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Program Değerlendirme Süreci
ORNSTEİN
-HUNKİNS

* Çoğu araştırmacı tarafından kabul gören bir dizi adımdır.
* Değerlendirici bir eylem planı yapmalıdır.

Program Değerlendirme Sürecindeki Adımlar
1

Değerlendirilecek programdaki olguya odaklanma

2

Bilginin toplanması

3

Bilginin organize edilmesi

4

Bilginin analiz edilmesi

5

Bilginin raporlaştırılması

6

Bilginin sürekli olarak gözden geçirilmesi

YAĞBASAN, GÜLÇİÇEK
1

Genelleme

2

Ayrım
Tümevarım
Tanımlama
Tümdengelim

3
4
5

* Nesne, olay veya olguların özelliklerinden yola
çıkarak bir genel ilkeye ulaşma sürecidir.
Benzemeyen özelliklerin vurgulanması
Genele ulaşma, çıkarım yapma sürecidir.
Kavramların özelliklerini açıklamadır
Örneklerle genel hâlin açıklanma sürecidir.

Kavram Öğrenmede Öğrenme Kuram ve Yaklaşımları
Bilişsel Yaklaşım
1 JEAN PİAGET
Öğrenmeyi şemalar ile ifade eder
Yapılandırmacı Yaklaşım
2 BRUNER
Öğrenme bilgi yığını değil, örüntüdür.

Program Değerlendirme Türleri (Değerlendirme Biçimine Göre)
1) Formal değerlendirme
Sistematik bir süreci içerir.
* Yapılandırılmış bir değ. türüdür.
* Uzmanlık gerektirir.

* Sistematik değildir!
(Değersiz, geçersiz diyemeyiz! )

2) Toplam değerlendirme

İlk aşamada durumu gözden geçirme
Programın niteliğinin artırılmak

Prog. uygulama sonra yapılır.
“Eğitim prog. başarılı oldu mu?”

Toplam değerlendirmenin 4 (dört) düzeyi
1. Tepkiler açısından
3. Transfer etme açısından

DAVİD AUSUBEL

2) İnformal değerlendirme

Program Değerlendirme Türleri (Değerlendirme amacına göre)
1) Biçimlendirici değerl.
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2. Öğrenme açısından
4. Sonuçlar açısından

Program Değerlendirme Yaklaşımı

Tümdengelim
* Yapılandırmacı yaklaşımın tersidir
* Anlamlı sunuş yoluyla öğrenme temelli

Kavram Yanılgılarının Basit Hatalardan Farkı?
1. Uzunca bir sürede bireyin zihninde oluşur
2. Çoğu kez bu bilgilerin değiştirilmesi zordur
3. Kavram yan. değişimine öğrenciler direnç gösterir
K.Y. : Önceki bilgilerin bilimsel doğru bilgi ile ters düşmesidir

Kavram Yanılgılarının Çeşitli Nedenleri Nedir?
1. Eğitim sürecinde yanılgıların yeterince ele alınmaması
2. Öğretim materyallerinin kavram yerine genellenmesi
3. Öğretim materyali ders kitaplarındaki eksik ifadeler
4. Yazılı ve görsel medya
5. Günlük hayatta kullanılan dil

( FİTZPATRİCK ve ARKADAŞLARI )
Hedefe Dayalı

* Programın hedeflerinin belirlenmesi
* Hedefler doğrultusunda çıktı değerlendirme

Yönetime Dayalı

* Yöneticilere …. bilgi sunmaya odaklıdır.
( +) Tasarı aşamasındayken tartışma fırsatı
( - ) Kritik durumların gözden kaçırılması
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Uzman Odaklı

* En eski ve en çok kullanılan yöntemlerdendir.
* Prog. niteliğine ve uzman kararı odaklıdır
(+)Birçok alanda uygulanma / Verimlilik

4

Tüketici / Yararlanıcı

* Ürün ve hizmetlerden yararlananlar
değerlendirme pozisyonundadır.

5

Katılımcı Odaklı

* Paydaşlar değerlendir. yardım etmek üzere
sürece katılır.

1
2

Kavramlar ve Kavram Öğretimi
Türk Dil Kurumuna göre kavram:
“Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve
bir ortak ad altında toplayan genel tasarım.”

Var Olan Kavram Hangi Şartlarda Değişir?
1. Mevcut kavramda hoşnutsuzluk olmalıdır
2. Yeni kavram anlaşılır olmalı
3. Yeni kavram mantıklı olmalı
4. Yeni kavram işe yarar olmalı
Kavram Öğretiminde ve Yanılgıları Tespitinde
Görsel Tasarım Araçları
1. Kavram haritaları
4. Kavram karikatürleri
* JOSEPH D. NOVAK kaynaklıdır.
* AUSUBEL’in anlamlı öğrenme
kuramına dayalıdır
* Kavram ilişkileri gösteren
grafiksel bir görsel araçtır.

