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Eğitimciler hoşgeldiniz

Kılavuz, öğretmenlere, genelde eğitimde 
ve özellikle Kosovada oluşan değişiklikleri 
anlamaları için yardım amaçlıı yapılmıştır.Bu , 
müfredat reform, öğretimin yeni metodolojileri 
ve okullarda yeni teknolojinin sunumu gibi 
değişiklikleri içerir.

Kılavuzun amacı, öğrencilere pasif bilgi 
iletimi vurgulanmasından, aktif öğrenim olan, 
yetkilerin, becerilerin ve tutumların gelişimine 
geçip öğrencilerin 21 yüzyıl yaşam ve çalışma  
tarzına hazırlanmasıdır. Kılavuz sınıfın yön 
değişimini yaparak, öğrenci merkezli sınıfa 
dönüştürür. Öğrencilerin çoğu(yetişkinler 
dahil), olayları aktif oalrak deneyerek daha 
kolay öğrenir. Çin atasözü bu durumu basit bir 
şekilde yansıtır: 

Duyarım…Unuturum
Görürüm…Hatırlarım
Yaparım…Anlarım
Kılavuz, USAID-in Temel Eğitim Programı 
tarafından hazırlanan Öğrenci Merkezli Sınıflara 
özeldir, ancak, referans kaynaşı rolünde, öğretim 
yaklaşımını modernize etmek isteyen birey 
öğretmenler ve profesyonel gelişim aktivitelerini 
organize eden okullar tarafından da kullanılabilir. 
Kılavuzun hedeflediği kitle, öğretmen, okul 
müdürleri, pedagog ve 21 yüzyıl öğrencilerinin 
gereksinmelerini dolduracak okul konularının 
gelişiminde yer alan herkesdir.  

Kılavuz, öz-değerlendirme ve öğretim ve öğrenim 
süreöçlerini gözetlemek için dekullanılabilir.

Kılavuz, bep-ks.org ve EBT Bakanlışının Web Eğitim 
Portalinde mevcut olan, USAID-in Temel Eğitim 
Programı tarafından geliştirilen kaynakların 
‘malzeme kutusu’ veya ‘hazine kutusunun’ bir 
parçasıdır. Bu kaynaklar şunları içerir:

•	 Başka kılavuzlar
•	 Vidyo kaynakları
•	 Diğer dijital kaynakları

•	 Onaylanmış veb sayfalar

yeni müfredatın uygulanmasıyla ilgili diğer bilgiler, 
AB desteğiyle EBTB tarafından yayımlanan “Sınıfta 
Geliştirilmiş Pratik Kılavuzunda” bulunur.
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  Bu kılavuzda öğretmenler 
  için neler var?

“Aktif öğretim ne demektir?”

“Sınıfımı en iyi şekilde nasıl organize ederim?”

“Öğrencilerin farklı merkezlerde farklı aktivitelerle çalıştıkları durumda sınıfımı nasıl 
yönetebilirim?”

“Problem ve proje bazlı olan öğrenim arasındaki fark nedir?”

“Pratik (uygulamalı) projelerde TIK ve digger teknolojileri nasıl kullanabilirim?”

“Tüm öğrencilerin hoş karşılanmış ve ilgilenmiş hissetmeleri için ne yapabilirim?”

Kılavuz, bazı engişelerinize 
ve sorularınıza cevap 
bulmak ve günümüzün 
eğitim terminolojisiyle 
tanıştırmayı hedefler.

öğrencilerin 
öğrenimini  ve 21 
yüzyıl toplumunda 
gerekli olan becerilerini 
geliştirmek için ders 
birimlerine pratik 
fikirler sunar.

Öğretiminiz için çok kaynaklı 
linkler sunar ve mesleki gelişiminizi 
destekler.
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Kılavuzu nasıl kullanabilirim?

Yönelim ve hızlı referans için
Öğretmenler, her zaman detaylı araştırma yapmak için zamanı olmayan çok meşgul  profesyoneller 
olabilir.    

Dolayısıyla,kılavuzun temeli size teknik bilgi ve Pratik fikirlerle desteklemektir..Bunları daha kıolay ve 
hızlı bir şekilde anlamanızı sağlayıp, öğretiminizde uygulayacağınızı umut ederiz.

Kılavuzun içeriği şunlarda oluşur:
•	 Öğretimde son gelişmeler hakkında özetlenmiş teorik bilgiler;
•	 Öğretim tutumlarını uygulama şekline ait temel adım ve yönlendirme;ve

•	 Bu tutumların uygulandığı, Kosova okullarından uygulanan aktivitelerin pratik örnekleri.

Ana bölümler şunlardır:

“Kosova’da 21 Yüzyıl Eğitimi”
Bu bölümde, eğitimde yeni trentler hakkında çok ilginç fikirler bulabilirsiniz. Her bölümde, 
konuya ait öğrencilerinizin öğrenimini geliştirmek ve 21 yüzyıl toplum ve işgücü ihtiyaçlarını nasıl 
karşılayabileceği  özetini bulursunuz. 

“Öğrenci Merkezli Sınıflarda Öğretim ve Öğrenim” 
Bu bölüm, öğrencilerinizin içeriği daha iyi anlamalarında, 21 yüzyıl yaşantılarında gerekli olan becerilerini 
geliştirmelerinde ve öğrenimde daha başarılı olmalarında yardım edecek etkili tutum olarak modern 
öğretim ve öğrenim bilgilerini içeren iki sayfadan oluşur.en önemlisi, sınıfınızda olan uygulamaların 
değişimidir, bu da öğretmenler odaklı öğrenimden öğrencilerin bağımsız şekilde öğrenmeleridir. Bu 
şekilde dikkat öğrenime yönelir.

Her konu şu sorulara cevap veriri:
•	 Tutumnedir?
•	 Bu tutum neden kullanılır?
•	 Çıkarları nelerdir?
•	 Gelenekselöğrenimden farkı 

nedir?
•	 Bu tutm nasıldır?Somut bir örneği 

nedir?
•	 Nasıl başarılı yapabilirim?

Diğer kılavuzlar
Bu kılavuz tüm ilköğretim öğret-
menlerine özeldir. Belirli bir ders 
veya sınıf için olan ve öğretmnler 
tarafından kullanılmaları istenebilen 
diğer kılavuzlar da mevcuttur.
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Sınıfın ‘yenilenmesi’için Kılavuz

…sınıfın fiziki ortamını değiştirerek öğrencilerin öğrenimi için daha 
uygun ortam yaratmaları için bilgi içerir.

Öğrenim Değerlendirmezi Kılavuzu
...öğrencilerin katılımını da içererek 
güncel öğrenim değerlendirmesiyle 
ilgili öğretmen ve digger eğitimciler için 
kapsamlı bir kılavuzdur.

Farklı Sınıf ve Dersler için Kılavuz
...mevcut kılavuzlar şunları içerirler: 

Okuma(1-5), Matematik (1-9), Fen bilimleri(6-9), Teknoloji (7-9),Ortam 
Öğrenimi(6-9), İngilizce Dilinin öğretiminde TIK kullanımı(6-9),Teknik 
Destek için Öğrenci Kulüpleri(7-9)–online.

‘Hazine Kutusu’ve digger kaynaklar için linkler
Bu kılavuzda yararlı ayrıntı, referans, vebsayfaları ve kontaklar bulabilirsiniz. 
(sayfa67-ye bak)

Efsane

Somut örnekler veya okuldan hikayeler

Sınıftaki aktiviteler

Önemli olanlar

Değişik linklerör.sayfa x-e bak,vebsayfasına başvuru,vs.
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21 yüzyıl Sınıfı için ‘Hazine Kutusu’

‘Hazine Kutusunda’ne var?
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‘Hazine Kutusunda’ne var?

•	 Kılavuzlar
•	 İnteraktif vebsayfları 
•	 Ders planlarının örnekleri 
•	 Projelerin inceleme durumları
•	 Vidyofilmleri
•	 Öğrenciler için değerlendirme araçları
•	 Öğretmenler için öz-değerlendirme araçları
•	 Okullar için öz-değerlendirme araçları
•	 Farklı dış kaynaklar için linkler

Öğrenci Merkezli Sınıf için Gelişmiş Okuma 

1 Farklılaşmış Ders

2 Sınıf yönetimi:Proaktif bir tutum

3 Sınıfta Öğrenim Merkezleri

4 Sınıflta sorulanlar

5 Otantik Öğrenim için İlave Yönergeler

6 Otantik Öğrenim için İlave Yönergeler

7 Problem Bazlı Öğrenimle ilgili İlave Yönergeler

8 Problem Çözümü Dersi için Prensipler

9 BlumTaksonomisi

10 Konstruktivizim

11 Öğrencilerin Angaje veMotivasyonunun Artışı

12 Ev ödevleri

13 Öz-değerlendirmenin Kullanımı için İlave Yönergeler

14 Cinsiyet Eşitliği Temelleri

15 Öğrenci Merkezli Okullarda Veli Katilimi

16 Araştırma Hareketleri için İlave Yönergeler

Bu malzeme şunları yapabilir:
•	 teorik baz ve gerekçeler sunar;
•	 yeni bir tutum denediğinizde ilave yönergeler sunar;ve
•	 dersiniz sırasında kullanabileceğiniz bazı araçlar sunar.

Hazine Kutusunun, ‘Öğrenci Merkezli Sınıf için Gelişmiş Okuma’ bölümünde, 
aşağıdaki kısımları da bulabilirsiniz. Bu, kılavızda bulunan konular için devam edici 
okumalar sağlar.
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Kavram sözlüğü
Kavram Tanım

Öğrenim hareketi Öğrencilerin değişim ve gelişimini sağlayacak girişimlerde bulunmalarını öğretecek 
yapıcı öğrenim şekli.

Proje hareketi Değişim ve gelişimi sağlayacak hareketin girişimini amaçlayan proje.

Araştırma hareketi
Profesyonellerin uygulamalarında yansıma yapan ve geliştirmeleri için adım atan 
devamlılık sürecidir. Araştırma hareketi çoğu kez işbirlikçidir ve öğretmenler 
aktiviteleri planlamak ve bulgularını kıyaslamak için beraber çalışırlar.

Değerlendirme 
dosyası

Öğrencilerin bir veya birkaç derste olan ilerlemelerini, çabalarını sunan organize ve 
sistematik koleksiyondur. 

Otantik 
değerlendirme

Öğrencinin öğrenimi hakkındaki bilgi gelecekteki öğrenimin gelişimi için 
geribildirim olarak kullaılır.

Otantik öğrenim Öğrencilerin, gerçek profesyonellin kullandıkları benzer metot ve araçları kullanarak, 
araştırma, ödev yapma ve gerçek hayattan problem çözme tutumudur.

Otantik ödevler Öğrencilerden, profesyonellerin yaptığı gibi gerçek hayattan olan problemleri 
çözmeleri talep etmektir.

BlumTaksonomisi

Öğretmenlerin, öğrencileri için belirledikleri değişik hedeflerin 
sınıflandırması(ğşrenim hedefleri). Taksonomi ilk olarak, Benjamin Bloom tarafından 
1956 yılında tavsiy edildi, ancak 2001 yılında ‘Öğrenim, öğretim ve değerlendirme 
için Taksonomi’adıyla yeniden incelendi”

Yaratıcı düşünce Mevcut kavram ve fikirler arasından yaratıcı zihnin, fikir, çözüm veya yeni 
kavramların üretimini içeren zihinsel süreçtir.

Eleştirel düşünce
Eleştirel düşünce, ispatlara dayalı, bilgilendirilmiş, açık, mantıklı düşünme 
yöntemidir. Analiz, değerlendirme ve yaratıcılık gibi yüksek düzey düşünme 
becerilerini içerir

Müfredat arası 
tutum

Öğrenciler birden fazla müfredat dersini içeren bir ödev veya proje üzerinde 
çalışırlar. Tutum, ödevin planlanması ve uygulanmasında öğretmenlerin işbirliği 
yapmasını talep edebilir.  

Tasarım üzerinden 
öğrenim

Çoğu kez otantik problem de içeren tasarım sorunu için öğrencilerin çözüm 
bulmasını öğreten yapıcı bir öğrenim türüdür.

Farklılaşmış ders

Farklılaşmış ders, bazı öğrencilerin diğerlerinden farklı ödev üzerinde çalışması 
demektir. Bu durum, sınıfta yer veya araçların eksikliği olmadığı sürece veya 
öğretmenin küçük bir gruba daha fazla yardım sunması istediği durumda çok 
yararlıdır..

Deneyim bazlı 
eğitim

Eğitimcilerin öğrencilere doğrudan doğruya deneylerin sunduğu felsefe ve 
metodolojidir ki bununla bilgilerini arttırır, becerilerini geliştirir ve değerlerini 
netleştirir:
www.aee.org 

Deneyim üzerinden 
eğitim

Öğrencilerin yaptıkları hakkında yansımaları üzerinden öğrenimdir. Öğrenci , 
başkalarının deneyimlerini okumak ve dinlemek yerine ilk sırada keşfeder ve deney 
yapar..
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İlave ödevler Birey veya bir grup öğrenci için belirlenmiş ve bir sure için devam eden ödevlerdir. 

Dış değerlendirme Dış bir kuruluş (okul dışı)tarafından organize edilen deşerlendirme türüdür.

Dış motivasyon Öğrencinin dış bir ödül veya ceza tehtiti ile öğrenmesine dair motivasyon.
Motivasyonun öğrenim ile doğrudan doğruya bir ilişkisi yoktur.

Formatif
(biçimlendirici)
değerlendirme

Formatif değerlendirmenin digger bir adı ‘Öğrenim değerlendirmesidir’ ve bu 
kılavuzun odak noktasıdır.

Cinsiyet eşitliği Cinsiyet eşitliği, tüm insanların, yaşamak, gelişmek ve seçim yapmakta eşit hakların 
olmasıyla alakalıdır. Tüm kız ve erkeklerin hayatın her alanında eşit haklardır.

Cinsiyet 
entegrasyonu

Cinsiyet entegrasyonu toplumun her alanında cinsiyet arası anlayışı içerir. Bu da 
cinsiyet eşitliliğin geliştirilmeai amacıyla hem sistem, hem kurum, hem bireysel 
düzeyde olmalıdır.

Grup aktiviteleri Aratırma ve problem çözümlerinde öğrenciler beraberce çalışırlar.

Bağımsız öğrenim Öğrenciler, bilgi bulmakta kaynakları bireysel veya beraberce, öğretmenden 
bağımsız bir şekilde kullanırlar.

İç motivasyon Öğrencinin kişisel ilgisi veya zevki bazında öğrenmede motive edilir. Bu motivasyon 
öğrencinin içinden gelir. .

Öğrenci merkezli 
sınıf (ÖMS) ÖMS çocuk arkadaşlı sınıftır, burada öğrencinin öğrenimi ve refahı ana odaktır.

Velilerin katılımı Sınıfta ve/veya etiğin ve okul binasının düzeltilmesi yoluyla çocularının eğitimini 
geliştirmeleri için velilerin okul aktivitelerine katılmaları.

Yaşıtların 
değerlendirmesi

Ulaşmaları gereken hedefleri anlamaları, öğreniin yükselmesi ve eleştirel düşünce 
ve iletişim becerilerin geliştirmeleri için yaştlarından aldıkları deşerlendirmedir.

Proje bazlı öğrenim

Öğrencilerden etkilenen ve bileşik sorularla yapılandırılmış ve hassasiyetle dizayne 
edilmiş ödevlerle geliştirilmiş araştırma projesi üzerinden öğrencileri temel bilgileri 
ve daha iyi bir hayat için becerileri öğrenmeleri için angaje eden sistematik öğretim 
yöntemidir.

Problemler 
üzerinden öğrenim

Proje bazlı öğrenime benzer bir yaklaşımdır, ancak problem bazlı öğrenim 
öğrencilerden belirli problemleri çözmelerini talep ederken onları daha fazla 
aktivitelere iter. 

Rol oyunu
Öğrenci başka bir durum, aktivite ve duruş alır, özellikle hayali bir olayda bunu 
başka birini sosyal bakış açısını veya etkileşimini anlamk sebebiyle yapar. Karakter, 
hayali, gerçek veya tarihi olabilir.

Öz-değerlendirme Öğrencilerin kendi öğrenim sürecini değerlendirme yöntemidir. 

Öz-yansıtma Şahsi kararların etkisini belirlemek ve gerekli olabilecek geliştirici eylem için öz-
eleştirel kontroldur.

Deneyim üzerinden 
eğitim

Öğrencilerin yaptıkları hakkında yansımaları üzerinden öğrenimdir. Öğrenci , 
başkalarının deneyimlerini okumak ve dinlemek yerine ilk sırada keşfeder ve deney 
yapar..
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1. Kosova’da 21 yüzyıl eğitimi

Sayın 21 yüzyıl öğretmenleri:

21 Yüzyıl hayatın her alanında hızlı ve büyük değişiklilerin olduğu 

dönemdir.Bu duruma eğitim dahildir.

Çoğumuz değişiklikleri sevmez. Kendimizi gücellik, alışkanlık ve 

uygulamalarımızla rahat hissediyoruz.Değişiklikleri bir tehdit olarak 

görebiliriz.Ancak değişiklik ilginç olabilir ve yeni olanaklar yaratabilir.

Bu bölümde değişimin görünür olduğu okul hayatının beş bölümü 

hakkındadır:

•	 Müfredat

•	 Öğrenim ve öğretim

•	 Değerlendirme 

•	 Teknoloji

•	 Sınıf

Bu, birkaç modern yöntemin, teori ve terminolojinin genel bakışını 

sağlayıp okumak için olan diğer bölümlerle bağlantıyı sağlamayı 

hedefler.Eğitimdeki değişiklikleri anlamanızı ve daha fazla öğrenmenizi 

teşvik edeceğini umut ederiz.
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1.1 “Okullar neden değişmeli?”

İnsanlar neden, 21 yüzyıl ihtiyaçlarını karşılamak için eğitimin değişmesi gerektiğini 
söylerler?Tam olarak “değişim” ne demektir?

Değişiklik herşeyi içerir, ancak halen kimse doğru cevabı bilmiyor.Dünya, bugün çok seçimli ve 
sonsuz imkanlarda oluşur.Bir “karmaşa” gibi görünür ve denemek ve yanlış yapmak temeldir.
Ancak, bu dönemde nasıl yaşayacağımızı ve çalışacağımızı öğrenmeliyiz..

İçinde yaşadığımız dünyanın 
değiştiği gibi okul ve müfreddatların 
da değişmezi gerekir…

Çünkü çocuklarımızın başka 
seçimi yok!

Değişim küresel düzeyde oluyor

Değişim Kosova’da oluyor
•	 Ekonomik değişim,çünkü Kosova ekonomik gelişime odaklanıyor
•	 Siyasi değişim,AB’ne üyeliği hedefliyor
•	 Toplumsal değişim,daha eşit ve kapsamlı bir topluma doğru gidiyor
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Değişikli bizim eğitim siztemimizde oluyor?
•	 Eğitim yöneticiliği desentralize oluyor.

•	 Müfredat yetkilere bazlı oluyor (beceri, duruş ve bilgi ğırlıklı)

•	 Eğitim planlaması,sistematik değişime doğru gidiyor.(xxx sayfasında kareye bak) bu da yıllık 
eğitim planlamasının belediye düzeyinde yapılması ve EducationManagementInformationSys
tem(EMIS)kullanılması üzerinden oluyor..

•	 Bilgisayardırılma öğrenimde yeni ve ilginç seçenekler sunar.

•	 Aynı zamanda Öğretmenlerin mesleki gelişimi de okul düzeyinde oluyor..
 

Değişim okulda oluyor?

Diğer sayfada, sınıftaki temel değişikliklerin 5 unsurlarını göreceğiz:

•	 Değişimdeki müfedat: Bilgi,beceri ve tutumlar

•	 Değişimdeki pedagoji: Öğrenci merkezli öğretim

•	 Değişikteki değerlendirme: Standartlar ve etik

•	 DeğişimdekiTeknoloji: Bilgisayarlandırma,TIKve eğitim teknolojisi

•	 Sınıf değişimi: Sınıfın organizasyonu ve yönetimi
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1.2 Kosova Müfredatı:21 yüzyıl müfredatı

21 yy Öğrenimi için Çerçeve

21 YY Becerileri için Ortaklık, Amerika eğitimini sağlamlaştırılması için kullanılabilecek 21 yy 
öğrenimi için birleşik ve ortak bir vizyon geliştirmiştir.21 yy temel öğrenim unsurları aşağıdaki 
çizim ve açıklamada görülür.Çizim aynı zamanda, 21 yy becerileri için öğrenci sonuçlarını da 
gösteririr,(gökkuşağı oklarıyla gösterilmiştir) aynı zamanda 21 yy becerileri için destekleyici 
sistemler de görülür(aşağıda görülür):

                     
  

21 y.y. topluluğunda yaşam
Toplumdaki değişikliklerden dolayı, biz de 
okulumuzda öğretilen tutum ve toplumsal 
becerileri gözden geçirmeliyiz

21 yy vatandaşları için uygun tutumlar 
geliştirmeliyiz
•	Cinsiyet eşitlik
•	Ortam için bilinç
•	Tolerans ve çok-kültürlü anlayış
•	İnternetteki güvenlik için bilinç
•	Hayat boyu öğrenim için ilgili öğrenci

Avrupada, Avrupa Komisyonu
“Bir toplum için bilgi bazlı temel yetkileri’ 
geliştirmiştir.Bu, 21 yy bilgileri, becerileri ve 
tutumları belirler.Bunlar AK 2004 raporunda 
bulunur.

