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I 

ÖNSÖZ 

Son yüz yılda dünyada çok hızlı bir değişimin olduğu, gerçekleştirilen 

yeniliklerin toplumsal, siyasal ve ekonomik alanda etkisini gösterdiği 

gözlemlenmektedir. Bu dönemin özelliği, toplumsal yaşamımızdaki genel değişikliklere 

koşut olarak eğitim anlayışında da bazı değişimleri zorunlu kılmasıdır. Çünkü bilgi 

toplumuna ulaşmadaki bu zorlu süreçte bilgi tabanlı değişim hareketleri insanların 

eğitimden beklentilerini de farklılaştırarak değiştirmiştir. Geleneksel eğitim anlayışının 

yetersiz kaldığı günümüzde, eğitim politikalarında amaçlarında, eğitim programlarının 

içeriklerinde, öğrenme yöntem ve tekniklerinde köklü yenilikler ve bir dizi dönüşümleri 

planlamak, bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Öğrencilere kendilerinde var olan yeteneklerini geliştirecek bilgi ve becerilerini 

artıracak yaklaşım, yöntem  ve teknikler, Sosyal Bilgiler dersinin öğrenilmesinde de 

planlı ve düzenli bir şekilde kullanılmalıdır. İnsanın yaşadığı topluma, kültüre ve 

çevreye olan ilgisini çekmek için Sosyal Bilgiler dersi etkili ve verimli biçimde 

işlenmesi gerekmektedir. Bilginin öğrenen tarafından aktif olarak yapılandırıldığını 

söyleyen yapılandırmacılık yaklaşımı, eğitim ve öğrenmeye farklı bir bakış 

sunmaktadır. Yapılandırmacılık yaklaşımında kullanılan yöntemlerden biri olan 

işbirlikli öğrenme ile etkileşimli ortamlar oluşturarak, öğrenme zevkli, heyecanlı ve 

kalıcı hale getirilmektedir. Bu bakımdan bu araştırmada Sosyal Bilgiler dersinde 

yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı olarak düzenlenen işbirlikli öğrenmenin 

öğrencilerin başarı ve tutuma etkisi deneysel bir çalışma ile incelenerek farklı yaklaşım 

ve tekniklerin kullanımı için katkı yapacağı beklenmektedir. 

Araştırma başlangıcından itibaren bana rehberlik eden, veri toplama araçlarının 

geliştirilmesinde ve analizinde emeğini esirgemeyen hocam Doç. Dr. Ali Murat 

SÜNBÜL’e, tezin hazırlanmasında her türlü kolaylığı ve anlayışı gösteren danışmanım 

Yard. Doç. Dr. Kemal GÜVEN’e ve değerli fikirleri ile bana yol gösteren Dr. Ahmet 

ŞİMŞEK’e içten teşekkürlerimi sunuyorum. Araştırmanın uygulanmasında bana yardım 

eden, İsmil Cumhuriyet İlköğretim Okulu sınıf öğretmeni Mümine KELEŞ’E ve 

öğrencilerine teşekkürlerimi sunarım. Bu araştırma sırasında bana destek olan aileme ve 

arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. 

Nisan 2006                                                                           Celalettin ÇELEBİ 
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ÖZET 

Bu araştırma, ilköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinde yapılandırmacılık 

yaklaşımına dayalı işbirlikli öğrenmenin öğrencilerin erişi ve tutumlarına etkisini 

incelemek amacıyla yapılmıştır. 

Araştırma Konya ili, Karatay ilçesi, İsmil Cumhuriyet İlköğretim Okulunda 5. 

sınıfta okuyan iki sınıfta gerçekleştirilmiştir. Kontrol gruplu öntest-sontest deneysel 

desenin kullanıldığı araştırmada, yansız olarak seçilen sınıflardan birinde 

yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı işbirlikli öğrenme (Birlikte Öğrenme ve Grup 

Araştırması Tekniği) uygulanırken diğer sınıfta ise geleneksel öğretim uygulanmıştır. 

Verilerin elde edilebilmesi için Sosyal Bilgiler Başarı Testi geliştirilmiş, Kurnaz (2000) 

tarafından geliştirilen Sosyal Bilgiler Tutum Ölçeğinden yararlanılmış, Öğrenci 

Görüşleri Anketi ile Süreç Değerlendirme Ölçekleri kullanılmıştır. 

Ölçme araçlarından Sosyal Bilgiler Başarı Testi ile Sosyal Bilgiler Tutum 

Ölçeği deney ve kontrol grubuna öntest ve sontest olarak verilmiştir. Öğrenci Görüşleri 

Anketi ile Süreç Değerlendirme Ölçekleri ise sadece deney grubundaki öğrencilere 

uygulanmıştır. Sosyal Bilgiler Başarı Testi ile Sosyal Bilgiler Tutum Ölçeği verilerinin 

analizinde SPSS 11.0 programından yararlanılmıştır. Öğrenci Görüşleri Anketi 

verilerinin analizinde frekans ve yüzdeler hesaplanmış, Süreç Değerlendirme 

Ölçeklerinin analizinde de ölçüm sonuçlarının ortalamaları hesaplanmıştır. 

Araştırma sonunda elde edilen bulgulara göre, yapılandırmacılık yaklaşımına 

dayalı işbirlikli öğrenmenin uygulandığı deney grubundaki öğrenciler, geleneksel 

öğretimin uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilere göre da yüksek erişi elde 

etmişlerdir. Sosyal Bilgiler dersine yönelik yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı 

işbirlikli öğrenmenin  uygulandığı deney grubundaki öğrenciler kontrol grubuna göre 

daha olumlu tutum geliştirmişlerdir. Deney grubu öğrencilerine uygulanan Öğrenci 

Görüşleri Anketi bulgularına göre öğrenciler bu yöntemle dersi daha iyi öğrendiklerini 

ve bu yöntemle ders işlemekten memnun olduklarını belirtmişlerdir. Süreç 

Değerlendirme Ölçeklerinin  deney grubuna uygulanması ile elde edilen bulgulara göre 

ise öğrenciler, grup süreçlerinde paylaşma, arkadaşlık, yardımlaşma, sorumluluk alma, 

bilimsel yöntem kullanma ve inceleme - araştırma yapma gibi bir çok becerilerini 

geliştirdikleri  görülmüştür. 
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ABSTRACT 

This search has been done to examine the effects of cooperative learning to 
attitudes and behaviors of the students based to constructivist approach at primary 5 
year students in Social Knowledge Class. 

The search has been done in two 5 year classes in Konya City, Karatay District, 
İsmil Cumhuriyet Primary School. Control group, pre test-last test, experimental design 
have been used in this search. The classes have been choused objectively and 
cooperative learning (Learning together and Group Search Technique) which is based to 
constructivist approach has been applied one of them and traditional teaching technique 
was applied to the other class. To get data, Social Knowledge Success Test has been 
developed and was utilized Social Knowledge Attitude Scale which was developed by 
Kurnaz (2000). Also, Student’s Opinion Inquiry and Duration Evaluation Scales have 
been used in this search.  

From the measuring tools, Social Knowledge Success Test and Social 
Knowledge Attitude Scale have been given to the experiment and control groups as pre 
test-last test. Student’s Opinion Inquiry and Duration Evaluation Scales have been given 
to only experiment group students.  At the analyzing the data of Social Knowledge 
Success Test and Social Knowledge Attitude Scale; SPSS 11.0 program was gotten 
used. At the analyzing the data of Student’s Opinion Inquiry frequency and percentages 
have been calculated. At the analyzing the data of Duration Evaluation Scales, the 
average of measuring results have been calculated. 

According to the findings which were obtained at the end of the search, the 
experiment group students who were applied cooperative learning which is based to 
constructivist approach, obtained more accessibility than the control group students who 
were applied traditional teaching approach. The experiment group students who were 
applied co-operated learning which is based to constructivist approach, intended to 
Social Knowledge Class, were developed more positive attitudes than the control group 
students. According to the findings of Student’s Opinion Inquiry, the students have 
stated that they had learned better and they had been satisfied to learn by this method. 
According to the findings of Duration Evaluation Scales which was applied to 
experiment group, it has been observed that the students had progressed many skills as 
communion, friendship, cooperation, responsibility, using scientific methods, making 
examine-research.  
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BÖLÜM I 

 

Bu bölümde problem durumu, ilgili araştırmalar, problem cümlesi, alt 

problemler, araştırmanın önemi, sayıltılar, sınırlılıklar ve tanımlar yer almaktadır. 

1.1. Problem Durumu 

Çağımızda bilim ve teknolojideki büyük ilerleme, daha önceki çağlarla 

kıyaslanmayacak derecede bilgi artışı ve akışı meydana getirmektedir. Geçen zamanla 

birlikte bireyler, artan bu bilgi hızı ve artışına uyum sağlamaya çalışmaktadırlar. 

İnsanlar varlıklarını sürdürebilmek için sürekli mücadele etmek ve kendilerini 

yenilemek durumundadırlar. Bireylerin yeteneklerinin geliştirilmesi potansiyellerinin 

artırılması ve yaratıcılık özelliklerinin ortaya çıkarılması hem birey hem toplum 

açısından bir kazanç olduğu kesindir. Bu durumun farkında olan devletler ve toplumlar, 

gelişen şartları gözlemekte ve birey niteliklerinin artırılması için eğitim ve öğretim 

etkinliklerini buna göre düzenlemektedirler. 

Değişen şartlar günümüz insanı hayatın her safhasında çağın gerektirdiği 

niteliklere sahip olmasını zorunlu kılmaktadır. Gelişimin esas aktörlerinden olan insanın 

değişen ihtiyaç ve beklentileri karşılayabilmesi için öğrenmeyi öğrenme, işbirlikli 

çalışma, eleştirel ve yaratıcı düşünme ve teknolojik bilgi kaynaklarından yararlanma vb. 

becerilere sahip olması gerekmektedir.  

Dünyamızda çok hızlı bir değişim ve dönüşümün gerçekleşmekte olduğu 

bilinmekte, gerçekleştirilen yeniliklerin toplumsal, siyasal ve ekonomik alanda etkisi 

gözlemlenmektedir. Bilgiye ulaşılması, işlenmesi, aktarılması, kullanılması gibi bilgiyle 

ilgili her alanda (bilgi ve iletişim teknolojisi) değişimlerin yaşandığı yeni bir dönemde 

bulunuyoruz. Bu dönemin özelliği, sosyal hayattaki genel değişikliklere uygun olarak 

eğitim anlayışında da değişimleri zorunlu kılmasıdır. Çünkü bilgi toplumuna 

ulaşmadaki bu zorlu süreçte bilgi toplumu olma yolundaki girişim hareketleri ve 

bireylere öğrenmeyi öğrenme becerilerinin kazandırılması zorunluluğu insanların 

eğitimden beklentilerini de etkilemiştir. Bu yüzden günümüzde eğitim, okulda verilenle 

sınırlı olmayıp hayatın tüm safhalarını kapsamaktadır.  
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Bilgi toplumları, hayat boyu öğrenme becerilerine ve yeterliliğine sahip, 

eleştirel ve yaratıcı düşünen, problem çözme, karar verme, öğrenmeyi öğrenme 

becerilerini kullanan bireyler istemektedir. Geleneksel eğitim anlayışının yetersiz 

kalmasından dolayı eğitim politikalarında, amaçlarında, eğitim kurumlarının yapı ve 

işlevlerinde, eğitim programlarının içeriklerinde köklü yenilikler ve bir dizi 

dönüşümleri planlamak kaçınılmaz görünmektedir. Öğretmen merkezli ve öğrenmeyi 

bilgi aktarımı etkinliği olarak gören ezbere dayalı geleneksel anlayışın, eğitim ve 

öğretimde istenen gelişme ve değişmeyi yapamadığı görülmektedir. 

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve öğrenme ile ilgili araştırmalar, çağın 

ihtiyaç ve beklentilerine uygun bireylerin yetişmesi için eğitim ve öğretimde yeni 

açılımlar, stratejiler, teknikler ve teknolojik imkanlar sunmaktadır. Bu süreç eğitim ve 

öğretime yönelik geleneksel bakış açısını değiştirmekte, yeni model ve anlayışlar için 

fırsatlar vermektedir. 

Bilimsel doğrunun tek ve mutlak olduğunu savunan ve bilginin üretildiği 

ortamdan bağımsız olduğunu söyleyen geleneksel anlayışın yerine bilimsel doğruların 

tek ve mutlak doğru olmadığını ve aynı zamanda bilginin, üretildiği ortamdan bağımsız 

olmadığını savunan yeni anlayışlar bilim dünyasında genel kabul görmektedir. Bu 

yaklaşımlardan biri olan, bilgiye ve yapısına farklı bir bakış getiren yapılandırmacı 

yaklaşım ve buna bağlı farklı öğretim modelleri ortaya çıkmakta ve uygulanmaktadır. 

Günümüzde yapılandırmacılık, birçok uygulama için kapsamlı bir kavramsal 

çerçeve oluşturmaktadır. Önceleri bir felsefî akım, bir bilgi felsefesi olarak bilinen 

yapılandırmacılık, son zamanlarda eğitim ortamlarından teknoloji  kullanımına, aile 

terapisine kadar birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Yapılandırmacılık; “bilgi”, 

“bilginin doğası”, “nasıl bildiğimiz”, “bilginin yapılandırılması sürecinin nasıl bir süreç 

olduğu”, “bu sürecin nelerden etkilendiği” gibi konularla ilgilenmekte ve düşünceleri 

eğitimsel uygulamalara temel oluşturmaktadır (Açıkgöz, 2003:60). 

Yapılandırmacılık, öğrencilerin başarısını artırmak ve yaratıcı yeteneklerinin 

geliştirilmesine yönelik açılımları ile eğitim ve öğretim süreçlerinin tümünü 

etkilemektedir. Öğrenme ve öğretme etkinliklerinin öğrenen merkezli olduğunu 

söyleyen, öğrenme sorumluluğunu öğrenenlere veren, yüzeysel ve çok bilgi edinmenin 
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yerine derin kavrama ve öz bilgi edinmenin esas olduğu yapılandırmacılık, bütün 

dünyada yoğun olarak kabul görmekle birlikte ülkemizde yeni yeni tanınmakta ve 

uygulanmaktadır.  

Bu çalışmada yapılandırmacılık yaklaşımının öğrenmeye ve öğrenme ortamına, 

öğretim teknik ve yöntemlerine, öğrenen ve öğreten özelliklerine, materyal kullanmaya 

ve değerlendirmeye kadar eğitim ve öğretime yönelik genel bakışı detaylı bir şekilde 

tanıtılacaktır. Yapılandırmacılık yaklaşımı tanıtılmadan önce eğitim ve eğitim programı 

ve öğeleri gibi genel kavramlar hakkında bilgi verilecektir. 

1.2. Eğitim ve Eğitim Programı 

İnsanların yaşamları boyunca aldıkları eğitim, onlara içinde bulundukları 

toplumun kültürünü kazandırmakta; bireyleri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda 

bilgi ve becerilerini geliştirmektedir. Eğitim için farklı tanımlamalar yapılmıştır.  

Sönmez (2001) eğitimi, fiziksel uyarımlar sonucu, beyinde istendik biyo-

kimyasal değişikler oluşturma süreci olarak tanımlamaktadır. Yılmaz ve Sümbül, (2003) 

ise eğitimi birey davranışlarının değişme süreci olarak görmektedirler. Genel olarak 

eğitim kavramı bireylerin kendi maddi ve manevi ihtiyaçlarını oluşturan bilgi, beceri, 

tutum ve değerleri kazanma, onları öğrenme, öğrenebilme ve uygulayabilme, 

yeteneklerinin farkına varma gibi becerileri edinme yaşantısı olarak tanımlanabilir. 

Eğitimin benimsediği hedeflerin gerçekleştirebilmesi için toplumun, bireyin ve 

çağın ihtiyaçlarına uygun eğitim programları yapılması gerekir. Program, genel olarak 

yapılması gereken bir işin bölümlerini, her bölümün yapılış sırasını, zamanını ve nasıl 

yapılacağını gösteren bir tasarı anlamına gelmektedir. Önemli işlerin üstesinden 

gelebilmenin temel şartlarından biri de yapılacak işin bir programa bağlanmasıdır. 

En geniş anlamda eğitim programı, bir eğitim kurumunda çocuklar, gençler ve 

yetişkinler için sağlanan milli eğitimin ve kurumun amaçlarının gerçekleşmesine dönük 

tüm faaliyetleri kapsar. Daha açık bir ifadeyle, eğitim programı, öğretim-öğrenme 

süreçlerini kapsayan öğretim programı ve öğretim programı dışındaki faaliyetlerin 

tümüdür. Bu faaliyetlerin başlıcaları, eğitsel kol faaliyetleri, özel günlerin kutlanması, 

rehberlik hizmetleri, sağlık hizmetleri, sanatsal faaliyetler, özel kurslar, gezi, gözlem 
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incelemeleri, kültürel faaliyetlerdir. Bunlar genellikle ders dışı faaliyetlerdir. Ancak 

hepsinin eğitim programı çerçevesinde programlanması ve birer programlarının ya da 

planlarının olması gerekmektedir. Bunların hepsi eğitim programlarında da yer alır 

(Küçükahmet, 2003:9). 

Eğitim programı içinde ağırlık taşıyan kesim öğretim programıdır. Öğretim 

programı, genellikle belli bilgi kategorilerinden oluşan ve bir kısım okullarda beceriye 

ve uygulamaya ağırlık veren bilgi ve becerinin eğitim programının amaçları 

doğrultusunda ve planlı bir biçimde kazandırılmasına yönelik programdır. Öğretim-

öğrenme süreçleriyle ilgili tüm faaliyetleri kapsar. Bir diğer yönüyle öğretim programı 

ders programlarının bütünüdür (Küçükahmet, 2003:9). 

Ders programı, öğretim programı çerçevesinde  içeriğin ne olduğu, öğrenme -

öğretme etkinliklerinin ne zaman ve nasıl düzenleneceğini gösterir. Eğitim programı, 

program öğeleri olan amaç, içerik, öğretme-öğrenme süreci ve değerlendirme boyutları 

arsındaki dinamik ilişkiler bütünüdür. 

1- Amaçlar (hedefler)  

2- Kapsam (içerik) 

3- Öğrenme Yaşantıları (öğrenme ve öğretme durumları: strateji, yöntem, 

teknik, etkinlik, araç-gereç)  

4- Değerlendirme 

Bir eğitim programının temel öğelerinden birincisi olan amaç boyutunda 

“bireyleri niçin eğitiyoruz?” sorusuna yanıt aranmaktadır. Hedefler, öğrenciye 

kazandırılmak üzere seçilen istendik özelliklerdir (Demirel, 2002:105). 

İçerik ile program boyutunda belirlenen amaçlara ulaşmak için “ne öğretelim?” 

sorusuna yanıt aranmaktadır. Bu bağlamda, programın içerik boyut ile öğretilecek 

konuların düzenlenmesi söz konusudur (Demirel, 2002:120). 

Bir eğitim programın temel öğelerinden biri olan öğrenme- öğretme süreci 

Ertürk’e (1984) göre hedeflere ulaşmayı sağlayıcı, konu içeriği, ders araç-gereçleri ile 

yöntem ve teknikleri kapsamaktadır. Eğitim durumlarında öğretmenin ve öğrencilerin 
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hangi etkinlikleri nasıl yapacakları ve bu etkinlikler sonucunda öğrenciye hangi 

öğrenme yaşantılarının kazandırılacağı saptanır. Öğrenmenin planlı ve kontrollü olarak 

oluşturulmaya çalışıldığı gibi durumlarda, geçerli yaşantıların öğrencilere 

kazandırılabilmesi için öğrenme çevresinde belli düzenlemelerin yapılması ‘‘çevre 

ayarlaması’’gerekir (Yılmaz ve Sümbül, 2003:87). Öğrenme yaşantılarının daha verimli 

ve etkin olması için dersin içeriğine, öğrencinin hazır bulunuşluğuna, sınıf ortamına 

uygun çeşitli stratejilerden yararlanılmalıdır. Dersin içeriğine göre değişik araç-gereçler 

kullanılmalıdır. 

Programın diğer bir öğesi olan değerlendirme, öğrencide gözlemeye karar 

verdiğimiz istendik davranışların kazanılıp kazanılmadığını hakkında bir yargıya varma 

işidir. Yetiştirilen öğrencinin istendik davranışlara sahip olup olmadığına bakarak 

değerlendirme yapabiliriz (Demirel, 2002:148). Programda belirlenen kazanımlara 

ulaşılıp ulaşılmadığı yapılan ölçüm ve değerlendirme ile ortaya çıkar. 

Ölçme ve değerlendirme, hedeflerin gerçekleşme derecesini belirleme sürecidir 

(Ertürk,1982). Program denenceldir ve dinamik bir yapıya sahiptir. Her sistemde olduğu 

gibi eğitim sisteminde de çıktıların, yani ürünün kalite kontrolünün yapılması gerekir. 

Ölçme ve değerlendirme süreci bu doğrultuda eğitimcilere yardımcı olurken, bir yandan 

da sistemin kendi kendini onarmasını ve geliştirmesini sağlar. Ölçme ve değerlendirme 

iki ayrı kavramdır. Ölçme dar anlamıyla bir niteliğin sayısallaştırılması demektir. Daha 

geniş anlamıyla ölçme insanların, olayların veya eşyanın belirli bir niteliğini gözlem 

sonuçlarını sayı veya sembollerle ifade etme işlemidir. Değerlendirme ise, ölçme 

sonuçlarını bir ölçüte vurarak, bireyin ölçülen nitelikleri hakkında bir değer yargısına 

ulaşma sürecidir (Korkmaz, 2004:56). 

Ölçme ve değerlendirme öğrenme- öğretme sürecinin ayrılmaz ve önemli bir 

parçasıdır. Bütün öğretmenler öğrencilerinin ne öğrendiği ile ilgilenir. Onlar bir taraftan 

öğretirken diğer taraftan değerlendirme için bilgi toplarlar. Öğretmenler öğrencilerinin 

cevaplarını dinlerken, onların etkinlikler esnasında performanslarını gözlerken, birbiri 

arasındaki etkileşim ve işbirliğine dikkat ederken, hangi öğrencinin etkinliklere katılıp 

katılmadığını belirlerken aslında değerlendirme için bilgi toplarlar. Aslında onlar tam 

olarak yürüyen, konuşan değerlendirme makineleri gibidir. Bu değerlendirmelerin çoğu 

informal olarak yapılır. Bu informal değerlendirme verileri çoğu zaman öğretmen için 
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formal değerlendirme verilerine temel oluşturur ve öğrenme- öğretme sürecini 

geliştirmek için kullanılır (Korkmaz, 2004:56). 

Her eğitim programında mutlaka bir değerlendirme yapılması gerekir. Bu 

işlem, etkinliğin başarısı konusunda bilgi vermesi bakımından zorunludur. Ancak bu 

değerlendirmenin şekli programın amacına ve özelliğine uygun olarak değişiklik 

gösterebilir. Eğer belli konuların öğretimi söz konusu ise başarıya dayalı bir 

değerlendirme yapılması gerekir. Bazen de programın sürecine yönelik değerlendirme 

yapılır (Küçükahmet, 2003:9-10). Ölçülmek istenen özelliğe uygun olarak 

değerlendirme aracı kullanılmalıdır. 

İyi bir eğitim programının özellikleri arasında, uygulanabilir olması, bilimsel 

olması, ekonomiye uygun olması ve topluma uygun olması gibi özelliklere de yer 

verilmektedir (Büyükkaragöz, 1997:4-6). Program hazırlarken alanla ilgili tüm çalışma 

ve birikimlerden yararlanılarak, toplumun tarihi gelişimi göz önüne alınmalıdır.  

1.3. Sosyal Bilgiler ve Öğretimi 

Sürekli bir değişim ve yenilik içinde olan farklı ve karmaşık problemlerle 

uğraşan insan ve toplumların hayatında Sosyal Bilimlerin önemli bir yeri vardır. 

Bireylerin ihtiyaçları ile toplumun beklentileri gittikçe artmaktadır. Bireylerin artan 

ihtiyaçları ile toplumun beklentileri arasındaki denge ancak Sosyal Bilimlerin bireylere 

kazandırmayı amaçladığı bilgi, tutum, değer ve beceri ile sağlanabilir. Sosyal Bilimler, 

bireyin diğer bireylerle, toplumla ve çevreyle ilişkisini tanımlayan bir disiplinler 

birlikteliğidir.  

Sosyal Bilimler ile Sosyal Bilgilerin bazen birbirinin yerine kullanılarak 

kavram kargaşası oluşturulmaktadır. Kimi zaman, Sosyal Bilimler ile Sosyal Bilgilerin 

eş anlamlı olarak kullanıldığı görülmekle birlikte, bunların iki ayrı kavram olduğunu 

kabul etmek gerekir. Aralarındaki en önemli fark, Sosyal Bilimlerin bilimsel anlamda 

insanın insanla ve çevresiyle etkileşimini incelemesine karşılık, Sosyal Bilgilerin 

insanın toplum olarak yaşayışını davranışını, temel gereksinimlerini, bunların 

karşılanma biçimlerini, giderilmesi için yapılan çalışmaları ve ilgili kurumları ele 

almasıdır. Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilimlerin bulgu ve ayrıştırmalarının, bir toplumda 
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yaşayan insanlar için gerekli olan temel ve ortak öğelerini kapsamaktadır (Kısakürek, 

1989:5).  

Sosyal Bilimlerle Sosyal Bilgilerin farkını belirtmek gerekirse Sosyal Bilimler 

bilginin yapısını ele alıp inceler, Sosyal Bilgiler ise program yapısını incelemektedir. 

Birincisi bir bilgi kategorisidir, ikincisi ise bir program kategorisidir. Sosyal Bilimler 

içine Sosyoloji, Antropoloji, Tarih, Siyasal Bilgiler, Ekonomi vb. alanlar girer. Sosyal 

Bilgilerde ise Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi önemli yer tutar (Varış, 1996:131).  

Pek çok eğitimci Sosyal Bilgileri disiplinler arası ve çok disiplinli bir alan 

olarak tanımlamaktadır. Sosyal Bilgilerin içeriğini genel olarak Sosyal Bilimlerin 

alanına giren konular oluşturmaktadır. Sosyal Bilgiler özellikle tarih, coğrafya, siyaset 

bilimi, ekonomi, sanat, hukuk vb. alanlardan beslenir. Sosyal Bilgiler bu disiplinlerden 

yararlanarak insanları toplumsal hayata hazırlamaktadır. Öğrencinin günlük hayatında 

kullanabileceği bilgiler daha çok Sosyal Bilgilerin kapsamı içindedir. 

Sosyal Bilgiler öğretimin ne zaman ve nerede başladığı kesin olarak 

bilinmiyor. Yalnız “insanoğlu varolduğu andan itibaren hem fen, hem de sosyal bilimler 

eğitimine başlamıştır” denilebilir. Çünkü insan doğal bir ortamda doğar, yaşar ve ölür. 

Bu süreç içinde ona toplumun temel yasalarına aykırı davranmadan temel ihtiyaçlarını 

karşılama ve insanlığın gereği olan becerileri kazandırmak gereklidir. Eğer 

kazandırılmazsa insan hayatını devam ettiremez. İnsan yaşamak için hem doğanın hem 

de toplumun bazı ilkelerini öğrenmek zorundadır (Sönmez, 1999:21). Birey karmaşık 

toplumsal kuralları ve gündelik hayatın şartlarını uygun bir içerikle ancak Sosyal 

Bilgiler dersinde kazanabilir. 

Türkiye’de Sosyal Bilgiler dersi ile esas olarak etkin ve üretken vatandaşlar 

yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersi ile toplumsal kişilik 

kazanarak ödev ve sorumluluklarını bilen iyi bir yurttaş olarak toplumsallaşması 

amaçlanmaktadır. Sosyal Bilgilerin bir çok tanımı yapılabilir. 

Genel anlamda Sosyal Bilgiler; toplum ve insanla ilgili bilimlerin içerik ve 

yöntemlerinden yararlanarak, insanın fiziksel ve sosyal çevresiyle etkileşimini zaman 

boyutu içinde disiplinler arası bir yaklaşımla ele alan ve küreselleşen bir dünyada 

yaşamla ilgili temel demokratik değerlerle donatılmış, düşünen, becerili, demokratik 



 

8 

vatandaşlar yetiştirmeyi amaçlayan bir çalışma alanı olarak tanımlanabilir (Doğanay, 

2002:17). 

Sönmez (1999) Sosyal Bilgileri,” Toplumsal gerçekle kanıtlanmaya dayalı bağ 

kurma süreci ve bunun sonunda elde edilen dirik bilgiler” olarak açıklamaktadır. 

Toplumsal gerçek denildiğinde toplumsal yaşamı düzenleyen her türlü etkinlik akla 

gelmektedir. İnsanın yaşamında kullandığı ve zorunlu olan, onun daha kolay, mutlu ve 

rahat yaşamasını, kendini gizilgüçleri doğrultusunda geliştirip gerçekleştirmesini 

sağlayan tüm toplumsal olgular ve ilişkiler bu kavramın kapsamı içine girebilir. Sosyal 

Bilgiler bir bakıma Sosyal Bilimlerin kesiştiği bir alan olarak düşünülebilir. 

2005-2006 Öğretim yılında uygulanacak olan Sosyal Bilgiler Programında, 

Sosyal Bilgiler; bireyin toplumsal varoluşunu gerçekleştirebilmesine yardımcı olması 

amacıyla; tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset 

bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimleri ve vatandaşlık bilgisi konularını yansıtan; öğrenme 

alanlarının bir ünite ya da tema altında birleştirilmesini içeren; insanın sosyal ve fizikî 

çevresiyle etkileşiminin geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında incelendiği; toplu 

öğretim anlayışından hareketle oluşturulmuş bir ilköğretim dersi olarak tanımlanmıştır 

(Meb, 2005:44). 

Türkiye’de Sosyal Bilgiler şöyle tanımlanabilir: Hayat bilgisi Sosyal Bilgiler, 

vatandaşlık eğitim programı, Türk demokratik toplumundaki sorumluluk sahibi 

vatandaşların görevlerine uygun amaçlar üreten, içeriğini tarih, coğrafya ve vatandaşlık 

bilgisi konularını ilişkilendirerek oluşturan ve yaşam boyu sürecek vatandaşlık 

becerilerini sunan bir eğitim programıdır (Yök, 1996:6).  

Çağdaş bilime ve insan haklarına dayalı, özgürlükçü, demokrat, laik ve ulusal 

kültür birikiminden kaynaklanarak evrensele ulaşan eğitim ve öğretim uygulamalarında 

Sosyal Bilgiler öğretimi önemli ve belirleyici bir rol oynamaktadır. Özellikle 

öğrencilere asgari genel kültür vererek onlara kişi toplum  sorunlarını tanıtma ve bu 

sorunlara çözüm yolları arama, yurdun ekonomik, toplumsal ve kültürel kalkınmasına 

katkıda bulunma gücü kazandırmayı amaçlayan Sosyal Bilgiler dersinin işlevleri 

yaşamsal önem taşımaktadır (Ted, 1987:2). 
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Sosyal Bilgiler dersiyle öğrenciler çevresinde, ülkesinde ve dünyadaki 

gelişmeleri takip ederek kendi dışındaki dünyanın varlığını tanıyarak onlara saygı 

duymayı öğrenecektir. Bu da öğrencideki demokratik tutumların gelişmesine katkıda 

bulunacaktır.  

Sönmez’e (1999) göre 1998 yılından itibaren uygulanan Sosyal Bilgiler 

programının esas yapısı 1968 yılında hazırlanmış, 1990, 1993 ve 1998 yıllarında yapılan 

küçük çaplı değişikliklerle kullanıla gelmiştir. Bu programın hedef davranışlarında 

esaslı değişiklikler yapılması zorunludur. Programdaki hedef davranışlar, 

ilköğretimdeki öğrencilerin bilişsel gelişimlerine göre oldukça yüksektir. Bu çağdaki 

çocukların bu tür özelliklerle donatılması, onların zihinsel, duyuşsal, ve devinişsel hazır 

bulunuşluk düzeyine uygun değildir  

İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı dördüncü, beşinci, altıncı 

ve yedinci sınıflarda haftada üçer ders saati olmak üzere her sınıf için 36 haftada, 

toplam 108 saatlik bir süre öngörülerek hazırlanmıştır. 

1998 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı, tümevarım yaklaşımının 

benimsendiği Taba-Tyler program geliştirme modeline ve davranışçı öğretim tarzına 

göre oluşturulmuştur. Bu program, 1997 öncesinde iki ayrı ders olarak okutulan Millî 

Tarih ve Millî Coğrafya derslerinde yer alan içeriğin, bazı küçük değişikliklerle tarih, 

coğrafya ve vatandaşlık konularının, birbiriyle ilişkisiz sıralamasıyla yapılmıştır. 

Böylece, evrensel anlamda belirlenmiş olan etkili vatandaş yetiştirmek temel amaçlı 

Sosyal Bilgiler öğretiminin gerekleri olan interdisipliner ve kümülatif yaklaşımlarla 

toplulaştırma ilkesinin tamamen uzağında bir başlangıç yapılmıştır. Bu programda, 

‘interdisipliner’den tarih, coğrafya ve bir parça vatandaşlık konusunun, birbiriyle 

bağlantısız bir şekilde ele alınmasının, ‘kümülatif’ten ise bunların ‘yığılması’nın 

anlaşıldığı görülmüştür (Öztürk ve Dilek, 2002:74). Bu bağlamda, 1998 Sosyal Bilgiler 

Programı, felsefi temelleri bakımından ABD’deki programdan pek farklı olmamasına 

rağmen, programın içeriğinde bu ilkelerle bağdaşmayan, gereksiz bilgi yığınının 

öğrenciye aktarılmaya çalışılması söz konusu olmuştur (Öztürk ve Dilek, 2002:52). 

Yapılan pek çok araştırma sonucunda oluşan ortak fikre göre İlköğretim I. 

Kademe Sosyal Bilgiler programı öğrenci seviyesinin üzerindedir. Dersin amaçları 
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çokça faaliyet gösterilerek ulaşılması gereken amaçlar olarak belirlendiklerinden, bu yaş 

grubu öğrencilerinin 8 yılda bile bu amaçlara ulaşmaları mümkün değildir (Yaman, 

1999). Program öğrenciyi merkeze alan, karar verme ve problem çözme becerilerini 

geliştirmeyi amaçlayan bir felsefeye sahip olmasına rağmen, içeriğin çok yoğun olması 

nedeniyle söz konusu amaçlara ulaşılmasını engellemiştir. Bu durum uygulamada, ya 

birbiri ile ilişkisiz bilgilerin öğretilmesini ya da konuların gerçekte öğrenci tarafından 

ezberlenmesini beraberinde getirmiştir. Oysa, disiplinlerarası yaklaşıma göre 

oluşturulan içerik, öğrencileri geleneksel ezbere dayalı öğretim uygulamalarından 

kurtarma potansiyeline sahiptir (Öztürk ve Dilek, 2002:51).  

Sosyal Bilgiler programı ile ilgili benzer eleştiriler, ders programlarını çağın 

şartlarına ve toplumun ihtiyaçlarını dikkate alan yeni bir anlayışla oluşturmak 

gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle çağın ihtiyacına cevap verebilecek, bireyin 

ihtiyaçlarını karşılayabileceği, bireye içinde yaşadığı toplumun kültürünü kazandırarak 

demokratik değerlerle donanmış, yaratıcı ve eleştirel düşünceye sahip erdemli insanlar 

yetiştirmek için 2004 Sosyal Bilgiler programı yapıldığı belirtilmektedir. 

Önceki program değişikleri gibi 2005-2006 yılından itibaren uygulanacak olan 

yeni Sosyal Bilgiler Programı, sadece içerik değişikliği değildir. Yapılandırmacılık 

yaklaşımını temel almakta ve bilgiye bakış açısından, bilginin edinilme biçimine, 

derslerde kullanılacak yöntem ve tekniklere, öğrenme ortamının oluşturulmasına, 

materyal kullanmaya ve değerlendirme biçimine kadar bir dizi değişiklik getirmektedir.  

Yapılandırmacı yaklaşım, öğrencilere, yaparak yaşayarak öğrenme, problem 

çözme ve karar verme gibi becerilerin kazandırılması konusunda Sosyal Bilgiler 

alanında çalışan eğitimcilerin dikkatini üzerine çekmektedir. Sosyal Bilgiler 

programının,öğrencilerin kazandıkları bilgileri, problem çözmeye ve karar vermeye 

transfer edebilecekleri zihinsel becerileri geliştirmelerine yardım edecek bir biçimde 

düzenlemesi, bu dersin daha etkili olmasına olanak tanıyacaktır (Fontana, 1996; Akt. 

Yaşar, 2005:330). 

Türkiye’de 2004 Sosyal Bilgiler Programı ile program geliştirmede gelişmiş 

Batılı ülkelerdekine benzer bir yol izlenmiştir. Yeni programla Türkiye’deki Sosyal 

Bilgiler Öğretim Programının ana amacı, Milli Eğitimin Genel Amaçları çerçevesinde 
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bireyin kendisini, yaşadığı toplumu ve dünyayı kendi istek ve becerileriyle anlamasına 

ve katkıda bulunmasına fırsat ve ortam sağlamak olarak belirtilmiştir (Safran, 2005:32). 

2004 Sosyal Bilgiler Programı, tümüyle “davranışçı” bir nitelik sergileyen 

1998 programının aksine, “yapılandırmacı” (constructivist) bir eğitim anlayışıyla ele 

alınmış, yeni programda içerik, sosyal hayatın tüm yönlerini kapsadığı varsayılan sekiz 

kategoriye ayrılmıştır. Bu kategorilerden her birine “öğrenme alanı” adı verilmiştir. 

(Safran, 2005:32).  

Öğrenme alanları, birbiri ile ilişkili beceri, tema, kavram ve değerlerin bir 

bütün olarak görülebildiği, öğrenmeyi organize eden yapılardır. 2004 Sosyal Bilgiler 

Programında, “Birey ve Kimlik”, “Kültür ve Miras”, “İnsanlar, Yerler ve Çevreler”, 

“Üretim, Dağıtım ve Tüketim,’’ “Bilim, Teknoloji ve Toplum”, “Gruplar, Kurumlar ve 

Sosyal Örgütler”, “Güç, Yönetim ve Toplum”, “Küresel Bağlantılar” biçimindeki 

öğrenme alanları, dünya eğitim literatürü taranarak saptanmıştır (Safran, 2005:32).Yeni 

programda konular ve üniteler birbiriyle ilişkilendirilerek sıralanmıştır.  

Şimşek’e göre (2005) önceki programlardaki gibi birbiri ile fazla ilgili olmayan 

ünite yapıları ve sıralamaları yerine birbiri ile ilişkili konu ve üniteler, öğrenme alanı 

altına yerleştirilmiştir. Her öğrenme alanının içinde 4. ve 5. sınıftan birer ünite 

bulunmaktadır. Konu yoğunluğu olan ünitelerin içeriklerinin bir kısmı çıkarılmış ve 

bazı üniteler (İslamiyetin Doğuşu ve Türkler vb.) tamamen üst sınıflara kaydırılmıştır.  

Öğrenme alanlarının içeriğini somutlaştıran, ‘kazanımlar ise, öğrenme süreci 

içinde, planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar yoluyla öğrencinin kazanması beklenen 

bilgi, beceri, tutum ve değerleri içermiştir. Kazanımların yapısı, yapılandırmacı eğitim 

anlayışının esasını yansıtmış, her bir kazanımın “beceri, bilgi ve değer” içermesine 

çalışılmıştır. Davranışçı yaklaşımda, bilgi-beceri-değer ayrı kategoriler halinde ele 

alınmakta iken, yapılandırmacı yaklaşım, bunların her birinin anlamlı bir bütün içine 

yerleştirmeyi temel almıştır (Safran, 2005:32).  

Daha önceki programlarda yer alan ve öğrencinin eğitim sonunda ulaşması 

beklenen  hedef ve davranışların yerine kazanımlar konulmuştur. Kazanımlara, önerilen 

etkinlikler ve dikkat edilmesi gereken açıklamalar yoluyla ulaşılması amaçlanmıştır. 
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Etkinlikler sonrasında kazanımlara ulaşılıp ulaşılamadığını öğrenmek için yapılan 

değerlendirme sadece sonuca değil daha çok sürece yönelik olmalıdır. 