2. Zihin haritaları
* TONY BUZAN geliştirdi.

SENEMOĞLU

( İsimlendirilir)

5. Metaforlar ve analojiler

Not alma tekniği olarak ortaya çıktı.

3. V-DİYAGRAMLARI
D.BOB GOWİN ve arkad. geliştirdi.
*Lab. araştırmalarının etkili olması

Kavramların Özellikleri

* Günlük hayattan bilimsel bir olay
*. İnsan veya hayvan karikatürü

6. İki / üç aşamalı testler

Akran Öğretimi Yön. (Nelere Olumlu Etkisi Vardır? )

Öğrenilebilirlik

Doğuştan değil sonradan öğrenilir ( Deney )

1. Kavramsal öğrenme

2

Kullanılabilirlik

Farklı kullanım alanları ( İsteğe bağlı)

3

Açıklık

Anlaşılabilirlik - Ortak fikir birliği

4

Genellik

Hiyerarşik organize etme (Genelden özel hâle geçme)

5

Güçlülük

Diğer kav. anlaşılmasına yardımcı oluyorsa güçlüdür

2. Problem çözümünü artırma
4. Öz güven
ERİC MAZUR
Akran Öğretimi Yaklaşımı çalışmaları var. (Harvard Üniversitesi)
Çıkış noktası
Öğrencilerin sayısal verilerle problemleri çözerken
İşin derinlemesine kavramsal anlamının anlaşılmadığına yöneliktir.

1

3. Öğrenme zorluklarını giderme

- 24 Akran Öğretiminde En Fazla Kullanılan Yönteminde
1

El kaldırma

En kolay ve kısa sürede öğrenci cevapları alınır

2

Flaş kartlar
Tarama formları
Clickers
Çevrim içi yanıt
sistemleri

Farklı renk ve formlarda A, B, C gibi kartlar …

3
4
5

Büyük gruplarda tercih edilebilir

Geri Bildirimler Çeşitleri (Yön Açısından)

Web 2.0 araçları yardımıyla uygulanır

Formal Öğrenme

Non-Formal Öğrenme
Okul dışı kuramlarda
Motivasyon gen. içsel
Yapılandırılmış
Genellikle gönüllü
Rehber/öğretmen liderliğinde
Öğrenme gen. değerlendirilmez
Genellikle ardışık değil
Gen. önceden planlanlı

Geri Bildirimler Çeşitleri (İçerik Açısından)
a) Sınırlı geri bildirim

İnformal Öğrenme
Her yerde
Temelde içsel motivasyon
Yapılandırılmamış
Gönüllü
Gen. öğrenenin öncülüğü
Öğrenme değerlendirilmez
Ardışık değil
Kendiliğinden

Akran Öğretiminde Etkinlikler hazırlanırken
(İçerik-yöntem-ortam ilişkisine dikkat etmelidir….)
Ortam
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Yöntem

“Ne” sorusuna cevap verir. niteliktedir. (Etkinliğin konusu)
* “Nerede” sorusunun cevabıdır.
*İçeriğe yani kazanıma uygun sınıf dışı ortamdır.
* “Nasıl” sorusuna cevap verir.
* İçeriğe uygun bir ortamda etkinliğin nasıl gerçekleştirileceği

Okul Dışı Öğrenme Ortamları
ETKİNLİK ÖNCESİ
HAZIRLIKLAR

ETKİNLİĞİN
UYGULANMASI

Organizasyon
Akademik ön hazırlıklar

Sahada
uygulama aşaması

ETKİNLİK SONRASI
DEĞERLENDİRME

Değerlendirme

Okul Dışı Öğrenme Faaliyetleri Sonrası
Ölçme-Değerlendirme Araçları
Kavram haritaları
Zihin haritaları
Etkinlik sonrası değerlen.

Metin çözümlemesi
Bulmacalar
Gazete/poster/broşür

Müzeler, bilim merkezleri
Hastane, sanat merkezleri

Eğitimde Etkili Geri Bildirim
Türkiye’de
Eğitim Ortamlarındaki Çeşitliliğin Temel Kaynakları ?
Gelir dağılımındaki
eşitsizlikler

Öğrenme güçlüğü yaşayan
bireyler

Özel gereksinimli
bireyler

En Geniş Tabanlı Öğrenmeler Hangileridir?

