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Bugün dün ö retti imiz gibi 
ö retiyorsak, çocuklar m z n 
yar n n  çal yoruz demektir.

John Dewey



Ö rencilerimiz radikal bir ekilde 
de i mektedir. Günümüzdeki ö renciler 
art k bizim için tasarlanm  e itim 
sisteminde ö renebilecek ki iler de ildir.

Marc Prensky

E itimin amac  bilgiyi aç klamak 
de il, ki inin potansiyelini ortaya 
ç karacak yeni bir yol aramak 
olmal d r.

Maria Montessori



E itim bir kovay  doldurmak 
de il, bir ate  yakmakt r.

William ButlerYeats

Ö retmenin rolü bilgiyi haz r bir 
ekilde sunmaktan ziyade, 

ö rencilerin yeni bir eyler icat 
edebilece i ko ullar olu turmakt r.

Seymour Papert



E itim dünyay  de i tirmek için 
kullanabilece iniz en güçlü 
silaht r.
Nelson Mandela

Birçok eyi orta düzeyde
ö renmektense, az eyi
tamö renmekdaha iyidir.

Andre Maurois



Hayat bisiklet binmek gibidir. Dengede 
kalmak için hareket etmek zorundas n z. 

Çocuklar ma asla e itim vermem, sadece 
ö renebilecekleri ortamlar yaratmaya 
çal r m.

Albert Einstein

Ö retmenler!YeninesliCumhuriyet’in fedakarö retmenve
e itimcileri, sizleryeti tireceksiniz.Veyeninesil sizineseriniz
olacakt r.

Eserink ymeti sizinmaharetinizve fedakarl n zderecesiyle
orant l bulunacakt r.Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen,
bedenenkuvvetli veyüksekkarakterli koruyucular ister.

Yeninesli, buözellikvekabiliyetteyeti tirmeksizinelinizdedir.

Mustafa KemalATATÜRK



E itimOrtamlar nda
Kar la labilecekSorunlar

Kendini fade Etme

Dersten S k lma

Kat l m nZorlu u

Dü ükAkademik Beklenti

Sa l k Stres

Ö retmen le leti im

Arkada li kileri



E itimOrtamlar ndakiSorunlar n
Ö retmenÜzerindeki Etkileri

Ö retme Motivasyonu

stenmeyen Davran lar Kar s nda Çaresizlik veTehdit

Bireysel Farkl l klar nGözden Kaç r lmas

Sa l k Stres



DüzAnlat m

OlumluYanlar

Çok say da ö renciye bilgi aktar m n n sa lanmas

E iticinin ö renme sürecine hakimiyeti

Bilgi kazanma amaçl derslere katk sa lanmas

Dinleyerek ö renenlere uygun olmas



OlumsuzYanlar

Ö renme düzeyini belirleme zorlu u

Ö renci pasifli i

Dikkat da lmas

Üst düzey dü ünme becerilerini geli tirmeye uygun olmamas

E iticinin iyi bir aktar c olmamas

Dinleme d ndaki ö renme yakla mlar na uygun olmamas

Güncel Pedagojide
YöntemveTeknikler



birli ineDayal Ö renme

Ö renme
Ortamlar

Bireysel

( ndividualistic) 

Ö renme Ortam

Yar mac

(Competitive) 

Ö renme Ortam

birlikli

(Collaborative)

Ö renme Ortam

Ö renme

Ortamlar



birli ine
Dayal
Ö renme

Ortak Hedef
OrtakAmaç

birli ine
Dayal
Ö renmenin
Uygulanmas

UygulamaA amalar

1.Tak mlar nOlu turulmas

2.Is nma Etkinlikleri

3.Tak mlarda Konu veGörev Da l m n nYap lmas

4.Di er Gruplarla Etkile im

5.Tak m çinde Etkinlikler

6.De erlendirme



birli ine
Dayal
Ö renme

Olumlu Ba l l k «Ya birlikte batar z ya birlikte yüzeriz»

