§ ogretmenlerin (X = 226.85, SS=18.68), rnudurlerin
(X =225.21, SS=19.55), mudur muavinlerinin ise (X =218.27, SS=13.40)'d1r.

Farkh gorevlerde clan ogretmenlerin Yaprlandrrmact Egitim Yaklasmu
Uygulamalan'na ili§kin gorO§leri ile gorev durumlanna arasmda istatistiksel
olarak anlamh bir ili§ki aldugu saptanrmstrr (F=2.646, p<.005). Gruplar
arasmdaki ili§ki Tabla 4.72'de verllmistir.

L\.~

Tabla 4.72.

Goreve Gore Gruplar Arasi lliski

Grup

Varyansm
Kaynag,

Kare/er
Top/am,

Sd

Kare/er
Orta lamas,

F

p

A<;tklama

Go rev

Gruplar
arasi

1957,247

3

652,416

2,646

,049

P < 0,05
Fark
anlamh

Gruplar i9i

67063,565

273

246,557

Top lam

69020,812

276

Farkh gorevlerde clan ogretmenlerin
Uygulamalari'na
olarak

anlamh

Yaprlandrrrnaci

iliskin gorO§leri ile gorev dururnlan
bir illskinin

hangi gruplar

arasmda

Egitim Yaklasrrm

arasmda
olduqunu

arnaciyla LSD testi yapilrrus ve bu sonuclar Tabla 4.73'te verilmistir.

istatistiksel
saptamak

LM

Tablo 4.73. Goreve Gore Coklu Karsrlastrrrna LSD Sonuclan
(I) GOREV

(J) GOREY

Siruf
ogretmeni

Brans
ogretmeni

MOdOr

MOdOr
muavini

Ortalama
Far1<1 (1-J)

Standart
Hata

Anlamllllk

Brans
ogretmeni
MOdOr

2,0860

2,08340

,318

%95 GOvenilir
Orta lama
DO§Ok
YOksek
Deg er
Deg er
-2,0156
6, 1876

3,7273

4,38318

,396

-4,9020

12,3565

MOdOr
muavini
Srruf
ogretmeni
MOdOr

10,6638(*)

3,91135

,007

2,9634

18,3641

-2,0860

2,08340

,318

-6, 1876

2,0156

1 ,6413

4,51118

,716

-7,2400

10,5225

MOdOr
muavini
Srruf
ogretmeni
Brans
ogretmeni
MOdOr
muavini
Simf
ogretmeni
Brans
ogretmeni
MOdOr

8,5778(*)

4,05428

,035

,5960

16,5595

-3,7273

4,38318

,396

-12,3565

4,9020

-1,6413

4,51118

,716

-10,5225

7,2400

6,9365

5,59543

,216

-4,0794

17,9524

10,6638(*)

3,91135

,007

-18,3641

-2,9634

-8,5778(*)

4,05428

,035

-16,5595

-,5960

-6,9365

5,59543

,216

-17,9524

4,0794

Tablo 4.73.'te gorOldOgO gibi srruf ogretmeni ile rnudur muavini, brans
ogretmeni

ile

rnudur

ogretmenlerinin

muavini

Yaprlandrrmact

gorO§leri arasmd~)statistiksel

Eide
~

edilen

verilere

ve

mOdOr muavini

Egitim

Yaklastrm

gorO§Onde olduqu soylenebilir.

srruf

ve

brans

Uygulamalan'na

iliskin

olarak anlamll bir fark oldugu saptanrmstrr.

gore,

ogretmenlerin

Yaprlandtrmaci

Yaklastrm'rnn okullarda uyguland191, rnudur muavinlerinin
"{

ile

Egitim

ise uygulanmad191

L\.')

KKTC ilkokullannda
Yaprlandrrmaci

Egitim

gorev

Yaklq1m1

yapan

ogretmen

Uygulamalar1'na

ve yoneticilerin
lllskln

gorOtleri

arasmda egitim durumlan ile istatistiksel acrdan anlamh bir fark olup
olmad1gm1 belirlemek icln t-testi Analizi yap1lm1tt1r. Yapilan t-testinin
sonuclan Tablo 4.74'te vertlmlstir.

Tablo 4.74. KKTC ilkokullannda gorevli ogretmen ve yonetlcilerin
Yaprlandrrrnact Egitim Yaklasirru Uygulamalan'na iliskln gorU§lerinin egitim
durumu degi§kenine vonelik T-Testi sonuclan

N

Egitim

ss

X

t

Sd

p

Ar;1klama

DOzeyi
Lisans

234

227.88

16.16

1,394

274

.168
P>0.05

Y.Lisans

42

224.57

13.77

Fark
Anlamsu

Tablo 4.74'te gorUldUgU gibi lisans mezunu olan ogretmenlerin
ortalamasi

(X=227.88

,SS=

16.16) ile yUksek lisans

ogretmenlerin ortalamasi (X=224.57,SS=13.77)

mezunu

olan

arasrnda 0,05 anlamhhk

dUzeyinde fark olup olmadiqrru belirlemek icin yapilan

t-testi istatistik

analizinde bulunan deger 1,394 > 0,05 olduqundan ortalamalar arasmda
bulunan farkm anlamh olmad191 soylenebllir, Eide edilen verilerden lisans
mezunu olan ogretmenler ile yUksek lisans mezunu olan ogretmenler
arasmda istatistiksel olarak anlamh bir fark olmad191 qorulmektedir.
sonucunda var olan farkm Yapilandrrmact

Bunun

Egitim Yaklasrrm Uygulamalan'na

lliskin gorU§leri arasmda egitim durumlannm farkh dUzeyde olmasmdan degil
de, sans faktorunden dolayi olu§tugu, egitim dOzeyinin yaratt191 bir fark
olmad191 soylenebilir,

Lib

KKTC
Yapuandrrmaci

ilkokullannda

gorevli

ogretmen

ve

yoneticilerin

Egitim YakJa11m1 Uygulamalar1'na lllskln goru,leri

ile

mesleki krdemleri arasmda istatistiksel olarak anlamh bir farkm olup
olmad1gm1belirlemek icln Varyans (Anova) Analizi yap1lm1,t1r.Yapilan
Varyans Analizinin sonuclan Tablo 4.75' te verllmlstlr,

Tablo 4.75. KKTC ilkokullannda gorevli ogretmen ve yoneticllerln
Yaprlandrrmact

Egitim Yaklasrrm Uygulamalan'na ili~kin gorO~leri ile mesleki

krdemlerine Gore Puanlann Anova Sonuclan

Kuiem

N

X

ss

F

p

1-5 y1I (1)

40

227.57

18.09

.758

.581

6-10 y11(2)

51

225.86

13.38

P>0.05

11-15y1I (3)

60

229.10

13.37

Fark

A91klama

Anlamstz
16-20 y1I (4)

68

225.11

14.49

21-25 y1I (5)

34

230.32

21.13

26 y1 I ve Ozeri

23

228.21

17.80

Top lam
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227.37

15.84

Tablo 4,75'te gorOldOgO gibi, ilkokullarda gorev yapan ogretmen ve
yoneticllerin Yaprlandrrmaci Egitim Yaklasrrru Uygulamalan'na lliskln gorO~leri
ile mesleki krdemlerine gore puan ortalamalan; 1-5 y1I mesleki krderne sahip
olan ogretmen ve yoneticilerln (X = 227.57, SS=18.09),6-10 y1I mesleki
kiderne sahip olan ogretmen ve yoneticilerin (X = 225.86, SS=13.38),11-15
y1I mesleki krderne sahip olan ogretmen ve yoneticilerin (X =229.10,
I

-

SS=13.37), 16-20 y1I mesleki krderne sahip olan ogretmen ve yoneticilerin (X
=225.11, SS=14.49);- 21-55 y1I mesleki krderne sahip olan ogretmen ve
yoneticilerin (X =230.32, SS=21.13), 26 y1I ve Ozeri mesleki krderne sahip
olan ogretmen ve yonetlcilerin ise (X =228.21, SS=17.80) seklindedir. 0,05

LU

anlamhhk dOzeyinde vaprlan F test sonucuna gore bulunan F

= ,758 deqerinin

anlarnhhk dOzeyi 0,758 > 0,05 olduqundan ilkokullarda gorevli ogretmen ve

yoneticllerln

Egitim

Yaprlandrrrnact

Uygulamalan'na

Yaklastrm

ili§kin

gorO§lerinde farkm sans faktorunden kaynaklandrq}, meslekteki krdemlerinin
yaratt1g1 bir fark olmadiq: yorumu yaprlabilir.