Programın değerlendirme boyutu ise, klasik ölçme-değerlendirme yöntemlerini 

de içermesinin yanı sıra, ağırlıklı olarak “süreç” değerlendirme anlayışı ile inşa 

edilmiştir. Yeni Sosyal Bilgiler Programında değerlendirme, öğrencilerin neyi 

bilmediklerinden çok, neyi bildikleri ile ilgilenen bir süreç olmuştur (Safran, 2005:32).  

Sosyal Bilgiler  bir çok disiplini içinde barındırmasına rağmen içerdiği konular, 

ilkeler ve kavramlar itibari ile sözel bir alandır. Bu nedenle Sosyal Bilgiler konuları  

sürekli ezberlenmesi ve hatırda tutulması için tekrarlanması gereken bir alan olarak 

görülmektedir. Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarına ulaşmak için öğretmenlerin 

gösterdikleri çaba kadar, kullandıkları yöntem ve teknikler de önemlidir. Amaçlara 

uygun olmayan yöntemler kullanılır ve öğrenciye sadece bilgi öğretilmeye çalışılırsa, 

Sosyal Bilgilerin genel amaçlarına ulaşmak zorlaşacaktır.  

Sosyal Bilgileri daha anlamlı hale getirmek ve öğrenmeyi daha kalıcı yapmak 

için çeşitli yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerden yararlanılır. Sosyal Bilgiler 

öğretim ve öğreniminde kullanılacak yöntem ve teknikler arasında anlatım tekrar, soru-

cevap, yansıtma, problem çözme, drama, tartışma, beyin fırtınası, münazara ve işbirlikli 

öğrenme sayılabilir. Sosyal Bilgiler dersinde kullanılan yöntem ve teknikler aşağıda 

sınıflanmaktadır. 

1.3.1. Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Yöntem ve Teknikler 

Bütün derslerde olduğu gibi Sosyal Bilgiler dersinin öğretiminde de tek bir 

yöntem ya da teknik kullanılmamalı, amaçlara uygun farklı yöntem ve teknikler 

seçilmelidir. Paykoç (1991) başlıca öğretim yöntem ve tekniklerini 4 grupta toplamıştır. 

Bunlar: 

1- Öğretmen ağırlıklı yöntem ve teknikler, 

2- Etkileşim ağırlıklı yöntem ve teknikler, 

3-Bireysel ağırlıklı yöntem ve teknikler, 

4-Yaşantılara dayalı yöntem ve teknikler, 
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Sosyal Bilgiler dersinin öğretiminde kullanılan başlıca öğretim yöntem ve 

teknikler daha iyi anlaşılması için aşağıda kısaca açıklanmıştır. 

1- Öğretmen Ağırlıklı Yöntem ve Teknikler: Düz anlatım, soru-cevap 

yöntemi, gösteri gibi öğretmen ağırlıklı olan ve genellikle tek yönlü iletişime yer veren 

günümüzde  sık kullanılan  geleneksel yöntem ve tekniklerdir. 

2- Etkileşim Ağırlıklı Yöntem ve Teknikler: Açık oturum, tartışma, grup 

çalışması, işbirlikli öğrenme v.b. etkileşim ağırlıklı yöntem ve teknikleri kapsar. 

Öğrenci  katılımcıdır, çok kalabalık olmayan kümelerde olumlu sonuçlar verir. 

3- Bireysel Ağırlıklı Yöntem ve Teknikler: Bilgisayar destekli öğretim, 

modüllerle öğretim ve bireysel tasarımlar gibi öğrencilerin bireysel olarak yaptıkları 

çalışmalarda kullanılan yöntem ve tekniklerdir. 

4- Yaşantılara Dayalı Yöntem ve Teknikler: Deney, rol oynama, oyunlar bu 

gruba girer. Öğrencinin öğrenme etkinliklerine doğrudan katıldığı ve kalıcılığı yüksek 

yöntemlerdir. 

Sosyal Bilgiler öğretiminde en çok düz anlatım, soru-cevap, bireysel çalışma, 

küme çalışması, gözlem, oyunlaştırma, gösteri gibi yöntem ve teknikler 

kullanılmaktadır (Akt., Sözer, 1998:76). 

Araştırmalarda ilköğretim düzeyinde genellikle düz anlatım gibi geleneksel 

yöntemlerinin uygulanmakta olduğuna, yeterince araç-gereç kullanılmadığına ilişkin 

bulgulara rastlanmıştır. Bu da öğrencinin derse olan ilgisini azaltmakta ve amaca 

ulaşabilmeyi engellemektedir. Çünkü bir dersin amaçlarına ulaşabilmesi öncelikle 

öğrencinin dersi sevmesine ve derse ilgisine bağlıdır (Delen, 1998:10). Barth’a (1984) 

göre dersin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için, özellikle öğrenci başarısını ve ilgisini 

arttıran, öğrenciyi aktif kılan yöntemler kullanmak gereklidir. Çünkü öğrencinin derse 

katılım ve deneyim etkinliklerinde bulunması %80, başkalarına öğretme etkinliklerine 

katılması %90 oranında öğrenme ve hatırlama sağladığı saptanmıştır (Akt., Öztürk ve 

Otluoğlu, 2003:20). Öğrencilerin etkileşimli ortamlarda birlikte öğrenmeleri ve 

öğrenmede kalıcılığı sağlamak için işbirlikli öğrenme bir çok fırsat vermektedir.  
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Yapılan araştırmalara göre, işbirlikli öğrenmede öğrenci etkin olarak derse 

katılmakta, öğrendiği bilgileri diğer öğrencilerle paylaşarak bilgilerin kalıcılığını 

arttırmaktadır. Başkalarına öğretme etkinliklerinin yaklaşık %90 oranında öğrenme ve 

hatırlama sağladığı dikkate alınırsa, işbirlikli öğrenmenin önemi daha da iyi 

anlaşılacaktır. Sonuç olarak Sosyal Bilgiler dersinin amaçları ve içeriği incelendiğinde, 

bu dersin öğretiminde işbirlikli öğrenmenin uygulanmasının olumlu etkiler sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

Geleneksel yaklaşım, mutlak bilgiyi ve bazı becerileri öğrencilere 

kazandırmada yeterli olmakla birlikte Sosyal Bilgiler gibi öğretim amacının, 

öğrencilerdeki problem çözme, yaratıcı düşünme, anlama, birlikte öğrenme becerilerini 

geliştirmek olan bir alanda gerekli becerileri kazandıramadığı bilinmektedir. 

Yaşadığımız şu zamanda bireylerden temel bilgilere ve becerilere sahip olmaları 

istenmekle birlikte aynı zamanda düşünen, araştıran, problemleri çözebilen ve çözüm 

üretebilen bireyler olması da beklenmektedir. Bunun için klasik öğrenme ve öğretme 

yaklaşımlarının yanında öğrenmeye ve öğretmeye farklı bakışlar getiren yaklaşımlardan 

yararlanılmalıdır. Bilgiye ve bilginin edinilme biçimine, eğitime, öğrenme ve öğretmeye 

yeni bir bakış sunan yaklaşımlardan biri de yapılandırmacılık yaklaşımıdır.  

1.4. Öğrenme Kuramları ve Yapılandırmacılık 

İnsanlar hayatlarını devam ettirebilmek için çevresinde meydana gelen 

değişiklere uyum sağlaması gerekir. Bu uyumu ise öğrenme ile sağlar. Öğrenmenin 

nasıl oluştuğu konusunda eskiden beri çeşitli filozoflar ve eğitim psikologları 

öğrenmenin değişik tanımlarını yapmış olsalar da öğrenmenin tüm eğitim 

psikologlarınca kabul edilmiş bir tanımı yoktur. Aşağıda bu tanımlardan bazıları 

verilmiştir (Senemoğlu, 2004:88): 

Öğrenme, doğuştan getirilen davranışları, eğilimleri, olgunlaşmayı ve 

yorgunluk, ilaç vb. etkilerle meydana gelen organizmanın geçici durumlarını 

kapsamayan, çevredeki etkileşimler yoluyla davranışların oluşması ya da değiştirilmesi 

sürecidir (Bower ve Hilgard, 1981). 

Bireyin kendisi, başkaları ve çevresiyle etkileşimleri sonucundaki yaşantıların 

bireyde oluşturduğu şeylerdir (Brubaker, 1982). 
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Senemoğlu (2004) verilen öğrenme tanımlarını “büyüme ve vücutta değişik 

etkilerle oluşan geçici değişmelere atfedilemeyecek, yaşantı ürünü olarak meydana 

gelen davranışta ya da potansiyel davranıştaki nispeten kalıcı izli değişmedir” şeklinde 

özetlemektedir (Senemoğlu 2004:88). 

Öğretme ise, bireyin öğrenmesini sağlama işidir. Bireyin öğrenmesi onun 

davranışında nispeten kalıcı bir değişme olması anlamına geldiğine göre, öğretme de 

bireyin davranışında böyle bir değişiklik meydana getirme işidir (Özçelik,1992:1). 

Öğrenme öğretme, aynı sürecin iki değişik noktadan görünüşleridir denilebilir. 

Bunların ikisinde de söz konusu olan aynı süreçtir. Bu sürece, davranış değişmesini 

sağlayan dış kaynak açısından bakıldığında olup biten şey, öğretme veya öğretimdir. 

Aynı sürece, davranışı değişen birey açısından bakıldığında olup biten şey ise, 

öğrenmedir. Bu yüzden söz konusu süreç genellikle öğrenme-öğretme süreci olarak 

adlandırılmıştır (Özçelik,1992:2). 

Öğrenmenin hangi koşullar altında, nasıl oluşacağını ya da oluşmayacağını ise, 

öğrenme kuramları açıklamaktadır. Bir öğrenme kuramının öğrenmenin tüm 

organizmalarda, tüm öğrenme birimlerinde, okul içindeki ve okul dışındaki durumlarda 

nasıl oluştuğunu açıklaması ve evrensel yasalarını açıklaması beklenir. Öğrenme 

sürecini açıklayan kuramların fazla olması, hiçbirinin öğrenmeyi tek başına açıklamaya 

yetmemesi, bazı kuramların ortak niteliklere sahip olmasının yanında, bir bölümünün 

bunlarla çelişkili olması kuramlardan yararlanmayı güçleştirmektedir (Bilen, 2002:28). 

Burada öğrenme kuramlarından davranışçı kuramlar ve bilişsel kuramlar hakkında bilgi 

verilmektedir.  

1.4.1. Davranışçı Kuramlar 

Öğrenme ile ilgili ilk deneysel çalışmalar, 20. yüzyıl başlarında Pavlov’un 

Rusya, Watson’un ve Thorndike’nin Amerika’da yaptıkları insan ve hayvanların 

labaratuvarda belli bir durumda nasıl davrandıklarına ilişkin çalışmalarla başlamıştır. 

Bu psikologların çalışmalarının odak noktası hayvan ve insan davranışları olduğu için 

bu yaklaşımı benimseyenlere davranışçı ve geliştirdikleri kuramlara ise davranışçı 

kuramlar denmiştir (Erden ve Akman, 1995:123). Davranışçılar, öğrenmenin, uyarıcı ile 

davranış arasında bir bağ kurarak geliştiğini ve pekiştirme yoluyla davranış 
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değiştirmenin gerçekleştiğini kabul ederler. Davranışçılar, insanların karşılaştıkları 

problemin çözümünde genellikle geçmişte yaşadıkları benzer durumları göz önüne 

aldıklarını ileri sürerler. Yeni bir problemle karşılaşıldığında ise bireyin deneme 

yanılma yoluyla yeni çözümler üreteceği kabul edilir. Davranışçı yaklaşımlarda önemli 

olan, gözlenebilen, başlangıcı ve sonu olan, dolayısıyla ölçülebilen davranışlardır. 

Davranışçı yaklaşımların; daha çok psikomotor davranışların öğrenilmesini açıkladığı 

kabul edilir (Özden, 2003:21-23). 

Davranışçı kuram öğrenmeyi açıklarken, öğrencinin zihinsel etkinliklerine pek 

yer vermemekte, buna gerekçe olarak da zihinsel etkinliklerin dışardan yeterince 

gözlemlenemiyor olmasını göstermektedir. Öğrenme sürecinde öğrencinin zihinsel  

etkinliklerini dışlayan bu kuram, temel ilgisini istenilen davranışların öğrencide 

oluşmasını sağlayacak dış çevrenin (öğretim ortamları, materyalleri ve stratejileri) 

düzenlenmesi üzerinde yoğunlaştırmıştır. Driscoll’e (1994) göre davranışçı kuram, 

öğrenmeyi bir “kara kutu” benzetmesiyle açıklamıştır (Akt. Deryakulu, 2000). 

Tablo 1.4.1. Davranışçı Kurama Göre Öğrenmeyi Açıklayan Kara Kutu 

Benzetmesi  

 

Çevreden Gelen Uyarıcı                                        ?                                Gözlenen Davranış 

                                                              Öğrenci 

Davranışçılara göre davranış değişmesine neden olan üç temel öğrenme süreci 

vardır bunlar: Klasik koşullanma, edimsel koşullanma ve gözlem yoluyla öğrenmedir. 

Bu üç davranışçı öğrenme kuramı davranış değişmesini farklı yorumlarla 

açıklamaktadır (Erdem ve Akman, 1995:123). Bu kuramların öğretim ilkeleri aşağıdaki 

gibi özetlenebilir: 

* Yaparak öğrenme esastır.  

* Öğrenmede pekiştirme önemli yer tutar.  

* Becerilerin kazanılması ve öğrenilenlerin kalıcılığının sağlanmasında tekrar 

önemlidir. 
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* Öğrenmede güdülemenin önemli bir yeri vardır (Özden, 2003:21-23). 

1.4.2. Bilişsel Kuramlar 

Davranışçı yaklaşımın tersine bilişsel kuramlar, bilgiye ve edinilme biçimi ile 

ilgili olarak daha çok bilginin birey tarafından algılanma biçimine ve bellekteki hangi 

zihinsel süreçlerden geçtiği ve bilginin nasıl oluşturulduğu üzerinde durmaktadır. 

Bilişsel kurama göre öğrenme, bilginin öğrenen kişi tarafından bireysel biçimde 

işlenmesi, önceki yaşantılarla ilginin kurulması ve öğrenilenlerin uzun süreli belleğe  

kaydedilmesi esas alınmaktadır. Buna göre bireyin sunulan bilgiyi pasif olarak aldığını 

savunan davranışçı yaklaşımın tersinebilişsel kuram bireyin öğrenmede aktif olduğunu 

savunmaktadır. 

Bilişsel kuramlara göre öğrenme, doğrudan gözlenemeyen zihinsel bir süreçtir. 

Bilişsel kuramlara göre, davranışçıların, davranışta değişme olarak tanımladıkları olay, 

gerçekte kişinin zihninde meydana gelen öğrenmenin dışa yansımasıdır. Bilişsel 

kuramcılar daha çok anlama, algılama, düşünme, duyuş ve yaratma gibi kavramlar 

üzerinde dururlar (Özden, 2003:24). 

Davranışçı akımların kısmen öğrenmeyi açıkladığı kabul edilmekle birlikte, 

öğrenme hakkında bugün nerede ise bütün uzmanların ortaklaşa kabul ettiği gerçek, 

öğrenme olayının uyarıcı-tepki ilişkisinden çok daha kompleks bilişsel bir süreç 

olduğudur (Culingford, 1990). Öğrenme konusunda bugün ulaşılan nokta, öğrencinin 

kendisine aktarılan bilgileri aynen almadığı, aksine kendisine ulaşan bilgiyi süzgeçten 

geçirip yorumlayarak, kendi dünyasında bir anlam yüklemeye çalıştığıdır (Brooks ve 

Brooks). Bilişsel kuramlara göre öğrenme, bireyin çevresinde olup bitenlere bir anlam 

yüklemesidir (Özden, 2003:24). Bilişsel kuramlara göre öğrenmenin açıklanabilmesi 

için bilişsel gelişimin bilinmesi gerekir. 

Piaget'e göre bilişsel gelişim; bebeklikten yetişkinliğe kadar bireyin çevreyi, 

dünyayı anlama yollarının daha kompleks ve etkili hale gelmesi sürecidir. Piaget, 

bilişsel gelişimi, biyolojik ilkelerle açıklamıştır. Piaget'e göre gelişim, kalıtım ve 

çevrenin etkileşiminin bir sonucudur. Bilişsel gelişimi etkileyen ilkeler, olgunlaşma, 

yaşantı, uyum, örgütleme, dengelemedir (Senemoğlu, 2004:32). 
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İnsan yavrusu çok sayıda reflekslerle doğar. Çevresindeki dünya ile hiçbir 

yaşantıya sahip olmayan bebeğin davranışlarını refleksler yönlendirir. Bebek biyolojik 

olarak olgunlaştıkça ve çevresi ile etkileşimleri sonucu yaşantı kazandıkça refleksler 

değişikliğe uğrar. Bilişsel gelişimde ilerlemenin olabilmesi için organizmanın büyük 

olgunluğa erişmesi ve çevresi ile etkileşimleri sonucu yaşantı kazanması gerekir.  

Piaget, bilişsel gelişimi, dünyayı öğrenme yolunda bir denge, dengesizlik yeni 

bir dengeleme süreci olarak görür. Yani alt düzeydeki bir dengeden üst düzeydeki bir 

dengeye ilerleme olarak tanımlar. Bu dengeleme sürecinin kesintisiz işleyebilmesi ise 

karşılaşılan yeni obje, durum ve varlıklara uyum sağlamayı gerekir. Her bir uyum 

hareketi organize edilmiş (örgütlenmiş) bir davranışın parçasıdır. Örgütleme, sistemin 

düzenini koruyucu ve geliştiricisidir (Senemoğlu, 2004:33). 

Piaget'in diğer bir ilkesi dengelemedir. Çocuğun bilişsel dengesi yeni 

karşılaştığı olay, obje, durum ve varlıkla bozulur. Onlarla etkileşimde bulunarak yeni 

yaşantılar kazanır ve yeni duruma uyum sağlar. Böylece yeni ve üst düzey bir dengeye 

ulaşır. Bu dinamik bir süreçtir. Çevre sürekli değiştiğinden ve öğrenilmesi gereken 

şeyler bulunduğundan denge sürekli olarak bozulacak ve yeni denge kurulacaktır. Aksi 

takdirde öğrenme ve sonucunda da gelişme oluşamaz (Senemoğlu, 2004:34). 

Piaget' in kuramıyla ilgili açıklanması gereken önemli bir kavram şemadır. 

Şema saf bilginin fikrini ve ya amacını açıklamaya çalışan, evrensele benzer fakat 

olgusal bilgi ile sınırlandırılmış bir kavramdır. Anderson, şemaları, objelerin genel 

kategorileri, olayların sınıfları ve insanların tipleri hakkında bildiğimiz şeylerin çoğunu 

organize eden bilginin büyük, kompleks birimleri olarak tanımlar. En basit seviyede 

şema, kompleks bir objenin, durumun, yöntemin ve yapının bir tarifidir, o kavramla 

ilgili bilginin toplamıdır (Bülbül, 2001:7). Şema bireyin çevresindeki dünyayı anlamak 

için geliştirdiği bir bilgisayar programı gibidir. Yeni gelen bilginin yerleştirileceği bir 

çerçevedir. Bilişsel şemalar yoluyla birey çevresine uyum sağlar ve çevreyi organize 

eder (Senemoğlu, 2004:35). 

Piaget'e göre uyumun iki yönü vardır. Bunlardan biri özümleme diğeri 

uyumsama (düzenleme)dır. Özümleme, bireyin yeni karşılaştığı durum, nesne ve 

olayları kendisinde önceden var olan zihinsel yapının içine yerleştirilmesi işlemdir. 
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Uyumsama (düzenleme) ise yeni  şemalar yaratarak ya da önceden var olan şemaların 

kapsam ve niteliklerini değiştirerek, yeni edinilen deneyimlerin gerektirdiklerine uygun 

davranmak olarak tanımlanabilir. Başka bir deyişle, yapılan özümleme ile o zamana 

kadar davranış örneğine uymayan yeni ve farklı bir davranış ortaya koymaktır (Erden ve 

Akman, 1995:53). 

Piaget'e göre birey ne kendisinde var olan şemalarla hiç cevaplayamayacağı, ne 

de çok kolay cevaplayacağı durumlara ilgi duyar. Bu nedenle bireyi öğrenmeye 

güdüleyebilmek için orta düzeyde bir belirsizlik, dengesizlik yaratmak gerekir. Piaget’e 

göre eğitimin amacı, bireyin sosyal çevresine uyumunu sağlamaktır. Bu görevi yerine 

getirmesi için eğitim, çocuğun kalıtımla getirdiklerini, bilişsel gelişimine uygun 

etkinliklerle desteklemelidir. Okul, çocuğa dışarıdan baskı yapmak yerine çocuğun 

kendi çabasını kendisinin yönlendirmesine izin vermelidir (Senemoğlu, 2004:39). 

Bilgiyi işleme kuramına göre öğrenme, bireyin sahip olduğu bazı yapılar ve bu 

yapılarla ilintili süreçler sonucunda gerçekleşir. Öğrenmenin oluşabilmesi için bilgi, 

öğrenmenin temel yapıları olan duyusal, kısa ve uzun süreli bellekte işlenir.  

Duyusal bellek, duyu organlarına  çevreden gelen uyarıcılarla ilgili bilgilerin 

çok kısa bir an tutulduğu bölümdür. Uyarıcılardan gelen ve dikkati çekenler, kısa süreli 

belleğe aktarılır. Kısa süreli bellekte ise gelen uyarıcılar değerlendirilerek ve 

anlamlandırılarak önceki bilgilerle bağlantısı kurulur ya davranışa dönüşür ya da uzun 

süreli belleğe kaydı yapılır. Uzun süreli bellek, yeni bilgilerin uzun süreli kaydedildiği 

ve önceden kayıtlı bilgilerin tekrar işlenmesinden sonra uzun süreli depolandığı 

bellektir. 

Aşağıdaki Tablo 1.4.2.’de bilişsel gelişim kuramına göre bilginin geçirdiği 

zihinsel süreçler gösterilmiştir (Driscoll,1994; Akt. Deryakulu, 2001). 
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Tablo 1.4.2. Bilişsel Kurama Göre Bellekte Bilginin İşlenişini Yansıtan Bir Model 

 

Bilişsel yaklaşımı benimseyen psikologların  öğrenmeyi açıklamada aşağıdaki 

temel ilkeleri esas alırlar: 

* Öğrenen dış uyarıcıların pasif alıcısı değil, onların özümleyicisi ve 

davranışların aktif oluşturucusudur. 

* Öğrenen kendi öğrenmesinde sorumluluk taşıyan, verileni olduğu gibi alan 

değil, verilenlerin anlamını keşfedendir. 

* Öğrenen, verilen bilgiler arasından uygun olanı seçen ve işleyendir. 

* Öğrenen kendisine kazandırılmak istenen bir ilke de olsa, onun anlamını 

bularak diğer ilkelerle ilişkisini kurarak ve daha önceden öğrendikleri ile bağdaştırarak 

ona anlam vermek zorundadır (Demirel, 2002:35). 

Çağdaş biliş kuramcıları öğrenenin kendi girişimine ve kendi kontrolüne önem 

verir. Genel olarak öğrenmenin odak noktası uyarıcıları nasıl algıladığı, onları nasıl 

işlediği, organize ettiği ve bilginin nasıl sağlandığı üzerinedir Öğrenme ve öğretme 

üzerinde yoğunlaşan yapılandırmacı öğrenme ve öğretme (Constructivist Learning 

Model) olarak bilinen öğrenme yaklaşımı, bilişsel kuramlarla bu noktada birleşerek 

öğrencinin kendisine ulaşan bilgileri başlıca dört süzgeçten geçirdiğini kabul eder 

(Özden 2003:26-27). 
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1-Bireyin o konudaki ön bilgileri 

2- Öğretmen ve öğrenci tarafından ortaklaşa bilinen ödül, ceza ve karşılıklı 

beklentiler 

3-Öğrencinin öğrenmeye yaklaşımı  

4- Kültürel yargı ve değerleri ile beraber öğrencinin içinde bulunduğu sosyal 

çevre.  

Öğrenmenin hangi koşullar altında ve durumlarda oluştuğunu açıklamaya 

çalışan öğrenme psikologları, araştırmaları sonucunda öğrenme kuramlarını 

geliştirirken, bu kuramlara bağlı olarak ortaya koydukları öğrenme-öğretme modelleri 

ile de eğitime (özellikle öğrenme-öğretme ortamında) büyük katkı sağlamışlardır 

(Demirel,1999:137-139). Bu modellerden bazıları şunlardır: 

Buluş yoluyla öğrenme modeli (Bruner ve arkadaşları) 

Programlı öğrenme modeli (Skinner) 

Bireyselleştirilmiş öğretim sistemi modeli (Gagne, Berliner, Chandler) 

Bloom’un tam öğrenme modeli 

Carroll’un okulda öğrenme modeli 

Gagne’nin öğrenme modeli 

Ausbell’in anlamlı öğrenme modeli 

Yapılandırmacı (constructivist) öğrenme-öğretme yaklaşımı. 

Bu öğrenme modellerinden yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının ayrıntılı bir 

incelemesi aşağıda verilmiştir. 

1.5. Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı  

Konu ile ilgili Türkçe kaynaklarda constructivism kavramıyla ilgili birden çok 

terim kullanıldığı görülmüştür. Constructivism kavramına karşılık bazı araştırmacılar, 

oluşturmacılık (Tezci ve Gürol, 2001; Kılıç, 2001; Semerci, 2003; Yanpar-Şahin, 2001) 
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derken kimileri yapılandırmacılık (Demirel, 2002), bazıları yapısalcılık (Bülbül, 2003; 

Saban, 2002), bazıları yapıcılık (Alkan ve ark., 1995; Deryakulu, 2001) ve 

bütünleştirmecilik (Keser ve Akdeniz, 2003) terimlerini kullanmaktadır. Bilginin insan 

zihinde inşa edilme biçimi yapılandırma terimi ile daha fazla ifade edileceği gerekçesi 

ile araştırmada yapılandırmacılık kullanılmıştır. 

Yapılandırmacılık diğer bir deyişle constructivism, bilginin doğası ile ilgili bir 

kavram olarak ortaya çıkmıştır. Yapılandırmacılık; öğretimle ilgili bir kuram değil, bilgi 

ve öğrenme ile ilgili bir kuramdır. Başlangıçta, öğrenenlerin bilgiyi nasıl öğrendiklerine 

ilişkin bir kuram olarak gelişmiş ve zaman içinde öğrenenlerin bilgiyi nasıl 

yapılandırdıklarına ilişkin bir yaklaşım haline dönüşmüştür (Demirel, 2002:223).  

Yapılandırmacılığın öğrenme felsefesi olarak tanımlanan ilk kapsamlı teorileri 

18. yüzyılda insanların kendi kendilerine ne yapılandırırlarsa onu anlayabildiklerini 

söyleyen felsefeci Giambatista Vico’nun çalışmalarına kadar uzanır. Giambatista Vico 

1710'da “bir şeyi bilen onu açıklayabilendir” ifadesini kullanmıştır. Immanuel Kant 

daha sonraları bu fikri geliştirerek, bilgiyi almada insanoğlunun pasif olmadığını ifade 

etmiştir. Öğrenci bilgiyi alır, bunu daha önceki bilgileri ile ilişkilendirir ve onu kendi 

yorumu ile kurarak kendisinin yapar (Cheek,1992). Birçok felsefeci ve eğitimci bu 

fikirler üzerinde çalışmıştır. Ancak yapılandırmacılığın ne olduğuna, ne içerdiğine 

yönelik açık bir fikir geliştirmek için ilk girişimler Piaget ve John Dewey tarafından 

yapılmıştır (Özden, 2003:56). 

Genel olarak yapılandırmacılık akımının son yıllarda ilgi görmesi, pek çok 

nedene dayanmaktadır. Özellikle geleneksel sınıf ortamında öğrenme, ezbere bir 

bilginin tekrarına dayanır. Oysa yapılandırmacılıkta bilginin transferi, yeniden 

yapılandırılması söz konusudur. Diğer bir anlatımla öğrenilmiş bilgiyi, yeni bir duruma 

çevirebilme ve uygulama yapabilmek önemlidir (Demirel, 2002:223). 

Bilgiyi yapılandırma, bireyin geliştirdiği bilişsel organizasyonun, kendine 

uygun objeler ve olaylarla karşılaştığı zaman onlarla etkileşmesiyle gerçekleşir. 

Öğrenciler kendi meraklarını uyandırarak ve bireysel ilgilerini; soru sorma, araştırma ve 

keşfetmeyle ateşleyerek kendi kendilerinin motive edicisidirler. Bu metotta nesnellik 
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terk edilmekte ve bilginin keşfedilmek yerine yorumlandığı, ortaya çıkarılmak yerine 

oluşturulduğu savunulmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 1999:20).  

Yapılandırmacı kuram, öğrenenlere temel bilgi ve becerilerin kazandırılması 

gerektiği görüşünü inkar etmez, fakat eğitimde bireylerin daha çok düşünmeyi, 

anlamayı, kendi öğrenmelerinden sorumlu olmayı ve kendi davranışlarını kontrol 

etmeyi öğrenmeleri gerektiğini vurgular. Dolayısıyla, yapılandırmacı kuramın temelinde 

başkalarının bilgilerini olduğu gibi bireylere aktarmak yerine, insanların kendi 

bilgilerini yine kendilerinin yapılandırması gerektiği görüşü yatar. Nitekim, bu durum, 

bilginin doğasının bir gereğidir (Saban, 2002:167). 

Yapılandırmacı görüşe göre öğrenme, öğrencinin duyu organları aracılığıyla 

dış dünyadan algıladığı belirli bir nesne, olay, olgu ya da kavrama ilişkin zihninde kendi 

gerçeğini (bilgilerini) yapılandırması ya da en azından önceki deneyimlerine dayalı 

olarak gerçeği yorumlaması sürecidir (Jonassen, 1994). Her öğrenci, doğduğu günden 

bu yana yaşadığı çeşitli bireysel ya da toplumsal deneyimlerin izlerini taşıyan ve daha 

önceki öğrenme deneyimlerinden edinmiş olduğu anlamlı bilgileri içeren bir zihinsel 

yapıya sahiptir. Bu zihinsel yapıya uzun-dönemli bellek, bilişsel çerçeve ya da bilgi 

tabanı da denmektedir. Öğrenme sırasında öğrenciler yeni karşılaştıkları ham bilgileri 

(information) varolan zihinsel yapılarıyla karşılaştırarak, yeni bilgiyi bu yapı içinde 

uygun bir yere yerleştirmeyi denerler. Eğer yeni bilgi önceden varolan yapıyla 

çelişmiyor ve öğrenci yeni bilgiyle önceki bilgiler arasında çeşitli ilişkiler 

oluşturabiliyorsa, bu yeni bilgi varolan zihinsel yapı içinde uygun bir yere eklenerek 

öğrencinin zihinsel yapısının bir parçası haline getirilir. Böylece, başlangıçta ilgisiz ve 

anlamsız görünen yani ham halde olan bilgi, önceden edinilmiş bilgilerle 

ilişkilendirilerek, özümsenerek ya da içselleştirilmiş olarak anlamlı bilgiye (knowledge) 

dönüştürülür (Deryakulu, 2001). 

Ancak, yeni bilgi öğrencinin varolan zihinsel yapısıyla çelişiyor ya da yeni ve 

eski bilgiler arasında bir uyumsuzluk oluşuyorsa, o zaman öğrenci yeni bilgi 

doğrultusunda zihinsel yapısında bazı değişiklikler yaparak, bu çatışma durumunu 

çözmeye çalışır.  Her yeni öğrenme, öğrencinin zihinsel yapısını tekrar gözden 

geçirdiği, ona bir şeyler ekleyerek geliştirdiği ya da gerektiğinde değişiklik yaptığı içsel 

bir deneyimdir. Öğrenciler bu süreçlere hem fiziksel, hem de zihinsel yönden etkin 
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olarak katılırlar. Tüm bunlar, yapılandırmacı görüşün “bilgi yapılandırma” olarak 

adlandırdığı etkinliklerdir (Deryakulu, 2001). 

Yapılandırmacılıkta, öğrenenin zihninde bilgiler ve yapılar yeniden 

yapılandırılır ya da yorumlanır. Yapılandırmacılığa göre inançlarımız ve 

deneyimlerimiz, bizim olay ve nesneleri nasıl yapılandırdığımızı etkilemektedir. 

Herhangi bir dünya algısı diğerinden gerçek değildir ve bizim kişisel dünyamız 

zihnimiz tarafından yapılandırılır. Yapılandırmacılık yaklaşımında, kişisel ve bireysel 

olarak oluşturulan bilgiler, dış dünyadaki nesne, ve olayları yorumlamada zihnimiz bir 

araçtır. Dış dünyadan gelen bilgiler zihin süzgecinden geçer. Herkesin dış dünya algısı 

ve bilgisi diğerinden oldukça farklılık gösterir (Jonessen, 1995:139). 

Bununla birlikte, yapılandırmacı görüşün savunduğu biçimiyle, öğretim 

sırasında her öğrencinin kendi bilgi ve deneyimleri ışığında, kendi bilgi, anlam ve 

yorumuna ulaşacağı düşüncesi, öğretim sonunda her öğrencinin konu hakkında 

birbirinden  farklı ve kopuk bilgiler, anlamlar ya da yorumlar oluşturacağı şeklinde 

anlaşılmamalıdır. Üstelik her öğrencinin, öğrenme deneyimi sırasında bireysel olarak 

yapılandırdığı bilgi, anlam ya da yorum öğrencilerin önbilgi ve beceri yetersizlikleri, 

konuya bakışlarındaki yanlışlıklar gibi nedenlerle eşit ölçüde geçerli olmayabilir. 

Yapılandırmacı görüşe göre, öğrencinin öğrenme süreci sonunda zihninde bireysel 

olarak oluşturduğu bilgi, anlam ya da yorumlar üzerinde toplumsal olarak da uzlaşılmış 

bilgi, anlam ya da yorumlar olmalıdır. Diğer bir deyişle, yapılandırmacı görüş, 

öğrenmenin bireysel olduğu kadar toplumsal bir etkinlik olduğunu da savunmaktadır 

(Sağıroğlu, 2002:20). Yapılandırmacılıkta öğrenmenin  olabilmesi için birey hem kendi 

öğrenmesi hem de grup arkadaşlarının öğrenebilmeleri için öğrenme etkinliklerinde 

aktif halde olması gerekmektedir.  

Piaget’e (1970) göre birey, nesneleri bilmek ve tanımak için, onlarla etkileşime 

girmeli ve sonuçta onları dönüştürmelidir. Yerlerini değiştirmeli, düzeltmeli, 

birleştirmeli, parçalara ayırmalı ve parçaları tekrar bir araya getirmelidir. Bilgi, en ilkel 

(itmek ve çekmek gibi) duyusal-motorsal hareketlerden, zihin tarafından gerçekleştirilen 

içselleştirilmiş en karmaşık (bir sıraya koymak, bire bir eşleştirmek gibi) entelektüel 

hareketlere kadar eylemler veya işlemlerle ilişkilendirilir (Philips ve Soltis: 49). 
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Buraya kadar yapılandırıcı öğrenme yaklaşımı ile ilgili görüşleri şu şekilde 

özetlenebilir (Saban, 2002:172-173): 

l- Öğrenme pasif bir alma süreci değil, aktif bir anlam oluşturma sürecidir. 

2- Öğrenme, kavramsal değişmeyi içerir. Öğrenme çeşitli kavramlarla ile ilgili 

daha önceki anlayışlarını daha karmaşık ve daha geçerli hale getirmek için yeniden 

yapılandırmasıdır.  

3- Öğrenme özneldir. Öğrenme, bir bireyin öğrendiği şeyleri çeşitli semboller, 

metaforlar, imgeler, grafikler veya modeller yoluyla içselleştirmesidir. 

4- Öğrenme durumsaldır ve çevresel şartlara göre şekillenir. Öğrenciler, 

alıştırma yapmak yerine, gerçek hayatta karşılaştıktan problemlere benzer nitelikteki 

problemleri çözmeyi öğrenirler. 

5- Öğrenme sosyaldir. Öğrenme, bireylerin perspektiflerini paylaşmak, bilgi 

alışverişinde bulunmak ve problemleri işbirliği içinde çözmek üzere başkaları ile olan 

etkileşimleri sayesinde gelişir. 

6- Öğrenme duygusaldır. Zihin ve duygu birbirleriyle ilişkilidir. Dolayısıyla, 

öğrenmenin doğası şu unsurlardan etkilenir; bireyin kendi becerileri hakkında sahip 

olduğu görüşler ve farkındalıklar, öğrenme amaçların açıklığı, kişisel beklentiler ve 

motivasyon. 

7- Öğrenme gelişimseldir ve bireylerin sosyal, fiziksel, duygusal ve zihinsel 

gelişimleri ile doğrudan ilişkilidir. 

8- Öğrenme, öğrenci merkezlidir.  

9- Öğrenme süreklidir.Öğrenme belli bir yer veya zamanda başlayıp belli bir 

yer ve zamanda durmaz, aksine sürekli devam eder (Saban, 2002:172-173).  
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Tablo 1.5.‘te davranışçı, bilişsel ve yapılandırıcı yaklaşımların çeşitli öğelere 

göre farklılıkları gösterilmiştir (Seels,1989; Scheurman, 1998; Akt. Deryakulu, 2001). 

Tablo 1.5. Davranışçı, Bilişsel ve Yapılandırmacı Yaklaşımın Çeşitli Öğelere Göre 

Karşılaştırılması 

Temel öğeler Davranışçı Bilişsel Yapılandırmacı 

Bilginin Niteliği Nesnel gerçekliğe dayalı, 
bilen kişiden bağımsız

Nesnel gerçekliğe dayalı, bilen 
kişinin önbilgilerine bağlı

Bireysel ve toplumsal olarak 
yapılandırılan öznel gerçekliğe dayalı

Öğretmenin Rolü Bilgi aktarma Bilgi edinme sürecini yönetme Öğrenciye yardım etme. İşbirliği 

Öğrencinin Rolü Edilgen Yarı etkin Etkin 

Öğrenme Koşullanma sonucu açık 
davranıştaki değişim

Bilgiyi işleme Bireysel olarak keşfetme ve bilgiyi 
yapılandırma 

Öğretim Türü 
 

Ayırma Genelleme 
İlişkilendirme Zincirleme 

Bilgileri kısa dönemli bellekte 
işleme, uzun dönemli belleğe 
depolama 

Gerçek durumlara dayalı sorun çözme
 

Öğretim Türü Tümevarımcı Tümevarımcı Tümdengelimci
Öğretim 
Stratejileri 

Bilgiyi sunma, alıştırma 
yaptırma, geribildirim 
verme 

Öğrencinin bilişsel öğrenme 
stratejilerini harekete geçirme 

Etkin, özdenetimli, içten güdülenmiş 
araştırıcı öğrenme 

Eğitim Ortamları 
 

Çeşitli geleneksel 
ortamlar, (programlı 
öğretim, bilgisayar 
destekli öğretim vb

Öğretmen ve bilgisayara dayalı 
öğretim 
 

Öğrencinin ilerlemek için 
fiziksel/zihinsel tepkiler göstermesini 
gerektiren etkileşimli ortamlar 

Değerlendirme Öğretim sürecinden ayrı 
ve ölçüte dayalı

Öğretim sürecinden ayrı ve 
ölçüte dayalı

Öğrenme süreci içinde ve ölçütten 
bağımsız

 

Yapılandırmacı kuram, bilişsel yapılandırmacılık, sosyal yapılandırmacılık ve 

radikal yapılandırmacılık olmak üzere üç temel görüş etrafında bilginin nasıl 

oluşturulduğunu açıklar. 

1.5.1. Yapılandırmacılığın Türleri 

Burada, yapılandırmacılığın öğrenmeye ve öğrenme biçimine farklı bakan 

bilişsel yapılandırmacılık, sosyal yapılandırmacılık ve radikal yapılandırmacılık gibi 

bölümlerine değinilmiştir. 

