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EĞİTİMDE ETKİLİ GERİ BİLDİRİM 

 

I. Öğrenmenin Doğası  

➢ Günümüzde bilgi üretiminin hızı ve değişimi bu bilgi 

yapılarının sınırlı sürelerde yüz yüze eğitimlerle aktarılması 

için yeterli olmamaktadır.  

➢ Bu nedenle çocukların yaşam boyu öğrenme ihtiyaçlarını 

karşılayabilmeleri için erken yaşlardan itibaren 

sosyal-duygusal özelliklerinin olumlu yönde geliştirilerek 

öğrenme sorumluluğuna ve özerkliğine sahip bireyler 

olarak yetiştirilmeleri önem kazanmaktadır.  

➢ Eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesinde; öz saygı, tutum, 

öz güven, öğrenme özerkliği öğrenme sorumluluğu gibi 

özellikler, öğrencileri öğrenme sürecinde etken ve aktif 

kılarak öğrencilerin öğrenmeye yönelik tutumlarını ve 

motivasyonlarını olumlu yönde etkilemektedir. 

➢ Öğrenme özelliklerinin oluşmasında kalıtsal ve bağlamsal 

özellikler ön plandadır.  

➢ Kalıtsal olarak miras alınan özellikler, annelerin hamilelik 

dönemlerindeki yaşantılar ve doğum sonrası sosyal ve 

kültürel bağlam, çocukların öğrenme özelliklerinin 

şekillenmesinde önemli farklılıklar oluşturur.  

➢ Bu unsurlar aynı evde büyüyen kardeşler arasında dahi 

bireysel öğrenme farklılıklarına neden olabilir.  

➢ Öğrenme sürecine etki eden farklı değişkenler 

bulunmaktadır.  

➢ Çocukların geçmiş öğrenme deneyimleri, sosyal ve 

kültürel yaşantıları; okul, öğretmen, aile, akran gibi 

eğitim paydaşlarının çocuk üzerindeki etkileri onların 

öğrenmeye yönelik tutum ve davranışları üzerinde de 

etkilidir.  

➢ Türkiye’de gelir dağılımındaki eşitsizlikler, öğrenme 

güçlüğü yaşayan bireyler, özel gereksinimli bireyler eğitim 

ortamlarındaki çeşitliliğin temel kaynaklarını 

oluşturmaktadır.  

➢ Türkiye’nin kendi bağlamı içerisinde oluşan bu farklılıklara 

ilave olarak özellikle 2011 yılından itibaren çevre ülkelerde 

gelişen ve kronikleşen siyasi, toplumsal, ekonomik sorunlar 

sebebiyle Türkiye düzenli olarak bireysel ve kitlesel dış 

göçe maruz kalmış; coğrafi konumu itibarıyla ise köprü 

görevi görerek genellikle Asya’dan Avrupa’ya geçişi 

sağlayan kısa süreli ve geçici ikamet ülkesi olmuştur.  

➢ Fakat son yıllarda özellikle sınır ülkelerinde fazlaca 

meydana gelen bölgesel çatışmalar ve iç savaşlar, 

Türkiye’yi transit ülke konumundan hedef ülke hâline 

dönüştürmüştür.  

➢ Türkiye, İran, Irak, Afganistan, Pakistan gibi ülkelerden 

düzenli/düzensiz çok sayıda göç alırken 2011’de Suriye’de 

çıkan çatışmalar yoğun kitlesel bir göç akımı başlatarak 

Türkiye’ye yönelik dış göç nüfusunun daha da artmasına 

yol açmıştır.  

➢ Türkiye’ye göç eden nüfusun yarıya yakınının 0-18 yaş 

arasında bulunan çocuklardan oluşması, sınıflardaki 

çeşitliliği artırmıştır.  

➢ Bu durum öğrencilerin bilişsel özelliklerinin yanı sıra onların 

ilgi, tutum, motivasyon, benlik algısı ve öz güven gibi 

duyuşsal özelliklerini de daha önemli hâle getirmiştir.  

➢ Erken çocukluk eğitiminden itibaren başlayan okul öncesi, 

ilköğretim ve ortaöğretim programları; öğrencilere zengin 

öğrenme yaşantıları sunan, onların bilişsel yeterliklerini, 

duyuşsal özelliklerini, psikomotor ve sosyal becerilerini 

geliştiren bir ekosistemdir.  