21 yy iş yerlerinde iş

Bir dönem, sanayiciler ve iş adamları, eğitim 
sisteminin bilgili, becerikli ve bugünkü 
tutumlara uyacak öğrenci yetiştirmedikler 
hakkında şikayet ediyordu.

Kosova’da, çok gen iş bulmakta güçlük 
çekiyor, çünkü becerilerini, iş piyasasının 
ihtiyaçlarıyla karıştırıyorlar.

ABD’de, Intel Corporation,AdobeSystem
s,Apple,Cisco Systems,Dell,Ford,HewlettP
ackard,LEGO, Microsoft,Oracle,gibi büyük 
şirketler, 21 yy becerileri için Ortaklığı 
oluşturmak için Ulusal Eğitim Derneğiyle 
birleşti..

www.p21.org
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yETKİlErE DAyAlI KOSOvA MüFrEDAT ÇErÇEvESİ
2011 Ağustos ayında, Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) Avrupa Komisyonu desteğiyle Müfredat 
Çerçevesini (KMÇ) tamamalamıştır, ki içeriğinde öğretim ve öğrenimdeki yeni tutumun temel yetki 
ayrıntılarını vermiştir. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı, giriş cümlesinde, bilgiye dayalı müfredattan 
yetkiye dayalı müfredata olan geçişi ifede etti, bu şekilde Kosova gençleri küresel ekonomide Avrupa ve 
ötesindeki yaşıtlarıyla rekabet edebilir.1 Ötesinde, 
KMÇ, Kosova’nın yüzleştiği sorun lara bir cevaptır 
ve hedefi ‘niteliği yükseltmek ve  tüm öğrenciler için 
eğitim hizmetlerinde eşitlik temelini oluşturmak; 
ayrıca eğitim sisteminin, diğer gelişmiş sistemlerde 
cari eğitim reformlarla beğlantı içinde olan yönelim 
ve konularla bağlanmasıdır”2.Aynı zamanda 
‘gençlerin bilgilerini, becerilerini
ve tutumlarıı kullanma Için kapasiteleri geliştirmek’ 
3ihtiyacı da 
belirlenmiştir. Sonuç olarak, ilk prensip, öğrenci 
merkezli ve 
kapsamlı öğrenim ve öğretim olarak müfredatı 
geliştirmeyi
içerir4. Orta okulun sonunda öğrencilerin ulaşmalarını 
beklenen 
altı yetkiler şunlardır.

Altı temel yetki Sonuçlare 
ërfundimtar

1.İletişim ve ifade yetkisis; Öğrenciler şunlarıyapabilecektir:
•	 dil, sembol, işaret aracılığıyla ifade etmek ve iletişim kurmak
•	 üretici dialoglarda katkıda ve girişimde bulunmak;
•	 yaratıvı olma ve kurallara uyma becerilerini ıspatlamak.

1.Etkili iletişim

2. Düşünme yetkisi; Öğrenciler şunları yapabilecektir:
•	 öğrenmek, anlamak, analiz yapmak, hyargılamak, problem çözmek, değerlendirmek ve öz-

değerlendirmeyi geliştirecekler;
•	 tasarlanmış düşünme ve sağlıklı mantık geliştirecekler;
•	 doğrulanmış bilgilere dayalı kararlar almak;
•	 kararlarını sonuçlarla başlamak;

2.yaratıcı 
düşünen

3. Öğrenim yetkileri; Öğrenciler şunları becerecektir:
•	 okumak, yazmak, matematik, bilim, bilgi  teknolojisi gibi alanlarda kapasite göstermek
•	 Aktif vatandaşlık ve iletişim kapasitesi;
•	 nasıl öğrenmeleri;
•	 bağımsız, etkili ve uygun bilgiye ulaşmakta kapasite gösterirler

3.Başarılı 
öğrenci

4. İş, hayat ve ortam ile ilgili yetki; Öğrenciler şunları yapabilecektir:
•	 ekip çalışması;
•	 organize ve yönetim becerileri;
•	 girişimci becerileri;
•	 çatışma ve risk değerlendirmesi yönetimini becerileri;
•	 etkili ve bağımsız eylemleri üstenme;
•	 ortamın korunması ve gelişmesinde etkili bir şekilde katıkıda bulunmayı kavrayacaktır. 

4.üreticikatılı
mcı

5. Kişisel yetkiler; Öğrenciler şunları yapabilecektir:
•	 knedileri ve diğerleri için bilgiyi ispatmaak;
•	 öz güvenlerini ispatlamak;
•	 heyecan ve stresi kontol edebilecekler;
•	 diğerleri için sempati duymak;
•	 sağlıklı hayat sağlamak için beceri ispatlamak;
•	 sağlık, beden eğitimi, kötü alışkanlık gibi konularda akıllı kararlar verebilmek.

5. lndivid  
i shëndoshë

6.vtandaşlık yetkiileri; Öğrenciler bunları yapabilecektir:
•	 çeşitliliği anlar ve değerini bilecektir,
•	 diğerleri için tolerans ve saygı duyacaktır;
•	 kamu konuları ve sorumlu vatandaş katılımları için ilgi gösterecektir;
•	 kendileri, toplumu ve ortamları için değişiklikleri destekler ve başlatacaktır.

5.Sağlıklı 
birey

(KMÇ yüklemek için,www.masht-gov.net -e girin)
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1.3 21. Yüzyıl Eğitim Bilimi
Öğrenci Merkezli Öğretim

Öğrenci merkezli öğretim, hem öğrenci hem 
de öğretmen tarafından daha fazla meşguliyet 
ister. Öğrenci daha etkin bir biçimde düşünen ve 
araştıran olmalı, diğer taraftan öğretmen ise bilgi 
kaynağından ziyade yol gösterici ve danışman 
olmalıdır. 

Geleneksel öğretmen ila öğrenci merkezli öğretmen arasındaki farklılıklar aşağıdaki tablodan 
görülebilir:

Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli

•	 Önem öğretmen ve öğretim 
üzerindedir. 

•	 Önem öğretmen konu hakkında 
bildikleri üzerindedir

•	 Öğretmen konuşur, öğrenciler dinler. 

•	 Öğrenciler basil başına çalışır

•	 Öğretmen kontrol eder ve öğrencinin 
her bir yanıtını düzeltir. 

•	 Öğretmen konuyla veya içerikle ilgili 
öğrencilerin sorularını yanıtlar 

•	 Öğretmen konuları seçer

•	 Öğretmen öğrencilerin öğrenmelerini 
ölçer ve değerlendirir 

•	 Sınıf sessizdir ve kural vardır.

•	 Öğretimde ana önem hem öğrenci hem de öğretmen 
üzerindedir.  

•	 Önem  öğrencilerin nasıl öğrenecekleri ve nasıl bilgi 
edineceklerine dair öğrenmelerindedir.

•	 Öğretmen bir model sunar; öğrenciler öğretmenle ve 
birbiriyle iletişime geçerler 

•	 Öğrenciler etkinliğin amacına bağlı olarak ikili, grup 
halinde veya kendi başlarına çalışırlar

•	 Öğrenciler, öğretmenin sürekli kontrolu olmadan 
konuşurlar; öğretmen soru sorulduğunda geribildirim 
şeklinde bilgi sağlar.

•	 Öğrencilerin, öğretmeni veya interneti bilgi kaynağı 
olarak kullanarak birbirlerinin sorulara cevap verirler.

•	 Öğrenciler konuların bir kısmını seçme olanağına 
sahiptirler. 

•	 Öğrenciler kendi öğrendiklerini değerlendirirler; 
öğretmen aynı şekilde ölçer ve değerlendirir. 

•	 Sınıf çoğu kez seslidir ve etkinlikler çoktur.

Öğretmen Öğrenci olarak 
Bilimsel haberler ve bilgiler o kadar hızlı 
genişliyor ki hiçbir öğretmen öğrencilerin 
bütün sorularına yanıt verebiliyor. Mevcut 
metinler ve diğer kitaplar yanıtları sahip 
oldukları görünmüyor. Öğretmenler yeni 
bir çeşit “uzman” – bilgi bulma uzmanı 
olmaları lazım. Bu internet kullanıcısı olma 
anlamına geliyor. 

Öğrenmenin bir başka yolu da hareketli 
araştırmadır. Bu kontrollü bir biçimde 
kendi deneyimlerinden öğrenmek için 
öğrenmeye ait yeni yöntemleri deneme 
yoludur 

Öğretmenler birlikte 
öğrenerek
Öğrenmenin bir başka yolu da hareketli 
araştırmadır. Bu kontrollü bir biçimde 
kendi deneyimlerinden öğrenmek için 
öğrenmeye ait yeni yöntemleri deneme 
yoludur 

Mesleki geliştirme ekipleri olarak öğrenme 
okullarda ve dış birliklerde uzmansal 
gelişime, konu konseyleri veya dernekler 
ve internet sayfaları veya elektronik 
platformlar öğretmenlerin birbirlerinden 
öğrenmelerine olanak sağlayabilir. 
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Yapılandırmacılık
Araştırmalar, geleneksel öğretimin beynin en iyi şekilde nasıl öğrendiği ile uyumlu olmadığını 
vurgular. O öğrencilerin daha iyi öğrenmelerine yardımcı olan ve hayatta daha sağlıklı ve mutlu bir 
öğrenci olmalarını sağlayan öğretim yöntemlerine önem verir. Örnek olarak biliriz ki:   
•	 beyin parçaları be bütünlükleri eş zamanlı olarak süreçler;
•	 bizden her birimiz anlamı bulmak için istekliyiz;
•	 anlam arayışı modeler yoluyla gerçekleşir ve derinlemesine duygulardan etkilenmiştir; 
•	 bizim çeşitli hafıza şekillerimiz vardır ve 
•	 beynin her bölümü özel örgütlenmiştir ve beyin tümüyle etkin olduğu zaman öğrenciler 

yüzeysel hafıza bilgisinden 
daha çok hareketli bilgiler alır – bu öyle bir bilgidir ki gerçek dünyada özgün etkileşimler arasında 
yükselişi doğal ve kendiliğindendir.

 Tam anlamlı öğrenci katılım 
döngüsü, üç adımlı devamlı bir 
süreçtir.

1. Dinle -  öğrencilerin fikirleri, bilgileri, 
deneyimleri ve görüşleri yetişkinlerle 
paylaşılır.

2. Onayla – Öğrenciler okulda 
maksatlı ve önemli ortakları olarak 
kabul edilir.

3. yetkile –  Öğrenciler beceri 
paylaşımı, eylem tasarlanması ve 
stratejik katılım yoluyla okulun 
gelişmesine katkı sağlarlar.

4. Harekete Geçir - Öğrenciler ve 
yetişkinler çeşitli yöntemler aracılığıyla, 
okulun iyileştirilmesinde ortaklar 
olarak birlikte harekete geçerler.

5. yansıt – Öğrenciler ve yetişkinler, 
yararları ve zararları göz önünde 
bulundurarak uygulama, oluşturma 
ve destekleme yoluyla tam anlamlı 
öğrenci katılımı konusunda neler 
öğrendiklerini incelerler.

Tam Anlamlı Öğrenci Katılımı
Tam anlamlı öğrenci katılımı, öğrencilerin bir ortak 
olarak kendilerinin eğitim, toplum ve demokraside 
bağlılığını güçlendirme amacını taşıyan bir meşgul 
olma sürecidir.

O kadar yeni değil!
Daha once beynin nasıl çalıştığını öğrendik; birçok 
öğretmen çocukların yaparak öğrenmesi ihtiyaçları 
olduğunu içgüdüsel olarak hissetmişlerdir. Eski bir Çin 
atasözü der ki:
•	 ben duyuyorum, ben unutuyorum
•	 ben görüyorum, ben hatırlıyorum
•	 ben yapıyorum, ben anlıyorum

Ve şimdi ekleyebiliriz: ben uyguluyorum, ben yapabilirim.
Projelere dayalı bir pratik yaklaşım XX. Yüzyılın başlarında 
John Dewey adlı felsefeci ve eğitimci tarafından 
kullanılmıştır. 1970’li yıllarda eğitim bilimi İngiltere’de 
5-13 sınıfa ait bir bilim projesinden dönüştürülmüştür, ki 
bu öğrenci merkezli pratik bir yaklaşım kullanır.
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1.4 Öğrenme için Değerlendirme
Değerlendirme notlandırmadan daha fazladır
İyi değerlendirme:
•	 Öğrencinin öğreniminin gözlenmesi
•	 Öğrenme hakkında bilgi alışverişi
•	 Öğrenmenin ve öğrenilmiş olanların değerlendirilmesi
•	 Gelecekteki öğrenme için verilecek talimatlar
•	 Öğrencilerin gelişim ve başarı kayıtlarının tutulması ve 

dokümantasyonu.
                                                         

Değerlendirme öğrenme içindir 
Değerlendirmenin öğrencilere öğrenmelerine 
yardımcı olacağını, değerlendirmenin okulun 
ilk gününden başladığını ve öğretimin ve 
öğrenmenin her zaman bir parçası olduğuna 
dair düşünceyi 
sağlamak. 

Daireyi izleyin 

Öğrencilerle birlikte şunları yapın.
Değerlendirmede öğrencilerin katılımı onlar 
öğrenmelerine gereklidir. Öz değerlendirme ve akran 
değerlendirmesini kullanabilirsiniz.
Öz değerlendirme nadir? Öğrencilerin başarı 
ölçütlerini ve belirlenen ölçütlere ne kadar ulaştıklarına 
dair öz değerlendirmeleri kapsayan kendi öğrenme 
süreçlerini değerlendirdikleri bir değerlendirme 
yöntemidir.
Akranların değerlendirmesi nadir?Bir öğrencinin 
diğer bir öğrenci tarafından yapıldığı değerlendirmedir. 
Bu değerlendirme hedef anlayışlarını artırmak, varılması 
gereken hedeflere ulaşmak, öğrenmeyi artırmak, 
eleştirel düşünmeyi ve iletişim becerilerini teşvik etmek 
amacını taşır.

İyi yapılmış değerlendirme öğrencilerin daha iyi 
öğrenmelerine yardımcı olmalıdır bu da

… doğru geribildirim bilgilerinin temin edilmesi ve 
öğrencilerin anladıklarına ve net hedefler belirlemlerine 
yardımcı olmaktır. 

Yaşıtların öğrenciler tarafından 
değerlendirilmesi

Mitroviça’daki Eqrem Çabej İlkokulu öğrencisi 
Luljeta Rama, kendi beşinci sınıf öğrencileriyle 
“Eski Dardanya Krallığı” konusunda bir ders saati 
boyunca yol göstericilik yaptı. Onlara dersin 
başında onların ders saati süresince öğrendiklerini 
ölçmek için kullanılacak olan ölçütler konusunda 
bilgi verdi. Öğrenme içeriği sunumundan sonra 
öğrenciler öğretmen tarafından hazırlanmış 
olan sorulara yanıt bulmak için ikili halinde 
çalıştılar, daha sonra öğrenciler başka bir ikiliyle 
değiştirildiler ve kendi ders kitaplarına geri bakarak 
yanıtları değerlendirdiler.  

İyi yapılmış değerlendirme öğretmenlerin daha iyi bir 
öğretim yapmalarına yardımcı olmalıdır bu da

… herhangi bir yanlış anlaşılmayı tespit etmek ve 
öğretmenlere öğretmeyi değiştirmek ve 
düzeltici faaliyetleri kurmakta yardımcı olmaktır.
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Farklı amaçlar için farklı 
değerlendirme yöntemleri

Değerlendirme, geçmiş ve gelecekteki öğrenme 
için gerekli bilgileri sağlamalı ve aynı zamanda 
verimli ve ilginç olmalıdır. Değerlendirmeye ait 
yöntemlerin planlanması ve seçilmesi önemlidir. 

Şu konularda dikkat etmelisiniz:

•	Biriktirmek istediğiniz bilgilerin türüne;

•	Değerlendirme yöntemi çalışma tarzınızla 
uygun olmalıdır ve kullanım için kolay 
olmalıdır;

•	Öğrencilerinize ne anlamak istediğinizi e o 
bilgileri nasıl kullanacağınızı açıklamanız; 

•	Öğrenme için onların tarzlarına en uygun 
bir şekilde kendi başarılarını ifade etmelerini 
sağlamak; ve

•	Mümkün olduğunca bilgi ve iletişim 
teknolojisinin kullanılması

•	Öğrencilerin bilgisayarı kullanarak yanıt 
verme istekleri vardır ve bu sizing için daha 
basit olacaktır. 

Test edilen ve değerlendiren olarak sizin rolünüz 
değişir ve siz gözlemci, gözetimci, dinleyici, 
soru soran, yanıt bekleyen, konuşan, sunan ve 
kendine güvenen bir kişi olursunuz.

 Öğrencilerin öz değerlendirmeleri

Priştine’deki Dardania Okulu dördüncü sınıf 
öğrencileri küpler hakkında öğreniyorlardı. 
Merita Vokri adındaki öğretmenleri öğrencilerine 
proje olarak küp şeklini kesmelerini ve her tarafını 
uygun rankle boyamalarını söyledi. Öğretmen 
dersin sonunda öğrencilerinden dersin başında 
verilmiş olan başarı ölçütlerini kullanarak kendi 
çalışmalarının değerlendirmelerini yapmalarını 
istedi. “Trafik Işıkları” tekniğini kullanarak, 
öğrenciler kendilerini değerlendirildi.

Geribildirimli bilgiler verdiğinizde 
öğrencilerinizin duygusal sorunlarını ve 
duygularını dikkate alınız

Yapılan araştırmalar öğrencilerin huzursuz 
oldukları durumlardı iyi öğrenemediklerini 
saptamıştır. Öğretmenin, geribildirimli bilgiler 
verdiğinde geribildirimli bilgilerden olumlu yanıt 
alabilmesi için öğrencilerinin duygularını dikkate 
almaları daha önemlidir.

Yapılan araştırmalar olumlu yönde kendine 
güven ve iyi güdü öğrenci başarısının anahtarı 
olduğunu da saptamıştır. Olumlu geribildirimli 
bilgi ve yapılan yanlışların söylenmesi daha 
önemlidir.
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1.5. Öğrenme ve Beceri 
Gelişimindeki Destekçi 
Teknoloji

Kullanılabilir nedir?

Açık Alan yazılımı
Eğitim amaçlı açık alan yazılımı farklı dersler için 
okullarda kullanılırlar. Örnek olarak FMS Logo 
Matematik dersinde kullanılır. Diğer eğitim 
amaçlı kaynaklar ücretsiz çevrimiçi ve yazılımlar 
okullarda kullanılır, buna ALICE, Öğrencilerin JAVA 
programlama temellerini öğrenmek hangi bir 3D 
animasyon yazılımı, Google Sketchup 3D tasarım 
yazılımı, Geogebra and Microsoft Mathematics 
and Greenfoot, bir oluşturma yazılımı dahildir. 
Diğer yararlı kaynakalar aşağıdaki adreslerden 
temin edilebilir: 

•	 www.technologystudent.com

•	 flexmath.ck12.org

•	 phet.colorado.edu,

•	 www.khanacademy.org 

Okullarda Bilgisayarlar
Kosova’daki birçok okullarda ister masaüstü 
bilgisayarlar ile yeni mobil dizüstü bilgisayar 
laboratuarları veya masaüstü bilgisayarlı 
laboratuarlar vardır. Yirmi dört belediye 21. yüzyıl 
dersliklerle donatılmışlardır ki bunlara bütün 
belediye okullarının erişimleri mümkündür. Bu 
dersliklerde 15 net-kitap ve 5 tam boyutlu dizüstü 
içeren mobil bilgisayar laboratuarları, kablosuz 
erişim noktası, depolama ve dizüstü bilgisayarlar ve 
çeşitli çevre birimlerini şarj etmek için mobil sepeti 
ve diğer araçlar (ör. Kontrol kutu, mikroskop, robot 
kol vb.). Diğer yirmi okulun 32 dizüstü bilgisayarı ve 
kablosuz erişim noktası olan bilgisayar laboratuarı 
vardır. Tüm dizüstü bilgisayarlar Windows 7 işletim 
sistemi ve MS Office paketi için lisansa sahiptirler. 
Bundan başka bilgisayar laboratuarı olan kırk diğer 
okul daha vardır ve bir e-öğrenme platformunda 
test edilmişlerdir.

yardımcı araçlar eklendiğinde bilgisayarlar daha yararlı olurlar
Yazıcılar: Öğretmenlere ve öğrencilere kendi ürettiklerini yazmalarına imkan sağlar.

Projektörler: Video projektörler sınıf sunumları, sınıf eğitimi ve diğer etkinlikler için yaygın olarak 
kullanılabilir

Robotlar: Programlanan robot, keşfetmeler için öğrencilerin doğal merakı ve isteğini artırır. Birkaç genç 
öğrenci için bilgisayar yardımı olmadan kullanılabilir ve basit grafik düğmelere sahiptirler ki bunlar küçük 
bir çocuk tarafından kontrol edilmesine imkan sağlar. Daha karmaşık robotların programlanması bilgisayar 
kullanılarak yapılır

Kontrol Kutular: Kontrol kutular basit bir kullanım aracıdır ve bu öğrencilere gerçek hayata ait modelleri 
bilgisayar vasıtasıyla kontrol etmeyi sağlar ve bu şekilde sensörlerden bilgi edinirler. 