1.5.1.1. Bilişsel Yapılandırmacılık 

Bilişsel yapılandırmacılık öğrenmenin nasıl oluştuğunu ve bilginin nasıl 

kazanıldığını açıklamak için Piaget’in bilişsel gelişim kuramına dayanır. 
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Piaget, biyolojiden; özümleme, uyarlama ve denge kavramlarını ödünç alarak 

bilişsel yapıların gelişimini açıklamak için de benzer bir yaklaşım kullanır. Öğrenen, 

gelişimin her evresinde, o ana kadar oluşturulmuş bütün bilişsel yapıları kullanarak 

çevresiyle  etkileşim içinde olacaktır. Eğer bir deneyim daha önce birçok kez 

uğraşılmışsa (örneğin, bir bardaktaki suyun miktarını, yüksekliği esas alarak tahmin 

etmede genellikle başarılı olmak gibi), öğrenen tatmin edici biçimde bunun üstesinden 

gelebilecektir. Deneyim, mevcut yapılar çerçevesinde özümsenecek ve zihni denge 

korunacaktır. Bununla birlikte, (öğrenen hala öğreniyor olduğu için bilişsel yapıları 

büyük olasılıkla bazı yeni (Piaget’in kil topu ve sosisi veya uzun-ince, dar-geniş su 

kapları gibi) deneyimlerle tamamıyla baş edemeyecektir. Bir noktada oluşacak denge 

kaybı dolayısıyla, deneyimin yeni yönlerini uyumlandırabilme çabasıyla bilişsel 

yapılarından birinde bazı değişikler yapılacaktır. Böylece, öğrenen yeni bir kavram veya 

hacmin korunması gibi yeni bir ilke kazanabilecektir. Bu yolla, uyumlandırıcı değişime 

öncülük eden özümleme çabası ve dengeye geri dönme döngüsünde gittikçe daha uygun 

bilişsel yapılar (dengeleme) oluşturacaktır (Philips ve Soltis, 2005:49).  

Birey karşılaştığı yeni durumu eski bilgi ve deneyim yardımı ile tanımlamaya 

yani özümlendirmeye çalışır. Eski bilgilerinin yeterli olmadığını fark ettiğinde ise 

zihninde yeni bir kavram yaratarak yeni duruma karşılık gelen yeni kavram oluşturur. 

Böylece yeni durumla karşılaşıldığında bozulan denge yeniden sağlanmış olur (Özden, 

2002:59). Bunun için birey, sonraki öğrenmeleri etkileyeceği düşüncesinden hareketle, 

zihinde doğru şemaların oluşturulmasına, yani ön öğrenmelerin doğru olarak 

gerçekleştirilmesine özen gösterilir (Yaşar, 1998:696). 

Bilgiyi yapılandırmayı, bireyin bilişsel süreçleriyle, bilgisi arasında bir 

haberleşme olarak kabul eden Piaget, bilginin bireyler tarafından, eşyalar ve objeler 

üzerine yapılan etkileşimler sonucunda yapılandırıldığını, dışarıdan hazır bir şekilde 

verilemeyeceğini ifade etmiştir (Ülgen, 2001:91).  

Piaget bilginin yapılandırılmasında ön bilgilerin önemini daha çok vurgularken 

sosyal yapılandırmacı olan Vygotsky öğrenme üzerinde sosyal çevrenin ve dilin 

önemini belirtir.  
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1.5.1.2. Sosyal Yapılandırmacılık 

Sosyal yapılandırmacılık, yapılandırmacı kurama bağlı bir alt kuramdır. 

Bilişsel yapılandırmacılık ile benzerlik göstermekle birlikte öğrenmenin sadece bireyin 

bilişsel süreçleriyle değil, dil gelişimi ve sosyal şartlar ile de ilgisini kurar. Vygotsky’e 

göre  öğrenme süreci içinde sosyal etkileşim ve dil gelişiminin  önemli yer tuttuğunu 

vurgular. Vygotsky' e göre çocuğun öğrenme potansiyeli diğer bilgili bireylerle birlikte 

olduğunda ortaya çıkar.  

Piaget’in kendi başına oluşturulmuş şemalarının aksine Vygotsky, 

öğrendiklerimizin çoğunu başkalarından öğrendiğimiz konusunu vurgulamıştır. Ayrıca, 

başkalarından öğrenmek zorundan olduğumuz şeylerin en önemlisi, bireylerin 

birbirleriyle ve dünyayla etkin biçimde temaslarını kılmak için icat edilen psikolojik 

araçlardır. Mantık, sembolik dönüşümler, kavramlar, fikir biçimleri, işaretler, sayılar ve 

kelimeler insanların birlikte yaşadıkları bir dünya inşa ederken kullandıkları araçlardır. 

Öğrenen bir psikolojik araç edindiğinde, ufkunda yeni olasılıklar açılır. Dil, yüksek 

öğrenme biçimleri, problem çözme ve yeni yeteneklerin kazanımı olanaklı kılan en üst 

düzey psikolojik araçtır. Hem Vygotsky hem Dewey dilin öncelikle bir iletişim aracı 

olduğunu kabul ederler. Dille kaydedilen kavram ve ilişkiler, sosyal bir ortamda 

aktarılır ve kazanılır (Philips ve Soltis, 2005:59). 

Vygotsky kültür ve kültürel etkileşimi ön plana alır ve yapılandırmanın 

işbirliğine dayalı olarak gerçekleşeceğini varsayar (Ülgen, 2001:94). Vygotsky’e göre 

üç önemli gelişim alanı vardır (Kılıç, 2001:13). 

1-Anlamlandırma: Kişilerin içinde yaşadığı toplum ve kültür, kişilerin bilgiyi 

yapılandırmalarında etkilidir. Çevremizdeki insanlar ve kültür, olayları algılamamızı ve 

anlamlandırmamızı etkiler ve bilgilerimizi bunlar vasıtasıyla oluştururuz. 

2-Bilişsel gelişim araçları: Çocuğun bilişsel gelişimin sağlayan araçlar vardır. 

Bunlar; kültür, dil ve çevresindeki çocuk için önemli olan kişilerdir. Bu araçların şekli 

ve kalitesi bilişsel gelişimi biçimlendirir ve hızını etkiler.  

3- Yakınsal Gelişim Alanı (The Zone of Proximal Devolement): Vygotsky’e 

göre kişinin gelişimi sonu olmayan bir silindire benzer. Bu silidir kişinin problem 
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çözme becerileri geliştikçe yukarılara doğru kayan yakınsal bir gelişim alanı vardır 

(Senemoğlu, 2004:56-57). 

Can’a (2004) göre Vygotsky toplumsal etkileşimi ve toplumsal bağlamı 

vurgulamaktadır. Doğumundan itibaren çocuğun bilişsel gelişimi için çok önemli olan 

yetişkinler, çocukla etkileşim halindedirler. Çocuk çevresinden kaynaklanan sorunları 

çözerken yalnız değildir, yetişkinlerden sürekli yardım alır ve Vygotsky bunu “Proximal 

Zone of Development” (ZPD) kavramıyla açıklamaktadır. Buna göre belli bir gelişim 

düzeyinde çocuğun gerçekleştirebildiği bir takım davranışlar vardır, ancak henüz kendi 

başına başaramadığı ve ancak bir yetişkinin yardımıyla gerçekleştirebileceği davranışlar 

da vardır. Bu davranışlar proximal zone davranışlardır. Yetişkinler dünya ile çocuk 

arasında oyun oynarken konuşarak, hikayeler okuyarak, sorular sorarak aracılık ederler 

ve bazı düşünceleri ve nesneleri çocuğun dikkatine sunarlar. Böylece gerçek dünya ile 

çocuk arasındaki ilişkiyi bir çok yoldan geliştirirler ve çocukların tek başına 

başarabileceklerinden daha fazlasını başarmalarını sağlarlar.  

Vygotsky, gelişimsel süreçte iki aşamalı bir gelişimsel düzeyden 

bahsetmektedir. Çocuk öncelikle sosyal çevre ile ilişki kurmakta ve bu kişiler arası 

düzeyi oluşturmakta, daha sonrasında ise kendisi ile ilişkiye girmekte ve bu da içsel 

düzeyini ortaya çıkarmaktadır (Bruner,1997). Bu düzeylerden birincisinde çocuk tek bir 

birey olarak ele almaktan çok, yetişkin kendinden daha deneyimli ve bir akran veya 

öğretici çifti ile ilişkisi psikolojik olarak araştırılmakta ve birim analizinin yapılmasını 

içermektedir. Düşünme bu durumda paylaşılan aktivitelerle başlamaktadır 

(Glassman,1994). Bu bakış açısına göre tek başına performanstan, daha yetkili diğerleri 

ile işbirliğindeki çocuğun gösterdiği performans çocukların gelişim potansiyelleri 

açısından  çok fazla ipucu vermektedir. Çocuk gerçekte sorunu çözememekte ancak 

öğretici yardımcı olduğunda ya da öğretici yönergeler verdiğinde, semboller, ipuçlar ya 

da hatırlatıcılar kullandığında problemi rahatlıkla çözüme ulaştırmakta, performansı 

yüksek olmaktadır. Vygotsky öğretici, yetişkin, ebeveyn ve diğerlerinin 

müdahalelerinin bilişsel gelişim açısından oldukça önemli etkilere sahip olduğunu 

belirtmektedir. Burada müdahaleler önemlidir çünkü çocuğun yapabileceklerinin 

yordamada oldukça önemli bilgiler vermektedir (Woolfok,1998). Bu süreç önce yetişkin 

yönlendirmeleri, daha sonra içsel düzenlemeler yolu ile özümlemekte, içselleştirmekte 
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ve giderek çocuğun bundan sonraki performansında bir rehber görevi görmektedir. 

Ancak  bu yapılırken çocuğun şu anda var olan gerçek anlayış düzeyi ve yeteneklerine 

duyarlı olunmalı, çocuğun problem çözmede kendi müdahalelerini yapmasına izin 

verilmelidir (Çeçen, 2000:22). Vygotsky'e ve sosyal yapılandırmacılara göre sosyal 

yapılandırmacılığın görüşleri şöyle özetlenebilir (Özden, 2003:62): 

* Öğrenme ve gelişim sosyal bir etkinliktir. 

* Öğretmen, öğrencinin öğrenme sürecinde kolaylaştırıcı görevindedir. 

* Öğrencilerin birbirleri ile çalışmaları ve etkileşimleri desteklenmeli yani 

öğrencilerin edindikleri yeni bilgileri, arkadaşları ve öğretmenleri ile paylaşarak, 

tartışarak benimsemeleri sağlanmalıdır. Eggen (1999), Piaget'nin ve Vygotsky'nin 

yapılandırmacılığa ilişkin görüşlerini aşağıdaki tabloda karşılaştırarak bu iki psikologun 

ortak yapılandırmacı görüşünü belirlemeye çalışmıştır (Akt.Erdem, 2001:119).  

Tablo 1.5.1.2. Piaget ve Vygotsky'nin Yapılandırmacı Görüşlerinin 

Karşılaştırılması 

 Piaget Vygtotsky 

Temel Soru Yeni bilgi tüm kültürlerde nasıl 
oluşturulur? 

Bilginin araçları (kültür ve dil) belli bir 
kültüre nasıl aktarılır? 

Dilin Rolü Sembolik düşünceyi geliştirmeye yardım 
eder; nitelik zihinsel işlev düzeyini 
arttırmaz (işlevin düzeyini çalışma 
arttırır). 

Kültürel aktarma ve öz-düzenleme 
düşünmede önemlidir. Nitelik zihinsel 
işlevin düzeyini arttırır. 

Sosyal 
Etkileşim 

Şemaları sınamak ve geçerli kılmak için 
bir yol sağlar 

Fikirlerin kültürel değişimi ve dil 
becerilerini geliştirme için ortam sağlar. 

Öğrenenlerin 
Görüşü 

Nesne ve fikirlerin kullanılmasında 
etkindir. 

Sosyal bağlamlarda ve etkileşimlerde 
etkindir. 

Öğretim Dengesizliği yıkmada öğrenme 
yaşantılarını tasarımlar 

Çalışmanın çatısını oluşturur. Etkileşimi 
sağlar 

 

1.5.1.3. Radikal Yapılandırmacılık 

Von Glasersfeld tarafından  ortaya konulan radikal yapılandırmacılık bilgiyi 

yapılandırmanın kişinin kendi deneyimleri sonucu olduğunu belirtir. Radikal 

yapılandırmacılığın iki temel prensibe dayandığı söylenebilir. ‘‘Bilgi nedir? ve bu 
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bilgiyi nasıl elde edebiliriz?’’ (Steffe ve ark.,1996). Bu iki prensibe bakıldığında 

bireylerin sahip olmayı düşündükleri bilginin ne olduğunu belirlemede söz sahibi 

oldukları gibi, bu bilgiyi nasıl elde etmeleri gerektiği ile ilgili kendilerine ve yaşantıları 

aracılığı ile edindikleri deneyimlere dayanarak davranmaları gerekmektedir. Radikal 

yapılandırmacılık insanoğlunun bilgi edinme doğasının, bireyin kendi yaşam 

deneyimlerine göre oluşturulmasına  dayandığını iddia etmektedir. Her bireyin kendi 

yaşam deneyiminin de kendi içeriğine bağımlı olduğu düşünülürse her bireyin kendi 

yaşadıklarının kendisi için değerli ve eşsiz olduğu görülecektir (Davis ve ark.,1997). Bu 

nedenle bilgilerin, kişilerin yaşantıları yoluyla edindikleri deneyimleri ile 

ilişkilendirmesi sonucu oluşması söz konusu olmaktadır (Yeşildere ve Türnüklü, 

2004:42). 

Von Glasersfeld (1995), bilginin pasif bir şekilde değil, bireyin kendisi 

tarafından aktive edilerek oluşturulduğunu, bu oluşturulma sürecinde bireyin çevresiyle 

olan sosyal etkileşiminin öğrenmede önemli rol oynadığını, bu bağlamda kavranacak 

bilginin bireyin zihinsel süreçleri ile ilişkili olduğunu ifadelendirmiştir. Von Glasersfeld 

bilginin oluşturulma sürecinde bilginin evrim teorisiyle ilişkisini kurarak bilginin de 

aynı şekilde uyum ve yaşamda kalma kabiliyetinin olduğunu, bireyin bilişsel yapılarına 

uyum sağlayan bilginin öğrenildiğini, uyum sağlayamayanların ise yok olduğunu 

vurgulamıştır. Radikal yapılandırmacılık ile sosyal yapılandırmacılık arasındaki tek 

farkın çalışma alanları olduğunu vurgulayan Staver’e göre (1997) radikal 

yapılandırmacılık öğrenmede, bireyin algılaması üzerine odaklanırken, sosyal 

yapılandırmacılık dil ve toplumun etkisi üzerine odaklandıklarını belirtmiştir (Demirci, 

2003:20). 

Radikal yapılandırmacılığa göre; gerçeklik vardır, ancak bu gerçeklik bireyler 

tarafından bilinemez. Dolayısıyla zihinsel yapılar ve bilgi, deneyime dayalı olarak 

adapte edilebilir oluşturmalardır. Bu noktada deneyim, bilgi oluşturmanın temelidir. 

Birey, bilişsel fonksiyonu sayesinde çevreye adapte olur. Ancak burada bireyin çevre ile 

tutarlı bir zihinsel yapı inşa etmesi önemlidir. Bilgi oluşturmada tümdengelim süreçleri 

işletilir ve yansıtmacı soyutlama yoluyla bilgi oluşturulur (Tezci, 2002:34). 

Bilişsel, sosyal ve radikal yapılandırmacılık, temelde, bilginin birey tarafından 

yapılandırıldığı görüşünü savunmaktadır. Bu yönüyle ortaklık gösteren bilişsel, sosyal 
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ve radikal yapılandırmacılık, bilişsel süreç, sosyal etkileşim, dil gelişimi ve algılama 

konularına verdikleri önem bakımından farklılık göstermektedir. Bilişsel 

yapılandırmacılık, bireyin bilişsel süreçlerini, sosyal yapılandırmacılık bireyin sosyal 

etkileşimini ve dil gelişimini, radikal yapılandırmacılık ise bireyin algılama süreci ve 

kişisel deneyimlerini ön plana çıkarmaktadır (Demirci, 2003:20). Eggen ve Kauchak, 

(2001) yapılandırmacılık kuramının temelini oluşturan ilkeleri aşağıda özetlemiştir: 

* Bilgi, reflektif (yansıtmalı) soyutlama süreciyle oluşturulur. 

* Öğrenenler kendi anlayışlarını oluştururlar. 

* Öğrenendeki bilişsel şemalar öğrenme sürecini kolaylaştırır. 

* Öğrenendeki bilişsel yapılar ve şemalar sürekli bir gelişim süreci 

içerisindedir. 

* Öğrenme anlıksal anlamaya bağlıdır. 

* Öğrenme toplumsal etkileşimle desteklenir. 

* Anlamlı öğrenme gerçek öğrenme etkinlikleri sonucu gerçekleşir (Akt., Can, 

2004). 

1.5.2 Yapılandırmacılık Yaklaşımına Göre Öğretim Tasarımı ve Öğrenme 

Yaşantıları 

Öğrenme-öğretme süreci (eğitim durumları)öğrenen açısından öğrenme 

yaşantıları düzeneği, öğretmen açısından ise öğretme yaşantıları düzeneği olarak ele 

alınır. Öğrenenlerin etkin olabilmesi, öğrenme sürecinde öğrenenlerin uygun 

etkinliklerde yer almasına bağlıdır (Demirel 2002:127). 

Öğrenme yaşantılarının iyi düzenlenebilmesi ve öğrenmenin bireyin 

ihtiyaçlarına yanıt verebilmesi, yeniliklere ve değişime açık olmayı gerektirir. 

Yapılandırmacılıkta öğrenene odaklanıldığından ve öğrenme etkin bir süreç olarak 

kabul edildiğinden öğrenen özerktir. Ertürk (1997) “yaşantı”yı birey ile çevresi arasında 

belli düzeydeki etkileşimin bireyde bıraktığı iz olarak tanımlamıştır. Yaşantının 

kazanılmasında sürece önem verilir. Buna bir anlamda etkileşim süreci de denilebilir. 
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Yaşayan her birey çevresiyle etkileşim içindedir. Öğrenme, yaşantı ürünü olduğundan 

eğitim faaliyetleri ancak öğrenen yaşantısı yoluyla işleyebilir; bu nedenle öğrenme, 

öğrenene dönük olmak zorundadır. Eğitim hedeflerini, öğrenenin belirlediği 

düşünülürse, öğrenenin bir amacı vardır ve öğrenme sürecine bu amacı doğrultusunda 

yön verir. Bireyin ilgileri ve ihtiyaçları ise önceki yaşantıları ışığında ortaya çıkar. 

Öğrenenin varolan inançları, tutumları ve bilgileri onun sahip olduğu yaşantılarının bir 

göstergesidir (Erdem, 2001:37). 

Yapılandırmacı bir sınıfta Can’a (2004) göre öncelikle kabul edilen ilke, 

eğitimin doğrusal olmadığı, tersine döngüsel olduğudur. Eğitimde parçalardan bütüne 

değil bütünden parçalara gidilmesi gerekmektedir, daha iyi bir anlatımla tümdengelim 

yönteminin benimsenmesi gerekmektedir. Eğitimde kullanılan konuların bölümlere, 

parçalara ayrılması ve bu ayrı bölümlerin-parçaların öğrenilmesi sonucu tam 

öğrenmenin gerçekleşebileceği, bütüne ulaşılabileceği görüşü, öğrenenleri de sosyal 

atomlar (bölümler-parçalar) olarak gören pozitivist görüşten doğar ve uygulanır. 

Yapılandırmacı kurama göre ise bütünden parçalara gidilir, parçalardan bütündeki 

ilişkilerin anlaşılması beklenmez. Yapılandırmacılık kuramı tümdengelimi destekler. 

Öğrencilerin dünya ile ilgili içsel olarak oluşturdukları anlayışları vardır ve yeni bilgi ile 

karşılaştıklarında onu sahip oldukları bilgiden doğan anlayışlarıyla değerlendirirler ve 

anlayışlarını değiştirip geliştirirler.  

Yapılandırmacılıkta, program tasarımı, öğrenenlerin öğrenme yaşantıları esas 

alınarak süreç yaklaşımına göre düzenlenir. Öğrencilerin özgüvenlerini geliştirici, 

onların karar verme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, sorgulamacı ve araştırmacı yapılarını 

geliştirmek için etkinliklerin planlanması öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenir. 

Öğrenci merkezli olarak oluşturulan öğrenme yaşantılarıyla öğrenenlerin üst düzey 

düşünme becerilerini geliştirmek hedeflenir. Bilginin yapılandırılabilmesi için 

yapılandırmacılık Piaget'in bilişsel gelişim aşamalarından yararlanır.  

Yapılandırmacı öğrenme kuramı, Piaget'in bilişsel gelişim aşamalarından 

(özümleme, uyma, dengeleme) yola çıkarak bilginin yapılandırılmasını beş temel 

basamakta kazanıldığını açıklar. Bunlar: önceki bilgilerin harekete geçirilmesi, yeni 

bilginin kazanılması, bilginin anlaşılması, bilginin uygulanması ve bilginin farkında 

olunması aşamalarıdır (Özden, 2003:69). Bu aşamalar şunlardır: 
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1-Önceki bilgilerin harekete geçirilmesi: Öğrenilen her yeni şey, bireylerin 

daha önce öğrendikleriyle ilgili zihinlerinde var olan bilgi yapısı ile doğrudan ilgili 

olduğundan, bu bilginin ne olduğunun tanımlanması önemlidir.  

Ön bilgilerin harekete geçirilmesi öğrencilere, yeni deneyim için yeni bir bilgi 

yapısının gerekli olup olmadığını anlamalarına yardım eder. Öğretmenler ise bu ön 

bilgiler sayesinde, öğrencilerin halihazırda sahip oldukları bilgilerin üzerine inşa 

edebilecekleri öğrenme yaşantılarını daha iyi planlayabilirler. 

2- Yeni bilginin kazanılması: Bilgi, öğrencilerin kendi zihinlerinde var olan 

bilgi yapılarına uyup uymadığına karar vermelerine yardımcı olacak tarzda 

sunulmalıdır. Bu nedenle öğretmen bilgiyi bir bütün olarak ele almalı, öğrencilerin 

öğrenmesine yardım etmelidir. Eğer öğrencilerin bilgileri ezberlemeleri yerine onları 

anlamaları hedefleniyorsa öğrencilerin “bütünü”, onun “ilgili parçalarını” ve bu parçalar 

ile bütün arasındaki ilişkiyi    görmeleri gerekir. Öğretimde bütüne odaklanmak, konu 

ile ilgili birkaç önemli kavram veya fikir seçip, onları öğretim sürecinin merkezi 

yapmak demektir. Yani, konu derinliğinin sağlanmadığı için konu genişliği feda 

edilmelidir. 

3- Bilginin Anlaşılması: Öğrenciler bir konu hakkında yeni bilgiler ve 

beceriler ile karşı karşıya kaldıklarında, onlar için anlama ve kavrama süreci başlamış 

olur. Eğer yeni bilgi, daha önceden edinilenlerle çelişmiyorsa, o konudaki zihinsel yapı 

güçlendirilir, çelişiyorsa bu durumda var olan zihinsel yapı değiştirilir. Bireyin 

dışarıdan edindiği bilgiye kendi zihninde anlam verme süreci iki şekilde gerçekleşir. 

Eğer belli bir alanda edinilen bilgi, bireyin daha önce o alanla ilgili öğrendikleriyle 

çelişmiyorsa ve belli bir zihinsel şemaya uyuyorsa, bu bilgi bireyin zihnine olduğu gibi 

kaydedilir (Özümleme). Eğer belli bir alanda edinilen bilgi, bireyin daha önce bu alanla 

ilgili öğrendikleriyle çelişiyor ve belli bir zihinsel semaya uymuyorsa, bireyin bu bilgiyi 

zihne kaydetmesi için zihninde yeni düzenlemeler yapması ve yeni bir dengeyi 

oluşturması gerekir (Uyma). 

4- Bilginin Uygulanması: Öğretmenler öğrencilerin yeni konu ile ilgili bilgi 

yapılarına uygun öğrenme etkinliklerini sağlayarak onlara yardım edebilir. Bilgi için en 

etkili ve verimli öğrenme etkinlikleri arasında otantik, sosyal, ilginç ve bütüncül 
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kavramları sayılabilir. Çünkü öğrenciler problemleri çözerken, bildiklerini uygulamaya 

koymak zorunda kalırlar. 

Otantik problemler, gerçek hayatta karşılaşılan problemleri içerir, ilginç 

etkinliklerin planlanması ise, öğrencilerin aktif katılımı için gereklidir. Bütüncül 

etkinlikler ise, geniş kapsamlı ve çok yönlüdür. Sosyal niteliği olan etkinlikler, bireysel 

olanlardan daha yararlıdır, çünkü öğrenciler grup içerisinde çalışırken, ileri sürdükleri 

fikirlere yönelik grup üyelerinden dönüt alabilir. 

5- Bilginin Farkında Olunması: Bireyin belli bir bilgiyi kullanarak bir 

problemi çözmesi ile kendisini o problemin çözümüne ulaştıran stratejinin ne olduğunu 

fark etmesi iki ayrı şeydir. Dolayısıyla öğrencilerin sahip oldukları bilginin farkında 

olmalarını sağlayacak etkinlikler, onların geriye dönüp  ne yaptıklarını gözden 

geçirmelerine imkan veren etkinliklerdir. Bunlar, örnek olay incelemesi, rol oynama, 

proje çalışmaları, öğrendiklerini başkalarına öğretme veya yazıya dökme gibi etkinlikler 

olabilir (Özden, 2003:69-70). Bilginin yapılandırılabilmesi için uygun öğrenme 

yaşantıları düzenlenmesi gerekir. 

Birey kendi öğrenmesinden sorumludur, öğretmen bireyin temel 

gereksinimlerinden yola çıkarak sadece öğrenmeleri yönlendirendir. 

Yapılandırmacılıkta öğreneni temele alan öğrenme yaşantılarının, etkili bir biçimde 

düzenlenmesinde belli ölçütlerin olması ve öğrenmelerin nasıl olduğunun bilinmesi 

gereklidir. Öğrenme yaşantıları düzeneğinde, eğitim durumlarının öğrenenin temel 

gereksinimlerinden yola çıkarak kazandırılması planlanan öğrenme yaşantıları giriş 

(hazırlık) etkinliklerine, gelişme etkinliklerine ve sonuç etkinliklerine göre sıralanır. Bu 

etkinliklerde neler yapılması gerektiği aşağıda belirtilmiştir (Demirel, 2002:127-128): 

Giriş Etkinlikleri: Öğrenen öğreneceği ünite ile ilgili sorulara yanıt bularak ön 

öğrenmelerini gerçekleştirmelidir. Öğrenenler öğretmenleriyle birlikte öğrenme 

hedeflerine karar vererek ne ile ilgili çalışacaklarından haberdar olurlar. 

Gelişme Etkinlikleri: Ünite işlenirken yapılması planlanan etkinlikler, 

program hazırlama aşamasında program geliştirme çalışma grubu tarafından çok iyi bir 

şekilde analiz edilip düşünülmeli ve alan bilgisi iyi olan öğretmenlerin katkısı ile 

programın eğitim durumları bölümünde yer almalıdır. 
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Sonuç Etkinlikleri: Sonuç etkinliklerinde ise ders ya da ünite bittikten sonra 

yapılması planlanan tartışma soruları, gezi, gözlem, deney, araştırma projeleri gibi 

etkinlikler yer alır. Yapılandırmacılık anlayışındaki amaç, öğrenenlerin ne yapacaklarını 

önceden belirlemek değil, bireylere araçlar ve öğrenme materyalleri ile öğrenmeye 

kendi istekleri doğrultusunda yön vermeleri için fırsat vermektir. Öğrenenler öğrenme 

planının nasıl olacağına öğretmenleriyle birlikte karar verirler. Bu nedenle öğrenme 

planı esnek hazırlanıp, öğrenme sürecinin akışına bırakılır. 

Yapılandırmacılıkta belirli bir ders işleme sistemi yoktur. Ders, dersin içeriği 

ve öğrencinin ihtiyaçları dikkate alınarak bir çok etkinlik planı hazırlanabilir. Araştırma 

sırasında görüldü ki bir çok öğrenme planı ve modeli (etkinlik planı) bulunmaktadır. 

Etkinlik hazırlama ve ders işleme aşamaları ile ilgili olarak bazı modeller aşağıdadır. 

Abruscato’ya (2001) göre Fen Bilgisi öğretiminde ve diğer derslerin işlenişinde 

keşfetme (exploration), kavram oluşturma (concept invention) ve uygulama 

(application) olmak üzere üç basamakta işlenir Öğrenme kuramcıları bu ana bölümlere 

dayanarak 4E, 5E ve 7E gibi öğrenme planlarının basamaklarını düzenlemişlerdir. Bu 

bakış açısına göre Fen Bilgisi öğretiminde açıklama, keşfetme, genişletme ve 

değerlendirme aşamalarından oluşan 4E Fen Bilgisi öğrenme döngüsü (science learning 

cycle) kullanılır (Yılmaz ve Çavaş, 2003: 47-48). 

Köseoğlu ve Kavak (2001) tarafından önerilen öğrenme modelinde şu bölümler 

bulunmaktadır: 

1-Olayın sunumu 

2-Ön bilgilerin hatırlatılması ve alternatif kavramların belirlenmesi 

3-Hipotez kurma 

4-Veri toplama 

5-Hipotezlerin test edilmesi ve kavram oluşturma 

6-Genelleme yapma 
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Budak (2001) tarafından yapılan çalışmada, aşağıdaki aşamaları verilen 

öğrenme modeli uygulanmıştır. 

1-Rehberli sorgulama 

2-Kavramsal bütünleştirme 

3-Kavramsal değişim için rehberlik 

4-Sosyal etkileşimin kullanılması 

Öğrenme etkinlikleri modelleri içerisinde en çok kullanılan Rodger Bybee’nin 

geliştirdiği 5E modeli ile ilgili aşamalar aşağıda sıralanmıştır (Saygın, 2003:6): Keser 

ve Akdeniz (2003:41-59) tarafından yapılan bir araştırmada da 5E modeli kullanılmıştır. 

1-Dikkat Çekme- Giriş (Engage-Enter) 

2- Keşfetme (Exploration) 

3-Açıklama (Explanation) 

4-Bilgiyi Derinleştirme (Elaboration) 

5-Değerlendirme (Evaluation). 

Yapılandırmacılıkta ürün değerlendirmesi de yapılır. Etkinlikler sonunda 

kazanımlarla ilgili çeşitli test ve sınavlarla değerlendirme yapılır. Açık uçlu sorular, 

yazılılarla da sınavlar yapılır. Ancak bu yaklaşımda esas değerlendirme tüm süreç 

değerlendirmesidir. Etkinliklerin başlangıcından itibaren öğrencilerin çalışma biçimleri, 

arkadaşlarıyla ilişkileri, becerilerini kullanmaları, problemlere çözüm bulma gayretleri 

gözlenir ve hazırlanan ölçeklere işlenir. Öğrencilerle birlikte öğrenme ve süreci 

değerlendirilir. Hatta öğrenciler kendilerini ve diğer grupları ve kendi grup süreçlerini 

de değerlendirirler. 

Honebein'in (1996), yapılandırmacı ortamların tasarlanması için belirlediği 

yedi temel hedefi şunlardır: 
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1- Bilgiyi yapılandırma süreci ile ilgili yaşantı sağlama: Öğrenenler, nasıl 

öğreneceklerine, problem çözme yöntemlerinin, konu ve alt başlıklarının ne  olacağına 

kendileri karar verirler. Öğretmen süreci kolaylaştıran yetiştirici rolündedir 

2- Çoklu bakış açılarına değer verme ve bu görüşleri değerlendirmede 

yaşantılar sağlama: Öğrenmede tek gerçek yoktur. Öğrenenler birbirlerinin çoklu 

görüşlerini yorumlayabildikleri etkinliklerde yer alırlar, düşünme ve problem çözmede 

çoklu yolları kullanırlar. 

3- Öğrenmeyi özgün ve konuyla ilgili bağlamlarda özümseme: Özgün öğrenme 

için karmaşık ve özgün öğrenme bağlamları sağlanır. Eğitimciler problemleri, bireylerin 

üst düzey düşünme becerilerini geliştiren karmaşıklık üzerine kurarlar. 

4- Öğrenme sürecinde bireysel sahiplenmeye ve söz sahibi olmaya teşvik etme: 

Öğretmenler, öğrenme hedeflerini belirlemede öğrenene yardım eden yönlendirici 

rolünü oynarlar. 

5- Öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olan sosyal etkileşimi sağlama: Bireylerin 

gelişimi kişiler arası sosyal etkileşimlerinden etkilenmektedir. Öğrenme, öğretmen-

öğrenen ve öğrenen-öğrenen işbirliğini yansıtır. 

6- Bilgiyi temsil etmede çoklu ortamların (video, fotoğraf, bilgisayar gibi) 

kullanımını teşvik etme: Bilgiyi öğretim ortamına getirmede iki öğe önemlidir; sözlü ve 

yazılı iletişim. Bireyler, daha zengin öğrenme yaşantıları sağlamak için programa uygun 

öğrenme materyalleri kullanırlar. 

7- Bilgiyi yapılandırma sürecinde bireysel farkındalığa ve öğrenmeyi 

öğrenmeye teşvik etme: Öğrenmeyi öğrenme bireyin problem çözerek öğrenme 

becerisini kazanması anlamındadır. Öğrenen, bir problemi neden ve nasıl çözdüğünü 

açıklar, yapılandırdığı bilgiyi ve öğrenme sürecini analiz eder (Akt. Erdem, 2001:38-

39). 
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1.5.3. Yapılandırmacılık Yaklaşımına Göre Sınıf Ortamı ve Öğretmenin 

Rolü  

Öğretmenler, toplumun ve bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için bir aracı 

durumundadır. Bunun için öğretmenler, gelişen teknolojiyi takip ederek öğrencilerdeki 

keşfetme araştırma ruhunu uyandırarak bilgi toplumuna sürekli yetişmiş insan gücü 

kazandırmaktadır. Öğretmenler öğrencilerine bilgi aktarmamalı, onlara hedeflerine 

varabilmeleri için yol göstericilik yapmalıdır. Öğretmen, öğrencilerin mevcut 

potansiyellerini ortaya çıkarmalı, kendilerini tanımalarına fırsat vererek yeteneklerini en 

verimli şekilde kullanmaları için teşvik etmelidir. 

Yapılandırmacı okul öğrenenlerin okuludur. Yapılandırmacı öğretmen alışılmış 

“bilgiyi aktaran” öğretmen anlayışını yıkıp “öğrenme yaşantılarını sağlayan” ve 

“öğrenenleriyle birlikte öğrenen” olarak yeniden doğmuştur. Öğretmen, öğrenenlerle 

karşılıklı etkileşim kurarak etkin bir rol oynar. Öğretmen, alanında uzman kişidir 

(Selley,1992; Akt. Erdem, 2001:81). Yapılandırmacı yaklaşımda öğretmen geleneksel 

anlayıştaki gibi otorite değildir. Öğrencilere rehberlik ederek, zorlandıklarında onlara 

yardımcı olarak etkinlikleri organize eder. 

Yapılandırmacı eğitim anlayışında öğretmenler; koordinatör, kolaylaştırıcı, 

kaynak danışmanlarıdır. Yapılandırmacı kuram sınıfta öğretmenin rolünü belirlemede 

farklı bir bakış açısı sunar (Özden, 2003:66). Öğretmen öğrencileri motive edici, 

yüreklendirici, öğrencilerin varolan bilgilerini sorgulamalarını, bu sorgulamalar 

doğrultusunda yeni bilgilerini yapılandırmalarını teşvik edici; kendi düşünce 

sistemlerini geliştirmeleri için fırsat verici olmalıdır (Demirci, 2003:29). 

Yapılandırmacı öğretmen, öğrencilere programda öngörülen hedefleri 

kazandırmanın yanında günlük hayatın karmaşasını, zorluklarını ve gerçek 

problemlerini yaşatmalıdır. Bu şekilde öğrenciler günlük hayatı daha iyi tanıyarak ve 

öğrenerek  geleceğe hazırlanırlar. 

Yapılandırmacı ortamda öğretmen, çalışma grupları oluşturup, grup ve grup 

üyelerinin sorumluluklarını belirleyerek işbirliğine dayalı bir öğrenmenin gerçekleşmesi 

yönünde çaba gösterir. Bu amaçla öğretmen, gruplar arasında dolaşır, yardıma 

gereksinim duyanın yanına giderek gruba yardımcı olur ve gerektiğinde grubun doğal 
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üyesiymiş gibi öğrenme-öğretme etkinliklerine katılarak öğrencilerin öğrenmelerini 

kolaylaştırır (Yaşar,1998:697). 

Öğretmenlerin yukarıda belirtilen sorumluluklarını yerini getirmelerine 

yardımcı olacak öğretmen özelliklerini Brooks ve Brooks (1993,1999) aşağıdaki gibi 

belirlemiştir (Akt.Erdem, 2001:82-83):  

* Öğrenci katılımını ve kabulünü teşvik eder. Öğretmenler öğrenme-öğretme 

sürecini düzenlerken; öğrenenlerin bakış açılarına değer verir, dersleri yönlendirmede 

öğrenenlerin deneyim, ilgi, soru ve düşüncelerinden yararlanır. Öğretmen, öğrenenlerin 

bakış açısına göre bilgiyi değişik şekillerde oluşturma yoluna gider. 

* Öğrenenleri hem kendi aralarında hem de kendisiyle iletişim kurmada 

cesaretlendirir. Öğrenenler ister 6 ister 60 yaşında olsun sınıfta kendi dünya görüşlerini 

şekillendiren  deneyimleriyle gelir ve bunları sınıftaki diğer arkadaşlarıyla paylaşırlar. 

Öğretmen öğrenenlerin ne bildiklerini ve niye bildiklerini tartışarak fikirlerini 

karşılaştırmalarına fırsat verir. 

* Öğrenenleri grup etkinliklerinde yer alarak işbirliği içinde çalışmaya teşvik 

eder. Kendisi de grubun üyesi olarak yardıma ihtiyacı olanların öğrenmesini 

kolaylaştırıcı rolünü oynar. 

* Sınıf içinde sınıflama, çözümleme, tahminde bulunma, yorumlama ve 

yaratıcı olma gibi bilişsel terminoloji kullanır. Öğrenenleri yeni bilgilerin ışığında 

düşünceleri yeniden gözden geçirmeye, bireysel çözümlemeye ve düşüncelerini 

destekleyen kanıtlar bulmaya teşvik eder. Önemli ile önemsiz bilgiyi ayırt etmelerine 

yardım etmesi için öğrendiklerini kendi cümleleriyle özetlemelerini ister. 

* Günlük yaşam problemlerinin çözümünde bilginin araştırılması görevini 

öğrenenlere verir. Etkileşimli fiziksel materyaller ile birlikte ham ve birincil kaynakları 

kullanır. Öğrenenleri alternatif bilgi kaynaklarını kullanmaya teşvik eder. 

* Öğretmen, öğrenenlerin eğitim programıyla bağlantılı olarak öğrenmeleri 

gerektiğini bilir. Öğrenenler, günlük yaşam etkinlikleriyle öğrendikleri arasındaki 

bağlantıyı gördüklerinde öğrenmeye karşı olan ilgileri daha da artar. 
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* Sarmal öğrenme modelini sık sık kullanarak öğrenenlerin merakını giderir. 

Bu model üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada, seçilen konu ile ilgili 

öğrenenlerin soru sormaları ve ilk hipotezlerini oluşturmaları istenir. İkinci aşamada, 

öğrenenlerin sorularına yanıtlar verilerek yeni kavramlar açıklanır. Son aşamada 

uygulamaya geçilir ve öğrenme sarmalı tamamlanmış olur. Öğrenenler kavramlara 

ilişkin yeni bakış açıları kazanır ve yeni problemlere yönelir. 

* Soru sorduktan sonra öğrenenlere düşünmeleri için gerekli zamanı tanır. 

