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Farklılaştırılmış Öğret�mde Öğretmen Roller�
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Öğrenc�ler okula Maslow'un �ht�yaçlar h�yerarş�s�nde ana
hatlarıyla bel�rled�ğ� hem b�l�şsel hem de duyuşsal
�ht�yaçlarla gel�rler. Öğretmenler bu �ht�yaçlara farklı yollarla
cevap ver�rler. B�r öğretmen�n öğrenc�ler�n �ht�yaçlarına
yönel�k tepk�s�n� ve öğrenc� faydaları açısından kal�tes�n�
bel�rley�c� faktörlerden b�r�, öğretmen�n eylemler�n�
şek�llend�ren felsefed�r. İk�nc� faktör �se öğretmen�n bel�rl� b�r
eylem planını oluşturma ve tak�p etmeye yönel�k yetk�nl�k
düzey�d�r. Genell�kle bu �k� faktörü "�stek" ve "becer�" olarak
düşünülür. N�hayet�nde, öğret�m felsefes� her öğrenc�ye
öğretme �steğ�ne dayanır. Farklılaştırılmış b�r sınıfta
öğretmenler�n çeş�tl� şek�llerde ve zaman �ç�nde,
öğrenc�ler�ne hem b�reysel olarak hem de b�r bütün olarak
tutarlı b�r şek�lde �letmeler� beklenen bel�rl� mesajlar vardır. 



Öğretmen
Mesajları

Farklılaştırılmış
öğret�m

Kalıcılık mesajı

Fırsat mesajı

 Her zaman �lk denemen�zde her şey� doğru
yapamayab�l�rs�n�z. Ben de s�z�n �ç�n ve s�z�nle b�rl�kte
başarınızı gel�şt�recek yaklaşımlar bulmak �ç�n çalışacağım.
S�zden asla vazgeçmeyeceğ�m.

Gençs�n�z ve dünyada var olan olasılıkları yen�
öğren�yorsunuz. Kend�n�z� çeş�tl� ortamlarda, çeş�tl� rollerde
ve çeş�tl� �çer�klerle görmen�z �ç�n s�zlere fırsatlar sunmak
�st�yorum.

Fakrlılaştırılmış öğret�mde
öğretmen mesajlarını ı Kılınç
(2021:96-97) şöyle
özetlemekted�r:

Davet mesajı

Yatırım mesaj

Burada olmanızdan, s�z� daha �y� tanıyacak olmaktan çok
memnunum ve sınıfa öneml� deney�mler ve özell�kler get�rd�ğ�n�z�n
farkındayım. Burayı s�z�n �ç�n değerl� b�r öğrenme ortamı yapmak
�ç�n el�mden gelen� yapmak �st�yorum.

Bu sınıfta ve dünyada öneml� olduğunuzdan, olab�ld�ğ�nce
hızlı ve çok büyümen�ze yardımcı olmak �ç�n çok çalışacağım.
Başarınız çabanızdan kaynaklanacağı �ç�n s�zden de çok
çalışmanızı �steyeceğ�m

Düşünme mesajı
S�z� d�nleyeceğ�m, s�zden öğreneceğ�m, s�z� sınıfımızda
çalışırken gözlemleyeceğ�m, �lerlemen�z� �nceleyeceğ�m 
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Program
Gel�şt�rme
Sürec�
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01 gerekl� olacak unsurları, b�ç�mler� bel�rler ve
tüm etk�nl�ğe ya da sürece
kuş bakışı b�r görünüm sağlar 

Programın Planlanması

 Değerlend�rme sürec�nde programın tüm
ögeler� ve bu ögeler arasındak� �l�şk�ler
değerlend�r�l�r, uygulama sürec� �ncelen�r .

Programın Değerlend�r�lmes�

Burada öneml� soru, deneme uygulamasının
nerede ve nasıl yapılacağına karar ver�lmes� ve
uygulamanın planlanmasıdır

Programın Uygulanması

02

03

04

çalışmanın neden yapıldığı, ulaşılmak �stenen
çıktıların neler olduğu sürec�n nasıl �şleyeceğ�
ve amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığının nasıl
anlaşılacağı soruları yanıtlanır

Program Tasarısının Hazırlanması

Değ�ş�m�n kaçınılmazlığı b�r  program,
uygulamada elde ed�len ver�lerle gel�şt�r�ld�kçe
etk�l�l�k kazanır. Bunun gerçekleşeb�lmes� �se
araştırma-gel�şt�rme çalışmaları �le
mümkündür.

Programa Sürekl�l�k Kazandırılması
05



Program
Değerlend�rme
Sürec�
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Planlama

Uygulama

Değerlend�rme
Değerlend�rme amacı, bağlamın

tanımlanması, ver� toplama
yöntemler�ne karar ver�lmes�,

ölçme araçlarının hazırlanması g�b�
kararlar alınır.

