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ÖN SÖZ
Yıllardır! Eğitimciler öğrencilerin nasıl en iyi düzeyde öğrenecekleri ve
öğretmenlerin nasıl en etkili şekilde öğretecekleri konusunda yoğun araştırmalarına
devam etmektedirler. Sonuçta etkili öğrenme-öğretme sürecinin niteliğinin
arttırılması yönünde her geçen gün sayıları artarak devam eden öğrenme-öğretme
yaklaşımlarının hazırlandığını görebilmekteyiz. Öğrenme-öğretme sürecindeki
paradigma değişikliği, pek çok vurguyu da beraberinde getirmekle birlikte en
yoğun çalışmaların öğrenme-öğretme yaklaşımlarında olduğunu söyleyebiliriz.
Davranışçı öğrenme vurgusundan bilişsel öğrenme vurgusuna, bilişsel öğrenme
vurgusundan da beyin temelli öğrenme vurgusuna doğru bir geçişin meydana
gelmesi ve günümüzde ise teknolojiyle desteklenmiş bireysel farklılığı ön plana
çıkarmayı amaçlayan, öğrenme-öğretme sürecinde öğrenciyi merkezde tutmayı
hedefleyen öğrenme-öğretme yaklaşımları dikkat çekmektedir.
Bu kitap, son yıllarda pek çok araştırmalarda kullanılarak uygulanabilirliği
hakkında sürekli literatüre yeni veriler sunulan dikkat çekici güncel yaklaşımlar
dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu yaklaşımlar Etkinlik Örnekleriyle Güncel
Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları-I kitabı içerisinde toplam 14 bölüm olarak
sunulmuştur. Yaklaşımlar hem yurtiçinde hem de yurtdışında uzun, dikkatli ve
yorucu bir literatür taraması süreci sonucunda belirlenmiştir. Kitabın her bir
bölümü birbirinden bağımsız ve öğrenme-öğretme sürecinin farklı boyutlarını
vurgulaması açısından önemli olup, ilgili yaklaşımlar konusunda çalışmalar
yapan uzman akademisyenler tarafından hazırlanmışlardır. Ayrıca bölüm
yazarlarının ilgili bölümde yer alan yaklaşım konusunda çalışmalar yapmış
olmasına dikkat edilmiştir. Diğer taraftan her bir öğrenme-öğretme yaklaşımı
sonunda bölümü hazırlayan akademisyenin tercihi yönünde herhangi bir alanla
ilgili uygulama örnekleri verilerek yaklaşımın uygulanabilirliği ve anlaşılabilirliği
somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Böylece kuramsal olarak oldukça nitelikli bir
şekilde açıklanan yaklaşımların uygulanabilirlik boyutunda da okuyucuların
dikkati çekilmek istenmiştir.
Kitapta ad sırasına göre yer alan bölümler; Bağlam temelli öğrenme-öğretme
yaklaşımı, Bilişötesi stratejileriyle öğrenme-öğretme yaklaşımı, Bilişsel koçluk
temelli öğretme yaklaşımı, Çevrimiçi öğrenme-öğretme yaklaşımı, Derinhiyerarşik ve yüzeysel öğrenme-öğretme yaklaşımı, FeTeMM temelli öğrenmeöğretme yaklaşımı, İkili Yerleşik model temelli öğrenme-öğretme yaklaşımı,
Lego ile öğrenme-öğretme yaklaşımı, Origami ile öğrenme-öğretme yaklaşımı,
Otantik öğrenme-öğretme yaklaşımı, Öz-yönelimli öğrenme-öğretme yaklaşımı,
Senaryo temelli öğrenme- öğretme yaklaşımı, Sorgulama temelli öğrenmeöğretme yaklaşımı ve Yansıtıcı öğrenme-öğretme yaklaşımı şeklinde sıralanmıştır.
Dikkat edileceği gibi güncel öğrenme-öğretme yaklaşımlarında içeriğin, bireysel
farklılığın ve bilişsel vurgunun ön plana çıkartıldığı yaklaşımlar yanında, Çevrimiçi
öğrenme-öğretme yaklaşımı gibi teknoloji destekli uygulamaların ön plana