Ayrıca öğrenenlerin birbirlerine soru sormalarına fırsat verir. 

* Öğrenenleri, kazandıkları öğrenme yaşantıları ile ilk geliştirilen hipotezlere 

yönelik tartışmalarını ve karşılaştırma yapmalarını teşvik eder. 

* Kavramlara ilişkin kendi anlamlarını öğrenenlerle paylaşmadan önce 

öğrenenlerin kavramdan ne anladıklarını ve ön bilgilerini araştırır. 

* Dersleri büyük fikirler üzerine kurar. Öğrenenlerin öncelikle bütünü görerek, 

o bütünü oluşturan parçaları anlamlandırmaya teşvik eder. Konuyla ilgili gerçekleri, 

bilgileri ve becerileri merkeze yerleştirerek öğrenmeyi planlar. Öğrenenlerin 

öğrenmelerinin değerlendirmesini ayrı bir olay olarak değil, günlük sınıf çalışmaları 

bağlamında gerçekleştirir. Öğrenenler bilgilerini her gün farklı bir şekilde gösterirler. 

Öğretmenin tüm bunları sınıf içinde gerçekleştirmesi zaman, sabır ve mücadele 

isteyen bir süreci gerektirmektedir. Öğretmen, öğrenme yaşantılarını düzenlerken farklı 

sorunlara neden olacak farklı bilgi türlerini kullanarak, öğrenenlerin önceki 

yaşantılarıyla yeni öğrendikleri arasında bağlantısını kurmalarını ve öğrenme 

güçlüklerine uygun yanıtları bulmalarına yardımcı olur.  

Öğretmen bireysel farklılıklara önem vererek her bireyin farklı inancının,  

tutumunun, farklı öğrenme düzeyinin olabileceğini kabul eder ve tüm bu etkenleri göz 

önünde bulundurarak öğrenme etkinlikleri düzenler. Tüm bu etkinliklerin belirlenip 

uygulanması aşamasında rehber rolünde olan öğretmen, öğrenene gideceği yönü 

bulmasında yol gösterir. “Yapılandırmacı öğretmen Kuzey Yıldızına benzetilebilir. 

Nereye gideceğimizi söylemez ama yolumuzu bulmamıza yardımcı olur” (Brooks ve 

Brooks 1999). Öğretmen, öğrenenin derse motive olmasını ve etkinliklere istekle 
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katılmasını sağlamak için onlara önerilerde bulunarak, yaratıcılığını kullanmaya teşvik 

eder. Öğrenenleri bağımsız düşünmeye cesaretlendirerek onlara bilişsel destek verir 

(Erdem, 2001:86). Öğrenme etkinlikleri sırasında oluşabilecek hatalar için öğretmen, 

öğrenenlere direk hatalı olduklarını söylemek yerine, onları, hatalarının kaynağını 

bulmaya yöneltmelidir. 

Yapılandırmacılıkta  yerine getirilmeyen görevler için ceza uygulaması yoktur. 

Öğrenene kendi öğrenmesinden sorumlu olduğu hissettirilmeli ve derse katılması için 

teşvik edilmelidir. Öğrenenlerin etkinliklerden hoşlanmaları sağlanarak kendi 

özgüvenlerini kazanmaları için cesaretlendirilmelidir. 

Yapılandırmacı öğrenme etkinlikleri, öğrencilerin sürekli  etkin ve girişken 

olmasını gerektirir. Bu nedenle, eğitim ortamları düzenlenirken çok amaçlı, esnek, 

hareket özgürlüğü tanıyan ve katılımcı yapılanmaya gitmelidir. Eğitim ortamları, her 

öğrenme etkinliği için nasıl bir düzenleme yapılması gerektiğini açıklayarak öğretmene 

yardımcı olmaktadır. İlke olarak, programların başarılı biçimde uygulanabilmesi için 

ideal ortamlar önerilmeli; ideal ortamların bulunmadığı durumlarda ise seçenekli 

düzenlemelere gidilmelidir. Ayrıca, programlardaki etkinlikler için okuldaki ve sınıftaki  

fiziksel ortamlar olabildiğince çeşitlendirilmelidir. Böylesi bir düzenleme, öğrencilerin 

kendilerini çok yönlü geliştirmelerine katkıda bulunacaktır (Şimşek, 2004:1342). 

Yapılandırmacı sınıf ortamında, öğrenciler, kendilerini güvende ve huzurlu 

görürler. Bu yüzden öğrenciler yaratıcılıklarını tam olarak ortaya koyarlar ve öğrenme 

süreci rahat işler. Aşağıdaki tabloda geleneksel sınıf ile yapılandırmacı sınıfın 

karşılaştırması verilmiştir (Brooks ve Brooks, 1993; Akt. Deryakulu, 2001). 
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Tablo 1.5.3. Geleneksel ve Yapılandırmacı Sınıfların Karşılaştırılması 

Geleneksel Sınıflar Yapılandırmacı Sınıflar 

Eğitim programı temel becerileri vurgular, 
ilerleme parçadan bütüne doğrudur. 

Eğitim programı önemli kavramları vurgular, ilerleme 
bütünden parçaya doğrudur. 

Programa sıkı sıkıya bağlılık önemlidir. Öğrenci soruları üzerinde durma ve öğretimi bunlara göre 
yönlendirme önemlidir. 

Programdaki etkinlikler büyük ölçüde ders ve 
çalışma kitaplarına dayalıdır. 

Programdaki etkinlikler büyük ölçüde birincil bilgi 
kaynaklarına ve öğrenci materyallerine dayalıdır. 

Öğretmenler genellikle didaktik biçimde 
davranırlar ve öğrencilere bilgi sunarlar. 

Öğretmenler genellikle etkileşimli biçimde davranırlar ve 
öğrencilerin kişisel bir anlayış geliştirmeleri için çalışırlar.

Öğrenmeyi değerlendirme etkinliği genellikle 
öğretimden ayrı olarak görülür ve her zaman 
sınavlarla yapılır. 

Öğrenmenin değerlendirilmesi, öğretme işiyle iç içedir ve 
öğretmenin öğrenci çalışmalarının sonuçlarını 
gözlemlemesiyle yapılır. 

Her öğrenci temelde yalnız başına çalışır. Öğrenciler genellikle gruplar halinde çalışırlar. 

Öğrenciler, öğretmenin üzerine türlü bilgileri 
yazacağı boş bir levha olarak görülür. 

Öğrenciler, gerçek dünyaya ilişkin kuramlar oluşturabilen 
düşünürler olarak görülür. 

 

1.5.4. Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Öğrenen Özellikleri 

Öğrenenler, bilgiyi ve gerçeği kendi bakış açılarına ve deneyimlerine bağlı 

olarak yapılandırırlar. Problemi çözmede üst düzey düşünme becerilerini kullanırlar. 

Öğrenenler geleneksel yöntemde olduğu gibi bilgiyi otomatik bir şekilde almaz 

düşünerek, anlamlandırarak öğrenirler, bilgiyi yorumlarlar. Öğrenenler bazen öğrenen 

bazen yapılandırdıkları bilginin uzmanı gibi kendilerini bilim adamı olarak görebilirler. 

Yapılandırmacı öğrenme süreci öğrenenin kendi yetenekleri, güdüleri ve inançları, 

tutumu ve tecrübelerinden edindikleriyle etkilenen bir karar verme sürecidir. Birey 

öğrenme sürecinde seçici, yapıcı ve etkindir (Ülgen,1994:144)  

Geleneksel yöntemle yapılandırmacılık arasındaki fark, yapılandırmacı 

öğrenenler geleneksel eğitim ortamında olduğu gibi edilgen olmayıp tersine daha fazla  

etkin olurlar ve öğrenme sürecinde daha fazla sorumluluk üstlenirler. Öğrenmenin yeni 

yollarını öğrenir, öğrendiklerini yeni ortamlarda kullanmak ve uygulamak için her tür 
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fırsatı değerlendirirler. Grup içinde grup dinamiğinin sağlanabilmesi kendi paylarına 

düşen sorumluluklarını etkili biçimde yerine getirmeye özen gösterirler. Grupta her 

türlü eleştiriyi hoşgörü ile karşılarlar (Yaşar,1998:698).  

Öğrenen, birlikte çalıştığı arkadaşlarının öğrenmesinden de sorumlu 

olduğundan işbirliğinin önemini bilir ve grup etkinliklerini, deneyleri vb. tüm 

çalışmaları birlikte yaparlar. Çalışmalar sırasında birbirlerinin çalışmalarını 

değerlendirerek çoklu bakış açısına sahip olurlar. Süreç içinde kendilerini, gruplarını ve 

diğer grupları değerlendirirler. 

Etkinlikler sırasında bazı bireyler grup halinde çalışmaktan ve öğrenmekten 

zevk alırken diğerleri de bireysel olarak çalışmaktan ve bilgilerini yapılandırmaktan 

hoşlanabilirler. Bireylerin önceki yaşantıları, hazır bulunuşlukları, öğrenme biçimleri ve 

kişilik özellikleri öğrenme yaşantılarını etkilediği için öğrenme süreci içinde bu 

özellikler dikkate alınarak etkinlik planları yapılmalıdır.  

Yapılandırmacı öğrenen, zorluklardan yılmayan, meraklı, keşfetmeyi seven, 

girişimci ve sabırlı olması yer alır. Öğrenen, öğrenme sürecinde sürekli merak eder, 

merak ettikçede yeni keşifler yapar. Meraklı öğrenen, öğrenmeye daha çok 

güdülenirken, girişimci öğrenen özelliği ile bilgiyi özgürce daha derinlemesine araştırır, 

inceler, analiz eder, problem çözer, eleştirel soru sorar, karşılaştırma yapar, bulduklarını 

tartışır, yorumlar ve yorumladıklarını nedenleriyle savunur. Öğretmenler gibi 

öğrenenler de çok sabırlı, amaçlarına ulaşmada inatçı ve mücadelecidirler. 

Yapılandırmacılığın öğrenenler açısından faydaları aşağıdadır.  

* Öğrenenlerin karar alma ve planlı hareket becerisini artırır.  

* Öğrenenleri aktif hale getirir. 

* Günlük hayatı ve problemlerini tanıtır. 

* Motivasyonu artırır. 

* Öğrenenlerin kendi özelliklerini anlamaya yardım eder. 

* Konu alanında geleneksel sınıflara göre başarı daha çok yükselir  
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Yapılandırmacı bir sınıfın amaçlarına ulaşmasında öğrenenin de en az 

öğretmen kadar önemli bir rolü vardır. Öğrenenler, yapılandırmacı eğitim ortamında 

öğrendiklerinin günlük yaşamlarının her döneminde kullanabileceklerinin bilincinde 

olarak öğrenmeye etkin bir şekilde katılırlar. Öğrenenler, dünya ile etkileşimlerine ve 

geçmiş yaşantılarına dayalı olarak kendi anlamlarını yaratırlar ve yorumlarını yaparlar. 

Bilgiyi yorumlarken de zihinsel yapılarını, var olan şemalarını etkin bir şekilde 

kullanılırlar. 

1.5.5. Yapılandırmacılık Yaklaşımında Öğrenme Materyalleri  

Yapılandırmacılık, öğrenenlerin bilgilerini anlamlı ve kalıcı olarak 

yapılandırmalarına fırsat veren teknolojileri  kullanırlar. Öğrenme materyalleri birlikte 

çalışmayı gerektiren, amaca hizmet eden, eğitici ve gerçekçi olmalıdır. Teknolojinin 

büyük aşamalar kaydettiği günümüzde, öğrenenlere, teknolojik araçlara ulaşmaları ve 

onlarla eğitim görmeleri sağlanarak geleceğe hazırlanmalıdır. 

Yapılandırmacı ortamlar öğrenenin bilgiyi yapılandırmasını destekleyecek 

olanakları sunar. Nesnelcilikteki alışılmış teknolojik ortamlar, daha çok bilgi aktarma 

yani öğretme görevini yüklenmiştir. Ancak yapılandırmacı anlayışta teknolojinin 

görevi, öğrenmeyi desteklemek ve kolaylaştırmaktır. Bu işlev farklılığı dolu ve boş 

teknolojilere benzetilebilir. Öğrenenlere bilgi aktarma işlevini taşıyan tüm teknolojilere 

dolu teknolojiler adı verilmektedir (örneğin; bilgisayar destekli öğretim). Boş 

teknolojiler ise yapılandırmacılığa daha uygundur. Boş teknolojiler de bilgileri 

içermektedir, ancak bu bilgiler, öğrenenlerin aynen edinmesi kararlaştırılmış bilgiler 

değildir, aksine öğrenenlerin, kendi bilgilerini ve anlamlarını oluşturmalarına yardımcı 

olacak araç ya da aracı bilgilerdir (Alkan ve diğ., 1995:57). 

Eğitim ortamının tasarlanmasında etkileşimli teknolojiler kullanılarak 

öğrencinin bilgiye ulaşması, bilgiyi kullanması ve yeniden yaratması mümkün 

olmaktadır. Böyle bir yaklaşım, öğrencilerde yaratıcı yeteneğin gelişmesine katkı 

sağlamaktadır (Tezci, 2002:5). 

Yapılandırmacı öğrenme uygulamalarında teknolojiye, öğrencinin içerikle 

etkileşimde olduğu bir öğrenme ortamı olarak bakılmaktadır. Herhangi bir eğitim 

teknolojisi, yardımcı araç olmaktan çok kendi başına bir bilgi kaynağıdır. Bu bilgi 
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kaynağı, öğretmenin önemini ortadan kaldırmaz ama işlevlerini ciddi biçimde 

farklılaştırır. Özellikle bilgisayara dayalı teknolojilerin okullarda yaygınlaşmasıyla 

birlikte, öğrencilerin sahip oldukları bilgilerin tür ve miktarında önemli bir artış 

gözlenmektedir. Bunun nedeni, çağdaş bilgi teknolojilerinin çok ortamlı, esnek, bireysel 

farklılıklara duyarlı, sanal ve etkileşimli öğrenme yaşantılarını kolaylıkla 

sağlayabilmesidir (Şimşek, 2004:1341). Öğrenenleri gelişen teknolojiden haberdar 

etmek, bilgi kaynaklarına ulaşabilmeleri için modern çağın teknolojik fırsatlarından 

yararlanılmalıdır. 

Yapılandırmacı eğitim programlarından kalıcı ve olumlu sonuç alabilmek için 

öncelikle öğrenme kaynakları çeşitlendirilmelidir. Gerçek nesneler, canlı kaynaklar, 

modeller, maketler, deney takımları, kitaplar, dergiler, bültenler, afişler, haritalar, 

saydam takımları, işlem yaprakları, slaytlar, eğitici filmler, mikro fişler, video kasetler, 

radyo yayınları, televizyon programları, bilgisayar yazılımları, Simulatörler, etkileşimli 

oyular, uzaktan eğitim materyalleri, internet paketleri, sanal dünyalar, öğrenim ağları ve 

üç boyutlu gösterimler bunların bazılarıdır (Şimşek, 2004:1341-1342). 

Zengin ortamlar, daha çok yapılandırma araçlarını ve görüngüleri kapsar, 

çünkü her ikisinde de kontrol daha çok öğrenendedir. Öğretmenin yetiştirici ve 

kolaylaştırıcı rolünü sınıf içinde etkili bir şekilde kullanmasıyla öğrenen, çoklu öğrenme 

ortamlarındaki etkinliklerde daha çok yer alır. 

Yapılandırmacı sınıflar, öğrenme materyallerinin kullanıldığı birer öğrenme 

merkezi, öğrenenlerin yaparak yaşayarak bilgiyi anlamlandırdıkları ve zevkle 

çalıştıkları yerdir. Öğrenenler bir şeyler öğrendiğini fark ettiğinde bir sonraki 

öğrenmeye isteyerek katılırlar.  

1.5.6. Yapılandırmacılık Yaklaşımına Göre Değerlendirme Durumları  

Eğitimde değerlendirme, öğrenme çıktıları hakkında ölçüm sonuçlarına dayalı 

bir değer yargısı oluşturmayı öngörür. Bunun için değişik ölçme araçları kullanılabilir. 

Ancak her araç, belirli bir değerlendirme anlayışının yansımasıdır ve kendine özgü 

durumlar için uygundur. Eğitim alanında yaygı olarak kullanılan ölçme araçları testler, 

gözlem formları, ölçekler, ve denetim listeleridir. Bunlardan özellikle testler, nesnelci 

yaklaşımın öngördüğü sınırlar içinde akademik başarıyı ölçmek amacıyla 
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uygulanmaktadır. Öteki ölçme araçları ise yok denecek kadar az kullanılmaktadır. Oysa, 

bilişsel öğrenmenin ağırlıklı olduğu konularda testler yoğunlukla kullanılırken, tutum ve 

değerlerin saptanmasında ölçekler, devinişsel yeterlikler alanındaki gelişimin 

ölçülmesinde gözlem formları ve denetim listeleri yeğlenebilir. Aslında bunların 

birkaçının birlikte kullanılması, öğrencilerin gösterdiği ilerlemenin daha sağlıklı 

değerlendirmesine  olanak tanıyacaktır (Şimşek, 2004:1342). 

Öğrenme ve öğretimin ayrılmaz bir parçası olan değerlendirme, öğrenme süreci 

içinde yer alan ve sürekliliği olan bir süreçtir. Yapılandırmacı anlayışa göre öğrenenler, 

gerçeği zihinsel olarak yapılandırırken bilgiyi sorgular, derinlemesine araştırır, eleştirel 

düşünür ve yaratıcı olurlar. Yapılandırmacı değerlendirme; öğrenme süreci ile ilgili 

bilgi verir. Martha (2000) öğrenimi değerlendirmede; üst düzey düşünme, derin bilgi 

yapılandırma, yaşamı sınıfla bütünleştirme, tartışılanı doğrulama ve sosyal destek verme 

olmak üzere özgün öğrenmenin beş temel niteliğini vurgulayarak değerlendirmenin 

süreçten bağımsız olmadığını belirtmiştir. Öğrenmenin sınırı yoktur. Öğrenme sadece 

sınıf ortamında gerçekleşmez. Birey yaşarken de öğrenir (Erdem, 2001:70).  

Yapılandırmacıkta ürün yerine sürecin değerlendirilmesine odaklanır. 

Öğrenenler, bilgi yapılandırma sürecine nasıl devam ettikleri, bilgiyi nasıl  öğrendikleri, 

ıraksak çözümlerin nasıl ortaya konduğu önemli olarak görülür Ayrıca  

yapılandırmacılıkta çok yönlü perspektifler vurgulandığından ve öğrenme bir dereceye 

kadar subjektif olduğundan tek bir değerlendirmecinin tek bir perspektif objektif 

değerlendirme yapmada yeterli olup olmayacağı öngörüsü önemli noktadır (Tezci, 

2002:72). 

Bu değerlendirme, öğrencilerdeki birtakım değişiklikleri anlamlandırmalardan 

oluşur. Bir çok tarz ürünü aynı anda ortaya çıkarır. Çünkü,  yapılandırmacı öğrenmede, 

çoklu bakış açısı gereklidir. Böylece değerlendirme, farklı yollardan yapılacağı gibi  

çoklu bakış açıları da dikkate alınır. Bu nedenle değerlendirmenin, bir tek kişi yerine  

bir çok kişi tarafından yapılması uygun olur. Bu değerlendirmecilerin uzman olması 

gerekmez. Uzman, öğretmen, öğrenci ve yöneticilerden oluşan bir takımdan 

yararlanılarak öğrenme ürünü değerlendirilir (Semerci, 2001:434). Geleneksel 

değerlendirme hedefe göre ölçüt dayanaklı olup öğrenme sonunda ürün 

değerlendirmeye yöneliktir. Alanla ilgili sınırlandırılmış standart testlerle öğrenenin 
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bilgiyi hatırlayıp hatırlamadığı ve davranışı kazanıp kazanmadığı  ölçülür. Bilgi 

parçalara bölünür ve tamamı öğrenene sistematik olarak sunulur. Yapılandırmacı 

değerlendirmede, öğrenenin bilgiyi yapılandırma sürecini ölçmeye yönelik olarak 

geleneksel ölçme araçlarını öğrenme amacına ve dersin içeriğine uygun olarak 

kullanmakla birlikte bireysel ve grup değerlendirmeleri, gözlem, performans 

değerlendirme, açık uçlu sorular, kişisel gelişim dosyaları (ürün seçkisi- portfolyo), 

kişisel görüşme, tutum ve beceri ölçekleri gibi bir çok değerlendirme yöntemlerini 

kullanır (Semerci, 2001:436; Erdem, 2001:74-75). Yapılandırmacı yaklaşımda 

kullanılan bir çok değerlendirme aracı olmakla birlikte burada bazı süreç değerlendirme 

araçları ve değerlendirme biçimleri hakkında bilgi verilmektedir. 

Performans Değerlendirme: Öğrencilerin, zeka öğrenme türleri gibi bireysel 

özellikleri dikkate alınarak, bunları eyleme dönüştürmelerini sağlayacak durum ve 

ödevler olarak tanımlanır. Bu değerlendirmeler, süreç içine yayılmışlardır, gözlenebilen 

bir performans veya somut bir ürünler sonuçlanmaktadır. Performans 

değerlendirmesinde öğrenciler, kendi kendini değerlendirme, sınav saatleriyle 

sınırlandırılmaksızın daha geniş zaman diliminde çalışma ve tekrar yapma, oluşturulan 

ölçütlere göre yeterlilik derecelerini ortaya koyma olanaklarına sahip olurlar. Öğrenciler 

işbirliği kurarak çalışmaya teşvik edilirler. Performans değerlendirmesi, geleneksel test 

yöntemini tamamen terk edeceğimiz anlamına gelmez; bazı eğitim çıktılarını geleneksel 

yöntemlerle değerlendiremeyeceğimizi vurgular. Aslında performans değerlendirmesi, 

öğretmenlerin öğrenmeyi iyileştirmek ve değerlendirmek için kullandıkları 

uygulamaları desteklemektedir: Veri toplama yöntemleri, objektif testler, gözlemler, 

ürünler ve öğrenci çalışmaları gibi (Meb, 2003:206). 

Performans değerlendirmesinde değerlendirme amacının iyi belirlenmesi 

gerekir. Hangi konu, kavram, beceri ve tutumla ilgili değerlendirme yapılacaksa bu 

tespit edilmelidir. Değerlendirme amacı ve düzeyi belirlendikten sonra 

değerlendirilecek alanla ilgili değerlendirme ölçekleri (Performans kriterleri) 

oluşturulmalıdır. Performans Değerlendirmesinde doğru ve yanlış cevap yerine 

öğrenenin çalışması başarılı, kısmen başarılı ve başarısız  gibi derecelerle (Rubric) 

değerlendirilir. 
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Kişisel Gelişim Dosyası (ürün seçkisi- portfolyo):  Meisels, Steel (1991) ve 

Kingor’a (1997) göre kişisel gelişim dosyaları, öğrencilerin kendi çalışmalarını, 

değerlendirmeye katılımlarını, her bir öğrencinin kendi ilerleyişini izlemesini sağlayan  

araçlardır ve bireysel olarak öğrencilerin performanslarının değerlendirilmesi için bir 

temel oluşturur. Kişisel gelişim dosyaları sınıf içi uygulamalarda, öğrencilerin 

ihtiyaçlarını daha fazla dikkate almayı ve karşılaştırma yapmayı gerektiren bir eğitim 

anlayışını yansıtır (Korkmaz, 2004:180). Kişisel gelişim dosyasının amaçları aşağıda 

verilmiştir.  

* Öğrencinin öğrenme gelişimini izleyebilmek, 

* Öğrencideki öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve kendi kendini 

değerlendirme becerisine ulaşmasını sağlamak, 

* Geleneksel değerlendirmelerin dışına çıkıp, alternatif ölçme-değerlendirme 

yöntemi geliştirmek, 

* Gelecekteki öğretmenlerine bilgi sunmak, 

* Öğrencinin Öğrencilerin yeteneklerini sergilemek ve gelişimini  daha sağlıklı 

izleyebilmek, 

* Öğrencinin gerçekte ne öğrendiğini ortaya koymak, 

* Öğrencilerin diğer arkadaşlarının yaptığı  kişisel gelişim dosyalarını izleyip, 

yardımcı olarak gelecekteki takım çalışmasına zemin hazırlamaktır. 

Kişisel gelişim dosyası ile öğrencinin öğrenme süreci içerisindeki 

performansını kaydederek, nasıl ve ne öğrendiği, nasıl soru sorduğu, bilgiyi nasıl analiz 

edip yapılandırdığını ve öğrenme sürecinde ne tür güçlüklerle karşılaştığı belirlenir. Bu 

şekilde öğrencinin öğrenme süreci tespit edilmiş olur. 

Kişisel gelişim dosyasını değerlendirmek için öğrenme ve öğrenci amaçlarının 

bilinmesi ve tanımlanması gerekir. Öğretmen bunun için ölçekler ve çeşitli 

değerlendirme yöntemleri geliştirerek öğrencinin öğrenme performansının bilinmesine 

çalışılmalıdır. Öğrencinin gelişimini gösterecek olan kişisel gelişim dosyaları 

mükemmellik kriterleri ile değerlendirilir. Önceden belirlenip hem öğrenci hem de 
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veliye bildirilen kriterler değerlendirmede çok büyük önem taşıyacaktır. Öğrencilerin 

kişisel gelişim dosyaları (portfolyo) çalışmalarını değerlendirmek için uygun zaman 

öğrencilerle birlikte kararlaştırılır. Öğrenciler kendi çalışmalarını değerlendirebilirler. 

Böylece kendi çalışmaları hakkında bir yargıya varır ve ilerde yapacakları çalışmaları 

kararlaştırırlar. Böylece öğrenciler bir öğrenen olarak kendi ilerlemelerini 

değerlendirmeyi öğrenirler. Kişisel öğrenme dosyaları ile öğrencinin öğrenme sürecinin 

başındaki ve sonundaki gelişimi takip edilebilir.  

Görüşme: Yapılandırmacı yaklaşımdan öğretmen öğrenci ile iletişime geçerek 

onların bilgiyi nasıl yapılandırdığını ve bilgiyi yapılandırmak için  nasıl bir süreç 

geçirdiği tespit edilmeye çalışılır. Görüşme öncesinde, öğrenenler hakkında detaylı bilgi 

edinmek için görüşme formu planlanarak hazırlanmalıdır.  

Gözlem: Öğrenme ortamında öğretmen öğrenci davranışlarını gözleyerek sınıf 

içi, grup içi ilişkilerini öğrenmek, öğrenme sürecinde öğrenci çalışma, tutum ve 

düşünme becerilerini belirlemek için gözlem yapılır. 

Bilgiler ya doğru ya da yanlıştır. Öğrenen, gereksiz ayrıntıları sınavda çıkacak 

korkusu ile ezberler. Yapılandırmacılıkta ise temel amaç çözümleme, birleşim, 

değerlendirme gibi üst düzey bilişsel becerileri kullanmak olduğundan öğrenen bilgiyi 

bireysel olarak yapılandırır ve bilgiye ilişkin yorumunu yapar. Bednar'ın da (1992) 

belirttiği gibi yapılandırmacı değerlendirme, hedeflere katı, bir şekilde bağlı değildir. 

Öğrenme sürecinde, öğrenme yaşantılarının önceden hesaplanmamış durumlarda da 

uygulanabilirliği değerlendirilir. Öğrenenler, hedefleri belirleme de olduğu gibi 

değerlendirmede de söz sahibidirler (Erdem, 2001:73). Yapılandırmacı değerlendirme 

bu özelliklerine göre geleneksel değerlendirmeden farklıdır. Özetle yapılandırmacı 

ölçme-değerlendirmenin özellikleri şunlardır (Özden, 2003:73): 

1- Sonuçlardan çok, öğrencinin yaşadığı öğrenme süreci değerlendirilir. 

2- Grup çalışmaları değerlendirilir. 

3- Öğrenciler ve öğretmen ölçme-değerlendirme kriterlerini birlikte belirlerler, 

4- Öğrenci başarısının değerlendirilmesi onların ortaya koydukları her türlü 

ürün (ödev, proje, rapor) ve sınıf içi durumları göz önünde bulundurularak yapılır. 
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5- Bilimsel beceriler, performansa dayalı ölçme değerlendirme ile 

değerlendirilebilir. 

6- Kişisel gelişim dosyaları yardımı ile öğrenciler bir dönem boyunca 

değerlendirilerek gelişimleri incelenebilir. 

7- Öğretmen birebir kişisel görüşmeler yaparak da öğrencileri 

değerlendirebilir. Öğretmen-öğrenen işbirliği ile birey öğrenmeye karşı daha çok 

güdülenir. Yapılandırmacılık yaklaşımında dersin içeriğine, öğrenme ortamına ve 

bağlama dayalı olarak kullanılacak bir çok strateji, yöntem ve teknik vardır. 

Vygotsky’e (1942) göre öğrenme sadece akranları ile işbirliği ve çevresindeki 

insanlarla etkileşim olduğunda ortaya çıkan bir süreçtir ve gelişim süreçleri boyunca 

öğrenmeyi tetiklemekte ve uyanık tutmakta işlev görmektedir. Çocuk sosyal çevreden 

soyutlanarak ya da yalnız başına kalarak gelişmemektedir. Bu bağlamda öğreticiler 

çocukların bağımsız hareket etmelerine olanak verecek yetişkinler ve akranlardan 

oluşan sosyal ortamı sağlamaktan sorumludur. Gelişimsel süreçte sosyal ilişkiler 

zihinsel kurguların gelişimine yol açar (Çeçen, 2000:22). Sosyal yapılandırmacı olan 

Vygotsky, öğrenmenin oluşabilmesi ve gelişim süreçlerinin sağlık sürdürülebilmesi için 

akran etkileşiminin önemini vurgulamakta ve üst düzey öğrenmeler için öğrenenlerin 

konuları birbirine öğretmede işbirliği yapmanın gereğini belirtmektedir.  

Yapılandırmacı kuramın uygulandığı eğitim ortamlarında, genelde öğrencilerin 

öğrenme sürecinde daha fazla sorumluluk almalarına ve etkin olmalarına olanak 

sağlayan işbirlikli öğrenme (coopereative learning) ve probleme dayalı öğrenme 

(problem based learning) gibi öğrenme yaklaşımlardan yararlanılır (Alkove ve 

McCarty, 1992; Jonessen ve ark., 1995; Akt. Yaşar, 1998:696). Öğrenenler konuya ve 

kendilerine en uygun öğrenme yöntem, teknik ve stratejilerini kendileri seçerek 

öğrenmede etkin yer alır ve bilgiyi anlamlandırarak zihinlerinde yapılandırırlar.  

Yapılandırmacılık yaklaşımında kullanılan yöntemlerden biri olan işbirlikli 

öğrenmenin ne olduğu, özellikleri ve teknikleri bu çalışmada incelenecektir. 
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1.6. İşbirlikli Öğrenme  

İngilizce bir kavram olan “cooperative learning” kavramı dilimizde “işbirlikli 

öğrenme” (Açıkgöz,1992; Karaoğlu,1999) “işbirliğine dayalı öğrenme” (Sünbül, 1995; 

Demirel, 2002; Saban, 2002) ve “kubaşık öğrenme” (Şimşek, 1994; Gömleksiz, 1997; 

İflazoğlu, 2003) gibi kavramlarla ifade edilmektedir. Bu çalışmada da kullanım 

yaygınlığından ve kavramı daha  iyi yansıtmasından dolayı işbirlikli öğrenme” tanımı 

kullanılmıştır. 

İşbirlikli öğrenme, basitçe; öğrencilerin küçük gruplar halinde çalışarak ve 

birbirlerinin öğrenmesine yardım ederek öğrenmeyi gerçekleştirme süreci olarak ele 

alınabilir. İşbirlikli sınıflar, öğrencilerin küçük gruplar halinde toplanarak etkileşimde 

bulundukları, Öğretmenin de grupların arasında dolaşarak gereksinim duyanlara 

yardımcı olduğu yerlerdir. Bir başka deyişle, işbirlikli sınıfların geleneksel sınıflardan 

farkı daha görüntüsünden başlamaktadır. 

Grup çalışmalarını işbirlikli öğrenme yapan özellik, öğrencilerin hem 

kendilerini hem de arkadaşlarının kapasitelerinin sonuna kadar geliştirmeye 

çalışmalarıdır. Bu, tek tek her öğrencinin öğretilenleri tam olarak öğrenmesinden farklı 

bir durumdur. Grup çalışmaları sırasında öğrenciler tek başına geçiremeyecekleri ancak 

başka biriyle etkileşerek geçirebilecekleri, örneğin, soru sorma, açıklama yapma, 

eleştirme, örnek verme gibi, çok önemli öğrenme yaşantılarını geçirme fırsatı bulurlar. 

Bir grubun kazanımı her zaman tek tek üyelerinin kazanımlarının toplamından fazladır 

(Açıkgöz, 2003:172). 

Bina (1996) öğrencilerin hangi alanda olursa olsun, üç biçimde öğrendiklerini 

belirtmiştir: a) diğer öğrencilerle yarışma yoluyla, b) diğer öğrenciler olmaksızın 

bireysel öğrenme yoluyla, c) işbirlikli öğrenme yoluyla. Bu üç öğrenme biçimi, 

öğretimde üç temel stratejiyi ya da yaklaşımı oluşturmaktadır; yarışmacı öğretim, 

bireysel öğretim ve işbirlikli öğrenme (Akt. Gömleksiz, 1997:2). 

Yarışmacı öğrenmede, öğrenciler ya kazanmayı ya da kaybetmeyi 

kabullenirler. Bu öğrenme biçiminde diğer öğrenciler düşman gibi görülür. Yalnız bir 

ya da birkaç öğrencinin kazanabileceği, amaca ulaşmak için öğrencilerin birbirini 

engellediği bir öğrenme biçimidir ve öğrenciler arasında sürekli bir karşılaştırma söz 
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konusudur. Burada öğrenciler çok çalışıp diğer arkadaşlarından daha fazla doğru 

yaptıkları zaman başarılı olurlar. Yarışmacı öğretimde olumsuz bağımlılık vardır 

(Gömleksiz, 1997:2). 

Bireysel öğrenmede, öğrencilerin öğrenmesi bireyseldir. Bir öğrencinin 

öğrenmesi ile diğer öğrencilerin öğrenmesi ya da başarısı arasında ilişki yoktur. 

Öğrencilerin tümü başarılı ya da başarısız olabilir. Geleneksel olarak sınıflarda 

uygulanan öğrenme bireyseldir. Öğrenciler bir öğretmenin liderliğinde öğrenirler. 

Soruların yanıtlanması, alıştırmaların ve tekrarların yapılması, örneklerin verilmesi vb. 

etkinlikler bireysel olarak gerçekleştirilir. Yarışma ve işbirliği olmadığı için 

öğrencilerin başarılarında birbirlerini engelleme ya da destekleme yoktur (Açıkgöz, 

l992:5-6). 

Bir grup çalışmasının işbirlikli öğrenme olabilmesi için gruptaki öğrencilerden 

her birinin hem kendisi, hem de grup arkadaşlarının öğrenmelerini en üst düzeyde 

sağlama isteği ve faaliyetinin olması gerekir (Slavin,1988). Bir başka deyişle işbirlikli 

öğrenme öyle düzenlenir ki gruptaki her üye kendi grubundaki diğer arkadaşları 

başarmadan kendisinin de başaramayacağını bilir ve diğer arkadaşlarının da başarılı 

olması için elinden gelen gayreti sarfeder. Sonunda elde edilen başarı gruptaki tek tek 

tüm üyelerin katkısıyla oluşmuş grubun ve gruptaki bireylerin başarısıdır. İşbirlikli 

öğrenme gruplarında bireyin amaçlarına ulaşması diğer arkadaşlarının da kendi 

amaçlarına ulaşmasını destekleyicidir (Sümbül,1995:52-53). İşbirlikli öğrenmenin kendi 

içinde farklılaşan özellikleri olduğu gibi işbirlikli öğrenmeyi diğer öğrenme 

yöntemlerinden ayıran bazı özelliklerde vardır. İşbirlikli öğrenme tekniklerini diğer 

öğrenme tekniklerinden ayıran başlıca özellikleri Johnson ve Johnson (1987) şöyle 

sıralamışlardır: 

1- İşbirliği yaparak çalışmaları beklenen gruplarda üyeler arasında olumlu 

dayanışma vardır. Hedefler ve görevler belirlenmiştir, böylece öğrenciler grubun diğer 

üyelerinin çalışmalarına da dikkat gösterirler. 

2- İşbirliği içerisinde olan gruplarda üyelerin kendi üzerlerine aldıkları ve 

bireysel olarak yüklendikleri sorumlulukları vardır. Öğrenciler bu sorumlulukları 

konusunda grup olarak değerlendirilmelerinin yanında, tek tek bireysel olarak 
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değerlendirilirler. Böylece bütün üyeler, grupta kime yardım ya da destek verilmesi 

gerektiğini öğrenirler. Küçük gruplarda ise öğrencilerin bireysel sorumluluk ve 

değerlendirilmeleri söz konusu değildir. 

3- İşbirlikli öğrenme yönteminin esaslarına göre oluşturulmuş gruplarda grup 

üyeleri yetenek, cinsiyet, başarı ve kişisel özellikleri açısından heterojen olarak 

belirlenirken; geleneksel grupların oluşturulmasında çoğu zaman üyelerin bu 

özelliklerine dikkat edilmez. 

4- İşbirliği içinde olan gruplarda bütün üyeler liderlik görevini paylaşırlar, 

Geleneksel gruplarda ise lider öğretmen tarafından seçilir ve bütün gruptan sorumlu 

olur. 

5- İşbirlikli öğrenme gruplarındaki tüm üyeler grubun öğrenme ve başarısından 

sorumludurlar. Her bir üyenin grup üretimine katkısı, başarısı veya başarısızlığı grup ve 

grubun içerisindeki tüm bireyler tarafından paylaşılmaktadır. Grup üyelerinden 

kendilerine verilmiş ödevi yerine getirmek için birbirlerine yardım etmesi, yol 

göstermesi ve destek olması beklenmektedir.  

6- İşbirliği içindeki gruplarda öğrencilerin amaçları her üyenin öğrenmesini en 

üst düzeye çıkarmak ve üyeler arasında iyi çalışma ilişkilerini korumaktır.  

7- İşbirliği yaparak çalışan gruplarda sosyal ve kişiler arası ilişkilerdeki 

beceriler ve beraber çalışmanın gereği öğrencilere doğrudan öğretilmektedir. Geleneksel 

gruplarda kişiler arası ilişkilerde ve küçük grup çalışmalarında gerekli olan becerilerin 

üyelerde var olduğu farzedilir. 

8- İşbirlikli öğrenme yöntemlerinin uygulandığı gruplarda öğretmen gözlem 

yaparak grupta işbirliği içerisinde çalışırken ortaya çıkan problemleri analiz eder ve her 

gruba görevlerini ne şekilde yerine getirmeleri konusunda rehber olur. Geleneksel 

sınıflarda öğretmenin gözlem yapması, yol göstermesi çok enderdir.  

9- İşbirlikli öğrenme gruplarında öğretmenin esas rolü, gruplardaki işbirliği ve 

verimin artması için grupların oluşturulmasından, grup ürünlerinin değerlendirilmesine 

kadar ki tüm aşamaların planlanmasını içermektedir (Akt., Sümbül,1996:4). İşbirlikli 



 

55 

öğrenme ile diğer öğrenme yöntemleri arasında farklılıklar aşağıdaki tabloda net olarak 

görülmektedir (Erçelebi, 1995:l0). 