KKTC

ilkokullarmda

gorevli

ogretmen

ve

Yaprlandrrrnacr Egitim Yaklastrm Uygulamalar1'na ilitkin

yoneticilerin
gorilfleri

ile

hizmet i~i egitime katrlma durumlan arasmda istatistiksel olarak anlamh
bir farkm

olup olmad1g1m belirlemek i~in Varyans

yap1lm11t1r. Yapilan Varyans

Analizinin sonuclan

(Anova) Analizi
Tablo

4.76'

da

verllmlstlr.

Tabla 4.76. KKTC ilkokullannda gorev yapan ogretmen ve yoneticilerin
Yaprlandrrmact Egitim Yaklasrrm Uygulamalan'na ili§kin gorO§leri ile hizmet i9i

egitime katrlma durumuna Gore Puanlann Anova Sonuclan

Hizmet ir;i

N

X

ss

F

p

64

229.45

14.63

2.291

.060

67

225.16

14.76

P>0.05

61

226.85

15.62

Fark

Ar;tklama

Egitim Seyis,

Hi9 (1)
1 kez (2)

"--

2 kez (3)

Anlamstz
3 kez (4)

4 kez ve Ozeri

Top lam

,I

22

220.59

16.04

62

230.54

17.56
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227.37

15.84
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Tablo 4.76'da goruldugu gibi ilkokullarda gorev yapan ogretmen ve
yoneticilerin Yaprlandtrmaci Egitim Yaklastrm Uygulamalan'na lliskin gorO§leri
ile hizmet ic;i egitime katrlrna durumuna gore puan ortalarnalan: hie; katilmayan
ogretmenlerin (X = 229.45, SS=14.63), 1 kez katrlrms olan ogretmenlerin
(X = 225.16, SS=14.76),

2 kez katilrrus olan ogretmenlerin (X =226.85,

SS=~5.62), 3 kez kati\m1~ o\an ogretmen\erin (X =220.59, SS=16.04), 4 kez
\Je uz.et'\ndeKat,\m,~ o\an\ann \se <._')(=2~0.54, SS='\7 .56)'d,r. \\\<..o\<..u\\arda

gorev yapan ogretmen ve yoneticilerin Yaprlandirmact Egitim Yaklasuru
Uygulamalan'na lllskln goru§leri ile hizmet lei egitime kaulrna durumlanna
gore puanlan arasinda istatistiksel olarak

anlamll bir iliski olmadrq:

saptanrrustrr. (F=2.291, p>.005) Buna gore var olan farkm sans faktorunden
kaynakland191yorumu yaprlablllr,

KKTC

ilkokullarmda

Yaprlandtrmaci

gorevli

Egitim Yaklasrrm

ogretmen

ve

yoneticilerin

Uygulamalar1'na m,kin

goro,1eri

arasmda istatistiksel acrdan anlamh bir farkm olup olmad1gm1 belirlemek
icin t-testi Analizi yap1lm1,t1r.Yaprlan t-testinin sonuclan Tablo 4.77.'de
verilmh1tir.

Tablo 4.77. KKTC ilkokullarmda gorevli ogretmen ve yoneticilerin
Yaptlandtrrnact Egitim Yaklasrrru Uygulamalan'na illskin goru§leri arasmda
istatistiksel olarak anlamll bir farkm olup olmamasma yonelik T-Testi sonuclan

ss

N
Ogretmen

244

227.46

16.80

t
2,237

Sd
274

p

A91klama

.026
P<0.05

Yonetici

32

220.37

17.35

Fark
Anlamh

Tablo 4.77.'de goruldugu gibi

ogretmenlerin ortalamasi (X=227.46

,SS= 16.80) olup, yoneticilerin ortalamasi da (X=220.37, SS=17.35)'dir. Bu

Ll~

bulgular

ogretmenlerin

puanlanndan

ortalama

puanlanrun

yonetlcilerln

daha yOksek olduqunu gostermektedir.

ortalama

Eide edilen verilerden

ogretmen ve yoneticiler arasrnda istatistiksel olarak anlamll bir fark olduqu
gorOlmektedir (t=2.237= P<0.05).

Tabla 4.77.'de gorOldOgO gibi yonetici ve ogretmenlerin Yaprlandtrmaci
Egitim Yaklasrrm Uygulamalanna

iliskin gorO~leri arasrnda istatistiksel olarak

anlamll

Eide edilen

bir fark bulunmaktadrr.

verilere

Yaprlandrrrnact

Egitim Yaklasirru'run

uyqulanmadtq:

gorO~Onde olduqu sonucuna vanlabllir.

I

gore,

ogretmenlerin

okullarda uyguland1g1, yoneticilerin

ise

BOLOM V

SONUC VE ONERiLER

5.1. SONUCLAR

Yapilan arastrrrna neticesinde vanlan sonuclar alt problemlerde sorulan
sorulara yarntlar seklinde a§ag1daverilrnlstir:
KKTC ilkokullarmda gorevli yonetici ve ogretmenlerin Yaprlandrrmact
Egitim Yaklasrrru Uygulamalan'na iliskin gorO§leri:

1-

Arastirma neticesinde elde edilen verilere gore, ilkokullarda

gorev yapan ogretmen ve yoneticilerin, Yaprlandrrmact Egitim Yaklasmu
Uygulamalan icln yeterli bilgi ve donarurna sahip olrnadiklan dusunulrnektedlr.
Okullann fiziki yaprsrrun yetersizliqi, teknik acrdan arac - gere9 eksikliqi,
egitim teknolojisinden her okulda esit dOzeyde yararlarularnamasr, okullann
nOfusu arasmda esltsizllqln olmasr, Bakanhqrn belirledigi konu ve programlara
uyma zorunluluqu, ders sOrelerinin krsith olrnast gibi etkenler egitim sOrecini
olumsuz etkilemektedir. Bu gibi nedenlerden oturu ogretmen ve yonetlcllerin
'

egitim durumlanyla ilgili gorO§lerine bak1ld1g1 zaman okullarda konu, hedef ve
etkinlikleri ogrencilerin bellrlemediqi, velilerin okul etkinliklerinden yeterince
haberdar edllmedlq] ortaya crkrnaktadir, Mevcut durumda olumsuz etkilenen
egitim sOreci, yeni bir yaklasima uygun olarak dOzenlenecek yeni egitim
sisternine de hazrr olrnayacaktrr. Buna gore eksiklikler tamamlanmadan
yapilacak her etkinlikten tam anlarmyla verim almarnayacaktrr.
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Yonetici

ve

Uygulamalan'na
Yaprlandrrmacr

ogretmenlerin,

iliskin

henuz

Yaprlandrrrnact

net

Egitim

gorU§lerinin olmadrq:

Yaklasrrru
soylenebilir,

Egitim Yaklasrrm Olkemiz egitim sistemine adapte edilmeye

cahsilan 9agda§ bir egitim yaklasrrrudrr. Eide edilen verilere gore, yonetici ve

ogretmenlerin, ogrenme - ogretme surecinde yapt1g1 faaliyetler dogrudan bir
bashk altrnda toplarup, bir yaklasrrna ait olarak struflandmlamarnaktadrr.

Efe ve digerlerinin (2007), Nas1I Bir Ogrenme Ortamr? Biyoloji
Srmflannda Ogrenme Ortarm Yaprsrrun Belirlenmesi isimli arastrrrnalannda,
ogrenme ortammda ogrencilerin degi§ik ilgi ve yeteneklere sahip olmalanna
karsm

bu

dogrultuda

siruf

i9i

aktivite

ve

ogrenme

yontemlerinin

uygulanmad191, derslerin h1zll i§lendigi ve ogretmenlerin ders sirasmda
basanli ogrencilerle daha fazla ilgilendigi, materyal olarak ders kitabi olmasi,
derslerin tek bir yonternle i§lendigi ortaya crkrrustrr. Bu arastirmada da buna
benzer sonuclar elde edllmistir.

Demir ve $ahin'in (2008), "ilkogretim Okullannda 1 - 5. Siruflarda
Yapilandrrmacihk

Yaklasrrru'na Gore Olusturulan Egitim Programlannm

Uygulanmasmda Ogretmenlerin Kar§1la§t191 Sorunlar" isimli arastirmalarmda
yaprlandrrmacrhk

felsefesinin uygulamaya konulmasmda alt yapi eksiklikleri

giderilmeden baslanrnasrrun programdan beklenilen sonuclarm almrnarnasma
neden olabllecegi

Uzerinde durulrnus, uygulamadaki ogretim proqrarrurun

verimli olabilmesi icin her seyden once uygulayacak olanlann istekli ve
gayretli olmasi gerektigl yonunde yorum yaprlmrstrr.