Bireysel ya da grup olarak hesap verebilme sorumlulu u

Yüz yüze destekleyici etkile im

Ki ileraras ve küçük grup becerileri kazand rmas

Grup süüreci

birli ine
Dayal
Ö renme
Avantajlar

Sosyal rollerin ö renilmesi

Problem çözme

Akademik Ba ar y art rmas

Empatik yakla m

leti im Becerileri

Sorumluluk

Ba ar y payla ma

Ele tirel,Yans t c veYarat c dü ünme

Kalabal k s n flarda her ö renciye soru sorma, cevaplama ve
dü üncelerini aç klama f rsat vermesimetodun önemli
avantajlar ndand r.



Teknikleri

Küçük grupla ö renme tekni i

Ayr l p Birle meTekmi i (Jigsaw)

Tak mOyunTurnuvalar Tekni i

GrupAra t rmaYöntemi

ProblemeDayal
Ö renme



Akvaryum

Bal k K lç



Kavram
Haritas

Philips 66



stasyon

ÖrnekOlay



Senaryo
Temelli
Ö renme

TersYüzS n f https://www.youtube.com/watch?v=IKb0Vt8SSfU



Ö retim
Yöntemleri

AktifÖ renme

Zenginle tirilmi Düz
Anlat m

Ya ayarakÖ renme

TeknolojiTabanl
Yakla mlar

AktifÖ renme

Ö renme sürecine yönelik karar alma
f rsat

Zihinsel yeteneklerin kullan ld
ö renme süreci



AktifÖ renme Pasif
ö renci

Ö renmeye
kar kendini
sorumlu

hissetmez.

Ö renmeye
kar

güdülenmez.

S n fa/derslere
kat lmaz.

Aktif ö renme
tekniklerini
kullanmak için:

Grup çal mas
(Gruplara ay rarak

ö retme)

Tart ma



GrupÇal mas
Oturma
düzeni

Gruplar n
seçimi

Ö retim
tekni inin
seçilmesi

Tart ma

Ö rencinin en yak n arkada , kendi grubundaki arkada ve
di er gruplardaki ö renciler ile etkile im içerisinde olmas

Konu ile ilgili tart man n bir ders süresince yap lmas

Konu ile ilgili ö rencilerin ön bilgiye sahip olduklar ilginç bir
durum/meselenin tart lmas



Tart ma

Her konu tart maya de er olmayabilir.

Tart maya video izletilerek ba lang ç yap labilir.

Her grup kendi aras nda tart t ktan sonra grup sözcüsü grubun
görü ünü ifade edebilir.

Gruplarda lider, üye, konu mac , yaz c , gözlemci ve dinleyici gibi
roller belirlenebilir.

Tart ma ders öncesi, s ras veya sonras nda yap labilir.

Tart man n bir hedefi olmal d r.

Zenginle tirilm
i DüzAnlat m

Günlük tekrarlar ve ödev kontrolü

çeri i sunma ve yap land rma

Yard ml /rehberli ö renci al t rmalar

Dönüt ve düzenleyicilerin verilmesi

Bireysel/ba ms z al t rma

Ayl k ve haftal k tekrarlar/gözden geçirme

Mikrofon kullan m

Göz temas



Teknoloji
Tabanl
Yakla mlar

E zamans z (asenkron) forum

Ya ayarak
Ö renme

Deneyerek ve ke federek ö renme

Destekleyici/tamamlay c ö renci ö retimi
Ö renciler bir ders geli tirir ve sunarlar.



Mobil
Ö renme

Kendine özgü içeri i olan ve buna uygun formatlarla mobil cihazlar
arac l yla e itim ortam na aktaran uygulamad r.

KhanAcademy



Dijital Pano
Arac Dijital PanoArac

https://padlet.com/

KelimeBulutu
Arac Word
art



KelimeBulutu
Arac

https://wordart.com/

PosterArac

https://www.postermywall.com/



PuzzleArac

http://www.jigsawplanet.com/

De erlendirme
Arac



Okuma için
Baz Kitap
Önerileri

Sabr n z için te ekkür ederim.