(Matematiksel işlemlerde hatan var, toplama
işlemini gözden geçirmelisin)

Geri Bildirimler Çeşitleri (Zamanlama Açısından)
a) Anlık geri bildirim

b) Gecikmiş geri bildirimler

Uzaktan eğitim ortamlarındadır

(Ödevlere, projelerine, çalışma kâğıtları …)

dönüt ve düzeltmeler

Geri Bildirimler Diğer Hedefleri ?
Sadece bilişsel değil
Üstbilişsel becerileri ve duyuşsal özellikleri geliştirmeyi de hedefler.
Bilişsel G.B
Üstbilişsel G.B
Duyuşsal G.B

Yapılan bir çalışma içerisinde eksik olan yerleri belirleme
Stratejilerle öğrenme etkililiğinin artmasına yönlendirme
İlgi, tutum ve motivasyona yönelik ifadeler kullanılması

Etkili Geri Bildirim Sürecinde Web 2.0 Araçları
1

Kahoot

2

Formative

3

Socrative

4

Edmodo

5

Google drive

* Anlık geri bildirim verilebilmektedir.
* Sınırlı geri bildirimler (doğru, yanlış vb.).
* Anlık geri bildirim verilebilir
* Ayrıntılı geri bildirimler düzenlenebilir.
* Çoktan seçmeli, doğru-yanlış ve kısa cevaplı
* Anında onaylayıcı ya da detaylı geri bildirimler
* Sanal sınıf - Öğretmen ve akran geri bildirimine
- Tartışma forumları açılabilir
* Ortak dokümanlar oluşturulabilir.
* Öğretmenler ortak çalışma yürütebilir.

Öğrenme ile İlgili Bazı Kavramlar
- Doğuştan gelir ve Bilinçsizdir.
- Uyarıcıya karşı belli ve basit (hızlı) davranış gösterme
- Hayati öneme sahiptir. (Ateşten elimizi çekmemiz)
- İçgüdüye göre daha basit yapılıdır.
- Ertelenebilir ancak engellenemez! ( İçgüdü ise ertelenemez!)
- Doğuştan gelir ve Bilinçsizdir.
- İçinden geldiği gibi davrandığında ortaya çıkar.
- Karmaşık yapılıdır. ( Refleks daha basittir)

1

Refleks

2

İçgüdü

3

Yaşantı

4

Davranış

5

Öğretme

* İnsanlarda içgüdü yoktur! ( “içgüdüsel davranışlar” )
Öğrenme, yaşantılar yoluyla ortaya çıkmalıdır.
* Davranışçı kuramlara göre:
- Organizmanın gözlenebilen her türlü etkinliğidir.
* Bilişsel kuramcılara göre:
- Gözlenebilen ya da gözlenemeyen etkinliklerinin tümü …
* Bireyin öğrenmesine yardım/destek/rehberlik yapma işi.

Öğretim

* Bireyin öğrenmesine yardım/destek/rehberlik yapma işi.

(Öğretim programındaki kazanıma uygun her ortam)
Açık alanlar ( Park, okul bahçesi …)

Öğrenme üzerinde olumlu etki

(doğru, yanlış, eksik vb.)

Fotoğraf sergisi
Kompozisyon/mektup

Nereler okul dışı ortam sayılır?
Kurumsal yapılar

b) Ayrıntılı geri bildirim

Öğrenmeye etkisi sınırlıdır

Okul dışı öğrenme:
İnformal ortamlarda formal öğrenme faaliyetlerinin yürütülmesidir.
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(Cevabın yanlış, ödevin yetersiz…)vb)

(Problemi çözme yaklaşımın doğru … vb)

Teknolojik bir uygulamadır. (uygulama aparatı)

Genellikle okulda
Motivasyon daha dışsal
Yapılandırılmış
Zorunlu
Öğretmen liderliğinde
Öğrenme değerlendirilir
Ardışık
Gen. önceden planlı

İçerik

Olumsuz ifadeler

Olumlu ifadeler

OKUL DIŞI ÖĞRENME TÜRLERİ
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b) Negatif geri bildirim

a) Pozitif geri bildirim

Yaparak ve yaşayarak ulaşılan öğrenmelerdir.
Öz Güven Nedir?
Okul ekosistemindeki tüm paydaşların
o bireye dair izlenimlerinin toplamıdır.

Öğrenme ile İlgili Bazı Kavramlar
( Davranışları Genel Olarak Üç Grupta Toplanır )
Doğuştan Gelen

Geçici

İçgüdüsel – refleksif
Öğrenmeyle değişmez!
(Kalp kasımızın çalışm.)

Alkol, ilaç gibi
etkenlerle oluşur
Geçicidir

Sonradan Kazanılan

Doğuştan getirilmez!
Öğrenmeyle kaz.lır.
( Ağlama ile ist. Alma )

Etkili Geri Bildirim - Öğrenme Sürecinde
1

BLOOM

“Tam öğrenme modeli”

2

SENEMOĞLU

3

GÖKER

4

SCHUNK

“Akademik öz güven akademik başarıyı etkiler”
Geri Bildirimler hangi açılardan Farklılaşır?
a) yapıcı / düzeltici / negatif b) güçlendirici / pozitif
G.B. katılımın niteliğine ilişkin unsurları da içermelidir.