2-

Eide edilen verilere gore yonetici ve ogretmenler, siruf i9i lletlsirn

ve srruf aktivifelerinde ogrencileri de ogrenme - ogretme ortarnma dahil
etmekte, etkili ve gift yonlU ogrenci-ogrenci ve qgrenci-ogretmen

iletisimi

kurmaya ozen gostermekte, demokratik ve sayqrya dayall bir siruf ortarru
olusturmaktadrrlar. Bu durum Yaprlandrrmaci

Egitim Yaklasirm'na yonelik

olarak olurnlu bir davrarus sekll olsa da egitim sisteminin Yaprlandrrrnact
Yaklasima uygun olduqu soylenemernektedir. CUnkU Ulkemiz ilkokullannda
gorevli yonetici ve ogretmenlerin bir 9ogu Geleneksel Egitim'e uygun olarak
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egitim - ogretim faaliyetJerini surdOrse de, ogrencileriyle etkili iletisirn kurarak,
onlara deger verdigini hisset:tirmektedirler.
3-

Yonetici

ve

ogretmenler,

degerlendirme

surecinde

Yaprlandrrrnact Egitim Yaklasirm'na uygun yagda§ deqerlendirme yonternleri
yerine, Davrarusci Yaklasim'a uygun olarak duzenlenen Geleneksel Egitim'e
uygun

degerlendirme

kullanrnaktadirlar.

Bu

uygulama

Egitim Yaklasirru Uygulamalan'na gore olumsuz bir durum

Yaprlandrrmact

teskil

yontemleri

etmektedir.

Bu

durum

karsrsinda,

ogretmen

ve

yoneticilerin,

Yaprtandurnaci Yaklasima uygun degerlendirme teknikleri konusunda, yeterli
bilgiye sahip olrnadrklan yorumu yapilabilir.

4-

Yonetici ve ogretmenler, fiziksel durum acismdan okullann

yetersiz olduqunu belirtmislerdir. Eide edilen verilere gore her okulda fiziksel
acidan

eksiklikler

bulunmaktadrr,

Yaptlandrrmact

Egitim

Yaklasrrru

Uygulamalan'na uygun olarak duzenlenecek egitim ortarru, her turlu faaliyetin
yapilabllrnesi, ogrencinin rahat hareket edebilmesi icin uygun buyuklukte
olrnalr, teknolojik acidan donarumh olmahdrr.

Cmar, Teyfur ve Teyfur'un (2006) Yaprlandtrmacrhk Yaklasrrm'na Gore

Hazirlanan Yeni llkogretim Programma lliskin Ogretmen Goru§leri isimli
arastrrmalanrun sonucuna gore srruf ogretmenleri yeni ilkogretim programma
iliskin genel olarak olumlu goru§ bildirmektedirler. Karsilasttklan sorunlar
olarak da okullardaki '---aray-gerey eksikligi ve okullann

fiziki yapilan

belirtllmlstir. Bununla birlikte okuldaki arac ve gereylerin yetersiz olduqu, srruf
ortamlanrun kullarusstzhqrndan ve alan darliqmdan dolayi etkinliklerin verimli
bir sekilde yaptlamadrqt konulanna da dikkat cekmlslerdir,

Okullarda

-s:

uygulanan etkinliklerde materyal eksikligi, srruflardaki oturma duzenlnin uygun
olmayrsi ve srruflarm mevcudunun kalaballk olusuna da dikkat cekip
I

etkinliklerin uygulanmasmda bu etkenlerden dolayt srkrntuar yasadtklanrn da
,/-

vurqularruslardrr.

5-

Yonetici

Uygulamalan'na

ve

ili~kin

ogretmenler,

Yapilandrrmact

Olkemiz egitim

sisteminde

Egitim

bircok

Yaklasrrm

sorun

olduqu

goru~undedirler. Yonetici ve ogretmenler, mevcut duruma ve su anda gec;erli
olan egitim sistemine gore, egrt:im sOresinin k1s1tl1 clmasi ve egitim ortammm
yetersizliqlnden

rahatsizhk duymaktadrrlar.

Uygulamalan'nda
unsurlar

belirledigi

gore olrnahdir.

Yaprlandirmac:

etkinligi

rahatca

Eide edilen

Egitim

konu ve programlara

olrnasr, egitim ortammdaki
her

Egitim Yaklastrru

egitim ortarru, sore, arac - gerec;, teknolojik donarnm gibi

ogrenciye

ogretmenler,

Yaprlandnmact

sonuca

Uygulamalan

gore yonetici

sirasmda,

uyma zorunluluqu,

Bakanhgm

ders sOrelerinin krsrth

eksiklikler, egitim sOresinin yetersizliql,

uygulayabilecek

kadar

geni~

ogrencilerin cahsrnalanyla yeterince ilgilenmemesi,

ve

srmflarm

olrnarnasr,

velilerin

srrutlarm kalabalik otmast

gibi sorunlarla kar~1la~1ld1g1 gorO~Onde olduklan ortaya crkrmstrr. Bu sorunlar
gegi§ sOrecinde daha bOyOk problemler olusrnasma neden olacaktir. Egitim
sOrecinde

yonetici

ve ogretmenlerin

Yapilandirmact

uygun olarak davrarus sergileyebilmeleri

Egitim

Yaklasrrni'na

icln bu konuda yeterince bilgi sahibi

olmalan ve sorunlann ortadan kaldmlmasi gerekmektedir.

Demir ve $ahin'in

(2008)

Yaprlandrrmacrhk

Yaklasrrnr'na

Uygulanmasmda

Ogretmenlerin

llkogretim
Gore

Okullarmda

Olusturulan

Kar§1la§t1g1

1 -

Egitim

Sorunlar

5. Srruftarda
Programlarmm

isimli yOksek lisans

tezinde buna benzer sonuclar elde edllmistir. <;ah§ma sonucunda yeni egitim
program, uygulanmaya gegilmeden once ogretmenlere yeterli hizmet igi egitim
verilmedlqi

ortaya

91k1§t1r.

alg1lanmad1g1 sonucu

Buna

crkartrlabilir.

gore

programm

Bir programm

ogretmenlerce

basanh

olabilmesi

uyqulayicrlara program konusunda bilgi verilmeli ve ogretmenlerin

tam
igin

programm

nastl uyqulanacaq: konusunda en k090k supheye dusmemesi gerekmektedir.
BOton ogretmenlerin
benimseyen

hizmet igi egitim yoluyla yaprlandrrmacrhk

ogretmenlere

donusturulrnesi

yonunde

calrsmalar

felsefesini
yapilarak

programm basanya ulasrnasmda bir kilometre tasi olabilir.

6- Yaprlandtrmaci
ogretmen gorO§leri;

Egitim Yaklasuru Uygulamalan'na

lliskln yonetlci ve
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a- llkokul rnudur, rnOdOr muavini, srruf ve brans ogretmenlerinin
Yaprlandrrmact

Egitim Yaklasrrm Uygulamalan'na ili§kin cinsiyet farkhhgmm

yaratt191 bir fark yoktur.

b- llkokul rnudur, mOdOr muavini, srruf ve brans ogretmenlerinin
Yaprlandrrmact

Egitim Yaklasirru Uygulamalan'na iliskin yas degi§keninin

yaratt191 bir fark yoktur.

c-

llkokul rnudur, rnudur muavini, srruf ve brans ogretmenlerinin

Yaprlandtrmaci

Egitim Yaklasirm Uygulamalan'na lllskin, gorevlerinin yaratt1g1

bir fark vardrr, Farkt ortaya cikarmak lcin yapilan istatistiksel cahsrna sonucu
srruf ogretmeni ile rnudur muavini, brans ogretmeni ile mudur muavini, rnudur
muavini ile hem srnrf hem brans ogretmenleri arasrnda fark oldugu ortaya
crkrrustrr, Diger kademeler arasinda fark yoktur. Eide edilen verilere gore,
ogretmenler Yaprlandrrmact

Egitim Yaklastmr'run okullarda uyguland191rn,

mudur muavinleri ise uyqulanmadtqm: belirtrnistir.

llkokullarda rnudur muavinleri strnflara ders islerne amaci ile
girdikleri icln ogretim sOrecindeki faaliyetlerden, ogretmen - ogrenci arasrnda
olusan bilgi alrsverisi sirasmda yapilan etkinliklerden mOdOrlereoranla daha
fazla bilgiye sahip olup surec icerlsindekl
Muavinlerin

yaprlandtrrnact

yaklasima

illskln

herseyden haberdardntar,
uygulama

yaptlmadrqrru,

ogretmenlerin ise yap1ld1gm1 dusunrnesi c;eli§kili bir durumdur. Dolayrsryla
egitim sisteminde uygulanan

net ve kesin bir egitim yaklasirru olrnadrqr,

rnudur muavinleri ile ogretmenler arasmda egitimsel ve ogretimsel bakrs a91s1
farkllllg1 olduqu soylenebilir .

