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ÖNSÖZ 

 Bilgi çağını yaşadığımız bu günlerde insanların ihtiyaçları ve özellikleri arasındaki 

farklar giderek artmaktadır. Bu farklılıkların öğrencilerin birlikte öğrenmelerini zorlaştırıldığı 

bilinmektedir. Öğrencilerin ilgileri, bilişsel yetenekleri, soysa kültürel ve ekonomik özellikleri 

arasındaki farklılıklar eğitimcileri alternatif öğretim yöntemleri bulmaya yöneltmiştir. Öğrenci 

merkezli öğretim yöntemlerinden biriside farklılaştırılmış öğretimdir. Bu çalışmada 

farklılaştırılmış öğretimin sınıf yönetimine ve öğrencilerin akademik başarısına sağladığı 

katkı sınıf ortamında yapılan uygulamalarla incelenmiştir.  
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ÖZET 

 
 

Bu araştırma, ilköğretim üçüncü sınıf hayat bilgisi dersine yönelik hazırlanan katlı öğretim 

tasarımının, öğrencilerin öğrenme düzeyi ile sınıf yönetimine etkisinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmada nitel (örnek olay) ve nicel (tarama) araştırma yöntemleri birlikte 

kullanılmıştır. Araştırma Malatya ili Darende ilçesi Ilıca ilköğretim Okulu üçüncü sınıf 

öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Veri toplamak amacıyla, öğretmen görüşme formu, öğrenci 

görüşme formu, gözlem formu ve son test kullanılmıştır. Öğretim tasarımı, Dün, Bugün, 

Yarın temasının dokuz konusu için katlı öğretim yöntemi kullanılarak tasarlanmıştır. 

Öğretmen ilk olarak kısa bir sunum yapmış, ardından parmak yukarı tekniği kullanılarak 

öğrenciler seviye gruplarına ayrılmıştır. Son olarak, her grup kendi seviyesine uygun 

hazırlanan etkinlikler yoluyla bireysel veya grup çalışması yaparak öğrenmelerini 

tamamlamışlardır. Araştırma bulgularına göre, katlı öğretim düşük ve yüksek öğrenme 

düzeyine sahip tüm öğrencilerin öğrenmelerini olumlu yönde etkilemektedir. Etkinlikler 

seviyeye uygun olduğu için, tüm gruplar etkinlikleri rahatlıkla yapmışlar, bu da onların 

motivasyonlarını artırmıştır. Öğrenciler etkinliklere isteyerek ve severek katılmışlardır. 

Öğretmen sınıfı derse katma yönünde hiç zorlanmamıştır.  

 
Anahtar Sözcükler: Farklılaştırılmış öğretim, katlı öğretim, sınıf yönetimi 
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ABSTRACT 
 
 

This study aimed to examine the effects of a tiered instructional design on classroom 

management and the learning level of students. The instructional program was prepared for an 

introductory science course for 3rd grade pupils at an elementary school in Ilıca District of 

Malatya Province. The study combined qualitative (case study) and quantitative (scanning) 

research methods. In order to collect data, a teacher interview form, student interview form, 

observation form and post-test were used. The teaching program was planned using a tiered 

instruction method for nine subjects of the “Yesterday, Today, Tomorrow” curriculum theme. 

The teacher made a short presentation and then students were classified into ability groups by 

using the “tomb up” technique. Finally, each group completed learning activity via individual 

and group tasks based on activities appropriate to their abilities. The results indicate that 

tiered instruction had positive effects on the learning outcomes of all students of both high 

and low abilities. Since activities were appropriate for the level of students, all groups 

completed the classroom activities easily, which increased their motivation. Students 

participated in activities voluntarily and enthusiastically and the teacher did not experience 

any difficulty in ensuring class participation in the courses.  

Key Words: Differentiated Instruction, tiered instruction, classroom management 
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I.BÖLÜM 

 1.GİRİŞ 

 

 Günümüzde eğitim ortamı ile ilgili kabul ettiğimiz gerçeklerden birisi, 

öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklardır. Öğrenciler sınıf ortamına farklı sosyo-

kültürel ve ekonomik çevrelerden gelmektedirler. Bunun yanında derslere yönelik 

ilgileri, bilişsel yetenekleri, öğrenme biçimleri ve derslerle ilgili ön bilgileri de 

birbirlerine göre farklılaşmaktadır. Bu durum öğrenme ortamına zenginlik getirmekle 

birlikte, yerine göre öğretmene zorluklar da yaşatmaktadır. Yaşanan zorluklara örnek 

olarak, sınıf yönetimindeki güçlükler, herkese hitap eden öğrenme yollarının 

bulunamaması vb durumlar verilebilir. Bu sorunlara çözüm bulmanın yollarından 

birisi öğrenci merkezli öğrenme uygulamalarının hayata geçirilmesidir. Öğrenci 

merkezli öğretim kapsamında, yapılandırmacılık, çoklu zeka, işbirliğine dayalı 

öğretim, problem çözme yöntemi, probleme dayalı öğretim, örnek olay gibi birçok 

yaklaşım ve yöntem bulunmaktadır. Bu yaklaşımlardan birisi de henüz ülkemizde 

yeni tanınmaya başlanan farklılaştırılmış öğretimdir (Tomlinson, 2007, s. 9).  

 Farklılaştırılmış öğretim, Amerikalı eğitimci Tomlinson (2000) tarafından 

geliştirilmiştir. Farklılaştırılmış öğretim ortamında öğrencinin bilgiyi keşfetmeleri 

için farklı öğrenme ortamları düzenlenmekte, öğrencilere kendi seçimlerini 

yapabilecekleri seçenekler sunulmaktadır (Tomlinson, 1995a). Dolayısıyla öğrenme 

ortamı her öğrencinin ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarımlanmaktadır (Gregory ve 

Chapman, 2002). Farklılaştırılmış öğretim, kuramsal temel açısından, bilişsel 
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öğrenme kuramına ve öğrenci gelişimi üzerine yürütülen araştırmaların sonuçlarına 

dayanmaktadır (McTighe ve Brown, 2005, s. 44).  

Tomlinson (2000) farklılaştırılmış öğretimi, aşağıda bulunan ilkeler üzerine 

oluşturmuştur: (i) Aynı yaş grubundaki öğrenciler, geçmiş yaşantıları, deneyimleri ve 

hazırbulunuşlukları açısından oldukça farklıdırlar. (ii) Bu farklılıkların özellikle 

içerik ve öğretim süreci üzerine oldukça büyük etkisi bulunmaktadır. (iii) 

Öğrencilere, kendi yeteneklerinin üzerinde bir görev yaparken öğretmenin destek 

olması, onların öğrenmelerini artırır. (iv) Öğrencilerin okul öğrenmeleri ve okulda 

öğrenilenler gerçek yaşamla ilişkilendirildiğinde daha da artmaktadır. (v) 

Öğrencilerin öğrenmeleri, otantik öğrenme fırsatları sağlandığında daha yüksek olur. 

(vi) Öğrenciler kendilerine okulda güvenildiğini ve değer verildiğini hissettiklerinde 

öğrenmeleri daha da artar. (vii) Her öğrencinin yeteneklerinin farkına varılması ve 

desteklenmesi okul hedeflerinin üzerine çıkılmasını sağlar.  

 Tomlinson (1995b, 1999) farklılaştırılmış bir sınıf ortamı hazırlamak için ilk 

olarak öğrencilerin ön öğrenmelerinin belirlenmesini önermektedir. Öğrencilerin 

konu hakkındaki bilgisi, öğretmenin başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Bu sayede 

konu hakkında bilgisi olanlar için farklı, olmayanlar için farklı bir içerik 

oluşturabilecektir. Buradan da anlaşılacağı üzere, farklılaştırılmış öğretimde, öğretim 

programı öğrenci ile karşılaştıktan sonra tasarlanmaktadır. Öğrencilerin ön 

bilgilerinin değerlendirilmesinde, köşe kapmaca, kutucuklar, evet/hayır kartları, 

duvar yazıları gibi teknikler kullanılabilir. İçerik farklılaştırıldıktan sonra, sıra 

öğrenme sürecinin oluşturulmasına gelmektedir. Öğretmen, öğrencilerin öğrenme 

stillerine, ön bilgilerine, çoklu zekâlarına ve diğer kişisel özelliklerine göre farklı 

öğrenme yolları oluşturmalıdır. Farklı öğrenme yollarının oluşturulması, stratejiler 
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aracılığıyla olmaktadır. Bu stratejilerden sık kullanılanları; istasyon, ajanda, 

karmaşık öğretim, yörünge çalışması, merkez, giriş noktası, katlı öğretim ve öğrenme 

sözleşmesidir. Öğrencinin içeriği öğrenme düzeyi, süreçte sürekli kontrol edilmelidir. 

Bu amaçla da parmakla işaretleme, yumruk yapma, gerçekle yüzleşme, en yukarı 

ulaşma gibi teknikler kullanılabilir. Öğretmenin öğrenme ortamında 

farklılaştırabileceği bir diğer öğe ise öğrenme ürünüdür. Öğretmen, hazırlanacak 

ürünler konusunda öğrencilerden beklentisini çeşitlendirmelidir. Yani, tek tip bir 

ödev yerine öğrencileri ortaya koyacakları ürün konusunda serbest bırakmalıdır. 

Ayrıca, öğrencilere bireysel veya grupla çalışma hakkı tanınmalıdır. 

Bu çalışmada, süreç değerlendirme tekniği olarak köşe kapmaca, süreç 

tasarım stratejisi olarak da katlı öğretim stratejisi kullanılmıştır. Katlı öğretim, aynı 

sınıfta bulunan ve birbirinden farklı öğrenme ihtiyaçlarına sahip öğrencilerin için 

aynı sınıfta ortamında ve aynı zamanda farklı öğrenme yolları tasarlama üzerine 

kurulu bir stratejidir. Katlı öğretim ile tek tip öğrenme yolunun eksik yönlerini 

tamamlamış olmaktadır. Çünkü tep tip öğrenme etkinliğinde öğretmen genellikle orta 

seviye öğrencilere hitap etmekte geride kalan ve ileri giden öğrenciler bu süreçten 

faydalanamamaktadır. Katlı öğretim stratejisinde, sınıfta farklı seviye grupları için 

farklı öğrenme yolları oluşturulmaktadır. Bu yolların her birinde aynı konu farklı 

seviyelerde öğrenilmektedir. Öğrenciler oluşturulan farklı etkinliklere seviyelerine 

göre katılmakta ve burada verilen görevleri yerine getirmektedir. Çalışmalarda 

öğrenciler aktif olup öğretmen rehber konumundadır. Değerlendirme ise öğrenme 

sürecine ve ürününe göre yapılmaktadır (Tomlinson, 2007, s.142).  

Ülkemizde 1999 yılından beri taşımalı eğitim uygulaması kullanılmaktadır. 

Uygulama kapsamında öğrencisi az olan köy ilköğretim okulları kapatılarak 

öğrenciler daha büyük okullara taşınmaktadır. Büyük okullar genellikle, belde 
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belediyelerinde veya ilçelerde bulunmaktadır. Bu uygulamanın bir sonucu olarak 

köylerden gelen öğrencilerle, belde veya ilçe merkezlerinde bulunan öğrenciler aynı 

ortamda bulunmaktadır. İki farklı grubun aynı ortamda yer alması iki gruptan birinin 

öğretim uygulamalarından daha az fayda sağlamasına yol açmaktadır. 

Farklılaştırılmış öğretim uygulamalarından faydalanılarak bu sorunun önüne 

geçilebilir. Bunun yanında 2005 yılından itibaren ülkemizde ilköğretim okullarında 

öğrenci merkezli eğitime geçiş yapılmıştır. Yeni program yapılandırmacılığa ve 

çoklu zekâya dayanmaktadır (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [TTKB], 2008). 

Her iki yaklaşıma dayalı öğretimlerde, öğretmen rehber olup öğrenci kendi 

öğrenmesinden sorumludur. Öğretim süreci öğrencilerin ilgilerine ve ihtiyaçlarına 

göre düzenlenmekte ve öğrenci aktif hâle getirilmektedir. Değerlendirmede öğrenme 

süreci dikkate alınmaktadır. Ayrıca, öğrenciden beklenen ürünlerde, öğrenci serbest 

bırakılmaktadır (Demirel, Başbay ve Erdem, 2006, s. 23). Dolayısıyla 

farklılaştırılmış öğretim, Yeni İlköğretim Programı’nın felsefesine uygun olup 

ilköğretim aşamasında görev yapan öğretmenlere farklı alternatifler sunma açısından 

da önem arz etmektedir. 

 

1.1. Eğitimin Tanımı 

Yeni doğan bir çocuk ilk olarak temel ihtiyaçları olan konuşma, yürüme ve 

yemek yeme gibi becerileri öğrenir. Ardından okula başlar ve burada merkezi 

yönetim tarafından belirlenen bilgileri edinir. Bu bilgiler planlanmış ve istenen 

özelliklerdir. Bunun yanında okuldaki ve çevredeki bireylerle etkileşimi sonucu 

planlanmayan bilgi ve beceriler de kazanır. Bu kazanımlar her zaman olumlu ve 

beklenen yönde olmamaktadır. Okul süreci bittikten sonra da hem özel yaşamda hem 
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de işyerinde öğrenme devam etmektedir. Bu tür öğrenmelerde her zaman bir 

davranış değişikliğinin olması beklenmektedir. Özetle, öğrenme süreci doğumdan 

ölüme kadar devam etmekte olup, bu süreç eğitim olarak adlandırılmaktadır 

(Küçükahmet, 1999, s.1-2). Eğitimin her zaman beklenen yönde olması 

istenmektedir. Ertürk’ün (1972) eğitim tanımında da bunu beklentiyi görmek 

mümkün: “eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı ev kasıtlı kültürleme 

yoluyla istendik değişiklik meydana getirme sürecidir”. Yukarıda verilen 

tanımlardan yola çıkılırsa eğitimin bazı temel özelliklere sahip olduğu söylenebilir. 

Birincisi, eğitim hayat boyu devam eder. Sadece örgün eğitim okullarına sığdırılacak 

kadar dar değildir. İkincisi, bir öğrenme sürecine eğitim denilebilmesi için bunun 

davranış değişikliğine dönüşmesi gerekir. Bir diğer özelliği ise eğitim sosyal bir 

faaliyet olduğudur. Eğitimde sosyal etkileşim mutlaka olması gereken, eğitimi eğitim 

yapan bir şarttır (Demirel, 2000, s.5-7). Bu çalışmada eğitimin sadece okulda olan 

bölümü ile ilgilenildiği için bundan sonraki adımlarda bu boyuttan bahsedilmiştir. 

Eğitimin okulda nasıl yapılması gerektiği yüzyıllardır bilim adamlarının araştırma 

konusudur. Bu alandaki en hızlı gelişme ise 19. yüzyılda olmuştur. 19. yüzyılın 

başında ortak adı davranışçılık olan bir akım başlamıştır. Bu akıma göre öğretmen 

tek konu uzmanıdır. Bildiklerini öğrencilere aktarır. Öğrencilerde kendisine aktarılan 

bilgiyi pasif bir şekilde alır ve ezberler. Öğretim ortamında öğrencinin söz hakkı 

yoktur. Öğretmen onun adına doğru olan kararları alır. Zamanı geldiğinde öğrenci 

kendisinden beklenen davranışları gösterir. İlerleyen yıllarda alternatifi olarak 

öğrenci merkezli, çağdaş eğitim ortaya atılmıştır. Aşağıda öğrenci merkezli eğitimle 

ilgili ayrıntılı bilgi yer almaktadır.  
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1.2. Öğrenci Merkezli Eğitim 

Günümüzde yaşanan gelişmeler, öğrencilerin sürekli bir koşullandırma ile 

zihinden çok davranışlarla ilgilenerek yapılmak istenen, bilginin pasif olarak 

aktarıldığı bir eğitim anlayışının gelecek yüzyıl bireylerini yetiştirmekte yetersiz 

kalacağı açıkça görülmektedir. Eğitim alanında sorunların artması ve istenilen 

sonuçların elde edilememesi eğitim bilimcileri yeni arayışlara yöneltmiştir. Bu 

arayışlar yapılandırmacı yaklaşımı gündeme getirmiştir. Yapılandırmacı yaklaşım ile 

daha çok zihinsel gelişime önem verilmiştir. Bu yaklaşımda öğrenme, bireyin kendi 

çabası sonucunda zihinde yapılandırılarak oluşmaktadır. Bu yaklaşımda öğrenme 

öğrenciyi ve öğrencinin beynini merkeze alarak, öğrencilerin önbilgileri ile yeni 

bilgilerini ilişkilendirmesi, bütünleştirmesi ve yeni anlamlar oluşturmasının 

sağlanmaya çalışıldığı aktif bir süreçtir. Öğrencilerin, önbilgileri ile yeni bilgilerini 

ilişkilendirmesi ve zihinsel yapısının yeniden düzenlemesi önemli görülmektedir 

(Güneş,  2007, s. 22). Günümüzde bilgiye ulaşabilen ve ulaştığı bilgiyi kendi 

yapısına uydurup yeni ürettiği bilgileri yayan toplumlar ya da kişiler daha güçlü 

kabul edilmektedir. Bu nedenle günümüz toplumlarının ihtiyaç duyduğu insan 

özellikleri de değişmiştir (Saylan, 2007, s. 372). Öğretmen merkezli öğretim 

yaklaşımları yerini öğrenci merkezli yaklaşımlara bırakmak durumunda kalmıştır. 

 

1.3. Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar 

Öğrenci merkezli eğitimin sınıf ortamına uygulanması, yaklaşımlar, stratejiler 

ve yöntemlerle sağlanmaktadır. Bu amaçla çok sayıda yaklaşım, strateji ve yöntem 

geliştirilmiştir. Bunlardan bazıları ile ilgili aşağıda ayrıntılı bilgi yer almaktadır. 
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1.3.1 İşbirliğine Dayalı Öğrenme 

Öğrenci merkezli yöntemlerden ilki, işbirliğine dayalı öğrenmedir. İşbirliğine 

dayalı öğrenme, öğrencilerin küçük gruplar halinde yardımlaşarak çalışmaları 

sonucunda gerçekleşen öğrenme süreci olarak ele alınmaktadır. İşbirlikçi öğrenme, 

öğrencilerin tek tek ya da gruplar halinde birbirleri ile yarıştıkları veya grupça oturup 

öğretmeni dinlendiği bir öğrenme şekli değildir. İşbirlikli sınıflar, öğrencilerin 

gruplar halinde birbirleri ile etkileşimde bulundukları, öğretmenin gruplar arasında 

dolaşarak yardıma ihtiyaç duyanlara yardım ettiği ortamlardır. İşbirlikçi öğrenme 

sıradan bir grupla öğrenme yöntemi değildir. İşbirlikli öğrenme öğrencilerin hem 

kendi hem de arkadaşlarının öğrenme kapasitelerini sonuna kadar genişletmeye 

çalıştıkları bir öğrenme şeklidir (Açıkgöz, 2003, s. 337). 

İşbirlikçi öğrenme, bütün öğrenciler sorumluluk aldığı, bireysel katılımın ve 

katkının sağlandığı için öğrenme açısından çok avantajlıdır. Ayrıca karşılıklı 

etkileşim ve birbirinden öğrenme takım olmayı teşvik etmektedir. İşbirliğine dayalı 

öğrenmede grupların amacı her öğrenciyi kendi başına güçlü bir birey yapmaktır. 

Bütün grup üyelerinin işbirliğiyle öğrenmelerini sağlamak ve öğrenmeyi 

güçlendirmek için sorumluluk önemli bir çözüm yoludur. Araştırmalar sonucunda, 

işbirliği ile öğrenmenin başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür. Geleneksel öğretimin 

uygulandığı sınıflarda öğrencilerin çalışmaları bireysel ve not için olduğundan 

birbirleri ile mücadele etmektedirler. Öğrencilerden bir kısmı öğretmenin ilgisini 

çekmek için parmak kaldırmaya çalışırken bir kısmı da öğretmenden gözlerini 

kaçırmaya çalışmaktadır. İşbirliğine dayalı öğretim yönteminde sıkılgan öğrenciler 

kendilerinin de önemli biri olduğunu anlamaya başlarlar (Saylan, 2007, s. 381). 
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1.3.2. Çoklu Zekâ Kuramı 

Zekâ ile ilgili ilk test geliştirildikten yaklaşık 80 yıl sonra Gardner, insan 

zekâsını sınırlı olarak ele aldığı için IQ testlerinin geçerliğini sorgulamış, en az sekiz 

temel zekânın olduğunu ileri sürmüştür. Gardner, bireyi doğal öğrenme çevresinden 

alarak doğal olmayan bir ortamda, bireye daha önce karşılaşmamış olduğu görevleri 

yerine getirmesini isteyerek, bireyin zekâsını belirleyen testleri doğru kabul 

etmemiştir. Gardner, zekânın zenginleştirilmiş bir çevreye sahip doğal bir ortamda, 

problem çözme ve değişik etkinliklerde bulunma kapasitesinin daha fazla olacağını 

ileri sürmüştür (Doğanay ve Tok, 2007, s. 224). 

Çoklu zekâ kuramının amacı, bireylerin eğitimde neler yapabildiğinden çok 

neler yapabileceğinin düşünülmesidir. Günümüzde eğitim psikolojisi alanındaki 

gelişmelerle klasik testlerin çocukları değerlendirmek için yeterli olmadığı, 

potansiyel yeteneklerin de açığa çıkarılması gerektiği görüşü hâkimdir. Gardner, 

bireylerin farklı düşünüş tarzlarına sahip olduğu ve eğitimin en etkili hizmeti bu 

farklılıkların ciddiye alınması ile verebileceği belirtilmektedir (Demirel, 1999, s. 

143). Çoklu zekâ kuramında yer alan çeşitli zeka türleri aşağıdaki gibidir. 

Sözel-Dilsel Zeka: Bireyin dil ile ilgili kavramları sözlü veya yazılı olarak 

etkili bir şekilde kullanabilme becerisidir. 

• Sözel-dilsel zekâsı baskın bireylerin özellikleri (Saylan, 2007, s. 386); 

• Sözlü ve yazılı iletişimde başarılıdırlar. 

• Sözcükleri doğru bir şekilde telaffuz ederler. 

• Yabancı dillere ilgi duyarlar, bu dilleri başarılı bir şekilde kullanırlar. 

• Kelime oyunlarından hoşlanır. 
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Mantıksal-Matematiksel Zekâ: “Sayıları etkili kullanma kapasitesidir. Bu 

zekâ bireyin mantıksal düşünme, problemlere bilimsel çözümler üretme ve 

kavramlar arasındaki ilişki ya da örüntüleri ayırt etme, sınıflama, genelleme yapma, 

mantıksal bir formülle ifade etme, hesaplama, hipotez ve benzeşim kurmayı kapsar.” 

(Doğanay ve Tok, 2007, s. 225). 

Mantıksal-matematiksel zeka, neden sonuç ilişkileri kurarak varsayımlar 

oluşturma, sayıları etkili bir şekilde kullanabilme, sorgulama ve soyut işlemler 

yapabilme becerisidir. Matematiksel-Mantıksal zekâsı baskın olan bireyler (Saylan, 

2007, s. 386-387): 

• Sayılarla çalışmaktan hoşlanırlar, 

• Matematik ve Fen Bilgisi derslerine karşı çok ilgilidirler, 

• Mantık bulmacalarından, bilgisayar oyunları, satranç dama gibi strateji, 

gerektiren oyunlar oynamayı severler, 

• Nesneleri gruplama, sentez ve analiz etmede başarılıdırlar, 

Görsel-Uzlamsal Zekâ: Üç boyutlu bir nesnenin görüntüsünü ve şeklini 

hayal edebilme dünyayı doğru algılama ve gördüklerini doğru bir şekilde 

yansıtabilme yeteneği olarak ifade edilmektedir. Uzlamsal zekâ, görsel düşünebilme 

yeteneği şekil/uzay özelliklerin şekiller ve grafikler aracılığı ile ifade etme, çizme ve 

boyama gibi becerileri kapsar (Çelikten, 2008s. 18). Görsel-Uzlamsal zekâsı baskın 

olanlar (Saylan, 2007, s. 387): 

• Sanat etkinliklerinden hoşlanırlar ve sanatsal etkinliklere katılmaya 

isteklidirler, 
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• Hayal kurmaktan hoşlanırlar, 

• Okurken kelimelerden çok görsel öğeler dikkatlerini çeker, 

• Varlıkların görsel özelliklerini net hatırlarlar, 

• Görsel sunuları izlemekten hoşlanırlar. 

Müziksel-Ritmik Zeka: müzikal kalıpları ayırt etme, biçim verme ve ifade 

etme kapasitesidir. Bu zekâ bir müzik parçasına karşı, ritim, melodi, perde ve on 

duyarlılığını kapsar (Doğanay ve Tok, 2007, s. 225). 

Müziksel ritmik zekâya sahip bireylerin özellikleri (Saylan, 2007, s. 387): 

• Müzik melodilerini çok iyi hatırlarlar. 

• Bir müzik enstrümanını çok iyi çalabilirler veya çalmaya isteklidirler. Müzik 

derslerini çok seveler. 

• Çevredeki seslere karşı duyarlıdırlar ve hassastırlar. 

• Çalan bir müzik parçasına farkında olmadan eşlik ederler. 

• Müzik dinleyerek çalışmaktan hoşlanırlar. 

Fiziksel-Bedensel Zeka: Bireyin bir şey üretmek için ellerini ve duygu ve 

düşüncelerini ifade etmede tüm vücudunu kullanmasıdır. Bu zekası bakın kişilerde 

renk, çizgi, şekil, şema, biçim gibi unsurlara özen gösterirler (Saylan, 2007, s. 388). 

Ayrıca fiziksel-bedensel zekaya sahip bireyler (Saylan, 2007, s. 388): 

• Spor faaliyetlerine katılmayı severler, 
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• Bir yerde uzun süre hareketsiz kalmak istemezler kımıldamaya başlarlar, 

• Konuşurken jest, mimik ve el-kol hareketlerini çok kullanırlar, 

• Bir şeyi parçalarına ayırıp tekrar birleştirmeyi severler, 

• Yontma, çamurla oynama ve diğer devinimsel nitelikli etkinliklerden 

hoşlanırlar. 

