




Öğrenme sürec�n�n bel�rley�c� unsurları

OSMAN CEM ÇAKMAK

H�çb�r şey �stek olmadan gerçekleşmez, Çocuklar korku ve baskıyla
değ�l kend� çabalarıyla daha etk�l� öğren�rler, Öğrenmen�n en öneml�
�t�c� gücü meraktır, Öğret�m, öğrenc�ler�n b�reysel öğrenme özell�kler�
doğrultusunda farklılaştırılmalıdır, Öğretmenler�n�n en öneml� görev�,
çocuklara öğrenmey� sevd�rmekt�r, En gen�ş tabanlı öğrenmeler,
yaparak ve yaşayarak ulaşılan öğrenmelerd�r, Öğretmenler,
demokrat�k b�r sınıf ortamında öğrenc�ler� pas�f alıcı olmaktan
kurtaran yöntemlere öncel�k vermel�d�r, Çocukların öz güven�
desteklenmel�d�r, Öğrenme b�rey�n kend� z�h�n şemalarını oluşturması
�le gerçekleş�r, Hatalar öğrenme sürec�n�n öneml� deney�mler�d�r, Ger�
b�ld�r�mler�n öğrenme sürec�nde b�rey�n b�l�şsel ve duyuşsal özell�kler�
üzer�nde olumlu etk�ler� vardır, Ger� b�ld�r�m kapsamında öğrenc�n�n
öğrenme süreçler�ne akt�f olarak katılımının teşv�k ed�lmes�n�n yanı
sıra katılımın n�tel�ğ� de değerlend�r�lmel�d�r.



Etk�l� Ger� B�ld�r�m
Sürec�nde 
Web 2.0 Araçları

Etk�l� Ger� B�ld�r�m

Socrat�ve

Edmodo

öğrenc�lere yönel�k çoktan seçmel�, doğru-yanlış ve
kısa cevaplı sorular hazırlanab�l�r, öğrenc�lere anında
onaylayıcı ya da detaylı ger� b�ld�r�mler ver�leb�l�r.

sanal sınıf uygulaması �le öğretmen ve akran ger�
b�ld�r�m�ne �mkân sağlar. Program arayüzünde v�deo
l�nkler� paylaşılab�l�r, tartışma forumları açılab�l�r

Örneklend�rmek amacıyla bu
uygulamaların bazılarına a�t
özell�klerya tarafta açıklanmıştır

Kahoot

Format�ve

 Ağırlıklı olarak hatırlama ve anlama düzey�ndek�
sorulara yönel�k ger� b�ld�r�m sağlayan s�stem, sınırlı
ger� b�ld�r�mler �ç�n daha uygundur (doğru, yanlış vb.).

Format�ve �le öğrenc�lere anlık ger� b�ld�r�m ver�leb�l�r,
onlar �le etk�leş�me g�r�lerek yanıtları görüleb�l�r ve
ayrıntılı ger� b�ld�r�mler düzenleneb�l�r.

Google dr�ve
Google dr�ve üzer�nde ortak dokümanlar oluşturulab�l�r.
Her b�r öğrenc� dokümanlar üzer�nde değ�ş�kl�kler
yapab�l�r
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 İçgüdü

B�reyler�n çevres�yle olan
etk�leş�m� sonucunda b�reyde
kalan �z olarak tanımlanan
kavramdır. İnsan, yaşantıları �le
deney�mler elde ederek yen�
davranışlar öğren�r.

B�rey�n doğuştan get�rm�ş olduğu
b�r uyarıcıya karşı bell� ve bas�t b�r
davranış gösterme eğ�l�m� olarak
tanımlanır

Öğrenme �le �lg�l� kullanılan yaygın
tanım ışığında bazı kavramlar

OSMAN CEM ÇAKMAK

YaşantıRefleks
2 31

doğuştan get�r�len, türe özgü
karmaşık ve öğren�lmem�ş
olan, k�ş�l�ğ�n gel�ş�m�nde rol
oynayan temel ps�koloj�k b�r
güçtür. 



Öğretme

Planlı/amaçlı öğretme
çabası/etk�nl�kler�ne “öğret�m”
�sm� ver�l�r.  Okul öğrenmeler� söz
konusu olduğunda öğret�m
etk�nl�kler�, öğret�m programları
doğrultusunda hazırlanır.

davranışçı kuramlar temel�nde
organ�zmanın gözleneb�len her
türlü etk�nl�ğ�d�r. B�l�şsel
kuramcılara göre �se organ�zmanın
gözleneb�len ya da gözlenemeyen
açık ya da örtük etk�nl�kler�n�n
tümünü kapsayan b�r süreçt�r.