. d- llkokul rnudur, rnudur muavini, srruf ve brans ogretmenlerinin

-

Yaptlandrrmact

'

Egitim Yaklasrrru Uygulamalan'na iliskin egitim durumlannm

yaratt191 bir fark ycktur,

e- llkokul . mudur, rnudur muavini, srruf ve brans ogretmenlerinin
<,

Yaprlandtrmaci Egitrm Yaklasrrm Uygulamalan'na ili§kin mesleki kidernlerinin
yaratt191 bir fark yoktur.
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f-

llkokul mudur, mOdOr muavini, srruf ve brans ogretmenlerinin

Yaprlandtrmaci Egitim Yaklastrru Uygulamalan'na iliskln katrldtklan hizmet i9i
egitim kurslanrun yarattrq: bir fark yoktur.
elde edilen bulgularda hizmet i9i egitim kurslanna

Arastrrmadan

katrlimm yeterli duzeyde olrnadrq: ortaya crkmrstrr.

Bu konuda yapilan

istatistiksel islem sonucunda bu degi§kenden dolayt anlamh bir fark crkrnarrus
olsa da ankete katrlanlann ortalamalanna bak1ld1g1 zaman bu tip kurslara
katrhmm dusuk olduqu gorOlmektedir. Krldan ve Temel'in Mart 2008'de
yayrrnladrklan "Yaprlandrrmact

Yaklastrn'a Dayah Olusturulan

Hizmet l9i

Egitimin Ogretmenlerin, Ogretmenlikle llgili Bazt Goruslerine Etkisi" isimli
makalede de ogretmenlerin ve yoneticilerin hizmet ici egitimle varolan
problemlerin cozulebileceqi Ozerinde durulrnus ve ogretmenler yanmda
idarecilerin de sik sik hizmet ici egitim sOrecinden ge9irilmesi gerektigini
vurqularruslardir.

Ogretmen

7-

ve

yonetlcilerin

Yaprlandrrmaci

egitim

yaklasirm

uygulamalanna ili§kin gorO§leri arasmda istatistiksel acidan anlamh bir fark
vardrr. Eide edilen verilere gore, ogretmenlerin Yaprlandrrmact
Yaklasmu'run

okullarda

uyguland1g1, yonetlcilerin

ise

Egitim

uyqulanrnadrqr

gorO§Ondeolduqu ortaya crkrrustrr, Dolayrsryla egitim sisteminde uygulanan
I

net ve kesin bir egitim yaklasrrm olmadiqr, yonetici ile ogretmenler arasmda
bilgi ekslkliqinden kaynaklanan egitimsel ve ogretimsel bakrs a91s1 farkhhg1
olduqu, soylenebilir,

Krldan ve .Temel (2008) 'de yayrrnladrklan "Yaptlandtrmaci
Yaklasrrn'a

Dayah

Olusturulan

Hizmet

l9i

Egitimin

Ogretmenlerin,

Ogretmenlikle llgili Bazr Goruslerine Etkisi" isimli makalede de ogretmenlerin
ve yoneticilerin hizmet i9i egitim .sorecinden ge9irilerek ogretmen-idareci
!

arasmda egitimsel ve ogretimsel bakrs a91s1 farkhhgmm onune ge9ilmesi
gerektigine ili§kin yorumlar yaprlrrusttr.
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5.2. ONERiLER

24-26. Mart 2005 tarihlerinde dOzenlenen IV. Milli Egitim $uras1'nda
(KKTC) Temel Egitim Komisyonu'nca alman kararlarda yeni egitim sisteminin
ongordOgOinsan profili, 21.yy.da Turk toplumunun hedeflediqi insan profili ile
ayru ozelllkleri tasrr. Buna gore KKTC Egitim Sistemi Yaprlandrrrnact Egitim'in
ilkelerine

yeniden

gore

Konu

yaprlandmlrnahdtr.

dOzenlenmeli,
ile

ilgili

egitim

yapilan

"

sistemi

cahsrnalar

yeniden
sonucunda

Yaprlandrrmacr Egitim Yaklasrrru'na olanak saglamak arnaciyla egitimde
yeniden yaptlanrnanm gerekliligi, ortaya cikrrnstrr. Yaprlandrrrnact Egitim
9agda§ bir egitim yaklasrrnrdrr. Egitim sOrecinde ogrenciyi merkeze alarak
planlanacak faaliyetlerde ogrenci aktif olrnahdrr. Bu arnacla farklt etkinlikleri,
egitim sOrecini srruf drsma da tasiyan programlan ve 9agda§ degerlendirme
yontemlerini icerisinde banndiran Yaprlandrrmact Egitim Yaklasuru'run en iyi
sekilde uyqulanrnast i9in gerekli dOzenlemeler yaprlrnahdrr.

Bu arnacla:

1-

Yaprlandrrmact

Egitim

Yaklasrrm'ru

okullarda

etkili

olarak

uygulayabilmek icln Bakanltk tarafmdan belirlenen konu ve egitim programt
I

esnek olmalt,

ogrencilerin dersin hedef, konu ve etkinliklerini ogretmenle

birlikte belirlemesine olanak tarunmahdrr.

2-

llkokullarda gorevli yonetlci ve ogretmenler Yaprlandrrrnact Egitim

Yaklasrrru'ru okullarda uygulayabilmeleri icln bu konuda detayh olarak
.,

bilgilenmeli; konuya hem bilgi, hem kavrama, hem de uygulama dOzeyinde
hakim olabilecek sekilde bilgi ve deneyim sahibi olmahdrr.
I

3-

Yaprlandrrmact

Egitim Yaklastrru'run okullarda

etkili bir sekilde

uygulanabilmesi icin okullann alt yaprsrrun: ozelltkle egitim ortarru, arac gere9, teknolojik.donarum gibi unsurlann acilen iyilestirilmesi gerekmektedir

LL/

4-

Ogretmenler ve yoneticiler, ogretim surecinde verimli olabilmek

icin surekli olarak kendilerini geli§tirmeli, cagda§ deqerlendirme yonternleri ve
farkh ogretim yontemleri hakkmda bilgi sahibi olmalr, Bilgi toplumuna uygun
ozellikler tasrmalrdrr.

5-

Ders plaru tum detaylar goz onunde bulundurularak yaprlmahdrr.

Ders srrasmda meydana gelebilecek her degi§iklik dusunulerek yapilacak
faaliyetler planlanrnah, sure yapilacak etkinlige gore ayarlanrnahdrr. Surenin,
yapilacak faaliyete yeterli gelmemesi plansizlrktan kaynaklanablleceqi lcln
sure ile faaliyet iyi planlanrnahdrr.

6-

Mevcut

Yaprlandtrmaci

duruma gore ders sureleri, planlanan etkinliklerin

Egitim Yaklasrrru'na uygun olarak verimli

uygulanabilmesi icin yeterli degildir.

bir sekilde

Bunun icin ders suresi tekrar gozden

gecirilmeli, gerekirse ders sureleri uzatrlrnahdrr. Yaprlandrrmaci Egitim
Yaklasmu'ntn etkili

bir sekilde uygulanabilmesi icln uygun programlarla,

egitim gun lcerisine yayilarak Tam Gun Egitim'e gecilmelidir. Bu giri§imi
baslatrnadan once ise

okullann alt yaprsi tam gun egitime uygun hale

getirilmelidir.