Sosyal-Bireylerarası Zeka: Çevresindeki bireylerin duygularını, isteklerini 

ve ihtiyaçlarını anlama, ayırt etme ve onlarla etkili bir iletişim kurma becerisidir. 

Bireylerarası zekaya sahip kişiler (Saylan, 2007, s. 388): 

• Birden çok yakın arkadaşı vardır, 

• Kişilerle empati kurma yetenekleri çok gelişmiştir, 

• Arkadaşlarıyla veya yaşıtlarıyla sosyalleşmeyi severler, 

• Başkaları onlarla vakit geçirmekten hoşlanır, 

• Başkaları ile selamlaşmayı, hal hatır sormayı severler. 

Özedönük-Bireysel Zeka: Kişinin kendisini, güçlü ve zayıf yönlerini, ruh 

halini, arzu ve niyetlerini anlama ve yaşamını bu doğrultuda planlama yeteneğine 

sahip olmasıdır. Bu zekası baskın olan kişiler kendi duyguları ile nasıl baş 

edeceklerini iyi bilirler. Kişisel problemlerini çözmede ve kendi hedeflerini 

belirlemede zorluk çekmezler. Öz güven duyguları gelişmiş bireylerdir (Çelikten, 

2008, s. 18). 

Doğa Zekası: Doğal çevreyi tanıma ve anlama ile alakalıdır. Doğa zekası, 

bireyin çevresindeki bitki ve hayvanların türlerinin farkında olması ve 

sınıflandırabilmesi potansiyelidir (Doğanay ve Tok, 2007, s. 226). 
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1.3.3. Probleme Dayalı Öğrenme 

Probleme dayalı öğrenme (PDÖ), yeni bilgiyi elde etmek için problem çözme 

ilkesine dayalı bir öğrenme yöntemidir. Önceki bilgilerle yeni bilgileri birleştirmek 

için problemleri kullanmak etkili bir yöntem olarak görülmektedir (Doğanay ve Tok, 

2007, s. 229). 

Lambros’a (2002) göre PDÖ gerçek hayat problemleri üzerine kurulmuştur. 

PDÖ öğrencinin içeriği öğrenmenin yanında eleştirel düşünme becerisini de 

kazanabildiği bir çalışma sürecidir. PDÖ de temel amaç, öğrencileri meslek 

yaşamlarında karşılaşabilecekleri problemlerle karşı karşıya getirerek öğrencilere 

günlük yaşam problemlerinin üstesinden gelebilme becerisi kazanmalarına yardımcı 

olmaktır (aktaran Saylan, 2007, s.378). 

PDÖ, öğrencileri önceliği bilgi toplama yerine anlamlandırmaya vermektedir. 

Öğrenciler problemin durumlarını ve parçalarını belirlemeye öncelik vermek yoluyla 

öğrenmektedir. Bu nedenle, grup çalışmasının dinamikleri ve özgür araştırmayla 

bilgiyi şekillendirmenin yanında sosyal başarıyı da artırmaktadır. Bu yaklaşım 

geçmiş bilgilerin daha hızlı kullanılabilmesine yardımcı olmanın yanında öğrenme 

davranışının yeni durum ve yeni duruma bağlantılı konulara daha hızlı e eğlenceli bir 

şekilde uyumunu sağladığından eğitim bilimleri için yeni bir yaklaşım olarak kabul 

edilmektedir. PDÖ öğretimden önce problemi yaratarak öğrencileri motive etmek 

hedeflenmektedir. Böylece öğrenciler yeni bilgileri niçin öğrendiklerinin farkına 

varırlar. Bu şekilde öğrenim gören öğrencilerin sorunlara çözüm bulma becerileri 

gelişir. PDÖ bilgiyi hafıza modellerinden yararlanarak saklamaya yöneltmekle 

birlikte eski bilgilerin anımsanmasını da kolaylaştırır (Saylan, 2007, s.379). 
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PDÖ nün yararları (Doğanay ve Tok, 2007, s. 229-230): 

 PDÖ öğrenciyi merkeze alır, 

 PDÖ’ de gerçek yaşam durumları problem olarak öğrenciye sunulur ve 

öğrencinin yeni bilgiyi araması sağlanır, bilgileri sentezlenmeye yardımcı 

olur, 

 Eleştirel düşünmeyi, açık fikirliliği ve aktif öğrenmeyi teşvik eder, 

 Problem senaryoları gerçek yaşamdan seçildiği ve öğrenciler kendi 

ihtiyaçlarını kendileri belirlediği için öğrencilerin ilgileri sürekli olmakta, 

içeriğin daha derinlemesine ele almalarını ve yeni bilginin daha kolay 

hatırlamalarını sağlamaktadır, 

 Öğrenciler gruplar halinde çalışırken iletişim becerileri gelişir. Birbirlerine 

yardım etmeyi öğrenirler, 

 Problem çözmek ve yeni bir şeyler keşfetmek öğrencilere eğlenceli 

geleceğinden daha uzun süre çalışmaya istekli olurlar, 

 PDÖ yaşam boyu öğrenme sürecinin gelişmesini sağlar. Öğrenciler 

problemleri çözebilmek için yeni bilgiye ihtiyaç duyduklarının farkına 

varırlar. Zamanla öğrencilerin kendine olan güvenleri artar ve öğrenciler daha 

başarılı olmaya başlarlar. 

Duch’a (1995) göre probleme dayalı öğrenme, öğrenenlerin bilimsel 

araştırma becerilerini etkili bir şekilde kullanmalarını gerektirmektedir. Öğrenciler 

bilgileri organize etmek ve kalıcı bilgi edinmek için aşağıdaki basamakları izler 

(aktaran Erdem, 2007, s.82): 
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 Problem üzerinde düşünme ve probleme ait konu ve kavramları netleştirme. 

 Problemi anlama. 

 Önceki bilgilere dayalı açıklamalar varsa onları belirleme, bilinmesi 

gerekenleri kararlaştırma. 

 Probleme yardımcı olacak hipotezleri belirleme. 

 Öğrenme hedeflerinin belirlenmesi. 

 Muhtemel çözüm yollarına ilişkin bilgi toplama. 

 Elde edilen sonuçların çözüme katkı sağlayıp sağlamadığına karar verme, 

katkı sağlamıyorsa başa dönme. 

 Açıklamaları sentezleme, sonuçları raporlaştırma. 

1.3.4. Yaşam Boyu Öğrenme 

Yaşam boyu öğrenme, öğrenmenin sadece örgün eğitim kurumlarına 

sığdırılamayacağını, hayatın her alanında ve her aşamasında devam etmesi 

gerektiğini ifade eden bir yaklaşımdır. Bunun yanında, dünyayı ve kendini anlamayı 

ifade edilmektedir. Yeni bilgi, güç ve becerinin kazanılması asla kaybedilmeyecek 

gerçek değer demektir. Yaşam boyu öğrenme dünyadaki yeni güzelliklerin farkına 

varma ve yeni bir şeyler yaratmak demektir. Kendine yatırım yapmak demektir. 

Yaşam boyu öğrenme bir davranış biçimi ve öğrenme alışkanlığıdır. Kişinin her 

alanda yaşam boyunca gelişimini belirtir. Yaşam boyu öğrenme bir hayata hazırlık 

süreci değil hayatın kendisidir. Bu yaklaşımın temel ilkesi, bir amaç doğrultusunda 

bilinçli olarak yaşam boyunca öğrenmeye devam etmektir (Koç, 2007, s. 214). 
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Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilmesi için gerekli olan beceriler (Saylan, 

2007, s. 373):  

 Kendini nasıl güdüleyeceğini bilme ve öğrenmesini nasıl yöneteceğini bilme. 

 Değişim içinde olan dünyaya uyum sağlayabilme. 

 Etkili öğrenme ve bireylerle iletişim kurmada geniş bir yeterliliğe sahip olma. 

 Öğrendiklerini kullanma ve belleğini geliştirme. 

 Geriye dönerek düzelteme ve geliştirme. 

Yaşam boyu öğrenme süreci okul öncesi dönemden başlar ve kişinin yaşamı 

boyunca devam eden bir süreçtir. Eğitimde yaş sınırı olmayan bir yaşam biçimidir. 

Dünyada olup bitenlerde haberdar olmanın en etkili yoludur. Yaşam boyu öğrenme 

şu üç öğeye dayalıdır (Koç, 2007, s. 217-218): 

Süreklilik: Eğitim hayatın ilk yıllarından başlayıp sonuna kadar devam eden 

bir süreçtir. Bireylerin akademik gelecekleri ile kişisel gelişim ve değişimleri gençlik 

yıllarında almış olduğu eğitime bağlıdır. Öğrenilenlerin yaşam boyu sürmesi ve 

kalıcı olması isteniyorsa okulların geleneksel eğitimlerinden vazgeçmesi 

gerekmektedir. Bu açıdan öğrencinin kendi gelişim sürecinde aktif olması 

beklenmektedir. 

Yaratıcılık: Yaratıcılık, sadece orijinal nesneler üretmek anlamına gelmez. 

Bireylerin değişikliklere uyum sağlamak için kendi kapasitelerini fark etmeleri ve bu 

yönde üreticilik özelliklerini geliştirmeleri gerekir. Bireylerin hayatlarını bir yabancı 

gibi değil yaşamın bir parçası olarak sürdürmeleri, yaşam boyu eğitimin temel 

amaçlarından birisidir. Yaratıcılık için öğrencilerin etkin olduğu bir ortam gereklidir. 
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Oysa geleneksel okulda yaratıcılık değil başarı dikkate alınmaktadır. Yaşam boyu 

öğrenmede başarı ve başarısızlık görecelidir. Eğitim olanaklarının artırılması ile bir 

dönemdeki veya bir alandaki başarısızlık başarıya dönüşebilir. 

Kendi kendine öğrenme:  Yaşam boyu öğrenmenin en önemli öğelerinden 

birisi de kendi kendine öğrenme becerisi gelişmiş bireylerdir. Okullar yaşam boyu 

öğrenme için gerekli değer ve becerileri kazandırmalıdır. Bireyler soru sormayı 

öğrenmeli ve kendi seçtikleri ve yaptıkları ile öğrenme etkinliğini 

gerçekleştirmelidirler. 

1.3.5. Proje Tabanlı Öğrenme 

Proje tabanlı öğrenme (PTÖ), bir konunun derinlemesine araştırılmasına 

odaklanmaktadır. Genellikle araştırma yapmak için sınıf içinden öğrenciler 

tarafından oluşturulan küçük bir grup bazen tüm sınıf bazen de bireysel olarak 

sorumluluk alınmaktadır. Bir projenin temel özelliği öğretmen, öğrenciler veya her 

ikisinin birlikte çalışarak ortaya koydukları bir konu hakkındaki sorulara cevap 

bulunmaya yönelik olmasıdır. PTÖ yöntemi öğrenenlerin deneyimler aracılığı ile 

kendi bilgilerini kurmalarına odaklanmaktadır. Bunu öğrenenlere problemi 

tanımlama, çözüm yollarını araştırma, araştırma çalışmalarını yönetme, verileri 

analiz etme bilgileri seçerek bütünleştirme ve eski bilgileri ile yeni bilgilerini 

bağdaştırma işlemlerini sorumluluk vererek yapmaktadır (Başbay, 2007, s.67). 

PTÖ yönteminin özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır: 

 Hayati açıdan önemli bir konu alanıdır. Projenin konuları gerçek hayattan 

seçildiği için öğrenenler çalışmalarını daha istekli ve derinlemesine 

öğrenerek yürütmektedir. 



17 
 

 Projeye dayalı hareketli ve etkin bir süreci ifade etmektedir. Bu nedenle 

öğrenenlerin sıkılması veya istemediği bir şeyi yapması söz konusu değildir. 

 Zeka gelişiminin çok yönlü olmasına katkıda bulunur. Öğrenenler ilgi ve 

istekleri doğrultusunda çalıştıkları için, en iyi oldukları konuda çalışma fırsatı 

bulmaktadır. 

 PTÖ disiplinler arası bir yaklaşımdır. Projeler genel anlamda dersten 

bağımsız olarak yapılabildiği gibi, ders sürecinde de çalışılabilir. Her iki 

durumda da proje konularla ilişkilendirilir. 

 Her projede bir problemi çözülür, çözüm için yeni alternatifler sunulur. Bu 

nedenle proje için açık uçlu bir problem çözme süreci, tanımı yapılmaktadır. 

Projede öğretmen rehber konumundadır, bilgi aktarmaz. Öğrenci kendi 

oluşturduğu soruya kendince cevaplar bulmaya çalışır. Bu nedenle projede bilginin 

yapılandırılarak öğrenildiği söylenebilir (Doğanay ve Tok, 2007, s.234). 

1.3.6. Beyin Temelli Öğrenme 

Beyin temelli öğrenme (BTÖ), insan beyninin yapısına ve işlevine 

dayanmaktadır. Bu yaklaşımın temel amacı normal beyin süreci ile tutarlı öğrenme 

fırsatları sağlamaktır. Beyin ile ilgili bilgilerin geldiği nörobilim sinir sistemi ile 

bilişsel davranışlar arasında bağlantı kurmaya yardımcı olur (Köksal, 2007, s.112). 

Araştırılmalara bakılınca beyin ile ilgili ortaya çıkarılan bilimsel bilgiden 

sonra eğitimcilerin BTÖ’ ye olan güvenlerinin gittikçe arttığı görülmektedir. Bu 

yaklaşım özellikle hafıza, hatırlama ve beynin bilgiyi yönetmesi ile ilgilidir. Yapılan 

araştırmalarda insan ve hayvanların hangi koşullarda ve en iyi nasıl öğrenebildikleri 

incelenmiş ve beyin ile öğrenme arasında olumlu bir ilişki olduğu görülmüştür. 
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Eğitimciler tarafından çağdaş öğrenme yöntemlerinden birisi olarak kabul edilen bu 

yaklaşıma göre öğrenmenin temelinde sinir sistemi ve beyin bulunmaktadır. 

Öğrenme işlemi insan beyninin yapısına dayalı olarak gerçekleşmektedir. Dinlenme, 

beslenme, egzersiz ve stresle başa çıkma gibi faktörlerin öğrenme süreci ile ilişkili 

olduğu belirtilmektedir (Saylan, 2007, s. 383). 

Caine ve Caine tarafından öne sürülen beyin temelli öğrenmenin ilkeleri şu 

şekilde sıralanmaktadır (aktaran Saylan, 2007, s. 384-385): 

 Beyin paralel bir işlemci olduğundan aynı anda birçok işlem yapabilir. 

 Öğrenme işlemi fizyoloji ile ilgilidir. Beyin kendi kuralları doğrultusunda 

işleyen fizyolojik bir organdır. 

 Anlamı araştırma merakı doğuştan gelen bir özelliktir. İnsan beyni için temel 

olgulardan biriside anlam arayışıdır. 

 Anlamı araştırma örüntüleme şeklinde ilişkilendirmelerle yapılır. Örüntü bilgi 

ve organizasyonların anlamlarına göre sınıflandırılmasıdır. 

 Duygular ve biliş birbirinden ayrılamaz. Duygular bilginin depolanması ve 

hatırlanmasında kolaylık sağladıkları için bellek için gereklidir. 

 Beynin sağ ve sol lobları arasında önemli farklılıklar vardır. Bütünleri ve 

parçaları eş zamanlı olarak işleme yeteneğine sahiptir. 

 Beyin dikkat ettiği ve farkında olduğu bilginin yanında dikkatinin dışında 

kalan bazı bilgi ve işaretleri de alır. 

 Bellek sistemi uzlamsal ve ezberleyerek öğrenme sistemi olarak ikiye ayrılır. 

 Uzlamsal bellekte yer alan olgu ve beceriler çok iyi anlaşılır. 
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 Korku anında beynin performansı düşer öğrenme azalır. Teşvik ise uygun 

düzeyde yapıldığında öğrenme üst düzeye çıkar. 

 Her beyin özeldir. Öğrenmelerle beyin daha özgün bir hal alır. 

1.3.7. Basamaklı Öğretim  

Basamaklı öğretim, öğrencilerin farklı ilgi alanlarına ve farklı öğrenme 

yollarına sahip olduklarını kabul ederek, öğrenme yollarını farklılaştırmadır. 

Basamaklı öğretim, her öğrenciyi biricik olarak kabul eder. Her öğrencinin öğrenme 

stillerinin, hazır bulunuşluklarının, zekâ boyutlarının ve düşünme sistemlerinin 

birbirinden farklı olduğu anlayışını temel almaktadır. Basamaklı öğretim programı, 

basitten karmaşığa doğru giden, aşamalılık ilişkisi gösteren ve öğrencilere görev 

seçme hakkı tanınan üç basamaktan oluşmaktadır. Üç basamaktan her birinde 

öğrencinin kendi seçmiş olduğu görevle ilgili etkinlikleri yapmaktan sorumlu 

olmaktadır. Basamaklar temel bilgi ve becerileri kavramaktan üst düzey düşünme 

becerilerine doğru giden bir yol izlemektedirler. Bu basamaklar şu şekilde 

sıralanmaktadır (Başbay, 2007, s. 246): 

C basamağı: Temel bilgiler ve anlamları üzerinde durulmaktadır. Öğrenciler 

bu basamakta temel bilgileri oluşturmaktadır. 

B basamağı: C basamağında öğrenilen bilgilerin uygulaması ve 

düzenlenmesi yapılmaktadır. Öğrenenler problem çözme ve diğer üst düzey görevleri 

bu basamakta yerine getirmektedirler. 

A basamağı: Bu basamakta ise eleştirel düşünme ve analiz 

gerçekleştirmektedir. Bu basamak en karmaşık düşünmeyi gerektiren en üst düzey 

basamaktır.  
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1.3.8. Uzaktan Eğitim 

Uzaktan eğitim (UE), Hızal’a (1983) göre, öğrenci ve öğretmenin aynı 

ortamda bulunmadığı, öğretim işinin uzaktan yapıldığı bir yaklaşımdır. Eğitim 

teknolojisi, çağdaş teknoloji ve davranış bilimlerinin verilerinden yararlanarak, fizik 

ve davranış bilimlerini öğrenmenin doğasına uygun bireysel koşulları sağlamak 

kaydıyla bir tabanda buluşturarak sentezlemektedir. Çağdaş eğitimin gelişiminin iki 

yönde meydana geldiği görülmektedir. Bunlardan biri, teknolojiden faydalanarak 

kitle eğitiminin gerçekleştirilmeye çalışılması, diğeri ise öğrenenlerin öğrenme-

öğretme etkinliklerinin bireyselleştirilmesi yani kendi kendine öğrenmenin 

gerçekleştirilmesidir. UE, değişik yetenek ve ilgilere sahip, farklı yaşam ve çalışma 

koşulları içerisindeki, insanların eğitim ihtiyaçlarını giderme sorunlarına çözüm 

olanakları oluşturabilmektir. Eğitimin doğumdan ölüme kadar devam etmesi gereken 

bir süreç olduğu ve bu süreçte tüm bireylerin yetenekleri doğrultusunda eğitim 

olanaklarına sahip olduğu kabul edildiğinde, bireylerin eğitim hizmetlerine 

ulaşmasında yer, zaman, yaş, amaç, yöntem ve benzeri faktörlerin etkisinin 

olabildiğince azaltılması gerekmektedir. UE bu açıdan gerekli esnekliği sağlayacak 

uygulamalardan biri olarak görülmektedir (aktaran Yurdakul, 2007, s.261). 

UE ile ilgili yapılan tanımların ortak özellikleri (Saylan, 2007, s. 409): 

 Öğretmen ve öğrencinin öğrenme sürecinde fiziksel olarak birbirlerinden ayrı 

olması, 

 Eğitim faaliyetlerinin düzenlenmiş bir eğitim programına göre yapılması, 

 Bir eğitim kuruluşunun varlığı (programın derslerinin planlanmasında, 

materyallerin hazırlanmasında, akademik ve öğrenci destek servislerindeki 
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etkisi/katkısı), 

 Teknolojik araçların kullanılabilir olması.  

UE teknolojik araçlar vasıtasıyla yapılan şekline e öğrenme denilmektedir. E 

öğrenme, dünyamızda ve ülkemizde gittikçe yaygınlaşan bir alandır. Son yıllarda 

internete dayalı teknolojinin eğitimde yoğun olarak kullanılmasın e öğrenme 

kavramını ortaya çıkarmıştır. E öğrenme öğrenci merkezli, bireysel öğrenme 

tarzlarına uygun, etkin bir öğrenme fırsatı sunan, kişi tarafından yönlendirilebilen bir 

öğrenme yaklaşımıdır (Saylan, 2007, s.411). 

1.3.9. Kuantum Öğrenme 

Kuantum öğrenme, beyindeki tüm sinirsel ağların kullanılarak, yapıların özel 

ve bireysel yollarla birleştirilmesidir. Kuantum, enerjinin ışığa çevrilmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Kuantum öğrenme içinse, “kişinin bilgisini kullanarak ışıması” 

ifadesi kullanılmaktadır. Özellikle olumlu veya olumsuz öneri ve fikirlerin öğrenme 

çıktılarını etkilediğine ve öğrencilerin az enerji harcayarak daha hızlı ve eğlenceli 

öğrenmelerine yönelik çalışmalarına dayandırılmaktadır (Ayvaz, 2007, s. 277-281).  

Kuantum Öğrenmenin İlkeleri: Kuantum öğrenme, okullarda değişimi 

başlatmış, öğretmen performansını ve öğrenci başarısını artırmıştır. Modelin temel 

amacı aktif ve eğlenceli okul çevresi yaratmak olarak belirtilmektedir. Kuantum 

öğrenmenin odaklandığı öğeler;  liderlik, araştırma temelli öğretim yöntemleri, 

bilişsel psikoloji, öğrenme ve yaşam becerileri, aile ve toplum katılımı ve herkesin 

öğrenebileceğidir. Kuantum öğrenmenin dayandığı düşünceler (Ayvaz, 2007, s.282): 

• Herkes öğrenebilir, 
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• Herkesin öğrenme şekli farklıdır, 

• Katılımla eğitim daha verimli olur. 

1.3.10. Aktif Öğrenme 

Aktif öğrenme, öğrenme sürecinin sorumluluğunun öğrenenin üzerinde 

olduğu, öğrenenin karar alma öz düzenleme yapma fırsatı bulduğu, karmaşık öğretim 

uygulamalarıyla öğrenme sırasına öğrenenin zihinsel yeteneklerini kullanmak 

durumunda kaldığı bir öğrenme sürecidir. Öğrencinin kendi sorumluluğunu taşıması 

aktif öğrenmenin vazgeçilemez koşullarından biridir. Öğrenme sürecinde öğrenenin 

kendini nasıl motive edeceği, nasıl öğreneceği, neleri öğrenip neleri öğrenemediği, 

niçin öğrenmeye çalıştığı gibi konularla ilgili kararları kendisi almak durumundadır. 

Aktif öğrenme, karar almayı öğrenen bırakarak öğretenin kararları verdiği ve 

öğrencilerin uyduğu geleneksel yöntemlerden ayrılmaktadır. Böylece öğrenen 

başkasının aldığı kararlara uymak yerine kendi çabasıyla aldığı kararlara uyar. Bu 

anlayış “özdüzenleme” kavramı ile ifade edilmektedir (Açıkgöz, 2008, s.17). 

Özdüzenleme: Zimmerman’a (1989) göre öğrencilerin bilişüstü güdü ve 

davranışlar açısından kendi öğrenme süreçlerine aktif olarak ne kadar katıldıkları ile 

ilgilidir. Bu öğrenciler belli amaçlara ulaşmak için belli stratejiler kullanarak kendi 

çabaları ile öğrenmeyi gerçekleştirirler. Bu tanımda dikkati çeken yalnızca öğrenme 

işi değil,  güdü ve öğrenme yolları ile de alakalı olmasıdır. Öz düzenlemenin alt 

süreçleri; kendini gözleme, kendini değerlendirme ve kendini geliştirme olmak üzere 

üç gruba ayrılmıştır. Yapılan araştırmalardan bu üç alt sürecin performans üzerinde 

etkili olduğu anlaşılmıştır (aktaran Açıkgöz, 2008, s. 18-21). 
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Aktif öğrenme ile derslerin yürütüldüğü sınıflarda şu beş nitelik ön plandadır; 

güven, enerji, öz-denetim, gruba ait olmak ve duyarlı olmak. Bu nitelikler 

öğrencilerin derse daha çok katılımlarını sağlar. Öğrenciler sadece dinlemek yerine 

daha aktif bir rol almış olurlar. Aktif öğretimin uygulandığı sınıfta öğrenciler 

öğrenmeye daha istekli, daha çok düşünen, yeni bilgileri eski bilgilerle ilişkilendirip 

bütünleştiren, öğrenmenin yanında becerilerini de geliştiren, arkadaşlarına yardım 

eden bireyler olarak yetişirler (Demirci, 2003, s. 38-47). 

Aktif öğrenmenin özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır (Şahinel, 2007,s. 151)  

• Araştırma çalışmalarında kaynaklara kendileri ulaşan öğrenciler bilgiye 

ulaşmanın yollarını öğrenirler, 

• Öğrencilere elde ettikleri bilgiyi örgütleme ve sunma imkânı verilir, 

• Öğrenciler bireysel grup projelerinde sorumluluk alırlar ve arkadaşları ile 

paylaşırlar, 

• Öğrenciler bilgi paylaşımında bulunurlar ve ortak bilgi üretimi için işbirliği 

yaparlar.  