 Kameralar: Ucuz fiyatlı dijital kameralar görüntü veya proje için gerekli fotoğraf veya hareketli görüntü 
kaydedebilirler. Bunun için cep telefonları da kullanılabilir

Mikroskoplar: Bilgisayarlı mikroskoplar bilgisayarda görüntü yakalayabilir veya video ile görüntü 
kaydedebilir. Küçük öğrenciler için mikroskoplu görüntüleri izlemeleri ekranda gördükleri için çok daha 
kolaydır. Projektörün kullanımı sınıf önünde özelliklerin vurgulanmasına olanak sağlar

Hesap Makineleri ve diğer araçlar: Grafik hesap makineleri bir ders aracıdır. Bunlar öğrencilere kavramları 
görselleştirir ve bilim ve matematikle bağlantı sağlar. Araç ve diğer sensörlerle kombinasyonda onlar 
olağan bir sınıfı çağdaş bir öğrenme ortamına ve bilim laboratuarına taşır. 
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       Teknolojiyi nasıl kullanabiliriz? 

Sınıfta internet üzerinde araştırmalar

İnternet öğretmenler ve öğrenciler için mevcut 
olan kaynakları genişletir ve zamana olan ihtiyacı ve 
okullarda sınırlayıcı etkenler olabilecek konumlara 
karşı bağımlılığı azaltır. O, araştırma amacıyla veriler 
üzerinde etkileşimde bulunmak ve düzenleme 
yapmak için öğrenciler ve öğretmenler için güçlü ve 
çeşitli yollar sağlar. İnternet eğitime erişim değildir, 
daha çok eğitim metodolojisinin hem her aşamasında 
kullanılabilecek bir araçtır. O mevcut ek kaynaklar 
sağlar, hareketli iletişimi yükseltir ve işbirliği daha 
da kolaylaştırır öyle ki insanların aynı zamanda aynı 
yerde olmaları ihtiyacını azaltır.

Öğrencilerin eğitim deneyimlerinin daha iyi olmasını 
sağlamak için onlara  “internet güvenliğine” ait 
kuralları ve etik öğretilmelidir. 

Teknik Destek için Öğrenci Kulüpleri 
(TDÖK): Öğrencilerin tam anlamlı 
katılımı için bir örnek çalışma

TDÖK, okulun donanım altyapısının 
önleyici bakımını yapan, temel ağ 
yönetimini üstlenen ve bilgisayarların 
günlük kullanım sırasında öğretmenlere 
yardımcı olan 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden 
oluşan gruplardan ibarettir. Bilgisayarları 
olan her ilkokulun bir de TDÖK’si vardır ki 
bu iki denetleyici öğretmenin önderliğinde 
faaliyet eder. TDÖK, öğrencilerin teknik 
becerilerini geliştirmek ve sorunları 
çözmek için bir fırsat sunar, aynı zamanda 
aynı zamanda öğretmenlerin kendi 
derslerinde  aynı zamanda öğretmenlerin 
kendi derslerinde yerinde teknik destek 
sağlayarak teknolojiyi dahil etmelerine 
yardımcı olur. Teknik öğrencilerin teknoloji 
alanında bilgisi olmayan öğretmenlere 
destek esnasında oynadıkları rol başlı 
başına önemli olmuştur.    
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1.6. 21. Yüzyıl Sınıfı
Çocuklar için uygun sınıf

Sadece mobilyanın hareketliliği ve sınıfın 
yeniden yapılanması yeterli değildir, bunun 
dışında öğrencilerle yapılacak olan yeni bir 
rapora da ihtiyaç vardır. Öğrencilerinizden sınıf 
için kurallar ve yordamlar önermelerini isteyin.

Öğrencilerinizden grafik kağıdı veya bilgisayar 
kullanarak sınıfın düzenlenmesi için tasarımlar 
önermelerini isteyin. Tüm öğrencilerin 
kendilerini hoş hissetmelerini sağlayın.

Bilgi ve İletişim Teknolojisi ile Bilgisayarlar

Bilgisayarları, küçük grupların yanı sıra kişiler 
tarafından da esnek bir şekilde kullanılabilmesi 
şeklinde yerleştirin.

Dijital mikroskop gibi araçlar için bilgisayar 
etrafında yeterli alan bırakın.

İnternet güvenliği de dahil olmak üzere bilgisayar 
kullanımı için kurallar oluşturun.

Ebeveynler ve Topluluk katılımı

Ebeveynler sınıfa ziyaretçi ya da kaynak 
kişiler olarak kabul edilmelidir.

Sınıfın dekorasyonu ve donatılması için 
bir ebeveyn tarafından yönetilen sınıf 
komitesi ilan edin.

Farklılaştırılmış öğrenme

Öğrenciler 21. yüzyıl sınıfında farklı 
ödevlerde çalışabilirler. Bu farklılaşmış 
öğrenme yeterince alanın olmadığı veya 
yeterince araçların olmadığı sınıflarda 
çok yararlıdır; öğretmen, küçük bir 
gruba yardım veya ek zorluklar sunar.
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 Öğrencilerim kendi sınıflarını nasıl tasarladılar
Banya e Malişeves’te 17 Şubat Okulu öğretmeni Necmiye 
Foniçi, sınıf yenileme hazırlıkları sırasında kendi sınıfında 
tasarıma öğrencilerini dahil etti.  

Etkili panolar oluşturma
Panolart fikir verebilir, odaklanmayı 
çağrıştırabilir, öğrencileri teşvik 
edebilir, bilgi sunabilir ve başarıyı 
kutlayabilir.

Ekranlı panoları polistiren levha 
kullanılarak çok düşük maliyetle 
oluşturabilirler. Bunlar renkli 
malzemelerle kaplanırlar, daha 
uzun kullanışlıdırlar ve daha güzel 
görünüşlüdürler.

İğneler veya yapıştırıcılar kağıdın 
tabloya yerleştirilmesi için kolay 
yöntemdir, onlar plastik başlıklı 
iğnelerden daha güzel gözükürler.

vardiyalı okulda sınıf örgütlenmesi

Sınıfın farklı düzenlenmesi farklı yaş grubu ve 
farklı dersler için gerekli olabilir. Öyle ki, sınıfların 
ayrılmalarına ihtiyaç duyulduğu zamanlarda 
ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde değişiklikler 
yapmamak daha iyi olurdu.

Öğretmenler panoları koordine etmek için düzenli 
görüşmeler yapmaları lazım. Farklı gruplar için 
sınıfta özel panolar yerleştirilebilir.

Öğretmenlerin birbirinin panolarını bakmak için 
yapacakları teşvikler yüksek standartlar taşıyabilir 
ve yeni fikirlerin oluşmasına neden olabilir.

Kurallar, “sınıfı bulduğunuz gibi veya daha iyi bir 
şekilde bırakın” cümlesini içerebilir.  

Sınıf Planı

Sınıfın bir ölçek planını çizmek için 
grafik kâğıdı kullanın. Mobilyaları 
temsil etmek için renkli kâğıt 
parçacıkları kesin ve sizin için en iyi 
tasarımı oluşturuncaya kadar etrafta 
dolaştırın.

Bu tasarım çalışmalarına öğrencilerin 
katılmasını sağlayın. Bu mükemmel 
bir matematiksel etkinliktir; ölçme ve 
ölçek çizim için pratik bir yoldur.   

… sınıf tasarımınızı yapmak için 
www.floorplanner.com gibi bir internet 

ağını kullanın.   

Konuya göre düzenlenen öğrenme 
merkezleri

Sınıfın öğrenme merkezlerinde örgütlenmesi, 
öğrenci merkezli bir sınıfın oluşturulmasında 
yardımcı olur, öğrenci seçimlerinde araştırma, 
kişisel sorumluluğu, işbirliği, iletişimi ve saygıyı 
teşvik eder. Öğrenmeye ait etkinlik merkezleri 
okuma-yazma, matematik, bilim, sanat, 
bilgisayar ve dram-oyun kreasyonlarına 
odaklanabilir. Daha çok bilgi için Sınıf Yenileme 
Kılavuzuna bakın.

Aklınızda tutun, amaç bir veya 
iki merkezle başlamak ve siz ve 
öğrencilerinizin hazır olduğu zaman 
başkalarını da ilave etmek demektir.
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2. 21. yüzyılda Öğretme ve Öğrenme 
yönleri

Sevgili 21. Yüzyıl Öğretmenleri
Bu bölümde eğitim kavramları, öğretime yaklaşım ve fikirler karşınıza çıkacak. Bunların 
birçoğu size tanıdık olabilir ve şu anda zaten kullanmakta olabilirsiniz.

Bu bölümde, bu yönlerin kısa bir özetini vermek için çift sayfa ‘konu’ ile temel bilgi verir.

Siz daha fazla “Hazine Kutusu”adlı çevrimiçi sayfada okuyabilirsiniz veya birinci bölümdeki 
sözlüğe başvurabilirsiniz.

Birçok çağdaş öğretim yaklaşımları olduğunu göreceksiniz, “Proje tabanlı öğrenme” ve 
“Sorunlar tabanlı öğrenme” nin aynı özelliklere sahip oldukları gibi. Bunlar aşağıdakileri 
içerebilir:

Grup etkinlikleri

Ek ödevler

Benzer ödevler

Yaratıcı Düşünce

Eleştirel düşünme

Bağımsız araştırma

… modern bir işyerinde önemli olan sosyal becerileri ve ekip 
çalışmasını geliştirmek için

… daha uzun bir surede devam edenler için

… öğrencilerin gerçek hayat sorunlarını çözdükleri yerde

… yenilikçi çözümler oluşturmak için

… olanakları dikkate alınması ve sorunların incelenmesi için

… Öğrencilerin bilgi bulmak için çeşitli kaynakları kullandıkları 
yerde

Farklı yöntemler, farklı dersler ve farklı konular, farklı sınıflar için  yararlı olabilirler. Siz, 
21. yüzyıl toplumundaki öğrencilere gereken bilgi, beceri ve tutumları geliştirmede en etkili 
olanı için en iyi hâkimsiniz. 

Siz ve öğrenciler için en uygun olanı seçin!
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2.1. Konu tabanlı yaklaşım nedir?
Birkaç dersin belirli bir süre içerisinde bir konuda bütünleşmesine dair öğrenmeye ait bir 
yaklaşımdır. O konu sınırlarını aşar ve çocukların gerçek dünya fikirleri ile temel akademik 
becerileri ilişki kurmalarını sağlar.

Konu tabanlı yaklaşımın tipik özellikleri şunlardır:

Konuların bütünleşmesi
Bir kısım dersler (ör. okuma, matematik, bilim, toplumsal dersler ve sanat) içerik ve becerileri asli 
bağlamda okutulmasına müsaade ederek bir konuda birleşirler. 

Farklılaştırılmış öğrenme
Bir kısım dersler (ör. okuma, matematik, bilim, toplumsal dersler ve sanat) içerik ve becerileri asli 
bağlamda okutulmasına müsaade ederek bir konuda birleşirler. 

Özgün odaklama
Öğrenciler ilgili bilgileri öğrenirler ve o bilgileri gerçek hayat senaryolarında uygularlar.

Öğrencilerin ilgi alanları
Konular müfredattan çıkarılabilir veya öğrencilerin ilgi alanlarına dayandırılır. Konu seçiminde 
öğrencileri dahil etmek, kendi öğrencilerinde belli bir ilgi ve sorumluluk duygusunu uyandırır.

Konuda neden konu taban kullanılmalı? yararları nelerdir?
•	 Güdüleme -  Öğrencilerin ilgi alanları dahilinde olan veya gerçek hayata gönderme yapan 

konular öğrencilerde merak uyandırı bu şekilde öğrencilerin daha fazşla okumalarını ve 
deneyim kazanmalarını güdüler.

•	 Bağlamsal öğrenim – öğrencilerin okuduklarını anlamaya (ayrılmaz bir parça) ve ölçülü bir 
biçimde içeriği uygulamaya yardımcı olur.

•	 Beceriler yanı sıra içerik – Öğrencilerde grup çalışmayı, iletişimi, eleştirel düşünmeyi, aynı 
zamanda işbirliği, kaynaşmayı  ve becerilerin gelişmesini destekler.

•	 Öğretmenin tasarlaması – konusal ünitenin gelişmesinden sonra günlük tasarlamaya 
yardımcı olur. Konuların ve fikirlerin bulunma sorumluluğu öğrencilerle paylaşılabilir.

Geleneksel öğrenme ile farkı nedir?

Öğretmen içerik hakkında karar alır Öğrenciler ve öğretmenleri kapsar

Ders içeriği ders aracılığıyla öğrenilir
Bütünlüğü temsil eden ve irtibatı kuran 
kapsamlı yaklaşım; irtibat olur.

Öğretmen günlük ve derse dayanarak 
tasarlar

Öğretmen konuyu tasarlar ve üniteden 
günlük konu çıkarır.
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Öğrenmeye karşı konusal bir yaklaşım nasıldır?
Yakova’daki Ül Morina İlköğretim Okulu üçüncü sınıf öğretmeni Raymonda Kurşumliya Arnavut dili, 
matematik, bilim, müzik ve sanat gibilerini çok sık bir haftalık konuda birleştirir. Raymonda’nın sunmuş 
olduğu yılın ikinci konusu genellikle “sonbahar mevsimi”dir. O, haftalık tasarlamayı öğrencilerin 
öğrenmeleri ve her ders alanında almaları gereken bilgileri, becerileri ve tutumları belirleyerek yapar ve 
bundan sonar o hafta için öğrenme sonuçlarını birleştirir. Sonra Raymonda, öğrencilerin öğrenmelerini 
desteklemek amacıyla kaynakları ve malzemeleri toplar. Öğrenciler hafta boyunca sonbahar mevsimi 
hakkında, doğadaki değişmeler hakkında, iklimsel değişmeler hakkında ve bu değişmelere uyum sağlamak 
için giyim konusunda bilgi edinirler. Onlar aynı zamanda kullanılması gereken ölçme ve birimlerle birlikte 
büyüyen meyve ve sebzeler hakkında da bilgi sahibi olurlar.

Raymonda ve öğrencilerin geçmiş sonbahar döneminde katılmış oldukları birkaç etkinlik şunlardır:
•	 Pazartesi: Sonbahar hakkında tartışırlar ve “Altın Sonbahar” hikayesinin okurlar, matematikten birkaç sorunu 

çözerler ve konuyla uyumlu malzemeler kullanarak “Sonbaharda Anaokulu” adlı sanatsal çalışmayı yaparlar.
•	 Salı: Sonbahar mevsimi esnasında oluşan meyve ve sebzeler hakkında yazı yazarlar; bunları ölçmek için kullanılan 

ölçüm birimleri hakkında bilgi edinirler; “Sonbahar” adlı şarkıyı söylerler.
•	 Çarşamba: Doğadaki değişiklikler hakkında beyin fırtınası yaparlar ve onların neden meydana geldikleri konusunda 

tartışırlar; “Sonbahar Yaprakları” adlı şirin okurlar; ölçme birimleri üzerinde çalışmaya devam ederler; “Yuvadan 
Uzaklaşma” adlı rollü oyunu oynarlar.

•	 Perşembe: Öğrenciler, araştırmadan sonra öğrencilerin sonbaharın olumlu tarafları hakkında yazı yazarlar, meyve 
ve sebzelerin alım ve satım şeklini anlamak için yakındaki pazarı ziyaret ederler ve “Sonbaharda Meyveler” konulu 
resim çizerler.

•	 Cuma: Sonbaharla ilgili neler öğrendiklerini gözden geçirirler; Kosova’daki sonbahar konusunda daha fazla bilmek 
istedikleri şeyler hakkında soruılar yöneltirler; veriler toplamaya başlarlar; “Yağmur” adlı şarkıyı söylerler.

Ben başarılı bir öğrenme için konusal yaklaşımı nasıl yapabilirim?
1. İyi tasarla
•	 Birleşecek olan konu ve dersi belirle. Konular çocuklara ait literatürden, müfredat içeriğinden, o anki durum-

lar veya öğrenciler tarafından seçilebilir. 
•	 Konu için sure belirle – bir hafta, bir ay veya konuya bağlı olarak daha uzun
•	 İçeriği, becerileri ve tutumları belirle – öğrenme sonuçlarına ait birleşimini yap
•	 Onların destekledikleri fikirler üzerinde beyin fırtınası oluştur.

2. Malzeme ve kaynaklar topla
•	 Kitap ve başka okuma malzemeleri topla (öğrencileri ve toplumun kaynak olduklarını unutma)
•	 Kaynak ve oyunlar için internette tarama yap
•	 Tüketilen malzemeleri sağla (ör. sulu boya); geri dönüşümlü malzeme toplamayı unutma.

3. Öğrenciler merkezlerini ve gruplarını örgütle 
•	 Etkinlik merkezli bir tasarlayın ve sınıfın fiziksel alanını genişletin.
•	 Öğrenme gereksinimlerini ve dikkate alınması gereken diğer konuları gözönünde bulundurarak öğrencileri 

gruplara ayır
•	 Öğrencileri ile birlikte grup çalışması için kurallar belirle

4. Başlamadan önce değerlendirmek için gereken araçları belirle
•	 dosyalar ve başarımdaki esaslı değerlendirme, konu esaslı yaklaşım aracılığıyla öğrenmenin değerlendirmesine 

ait şekil sunar
•	 diğer yollardan biri öğrencilerin grup çalışmaları esnasında gözlenmeleridir, sözlü sunumlar ve afişler.
•	 grup çalışmasında öz değerlendirme ve yaşıt değerlendirmesi ve diğer beceriler aynı şekilde öğrenme 

değerlendirmesinde kullanılabilir. 
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2.2. Yapıcı oyun yoluyla öğrenme 
yapıcı oyun yoluyla öğrenmenedir?

İster duygusal, bedensel, entelektüel alanda ister de toplumsal alanda olsun  yapıcı oyun yoluyla 
öğrenme, oyun etkinliklerinin öğrencinin gelişmesinde kullanıldığında mevcuttur,

Oyun, çocuğun gelişmesinde beceri bileşenlerden biridir. Okula başlamanın ilk günlerinde 
öğrenciler, Hikayeler, fotoğraflar ve televizyon programları gibi dolaylı deneyimler aracılığıyla 
dünyayı araştırmaya devam ederler. Bu şekilde alınan bilgiler kurgusal oyunun temelini 
oluşturur ve bu çocuğu buradaki ve şimdikinin ötesine gönderir. Resim, blokların inşaatı, 
oynama, müzik ve el işi türündeki etkinlikler çocuğun göz-el kordinasyonunu ve diğer motor 
becerilerini sağlayıncaya kadar çocukta dünyayanın bilgi ve anlayışı artar. Öğrenciler, ilkokulun 
ilk sınıflarına geçtiklerinde odaklanma, dramatik oyundan (her ne kadar rollü oyun hala daha 
yakındır) veya hayali oyundan “”kurallı oyunlara” ve örgütlü sporlara geçer, ki bunlar strateji ve 
beceri isterler. Kurallı oyunlar, geleneksel oyunlar olan tablo, kart, video ve bilgisayar oyunları, 
aynı zamanda bedensel oyun olan etiket oyunları kapsar. Bu tür oyun deneyimleri sayesinde, 
çocuklar başkalarına karşı becerilerini, motor becerilerini ve onların göz-el kordinasyonlarını 
geliştirir. Öğrenciler ilk-orta düzeye geçtiklerinde, oyunlar onların kendi yeteneklerinin, stratejik 
düşünmelerinin ve diğerleriyle etkileşimlerinin gelişmesine yardımcı olur. Bu beceriler örgütlü 
spor, el işi, gelişmiş inşaat setleri, bilimsel başarımlar, sofistike mucit, bilgisayar oyunları ve video 
oyunları gibi etkinlikler sayesinde gelişir.

yapıcı oyun yoluyla öğrenmenin tipik özellikleri

•	 Güvenli , kapsamlı ve şiddet içermeyen etkinlikler;

•	 Öğrencilerin beceri ve olumlu ilişkiler geliştirmek için deneyimsel teşvikleri;

•	 Öğrencilerin kendileri ve etrafındaki dünya hakkında öğrenmelerine ilham kaynağı olan 
fırsat;

•	 Yaratıcılığı teşvik eden eylemler ve öğrencilerin kişiselliğinin gelişmesine yardımcı olan 
etkinlikler; 

•	  Öğrenmeyi eğlenceli hale getiren deneyimler

Öğrenmeyi desteklemek için neden oyun kullanılmalı? yararları nelerdir; 

•	 •Oyun, kavram ve becerileri öğrenmek için öğrencinin asli bağlamını sağlar; 

•	 Oyun, eğlenceli ve keyifli bir öğrenme yapar ve böylece ilgi ve güdüleme artar;

•	  Oyun, birlikte ve tek başına araştırma ve buluş yapmaya teşvik eder;

•	 Oyun, yetişkin ve yaşıtları ile işbirlikli öğrenme için fırsatlar sunar ve böylece sınıf yönetimini 
destekler.