Tablo 1.6. İşbirlikli Öğrenme Yöntemi ile Geleneksel Öğretim Yöntemleri 

Arasındaki Farklar 

İşbirlikli Öğrenme Yöntemi Geleneksel Öğretim Yöntemleri 

Olumlu bağımlılık Bağımlılık yok 

Bireysel değerlendirilebilirlik Bireysel değerlendirilebilirlik yok 

Heterojen üyelikler Homojen üyelikler 

Liderlik paylaşımı Sadece bir kişi lider 

Birbirlerine karşı sorumluluk Kendilerine karşı sorumluluk 

İş ve sürdürülmesi Sadece görevin yapılması 

Sosyal beceriler doğrudan öğretiliyor Sosyal beceriler varsayılıyor 

Öğretmen gözlüyor ve araya giriyor Öğretmen grupları göz ardı ediyor 

Grup süreçleri işliyor Grup süreçleri işlemiyor 

 

1.6.1. İşbirlikli Öğrenmenin Yararları  

İşbirlikli öğrenme ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen 

bulgulara göre bu yöntemin öğrenci başarısına ve öğrencilerin sosyal ilişkilerine katkı 

sağladığı görülmektedir. Elde edilen bulgulara göre işbirlikli öğrenmenin yararları şu 

şekilde sıralanabilir: 

1- Başarıyı artırır. Okul öncesinde yükseköğretime kadar eğitimin her 

safhasında yapılan çalışmalarda işbirlikli öğrenmenin başarıyı artırdığı belirlenmiştir 

(Açıkgöz,1992; Slavin,1995; Gömleksiz,1997; Özkal, 2000). 

2- Öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirir. İşbirlikli öğrenme, 

öğrenmenin ileriki aşamaları olan sınıflama, geri getirme, problem çözme, ayrıntılı 

olarak işleme, sıraya dizme formülleştirme gibi becerileri geliştirir. 

3- Kalıcılığı artırır. Geleneksel öğretime göre işbirlikli öğrenme kalıcılığı artırır 

(Açıkgöz,1992; Karaoğlu,1999; Özkal, 2000). 
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4- İşbirlikli öğrenme duyuşsal özellikleri geliştirmektedir. Karşılıklı ilişkilerde 

anlayışı, sosyal gelişmeyi, olumsuzluklara karşı koymayı, kendine güveni arttırmaktadır 

(Yıldız, 1998:158). 

5- Sözel iletişim becerilerini geliştirir. Öğrenciler grup çalışmalarında grup 

arkadaşlarıyla ve diğer gruplarla iletişime girdiklerinden dinleme, soru sorma, ikna etme 

becerileri gelişir. 

6- Öğrenciler, işbirlikli öğrenme grupları sayesinde grup içinde çalışma 

becerisi kazanarak, geleceğe hazırlanmaktadır (Açıkgöz, 1992:115). 

7- İşbirlikli öğrenme  öğrencinin derse katılımını arttırmakta, dolayısıyla dikkat 

eksikliğini azaltmaktadır (Gömleksiz, 1997: 53). 

8- Grup çalışması sırasında her grup üyesinin öğrenmesi sağlanmaya 

çalışıldığından öğretim bireyselleştirilmiş olmaktadır (Açıkgöz, 1992: 116). 

9- İşbirlikli öğrenme zaman kullanımı açısından avantajlı bir yöntemdir ve ek 

zaman gerektirmez. Geleneksel yöntemde kullanılan zaman işbirlikli öğrenme yöntemi 

için de yeterlidir (Açıkgöz, 1992:116) 

10- İşbirlikli öğrenme çağdaş öğrenme-öğretme anlayışının uygulanmasına 

elverişlidir. Günümüz eğitim anlayışında öğretmen rehber, öğrenci aktif olmalıdır. 

İşbirlikli öğrenme de buna olanak sağlamaktadır (Açıkgöz, 1992:5). 

Her küçük grup çalışmasının işbirlikli öğrenme olduğunun düşünülmesi doğru 

değildir. Çünkü, öğrencileri küçük gruplara ayırıp birlikte çalışmalarını söylemek 

işbirlikli öğrenmeyi gerçekleştirmeye yetmez. Açıkgöz'e (2003:173-174) göre bu tür bir 

uygulama aşağıdaki sakıncaları nedeniyle verimli olmamaktadır: 

a- Bazı üyelerin grup çalışmasına hemen hemen hiç bir katkı getirmeden 

başkalarının başarısına ortak olması (hazıra konma). 

b- Üyelerden  bazılarının başkalarının işlerini  kendisine yaptırdığını hissetmesi 

ve bundan rahatsız olması (sömürülme). 
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c- Başarı düzeyi yüksek grup üyelerinin ön plana çıkarak daha fazla iş 

yapmaları dolayısıyla grup çalışmasından daha fazla yararlanırken başarı düzeyi düşük 

olan grup üyelerinin bunu yapmamaları ve durumların daha kötüye gitmesi (zenginin 

daha da zenginleşmesi). 

d- Başarı düzeyi yüksek olan grup üyelerinin düşük olan grup üyelerinin 

açıklamalarına ve önerilerine değer vermemesi (sorumluluğun karışması). 

1.6.2. İşbirlikli Öğrenme İlkeleri 

İşbirlikli öğrenme yöntemi kullanılırken öğretme etkinliklerinin başarılı sonuç 

vermesi için bazı ilkelere uyulması gerekir. Bu ilkeler şunlardır (Açıkgöz, 1992 ve 

Johnson, Johnson ve Holubec,1990; Akt. Gömleksiz, 1997:12).) 

1-Grup ödülü 

2- Olumlu bağımlılık 

3-Yüz yüze etkileşim 

4- Bireysel değerlendirilebilirlik 

5- Sosyal beceriler 

6- Grup süreçlerinin değerlendirilmesi 

7- Başarı için eşit fırsat  

1-Grup Ödülü: İşbirlikli öğrenme üzerinde çalışanların görüş birliği içinde 

oldukları nokta, gerçek işbirliği ortamlarında grup üyelerinin başarılı olabilmek için 

önce grubun başarılı olması gerektiğine inanmalıdır. Slavin bu koşulun a- işbirlikli ödül 

yapısı ve b- işbirlikli iş yapısı ile elde edilebileceğini savunmaktadır, işbirlikli ödül 

yapısı grup üyelerinin grup amaçları doğrultusunda grup ürünü ortaya koymalarını ve 

grup halinde ödüllendirilmelerini gerektirir. İşbirlikli iş yapısı ise grup üyelerinin bir işi 

bitirmek amacıyla çabalarının birleştirilmesinin özendirildiği ya da gerekli bulunduğu 

durumlardır. İşbirlikli iş yapısının a- Görev dağılımı ve b- Grup çalışması olmak üzere 

iki şekli vardır. Birincisinde öğrenciler ayrı ayrı işlerden sorumlu olurlar; tek tek 

değerlendirilirler ve bireysel puanlar toplanarak grup puanı elde edilir, ikincisinde ise 
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grup üyelerinin ayrı ayrı işleri yoktur. Hepsi birden bir tek iş üzerinde çalışırlar. Her iki 

durumda da ödül, grup ürününe verilir (Açıkgöz, 1992:10). 

2- Olumlu Bağımlılık: Öğrenciler bir görevi tamamlamak için kendi 

çabalarıyla diğerlerinin çabalarını birleştirip eşgüdüm içinde çalışmalıdırlar. Olumlu 

bağımlılık öğrencinin, grup üyelerinin başarısının kendisine, kendi başarısının grup 

üyelerine yarayacağını, kendisi başarılı olamazsa grubunun başarılı olamayacağını 

algılamasıdır. Diğer bir deyişle, işbirlikli öğrenmenin özünü “ya birlikte yüzeriz, ya da 

birlikte batarız” anlayışı oluşturmalıdır. Eğer öğrenciler bu anlayışa sahip olamazlarsa, 

ders işbirlikli öğrenme olarak sürdürülemez. Johnson ve Johnson dört tür olumlu 

bağımlılığın olduğu  söylemektedir. Bunlar, olumlu amaç bağımlılığı, olumlu kaynak 

bağımlılığı, olumlu ödül bağımlılığı ile olumlu rol bağımlılığıdır (Gömleksiz, 1997:12).  

3- Yüzyüze Etkileşim: Olumlu bağımlılık ancak yüzyüze iletişimle 

sağlanabilir. Johnson ve Johnson'a (l992) göre öğretmenler, olumlu bağımlılığı 

sağladıktan sonra öğrencilerin birbirlerinin başarılanın ileriye götürmek ve verilen 

görevleri yerine getirmek için yardımlaşmalarını sağlamalıdırlar. Yüz yüze etkileşim 

için öğrencilerin birbirlerine destek vermeleri, yardım etmeleri ve motivasyonu 

sağlamalıdır. Yüz yüze etkileşimde öğrencilerden ne öğrendiklerini tartışmaları, verilen 

problemleri nasıl çözebileceklerini veya öngörülen konuyu nasıl tamamlayacaklarını 

birbirlerine açıklamaları beklenmelidir (Karaoğlu, 1999:17). 

4-Bireysel değerlendirilebilirlik: Grupların başarılı olması grup üyelerinin 

bireysel öğrenmesine bağlı olmalıdır. Grupların başarısı, birlikte hazırlanan bir 

bölümdeki  sorumlu olduğu bölümle ilgili katkılarına dayandırılmalıdır ya da grup 

üyelerinin ünite sınavından aldığı bireysel puanlara bağlı olmalıdır (Slavin, 1995:19).   

Bireysel değerlendirilebilirlik çeşitli biçimlerde sağlanabilir. Johnson ve 

Johnson'a göre bunlardan ilki, grup üyeleri olma sorumluluğunu hissedeceği biçimde 

olumlu bağımlılık yapılandırmaktır, ikincisi, öğretmenin her bir öğrencinin başarı 

düzeyini değerlendirmesidir, yani, her öğrencinin malzemesini öğrenme ve yapılması 

gerekenleri yapma sorumluluğu taşımasıdır (Açıkgöz, 1992:11). 

5- Sosyal Beceriler: Johnson ve Johnson'a (1992) göre işbirlikli öğrenme 

çabalarının niteliğinin yüksek olması için öğrencilere küçük grup becerileri ve kişiler 
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arası ilişkilerin nasıl olması gerektiği öğretilmelidir. Bu becerilere sahip olmayan 

bireyleri bir gruba yerleştirmek ve işbirliği içinde çalışmalarını istemek onların istenilen 

anlamda verimli çalışmalarını sağlamaz. Bu nedenle öğrencilere sosyal beceriler 

öğretilmeli ve bu becerileri kullanmaları konusunda güdülenmelidirler. Öğrencilere 

akademik becerilerin yanında liderlik, karar verme, güven oluşturma, konuşma ve 

çatışmalarla başa çıkma becerileri de açık amaçlı olarak kazandırılmalıdır (Karaoğlu, 

1999:18). 

6- Grup Süreçlerinin Değerlendirilmesi: Johnson ve Johnson'a (l992) göre 

öğretmenler, her işbirlikli öğrenme grubunda bulunan üyelerin amaçlarına ne kadar iyi 

ulaştıklarını ve ne düzeyde etkili ilişkilerde bulunduklarını tartışmalarını 

sağlamalıdırlar. Gruplar etkinliğin sonunda grup üyelerinin hangi davranışlarının 

yararlı, hangilerinin yararsız olduğunu açıklamaya ve hangi davranışların sürdürülmesi 

ya da değişmesi gerektiğine karar vermelidirler. Grup süreçlerinin değerlendirilmesi, 

öğrenme gruplarının grup dinamiğine yoğunlaşmasını sağlar, sosyal becerileri 

öğrenmelerini kolaylaştırır, üyelerin gruba katılımları hakkında dönüt verir ve 

öğrencilerin işbirlikli öğrenme becerilerini sürekli uygulamalarını sağlar (Karaoğlu, 

1999:19). 

İşbirlikli öğrenme süreci, grup içinde yapılacak çalışmaların planlanıp 

yürütülmesi ve değerlendirilmesi aşamalarında, öğrencilerin grubun daha nasıl başarılı 

olabileceğine ilişkin etkili iletişim kurmalarıyla mümkün olabilmektedir. Grup 

işleyişinin değerlendirilmesi yapılırken öğrencilere bunun önemi açıklanmalı, yeterli 

süre verilmeli, ilişkilerde kişilerden çok davranışlar üzerinde odaklaşmanın gereği 

vurgulanmalı, değerlendirmenin nasıl yapılacağı açıkça belirtilmeli ve tartışmalara tüm 

grup üyelerinin katılımı sağlanmalıdır (Şimşek, 1994:454). 

7- Başarı için Eşit Fırsat: Bütün öğrencilere gruplarına yardım etmeleri için 

eşit fırsatların verilmesi ve özel puanlama sistemlerinin bulunmasıdır. Başarı için eşit 

fırsat, yüksek, orta ya da düşük başarıya sahip öğrencilerin eşit olarak 

yapılabileceklerinin en iyisini yapmak için mücadele etmelerini ve bütün grup 

üyelerinin yardımlarının değerlendirilmesini sağlar (Slavin, 1990; Akt. Gömleksiz, 

1997:15). 
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Yukarıda verilen ilkeler dışında,  çeşitli işbirlikli öğrenme tekniklerine göre 

farklılaşan ilkeler de vardır. Yukarıda verilen ilkeler iyi bir işbirlikli öğrenme etkinliği 

için gereken genel ilkelerdir. Her grup ve düzey için uygulanabilecek çeşitli işbirlikli 

öğrenme teknikleri vardır. Aşağıda genel kabul gören ve bir çok uygulamayla denenen 

işbirlikli öğrenme teknikleri hakkında bilgi verilecektir. 

1.6.3. İşbirlikli Öğrenme Teknikleri 

İşbirlikli öğrenme yönteminin birçok tekniği içerdiği bilinmektedir. Yapılan 

deneme çalışmaları ve araştırmalar sonucunda, öğretmen el kitaplarında ve derlenen 

materyallerde çeşitli isimlerle farklılıkları açıklanan yeni tekniklerin de geliştirildiği 

görülmektedir. Özellikleri belirginleştirilen tekniklerin benzer uygulamalarla 

geçerlilikleri sınanmaktadır. İşbirlikli öğrenme tekniklerinde; grup ödülü, bireysel 

sorumluluk, başarı için eşit fırsat gibi ortak kavramların temele alınmasının (Slavin, 

1990) yanında, grubun yapılandırılması, sınıfın düzenlenmesi, gruplar arası yarışma, 

uygulanan alan, ulaşılmak istenen hedefler, öğretmen nitelikleri ve tercihi, 

değerlendirme gibi özellikler yönünden bazı farklılıklar görülmektedir. Günümüze dek 

geliştirilen ve ilgili kaynaklarda sıkça kullanıldığı belirtilen işbirlikli öğrenme teknikleri 

şunlardır (Açıkgöz, 2003:173-218; Slavin, 1995:5-11): 

1- Birlikte öğrenme 

2- Öğrenci Takımları 

a- Öğrenci Takımları–Başarı Bölümleri 

b- Takım- Oyun- Turnuva 

c- Takım Destekli Bireyselleştirme 

d- Birleştirilmiş İşbirlikli Okuma ve Kompozisyon 

3- Grup Araştırması 

4- Birleştirme 

5- Birleştirme II 

6- Birlikte Soralım Birlikte Öğrenelim 
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1.6.3.1. Birlikte Öğrenme 

Johnson ve Johnson (1991) tarafından geliştirmiştir. İlk şekliyle birlikte 

öğrenme tekniğinin en önemli özellikleri; grup amacının olması, düşünce ve 

malzemelerin paylaşılması, iş bölümü ve grup ödülüdür. Johnsonlar bu teknik üzerinde 

yoğun araştırmalar yapmışlar ve araştırma sonuçlarına göre tekniği değiştirip 

geliştirmişlerdir (Açıkgöz, 1992:16). 

Açıkgöz’ün (1992) ilgili kaynaklara (Johnson, Johnson ve Holubec, 1990a; 

Johnson ve Johnson, 1991) dayanarak verdiği “Birlikte Öğrenme” tekniğinin 

uygulanması sırasında yer alması gereken işlemleri şu şekilde açıklamaktadır (Açıkgöz, 

1992:16): 

1- Öğretimsel hedeflerin belirlenmesi: Bu hedefler, a- akademik ve b- işbirliği 

becerileri olmak üzere iki grupta toplanabilir. 

2- Grup büyüklüğüne karar verme: Grup büyüklüğü 2-6 arasında değişebilir. 

Grubun büyüklüğünü zaman, malzeme sayısı gibi etkenler belirlemektedir. 

3- Öğrencilerin gruplara ayrılması: Yetenek, sosyo-ekonomik öz geçmiş, 

çalışkanlık, cinsiyet ve benzeri özellikler açısından heterojen gruplar oluşturulmalıdır. 

Grupları öğretmenlerin oluşturmaları tavsiye edilebilir. Ayrıca, grupları birlikte çalışma 

süreleri de önemlidir. Öğrencilerin hep aynı grupta çalışmaları yerine değişik gruplarla 

çalışmaları sağlanmalıdır. 

4- Sınıfın düzenlenmesi: Gruptaki öğrenciler, kolay iletişim kurabilmeleri için 

birbirlerini görebilecekleri ve duyabilecekleri yakınlıkta oturmalıdırlar. 

5- Öğretim malzemelerinin bağımlılık yaratacak biçimde planlanması: Bu 

işlem, grup üyelerinin tümünün katılımını sağlamak için gereklidir. Bunu sağlamak her 

gruba, öğrenme malzemesinden bir kopya vererek öğrencileri ilgili malzemeyi 

paylaşmak zorunda bırakmaktadır. Başka bir yol ise öğrencilerin her birine, öğrenilecek 

bilginin yalnızca bir kısmını vermek böylece öğrencilerin birbirine öğretmelerini 

sağlamaktır. 
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6- Bağımlılık sağlamak için grup üyelerine roller verme: Bu amaçla 

verilebilecek roller şunlardır: Grubun ulaştığı sonuç ya da yanıtları kısaca açıklayan 

özetleyici; her öğrencinin öğrenilenleri tam olarak anlayıp anlayamadığını sınayan 

denetleyici; üyelerin açıklama ya da özetlerindeki yanlışları düzelten netlik denetçisi; 

yeni öğrenilenler ile önceki öğrenilenler arasında bağ kuran bağ kurucu, grubun 

gereksinim duyduğu malzemeleri getiren, öğretmen ve diğer gruplarla iletişim kuran 

araştırmacı -koşturmacı; grubun kararlarını ve grup raporunu kaleme alan kaydedici; 

grubun ne derece iyi çalıştığını değerlendiren gözlemci. 

7- Akademik işin açıklanması: Öğrencilere ne yapmaları gerektiği bildirilmeli 

ve o işi nasıl yapacakları açıklanmalıdır. Anlaşılıp anlaşılmadığı kontrol edilmelidir. 

8- Olumlu amaç bağımlılığının yaratılması: Öğrencilerden grup ürünü isteyerek 

ya da grup ödülü vererek sağlanabilir. 

9- Bireysel değerlendirme: Bütün grup üyelerinin katkısını sağlamak için 

gereklidir. Sınavların bireysel olarak verilmesidir. Bu, rastgele seçilen öğrencilere grup 

çalışmasıyla ilgili sorular sorulması ya da grup notunun rastgele seçilen bir öğrencinin 

çalışmasına dayalı olarak verilebilir. 

10- Gruplar arasında işbirliğinin sağlanması: İşi biten grup diğer gruplara 

yardımcı olabilir. Böylelikle grup içinde işbirliğinin yararları bütün sınıfa yayılabilir. 

11- Başarı için gerekli ölçütleri açıklama: Öğrencilerin başarıları birbirleriyle 

karşılaştırılarak değil, önceden belirlenmiş ölçütlere göre değerlendirilmelidir. 

12- İstendik davranışların belirlenmesi: İşbirliği  işe-vuruk olarak 

tanımlanmalıdır. Bunun için öğrencilerin şu davranışları göstermeleri vurgulanabilir: 

a- Her üyenin yanıtın nasıl elde edileceğini açıklaması 

b- Her üyenin yeni öğrenilenlerle önceki öğrenilenler arasında bağ kurması. 

c- Gruptaki her öğrencinin öğrenme malzemesini anlayıp anlamadığını ve 

yanıtlara katılıp katılmadığının kontrol edilmesi. 

d- Her öğrencinin katılımının özendirilmesi 
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e- Öbür grup üyelerinin söylediklerini dikkatlice dinleme  

f- İnsanları değil düşünceleri eleştirme 

13- Öğrenci davranışlarının yönlendirilmesi: Grupların çalışması sırasında 

öğretmen öğrencilerin hangi noktalarda hangi sorunlarla karşılaştıklarını saptamak için 

grupları gözler. Bu gözlem öğrencilerin gösterdiği istendik ve istenmedik davranışları 

saptamak amacıyla da yapılır. 

14- Grup çalışmasına yardımcı olma: Gruplar çalışırken öğretmen sorulan 

yanıtlayarak açıklamalar yaparak tartışarak öğrencilere verilen işi bitirmelerinde 

yardımcı olur. 

15- İşbirlikli öğrenme becerilerini öğretebilmek için araya girme: Grup 

çalışması sırasında öğretmenin birlikte çalışmakta güçlük çeken öğrencilerin işbirliği 

yapmaları sağlayacak öneriler getirmesi ve bu becerileri gösteren öğrencileri 

pekiştirmesi yararlı olur. Ancak gerekli olmadıkça araya girilmemelidir. Bütün beceriler 

gibi işbirliği becerileri de öğrenilen becerilerdir. 

16- Dersi sona erdirme: Dersin sonunda öğrenciler, o derste öğrendiklerini 

özetleyebilmelidirler. 

17- Öğrenci öğrenmesini nitel ve nicel olarak değerlendirme: İşbirlikli 

öğrenme durumu sonunda ortaya çıkan ürün ya bir grup raporuna ya grupça hazırlanmış 

bir dizi yanıtlara ya da öğrencilerin her birinin sınav puanlarına dayalı olarak ölçülüp 

değerlendirilmelidir. 

18- Grubun ne kadar iyi çalıştığı değerlendirilmelidir: Zaman sorunu olsa da 

işbirlikli öğrenme uygulamasından sonra grupta nelerin iyi yapılıp yapılmadığının 

değerlendirilmesi gerekir. 

1.6.3.2. Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Tekniği  

Turnuva tekniğinde olduğu gibi öğrenciler karma 4-5 kişilik gruplara ayrılır. 

Öğretmen konuyu işledikten sonra öğrenciler grup içinde konuya çalışırlar. Öğrenciler 

kendi gruplarında öğrenmeleri gereken konuyu çalıştıktan sonra bireysel olarak sınava 

girerler Öğrencilerin bireysel puanları önceden aldıkları puanlarla karşılaştırılarak 
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önceki puanı aşanlar ödüllendirilir. Öğretmen, öğrencileri bu testten aldıkları puana 

göre başarı sırasına dizer. En başarılı 6 öğrenci birici gruba, daha sonraki 6 öğrenci 

ikinci başarı grubunu oluşturur. Öğrenciler bu başarı grubundaki sıralarına göre 

gruplarına puan kazandırırlar. Her grubun birincisi 8, ikincisi 6 ve üçüncüsü 4 puan 

kazandırır ve bu şekilde devam eder. 

Böylece öğrenciler kendisini sınıftaki tüm öğrencilerle karşılaştıracağı yerde, 

kendisi ile aynı başarı grubuna giren öğrencilerle karşılaştırıp, yeteneği oranında 

grubuna katkıda bulunmuş olur. En başarılı grup örneği turnuva tekniğinde olduğu gibi 

grup puanına katkı için fırsat eşitliğini sağlar (Slavin, l978). Bireysel puanlar toplanarak 

grup puanı elde edilir. Daha önce belirlenen puanlara ulaşıldığında ise gruplar ödülü 

kazanır (Sümbül,1995:11). 

1.6.3.3. Takım-Oyun –Turnuva 

Takım-Oyun –Turnuva, De Vries ve Keith Edwards tarafından ilk olarak 

ortaya konmasına rağmen Hopkins işbirlikli öğrenme tekniği olarak düzenledi. Öğrenci 

Takımları Başarı Bölümleri Tekniğinin özelliklerine ve takım çalışmasına benzer. 

Takım- oyun- turnuva öğrencilerin karma gruplar oluşturarak birbirleri ile yarıştıkları 

bir tekniktir. Grupların oluşumunda öğrencilerin yetenek, cinsiyet ve yarışçı özellikleri 

dikkate alınarak 4-5 kişilik gruplara ayrılırlar. Bu takımların ilk görevi turnuvada 

üyelerin en iyi bir şekilde görev yapması için kendi üyelerini hazırlamaktır. Öğretmen 

öğrenilmesi istenen konularla ilgili bir sunu yaptıktan sonra gruplar konuya çalışır ve  

üyelerinin hazır olduklarından emin olmak için birbirlerine soru sorarlar. Grup 

çalışmalarından sonra haftada bir kez yapılan turnuvalarda öğrendiklerini göstermek 

için yarışırlar. Turnuva için öğrencilerden üçer kişilik turnuva masaları oluşturulur. 

Masalardaki öğrenciler, öğretmenler tarafından ve çalışma kağıtları üzerinde sınıfta 

sunulan konuları kapsayan basit akademik konularda yarışırlar. Turnuva masalarındaki 

öğrenciler, gruplarının temsilcisi olarak yarışırlar. Her bir öğrencinin kendi turnuva 

masasında kazandığı puanlar, toplam grup puanına ilave edilir. Turnuvayı takiben 

öğretmen başarılı grupları ve en iyi puanı alanları açıklayan bir kağıt hazırlar. 

Gruplardaki elemanlar aynı kalmasına rağmen turnuva masalarındaki öğrenciler 

kazandıkları puana göre bir üst tura yükselirler (Slavin,1995:84-96).  
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1.6.3.4. Birleştirme 

Eliot Aranson (1978) tarafından temelleri atılan birleştirme tekniğinde 

öğrenciler çalışmak için 3-7 kişi arasında gruplara ayrılır. Ünite öğrenci sayısına 

bölünerek her öğrenci kendi bölümüne çalışır. Sonra farklı gruplarda aynı konuyu seçen 

üyeler, kendi gruplarından ayrılarak, aynı konuyu çalışan diğer gruplardaki öğrencilerle 

yeni gruplar oluştururlar. “Uzmanlık” grubu adı verilen bu gruplar, aynı konu üzerinde 

tartışarak konuya açıklık getirirler ve öğrendiklerini arkadaşlarına öğretmek için asıl 

gruplarına dönerler. Yeniden bir araya gelen grup üyeleri, kendi konularıyla ilgili olarak 

arkadaşlarını, bilgilendirmekle yükümlüdürler. Öğretme işlemi bitiminde bireysel olarak 

bütün konularla ilgili sınav yapılır (Açıkgöz, 1992:59). 

1.6.3.5. Birleştirme II 

Eliot Aranson (1978) ve arkadaşlarınca ilk defa ortaya atılan birleştirme tekniği 

üzerinde bazı değişiklikler yapılarak Birleştirme II geliştirilmiştir. Bu teknikte Takım-

Oyun Turnuva ve Öğrenci Grupları Başarı Grupları Tekniğinde olduğu gibi 

öğrenciler heterojen olarak 4-5 kişilik gruplarda çalışırlar. Her öğrenciye konunun bir 

bölümünün verilmesi yerine, öğrencilerin grup olarak konunun bütünü üzerinde 

çalışmaları sağlanır. Ayrıca her öğrenciye uzmanlaşacağı bir alt bölüm (konu) verilir. 

Aynı alt konuları alan öğrenciler, konularını tartışmak üzere uzman gruplarında bir 

araya gelirler. Tartışmanın bitiminde öğrendiklerini arkadaşlarına öğretmek için asıl 

gruplarına dönerler. Öğrenciler konuyu grup arkadaşlarına öğretirler. Bireysel sınavlara 

girerler. Öğrencilerin bireysel gelişim puanları belli ölçütler doğrultusunda 

değerlendirilerek grup puanı elde edilir. Yüksek puan alan gruplara sertifika verilir 

(Slavin, 1995:122). 

1.6.3.6. Birlikte Soralım Birlikte Öğrenelim 

Açıkgöz (1990) tarafından geliştirilen Birlikte soralım birlikte öğrenelim 

tekniğinin uygulanmasında, hazıra konma etkisini ortadan kaldırmak için olumlu 

bağımlılık, bireysel değerlendirilebilirlik, grup ürünü ve ödülü, yüz yüze etkileşim, grup 

sürecinin değerlendirilmesi ilkelerine özel önem verilmektedir.  
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Bu teknik için kullanılabilecek materyaller: okuma parçaları, soru yanıt 

kartları, temalar yaprağı, grup sunumunu değerlendirme formu ve sınavdır (Açıkgöz, 

1992:65). Birlikte soralım birlikte öğrenelim tekniğinin uygulanması sırasında 

izlenmesi gereken işlemler şunlardır (Açıkgöz, 1992:64-74): 

1- Grupların oluşturulması  

2- Okuma  

3- Öğrenci sorularının hazırlanması  

4- Grup sorusunun hazırlanması  

5- Grup sorularının gönderilmesi  

6- Grup sorularının yanıtlanması 

7- Yanıtların sınıfa sunulması  

8- Grup sunumunun değerlendirilmesi 

9- Grup sürecinin değerlendirilmesi  

10- Bütün sınıf tartışması 

11- Sınama. 

Bu tekniğin uygulanması sırasında öğretmen yukarıda belirtilen etkinlikleri 

yönlendirir, grupların ve öğrencilerin çalışmalarını izleyerek gerektiğinde öğrencilere 

yardımcı olur. Birlikte soralım birlikte öğrenelim tekniği her düzeyde ve her konu 

alanında uygulanabilecek bir işbirlikli öğrenme tekniğidir (Açıkgöz, 1992:74). 

1.6.3.7. Grup Araştırması 

En yaygın olarak kullanılan, araştırılan ve başarılı bir işbirlikli öğrenme tekniği 

olan grup araştırması Dewey (1970) tarafından ilk olarak oluşturulmasına rağmen 

Sharan ve Lazorowitz  tarafından düzenlenip geliştirildi.  

Grup araştırması, sınıftaki öğrenme sırasında duyuşsal biçime, sosyal ilişkilere 

ve kişiler arası diyaloğa önem verir. İşbirlikli öğrenme etkileşim ve iletişim en iyi küçük 
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gruplarda ve akranlar arasında araştırarak öğrenme ile elde edilebilir. Grup 

araştırmasının başarılı olması için önce sosyal beceri ve iletişim eğitimi gerekir. 

Öğretmen grup araştırmasında organizatör ve rehber gibi davranır. Öğretmen 

gruplar arasında dolaşarak öğrencilerin çalışmalarını inceler, zorlandıkları noktalarda 

onları teşvik eder grup etkileşimini artırır ve görev dağılımını düzenler. 

Grup araştırması altı bölümdür. Öğretmenler öğrencilerin yeteneklerine, 

yaşlarına, hazır bulunuşluklarına göre ve zamana göre bu yönergelerde değişiklik 

yapabilir. Fakat bu süreç normal sınıf şartları için genel aşamalardır. Bu aşamalar 

aşağıda sunulmuştur. 

1- Öğretmen sınıfa girdiğinde bir problem söyler. Öğrencilere bu problem 

hakkında sorular sorar. Öğrenciler kendi aralarında vızıltı grupları oluşturarak 

araştırmanın ne olduğu hakkında fikirlerini söylerler. Bir kaydedici bütün fikirleri yazar 

ve bütün sınıfa sunulur. Sınıftaki tüm öneriler tartışılarak tek liste haline getirilir. Bu 

listedeki konular kategorilere ayrılarak bütün öğrencilere dağıtılır. Aynı konuya ilgi 

duyan öğrenciler bir araya gelir ve beraber çalışırlar.  

2- Bu bölümde her öğrenci kendi araştırma grubuna döner. Bu  aşamada grup 

üyeleri tek yada birlikte araştıracakları konuyu belirlerler. Her grup kendi araştırma 

problemini nasıl çözeceklerini hangi kaynaklardan yararlanacaklarını ve araştırma 

biçimini belirlerler. Araştırma için şöyle bir plan yapılabilir:  

- Araştırma konusu  

- Araştırma amacı 

- Grup üyeleri 

- Kaynaklar 

- Görev dağılımı 

3- Bu aşamada önce gruplar planlarını uygulayarak araştırma yaparlar. Doğal 

olarak en uzun süren aşamadır. Öğretmen, grup araştırması tamamlanıncaya kadar 

öğrencilere her türlü desteği verir. Öğrenciler tek ya da birlikte toplanan verileri analiz 
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edip değerlendirir. Yani ulaşılan sonuçlarla grup araştırmasına yeni bilgiler eklerler. Her 

öğrenci kendi bölümüyle ilgilenerek grup araştırmasına katkıda bulunur.  

Bütün üyeler kendi bölümlerini hazırladıktan sonra bilgilerini birleştirirler. 

Üyeler birbirine yardım eder. Gruplar sonuçları kaydetmek için bir kaydedici seçerler. 

Her üye kendi bölümüyle ilgili bulguların özetini sunar. 

4- Gruplar bu bölümde toplanan verileri ve ulaşılan sonuçları grup raporu 

haline getirirler. Gruplar ana düşüncenin belirlenmesi ve sonuçların bir bütün 

oluşturacak şekilde yapılandırılması gibi işleri yaparlar. Raporların incelenmesi için 

yürütme kurulu oluşturulur. Yürütme kurulu, raporları inceler eksiklerini tespit eder. 

Öğretmen burada yürütme kuruluna rehberlik eder. Yürütme kurulu raporu incelerken 

şu koşulları denetler:  

Araştırmanın amacı ve sonuçları  

a. Araştırmanın kaynaklarına nasıl ulaşıldı ve kimlere danışıldı 

b. Sorulara verilen cevaplar  

c. Sunumun etkili olması  

d. Sunum sırasında herkese eşit rol ve önem verilmesi 

e. Gereken malzeme ve ihtiyaçlar 

5- Grupların araştırmalarını sınıfa sundukları aşamadır. Sunum sırasında 

aşağıdaki kurallara uyulması yarar sağlar: 

a. Konuşmanın açık, net ve kısa olması 

b. Kavramların tanıtımı için tahtanın kullanılması 

c. Sunumda işitsel, görsel unsurların kullanılması  

d. Sınıfın uygunluğuna göre konuyla ilgili tartışma yapılması   

e. Çalışmanın bazı bölümlerinde dramatizasyon yapılması 

f. Dinleyenlerin ilgisini çekmek için sorular düzenlenmesi 
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g. Sunumda fotoğraf resim çizim vb. gösterilmesi 

6- Gurup araştırmasının değerlendirme boyutunda öğretmen öğrencilerin 

konularını nasıl araştırdıklarını araştırma esnasında nasıl çalıştıkları problemlerin 

çözümünde yeni bilgileri nasıl kullandıkları verileri analiz ederken ulaşılan sonuçları 

nasıl değerlendirdikleri yorumladıkları gibi yüksek düşünme becerisini ölçen ölçekler 

kullanılmalıdır.  

Eğer sınav yapılacaksa farklı öğrenme düzeylerini ve stillerini dikkate alan 

testler düzenlemek gerekir. Öğrencilerin duyuşsal özelliklerini motivasyonlarını ve 

becerilerini göz önüne alan bir değerlendirme yapılmalıdır. Öğrencilerin çalıştıkları 

konuyla ve kullandıkları teknikle ilgili duygu ve düşüncelerini değerlendirmek gerekir. 

Hatta öğretmen ve öğrenciler öğrenme ile ilgili birlikte değerlendirme yapabilirler. 

1.6.4. İşbirlikli Öğrenme İçin Yapılan Etkinlikler 

Tüm teknikler dikkate alındığında işbirlikli öğrenmede aşağıdaki işlem 

basamaklarına yer verilmesi gerektiği söylenebilir (Sümbül,1995:11); 

1- Grupların Oluşturulması: Gruplar oluşturulurken nicelik ve nitelik 

açısından tüm grupların denk olmasına çalışılır. Grupların ideal büyüklüğü 3-4 kişidir. 

Ancak sınıf olanaklarının sınırlı olduğu durumlarda bu rakam 6'ya çıkabilir. Özellikle 

küçük sınıflarda gruplardaki üye sayısı fazla tutulur. Böylece az sayıda grup 

oluşturularak yerleşim alanı açısından tasarruf sağlanır. Grup sayısının artmasıyla doğru 

orantılı olarak daha geniş hacimli sınıflara ihtiyaç vardır. 

Ayrıca grupların yetenek, başarı, cinsiyet ve sosyo-ekonomik düzey açısından 

heterojen olmasına dikkat edilmelidir. Öğrenciler gruplara; cinsiyet, başarı, yetenek ve 

sosyal iletişim etmenleri açısından dengeli bir şekilde dağıtılmalıdır.  

2- İşbirlikli Öğrenmeye Alıştırma: Bu aşamada grup üyeleri birlikte 

çalışmaya özendirilir. Özellikle geleneksel eğitim anlayışının yapıldığı ortam içerisinde 

grup halinde çalışmaya geçişte birçok sorunlar çıkabilir. Öğrenciler arasındaki 

işbirliğinin çekişmeye dönüşmesi, sınıf otoritesinin bozulması belirli plan ve program 

dahilinde yürütülen konularda istenilen ilerlemelerin sağlanamaması gibi olumsuz 

durumlar ortaya çıkabilir. Bu gibi durumları en aza indirmek için öğrencileri bazı 
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zamanlarda gruplar halinde çalışmalarını sağlayarak planlı bir işbirliği öğretimi ortaya 

konulabilir. Bu ön çalışmalar işbirlikli öğrenmenin amacına ulaşmasına katkıda bulunur. 

Bunlar; her öğrencinin grup içerisinde bir şeyler yapabileceğini göstermek, grup üyeleri 

arasında güven duygusunu geliştirmek, öğrencilerin grup etkileşim ve iletişimlerini 

geliştirmek, grup ve birlikte hareket etme kimliğini kazandırmak, öğrencilerin 

kendilerini rahat hissedebilecekleri bir hava oluşturmak gibi olumlu etkiler sağlar.  

3- Ders Materyallerinin Dağıtılması: Bu işlem özellikle öğrenme 

uygulamalarına yeni başlayan ve grupla çalışma becerilerini kazanmamış öğrencilerin 

grup etkileşimine katılımını sağlamak için gereklidir. Bunu sağlamanın bir yolu, her 

gruba öğrenme malzemesinden bir kopya vererek öğrencileri o malzemeyi paylaşmak 

zorunda bırakmaktadır. Bir başka yol ise, öğrencilerin her birine öğrenilecek bilginin 

yalnızca bir kısmını vermek böylece öğrencilerin birbirine öğretmelerini sağlamaktır 

(Açıkgöz, 1992). Bunlara ek olarak, gruplar arasında yarışma düzenleyerek grubun 

kazanabilmesi için öğrenciler bağımlı hale getirilebilir.  

Öğrencilerin üzerinde çalıştığı malzemelerin çoğu: Okuma parçaları, işlem 

basamakları, kavramları, ilkeleri, sınıflamaları, neden-sonuç ilişkilerini gösteren yazı, 

açıklama, yorum, grafik, resim, soru-cevap vb etkinlikleri işlemektedir.  

4- Grup Konularının Seçimi: Gruptaki üyelerin birlikte çalışma ve karşılıklı 

iletişim becerilerini geliştirdikten sonra, öğrenciler aralarında çalışacakları konuyu 

seçerler. Bu seçim, daha önce sınıfça tartışılarak, sınıfın ilgisine göre belirlenmiş konu 

listesine bakılarak yapılır. Her grup ilgi duyduğu konuyu tartışarak seçerken öğretmen 

de gruplar arasında dolaşarak öğrencilere yardımcı olur. Eğer iki grup aynı konuyu 

seçmek isterse grupların ya konuyu ikiye bölerek ya da başka bir konuyu seçerek 

anlaşmaları sağlanır (Açıkgöz, 1992). Eğer hiç bir grubun seçmediği, ancak çalışılması 

gereken bir konu varsa gruplar o konuyu seçmek üzere teşvik edilir. 

Konunun seçiminde bir diğer yol ise tüm gruplara aynı bütün bir konuyu 

vererek, grupların kendi içerisinde bu bütün konunun alt konularını paylaşmalarını 

sağlamaktır. Bu şekildeki paylaşımda grupların konu paylaşımı açısından denkliği 

sağlanmış olur. Grup içi paylaşımda öğretmen tek tek tüm gruplarla ilgilenmeli onlara 

yardımcı olmalıdır. Gruplardaki tüm üyelerin denk bir şekilde görev üstlenmelerine 
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dikkat edilmelidir. Konular paylaşıldıktan sonra, öğretmen her alt konunun bir araya 

gelerek bir bütün oluşturacağını ve bunun ne kadar önemli olduğunu belirtmelidir. 