Öğrenme Ürünü Olan Davranış Türleri
İstendik Davranışlar
İstendik Olmayan D.
1. Planlı eğitim ile kazanılır.
2. Gelişigüzel kültürleme ürünü dav.

--------------------------------
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1. Öğrenme hedefe yöneliktir.
2. Öğrenme ön bilgi ile yeni bilgi arasında bağ kurmaktır.
3. Öğrenme bilginin örgütlenmesidir.
4. Öğrenme doğrusal olmayan fazlar hâlinde gerçekleşir.
5. Öğrenme gelişimden etkilenir.
6. Öğrenme stratejiktir.

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler ( olumlu-olumsuz )
a) Olumlu faktörler
(öğrenmeyi kolaylaştıran)

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
a) Doğrudan etkileyen Faktörler
( Öğrenenden Kaynaklı )
Tüm üyelerinin Otomatik gösterir.
(Papağanın konuşması)
* Öğrenmeyle kazanılan davranışların ön koşulu
* Yaş ve zekâ ile ilişkilidir.
* Uyarıcılara kapalı olması
- Uyarılmışlık düzeyinin düşük (uyku hâli)
* Çok fazla uyarıcı alması
- Uyarılmışlık düzeyinin yüksek (panik hâli)
=> Her iki durum da öğrenmeyi zorlaştırır.
* Yeni bir bilginin öğrenilmesi
- Ön (eski) yaşantılara bağlıdır.
* İstekleri, arzuları, gereksinimleri, dürtüleri ve
İlgileri kapsar …
Bilincin belli bir noktada toplanmasıdır.

B. Olgunlaşma
C. Genel Uyarılmışlık
Hâli ve Kaygı
D. Eski Yaşantıların
Aktarılması
E. Güdü (Motivasyon)
F. Dikkat

Öğrenmede Aktarım (Transferans)
1. Olumlu Aktarma
2. Olumsuz Aktarma

Aktarmanın yeni öğrenmeye katkısı vardır
Bisiklet kullanan motosikleti kolay öğrenir.
Aktarmanın yeni öğrenmeye Engelleyicidir
İki parmak daktilo kullanan, 10 parmakta zorlanır.

Olumsuz transferle ilişkili olan “Ket Vurma”
a) İleriye ket vurma
b) Geriye ket vurma

a) İçsel kaynaklı
Harekete geçiren durumlar
* Fizyolojik ( açlık, susuzluk)
* Sosyal( merak, ilgi … )

Eskinin daha yeni öğrenileni hatırlamayı engellemesi
(Kart şifresini eski kart şifresiyle karıştırması )
Yeninin eskiyi hatırlamayı engellemesi…
Almanca’dan sonra İngilizce öğrenmeyle Alm.
Kelimeleri unutması

b) Dışsal kaynaklı
Öğrenme esnasında dışsal etkiler

Ödül, cezadan kurtulma, sosyal onay
=> Kişi öğretmeninin gözüne girmek için çalışırsa→ Dışsal kaynaklı güdülenir.
=> Merak ettiği şeyleri çalışıyor ve keyif alıyorsa→ İçsel kaynaklı güdülenir.

Güdü Çeşitleri ( Bireyi Harekete Geçiren Güdüler)

b) Olumsuz faktörler
(kolaylaştıran - zorlaştıran)

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler (doğrudan - dolaylı)
a) Doğrudan etkileyen
b) Dolaylı etkileyen
1. Öğrenenden kaynaklı
1) Öğreten (öğretmen)
2. Öğrenme malzem. kaynaklı
2) öğrenme ortamı
3. Öğrenme yönt. kaynaklı

A. Türe Özgü Hazır Oluş

Güdülerin Kaynakları Nelerdir?

1) Birincil güdüler
Daha çok fizyolojiktir.
( Açlık, susuzluk, uyku,…)

2) İkincil güdüler
Öğrenme yaşantıları sonucunda
oluşur.
( Başarma, güç, ait olma, egemenlik )

=> Para ile karın doyurma → Fizyolojik ( Birincil güdü)
=> Para güçlenip yakın ilişkiler kurma → ( İkincil güdü)

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler (Öğrenilecek Malzeme )
A) Algısal Ayırt Edilebilirlik
B) Anlamsal Çağrışım
C) Kavramsal Gruplandırma

Etrafındaki malzemeden
kolay ayırt edilebilenler → Çabuk öğrenilir.
Öğrenilmek istenenler
önceki bilgi birikimleriyle ne kadar ilişkiliyse
=> Öğrenme o kadar kolaylaşır.
Birbirine yakın veya benzer kavramları
öğrenmek kolaydır.