•	 Oyun, öğrencilerin denemelerini ve risk almalarını teşvik eder;

•	 Oyun, öğrencilere becerilerini uygulamaları için bir fırsat sağlar; 

•	 Oyun, öğretmenin özel sebeplerden dolayı küçük öğrenci gruplarıyla çalışması için serbest 
kalmasıyla farklılaştırılmış öğrenmeyi destekler
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    yapıcı oyun nasıldır?
Yakova’daki Mustafa Bakiya İlköğretim okulu öğretmeni Albana Duyaka, onun birinci sınıf 
öğrencilerinin her gün okuldan geri geliyor olmaları  için sorumluluk hissetti. Trafikteki 
potansiyel riskleri anlamalarını istediği kadar, onların korkmalarını da istemiyordu, bu 
nedenle öğrencinin öğrenmeye bir yaklaşım olarak oyunu kullanmaya karar verdi. O dersini 
öğrencilerin gidip gelmelerindeki ihtiyaçlarıyla ilgili bir tartışma ile başlattı, öyle ki onlardan 
yolu nereden geçtiklerini ve lambaların o yerlerde olup olmadığını sordu. Öğrencilerin 
anlattıklarından anlaşıldı ki bazı öğrenciler lambalarda sarı ışığın yanmasının ne anlama 
geldiğini bilmedikleriydi. Albana tarafından geliştirilen oyunda öğrenciler daire şeklinde 
sıralanmaları ve ortada bir öğrencinin bulunmasıydı, ki bu öğrencinin elinde lambalardaki 
üç renkteki ışığı çağrıştıran renkli kağıtlar vardı. Daha sonar grup şeklinde öğrenciler ileriye 
doğru ilerlemeye başladırlar ve ğer öğrenci kırmızı renkteki kağıdı kaldırırsa, o zaman 
diğer öğrenciler ellerini yukarıya kaldırıp duruyorlardı. Öğrenci yukarıya sarı renkteki 
kağıdı kaldırdığında, öğrenciler yukarıya bir elini kaldırıp daha hızlı yürümeye başlıyorlardı. 
Öğrenci sarı renkteki kağıdı kaldırdığında ise öğrenciler her iki tarafa bakmaya başlıyorlar, 
iki elini de kaldırıp ileriye doğru yürümeye başlıyorlar.

Oyun yoluyla başarılı öğrenme nasıl olur?

1. Etkileşimli, pratik ve keyifli öğretme yöntemleri ve öğrenme kullanan bir pedagojik 
yaklaşımı benimseyin;

2. Bilgi sağlayıcısı rolünden (eğitme),kolaylaştırıcı, rehber ya da yönetmen rolüne geçin 
(öğrenme);

3. Öğrenciler gerçek hayat durumları ile ilgili pratik deneyim kazandıklarına emin olun;

4. Öğrencilerin çıkarı doğrultusunda deneyim sağlayın;

5. Çeşitli malzemeleri temin etme şeklini bul ve bunun için ebeveynler ve toplum ile işbirliği 
yap (malzemelerin öğrencilerin yaşlarına uygun olduğu konusunda emin ol);

6. Başka oyun ve etkinliklere odaklan öyle ki yarışmadan ziyade işbirliği teşvik edilsin. Eğer 
yarışma kullanırsan, o zaman herkesin kazanabileği bir yarışma seç;

7. Uygun olduğunda, öğrencilerin oyunlarına katıl.
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2.3. Özgün Öğrenme
Özgün Öğrenme nadir?

Öğrencilerin, gerçek uzamanların kullanmış oldukları benzer yöntem ve araçları kullanarak, 
araştırma yaptıkları, bir ödevde yer aldıkları ve gerçek hayata ait sorun çözdükleri bir girişimdir.

Özgün öğrenmenin tipik özellikleri şunlardır:

Özgün ödevler

Grup etkinlikleri

Rollü oyunlar

Öğretmenin 

kolaylaştırıcılığı

İhtiyaçlı öğrenme

Öğrenciler, gerçek hayattaki araştırmacı, yazar, oyuncu ve diğer 
uzmanların  rolündeki kişilerden istenilen etkinlikleri yaparak öğrenirler.

Öğrenciler çoğu kez gerçek hayatta olduğu gibi ikili veya gruplar halinde 
çalışırlar.

Öğrenciler rol yaparak çalışabilirler, örnek olarak bir grup durumunda 
öğrenciler bir düzenleyici, kamerman, müdür veya giysi tasarımcısı 
olabilir.

Öğretmenin görevi, öğrencileri öğrenme sürecinde yönlendirmesi, 
kaynakların bulunmasında yardımcı olması ve etraftaki toplumla ilişki 
kurmaları sağlamasıdır.

Öğrenciler, yaşadıkları deneyimlerden öğrenirler bu şekilde öğrendikleri 
şeyleri kolay unutmama olasılığı yüksektir. 

Özgün Öğrenme neden kullanılsı? yararları nelerdir?
1. Öğrenciler, onlara uygun olan gerçek sorunlar hakkında daha çok güdülüdürler BU 

içsel güdülenme onlar daha fazla çalışmalarını yönlendirir ve öğrenmelerine daha çok 
odaklanmalarını sağlar. 

2. Öğrenmeler gerçek dünyayla bağlantılıdır, bu sınıfın dışında yapılır ve öğrenciler anket, 
inceleme ve sorn çözmelerde etkindirler.

3. Öğrenciler bileşik ödevlerde çalışırlar, ki bunlarda daha yüksek düşünme süreçleri gerekir 
(inceleme, sentez, tasarım, düzenleme, değerlendirme ve oluşturma).

4.  Öğrenciler, öğrenmelerine ait becerileri, kendi kendini geliştirme becerisini ve hayat boyunca 
öğrenme becerisini geliştirirler.

Geleneksel öğrenmeden farkı nadir?

Geleneksel öğrenmeden farkı nadir? Özgün sorunlar

•	Ödevler okul testlerindendir

•	 Sorunlar çoğu kez soyuttur, belirli bir bağlamı 
yoktur

•	 Sorunlar basittir ve derinlik eksiktir ve çözümü 
çok kolaydır

•	Yarışma etkinliklerini içerirler ve sorumluluk 
bireyseldir

•	 Sorunlar genelde yapaydır ve öğrenciler için çok 
uygun değildir

•	Ödevler esas gerçek hayat bağlamındadır.

•	 Sorunlar gerçektir ve öğrenciler onların belirlen-
mesinde ve çözülmesinde etkindirler. 

•	 Sorunlar derinlemesimedir ve daha karmaşıktır, 
aynı zamanda onların çözülmesi daha uzun 
sürer

•	Onlar işbirliği etkinliği içerir ve sorumluluk 
paylaşılır.

•	 Sorunlar gerçektir ve öğrenmelerden 
öğrencilerin büyük yararı vardır.
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Özgün öğrenme nasıldır?
İpek’teki Asderni İlköğretim Okulu’nda Hidayeten 
Nikçi adlı öğretmenleriyle birlikte öğrenciler 
birkaç hafta evvel okulun bahçesinde dikilen 
çiçeklerin bekledikleri gibi büyümediklerini 
gördüler. Onlar solmuş görünüyorlardı ve 
kopacak gibiydiler, fakat kurumalarının sebebi 
suyun yokluğu değildi. Onlar neler olup bittiğini 
ve neden olduğuna dair bu sorunu çözmeye 
karar verdiler. Onlar farklı sorunlar konusunda 
tartıştılar, çiçeklerle ilgili her sorunun sebebi nedir 
araştırdılar ve sonar bu sorunu nasıl çözeceklerine 
dair fakir düşündüler. Öğrenciler sorunun dibine 
kadar gitmekte kararlıydılar ve böylece solmanın 
ve kurumanın sebeplerini bulma amaçları vardı; 
böylece kendi okul bahçelerinde güzel ve sağlıklı 
çiçekler yer alacaktı.

Öğrenciler bahçeden çiçekleri aldılar ve incelediler. Onlar farklı laboratuar ve teknolojik kaplar kullandılar. 
Onlar bir incelemede çiçeği laboratuar kaba yerleştirdiler, yandan sülfür döktüler ve bir cam kubbe ile 
örtüler. Bir sure sonar çiçeğin renginin solmaya başladığını ve çiçeğin kırılmaya başladığını gördüler. 
Onlar, bu inceleme ile okul bahçesine yakın yerde yanan çöplerin çiçeklere etki ettiği sonucuna vardılar. 
Onlar, ortamın etkisi konusunu öğrendiklerinden dolayı, bu yanan çöplerle ilgili olarak neler yapılabileceği 
konusunda okul müdürüne gittiler.

Özgün dersi nasıl daha başarılı yapabilirim?
1. İyi tasarla
•	 Öğrenmenin amaçlarını tanımlayıncaya kadar, öğrencilerin kendi şimdiki ve gelekteki hayatları ana yeterlilik 

olarak sorunların çözülmesi, öz değerlendirme ve öğrencilerin “nasıl öğrensinler” becerileriin düzeltilmesine 
dair ağırlık koy. 

•	 Özgün ödevlerin tasarımı, müfredatta belirlenmiş ve okul dışındaki hayatla ilişkili ve öğrenmenin içeriği ve 
sonuçları ile bağlantılı olması gerekir

2. Başlamadan once öğrencileri nasıl değerlendireceğini kararlaştır
Özgün derste değerlendirme, elde edilen bilgilerin uygulaması ve gerçek hayattaki durumlardaki becerilerde 
yapılır.  O farklı yöntemlerle öğrendiklerinin gösterisini içerir. 
•	 Öğrencilerin final üretimi ve çalışmaları (ör.: araştırma raporları, olayların incelenmesi, yapıtlar, afişler, 

broşürler, dergilerde yayınlanmış metinler);
•	 Tanıtım ve uygulama (kamu konuşmaları, yapılan görüşmeler, dramatizasyon);
•	 Sürece dair beceriler (eleştirel düşünme ve sorunların çözülmesi) ve davranış;
•	 Şahsi öğrenme yansıması ve eleştirel geriye dönme (ör.: dergi, portföy).

“Hazine Kutusu”ndan daha fazla oku:

Özgün öğrenme bazen deneyimsel öğrenme ile ilişkilidir
Deneyimsel öğrenme, eğitimcilerin öğrenciler için doğrudan deneyimler temin ettikleri ve 
bilginin yükselmesi doğrultusunda yansımasına, becerilerin gelişmesine ve değerlerin ortaya 
çıkmasına yardımcı olan bir felsefe ve metodolojidir. Bu felsefe, doğrıudan deneyime dayandığı 
için öğrencilerin öğrendiklerini daha iyi aklında tutacaklarına güvenir. Bu eski bir Çin atasözü ile 
özetlenebilir:

“Ben duyuyorum,ben unutuyorum; Ben grüyorum,  
ben hatırlıyorum; Ben yapıyorum, ben anlıyorum.”

Deneyimsel Eğitim Derneği’ne ait www.aee.org ağ sayfasından daha fazla bilgi edinin. 
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2.4. Rollü Oyun: Drama kullanma
rollü oyun nadir?
Öğrenci, özellikle gerçek dışı durumlara ait ve başkasına ait olan tutumları, eylemleri ve söylemleri 
alır, bu farklı görünümleri veya sosyal etkileşimleri anlamak için yapılan bir girişimdir. Karakter 
hayali, gerçek veya tarihi olabilir.

Rollü oyunun ana özellikleri:

Özgün ödevler

Grup etkinlikler

Tanımlama

Empati

Öğretmen 
kolaylaştırmacılığı

Öğrencilerin ‘gerçek’ hayattan araştırmacılar, yazarlar, oyuncular ve 
diğer profesyonellerin rolündeki etkinlikler yoluyla öğrenme elde ederler.

Öğrenciler, gerçek hayatta olduğu gibi çoğu kez ikili veya gruplar halinde 
çalışırlar.

Öğrenciler dramda olduğu gibi özel karakterlere ait roller alabilirler.

Öğrenciler, kKendilerini başkalarının yerine koyarak başkalarını daha iyi 
anlayabilirler.

Öğretmenin rolü, gerçek bağlamın oluşmasına yardımcı olmaktır; 
bunu çoğu kez kendisinin de herhangi bir rolde yer almasıyla yapar ve 
öğrencileri rolde tutmak için rehberlik sağlar. 

neden rollü oyun kullanılsın? yararları nelerdir?
•	 Etkin öğrencileri, ekip çalışmasını, öğrenciler arasında işbirliği ve etkileşimi teşvik eder;
•	 Beklenmeyen durumlarda kaynak bulmada olanaklar temin eder;
•	 başkasını rolü alındığında eleştirel düşünme ve sorunların incelenmesini teşvik eder ve 

karakterin nasıl düşündüğüne dair yansımayı sağlar;
•	 Öğrencilerin, duygusal alanda (bkz.: “Hazine Kutusu” - Bloom’un Taksonomisi) becerilerinin 

gelişmesine yardımcı olur;
•	 Öğrencilerin, başka kültürlere ait veya tarihteki karakter rolünü alarak başkalarını daha iyi 

anlamasına yardımcı olabilir;
•	 Öğrencilerin gerçek hayata dair görevlerde veya durumlar karşısında yaratıcı olasılıklar sağlar;
•	 Çeşitli durumlarda öğrenciler tarafından bilginin pratik uygulamasını olanak tanır.
•	 Öğrencilerde, girişimlerinin gelişmesine, iletişim becerilerine, sorunların çözülmesinde, 

özfarkındalık ve gruplu çalışmalar vasıtasıyla işbirliğinin gelişmesinde yardımcı olur
•	 Öğrencilerin, gerçek dünyadaki zorlukların üstesinden gelmesinde daha hazırlıklı olmalarına 

yardımcı olabilir 

Geleneksel öğrenmeden farkı nadir?

Geleneksel öğretim rollü Oyun

•	 Örenciler oturur vaziyette ve edilgendirler
•	 Öğrenciler bireysel çalışırlar
•	 Öğrencilerin hayal gücü ve yaratıcılığı sık 

ortaya çıkmaz
•	 Sorunlar daha çok okul esaslıdır
•	 Daha çok akademik bilgilere odaklıdır

•	 Öğrenciler etkindirler
•	 Öğrenciler ikili veya grup halinde çalışırlar
•	 Hayal gücü ve yaratıcılık temel becerilerdendir
•	 sorunlar okul dışındaki hayatla esaslıdır.
•	 Öğrencilerin diğer yeteneklerini 

göstermelerine izin verir
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rollü oyun nasıldır?
Kosova Ovası’ndaki Selman Riza Okulu İngiliz Dili 
öğretmeni Rujdi Krasniçi, öğrencileriyle çok sık 
rollü uyun yapar. O, bunu öğrencilerinin İngiliz 
dilini öğrenmelerinde ve diğer becerilerinin ortaya 
çıkması için özel yararlı olarak nitelendirir. Kendisinin 
deneyimleri, öğrencilerinin bir başkası olduklarında 
İngiliz Dilini kullanmakta çekinmediklerini ortaya 
koymuştur. Rujdi’nin aynı zamanda bir uyarısı 
da var o da dokuzuncu sınıf öğrencilerinin çeşitli 
etkinlikler veya meslekler için hangisinin daha 
yararlı olduğu konusunda bilgi sahibi olmadıklarıdır. 
Öğrencilerden hangi mesleğe devam etmek 
istediklerini belirlemelerini ve buna gore gruplar 
oluşturmaları istendi. Bundan sonar onlar çeşitli 
meslekler için araştırmalar yapmaya başladılar ve 
meslekleri, etkinlikleri ve gerekli beceri bilgileri 
göstermek için bir tür rollü oynama geliştirdiler. 
Diğer öğrencilerin soru sorma olanakları vardı. 
Rujdi en başta öğrenclerin rol alamalarında sorun 

yaşadıklarını tespit etti; özellikle de eğer diğer öğrenciler yaşıtlarıyla gülüyor olduklarında veya herhangi bir 
söz söylediklerinde. Öyle ki öğrenme başarı ölçütleri arasında değerlendirilmesi bu açıdan bir parçası oldu.

rollü oynamayı nasıl başarılı yapabilirim?
1. Ciddi alın
•	 Başlamadan once rollü oynamaya ait kuralları kabul edin. Beklentilerinizde açık olun;
•	 Başta, öğrenciler rol almalarında kendilerini sıkılgan veya rahatsız hissedebilirler. Belki de rol almalarına teşvik 

etmek mecburiyetinde kalacaksınız. Gözlemcilere gerçek durumlarda nasıl tepki veriyorlarsa burada da aynı tepki 
vermeleri konusunda uyarın;

•	 İlk başta rollü oyun etkinliğini kısa tutun; öğrencilerin rollü oyunda yer almalarının ne kadar önemli olduğunu 
vurgulayın. Oyunda yer alan öğrencileri çok övün. Neden övdüğünüzü açıklayın;

•	 Herhangi bir rolde siz de yer alın. Eğer siz ciddi alıyrsanız, öğrenciler de aynı şekilde alacaklardır. 
•	 Öğrenciler kendi rollerinde kendilerini daha rahat hissettikten sonra, onlar rol esnasında güldürü ve doğaçlama 

da ilave edebilirler.

2. iyi tasarla
Amaçları belirleyin
•	 Öğrencilerin hangi bilgi, beceri ve tutumları elde etmelerini istiyorsunuz?
Bağlam ve rolleri seçin
•	 Bağlam ve karakterleri belirle. Kendin için araştır ama öğrencilerin tek başına bu bilgileri nasıl bulacaklarını belirle 

(kitap, internet, filim vb.)
Ödevi Sunumun yap
•	 Öğrenciler önünde durumu ilginç bir şekilde sunumunu yap;
•	 Öğrencilerden beklediğinizi ve onların ne öğrenmeyi beklediklerini konusunda konuş;
•	 Araştırma için rehberlik yap 
•	 öğrencileri ekiplere ayır.
Öğrenciler hazırlanma ve araştırma için çalışırlar
•	 Öğrenciler karakterler ve seçilen oyunlar hakkında aydınlatılırlar;
•	 Onlar gerekli bilgiler için bir araştırma tasarısı yaparlar ve farklı kaynaklar ararlar;
•	 Onlar senaryo yazarlar, elbise ve deneme yaparlar.
rollü oyun
•	 Öğrenciler kendi rollerinin hem bireyel hem de grup olarak denemelerini yaparlar;
•	 Öğrenciler rollü oyunu tanıtırlar;
•	 Rollü oyunun çekimi yapılabilir, öyle ki öğrenciler kendi yorumlamalarını ölçebilsinler.
Ölçme ve Değerlendirme
•	 Öğrenciler tarafından açık tartışma;
•	 Öğrenciler tarafından hazırlanan senaryolar başarı ölçütlerini içeren bir yoklama listesi oluşturarak kendi yaşıtları 

tarafından değerlendirma yapılabilir;
•	 Öğrenciler değerlendirilebilir yansıtıcı denemeler yazabilirler;
•	 Aynı şekilde sunumun da değerlendirmesi yapılabilir (ne kadar iyi rol yaptılar? Ana konular ne kadar açık oynandı?).
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2.5. Eleştirel Düşünme Stratejileri
Eleştirel düşünme kitaplar sayesinde öğrenilemez. Eleştirel düşünme etkin bir süreçtir, ders dinleme 
çoğunlukla edilgen bir eylemdir. Entelektüel becerilerde eleştirel düşünme, inceleme, buluş, yansıma 
vb. onların mevcut uygulamalarından öğrenilmesi lazımdır. Bua gore sınıftaki yönlendirme, ev 
ödevleri, bileşimler ve sınavlar öğrencilerin entelektüel etkin katılımlarını belirler.

Eleştirel düşünme
Biz, öğrencilerimize eleştirel düşünmelerini sağlayabiliriz – soru sormaları ve açık bir şekilde tartışmaları, 
başkalarını dinlemeleri ve gerçeklere dayanarak düşünceleri incelemeleri gibi. Herkes düşünür, fakat 
bizim düşüncemiz tek taraflı, amaçlı, kısmi, habersiz veya önyargılı olabilir. Buna rağmen hayatımızın 
ve ürettiğimizin, yaptığımızın veya inşa ettiğimizin amacı, bizim düşüncelerimizin amacına bağlıdır. 
Kalitesiz veya önemsenmemiş düşünme ister hayat amacı ister de parasal olarak maliyetlidir.

“eleştirel düşünce öyle bir şekildedir ki – herhangi bir ders, içerik veya sorun –  hangi düşünür ustaca 
entellektüel standartları kullanarak heybetli doğasında yapılar veya elemanları sorumluluğunu  
(ör.: amacın, sorunun veya meselenin; varsayımlar; kavramlar) alarak kendi kalitesini ya da onun 
düşünmesini artırır.”          
                                                                                                          www.criticalthinking.org 
Bir eleştirel düşünce
•	 açık ve doğru bir şekilde formülleyerek önemli soruları ve sorunları ortaya atar;
•	 soyut fikirleri kullanarak etkin bir biçimde sunması için uygun bilgileri toplar ve değerlendirir, iyi 

gerekçeli sonuçları ve çözümleri konusunda - ilgili ölçütleri ve standartlarla sınama yaparak iyi 
sebeplendirilmiş sonuçlar ve çözümler üretir;

•	 düşünmenin alternativ sistemler içinde açık bir şekilde düşünür ve bunu da onları tanıyıp ve 
değerlendirip varsayımlara, ihtiyaçlara, beklentilere ve pratik sonuçlara gore yapar; ve

•	 karmaşık sorunları çözmek için etkili bir biçimde diğerleriyle iletişimdedir.