7-

Yaprlandtrmaci

Egitim

Yaklasirru

Uygulamalan'na

gore

ogrencilerin birlikte yapacaqi grup cahsrnalan ogrenmeyi kolaylastrrarak
.\

bilginin kahci olrnasrru saqlayacaktrr. Okul ve okul drsmdaki egitim surecinde
ogrencilerin grup cahsmasi yapabilmelerine olanak saqlayacak duzenlerneler
yaprlmahdrr. Bu nedenle ada capmdaki tum okullann ayru olanak ve
imkanlara kavusmasi icln gerekli duzenlernenin yapilmasi ve tum okullarm
ayru imkanlara sahlp-olmast saqlanrnahdrr.
Yapicr, M.'nin Yaprlandrrmacrhk ve S1n1f isimli yazismda da bu
,,

yaklasrrna uygun smrf duzenlnin ne olduqu uzerinde durulrnus, bu konuda
yaprlmasi gerekenler srruflar kalabahk olrnamalr, teknolojik olrnalr, smrftar
branslara aynlmau.ven azmdan iki bolurnden olusmah, her ogrencinin ozel
masa, dolap ve rnurnkunse diz ustu bilgisayan bulunmah, duzen ve biclm
degi§tirmeyi

kolaylasnracak

tasrnabillr

eklenip

crkanlablllr

masa

ve

materyallerden
olusturulrnali,

olusturulmah,
ogrencide

ses

ve

gOrOltoyO

aitlik duygusunu

gegirmeyen

olusturacak

teknoloji

bir bicirnde

dizayn

edilmeli seklinde belirtilrnistir.

8-

Yonetlci

ve

konusunda bilgilendirmek

ogretmenleri

Yaprlandrrmact

Egitim

Yaklasmu

ve yetistirmek

arnacryla hizmet igi egitim kurslan

dOzenlenmeli ve tam katrhrn saqlanrnahdrr. Son yillarda Yaprlandrrmact
Yaklasrrm'na gore dOzenlenen

egitim programlan ve kitaplar hakkmda bilgi

vermek arnaciyla yonetici ve ogretmenlere

hizmet igi kurslar duzenlenrnistir.

Bu kurslar bilgi aktanrru ve tarutrm seklinde
Yaptlandtrmact
kazandiracak

Egitim

Egitim

Yaklasrrru'ru

degil,

yonetlci ve ogretmenlere

uygulamaya

sekilde dOzenlenmelidir.

Bunun icin

donuk

kazarumiar

Milli Egitim, Genclik ve

Spar Bakanhg1 tarafmdan dOzenlenecek hizmet igi kurslar, nitelik ve nicelik
acisrndan geli§tirilmeli ve okullarda gorev alan herkesin de bu kurslara katrhrru
saqlanarak islevsel hale getirilmelidir.

Hizmet igi egitim sonunda ogretmen ve

yonetieiler izlenmeli ve aldiklan egitime iliskln uygulamalarda, hizmet igi egitim
veren kisi ya da kurumlar tarafmdan desteklenmelidir.

9-

Yonetici

ve ogretmenlerin

gorO§lerine gore okullarda

kalabahk olmasmdan dolayi Yaptlandrrmaci
sorunlar yasanmaktadrr.

dOzeyde uyqulanrnasrru

Egitim Yaklasrrru'ru uygulamada

Aknar'm (2007) da cahsrnasinda

mevcutlannm fazla olmast yaprlandrrmact

siruflarm

belirttiqi gibi siruf

yaklasrrrun okullann hepsinde ayru

engellemektedir.

Dolayrsiyla

tom ilkokullarda

srnrf

mevcutlan en cok 15-20 seviyesine cekilmelidir.

10- Egitim sOrecine 'aile de dahil edilmeli,

ogretmen

ve yoneticiler

velileri okul etkinliklerinden

sOrekli haberdar etmeli ve veliyi de egitimin bir

parcasi haline getirmelidir.

Esenyel'in

(2009) de degindigi gibi ogrencilerin

I

ogrenmesine yardrrnct olmak icin ailenin egitim sOrecine aktif olarak kanlmasi
saqlanarak, ailelere egitim sOrecinde basanh olabilmek icln gerekli stratejiler
verilmelidir.

229
11- Ogrencilerin

rahatca

bilgi

edinebilecekleri

kaynaklara

ulasabilrneleri icin her okula ya da okul cevresine aktif durumda ve donamrnh
ki.itophaneler saqlanmahdrr.

12- Yaprlandrrmaci

Egitim Yaklastmr'nda

motive edici ve yol gosterici
kabullenmeyen
uygulamanm
gorev,

bir
zor

okul

yoneticllerlnin,

lideri

olmasi gerekmektedir.

yoneticinin

olduqu

okulunda

yonetlcilere

yenilige acik,

Aksi takdirde

Yaptlandirmact

dusunulrnektedir.

olan

yoneticilerin

Degi§imi

Yaklasrrn't

baslatrnada

dusmektedir.

yonetici olmadan once yoneticilikle

yeniligi

Bunun

onernli

icin

okul

ilgili belirli bir akademik

yaprya sahip olmasi, belli bir egitimden gegmesi zorunluluk haline getirilmeli
ve mesleki egitimleri gagda§ standartlara kavusturulrnahdir.

13- Yonetici ve ogretmenlerin

kendini yeni yaklasimlarla

geli§tirerek

alanlannda uzman kisiler olabilmesi lcln gagda§ egitim yaklasrrnlan temelinde
yap1ld191 dusunulen llsansustu programlara yonlendirilmelidirler.

14- Ogrenciyi merkeze alarak ogrenci merkezli bir egitimle ogrencinin
ogrenme- ogretme si.irecine aktif olarak katrhrmru saqlayan Yaprlandrrmact
Egitim

Yaklastrru'run

performanslan

uygulanmasma

degerlendirilmeli,

yonelik

bu

performanslanru

di.izenlenerek

kendilerini geli§tirmelerine olanak tarunmahdrr.

uyguland191, yoneticilerin
egitim sisteminde
ortaya

crkarmaktadir.

doqrultusunda

ve

Yaprlandrrmact
ise uyqulanmadrqi

uygulanan

ogretmenlerin

degerlendirmenin

ogretmenlerin

15- Ogretmenlerin

artrrmaya

olarak

iyilestlrrneye

sonucunda
yonelik

Egitim Yaklasrrru'nm
qorusunde

kurslar

okullarda

olduqu,

mevcut

net ve kesin bir egitim yaklasrrm olrnadrqrru

Dolayrsiyla

gagm gereksinimlerine

ogrencilerin

ve

yetenekleri

uygun olarak egitilmeleri icin okullarda

var olan belirsizlikten kurtulup Yaprlandrrmaci
tam olarak uyqulanmasi saqlanmalrdrr,

ilgi

Egitim Yaklasrmr'nm okullarda
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Mevcut duruma bakJld1g1 zaman ilkokullarda Yaprlandrrmaci Egitim
Yaklasimr'rnn uygulanmasryla ilgili bir 90k sorun olduqu ortaya crkrmstrr. Var
olan sorunlardan dolayi okullarda Yaprlandtrrnact Egitim Yaklasrmi

tam

olarak uyqulanamamaktadrr. Bu calismadan elde edilen bulgu, sonuc ve
onerilerin benzer cahsrnalara ve egitim sisteminin iyilestirllrnesine yonelik
katki saqlamasi beklenir. Aynca Yaprlandrrrnact Egitim Yaklastrru'run derslere
yonelik olarak

nasrl uyguland191 Ozerine daha geni§ ve derin arastrrrnalar

yaprlmasi ve calisrnaya yonetici ve ogretmenler yanmda ogrencilerin de dahil
edilmesi onerilir.

LJl
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Ek 1: Yeniden Yapilanma SOrecinde Kibns Turk Egitim Sistemi.

1. K1brisTurk Toplumunun Hedefledigi 21. Yuzy,I insan Profili

Egitim sisteminin yeniden yapilanma gerekliligi Kibns Turk Toplumunun
Hedeffediqi 21. Yuzyrl lnsan Ozelliklerini etkilemis ve degi§tirmi§tir. Bu
baqlarnda, Kibns Turk Toplumunun Hedeflediql 21. Yuzyrl lnsan Profili:

•

Ozqurluk, demokrasi, bans, sosyal adalet ve hukukun ustunluqune inanan,

•

Dusunme, alqrlarna ve problem cozrne yeteneql geli§mi§,

•

Bilgiyi yaratrct bir sekilde kullanabilen,

•

Bilgi ve teknoloji kutlarurnma yatkm,

•

Kendini tarnmaktan ve aciklarnadan korkmayan,

•

Bilgiye nasrl ulasacaqrrn bilen,

•

Tasarlayip yaratabilen,

•

<;al1§acag1 alanda bilgi donarumh,

•

Degi§ime acrk olan,

•

Sorgulayan, dusuncesini ozqurce soyleyen,

•

Cahskan, yardrrnlasrnayt benimseyen ve i§birligi yapan,

•

<;evre bilinci geli§mi§,

•

Uzfasrm kulturune sahip,

•

Turkiye ve diger kdm§u ulkeleri ile iyi iliskiler kuran,

•

Ataturk'un

banscr, yenilikci,

9agda§, laik dusunce ve devrimlerini

benimseyen,
•

Ulusal, kulturel, sanatsal ve 9agc1I kimliklerin farkma varan,

•

Kibns'i yurt olarak bilen,

•

Empati duygusu geli§mi§, her turlu kulturel farkhhklan hosqoru ve sayqiyla
kabul eden,

•

Insana, insan haklanna sayg1l1; dogay, ve cevrestnl koruyan ve seven,

•

Bireysel ve toplurnsal haklanru korurnasrru bilen bansci yurttaslar
(VVeb:http://www.talimterbiye.meb.net.net/Genel%20yaklasimlar/Programl
arda%20Temel%20llkeler.pdf-).
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2. K1br1s Turk Egitim Sistemi'nin Vizyonu ve Misyonu

Kibns
yenileyebilen,

Turk

Egitim

Sisteminin

Vizyonu;

Surekli

olarak

kendini

degi§ime acrk, insani degerleri onde tutan, bansc: ve uzlasrci

insam arnaclayan, yasarn boyu kaliteli egitimdir.