➢ Bu nedenle öğrencileri sadece bilişsel paradigmalar ile 

değil; fiziksel, sosyal-duygusal ve bilişsel alanları ile 

birlikte bütünsel bir bakış açısıyla ele almak, onların 

erken yaşlardan itibaren, öz kavramlarını olumlu yönde 

geliştirmelerini sağlayarak öğrenme sorumluluğuna ve 

özerkliğine sahip insanlar olarak yetişmelerini teşvik etmek, 

gelecekteki öğrenme ihtiyaçlarını daha iyi tanımlayıp 

gerekli bilgilere ulaşma ve değerlendirme becerilerine sahip 

olmalarını sağlamak büyük önem taşımaktadır.  

➢ Öğrenme sürecinin belirleyici unsurları aşağıda 

özetlenmiştir:  

Hiçbir şey istek olmadan gerçekleşmez:  

➢ Öğrenme isteği olmadan gelişim sağlamak mümkün 

değildir.  

➢ Çocuklarda öğrenme isteği ve kararlılığı oluşturabilmek için 

içsel ve dışsal motivasyon kaynakları harekete 

geçirilmelidir.  

➢ Öğretim süreci çocuklarda; öğrenme isteği, öğrenme 

kararlılığı, gönüllülük, ilgi, tutum, değerler gibi özellikleri 

geliştirmeyi içermelidir.  

Çocuklar korku ve baskıyla değil kendi çabalarıyla daha 

etkili öğrenirler: 

➢ Korku ve baskı, çocuklardaki kaygıyı yükseltmesi 

nedeniyle çocukların öğrenme davranışlarını da olumsuz 

etkilemektedir.  

➢ Eğitim süreci, çocukların kendi öğrenme ihtiyaçlarını 

saptayarak gelişimlerini sağlamaları, gerçek yaşam 

problemlerine yönelik çözüm yolları üretmeleri, yeni fikirler 
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geliştirmeleri, bu fikirlerin somut uygulamalarını 

gerçekleştirmeleri, yeni ve farklı bakış açılarına uyum 

sağlamaları; eleştirel, analitik, yansıtıcı gibi düşünme 

becerilerine sahip olmaları, iletişim ve iş birliği becerilerini 

kazanmaları doğrultusunda demokratik bir anlayış ile 

tasarlanmalı ve gerçekleştirilmelidir.  

Öğrenmenin en önemli itici gücü meraktır. Merakın 

azalması ile birlikte öğrenme çabası da azalır:  

➢ Merak etmek, öğrenme isteğini olumlu yönde etkileyen: 

çocukların düşünme, araştırma, sorgulama becerilerini 

geliştiren önemli motivasyon unsurudur.  

➢ Bu nedenle öğretim programları çocukların meraklarını 

çekmek, onları şaşırtmak; araştırmaya, düşünmeye ve 

sorgulamaya yöneltmek üzere zengin kazanım ve öğretim 

etkinliklerine yönelmelidir.  

Öğretim, öğrencilerin bireysel öğrenme özellikleri 

doğrultusunda farklılaştırılmalı ve zenginleştirilmelidir:  

➢ Hazırlanacak öğretim programı farklı bağlamlarda 

kullanılacağından öğrencilerin hazırbulunuşluk ve gelişim 

düzeylerine uygun olarak farklılaştırılması ve 

zenginleştirilmesi, programın amaç ve kazanımlarına 

ulaşılabilmesi açısından kritik öneme sahiptir.  

➢ Bu kapsamda öğrenme ortamları öğrencilerin gerçek 

yaşam problemlerine çözüm arayacakları, projeler 

geliştirecekleri, öğrenme ürünlerini ortaya koyabilecekleri 

etkinliklere dayalı olarak tasarlanmalıdır.  

Öğretmenlerinin en önemli görevi, çocuklara öğrenmeyi 

sevdirmek, onların öğrenme çabalarını desteklemek ve 

öğrenme kararlılıklarını sürdürmelerine yardımcı olmaktır:  

➢ Çocukların meraklarını gidermek için çaba göstermeleri, 

deneyimlemeleri istekle ve içsel motivasyonla gerçekleşir.  

➢ İnsan nasıl sevmediği bir ortamda bulunmak istemez ve 

bunun için gerekli çabayı göstermez ise çocuklar da 

kendileri için ilgi çekici olmayan ortamlarda bulunmak 

istemezler.  