Sorular sorma
yüzeysel düşünür yerine daha derin ve eleştirel düşünür için öğrenme niteliğindeki soruları 
nasıl sorabilirim?

Yüksek düzeydeki düşünür öğrencilerin becerilerinin gelişmesi için (öngörü becerileri, hipotez yapma 
ve sebeplendirme), öğretmen yüzeysel düşünür yerine derin düşünüre öğretici niteliğindeki sorular 
sormalıdır. Şunlar daha önemlidir:
•	 ders esnasında kullandığımız soru çeşitlerini yansıtın; 

•	 öğrencilerinizin öğrenmek istedikleri konularda sorular verin;

•	 soru çeşitliliği kullanacağınız ders saatini tasarlayın (sadece edebi düzeyde değil ya da olgusal 
sorularda).

Uygun sorular sorarak biz öğrencilerimizin 
becerilerini geliştirebiliriz bud da:  ...aşağıdaki gibi sorular sorarak:

•	 öngörü için;
•	 düşüncelerini yansıtması için;
•	 derin araştırma için;
•	 hipotezde bulunması için;
•	 delile gerek duyması için;
•	 muhakeme için

•	 “Ne olacağını düşünüyorsun?”
•	 “Neden böyle düşünüyorsun?”
•	  “Başka ne gördün?”
•	 “Neyi ispat etmek istersin?
•	 “Onu nasıl ispat edeceksin?”
•	 “Bu sonuca seni ne itti?”
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Bloom’un Taksonomisini kullanarak daha iyi soruları seçmeye yardımcı our. Geliştirilmiş Sınıf İçi 
Uygulama için daha fazla bilgi internet veya MASHT (AB tarafından deeklenen) aracılığıyla 
“Hazine Kutusu”na başvurabilirsiniz. .

Sorunlar ve zorluklar için tartışma teknikleri
Bazen öğretmenler “Bu sorunun cevabını bilmiyorum.” demeleri için ve bahsedilen sorunun yanıtını 
bulmak için öğrencilerden yardım istemeleri için hazırlıklı olmalıdırlar. İlerde sunulmuş olan tartışma 
teknikleri şu yerlerde kullanılabilir:

Beyin fırtınası yaratıcı bir grup tekniğidir ve bir sorunun çözümü için birçok sayıda fikir oluşturmak 
için yaratılmıştır. Öğrenciler mümkün olduğu en kısa zamanda fikir vermeleri lazım. Onlar bir tabloda 
kaydedilirler ve daha sonra kabul veya kabul edilmeyecek fikirler için ölçütler belirlenir. Daha sonra 
kavramlar haritası yapılabilir. Düşünceler fırtınası, öğretmen veya öğrenciler tarafından ortaya atılan 
sorunların çözülmesi için kullanılabilir. Bu bütün sınıf önünde sorunların tanıtımı için iyi bir başlangıç 
noktasıdır. Bu, çalışma memnuniyetini artırabilir ve ekip çalışmasını geliştirebilir.

Düzenli dairesel zaman, dinleme zamanı sağlar, konsantrasyonunu arttırır, sözlü iletişimi, öğrenme 
kavramlarını ve yeni becerileri tanıtır. O, çeşitli sorunları tartışmak üzere dairesel şekilde oturan tüm 
grubu kapsar. Ana kural o belirli bir nesneyi tuttuğu zaman sadece bir kişi konuşabilir olmasıdır. 
Konuşmak için tutulan bu nesne, diğer herkesin dinlemesi gerektiği anlamına gelir. Dairesel zaman 
kuralları (her öğrenci için zaman yönergelerini de kapsar) öğrencilerle tartışılmala ve bu herkes 
tarafından kabul edilmelidir.

Küçük grup tartışması, her öğrencinin tartışmada yer alması için daha fazla zaman sağlar. Büyük 
grup içinde fikirlerini ortaya atmakta daha çok isteksiz olan öğrenciler şunları yapabilirler:
•	 sesli düşünürler ve “kutu dışında” fikirlerini temin ederek risk alırlar; 
•	 daha kendinden emin bir öğrenci haline gelir
•	 etkinlik hakkındakli fikirler değerlendirildiği için öğrenci olarak dil becerilerini geliştirirler; ve
•	 kendi öğretmenleriyle ve diğer öğrencilerle olan ilişkilerini düzeltirler.

Grup, tüm grup önünde daha sonra da fikirlerini paylaşmak için sunum yapabilirler.
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2.6. Öğrenme için Değerlendirme
Öğrenme için değerlendirme nedir?

Değerlendirme, okullarda geleneksel olarak sunum amaçlı kullanılmıştır ve öğrenmeden 
sonra yapılmıştır. Örnek olarak öğrencilere yılın sonunda not verilmiştir veya öğrendiklerini 
değerlendirmek için test yapılmıştır. Öğrencilerin başarılarının belli bir zamanını kapsayan bu tür 
değerlendirmeye özetleyici değerlendirme veya öğrenme değerlendirmesi denir.

Ancak, eğer öğrencilerin öğrenme hakkındaki bilgiler, öğretmenler ve öğrencilerin gelecekte 
öğretme ve öğrenmelerini iyileştirmeleri için geribildirim olarak kullanılacaksa, bu durumda bu 
değerlendirme biçimlendirici değerlendirme veya öğrenme için değerlendirme olur. Bir örnek 
de şu olabilir:
•	 Öğretmen öğrencilerin öğrenme esnasında onlara sorular sorar,
•	 Öğretmenin bir sonucu olarak öğrencinin yanlış anladığını ortaya çıkarır,
•	 Öğretmen öğrencinin yanlış anlamasına yardımcı olma durumundadır.

Okulda değerlendirmenin temel amacı öğrencilerin öğrenme ve başarılarını geliştirmek olmalıdır. 
Öğrenme için değerlendirme her gün öğretmen ve öğrenci tarafından yapılmalıdır.

Öğrenme için değerlendirme neden kullanılsın? yararları nelerdir?

Değerlendirme, öğrenme açısından yararlı olabilir, eğer: 

•	 Öğrenciler için etkin geribildirim sağlarsa;

•	 Daha etkili hale getirmek için öğretimdeki değişiklikleri yönetir;

•	 Öğrencilerde, öğrenme için önemli olan güdülemeyi ve özsaygıyı yükseltir; ve

•	 Öğrencilerin kendilerini nasıl geliştirilebileceklerini anlamak için onları etkin bir şekilde içine 
alır.

Etkili değerlendirme öğrencilerin gelişmesini daha derinlemesine anlaşılmasını sağlayabilir:

•	 Yeni bilgilerin alınması;

•	 Süreç – eleştirel düşünme için becerilerin geliştirilmesi ve sorunların çözülmesi;

•	 Tutumların inşaası;

•	 Sözlü ve yazılı iletişimde yeni becerilerin geliştirilmesi; ve

•	 Ekip çalışma becerilerinin geliştirilmesi.

Yüksek kalite değerlendirmesinde, öğretmenler ve öğrenciler aşağıdaki soruların yanıtlarına 
sahip olmaları gerekir. 

•	 Öğrenciler, öğrenmenin hangi hedeflerine ulaşmaları gerekir?

•	 Öğrenciler bu hedeflere doğru nasıl ilerliyorlar? 

•	 Öğretmede ve öğrenmede sonraki adımlar neler olmalıdır?

•	 Öğrenme hedeflerinin ulaşıldığına dair kanıtlar nelerdir?
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Öğrenmeye ait değerlendirme 
nasıldır?
Istok’taki Martin Camaj İlköğretim okulu 
öğretmeni Mimoza Osmanay, öğrenmenin 
bir kısmı için öğrencilere ait başarı ölçütler-
in uygulanmasının onların güdülenme-
lerine ve adaletlilik algılarının artamasına 
yardımcı olduğunu gözlemiştir. Onlar 
başlamadan önce hangi kavramlar, becer-
iler veya tutumların ulaşmalarına dair 
beklenti olduğunu bilmek istemektedirl-
er. Mimoza, kendi öğrencileriyle öğrenme 
esnasında güneş, toprak ve hava konu-
sunda düşünce fırtınasına başlamış ve 
onların bu konu üzerinde neler bildiklerini 
sorup not etmiş. Sonrasında onlar bireysel 
olarak okul metinlerindeki dersi okudular; o ana kadar bildiklerini ve öğretmenlerinin tüm önemli 
verilerin eklemli olduğunu söylediği tartışma esnasında öğrendiklerini sembollerle işaretlediler. 
Mimoza eksik olan bilgileri ilave etti. Daha sonra öğrenciler bireysel olarak öğrenmeden önce 
bildiklerini ve öğürenme esnasında öğrendiklerinin bir listesini yaptı. Daha sonra öğrencilerle 
birlikte bayrak tekniği ile listede olup olmadıkları okudu.

Öğrenme için değerlendirmeyi nasıl başarılı yapabilirim?
İyi tasarla
Değerlendirme öğretme ve öğrenmenin bir sürecidir ve si.zin veya öğrenciler için ek bir yük teşkil 
etmemektedir.  Etkinliğe başlamadan once düşünün:
1. Bu etkinlik ile öğrenciler ne öğrenmek ister? Hangi kavramlar, beceri, tutum? Amaçların 

tespitine öğrencileri nasıl dahil edeceğiz? Ulaşmalarını beklediklerimizi onların anladıklarını 
nasıl bileceğim?

2. Tasarlananı öğrencilerin ulaşmalarını beklediğimizi onların anladıklarını nasıl bileceğim? 
Deliller ne olacak?

3. Hangi etkinlikleri, davranışları ve ürünleri değerlendireceğim? (sözlü cevaplar? Tartışma? 
Sunum? Araştırma raporu? Kavram haritası? Model?)

4. Bulguları nasıl kaydedeceğim? Hazır enstrümanlar gerekir mi? (ör. Noktalı kağıtlar, yoklama 
listesi, dosya)

5. Değerlendirmede öğrencileri kapsayacağım ve eğer evet ise nasıl?
6. Öğrencilere geribildirim bilgilerini nasıl vereceğim? Daha iyi öğrenebilmelerine nasıl yardımcı 

olacağım?

İyi uygula
1. Öğrenilerin nasıl öğrendiklerini ve düşündüklerini anlamanıza yardımcı olacak tartışma, soru 

ve ödevleri geliştirin;
2. İlerdeki öğrenmelere yardımcı olacak geribildirim bilgileri sunun;
3. Onların ne öğrenmeleri gerektiği ve onları nasıl değerlendirecekleri konularını anlamalarına 

yardımcı olun;
4. Öğrencilerin öğrenmeleriyle ilgili seçim yapmalarına olanak sağlayın;
5. Onlara birbirinden öğrenmelerine yardımcı olun (ekip çalışması, yaşıt değerlendirmesi);
6. Başarımlarını iyileştirebileceklerine dair özgüven kazanmalarına yardımcı olun; ve
7.  Ebeveynleri onlara destek verebilecek şekilde çocuklarının gelişmleriyle ilgili bilgilendirin.                                 
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2.7. Öz-değerlendirme 
Öz-değerlendirme nadir?
Öğrencilerin öğrenmeleriyle ilişkin kendi süreçlerini değerlendirdikleri, başarı ölçütlerini ve 
öğretmenle yapılan öğrenmeye ait amaçları kabul ettikleri ve belirtilen ölçütleri ne kadar elde 
ettiklerine dair yapılan bir tür değerlendirmedir. 

Öğreniler ne yapar?
•	 öğrnciler öncelikleri ve yaptıklarının eksikliklerini incelerler;
•	 eksik taraflarını nasıl giderecekleri konusunu düşünün; ve
•	 çalışma sırasında; onların önceki deneyimlerini kullanın.

Öğrenciler neleri değerlendirirler?

Öz-değerlendirme için en uygun ürünler şunlardır: yazılı çalışma, pratik eserler (afişler, modeler 
ve projeler), ev ödevleri ve dosyalar.

Öz-değerlendirme neden kullanılsın? yararları nelerdir?
•	 Öğrenciler nasıl öğrendikleri konusunda farkına varırlar ve bu onların öğrenmelerini 

iyileştirmelerine yardımcı olur;
•	 Öğrenciler daha verimli, daha çok özgüvenli ve bağımsız öğrenci olurlar;
•	 Öğrenciler ilerlemelerinin değerlendirilmesi aracılığıyla onlardaki öğrenmenin amaçlarını daha 

iyi anlarlar;
•	 Öğrenciler değerlendirmeye geçmeden önce yaptıkları hataları tanıyabilir; 
•	 Öğrenciler öğrenme sürecinde nasıl daha aksettirici ve özelştirici olabileceklerini öğrenirler. Bu 

amaçlarını yükseltmelerine ve daha çok derinleşmelerine yardımcı olur;
•	 O öğrenmeye yönelik olumlu bir tutum teşvik eder ve tüm hayat boyunca öğrenme becerilerini 

geliştirir;
•	 Öğrenilen dersin konusu geliştirilir; ve
•	 Bu öğrenme sürecinde alınacak kararla ilgili sorumlulukların bir kısmı öğretmenden öğrenciye 

geçer.
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Öz-değerlendirme nasıldır?
Lipyan’daki Vılızirit Fraşeri Okulu üçüncü 
sınıf öğretmeni Bahtie Ahmeti, üçüncü sınıf 
öğrencilerinin öz-değerlendirmelerine ait 
becerilerini geliştirmeleri konusunda yardımcı 
olmak istiyordu. Karton kağıt temin ettikten 
sonra o öğrencilerinin 1, 2 ve 3 rakamlarını 
çizmelerini ve kesmelerini için talimat verdi 
ve sonra onlardan 1 rakamını kırmızıyla, 2 
rakamını turuncuyla ve 3 rakamını da yeşille 
boyamalarını istedi. Daha sonra Bahtiya, 
örenğin okuma veya matematik söyledikten 
sonra onlardan onların ders anlayışlarını 
temsil ettikleri rakamı kaldırmalarını 
isteyeceğini söyledi.
•	 eğer iyi anladılarsa ve anladıklarını sınıf arkadaşlarına anlatacak kadar iyi bilirlerse 3 rakamını;
•	 eğer bir kısım anladılarsa ve fakat daha fazla bilgiye ihtiyaçları varsa 2 rakamını;
•	 eğer hiç anlamadılarsa 1 rakamını.

Bir sonraki matematik dersi esnasında kümeler arasındaki ilişki için öğrencileri için öz-
değerlendirme tekniği kullandı. Aldıkları bu öğrenme değerlendirme sonuçlarına dayanarak 
Bahtiya ders için yaşıtları arasında birçok öğrenciyi ikili şeklinde birleştirdi ve küçük öğrenci 
gruplarıyla çalıştı ki bu öğrenciler hiç dersi anlamadıklarını söyleyen öğrencilerdi.

Öz-değerlendirmeyi nasıl başarılı yapabilirim?
İyi tasarla

Öz-değerlendirmeye ait en önemli aşamalar: hazırlık, uygulama ve değerlendirmedir.

1. Aşama - Hazırlık 2. Aşama - Uygulama 3. Aşama - Değerlendirme

•	Öğrenmeye ait açık amaçların 
tasarlanması – tanımlanması.

•	Değerlendirme sürecine 
öğrencileri dahil esilmesi.

•	Sürecin bütün aşamaları için 
talimaların (sözlü ve yazılı 
olarak) 

•	Açık verilmesi.
•	Öğrenciler trafından başarı 

ölçütlerinin ayarlanması / 
tanımlanması (ve onların 
uygulanmasıyla ilgili 
öğretmenle tartışmanın 
yapılması).

•	Başarı ölçütlerinin listesinin 
hazırlanması.

•	Kendi çalışması için başarı 
ölçüt listesinin kullanılması.

•	Öğrencinin başarısıyla 
ilgili geribildirim bilgisinin 
verilmesi ve öz-değerlendirme  
karşılaştırmasının yapılması

•	Öğrencilerin kendileri 
başarı ölçütü kullanarak 
öğrendikleryle ilgili öz-
düzeltmenin yapılması.

•	Öğrenmeye ait yeni/güncel 
amaçların belirlenmesi.

•	Öz-değerlendirmeyle ve 
geribildirim bilgisinin 
verilmesiyle ilgili tüm 
öğrencilere ait yansımaların 
tartışılması ve incelenmesi.

•	Yararlı olan şeylerin tespit 
edilmesi ve zayıflık ile 
sorunların tanımlanması.

•	Sorunların giderilmesi için 
alınacak olan adımlar ve  
tasarlanmanın yapılması.

Daha fazla bilgi için bakınız çevrimiçi olarak ‘Hazine Kutusundan’ bilgi edinin. 
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2.8. Yaşıtların Değerlendirmesi
yaşıtların değerlendirmesi nadir?
Öğrenmelerin düzeltilmesi için hedeflerin belirlenmesinin anlaşılması ve eleştirel düşünme ile 
iletişim becerilerinin teşviki amacıyla yaşıtlar tarafından öğrencilerin değerlendirmesi yöntemidir. 

Öğrenciler ne yapar?

Onlar, kalite çabaları, yaşıtların yanıtları ve kendi öğrenme süreci hakkında geribildirim bilgileri 
verirler.

yaşıtların değerlendirmesini neden kullanmalısınız? yararları nelerdir?
1. O, öğrencinin değerlendirme sürcini daha iyi anlamasına yardımcı olur ve öğrenme güdülerini 

artırır;

2. Öğrenciler, yüksek amaçlı çalışmanın özelliklerini anlarlar ve bu kendi çalışmaları konusunda 
onların öz-eleştirici olmalarına yardımcı olur;

3. Öğrenciler temel becerilerini kıymetlendirir ve geribildirim bilgisinin verilmesi için gerekli 
yansımalarını geliştirir;

4. Geribildirim bilgileri ödevin son sürecinde yardımcı olur ve öğretmen değerlendirmeyi 
yapmadan önce onların becerilerini derinleştirir:

5. Öğrenciler öğrenmeleri konusunda daha çok sorumluluk ve bağımsızlık gösterirler;

6. Öğrenciler öğrenme esnasında yaşıtlarına yardımcı olurlar;

7. Onlara değerlendirme ölçütlerini aydınlatmaya yardımcı olur;

8. Hayat boyunca öğrenme için gerekli becerilerinin yansımasını ve kıymetlendirmesini pratik 
hale getirmelerini sağlar; ve

9. Öğretmenin değerlendirmeyle ilgili çalışma zamanını azaltabilir.

yaşıtların değerlendirmesi nasıldır?
İpek’teki Asdreni İlkokulu 
sekizinci sınıf öğrencileri “göreceli 
molekül kütlesi” konulu kimya 
dersinde, onlar öğretmenleriyle 
birlikte öğrenme esnasında 
kullanılacak olan değerlendirme 
ölçütleri hakkında çalıştılar. 
Ölçütleri bilgiye ve beceriye 
odakladılar. Örneğin, onlar 
öğrenciler için gerekli beceri 
listesini elementlerin peryodik 
sistemi kullanabilecek şekilde 
oluşturdular. Öğrenciler relatif molekül kütlesi nasıl bulabilecekleri konusu üzerine grup şeklinde 
çalıştılar ve sonra beş bileşiklerin kütlesini ölçtüler. Aynı gruplarda onlar birbirinin çalışmasını 
değerlendirmek için eleştirel yaklaşımı kullandılar. Bu sekizinci sınıf öğrencileri yaşıtların 
değerlendirmesi derste yer almalarına ve unite için anlamalarını geliştirmede yardımcı olduğunu 
gözlemlediler. Birkaç öğrenci değerlendirme pozisyonunda olmaları onları daha ciddi bir şekilde 
öğrenmeye güdülediğini söylediler ve yaptıkları konusunda kendilerinin daha eleştirel bir 
biçimde olmalarına neden olduğunu söylediler. 
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yaşıtların değerlendirmesini nasıl daha başarılı yapabilirim?
İyi tasarla
1. Öğrenciler tarafından niçin ve neyin değerlendirileceğini belirle;
2. Yaşıtların değerlendirmesi için strateji ve teknikleri seç;
3. Öğrencilerin kullanacakları değerlendirme ölçütlerini ve formları hazırla (bunu kendiniz veya 

öğrenciyle yapınız); ve
4. Öğrenciler arasında tartışmanın yürütülme yapısı ve geribildirim bilgilerinin verilişi şekli 

hakkında düşün.

Daha önceden öğrenciler değerlendirici rolünü almaları konusunda hazılamanız lazım ve 
uygulamaya başlayın.

Hazırlık şunları içerir:

yaşıtların 
değerlendirmesinin 
Modellemesi / gösterisi

Belinmeyen bir öğrenci tarafından yapılan bir örnek 
çalışma aracılığıyla siz tartışmayı yönetirsiniz, çalışmaya 
ait eleştirel yorumlama sağlayın ve çalışmanın amacı 
ve öneriler için geribildirim bilgisinin verilebilmesi için 
uygun dili kullanın.