1.3.11 Yapılandırmacı Yaklaşım 

Yapılandırmacılık, bilgininin bireyden bağımsız ve nesnel olduğunu kabul 

eden davranışçı ve bilgi işlem kuramı savunucularının aksine, öznel anlamların 

sosyo-kültürel bağlamda bireyler arası süreçte yeniden yapılandırılmasıdır. Bilgi ise 

bireyin eylemleri ile ve bu eylemler sonucunda edindiği deneyimlerle ilişkili biliş 

içerisinde yapılandırılan bir olgu olarak görülmektedir (Yurdakul, 2007, s. 40).Bu 

kuramda bilgiyi işleme öğrenmede önemli bir yer tutmaktadır. Bireyler bilgiyi 
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günlük hayatlarında anlamlandırırlar. Yapılandırmacılık öğrencinin öğrenmeyle 

meşgul olduğu öğretmenin ise öğrenci için gerekli olan aktif çevreyi yaratmakla 

görevli olduğu aktif bir öğrenme çevresidir. Öğrenciler öğrenme sürecinde içeriği 

eski bilgilerine dayanarak ve problem çözerek öğrenirler. Öğretmenler ise 

benzetimler yaparak ve sorular sorarak öğrencilerin kendi sonuçlarına ulaşmalarına 

yardımcı olurlar. Yapılandırmacılık öğrencinin bilgiyi ve anlamını şekillendirmesine 

ve eleştirel düşünme becerisi kazanmasına odaklanmıştır. Öğrencilere bilgiye 

ulaşmanın ve etkili bir öğrenmenin yolunu öğretme çabası vardır. Bu yolla, 

öğrenmeyi anlayan öğrenciler gelecekte karşılaşabilecekleri yeni durumlarda 

kullanabilirler (Doğanay & Tok, 2007, s. 216-217).  

Yapılandırmacılığa göre bilgiyi yapılandırma ihtiyacı, kişinin yaşantılarını 

anlamlandırmaya çalışması sırasında ortaya çıkar. Bireyin yaşadığı değişik 

ortamlarda bazen değişik sorunlar ve dengesizlikler ortaya çıkabilir. Kişinin bu tür 

problemlere çözüm bulabilmesi için bilgiyi yapılandırması gerekmektedir. Sorunlara 

bulmuş olduğu çözümlerden doğru olanlar daha sonra kullanılmak üzere saklanır. Bu 

çözüm kalıplarına “şema” ismi verilmektedir. Şemalar tekrar kullanılabilir. 

Bettencourt’a (1993) göre şemaların tekrar tekrar kullanılmasının üç sonucu vardır: 

• Şemalar daha esnek ve daha genel olur, 

• Farklı şemalar birbirleri ile bütünleşir, 

• Eninde sonunda şema kullanımında problem çıkar. Bunu sebebi ortaya çıka 

bilecek olan söz konusu dengesizlik durumlarıdır ( Açıkgöz, 2008, s. 61-62). 

Yapılandırmacı yaklaşımın beş ilkesi şu şekilde sıralanmaktadır (Doğanay & 

Tok, 2007, s. 216-218 ):  
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• Öğrenciler yeni öğrendiklerini yeni durumlarda uygulamaya ve uygun durumda 

kendi düşüncelerini özgür bir şekilde değiştirmeye ihtiyaç duyarlar, 

• Öğrenmenin temel kavramları merkeze alınmalı ve öğretmen öğrencilerin süreç 

içinde bu kavramların öğrenilip öğrenilmediğini değerlendirilmelidir, 

• Öğrencilerin fikirlerine önem verilmelidir, 

• Öğretmenler öğretim uygulamalarını katı bir plana göre değil sınıfın 

ihtiyaçlarına göre düzenlemelidirler, 

• Yargılayıcı dönütler alınmaya çalışılmamalı ve değerlendirme süreç içinde 

yapılmalıdır. 

Yapılandırmacılığın Türleri: Yapılandırmacı yaklaşımda öğrenme ve 

öğretmeye farklı açılardan bakan öğrenme türlerinden üç tanesi ele alınmıştır. Bu 

türler; bilişsel yapılandırmacılık, sosyal yapılandırmacılık ve radikal 

yapılandırmacılıktır. 

Bilişsel Yapılandırmacılık: Piaget’in bilginin doğasıyla ilgili kullanmış 

olduğu üç temel kavram vardır. Bunlar şema, kavram ve yapıdır. Şema, kişinin bir 

hedefe ulaşmak ya da bir problemi çözmek için tekrar tekrar kullanılan fiziksel veya 

zihinsel olabilen hareket ya da süreçleri ifade etmektedir. Piaget şemaların gelişime 

etkisini araştırmanın yanında; zaman, uzay, nedensellik, konum ve sınıflama gibi 

kavramlar üzerinde de durmuştur. Bir hedefe ulaşma amacı olamayan kavramların 

anlamayı kolaylaştırdığı ve bu yönüyle şemalardan ayrıldığı ileri sürülmektedir. 

Üçüncü terim olan yapı, bilgi ve fikirlerin organize edilmiş şeklini açıklamaktadır. 

Piaget’in özümleme ve düzenleme kavramları, yapılandırmacı yaklaşımı açıklamada 
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önemlidir. Bilginin özümlenebilmesi için var olan yapının değiştirilmesi 

gerekmektedir. Piaget’in bu süreci tamamlamada kullandığı düzenleme kavramı 

yaşantıları yorumlamada dengesizlik yaşandığında uygun olmayan şemaların 

düzeltilmesi olarak belirtilmektedir (Yurdakul, 2007, s. 43).  

Öğrenme bakımından değerlendirildiğinde Piaget’ye göre iki tür çıkarım 

yapılabilmektedir. Basit çıkarım nesneden, yansıtıcı çıkarım ise nesne üzerinde 

yapılan işten yapılmaktadır. İkinci çıkarımın yansıtıcı olması, eylemden işleme doğru 

ilerlemesi ve düşüncenin kedini yeniden örgütlemesini içermesinden 

kaynaklanmaktadır. Yansıtıcı çıkarımın tek tek eylemlere değil, eylemlerin 

koordinasyonuna dayandığı belirtilmektedir. Piaget’in kuramının eğitimsel 

çıkarımları şu şekilde sıralanmaktadır (Yurdakul, 2007, s. 43): 

 Eğitim programları düzenlenirken farklı gelişim seviyelerindeki düşünmenin 

kendine özgü özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Çocukların bilişsel 

gelişim düzeyleri dikkate alınmalı ve gelişimsel olarak yapamayacakları 

beklentiler oluşturulmamalıdır. 

 Zihinsel yapıların oluşturulabilmesi için hareket semalarını içselleştirmeleri 

ve amaca yönelik tekrarlar yapmaları gerekmektedir. Öğretmenleri hedeflere 

ulaşabilmeleri için gerekli olan eylemlerini sürekli yapabilmelerine olanak 

sağlanmalıdır. 

 Sonraki fikirlerinin öncüsü olarak hizmet edebilecek rehber fikirler, var olan 

yanlış anlam kalıpları ile çelişen deneyimler ve kavrayabilecekleri alternatif 

yaşantılar sunarak düşüncelerini geliştirme olanakları sağlanır. 

 Öğrenenlerin yeni şema geliştirmekle birlikte önceden oluşturdukları 
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şemalarını düzeltebilmeleri için özümleme ve düzenleme arasında bir denge 

kurulmalıdır. 

 Çocukların doğuştan gelen bilimsel özellikleri yansıtmalarına yardımcı 

olunmalı, doğal merakın açığa çıkışı teşvik edilmelidir. 

 Yanlışlara ve nedenlerine karşı duyarlı olunmalı yanlışı vurgulamadan fikrin 

altında yatan nedenler araştırılmalıdır. 

 Yeni bilgilerin eski bilgileri üzerinde yapılandırıldığı dikkate alınarak 

öğrenme sürecinde öğrenenlerin ön bilgileri dikkate alınmalıdır. 

Kişi karşılaştığı yeni durum ile eski deneyim ve bilgilerini karşılaştırarak 

özümlemeye çalışır. Eski bilgilerinin yeterli olmadığı kanaatine vardığında ise 

zihninde yeni duruma karşılık gelen yeni bir kavram oluşturur. Böylece yeni durumla 

karşılaştığında bozulmuş olan denge yeniden düzeltilmiş olur (Özden, 2003, s. 59). 

Sosyo-Kültürel Yapılandırmacılık: Vygotsky bilişsel yapıyı “kavramlar” ve 

“fonksiyonlar” olmak üzere iki tür olarak ele almaktadır. Vygotsky, “kategoriler” 

olarak bilinen kavram türleri üzerinde durmaktadır. Kavramı etiketlenmiş nesneler 

sınıfı olarak tanımlamaktadır. Kavramın yanında beş temel bilişsel fonksiyonun nasıl 

geliştiğini incelemiştir. Bu fonksiyonlar; dil, düşünme, algılama, ilgi ve hafıza olarak 

sıralanmaktadır. Vygotsky temel soru olarak bireylerin nasıl öğrendiği üzerinde 

durmuştur. Öğrenenlerin anlamları yapılandırma şeklini belirlemiştir. Dünyayı 

yorumlama yollarının ve düşünmenin sosyal yaşantılar tarafından 

şekillendirilmektedir. Vygotsky bilişsel gelişimin üç temel kavramını aşağıdaki gibi 

açıklamaktadır (aktaran Yurdakul, 2007, s. 44-45): 

İçselleştirme kavramı: içselleştirme kavramı, içinde bulunulan topluluktaki 
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bilginin alınıp kavranması anlamında kullanılmaktadır. Vygotsky’ye göre bilgi ve 

beceriler, problem çözme sürecinde sembolleri kullanma eğilimi ve sosyal etkileşim 

ile kazanılır ve öğrenilir. Vygotsky çocuğun gelişiminde fonksiyonlar öncelikle 

insanlar arasında daha sonrada çocuğun kendi zihninde, kendi psikolojisi içinde öze 

dönük olarak iki kez gerçekleştiğini belirtmektedir. Sosyal süreçler psikolojik 

süreçleri yaratmamakta fakat iki süreç etkileşim içinde bulunmaktadır. Gözlemler ve 

etkileşimle edinilen bilgiler bireyin uzmanlığını artırmaktadır.  

Vygotsky’nin sosyo- kültürel gelişim kuramında sosyal etkileşimin çok 

önemli bir yeri vardır. Gelişim bireyin var olan bilgi ve becerilerini geliştirmesi için 

işbirliği sürecinde yapılanları ortak bilişsel işlemleri içselleştirmesidir.  

Yakınsal Gelişim Alanı (YGA): Vygotsky öğrenme ve bilginin gelişimi ile 

ilgili, çocukların düşüncelerini geliştirmelerinde yetişkinlerin önemli bir role sahip 

olduğunu ortaya koymuştur. YGA, Vygotsky’nin sosyal etkileşim vurgusunu 

açıklamaktadır. Manipüle edilmiş yaşantılarla öğrenmenin gerçekleşemeyeceği, 

öğrenmenin ancak sosyal olarak oluşturulabileceği ileri sürülmektedir. YGA 

öğrenmenin oluştuğu yer veya alan olarak ifade edilmektedir. Bu alandaki öğrenme 

işlemi ise içselleştirme olarak tanımlanmaktadır. YGA, bilişsel yapı veya 

olgunluktan çok üzerinde çalışılan konu ile ilgili önbilgilerin açığa çıkarılmasının 

önemli olduğunu belirtmektedir. 

Destekleyici: Bir öğretmen ya da aile tarafından çoğunlukla ortam aracılığı 

ile sağlanan yardım ve desteği ifade etmektedir. YGA içinde nasıl yardım ve destek 

sağlanacağını tanımlamaktadır. Destekleyicileri kullanan rehberler bireylerin hem 

bilişsel ihtiyaçlarının hem de sosyal ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasına 

yardımcı olur. YGA da destekleyicinin işbirliğine dayalı ve problem çözme 
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etkinlikleri bakımından da önemli olduğu belirtilmektedir.  

 

1.4. Sınıf Yönetimi 

Sınıf yönetimi, uygun bir sınıf düzeninin sağlanması sınıf kurallarının 

belirlenmesi, öğrenmenin ve zamanın etkili bir şekilde yönetilmesi ve öğrenenlerin 

davranışlarını denetleyerek olumlu bir öğrenme ortamının oluşturulması olarak 

tanımlanmaktadır (Çelik, 2005, s. 2). 

Sınıf yönetiminin en çarpıcı boyutu öğrenmeyi doğrudan etkilemesidir. Sınıf 

yönetimi öğrenmenin örgütlenmesi olarak da tanımlanmaktadır. Farklı öğrenme- 

öğretme felsefeleri ve modelleri aracılığı ile sınıfın etkili bir şekilde yönetilmesi 

amaçlanmaktadır. Ülkemizde yakın zamana kadar davranışçı felsefe ile yürütülen 

eğitim öğretim faaliyetleri, 2004-2005 eğitim-öğretim yılından sonra yapılandırmacı 

yaklaşımın benimsenmesi sınıf düzenine veya sınıfı dolaylı olarak etkileyen 

değişkenlere yeni bir bakış açısını gerekli kılmıştır (Çelikten, 2008, s. 27). Bu 

bölümde yapılandırmacı yaklaşıma göre sınıf yönetimi, geleneksel sınıf yöntemleri 

ile karşılaştırılarak ele alınmıştır. 

 1.4.1. Sınıf Yönetiminin Boyutları 

Wragg’e (2001) göre sınıf yönetimi çerçevesinde öğretmenlere kapsamlı bir 

sorumluluk yüklenmektedir. Öğretmenlerin, bazı durumlarda pahalı araç-gereçlerden 

oluşan kaynakları ve materyalleri öğretimsel amaçları gerçekleştirebilmek için 

verimli bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Sınıfın fiziki koşullarının ve sınıfta 

yer alan öğrenenlerin her birinin dersin başlaması ile bitimi arasında geçen sürenin 

planlanmış olan amaçların gerçekleştirilebilmesi için hangi öğretimsel sürece ne 
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zaman, nasıl olumlu katkı sağlayabileceğinin tasarlanmasının sorumluluğu da 

öğretmene aittir. Öğretmenin kullandığı öğrenme öğretme stratejisi öğrenci 

başarısında önemli bir etkiye sahiptir. İşlenecek konunun yönteminin belirlenmesi 

(bireysel, grup veya sınıf çalışması) uzmanlık gerektiren bir sorumluluk alanıdır. 

Öğrenci davranışlarının her bir öğrencinin öğrenme ihtiyaçlarının en üst düzeyde 

karşılanabileceği şekilde düzenlenmesi ve yönetilmesi öğretmeni en çok meşgul eden 

ve zorlayan görevlerden birisidir. Öğretmenin görevi sınıf içi ile sorumlu 

kalmamakta okul içi ve okul dışı faktörleri inceleme, değerlendirme ve onlardan 

yararlanma sorumluluğu da bulunmaktadır (aktaran Sabancı, 2008, s. 38).  

Bu konuda öğretmenlerde bulunması gereken yeterlilikler YÖK tarafından 

oluşturulan Milli Eğitim Geliştirme Projesi kapsamında aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 

• Alan hakimiyeti, 

• Öğrenme-öğretme sürecini yönetme; Plan yapma, ders hazırlığı, öğretim 

yöntemlerinden yararlanma, iletişim, sınıf yönetimi, öğrencilerle iyi ilişkiler, 

öğrencileri değerlendirme ve kayıt tutma, 

• Öğrenci rehberlik hizmetleri, 

• Kişisel ve mesleki özellikler (Güneş, 2007, s. 28). 

Fortin (2001) sınıf yönetimini öğretmenlere önemli sorumluluklar getiren üç 

temel boyutta ele almaktadır (aktaran Güneş, 2007, s. 30-31): 

Yönetim Boyutu: Sınıf yönetiminin hiyerarşik yapısıyla ilgili olan buyutu 

yönetim boyutudur. Okulda ve sınıfta herkesin bazı kurallara uyması, gerekli 

işlemleri yapması ve sorumluluklarını yüklenmesi gerekmektedir. Sınıf yönetimi bu 
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açıdan öğrencilerin okuldaki öğretmen ve yöneticilere saygı duymasını görev ve 

sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak durumundadır. 

Sistem Boyutu: Sınıf yönetimi, çeşitli sorumlulukların uyumlu hale 

getirildiği karmaşık bir yapıdır. Sınıf yönetimi bir taraftan okul yönetimi ve Bakanlık 

gibi kurumsal yapıyı; diğer taraftan da öğrenci öğretmen ve yönetici gibi görevlilerin 

rollerinin birleştirildiği bir alandır. Öğretmenler bu yapı içinde uzman elemanlar 

olarak görev alırlar.  Eğitici görevlerinin yanında dosya tutma, toplantılara katılma 

gibi bürokratik işlemleri de yapmaları beklenmektedir. 

Eğitim Boyutu: Fortin (2001), öğrenciler hayattan beklentilerine, öğrenme 

stillerine, projelerine, yaşam görüşlerine vb, göre okul sisteminin elemanları 

olmaktadırlar. Bu boyutta sınıf yönetiminin görevi öğrencilerin bireysel ve ortak 

gelişimlerini sağlamak, eğitimi canlandırmak uygulamak, geliştirmek ve öğrencilerin 

değişimini sağlamaktır. Bu durumda sınıf yönetimi, öğrencilerin amaçlarını ve 

projelerini yönetmek olarak görünmektedir. Ancak sınıf yönetimi sürecinde 

öğrenciler kendi gelişim projelerini gerçekleştirmekle sorumludurlar. Öğrencilerin 

öğretmenlerle diğer öğrencilerle ve okul personeli ile olan ilişkileri bu projeleri 

yönetme olarak algılanmakta ve yardımlaşmayı sağlamaktadır. 

 1.4.2. Sınıf Yönetiminde Rehber Kurallar 

Sınıf yönetimi ile ilgili araştırma sonuçları, bu alanda çalışanların deneyim ve 

gözlemlerinden hareketle şu dört temel kural belirlenmiştir (Sabancı, 2008, s. 44-45): 

Öğrencinin dikkatini çekme: Öğrencilerle selamlaşma, yerlerine oturtma ve 

derse başlama aşamalarından oluşur. Derse iyi bir başlangıç yapmak ders dışı 

uğraşların çıkaracağı zorlukların aşılması bakımından önemlidir. Öğretmenin derse 

başlamadan önce yapması gereken hazırlıkları dersin başında yapması öğrencilere 
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kendi aralarında şakalaşma veya ders dışı etkinliklerle uğraşma fırsatı doğmaktadır. 

Bu şekilde başlayan bir dersin ilerleyen aşamalarında disiplin sorunlarının ortaya 

çıkmasına neden olacaktır. Bu nedenle öğretmenin öğrencilerden önce derse girip 

hazırlıkları gözden geçirmesi ve öğrencileri selamlayarak karşılaması dersin 

başından otorite kurması iyi bir başlangıç olabilir. Böylece öğrencilere etkinliklere 

ve ders planlamasına uygun bir şekilde yerleşme fırsatı verilmiş olacaktır. Derse 

yapılacak iyi bir başlangıç öğrencilerin zihinsel uyarımı ile mümkün olur.  

Konular arası geçişin ve ders sonunun planlanması: Dersi bitirme ve 

öğrencileri dışarı çıkarma aşamalarından oluşmaktadır. İlgi çekici bir dersin bitimi 

dersin hedeflerine ulaşması ve öğretmenlerin öğrencilerle iyi bir ilişki kurması için 

bir fırsat olarak görülmektedir. Etkili bir sınıf yönetiminin önemli unsurlarından biri 

de etkinlikten etkinliğe veya bir konudan başka bir konuya geçiş ve ders sonunun 

planlanmasıdır. Dersin öğrencilerin cümlelerinin yarım kalmadan, ders araç ve 

gereçlerini toplamaya ve gerekiyorsa dersi gözden geçirmesine yetecek kadar zaman 

verilerek ve kalan süreyi bildirerek bitirilmesi gerekir. Öğrencilerin sınıftan 

çıkmaları yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir. Öğrencilerin dersten çıkarken 

çarpmalar ve kazalar yaşamamaları için öğretmenlerin kapıya yakın bir yerde 

beklemeleri güvenli bir yöntem olarak düşünülmektedir. 

Öğretmenin konu alanına hakim olması: İçeriğin hazırlanması ve sunuş 

şeklinin belirlenmesi aşamalarından oluşur. Öğrenme güçlüklerin temelinde 

istenmeyen davranışların ortaya çıkması arasında sayılan ders içerikleri 

oluşturulurken öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin göz ardı edilmesi bulunmaktadır. 

Bu nedenle ders içeriği, öğretim yöntem ve materyalleri hazırlanırken öğrencilerin 

ilgi, yetenek ve gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun için 
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öğrencilerin ne bildiklerinin önceden tespit edilmesi, ders sürecinde öğrencilerin ne 

düzeyde öğrendiklerinin takibi, her öğrenme konusu için küçük adımlardan oluşan 

planların yapılması ve yapılan planların gelişme düzeyine bağlı olarak gözden 

geçirilmesi gerekmektedir. Ders sürecinde farklı yaratıcı uygulamalara yer vermek, 

gereksinim duyulan değişiklikleri gerek duyulduğu anlarda yaparak derse akılcılık 

kazandırmak içerik yapılandırması açısından önemli bir boyutu olarak 

görülmektedir. 

Sınıfta olumlu ilişkiler, öğretmenlerin ve öğrencilerin iletişim yöntemine 

bağlı olarak gelişir. Sınıfta olumlu bir havanın oluşturulması için öğretmenin 

öğrencilere hitap şekli, soru sorma amacı, soru sorma şekli ve öğrencilerinden 

beklentilerini nasıl ifade ettiği dikkat edilmesi gereken hususlardır. 

Öğrenciyi tanıma: Smith ve Laslett’e göre öğrencilerin tanınması ve 

davranışlarının izlenmesi aşamalarından oluşur. Öğrencilerin isimlerinin öğrenilmesi 

ve günlük dilde isimleriyle çağırılmaları tanıma işlemini kolaylaştırır. Ancak 

öğretmenin öğrencilerini tanıyabilmesi için öncelikle ilgi ve isteklilik göstermesi ve 

bunun için zaman harcaması gerekmektedir. Öğretmenin ders boyunca sınıfta 

gezinmesi, öğrencilerin yaptıklarını izlemesi ve gerekli yerlerde yardımlarda ve 

tavsiyelerde bulunarak rehberlik etmesi ders konusunda sınıfa odaklanmasını sağlar. 

1.5. Farklılaştırılmış Öğretim 

 Öğrenciler tıpkı parmak izleri gibidir. Hiçbiri birbirinin aynısı değildir. 

Kısaca sıralamak gerekirse, eğitim ortamına gelen bir öğrencinin önbilgisi, ilgisi, 

tutumu, sosyo-ekonomik yapısı, öğrenme stili çoklu zekâsı gibi özellikleri 

diğerlerinden farklıdır. Bu özellikler tek tek düşünüldüğünde, öğrenciler arasında, 
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örneğin çoklu zekâları açısından benzerlik olduğu düşünülebilir. Fakat yukarıdaki 

farklılıkların kombinasyonları düşünüldüğünde öğrencilerin birbirinden ne kadar 

farklı olacakları açıktır. Bu kadar birbirinden farklı özelliklere sahip öğrencilere aynı 

tip bir öğretim ne kadar hitap eder. Bu, tek beden gömlek üretip herkesin bunu 

giymesini isteyen üreticiye benzemektedir. Oysa tek bedenin herkese uymasını 

beklemek ne kadar yanlışsa, tek tip öğretimin tüm öğrencilere hitap etmesini 

beklemek de o kadar yanlıştır. Tek tip tasarımın bazı öğrencileri mutlu edeceği 

kesindir. Bu mutlu kesim, orta öğrenme düzeyine sahip olanlar, sözel zekâsı yüksek 

olanlar, öğretmenden ders dinlemekten mutlu olanlar veya işitsel öğrenme stiline 

olanlar olabilir. Oysa bu özellikleri taşımayan çok sayıda öğrenci olacaktır. Bu 

durumda yapılacak şey, öğretimi mümkün olduğu kadar çeşitlendirmektir. 

Farklılaştırılmış öğretim, bu amaçla geliştirilmiş bir yaklaşımdır.    

 Farklılaştırılmış öğretim, Tomlinson (1995a)’a göre, öğrencilerin programın 

içeriğini keşfetmeleri için, çeşitli yolların kullanıldığı, aktivitelerin ve sürecin 

öğrencilerin anlamlı öğrenmelerine, kendi bilgi ve fikirlerine ulaşmalarına yönelik 

yapıldığı ve öğrencilerin öğrendiklerini göstermek ve sergilemek için seçimlerini 

yapabildikleri bir öğrenme yaşantısıdır. Buna karşın Gregory ve Chapman (2002:x), 

farklılaştırılmış öğretimi öğretmenlerin sınıflarındaki farklı öğrencilerin bireysel 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek planlama yapmalarına imkân tanıyan bir araçtan çok 

bir felsefe olarak tanımlamaktadır. Bu felsefenin temelinde, her öğrenenin 

ihtiyaçlarının karşılanması bulunmaktadır. Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere, 

farklılaştırılmış öğretim bir strateji veya yöntem olmaktan çok, öğrenen, öğretim ve 

öğrenme konularında bütüncül bakış açısı sunan bir yoldur.  
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 Farklılaştırılmış öğretim, 10 yıl kadar önce ortaya atılmasına rağmen, gerek 

pratik uygulama gerekse kuramsal temel açısından yeni değildir. Ülkemizdeki 

birleştirilmiş sınıf uygulaması, farklılaştırılmış öğretimin güzel bir örneğidir. Özel 

eğitim ise, yapısı gereği bireye özgü olmasından dolayı diğer bir farklılaştırılmış 

öğretim örneğidir. Kuramsal temel açısından ise bilişsel öğrenme kuramına ve 

öğrenci gelişimi üzerine yürütülen araştırmaların sonuçlarına dayanmaktadır 

(McTighe, Brown, 2005, s. 235). Günümüzde farklılaştırılmış öğretim özellikle 

Amerikalı eğitimci olan Tomlinson’un çalışmalarına dayanmaktadır. Tomlinson 

(2000, s. 51) farklılaştırılmış öğretimi, aşağıda bulunan ilkeler üzerine oluşturmuştur: 

• Aynı yaş grubundaki öğrenciler, geçmiş yaşantıları, deneyimleri ve hazır 

bulunuşlulukları açısından oldukça farklıdırlar,  

•  Bu farklılıkların özellikle içerik ve öğretim süreci üzerine oldukça büyük 

etkisi bulunmaktadır, 

•  Öğrencilere, kendi yeteneklerinin üzerinde bir görev yaparken öğretmenin 

destek olması, onların öğrenmelerini artırır,  

• Öğrencilerin okul öğrenmeleri ve okulda öğrenilenler gerçek yaşamla 

ilişkilendirildiğinde daha da artmaktadır,  

• Öğrencilerin öğrenmeleri, otantik öğrenme fırsatları sağlandığında daha 

yüksek olur,  

• Öğrenciler kendilerine okulda güvenildiğini ve değer verildiğini 

hissettiklerinde öğrenmeleri daha da artar,  
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• Her öğrencinin yeteneklerinin farkına varılması ve desteklenmesi okul 

hedeflerinin üzerine çıkılmasını sağlar.  