çıkartıldığı, Lego ile öğrenme-öğretme yaklaşımı ve Origami ile öğrenme-öğretme
yaklaşımı gibi materyalin ön plana çıkartıldığı yaklaşımlar dikkat çekmektedir.
Diğer taraftan özellikle fen ve matematik eğitiminde son yıllarda gündemde olan
ve fen derslerinin öğretim programlarında etkisini görebildiğimiz Sorgulama
temelli öğrenme-öğretme yaklaşımı dikkat çekerken, özellikle yurtdışında oldukça
gündemde olan FeTeMM temelli öğrenme-öğretme yaklaşımı da kitapta yer alan
önemli yaklaşımların başında gelmektedir.
Her bölümün hazırlanmasında birbirine benzer bir bölüm düzeninden
hareket edilmiştir. Bu kapsamda öncelikle bölüme ait tanıtım bilgileri sunulmuştur
ki bunlar; Dikkat kavramları, Amaçlar, Senaryo örneği ve Kavram haritasında
yolculuk şeklinde sıralanmıştır. Daha sonra Giriş bölümü kapsamında yazarın
yaklaşımla ilgili vermek istediği tüm kuramsal bilgilere yer verilmiştir. Bölümlerin
sonunda yine her bölümde benzer şekilde yer verilen başlıklara yer verilmiştir
ki bunlar; Amaçlara dayalı uzun özet, ilgili öğrenme-öğretme yaklaşımına göre
hazırlanmış etkinlik planı örneği, Kaynakça, Siz de hazırlayabilirsiniz! ve Yazar
bilgisine yer verilmiştir. Böylece değerli yazarların farklı zenginlikleri olan her
başlık altında okuyuculara çok yönlü bakış açısı kazandırabilmeleri hedeflenmiştir.
Diğer taraftan kitapta özellikle Siz de hazırlayabilirsiniz! bölümünün oldukça
dikkat çekici olacağını düşünmekteyim. Çünkü yaklaşımları okuyanların nasıl
araştırmalar yapabilecekleri konusunda yönlendirilebilmelerinin ve o yaklaşımla
ilgili yeni araştırmaların literatüre kazandırılabilmesinin oldukça önemli olduğunu
göz ardı etmememiz gerekmektedir.
Kitapta mümkün olduğunca görsellere yer verilmiştir. Bu görsellerin
eğlendirerek öğrenmeyi-düşünmeyi hedefleyen görseller olmaları yanında,
yazarlar tarafından ilgili yaklaşımların önemli boyutları grafik, şekil ve tablolarla
da sunmaları tercih edilmiştir. Bu uygulamanın okuyucuların görsel zekâlarının
gelişmesine katkı sağlayacağını ve öğrenmelerini kolaylaştıracağını kanaatindeyim.
Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları-I kitabı
lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencilere, öğretmenlere,
akademisyenlere ve konuyla ilgilenen tüm okuyuculara yol gösterici önemli bir
kaynak niteliğindedir. Her yeni baskıda yenilikleri ilgili bölümlere yansıtılarak siz
değerli okuyucuların kullanımına sunulması hedeflenen bu kitabın, Türkiye'de ilgili
alanda önemli bir boşluğu dolduracağını görüşündeyim. Çünkü bu yaklaşımların
pek çoğu ya bir tez çalışmasında kullanılmış ya da bir makalede kullanılmıştır ki çok
fazla bir okuyucu grubunun dikkatini çekememektedir. Dolayısıyla yaklaşımların
okuyucuların daha fazla dikkatini çekebilmesi yönünden toplu olarak bu kitapta
ulaşılabilir olmaları okuyucular için büyük kolaylık sağlayacaktır.
Yaşamım boyunca ve kitabın hazırlanmasının her aşamasında her zaman
bana destek sağlayan, gerekli zamanı ayırmamda büyük fedakârlık gösteren çok
değerli ailem anneme, babama ve bir tanecik kardeşim Ürolog Prof. Dr. Sinan
EKİCİ'ye en derin sevgilerimi ve minnettarlıklarımı belirtmek istiyorum.