Öğrencilerin uygulamaları
Öğrenciler örnek üzerinde uygulama yaparlarken siz 
ise onların değerdirme ve tartışmanın şeklini iyi anlayıp 
anlamadıkları konusunda emin olun.

İyi düzenle

yaşıtların 
değerlendirmesinin 
gerçekleşmesi

1. Öğrenciler seçmiş olduğunuz stratejiye uygun 
değerlendirme amaçlarını tanır ve talimatlar verilir.

2. Değerlendirme ölçütlerine öğrencilerinizi dahil edin.

3. Öğrenciler arasında yapılacak olan tartışmanın içeriği 
hakkında tartışının:

•	 Yanıtların kaydedilmesine uygun soruların 
sorulması 

•	 Geribildirim bilgisinin verilmesi

4. Öğrenciler kendi aralarında geribildirim bilgileri ve 
notlar hakkında tartışırlar.
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2.9. Öğrencilerin dosyalarıyla değerlendirme
Dosya ile değerlendirme nadir?

Uzun bir zaman içinde öğrenci çalışamalarının düzenle ve sistematize edilmiş bir koleksiyon 
kullanarak yapılan bir değerlendirmedir, ki bu öğrencilerin bir veya birkaç ders alanında çabalarını, 
ilerlemelerini ve başarılarını temsil eder.

Öğrencinin dosyası neyi içerir?

•	 Farklı amaçlar için (ör.: yazılı çalışma, proje çalışması, video kaydı ve fotograf) kendiliğinden 
meydana gelen ve tarlanmış başarımları gösteren farklı ürünler.

•	 Oluşturulan çalışmaların değerlendirmesi için ölçütler (analitik liste değerlendirmesini 
kullanarak).

•	 Belirtilmiş amaçlar ve öz-değerlendirmeyi de içeren öğrencinin öğrenmesinin yansıdığına 
dair kanıt.

Nasıl değerlendirilir?

Öğretmen ve öğrenciler öğrenme esnasında kıymetlendirme için içerik ve ölçütlere dahil 
edilmelidirler. Dosyanın değerlendirilmesinde önem belirli bir zaman süresi boyunca öğrencinin 
ulaştığı kıymetlendirmenin ilerlemesinde, süreç ve pratik becerilerdedir. Burada iki tür dosya 
vardır:

Gelişme dosyası, öğrenmenin seviyesini/derecesini belgeler ve öğrencilerin gelişmeleriyle ilgi 
kanıtlar sağlar. O, genellikle biçimlendirici değerlendirmeyi kullanır, fakat birinci yarıyıl veya yıl 
sonunda da kullanılabilir.

Temsili dosya, öğrencinin elde etmiş olduğu en iyi başarılarını gösterir ve en iyi çalışmaları 
içerir. O, yapısından dolayı özetleyici değerlendirmede kullanılır. Amaç son kıymetlendirmenin 
yapılmasıdır ve genellikle dosya içinde kapalı sözlü sunum içerir.
 
Öğrenci dosyasının neden değerlendirmesi yapılmalı? yararları nelerdir?
•	 Ders alanı için elde edilmiş bilgileri, becerileri ve tutumları gösterir;

•	 Öğrencilerin daha geniş bir bağlamda gözetlenmesini ve yaratıcılık gibi diğer bakış açıları 
temin eder;

•	 Öğrencilerin öğrenmelerine dair dosyaları yaratılması, değerlendirilmesi ve yansımadaki 
etkin katılımlarını teşvik eder;

•	 Öz-değerlendirmeyi, yansıma ve eleştirel düşünmeyi teşvik eder;

•	 Öğrencilerin gelişmelerini, uğraşmalarını ve başarılarını ispat eder;

•	 Öğretmen ve öğrencilere ait tartışmaların kanıtını temin eder: ve 

•	 Öğretmen ve öğrencilere belli amaçlar konusunda gelişmelerinin ve başarılarının 
değerlendirmelerini yapmalarına sağlar.
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Bir öğrenci dosyası nasıldır?
Gilan’daki ilkokulu öğretmeni Linda Blaca, 
bunun öğrencilerinin öğrenmelerini 
değerlendirebileceğini bir teknik olduğunu 
düşünerek öğrenci dosyasının kullanımı 
hakkında bilgi edindi. O, altıncı sınıf öğrencileriyle 
bu tekniği kullanbileceğini düşündü. Linda, 
kendi öğrencilerine vatandaşlık bilgisi dersinin 
müfredatını açıkladığında onlara yeni bir şey 
yapacaklarını söylerken kendilerinden kendi 
çalışmaları için bir dosya tutmalarını tavsiye 
etti. Öğrenci dosyasının ne olduğunun, onun 
yapılma yararları ve onu nasıl hazırlayacaklarına 
dair bilgi aldıktan sonra, öğrenciler öğrenmeye ait bu girişimi bir an önce yapmak istiyorlardı. 
Onlar, birkaç bilgi için başarı ölçütlerini oluşturmaları gerektiği fikrini özellikle beğendiler. 
Linda, öğrenme içeriğinin değerlendirilmeyeceğini bunun yanı sıra araştırma ve oluşturma 
gibi becerilerin de değerlendirileceğini söyleyince öğrenciler bu yeni yöntemi kullanmaları için 
daha da güdülendiler. Linda onlara düzenli olarak dosyalarının yoklamasını yapacağını ve her 
bir öğrencinin gelişmesini ve onların iyileşme konusundaki fakirleri geribildirim bilgi olarak 
vereceğini  tembih etti. O aynı şekilde öğrencilere çift olarak birbirinin dosyasını gözden geçirme 
ve yoklama listesi ışığında geribildirim bilgi vermeleri için süre temin etti.

Değerlendirme dosyasını başarılı nasıl yapabilirim?

İyi tasarla

Aşağıdaki sorular dosya ile değerlendirme yapılışının başlangıç noktalarıdır:
•	 Hangi bilgiyi değerlendireceğim?
•	 Öğrencinin gelişme ve başarısına dosya ne şekilde katkı sağlayacaktır?
•	 Dosya içeriğinin oluşturulmasındaki ölçütler nelerdir?
•	 Hangi zaman süresini kapsayacaktır – bir yarıyıl – bir aj – bir yıl?
•	 Öğrencinin çalışmalarının değerlendirilmesinde hangi ölçütleri kullanacağım?

üç aşamalı düzenleme yap
1. Düzenleme ve tasarlama
Öğrencilerinize dosyanın amacını açıklayınız (öğrnmeye ait ilerlemenin gözetimi ve 
kıymetlendirmesi). Sıradaki soruları tartış:
•	 Öğrendiklerimi yansıtabilmem/inceleyebilmem için zamanımı, malzemeleri ve çalışmamı nasıl 

tasarlayacağım?
•	 Topladığım malzemeleri ve çalışmamı nasıl düzenleyeyim?
•	 Zaman zaman dosyamı nasıl doldurayım?

2. Malzemelerin ve çalışmanın toplanması
Bu sürecin aşaması eğitim amaçlarını ve öğrencilerin deneyimlerini yansıtan malzemelerin ve 
çalışmanın toplanmalarını içerir. Çalışmanın seçim şunlarda yapılır:
a) ders alanında  b) öğrenme sürecinde c) ürün türünde

3. yansıma
Üçüncü aşama zamanın temin edilmesinde ve öğrencile tarafından yansıma yapılabilecek 
durumlarda tavsiye edilir. Yansımalar sözlü ve yazılı yapılan farklı formları içerir.  
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2.10 Sorunlar tabanlı öğrenme
Sorunlar tabanlı öğrenme nadir?

Öğrenciler sorunlar çözerek öğrendikleri ve öğrenmede kişisel gereksinimlerin yansıtıldığı bir öğrenme 
metodudur. Sorunlar tabanlı öğrenme, ders konusundaki bilgileri, iletişim becerilerin gelişmesini, kendisi 
tarafından yönetilen öğrenmeye ait sorunlu durumların çözümlenmesini güçlendirir. Sorunlar tabanlı 
öğrenme bir tek bir dersin bir parçası veya daha büyük bir projenin parçası olabilir.

Sorunlar tabanlı öğrenmenin tipik özellikleri şunlardır:

Eleştirel düşünce

Grup etkinlikleri

Özgün görevler

Öğretmen 
kolaylaştırması

Öğrenciler bir sorunun incelemesini yaparlar ve çözerek ve uygun 
strateji kullanarak bunun için bir çözüm bulmaya çalışırlar.

Öğrenciler küçük gruplar içinde çalışırlar.

Öğrenciler gerçek hayat sorunlarına değinirler.

Öğretmen öğrencileri destekler, kaynaklar temin eder ve 
onları yaptıkları çalışmaların tanımlanması, uygulanması ve 
kıymetlendirilmesi doğru yönlendirir.

Daha fazla bilgi için çevrimiçi olarak “Hazine Kutusu”yla danışın

Sorunlar tabanlı öğrenme neden kullanılsın? yararları nelerdir?

Güdüleme – Gerçek hayat sorunları merak uyandırı ve öğrenciler onları çözmek için daha çok 
güdülenirler.

Eleştirel ve yaratıcı Düşünme – eleştirel ve yaratıcı düşünme tarafından açık uçlu birden fazla 
çözüm ortaya atılır.

Öğrenmeyi Öğrenme – sorunlar tabanlı öğrenme, öğrencilerden sorunların tanımı, bilgi toplama, 
verilerin incelenemesi, karar alma ve sorunların çözümü konularında strateji üretmelerini ister.

Ekip çalışması – sorunlar tabanlı öğrenme ekip çalışmasını kapsar ve iletişim ile kişiler arası 
becerilerini güçlendirir.

Geleneksel öğrenmeden farkı nadir?

Geleneksel öğrenme Sorunlar tabanlı öğrenme

•	 Öğretmen bilgileri nakleder – sunar.
•	 Öğrenci genellikle aklında tutar.
•	 Öğretmen öğrenilen kuramın pratik edilmesi 

ve uygulanması için bir sorun verir

•	 Öğretmen ve öğrenciler bir sorun çözerler.
•	 Öğrenciler bilmeleri gerekeni tanımlarlar ve 

araştırırlar.
•	 Öğrenciler sorunu çözmek için yeni bilgileri 

öğrenirler ve uygularlar.

Sorunlar tabanlı öğrenme nasıldır?

Günlük sorunların 
çözümü

Ekip çalışması

Eleştirel ve yaratıcı 
düşünme

Sorunlar tabanlı  
öğrenme geliştirir

becerileri …

Düzenleme ve 
yönetim

yeni durumlarda yeni bilgi 
uygulama

Iletişim

Bilgilerin kullanılması
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Lipyan’daki Vılızırit Fraşeri İlkokulu 
teknolji öğretmeni Hayriz Raşiti, 
Japon’yadaki nükleer santralin 
erimesi ve tesis işçileri için potansiyel 
ciddi sonuçları içeren tsunami 
hakkındaki parçayı okuduktan sonra, 
bir robot kullanarak öğrencilerine 
meydan okudu.

O, öğrencilerine nükleer reaktörl-
erden birirnin arızalandığını ve on 
plutonium çubuğundan beşinin 
aşırı ısındığını söyleyerek potan-
siyel durumu açıkladı. Hayrizi 
daha sonra sordu: “nükleer santrale girebilecek ve oradaki hangi çubukların aşırı ısındığını 
tespit edebilecek bir robot yapar ve programlayabilir misini?”

Hayrizi ve öğrencileri hep beraber sorunu çözmek için nelere ihtiyaçları olduğu konusunda tartıştılar. 
Daha sonra öğrenciler gruplar şeklinde:
- Santraldaki odanın bir tasarısını yaptılar;
- Gerdönüşümlü malzemeler dahil gereken malzemeleri topladılar;
- Oda modelleri hazırladılar ve iyi çalışan ve aşırı ısınan çubukları yerleştirdiler;
- Aşırı ısınan çubuğu tespit etmekte alarm mekanizmasına sahip bir robot yaptılar; ve
- Robotun hareket edebilmesi için bir algoritma programladılar.

Robotun programlanması çok deneyim ve yeniden programlama istedi, fakat öğrenciler 
kendi öğretmenleri tarafından verilen gerçek hayattaki örnekten güdülenmişlerdi.

Sorunlar tabanlı öğrenmeyi nasıl başarılı yapabilirim?
1. Benzer bir sorun vermeye dene (Daha fazla bilgi için çevrimiçi olarak “Hazine Kutusu”yla danışın)
•	 Gerçek hayattan bir senaryo düşün. Müfredata dayalı gerçek sorunlarla ilgili fikir gerçek günlük hayattan, 

gazete okumalarınızdan, farklı dergilerden, vb. alarak oluşturabilirsiniz.
•	 Öğrencilerinizin daha önceki bilgileriyle ve onların çalışma esnasındaki bağımsız olma seviyeleriyle 

ödevi uyarlayınız.
•	 Ödevi yazılı olarak hazırlayınız ve bu oldukça somut bir biçimde ve kesin tanımlanmış olsun, öyle ki 

öğrenciler önemli ayrıntıları anlasınlar. 

2. Öğrenciler önünde sorunu dikkatli bir şekilde sun
•	 Türm öğrencilerin anlayacaklarınıı emin olduğunuz bir şekilde sorunlu durumu açıklayınız.
•	 Sorunlara dayanarak süreci ve öğrenme adımlarını tartış. 
•	 Bütün öğrencileri kapsayabilmen için beyin fırtınası tekniklerini kullan.
•	 Öğretmen ve öğrencilere ait olacak rolleri ve sorumlulukları paylaşın.

3. Başlamadan önce öğrencileri hangi şekilde değerlendireceğini kararlaştır
Sorunlar tabanlı öğrenme farklı şekillerde değerlendirebilir:
•	 Öğrenci ve öğretmen öğrenci tartışmalarının takibi;
•	 Sözlü sunum, yazılı ödevler; ve
•	 Öğrenci öz-değerlendirmesi ve yaşıtların değerlendirmesi. 
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2.11 Proje tabanlı öğrenme
Proje tabanlı öğrenme nadir?
Öğrencilerin gerçek hayattaki sorunlar ve konular hakkında araştırmalarını, sorunları çözme 
stratejisi ve farklı kaynaklar kullanarak final bir ürün elde etmek için hep beraber yaptıkları bir 
çalışma yöntemidir. 

Proje tabanlı öğrenmenin tipik özellikleri şunlardır:

Final ürünler

Grup etkinlikleri

Ek görevler

Özgün görevler

Çapraz müfredat 
yaklaşımı

Yaratıcı düşünme

Eleştirel düşünme

Bağımsız araştırma

Öğretmenin 
kolaylaştırması

Öğrenciler bir ürün elde etmek için çalışırlar. Bu bir yapı, bir oyuncak, bir 
video fil, bir sunum vb. olabilir.

Öğrenciler ekip halinde çalışırlar.

Projeler bir sure içinde devam edebilir ve bir dersten fazla bir zamanı 
kapsayabilir.

Projeler gerçek hayattaki sorunları çözmeye uğraşır.

Proje bir dersten fazla kapsayabilir ve öğretmenlerin beraber 
çalışmalarına ihtiyaç olabilir.

Öğrenilerden kendi çözümlerini sunmaları beklenir.

Birlikte çalışarak onlar sorunları incelemeleri lazım ve olanakları dikkate 
almaları lazım.

Öğrenciler bilgiye ulaşmak için farklı kaynaklar kullanırlar, çoğu kez de 
bilgi ve iletişim teknoloji de dahil

Öğretmen öğrencileri destekler, kaynaklar temin eder ve tanımlama, 
uygulama ve araştırmaya yönlendirir.

Proje tabanlı öğrenme neden kullanılsın? yararları nelerdir?
•	 Proje tabanlı öğrenme, öğrenciler için anlamlı ve güdüleyicidir ve bilgi gelişiminde daha üst 

seviyeye ulaşmayı sağlar;
•	 Öğrencilere ilgili becerileri yanısıra içeri de öğretir; ve
•	 Bu beceriler tüm hayat için geçerli becerilerdir bunlar: ekip çalışması ve yönetici becerileri, 

iletişim ve sunum becerileri, örgütlenme ve zaman yönetimi becerileri, araştırma ve arayış 
becerileri, öz-değerlendirme ve yansıtma becerileri.

Geleneksel öğrenmeden farkı nadir?

Geleneksel talimatlar Proje tabanlı öğrenme

•	 Öğretmen tarafından verilen talimatların 
takibi

•	 Akılda tutma ve gerçeklerin tekrarı
•	 Sorulan soruların dinlenmesi ve tepki
•	 Bilgilerin-gerçeklerin, şartların ve içeriklerin  

alınması
•	 Kuramın öğrenmesi
•	 Öğretmene ihtiyaç

•	 Öğrenmeye ait etkinliklerin öz-yönergesi ile 
gerçekleşmesi

•	 Bilgilerin araştırılması, uyumu ve sunumu
•	 Öğrenme konusunda iletişim ve sorumluluk 

alma
•	 Sorunların çözümü ve araştırmalar ışığında 

öğrenme sürecinin anlaşılması 
•	 Kuram uygulaması
•	 Öğretmen tarafından destek ve takviye
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Proje tabanlı öğrenme nasıldır?
Yakova’daki Zekeriya Reca İlkokul öğrencileri 
okuldaki şiddet konusunda zaman geçtikçe 
daha çok huzursuz oluyorlardı. Onlar bu 
sorunla ilgili özbilinci tüm Kosova okullarında 
artırmaya kararlaştırdılar. Onlar ilk başta 
onlar sınıf içi arkadaşları arasında şiddet 
türleri ve bunların oluşma sebeplerinin 
bazıları ne olabileceği konusunda tartışma 
yarattılar. Onlar internette okullardaki 
şiddet ve gazetelerde de şiddet ve gençler 
konularında araştırmalar yaptılar. Daha sonra 
şiddetin artma ve zararlı etkileri konularını 
yaygınlaştırmalarının en iyi şekli video 
olduğunu kararlaştırdılar. Öğrenciler ana 
noktaları belirttiler ve daha sonra skenerle zenginleştirilmiş video sunumu yazdılar. Daha sonra 
onlar farklı roller için denemeler ve sahnede denemeler yaptılar. Flip kamera kullanarak onlar 
film çizdiler çizdile öyle ki on dakilaık bir film için yeterince malzemeleri olsun ve bu şekilde 
“Junior Oscar” adlı yarışmaya katılacaklardı. Onlar filimlerinin bu yarışmanın bir kategorisinde 
kazanmaları sebebiyle çok mutluydular.

Araştırma, yazma ve bilgi ve işlem teknolojisi becerilerinin gelişmesinden başka, bu proje 
öğrencilerde bu şiddet sorunun kürsel çaptaki sorunları ve ona karşı alınan tedbirler konusunda 
bilgilerini artırdı. Onlar aynı zamanda anladılar ki toplumsal bir konuda bütün gençler için 
gerçek olan sorunlara yönelik önlem alarak çözümün bir parçası olabileceklerini anladılar    

Proje tabanlı öğrenmeyi nasıl başarılı yapabilirim?
Daha fazla bilgi için “hazine kutusu”na çevrimiçi danış.

1. İyi tasarla
•	 Öğrenciler tarafından geliştirilecek olan beceri ve kabvramları belirle ve müfredatıyla ilgili net bir 

öğrenme sonuçları formülle.

•	 Öğrencilerle birlikte, yapılacak etkinliklerle ilgili ayrıntılı bir tasarı hazırlayın (öğrencilerin yer 
alacakları görevleri tanımlayarak, grupların oluşturulması, rollerin ve gruplardaki üyelerin 
sorumlulukların belirlenmesi).

•	 Öğrencilerle birlikte projedeki yönergeler ve çalışma kurallarını belileyin. 

•	 Disiplinler arası projeyi yaygınlaştırmak için meslektaşlarınla yapacağın işbirliğini gözönünde 
bulundur 

•	 Mümkün olduğu zaman teknoloji kullan.

•	 Gereken kaynakları hazırla ve onların kullanımları için uygun ortamlar temin et.

•	 Öğrencilere rollerini ve gruptaki her üyenin sorumluluğunu hatırlat.

2. Başlamadan önce öğrencileri nasıl değerlendireceğine karar ver?
Öğrencilerle birlikte öncelikle değerlendirme şeklini tasarla. Projelerin değerlendirmesi şunları kapsar:

•	 Çalışma süresinin ve proje ürününün/raporunun değerlendirilmesi

•	 Öğretmen tarafından değerlendirme, yaşıtlar tarafından değerlendirme ve öz-değerlendirme.
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2.12 Bağımsız Araştırma
Bağımsız araştırma nedir
Projeler aracılığıyla öğrenmenin temel yönü bağımsız araştırmadır, ki burada öğrenciler (bireysel veya grup 
halinde) bilgi bulmak için genellikle öğretmenin yardımı olmaksızın kaynak kullanırlar. Bu araştırma daha 
büyük bir grup veya tüm sınıf tarafından yapılarak herhangi bir büyük proje için de katkıda bulunabilir. 
Öğrenciler daha geniş bir sorunu veya konuyu bildirmek için, aynı zamanda daha iyi bir ürüne doğrudan 
götürecek bir fikri kendi araştırmalarıyla öğrenimelerini diğer bir grupla birleştirebilirler. 
Araştırma sonuçları kendi içinde bir son olabilir.

Araştırma sürecinde adımlar
Daha fazla bilgi için “hazine kutusu”na çevrimiçi danış.