Öğrenme �le �lg�l� kullanılan yaygın
tanım ışığında bazı kavramlar
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Öğret�mDavranış
5 64

B�rey�n öğrenmes�ne
yardım/destek/rehberl�k yapma
�ş�. Davranışı modelleme, kaynak
sağlama, hang� sıra �le nasıl
öğren�leceğ�n� gösterme, dönüt
verme; heps� öğretme
davranışıdır.





Öğrenmey�
Etk�leyen
Öğrenenden
Kaynaklı
Faktörler
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Türe Özgü Hazır Oluş

Olgunlaşma

Genel
Uyarılmışlık Hâl�

ve KaygıAynı durumla karşılaşan
b�r türün tüm üyeler�n�n

otomat�k olarak
gösterd�ğ� ve n�speten

sab�tleşm�ş davranışlara
“türe özgü davranışlar”

den�lmekted�r

Vücut organlarının
kend�nden beklenen
fonks�yonları yer�ne
get�reb�lecek düzeye

gelmes�d�r

Genel Uyarılmışlık Hâl�:
B�rey�n dışarıdan gelen

uyarıcıları alma
dereces�d�r.

Kaygı: Kaygı, neden� bell�
olmayan korku ya da

sürekl� kötü b�r şey
olacağına da�r h�ss�n

baskın olduğu ps�koloj�k
durum olarak tanımlanır.



Öğrenmey�
Etk�leyen
Öğrenenden
Kaynaklı
Faktörler 2
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Güdü (Mot�vasyon)

D�kkat

İstekler�, arzuları,
gereks�n�mler�, dürtüler�
ve �lg�ler� kapsayan genel

b�r �faded�r. Güdüler,
organ�zmayı uyarır ve

harekete geç�r�rken
organ�zmayı bel�rl� b�r

amaca doğru
yönlend�r�r.

K�ş�n�n amaçlarına
ulaşab�lmes� ve b�l�şsel

süreçler� harekete
geç�r�p sürdürmes� �ç�n
harcadığı sınırlı �nsan

kaynağıdır. 

Esk�
Yaşantıların
Aktarılması
Yen� b�r becer�n�n

öğren�lmes�, 
 öğren�lecek bu yen�
b�lg� veya becer�yle
�lg�l� olan ön (esk�)

yaşantılara bağlıdır.



Öğrenmey�
Etk�leyen
Öğrenme
Yöntemler�yle
İlg�l� Faktörler
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Öğren�len Konunun
Yapısı

Öğrenc�n�n
Akt�f Katılımı

Öğrenme malzemes�n�n
yapısına göre “parçalara

bölerek çalışma” ve
“bütün hâl�nde çalışma”

olarak �k�ye ayrılab�l�r.

Öğrenc�n�n öğrenme
malzemes� karşısındak�
duruşundan, öğrenme
malzemes� �le ne kadar
haşır neş�r olduğundan

söz ed�lmekted�r. 

Öğrenmeye
Ayrılan
Zaman

Öğrenc�ler�n öğrenme
�ç�n ayırdıkları zaman,

b�reysel
farklılık gösteren ve
öğrenmey� etk�leyen
öneml� b�r faktördür

Ger� B�ld�r�m

Kısaca öğrenme
sonucunun hemen

b�l�nmes�d�r. Öğrenc�
eks�kler�n�n ve/veya

hatalarının neler olduğu
hakkında hemen dönüt
alırsa genell�kle çabuk

öğren�r.



Öğrenmey�
Etk�leyen
Öğren�lecek
Malzeme �le
İlg�l� Faktörler
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Anlamsal Çağrışım

Kavramsal
Gruplandırma

 Öğren�lmes� �stenen b�r
konu, b�r kavram; b�rey�n
öncek� b�lg� b�r�k�mler�yle

ve/veya geçm�ş
yaşantılarıyla ne kadar

�l�şk�l� �se öğrenme o
kadar kolay olmaktadır. 

 B�rb�r�ne yakın veya
benzer kavramları

öğrenmek kolaydır.
Ayrıca b�rb�r�ne yakın

veya benzer olan
kavramları gruplar

hâl�ne get�rmek
öğren�leb�l�rl�ğ� de

artıran b�r durumdur.

Algısal Ayırt
Ed�leb�l�rl�k

Genell�kle etrafındak�
malzemeden kolay
ayırt ed�leb�lenler

çabuk öğren�l�r.
Örneğ�n herkes�n s�yah
takım elb�se g�yd�ğ� b�r

davette b�r k�ş�n�n
beyaz takım elb�se

g�ymes� g�b�.