Krbns Turk Egitim Sisteminin Misyonu;

•

Ozqurluk, demokrasi, bans, sosyal adalet ve hukukun ustunluquns bagll,

•

Bilimsel dusunce ve cahsmayi ozurnsernis,

•

Bilgi ve teknolojiyi kullanabilen,
1

•

Kendini surekll olarak yenileyebilen,

•

Dusunceslnl ozqurce soyleyebilen,

•

Sorgulayan, arastiran, bilgiye nasrl ula§abilecegini bilen,

•

Yaratrci yurttaslar yeti§tirebilEm,

•

Turkiye ve diger komsu halklanyla iyi ili§kiler kurabilen,

•

Ataturk'un banscr, cagda§, yeniliki;i, laiklik ilkelerini benimseyen,

•

Bedenen ve ruhen sagllkll,~ estetik duygulan geli§mi§, erdemli,

•

21.Yuzyil

insan ozelliklerine

uygun yaratrci

nesillerin

yetistirllmesine

uygun ortamlan hazirlamaktrr,

(Web:http://www.talimterbiye.meb.net.net/Genel%20yaklasimlar/Programlarda
%20Temel%20llkeler.pdf-).
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3. Krbns Turk Egitim Sistemi'nde Egitim Hedefleri

•

Dusunrne, alqilarna ve problem cozrne yeteneql geli§mi§, demokratik
degerlere bagll, yeni fikirlere acrk, klsisel sorumluluk duygusuna sahip,
kulturunu ozumsernis, farkh kulturleri yorumlayabilen,

c;agda§ uygarllga

katkrda bulunabilen, bilim ve teknoloji uretirnine yatkm ve beceri dOzeyi
yuksek, degi§ime acrk, bilgi 9.§lQI insaruru yetistirmek.
•

Ogrenci merkezli, yaprlandmci bir ogrenime gec;mek.

•

Krbns

Turk

~gitim

yaklasirmyla,
rehberlik

Sistemini,

herkes

icin

yasarn

biJgiye ulasmarun yol ve yonternlerinl

hizmetini

ve performansa

dayall

boyu

ogrenme

ogreten, etkin bir

bir olcme-deqerlendirrneyi

'-,

iceren,

yatay

standartlanna

ve

dikey

uygun,

gec;i§lere

Oretime donuk

olanak

saqlayan,

AB

egitime

ag1rllk veren;

meslek
yerinden

yonetirn ve yerinden denetimi esas alan, toplumun coqraf ozelliklerini
-.......,:·:;..

dikkate alan, ftrsat e§itligini gozeten

bir bOtOnlOk ve uyum ic;erisinde

yeniden dOzenlemek.

•

Yeni egitim sisteminde yap1lan ogretim sOresi (ogretim sOresini 12 yrla ·
crkarrnak)

degi§ikliklerr

ile

TOrkiye

ve

Avrupa

Birligi

ile

uyumu

gerc;ekle§tirmek.

•

Egitimin her kademesinde, teknolojinin saglad1g1 olanaklardan,

ozellikle

bilgisayar

ve

teknolojilerin

teknolojisinden
kullarnld1g1

yararlanarak,
yeni

egitim

uzaktan

egitim

yonternlerinden

ileri

ogrencilerin

yararlanmasrru sOrekli olarak saglamak.

•

Egitimin yayqrnlastmlrnasmda

ve ozellikle rnesleqe yonelik programlarm

hayata gec;irilmesinde merkezi idarenin yarn srra, yerel yonetimler,

ilce

idareleri, gonOIIO kuruluslar ile basm-yaym organlannm ve ozel sektorun
katkrsim saqlarnak.
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•

Ogretmen ve yoneticilerln, yeni egitim sistemine uygun bilgi ve

becef\lef\n\n

~ufe~l\ ~e\\~t\~\\me~\

amaC\'i\a

\~ 'le

ck~ denet\mle

gereksinimler tespit edilerek hizmet i9i egitim olanaklanru sOrekli hale
getirmek.

•

Ogrenme ortamlanru daha uygun hale getirmek icln yonetici ve
ogretmenlerle birlikte giri~im yapmak.

•

Egitim sisteminin yayqrnlastrrma, esitlik, ulastlabilirlik ve bOtOnsellik
ilkelerine bagll kallnarak sOrekli geli~imini saqlarnak.

Krbns Tork 'Egitim Sisteminin yeniden yaprlanrnasmda onqorulen
vizyonun, misyonun ger9ekle~mesi ve oncelikll hedeflere ulasabilmek icln
ogretim programlan yeni yaklasrrnlara uygun olarak yeniden duzenlenrnis.
Yeni program yakla~1m1--eaitimfelsefesi, 9agda~ egitimdeki geli~meler ve
uygulamalar dikkate alrnarak hazirlanrrustrr (KKTC Talim Terbiye Dairesi,
2005:4-6 ).
(VVeb:http://www.talimterbiye.meb.net.neUGenel%20yaklasimlar/Programlarda
I

%20Temel%20llkeler.pdf -). ·- /

4. Yeni Egitim Sisteminde Okul Yonetlclslnln Mesleki Ozellikleri

J

Yeni egitim sisteminde ongorOlen okul yoneticlslnin mesleki ozellikleri
a~ag1dabelirtilmektedir.

• I lisktlerlnce demokratik,
•

SOrekli olarak kendi kendini ve kadrosunu geli~tiren,

•

Okul drsmdaki ki~i ve kurumlarla iletislrn kurmayi benimseyen,

•

Ost yoneticilerle, velilerle ve okul personeli ile yaprci iletisim lcerisinde
olan,

•

GOdOlendiricive cesaretlendirici,
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•

Geleceqe yonelik olumlu ve yaratrct dusunce sahibi,

•

Yeniliklere ve degi§ime acik,

•

Bilgisayar teknolojisini bilen ve okulunun bu alanda geli~mesine katki
koyabilen,

•

Bilirnselliqe ve egitim arnaclanna ulasma cabalanna destek veren,

•

Okulda fiziki, sosyal ve psikolojik ortarnlann olusrnasina rehberlik eden,

•

Sorun cozrne, karar verme, yazma, konusrna, rapor hazrrlarna
becerilerine.sahip,

•

Girisirnci,

)

•

Gerektiqinde yetkilerini devredebilen; fakat sorumluluk bilincini koruyan
/\
egitim yoneticisi ( KKTC Talim Terbiye Dairesi, 2005: 7).