 Farklılaştırılmış öğretimin, nasıl olması gerektiğini somutlaştırma açısından, 

farklılaştırılmış bir sınıf ortamının tanımlanmasında fayda bulunmaktadır. 

Farklılaştırılmış bir öğretimde öğretmen, konuların ayrıntılarından çok temel 

noktaları üzerinde durur. Öğrencilerin farklılıklarını kabul eder ve oldukları gibi 

davranmalarını bekler, öğrencileri öğrenme sürecinde değerlendirir, öğrencilerin 

özelliklerine göre içerikte, süreçte ve üründe değişiklik yapar, öğrenmede sorumluluk 

öğrencide olduğu için, onlar için uygun öğrenme ortamları hazırlar ve son olarak 

farklı özelliğe sahip öğrenciler için farklı öğrenme yolları tanımlar (Tomlinson, 

2007, s. 10-11).  

 Tomlinson (1995b, s.77-87, 1999, s.2) farklılaştırılmış bir sınıf ortamı 

hazırlamak için ilk olarak öğrencilerin ön öğrenmelerinin belirlenmesini 

önermektedir. Öğrencilerin konu hakkındaki bilgisi, öğretmenin başlangıç noktasını 

oluşturmaktadır. Bu sayede konu hakkında bilgisi olanlar için farklı, olmayanlar için 

farklı bir içerik oluşturabilecektir. Buradan da anlaşılacağı üzere, farklılaştırılmış 

öğretimde, öğretim programı öğrenci ile karşılaştıktan sonra tasarlanmaktadır. 

Öğrencilerin ön bilgilerinin değerlendirilmesinde, köşe kapmaca, kutucuklar, 

evet/hayır kartları, duvar yazıları gibi teknikler kullanılabilir. İçerik 

farklılaştırıldıktan sonra, sıra öğrenme sürecinin oluşturulmasına gelmektedir. 

Öğretmen, öğrencilerin öğrenme stillerine, ön bilgilerine, çoklu zekalarına ve diğer 

kişisel özelliklerine göre farklı öğrenme yolları oluşturmalıdır. Farklı öğrenme 

yolarının oluşturulması, stratejiler aracılığıyla olmaktadır. Bu stratejilerden sık 

kullanılanları; istasyon, ajanda, karmaşık öğretim, yörünge çalışması, merkez, giriş 
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noktası, katlı öğretim ve öğrenme sözleşmesidir. Öğrencinin içeriği öğrenme düzeyi, 

süreçte sürekli kontrol edilmelidir. Bu amaçla da, parmakla işaretleme, yumruk 

yapma, gerçekle yüzleşme, en yukarı ulaşma gibi teknikler kullanılabilir. Öğretmenin 

öğrenme ortamında farklılaştırabileceği bir diğer öğe ise öğrenme ürünüdür. 

Öğretmen, hazırlanacak ürünler konusunda öğrencilerden beklentisini 

çeşitlendirmelidir. Yani, tek tip bir ödev yerine öğrencileri ortaya koyacakları ürün 

konusunda serbest bırakmalıdır. Ayrıca, öğrencilere bireysel veya grupla çalışma 

hakkı tanımalıdır (Tomlinson, 1995b, s. 77-87, 1999, s. 1-8, 2007, s. 23-27). 

 1.5.1. Farklılaştırılmış Öğretimin Yararları 

 Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının öğretim ortamında kullanımı isminden 

de anlaşılacağı üzere farklı özelliklere sahip öğrencilere uygun öğrenme ortamının 

tasarlanmasını sağlamaktadır. Klasik öğretim ortamlarında orta düzey bilişsel 

yeteneğe sahip öğrencilere yönelik öğretim süreci tasarlandığı için düşük ve yüksek 

seviye öğrenciler ya başarısız olmakta ya da potansiyelini kullanamamaktadır. Oysa 

farklılaştırılmış öğretim, düşük ve yüksek bilişsel yeteneğe sahip öğrencilere kendi 

seviyelerine uygun seviyede öğretim hizmeti sunarak onların da öğrenmelerini 

sağlamaktadır. Farklılaştırılmış öğretimden özellikle düşük yetenekli, düşük 

önbilgiye sahip öğrenciler daha fazla fayda sağlamaktadır. Farklılaştırılmış öğretim 

öğrenme hızları birbirinden farklı öğrencilere sunduğu öğretim hizmeti ile onların 

kendi hızlarında öğrenmelerini sağlamaktadır. Öğrenciler kendi hızlarında 

öğrenirlerken birbirini beklemek durumunda da kalmamaktadır. Farklılaştırılmış 

öğretimde her seviye öğrenci kendi görevini veya öğrenmesini aynı zamanda 

tamamlamaktadır. Bu durum etkinliklerin karmaşıklık seviyesinin ayarlanması ile 

mümkün olmaktadır. Yani, düşük seviye öğrenciler için az karmaşık, yüksek seviye 
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öğrenciler için ise karmaşık etkinlikler tasarlanmaktadır. Bu sayede tüm öğrenciler 

aynı konuyu öğrenirken konu ile ilgili bilgi derinlikleri farklı olmaktadır. 

Farklılaştırılmış öğretim öğrencilere eğlenceli bir öğrenme ortamı sunmaktadır. 

Öğrenciler öğrenirken aynı zamanda eğlenmeye de fırsat bulmaktadır. Geleneksel 

sınıflarda öğrencinin işinin öğrenmek olduğu kabul edildiğinden dersin her 

dakikasının dinleme, okuma vb etkinliklerle geçmesi istenmekte başka bir yolun 

başarısızlık getireceği düşünülmektedir. Oysa farklılaştırılmış öğretim, öğrenci 

öğrenci etkileşimine ve öğrenme ortamında farklı öğretim araç ve gereçlerinin 

kullanımına izin verme, sınıf dışı ortamlarda öğretim yapılabilmesi gibi 

uygulamalarla öğrencinin öğrenme ortamından zevk almasını sağlamaktadır. 

Farklılaştırılmış öğretimin sağladığı diğer bir yarar, öğrenciler arasında sosyal 

etkileşimi artırmasıdır. Farklılaştırma amacıyla kullanılan bazı öğretim tekniklerinde 

grup çalışması kullanılmaktadır. Bu sayede öğrenciler arasında arkadaşlık 

ilişkilerinde, yardımlaşma, paylaşma ve iletişim becerilerinde artma olmaktadır 

(Gregory ve Chapman, 2002, s.x-xı; Tomlinson, 1999, s. 1-8; 2002, 2007, s. 87; 

Heacox, 2002, s. 5). 
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Şekil 1: Farklılaştırılmış öğretim 

Kaynak: Tomlinson, C.A. (1999) The Differentiated Classroom: Responding to the 

Needs of All Learners. Alexandria, VA’den uyarlanmıştır.  

1.5.2. Farklılaştırılan Öğrenci Özellikleri 

Farklılaştırılmış öğretimde isminden de anlaşılacağı üzere, birbirinden farklı 

özelliklere sahip öğrenciler için farklı öğrenme yolları tasarlanmaktadır. Bireyler, ön 

bilgileri, öğrenme hızları, bilişsel yetenekleri, öğrenme stilleri ve sosyo-ekonomik 
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özellikleri açısından farklılaşmaktadır. Bunlara aşağıda ayrıntılı olarak değinilmiştir 

(Tomlinson, Strickland, 2005, s.6; Heacox, 2002, s.7-12 ; Tomlinson, 2009, s.28). 

Önbilgi: Yeni bir konu öğretilmeye başlandığında, o konuyu öğrenmek için 

öğrencilerden bazılarının kısmen bazılarının da tamamen hazır olduğunu 

gözlemleriz. Bazı öğrenciler ise konuyu tamamen biliyordur. Bu öğrenciler, kendi 

gayretleri veya fırsatları nedeniyle temel bilgilere sahip olmuşlardır, diğerleri ise yeni 

başlayanlardır. Böyle bir durumda öğretmenlerin yaşadığı sorun, konuyu zaten 

bilenlerle, hiç bilmeyenlerin aynı sınıfta öğretim görmeleri ve her iki grubun da 

öğrenmesinin desteklenmesi gereğidir (Tomlinson, Strickland, 2005, s.6; Heacox, 

2002, s.8; Tomlinson, 2009, s.28). 

İlgi: Bireyin bir konuya, öğrenme yoluna veya ortaya konan ürüne yönelik 

hisleridir. Bazı öğrenciler roman, bazılarıysa biyografi okumayı severler. Benzer 

şekilde, bazıları öğretmenden dinlemeyi bazıları ise okuyarak öğrenmeyi severler. 

Bireyin sevdiği veya sevmedikleri onun ilgisi ile alakalıdır (Tomlinson, Strickland, 

2005, s.6-7; Heacox, 2002, s.8; Tomlinson, 2009, s.29).  

Öğrenme Hızı: Öğrenciler konuyu öğrenmek için ihtiyaç duydukları zaman 

açısından farklılaşırlar. Bazı öğrencilerin bir konuyu öğrenmek için üç birimlik 

zamana ihtiyacı varken, bazılarının aynı konuyu öğrenmek için iki veya bir birimlik 

zamana ihtiyacı bulunmaktadır. Bir birimlik zamana ihtiyacı olanlar üstün 

yetenekliler olarak adlandırılmaktadır. Bu öğrenciler konuyu anlamak için daha az 

örneğe ve pratiğe ihtiyaç duyarlar. Diğerleri ise daha fazla öğretime, örneğe, 

uygulamaya ihtiyaç duyarlar. Öğretmen kimseyi arkada bırakmadan ve kimseyi de 

sıkmadan öğretimi yürütme konusunda çaba harcamalıdır. Farklılaştırılmış öğretim 
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bunu sağlamak için öğretmene yardımcı olmaktadır (Tomlinson, Strickland, 2005, 

s.7; Heacox, 2002, s. 9).  

Bilişsel Yetenekler: Çoklu zekâ kuramına göre, bireylerin yetenekleri 

birbirinden çok farklıdır. Kişinin sahip olduğu zekâ türü onun neyi nasıl öğreneceğini 

ve öğrendiğini nasıl sergileyeceğini etkiler. Öğreğin işitsel zekâya sahip bir öğrenci, 

kolaylıkla okur, yazar ve konuşur. Bu yeteneği diğer zekâlara göre oldukça 

yüksektir. Bu kişilerin öğrenmeleri rol oynama ile ölçülmeye çalışıldığında kinestetik 

öğrencilere göre daha fazla zorluk yaşanır. Farklılaştırılmış öğretimde, öğrencinin 

tercihlerinin ve güçlü yanlarının vurgulanması onun zayıf olduğu yönü geliştirmesi 

için motive edecektir. Öğrenciye kendine uygun öğrenme yolu sunulursa öğrenme 

daha iyi geliştir (Tomlinson, Strickland, 2005, s. 7; Heacox, 2002, s. 7). 

Öğrenme Stilleri: Öğrenme stili bireyin bilgiyi nerede, ne zaman ve nasıl 

elde edeceğine ilişkin tercihidir. Bu alanda çok farklı kuramlar vardır. Bu 

kuramlardan her biri farklı bir konuya göre farklılaştırma önermektedir. Bunlar 

bireylerin öğrenmesinin çevre (ışık, ısı, ses), sosyal ortam (tek başına, grupla veya 

arkadaşla), fiziki ortam (günün zamanı, hareket kabiliyeti), duyusal ortam 

(motivasyon), psikolojik faktörler (reflektif, analitik) açısından farklılaştığını 

belirtmektedir. Farklılaştırılmış öğretim, öğrencilerin çoğuna ulaşma ve onlara kendi 

stillerini kullanma açısından fırsat sunmaktadır (Tomlinson, Strickland, 2005, s.7; 

Heacox, 2002, s.8).  

Sosyo Ekonomik Özellikler: Öğrencilerin sosyo ekonomik geçmişleri ve ev 

ortamları okul performansı üzerinde önemli etkiye sahiptir. Her öğrencinin eşit ev 

ortamına ve sınıf dışı eşit fırsata sahip olduğu düşünülemez. Eğer çocuk, aç, yorgun, 

stresli ise veya yeterli çalışma ortamı yoksa öğrenme yeteneği etkilenecektir. 
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Ailelerin çocukla ne kadar ilgilendiği de onların başarısı üzerinde etkilidir 

(Tomlinson, Strickland, 2005, s. 7; Heacox, 2002, s. 8). 

1.5.3. Ne Farklılaştırılmaktadır 

Yukarıda açıklandığı gibi farklılaştırılmış öğretimde bireyler, ön bilgileri, 

öğrenme hızları, bilişsel yetenekleri, öğrenme stilleri ve sosyo-ekonomik özellikleri 

açısından farklılaşmaktadır. Öğretmenin birbirinden farklı özelliklere sahip 

öğrencilere nasıl ulaşacağı farklılaştırılmış öğretimin konusudur. Öğretim ortamında 

farklılaştırma, içerik, süreç, ürün, duygu ve ortam açısından gerçekleştirilmektedir 

(Tomlinson, Strickland, 2005, s. 8-14 & Heacox, 2002, s. 10-11).  

  İçerik: İçerik, öğretilecek olan konulardır. Örgün eğitimde eğitim 

programının içeriği ulusal standartlara göre belirlenir. Dolayısıyla öğretmen tüm 

öğrencilere aynı konuyu öğretmelidir. İçerik farklılaştırılmış öğretim çerçevesinde 

önbilgiye, stile ve ilgiye göre farklılaştırılabilir. Eğer bireyin içerik açısından 

önbilgileri birbirinden farklı ise yani bazıları konuyu hiç bilmiyor bazıları ise 

biliyorsa; konuyu bilmeyenlerle grup öğretimi, iyi bilenlerle grup öğretimi, farklı 

seviye okuma materyalleri (kolay ve zor kitap), ilgi merkezleri, kavram haritaları, 

elektronik kitap, bilgisayara dayalı öğretim gibi etkinliklerle farklılaştırma 

gerçekleştirilebilir. Öğrencilerin ilgileri farklı ise; içeriğin öğretilmesinde örnekleri 

öğrenci ilgilerine göre seçme, öğrencinin konu hakkında ilgisini çekecek ek materyal 

kullanma yollarına gidilebilir. Son olarak, öğrencilerin öğrenme profilleri farklı ise; 

materyalin görsel, işitsel ve kinestetik yolla sunumu, örneklerin çok farklı tarza 

verilmesi, uygulama ve örneklerin farklı cinsiyetlerden ve kültürlerden seçilmesi 

kullanılabilecek uygulamalardan bazılarıdır (Turville, Allen & Nickelsen, 2010, s.3-

4; Tomlinson, Strickland, 2005, s. 7-8; Heacox, 2002, s. 10).  
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Yukarıda yer alan uygulamalara başvurmadan önce öğrencilerin önbilgileri 

ölçülmeli, ilgilerinin ne yönde olduğu belirlenmeli ve öğrenme stillerini ölçen 

ölçekler kullanılmalıdır. Bu ölçmeler sonunda öğrenciler arasında farklılık olduğu 

tespit edilirse, farklılığına türüne göre etkinlikler yapılmalıdır (Tomlinson, 

Strickland, 2005; Heacox, 200210).  

Süreç: Süreç öğretimin nasıl gerçekleştirildiğidir. Öğretmenin bir konuyu 

öğretirken izlediği yöntemler, kullandığı araç-gereçler, öğretmen davranışları vb 

süreci oluşturmaktadır. Süreç ile içeriğin farklılaştırılması bazı noktalarda benzerlik 

göstermektedir. Süreç, farklılaştırılmış öğretim çerçevesinde önbilgiye, stile ve ilgiye 

göre farklılaştırılabilir. Eğer öğrencilerin önbilgileri farklı ise; katlı öğretim, uçlarda 

yer alan öğrencilere özel tasarım yapıp diğerleriyle normal öğretime devam etme, 

farklı seviyelerde kaynak kullanma, farklı seviyelerde çalışma grupları yapma, 

öğrenme merkezleri, işbirliğine dayalı öğrenme, ajanda çalışmaları gibi 

etkinliklerden yararlanılabilir. Öğrencilerin ilgileri farklı ise; internet tabanlı grup 

çalışmaları, farklı ilgi alanlarına hitap eden karma görevler düzenleme, öğrencileri 

ilgilerini çeken konuları diğerleriyle paylaşmaya ikna etme yolları kullanılabilir. 

Öğrenme profilleri farklı ise, öğrencilere öğrendiklerini ifade edecekleri farklı 

seçenekler sunma, bireysel ve grupla çalışmaya yönlendirme, işbirlikçi, yarışmacı ve 

bireysel etkinliklerden faydalanma gibi etkinliklerden faydalanılabilinir (Turville, 

Allen & Nickelsen, 2010, s. 5; Tomlinson, Strickland, 2005, s. 8; Heacox, 2002, s. 

11). 

Ürün: Ürün, öğrenmenin sonucudur. Öğrencinin bilgilerini ve 

yapabildiklerini yani öğrendiklerini göstermeleridir. Ürün somut (rapor, broşür, 
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model), sözel (diyalog, konuşma) veya eylem (dans rol oynama) olabilir. Ürün 

önbilgiye, stile ve ilgiye göre farklılaştırılabilir. Önbilgisi farklı öğrenciler var ise; 

ürün oluşturulurken homojen veya heterojen gruplardan yararlanma, rubriklerden 

faydalanma, kademelendirilmiş ürün hazırlama, teknolojik ürün hazırlama yolları 

kullanılabilinir. İlgiler farklı ise; öğrencilerin bildiklerini ve yapabildiklerini farklı 

yollarla sergilemesi istenir, ürünlerini paylaşırken farklı araçlardan yararlanmalarına 

izin verilir. Öğrenme profilleri farklı ise, ürün ortaya koymada bireysel ve grupla 

çalışma, görsel, işitsel ve kinestetik üretim yapma imkânı sağlama gibi yollar 

kullanılır (Turville, Allen ve Nickelsen, 2010, s. 5; Tomlinson, Strickland, 2005, s. 9-

11; Heacox, 2002, s. 11).  

Duygular: Öğrenciler insandır ve okula bazı duygusal ihtiyaçlarla gelirler. 

Kendilerini güvende hissetmek, aidiyet duygusu yaşamak, oldukları gibi kabul 

görmek, belli bir konuda zorlanmak ve başarmış olmak isterler. Fakat herkesin bu 

duygulara ihtiyacı farklı seviyelerdedir. Örneğin başarısız bir öğrenci sınıfa ait olmak 

ister. Bu öğrenci grup çalışmalarına katılamıyorsa kendini dışlanmış hisseder. 

Öğretmen de onu etkisiz eleman olarak görüyorsa diğerleri de onu öyle görür. Fakat 

öğretmenin, bu öğrencinin aidiyet beklentisini görmesi gerekir. Onu sınıfın eşit üyesi 

haline getirmesi gerekir. Bunun yanında yüksek yetenekli öğrencinin de aidiyet 

duygusuna ihtiyacı vardır. Bu öğrenci gruba katılıyor ve kabul görüyor olabilir. Ama 

onun da belki sınıfa ekstra katkı yapma ihtiyacı vardır. Bunu yaptığında öğretmen 

onu düzen bozucu olarak algılıyorsa kendini faydasız hissedebilir. Öğrenci statükoyu 

devam ettirdiğinde ise kendini yetersiz görebilir. Bu durumda öğretmenin 

alternatiflere değer verilen bir düzen oluşturması gerekir (Tomlinson, Strickland, 

2005, s. 11; Heacox, 2002, s. 10).  
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Nasıl tüm öğrencilerin bilişsel gelişim için öğretmene ihtiyacı varsa aynı 

şekilde duyuşsal gelişim için de öğretmene ihtiyacı vardır. Öğretmen her zaman 

öğrencilerinin duygularını dikkate almalıdır. Öğretmen kendisine hep şu soruyu 

sormalıdır: “Ben güvenlik, aidiyet, onay, değer, zorlanma ve destek ihtiyaçları 

birbirinden farklı olan öğrenciler için ne yapabilirim?”, “öğrencilerin ilgi ve 

yeteneklerinin, benim, sınıftaki diğerleri ve sınıfın başarısı için ne kadar önemli 

olduğunu onlara nasıl hissettirebilirim?”. Öğretmen şunları yaparak duyuşsal 

farklılıkları destekleyebilir (Tomlinson, Strickland, 2005, s. 11 & Heacox, 2002, s. 

10):  

• Gelişim gösterenleri tebrik etme, öğrencileri ilişkilerde daha hassas olmaya 

yönlendirme,  

• Öğrencileri problem çözücüler haline getirme,  

• Öğrencileri en iyi yaptığı şeye yönlendirme,  

• Saygı konusunda model olma, saygıyı öğretme,  

• Öğrencileri sınıf arkadaşları arasındaki farklılıkların ve benzerliklerin farkına 

varmalarını, bu farklılıkları takdir etmelerini ve önemsemelerini sağlama, 

•  Öğrencilere kendilerinin ve arkadaşlarının önemli bilgilere sahip olduklarını 

gösterme, hissettirme,  

• Empati geliştirme, 

• Dinlemeyi öğretme.  
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Unutulmamalıdır ki, duygular sınıfın atmosferidir. Herşeyi etkileme gücüne 

sahiptir. Öğretmenin görevi iyi atmosfer oluşturmaktır (Tomlinson, Strickland, 2005, 

s.11-14 & Heacox, 2002, s.10). 

Öğrenme Ortamı: Esnek öğrenme ortamı bireyselleştirilmiş öğretimin 

önemli noktalarından birisidir. Öğretmen öğrenme ortamını, mekân, zaman ve 

materyal açısından farklılaştırılabilir. Bunların esnek hale getirilmesinde öğrencilerin 

de görüşü alınmalıdır. Mekân açısından esneklik, sınıfın her türlü çalışma yapmaya 

uygun hale getirilmesidir. Materyal açısından esneklik ise, materyallerin her türlü 

uygulamaya imkân verecek şekilde dizayn edilmesidir. Çok kullanılan eşyaların 

yakına yerleştirilmesi, öğrenciler tarafından kullanılanların öğrencilere öğretmen 

tarafından kullanılanların ise öğretmene yakın dizayn edilmesidir. Zaman açısından 

esneklik ise, ders zamanının öğrenci ihtiyaçlarına göre dizayn edilmesidir. Örneğin 

çok zaman ihtiyacı olanla çok ilgilenmek gibi (Tomlinson, Strickland, 2005, s.14 & 

Heacox, 2002, s.11).     

 1.5.4. Farklılaştırılmış Öğretim Stratejileri 

 Sınıfında farklılaştırılmış öğretimi uygulamak isteyen bir öğretmenin 

yararlanabileceği çok sayıda strateji bulunmaktadır. Bunlardan en çok bilinenleri; 

istasyon, merkezler, ajanda, karmaşık öğretim, yörünge çalışmaları, giriş noktaları 

öğrenme sözleşmeleri ve katlı öğretimdir. Bu stratejilerle ilgili aşağıda ayrıntılı 

açıklama bulunmaktadır. Katlı öğretim bu araştırmada kullanılması nedeniyle ayrı 

başlık altında ayrıntılı olarak ele alınmıştır.  

İstasyon: İstasyonlar, öğrencilerin eş zamanlı olarak çeşitli öğrenme 

aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri merkezlerdir. Bir konunun farklı alt bölümleri 

farklı istasyonlarda hazırlanır. İstasyonlar, aynı ortamdadır. Öğrenciler farklı 
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hazırbulunuşluk düzeylerine göre farklı öğrenme görevi ve aktivitesine yönlendirilir. 

Böylece bir konu da kazanmış oldukları üzerinde durmayarak ve kendi açısından 

boşa vakit geçirmemiş olur. Öğrenci farklı istasyonlardaki aktivitelerle o konuda 

pratik yapabilir, bazen arkadaşlarına öğretebilir bazen de konuyla ilgili proje 

hazırlayabilir. Öğrencinin hangi istasyona gideceği öğretmen tarafından 

belirlenebileceği gibi, uygun yönlendirmelerle öğrenci kendisi de belirleyebilir 

(Tomlinson, 2007, s.110-115).  

Merkezler: Merkezler, kısmen istasyonlara benzemektedir. İstasyonlarda 

olduğu gibi merkezler de aynı ortamda yer alır. Fakat merkezlerde aynı konunun 

farklı yollarla öğrenilmesi amaçlanır. Bu da istasyondan ayrılan yönüdür. Pratikte, 

ilgi ve öğrenme olmak üzere iki merkez türü kullanılmaktadır. Öğrenme merkezleri, 

öğrenciye bir konuyu öğretmek ve öğrenilmiş bir konunun pekiştirilmesini sağlamak 

amacıyla, sınıfların bir köşesinde hazırlanan etkinlik ve malzemelerin oldukları 

yerlerdir. İlgi merkezleri ise, öğrencilerin konu hakkında, kendi ilgi alanlarında 

çalışma yapmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan yerlerdir (Tomlinson, 1999, 

s.75-76, 2007, s. 131-139). 