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler (Öğrenme Yöntemleri )

C) Öğrencinin Aktif Katılımı

Bireysel farklılık gösterir
“Aralıklı çalışma” - “Toplu çalışma”
( tekrarlı-sistematik) (sıkışık – yoğun )
(+)
(-)
* Öğrenme malzemelerinin (konu, kitap…)
- Kendine özgü bir yapısı vardır.
Öğren. öğrenme malzm. karşısındaki duruşu

D) Geri Bildirim

Öğrenme sonucunun hemen bilinmesidir.

A) Öğrenmeye Ayrılan Zaman
B) Öğrenilen Konunun Yapısı

Öğrencinin Aktif Katılım Aşaması
1. Not tutma (Dinleme)

6. Grafik veya şema çizme (yazma)

2. Önemli yerl. altını çizme (okuma)

7. Örnekleri yazma (yazma)

3. Gözden geçirme (okuma)

8. Yüksek sesle tekrar yapma (anlatma)

4. Ana hatları çıkarma (okuma)
5. Ana fikri çıkarma (yazma)

9. Başkasına anlatma (anlatma)
……………………………………………

ÖĞRETİM STRATEJİLERİ
Öğrenmede Aktarım (Transferans)
SOLOMON - PERKİNS
a) Alt düzey Transfer
Spontane (kendiliğinden) veya
otomatik gelişmiş ve
iyice yerleşmiş becerilerdir.

Sunuş Yoluyla Öğretim – Anlamlı Öğrenme

b) Üst düzey transferans
Soyut ve zihinseldir.
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AUSUBEL

Öğrenmede Aktarım (Transferans)
Güdü (Motivasyon)

Buluş Yoluyla Öğretim – Örnek Kural

( İstekleri, arzuları, gereksinimleri, dürtüleri ve ilgileri kapsar.)

* En önemli özelliği öğrenme güdüsünü artırmasıdır.

Dürtü: Açlık, susuzluk, uyku, cinsellik gibi fizyolojik kökenli güdülerdir.
Gereksinim (ihtiyaç): Başarı, sevgi, statü gibi daha karmaşık olan güdülerdir.

Güdülemede 4 (Dört) Önemli Kavram
1. İhtiyaçlar
2. Değerler
3. Amaçlar veya niyetler
4. Duygular

(Fizyolojik- psikolojik sağlık için gerekli olanlar)
* Kendisi için faydalı görüp
elde etmeye ve/veya sürdürmeye çalışır
* Güdü, amaca veya değere ulaşma isteğidir.
* Bütünleştiriricidir
Fizyolojik- psikolojik sağlık için gerekli olanlar…

* Öğretmen merkezli bir stratejidir.
* Öğretmen – öğrenci etkileşimi yoğundur.
* Öğrenci aktivitesi düşüktür.
- Kısa sürede çok bilgi aktarılır ( + )
- Kalabalık sınıflar için idealdir ( + )
- Sadece bilgi düzeyindeki hedeflerin öğretilir ( - )
- Üst düzey hedeflerde kullanılmaz. ( - )
- Öğrenci aktivitesi düşüktür. ( - )
- Sıkıcı olabilir. ( - )
- Öğrencilerden dönüt almak zordur. ( - )
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BRUNER

* Bilgiye kendisi ulaşmalı ve bilgiyi keşfetmelidir.
* Öğretim sürecinin merkezinde öğrenci vardır
* Tümevarım yöntemi kullanılır.
* Güdüleyici bir yaklaşımdır.
- Yaşayarak öğrenme → Kalıcı öğrenme ( + )
- Üst düzey düşünme becerilerini geliştirir. ( + )
- Zaman alır ve maliyeti yüksektir. ( - )
- Ön bilgiler yoksa amacına ulaşmaz. ( - )
- Karmaşık bazı konularda sonuca ulaşmayabilir. ( - )
- Olgu öğretiminde etkili değildir. ( - )

- 26 Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisi

3

J.
DEWEY

* Öğrenci merkezli bir stratejidir.
* Öğrenci etkinlikl. dayalı bir problem çözme sürecidir.
* Tümevarım ve tümdengelim yöntemleri kullanılır.
* Buluş yoluyla öğretim stratejisine benzer.
* Öğretmen bir yol gösterici, yönlendirici bir rehberdir.
- Üst düzey düşünme becerisini kazandırır. ( + )
- İletişim, sorumluk alma becerisi kazandırır. ( + )
- Maliyeti yüksek ( - )
- Zaman alır ( - )
- Kalabalık sınıflarda uygulanması zor ( - )
- Yetersiz öğrencilerde uygulanması zor ( - )
- Her yaşa uygun değildir ( - )

Tam Öğrenme Stratejisi (Yaklaşımı)

4

BLOOM

* Bilgi ünitelere ayrılmıştır.
* Hazırbulunuşluk düzeyine göre öğretim
* İhtiyacı olan ek öğretim zamanı / imkanı vermeli
* Bloom → eğitimdeki normal dağılım eğrisini reddeder
- Sola çarpık bir grafik oluşmasını kabul eder.
- %90’‘ın dışında kalanlar da tam öğrenmelidir.
- Öğretmene büyük görev düşmektedir .
* Tüm öğrencilerin başarılı olacağını savunur.
“Öğrenemeyen öğrenci yoktur, öğretemeyen öğretmen
vardır.”

Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı
1

PİAGET

Bilişsel yapılandırmacılık

2

VYGOTSKY

Sosyal yapılandırmacılık

3

VON
GLASERSFELD

Öğrenme, zihinsel yapıda meydana gelir
Öğrenme, çocuğun çevre ile etkileşimiyle oluşur.

Radikal Yapılandırmacılık
Bilgi sadece birey tarafından oluşturulabilir.

Eğitimde Güncel Yaklaşımlar
Proje Tabanlı ( Dayalı ) Öğretim Yaklaşımı
( JOHN DEWEY, KİLPATRİCK VE BRUNER)
Proje tabanlı öğretim yöntemi
* Bilimsel düşünmenin adımlarını öğretmek,
* Öğrencilerin ilgilendikleri bir konuda
- Araştırma yapmalarını, sonuçlarını bir raporla düzenlemelerini
- Sınıfta ya da yarışmada sunmalarını amaçlar.
Sınırlılıkları:
- Zaman sorunu
- Sınırın iyi çizilmesi gerekir. (Yoksa hedeften sapma meydana gelir.
- Her zaman orijinal ürün ortaya çıkmayabilir.
NOT: Sonucunda Mutlaka bir iş, ürün, performans (proje) ortaya konmalıdır.

Tamamlayıcı Öğretim Etkinlikleri
* Öğretmen veya özel öğretici tarafından gerçekleştirilir.
- Bire bir (özel ders) veya küçük gruplarla öğretim (okulda, evde ek -ödev)
- Tekrar öğretim (farklı yöntem ve tekniklerle)
- Kaynak ve yardımcı kitaplarla / Eğitsel oyunlarla / Bilgisayarlı öğretim

Tam Öğrenmenin 3 Temel Değişkeni

Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı
* JOHN DEWEY ( Probleme dayalı öğrenme yaklaşımı )
- İlerlemecilik Eğitim Felsefesi Akımı ve
- Araştırma-inceleme
* Probleme dayalı öğrenmenin temeli
- J. Dewey’in “Yaparak-yaşayarak öğrenme ilkesi”nden alınmıştır.
Problem Çözme Yönteminde Kullanılan İşlem Basamakları
1.Problemi hissetme
2. Problemi tanımlama
3. Prob.ilgili bilgilerin toplanması
4. Problemle ilgili hipotezler kurma

Tam öğrenmede
Giriş (Öğrenci Niteliği) kısmı → Bağımsız değişken
Gelişme (Öğretim Hizmetinin Niteliği) kısmı → Bağımsız değişken
Sonuç (Öğrenme Ürünleri) kısmı → Bağımlı değişkendir.

Tam Öğrenme
1. Öğrenci Niteliği: Öğrencinin sürecin başında taşıması gereken özelliklerdir.
a) Bilişsel Giriş Davranışları:
- Daha önce öğrenilmesi gereken; Bilgi, beceri ve yetenekler
b) Duyuşsal Giriş Davranışları:
- Öğrenme ünitesine karşı; ilgisi - tutumu -akademik öz güveni (benlik)
2. Öğretim Hizmetinin Niteliği:
Öğretim hizmetinin niteliğini 4 (dört) öge belirler:
1. İpuçları
3. Pekiştirme
2. Öğrenci katılımı
4. Dönüt-Düzeltme (Geri Bildirim)

Eğitimde Güncel Yaklaşımlar
Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı
(PİAGET, VYGOTSKY, DEWEY, GESTALT, BRUNER)
Yapılandırmacılıkta öğrenme: Deneyime bağlı anlam oluşturma sürecidir.
* Bu süreçte öğrenci aktiftir.
* Anlam oluşturan öğretmen değil, öğrencidir.
* Nesnel bilgiyi reddeder.
* Değerlendirme, öğretim sonucuna dönük değildir!
* Değerlendirme, öğretim sürecine dönüktür (portfolyo)
* Yapılandırmacılık →Buluş yoluyla öğrenmenin geliştirilmiş hâlidir.