Her zaman pozitif desteğini benden esirgemeyen meslektaşım Doç. Dr.
Hakan KURT'a, her fırsatta anlamlı desteklerini veren Araş. Gör. Zeynep ÇETİN
KÖROĞLU'na, Araş. Gör. Ahmet GÖKMEN'e ve Ankara Fen Fakültesi Biyoloji
Bölümündeki güzel öğrencilik yıllarından bu güne kadar eskimeyen dostum ve bir
tanecik arkadaşım sevgili Doç. Dr. Ayşe KAPLAN'a iyi ki varsınız ve iyi ki sizleri
tanıma fırsatı bulabilmişim diyerek teşekkürlerimi ve sevgilerimi belirtiyorum.
Diğer taraftan pek çoğuyla kitapta hazırladıkları öğrenme-öğretme yaklaşımı
vesilesiyle ilk defa tanışma fırsatı bulduğum bölüm yazarı tüm akademisyenlere
tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. Meslek hayatımız boyunca hepsiyle
oldukça nitelikli ürünler ortaya koyabilmek adına çok güzel paylaşımlarda
bulunabileceğimizi ve birbirimize destek olabileceğimizi hissedebiliyorum
ve
çalışmalarında başarılar diliyorum.
Ayrıca kitabın hazırlanmasının her aşamasında yardımcı olan Sayın Servet
SARIKAYA ve Ayşegül EROĞLU başta olmak üzere tüm Pegem Akademi
çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu kapsamda birlikte çalışmaktan
mutlu olduğum; sabırlı, programlı ve titiz çalışmasıyla kitapta gerekli olan
tüm düzenlemeleri yapan Ezgi ÖZ DİNCEL'e ve görüş-önerilerim yönünde
oldukça güzel-yaratıcı kapak tasarımı hazırlayan Yılmaz YÜCEL'e ayrıca
teşekkür etmek istiyorum.
Bir kitabın okuyucu açısından anlamlılığının kapağından başladığını
düşünmekteyim. Çünkü çoğu zaman yeni çıkan bir kitabı tanıtırken kıymetli
öğrencilerimizin “Evet kapağı güzelmiş, ben bu kitaptan çok güzel ders çalışırım
” şeklindeki sözleriyle karşılaşıyoruz. Bu kitabın kapağının da özel bir anlam
ifade etmesi açısından gökyüzü ve Sakura fotoğraflarının sentezi olan bir kapak
fotoğrafı oluşturulmuştur (Sakura; Japonca kökenli bir kelimedir. Türkçede kiraz
çiçeği anlamına gelmektedir. Felsefe olarak hayatı-ölümü, yeniden doğuşu, sevgiyi,
mucizeyi, değişimi, mükemmel güzelliği… vb vurgulamaktadır). Böylece kapak
fotoğrafı olarak felsefi boyutları oldukça yüklü olan iki kavrama ait fotoğrafl ar
bir araya getirilmiştir. Kitabı ilk defa eline alan okuyucuların kitabın kapağından
başlayarak her bir bölüme ve tüm kitaba güzel anlamlar yükleyebileceklerini umut
etmekteyim.
Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları-I kitabının
tüm okuyucuların önemli referans kaynaklarından biri olacağını ve bu yönde
yeni kaynakların hazırlanmasında örnek görevi üstleneceğini düşünüyorum.
Devam eden çalışmalarım neticesinde gelecek süreçte her yeni kitapta yepyeni
yaklaşımlarla ve daha nitelikli çalışmalarla sizlere ulaşabilmek dileğimle…
Editör
Doç. Dr. Gülay EKİCİ
Kasım 2014, Ankara
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Dikkat kavramları
Bağlam, Bağlam Temelli Öğrenme, Yaşam Temelli
Öğrenme, REACT

Amaçlar
Bu bölümü çalışmayı tamamladıktan sonra;
Bağlam kavramını tanımlayabilecek,
Bağlam temelli öğrenme yaklaşımını tanımlayabilecek,
Bağlam temelli öğrenmenin temel yapısını açıklayabilecek,
Bağlam temelli öğrenmenin güçlü yönlerini açıklayabilecek,
Bağlam temelli öğrenmenin zayıf yönlerini açıklayabilecek,
Bağlam temelli öğrenmede kullanılan REACT stratejisini bilecek,
Bağlam temelli
açıklayabileceksiniz.

öğrenmenin

öğretim

programına

yansımalarını

Senaryo örneği
“Kesinlikle ilgi ve başarı artacak!”
Seda Hanım bir ilkokulda başarılı bir sınıf öğretmenidir.
Meslek hayatı boyunca birçok öğrenci yetiştirmiştir.
Ancak hayat bilgisi derslerinin bazı konularında yetersiz
olduğunu düşünmektedir. Özellikle akılda kalması güç
bazı konu ve kavramların öğretiminde zorluk yaşamakta,
öğrencilerin derse olan ilgilerinin azaldığını fark etmektedir. Bu durumu
okulun fen bilgisi öğretmeni Kenan Bey’le paylaşarak Onun deneyimlerinden
faydalanmak istemektedir. Bu duruma hiç de yabancı olmayan Kenan Bey de fen
bilgisi derslerinde geçen birçok konu ve kavram öğrencilerin anlamakta zorluk
yaşayacakları türden yabancı ve karmaşık olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla
öğrencilere aktarılan ders içeriklerini günlük hayatta karşılaştıkları durumlar
üzerinden bağlantılar yaparak anlatmak gerektiğini söylemiştir. Ders içerikleri
sunulurken öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları bazı durumlar hikayeler
kullanılarak anlatılmalıdır. Mesela maddenin halleri anlatılırken katı maddeler
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belli kalıplar içerisinde yaşayan az gülen her zaman ciddi enerjisi az bir kütüphane
memuruna; sıvıyı, daha hareketli her kalıba ya da ortama uyan enerji dolu bir
dansçıya; gazlar ise tamamen özgür sınır tanımayan enerjisi hiç bitmeyen dünyayı
dolaşan bir gezgine benzetildiği bir hikaye ile anlatılabilir. Bu yaklaşımla öğrenme
kolaylaşacak kalıcılık ve motivasyon artacaktır. Kenan beyin tavsiyelerini
dikkate alan Seda Hanım bundan sonraki derslerinde bağlam temelli yaklaşıma
uygun materyaller ve hikayeler kullanarak ders içeriklerini günlük yaşamla
ilişkilendirmiştir. Daha sonraki derslerde öğrencilerin derse olan ilgilerinin ve
başarılarının attığını açık bir biçimde gözlemlemiştir.

