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Farklılaştırılmış öğret�m yaklaşımı; P�aget'�n b�l�şsel
gel�ş�m kuramına, Vygotsky'n�n yakınsal gel�ş�m alanına
ve Gardner'ın çoklu zekâ kuramına, bey�n temell� öğret�m
araştırmalarına ve öğrenme st�ller�ne dayanmaktadır.
Öğretmenden öğrenc�ye-öğrenc�den öğretmene doğru �k�
taraflı olarak öğrenmey� teşv�k eden sosyal etk�leş�mler
önem taşımaktadır. Öğrenme sürec�nde b�rey�n
kend�s�nden daha b�lg�l� b�r�ne Öğrenc�ler kend�ler�n�n
ulaşab�lecekler� veya b�r rehber eşl�ğ�nde
başarab�lecekler� b�r görev üzer�nde çalıştıklarında daha
etk�l� b�r şek�lde öğren�rler.
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Farklılaştırılmış b�r sınıf ortamında öğret�m sürec�, zekâ alanlarına göre şek�llend�r�l�r. Bu noktada
Bloom'un taksonom�sİ altı üst düzey düşünme becer�s�nden hareketle öğretmenlerden dersler�n
uygunluğunu ve karmaşıklığını göz önünde bulundurmalarını beklemekted�r
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Farklılaştırmayı destekleyen öğretmen, öğret�m sürec�n�
Bloom'un taksonom�s� �le uyumlu hâle get�reb�l�r ve süreç
�lerled�kçe öğrenc�ler�n anlayışını der�nleşt�reb�l�r.
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Kullanılan Yöntem ve Tekn�kler

Merkezler Öğrenme Ajandalarıİstasyonlar
2 31

Fakat merkezlerde aynı konunun farklı
yollarla öğren�lmes� amaçlanır. Bu da

�stasyondan ayrılan yönüdür.

Bu uygulamada her öğrenc�n�n b�r ajandası
bulunur. Öğretmen, öğrenc�ler�n

ajandalarına çoğunlukla �k� haftada
tamamlanacak görevler yazar.

Öğrenc�ler�n eş zamanlı olarak çeş�tl�
öğrenme akt�v�teler�n�

gerçekleşt�reb�lecekler� merkezlerd�r
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Yörünge Çalışmaları G�r�ş NoktalarıKarmaşık Öğret�m
5 64

Yörünge uygulaması, proje yöntem�n�n
b�reysel uygulanan şekl� olarak

tanımlanab�l�r. Yörünge �sm�,
hazırlanan projeler�n �şlenen konunun

yörünges� etrafından seç�lmes�nden
gel�r.

Öğrenc�lere aynı anda farklı g�r�ş
noktalarından başlama �mkânı sunulur

Öğrenc�, b�r g�r�ş noktasında konuyu
okuyarak başlarken b�r d�ğer�nde b�r f�lm

�zleyerek veya drama yaparak başlayab�l�r.

Her türlü zekâ, malzeme, st�l, �çer�k vb.
özell�klerden faydalanan küçük grup

uygulamasıdır. Bu uygulama �le öğrenc�ler
b�rb�rler�n�n olumlu yönler�n�n farkına

varmış olur.
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Tekn�kler�
Öğret�m Sürec�nde Kullanılan

Değerlend�rme Tekn�kler�

PARMAKLA İŞARETLEME

Öğrenc�ler�n
başparmaklarını kullanarak

öğrenmen�n neres�nde
olduklarına �l�şk�n b�ld�r�m

vermeler� sağlanır. .

YUMRUK YAPMA
Öğrenc�ler, öğrenmeler�n�

derecelend�rmek �ç�n b�r el�n�n
parmaklarını kullanarak

b�rden beşe kadar sıralar.
Konuyu b�lme dereces�ne göre

öğrenc�n�n parmak sayısını
artırması �sten�r.

Öğrenc�lere 3 adet kart
dağıtılır. Bu kartlara mutlu,
sak�n ve üzüntülü üç adet

yüz resm� ç�z�l�r.   eller�ndek�
b�reysel kartlarda yer alan
kartlardan b�r�n� seçerek

havaya kaldırırlar.

GERÇEKLE YÜZLEŞME



Farklılaştırılmış
Öğret�mde Değerlend�rme

Tekn�kler�
Öğret�m Sonrasında Kullanılan

Değerlend�rme Tekn�kler�

SARMAL OLUŞTURMA

Sorulan soruların
cevaplarını öğrenc�ler�n
kâğıda yazmaları �sten�r.

öğrenc�ler da�re oluşturur.
Da�redek� her öğrenc�

dönüşümsel  söz hakkı alır 
 kâğıda yazdıklarını okur.

SİMİT TEKNİĞİ
Öğretmen tahtaya b�r s�m�t

şekl� ç�zer. Şekl�n dış tarafına
''öğren�yorum'' ve �ç tarafına
''b�l�yorum'' �fadeler� yazılır.

Daha sonra öğrenc�lerden
konu hakkındak� b�lg�ler�n�

paylaşmaları �sten�r.

Öğrenc�lere A, B ve C �s�mler�
ver�l�r. A, bel�rlenen konu

hakkında konuşmaya başlar
ve kend�s�ne �şaret ver�lene

kadar devam eder. Sonra B,,
sonra C konu hakkında

konuşur.

KONUŞMA HALKASI
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DÖNGÜSEL YANSIMA

 Sınıfın farklı yerler�ne 
 konuların yazılı olduğu

kâğıtlar asılır. Öğrenc�ler
gruplara ayrılarak köşelere

g�der ve burada bulunan
kâğıtlara konu hakkındak�

düşünceler�n� yazarlar. 

Hedeflenen kavram ve
becer�ler�n uygulanması ve

anlaşılmasının kanıtını
destekleyen ölçütlere dayalı
çok özel amaçlarla öğrenc�

çalışmalarının b�r araya
get�r�lmes�d�r.

PORTFOLYO
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Follow Us On Soc�al Med�a
@reallygreats�te
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