➢ Bu durumdan dolayı çocukların bir derse veya bir konuya 

karşı ilgi duymalarının ve olumlu tutum geliştirmelerinin 

sağlanması oldukça önemlidir.  

➢ Bu amaca ulaşılmasında ise okul içi ve okul dışı öğretim 

süreçleri önem kazanmaktadır.  

En geniş tabanlı öğrenmeler, yaparak ve yaşayarak 

ulaşılan öğrenmelerdir:  

➢ Yaparak ve yaşayarak gerçekleşen öğrenme 

deneyimlerinin kalıcı izli öğrenme ürünlerinin oluşmasında 

önemli bir yeri bulunmaktadır. Eğitim ortamlarının insanın 

bu özelliğine uygun olarak aktif öğrenme, yaparak 

yaşayarak öğrenme ilkeleri ile uyumlu olması 

gerekmektedir.  

➢ Öğrenme ortamları öğrencilerin derslere aktif katılımını ve 

grup etkileşimini sağlayacak biçimde düzenlenmeli, bilişsel 

ve üst bilişsel becerilerin yanı sıra sosyal-duygusal ve 

fiziksel becerilerin geliştirileceği ortamlar olarak 

tasarlanmalıdır.  

Öğretmenler, demokratik bir sınıf ortamında öğrencileri 

pasif alıcı olmaktan kurtaran yöntemlere öncelik 

vermelidirler:  

➢ Öğretmenler, öğrenme ekosisteminin önemli bir ögesidir.  

➢ Programı uygulayan, uyarlayan, farklılaştıran; öğretmendir.  

➢ Bu nedenle öğretmenlerin alan ve pedagojik yeterliklerinin 

üst düzey olması, demokratik tutum ve davranışlara sahip 

olmaları, duyuşsal hazırbulunuşluk düzeylerinin yüksek 

olması beklenmektedir.  

Çocukların öz güveni desteklenmelidir. Öz güven okul 

ekosistemindeki tüm paydaşların o bireye dair 

izlenimlerinin bir toplamıdır:  

➢ Öğrenci; bilişsel, duyuşsal, sosyal ve fiziksel özellikleri ile 

bir bütünlük içerisinde yaşar.  

➢ Bu kapsamda öğrenme ortamları, öğrencinin kendi 

öğrenme sorumluluğunu aldığı, öğrenciyi bütünsel olarak 

ele alan, ona dair her tür farklılığı içeren ve gelişim sürecini 

destekleyen etkinlikler ile tasarlanmalıdır.  

➢ Öğrenme sürecinde öğrencilerin; öğrenme topluluğunun bir 

parçası olarak öğrenme sorumluluğunu almaları, içsel 

motivasyon kaynaklarını harekete geçirmeleri; öğrenmeye 

hevesli, araştıran, sorgulayan, bilinçli, aktif, duyarlı 

olmaları; bireysel ve grup çalışmalarında görev alan 

girişimci özelliklere sahip olmaları beklenmektedir.  

Öğrenme bireyin kendi zihin şemalarını oluşturması, 

mevcut şemalarını güncellemesi, dış uyarıcılardan gelen 

bilgiyi anlamlandırması ile gerçekleşir:  

➢ Bilişsel gelişim yaklaşımları en genel tanımıyla 

öğrenmenin; öğrenilen konuya ait bilgilerin organize 

edilmesi, ön bilgilerin harekete geçirilmesi, bireyin öğrenme 

sürecine aktif olarak katılması, bilgilerin zihinde mevcut 

şema içerisinde veya yeni bilgi şemaları oluşturularak 

anlamlandırılması ile gerçekleştiğini göstermektedir.  

➢ Öğrenme sürecinde duyu organları yoluyla alınan yeni 

bilgiler, zihinde ön öğrenmeler ile ilişkilendirildiği sürece 

anlamlıdır.  

➢ Bireyler, bilişsel şemalar yoluyla zihinlerindeki bilgileri 

yapılandırır; genişletir ve detaylandırırlar.  

Hatalar öğrenme sürecinin önemli deneyimleridir:  
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➢ Hatalar, öğrenme sürecinde geri bildirim sağlayan önemli 

yaşam deneyimleridir.  