Ajandalar: Ajandalar stratejisi, her öğrenci için farklı görevlerin verildiği bir 

uygulamadır. Bu uygulamada her öğrencinin bir ajandası bulunmaktadır. Öğretmen 

öğrencilerin ajandalarına genellikle iki haftada da tamamlanacak görevler 

yazmaktadır. Öğrenciler bu görevleri sınıfta kendilerine ajanda etkinliği için verilen 

zamanda tamamlamaktadır. Bu stratejinin amacı derse destektir. Ajanda stratejisi ile 

öğrenciler kendi öğrenme hızlarında, kendi stillerine, çoklu zekâlarına uygun 

etkinlikleri tamamlamaktadır (Tomlinson, 2007, s. 115-119). 
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Karmaşık Öğretim: Karmaşık öğretim birçok özellik açısından birbirinden 

farklı öğrencilerin grupları için geliştirilmiştir. Her türlü, zekâ türü, malzeme, stil, 

içerik vb özelliklerden faydalanan küçük grup uygulamasıdır. Bu uygulama ile 

öğrencilerin birbirlerinin artı yönlerinin farkına varmış olur. Yani her öğrencinin 

farklı bir yönden çalışmaya katkı yapması sağlanır (Tomlinson, 2007, s. 119-124). 

Yörünge Çalışmaları: Yörünge uygulaması, proje yönteminin bireysel 

uygulanan şekli olarak tanımlanabilir. Yörünge ismi, hazırlanan projelerin işlenen 

konunun yörüngesi etrafından seçilmesidir. Öğrenci proje konusunu, mevcut 

üniteden olmak kaydıyla kendisi seçer. Proje süresi 3-6 hafta arasında olmalıdır. 

Yörünge çalışmaları derse destek amacıyla kullanılmaktadır. Öğrencilerin projenin 

içeriğinde olduğu gibi, araştırmasının planlanması ve yürütülmesi ile sunumun nasıl 

yapılacağı konusunda da karar kendisine aittir. Öğrenci, ilgisine, ön öğrenmesine, 

öğrenme stiline ve çoklu zekâlarına göre içerik, süreç ve üründe farklılaştırmalara 

gidebilmektedir  (Tomlinson, 2007, s. 124-128). 

Giriş Noktaları: Giriş noktaları çoklu zekâ kuramına dayanmaktadır. Normal 

öğretimlerde çoklu zekaya göre öğretim yapılsa dahi, aynı anda ya tek bir öğretim 

yolu sunulur ya da farklı öğretim yolları belirli bir sırada sunulur. Oysa giriş 

noktaları stratejisinde aynı anda farklı giriş noktalarından başlama imkânı 

sunulmaktadır. Bu giriş noktaları çoklu zekâlara göre tasarlanmaktadır. Öğrenci, bir 

giriş noktasında konuyu okuyarak başlarken, bir diğerinde bir film izleyerek, rol 

oynayarak başlamaktadır (Tomlinson, 1999, s. 81-82). 

Öğrenme Sözleşmeleri: Öğrenme sözleşmeleri öğrencilerin eğitim sürecine 

aktif olarak katılmalarını artırmak, onlara bağımsız çalışma alışkanlığı kazandırmak 

ve kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını sağlamak amacıyla kullanılan bir 
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stratejidir. Öğrenme sözleşmesi, öğrencilerin hazırbulunuşlukları, ilgileri ve öğrenme 

profillerine göre öğretmen ve öğrenci arasında yapılan bir anlaşmadır. Öğrenme 

sözleşmeleri, öğrencilerin kendi öğrenmelerini yapılandırmalarını ve eğitim 

sürecinde aktif katılımlı öğrenciler olmalarını sağlar. Dayandığı temel ilke, 

öğretmenin kendileri için neyin iyi olduğunu düşündüğü ve planladığı pasif alıcı 

öğrenen yerine, öğrenme-öğretme sürecinde aktif rol alan öğrencidir. Bu çalışmada, 

verilen performansın ödevlerini yerine getirirken farklı kaynaklardan ilgilerine göre 

faydalanma, farklı tarzlarda sunum yapma ve kedilerine uygun görevler verme 

yoluyla farklılaştırma gerçekleştirmektedir (Tomlinson, 1999, s. 87-88). 

Katlı Öğretim: Katlı öğretim, bu araştırmada etkisi araştırılan strateji olması 

nedeniyle, ayrı bir başlık altında ayrıntılı olarak açıklanmıştır (Bkz. Sayfa: 55).  

 1.5.5. Farklılaştırılmış Öğretimde Değerlendirme Teknikleri 

Farklılaştırılmış öğretimde öğrencilerin değerlendirilmesi önemli yer 

tutmaktadır. Öğrencilerin değerlendirilmesinin öğretimin başında, öğretim sürecinde 

ve öğretim sonunda olmak üzere üç aşamada yapıldığını söyleyebiliriz. Bu nedenle 

değerlendirme teknikleri öğretim öncesi, sırası ve sonu olmak üzere üç başlık altında 

verilmiştir.  

1.5.5.1.   Öğretim Öncesinde Kullanılan Teknikler 

Öğretim öncesinde kullanılan tekniklerin amacı ön değerlendirmedir. Ön 

değerlendirme özellikle öğrencilerin öğretilecek olan konu ile ilgili ne bildiklerini 

tespit etmek için yapılır. Buradan elde edilen bilgilere göre öğrenenler için farklı 

öğrenme yolları tasarlanabilmektedir. Bunun dışında, öğrencilerin ilgilerini, 

duygularını, özelliklerini tespit etmek içinde ön değerlendirme yapılmaktadır. 
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Farklılaştırılmış öğretimde aşağıdaki değerlendirme teknikleri kullanılabilmektedir 

(Gregory & Chapman, 2002, s. 40-42).  

Köşe Kapmaca (Squaring Off): Tekniğin uygulanmasında ilk olarak sınıfın 

köşelerine üzerinde “neredeyse hiç”, “bazen”, “sıklıkla” ve “kesinlikle” ifadeleri 

yazan kartlar yerleştirilir. Öğrencilerden konu ile ilgili bilgisini ifade eden köşeye 

gitmesi istenir. Kendi köşesine giden öğrenci, konu hakkında ne bildiğini ve neden 

bu köşede olduğunu açıklar. 

  Kutu yapma (Boxing): Bu teknikte ilk olarak öğrenci bir kağıda büyük bir 

kutu çizer, ardından bu kutunun içine küçük bir kutu çizer. Dıştaki kutuya “Ne 

biliyorum?” içteki kutuya ise “Ne bilmeliyim?” sorusunu yazar. Sonra da bu sorulara 

cevap arar.  

Evet Hayır Kartları: Öğrenciler bir kart alarak bu kartın bir yüzüne “evet” 

diğer yüzüne “hayır” yazarlar. Öğretmen, soru sorduğu zaman bu kartlardan kendi 

durumlarına uygun olanı kaldırmalarını ister. Öğretmen bazı kelimeler söyleyerek, 

bu kelimelerin ne anlama geldiğini bilip bilmediklerini sorar. Biliyorlarsa evet 

kartını, bilmiyorlarsa hayır kartını kaldırmalarını söyler. Kelimelerden birini söyler 

ve evet kartını kaldıran bir öğrenciye cevabı söylemesi için söz vererek gerçekten 

bilip bilmediğini öğrenir. Öğrenciler sorulan kelimeleri bilmiyorlarsa, ilerde bunları 

öğrenecekleri onlara hatırlatılır. Öğretmen öğrencekleri konuyla ilgili de soru sorar. 

Ve aynı şekilde evet / hayır kartlarını kaldırmalarını ister. Öğretmen, konu hakkında 

daha fazla öğrenme isteği oluşturabilmek için bu ilginç bilgileri kullanabilir. Bazen 

üçüncü bir kart da gerekebilir. Bazen ya da sık sık vb.  

 Duvar Yazıları: Öğretmen bir pano hazırlayarak duvara asar. Buraya sınıfın, 

çalışma konusuyla ilgili bildikleri yazılarak asılır.  
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Ne biliyorum? 

Ne öğrendim? 

İlerde ne öğrenmek istiyorum? 

1. Öğretmen, yukarıdaki sorulara öğrencilerin önce yalnız başlarına cevaplamalarını 

ve cevaplarını bir kâğıda yazmalarını ister. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü bu 

öğrencilere düşünme zamanı verir. Herkes sorunun cevabıyla meşgul olur. 

2. Öğretmen öğrencilerin yazdıkları cevapları panoya asmalarını ister. Neden bunu 

yapıyoruz? Bu da öğrencilerin cevaplarını sahiplenmelerini sağlar. 

              1.5.5.2. Öğrenme Sırasında Kullanılabilecek Değerlendirme Araçları 

Öğrenciler çalışırlarken onlara, öğretmenleri, arkadaşları tarafından veya öz 

değerlendirme yoluyla kendileri tarafından geribildirim fırsatı sunulmalıdır. 

Geribildirim olmadan öğrencilerin gelişimleri gerçekleşmez. Geri bildirim için 

öğrenme işinin sonuna kadar beklemek geç olabilir. Çünkü yanlış öğrenmeler 

gelişebilir. Öğrenme sürecinde, öğrencilere değerlendirme yapılabilecek bazı 

tekniklere aşağıda yer verilmiştir (Gregory & Chapman, 2002, s.42-44): 

Parmakla işaretleme (Thumb it): Bu değerlendirmede öğrencilerin 

başparmaklarını kullanarak öğrenmenin neresinde olduklarına ilişkin bildirim 

vermeleri sağlanır. Üç başparmak işaretinden birisini yapmaları istenir. Parmak 

yukarı konu hakkında çok şey biliyorum, parmak yana konu hakkında biraz bilgim 

var, parmak aşağıya konu hakkında çok az bilgim var anlamındadır.  

Yumruk yapma: Bir derecelendirme olarak bir elin parmakları kullanılarak 

birden beşe kadar sıralanır. Bilme derecesine göre öğrencinin parmak sayısını 
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artırması istenir. Çok az bilenler tek parmak kaldırır. Bu uygulama için ilk olarak 

“Bu konuyu ne derece iyi biliyorum?” sorusu kendi kendine sorulur, sonra parmak 

kaldırılır. 

5 parmak: Birisine açıklayabilecek kadar iyi biliyorum. 

4 parmak: Yalnız başıma yapabilecek kadar biliyorum. 

3 parmak:. Biraz yardıma ihtiyacım var. 

2 parmak: Daha fazla pratik yapmaya ihtiyacım var. 

1 parmak: Henüz öğrenmenin başındayım. 

Gerçekle Yüzleşme: Bu teknikte öğrencilerden konuyla ilgili bilgi 

seviyelerini duygularıyla cevaplamaları istenir. Bunun için kartlara, mutlu, durağan 

ve üzüntülü üç adet yüz resmi çizilir.  

☺                               

Sonra öğrencilerden hissettiği duyguyla ilgili kartı kaldırmaları istenir.  

  En Yukarıya Ulaşma: Bu teknikte ilk olarak, öğretmen, öğrencilere bir 

kollarını havaya kaldırmalarını söyler. Diğer elleriyle birden beşe kadar kendi 

durumlarını işaretlemelerini ister. 1 numara; omuzlarda, 3 numara; dirsekte ve 5 

numara; parmağın en ucunda olacak şekilde kendilerini değerlendirmelerini ister. 

Öğrenciler bir ellerini diğer ellerinin en ucuna uzatıyorlarsa öğretmen konunun 

anlaşıldığını öğrenmiş olur. Öğrenciler omuzlarında ya da biraz yukarda tutuyorlarsa 

konunun hiç ya da az öğrenildiğini anlamış olur.  
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1.5.5.3. Öğretim Sonunda Kullanılan Ölçme Araçları 

Bunlar öğrencinin öğrenme sürecinin sonunda, ne kadar öğrendiklerini 

gösteren informal araçlardır (Gregory & Chapman, 2002, s.44-49). 

Konuşma Halkası: Bu teknikte üçer öğrencili gruplar oluşturulur. 

Öğrencilere A, B ve C isimleri verilir. A konuşmaya başlar ve kendisine sinyal 

verilene kadar devam eder. Sonra B konuşmaya devam eder. Sonra C konuşur. Bu 

şekilde konuşacak bir konu kalmayancıya kadar devam eder. Bu sayede öğrencilerin 

ne kadar bildikleri tespit edilmiş olur. 

  Kurabiye: İlk olarak yuvarlak bir kurabiye resmi kağıt üzerine çizilir. Bir 

yüzüne öğreniyorum, öbür yüzüne biliyorum ifadeleri yazılır.  

Döngüsel Yansıma: Sınıfın farklı yerlerine üzerine konuların olduğu boş 

sayfalar asılır. Öğrenciler küçük gruplara ayrılarak köşelerdeki sayfalar gideler ve 

konu hakkındaki düşüncelerini yazarlar. Gruplar kendilerine verilen işaretle bir 

sonraki konunun yer aldığı bölüme giderler. Bu şekilde devam eder ve süre bittiğinde 

gruplar önün de bulundukları konuda yazılanları sınıfa açıklarlar. 

Kâğıt Döngüsü: Bu aktivitede çok sayıda kâğıt kullanılır. Her kâğıdın baş 

kısmına bir konu yazılır. Sonra bu kâğıtlar daha önce oluşturulan gruplara dağıtılır. 

Her grup beyin fırtınası ile elde ettikleri fikirleri kâğıtlara yazarlar. Sonra gruplar bu 

kâğıtları yanlarındaki gruplara verirler. Diğer grup kâğıtta yazılanları okur ve konu 

hakkında ekleyecekleri varsa ekleme yaparlar. Sonra kâğıt bir yana verilir. Son grup 

kâğıtta yazılanlar için referans bulurlar ve bu referansları kâğıda yazarlar. Sonra tüm 

kâğıtlar sınıfça paylaşılır.  
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Daha Fazla Fikir: 

• Ne ile başladım 

• Ne istedim 

• Öğrendiklerim 

• Gelecek sefer için öneriler 

• Merak ettiklerim 

• Sevdiklerim 

• Sevmediklerim 

• Tahminlerim 

• Öngörülerim 

• Tavsiyelerim 

• Favorilerim 

 Öğrenci yukarıda yazanlardan kendine uygun olanı seçer. Öğretmen fikirlerin 

asılacağı bir ilan tahtası hazırlar ve öğrenciler buraya seçtikleri konu ile ilgili 

fikirlerini yazarlar. Bu şekilde istediği başlıkta konular asmaya devam eder.  

Büyük Final: Bu uygulamada öğrencilere sınıftan ayrılırken yapmaları için 

görevler verilir. Bu durum öğrenmeler, yaşanan güçlükler hakkında öğrenme 

geribildirim sağlar. Bu görevlerden bazıları; 

• Bugün.... öğrendim. Yarın ... öğrenmeliyim. 
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• Bugün ...... hissettim. Çünkü.... 

• Umarım bir sonraki sefere ....... 

• Bugünü tanımlayan cümle...... 

• Bugün grubumuz mükemmeldi. Özellikle...... 

• Yarın .....yapacağız 

 

1.6. Katlı Öğretim 

Geleneksel öğretimlerde tüm öğrenciler eşit olarak kabul edilmekte ve 

öğretmen tarafından sağlanan tek bir öğrenme yoluyla öğrenebilecekleri 

varsayılmaktadır. Bu yol sınıftaki bir grup öğrenciye hitap etmekte ve onları başarılı 

kılmaktadır. Diğer öğrenciler ya başarısızlık yaşamakta ya da başarılı ama mutsuz bir 

öğrencilik geçirmektedir. Oysa farklılaştırılmış öğretim öğrencilerin bilişsel yetenek, 

öğrenme stili, ön öğrenme, sosyo-ekonomik durum ve öğrenme hızı açısından 

birbirinden farklı olduğunu kabul etmektedir. Farklılaştırılmış öğretim, bu kabul 

doğrultusunda öğretilen içerikte, öğretim sürecinde ve öğrenme ürünlerinde 

öğrencilere farklı yolların tasarlanmasını önermektedir. Öğretimde farklı yollar 

yukarıda açıklanan çeşitli stratejilerle olmaktadır. Bu stratejilerden birisi de katlı 

öğretimdir (Tomlinson, 2007, s.142-147). 

Katlı öğretim Pierce ve Adams (2004) tarafından, öğrencileri belirli hedeflere 

ulaştırırken, önbilgilerine, ilgilerine ve öğrenme stillerine göre farklı yollar sunan bir 

strateji olarak tanımlanmaktadır. Katlı öğretim özellikle, öğrencilerin ön 

öğrenmelerindeki farklılaşmanın öğretim ortamında meydana getireceği olumsuzluğu 
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gidermek amacıyla kullanılmaktadır. Katlı öğretimde içeriğin, öğretim sürecinin ve 

öğretim ürünlerinin hazırbulunuşluğa göre kademelendirilmesi söz konusudur. Bu 

şekilde bir tasarımla ön öğrenmesi düşük, orta ve yüksek olan öğrencilerin aynı 

konuları, kendilerine uygun zorluk seviyesinde öğrenmeleri sağlanmaktadır. Burada 

öğrenciler aynı bilgiyi, beceriyi farklı yollarla öğrenmektedir (Tomlinson, 1999). 

Hazırbulunuşluğa göre farklılaştırmalarda öğretmen öğrencilerin seviyelerini 

belirlemekte buna göre de öğretimi düzenlemektedir (Pierce & Adams, 2004, s.62).  

Katlı öğretimin başarıya ulaşmasının yollarından birisi de etkili bir 

gruplamaya gidilmesidir. Katlı öğretimde sabit bir grup belirleme yoluna 

gidilmemekte, her konu için gruplar değişmektedir (Tieso, 2003, s.21). Gruplama 

öğretim etkinliğine başlamadan önce yapılacak ön değerlendirme ile yapılmaktadır. 

Öğrenme stili temel alınırsa stil sayısı kadar, ilgi temele alınırsa, öğrenciler ilgileri 

açısından ne kadar farklılaşıyorlarsa o kadar, ön bilgiler açısından farklılaşma varsa, 

genellikle düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç seviye oluşturulmaktadır. Önbilgi 

açısından kaç seviye olacağı konusunda bir kural bulunmamaktadır. Kaç seviye 

oluşturulacağı öğrencilerin yeteneklerine bağlıdır. Eğer sınıfta doğal olarak beş 

seviye oluşmuşsa etkinlikler de beş seviyede oluşturulmalıdır. Seviye konuya göre de 

farklılık gösterebilir. Bir konuda üç seviye bir sonraki konuda beş seviye oluşabilir. 

Dolayısıyla seviye oluşturma konusunda tamamen esneklik söz konusudur. Öğrenci 

sayısı ilgili konuda oluşacak öğrenme seviyesinde kaç öğrenci bulunduğuna bağlıdır. 

Örneğin düşük seviye beş, orta seviye onbeş, yüksek seviye yedi kişi olabilir (Pierce, 

Adams, 2004, s.61-63). 

Katlı öğretimde kademelendirme, zorluk derecesi, karmaşıklık, materyal, 

çıktı, süreç ve ürün boyutlarında olabilmektedir. Zorluk derecesi açısından 
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kademelendirme Bloom’un taksonomosine göre yapılmaktadır. Önbilgisi yetersiz 

öğrenciler bilgi seviyesi etkinliklere, ön bilgisi olan fakat uygulamaya ve bilgiyi 

anlamlandırmaya ihtiyaç duyanlar için uygulama düzeyinde yönlendirmeye ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu uygulamada altı seviye olabileceği gibi iki seviyede de uygulama 

düzenlenebilir. Karmaşıklık açısından kademelendirmede, öğrencinin 

hazırbulunuşluğundaki farklılığa göre istenen sayıda karmaşık görevler 

oluşturulmaktadır. Öğrencilerin konu hakkında temel bilgisi sağlandıktan sonra 

düzenlenir. Bu uygulamada aynı etkinlik öğrencinin bilgi saviyesine göre 

kademelendirilmektedir. Düşük seviye öğrenciler için basit, üst seviye öğrenciler için 

ise karmaşık etkinlik düzenlenmektedir. Kaynaklar açısından farklılaştırmada, 

öğrencinin kullanacağı okuma materyali farklı zorluk seviyelerinden seçilmektedir. 

Örneğin bu etkinlik için aynı kitabın farklı versiyonları kullanılabilmektedir. 

Sonuçlar açısından farklılaştırmada, öğrenciler aynı materyali kullanmakta fakat 

kullanma şekilleri birbirinden farklı olmaktadır. Süreç açısından farklılaştırmada, 

öğrenciler aynı sonucu farklı yollardan elde etmeye çalışmaktadır. Son olarak ürün 

açısından farklılaştırmada, öğrencilerden çoklu zekaya göre farklı ürünler 

oluşturmaları istenmektedir. Zorluk ve karmaşıklık açısından farklılaştırma, bazı 

öğrencilerin öğrenme için ek zamana ihtiyaç duymasından veya bazı öğrencilerin 

bilgileri derinlemesine öğrenme ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Eğer öğrenme için 

farklı kaynaklara ihtiyaç varsa kaynağa göre farklılaştırma kullanılmaktadır. Çıktıda 

farklılığa ihtiyaç varsa çıktıya göre faklılaştırma, süreçte ihtiyaç varsa sürece göre 

farklılaştırma, üründe ihtiyaca varsa ise ürüne göre farklılaştırma kullanılmaktadır 

(Heacox, 2002, s.7-11).   

Katlı öğretimde, materyaller aynı temaya göre hazırlanmaktadır. 

Farklılaştırma ise içeriğin, öğretim sürecinin ve ürünün derinliğinde ve 
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karmaşıklığında olmaktadır. Farklılaştırma öğrencinin ön bilgisine göre 

tasarlanmaktadır. Farklılaştırma ise klonlama yolu ile yapılmaktadır. Bunun için ilk 

olarak en üst seviye için öğretim tasarımı yapılmakta daha sonra bu tasarım daha alt 

seviyeler için seviyesi azaltılarak devam etmektedir (Pierce & Adams, 2004, s.63; 

Tomlinson, 2007, s.147). Katlı öğretim için tasarım yapmak isteyen öğretmen 

kendisine bir merdiven resmi çizmeye başlamalı, daha sonra merdivenin ilk 

basmağına ya etkinliğin en zorunu ya da en kolayını yazmalıdır. Hangisi ile 

başlandığı önemli değildir. İlk basamağa zor etkinlik yerleştirilmişse daha sonra her 

basamağa bu etkinliğin bir derece kolayı ve daha az karmaşığı yerleştirilmelidir. Her 

basamaktaki etkinliğin teması aynı olmalı fakat yoğunluğu farklılaşmalıdır. Etkinlik 

hazırlanırken temanın belirlenmesi aşamasında tüm öğrenciler düşünülmelidir. 

Kademelerin oluşturulmasında ise her kademe hazırlanırken o kademenin hitap ettiği 

grup dikkate alınmalıdır (Heacox, 2002, s.7). Katlı öğretimde öğrencilerin hazırlanan 

etkinliklere yerleştirilmesi ön öğrenmelerine göre yapılmaktadır. Bu nedenle 

öğrencilere öğretim etkinliği öncesinde ön değerlendirme yapılarak hangi kademede 

olacakları belirlenmektedir (Rogers, 1993). Ön değerlendirme için farklı 

değerlendirme teknikleri kullanılabilmektedir. Teknikler hakkında ayrıntılı bilgi için 

sayfa 34’e bakılabilir. Bu süreçten sonra öğrenciler gruplara atanarak kendileri için 

tasarlanmış etkinlikleri yaparlar.   

 Pierce & Adams, katlı öğretim stratejisini kullanarak öğretim tasarımı 

yapmak isteyen öğretmenler için sekiz basamaklı bir model önermektedir (2004, 

s.61-63): 

• Tasarım sürecinin ilk basamağı, uygulamanın yapılacağı sınıf düzeyi ve 

dersin belirlenmesidir. 
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• Sınıf düzeyi belirlendikten sonra, ulaşılmak istenen standartlar 

belirlenmelidir. Ülkemizde örgün eğitim aşamalarındaki amaçların 

belirlenmesini ifade etmektedir. Bunlar zaten yazılı olduğu için tekrar 

hazırlanmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Yaygın eğitim yapan eğitimciler bu 

aşamada amaçlarını belirlemelidir. 

• Belirlenen genel standartlara göre alt standartlar belirlenmelidir. Alt 

standartların karşılığı eğitim sistemimizdeki hedefler/kazanımlardır.   

• Hedefler belirlendikten sonra sırada öğrenci özelliklerinin belirlenmesi 

gelmektedir.  Öğrencilerin ulaşılması beklenen hedefler için gerekli olan ön 

bilgilerin ne kadarına hakim oldukları bu süreçte belirlenir. 

• Bu aşamada, tasarımın hangi boyutunun (içerik, süreç, ürün) 

kademelendirileceğine karar verilir. İlk defa katlı öğretim stratejisi kullanan 

bir öğretmenin, içerik, süreç ve ürün öğelerinden sadece birisini 

kademelendirmesi önerilir. Deneyim kazandıkça ikili ve üçlü 

kademelendirme yapabilir.   

• Yukarıda sayılan içerik, süreç ve ürün boyutlarının neye göre (önbilgi, ilgi, 

öğrenme stili) kademelendirileceğine karar verilir. Önbilgi öğrencilerin 

öğretilen konu hakkındaki düzeyleri ile ilgilidir. Bunu belirlemek için 

öğrenciye ön test yapılmalıdır. Öğrencilerin ilgisi ilgi ölçekleri, öğrenme 

stilleri ise stil envanterleri kullanılarak ölçülmelidir.  

• Bu basamakta yukarıdaki seçimlerine göre kaç kademe yapacağına karar 

verilir. Eğer ön öğrenmelere göre kademelendirme yapılıyorsa; düşük, orta ve 

yüksek seviye gruplaması idealdir. Eğer stile göre yapılıyorsa, stil sayısı 
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kadar kademelendirme yapılmalıdır. Kademelendirmede ilgi ve stil 

kullanılıyorsa her seviye birbirinin aynı zorlukta ve aynı ilginçlikte olmalıdır. 

Kademelendirme önbilgiye göre yapılıyorsa, kademeler basitten karmaşığa 

doğru gitmelidir. Her seviye, hitap ettiği öğrenci grubu için hafif zorlayıcı 

olmalıdır. Bu sayede her grup kendi işini eşit zamanda bitirmiş olur.  