* Yapılandırmacılık ile Buluş yoluyla öğrenmenin Farkı
* Buluş yolunda
- Öğrenci öğretmen yönlendirmesiyle düşünerek ilke ve genellemelere ulaşır.
* Yapılandırmacılıkta
- Rehberlik sonrası Birincil bilgi kaynaklarıyla anlam üretir.

5. Veri toplama (problem çözümü için)
6. Hipotezleri test etme (Doğru-yanlış)
7. Problemin çözümü
8. Sonucu raporlaştırma

Problem Çözme Yöntemindeki
Problem Durumlarında (Öğrenme Senaryolarında)
Bulunması Gereken Özellikler

En önemli özellik => Gerçek yaşamla ilgili olmalı.
Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının
Öğrencilere Kazandırdıkları Özellikler
Problem çözmeyi öğrenmek => Öğrenmeyi öğrenmektir.
Beyin Temelli Öğrenme (Nörofizyolojik Kuram)
(HEBB, CAİNE CAİNE)

* Öğrenciler öğrenme sürecine etkin katılım sağlamalıdır.
- Öğretmen ise rehber rolündedir.
* Yapısalcı yaklaşım gibi yaparak-yaşayarak öğrenmeyi savunur.
- Öğrenme 5 duyu organına hitap etmelidir (temeli budur.)
Caine and Caine’ne göre
* Beynin her iki lobunun da kullanımı kapasitesiteyi, kat kat artırır.

Beyin Temelli Öğrenmenin İlkeleri
1- Beyin paralel bir işlemcidir. (Aynı anda birçok işlemi yapabilir.)
2- Öğrenme fizyolojik bir olaydır.
3- Beyin, parçaları ve bütünleri aynı anda algılar.
4- Öğrenme bilinçli ve bilinçsiz süreçleri içerir.
5- En az iki farklı türde belleğimiz vardır: ( 1. Uzamsal 2. Ezberleyerek)
6- Her beyin kendine özgü düzenlenmiştir. (Öğrenme yolu farklıdır.)
7- Anlamı araştırma doğuştandır. ( Merak ve keşfetme doğuştan gelir)
8- Anlamı araştırma, örüntüleme yoluyla olur. ( Beyin düzenli öğrenir.)
9- Örüntü oluşturmada duygular önemlidir.
10- Öğrenme teşvikle artar, korkuyla azalır.
11- Öğrenme hem odaklanmış dikkati hem de çevresel algılamayı içerir.

- 27 Harmanlanmış Öğrenme
(Birden fazla paylaşım yolu kullanan bir öğretim programıdır)

Öğretim İlkeleri

HORTON

1. Hedefe (Amaca) Uygunluk İlkesi:
- Bütün uygulamalar hedeflere ve kazanımlara uygun olmalıdır.

* Harmanlanmış öğrenme
- Web destekli öğrenme ile sınıftaki öğrenmenin birleştirilmesidir
- Yeni bir yaklaşımdır. ( Teknoloji etkisi )

2. Öğrenciye Görelik İlkesi:
- Geleneksel yöntemlere tamamen zıttır.

SİNGH ve REED

Harmanlanmış öğrenme
* Doğru becerilerin, doğru kişiye, doğru zamanda kazandırılması için
Doğru kişisel öğrenmeyle doğru öğrenme teknolojilerinin
eşleştirilmesiyle ve öğrenme amaçlarının uygulanmasıyla
=> En yüksek başarıyı sağlamaya odaklanır.

Harmanlanmış Öğrenme Bileşenleri
SİNGH ve REED’e göre öğrenme yaklaşımları
* Eş zamanlı (synchronous) fiziksel biçim
* Öğretmen liderliğinde sınıflar ve öğretmen
* Katılımlı laboratuvar çalışmaları ve çalıştaylar / Alan gezileri

Eş Zamanlı (Synchronous)
Çevrim İçi Biçimler (Canlı e-öğrenme)
* e-görüşmeler / toplantılar
* Koçluk (coaching)
* Web seminerleri ve radyo / TV yayını

* Sanal sınıflar
* Mesajla anında görüşme

Eş Zamanlı (Synchronous)
Çevrim İçi Biçimler (Canlı e-öğrenme)
Kişisel Hızda Farklı Zamanlı (Asynhronous) Biçimler:
* Doküman ve web sayfaları
* Web/bilgisayar destekli eğitim modülleri
* Değerlendirme/test ve anketler
* Benzetişimler
* Mesleki yardım ve elektronik performans destek sistemleri
* Canlı olay kaydı
* Çevrim içi öğrenme toplulukları ve tartışma forumları

Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımı
* Yaşam boyu öğrenme, örgün eğitim ve yaygın eğitimin birleştirilmesidir.
* Öğrenme yalnızca okulda gerçekleşmez!
- Tüm yaşam süresince (ev, müze, kütüphane, etkinliklerde vb.) devam eder.