➢ Hatalara yönelik düzenlenecek detaylı ve düzeltme içeren 

geri bildirimler, çocukların öğrenmeye yönelik olumlu 

davranışlar geliştirmesine yardımcı olur.  

Geri bildirimlerin öğrenme sürecinde bireyin bilişsel ve 

duyuşsal özellikleri üzerinde olumlu etkileri vardır:  

➢ Geri bildirimler, geri bildirim türüne bağlı olarak öğrenme 

sürecinde bilişsel şemaların oluşturulmasına ve 

düzenlenmesine, yeni bilgilerin zihinsel şemalar içerisinde 

örgütlenerek ön bilgiler ile ilgilisinin kurulmasına ve bu 

bilgilerin anlamlandırılmasına önemli katkı sağlar.  

➢ Geri bildirimler aynı zamanda bilişsel gelişime eşlik eden 

duyuşsal özelliklerin de olumlu yönde değişimine olanak 

sağlar.  

➢ Etkili geri bildirimin düzenlenmesi sürecinde öğretmenler, 

öğrencilerin bireysel farklılıklarına duyarlı olmalı; onları 

öğrenmeye teşvik etmeli, onların meraklarını 

besleyebilmeli, dikkatlerini çekebilmeli, onlara yapıcı geri 

bildirim verebilmeli, onlarda öğrenme hevesi ve kararlılığı 

oluşturabilmelidir.  

Geri bildirim kapsamında öğrencinin öğrenme süreçlerine 

aktif olarak katılımının teşvik edilmesinin yanı sıra 

katılımın niteliği de değerlendirilmelidir:  

➢ Geri bildirimin türü, zamanı, veriliş yolu her ne kadar önemli 

ise de geri bildirim sürecine öğrencinin/öğrencilerin aktif 

katılımı da oldukça gereklidir.  

➢ Katılımın nitelikli olarak gerçekleşmesi, öğrencilerin okul içi 

ve okul dışında öğrenme sorumluluğunu üstlenebilmesi 

verilen geri bildirimlerin daha etkili olmasına katkı sağlar.  

➢ Bu süreç içerisinde öğretmenler de sınıf/okul koşulları ve 

öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerine göre programı 

zenginleştirebilmeli/farklılaştırabilmeli ve eğitim 

ortamlarında kolaylaştırıcı bir rol üstlenebilmelidir.  

II. Etkili Geri Bildirim  

➢ Öğretmenler, alan ve pedagojik yeterlikleri ve eğitsel 

uygulamalarıyla öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin 

bilişsel becerilerinin gelişiminin yanı sıra duyuşsal 

özelliklerine de etki ederek önemli bir görev 

üstlenmektedirler.  

➢ Bloom (1979), tam öğrenme modelinde, öğrenme ürünlerini 

etkileyen temel unsurları; ön koşul öğrenmeleri kapsayan 

öğrenci bilişsel giriş davranışları, duyuşsal giriş özellikleri 

ve öğretim hizmetinin niteliği (ipuçları, katılma, pekiştirme, 

dönüt ve düzeltme) olarak tanımlamıştır.  

➢ Etkili bir öğrenme-öğretme süreç planlaması kapsamında; 

öğrencilerin ilgili konuya ve üniteye ilişkin ön 

öğrenmelerinin yoklanması, eksiklerinin giderilmesi; 

öğrencinin ayrıca ilgisinin, olumlu tutumunun ve akademik 

motivasyonunun arttırılmasına yönelik önlemler alınması 

sürecin temel ögeleri olarak öne çıkmaktadır.  

➢ Bunun yanı sıra öğrenme sürecinde öğrencilerin ipuçları 

ile desteklenmeleri, sürece katılım durumlarının artırılması, 

öğrencilere düzeltme yoluyla geri bildirimler verilmesi; 

öğrenmenin niteliğine ve hızına olumlu katkılar 

sağlamaktadır.  

➢ Duyuşsal özellikler ile bilişsel beceriler öğrenme süreci 

içerisinde karşılıklı etkileşim içerisindedir.  

➢ Öğrenci duyuşsal özellikleri arasında akademik başarıyı 

etkileyen en önemli özelliklerden biri bireyin akademik öz 

güvenidir (Senemoğlu, 2018).  

➢ Akademik öz güven, bir anlamda kendi öğrenme 

kapasitesi ile ilgili bireyin kendine yönelik algısı olarak 

tanımlanabilir.  