• Katlı öğretim tasarımının son basamağı, değerlendirme araçlarının 

geliştirilmesidir. Değerlendirme, biçimlendirici, düzey belirleyici veya 

ikisinin birlikte kullanımı şeklinde olabilir. Değerlendirme için gözlem 

yapılabilir, her seviye için ayrı rubrikler oluşturulabilir. Ya da klasik kağıt 

kalem testleri uygulanabilir. Değerlendirme tekniğine ihtiyaca göre karar 

verilmelidir.   

 

1.7. Problem 

Hayat Bilgisi dersinin “Dün, Bugün, Yarın” isimli temasına yönelik 

tasarımlanmış farklılaştırılmış öğretim (katlı öğretim stratejisi) ortamının sınıf 

yönetimine ve öğrencilerin akademik başarısına etkisi var mıdır? 

 

1.8. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada, ilköğretim 3. sınıf hayat bilgisi dersi “Dün, Bugün, Yarın” 

isimli teması için farklılaştırılmış öğretim ile hazırlanan öğretim tasarımının, sınıf 

yönetimine, öğrenciler arası ve öğretmen öğrenci arasındaki iletişime ve akademik 

başarıya etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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1.9. Alt Amaçlar 

Araştırma yapılırken alt amaçlar olarak şu sorulara cevap aranacaktır. 

• Farklılaştırılmış öğretimin (katlı öğretim stratejisi) sınıf yönetimi (olumsuz 

davranışlar, derse katılım, görevleri yerine getirme) üzerine etkisi var mı? 

• Farklılaştırılmış öğretim, öğrencilerin akademik başarısını üzerine etkisi var 

mı? 

• Farklılaştırılmış öğretimin, öğrencilerin arkadaşlarına ve öğretmene karşı 

davranışları üzerinde etkisi var mı? 

• Farklılaştırılmış öğretimin, öğrencilerin derse yönelik tutumları üzerinde etkisi 

var mı? 

 

1.10. Araştırmanın Önemi 

Farklılaştırılmış öğretim, son 10 yıldır dünyada uygulanmaya başlanmış olup 

ülkemizde sadece birkaç araştırmada kullanılmıştır. Dünyada yapılan çalışmalarda 

farklılaştırılmış öğretimin öğrenciler üzerindeki etkisi kanıtlanmış durumdadır. 

Farklılaştırılmış öğretimin ülkemiz eğitim sistemine uygulanıp uygulanamayacağı 

net değildir. Çalışmadan elde edilen bulgular bu açıdan fayda sağlayacaktır. Ayrıca 

bu araştırma sonucunda elde edilen bulgular alanda görev yapan öğretmenlere yol 

gösterici olması beklenmektedir.  

1.11. Varsayımlar 

1) Dersler faklılaştırılmış öğretime uygun işlenmiştir. 

2) Çalışmanın yapılmış olduğu sınıf düzeyinin farklılaştırılmış öğretim 

uygulaması için uygundur. 
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3) Öğrenciler kendilerini doğru değerlendirmiştir ve kendine uygun gruba dahil 

olmuştur. 

4) Gözlemciler derslerin faklılaştırılmış öğretime göre işlenip işlenmediği ile 

ilgili görüşlerini objektif bir şekilde belirtmişlerdir. 

5) Hazırlanmış olan etkinlikler grupların seviyelerine uygundur. 

 

1.12. Sınırlılıklar 

Araştırma 2009-2010 eğitim öğretim yılında Malatya ili Darende ilçesi 

sınırları içinde eğitim öğretime devam eden ilköğretim okullarından Ilıca İlköğretim 

Okulu 3/A sınıfı öğrencileri üzerinde yapılacak olan nitel gözlemlerle sınırlı 

tutulmuştur. 

 

1.13. İlgili Araştırmalar 

Ülkemizde farklılaştırılmış öğretimle ilgili yapılan araştırmaların yurtdışına 

oranla az olduğu görülmektedir. Dünyada farklılaştırılmış öğretimle ilgili alanda çok 

sayıda araştırma bulunmasına rağmen katlı öğretimle ilgili yapılanların sayısı çok 

fazla değildir.  

     1.13.1. Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar 

Ülkemizde farklılaştırılmış öğretimin uygulanması ile ilgili sınırlı sayıda 

araştırma bulunmaktadır. Avcı ve ark. (2009) tarafından 6. sınıflar üzerinde yapılan 

çalışmada, farklılaştırılmış öğretim, istasyon ve ilgi merkezleri stratejilerinin 
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öğrenciler üzerindeki (bilişsel ve duyuşsal) etkisi incelenmiştir. Araştırma 

kapsamında yapılan uygulama sonucuna göre, öğrencilerin akademik başarılarında 

artış olmuştur. Yabaş (2008) tarafından yapılan bir diğer çalışmada ise 

farklılaştırılmış öğretim ile hazırlanan öğretim tasarımının öğrencilerin akademik 

başarılarını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca uygulamada, öğrencilerin öz 

yeterlik algılarında da artış olmuştur.  

Yabaş’ın (2008) tezi için yapmış olduğu araştırmada, farklılaştırılmış öğretim 

tasarımını merkeze alarak, bu tasarımın öğrencilerin akademik başarıları, bilişüstü 

becerileri ve özyeterlik algıları üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Bu 

kapsamda Esenler Cumhuriyet İlköğretim Okulu altıncı sınıf öğrencilerine 

matematik dersi ondalık kesirler ünitesi için farklılaştırılmış öğretim tasarımı 

uygulanmıştır. Deney grubunda bulunan 25 öğrenciye ön test ve sontest uygulanmış 

ve sontest lehine anlamlı bir faklılık olduğu görülmüştür.Araştırma üç denencenin 

ispatlanması üzerine kurgulanmıştır.  

Bunlardan birincisi “İlköğretim 6. Sınıf Matematik Dersi Ondalık Kesirler 

ünitesinin öğretiminde farklılaştırılmış öğretim tasarımı kullanılan deney grubunun 

öntest ve sontest akademik başarı testi puanları arasında sontest lehine anlamlı fark 

vardır.” Denencesidir. Bu denence ile birlikte öğrencilerin bilgi, kavrama ve 

uygulama düzeylerinde sorulan soruların öntest sontest karşılaştırmasına göre sontest 

lehine sonuç verdiği görülmüştür.  

İkinci denencede  “İlköğretim 6. Sınıf Matematik Dersi Ondalık Kesirler 

ünitesinin öğretiminde farklılaştırılmış öğretim tasarımı kullanılan deney grubunun 

öntest ve sontest bilişüstü beceri puanları arasında sontest lehine anlamlı fark 

vardır.” ifadesinin doğruluğu ispatlanmıştır. Yani öğrencilerin bilişüstü becerilerinde 
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olumlu yönde anlamlı bir değişim olduğu ispatlanmıştır. 

Aynı çalışmanın üçüncü denencecinde ise “İlköğretim 6. Sınıf Matematik 

Dersi Ondalık Kesirler ünitesinin öğretiminde farklılaştırılmış öğretim tasarımı 

kullanılan deney grubunun öntest ve sontest özyeterlik algısı puanları arasında 

sontest lehine anlamlı fark vardır.”ifadesi ispatlanmıştır. Yani gerçekleştirilen denel 

işlem sonucunda deney grubundaki öğrencilerin özyeterliklerinin anlamlı bir artış 

gösterdiği kanıtlanmıştır 

Yabaş’ın (2008) akademik başarı testi, bilişüstü beceri ölçeği ve öz yeterlik 

ölçeği kullanarak yapmış olduğu istatistiksel değerlendirmelere sonuçlarına 

bakıldığında farklılaştırılmış öğretim tasarımının öğrencilerin bilişüstü algılarını, 

akademik başarılarını ve özyeterlik algılarını geliştirmelerinde anlamlı bir katkıda 

bulunduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

1.13.2. Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar 

Sondergeld ve Schultz (2008) tarafından yapılan araştırmada katlı öğretimin 

etkililiğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.  Araştırma dördüncü sınıf fen bilgisi 

dersini alan öğrenciler üzerinde yürütülmüştür. Bunun için ilk olarak katlı öğretime 

dayalı öğretim tasarımı geliştirilmiştir. Geliştirilen bu tasarım üç öğretmen tarafından 

sınıflarında uygulanmıştır.  Veri toplamak amacıyla öğrencilerle ve öğretmenlerle 

bireysel görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre, öğrenciler katlı öğretimi 

eğlenceli bulmuşlardır. Öğrenciler aynı zamanda seçime izin verme özelliğinden 

hoşlanmışlar, konuyu kolay anladıklarını belirtmişlerdir. Özellikle kendi hızlarında 

öğrendiklerinden öğrenmelerinin daha kolay olduğu söylemişlerdir. Uygulayıcı 
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öğretmenler ise, bu şekilde bir tasarım hazırlamanın çok zor olduğunu ama 

uygulamanın eğlenceli ve kolay olduğunu belirtmişlerdir.  

Katlı öğretimle ilgili diğer bir  araştırma, Suarez, tarafından yapılmıştır. 

Suarez araştırmacı öğretmen olarak katlı öğretimle ilgili deneyimini paylaşmıştır. 

Uygulamayı 8. sınıf matematik dersinde yapmıştır. Öğretmen geliştirdiği tasarımı 

sınıfında uygulamış, uygulama sonunda hem kendi deneyimini paylaşmış hem de 

öğrencilerle görüşmeler yapmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğrenciler 

kademelerine kendilerinin karar vermesinden memnun olmuşlardır. Bu durum 

onların akademik benliklerini de artırmıştır. Her üç seviye grup da kendi 

etkinliklerini zorlayıcı olarak tanımlamışlardır. Öğrencilerin başarıları yüksektir. 

Tüm seviye aileler uygulamadan memnun olmuştur. Başarılı çocukların aileleri 

çocuklarının ilk defa matematik dersinde zorlandığını, düşük başarılı aileler ise 

çocuklarının ilk defa başarılı olduğunu söylemiştir. Öğretmenler de uygulamadan 

memnun olmuşlardır. Çünkü öğrencileri daha başarılı olmuşlar, derse yönelik ilgileri 

ve motivasyonları artmıştır (2007, s. 60-65).  

Richards &  Omdal  tarafından yapılan araştırmada, katlı öğretim öğrencilerin 

öğrenmeleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırma lise fizik dersine devam eden 

öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Araştırma kontrol gruplu deneysel tarzda dizayn 

edilmiştir. Bunun için yedi deney yedi de kontrol grubu oluşturulmuştur. Deney 

grubunda üç seviyeli katlı öğretim uygulanmıştır. Kontrol grubunda ise normal 

öğretime devam edilmiştir. Araştırma sonucuna göre, katlı öğretim ön öğrenmesi 

düşük ve orta seviye öğrencilerin öğrenmelerini, kontrol grubuna kıyasla olumlu 

yönde etkilemiştir. Yüksek seviye öğrenenler açısından ise iki grup arasında bir fark 

oluşturmamıştır. Araştırmacılar ayrıca, uygulama sürecinde öğretmenlere 
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profesyonel destek sağlanması, öğrencilerin kapasitelerinin çok iyi belirlenmesi ve 

yapılanların öğrencilere tanıtılmasının gereğini de vurgulamışlardır(2007, s. 424-

453). 

1.13.3 Araştırmaların Değerlendirilmesi 

Farklılaştırılmış öğretim ortamında ders işleyen, öğrenciler öğretmenin etkin 

olduğu derse göre bu uygulamaya daha iyi motive olmuşlardır. Ayrıca öğrenciler 

arasındaki yardımlaşma ve arkadaşlık davranışlarında artışlar gözlenmiştir. 

Öğrencilerin derse yönelik ilgileri de artmıştır. Akademik başarısı düşük olan 

öğrencilerin farklılaştırılmış öğretimden daha çok verim aldıkları görülmüştür. 

 

1.14. Tanımlar  

Sınıf yönetimi: Sistematik bir yöntem olarak kaynakları örgütleme, çevreyi etkili bir 

biçimde düzenleme, öğrenci gelişimini gözleme, karşılaşılabilecek öğrenci 

sorunlarını önceden tahmin edebilme gibi unsurları göz önünde bulundurarak sınıf 

yaşamının bir orkestra gibi yönetilmesi olarak da tanımlanmaktadır (Terzi, 2002, s. 

155). 

Farklılaştırılmış öğretim: Öğrencilerin birbirinden önemli farklılıklarının olduğunu 

temel alarak öğrencilerin yüksek standartlara ulaşması için orta ileri ve düşük 

seviyedeki öğrenciler için titizlikle hazırlanan onlara özel yöntemlerle öğrenmenin 

daha verimli ve hızlı olmasını amaçlayan öğrenmenin çaba risk ve bireysel başarı 

gerektirdiğine inanan bir öğrenme anlayışıdır (Tomlinson, 2007, s. 10)  
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Katlı Öğretim: Etkinliğin odak noktası sabit tutularak tüm öğrencilerin temel 

kavrayış ve becerilere farklı zorluk, soyutluk ve açık uçluluk düzeylerinde ulaşması 

için kullanılan bir stratejidir (Tomlinson, 2007, s.142). 
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II. BÖLÜM 

 

 

   2. YÖNTEM 

 

Bu bölümde araştırma modeli,  araştırmanın yapıldığı grup, eğitim durumu, 

verilerin toplanması ve çözümlenmesi yer almaktadır. 

  

 2.1. Araştırma Modeli 

Araştırmada, nitel ve nicel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Nitel 

araştırma yöntemi kapsamında örnek olay yönteminden faydalanılmıştır. Stake, 

(1995) örnek olay yöntemi, “olgunun, gerçekleştiği anda ve gerçek yaşam 

durumunda, derinlemesine incelenmesidir.” ( aktaran Bassey, 1999). Yin (2003)’e 

göre örnek olay yöntemi, veri elde etmek amacıyla doküman incelemesi, görüşme, 

gözlem, arşiv kayıtları incelemesi, fiziksel objeler gibi birçok veri toplama aracının 

uygulanmasına izin verir. Bu sayede, araştırılan olayla ilgili geniş açıdan, birbirini 

destekleyen ve derinlemesine veri elde edilebilir. Bu araştırmada, yukarıda sayılan 

avantajları nedeniyle örnek olay yöntemi kullanılmıştır. Veri toplamada, bireysel 

görüşme, odak grup görüşmesi ve gözlem tekniklerinden faydalanılmıştır. 

Araştırmanın nicel boyutunda ise, betimleyici araştırma tekniğinden faydalanmıştır. 

Betimleyici araştırmalar bir olguyu ya da olayı olduğu anda tanımlamayı 
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sağlamaktadır (Karasar, 2003). Öğrencilerin kazanımlara ulaşma derecelerini ölçmek 

amacıyla ünite testi uygulanmıştır.  

Yukarıda yer alan iki yöntem kullanılarak, bu çalışmada, “ilköğretim üçüncü 

sınıf hayat bilgisi dersine yönelik hazırlanan katlı öğretim tasarımının, sınıf 

yönetimine, sosyal becerilere ve derse karşı tutuma olumlu katkısı var mıdır?” 

araştırma sorusuna cevap aranmıştır.  

  

2.2. Araştırmanın Yürütüldüğü Grup 

Araştırma, Malatya ili Darende İlçesi, Ilıca ilköğretim okulunun üçüncü 

sınıfına devam eden öğrenciler üzerinde uygulanmıştır. Araştırmacı, yukarıda 

belirtilen öğrencilerin sınıf öğretmenidir. Araştırmacı öğretmen kendi sınıfını, 

araştırmanın amacına uygun olma, ulaşılabilirlik, izin alma kolaylığı gibi nedenlerle 

tercih etmiştir. Araştırmaya, 25 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin tamamı 9 

yaşındadır. 

 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmada araştırmanın amacı doğrultusunda veri toplamak amacıyla dört 

ölçme aracı kullanılmıştır. Bunlar;   

Yarı Yapılandırılmış Öğrenci Görüşme Formu: Katlı öğretim yönteminin 

uygulamasına yönelik öğrencilerin görüşlerini almak amacıyla 10 hedef soru, 

literatür bilgilerine dayanarak araştırmacı öğretmen tarafından hazırlanmıştır. 
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Formdaki hedef soruların amacı, görüşmeciye rehber olmasıdır. Sorular EK 1’de yer 

almaktadır.  

Yarı Yapılandırılmış Öğretmen Görüşme Formu: Katlı öğretim yönteminin 

uygulamasına yönelik öğretmenin görüşlerini almak amacıyla 10 hedef soru, uzman 

görüşüne ve literatür bilgilerine dayanarak araştırmacı öğretmen tarafından 

hazırlanmıştır. Formdaki hedef soruların amacı, görüşmeciye rehber olmasıdır. 

Sorular EK 2’de yer almaktadır. 

Gözlem Formu: Gözlem formu, katlı öğretim yönteminin uygulanması 

sürecinde gözlemcilere yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Formda 12 hedef soru 

yer almakta olup, bu sorular uzman görüşlerine ve literatür verilerine göre 

araştırmacı öğretmen tarafından hazırlanmıştır. Sorular EK 3’te yer almaktadır. 

Son Test: Test, öğrencilerin uygulamanın yapıldığı ünitelere ilişkin bilgilerini 

ölçmek amacıyla araştırmacı öğretmen tarafından hazırlanmıştır. Testte yer alan 

sorular açık uçlu tiptedir. Sorular, uygulamanın yapıldığı ünitelerin kazanımları 

dikkate alınarak her kazanım için bir soru şeklinde hazırlanmıştır. Test EK 4’te yer 

almaktadır. 

 

  2.4. Eğitim Durumu 

Eğitim durumu ilköğretim üçüncü sınıf hayat bilgisi dersi, “Dün, Bugün, 

Yarın” isimli teması için araştırmacılar tarafından tasarlanmıştır. Öğretmen bu 

temanın dokuz  konusu için tasarım yapmıştır. Bu konular; afetler, gelişim, maddenin 

halleri, meslekler, su döngüsü, ay, maddenin halleri, mevsimler ve ulaşımdır. 

Tasarımda her tema için iki ders saati ayrılmıştır. Bu nedenle uygulamanın tamamı 
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18 saat sürmüştür. Kazanımlar ve içerik, 3. Sınıf hayat bilgisi dersi öğretim 

programında geçen şekliyle aynen alınmıştır. Eğitim durumunun hazırlanmasında her 

tema için aynı yol izlenmiştir. Tasarımlar iki aşamalı oluşturulmuştur. Birinci 

aşamada, konunun öğretmen tarafından öğretimine ilişkin tasarımlar yer almaktadır. 

Bu tasarımlarda öğretmen, görsel ögelerle destekli düz anlatım yönteminden 

faydalanmıştır. Bu aşamanın amacı, öğrencilere konulara ilişkin temel bilgiler 

verilmesidir. İkinci aşamada ise katlı öğretime yönelik tasarım oluşturulmuştur. Bu 

aşamada öğretmenin öğrettiği temel bilgilerin ayrıntılı olarak öğretimine yönelik 

etkinlikler yer almaktadır. Öğretmen, yönteme uygun olarak öğretim etkinliklerini 

dört veya beş seviye olarak hazırlamıştır. Dört veya beş sayısına konunun özelliğine 

göre karar verilmiştir. Etkinlikler hazırlanan çalışma yaprakları ile yönlendirilmiştir. 

Materyal oluşturmada klonlama tekniğinden faydalanılmıştır. Bu teknikte ilk olarak, 

en düşük seviye öğrenci göz önüne alınarak onun yapabileceği etkinlikler 

hazırlanmıştır. Daha sonra aynı etkinlikler seviye seviye hem zorlaştırılmış hem de 

karmaşıklaştırılmıştır. Her seviyenin zorlaştırılmasında/karmaşıklaştırılmasında o 

seviyede yer alması muhtemel öğrenciler göz ününe alınmıştır. Öğretmen ilk 

aşamadaki özet öğretimini yaptıktan sonra, öğrencilere konuyu ne kadar 

öğrendiklerini “yumruk yapma” tekniğini kullanarak sormuş ve öğrencileri verdikleri 

cevaplara göre onları gruplara yerleştirmiştir.   

  

 2.5. Veri Toplama Araçlarının ve Eğitim Durumunun Uygulanması 

Veri toplama araçlarının ve eğitim durumunun uygulanması, uygulanma 

zamanlarına göre, uygulama öncesi, uygulama ve uygulama sonrası olarak üç başlık 

altında gruplanmıştır. 
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Uygulama Öncesi: Bu aşamada ilk olarak, öğretim tasarımı oluşturulmuştur. 

Araştırmacılar öğretim tasarımı çerçevesinde, ders planlarını, etkinlikleri ve katlı 

öğretim materyallerini hazırlamıştır. Ayrıca veri toplamak amacıyla, bireysel 

görüşme formu, odak grup görüşme formu, gözlemci formu ve son test 

hazırlanmıştır. Bu hazırlıklar iki aylık süreçte gerçekleşmiştir. Uygulamadan bir 

hafta önce de araştırmacı öğretmen sınıfına yapmayı planladığı etkinlikle ilgili bilgi 

vermiştir. Gerekli yerlerde de anlatımını uygulamalar ile desteklemiştir.   

Uygulama: Bu aşamada, hazırlanan eğitim durumunun uygulanması 

gerçekleşmiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi uygulama 18 ders saati sürmüştür. Her 

konu için iki ders saati ayrılmıştır. Bu süre sosyal bilgiler dersi öğretim programında 

önerilenden az veya fazla değildir. İki saatin ilk yarım saatinde öğretmen konuyu 

aktif öğretim tekniklerinden faydalanarak öğrencilere sunmuştur. Sunumdan sonra öz 

değerlendirme tekniklerinden yumruk yapma kullanılarak öğrencilere konuyu ne 

kadar iyi öğrendikleri sorulmuştur. Bu soru sonrası, çok iyi öğrendim diyenlere en 

üst etkinlik, çok az öğrendim diyenlere ise en alt etkinlik verilmiştir. Etkinlik sayfası 

o anda öğretmen tarafından öğrenci sayısınca bilgisayar çıktısı olarak sağlanmıştır. 

Çünkü önceden hangi seviyede kaç öğrenci olacağı bilinememektedir. Hazırlık süreci 

10 dakika sürmüştür. Bundan sonra kalan zamanda öğrenciler etkinlikleri yapmıştır. 

Bu süreç dokuz konu için de aynı şekilde uygulanmıştır. Uygulama sürecinde üç 

gözlemci yer almıştır. Gözlemciler üçüncü, dördüncü ve beşinci etkinliklere 

katılmışlardır. Her gözlemci etkinliklerden sadece birisine katılmıştır. Yani aynı anda 

sınıfta sadece bir gözlemci bulunmuştur. Gözlemcilerden birisi araştırma yapılan 

okulun müdürü, diğer ikisinden biri yine aynı okulda görev yapan sınıf öğretmeni 
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diğeri ise okulun müdür yardımcısıdır. Gözlem öncesi, gözlemcilere yapılan 

etkinlikle ilgili bilgi verilmiştir. Gözlemin düzenli olması ayrıca açısından gözlem 

formları dağıtılmıştır. Gözlemciler gözlem notlarını formdaki sorulara göre 

tutmuşlardır.  

Uygulama Sonrası: Bu süreçte, araştırmacı öğretmenle bireysel 

derinlemesine görüşme, öğrencilerle odak grup görüşmesi yapılmış ve son test 

uygulanmıştır. Araştırmacı öğretmenle görüşme bu konuda deneyimli bir eğitimci 

tarafından gerçekleştirilmiş olup, 35 dakika sürmüştür. Görüşme ses kayıt cihazı ile 

kayıt altına alınıp, daha sonra yazıya dökülmüştür. Öğrencilerle odak grup 

görüşmesi, araştırmanın yapıldığı okulda görev yapan ve öğrencilerle iletişimi iyi 

olan bir sınıf öğretmeni tarafından gerçekleştirilmiştir. Odak grup görüşmesine, 

başarı açısından farklı özelliklere sahip ve araştırmacı öğretmen tarafından seçilen 

beş öğrenci katılmıştır. Odak grup görüşmesi 30 dakika sürmüştür. Bu görüşme de 

ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınarak, daha sonra yazıya dökülmüştür. Son olarak 

önceden hazırlanan başarı testi öğrencilere uygulanmıştır. Yukarıda açıklanan 

bireysel görüşme, odak grup görüşmesi ve başarı testi uygulanması, araştırma 

uygulamasından bir hafta sonra gerçekleştirilmiştir.  

  

2.6. Verilerin Analizi 

Öğrenci ve öğretmen görüşmeleri ile gözlemci notları kayıtları 

yapılandırılmış raporlama tekniği ile analiz edilmiştir. Örnek olay yönteminin 

raporlaştırılmasında, yapılandırılmış raporlama, öyküsel raporlama, tanımlayıcı 

raporlama ve kurgu raporlama teknikleri kullanılmaktadır (Bassey, 1999). Bu teknik, 

veriden konu dışı bölümleri çıkarma ve araştırmacıya ulaştığı veriyi mantıklı olduğu 
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sürece istediği gibi sunma olanağı sağlaması nedeniyle tercih edilmiştir. 

Yapılandırılmış raporlama tekniğinde izlenen adımlar şöyledir: Araştırma 

hipotezlerine cevap aramak için görüşme, gözlem vb. ile ham veri elde edilir. Ham 

veriler, referanslara bağlı olarak temalar şeklinde kaydedilir. Temalar, taslak analitik 

önermeler hâline getirilerek temalara uygunluğu test edilir. Gerekirse üzerinde 

değişiklik yapılır ya da çıkarılır. Analitik önermeler ampirik bulgulara dönüştürülür. 

Ampirik bulgular, örnek olay yönteminin çeşidine göre, keskin sınırları olmayan 

ifadeler, değerlendirme raporları, öykü ya da tasvirlere dönüştürülür. Bu çalışmada 

da yukarıda belirtilen süreç izlenmiştir: İlk olarak aynı konu ile ilgili bilgi veren 

öğretmen ve öğrenci görüşleri bir araya getirilmiş ve bu görüşler tekrar tekrar 

okunarak gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Sonrasında uzman görüşleri alınarak ve 

literatüre dayalı olarak tema başlıkları oluşturulmuştur. Oluşturulan temalar; karma 

öğrenme ortamının öğrenme üzerine etkisi, öğrencilerin ve öğretmenlerin işbirliğine 

dayalı öğretim ortamı hakkındaki görüşleri, akıllı tahta uygulaması, işbirliğine dayalı 

öğretim ortamının sosyal becerilere etkisi ve süreçte yaşanan sorunlar ile bu 

sorunlara çözüm önerileri şeklindedir. 