3. Öğrenci Düzeyine Uygunluk İlkesi:
- Öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyi dikkate alınmalıdır.
4. Hayatilik İlkesi (Yaşama Yakınlık, İşevurukluk):
- Eğitim-öğretimin en önemli amacı bireyi hayata hazırlamasıdır.
- Okul, hayatın bir parçası olmalıdır. (Hayatı sınıfa taşımalıyız.)
5. Transfer İlkesi:
- Derste öğrendiğini günlük hayata aktarabilmelidir.
* Yaşamdakini sınıfa aktarıyorsak => Hayatilik
* Sınıftakini yaşama aktarıyorsak => Transfer
6. Yaparak Yaşayarak Öğrenme (Uygulanabilirlik, Aktivite):
- Öğretimde öğrencinin aktif olmasıdır.
7. Ekonomiklik İlkesi:
* Öğretim hedeflerinde süre ve emeğin minimize edilmesidir.
8. Aktüalite (Güncellik) İlkesi:
* Çocuğun hayata ilgisini artırmak için
- Dersle aktüel (güncel) olay ve sorunlar arasında ilişki kurulmalıdır.
9. Açıklık (Ayanilik) İlkesi:
* Açıklık iki anlamda kullanılmaktadır.
1. Öğretmenin kullandığı dilin açık ve anlaşılır olmasıdır.
2. Öğrenmede birden çok duyu organına hitap edebilmektir.
10. Somuttan Soyuta İlkesi:
* Bireyin zihinsel gelişimi somuttan soyuta doğrudur.
* Somut kavramlar soyut kavramlara göre daha anlaşırdır.
- Önce somut daha sonra soyut kavramlar öğretilmelidir.
( Özellikle ilköğretim birinci kademede uygulanır. )
11. Bilinenden Bilinmeyene İlkesi:
* Yeni bilginin / becerinin önceki bilgiden hareket ederek öğretilmeli

Temel ilkesi : Bilinçli ve amaçlı) yaşam boyunca öğrenmeye devam etmektir.
Temel amacı : Bireyin öğrenmeyi öğrenmesini sağlamaktır.

Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımında Yanlış Anlayışlar
Yaşam Boyu Öğrenme
* Sadece yetişkinleri kapsamaz.
* Sadece meslek ve beceri kazandırmaz. (Bireysel, sosyal vb. beceri)
* Tesadüfi oluşmaz. ( Birey isteyerek, bilinçli, amaçlı öğrenir)

İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımı
J. DEWEY
* Geleneksel sınıflardaki öğrencilerin yarışına ve rekabetine son vermek ister.
- Başarıya birlikte ulaşmayı hedefleyen bir yaklaşımdır.
- “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” anlayışı hâkimdir.
* Öğretmen rehberdir, yönlendiricidir.
* Kubaşık (işbirliğine dayalı öğrenme) öğrenmede paylaşılmış bir liderlik var.
Sınırlılıkları:
- Başarılı ve bireysel çalışmayı seven öğrencilerin başarısını düşürebilir.
- Değerlendirme aşaması zordur.
- Grup içerisinde bireyleri ayrı ayrı değerlendirmek güçtür.
- Çalışmalar bir kişi üzerinde kalabilir.

12. Yakından Uzağa İlkesi:
* Öğrenmeye yakın çevreden başlanır.(Örnekler yakın çevreden verilir.)
- Çünkü çocuk yakın çevreyle daha ilgilidir.
13. Basitten Karmaşığa İlkesi:
* Konular verilirken basitten zor ve karmaşık konulara geçilir.
14. Bütünlük İlkesi:
* Çocuk; bedensel-duygusal-ruhsal -sosyal bir bütün olarak ele alınmalı
* Dersler disiplinlerarası yaklaşım ve geniş alan yaklaşımıyla işlenmeli
15. Anlamlılık:
* Öğrenciler öğrenmeye güdülendiğinde öğrenmeler daha etkili olur.
16. Tümdengelim:
* Öğrenme konusu önce genel ve ortak özellikleri, sonra da özel ve
ayrıntı verilir.
17. Sosyallik İlkesi:
* Öğretimde insanların sosyalleşmesini ve topluma uyum sağlaması…

İş Birliğine Dayalı Öğrenmeyi
Başarılı Bir Şekilde Uygulamak İçin (6 Temel İlke)
1. Olumlu bağlılık (bağımlılık): “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için”
2. Yüz yüze etkileşim: Öğrencilerin birbirlerini desteklemeli
3. Kişisel sorumluluk (ve bireysel değerlendirilebilirlik ):
* Her üye kendine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmelidir.
4. Sosyal beceriler kullanılmalı
5. Grup çalışmalarına yön verilmeli
6. Eşit başarı ilkesi:Her öğrenci eşit fırsata, imkânlara sahip olmalıdır.
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