Planlama aşamasında alınan
kararlar �şe koşulur. Ver� toplama
araçları kullanılınır. Uygulamanın

son aşaması raporlaştırmadır

değerlend�rme sürec� anal�z ed�l�r.
Meta değerlend�rme olarak da

adlandırılan bu süreç,
değerlend�rmec�ler�n de öz

değerlend�rme yapmalarına olanak
sağlar

NOT: Bağlam; bir olay veya durumun sosyal, kültürel, coğrafi, ekonomik, siyasal, yasal, tarihsel, psikolojik ve
felsefi ilişkiler örüntüsü olarak tanımlanabilir.



Program Türler� 1
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Uygulamadak� program Test ed�len programResmî program
Ell�s CrawfordPosner

Programın uygulanması
sırasında asıl kararı
öğretmen�n verd�ğ�n� �fade
ed�lmekted�r.

Öğretmen, eğ�t�m kurumları ve /
veya devlet tarafından hazırlanan
sınavlarda ölçülen öğrenmeler�
kapsayan program türüdür

Ders planı hazırlama konusunda
öğretmene temel oluşturan
(Posner, 2004) bu program türünün
en temel özell�ğ�, bell� b�r
kapsamının ve düzen�n�n
olmasıdır. 



Program Türler� 2
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İhmal ed�len program Ekstra programÖrtük program
Tatar, Sönmez ve Alacapınar Sönmez ve AlacapınarDemeuse ve Strauven

Öğrenc�lere sunulmayan
seçenekler, öğrenc�ler�n
b�lemeyecekler� bakış açıları ve
z�h�nsel dağarcıklarında olmayan
kavramlar ve becer�ler olarak ele
alınab�l�r, üstünkörü geç�len ya
da atlanan programdır

Okulun dışında yapılması
planlanmış her türlü deney�m,
etk�nl�k bu programın �ç�nde yer
almaktadır. Bu tür etk�nl�klere spor
karşılaşmaları, halk oyunları,
s�nema, t�yatro, konferanslar,
serg�ler vb. örnek olarak ver�leb�l�r

Eğ�t�m s�stemler�, okulun yönet�m�
ve yapısı, okul kuralları, d�s�pl�n
anlayışı, okul �le çevre �l�şk�ler�,
öğretmen-yönet�c�-öğrenc�
arasındak� �l�şk�ler vb. tutum ve
davranışlar örtük programın
kapsamını oluşturmaktadır.



Program Türler� 3
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Öner�len program Karşıt programDesteklenen program
B�l�m �nsanları/ kuruluşları SönmezGlatthorn, Boschee ve Wh�tehead

B�l�m �nsanları ya da meslek
kuruluşlarınca hazırlanan program
türüdür. Türk Eğ�t�m Derneğ�
(TEDMEM, 2015) tarafından
hazırlanarak sunulan “Ulusal Eğ�t�m
Programı 2015-2022” öner�len
program türüne örnek teşk�l
etmekted�r.

Resmî programın hedefler�n�n tam
karşıtını savunan k�ş�ler�
yet�şt�rmek üzere oluşturulan b�r
programdır ve resmî programa
tamamen karşı b�r tutum ve eylem�
�çer�r 

Programın desteklenmes� �ç�n
sağlanan kaynakları (ders k�tabı,
ders saat�, sınıf sayısı, derse ayrılan
süre vb.) �çeren b�r program
türüdür 



Program Değerlend�rme Yaklaşımları 1
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HEDEFE DAYALI
DEĞERLENDİRME

Programın hedefler�n�n
bel�rlenmes� ve bu hedefler
doğrultusunda gerçekleşen
çıktıların değerlend�r�lmes�n�
temel almaktadır.

YÖNETİME DAYALI
DEĞERLENDİRME

UZMAN ODAKLI
DEĞERLENDİRME

Yönet�c�lere ya da program
l�derler�ne b�lg� sunmaya odaklanan
b�r n�tel�k taşır.  Elde ed�len b�lg�ler�n
özell�kle karar ver�c�ler, müdürler vb.
yönet�m basamağında yer alan
k�ş�lerce daha etk�l�
kullanılab�leceğ�n� savunur.

En esk� ve en çok kullanılan
yaklaşımlarından b�r�d�r.
Programın n�tel�ğ�ne o program
konusundak� uzman ya da
uzmanların karar vermes�ne
odaklıdır. 



Program Değerlend�rme Yaklaşımları 2
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TÜKETİCİ / YARARLANICI
ODAKLI DEĞERLENDİRME

eğ�t�m programları, çalıştaylar,
h�zmet �ç� eğ�t�mler, eğ�t�m
materyaller� g�b� ürün ve h�zmetler
hakkında b�lg� toplamakla
yükümlü b�rey ya da bağımsız
kuruluşlar tarafından gel�şt�r�len
ve desteklenen b�r yaklaşımdır.

KATILIMCI ODAKLI
DEĞERLENDİRME

Programla �lg�s� olanların
değerlend�rmeye yardım etmek üzere
sürece katılması söz konusudur.
Örneğ�n b�r programın
değerlend�r�lmes�nde öğrenc�ler�n,
öğretmenler�n, yönet�c�ler�n ve / veya
a�leler�n katılması programın farklı
açılarından ele alınmasına katkı sağlar.