Son test uygulamasından elde edilen puanlar ise SPSS programı ile analiz 

edilmiştir. Bunun için öğrencilerin sınav kâğıtları okunmuş ve elde edilen puanlar 

bilgisayara kaydedilmiştir. Verilerin dağılımının gösterilmesinde ortalama ve 

standart sapma kullanılmıştır. 
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III. BÖLÜM 

 

 

3. BULGULAR VE YORUM 

 

Araştırma sürecinde elde edilen bulgular, katlı öğretimin öğrencilerin 

öğrenmeleri üzerine etkisi, katlı öğretimin sınıf yönetimi üzerine etkisi, katlı 

öğretimin yararları, ön değerlendirme ve gruplara dağılım hakkında görüşler, 

öğretmen rehberliği, yaşanan sorunlar başlıkları altında düzenlenmiştir.  

 

3.1. Katlı Öğretimin Öğrencilerin Öğrenmeleri Üzerine Etkisi 

Öğrenci, öğretmen görüşleri ile son test uygulamasına göre katlı öğretim, 

öğrencilerin öğrenmelerini olumlu yönde etkilemiştir. Öğrenciler, bu uygulama ile 

konuları öğrendiklerini belirtmişlerdir. Hatta bir öğrenci katlı öğretim sayesinde daha 

kolay öğrendiğini söylemiştir. Öğretmen de tüm öğrencilerin öğrendiğini ama üst 

grupta yer alanların daha derinlemesine öğrendiğini belirtmiştir. Öğretmen ayrıca, 

gruplarda öğrencilerin birbirlerinin öğrenmelerine destek olduklarını da eklemiştir. 

Son test uygulamasında öğrenciler ortalama 57.4 puan almışlardır. Bu puan da 

öğrencilerin konuyu öğrendiklerinin bir kanıtı olarak sunulabilir. Bu görüşleri 

destekleyen öğrenci ve öğretmen ifadeleri ile son teste ilişkin sayısal değerler aşağıda 

yer almaktadır.  
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Öğrenci Görüşleri: 

Ö1: Daha kolay anlamamı sağladı. Dört gruba ayrılıyorduk, o yüzden her şeyi 

anlıyorduk. 

Ö2: ... ben etkinlikleri yaparak yeni yeni şeyler de öğrendim. 

Ö3: Ben çok iyi öğrendim.  

Ö4: Ben de daha iyi öğrendim, çünkü bize göre sorular vardı. 

Ö5: Bende bu metotla daha iyi öğrendiğimi düşünüyorum. .... Ben bazı şeyleri 

anlamamıştım sonra git gide iyi anlamaya başladım. 

...  bazıları anlamamıştı onlar bizim gruptaydı. ... sonra onların seviyesi arttı. 

 

Öğretmen Görüşleri: 

... alt gruptakiler daha az öğrendiler, ama sonuçta herkes öğrendi. .... Son 

etkinliklerde çok az öğrencinin bulunmuş olması gelişmenin kanıtı olarak 

sunulabilir. 

... bazı sürpriz öğrenciler üst grupta bulunmak istediler. Etkinliklerine 

bakıldığında bu öğrencilerinde üst seviye sorularının tüm sorularını 

yanıtladıklarını gördüm. Üst grubun öğrencileri kadar olmasa da, verdikleri 

cevaplar eskisinden daha iyiydi. 

Bir defa grup şeklinde olduğu için birbirinden öğrenmeler çok fazlaydı. 

... bir resmin hangi mevsime ait olduğunu kendi aralarında tartıştılar. Biri bu 

kış resmi olmalı baca tütüyor diyordu, diğeri hayır güneş görünüyor kış olamaz 

diyordu. Ben tartışmalarına devam etmelerini istedim. Kendi aralarında bir 
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karara varıp bana geri döndüler ve hem sobalar kurulu hem de güneş var bu 

resim sonbahar resmi olmalı diye bir karar vardılar 

 

 

Son Test Uygulaması: 

Tablo 1: Son test uygulaması sonucu elde edilen puanların ortalaması ve 

standart sapması 

Ortalama Standart Sapma En Düşük Puan En Yüksek Puan 

57.4 22.0 21 95 

   

 

3.2. Katlı Öğretimin Sınıf Yönetimi Üzerine Etkisi 

Öğrenci ve öğretmen görüşleri ile gözlemci notlarına göre katlı öğretimin 

sınıf yönetimi açısından öğretmenin işini kolaylaştırdığı söylenebilir. Bu konuda 

görüş belirten iki öğrenci, önceleri yaramazlık yapanların artık yapmadığını, sınıfta 

daha az ses çıktığını ve öğretmenin de daha az bağırdığını belirtmiştir. Öğretmen de 

öğrencileri destekler biçimde, sınıfta olumlu bir hava oluştuğunu ve kimseye uyarıda 

bulunmak zorunda kalmadığını belirtmiştir. Hatta daha önce her derste mutlaka 4-5 

öğrencinin lavabo izni aldığını ve bu uygulama başladıktan sonra lavaboya çıkan 

olmadığını eklemiştir. Gözlemciler de sınıfta etkinlikler dışında hiçbir gürültünün 

olmadığını not etmişlerdir. Bu görüşleri destekleyen öğrenci ve öğretmen ifadeleri ile 

gözlemci notları aşağıda yer almaktadır.  
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Öğrenci Görüşleri: 

Ö1:  ... önceleri (bazı öğrenciler) yaramazlık yapıyorlardı, şimdi ses yok, 

konuları anlayınca artık sustular. 

 O zaman (önceki derslerde) (öğretmen) daha çok bağırırdı. 

Ö3:  Daha önce (önceki derslerde) daha çok ses vardı. ..... şimdi .... daha az ses 

çıkıyor. 

Öğretmen Görüşleri: 

 Öğrencileri susturmak için çaba sarf ederdim özellikle bir kaç öğrenci dikkat 

çekmek için arkadaşlarını rahatsız ederlerdi sağa sola sataşırlardı. Onların daha 

uslu gördüm, diğer derslere göre. Hiç kimseye neden dolaşıyorsun neden 

yaramazlık yapıyorsun gibi bir uyarıda bulunmadım. Gerek duymadım. 

Müdahaleye gerek kalmadı olumlu bir hava oluştu. 

 Hayat bilgisi dersi ilk saatlerde olduğu için lavabolara çıkmalar olurdu. 

Hergün ilk derste  4-5 kişi lavabo izni alırdı. Konuşmalardan sıkılıyorlardı. 

Lavaboya çıkma konusunda her hangi bir sınırlama yoktu. Ama  etkinliklere 

başlayınca lavaboya çıkmalar azaldı. Kimse çıkmamaya başladı. Herkes kendi 

işiyle ilgilenmeye başladı. Dersi etkinlikleri sahiplenmeye başladılar. 

 

Gözlemci: 

G1:  Öğrenciler arasında ders dışı konuşmalar pek olmadı. Etkinliklerini 

bitirenler bitirdim v.b. gibi konuşmalar oldu 

G2:  Öğrenciler arasında ders dışı konuşmalar görülmedi. 

 

G3:  Bu etkinliğin dışında başka konuşmalar olmadı. 
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3.3. Katlı Öğretimin Yararları 

Öğrenci, öğretmen ve gözlemciler katlı öğretimin, yaşadıkları ve 

gözlemledikleri birçok yararı olduğunu belirtmişlerdir. Öğrenciler, etkinliklerde hiç 

zorlanmadıklarını, arkadaşlarıyla yardımlaştıklarını ve daha iyi öğrendiklerini 

belirtmişlerdir. Özellikle öğretmen çok sayıda yarar saymıştır. Bunlar; motivasyon 

artması, öğrenemeyen öğrencilerin saklı kalmaması, düşük seviye öğrencilerin derse 

katılması, rahatlıkla soru sorulabilmesi, tüm öğrencilerin etkinlikleri eşit zamanda 

bitirmesi, öz değerlendirme yeteneğinin kazanılması, malzeme paylaşımının artması 

ve ödevlerin kalitesinin artması şeklinde sıralanabilir. Gözlemciler ise, öğrencilerin 

derse gönüllü katıldıkları, sıkılmadıkları, rahat soru sorabildikleri, öğrenmeye 

yönelik ilgilerinin de yüksek olduğunu not düşmüşlerdir. Bu görüşleri destekleyen 

öğrenci ve öğretmen ifadeleri ile gözlemci notları aşağıda yer almaktadır.  

 

Öğrenci Görüşleri: 

Ö1: Ben zorlanmadım içinde bize göre etkinlikler var... 

Ö2: Grupla olunca anlamadığımızı arkadaşlarımızla tartışırız. Biz 

anlamamışsak eğer arkadaşımız da anlamamışsa öğretmenimize soruyoruz, 

öğretmenimizde bize anlatmak için değişik şekillerde anlatıyordu. 

Ö3:  Ben bu metotla daha iyi öğreniyorum. 

 

Öğretmen Görüşleri: 

Evet, kesinlikle faydalı oldu diyebilirim. Bir defa yöntem çok doğal oldu. 

Çünkü doğal olan iyi bilene zor az anlamış olana daha kolay sorular sormak 

olmalıdır. Öğrenciler hem daha rahat ettiler hem de heyecanla katıldılar. 

Motivasyonun, şevkin arttığını söylemek mümkün. 
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Öğrenemeyen öğrenciler saklı kalabiliyordu bu yöntemde bir arada oldukları 

için müdahaleler daha uygun oldu herkese uydu ve daha fazla fayda sağladığımı 

hissettim. 

Öğrenciler daha rahat davrandılar daha çok parmak kaldırdılar. 

Düşük seviyedeki öğrenciler derse katılmaya başladılar. 

... (öğrenciler) rahatlıkla soru sordular diğer derslerde etkinlikler standart 

olduğu için diğer arkadaşlarının tepkisinden endişe ettikler için her şeyi rahatlıkla 

sormayabiliyorlardı. Ama yeni yöntemde etkinlikler gruba özel olduğu için her 

şeyi rahatlıkla soruyorlardı. 

 ... normal öğretim yapsaydım, hemen etkinlik sayfasını on dakikada 

dolduruyorlardı. Bilenler hemen cevapları yazıyordu. Anlamayanlarda kafalarına 

göre bir şeyler yazıyorlardı. Bu bir sıkıntı zaten devamlı uğraşıyoruz. Bu tür 

cevapların sayısı azaldı daha mantıklı cevaplar almaya başladım. Kendilerini 

ispatlamaya çalıştılar, motivasyon ve derse katılım yüksekti. 

... daha üst gruba girmek için dersi daha iyi dinleyenlerin sayısı arttı. Daha çok 

ders dinlemeye başladı(lar). Hem sınıfın motivasyon düzeyi hem de öğrencilerin 

bireysel motivasyonları arttı. 

Kendi kendilerini değerlendirmeye başladılar. Ne aşamada olduklarının farkına 

varmaya başladılar. Bazı ümitsiz öğrenciler vardı onlarda artık benim de 

yapabileceğim bir şeyler varmış diye düşünüp derslere katılmaya başladılar. Üst 

seviyede olanlarda eskisi kadar sıkılmadılar. Eskiden erken bitirip boş kalanlar 

oluyordu artık onlarda dersin sonuna kadar uğraşacakları bir etkinliğe ulaşmış 

oldular. Öğrencilerin etkinlikleri bitirme süreleri birbirine çok yakındı. 

Herkes işin içine katıldı. Öğrenciler dersi dinlerken öğrenciler birazdan 

verilecek olan etkinlikte daha üst grupta nasıl bulunabilirimin hesabını 
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yapıyorlardı. Öğrencilerin dersteki heyecanları ve dikkatleri daha fazlaydı. 

Derslerin havası gerçekten farklıydı. Hatta bazıları dile de getirdiler: 

“Öğretmenin ne kadar ders anlatıyorsunuz” diye. Herkesin öğrenme de aktif 

olduğu görüldü, derslerde öğrencilerin motivasyonu arttı, derslerin havası değişti 

dikkatle ve heyecanla ders dinlediler, öğrenciler “ne kadar güzel ders oluyor” 

dediler. 

... hem birbirleri ile olan yardımlaşmaları hem de etkinliklerin kendilerine göre 

hazırlanmış olmasından dolayı daha rahat olduklarını ve derse hepsinin 

katıldıklarını gördüm zaman zaman üst gruba geçme talepleri oldu sürekli 

yukarıya doğru bir eğilim vardı bir üst gruba geçmek için dersleri daha dikkatli 

dinlediler. 

Araç gereç paylaşımı daha yoğundu. Kalem silgi kalem tıraş alış verişi yaptılar. 

Grup olmalarından dolayı kendi çalışma yapraklarını sahiplendiler çalıştılar. 

... bazı öğrenciler, ben yazı fotoğraf şiir istediğimde bunu boya kağıtlarına ödev 

şeklinde kompozisyon yaparak sundular. Diğer derslerde baştan savma yapılan 

ödevler nitelik kazandı. 

 

Gözlemciler: 

G1:  Dersten sıkılan yada sıkıldığını hissettiren öğrenci pek yoktu. 

Tüm öğrenciler istenilen etkinliklere katıldılar. 

Birbirlerine yardım amaçlı sorular sordular, gayet rahat bir şekilde. 

G2: Öğrencilerin tümü hazırlanan etkinliğe gönüllü katıldılar. 

Dersten sıkılan öğrenci olmadı. 

Öğrenciler öğrenmeye ilgililerdi. 

G3: Öğrenciler derse katılmada çok istekli görünüyorlardı. 



82 
 

Öğrenciler öğrenmeye çok istekliydiler. 

Derste sıkılan öğrenci olmadı aynı zamanda iletişim çok iyiydi. 

 

 

3.4. Ön Değerlendirme ve Gruplara Dağılım  

 Çalışmada, öğretmen normal öğretimini yaptıktan sonra bir öz değerlendirme 

yapmış ve bunun sonucu olarak öğrencileri seviye gruplarına ayırmıştır. Öğrenciler, 

uygulama sürecinde herkesin kendi grubunda olduğunu yani değerlendirmenin 

objektif olduğunu ve seviye gruplarındaki etkinliklerin de o gruba gelenlerin 

düzeyine uygun olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmen ise öğrencilerin etkinliklerin 

ortalarına doğru objektif olmaya başladıklarını, ayrıca sürekli üstte yer almak için 

yarıştıklarını açıklamıştır. Ayrıca gözlemcilerden ikisi de değerlendirmenin objektif 

olduğunu düşünmektedir. Bu görüşleri destekleyen öğrenci ve öğretmen ifadeleri ile 

gözlemci notları aşağıda yer almaktadır.  

 

Öğrenci Görüşleri: 

Ö1: .... diğer arkadaşlarım da zorlanmamıştır. Çünkü onlar içinde ayrı etkinlik 

vardı. Onlara göre de kolay gelmiştir.   

Ö2: ..... herkes kendi grubundaydı. 

Bir konuyu işleyince bize gruplar göre etkinlikler verdi. Seviyelerimize göre... 

... öğretmenimiz seviyelerimize göre etkinlikler yapıyordu. 

Ö3: Bazıları anlamadım diyor. Öğretmen onlara test veriyor çözemiyorlardı 

eskiden.... 
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Ö4: ... Çok iyi anlayanları bir grup yapıyor daha az anlayanları başka bir grup 

yapıyor. 

... öğretmenimiz bize tam yapacağımız soruları hazırlıyor. 

 

 

Öğretmen Görüşleri: 

... etkinliklerin ortalarına doğru tamamen objektif olmaya başladılar. İlk 

etkinliklerde fazla belirleyici olmadı. Sonra bir kaç kişi kendini üst gruplarda 

deneyince daha belirleyici olmaya başladı. ... 3. etkinlikten sonra öğrenciler yer 

değiştirmeye başladılar. 

Üst grupta sabit kalmadı ama alt gruplarda yer değişmeler oldu. Son 

etkinliklerde üst grubun sayısı arttı. Etkinliklerin kolay olasından dolayı değil üst 

grubun popülaritesine kavuşmaya çalışan potansiyeli olduğu halde durgun 

davranmakta olan öğrenciler üst grupta kendilerine yer buldular. Sonlarına doğru 

kendilerini üst gruba atanlar oldu. Üst gruptan alta inen olmadı, alttan üste 

geçişle oldu. Öğrenciler üst gruba geçme eğilimindeydiler. 

Gözlemci: 

G1:  Genel anlamda objektif değerlendirme gösterdiler. 

G2:  Öğrenciler kendilerini değerlendirmede yeterince objektif davrandılar. 

 

3.5. Yaşanan Sorunlar 

 Öğrenci ve öğretmen görüşlerine göre uygulamada bazı sorunlar yaşanmıştır. 

Öğrencilere göre, normalde üst grupta olması gereken öğrenciler alt gruplara geçmek 

istemişlerdir. Bunun nedeni ise alt gruplardaki boyama tarzı etkinliklerin varlığıdır. 

Yani öğrencilere göre bazı öğrenciler, sırf boyama yapmak için kendi seviyelerini 
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düşük göstermiştir. Öğretmen ise daha çok hazırlık aşamasında sorun yaşadığını 

belirtmiştir. Bunlar; seviyeleri tam ayarlayamama, seviye grubu sayısının az olması, 

etkinlik hazırlamanın zor olması ve maliyettir. Öğrencilerle ilgili ise, bazılarının 

etkinliği bitirememesini sorun olarak göstermiştir. Bu görüşleri destekleyen öğrenci 

ve öğretmen ifadeleri aşağıda yer almaktadır.  

 

Öğrenci Görüşleri: 

Ö1:  .... bazıları anlamışken anlamadım diyor. Anlayanlardan bazıları resim 

boyamak için anlamadım grubuna geçiyorlar. 

Ö5:  Bazıları anladım diyor anlamadım grubuna geçiyorlar. 

 

Öğretmen Görüşleri: 

Etkinlikleri hazırlarken etkinlikleri klonladım, elimden geldiğince seviyeler 

oluşturmaya çalıştım, fakat seviyeleri yüzde yüz tutturamadım. Yine grup 

içindeki öğrencilerin bazılarının en alttaki öğrencilerin daha düşük bir seviye 

olması gerektiğini düşündüm alttaki altı kişilik gruptan 2 kişiye sorular zor 

gelirken üst seviyedeki 3 kişi içinde soruların kolay geldiğini düşündüm. Sanki 

grup sayılarını daha da arttırmak gerekiyordu. Bu sorunu çözmek için söyle bir 

şey düşündüm. Eğer çalışma kitapları yarım bir şekilde hazırlanıp yapraklar 

şeklinde öğretmene sunulsa öğretmen grup sayılarını artırabilirdi. Bunun dışında 

çok fazla vakit aldı. Etkinlikleri hazırlamak zor oldu. Bir günün etkinliği iki 

günlük vakit alıyordu. Okulun imkânları ve materyaller eksikti sınıf çok dardı 

grup oluşturduktan sora sınıfta etkinlik yapacak alan daraldı. 

... alt gruplarda yetiştiremeyenler oldu. Bir kaç öğrencinin bazı soruları boş 

bıraktığı oldu ama sebep sebepleri bireyseldi. 
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Hazırlanış aşaması biraz zor oluyor hem değerlendirme den sonra basmak 

külfetli oluyor hem de maddi açıdan masraflı oluyor. Yaprak testler şeklinde 

hazırlanmış kitaplara öğretmenler etkinliklerin kalan kısmını tamamlasa, bir alt 

yapısı olsa yaprak testler gibi bir kısmı hazırlanıp bir kısmı öğretmene bırakılsa, 

resimler konusunda öğretmene yardımcı olunsa daha rahat ve mümkün olabilir 
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IV. BÖLÜM 

 

 
 
4. SONUÇ TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

 

4.1. Sonuç  

Araştırma bulgularına göre, katlı öğretim düşük ve yüksek öğrenme düzeyine 

sahip tüm öğrencilerin öğrenmelerini olumlu yönde etkilemektedir. Düşük seviye 

öğrencilerle üst seviye öğrenciler etkinlikleri aynı zamanda bitirmişlerdir. Bu sayede, 

üst grupta sıkılma olmamış, öğretmen de alt grup öğrencilerle rahatlıkla 

ilgilenebilmiştir. Öğrenciler etkinlikleri yaparken zorlanmamışlardır. Etkinlikler 

seviyeye uygun olduğu için, tüm gruplar etkinlikleri rahatlıkla yapmışlar, bu da 

onların motivasyonlarını artırmıştır. Öğrenciler tüm etkinliklere isteyerek ve severek 

katılmışlardır. Öğrenciler diğer öğrencilerden ve öğretmenden çekinmeden soru 

sorabilmişlerdir. Öğrencilerin öz değerlendirme becerileri gelişmiş ve ödevlerinin 

kalitesi artmıştır. Öğrencilerin birbirleri ile daha fazla yardımlaştıkları ve dersin 

akışını bozacak davranışların azaldığı görülmüştür.  

Uygulama sayesinde öğretmenin sınıf yönetimi de kolaylaşmıştır. Öğrenciler 

öğretimin kendilerine göre hazırlanan etkinliklerle desteklenmesinden dolayı derslere 

daha istekli katılmışlardır. Öğrenme üzerine daha fazla yoğunlaştıkları için sınıfta 

öğretimi engelleyen, ders dışı konuşma, sınıf içerisinde gezme, lavaboya gitme 
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problemler yaşanmamıştır. Bu sayede, öğretmen de öğrencilere müdahalede 

bulunmak zorunda kalmamıştır. 

 

4.2.   Tartışma   

Bu başlık altında araştırma bulgularına dayalı olarak yapılan tartışmalar, 

sonuç ve öneriler yer almaktadır. Tartışma da bulgularda olduğu gibi, katlı öğretimin 

öğrencilerin öğrenmeleri üzerine etkisi, katlı öğretimin sınıf yönetimi üzerine etkisi, 

katlı öğretimin yararları, ön değerlendirme ve gruplara dağılım hakkında görüşler, 

öğretmen rehberliği, yaşanan sorunlar başlıkları altında düzenlenmiştir. Öneriler ise 

araştırmacılara ve uygulayıcılara araştırmalar olmak üzere iki başlık altında 

düzenlenmiştir. 

4.2.1. Katlı Öğretimin Öğrencilerin Öğrenmeleri Üzerine Etkisi 

Katlı öğretim, öğrenci seviyesine uygun etkinlikler, başarısız öğrencilerin 

desteklenmesi ve başarılı öğrencilerin tüm süreçte aktif hale getirilmesi yoluyla, 

öğrencilerin öğrenmelerini olumlu yönde etkilemektedir (Richards & Omdal, 2007; 

Suarez, 2007). Öğrenci, öğretmen görüşleri ile son test uygulamasından elde edilen 

bulgulara göre, bu çalışmada da alanyazın ile paralel olarak, katlı öğretimin 

öğrencilerin öğrenmesini desteklediği söylenebilir. Öğrenciler, bu uygulama ile 

konuları öğrendiklerini belirtmişlerdir. Öğretmen sınıfında yeni ilköğretim 

programının da bir gereği olarak öğrenci merkezli yöntemlerden faydalanmaktadır. 

Buna rağmen bir öğrenci, katlı öğretim öğrenmesine daha fazla yardımcı olduğunu 

belirtmiştir. Yani katlı öğretim öğrencinin öğrenmesi üzerinde daha etkili olmuştur. 

Öğretmen de, tüm öğrencilerin programın gereği olan seviyede öğrendiğini, ama üst 
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grupta yer alanların daha derinlemesine öğrendiğini belirtmiştir. Ayrıca öğrencilerin 

grupla öğrenmeleri sayesinde birbirine destek olduklarını da eklemiştir. Öğrencilerin 

konuyu öğrendiklerinin bir kanıtı olarak, son testte aldıkları ortalama 57.4 (ss:22) 

puan gösterilebilir.  

 4.2.2. Katlı Öğretimin Sınıf Yönetimi Üzerine Etkisi 

Etkili bir sınıf yönetiminin en önemli göstergesi, öğretimin kesinti olmadan 

sürdürülebilmesidir (Ünal, Ada, 2000). Bu açıdan, çalışmada etkili bir sınıf 

yönetiminin gerçekleştiği söylenebilir. Sınıf yönetiminin etkili olduğunun kanıtı, 

öğrenci ve öğretmen görüşleri ile gözlemci notlarında yer almaktadır. Bu konuda 

görüş belirten iki öğrenci, önceleri yaramazlık yapanların artık yapmadığını, sınıfta 

daha az ses çıktığını ve öğretmenin de daha az bağırdığını belirtmiştir. Öğretmen de 

öğrenci görüşlerine paralel olarak, sınıfta olumlu bir hava oluştuğunu ve kimseye 

uyarıda bulunmak zorunda olmadığını açıklamıştır.  Bu görüşüne destek olarak da, 

daha önce her derste mutlaka 4-5 öğrencinin lavabo izni alırken ve bu uygulama 

başladıktan sonra lavaboya çıkan olmamasını sunmuştur. Gözlemciler de sınıfta 

etkinlikler dışında hiçbir gürültünün olmadığını not etmişlerdir. Bu durum yöntemin 

öğrencilere eğlenceli bir uygulama süreci sunmasından kaynaklanmış olabilir. Bunun 

dışında, üst grup öğrencilerin daha zor ve karmaşık etkinlikler yapıyor olmaları 

nedeniyle, onlar da etkinlikleri düşük seviye öğrencilerle aynı zamanda 

bitirmişlerdir. Dolayısıyla derste sıkılmadıkları için sınıf yönetimini olumsuz 

etkileyecek, ses yapma, sınıfta dolaşma, ders dışı etkinlikler yapma gibi olumsuz 

durumları sergilememişlerdir. Bunun yanında düşük seviye öğrenciler kendilerinin 

de yapabileceği etkinliklerle karşılaşmaları nedeniyle düzeni bozacak bit faaliyette 
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bulunmamış olabilirler. Sonuç olarak, öğrencilerin tüm zamanını dersle ilgili 

etkinlikler doldurmuştur.  