Sırada araştırma süreci için bir araştırmacının tanımı yer almaktadır. Siz başka bulabilirsiniz fakat 
temel ilkeler aynıdır:

Bağımsız araştırma neden teşvik edilsin? yararları nelerdir?
1. Güdüleme – Gerçek hayat sorunları merak uyandırır ve öğrenciler onları çözmek için daha fazla 

güdülenirler (Daha fazla bilgi için “hazine kutusu”nu oku).
2. Daha üst düzey düşünme yoluna götürebilir – iyi araştırma sorunları daha üst düzey düşünme 

becerilerin geliştirmelerine yardımcı olabilir.
3. Öğrenmeyi öğrenme – bağımsız araştırma öğrencilerden sorunların tanımı, bilgilerin 

toplanması, verilerin incelenmesi, karar verme ve sorun çözme gibi konularda kendi stratejilerini 
geliştirmelerini ister. 

Öyle ki - öğrenciler ve hayat boyunca önemli olan öğrenme becerileri kazanmaya hazırlıklıdır 
“öğrenmeyi öğrenme”.

Öğrencilerin karmaşık ve yeni sorunları çözmede yer almaları daha yüksek bilişsel gelişime ulaşılmasına 
olanak sağlar.

•	 Öğrenciler çok çeşitli çözümler sunan belirgin bir sorun üzerinde çalışırlar;
•	 Onlar sonuca nasıl varılacağına dair öğrenmeye ait sürecin tasarlanmasında yer alırlar;

1. Adım
Sorunun tanımı,  araştırma sorusunun 
formülasyonu, amacın formülasyonu

Sorunun daha belirli  
olması gerekmez mi?

(1. Adıma dön)

2. Adım
Araştırma tasarısının geliştirilmesi

Daha çok bilginin  
toplanmasına gerek var mı?

(1. Adıma dön)

3. Adım
Verilerin toplanması

Tekrardan verilerin incelenmesi gerekir mi ?

(1. Adıma dön) veya eğer daha  
fazla bilgi gerekirse (3. Adıma dön)

4. Adım
Verilerin sınıflandırılması ve incelenmesi

Verilerin tekrardan sentezlenmesine gerek var mı?

(1. Adıma dön), Verilerin tekrar incelenmesine gerek 
var mı? (4. Adıma dön) daha fazla bilgi toplanması 

gerek var? (3. Adıma dön)

5. Adım
Veri sentezlemesi

6. Adım
Verilerin kıymetlendirilmesi

7. Adım
Sonuçların açıklanması
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•	 Onlar eleştirel düşünmeye özendirilir ve sorunların çözümü, iletişim kurma ve öz-örgütlenme için pratik 
tecrübeler kazanırlar.

•	 Onlar öğrenme süreci boyunca kararlar alırlar;

•	 Onlar uygulanan faaliyetlerde yansırlar ve değerlendirme sürekli bir biçimde olur;

•	 Onlar ekip çalışmaları için becerilerini geliştirirler; ve

Bir proje araştırmacısı nasıldır?
Bazen kızların teknoloji konusunda 
ilgili olmadıkları söylenir ve bu yüzden 
teknoloji içerikli kariyerde daha çok erkek 
vardır. 
Ancak bugün pek çok meslek veya işyeri 
teknolojinin bazı yönlerini çalışmasında 
gömülü barındırır. Kosovanın bazı 
okullarındaki 8 ve 9. sınıf kız öğrencileri 
teknoloji alanında inceleme yapma 
ve teknoloji alanında kariyer yapma 
şansına sahiptiler. Bazı kızlar ilgilendikleri 
mesleklerdeki teknoloji hususlarını da 
araştırdılar. Ör.: mimarlık, biyoloji, stilizm, 
tıp, mühendislik. Daha üst araştırma 
sürecine ait uygun bir format kullanarak, Ferizay’daki Con Sereçi ilkokulu kız öğrencileri teknoloji 
alanında yeni kariyerlerle ilgili bir araştırma yaptılar, oysa diğer kız öğrenciler şimdiki kariyerler 
üzerinde yoğunlaştılar. Kızlar yaşıtları önünde buluşları hakkında rapor sundular. 

nasıl başarılı bir araştırma projesi yapabilirim?
Öğrencileri meraklı yapın. 
Basitçe iyi bir hikaye anlatın ve sorular sormaya başlayın. Eğer iyi bir anlatıcı değilseniz, bir film veya 
fotograf gösterin, bir nesne getirin, herhangi bir müzeyi ziyaret edin, ağ sayfası tanıt, bir kitaptan ilgi çekici 
bir şiir veya sahne oku, herhangi bir misafir davet et – olanaklar listesi sonsuzdur ve bu öğrencilerden ve 
seçtiğiniz konuya bağlıdır.

İlgilenmelerini sağla
Öğrencilerinizin kişisel ilgilerini çektiği konuyu seçmelerini özendirin. Birkaç tartışma unsurunu taşıyan 
konu araştırma için daha ilginç olacaktır. Özel bir soru bir cevap en iyi çalışacaktır. Gerçeklerle ilgili bir 
sunum yerine, öğrencilerinizden tanımlayabilecekleri bir çözüm, bir belirgin adım, öğrenci konseyi veya 
belediye başkanı için bir öneri sunmalarını isteyin. 

Samimi tut
Ödevinizin dikkatle yapılması öğrenci yağmalamasına karşı sizin ilk savunmanızdır. Öğrencilerinizin kişisel 
perpektiften konuyu görmelerini olanak sağlayın. Gerçekleri yeniden vurgulayan bir araştırma sıkıcıdır 
ve yazarın çalışmasının kopyalanmasına davet eder. Eğer öğrencilerden bir kişisel ve özel bir soru ile 
projelerine başlamaları istenirse ve her adımın yoklaması yapılırsa bu yağmalamaya karşı yapılmış en iyi 
yoldur.

Sonu göster
Değerlendirme süreci açıklamak için projenin başında az bir zaman ayırın. Öğrencilerden fikir isteyin. 
Öğrencilerle başarı ölçütlerini paylaş.
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2.13  Eylem Projeleri
Eylem projesi nedir?
Öğrencilerin farklı sorun ve kaynakları çözme stratejisini kullanarak gerçek hayata ait birleşik konuları 
beraber araştırdıkları bir yöntemdir. Araştırma hayatı düzenlemek için toplum veya okulun içinde 
doğrudan eyleme götürür.

Projeler, vatandaşlık projeleri, ortam projeleri, sağlıkla ilgili veya cinsiyet ayrımına odaklanmak gibilerini 
içerir. Onlar genelde belli bir sure içinde devam edecektir. O özgün öğrenmeyi içerir  (ağ adresinde 
“Hazine Kutusu’na bakınız) fakat önemli bir durum da değişikliğin ve düzeltmenin oluşacağı eylemin 
alınmasıdır

Eylem projeleri şudur:
•	 müfredatlar arasındadır ve birlikte tasarlayan farklı  branşlardaki öğretmenleri kapsar . 
•	 araştırma veya bilgilerin dağıtımı için bilgi ve iletişim teknolojisini kapsar; ve
•	 daha geniş bir topluluğun üyeleri kapsar.

Bir eylem projesi neden kullanılsın? yararları nelerdir?
Öğrencilerin eylem projesinde yer almaları öğrencilerin aşağıda belirtilen konularda becerilerini ve 
duruşlarını yükseltir:
•	 Okula ve daha geniş çevreye yönelik değişen tutumlar;
•	 Ekip çalışma becerilerinin ve iletişimin artması; aynı zamanda düşünme becerilerini: yaratıcı düşünme, 

karar verme, sorunların çözümü, nasıl öğreneceğimizi bilme;
•	 Seçme, örgütleme, tasarlama ve kaynak temin I becerileri;
•	 Teknolojiyi kullanma becerileri;
•	 kişisel amaçları: sorumluluk, öz-güven, öz-saygı, öz-örgütleme; ve
•	 Eylem alma vasıtasıyla güçlendirme hissi verebilir.

Eylem projesi nedir?
Vuştri’deki “SHMU 2” İlkokulu polis kararkolu 
ve hastane yakınında bulunur ve bu okul 
bahçesi için küçük bir alan kalmasına 
neden olur, sanki okulun içinde ve dışında 
hiç alan yokmuş gibidir. Yeni oluşan “Yeşil 
Kulüp” Niman Bayraktari adlı öğretmen 
tarafından yönetilmekte ve o bununla ilgili 
bir şey yapmaya kararlaştırdı. Onlar durumu 
değiştirmek için sahip oldukları olanaklar 
ait bilgi topladılar ve mümkün olan belirli 
eylemler için fikirler sundular.

1.    Eylem:  Alınan birinci eylemle okul dışı alanı daha fazla genişletme imkanı olmadığından okula 
sadece biraz yeşillik kattı. Onlar 36 çiçek saksısı topladılar ve onları okulun her iki katına ektiler, b 
u şekilde kendilerini daha misafirperver yaptı ve daha sağlıklı bir ortam yaratıldı.

2.    Eylem: Bilinçli bir şirket vasıtasıyla, öğrenciler okulda özbilinci artırdılar ve temiz ve kirli bir 
toplum ve bu kirlinin sağlık için olumsuz etkisi nedeniyle onlar her 22 Nisan’da bütün dünyda 
kutlanan “Toprak Günü”nde  bri temizleme etkinliği düzenledir. 

3.   Eylem: Daha sonra öğrenciler bir imkanı değerlendirerek plastik şişe presleyiciyi ve bir metal 
kutuyu sağladılar, bu şekilde bunlara bütün okul bireyleri fakat cıvardaki toplum dahil şişeleri 
biriktirebilirler. Bundan sonra okul bir geridönüşüm şirketiyle sözleşme imzaladı ve buradan 
gelen parayı fon aracılığıyla okul kullanacak.

Yeşil okullar, toplumu ortama daha duyarlı olma ve etkin vatandaş praktiğinin oluşması 
konusunda öğrencilerin kendileri değişim ajanları olmaları gerektiğini inanır. 
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Eylem projesini nasıl başarılı yapabilirim?
Dört aşamalı bir yaklaşımı kullanın

Araştır

Öğretmen tarafından yönetilen öğrenciler:
•	 Araştırmak istediğiniz bir sorunu seçin;
•	 Sizin için bu konunun neden önemli olduğunu sebeplendirin;
•	 Konuyla ilgili o anki durumun incelemesini yapın;
•	 Sorunların çözülmesiyle ilgili olanaklar ilgili fikirler üretin;
•	 Belli etkinlikler hakkında belirli bir şekilde araştırma tasarıyı oluşturun;
•	 Bilgilerin toplanması için farklı araçlar kullanın (malzemelerin incelenmesi, topluma ait kişilerle 

mülakat, internette araştırma, kamu tartışması); ve
•	 Topalndığın verileri süreçle – bir rapor yazın; sonuçları grafik şeklinde sun ve sonuçlar çıkar). 

Çözümü hayal et

Durumun birkaç şekilde nasıl düzeltilebileceği konusunda öğrencilere hayal etme olanağı sağlanır:
•	 Sözler: En iyi durumun tanımlanması ve onu nasıl elde edeceksin; ve
•	 Öğrenciler farklı formlar aracılığıyla Ör.: çizim, boyama, moelleme, şarkı söyleme, dramatizm gibi 

kendi görüşlerinin sunumunu yapabilirler 

Eylemin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi

Bütün öğrenciler kendi görüşlerinin gerçekleşebilmesi için, eylem tasarımı konusunda mutabık 
kalarak birlikte veya gruplar halinde çalışırlar. 
•	 Eylem tasarımı değişikliği meydana getirmek için gerekli adımları öngörür; ve
•	 Eylem tasarımı özel eylemleri, sorumlu kişileri, zaman dilimini vb. içermektedir (eylem tasarımı 

ne, kim ve ne zaman sorularına yanıt bulur).

Olumlu yönde değişim yap

Eylem palnının başarılı bir şekilde uygulanması değişikliklere sebep olur ve öğrenciler araştırmanın 
başında tespit ettikleri sorunları seçerler:t: 
•	 Öğrenciler yapılan eylem uygulamasının değişime ait sonuçlarını ve amacını değerlendirirler; ve 
•	 Eğer eylem başarısız olursa öğrenciler sonucun neden o şekilde olduğuna dair tekrar araştırma 

yapabilirler ve daha sonra harekete geçerler.

          Değişiklik yap 

Araştır

Harekete geç

Hayal et

lüTFEn DEĞErlEnDİrMEyİ UnUTMAyIn!
Bir hareket projesinde yapılan etkiler ve değişiklikler en fazla değerlendirilen elemanlardır.
Değişim uygulamasına ait verimlilik öğrenciler tarafından ölçütler ve tasarlanmış başarı göstergeler 
sayesinde test edilir (yukarıdaki örnek için gösterge örnekleri şunlar olabilir: temizlik gününde 
yer alan öğrencilerin sayısı veya çöplerin dökülmemesiyle ilgili önemin öğrenciler tarafından 
algılanması).
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2.14 Tasarım Yarışması Projeleri
Tasarım yarışması projesi nadir?
Tasarım yarışması projesi, öğrencilerin gerçek hayata ait ilgili sorunları çözmek için girdikleri 
tasarım süreci etkinliğidir. Öğrenci ekipleri açık bir süreç aracılığıyla orjinal bir çözüm ile 
sonlandırılan Teknoloji, Bilim,Matematik, Toplum Bilimi ve Dilim içerikleriyle ilgili kendilerine ait 
bilgileri uygularlar ve güçlendirirler. 

Kavramlar
•	 Sorunu, malzemeleri ve engelleri belirle
•	 Farklı fikir ve çözümler düşün

yap ve Test Et
•	 Bir çözüm seç
•	 Tasarla ve yap 
•	 Prototipi test et
•	 Yeniden tasarla veya modifiye et
•	 Yeniden test et

Bilgi al
•	 Araştır
•	 Çözümleri ayır
•	 Yansıt ve tartış

Yukarıdaki diyagram sürecin mühendislik ve/veya tasarlama sürecini açıklamaktadır. Ekip 
sorundan çözüme olan doğrusal bir yol izlemezler, fakat ilk başta kavram, yapma ve test etme ile 
birinden diğerine hareket ederler ve bu şekilde bilgi edinirler. Bunu faklı becerileri uygulayarak 
yaparlar ve buluşu yapanın fikrine gore hareket ederler. 

neden tasarım sorgulama yaklaşımı kullanılır? yararları nelerdir?
•	 Tasarım Yaklaşımı süreci aracılığıyla yaklaşımın özelliklerine bakmaksızın öğrencilerin hayat 

boyunca yararlanabileceği daha geniş (ör.: ekip çalışması, yaratıcılık, eleştirel düşünme) bir 
biçimde becerilerini inşa etme olanağına sahiptirler 

•	 Birçok tasarımın oluşmasına imkan sunan açık erişimin kullanılması süresince öğrenciler 
oluşturma sürecinde ekip tarafından yöneltilen yenilikçi bir çözümü kendi beceri yaklaşımlarını, 
kişisel gereksinimlerini, ilgilerini ve becerilerini uygulamak isterler

•	 Bu yaklaşım öğrenciler öğrenmek için içsel olarak ilham alırlar ve bir takım olarak bir hedefe 
ulaşmanın gururunu yaşar bu şekilde öğrenmeye ait büyük bir deneyim sağlanmış olur. 

Geleneksel öğrenmeden farkı nadir?

Teknolojik geleneksel öğrenme Tasarım sorgulama öğrenme

Öğrencilere sadece el becerileri öğretilir Öğrencilere tasarıma ait beceriler de öğretilir

Öğrenciler bireysel olarak çalışırlar Öğrenciler ekip çalışması yaparlar

Bütün öğrenciler aynı ürünü yaratırlar Öğrenciler kendi ürünün yaratırlar

Son ürün amacı vurgulanır Düşünme ve yaratıcılığın amacı vurgulanır
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Tasarım sorgulama yaklaşımı 
nasıldır
Tavuk çiftçisine yardımcı oldu – Priştine’deki 
Naim Fraşeri İlkokulu öğrencileri bir çiftçi 
tarafından verilmiş olan tasarım sorgulamada 
çalıştılar.

Tavuklarım kendi yuvalarında yumurta 
yaptıklarında onları kutunun altındaki bir 
yamaca aşağı doğru döndürürler. yamaçta 
sıcak olduğu için onlar eğer orada fazla sure 
kalırlarsa bozulurlar.  
Bana şu işler için bir makine lazımdır:
1. Kutudan bir metre uzaklığa bir soğuk yere 

yumurtayı götürecek; ve
2. yumurtanın soğuk yere vardığında bana 

haber verecek.
Ben yakın zamanda bilgisayar satın aldım. Bana yardımcı olacak bir makine ve bir bilgisayar 
programı tasarlayabilir misiniz.

Öğrencilere birkaç ölçüt verilmiş; makine şu şekilde olmalıdır:
•	 En az br gerçek yumurtayı hareket ettirir; 
•	 Yumurta nakil edildiğinde haber verir;
•	 ilk durumuna döner öyle ki bir başka yumurtayı hareket ettirmeye hazırdır;
•	 Pahalı olmayacak (basit malzemeler kullanılarak, bunlar da yeniden değerlendirilen malzemeler 

olacak);
•	 Bilgisayar kontrolü kutusunun kullanımını gösterir; ve
•	 En az bir sensörlü araç, bir motor ve bir ışık kullanır.
Sorun, hemen hemen yirmi okulda teknoloji öğrencileri için tasarlama sorgulama yaklaşımı olarak 
tanıtıldı. Onlardan tasarım fikrini yazmalarını istendi. Onlar ekip içinde tartıştılar, farklı çözümler ürettiler 
ve tasarımlarını çizdiler. Bu fikir tüm grup önünde sunuldu. Daha sonra gruplar oluşturdular, test ettiler 
ve farklı prototipler yaptılar. Bunları dikkate aldıktan sonra, sınıf en iyi bir çözüme karar verdiler ve son 
ürünü ürettiler.

Tasarım sorgulama yaklaşımını nasıl başarılı yapabilirim?
İyi tasarla
•	 Öğrencilerin teknolojik becerileri kapsamında olan benzer bir yaklaşımı belirle.
•	 Öğrencilerin iyi bir şekilde gruplar halinde çalışabilmeleri için ve malzeme ile araçlara yaklaşımları olabilmeleri 

için zamanı iyi tasarla.
•	 Araç ve malzemeleri yakınınızda bulundurun (öğrenciler evlerinden tüketilen ve ucuz malzemeleri 

mümkündür). 
•	  Farlı olanaklar sağlayabilecekleri şekilde araç ve malzemeler  sunun.

İyi düzenle
•	 Öğrencileri küçük gruplar halinde öyle bir şekilde düzenle ki bütün öğrenciler etkin bir biçimde olmaları 

lazım. Erkekler yanı sıra kızların da tam katılımını teşvik etmek için emin olun. Bunu uygulayın. 
•	 Yaklaşımın sunumunu tüm sınıf karşısında yap. Sorunları tartışmak ve çözümler üretmek için zaman zaman 

fikir fırtınasını düzenle.
•	 Araştırma ve fikirlerin temini için olanak sağla; bu da internet, kitap ve dergiler, veya ortam olabilir.
•	 Farklılaştırmayı kullan – birkaç grup araştırma için interneti kullanabilir, oysa diğerleri malzeme ve diğer 

şeylerle çalışırlar; rapor ve sunumlarını yazarlar.

Iyi değerlendir
•	 Öğrenciler kendi değerlendirme ve gelişmeleri konusunda sorumluluk almalıdırlar ve kendi projelerini 

yaparken ve yeniden tasarlarken yaşıtları tarafından geribildirim bilgilerini kapsamaları lazım. Yaklaşım 
ölçütleri ve öğrenciler tarafından kullanılan süreçleri içeren bir tür değerlendirme aracı öğrencilere sağla 
veya onlarla geliştir.
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2.15 Girişimci öğrenme
Girişimci öğrenme nadir?

Girişimci öğrenme, öğrencilerin pratik 
tasarımlarda yaratıcı ve etkin bir şekilde çalışarak 
girişimci becerilerini ve tutumlarını sergiledikleri 
bir tür özgün öğrenmedir.

Girşimci öğrenme pratikteki öğrenmeyi içerir. 
İşin veya girişimin kurulması ve idam edilmesi, 
herkesin kazanabileceği bir şeydir. Bu gençlere 
işle ilgili girişimci şirketler aracılığıyla gerçek işi 
ve öğrenmeyi yaşamalarını sağlar.

Girşimci öğrenme neden kullanılsın?

yararları nelerdir?

Girişimci ruhu uygun becerilerle teşvik etmek ve onu güçlendirmek işsizlik oranın düşürülmesi, 
yeni iş alanlarının açılması, işe girmeye güdülenmesi, öz-gerçekleştirme olanaklarının temin 
edilmesi, rekabetin iyileşmesi ve iktisadi büyümenin sağlanması gibi temel alanların yapıtaşıdır. 