5- Konuların Sunulması: konular gruplarca sunulmaya başlamadan önce, 

grup üyelerinin birlikte sunuya hazırlanması gerekir. Bunun için gerekli süreler tüm 

gruplara eşit olarak verilmelidir. Ayrıca öğretmenin sunumda kullanılacak yöntem ve 

teknikle ilgili olarak grup ve öğrencilere yardımcı olması gerekir. 

Sunum sırasında sınıf içi etkinliklerin kontrolü öğrencilerin elindedir. 

Öğrenciler sunum sırasında sınıfı istedikleri gibi düzenleyebilirler. Yalnız bu sırada 

sununun süresi ve karşılıklı soruların yöneltilmesi gibi işlemlerde öğretmenin kontrolü 

gereklidir. Tüm grupların eşit zaman dilimlerinde sunularını yapmalarına imkan 

tanınmalıdır. 

6- Değerlendirme: Bu aşamada, yapılan sunumların, çalışmaların ve bireysel 

katkıların öğrenciler ve öğretmen tarafından değerlendirilir. Değerlendirme işleminde 

öğrencilerin ve grupların katkısını gösteren değerlendirme formlarının kullanılması 

güvenilir sonuçlar verir. Değerlendirme formlarındaki sonuçlara göre hangi grupların 

daha başarılı olduğu, grup içerisinde öğrencilerin gösterdiği etkinlik derecesi ve 

bunların elde ettiği erişi düzeyleri saptanır. Grup ve öğrenci düzeylerine göre bir sonraki 

işbirlikli öğretim durumu düzenlenir.  

Sonuç olarak işbirlikli öğrenme,  uygulanması kolay, düşük maliyetli, 

öğrenciyi birçok açıdan geliştiren, onlara bir çok beceriyi kazandıran bir yöntemdir. 

Öğrenciyi merkeze alan bir öğrenme ortamı için işbirlikli öğrenmenin önemi ortadır. 

Okullarda işbirlikli öğrenme uygulamasını zorlaştıran nedenler arasında öğretmenin 

yöntemden habersiz olması, sınıfların çok kalabalık olması ve uygulamanın zor olduğu 

inancı gibi bir çok sebep vardır. İşbirlikli öğrenmenin kurallarına uygun olarak yapılma 

zorunluluğu istenen amaca ulaşılması için gereklidir.  

1.7. İlgili Yayın ve Araştırmalar 

Bu çalışma hem yapılandırmacılık hem de işbirlikli öğrenme ile ilişkili olduğu 

için her iki alana dair yapılmış olanlara bakılmıştır. Eğitim literatüründe fark edilen 

çalışmaların daha iyi anlaşılabilmesi için önce yapılandırmacı yaklaşım ile ilgili 
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yapılmış çalışmalardan, sonra da işbirlikli öğrenme yaklaşımı ile ilgili çalışmalardan 

örnekler sunulmuştur. 

1.7.1. Yapılandırmacılıkla İlgili Yapılan Çalışmalar 

Yanpar-Şahin (2001a) tarafından yapılan ‘’İlköğretim Sosyal Bilgiler dersinde 

Oluşturmacı yaklaşımın Otantik Değerlendirme Süreçlerini Kullanarak Öğrenciler 

Üzerinde Etkisinin Belirlenmesi’’ konulu araştırmada, deney grubu ile kontrol grubu 

öğrencileri arasında; ders süreci ve ünite hakkındaki açıklamalar yönünden ne gibi 

farklılıklar vardır? Deney grubu öğrencilerinin portfolyo konusundaki düşünceleri 

nasıldır? Sorularına cevap aranmıştır. Nitel değerlendirmenin yapıldığı araştırmada veri 

toplama araçları olarak gözlem kayıtları, dosya incelemeleri resimler ve 

kompozisyonlar kullanılmıştır. Araştırmaya deney grubundan 30 öğrenci, kontrol 

grubundan ise 34 öğrenci katılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre deney grubu ile kontrol grubu 

öğrencileri arasında; ders süreci ve ünite hakkındaki açıklamalar yönünden uygulama 

öncesi ve sonrasında fark bulunamamıştır. Portfolyo konusunda öğrencilerin olumlu 

düşündükleri ve derse karşı motive oldukları belirlenmiştir. 

Yanpar - Şahin (2001b) 5. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde oluşturmacı 

yaklaşımla işlenen derslerin öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal öğrenmeleri üzerindeki 

etkisini çeşitli yönlerden incelemiştir. Gözlem ve kontrol gruplu deneysel desen 

kullanılan bu çalışma 5.sınıflarda, 2000–2001 öğretim döneminde Zonguldak- 

Ereğli’deki iki sınıf devlet okulundan ve iki sınıf da özel okuldan olmak üzere toplam 4 

sınıfta yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak Sosyal Bilgiler Başarı Testi, Sosyal 

Bilgiler Tutum Ölçeği, Akademik Benlik  Kavramı Ölçeği ve Gözlem Kayıtları 

kullanılan araştırmada gözlem, dijital kamera ile yapılmıştır. 

Araştırmada, devlet okulu deney grubu öğrencileri ile kontrol grubu öğrenciler 

arasında hem başarı hem tutum yönünden deney grubu lehine anlamlı farklılık olduğu 

saptanmıştır. Başarı açısından özel okul deney grubu, tutum yönünden ise en çok devlet 

okulu deney grubunun yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Uygulama ile öğrencilerin 

aktif hale geldikleri için duyuşsal alanda farklılık ortaya çıkmıştır. Gözlem kayıtlarının 

incelenmesi ile deney grubundaki öğrencilerin, hazırlıklarını ön bilgilerinin yardımıyla 
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araştırarak, inceleyerek, yorumlayarak kendileri yapmakta ve sürekli oluşturma içinde 

oldukları görülmüştür. Kontrol grubundakiler ise geleneksel süreci izlemektedirler. 

Araştırmacının elde edilen bulgulardan yola çıkarak öğretmenin rolünün artık 

öğreticilik olmadığını, rehberlik olduğunu ve bu doğrultuda öğrencilerin ileri düzeyde 

duyuşsal, bilişsel ve devinişsel işlemler yapması için ortamlar oluşturması gerektiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Ders ve etkinlikleri zevkli hale getirmek için öğrencilere farklı 

materyal ve aktiviteler sunulmalıdır. 

Luan ve diğerlerinin (2003) Malezya Putra Üniversitesinde, öğretmen 

adaylarının bilgi teknolojisine karşı tutum ve başarılarına yapılandırmacılık 

yaklaşımının etkisini araştırmışlardır. Bilgi teknolojisi kursu, işbirliği içinde 

öğrencilerin kendi öğrenme amaçlarını gerçekleştirebilecekleri ve kendi problemlerini 

çözebilecekleri yapılandırmacı öğrenme çevresinde yapıldı. Kurs sonunda teknolojik 

becerisi olan öğretmen adaylarının bilgi teknolojisi kursundan daha çok yararlandıkları 

ve başarılarını arttıkları belirlenmiştir. Teknolojik becerisi olan ve olmayan öğretmen 

adaylarının bilgi teknolojisine karşı olumlu tutum içinde oldukları belirlenmiştir. 

Öğrencilerle yapılan görüşmelerde öğrencilerin daha bağımsız, daha yaratıcı oldukları 

görülmüş ve işbirlikli öğrenme yöntemini daha çok kullandıkları saptanmıştır. Bilgi 

teknolojisi kursuna karşı öğrencilerin olumlu tutum içinde olduklarından kendi öğrenme 

süreçlerinde daha aktif davrandıkları ileri sürülmüştür. 

Chuang ve Tsai (2004) Tayvan’da 700 lise öğrencisinin yapılandırmacı internet 

temelli öğrenme çevresine karşı tercihlerini öğrenmeye yönelik yaptıkları çalışmada 

değerlendirme için yansıtıcı düşünme, araştırarak öğrenme, eleştirerek öğrenme gibi üst 

düzey düşünme becerisinin geliştirilmesi esas alınmıştır. Öğrencilerle yapılan anket 

sonuçlarına göre öğrenciler, gerçek ve karmaşık hayat problemlerinin sunularak bilginin 

anlamlı olarak yapılandırıldığı yapılandırmacı internet temelli öğrenme çevresine karşı 

olumlu tutum içinde oldukları ve tercihlerinin bu öğrenme çevresi olduğunu 

söylemişlerdir. Cinsiyet açısından ise bir tercih farklılığı bulunamamıştır. Öğrencilerin 

özellikle yansıtıcı düşünme ve araştırarak öğrenme becerilerinde gelişme olduğu ileri 

olduğu görülmüştür. 
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Kıyıcı’nın (2004) ‘’Fen Bilgisi Öğretiminde Oluşturmacı Yaklaşım 

Uygulamasının Akademik Başarıya Etkisinin Belirlenmesi’’ ile ilgili yaptığı 

araştırmaya Sakarya Üniversitesi Vakfı Kolejinin 6. sınıfından deney  ve kontrol 

grubuna 43 öğrenci katılmıştır. Ön ve son test desenli araştırmada, veri toplama aracı 

olarak Fen Bilgisi Başarı Testi kullanılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre deney grubundaki öğrencilerin geleneksel 

yöntemin uygulandığı kontrol grubuna göre daha fazla başarı elde ettiği görülmüş, 

öğrenme motivasyonunun ve öğrenmede kalıcılığın arttığı belirlenmiştir. 

Arslan ve Yanpar-Şahin (2004) ‘’Oluşturmacı Yaklaşıma Dayalı İşbirlikli 

Öğrenmenin İlköğretim 5.Sınıf Öğrencilerinin Duyuşsal Öğrenmelerine Etkilerini’’ 

ortaya çıkarmayı hedefledikleri çalışmalarını ilköğretim 5. sınıf öğrencileri ile 

yapmışlardır. Veri toplama araçları nicel ölçümler için tutum ölçeği ve nitel ölçümler 

için gözlem, açık uçlu görüşme soruları ve çalışma dosyalarından oluşmaktadır. 15 gün 

uygulanan yöntemde işbirlikli öğrenme tekniklerinden oluşan birlikte öğrenme ve grup 

araştırması tekniği kullanılmıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre deney grubu öğrencileri, kontrol grubu 

öğrencilerine göre olumlu tutum geliştirmişler ve derse ilgilerini artırmışlardır. 

Uygulanan  işbirlikli grup çalışmalarıyla öğrencilerin fikirlerini paylaşma, tartışma, 

sunum yapma, fikrini savunma, düşüncesini ifade etme, arkadaşlarının fikirlerine saygı 

duyma, soru sorma, ortak ürün oluşturma ve yaratıcılıkla ilgili becerilerde ilerleme 

kaydettikleri belirlenmiştir. 

Araştırma sonunda elde edilen verilere göre; deney grubu öğrencilerinde lehine 

başarı artışı görülmüş ve deney grubundaki öğrencilerin derse karşı olumlu tutum 

geliştirdikleri tespit edilmiştir.  

Sidney ve diğ. (2004) tarafından 5 sınıftan 139 öğrenci üzerinde Kanada’da 

yapılan çalışmada sosyal yapılandırmacılığa dayalı işbirlikli öğrenmenin grup 

arkadaşını seçme biçimi ve isteği ile yönteme karşı öğrencilerin tutumu incelenmiştir. 
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Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre bilginin etkileşimli ortamlarda 

öğrencilerin işbirliği içinde öğrendikleri yaklaşım öğrencilerin grup arkadaşını seçme 

isteği artmış ve tutumları olumlu yönde değişmiştir. 

Becker ve Mousiniyet (2004) Taylant’ta 108 meslek öğrencisi üzerinde 

yaptıkları araştırmada, geleneksel yöntemlerle yapılandırmacı yaklaşıma dayalı açık 

uçlu diyalog, problem temelli ve işbirlikli öğrenmenin öğrencilerin başarı ve 

tutumlarına etkisini incelemişlerdir. 

Geleneksel öğrenmenin uygulandığı gruplara göre yapılandırmacı yaklaşımla 

ders işleyen gruplar, son test sonuçlarına göre daha yüksek başarı elde etmiş ve deney 

grubundaki öğrenciler yapılandırmacı yaklaşımı tercih etmişlerdir.  

Kamii, Rummelsburg ve Kari’nin (2005) California’da iki ayrı okulda 

gerçekleştirdikleri araştırmalarında, yapılandırmacı bir çevrede ve yapılandırmacı 

yaklaşımla hazırlanan, yapılan oyun, bedensel etkinlikler ve zihinsel egzersizlerin 

öğrencilerin matematik derslerindeki başarılarına ve düşünme becerilerine etkisini 

incelemişlerdir. İki farklı okulda başarı düzeyleri düşük 1. sınıf öğrencilerden 26 tanesi 

yapılandırmacı öğrenme çevresinde, 20 tanesi de geleneksel anlayışla ders işlenen 

ortamlarda çalışmaya katıldı. Araştırma öncesinde iki gruba da aynı test verildi.  

Ön test sonuçlarına göre deney ve kontrol grubunun başarı düzeyleri aynı 

olmasına rağmen son test sonuçlarında deney grubunun kontrol grubuna göre matematik 

başarısını ölçmeyi amaçlayan testte yüksek başarı elde ettiği görüldü. Deney grubundaki 

bu başarı artışı ilerleyen iki dönem boyunca da artarak devam etmiştir. 

1.7.2. İşbirlikli Öğrenme İle İlgili Yapılan Yayın ve Araştırmalar 

“İşbirliği mi Yarışma mı?” adlı makalesinde Ün (1987), işbirliğine dayalı 

öğrenme yaşantılarının özellikleri ile yarışmaya dayalı öğrenmenin farklarını incelemiş 

ve her iki öğrenmenin biçiminin öğrenciler üzerindeki etkilerine araştırılmıştır. 

Makalede işbirlikli öğrenmenin öğrencinin başarı, tutum, güven gibi değişkenler 

üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu ve bu nedenle de verimi arttırmak, olumlu ilişkileri 

geliştirmek açısından sınıflarda işbirlikli öğrenme yaşantılarına yer verilmesinin önemi 

belirtilmiştir.  
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Açıkgöz (1992) tarafından 1989-1990 öğretim yılında işbirliğine dayalı 

öğrenme, grupla yarışma ve bütün sınıf öğretimi etkinliklerinin yabancı dil başarısı ve 

hatırda tutma üzerindeki etkilerini incelediği araştırmasını Malatya'da ilköğretim 5. sınıf 

öğrencileri üzerinde yapmıştır. 80 öğrenci ile yapılan araştırmada yabancı dilde 

dilbilgisi kurallarının kazanılmasında bireysel sorumluluk dağılımı yapılan 

yapılandırılmış işbirlikli öğrenme teknikleri, grupla yarışma ve bireysel sorumluluk 

dağılımı yapılmadan yapılandırılmamış uygulanan işbirliğine dayalı öğrenme 

etkinliklerine göre daha etkili olmuştur. Araştırmada geleneksel öğretim, grupla 

yarışma, yapılandırılmamış ve yapılandırılmış işbirlikli öğrenme tekniklerinin etkililik 

dereceleri açısından cinsiyete göre önemli farklılıklar göstermediği saptanmıştır.  

Gömleksiz (1993), kubaşık öğrenme yönteminin demokratik tutumlar ve erişi 

üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla sınıf öğretmenliği birinci sınıf öğrencileri 

üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada yeniden uyarlanmış birleştirme tekniği  

kullanılarak ön test, son test ve kontrol gruplu deneme modeline göre yapılmıştır.  

Araştırma sonunda erişi açısından işbirlikli öğrenme yönteminin uygulandığı 

deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. “Sınıf ortamına ilişkin demokratik 

tutum ölçeğinin bilimsellik ve birlikte çalışma” alt ölçekleri puanları açısından da deney 

grubu lehine anlamlı farkları ortaya koymuştur. 

Aynı gruplar üzerinde iki kalıcılık uygulaması daha yapılmıştır. Çalışmada 

erişi testi bir ay ve yaklaşık bir yıl sonra bir kez daha uygulandığında birinci kalıcılık 

testinin uygulanmasında grupların erişileri üzerinde işbirlikli öğrenme yönteminin daha 

etkili olduğunu, ikinci kalıcılık uygulamasında ise gruplar arasında anlamlı farkların 

oluşmadığı gözlenmiştir. Demokratik tutumlarda bir yıl sonra her iki grupta da azalma 

görülmesine karşı deney grubu lehine anlamlı farkla bulunmuştur. 

Gömleksiz ve Temel (1994) tarafından “Genel Öğretim Yöntemleri Dersinde 

Uygulanan Kubaşık Öğrenme Yönteminin, Benlik Saygısı ve Erişiye Etkisi”  

incelenmiştir.  Araştırmada deney ve kontrol grubunun ön-test ve son-test başarı 

puanları karşılaştırıldığında deney grubu lehine  anlamlı bir fark bulunmuş, ancak 

gruplar arasında benlik saygısı puanları açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır. 
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Erçelebi (1995), tarafından işbirlikli öğrenme yöntemi ile geleneksel öğretim 

yöntemlerinin öğrencilerin matematik dersinde akademik başarı ve hatırda tutma 

üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla Denizli’deki bir ilköğretim okulunda 3. sınıf 

öğrencileri üzerinde yüksek lisans tez çalışması yapılmıştır. Araştırmada kontrol gruplu 

ön test - son test araştırma deseni kullanılmıştır. Uygulamanın bitiminden 4 hafta sonra 

hatırda tutma testi olarak aynı test tekrarlanmıştır. 

Araştırma sonucunda, matematik dersinde işbirlikli öğrenmenin geleneksel 

öğretim yöntemlerine göre başarıyı ve hatırda tutmayı artırmada daha etkili olduğu 

görülmüştür. 

Sünbül (1995) tarafından Konya’da yapılan araştırmada ortaokul 2. Sınıf Milli 

Tarih dersinde işbirlikli öğrenmenin grupla değerlendirme, bireysel değerlendirme ve 

hiç bir değerlendirmenin yapılmadığı gruplardaki öğrencilerin erişilerini ve derse karşı 

tutumlarını etkileyip etkilemediği incelenmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre a- Grupla yapılan değerlendirmenin bireysel olarak 

yapılan değerlendirmeden daha etkili olduğu, grupla değerlendirmenin yapıldığı 

gruptaki öğrencilerin başarısı değerlendirme yapılmayan gruptaki öğrencilerin 

başarısından istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu ve bireysel 

değerlendirmenin yapıldığı gruptaki öğrenci başarısı ile değerlendirme yapılmayan 

gruptaki öğrencilerin başarıları arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucu bulunmuştur. 

Kasap (1996) tarafından “İşbirlikli Öğrenme, Fen Başarısı, Hatırda Tutma ve 

İşbirlikli Öğrenme Gruplarındaki Etkileşim” başlıklı yapılan araştırmadan elde edilen 

sonuçlarına göre Fen Bilgisi başarısı üzerinde işbirlikli öğrenme yöntemi geleneksel 

öğretime göre daha etkili olduğu ve işbirlikli öğrenme yöntemleri ile öğrenilenler 

geleneksel yöntemle öğrenilenlere göre daha kalıcı olduğu belirlenmiştir. 

Yıldız (1998), işbirlikli öğrenme ve geleneksel öğretimin okul öncesi 

çocukların temel matematik becerilerinin gelişimi üzerindeki etkilerini ortaya koymak 

amacıyla bir araştırma gerçekleştirmiştir. Araştırma deney ve kontrol grupları olmak 

üzere üç grup üzerinde yapılmıştır. Deney grubunda işbirlikli öğrenme, kontrol 

gruplarında ise geleneksel öğretim yöntemleri uygulanmıştır. Araştırmada işbirlikli 
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öğrenmenin başarıyı artırdığı ve Matematik Başarısı Gözlem Formu sonuçlarına göre 

öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirdiği görülmüştür. 

Karaoğlu (1999), tarafından yapılan Sosyal Bilgiler dersinde geleneksel 

öğrenme yöntemleri ile işbirlikli öğrenmenin öğrenci başarısı, hatırda tutma ve sınıf 

yönetimi üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla ilköğretim okulu 5. sınıf öğrencileri 

üzerinde bir araştırma yapmıştır. Araştırma sırasında bir sınıfta işbirlikli öğrenme 

tekniklerinden olan birlikte öğrenme tekniği, diğer sınıfta ise geleneksel bütün sınıf 

öğretimi kullanılmıştır. 

Araştırmada işbirlikli öğrenmenin öğrenci başarısının arttırması konusunda 

bütün sınıf öğretimine göre daha etkili olduğu, öğrencilerin öğrendiklerinin hatırda 

tutmalarında “Birlikte Öğrenme” tekniğinin geleneksel sınıf öğretimine göre daha etkili 

olduğu görülmüş ve sınıf yönetimi süreçleri açısından işbirlikli öğrenmenin uygulandığı 

sınıf lehine önemli farklar olduğu gözlenmiştir. 

Delen (1998), ’Temel Eğitim 5.Sınıf  Sosyal Bilgiler Dersinde Kubaşık 

Öğrenme Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi’’ adlı araştırmada, kubaşık öğrenme 

yönteminin geleneksel yönteme göre akademik başarıyı arttırmada daha etkili olduğu 

sonucuna varmıştır. 

Veenman ve diğerleri. (2000) tarafından Hollanda’da iki öğretmen kolejinde 59 

öğretmen adayı ile yaptıkları öğretmen eğitimi ve işbirlikli öğrenme konulu çalışmada 

öğretmen adaylarının işbirlikli öğrenme konusunda ne düşündüklerini ve işbirlikli 

öğrenmeyi nasıl tanımladıkları araştırılmıştır. İşbirlikli öğrenmenin beş koşulundan 

dördünün gözlendiği araştırmada uygulama öncesinde ve sonrasında olmak üzere iki 

kez gözlem yapılmış ve uygulama sonrasında öğretmen adayları ile mülakat yapılmıştır. 

Gözlem ve mülakat sonuçlarına göre öğretmen adaylarının hem akademik 

başarının artırılmasında hem sosyal amaçlara ulaşmak için işbirlikli öğrenmenin 

kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir. Öğretmen adayları gelecek çalışmalarda bu 

yöntemi kullanmaya hazır olduklarını söylemişlerdir. Öğretmen adaylarının bireysel 

çalışma yerine grupla çalışmaya karşı olumlu bir tutum içinde oldukları görülmüştür. 
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Ghaith (2001), işbirlikli öğrenme tekniklerinden olan Öğrenci Takımları Başarı 

Bölümlerini yabancı dili İngilizce olan 61 Lübnan’lı ortaokul öğrencisine uygulamıştır. 

İşbirlikli öğrenmenin hangi şartlar altında öğrencilerin başarılarını artırdığını ve 

İşbirlikli Öğrenme hakkında öğrencilerin ne düşündükleri ve yeni yönteme olan 

tutumlarının ne olduğunu belirlenmeye çalışmıştır. Veriler 3 aralıklı likert tipi öğrenci 

görüşleri anketi ile toplanmıştır. İngilizce dersinde yapılan 12 haftalık uygulama 

sonrasında öğrencilerin işbirlikli öğrenmeye karşı olumlu bir tutum gösterdikleri 

anlaşılmıştır. Öğrenciler diğer sınıflarda ve derslerde de işbirlikli öğrenme yöntemini 

kullanmayı tavsiye edeceklerini söylemişlerdir. 

Ghaith’in (2002) Lübnan’daki Ortadoğu Üniversitesinde 135 öğrenci ile 

yabancı dil (İngilizce) dersinde işbirlikli öğrenme ile akademik başarıları ve sosyal 

destek (akran ve öğretmen) arasında ilişkiyi incelediği çalışmasında, öğrencilerin 

akademik başarılarına, sınıf içi ilişkilerine (sınıf iklimi) ve okuldan uzaklaşma hissine 

işbirlikli öğrenme yönteminin etkisi araştırılmıştır. Araştırma verileri, Johnson ve 

Johnson (1996) tarafından geliştirilen sınıf iklimi değerlendirme ölçeği (Classroom Life 

Measure) ve akademik başarı ölçeği ile elde edilmiştir. 

Araştırma sonuçlarından anlaşıldığı gibi işbirlikli öğrenmenin öğrencilerin 

akademik başarılarının artırdığı belirlenmiştir. Uygulama sırasında öğrencilerin 

birbirlerine yardım etmekten hoşlandıkları, öğrenciler arasında amaç ve araç bağımlılığı 

oluştuğu bununda sınıf iklimine olumlu etki yaptığı görülmüştür.  

İşbirlikli öğrenme eğitimin birçok alanında olduğu gibi yazma becerisinin 

geliştirilmesinde kullanılmaktadır. Lazarowitz ve Natan’ın (2002) İsrail’de 5. ve 6. 

sınıftaki 599 Arap ve Yahudi öğrenci üzerinde işbirlikli öğrenmenin öğrencilerin yazma 

becerilerine ve yazmaya karşı tutumlarını etkisini inceledikleri araştırmalarında 

öğrenciler bilgisayar destekli öğrenme, işbirlikli öğrenme ve bu iki yöntemin bileşimi 

olan bilgisayar destekli işbirlikli öğrenme olmak üzere üç öğrenme çevresinde çalıştılar. 

Öğrencilere kendi dillerinde düzenlenmiş yazma tutum ölçeği ön ve son test olarak iki 

defa uygulandı. Öğretmenler öğrencileri bir yazar gibi görerek onların yazma 

becerilerini ölçmek için yıl sonu portfolyolarını incelediler.  
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Alınan sonuçlara göre bilgisayar destekli işbirlikli öğrenme uygulayan gruplar 

diğer gruplara göre daha yüksek başarı kazandılar. Öğretmenlerin yaptığı 

değerlendirmede ise yine benzer sonuçlar alındı. Araştırmada etnik ve cinsiyetler 

arasında herhangi bir başarı farklılığı bulunmamıştır. Bilgisayar destekli işbirlikli 

öğrenme çevresinde akran etkileşimi gücünün diğer öğrenme çevrelerinden daha iyi 

olduğu görüldü. Bilgisayar destekli işbirlikli öğrenmenin uygulanmasında ve yazma 

becerilerinin geliştirilmesinde kalitenin artırılması için akran etkileşimi ve bilgisayar  

anahtar rol oynamaktadır. 

Bilgin ve Geban (2004) yaptıkları çalışmada, öğrenci takımları ve başarı 

bölümleri tekniği ve cinsiyetin, öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretimi dersindeki 

başarılarına, fen bilgisi dersine karşı tutumlarına ve işbirlikli öğrenmeye karşı 

tutumlarına etkisinin incelemişlerdir. Araştırma sonunda elde edilen verilere göre deney 

grubu lehine başarı artışı görülmüş ve deney grubundaki öğrencilerin derse karşı olumlu 

tutum geliştirdikleri tespit edilmiştir.  

Gillies (2003) Avustralya - Brisbone’de işbirlikli öğrenmenin matematik 

dersinde öğrenci başarıları üzerindeki etkisini araştırdıkları çalışmaya 6 liseden 223 

öğrenci katılmıştır. İşbirlikli öğrenmenin tüm koşullarının sağlandığı uygulamada 

öğrenciler yapılandırılmış ve yapılandırılmamış gruplarda çalıştılar. Öğrenci başarılarını 

ölçmek için matematik başarı testi ve öğrenci davranışları gözlem ölçeği kullanıldı. 

Uygulama sonunda elde edilen verilere göre yapılandırılmış gruplarda çalışan 

öğrenciler, yapılandırılmamış gruplara karşı matematik başarıları açısından yüksek 

başarı elde ettiler. Grup içi davranışlarda ise yapılandırılmış gruplarda çalışan öğrenciler 

işbirlikli öğrenme tekniğini kullanmaya çok istekli oldukları, grup arkadaşlarına karşı 

öğrenmeleri konusunda yardım ve destek vermede daha anlayışlı oldukları görüldü. 

Yapılandırılmış gruplardaki öğrenciler, birbirleri ile daha çok çalışma fırsatı bularak 

daha güçlü grup tutarlılığı ve sosyal sorumluluk geliştirdikleri görülmüştür. 

İflazoğlu (2003) tarafından ‘‘Çoklu Zeka Destekli Kubaşık Öğrenme 

Yönteminin İlköğretim 5.Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersindeki Akademik Başarı 

ve Tutumlarına Etkisinin’’ incelendiği araştırma, Adana’da 187 öğrenci ile yapılmıştır. 
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Deney grubuna çoklu zeka destekli kubaşık öğrenme yöntemi uygulanırken kontrol 

grubuna geleneksel öğrenme yöntemi uygulanmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre çoklu zeka destekli kubaşık öğrenmenin (ikili 

denetim tekniği) uygulandığı deney grubunun lehine kontrol grubuna göre bilgi düzeyi, 

kavrama düzeyi uygulama düzeyini artırmada etkili olduğu belirlenmiştir. Deney 

grupları arasında başarı açısından ise fark bulunamamıştır. Fen Bilgisi Olumlu Tutum 

Alt ölçeği sonuçlarına göre uygulanan yöntemin derse yönelik olumlu tutumun deney 

grubu lehine artırdığı görülmüş ve Fen Bilgisi Olumsuz Tutum Alt ölçeğinin 

uygulanması sonucu kontrol ve deney grupları arasında olumsuz tutum açısından 

önemli bir fark bulunamamıştır. 

Aslan (2004) ,işbirlikli öğrenmenin Fen Bilgisi dersinde öğrencilerin başarı ve 

tutumlarına etkisini incelediği araştırmasını Konya’da 6. sınıftaki 40 öğrenci üzerinde 

yapmıştır. Kontrol gruplu ön- son test deneysel desen kullanılan araştırma sonuçlarına 

göre Fen Bilgisi dersinde işbirlikli öğrenmenin uygulandığı deney grubunun geleneksel 

yöntemin uygulandığı kontrol grubuna göre başarıyı artırdığı saptanmıştır. İşbirlikli 

öğrenme deney grubu öğrencilerinin erişi düzeylerini kontrol grubuna göre daha fazla 

artırmıştır. Tutum açısından deney ve kontrol grupları arasında bir fark bulunamamıştır.  

Shachar ve Fischer (2004) İsrail’de lise 3.sınıf kimya bölümünde okuyan 168 

öğrenci üzerinde işbirlikli öğrenme tekniklerinden grup araştırmasının öğrencilerin 

başarı, tutum ve yönteme ilişkin görüşlerine etkisini  inceledikleri araştırmalarında 

kontrol gruplu ön ve son test deneysel deseni kullanmışlardır. Deney grubunda başarı 

özellikle orta ve düşük başarılı öğrencilerde artarken kontrol grubuna göre motivasyon 

kaybı yaşanmıştır. Öğrenci görüşleri anketinde vurgulandığı gibi deney grubundaki bu 

motivasyon azalmasının sebebinin tekniğin ilk defa uygulanmasında kaynaklandığı 

belirlenmiştir. 

Jones ve Caston (2004) Missisipi’nin kırsal kesiminde okuyan 3-6 sınıflar 

arasındaki 16 Afro Amerikan erkek öğrencinin akademik başarılarının artırılmasında 

işbirlikli öğrenmenin etkisini inceledikleri çalışmalarında işbirlikli öğrenmenin öğrenci 

başarısını artırdığı ve verilen cevaplara göre öğrenciler tarafından tercih edildiği 
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belirlenmiştir. Öğrenciler sınıf içerisinde öğrenme etkinliklerini diğer öğrencilerle 

birlikte grup olarak yapmayı istedikleri ileri sürülmektedir. 

 Veenman ve diğelerinin (2005) tarafından işbirlikli öğrenmenin detaylı 

öğrenme ve motivasyon kaynaklarını kullanma becerilerini etkileme düzeyini 

inceledikleri araştırma, Hollanda’ da 7 okuldan 24 grup (gruplar 6 kişi) öğrenci grubu 

üzerinde yapıldı. Kontrol gruplu ön ve son test modeli kullanılan çalışmada veriler 

matematik performans testleri ve anket ile elde edildi.Araştırmada işbirlikli öğrenme 

yöntemi uygulanan deney grubu, kontrol grubuna göre matematik dersinde daha yüksek 

akademik başarı elde etmiş ve deney gruplarında motivasyon kaynaklarının kullanılması 

deney grubu öğrencilerinin tutumuna olumlu etki yapmıştır.  

Baumberger ve Rn (2005) New Jersey’deki iki yıllık hemşirecilik programında 

okuyan 123 öğrenci ile yapılan ve bir sömestir devam eden araştırmada işbirlikli 

öğrenme ile birleşen örnek olay çalışmasının öğrencilerin karar alma ve problem çözme 

becerilerine ne derece etki ettiğini ortaya koymaya çalışmışlardır. Yapılan çalışmada 

gruplar, dörde ayrılarak ilk grupta işbirlikli öğrenme ile birleşen örnek olay çalışması, 

ikinci grupta anlatım ve örnek olay çalışması, üçüncü grupta sadece anlatım yöntemi, 

dördüncü grupta ise yapılandırılmamış işbirlikli öğrenme gruplarında anlatım ve örnek 

olay çalışması uygulanmıştır. 

İşbirlikli öğrenme ile birleşen örnek olay çalışmasının öğrencilerin karar alma 

ve problem çözme becerilerine etkisi konulu araştırmada alınan sonuçlara göre işbirlikli 

öğrenme ile birleşen örnek olay çalışmasıyla ders işleyen öğrencilerin karar alma ve 

problem çözme becerilerinde çok büyük fark olmasa da diğer öğrenme yöntemleri ile 

ders işleyen öğrencilere göre gelişme olduğu görülmüştür. 

1.8. Problem Cümlesi 

Yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı işbirlikli öğrenmenin  ilköğretim 5. sınıf 

Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerin erişi ve tutumlarını ne derecede etkilemektedir? 

Sorusu araştırmanın problem cümlesini oluşturmaktadır. 
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1.9. Alt Problemler 

1- Yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı işbirlikli öğrenmenin ve geleneksel 

öğretimin uygulandığı gruplardaki öğrencilerin toplam erişileri arasında anlamlı 

farklılık var mıdır? 

2- Yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı işbirlikli öğrenmenin ve geleneksel 

öğretimin uygulandığı gruplardaki öğrencilerin tutumları arasında anlamlı farklılık var 

mıdır? 

3- Yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı işbirlikli öğrenmenin uygulandığı 

deney grubu öğrencilerinin yönteme karşı tutumlarında bir değişiklik var mıdır? 

4- Yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı işbirlikli öğrenmenin uygulandığı 

deney grubu öğrencilerinin grup süreçlerinde değişiklik var mıdır? 

1.10. Araştırmanın Önemi 

Günümüz eğitim anlayışında, öğrenenin pasif bilgi alıcısı olmaktan çıktığı, 

bilginin aktarılmak yerine bireyin zihninde etkileşimli ortamlarda aktif olarak 

yapılandırılmakta olduğu ve öğretmenin rolünün de öğrenme sürecinde öğrenenlere 

rehberlik ve koordinatörlük olduğu kabul edilmektedir. Öğrenme ortamları, öğrenme ve 

öğretme süreçlerin aktif olarak yaşandığı yerlerdir. Öğrenme ortamlarında nitelikli ve 

zengin öğrenme etkinlikleri için çeşitli fırsatlar sunan yaklaşım ve yöntemlerden 

yararlanılmalıdır. 

Sosyal Bilgiler gibi öğretilmesinde ve kavratılmasında güçlük çekilen bir 

dersin öğrenilmesi için geleneksel yöntemlerin yeterli olmadığı bilinmektedir. 

Öğretmenin merkezde olduğu, eğitimin belli bilgilerin öğretilmesi ve bazı becerilerin 

kazandırılması ile sınırlandırıldığı, öğrenme- öğretme sürecinin ise düz anlatım, soru 

cevap gibi yöntemlerle sürdürüldüğü geleneksel yöntemlerin öğrenmede gerekli 

kalıcılığı sağlayamadığı bilinmektedir. 

Sosyal Bilgiler dersinde başarıyı artırmak ve derse karşı öğrenci tutumlarını 

olumlu yönde değiştirebilmek için öğrencilerin öğrenme süreçlerinde aktif olmaları 

gerekir. Öğrencilerin işbirliği içinde birlikte çalışma ve öğrenme becerisine sahip 
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olmalarıyla öğrenme süreci daha zevkli ve etkin hale gelmektedir. Öğrencilerin derse 

karşı olumlu tutuma sahip olmaları etkinliklere katılım heyecanını artırmakta ve başarı 

düzeyini yükseltmektedir. 

Bir çok aktif öğrenme yönteminde uygulanmasında olduğu gibi işbirlikli 

öğrenme yöntemi de ülkemizde 1990 yıllarda tanınmaya başlanmış ve uygulamaları 

olmakla birlikte oldukça yetersizdir. Ülkemizde işbirlikli öğrenme yöntemi, öğretmenler 

tarafından yeterince bilinmediğinden ve küme çalışması ile karıştırıldığından yeterince 

uygulama imkanı bulunmamaktadır. Bu çalışma ile yöntemin daha fazla tanınmasına ve 

eğitim ortamlarında daha sık uygulanmasına katkı yapacağı düşüncesi araştırmanın 

önemini ortaya koymaktadır. 

Araştırma, yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı işbirlikli öğrenmenin Sosyal 

Bilgiler dersinde öğrencilerin erişi ve tutumlarını etkileme derecesini ortaya koyması ve 

öğretmenler için bu yöntemin kullanımı konusunda kaynak olabilmesi açısından 

önemlidir. 

1.11. Sayıltılar 

Bu araştırmada aşağıdaki sayıltılardan hareket edilmiştir: 

1-Veri toplama araç ve yöntemleri araştırma amacına uygun bilgileri 

toplayabilecek geçerliliğe ve güvenirliliğe sahiptir. 

2-Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin öğrenmelerine etki edebilecek 

sınıf dışı etkenler ve öğrencilerin öğrenmeye ilgileri her iki grup için de eşittir. 

1.12. Sınırlılıklar 

1- Bu araştırma resmi Konya ili Karatay ilçesi İsmil Cumhuriyet ilköğretim 

okulu 5-A ve 5-B öğrencileri ile sınırlıdır. 

2- Araştırma 5. sınıf Sosyal Bilgiler dersindeki Güzel Yurdumuz Türkiye ile 

sınırlıdır. 

3- Araştırma yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı işbirlikli öğrenme 

yönteminin erişi ve tutumlara etkisinin incelenmesi ile sınırlıdır. 
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1.13. Tanımlar 

İşbirlikli Öğrenme: Öğrencilerin, sınıf ortamında küçük karma kümeler 

oluşturarak, ortak bir amaç doğrultusunda, akademik bir konuda birbirlerinin 

öğrenmelerine yardımcı oldukları, genelde küme başarısının değişik yollarla 

ödüllendirildiği öğrenme yaklaşımı (Gömleksiz, 1993). 

Yapılandırmacılık: Bilginin birey tarafından zihninde aktif olarak 

yapılandırıldığını ve bilginin öğrenenden bağımsız olmadığını söyleyen öğrenme 

yaklaşımı (Jonessen,1995). 
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BÖLÜM II 

YÖNTEM 

 

Bu bölümde araştırmanın yöntemi, deney grubu, kullanılan ölçme araçları ve 

verilerin analizinde kullanılan istatistiksel teknikler üzerinde durulmuştur. 

2.1. Araştırmanın modeli 

Bu araştırmada yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı işbirlikli öğrenme 

yönteminin Sosyal Bilgiler dersinde ‘’Güzel Yurdumuz Türkiye’’ ünitesinin 

öğretiminde kullanılmasının öğrenmeye etkisi araştırılmıştır. Araştırmada kontrol 

gruplu öntest-sontest deneysel desen kullanılmıştır. 