 4.2.3. Katlı Öğretimin Yararları 

 Öğrenci, öğretmen ve gözlemcilere göre katlı öğretimin birçok yararı 

bulunmaktadır. Öğrenciler, etkinliklerde hiç zorlanmadıklarını, arkadaşlarından 

yardım aldıklarını ve daha iyi öğrendiklerini belirtmişlerdir. Bu sonuç, Sondergeld & 

Schultz (2008) tarafından yapılan araştırma sonucu ile paralellik göstermektedir. 

Katlı öğretimde seviye grupları oluşturulmakta, etkinlikler de o gruplara göre 

yapılmaktadır. Öğrenciler uygun şekilde dağılım gösterdiği için hiçbir öğrenci 

etkinliklerde zorlanmamış ve konuları kolay anlamış olabilirler. Özellikle öğretmen 

çok sayıda yarar saymıştır. Bunlar; motivasyon artması, öğrenemeyen öğrencilerin 

saklı kalmaması, düşük seviye öğrencilerin derse katılması, rahatlıkla soru 

sorulabilmesi, tüm öğrencilerin etkinlikleri eşit zamanda bitirmesi, öz değerlendirme 

yeteneği kazanmaları, malzeme paylaşımının artması ve ödevlerin kalitesinin artması 

şeklinde sıralanabilir. Gözlemciler ise, öğrencilerin derse gönüllü katıldıkları, 

sıkılmadıkları, rahat soru sorabildikleri ve öğrenmeye ilginin yüksek olduğunu 

belirtmişlerdir. Suarez (2007), tarafından yapılan araştırmada da öğrencilerin derse 

yönelik ilgilerinin ve motivasyonlarının arttığı tespit edilmiştir. Öğrenciler katlı 

öğretim etkinliklerini kendi kendine yaptıkları için süreçte aktif olmuşlardır. 

Motivasyonun ve derse yönelik ilginin artması bu nedenle olmuş olabilir. Seviye 

grupları oluştuğunda, konuyu öğrenemeyen ya da çok az öğrenen öğrenciler aynı 

gruba toplanmaktadır. Öğretmen bu sayede düşük seviye öğrencilere etkili yardım 

yapabilmektedir. Oysa tüm sınıf çalışmalarında, konuyu öğrenemeyen öğrenciler 

saklı kalma ihtimali bulunmaktadır. Richards & Omdal (2007)’da çalışmalarında 
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düşük seviye öğrencilere etkili yardım yapabildiklerini söylemişlerdir. Öğretmenin 

söylediği diğer bir yarar, düşük seviye öğrencilerin derse katılımlarının artmasıdır. 

Bu öğrenciler kendilerinin de yapabildikleri etkinlik olduğunu gördükleri için 

özgüvenleri artmıştır. Tüm seviyelerde etkinlikler aynı zamanda bitirilmiştir. Yani 

başarılı öğrenciler erken bitirip beklemek zorunda kalmamışlardır. Bunun nedeni 

etkinliklerin seviye seviye oluşturulmasıdır. Öğrenciler kendi seviyelerine kendileri 

karar verdikleri için öz değerlendirme becerileri de artmıştır. Öğrenciler uygulama 

süresince sürekli üst grupta olmak için çaba sarf etmişlerdir. Bu nedenle, konuyu 

anlamalarını sağlayan ders dinleme ve ödev yapmayı en iyi şekilde yapmışlardır. Son 

bir yarar olarak, ödevlerin kalitesinin artmasıdır. Bu durum öğrencilerin sürekli üst 

gruplarda yer alam isteğinden kaynaklanmış olabilir.  

4.2.4. Ön Değerlendirme ve Gruplara Dağılım Hakkında Görüşler 

Katlı öğretimde, öğretmen normal öğretimini yaptıktan sonra bir öz 

değerlendirme yapmakta ve bunun sonucu olarak öğrencileri seviye gruplarına 

ayırmaktadır (Gregory & Chapman, 2002). Burada yaşanabilecek bir sorun, 

öğrencilerin kendilerini objektif olarak değerlendirmede zorlanacaklarıdır. Fakat bu 

çalışmada, öğrenciler herkesin kendi grubunda olduğunu yani değerlendirmenin 

objektif olduğunu, ayrıca seviye gruplarındaki etkinliklerin de o gruba gelenlerin 

seviyesine uygun olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmen ise öğrencilerin, etkinliklerin 

ortalarına doğru objektif olmaya başladıklarını söylemiştir. Öğretmen ayrıca sürekli 

üstte yer almak için öğrencilerin yarıştığını da belirtmiştir. Gözlemcilerden ikisi de 

değerlendirmenin objektif olduğu görüşündedir. Çalışmada dokuz defa aynı 

uygulama yapılmıştır. Öğretmenin görüşünden de anlaşılacağı üzere, öğrenciler ilk 

başlarda deneme yanılma yapmış ortalara doğru kendi seviyelerini bulmuş olabilirler. 
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Öğretmen öğrenci seçimlerine kesinlikle müdahale etmemiştir. Öğrencilerdeki 

yarışma hali, öğretmenin gözüne girmek için değil, konuyu ilk anlatışta iyi anlayarak 

üst seviyede yer almak içindir.   

 4.2.5. Yaşanan Sorunlar 

Öğrenci ve öğretmen görüşlerine göre uygulamada bazı sorunlar yaşanmıştır. 

Öğrenciler sadece bir sorun belirtmiştir. Onlara göre, normalde üst grupta olması 

gereken öğrenciler alt gruplara geçmek istemiştir. Bunun nedeni ise alt gruplarda 

boyama tarzı etkinliklerin varlığıdır. Alt gruplardaki boyamalar, onlar için daha basit 

etkinlik hazırlama isteğinden kaynaklanmıştır. Uygulama öncesi, öğrencilerin yaşları 

gereği hepsinin boyama yapmayı isteyeceği düşünülememiştir. Öğretmen, hazırlık 

aşamasında sorun yaşadığını belirtmiştir. Bunlar; seviyeleri tam ayarlayamama, 

seviye grubu sayısının az olması, etkinlik hazırlamanın zor olması ve maliyettir. 

Öğrencilerle ilgili, bazılarının etkinliği bitirememesini sorun olarak göstermiştir. 

Öğretmen katlı öğretimi ilk defa denemiştir. Seviye ayarlamada zorluk çekmesi, 

bundan kaynaklanmış olabilir. Hazırlanması açısından zor ve materyal çoğaltma 

açısından masraflı olduğu kabul edilebilir. Oysa aynı materyalin ilerleyen yıllarda 

tekrar tekrar kullanılması mümkündür. Dolayısıyla yaşanan zorluk ilk yıla özgüdür. 

Sondergeld & Schultz (2008) tarafından yapılan çalışmada da araştırmacı öğretim 

etkinliği hazırlamanın çok zor olduğunu düşünmektedir.  

  

4.3. Öneriler 

Bu araştırman sonucunda edinilmiş olan fikirler ışığında farklılaştırılmış 

öğretim uygulayıcı ve araştırmacılarına aşağıdaki öneriler sunulabilir. 
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4.3.1 Uygulayıcılara Öneriler 

Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı ile öğretim yapacak öğretmenin 

öğrencileri iyi tanınması ve onların ihtiyaçlarını doğru belirlenmesi gerekir. 

Öğretmenler gerekli teknolojik niteliklere sahip olmalı ve olabildiğince çok kaynak 

tarama yoluyla daha zengin ve çeşitli etkinlikler hazırlamalıdır. Çeşitlendirilen 

etkinliklerin doğru yöntemlerle oluşturulmuş grupların ihtiyaçlarına uygun bir 

şekilde düzenlenmesi gerekir. Öğretmenin sınıftaki öğrencilerin yapısı ve zekâ türleri 

ile ilgili fikir sahibi olması da başarılı bir uygulamanın en önemli koşullarından 

birisidir. 

    4.3.2 Araştırmacılara Öneriler 

Bu çalışma ilköğretim üçüncü sınıfta ve Hayat Bilgisi dersinde yapılmıştır. 

Tekniğin diğer derslere ve seviyelere uyguluğu konusunda herhangi bir çalışma 

bulunmamaktadır. Bu boyutlarda çalışmalar yapılabilir. Yine bu çalışmada, ön 

bilgiye göre öğretim süreci kademelendirilmiştir. Bunun dışında, ilgi, bilişsel 

yetenek, öğrenme stili ve sosyo-ekonomik özelliğe, içerik ve değerlendirme 

boyutlarında farklılaştırma uygulamaları yapılabilir. Ayrıca, katlı öğretim farklı 

yöntem ve tekniklerle karşılaştırılabilir.  
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EKLER 

EK 1 

YARI YAPILANDIRILMIŞ GÖZLEM FORMU 

 

Gözlemcinin                                                                                     Tarih:       /       / 
Adı Soyadı:                                     
 

GÖZLEM FORMU 
Aşağıdaki soruları bir ders boyunca sınıf içinde yapacağınız gözlemleri hangi yönde 
yapacağınıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. 
                                                                                                                  Teşekkür 
ederim. 
 

1. Tüm öğrenciler istenilen etkinliklere katılıyor mu? Katılmayanlar varsa ne ile 
ilgileniyorlar? 

2. Öğrenciler öğretmenden yardım istiyorlar mı? Öğretmen herkese zamanında 
yardım etti mi?  Yardımlar yararlı oldu mu? 

3. Öğrenciler birbirinden yardım aldı mı? Yardım isteme konusunda nasıldırlar? 
Çekingen ya da rahat? 

4. Öğrenciler arasında ders dışı konuşmalar oldu mu? Ne hakkında sohbet 
ettiler? 

5. Öğrenciler arasında iletişim nasıldı?  
6. Dersten sıkılan öğrenci oldu mu? Sıkıldıklarını nasıl belli ettiler? Ne 

söylediler? (Üf çok sıkıcı vb). 
7. Öğretmen zamanı verimli kullandı mı? 
8. Bütün öğrencilere yetecek kadar materyal var mıydı? 
9. Öğrenciler ne yapacaklarını biliyorlar mıydı? Yönerge açık mıydı? Ne 

yapacakları ile ilgili çok sık soru sordular mı? 
10. Öğretmenin sınıf yönetimi nasıldı? Demokrat, orta, baskıcı? 
11. Öğrenciler öğrenmeye ilgililer miydi? 
12. Sizce öğrenciler kendi kendilerini değerlendirirken objektif davrandı mı? 
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EK 2 

YARI YAPILANDIRILMIŞ ÖĞRENCİ GÖRÜŞME FORMU 

Sorular 

1. Dersin bu şekilde yürütülmesi öğrenmeniz açısından diğer dersler göz önüne 
alındığında sizi nasıl etkiledi? Öğrenmenizi kolaylaştırdı mı? Neden? Daha 
mı zor öğrendiniz? Neden? 

2. Konuları öğrendiğinizi düşünüyor musunuz? Neden? 

3. Son iki haftadır gördüğünüz bu derslerin diğer derslerden farkı nedir? Neden?  

4. Size göre uygulanan teknik nasıldı? Tekniğe uyum sağlamakta zorlandınız 
mı? Neden? Karmaşık mıydı? Neden?   

5. Uygulamada kendinizi gruplara objektif atayabildiniz mi? 

6. Diğer derslere göre sınıftaki öğrencilerin davranışlarında ne gibi farklılıklar 
gözlemlediniz? Sınıfta çok ses var mıydı? Öğretmen çok bağırdı mı ? 

7. Öğretmen rehberliğini nasıl buldunuz? Neden? Ne etkisi oldu? 

8. Yaşanan sorunlar nelerdir? 

9. Bu çalışmanın daha iyi olabilmesi için neler önerirdiniz? 
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EK 3 

YARI YAPILANDIRILMIŞ ÖĞRETMEN GÖRÜŞME FORMU 

1. Dersi bu şekilde yürütmeniz öğrencilerin öğrenmesi açısından diğer dersleri 
göz önüne alındığında nasıldı? Öğrenmeyi kolaylaştırdı mı? Neden? Daha mı 
zor öğrendiler? Neden? 

2. Konuları öğrencilerin öğrendiğini düşünüyor musunuz? Neden? 

3. Son iki haftadır yürüttüğünüz bu derslerin diğer derslerden farkı nedir? 
Neden?  

4. Size göre uygulanan teknik nasıldı? Tekniğe uyum sağlamakta zorlandınız 
mı? Öğrencilerin uyum gösterebildi mi? Neden? Karmaşık mıydı? Neden?   

5. Öğrencilerin arasındaki iletişimde bir farklılık hissettiniz mi?  

6. Rehberliğinizi nasıl buldunuz? Neden? Ne etkisi oldu? 

7. Materyal hazırlamak zor mu ? 

8. Diğer öğrenim ortamları ile karşılaştırdığında sınıf yönetimi daha mı zordu? 
Öğrencileri sürece yönlendirmek sorun oldu mu? Diğer derslere göre 
öğrencinin öğretim sürecine ilgisi nasıldı? 

9. Yaşadığınız sornlar neledir? 

10. Bu çalışmanın daha iyi olabilmesi için neler önerirdiniz? 
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EK4 
Adı Soyadı: 

 
SON DEĞERLENDİRME SORULARI 

 
1) Gelişim nedir? 

……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

2) Okula yeni başladığın zaman ile bu günkü durumunu karşılaştır ve 
ne gibi değişim ve gelişimler olduğunu yaz. 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

3) Meslek nedir? 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

4) Bir meslek seç ve o meslekle ilgili bildiklerini, nasıl yapıldığını 
aşağıdaki boşluğa yaz. 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

5) Sürekli kullanıp kirlettiğimiz su neden bitmez? 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

6) Suyun kirlenmemesi ve doğal döngüsünü sürdürebilmesi için ne 
gibi önlemler alabiliriz? 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

7) Erime ve donma nedir? 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

8) Maddeler neyin etkisi ile eriyip donar? 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

9) Doğal afetlerden dolayı ne gibi olumsuzluklar yaşayabiliriz? 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

10) Doğal afetlere yolda yakalanmamak için ne gibi önlemler 
alabiliriz? 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………  
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11) Ay nedir? Neden dünya ile birlikte hareket eder? 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………. 

12) Ay neden değişik şekillerde görünür? Ayın bildiğiniz 
şekillerini yazın. 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………Dünya’mızın günün yarısında gündüzü 
yarısında ise geceyi yaşamasının                  sebebi ne olabilir? 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………… 

13) Dünya güneş etrafındaki turunu kaç günde tamamlar? Ne 
gibi sonuçlar ortaya çıkar? 

14) ………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………… 

15) Kaç mevsim vardır? Mevsimlerin isimlerini yazınız. 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………… 

16) Mevsimlerin canlıların yaşamına etkileri nelerdir? 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………… 

17) Bildiğiniz ulaşım araçlarının isimlerini yazınız. 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………… 

18) Tekerleğin icadından günümüze kadar ulaşım araçlarında nasıl 
bir gelişmeler oluştur? 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………  

19) Günümüzde kullanılan iletişim araçları nelerdir? 
...........................................................................................................
...........................................................................................................
.................................... 

20) Eski iletişim araçları ile yenileri arasında ne gibi farklar vardır?  
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EK 5 

KATLI ÖĞRETİM ÇALIŞMA YAPRAKLARI 

(A, B, C, D, E harfleri sırasıyla iyi öğrenenlerden az öğrenenlere doğru sıralanmış 
grupları ifade eder .)  A Grubu 

Birinci sınıftan bu güne kadar kendinizle ilgili değişim ve gelişimi düşünün. Kişisel 
bilgi ve becerilerinizi aşağıdaki boşluklara yıllara göre yazın. 

          
     1. Sınıftayken                            2. Sınıftayken                       3. Sınıftayken 

1. Okuma yazma öğrendim.        1………………………    1 ……………………..    
2………………………             2………………………    2………………………    
3………………………              3………………………    3………………………    
4………………………              4………………………    4………………………    
5………………………              5………………………    5………………………    
6………………………              6………………………    6………………………    
7………………………              7………………………    7………………………    
Yukarıdaki verileri kullanarak kendi becerilerinizin şekil grafiğini oluşturun. 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________   
       1. sınıf                   2. sınıf                     3. sınıf 
 
2)Eğer………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………… daha çok gelişebilirdim. 

 
Gelişim sürecimde bana……………………………………………………. 
yardımcı oldu. 
 

3) Kendinizin yaşınıza ve sınıf düzeyinize uygun bilgi ve beceriye sahip biri olarak 
görüyor musunuz? Neden ? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
4) Bundan sonra kişisel gelişiminiz için neler yapmayı düşünüyorsunuz? 
   
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………… 
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B Grubu 
 
 

 
 
 
Adı Soyadı:                                     
Numarası: 
                                                        
1) Büyüme ve 

gelişime denince aklına ne geliyor? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………  
 
2) Kitap okuma alışkanlığı kazandım. Bu alışkanlığım benim kişisel 
gelişimime……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………... gibi katkılar sağlıyor. 
 
3) Ödevlerimi düzenli ve özen göstererek yapıyorum. Bu alışkanlığı kazandığım 
için                        
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………gibi çalışmalarımda başarılı oluyorum. 
 
4) Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı sayfa: 116’ da ki etkinlikleri yapınız. 
 
5)
 Eğer……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………. olsaydı kişisel gelişimime daha fazla 
katkıda sağlanabilirdi.                                
 
6) Kişisel gelişimime katkıda bulunan 
 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
………………………………………………’a teşekkür ederim 
 

6) Bundan sonra kişisel gelişiminiz için neler yapmayı düşünüyorsunuz? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

Okula 
gidip….............
..........................
......................... 
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C Grubu 
 
Adı Soyadı:                                         
Numarası: 
 

1) Büyüdüğümüz ve geliştiğimiz için             
 

 Bilgi edinmek için birçok yol vardır.                                                                        
Bunlardan bazıları: Ders kitapları , gazete , dergi 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… dır. 

 Çevremizdeki insanlarla iyi ilişkiler kurmalıyız. 
İnsanlarla iyi ilişkiler kurmak için: Karşılaşınca selamlaşma, yardımlaşma, 
alay 
etmeme…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
gibi özelliklere sahip olmak gerekir. 

 Büyüdükçe topluma ve ailemize karşı bazı sorumluluklarımız olduğunu 
görürüz. 
 
Ödevlerim (görevlerim) : 
………………………………………………………………………… 
 
Haklarım(başkalarının bize vermesi gereken 
şeyler)……………………………………………………………… 
 

2) Çalışma kitabı sayfa: 116’daki etkinlikleri yapın. 
3) Gelişme ve büyüme denince aklınıza gelenleri aşağıya yazınız. 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
4) Geçen yıl yapabildiklerim 

…………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 

Bu yıl yapabildiklerim 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
5) Büyümeme ve gelişimime katkıda bulunan   
……………………………………………………………………’a  
teşekkür ederim. 
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D Grubu 
Adı Soyadı:                                         
Numarası: 
 
1) Aşağıda büyüme ve gelişme ile ilgili resimler verilmiştir. Bu resimleri boyayın ve 

sırayla neler olduğunu altındaki boşluğa yazınız.    

                
 

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
  
2) Çalışma kitabı sayfa 116’ daki etkinlikleri yapınız. 
 
3)1. ve  2. sınıftaki durumunuzu düşünerek yeni kazandığınız davranışları aşağıya 
yazınız. 
…………………………………………………………………………… 
Bu davranışlardan varsa sadece sizde olanları kırmızı kalemle işaretleyiniz. 
 
4) Yeni öğrendiğiniz davranışların hayatınıza nasıl bir etki yaptığını yazın. 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
5) Yeni kazandığım bilgiler sayesinde: para hesabı yapma 
…………………………………………………………………………………………
………….…………………….gibi bazı işleri kendi başıma yapabiliyorum. 
 
6)Eğer…………………………………………………………………………………
……………………………………………… yapsaydım daha çok gelişebilirdim. 
     
 7) Kişisel gelişimime katkıda bulunan 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….. teşekkür ederim. 
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 E Grubu                    
Adı Soyadı:                                         
Numarası: 
 
 1) Aşağıda büyüme ve gelişme ile ilgili resimler verilmiştir. Bu resimleri boyayın ve 
sırayla neler olduğunu altındaki boşluğa yazınız. 

 

               
…………………………………………………………………

………… 
2) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. 

 Geçen yıl kişisel ihtiyaçlarımdan banyo yapmak  ........................... 
………………………………………………….gibi bazı ihtiyaçlarımı 

evde ……………………………………………in yardımı ile karşılardım. 
Bu yıl …………………………………………………………gibi işlerimi kendim 
görüyorum. 
  

 Geçen yıl okulda kendi başıma şu işleri yapamıyordum: 
………………………………………………………………………… 

Bu yıl okulda ……………………………………………………………………    
……………………………………………………………gibi işlerimi kendim 
yapıyorum.  
 

 Geçen yıl mahallede arkadaşlarınızla yaşadığınız sorunları aşağıya yazın. 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………. 
Bu sorunlardan hangilerini bu yıl büyüdüğünüz ve geliştiğiniz için yaşamıyorsunuz. 
…………………………………………………………………………… 
   
3) Bundan sonra kişisel gelişiminiz için ne gibi çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz. 
Aşağıdaki boşluğa yazınız. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
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A Grubu 
Adı Soyadı:                                         
Numarası: 
 

1) Araştırmış olduğunuz mesleklerin isimlerini ve özelliklerini aşağıya yazın. 
 

Meslek ismi                                                 Mesleği yapabilmek için                               
 
………………………                                      
……………………………………………….                              
………………………                                       ……………………… 
………………………                                     ………………………                                       
……………………… ……………………… ………………………                                        
……………………… ………………………                              
 

2) Size göre en zor 3 meslek hangileridir? Nedenleri ile birlikte yazınız. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………….....................................................................................................................
....................................... 

 
3) Size en uygun meslek hangisi ? Mesleğin size neden uygun olduğunu yazın? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………… 
 

4) sence en zor meslek hangisidir ve ne gibi zorlukları vardır? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………….... 
 
4) Aşağıdaki boşluğa mesleklerle (mesela babanın çektiği zorluklarla) ilgili 

duygu ve düşüncelerini anlatan bir şiir veya yazı yaz. 
 

   
……………………………. 

 ………………………………
 ………………………………
 ………………………………
 ………………………………
 ………………………………
 ………………………………
 ………………………………
 ………………………………
 ………………………………
 ………………………………
 ………………………………
 ……………………………… 
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B Grubu 
Adı Soyadı:                                         
Numarası: 
 
1) Bildiğiniz meslekleri aşağıya yazıp mesleğin size çağrıştırdıklarını karşısına  
yazın. 

………………   ………………          
………………   ………………              
……………… ………………  
………………    ………………           
……………… ………………             
……………… ………………   
………………    ………………                    
………………………………..                                                
………………  ……………… 
……………… ………………             
……………… ………………              
……………… ………………           
 
       

                  
 
2) Mesleklerle ilgili araştırmanız sonucunda yeni öğrendiğiniz meslekleri yazınız. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
3)Aşağıdaki resimde hangi meslekler olduğunu yazın. Bu mesleklerden bir tanesi 
için bir şiir veya şarkı yazın. 
       
 
 
 
                                                                   
………………………………………………… 
   …………………………………………………...                                                                
………………………………………………… 
   ……………………………………………………                                                                
…………………………………………………              
…………………………………………………             
…………………………………………………             
………………………………………………… 
  ………………………………………………..                                                                 
…………………………………………………. 
 …………………………………………………                                                                  
………………………………………………….       
 ……………………………………………….                                                             
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C Grubu 
 
Adı Soyadı:                                         
Numarası: 
 

1) Meslek ile ilgili aklınıza gelenleri aşağıya yazınız. 
.………………………………………………………………………………… 

 
2) İnsanlar niçin meslek sahibi olmak ister? 

………………………………………………………………………………… 
 

3) Mesleklerle ilgili araştırmanız sonucunda yeni öğrendiğiniz meslekleri yazınız. 
…………………………………………………………………………………… 

 
4) Ben gelecekte meslek olarak ………………………………… seçmeyi 

düşünüyorum. 
 

Çünkü……………………..……………………………….gibi özellikleri 
bana uygun. 

 
5) Aşağıdaki resimleri boyayıp altlarındaki noktalı yerlere hangi mesleğe ait 
olduklarını yazınız.  

 
……………….                ……………..          ……………..               …………….. 
 

 
…………………….       ……………….       ………………………..       ……………   
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Adı Soyadı:                                         
Numarası: 

1) Meslek ile ilgili aklınıza gelenleri aşağıya yazınız. 
.…………………………………………………………………………………
……… 

 
2) İnsanlar niçin meslek sahibi olmak ister? 

…………………………………………………………………………………
……… 

 
3) Gelecekte hangi mesleği seçmeyi düşünüyorsun? 

……………………………………  
Neden? ……………………………………………………………………….…… 

 
4) Aşağıdaki 

resimde 
gördüğünüz 
mesleklerin 
isimlerini noktalı 
yerlere yazınız. 
Boyamaları 
yapınız .                                      

…………

 
 
………………………..  ……………..    ……………………..  ………………… 
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E Grubu                    
Adı Soyadı:                                         
Numarası:  
 
 

1) Meslek ile ilgili aklınıza gelenleri aşağıya yazınız. 
.………………………………………………………………………………… 

 
2) İnsanlar niçin meslek sahibi olmak ister? 

………………………………………………………………………………… 
 

3) Aşağıdaki meslek resimleri ile meslek isimlerini eşleştiriniz. 
Manav  Öğretmen   Kasap   Aşçı  

 
 
                                                  Çiftçi        Hemşire     Doktor   Trafik polisi     Postacı  
 
 

4) Aşağıdaki 
resimde 
gördüğünüz 
mesleklerin 
isimlerini noktalı 
yerlere yazınız. .                          

               
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 
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Aşağıdaki resimleri boyayın. Hangi meslekle ilgili olduklarını boşluklara yazınız.  

      
.....………                           ……………                  ………………………….             
    

                      
    ………………..                        ………………..          …………………..            

                      
 
…………             ………………….              …………………… 

                                 
…………………….       ………………………….      ……………………….                     
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