Girşimci öğrenme etkinlikleri yaratıcılığı göstermek için yeni zorluklar ve olanaklar sağlar. O 
aynı zamanda bütün çocuklara ve gençlere doğrudan yer alarak bir beceri dizisi geliştirmelerini 
sağlar.Onlar yönetici olmakla sadece başkalarına ne yapmaları gerektiğini söylemek olmadığını 
öğrenirler. Onlar ekip işi değerini, iyi iletişim kullanmanın stratejisini, bilgileri yazıyla, sözlü veya 
görsel sunumu nasıl sunmaları gerektiğini, başarısızlıkla ve deneyimlerin elde edilebilecek olumlu 
derslere nasıl uğraşılması gerektiğini öğrenirler.

Bu beceriler işçiler, iş verenler ve gelecekteki girişimciler için değerlidirler  ve müfredattaki tüm 
konularla ilişkilidir  

Geleneksel öğrenmeden farkı nadir?

Geleneksel öğrenme Girişimci öğrenme

•	 Öğrencilere kaynaklar öğretmen tarafondan 
temin edilir

•	 Öğretmen yardım etmiştir

•	 Öğrenciler bireysel çalışırlar

•	 Öğrencilerin çoğu zaman hayal gücü ve 
yaratıcılığı olmaz

•	 Sorunlar okul içeriklidir

•	 Öğrenilere ait ürünler öğretmenleri tarafından 
yargılanır

•	 Öğrenciler kendileri kaynakları bulmaları ve 
onlar için ödeme yapmaları lazım

•	 Öğrenciler yardım için öğretmene ödemek 
zorundadırlar

•	 Öğrenciler ikili veya gruplar halinde çalışırlar

•	 Hayal gücü ve yaratıcılık kilit rol oynayan 
becerilerdir 

•	 Sorunlar gerçek durumlara dayalıdır

•	 Öğrencilere ait ürünler müşteri tarafından 
yargılanır
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Girşimci öğrenme nasıldır? 
Priştine’deki Hilmi Rakovica okulu öğrencileri 
Öğretmen Yehona Oruçi liderliğindeki Yaşik Kulüp, 
okullarındaki potansiyel geridönüşüm konusun 
fikir beyan ettiler. Öğrenciler bir fon oluşturma 
amaçlarındaydı bu şekilde hem okullarına yardımcı 
olacaklardı hem de yaşıtlarının her birinin ortamı 
korumada yardımcı olabilceklerini ispatlamak 
istiyorlardı. Resmi olmayan bir araştırma süreci 
esnasında kağıdın geri dönüşümü en uygun seçenek 
olarak ortaya çıktı. Yaşıtlarındaki öğrenme özbilincini 
yükseltmek için Yeşil Kulüp üyeleri kullanılmış kağıttan 
farklı formda ve figürler oluşturdular ve okullarında 
öğrenci, öğretmen, yönetici ve ebeveynler gibi 
herkese hitap edecek olan ortamın temizliğiyle 
ilgili bir bilgilendirme kampanyası başlattılar. Daha 
sonta Yeşil Kulüp Ebeveynler Konseyini de içererek 
onlardan destek istedi. Daha sonra bir geridönüşüm şirketiyle görüşme yaptılar ve sonuç olarak okul 
ile şirket arasında bir sözleşme yapıldı. Aynı zamanda öğrenciler araştırma neticesinde bir puzzle 
makine konusunda karar verdiler ve bunu okul satın alabilecekti ama şirket de puzzle makine için 
gerekli geridönüşümlü kağıdı temin edebilecekti. Şimdi daha büyük sınıflara ait bütün öğrenciler ve 
öğretmenler öğretim ve öğrenme için gerekli  malzeme geliştirebilirler ve bu da girişimcilerin, Yeşil 
Kulüp üyelerinin ve öğretmenlerin çabaları neticesinde olmuştur. 

Girşimci Öğrenmeyi nasıl başarılı yapabilirim?
Kendinize sorun - Ben girişimci tutumu teşvik ediyor muyum?
•	 Öğrencileri okulun ve geniş toplumun iyiliği için okul ve toplum hayatına olumlu bir şekilde etkin 

olmalarını teşvik et. 
•	 Dersim esnasında, o benim öğrencilerimi kamçılayıcı ve pratik tasarımlarda girişimci kıldı ki bunlar 

orjinal fikir üretmelerini ve bunlar ışığında hareket etmelerini sağladı
•	 Benim sınıf uygulamalarım bir anlayış geliştirmek mi arıyorlar veya temel iş işlevleri ve rolleri mi?
•	 Benim sınıf uygulamalarım planlama becerilerini, etkilerini, müzakere, karar alma, işin ve riskn işletmesini  

yükseltebilir mi

İşle ilgili etkinlikler örgütle
•	 Sınıfınıza onların işleriyle ilgili konuşmanız için misafirler davet et. Ör.: genç girşimcileri, iş işletmecilerini, 

uzmanları, zanaatkarları, hizmet endüstricilerini, restorantçıları, araba yıkayıcıları 
•	 Yerli iş yerlerinin ve şirketlerin ziyaretleri için öğrenciler örgütle  (büyük ve küçük).
•	 Müşteri dersinde anketler yap.
•	 iş yerleriyle ilgili malzemeler temin et (ör.: ağ sayfası, gazette, dergi, reklam ve promosyon kitapları, 

broşürler vb.)
•	  “Gölge” yerine deneyimler örgütle 

Dört aşamalı bir küçük şirket kur
1. Aşama – Bir sorun ve ihtiyaç tespit et: öğrenciler fikirlerini tartışma neticesinde üretirler ve bunu toplu bir 
fikir elde etmek için yaparlar. Bu çalışmayı gerekli olan şey için sorunu, çözmek için veya ihtiyacı gidermek 
için yaparlar 
2. Aşama – Tasarım veya etkinlik tasarla: ödevleri dağıt, kaynakları örgütle, ekip üyelerini belirle ve 
sorumlulukları dağıt.
3. Aşama – Tasarıyı uygula – piyasaya ait sorunları çözerek veya ihtiyaçları gidererek, gelişmeleri yoklayarak.
4. Aşama – Süreci değerlendir – son etkinlikleri ve sonuçları gözetleyerek, öğrenilen derslerde yansıyarak ve 
becerileri, kavramları, maçları ve kazanılan anlayışları değerlendirerek.
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2.16 Sınıf içi cinsiyet 
eşitliğinin bütünleşmesi 

“Ayni sınıfta oturarak, aynı kitapları 
okuyarak, aynı öğretmeni dinleyerek 
erkekler ve kızlar çok farklı bir eğitim 
alırlar.”

“…. Sınıfta yapılan araştırma neticesinde 
gözlenmiştir ki kızlar ve erkekler 
arkadaşlıklarını sürdürmektedirler veya 
aksine çalışıyorlar.”

Cinsiyet eşitliği nadir?
Öncü amaç eşitliğin sağlanması girişimi, 
bütün kızlar ve erkekler için ister iktisadi, 
siyasi, toplumsal veya kültürel olsun 
hayatın her kısmında eşit olanakların 
sağlanmasıdır.

Kosova’da cinsiyet eşitliği anayasayla garantilenmiştir, bunu toplumda demokrasinin gelişmesi 
için temel bir değer olarak benimsemiş ve bu şekilde ister kadınların ister de erkeklerin olsunsiyasi, 
iktisadi, toplumsal, kültürel ve diğer toplumsal hayatın alanlarında  eşit  bir biçimde yer almaları 
temin edilmiştir.

Sınıfımda cinsiyet eşitliği konusunda neden kaygı duymalıyım?

Cinsiyet eşitliği, üstün adalet ilkeleri çerçevesinde hareket eden bir sınıf kastedilmektedir. Öyle 
ki cinsiyetliliği  ortaya koyan öğretmenler, sınıfta seçme ve olanakları sınırlı olarak uygulama 
yaparlar bu şekilde sınıın yarısı için geçerli olan eşitsiz bir sınıf yaratmış olurlar.

Okullar bu şekilde sınıflar da toplumun mikrokozmosudur. Toplumda ayrımcı uygulamalar 
ve cinsiyet önyargısı varsa o zaman bu sınıfların birçoğunda da vardır. Eylemler, tutumlar ve 
davranışlar erkeksi kabul edilirler ve kız tarafa verildiğinden daha büyük önem verirlir. Örneğin iyi 
kanıtlanmış bu tür önyargı ve uygulamalar şunları kapsar:

•	 Kızların ve erkeklerin davranışlarında farklı beklentiler (kızların temiz ve sessiz olmaları, erkekler 
ise etkin ve bağımsız bir biçimde düşünmeleri);

•	 Farklı derslerde erkekler ve kızların üstün başarılarını olması beklentisi (ör.: erkekler matematik 
ve bilim – kızlar ise dil ve sanat);

•	 Öğrencilerin cinsiyetlerine dayalı rutin işler için seçilmeler (ör.: tahtanın silinmesi) veya yardım 
sunmak için (ör.: sandalyelerin taşınması) 

•	 Dil erkek formu baskın kullanımı dolayısıyla erkekler daha önemli veya kadınlara göre daha 
üstün olduğuna inanmak; ve

•	 Cinsiyetler gelişimi oranları farklı olduğunda aynı talimat verilmesi (ör.: kız ve erkek dil gelişimi).
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Cinsiyet kör ve cinsiyet dostu sınıf arasındaki fark nedir?

Cinsiyet açısından kör Cinsiyet dostu

Dil erkek formu baskın kullanımı (“o” sadece 
kişinin kız olduğu açık bir şekildi bilindiği zaman 
kullanılır veya pozisyon geleneksel olarak kızlar 
tarafından yürütülüyorsa ör.: hemşire).

Cinsiyet kapsayıcı bir dil formları dahil olmak üzere kullanılır bu o 
(dişil)-o (eril)  durumlarından bahsederken (ör.: okul müdürü, kadın 
doctor, mühendis, iyasetçi veya bağımsız cinsiyet terimlerin kullanımı 
ör.: başkan, insanlık, resmi polis).

Toplum içinde erkek rolüne ağırlık verildiği 
yaklaşım (erkek askerlere ait fotograf)

Yaşamın kamusal ve özel alanları adil değerler ile tasarlanır. Kosova’da 
halen ve geçmişte, hem erkekler hem de kadınlar tarafından 
toplumsal katkının değerlendirilmesi.

Toplumsal ve kamu fonksiyonları erkek 
cinsiyetiyle ilgili (Okul erkek zamirinin yönetmen 
kullanımı gibi liderlik pozisyonlarına, kalıplaşmış 
yeniden zorlanan, yeğenleri ve yeğenleri 
başvurular için “yeğen” kullanımı)

O (dişil) / o (eril) veya ona (dişil) / ona (eril), eril ve dişil adların 
kullanımı. Geleneksel rollerin bilinçli olarak değiştirilmesi (ör.: çocuk 
bakıcısı (eril) veya “kız (dişil)

Toplumda ders kitapları ve edebiyat kitapları, vb 
tüm öğrenciler için eril Kabul edilir

Ders kitaplarının ve öğretim malzemelerinin temin edilmesi ve 
cinsiyet açısından kullanılması. Denge  yapan ek malzemelerin 
kullanılması (ör.: kalıplaşmışları ortadan kaldırır) mevcut okul 
metinleri, kitap ve diğer öğretim malzemeleri öğrencilerin cinsel 
eşitliliğini konusunda öz-bilinçlendirilmeleri.

Ağırlıklı olarak kullanılan erkek karakterler veya 
onların faaliyetlerinin ders birimlerinde ağırlıklı 
olarak konulması. (ör.: geleneksel erkek sporları 
–sadece erkek olarak kullanılmıştır).

Metodolojinin kullanımı (ör.: sorunların çözümü, eylem, bağımsız 
araştırma, tasarım tabanlı öğrenm) öğrenciler tarafından destekleyen 
ilgi tabanlı öğrenme. Hem kızlar hem erkekler için dersler ve 
ilgilendiren faaliyetleri hazırlayın veya hafta boyunca bunları 
dengeleyin. 

Sosyalleşme ya da diğer karmaşık faktörler 
fenomeni açıklandığı zaman öğrenci “suçlamak” 
(ör.: kızlar bilgisayar konusunda ilgili değiller, 
erkekler dramda yer almakta isteksizler)

“kutu” dışındaki davranışlara tepki. Cinsiyet gözlüklerinin 
kullanılması, davranışı veya hareketi  anlamak için inceleme. 
Davranışı ne açıklar konusunda öğrencilerle birlikte araştırma.

Öğrenci veya başkaları tarafından ayrımcı veya 
cinsiyetçi yorumlar kabul etme veya reddetme.

“Öğretilebilir an” yaklaşımı kullanın; bunlar yapıldığında yorumlar 
sağlayın.

Cinsiyet açısından dost bir sınıf nasıldır?
Mükemmel bir sınıfta cinsiyet açısında şunların hükmetmesi lazım:
•	 kız ve erkeklerin ilgi ve gereksinimler için uygun bir ortam. Dikkat aydınlatmaya, temizliğe, oturma şekline, 

fotograflara/çizimlere verilir.   
•	 Öğrencilerle iletişim erkekler ve kızlar arasında denge oluşturur ve başarıları için adil verilen olumlu bir takviyedir. 

Bütün öğrenciler sınıftaki bütün etkinliklerde yer alma istekleri vardır, bu da eşit olanakların sağlanmasında olur. 
Bütün zaman boyunca daha saygılı bir dil kullanılır. Zorbalık için sıfır tolerans ve diğer etkinlikler ki bir öğrenci 
uygun olmayan bir şekilde başkasına karşı kuvvet kullanır. 

•	 Öğretim, öğrenciler tarafından giderek artan toplumsal cinsiyet bilincini destekler. Bu ayrıca sınıfta mevcut 
olan cinsiyet farkındalığı yansıtır –bu açık veya kapalı olsun- ve bu öğretmen tarafından metodoloji kullanılarak 
değiştirilmek istenir bunu da ders kitaplarında içerik ve çizimler sunarak ve öğrenciler tarafından alınan sosyalleşme 
mesajları ele alarak yapılmaya çalışılır.

•	 Öğrencilerin eşit olarak muamele edildiği sınıflar güçlü sınıflardır ve öğrenciler güvenli, temiz, tehdit içermeyen 
bir yerde öğrenmekten hoşlanırlar; burada stereotipler areslenir ve burada eşitlik ilkeleri uygulanır.

Başarılı bir sınıfta cinsiyet bütünleşmesini ne şekilde yapabilirim?
1. Önyargıların var olabilme konusunda açık olun  
2. İlerdeki sayfada verilmiş olan yoklama kağıdını kullanarak öz-değerlendirme yap.
3. Senin cinsiyet dost sınıfa karşı olan pratiğini düzeltmek için özel ilgi sunacağın en az özel iki alan seç
4. Cinsel özbilinci desteklemek için günlük yorumları ve durumları kullan.

Daha fazla bilgi için “Hazine Kutusu”na oku.
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Sınıfta Cinsiyet Eşitliği
Öğretmenler için Yoklama Listesi
Araştırmalar gösteriyor ki
Araştırmalar sınıfta cinsiyet önyargısının olduğunu gösteriyor. Kayda değer örnekler:

•	 Erkekler öğretmenleri tarafından daha çok ilgi istiyorlar ve alıyorlar.

•	 Erkekler yanıt verdiklerinde o öğretmenleri tarafından kabul ediliyor, kızlar aynı şeyi 
yaptıklarında öğretmen onlara parmak kaldırmalarını hatırlatıyor;

•	 Erkekler, öğretmenleri tarafından daha açık geribildirim alırlar, böylece yönlendirme de (daha 
iyi öğrenmeleri için yararlı).

•	 Kızların iddialı davranışları sorun olarak nitelendiriliyor (kişilik sorunu), oysa erkeklerin iddialı 
davranışları kabul edilir niteliktedir.

•	 Öğretmenler cinsiyete dayanarak farklı ödevler verme eğilimindedirler.

•	 Dil kullanımında erkekler hakimdir.

Öz-değerlendirme:
Erkeklere mi yoksa kızlara mı daha çok ilgi gösteriyorum?

Olumsuz davranış olduğunda kızlara karşı daha sert mi davranıyorum (erkekler ne de olsa 
erkektir!).

Sınıf ziyaretleri esnasında öğretmen olarak o yaşta daha fazla dil becerileri oldularını bildiğim 
için kızlara mı daha çok söz veriyorum?   

Aynı görevi yapmak için (ör.: tahtayı slime, sandalye hareketi) hem erkek hem de kızları eşit 
sayıda davet ediyor muyum?

Kızları temizlik ve sessizlik için övmem, erkekleri ise bağımsız olarak düşünmelerini, etkin 
olmalarını ve açık konuşmalarını teşvik etmemde daha fazla olanak var mı?

Cinsiyet duyarlı dil kullanıyor muyum (ör.: eril zamirler yerine o (dişil) / o (eril))

Cinsiyet açısından daha duyarlı olmalarını destekleme konusunda “ders anlarını” kullanıyor 
muyum? 

Sınıfta görüldüklerimde cinsiyet kalıplarını yönlendiriyor muyum?

Mevcut veya hazırlanmış ders malzemelerini kullandığımda cinsiyet açısından kapsayıcı 
olması için bilinçli bir çaba gösteriyor muyum (her iki cinsiyet adını, kız ve erkeklerin teşhis 
edilebileceği örnek hikayeler veya örnekler, erkek ve dişileri ayıran cinsiyet kalıpları; erkek / 
kadın kahramanlar)?

Erkek ve kızların aynı grup içinde çalışmalarını herhangi bir kez istiyor muyum? 

Erkeklerin Matematik ve Bilim derslerinde daha iyi ve daha ilgili olmalarını bekliyor muyum? 

Kızların dil ve sanatta daha iyi olmalarını bekliyor muyum?

Sınıfta cinsiyet eşitliğini teşvik etmek için bilinçli bir çaba gösteriyor muyum?

Çocuk literatüründe önemli cinsiyet önyargısı konusunda bilinçli miyim (kadın ve erkek roll     
erinin lider rolleri ve kalıplaşmış büyük bir yüzdesinin erkek karakterler olması)?

Ebeveynden bireyin cinsiyete dayalı farklı beklentilerim var mı? 

Kalıplaşmış cinsiyet önyargım hakkında bilinçli miyim? Onlar hangileridir
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2.17 Tam kapsamlı sınıf
Tam kapsamlı sınıf nedir?     (Daha fazla bilgi için “Maşt’ın Kılavuzu”nu oku.)
Tam kapsamlı sınıf öyle bir sınıftır ki bütün çocuklar onda kendilerini iyi hissederler ve sevgi dolu. 
O sınıfa bütün öğrenciler birleşmeleri ve potansiyellerine ulaşmaları için eşit olanaklara sahiptirler. 
Tam kapsamlı sınıf ayrımcı veya özel uygulamalar adreslenir, öyle ki içinde olan herkesin kendi 
önyargı için özbilince varırlar ve onları uzaklaştırmaya başlarlar

 

neden Tam Kapsamlı Sınıg için ilgilenmeliyiz?
Birinci ve en öneli unsure şudur ki eğitim her çocuğun temel hakkıdır. Bir çocuğun temel eğitim 
amaçlı eşit ölçüde verilmesinin inkar edilmesi, onun yemel hakkının inkar edilmesidir. 2011-
2016 yılları için MASHT’ın strateji tasarım, eğitimde tam kapsamlı tebirlerin iyileştirilmesine ve 
eğitimde eşitliğin sağlanmasına ait tedbirlerin alınmasını içerir. PSAK devam edr ve der ki “yeni 
müfredat bütün azınlık topluluklar için yeni olanaklar sağlaması gerekir ve Kosova’daki çoğunluk 
onların haklarını uygulasınlar ve onların etnik kültür konusunda yardımcı olsun.”Öğretmenler tam 
kapsam konusunda duyarlı olmaları lazım , öyle ki her öğrenci zenginliğini ortaya koyabilsin ve 
varlığını kılsın bu ister özel eğitim durumları olabilir veya dil, bir fizik şartı, farklı iktisadi durumlar 
ya da yetenek konusu olabilir.

Bir tam kapsamlı sınıf nasıldır?
Yam kapsamlı sınıf şunları içerir:
•	 Her öğrenci kendini iyi hiseder ve diğerleriyle eşittir;
•	 Öğretme ve öğrenme her çocuğun bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için uyarlanmıştır; 

farklılaşmış öğrenme bir yaklaşım olarak kullanılmaktadır;
•	 Öğrenciler çiftler ya da gruplar halinde çalışmak ve birbirinin ihtiyaçlarını desteklemek için 

teşvik edilir (ör.: matematik dersine ait sorunları çözmekte birbirine yardımcı olmak için çiftler 
halindedirler). Yardımcı olan öğrenci bu rolde hayattaki becerilerini artırır;

•	 Diğer okul personeli,ebeveynlerve toplumun diğer üyeleri sınıfta yardımcı olurlar;
•	 Çeşitlilik konuları, açıkça ve hassasiyetle ele alınır; cinsiyet önyargı kanıtları ve stereotipler bir 

öğrenme olanağı olarak kullanılırlar;
•	 Sınıfın fiziksel planı uyarlanır (ör.: masanın yüksekliği sandalyeye gore uyarlanır); ve
•	 Öğretmenler birkaç öğrencinin düşmanca tavırlarını düzeltmek için onların özbilinçlerini sınıf 

ortamın yükseltmekte yardımcı olmaya hazırdırlar.

Strateji ve etkinlikler için MASHT’ın Kılavuzuna bakınız.
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