 

G1 Ön test X1 Son test 

G2 Ön test X2 Son test 

 

2.2. Araştırmanın Denekleri 

Bu araştırma deneklerini, 2004-2005 öğretim yılı 2. yarıyılında Konya ili 

Karatay ilçesi İsmil Cumhuriyet ilköğretim okulu 5-A (21 öğrenci) ve 5-B (22 öğrenci) 

şubelerinden toplam 43 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma örneklemini oluşturan 

sınıflardan 5-B deney, 5-A kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Bu belirleme rastgele 

yapılmıştır. 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada Sosyal  Bilgiler Başarı Testi, Sosyal  Bilgiler Tutum Ölçeği, 

Öğrenci Görüşleri Anketi ile Süreç Değerlendirme ölçekleri olmak üzere çoklu veri 

toplama araçları kullanılmıştır. Aşağıda araştırmada kullanılan ölçeklerin amacının ne 

olduğu, nasıl hazırlandığı, uygulandığı ve değerlendirildiğine dair bilgi verilmektedir. 
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2.3.1. Sonuç Değerlendirme Ölçekleri 

Sonuç değerlendirmesi yapabilmek için veri toplama aracı olarak yararlanılan 

Sosyal  Bilgiler Başarı Testi, Sosyal  Bilgiler Tutum Ölçeği, Öğrenci Görüşleri Anketi 

hakkında kısaca bilgi verilecektir. 

2.3.1.1. Sosyal Bilgiler Başarı Testi (SBBT) 

Araştırmada başarıyı ölçmek amacıyla olarak araştırmacı tarafından geliştirilen 

Sosyal Bilgiler Başarı Testi (SBBT) kullanılmıştır (EK-1). 

İlköğretim 5. sınıf Sosyal Bilgiler dersindeki Güzel Yurdumuz Türkiye 

Ünitesinin hedef ve davranışlarını kapsayan çoktan seçmeli 35 sorudan oluşmuştur. 

Başarı testini hazırlamak için ilköğretim 5. sınıf Sosyal  Bilgiler dersindeki Güzel 

Yurdumuz Türkiye ünitesindeki hedef ve davranışlar belirlenmiş, ünitenin hedef ve 

davranışlarını içeren çoktan seçmeli 50 soru hazırlanmıştır. Hazırlanan bu test Sosyal 

Bilgiler öğretmenleri ve uzmanlarca incelenerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 

50 sorudan oluşan test aynı üniteyi daha önce öğrenmiş olan 6.sınıftaki 86 

öğrenciye uygulanmıştır. Bu ön denemede testin güvenirlik katsayıları (KR-20) ve 

madde ayırıcılık indisleri hesaplanmıştır. Madde ayırıcılıkları 0,30 altındaki maddeler 

elenmiş ve 0,30 üzerindeki maddeler olduğu gibi alınmıştır. Madde sayısı 35 olarak 

belirlenmiştir. Test güvenirliği yeniden hesaplanarak güvenirlik katsayısı 0,72 

bulunmuştur. Bu sonuç testin yeterli güvenirliliğe sahip olduğunu ortaya koymaktadır. 

Ayrıca testin kapsam geçerliliği için uzman görüşlerine başvurulmuştur. 

2.3.1.2. Sosyal Bilgiler Tutum Ölçeği (SBTÖ) 

Öğrencilerin Sosyal  Bilgiler Dersine yönelik tutumlarını ölçmek için Kurnaz 

(2002) tarafından geliştirilen 12 Maddelik Tutum Ölçeği kullanılmadan önce uzman 

görüşü alınmış ve bazı maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Sosyal Bilgiler tutum ölçeği 12 

maddeden oluşmakta likert tipi ve 3 aralıklıdır (EK-2) 

2.3.1.3. Öğrenci Görüşleri Anketi 

Deney grubu öğrencilerine dağıtılan yapılandırmacılığa dayalı işbirlikli 

öğrenme yöntemiyle ilgili öğrencilerin görüşlerini almayı amaçlayan öğrenci görüşleri 
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anketi  Laçin’in (2003) çalışmasında kullandığı ölçeğin uyarlanması ile oluşturulmuştur 

(EK-3). Uygulama sonrasında öğrenciler tarafından cevaplanan ve 8 maddeden oluşan 

anket, öğrencilerin uygulanan yöntem hakkında ne düşündüklerini öğrenmek, yönteme 

ve derse karşı tutumlarını belirlemek için hazırlanmıştır. Öğrenci Görüşleri Anketinde 

her madde ile ilgili üç tutum biçimi vardır. 

2.3.4. Süreç Değerlendirme Ölçekleri 

Öğrencilerde meydana gelebilecek değişikleri gözlemlemek, öğrencilerin derse 

ve ders işlenişine, sürece ve arkadaşlarıyla ilişkilerinde değişiklerle ilgili öğrencilerin 

görüşlerini almak ve etkinlikler sırasında öğrencilerin performanslarını ölçmek için 

çeşitli ölçekler; süreç değerlendirme ölçekleri, öğrenci etkinlikleri gözlem formu 

kullanılmıştır.  

2.3.4.1. Grup Çalışmaları Değerlendirme Ölçeği 

Yapılandırmacılığa dayalı işbirlikli öğrenme çalışmaları sırasında öğrencilerin 

davranışlarının belirlenmesi ve üyelerin birbiri ile iletişim becerilerinin nasıl olduğunu 

ortaya çıkarmak amaçlanan Grup Çalışmaları Değerlendirme Ölçeği ile yardımlaşma, 

dinleme, katılım, ikna etme, soru sorma, saygı ve paylaşma becerisi olmak üzere 7 

beceri ölçülmektedir. Grup Çalışmaları Değerlendirme Ölçeği Meb’den (2003:252) 

alınmıştır (EK-4). Grup Çalışmaları Değerlendirme Ölçeği, yapılan etkinlikler sırasında 

grupların davranışları öğretmen tarafından gözlenerek uygulanmaktadır.  

2.3.4.2. Grup Öz Değerlendirme Ölçeği 

Yapılandırmacılığa dayalı işbirlikli öğrenme çalışmaları sırasında 

etkinliklerden sonra öğrencilerin grup içindeki becerilerini değerlendirmek, kendi grup 

süreçleri ve grup içi ilişkileri hakkında ne düşündüklerini öğrenmek amacıyla Grup Öz 

Değerlendirme Ölçeği uygulanır. Grup Öz Değerlendirme Ölçeği, Meb’den (2005:434) 

uyarlanmıştır (EK-5). Ölçeği yapılan etkinlikler sonrasında grup üyeleri 12 maddelik 

ölçekteki her bir maddeyle ilgili olarak grup becerilerini grup üyeleri birlikte 

uygulalarlar.  
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2.3.4.3. Grup Sunumu Değerlendirme Ölçeği 

Yapılandırmacılığa dayalı işbirlikli öğrenme çalışmaları sırasında öğrencilerin 

yaptığı sunumları değerlendirmek amacıyla sunumlar sonunda Grup Sunumu 

Değerlendirme Ölçeği uygulanmaktadır (EK-6). Açıkgöz’den (2003) uyarlanarak 

alınmıştır. 7 maddelik Grup Sunumu Değerlendirme Ölçeği, grupların yaptıkları 

sunumlar sonrasında öğretmen ve dinleyen diğer gruplardaki öğrenciler ortak bir puan 

vererek işbirlikli öğrenme gruplarının ünite konuları ile ilgili yaptıkları grup sunum 

becerileri değerlendirilir.  

2.3.4.4. Öğrenci Etkinlikleri Gözlem Formu 

Deneysel çalışma devam ederken öğrencilerde  meydana gelebilecek 

değişmeleri takip edebilmek için Öğrenci Etkinlikleri Gözlem Formu düzenlenmiştir 

(EK-7). Meb’den (2003:254) alınan Öğrenci Etkinlikleri Gözlem Formunun bazı 

maddeleri çıkarılmış ve ifadeleri öğrencilerin seviyelerine uygun hale getirilmiştir. Her 

öğrenci için ayrı düzenlenen Öğrenci Etkinlikleri Gözlem Formu, derse hazırlık, 

etkinliklere katılma, inceleme ve araştırma, bilimsel yöntem olmak üzere 4 bölümden 

oluşmakta ve her birinde bölümle ilgili üçer madde bulunmaktadır.  

2.4. Araştırmanın Uygulanması 

Araştırmada sıra ile aşağıdaki işlemler yapılmıştır. 

1. Araştırma için resmi kurumlardan gerekli izin alınmıştır. (EK-11) 

2. Veri toplama araçları geliştirilmiştir. 

3. Uygulama için okuldaki sınıflar deney grubu (5-A sınıfı) ve kontrol grubu 

(5-B sınıfı) olarak rastgele belirlenmiştir. 

4. Veri toplama araçlarından Sosyal Bilgiler Başarı testi ve Sosyal Bilgiler 

Tutum Ölçeği ön test olarak uygulanmıştır. 

5. Yapılandırmacılığa dayalı işbirlikli öğrenme yöntemi ile ders işleyecek 

öğrenciler, başarı sıralaması, ekonomik durum ve becerileri dikkate alınarak heterojen 

gruplara ayrılmıştır. 
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6. Yapılandırmacılığa dayalı işbirlikli öğrenme yöntemiyle ilgili öğrencilere bir 

hafta (5 saat) süresince bilgi verilmiş yöntemin uygulanması için işbirliğini artırıcı 

çalışmalar yapılarak (oyun, grup ismi ve sembolü bulma) öğrenciler hazırlanmıştır.  

7. Deney grubu öğrencileri için yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı işbirlikli 

öğrenme yöntemine uygun ders planları hazırlanması.  

Yapılandırmacı yaklaşımın bir alt kurmamı olan sosyal yapılandırmacılıkta 

öğrenme sürecinin sağlık ve verimli olabilmesi için akran etkileşiminin gerekli olduğu 

bilinmektedir. Okullarda akran etkileşiminden gereğince faydalanabilmek için 

yapılandırmacılıkta kullanılan birlikte öğrenme yöntem ve tekniklerinden 

yararlanılmalıdır. Öğrenme ortamlarında sosyal etkileşimi artırıcı ve öğrenenleri aktif 

hale getirecek birçok yöntem ve teknik kullanımı konusunda imkan sunan 

yapılandırmacılıkta kullanılan yöntem ve tekniklerden birisi de işbirlikli öğrenmedir. 

Etkinlikler, öğrenenin öğrenme faaliyetine aktif olarak katıldığı ve bilgiyi 

yapılandırdığı öğrenme sırasında akran etkileşimine girdiği sosyal yapılandırmacılık 

yaklaşımına dayalı olarak düzenlenen işbirlikli öğrenme yönteminin tekniklerinden olan 

birlikte öğrenme ve grup araştırması tekniği ile işlenmiştir. Birlikte öğrenme ve grup 

araştırması tekniklerinin temel ilke ve aşamalarına dikkat edilerek düzenlenen 

etkinliklerin ilk 3 haftası birlikte öğrenme tekniği ile ikinci üç haftalık süreç ise grup 

araştırması tekniği ile yapılmıştır. 

Etkinlikler, yapılandırmacılık yaklaşımında kullanılan 5 E modeline göre 

hazırlanmıştır. Bu araştırma da kullanılan 5 E modelinin basamakları ve detayları 

şunlardır: 

1- Dikkat Çekme-Giriş (Engage-Enter): Öğrencilerin dikkatini çekmek ve 

konuya ilgilerini yoğunlaştırmaları için deney veya bir gösteri yapılabilir, afiş ve 

fotoğraf gösterilebilir, hikaye anlatılır veya günlük hayatla ilgili ilgi çekici bir soru ile 

öğrencilerin konu ile ilgili ön bilgileri ve hazırbulunuşlukları yoklanır. Öğrencilerin 

konu ile ilgili ön bilgileri ortaya konularak bir durum değerlendirmesi yapılar. 

Öğrenilecek yeni konu, kavram ve olaylar hakkında bilgi verilir. Problemin çözümüne 

ilişkin öğrenciler ve öğretmen tarafından çözüm yolları bulunarak öneriler sunulur ve 

yapılabilecek etkinlikler belirlenir.  
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2- Keşfetme (Exploration): Öğretmen tarafından dersin ilk kısmında yapılan 

etkinlikle ilgili olarak bilgi verilir ve ön sunu yapılır. Konu ile ilgi çalışma yaprağındaki 

boşluklar doldurulur. Problemi çözebilmek için deney yapılır ve sonuçlar hakkında 

tartışıp yorum yapılır. Gruplar, birlikte çalışacakları konuları belirleyerek üyeler 

arasında paylaşım ve işbölümü yaparlar. Yapılacak etkinliklerde öğrenciler çoğunlukla 

gruplar halinde çalışırlar. Öğretmen etkinlik süresince öğrenciler arasında dolaşarak 

onları gözler, teşvik eder, derinlemesine  bilgi edinmeleri için onlara nasıl, neden, ne 

zaman gibi sorular sorar. Öğretmen öğrencilerin bilgiyi yapılandırmaları için ortamı 

hazırlar, rehber veya koordinatör gibi etkinliği organize eder. Öğrenciler etkinlik 

süresince zamanı yeterli kullanırlar. Gruplar ve öğrenciler ulaştıkları sonuçları diğer 

öğrenci ve gruplarla paylaşarak işbirliği yaparlar. Yeni edindikleri bilgiler 

doğrultusunda önceki bilgilerini değiştirip yeniden bilgilerini yapılandırırlar. 

3- Açıklama (Explanation): Yapılan etkinlikler sonunda bilginin doğru 

yapılandırılması için rehberlik edilir. Her grup veya öğrenci ulaştıkları sonuçları sınıfla 

paylaşır. Sonuçlar sınıfta tartışılır, varsa yanlış anlama ve bilgi edinmeler bilginin 

doğrusu sunularak düzeltilir. Yapılan yanlışları doğrudan söylemek yerine hatanın 

kaynağı gösterilerek ve sebebi buldurularak düzeltilir. Eksik bilgiler tamamlanır. 

4- Bilgiyi Derinleştirme (Elaboration): Bu aşamada edinilen kavram ve 

bilgiler pekiştirilir. Öğrenciler çeşitli kaynakları kullanarak, grupların tartışmalarıyla ve 

öğretmeninin rehberliğinde öğrenilmesi hedeflenen kavram, ilke ve konuları açıklamaya 

ve tanımlamaya çalışırlar. Bilgiyi daha da derinleştirerek  yeni sınıflamalar ve 

genellemelerle öğrencilerin üst düzey düşünme becerileri geliştirilmeye çalışılır. 

Öğretmen ek açıklama ve sunularla kavramların anlamlarını genişletirken öğrenciler, 

öğretmenin sunumlarını dinleyerek  yorumlarlar. 

5- Değerlendirme (Evaluation): Gruplar öğrenilen konuları özetlemeleri için 

bir üyelerini görevlendirirler. Öğrencilere çeşitli sorular sorularak yapılandırdıkları bilgi 

ölçülür. Öğretmen öğrencilere etkinlikler sonunda değişen tutum, beceri ve 

davranışların neler olduğunu ve sebeplerini açıklar. 

1. Deney ve kontrol grubunda 09.02.2004 tarihinde deneysel işlemin 

başlaması. 
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2. Deney grubundaki öğrencilere 09.02.2004 tarihinde etkinlikler sırasında 

araştırmacı tarafından Öğrenci Etkinlikleri Gözlem Formunun uygulanması. 

3. Deney grubundaki öğrencilere işbirlikli öğrenme tekniklerinden olan Birlikte 

Öğrenme ve Grup Araştırması tekniği uygulanırken kontrol grubundaki öğrencilere 

geleneksel öğrenme tekniklerinden sözlü anlatım ve soru cevap tekniği uygulanmıştır. 

4. Her iki grupta da ders araştırmacı tarafından sürdürülmüştür. 

5. Deney grubunda dersler, bireysel çalışma ve grup hazırlığı, öğretmen 

sunumu, grup ve sınıf etkinlikleri yapılarak yürütülmüştür. 

6. Etkinlikler (Her iki sunum) sonrasında öğrencilerdeki değişikleri belirlemek 

ve öğrencilerin sürece ilişkin görüşlerini almak için Grup Çalışmaları Değerlendirme 

Ölçeği, Grup Öz Değerlendirme Ölçeği ve Grup Sunumu Değerlendirme Ölçeği 

kullanılmıştır 

7. Öğrencilerin bireysel ve grup başarılarını ölçmek için her hafta sonunda 

bireysel sınav yapılmış, grupların puan ortalamaları bulunmuş, başarılı gruplar ilan 

edilerek ve başarı sertifikaları verilmiştir (EK-9). 

8. Hafta içinde grup çalışmalarında iyi davranış gösterek diğer gruplara örnek 

olan gruplara haftanın en iyi davranış sertifikası verilmesi (EK-10). 

9. Deney grubuna 18.03.2004 tarihinde öğrencilere araştırmacı tarafından 

ikinci kez Öğrenci Etkinlikleri Gözlem Formu uygulanmıştır. 

10. Deney grubuna 18.03.2004 tarihinde öğrencilere Öğrenci Görüşleri Anketi 

uygulanmıştır. 

11. Deney ve kontrol grubunda 19.03.2004 tarihinde deneysel işlem 

tamamlanmıştır. 

12. Sosyal Bilgiler Başarı testi ve Sosyal Bilgiler Tutum Ölçeği son test olarak 

19.03.2004 tarihinde uygulanmıştır. 



 

93 

2.5. Verilerin Analizi  

Sosyal Bilgiler Başarı Testi (SBBT) ve Sosyal Bilgiler Tutum Ölçeği (SBTÖ) 

verilerinin analizinde, aritmetik ortalamalar ve standart sapmalar hesaplanmış, farkın 

anlamlılığını bulmak için ise t testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak 0.05 kabul 

edilmiştir. İstatistiksel analizler, bilgisayar ortamında SPSS 11.0 programıyla 

yapılmıştır.  

Uygulanan yöntemle ilgili deney grubundaki öğrencilerin görüşlerini almayı 

amaçlayan Öğrenci Görüşleri Anketi deney grubuna araştırma sonunda uygulanmış ve 

öğrencilerin verdikleri cevapların frekansları bulunarak, yüzdeleri hesaplanmış, tabloda 

gösterilmiş ve analiz edilmiştir. 

Deney grubunda uygulanan yöntemle ilgili olarak çeşitli ölçekler 

kullanılmıştır. Öğretmen tarafından öğrencilerin gözlenmesi ile uygulanan Grup 

Çalışmaları Değerlendirme Ölçeği, grupların kendi grup süreçlerini değerlendirdikleri 

Grup Öz Değerlendirme Ölçeği, öğretmen ve öğrencilerin sunum yapan grupları birlikte 

değerlendirdikleri Grup Sunumu Değerlendirme Ölçeği araştırma sırasında 4 kez 

uygulanarak grupların grup süreçlerindeki gelişim düzeyleri izlenmiştir. Öğrenci 

Etkinlikleri Gözlem Formu ise deney grubundaki öğrencilerin öğretmen tarafından 

gözlenmesi ile araştırma başında ve sonunda olmak üzere 2 defa uygulanmıştır. Grup 

Çalışmaları Değerlendirme Ölçeği, Grup Öz Değerlendirme Ölçeği, Grup Sunumu 

Değerlendirme Ölçeği ve Öğrenci Etkinlikleri Gözlem Formunun her uygulanması 

sonucunda grupların ve öğrencilerin beceri düzeylerini ölçen her bir maddenin puan 

ortalaması bulunmuş ve analiz edilmiştir. Her ölçümde alınan puanların ortalamaları 0-

0.66 arasında yetersiz, 0.67-1.32 arasında ise kısmen yeterli ve 1.33-2 arası yeterli 

olmak üzere üç aralıkta bulunmaktadır. Puan ortalamaları bu aralıklardan birinde 

bulunmaktadır. 
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BÖLÜM III 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Bu bölümde, araştırmanın uygun olarak yapılan uygulamanın verilerinin 

istatistiksel çözümlemeleri sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Elde edilen 

bulgular, araştırmada yer alan alt problemlerle ilgili olarak başlıklara altında verilmiş 

tablolarda gösterilmiş ve yorumlanmıştır 

3.1. Sonuç Değerlendirme Ölçekleri 

Bu kısımda sonuç değerlendirme ölçeklerinden Sosyal  Bilgiler Başarı Testi, 

Sosyal  Bilgiler Tutum Ölçeği, Öğrenci Görüşleri Anketinin uygulanmasıyla elde edilen 

bulgular, analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. 

3.1.1. Deney ve Kontrol Gruplarının Sosyal Bilgiler Başarı Testi (SBBT) 

Ön Test Sonuçlarının Karşılaştırılması  

Deney Grubu ve Kontrol Grubuna Sosyal Bilgiler Başarı Testi (SBBT) 

araştırma öncesinde ön-test olarak uygulanmıştır. Deney Grubu ve Kontrol Grubu 

arasında Sosyal Bilgiler Başarı Testi ön test verilerine göre anlamlı farklılığın olup 

olmadığı karşılaştırılmıştır. Deney gruplarının Sosyal Bilgiler Başarı Testinin (SBBT) 

ön test uygulamasından aldıkları puan ortalamaları, standart sapmaları ve t testi 

sonuçları Tablo 3.1.1’de verilmiştir. 

Tablo 3.1.1. Deney ve Kontrol Gruplarının Sosyal Bilgiler Başarı Testi (SBBT)  Ön 

Test Sonuçları 

Öğrenciler N X SS t p 

Deney 22 9,50 3,53 Başarı ön 

Kontrol 21 10,00 3,44 
,470 ,640 

P>,05 

Deney Grubunun ön-test ortalamasının 9,50, grubun standart sapmasının 3,53 

olduğu ve Kontrol Grubunun ön-test doğru cevap ortalamasının 10,00 grubun standart 
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sapmasının 3,44 olduğu görülmüştür. İki grup arasındaki puanların t değeri ,470 tir. 

Deney Grubu ve Kontrol Grubu ön test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamaktadır (p>,640). 

Tablo 3.1.1.’de görüldüğü gibi uygulamanın başlangıcında Deney Grubu ile 

Kontrol Grubu öğrencilerinin, Sosyal Bilgiler Başarı Testi (SBBT) ön test sonuçları 

arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir. Buna göre, Kontrol Grubu 

öğrencileri ile Deney Grubu öğrencilerinin uygulamadan önce birbirine denk olduğu 

görülmüştür.  

3.1.2. Deney ve Kontrol Gruplarının Sosyal Bilgiler Tutum Ölçeği (SBTÖ), 

Ön  Test Tutum Puanlarının Karşılaştırılması 

Deney Grubu ve Kontrol Grubuna Sosyal Bilgiler Tutum Ölçeği (SBTÖ), 

araştırma öncesinde ön-test olarak uygulanmıştır. Deney Grubu ve Kontrol Grubu 

arasında ön test tutum puanları karşılaştırılmıştır. 

Tablo 3.1.2. Deney ve Kontrol Gruplarının Sosyal Bilgiler Tutum Ölçeği (SBTÖ) 

Ön-Test Tutum Puanlarının Karşılaştırılması 

Öğrenciler N X SS t p 

Deney 22 28,77 3,90 Tutum ön 

Kontrol 21 29,33 3,65 
-,486 ,630 

P> ,05 

Tablo 3.1.2.’de görüldüğü gibi uygulama öncesinde yapılan bu testin 

sonuçlarına göre Deney Grubu  ön-test ortalamasının 28,77 grup standart sapmasının 

3,90 olduğu ve Kontrol Grubunun ön-test ortalamasının 29,33 grup standart sapmasının 

3,65 olduğu görülmüştür. İki grup arasındaki puanların t değeri ,486 dır. Buna göre 

Deney Grubu ve Kontrol Grubu ön test tutum puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmadığı görülmektedir (p> ,630).  
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3.1.3. Deney ve Kontrol Gruplarının Sosyal Bilgiler Başarı Testi (SBBT) 

Erişi Puanlarının Karşılaştırılması 

Yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı işbirlikli öğrenme yönteminin 

öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersindeki başarılarını etkileyip etkilemediğini öğrenmek 

için Deney Grubu ve Kontrol Grubundaki öğrencilerin ön test ve son test puan 

ortalamaları karşılaştırılmıştır. Deney Grubu ve Kontrol Gruplarındaki öğrencilerin 

toplam erişilerini bulmak için son test puanlarından ön test puanları çıkarılmıştır. Her 

iki grup arasındaki farkı bulmak için t-testi uygulanmıştır. 

Tablo 3.1.3. Deney ve Kontrol Gruplarının Sosyal Bilgiler Başarı Testi (SBBT) 

Erişi Puanlarının Karşılaştırılması 

  ÖN TEST SON TEST ERİŞİ 

Öğrenciler N X SS X SS X SS t p 

Deney Grubu 22 9,50 3,53 21,32 4,17 11,82 4,17 
Erişi 

Kontrol Grubu 21 10,00 3,44 18,05 5,34 8,05 4,73 
2,77 ,008

P<0,05 

Tablo 3.1.3’te görüldüğü gibi Deney Grubunun erişi ortalamasının 11,82, aynı 

grubun standart sapmasının 4,17 olduğu ve Kontrol Grubunun erişi ortalamasının 8,05 

grubun standart sapması ise 4,73 tür. Deney Grubu ve Kontrol Grubu arasında 

hesaplanan t değeri (2,777) anlamlı farklılığın olduğunu göstermektedir. Deney Grubu 

ve Kontrol Grubu arasındaki farka bakıldığında deney grubu lehine olduğu, başka bir 

deyişle yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı işbirlikli öğrenme yöntemi uygulanan 

grubun, geleneksel yöntem kullanan gruba göre anlamlı düzeyde daha yüksek erişiye 

sahip olduğu anlaşılmaktadır. (p< ,008). 

3.1.4. Deney ve Kontrol Gruplarının Sosyal Bilgiler Tutum Ölçeği (SBTÖ)  

Tutum Puanları Farklarının Karşılaştırılması 

Yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı işbirlikli öğrenme yönteminin ve 

geleneksel yöntemin, öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlarına etkilerini 

incelemek için araştırma öncesinde ve sonrasında uygulanan Sosyal Bilgiler Tutum 

Ölçeği (SBTÖ)’nin ön test ve son test sonuçları Tablo 3.1. 4’te karşılaştırılmıştır. 
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Tablo 3.1.4. Deney ve Kontrol Gruplarının Sosyal Bilgiler Tutum Ölçeği (SBTÖ)  

Tutum Puanları Farklarının Karşılaştırılması 

  ÖN TEST SON TEST ERİŞİ 

Öğrenciler N X SS X SS X SS t p 

Deney Grubu 22 28,77 3,90 32,32 2,71 3,55 3,60 

Tutum 
Fark 

Kontrol Grubu 21 29,33 3,65 29,86 2,97 ,52 2,69 
3,10 ,003

P<0,05 

Tablo 3.1. 4’te Deney Grubu ve Kontrol Gruplarındaki öğrencilerin Sosyal 

Bilgiler dersine yönelik tutumlarındaki farkı bulmak için ön test ve son test tutumları 

karşılaştırılmıştır. Deney Grubunun son test tutum puanları ortalamasının 32,32, 

standart sapmasının 2,71 Kontrol Grubunun son test tutum puanları ortalamasının 29,86 

grubun standart sapması ise 2,97’dir. Deney Grubunun ön test ve son testleri arasındaki 

fark 3,55 iken Kontrol Grubundaki fark ,52 bulunmuştur. Deney Grubu ve Kontrol 

Grubu arasında hesaplanan t değeri 3,107 olarak elde edilmiştir. Deney Grubu ve 

Kontrol Grubu arasındaki tutum puanlarına bakıldığında deney grubu lehine anlamlı 

fark olduğu anlaşılmaktadır. Bu da yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı işbirlikli 

öğrenme yönteminin öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumları üzerinde 

olumlu etki yaptığını göstermektedir (p<,003). 

3.1.5. Deney Grubu Öğrencilerinin İşbirlikli Öğrenme Yöntemi İlgili 

Görüşleri 

Deney grubuna uygulama bitiminde işbirlikli öğrenme yöntemiyle ilgili 

öğrencilerin görüşlerini almayı amaçlayan anket deney grubu öğrencilerine uygulanmış 

ve elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir. Öğrencilerin verdikleri cevapların 

frekansları bulunarak yüzdeleri hesaplanmış, Tablo 3.1.5’de gösterilmiş ve analiz 

edilmiştir. 
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Tablo 3.1.5. Deney Grubu Öğrencilerinin İşbirlikli Öğrenme Yöntemi İlgili 

Görüşleri  

Mad.
No Maddeler  F % 

Daha çok hoşlandım. 18 81,4 

Diğer işleyişlerimiz kadar hoşlandım. 4 18,6 1 
İşbirlikli Öğrenme 
Yöntemiyle işlediğimiz 
dersten; 

Diğer işleyişlerimizden daha az hoşlandım. - - 

Farkına vardığım, anladığım daha fazla şey oldu. 16 72,76 

Farkına vardığım, anladığım şeyler aynısıydı. 4 18,16 2 
İşbirlikli Öğrenme 
Yöntemiyle işlediğimiz 
derste; 

Farkına vardığım, anladığım şeyler daha azdı. 2 9,08 

Daha çok ilgimi çekti. 19 86,38 

İlgimde değişen bir şey olmadı. 2 9,08 3 
İşbirlikli Öğrenme 
Yöntemi yaparak 
işlediğimiz ders; 

İlgimi daha az çekti. 1 4,54 

Daha çok istek duydum. 20 91,02 

Değişen bir şey yoktu. 2 9,08 4 
İşbirlikli Öğrenme 
Yöntemiyle işlediğimiz 
derse katılmak için; 

Daha az istek duydum. - - 

Daha rahat hissettim.  18 81,4 

Diğer işleyişlerimizde hissettiğim gibi hissettim. 3 13,62 5 

İşbirlikli Öğrenme 
Yöntemiyle işlediğimiz 
derste kendimi; 
 Daha az rahat hissettim 1 4,54 

Daha kolay anlatabilirim  18 81,4 

Diğer çalışmalarımızda anlatabildiğim kadar 
anlatabilirim   4 18,6 6 

İşbirlikli Öğrenme 
Yöntemiyle işlediğimiz 
derste öğrendiklerimi;  

Daha zor anlatabilirim. - - 

Daha rahat hatırlıyorum. 19 86,38 

Aynı derecede hatırlıyorum. 2 9,08 7 
Düşündüğümde, İşbirlikli 
Öğrenme Yöntemi ile 
işlediklerimizi; 

Diğer işleyişlerime göre zorlanıyorum. 1 4,54 

İşbirlikli Öğrenme Yönteminin kolay bir faaliyet 
olduğunu gösterdi. 20 91,02 

İşbirlikli Öğrenme Yöntemi hakkındaki 
fikirlerim değişmedi. 2 9,08 8 

İşlediğimiz dersler 
boyunca uyguladığımız 
İşbirlikli Öğrenme 
Yöntemi; 

İşbirlikli Öğrenme Yönteminin zor bir faaliyet 
olduğunu gösterdi. - - 

Tablo 3.1.5.’teki yüzde ve frekanslar incelendiğinde görüldüğü işbirlikli 

öğrenme yöntemi ile işlenen dersten öğrencilerin büyük bir kısmı çok hoşlandıklarını, 

dersin çok ilgilerini çektiğini, derse katılmak için daha çok istek duyduklarını ve derste 

kendilerini çok rahat hissettiklerini söylemişlerdir. 
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Öğrencilerin çoğunluğu işbirlikli öğrenme yöntemi ile işlenen derste farkına 

vardığı, anladığı çok şey olduğunu, derste öğrendiklerini daha kolay anlatabileceklerini 

ve derste öğrendiklerini daha kolay hatırladıklarını belirtmişlerdir. İşbirlikli öğrenme ile 

öğrencilerin anlama, düşünme ve hatırlama gibi üst düzey düşünme becerilerini 

geliştirdikleri görülmüştür. 

Elde edilen sonuçlara göre yapılandırmacılık yaklaşımına göre düzenlenen 

işbirlikli öğrenme yöntemi öğrenciler tarafından uygulaması kolay bir faaliyet olarak 

görülmektedir. Frekans ve yüzdeler genel olarak incelendiğinde görüldüğü gibi 

öğrencilerin geleneksel yöntemlerin aksine yapılandırmacılık yaklaşımına göre 

düzenlenen işbirlikli öğrenme yöntemiyle ders işlemekten memnun oldukları ve derse 

karşı olumlu tutum içinde oldukları belirlenmiştir. 

Tablolar ve öğrencilerin işbirlikli öğrenme yöntemi hakkındaki görüşleri 

incelendiğinde öğrencilerin işbirlikli öğrenme yöntemi ile işlenen dersten 

hoşlandıklarını ve derste kendilerini daha rahat hissettiklerini, bu yöntemle 

öğrendiklerini daha iyi hatırlayabildiklerini ve anlatabildiklerini, derse katılmak için 

daha çok istek duyduklarını söylemişlerdir. Öğrencilerin işbirlikli öğrenme yöntemi ilk 

kez uygulanmasına karşı öğrencilerin yeni yönteme ve Sosyal Bilgiler dersine karşı 

daha olumlu tutum geliştirdikleri görülmüştür. 

3.2. Süreç Değerlendirme Ölçeklerine İlişkin Bulgular 

Öğrencilerde meydana gelebilecek değişikleri gözlemlemek, öğrencilerin derse 

ve  ders işlenişindeki tutumlarında, öğrenme-öğretme sürecine ve arkadaşlarıyla 

ilişkilerinde değişiklerle ilgili öğrencilerin görüşlerini almak ve etkinlikler sırasında 

öğrencilerin performanslarını ölçmek için araştırmada kullanılan Süreç Değerlendirme 

Ölçeklerinin uygulanması sonucu elde edilen bulgular, tablolarda gösterilmiş ve 

sonuçlar yorumlanmıştır.  

3.2.1. Deney Grubu Öğrencilerinin Grup Çalışma Becerilerinin 

Değerlendirilmesi 

Uygulama çalışmaları sırasında öğrencilerin grup içindeki davranışlarını 

değerlendirmek amacıyla öğrenciler öğretmen tarafından gözlenmesi ile Grup 

Çalışmaları Değerlendirme Ölçeği uygulanmıştır. Tablo 3.2.1’de grupların her 

ölçümden aldıkları puanların ortalamaları verilmiş ve yorumlanmıştır. 
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Tablo 3.2.1. Deney Grubu Öğrencilerinin Grup Çalışma Becerileri Sonuçları 

No Maddeler 1. Ölçüm 2. Ölçüm 3. Ölçüm 4. Ölçüm 

1 Yardımlaşma 1,67 1,5 1,5 1,5 

2 Dinleme 0,83 1,16 1 1 

3 Katılım 1 1,16 1,83 1,66 

4 İkna etme 1 1,16 1,16 1,16 

5 Soru sorma 1 1,16 1,16 1,16 

6 Saygı 1,66 1,33 1,5 1,5 

7 Paylaşım 1,33 1,67 1,67 2 

 

Tablo 3.2.1.’de de görüldüğü gibi gruplar, uygulama başında da yeterli 

düzeyde sahip oldukları grup üyeleri arasında yardımlaşma, grup süreci içinde 

birbirlerine saygı gösterme ve ulaştıkları sonuçları ve kendi materyallerini paylaşma 

gibi sosyal becerileri süreç içinde de geliştirdikleri görülmüştür. 

Sonuçları incelendiğinde görüldüğü gruplar, grup içi çalışma becerilerinden 

olan birbirini dinleme birbirini ikna etme ve konu ile ilgili soru sorma becerilerine 

grupların uygulama başında kısmen yeterli düzeyde sahip oldukları görülmekle birlikte 

bu becerileri süreç içinde yeterli düzeye getiremeseler de bu becerileri süreç içinde 

geliştirdikleri belirlenmiştir. 

Grupların uygulama başında kısmen sahip oldukları etkinliklere katılım 

becerisini geliştirerek süreç içinde yeterli düzeye getirdikleri görülmüştür. 

İşbirlikli öğrenme ilk defa uygulanmasına rağmen etkinlikler sırasında 

grupların, grup içinde ve gruplar arasında materyal vb. konularda yardımlaşma, 

birbirine saygı gösterme ve ulaşılan sonuçları paylaşma gibi sosyal beceriler ile 

etkinliklere katılım, birbirini ikna etme, konu ile ilgili soru sorma gibi çalışma 

becerilerini geliştirdikleri gözlenmiştir. 
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3.2.2. Deney Grubu Öğrencilerinin Öz Değerlendirme Sonuçlarının 

İncelenmesi 

İşbirlikli öğrenme çalışmaları sırasında grupların, grup içindeki kendi 

davranışlarını değerlendirmeleri amacıyla uygulanan Grup Öz Değerlendirme Ölçeğinin 

ölçüm sonuçları aşağıda verilmiş ve analiz edilmiştir.  

Tablo 3.2.2. Deney Grubu Öğrencilerinin Öz Değerlendirme Sonuçları 

No Maddeler 1. 
Ölçüm 

2. 
Ölçüm 

3. 
Ölçüm 

4. 
Ölçüm 

1 Araştırma planı yaptık. 1,5 1,66 1,33 1,5 

2 Görev dağılımı yaptık. 1,83 1,67 2 2 

3 Araştırmada çeşitli kaynaklardan yararlandık. 1,16 1,33 1 1 

4 Etkinlikleri birlikte hazırladık. 1,5 2 1,67 1,83 

5 Görüşlerimizi rahatlıkla söyledik. 1,17 1,66 1,33 1,5 

6 Grupta uyum içinde çalıştık. 1,5 1,16 1,33 1,66 

7 Birbirimizin görüşlerini ve önerilerini 
dinledik. 1 1,5 1,5 1,66 

8 Grupta birbirimize güvenerek çalıştık. 1,5 1,67 1,83 1,67 

9 Grupta birbirimizi takdir ettik. 1,83 1,67 1,5 1,83 

10 Çalışmalarımız sırasında birbirimizi 
cesaretlendirdik. 1,5 1,83 1,83 1,5 

11 Sorumluluklarımızı tam anlamıyla yerine 
getirdik. 1,66 1,67 1,5 1,83 

12 Çalışmalarımızı etkin bir biçimde sunduk. 1,5 1,5 1,66 1,83 
 

Tablo 3.2.2.’deki ölçüm sonuçlarında görüldüğü gibi gruplar, etkinlikler 

öncesinde ve uygulama sürecinde araştırma planı ve grup içi görev dağılımını yapmada, 

etkinlikleri birlikte hazırlamada, grup içinde görüşlerini rahatça ifade etmede, grupla 

uyum içinde çalışmada, grup çalışmaları sırasında birbirlerinin görüşlerini ve önerilerini 

dinlemede, birbirlerine güven duymada, birbirlerini takdir etmede, birbirlerini 

cesaretlendirmede, sorumlulukları yerine getirmede ve sunumlarını etkin biçimde 

sunmada kendi gruplarını yeterli gördüklerini belirtmişlerdir. Gruplar, konularla ilgili 

olarak kaynaklardan yararlanma becerisinde ise kendilerini kısmen yeterli gördüklerini 

açıklamışlardır. 
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Grup Öz Değerlendirme Ölçeğinin ikinci kısmında yer alan ve süreci 

değerlendiren açık uçlu maddelerde, gruplar, grup içinde en büyük problem olarak grup 

üyeleri arasındaki kişisel anlaşmazlıkları söylemişlerdir. Bazı gruplar işbirlikli öğrenme 

çalışmasının ilk defa uygulanmasından dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bazı 

gruplar, grup etkinliklerinde en iyi oldukları etkinlik olarak sunum yapmayı söylerken, 

bazı gruplarda afiş hazırlama etkinliği olduğunu söylemişlerdir. Grupların bir kısmı 

daha başarılı olabileceklerini fakat dikkatsizlik, heyecan, az çalışma gibi nedenlerden 

dolayı daha az başarılı olduklarını belirtmişlerdir.  

Genel olarak sonuçlar incelendiğinde öğrenciler, grup becerilerinde kendilerini 

yeterli gördüklerini ve süreçte fazla sorun yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Özellikle 

grup içi iletişim ve ortamla ilgili olarak öğrencilerin çok olumlu tutum içinde oldukları 

görülmüştür.  

3.2.3. Deney Grubundaki Öğrencilerin Sunum Becerilerinin 

Değerlendirilmesi 

Uygulama devam ederken, grupların sunum becerilerini ölçmek için sunumu 

dinleyen öğretmen ve öğrencilerin birlikte ortak bir puan vermesi ile Grup Sunumu 

Değerlendirme Ölçeği uygulanmıştır. Grupların her ölçümden aldıkları puanların 

ortalamaları tabloda verilmiş ve analiz edilmiştir. 