Kavram haritasında yolculuk

Bağlam
REACT
Stratejisi

Kısa
Tarihçesi
BAĞLAM
TEMELLİ
ÖĞRENMEÖĞRETME
YAKLAŞIMI
Etkili Olan
Temel Kuramlar

Dezavantajları

Avantajları
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Eğitimi bireyde kendi yaşantısı ve kasıtlı kültürlenme yoluyla davranış
değişikliği meydana getirme süreci olarak tanımlayabiliriz (Demirel, 2011). Eğitim
öğretimin önemli bir kısmını oluşturan yaşantılar bireyin diğer bireylerle ve
çevresiyle etkileşiminin kendinde bıraktığı izlenimlerdir (Demirel, 2011). Eğitim
öğretimi öğrencilerin yaşantılarından ve çevresinden bağımsız düşünemeyiz.
Çünkü birey yaşamının büyük bir bölümünü sosyal bir topluluk içinde geçirmekte
ve bu toplulukla etkileşimde bulunarak bilgi alışverişi yapmaktadır (Kutluca, 2013).
Etkili bir öğretim sisteminde öğrenme ortamı ve çevresi tüm öğrencilerin öğrenme
ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmelidir (Arı, 2011). Öğrencilere öğretilecek
bilgilerin düzenlenmesinde hem doğal hem de sosyal olarak onun en yakın
çevresinden hareket edilmeli (Demirel, 2011), okul hayata hazırlık değil hayatın
kendisi olmalıdır. Müfredatı oluşturan konuların gerçek yaşamdan seçilmesi,
öğretimi kolaylaştırıp kalıcılığı artıracaktır. Bu açıdan önemli bir yaklaşım olan
bağlam temelli yaklaşımda ders içeriklerinin aktarılmasında öğrencilerin günlük
hayatlarında karşılaştıkları çeşitli durumlardan faydalanılmaktadır (Glynn
& Koballa, 2005:akt. Acar & Yaman, 2011). Böylelikle bilim ile günlük yaşam
arasındaki bağ kurulmuş olacak ve öğrencilerin öğrenme motivasyonu arttırılacaktır
(Sözbilir ve diğerleri, 2007).

GİRİŞ
İnsanlar fiziksel özellikleri bakımından olduğu gibi,
bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki özellikleri bakımından
da birbirlerinden farklıdırlar (Kurt & Ekici, 2013). Eğitim
öğretim ortamında her açıdan birbirinden farklı olan
bireylere ulaşmanın en önemli yolu farklı yaklaşım,
yöntem ve tekniklerin uygulanmasıyla mümkün olabilir.
Bu açıdan bireylere eğitim öğretim hizmeti sunan
kurumların yeni öğrenme-öğretme yaklaşımlarını uygulamaya aktarabilmeleri
oldukça önemlidir (Gürbüztürk, 2013).
Bu çalışmada son yıllarda sosyal alanlarda da kullanımı giderek yaygınlaşan
bağlam temelli öğrenme yaklaşımı ele alınacaktır. İlk olarak bağlam kavramının
tanımı, bağlam temelli öğrenme, kısa tarihçesi ve bağlam temelli öğrenmenin
dayandığı temel kuramlar sunulacaktır. Ardından bağlam temelli öğrenmenin
eğitim-öğretim ortamına yansımaları, bağlam temelli öğrenmeyi temel alan
stratejiler ve bu yaklaşımın güçlü ve zayıf yönleri ele alınacaktır. Son olarak Bağlam
temelli öğrenmenin eğitim öğretim ortamında uygulanmasına ilişkin örnek bir
ders planı yer alacaktır.
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DÜŞÜNELİM:
Bağlam nedir? Tartışınız