➢ Öğrenme stratejileri kapsamında ele alınan bu duyuşsal 

özellik, öğrencilerin üst düzey düşünme becerileri ile de 

yakın ilişkilidir.  

➢ Öğrencilerin akademik öz güvenlerini etkileyen en 

önemli unsurlar ise onları çevreleyen ekosistemdeki 

ailenin, akranların, öğretmenlerin yargılarıdır. 

➢ Bir anlamda akademik öz güveni bireyin içinde bulunduğu 

ekosistemin ona yönelik algılarının bir bileşkesi olarak 

tanımlamak mümkündür.  

➢ Bu açıdan bakıldığında düzenli geri bildirim sürecinin 

sadece bilişsel süreç ile sınırlandırılması yerine öğrenci 

duyuşsal özelliklerini de kapsayacak biçimde 

genişletilmesinin öğrencilerin akademik öz güvenleri başta 

olmak üzere diğer duyuşsal özellikleri arasında önemli bir 

etkiye sahip olduğu söylenebilir.  

➢ Geri bildirimler, yapıcı/düzeltici/negatif veya 

güçlendirici/pozitif olmak üzere farklılaşabilirler. 

➢ Yapıcı ve güçlendirici geri bildirimler öğrenme üzerinde 

önemli bir etkiye sahiptir.  

➢ Geri bildirimler sadece öğrencinin öğrenme-öğretme 

sürecine katılımını desteklemek ve öğrenciyi ödüllendirmek 

için değil aynı zamanda katılımın niteliğine ilişkin unsurları 

da içermelidir.  

➢ Performanstan bağımsız olarak sadece katılımı 

destekleyen geri bildirim süreci, öğrenme niteliği üzerinde 

olumsuz bir etki oluşturabilir  
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➢ Geri bildirim sürecinin etkililiği; akademik öz güvenin 

gelişimine benzer biçimde, aile, akran, öğretmen tutumları 

başta olmak üzere sınıf yönetimi, öğretim programları, 

öğrenme ortamları unsurları ile de yakından ilişkilidir.  

➢ Dolayısıyla etkili bir öğretim tasarımı içinde öğrenciye, 

aileye ve öğretmene sağlanacak geri bildirimler öğrenme 

niteliği ve öğrenci akademik öz güveni üzerinde önemli bir 

etkiye sahip olabilecektir.  

➢ Anlamlı, nitelikli ve zamanında verilen geri bildirimin 

öğrenci bilişsel özelliklerini geliştirdiğini ve öğrencilerin 

öğrenme sorumluluğunu olumlu yönde etkilediğini 

belirtmektedir.  

Etkili geri bildirim sürecinde kaynak sadece öğretmen ile sınırlı 

değildir. Akranlar arası gerçekleşecek yapıcı geri bildirimler 

de akran etkileşiminin artması ve akran öğretimine destek 

vermesi açısından önemli bir rol oynamaktadır. Farklı 

kaynaklardan verilen geri bildirimin etkililiği; yönüne, içeriğine, 

zamanlamasına, işlevine ve amacına göre farklılık gösterebilir.  

➢ Geri bildirimler yön açısından pozitif ve negatif olarak 

gerçekleşebilir.  

➢ Pozitif geri bildirimler, öğrencinin tutum ve davranışlarına 

yönelik olumlu ifadeler içerirken (Oldukça başarılı, bravo, 

problemi çözme yaklaşımın doğru vb.); negatif geri 

bildirimler ise olumsuz ifadeler içerir (Cevabın yanlış, 

ödevin oldukça yetersiz, verdiğin örnekler eksik vb.).  

➢ Öğretim sürecinde sürekli pozitif geri bildirim vermek 

mümkün olmadığından negatif geri bildirimlerin olumlu jest 

ve mimikler ile desteklenmesi sağlanmalıdır.  

➢ Duyguların aktarılmasında söz ötesi davranışların önemi 

göz önüne alındığında negatif geri bildirime olumlu jest ve 

mimiklerin eşlik etmesi, öğrencinin yapmış olduğu hatalara 

karşı daha duyarlı olmasını sağlayarak öğrenmeye karşı 

olumsuz tutum ve davranışların geliştirmelerini 

engelleyebilir.  

➢ Geri bildirimler içerik açısından sınırlı veya ayrıntılı olarak 

gerçekleşebilir.  