5. Yeni Egitim Sisteminde Ogretmenin Mesleki Ozellikleri

•

Ogrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun ogrenme ortamlan hazrrlayan,

•

Ogrenci ile cevresi arasmda gerekli etkllesirni saglayan,

•

Velilerle ve yonetlcilerle iyi lletisim kurabilen,

•

Yatay iletisirni benimseyen,

•

Ogretim yonternlerini ogrenci merkezli anlayrsla kullanabilen,

•

Meslegini seven ve onu bir yasarn bicirni olarak kabul eden,

•

Meslegiyle ilgili geli§meleri sUrekli takip eden,

•

Bilgisayar teknolojisini bilen, kendisi ve ogrencisini surekli olarak
geli§tirebilen,

•

Drama, oyun, bulus, ironi, tartrsrna, arastirma, gosteri, gezi, gozlem,
inceleme,deney, soru-cevap vb. yonternleri etkili ve verimli bicimde
kullanabilen,

•

Ataturk'un 9agda§ devrimlerini ozumsernls ve bu dogrultuda ugra§ veren,

•

Turkce'nin etkin kullarurruna onem veren ve Kibns Turk kulturunun
geli§mesi yonunde surekli katk: koyan ( KKTC Talim Terbiye Dairesi,
2005: 7).
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6. Yeni Egitim Sistemi'nde Hedeflenen Ogrenci Ozellikleri

KKTC Yeni Egitim Sistemi'nde hedeflenen ogrenci ozelllkleri

l}Oyle

tarumlanmaktadrr:

•

Arastiran ve sorgulayabilen,

•

Bilimsel ve tutarh dusunrne becerisine sahip,

•

Bilgi geli§imini ezberciliqe degil, anlamaya ve tutarh dusunrneye
dayandrrabilen,

•

lletisirn kurma becerislnt sOrekli geli§tirebilen,

•

Arkada§hga ve dayarusrnaya onern veren,

•

Ana dilini sOrekli geli§tiren ve hayatm her alarunda ve her donerninde etkin
kullanabilen,

•

lngilizce'nin yarusira ikinci bir yabanci dili, "Avrupa Oil Gelisim
Dosyasr''nda belirlenen becerilere uygun olarak edinebilen,

•

Yunanca (Rumca) dilinin "kornsu halk dili" oldugu bilincini geli§tirebilen,

•

Bilgiyi kullarup paylasabilen,

•

Bilgisayar teknolojisini bilen veokul i9i ve drsmda kullanabilen,

•

Bireysel yeteneklerini geli§tirme icln sOrekli ugra§ verebilen,

•

lnsanhgm ortak degerlerinden olan bans, demokrasi, adalet, esitllk gibi

.

deqerleri benimseyen ve Atatork devrimlerinin buna katkrsimn farkmda,
•

Yaratrci, Oretken, takrrn cahsrnasma yatkm,

•

Kendi hayatrru ozqurce planlamaya ve yonlendirmeye katki koyabilme
becerilerini geli§tiren,

•

Bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci geli§mi§,

•

Krbns'i yurt olarak bilen,

•

Ulusal, kOltOrel ve 9agc1I kimliklerinin farkma varabilen,

• · Empati duygusu geli§mi§, kOltorel farkhhklara hosqorulu ve billncli
yaklasabilen,
•

Insana, insan haklanna sayg1h; dogay1 ve cevreyi koruyan ve seven,

•

Bireysel ve toplumsal

haklanru korumasrru

KKTC Talim Terbiye Dairesi, 2005: 8).

bilen bansci

ve cahskan (

255

Ek 2: llkokul MOdOr, MOdOr Muavini, Srnrf ve Brans Ogretmenlerine
Uygulanan Anket.

ANKET FORMU

Sayrn okul yoh~'ticileri ve sevgili rneslektaslanm,

Elinizdeki anket, Qo9. Dr. Mehmet c;aglar darusmanhqrnda, Yakrn
Dogu Oniversitesi Egitim Bilimleri EnstitosO'nde yapmakta oldugurn YOksek
Lisans tezimin bir geregi olarak hazrrlanrms olup, "llkokullarda Yaprlandrrmacr
Egitim Yaklasrrm Uygulamalarr" hakkrnda siz degerli yonetici ve ogretmenlerin
kendi okulunuzdaki uygulamalarla ilgili gorO§lerini belirlemek amacryla
kullanrlacaktrr. Ankette kimliginizi belirleme amacrnr tasiyan herhangi bir soru
bulunrnadiqt gibi, ankete vereceqiniz yanrtlar arastrrmarnn arnaclan drsmda
baska hicblr sekilde kullanrlmayacaktrr.

Anket

iki

bolumden ·-o,lu§maktadrr: I.

Bolurnde

Ki§isel

Bilgiler

bulunmakta, II. Bolumde ise ·kendi okulunuzdaki Yaprlandrrmacr Egitim
Yaklasmu- Uygulamalarr'na lliskln gorO§leriniz istenmektedir. Bu cahsmada
dogru sonuclann ortaya cikrnasi icln, sorularr dikkatli, ictenlikle ve eksiksiz
yanrtlamanrz bOyOk onern tasrmaktadir.

Zaman ay1rd191nrz i9in ve arastrrmaya yapacaqrruz katkilardan dolayt
tesekkur ederim.

Konce $EKER 0ZATEN(;
Yakrn Dogu Oniversitesi
Egitim Bilimleri EnstitOsO
YOksek Lisans Ogrencisi

'-·
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~\:)~\)~\
Ki~iSEL BiLGiLER

Bu bolurnde kisisel bilgilere iliskln sorulara yer verilmistir. LOtfen size
uygun seceneqln yanmdaki parantezin icine (x) lsareti koyunuz.

1. Cinsiyetiniz:
( ) Kadm

, ( ) Erkek

2. Yasrruz:

\

( ) 20-29

( ) 30-39

( ) 40-49

( ) 50-59

( ) 60

ve Ozeri

3. Goreviniz:
( ) MOdOr

( ) MOdOr Muavini

( ) S1n1f Ogretmeni

~ ( ) Brans Ogretmeni

4. Egitim Durumunuz:
( ) On Lisans

( ) Lisans

( ) Yuksek Lisans

( ) Diger (LOtfen Belirtiniz)

.

5. Mesleki Krderniniz:
( ) 1-5 y1I

( )16-20y1l

( ) 6-10 y1I

( ) 21-25 y1I

( ) 11-15 y1I

( ) 26 y1I ve Ozeri

6. Yaprlandirmaci

(Olusturmaci) Egitim Yaklasimma Yonelik Hizmetlci Egitim

· Kursuna Katilrna Sayiruz:
( ) Hig
uzeri

( ) 1 kez

( ) 2 kez

( ) 3 kez

( ) 4 kez ve
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BOLOM II

Bu bolurnunde, "Yaprlandtrmaci Egitim Yaklasrnu Uygulamalar1'na
ili~kin Yoneticl ve Ogretmen Goru~lerini Belirleme Anketi" yer alrnaktadrr.
Anket sorulan 5 bashk altmda, toplam 66 maddeden olusrnaktadir. Yaprnaruz
gereken her ifadeyi okuduktan sonra size en uygun olan seceneqin altma (x)

isaref koymaktrr., ti

.

~p

ANKET SORULARI
I I

I

C

c,s
Ec,s

.
.
.
:c z I.!
N

I. EGiTiM DURUMLARI

1
2
3

Ogrencilerin, dersin hedeflerini belirlemelerine olanak
saclarur.
Ogrencilerin, ogrenilecek konularr belirlemelerine olanak
saglanrr. _
Ogrencilerin, birders icerisinde yaprlacak etkinlikleri
belirlemelerine izin verilir.

4

Ders akr§r icerlslnde konu ogrenciler tarafrndan farklr bir
yone <;evrildigindeders, o vonde islenrneye devam edilir.

5

Ogrencilerin konu ile ilgili onceden var clan bilgileri
belirlenir.

6

Ogrencilerin daha onceki bilgileri ile yeni ogrenilenler
arasrnda baglantrlar kurmalarr saglanrr.

7

Ogrencilerin okulda ogrendikleri ile okul drsmdakl
yasarnlah arasrnda baglantr kurmalarr saqlarur,

8

Ogrencilere, arasnrrnaya ve yeni bilgiler yaprlandrrmaya
tesvik eden acrk uclu sorular sorulur.

9

Ogrencilerin, olustururan gruplarda bilgi ahsverls! yaparak,
gOven ve i§ birligi icerlslnde calrsrnalan saglanrr.

10 Ogrencilerin belirli projeler Ozerinde cahsmalan saglanrr.
11

Ogrencilerin yaptrklarr proje cahsrnalanrn, srnrftaki diger
arkadaslanna sunmalarrnr saglayacak bilgi akr§r
gerceklestirilir.

.~
:::c

C
Cl)

"CJ

c,s

c,s
II)

c(

C

c,s
:i2
:i2
C/J

c,s
Ec,s

.

N

Cl)

:::c
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C

cu
E
cu

N

II.,

:s

.~
:::c
12

Ogrencilerin nasil ogref)dikleri hakkmda bilgi toplarur.
)/

I'

13
14
15-

S1n1f icerisinde her ogrencinin farkh bir sekilde
ogrenebilecegi dusunulerek farkh etkinlikler duzentenir ve
uvaularnr.
l Ogrencilerin ilgisini cekecek ders materyalleri kullaruhr.
Ogrencilerin ve velilerin okul etkinliklerinden haberdar
olmalan ic;in velilere durum bildirimi (mektup, toplanti, vs.)

vaorhr.