BAĞLAM NEDİR?
Latince kökenli olan ‘context’ birlikte örmek’ veya
‘onu oluşturan parçalar arasında tutarlılığı sağlamak’
şeklinde çevrilebilir (Finkelstein, 2001). Sözcüğün Türkçe
karşılığı bağlamdır. Türk Dil Kurumu’nun tanımına göre
bağlam sözcüğü kelime anlamı olarak; herhangi bir olguda
olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü veya bağlantısı olarak
tanımlanmıştır. Filolojik açıdan bir dil birimini çevreleyen
ve ondan önce veya sonra gelen birçok durumda söz konusu birimi etkileyen, onun
anlamını, değerini belirleyen birim veya birimler bütünü olarak tanımlanmaktadır
(http://www.tdk.gov.tr).
Gramer terimi olarak bağlam bir cümlede, bir konuşmada veya bir metin
içinde yer alan herhangi bir kelimenin anlamının daha iyi belirlenebilmesi ve başka
anlamlarından ayırt edilebilmesi için kendisini çevreleyen ve karşılıklı ilişkide
bulunduğu öteki öğe veya öğelerin oluşturduğu bütün olarak tanımlanmıştır
(Korkmaz, 2003).
Arat’ın (2014) koşullar seti olarak tanımladığı bağlam bir göstergenin öteki
öğelerle birlikte ve onlarla birleşerek, bütünleşerek onların da yardımıyla bir
kavramı yansıtmasıdır. Göstergelerin bağlı bulunduğu tüm öğelerin oluşturduğu
bütüne verilen addır (http://edebiyatforum.com).
Eğitimi ilgilendiren yönü ile bağlam, bireyin gerçek hayatta karşılaştığı olgu,
olay veya kullanmış olduğu teknolojinin ders içerikleriyle ilişkilendirilmesidir
(MEB, 2012). Öğrenciye aktarılacak yeni bilgiler ile önceki öğrenmeleri arasında
kurulan köprü veya bağlantı olarak düşünülebilir.
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DÜŞÜNELİM:
Bağlam temelli öğrenme nedir? Tartışınız.

BAĞLAM TEMELLİ ÖĞRENME NEDİR?
Bir öğretim yaklaşımından ziyade öğretim programı
geliştirme yaklaşımı olan bağlam temelli öğrenme (Kutu
& Sözbilir, 2011) literatürde context based learning
olarak geçmekte ve dilimize bağlam temelli öğrenme
bazı kaynaklarda ise yaşam temelli öğrenme (Sözbilir ve
diğerleri, 2007) olarak tercüme edilmiştir. Bağlam temelli
öğrenme yaklaşımı fen öğrencilerinden ziyade sosyal alanlardaki öğrencilerin fen
dersine karşı olan olumsuz tutumları ve kaygılarından hareketle çıkmıştır (Yager
& Casteel, 1968; Bennett, 2003: akt. Köse & Tosun, 2011). Bağlam temelli öğrenme
ile ilgili literatürde yapılan tanımlara bakıldığında:
Glynn ve Koballa (2005) ders içeriklerinin aktarılmasında öğrencilerin
günlük hayatlarında karşılaştıkları çeşitli durumlardan faydalanmaları olarak
tanımlamışlardır (akt. Acar & Yaman, 2011).
Millar & Osborne (1998) ve Gilbert (2006)’ya göre bağlama dayalı yaklaşım
fen okuryazarı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir (akt. Acar & Yaman, 2011;
Ayvacı, 2010). Dolayısıyla gazete, dergi ve televizyonlarda bahsedilen bilimsel
yayınları takip edebilme yeterliliği sağlamayı amaçlamaktadır.
Hırça (2012) öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları olayların bilimsel
yönünü bizzat etkinlikler yolu ile öğrenmelerine ve bu olaylarla ders içerikleri
arasında ilişki kurmasını sağlamak olarak ifade etmiştir.
Acar ve Yaman (2011) bağlam temelli öğrenmenin uygulama ve teori
arasındaki ilişkileri gösteren bir yaklaşım olduğunu ifade etmişlerdir.
Ayvacı, Ültay ve Mert (2013) alışılagelenden farklı olarak temel alan bilgisini
vererek değil, konunun ilişkili olduğu çeşitli bağlamlardan faydalanarak verildiğini
belirtmişlerdir. Derslerin günlük hayattan seçilen bağlamlarla birlikte verilmesi
problem çözme becerisini de katkı sağlaması öngörülmektedir (Park & Lee, 2004:
akt. Ayvacı, Ültay & Mert, 2013).