➢ Sınırlı verilen geri bildirimlerin öğrenme üzerindeki 

olumlu etkisi de oldukça sınırlıdır (doğru, yanlış, eksik vb.).  

➢ Buna karşılık ayrıntılı geri bildirimler; öğrencinin 

eksikliklerinin neler olduğunu, neyi doğru ve yanlış 

yaptığını, nasıl ilerlemesi gerektiğini ortaya koyarak 

öğrenme üzerinde daha olumlu etkiler sağlar 

(“Matematiksel işlemlerde hatan var, toplama işlemini 

gözden geçirmelisin.”, “Yazmış olduğun kompozisyonun 

başlığı uzun ve kompozisyonunda anlatım bozuklukları var. 

Kelime sayısını 12 ile sınırlayarak metnin başlığını yeniden 

gözden geçirmelisin.” vb.).  

➢ Ayrıntılı geri bildirimler genellikle düzeltmeleri ve 

yönlendirmeleri de içerir.  

➢ Bu nedenle verilecek geri bildirimlerin mümkün olduğu 

kadar ayrıntılandırılması gerekir.  

➢ Zamanlama açısından geri bildirimler anlık olabileceği gibi 

gecikmiş olarak da verilebilir.  

➢ Anlık geri bildirimler genellikle sınıf ortamlarında ve eş 

zamanlı gerçekleştirilen uzaktan eğitim ortamlarında 

verilebilir.  

➢ Söz konusu geri bildirimler otomatik olarak bir yazılım 

aracılığı ile verilebildiği gibi öğretmenler veya akranlar 

tarafından da düzenlenebilmektedir.  

➢ Gecikmiş geri bildirimlere ise öğrenci ödevlerine, 

projelerine, çalışma kâğıtlarına verilen dönüt ve 

düzeltmeler örnek olarak verilebilir.  

➢ Gecikmiş geri bildirimlerin ayrıntılı olarak verilmesi ve 

sadece yanlışları gösterme yerine düzeltme de içermesi, 

geri bildirimin etkililiğini artıracaktır.  

➢ Geri bildirimler sadece bilişsel değil, aynı zamanda 

üstbilişsel becerileri ve duyuşsal özellikleri geliştirmeyi 

de hedeflemelidir.  

➢ Örnek olarak yapılan bir çalışma içerisinde eksik olan 

yerlerin belirtilmesi bilişsel, kullanılacak stratejilerle 

öğrencinin öğrenme etkililiğinin artmasına yönlendirme 

yapılması üstbilişsel; öğrencinin ilgi, tutum ve 

motivasyonuna yönelik ifadeler kullanılması ise duyuşsal 

geri bildirimlere örnek olarak verilebilir.  

➢ Geri bildirimlerin öğretim sürecinde biçimlendirici araçlar 

olarak kullanılmasına öncelik verilmelidir.  

➢ Yapılandırmacı yaklaşımın temelinde biçimlendirici 

süreçlerin ön plana çıkması verilecek geri bildirim türünün 

de bu yaklaşıma uygun olarak düzenlenmesini gerekli 

kılmaktadır.  

➢ Bu kapsamda geri bildirimin süreç odaklı olması, öğrenci 

gelişimini ilerlemeye ve farka dayalı olarak göstermesi 

sürecin daha iyi yönetilmesine olanak sağlayacaktır.  

Özetlenecek olursa geri bildirimler:  

✓ Ayrıntılı olarak sunulmalıdır.  

✓ Kişiye değil, ürüne yönelik olmalıdır.  

✓ Açık ve anlaşılır olmalıdır.  

✓ Süreç odaklı ve biçimlendirici olmalıdır.  

✓ Bilişsel, üstbilişsel ve duyuşsal özellikleri içermelidir.  

✓ İlerlemeyi ve farkı göstermelidir.  
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✓ Sözlü ve yazılı olmalıdır.  

✓ Pozitif unsurları içermelidir.  

✓ Pozitif jest ve mimikler geri bildirime eşlik etmelidir.  

✓ Doğrudan yanıta değil, düşündürmeye yönelmelidir.  

✓ Sadece eksikliklere ve yanlışlara yönelmemelidir, aynı 

zamanda düzeltme de içermelidir.  