16

Degi§ik bakrs acrlanru ortaya cikararak, ogrencilerin farkh
acuardan dusunrneleri ve tartrsmalan saqlarur.

17

Ogrencilerin, bilgiye ulasma yollanru ogrenmeleri icin
onlara rehberlik edilir. ( ornegin; internet adresleri, kitap
ve derai isimleri onerme),
'
--

II. SINIF iCi iLETi$iM VE SINIF
'

<,

18

Struf lcerisinde ogrencilerle kar§1llkl1 (iki yonlu), sayqiya
dayall ileti§im saglanmaya c;all§1l1r.

19

Ogrencilerin, normal ses tonu ile konusrnalan
ogretmenlerinin veya diger arkadaslanrnn dikkatini
cekrnek icin yeterlidir.

20

Normal ses tonuyla konusrnak ogrencilerin dikkatini
cekrnek icln yeterlldir.
S1n1f icinde ahnan kararlar hem ogrenciler, hem de
ogretmenler acismdan demokratiktir.

21
22
23

S1n1f ic;i duzenin saglanmasinda ve kurallann
belirlenmesinde ogrencilerin kararlar almalanna izin
verilir.
Simfta, srruf ycnetimt ile ilgili bir sorun yasarursa
ogrenciler bu sorunun cozumune katrlrnaya tesvik edilir.

24

Ogrenciler arasmda etkili bir iletislm olduqunu dusunururn.

25

Her ogrencinin srruf lcerisinde kendini esit hissetmesi
saglanmaya c;ah~1hr

C

C

f
"Cl

cu

z

cu
II.,

;;;
~

<(

cu

:ii:
:ii:

u,

cu
E
cu

N

II.,

G)

:::c
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C
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N
"'•.. e
:c
.~ z"'
E

C

"C

Ill. DEGERLENDiRME

C

I!
tn
I!

<C

"'

:i:
:i:

u,

Cgrencilerin, iletisirn, deney-ve gozlem yapma, tahmin
etme ve suuflandrrma gibi becerilerini degerlendirmek lcln

oozlem vaorhr.

/,

27

Ogrencilerin bireysel veya grup halinde yaptrklan
arastirma ve projeler d~gerlendirilir.

28

Cgrencilerin cersekarsi tutumlan, tutum olceklen
kullarularak degerlendirilir.

29

Ogreiicilerin yaptiklan cahsmalarrn sonuclanna nasrl
ulastiklanm, hangi yollarla dusunduklerini ogrenmek icin
onlarla oorusmeler vaorhr,
Cgrencilerden konu ile ilgili akrllarindan gec;enleri ve
duvoulanru oosterebilecek cunlukler tutmalan istenir.
Ogrencilerden kendilerini degerlendirmeleri istenerek,
deeerlendlrme islemine ocrenciler dahil edilir.
Ogrencilerden grup arkadaslanrn ve kendi gruplanni
degerlendirmeleri istenir.
Cgrerfoilerden, egitim sureci ic;erisinde yaptrklan tom
cahsmalarm ic;inde yer alacag1 dosyalar tutmalan istenir.

30
31
32
33

-

IV. FiZiKi DURUM

34
35

S1n1f ic;erisinde ogrencilerin cahsrnalan sergilenir.
Srrnftaki sira, sandalye ve diger esyalar, ogrencilerin
ogrenmelerini daha rahat gerc;ekle§tirmeleri icin ayarlarur

36

Struftaki esyalar, yapilacak etkinlige gore hareket ettirilir.

37

Smiftakl oturma dizayru ayarlamrken ogrencilerin de
gorO§leri ahrur.

38

S1n1f icerisinde ogrenciler bilgi ahs-verisinde bulunmak
icin rahat hareket edebilirler.

39

Srruflanrruz ve okulumuz gerekli teknolojilerin (video,TV,
bilgisayar) kullarurmna uygundur.

40

Siruflanrruz birden fazla etkinligi yapabilecek kadar
geni§tir.

41

S1n1f mevcudu, ogrencilerin cahsrnalanna rehberlik etmek
ic;in uygundur.
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ETKiNLiKLERi UYGULARKEN
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KAR$1LA$1LAN SORUNLAR

42

Bakanhk tarafindan belirlenen konulara ve programa
uymak zorunda oldugumuzfi9in konulan ve dersin
hedeflerini ogrencilerle belirlemek rnurnkun
gorOnrnOyor.
"

43

Farkh etkinlikleri sirufta uygulamak 90k uzun zaman
ahyor.

44

Her ders i9in ogrencilerin aktif olduklan etkinlikleri
yapmaya zaman yetmez.

45

Ders saatlerinin strurh olmasi bazi etkinliklerin
uyqulanrnasrrn engelliyor.

46

Konulann ve etkinliklerin, seciminin ogrencilere
btrakurnasr durumunda onlar icln gerekli bilgilerin tam
olarak verilmeyecegine inaruyorum.

47

Ogrencilerin dersdrsmda
yok.

-~

birlikte cahsma olanaklan
··-

48

Veliler, ogrencilerin cahsrnalanyla ilgilenmiyor.

49

Farkh etkinlikler konusunda yeterli bilgiye sahip
olmadrqrmrz: dusunuyorurn.

50

Farkh etkinlikler ile ilgili bilgi edinilebilecek kaynaklara
sahip degiliz.

51

Farkh etkinliklerle islenebllecek birders icin nasu
degerlendirme yapuacaq: bilinmemektedir.

52

Ogrenciler degi§ik etkinliklere katrlrnak istemiyorlar.

53

Farkh etkinlikler iceren bir dersi planlamak uzun
zaman aliyor.

54

Smiflann kalabahk olmasmoan dolayi
yaprlarruyor,

bazi etkinlikler
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55

Bazi etkinlikleri yaparken struftaki ses seviyesinin
yuksek olmasi okul yoneticilerini rahatsiz ediyor.
j

56
..

Okul yoneticileri yenilik taraftan degil, degi~ik
etkinlikler yap1ld191 zaman tepki gosteriyorlar .
-

57

Tum ogretmenler farkh etkinlikler uygulamad191
surece, tek kisinln farkh etkinlikler uygulamasmm bir
anlarm olduquna inanrmyorurn.

58

Ogrencileri var clan smavlara hazrrlayabllrnek icin
farkh degerlendirme yontemleri degil, coktan secrneli
testier uyqulanmaktadrr.

59

Ogrencileri bir y1I boyunca farkh yonternler kullanarak
degerlendirmenin
zaman alan, yorucu bir islern
•...
oldugunu dusunuyorurn.

60

Okulumuzda bir fen laboratuan bulunmuyor.

61

Simflarm flziki' durumu bazi etkinlikleri yapmaya uygun
deg ii.

62

Ekonornik yetersizliklerden dolayi okulda bilgisayar,
dergi, kitap gibi kaynaklardan yararlarularruyor.

63

Okulda teknolojiden (video, slayt izletme, kaset
dinletme, bilgisayar vs.) yararlanma olanaqrrruz yak.

'-...

64 Olanaksizhklardan dolayt alan gezileri
dOzenlenemiyor.

65

Ogrenciler farkh bilgi kaynaklarma ulasarruyorlar.

66

<;evrede ogrencilerin gitmelerini tsteyeblleceqlmlz
kOtophaneler yeterli degil.
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ilkogretim Dairesi MUdµrlOgO
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Konu: Yaptlandtrmaci Egitim Yaklasrrm Uygulamalari konulu anket hakkmda.

YOO Egitim Yonetirnl, Denetimi, Ekonomisi ve Planlamasi Anabilim
dah, YOksek Lisans ogrencisiyim. Tezim geregi Sn. D09. Dr. Mehmet <;aglar

ile

bir

arastrrma

"Yaprlandrrmacr

yOrOtmekteyiz. Bu

amacla

ekte

sunulrnus

olan

Egitim Yaklasrrru Uygulamalari" konulu anketin, yine ekte

verilen on bes ilkokulda gorevli mudur, mOdOr muavini ve ogretmenlere
uyqulanmasi gerekmektedir.

Bu

konuda

gerekli

iznin

verilmesi

ve

gereginin

yapumasrm

sayqrlanmla arz ederim.

Konce ~eker Ozatenc
YOO Egitim Yonetirni, Denetimi,
Ekonomisi ve Planlamasi Anabilim Dall
YOksek Lisans ogrencisi
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