Tablo 3.2.3. Grupların Sunum Becerileri Ölçüm Sonuçları 

No Maddeler 1. 
Ölçüm 

2. 
Ölçüm 

3. 
Ölçüm 

4. 
Ölçüm 

1 Konuyu açık ve anlaşılır sunma. 1,33 1 2 1,83 
2 Konu ile ilgili örnekler verme. 1 1 1,17 1,5 
3 Sınıfın sorduğu sorulara cevap 

verebilme. 1,16 1 1,33 1,5 

4 Konuya hakim olma. 1,2 1,33 1,33 1,67 
5 Sınıftaki öğrencilerin katılımını 

sağlama. 0,83 1 0,83 1,33 

6 Konunun önemli noktalarına dikkat 
çekme. 1 1,5 0,83 1,33 

7 Konu ile ilgili materyalleri hazırlama. 1,16 1 1 1,16 

Tablo 3.2.3.’de görüldüğü gibi gruplar, sunumları sırasında konuyu açık ve 

anlaşılır sunma, sınıfın konuyla ilgili sorduğu sorulara cevap verebilme, öğrenilen 

konuya hakim olma, konunun önemli noktalarına dikkat çekme becerilerine bazı 
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ölçümlerde kısmen yeterli düzeyde sahip olsalar da sürecin genelinde bu becerileri 

yeterli düzeyde kazandıkları görülmüştür.  

Gruplar, ölçeğin diğer maddelerinden olan konu ile ilgili örnekler verme, 

sınıftaki öğrencilerin katılımını sağlama, konunun önemli noktalarına dikkat çekme 

becerilerini tedricen geliştirememelerine karşın bu becerilerin ilk ve son ölçümleri 

arasında fark olduğu görülmektedir. Grupların konu ile ilgili materyalleri hazırlama 

becerisine kısmen yeterli düzeyde sahip oldukları ve bu beceriyi süreç içinde de 

yeterince geliştiremedikleri görülmektedir. Sunum becerileri ölçüm sonuçları genel 

olarak incelendiğinde görüldüğü gibi öğrencilerin bu becerilerin bir çoğuna daha öncede 

sahip olmalarına karşın araştırma sürecinde bu becerilerini geliştirdikleri belirlenmiştir. 

3.2.4. Deney Grubundaki Öğrenci Etkinlikleri Gözlem Sonuçlarının 

İncelenmesi 

Deneysel çalışma devam ederken, öğrencilerde  meydana gelebilecek 

değişmeleri takip edebilmek için öğrenciler etkinlikler sırasında öğretmen tarafından 

gözlenmiş uygulama başlangıcında ve sonunda olmak üzere Öğrenci Etkinlikleri 

Gözlem Formu iki kez uygulanmıştır. Aşağıda Öğrenci Etkinlikleri Gözlem Formunun 

1. ve 2. defa uygulanmasından elde edilen sonuçlar görülmektedir. 

Tablo 3.2.4. Deney Grubu Öğrencilerinin Etkinlikleri Gözlem Sonuçları 

Bölüm No Bölümler 1. Ölçüm 2. Ölçüm 

1 Derse Hazırlık 1 1,15 

2 Etkinliklere Katılma 1,25 1,33 

3 İnceleme-Araştırma 1,21 1,30 

4 Bilimsel Yöntem 1,09 1,22 

 

Tablo 3.2.4. incelendiğinde görüldüğü gibi deney grubundaki öğrenciler derse 

hazırlık ve araştırma ve öğrenme etkinlikleri sürecinde bilimsel yöntem kullanma 

becerilerinin 1. ve 2 ölçümleri incelendiğinde görüldüğü gibi öğrenciler, derse hazırlık 

ve bilimsel yöntem kullanma becerilerini artırmalarına rağmen uygulama boyunca bu 

becerilere kısmen yeterli düzeyde sahip oldukları görülmüştür.  
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Öğrencilerin, etkinliklere katılma ve inceleme ve araştırma becerilerine 1. 

ölçümde kısmen yeterli düzeyde oldukları ve 2. ölçümde ise bu becerilerini geliştirerek 

yeterli düzeyde oldukları gözlenmiştir.  

Gözlem sonuçları genel olarak incelendiğinde görüldüğü gibi kullanılan 

yöntemin, öğrencilerin derse hazırlık, etkinliklere katılma çalışmaları, inceleme ve 

araştırma yapma ile bilimsel yöntem kullanma becerilerinin gelişimini yeterli düzeyde 

olmasa da süreç içinde gözle görülür şekilde artırdığı belirlenmiştir.  

Süreç değerlendirme ölçeklerinden elde edilen bulgular genel olarak 

değerlendirildiğinde, öğrencilerin, yapılandırmacılık yaklaşımı esas alınarak düzenlenen 

işbirlikli öğrenme yönteminin ilk kez uygulanmasıyla bazı sıkıntılar yaşansa da 

öğrencilerin  uygulama sürecinde arkadaşlık ilişkilerini geliştirdikleri, grup içinde uyum 

içinde çalıştıkları, öğrenmeye karşı istekli oldukları ve öğrenme sürecine aktif olarak 

katıldıkları, sorumluluk alma ve paylaşma gibi sosyal becerilerini geliştirdikleri, soru 

sorma ikna etme, araştırma–inceleme yapma ve araştırmalarda bilisel yöntem kullanma 

gibi düşünme becerilerini geliştirdikleri görülmektedir. 

TARTIŞMA 

Bu çalışma ile Sosyal Bilgiler dersinde yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı 

işbirlikli öğrenme ile geleneksel yöntemlerin öğrenci başarısına, tutumuna, grup 

süreçlerine ve öğrenci görüşlerine etki düzeyi ortaya konulmaktadır.  

Araştırmada yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı işbirlikli öğrenmenin 

öğrencilerin başarılarını artırdığı sonucu elde edilmiştir. Yapılandırmacılık yaklaşımına 

dayalı işbirlikli öğrenme ders işeyen deney grubunun geleneksel yöntemlerin 

uygulandığı kontrol grubuna göre daha başarılı olduğu sonucunu daha önce Açıkgöz 

(1992), Gömleksiz (1994), Erçelebi (1995), Kasap (1996), Delen (1998), Karaoğlu 

(1999), Yıldız (1998), Özkal (2000) ve Aslan (2004) tarafından yapılan araştırmaların 

sonuçları desteklemektedir. 

Araştırmada yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı işbirlikli öğrenmenin 

öğrencilerin erişilerini arttırmada geleneksel yöntemlere göre daha etkili olduğu 

görülmektedir. İşbirlikli öğrenmenin öğrencilerin başarılarını artırması ile ilgili olarak 
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Sünbül (1995), Gömleksiz (1997) ve Gillies (2003) tarafından yapılan araştırmalarda da 

benzer sonuçlara ulaşılmıştır. 

Yapılandırmacılık yaklaşımı temele alınarak işlenen dersin öğrencilere farklı 

öğrenme yaşantıları sunarak onların başarılarını artırdığı Yanpar-Şahin’in (2001b) 

yaptığı araştırmada da belirlenmiştir. Kamii, Rummelsburg ve Kari’nin (2005) 

araştırmalarında kullandıkları yapılandırmacı öğrenme çevresinin, öğrencilerin 

akademik başarılarının arttırdığı sonucu bu çalışmanın sonuçlarıyla örtüşmektedir. 

Yapılandırmacılık yaklaşımı ve işbirlikli öğrenmenin öğrencilerin derse karşı 

tutumlarını olumlu yönde etkiledikleri ve öğrencilerin bu şekilde işlenen derse katılmak 

için istek duydukları belirlenmiştir. Bu sonuç, Chuang ve Tsai’nin (2005) 

çalışmalarından elde ettikleri anket sonuçlarına göre deney grubundaki öğrencilerin 

yapılandırmacılığa dayalı internet temelli öğrenme çevresine karşı olumlu tutum içinde 

oldukları belirlenmiş ve tercihlerinin yapılandırmacı öğrenme çevresi olduğunu 

söylemiş olmaları bu araştırmada elde edilen sonuçlarla paralellik arzetmektedir. 

Yapılandırmacılık yaklaşımının öğrencilerin başarılarını artırdığı ve 

öğrencilerin derse karşı tutumları olumlu yönde etkilediği sonucunu Becker ve 

Mousiniyet (2004) tarafından yapılan araştırma sonuçları da desteklemektedir. 

Araştırma sonuçlarına göre yapılandırmacı yaklaşımla ders işleyen gruplar, geleneksel 

öğrenmenin uygulandığı gruplara göre daha yüksek başarı elde etmiş ve deney 

grubundaki öğrenciler yapılandırmacı yaklaşımı tercih ettikleri tesbit etmişlerdir. 

Yapılandırmacılık yaklaşımında kullanılan bir yöntem olan işbirlikli öğrenme, 

öğrencilerin derse karşı tutumlarını olumlu yönde etkilediği bir çok araştırma ile 

belirlenmiştir. Bu araştırma ile de uygulanan yöntemin öğrencilerin derse karşı 

tutumlarını anlamlı düzeyde etkilediği görülmektedir. İşbirlikli öğrenmenin öğrencilerin 

tutumlarını olumlu yönde etkilediği Açıkgöz (1992) ve Gömleksiz (1993) tarafından 

yapılan araştırmalarla da belirlenmiştir. 

Bu araştırmanın teori ve uygulama biçimine oldukça benzer bir çalışma olan 

Sidney ve diğerlerinin (2004) yaptıkları araştırmada sosyal yapılandırmacılığa dayalı 

işbirlikli öğrenmenin öğrencilerin arkadaşını seçme isteğini ve yönteme karşı 

öğrencilerin tutumunu olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Açıkgöz’ün (1995) 
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‘‘işbirlikli öğrenme, öğrenmeyi sağlamanın yanında, yardımlaşmayı, sorumluluk almayı 

ve paylaşmayı vb. öğretmeye de yardımcı olmaktadır” ifadesi ile bu araştırmada 

yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı işbirlikli öğrenmenin uygulandığı deney grubu 

öğrencilerinin uygulama sürecinde, grup üyelerinin birbirleri ile iletişimlerini 

geliştirdikleri ve sosyal çalışma becerilerini artırdıkları sonucu benzerlik 

göstermektedir. Gömleksiz (1997) tarafından yapılan bir araştırmada da işbirlikli 

öğrenmenin uygulandığı deney grubunun arkadaşlık ilişkilerini, kontrol grubuna göre 

daha çok artırdığı belirlenmiştir. Bununla birlikte yöntemin ilk defa uygulanmasından 

ve grup içi anlaşmazlıklardan dolayı uygulama başında görülen problemlerin uygulama 

sürecinde giderilmiş olduğu görülmüştür.  

Öğrencilerin uygulama devam ederken derslere hazırlıklı gelme, bilimsel 

yöntem kullanma becerilerini yeterli düzeyde olmasa da geliştirdikleri, inceleme ve 

araştırma becerileri ile etkinliklere katılım becerilerini ise yeterli düzeyde artırdıkları 

gözlenmiştir. Bu sonuçlar Yanpar -Şahin (2001b), tarafından yapılan araştırmadaki 

gözlem sonuçlarıyla örtüşmektedir. Gözlem sonuçlarına göre deney grubundaki 

öğrenciler, hazırlıklarını ön bilgilerinin yardımıyla araştırarak, inceleyerek, 

yorumlayarak kendileri yapmakta ve sürekli oluşturma içinde oldukları görülmüştür. 

Yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı işbirlikli öğrenmeye karşı öğrenciler, 

etkinliklerde kendilerini rahat hissettiklerini, derse katılmak için daha çok istek 

duyduklarını ve dersten hoşlandıklarını, daha kolay öğrendiklerini ve 

hatırlayabildiklerini söyleyerek olumlu tutum içinde oldukları görülmüştür. 

İflazoğlu‘nun (2000) yaptığı çalışmada da öğrenciler işbirlikli öğrenme yöntemi ile ders 

işlemekten hoşlandıklarını, arkadaşlık ilişkilerini geliştirdiklerini, dersi heyecanla ve 

oynayarak işlediklerini söylemiş olmaları bu çalışmanın sonuçları ile benzerlik 

göstermektedir. 

Bu araştırmadakine benzer bir yol izleyen Arslan ve Yanpar-Şahin (2004) 

yapılandırmacı yaklaşımına dayalı olarak düzenlenen işbirlikli öğrenme tekniklerinden 

grup araştırması ve birlikte öğrenmenin deney grubundaki öğrencilerin Sosyal Bilgiler 

dersine karşı ilgileri ve tutumlarını olumlu yönde artırmış ve deney grubu lehine öğrenci 

başarısını artırdığı sonucu bulunmuştur. Bizim araştırmamızda uygulanan işbirlikli 

öğrenmenin öğrencilerin fikirlerini paylaşma, tartışma, sunum yapma, fikrini savunma, 
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düşüncesini ifade etme, arkadaşlarının fikirlerine saygı duyma ve soru sorma ilgili 

becerilerde ilerleme kaydettikleri sonucu bu araştırma sonuçlarıyla örtüşmektedir. 

Başka bir okul, sınıf ve ünite ile ilgili olarak aynı yaklaşım, yöntem ve tekniğin 

uygulanması ile benzer sonuçların elde edilmesi bu araştırma sonuçlarını 

desteklemektedir. 

Bütün bu sonuçların elde edilmesinde yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı 

işbirlikli öğrenme yönteminin uygulanmasında ilkeler önemli rol oynamıştır. 

Öğrencinin hem öğrenen hem de öğreten olması, öğretmenin etkinliklerde 

organizasyonunu sağlaması ve rehberlik etmesi, öğrencilerin bütün süreçlerde ve grup 

çalışmalarında derse etkin katılımının sağlanması, bireysel, süreç ve toplu 

değerlendirmelerin yapılarak sürecin izlenmesi ve bir üyenin başarısızlığı diğer üyeleri 

etkileyecek olması, deney grubunun başarısının artmasına ve olumlu tutum düzeyinin 

yüksek çıkmasına etki etmiştir 
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BÖLÜM IV 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

SONUÇLAR 

Sosyal Bilgiler öğretiminde yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı işbirlikli 

öğrenmenin ve geleneksel öğretim yöntemlerinin etkililiğinin araştırıldığı ve 

karşılaştırıldığı bu çalışmada, deneysel işlemler sonunda elde edilen bulgulardan şu 

sonuçlara ulaşılmıştır:  

1- Sosyal Bilgiler dersinin öğrenilmesinde yapılandırmacılık yaklaşımına 

dayalı işbirlikli öğrenmenin uygulandığı deney grubu ile geleneksel yöntemin 

uygulandığı kontrol grubu arasında öğrenci erişileri açısından deney grubu lehine 

anlamlı fark bulunmuştur. Öğrenci erişilerini artırmada yapılandırmacılık yaklaşımına 

dayalı işbirlikli öğrenmenin geleneksel yöntemlerden daha etkili olduğu saptanmıştır. 

2- Yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı öğrenmenin uygulandığı deney 

grubundaki öğrenciler, geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubuna göre Sosyal 

Bilgiler dersine karşı daha olumlu tutum geliştirdikleri belirlenmiştir. 

3- Yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı işbirlikli öğrenmenin uygulandığı 

deney grubundaki öğrencilerin uygulanan yöntemle ilgili düşüncelerini öğrenmek için 

yapılan öğrenci görüşleri anketinin sonuçlarına göre öğrencilerin yöntemden 

hoşlandıkları, derste anladıkları şeylerin arttığı, ilgilerini çektiği, derse katılmak için 

istek duydukları, öğrendiklerini rahatça anlatabilecekleri ve kolayca hatırlayabildikleri, 

derste kendilerini rahat hissettikleri ve yönteminin uygulanmasının kolay olduğunu 

düşündükleri sonucu elde edilmiş ve öğrencilerin yönteme karşı olumlu tutum içinde 

oldukları görülmüştür.  

4- Yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı işbirlikli öğrenmenin uygulandığı 

deney grubundaki öğrencilere etkinlikler devam ederken süreç değerlendirme 

ölçeklerinden Grup Çalışmaları Değerlendirme Ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen 

sonuçlara göre öğrenciler, etkinlikler süresince yardımlaşma, dinleme, etkinliklere 
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katılım, ikna etme, soru sorma, birbirlerine saygı gösterme, sonuçları paylaşma gibi 

birlikte çalışma becerilerini geliştirdikleri görülmüştür.  

5- Yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı işbirlikli öğrenmeyle ders işlenen 

deney grubundaki öğrencilere uygulanan Grup Öz Değerlendirme Ölçeği ile 

öğrencilerin grup içi çalışma ve iletişim becerilerini artırdıkları, grup süreçlerinde 

kendilerini yeterli hissettikleri ve süreç içinde birbirleri ile ilişkilerini geliştirdikleri 

görülmüştür. 

6- Yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı işbirlikli öğrenmenin uygulandığı 

deney grubundaki öğrencilerin grup sunumlarının ölçüldüğü Grup Sunumu 

Değerlendirme Ölçeği sonuçlarına göre öğrencilerin uygulamanın başlangıcında 

nispeten sahip oldukları belirlenen sunum becerilerini ileriki aşamalarda geliştirdikleri 

görülmüştür. 

7- Yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı işbirlikli öğrenmenin uygulandığı 

deney grubundaki öğrencilerin gözlenmesi ile elde edilen Öğrenci Etkinlikleri Gözlem 

Formu sonuçlarına göre öğrencilerin derslere hazırlık becerisi ile bilimsel yöntem 

kullanma becerisindeki gelişme yeterli düzeyde olmamasına rağmen süreç içinde 

kısmen artış olduğu belirlenmiştir. Etkinliklere katılım, inceleme ve araştırma 

becerilerinde ise artışın yeterli düzeyde olduğu görülmüştür.  

ÖNERİLER 

Araştırmada, yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı işbirlikli öğrenmenin Sosyal 

Bilgiler dersinde başarıya erişiye ve tutuma etkisi araştırılmıştır. Varılan sonuçlar 

doğrultusunda şu öneriler geliştirilmiştir: 

1- Yapılandırmacılık yaklaşımı ve işbirlikli öğrenme yönteminin etkililiği 

konusunda daha fazla araştırmanın yapılması bu araştırmanın sonuçlarını sınamak ve 

genellemek amacıyla yararlı olabilecektir. 

2- Yeni yaklaşım ve yöntemlerle ile ilgili bilgileri eğitimcilere aktarabilmek 

için seminerler, konferanslar, hizmet içi eğitim kursları düzenlenmelidir. 
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3- Yapılandırmacılık yaklaşımı ve işbirlikli öğrenme yönteminin uygulandığı 

örnek etkinlik kitapları, cd, vcdler hazırlanmalı ve bunlardan öğretmenlerin 

yararlanması sağlanmalıdır. 

4- Yapılandırmacılık yaklaşımı ve işbirlikli öğrenme yöntemi uygulanmadan 

önce yaklaşım ve yöntemler hakkında teorik bilgi verilmeli ve pratik (hazırlık 

çalışmaları) yapılmalıdır. Bu çalışmalar öğrencinin hem grup arkadaşları ile 

kaynaşmasını hem de yöntem hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır. Ayrıca 

işlenecek konu ile ilgili öğrenciye dokümanlar verilmeli, öğrencinin de konu ile ilgili 

araştırma yapmasına olanak verilmelidir. 

5- Geleneksel yöntemlerde her öğrenci ile tek tek ilgilenmek mümkün 

olmamaktadır. Ancak yapılandırmacılık yaklaşımında ve işbirlikli öğrenme yönteminde 

öğrenme bireyselleştirilmekte ve bütün öğrencilerin derse katılımı aktif olarak 

sağlandığından bu açıdan da uygulanması önem taşır. 

6- Yapılandırmacılık yaklaşımı ve işbirlikli öğrenme yöntemi öğrenciler arası 

ilişkilerin ve sosyal becerilerin istenilen nitelikte olmasını sağlamak amacıyla da 

uygulanabilir. Bu yöntemin uygulanması özellikle bilgi ve becerilerin önemli olduğu 

sosyal bilgiler derslerinde öğretmenlere yardımcı olacaktır. 

7- Bu çalışmada yapılandırmacılık felsefesi tanıtılmış ve yapılandırmacılıkta 

kullanılan yöntemlerden biri olan işbirlikli öğrenme ile deneysel çalışma yapılarak 

ilköğretim okullarının 1. kademesinde 2005-2006 öğretim yılından itibaren uygulanan 

yeni programın daha iyi uygulanabilmesi için bu araştırmanın katkı yapacağı 

düşünülmektedir.  

Araştırma sonuçlarından yola çıkılarak genel bir değerlendirme yapılırsa 

davranışçılıktan yapılandırmacılığa geçişte öğrenenlerin tarihsel ve kültürel olarak 

şekillenen bilgi, gerçeklik ve öğrenme algılarını değiştirmesi ve söz konusu olguları 

çoklu bakış açılarını görerek yeniden gözden geçirmesi gerekmektedir. Bu durum, 

öğretmenlerin varolan uygulamalarını değiştirmeyi de zorunlu hale getirmektedir. 

Öğretmenlerin, kendi öğretim geleneklerine odaklanarak öğrenenler olarak öğrencilerin 

bilgiyi nasıl oluşturduklarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda, 

yapılandırmacılık, davranışçılıktan farklı olarak öğretmen rollerinde de önemli 
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değişimleri gerektirmekte, öğretmen ve öğrencilerin rol ve sorumluluklarını yeniden 

tanımlamaktadır. Yapılan felsefi tartışmalar, pozitivizm sonrası eğitim paradigmalarında 

eğitim program tasarılarının hedeflerden, içeriğe, uygulamaya ve değerlendirmeye kadar 

yeniden ele alınmasını gerektirmekte; bunun yanında, öğrenmenin gerçekleşeceği 

sosyalbilişsel bağlam ve fiziksel çevre olanakları da öğrenme için önemli hale geldiği 

bilinmelidir. 
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EK-1 SOSYAL BİLGİLER BAŞARI TESTİ 

Adı Soyadı:                                                                  Okulu: 

Sınıfı Numarası:                                                                                                                                            

1- Aşağıda ülkemizle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A- Türkiye Kuzey Yarım Küre'de yer alır.       B- Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrilidir.                                  
C- Türkiye'nin bütün toprakları Asya’dadır.     D-Türkiye ılıman iklim kuşağında yer alır.                                

2-Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Dünya üzerindeki önemini artırmaz?  

A-İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması      B-Yüksek ve engebeli bir yapıya 
sahip olması                                                                           C-Asya ve Avrupa kıtalarını 
birbirine bağlaması         D-Üç tarafının denizlerle çevrili olması 

3- Aşağıdaki dağlardan hangisi İç Anadolu Bölgemizde yer alır? 

A-Karadağ                 B-Ağrı                               C-Bolkar                     D-Süphan                                                

4- Yurdumuzdaki yeryüzü şekilleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A- Yurdumuzda yükselti batıdan doğuya doğru artmaktadır. 

B-Toros dağları Akdeniz kıyısı boyunca Güneydoğu Anadolu'ya doğru uzanır. 

C-Yurdumuzdaki sıradağlar Anadolu'yu kuzeyden ve güneyden kuşatır. 

D- Gülek, Sertavul ve Belen geçitleri Doğu Karadeniz Dağları üzerinde yer alır.   

5- Aşağıdakilerden hangisi Haymana, Obruk ve Cihanbeyli platolarının ortak özelliği 
değildir? 

A-Tuz Gölü’nün güneyinde yer alır.          B- İç Anadolu’da yer alır. 

C-Karasal iklim şartları altındadır.             D-Hakim bitki örtüsü bozkırdır. 

6- Aşağıdaki dağlardan hangisi diğerlerine göre Türkiye’nin daha batısında yer alır? 

A-Nemrut                        B-Ağrı                           C- Süphan               D-Erciyes 

7- Aşağıdaki ovalardan  hangisi Ege Bölgesinde yer alır?                                                                                    
A-  Gediz Ovası             B- Yüksekova                C- Çukurova           D-Iğdır Ovası 

8- İç Anadolu Bölgesi ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?                                                  
A-Tuz Gölü bu bölgededir                        B-Karasal iklim görülür.                                                                          
C-Bitki örtüsü bozkırdır.                           D-Yurdumuzun güneyinde yer alır. 

9- Yurdumuzun en kurak olan bölgesi hangisidir?                                                                                        
A- Akdeniz Bölgesi   B-Karadeniz Bölgesi    C -Güneydoğu Anadolu Bölgesi   D- Marmara 
Bölgesi                           

10- Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzdaki yükseltinin batıdan doğuya doğru artmasının 
sonucu değildir?                                                                                                                                                        
A-Batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklığın azalması          B-Akarsuların akış yönleri                                       
C- Farklı iklim tiplerinin görülmesi                                          D-Farklı bitki örtülerinin olması 
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11-  I. Don olayı yok denecek kadar az olur.              II. En fazla yağış kış mevsiminde görülür,                            
III. Buharlaşma oranı yüksektir.                                                                                                                         
Yukarıdaki bilgilerin hangisi veya hangileri Akdeniz ikliminin özelliklerindendir? 

A-Yalnız I             B- I - II                   C- I-III              D- I - II-III                                                                           

12- Yaz ve kış mevsimleri arasındaki sıcaklık farkı, aşağıdaki illerimizin hangisinde daha 
fazladır?                                                                                                                                                           
A-Rize                   B-Konya                  C-Adana                            D-İzmir  

13-Aşağıdaki iklim tipleri ve görüldüğü bölgeler eşleştirilmiştir. Hangisi doğrudur?                                      
A-Akdeniz-İç Ege                                               B- Karasal iklim- Karadeniz Bölgesi                                             
C- Akdeniz iklimi- Adana çevresi                      D-Karasal iklimi- Marmara’nın güney kesimleri 

14- İlkbaharda yeşeren yazın sarı bir görünüm alan bitki örtüsüne ne ad verilir?                                           
A- Maki                B- Bozkır                         C- Orman             D-Koru 

15- Aşağıdaki akarsulardan hangisi farklı bir denize dökülmektedir?                                               
A- Kızılırmak        B- Yeşilırmak                  C- Bakırçay         D- Saka 

16 -Aşağıda akarsularımızla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?                                                           
A-Akarsularımızda taşımacılık yapılmaz.                   B- Yazın daha çok su taşırlar. 

C- Pek çoğunda balıkçılık yapılır.                               D-Çoğu denize ulaşamadan kurur. 

17- Beyşehir, Eğridir, Burdur Göllerinin bulunduğu Göller yöresi hangi 
bölgemizdedir?                                                                   A- Ege                    B-Akdeniz                 
C- Karadeniz             D- Doğu Anadolu 

18- Yurdumuzdan doğarak yurdumuz sınırları dışında denize dökülen akarsularımıza 
hangisi örnek gösterilemez?                                                                                                                                     
A-Çoruh                   B- Aras                     C- Asi                       D- Fırat 

19-   I. Balıkçılık yapılır.                 II. Tuz elde edilir.                III. Ulaşımda 
yararlanılır.            Yukarıdakilerden hangileri göllerimizden yararlanma 
yollarındandır?                                                                                   A- Yalnız II                
B- l - II-III         C- II - III                    D- l-II 

20- Karadeniz kıyılarında yer alan ve doğal liman özelliği taşıyan limanımız hangisidir?                               
A- Sinop                   B-Trabzon             C- Samsun                 D-Zonguldak 

21- Karalar arasında denizin çok daralan yerlerine ne ad verilmektedir?                                                         
A- Burun                 B- Liman                 C- Koy                    D- Boğaz 

22- Tuzluluk oranı en fazla olan denizimiz aşağıdakilerden hangisidir?                                                            
A- Akdeniz             B- Marmara             C- Ege                    D- Karadeniz 

23-     I- Girinti ve çıkıntı fazladır.            II- Çok sayıda koy, körfez ve yarımada bulunur.                                    
III- Doğal liman bakımından zengindir.                                                                                            
Yukarıda özellikleri verilen kıyılarımız aşağıdakilerden hangisidir?                                                           
A- Marmara        B- Akdeniz             C-  Karadeniz                D-Ege 
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24- Karadeniz ile ilgili verilen bilgilerden hangisi  doğrudur?                                                                          
A-Kıyısında verimli delta ovası vardır                 B- Tuzluluk oranı yüksektir.                                                  
C- Buharlaşma fazladır.                                        D- Yurdumuzun güneydoğusunda yer alır 

25- Boğazların denetimi hangi antlaşmayla kesin olarak Türkiye'nin kontrolüne girmiştir?                          
A- Mudanya             B- Ankara               C- Lozan                 D- Montrö 

26- Türkiye-Bulgaristan sınırı üzerinde yer alan gümrük kapısı aşağıdakilerden 
hangisidir?                                              A- Kapıkule            B- Cilvegözü          C- Habur                    
D- İpsala 

27- Aşağıda verilen ülkelerden hangisi güneydoğu komşumuzdur?                                                                    
A- İran                    B- Irak                   C- Bulgaristan             D- Ermenistan 

28-Aşağıdakilerden hangisi doğal dengenin bozulmasına neden olmaz?                                                            
A- Ormanların tahrip edilmesi                      B- Kullanılmış suların akarsulara karışması                                         
C- Sofra artıklarının toprağa gömülmesi      D- Elektrik enerjisinin üretiminde kömür 
kullanılması 

29-Kirli hava en çok hangi sistemi etkiler?                                                                                                           
A-Boşaltım sistemini   B- Solunum sistemini C-Sindirim sistemini   D-Hareket sistemini 

30- Aşağıdakilerden hangisi bir doğal afet değildir?                                                                                             
A- Asit yağmuru         B- Erozyon                C- Sel            D- Deprem                                                              
31- Aşağıdakilerden hangisi çevrede kalıcı kirlilik meydana getirir?                                                                 
A- Kağıt                B- Plastik                   C- Yemek artığı         D- Canlı artığı                                                         
32-Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğinin nedenlerinden biri değildir?                                                     
A- Erozyon           B-Tarım ilaçları         C-Asit yağmurları     D- Sanayi atıkları    

33- Depremlerin şiddeti hangi araçla ölçülür?                                                                                                       
A- Termometre     B-Barometre              C-Sismograf             D-Plüviyometre 

34- Aşağıdakilerden hangisi ormanlardan elde edilen ürünlerden biri değildir?                                              
A- Kereste            B- Reçine                    C- Kağıt           D- Doğal gaz                                                                    

35- Sel baskınlarını önlemenin yollarından değildir?                                                                                          
A- Tarla sulaması yapmak                          B- Baraj yapmak                                                                                     
C- Ağaçlandırma yapmak                           D- Akarsuların yönünü değiştirmek 

 

Doğru Sayısı:                    Yanlış Sayısı: 

                                                                                                    CELALETTİN ÇELEBİ 

                                                                                                                      SINIF ÖĞRETMENİ 
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EK-2   SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ TUTUM ÖLÇEĞİ 

Sevgili Öğrenciler, 

Cevaplayacağınız  tutum ölçeği sizi daha yakından tanımak ve sosyal  bilgiler 

dersi ile ilgili  düşüncelerinizin ne olduğunu  öğrenmek için hazırlanmıştır. Bu nedenle 

her maddeyi okuyup iyice anladıktan sonra ‘’Her Zaman’’, ‘‘Bazen’’ ve ’’Hiç” 

şıklarından  size uyan birini (X)  ile işaretleyiniz. Desteğiniz için teşekkürler...                                       

  H
er

 Z
am

an
 

B
az

en
 

H
iç

 

1. Sosyal bilgiler dersi ile ilgili yazılar ve kitap okumaktan hoşlanırım. 
 

   

2. Sosyal bilgiler dersinde söz almak ve derse katılmak istiyorum.    

3. Arkadaşlarımla sosyal bilgiler dersi konularını tartışmaktan zevk alırım. 
 

   

4. Sosyal bilgiler dersine ayrılan ders saatlerinin fazla olmasını isterim. 
 

   

5.Öğretmenimin zorlamasıyla  sosyal bilgiler dersine çalışırım. 
 

   

6. Sosyal bilgiler dersinin benim için gereksiz olduğunu düşünürüm. 
 

   

7. Sosyal bilgiler dersinde zaman benim için çabuk geçer. 
 

   

8. Sosyal bilgiler dersi benim için ilgi çekici değildir. 
 

   

9. Sosyal bilgiler dersi bütün dersler içinde en korktuğum derstir. 
 

   

10.Sosyal bilgiler dersi çalışırken canım sıkılır. 
 

   

11.Sosyal bilgiler dersinin konuları aklımı karıştırır. 
 

   

12.Sosyal bilgiler dersinde sevinçli olurum. 
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EK-3  ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ ANKETİ 

Sevgili öğrenciler, 

Bu çalışma işbirlikli öğrenme çalışması yaparak işlemiş olduğunuz  sosyal 

bilgisi dersiyle ilgili görüşlerinizi almak amacıyla hazırlanmıştır. Bu bir sınav değildir. 

Bu nedenle aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyunuz ve size göre o cümleyi en uygun 

şekilde tamamlayacak seçeneğin başına X işareti koyunuz. Sosyal Bilgisi dersinin 

işbirlikli öğrenme çalışması yaparak işlenmesiyle daha önceki sosyal bilgisi dersi 

işleyişlerinizi karşılaştıracak olursanız;                                                                                                       

1-İşbirlikli öğrenme çalışması yaparak işlediğimiz dersten;                                                                 

(  ) Daha çok hoşlandım.                                                (  ) Diğer işleyişlerimiz kadar hoşlandım.                          

(  ) Diğer işleyişlerimizden daha az hoşlandım.                                                                                                          

2-İşbirlikli öğrenme yaparak işlediğimiz derste;                                                                                                  

(  ) Farkına vardığım, anladığım daha fazla şey oldu.    (  ) Farkına vardığım anladığım şeyler 

aynısıydı.                                                           (  )  Farkına vardığım anladığım şeyler daha azdı. 

3-İşbirlikli öğrenme yaparak işlediğimiz ders;                                                                                                     

(  ) Daha çok ilgimi çekti.                                    (  ) İlgimde değişen bir şey olmadı.                                               

(  ) İlgimi daha az çekti.                                                                                                                                              

4-İşbirlikli öğrenme yaparak işlediğimiz derse katılmak için;                                                                             

(  )  Daha çok istek duydum.                               (  ) Değişen bir şey yoktu.                                                             

(  )  Daha az istek duydum.                                                                                                                                         

5-İşbirlikli öğrenme yaparak işlediğimiz derste kendimi;                                                                                    

(  ) Daha rahat hissettim.                              (  )  Diğer işleyişlerimizde hissettiğim gibi hissettim.                       

(  ) Daha az rahat hissettim.                                                                                                                                        

6-İşbirlikli öğrenme yaparak işlediğimiz derste öğrendiklerimi;                                                                        

(  )  Daha kolay anlatabilirim.                   (  ) Diğer çalışmalarımızda anlatabildiğim kadar 

anlatabilirim                                                        (  )  Daha zor anlatabilirim.                                                            

7- Düşündüğümde, işbirlikli öğrenme çalışması yaparak, işlediklerimizi;                                                         

(  )  Daha rahat hatırlıyorum.                     (  )  Aynı derecede hatırlıyorum.                                                             

(  )  Diğer işleyişlerimize göre zorlanıyorum.                                                                                                            

8-İşlediğimiz dersler boyunca yaptığımız işbirlikli öğrenme çalışmaları;                                                           

(  )  İşbirlikli öğrenme çalışmasının kolay bir faaliyet olduğunu gösterdi.                                                                 

(  )  İşbirlikli öğrenme konusunda  sahip olduğum  fikirlerim  değişmedi. 

(  ) İşbirlikli öğrenme çalışmasının  zor bir faaliyet olduğunu gösterdi.                                                                     
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EK-4  GRUP ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

Grubun Adı: 

 

ÖLÇÜTLER 

BECERİLER Hiçbir 
Zaman 

0 

Bazen 
1 

Her 
Zaman 

2 

Yardımlaşma 
Grup üyeleri birbirleriyle yardımlaşır. 

Dinleme 
Grup üyeleri birbirlerinin düşüncelerini dinlerler. 

Katılım 
Grup üyelerinin her biri çalışmalarda rol alır. 

İkna Etme                                                                         
Grup üyeleri birbirlerinin düşüncelerini dinler, 
düşüncelerini yeniden gözden geçirirler. 

Soru Sorma                                                                    
Grubun her üyesi birbirleriyle etkileşim içerisinde 
tartışır. 

Saygı                                                                                  
Grup üyeleri birbirlerinin düşüncelerine ve çabalarına 
saygı gösterir. 

Paylaşım                                                                            
Grup üyeleri ulaştıkları sonucu birbirlerine iletir. 

 TOPLAM 

 
Öğretmenin  Yorumu: 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................... 
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Ek- 5  GRUP ÖZ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

Grubun Adı: 

Açıklama: Aşağıdaki tabloda grubunuzu en iyi şekilde ifade eden seçeneğin 

altına (X) işareti koyunuz. 

 
DEĞERLENDİRİLECEK TUTUM VE 

DAVRANIŞLAR 
Her 

zaman 
2 

Bazen 
1 

Hiçbir 
zaman 

0 

l. Araştırma planı yaptık.    

2. Görev dağılımı yaptık.    

3. Araştırmada çeşitli kaynaklardan yararlandık    

4. Etkinlikleri birlikte hazırladık.    

5. Görüşlerimizi rahatlıkla söyledik.    

6. Grupta uyum içinde çalıştık.    

7. Birbirimizin görüşlerini ve önerilerini dinledik.    

8. Grupta birbirimize güvenerek çalıştık.    

9. Grupta birbirimizi takdir ettik.    

10. Çalışmalarımız sırasında birbirimizi cesaretlendirdik.    

11. Sorumluluklarımızı tam anlamıyla yerine getirdik.    

12. Çalışmalarımızı etkin bir biçimde sunduk.    

TOPLAM    

 
Aşağıdakileri grubunuza göre cevaplayınız. 

l. Çalışmalar sırasında karşılaştığımız en büyük problem..................................... 

2. Problem nereden kaynaklanıyordu?.................................................................. 

3. Grubumuzun en iyi olduğu alan: ...................................................................... 

4. Grup olarak daha iyi olabilirdik. Fakat,............................................................ 
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Ek- 6  GRUP SUNUMU DEĞERLENDİRME FORMU 

Grubun Adı: 

Sınıfı: 

 

Soru No KONULAR İYİ ORTA KÖTÜ 

1 Konunun anlaşılırlığı 2 1 0 

2 Konuyla ilgili örnekler    

3 Sunumun akıcılığı    

4 Sınıfın sorduğu sorulara verilen yanıtlar    

5 Konuya hakim olma    

6 Sınıftaki öğrencilerin katılımını sağlama    

7 Konunun önemli noktalarına dikkat çekme    

 
 

TOPLAM 
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EK-7 ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMU 

Adı Soyadı: 

Sınıfı No: 

 

Her 
Zaman Bazen Hiçbir 

Zaman 
GÖZLENECEK ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI 

2 1 0 
                                 SINIF İÇİ 
DERSE HAZIRLIK 

   

1 Bilgi kaynaklarına nasıl ulaşılacağını bilir.    

2 Ulaştığı kaynaklardan etkin bir biçimde yararlanır.    

3 Derse değişik yardımcı kaynaklarla gelir.    

TOPLAM    

II. ETKNLKLERE KATILMA    

1 Konu île ilgili görüşlerini çekinmeksizin ifade eder.    

2 Yeni ve özgün sorular sorar.    

3 Sorduğu sorular konuyu içselleştirdiğini yansıtır.    

TOPLAM    

                              SINIF DIŞI 
III. İNCELEME ARAŞTIRMA 

   

1 Bilgi toplamak için çeşitli kaynaklara başvurur.    

2 Ödevlerini özenerek yapar.    

3 Gözlemlerinden mantıksal çıkarımlara ulaşır.    
TOPLAM    

IV. BİL İM SEL YÖNTEM    

1 Araştırma sonuçlarını doğru yorumlar.    

2 Araştırmaya uygun rapor yazar.    

3 Araştırma sonucunu etkileyici bir biçimde sunar.    

TOPLAM    
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EK- 8  HAFTANIN BAŞARILI GRUPLARI SERTİFİKA ÖRNEĞİ 

 
 
 

Haftanın Başarılı Grupları 
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EK- 9 HAFTANIN  İYİ DAVRANIŞ GRUPLARI SERTİFİKA ÖRNEĞİ 

                                          

 
Haftanın İyi Davranış Grupları 

 
 
 
 

 