 

III. Etkili Geri Bildirim Sürecinde Web 2.0 Araçları  

➢ Tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 pandemisi ile 

birlikte uzaktan eğitim ve web 2.0 araçlarının kullanımı, 

eğitim ortamlarında daha da artmıştır.  

➢ Ücretli ve ücretsiz uygulamaları bulunan bu araçlar, okul 

dışı ortamlarda öğrenme-öğretme süreçlerinde sıklıkla 

kullanılır olmuştur.  

➢ Bunlar arasında Kahoot, Formative, Socrative, Edmodo, 

Actively, Google drive, Edpuzzle, Playposite, Plicker 

gibi uygulamaları sayabiliriz.  

➢ Bu uygulamalar farklı türlerde geri bildirim düzenlemelerine 

imkân sağlamaktadır.  

➢ Bu geri bildirimler anlık olabildiği gibi gecikmiş olarak da 

verilebilir.  

➢ Bu uygulamaların bir diğer önemli özelliği ise genel olarak 

otomatik geri bildirime uygun olmaları ve aynı zamanda 

öğretmen ve akranlar ile etkileşime izin verecek 

modüllerinin de bulunmasıdır.  

➢ Örneklendirmek amacıyla bu uygulamaların bazılarına ait 

özellikler aşağıda açıklanmıştır:  

Kahoot:  

➢ Kahoot ile öğrencilere anlık geri bildirim verilebilmektedir.  

➢ Ağırlıklı olarak hatırlama ve anlama düzeyindeki sorulara 

yönelik geri bildirim sağlayan sistem, sınırlı geri bildirimler 

için daha uygundur (doğru, yanlış vb.).  

Formative:  

➢ Formative ile öğrencilere anlık geri bildirim verilebilir, onlar 

ile etkileşime girilerek yanıtları görülebilir ve ayrıntılı geri 

bildirimler düzenlenebilir.  

Socrative:  

➢ Socrative’de öğrencilere yönelik çoktan seçmeli, 

doğru-yanlış ve kısa cevaplı sorular hazırlanabilir, 

öğrencilere anında onaylayıcı ya da detaylı geri bildirimler 

verilebilir.  

Edmodo:  

➢ Edmodo, sanal sınıf uygulaması ile öğretmen ve akran geri 

bildirimine imkân sağlar.  

➢ Program arayüzünde video linkleri paylaşılabilir, tartışma 

forumları açılabilir, öğrencilere ödevler verilebilir, anlık ve 

gecikmeli geri bildirimler düzenlenebilir.  

➢ Bununla birlikte öğretmen ve öğrenciler tarafından derslere 

yönelik sunu materyalleri yüklenebilir ve bu materyallere 

yönelik geri bildirimler sunulabilir.  

Google drive:  

➢ Google drive üzerinde ortak dokümanlar oluşturulabilir.  

➢ Her bir öğrenci dokümanlar üzerinde değişiklikler yapabilir 

ve kendi görüşlerine göre dokümanı düzenleyebilirler.  

➢ Benzer şekilde öğretmenler de bu dokümanlar üzerinden 

anlık olarak geri bildirimlerini paylaşabilirler.  

➢ Google drive yeni dokümanların oluşturulmasına ve/veya 

tek bir doküman üzerinde öğrenci ve öğretmenlerin ortak 

çalışma yürütmesine olanak sağlamaktadır. 

 

 

 

 

23.07.2022  

Öğrenme ve öğretme süreçleri 

DEVAMI GELECEK,  

 

 

@hızverenk   @hızverenkcoğrafya    @işlerkitabevleri 
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Hız ve Renk TYT Coğrafya soru bankası piyasaya çıktığı 

2013 yılından bu yana başarılarını sürdürüyor. 

Kitabımızı sürekli güncelliyoruz ve değişiklikleri 

kitabımıza yansıtıyoruz. 

Kitabımız; 

➢ Konu başlarında özet anlatımlar, 

➢ Kolaydan zora doğru hazırlanmış konu testleri,  

➢ Tüm kazanımları yoklayan bol miktarda soru,  

➢ Ünite sonlarında tarama testlerinden oluşuyor.  

➢ Kitaptaki soruların tamamı video çözümlüdür. 

Yani öğrencimiz yapamadığı sorunun 

çözümünü, akıllı telefona bir kez indirdiği 

uygulamadan pratik bir şekilde açıp 

dinleyebilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 


