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ÖĞRENME ve ÖĞRETME SÜREÇLERİ

1. Soru: Farklılaştırılmış öğretim nedir?

Cevap: Farklılaştırılmış öğretim; bir araç, bir tutum, bir yaklaşım, bir felsefe, bir program uyarlama stratejisi, bir orga-
nizasyon stratejisi veya bir sınıf yönetimi modeli olarak ifade edilmektedir. Tüm öğrenciler farklıdır ve farklı-
laştırmayı destekleyen öğretmen, sınıfındaki çeşitli öğrenme ihtiyaçlarını daha iyi ele almasına ve yönetmesine 
yardımcı olan farklı stratejiler kullanmalıdır. Başka bir deyişle farklılaştırılmış öğretim, öğretim stratejilerinin 
çeşitliliği aracılığıyla öğrencilerin çeşitliliğine yanıt vermek anlamına gelir.

2. Soru: Farklılaştırılmış öğretim hangi kuramlara dayanmaktadır?

Cevap: Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı; Piaget’in bilişsel gelişim kuramına, Vygotsky’nin yakınsal gelişim alanına 
ve Gardner’ın çoklu zekâ kuramına, beyin temelli öğretim araştırmalarına ve öğrenme stillerine dayanmaktadır

3. Soru: Farklılaştırılmış öğretimin teorik çerçevesini oluşturan Vygotsky’nin sosyal gelişim yapılandırmacı öğ-
renme teorisinin ilkeleri hangileridir?

Cevap:

• Öğretmenden öğrenciye-öğrenciden öğretmene doğru iki taraflı olarak öğrenmeyi teşvik eden sosyal etkileşimler 
önem taşımaktadır. 

• Öğrenme sürecinde bireyin kendisinden daha bilgili birine (öğretmen, koç veya akıl hocası) ihtiyacı bulunmaktadır. 

• Öğrenciler kendilerinin ulaşabilecekleri veya bir rehber eşliğinde başarabilecekleri bir görev üzerinde çalıştıklarında 
daha etkili bir şekilde öğrenirler.

4. Soru: “Her öğrencinin düşünme ve öğrenme konusunda güçlü tarafları bulunmaktadır. Öğrenciler, bu güçlü 
taraflarını kullanırken daha kolay öğrenir ve üretirler. Buna rağmen zekâ çeşitlerinden yalnızca birine 
odaklanan bir öğretim tekniği veya programı, bu zekâ alanına sahip olmayan öğrenciler için fırsatları en 
aza indirebilir. Oysa sınıfında farklılaştırılmış öğretim uygulayan bir öğretmen, sınıfını tanır ve öğrenci-
lerini gelişimsel olarak en üst düzeye çıkarmak için onların her birinin güçlü ve zayıf yönlerini besler.” 
Yukarıda yer alan teorinin ismi nedir ve kim tarafından geliştirilmiştir? 

Cevap: Çoklu zekâ teorisi- Gardner

5. Soru: Farklılaştırmayı destekleyen öğretmen, öğretim sürecini Bloom’un taksonomisi ile uyumlu hâle getire-
bilir ve süreç ilerledikçe öğrencilerin anlayışını derinleştirebilir. Bloom’un taksonomisinde yer alan altı 
üst düzey düşünme becerileri hangileridir?

Cevap: (a)hatırlama, (b) kavrama, (c) uygulama, (d) analiz, (e) sentez ve (f) değerlendirme
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ÖĞRENME ve ÖĞRETME SÜREÇLERİ

6. Soru: Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının temel ilkeleri hangileridir?

Cevap:

1. Güçlü bir sınıf topluluğu, grup üyelerinin her biri için öğrenmeyi destekler. 

2. Nitelikli öğretim programı her sınıfa özeldir. 

3. Öğrenciler için ulaşılabilir görevler, grup içerisindeki bireysel farklılıkları dengeler ve tüm öğrencilerin kapasitesine 
saygı gösterir. 

4. Tüm öğrenciler için yüksek öğrenme hedefleri içerir. 

5. Süreç içerisinde devam eden değerlendirme duyarlı öğretim hakkında bilgi verir. 

6. Farklılaştırılmış bir sınıfta, öğrencilerin kendi özel ihtiyaçları için tasarlanmış görevler üzerinde benzer bir hazırlık 
düzeyine sahip akranlarıyla çalışmaları gereken zamanlar vardır. 

7. Esnek sınıf yönetimi, bir sınıftaki tüm öğrenciler için farklılaştırma ve etkili öğrenme için gerekli yapı ve açıklık 
dengesini sağlar.

7.soru: “Neden farklılaştırılmış öğretim?” sorusuna verilen cevaplar nelerdir?

Cevap:

• Farklılaşmayı destekleyen öğretmenler, sınıfta bir iş birliği atmosferi yaratmaya yardımcı olarak zaman ve kaynakları 
esnek ve yaratıcı bir şekilde kullanabilirler. 

• Farklılaştırılmış öğretim, farklılıkları barındıran bir topluluk olarak sınıfı destekler. Tüm öğrencilerin başarılı olabi-
leceği ve fayda elde edebileceği bir ortamın oluşmasına olanak tanır. 

• Farklılaştırılmış bir sınıfta öğrenciler birbirlerinden hazırbulunuşluk, ilgi alanları ve öğrenme profillerine göre önem-
li ölçüde farklılaşırlar. 

• Farklılaştırılmış bir sınıfta öğretmen, sınıftaki her öğrencinin öğrenme potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için bu 
farklılıkları hesaba katmak zorundadır.

• Farklılaştırılmış öğretim, öğretmenin öğrenme ortamındaki farklı öğrenme stillerini destekleyerek ve öğrenci fark-
lılıklarını dikkate alarak öğrenmenin içeriğini ve sürecini planlamasına olanak tanır. Ayrıca grup öğrenimini teşvik 
eder ve bireysel ya da bağımsız öğrenme için fırsatlar yaratılabilir. 

• Öğrencilerinin öğrenme ihtiyaçlarının farkında olan öğretmenler, onların en iyi öğrenecekleri yollar hakkında verimli 
seçimler yapmalarına yardımcı olur.

8. Soru: Farklılaştırmanın  temel öğeleri nelerdir?

Cevap: Farklılaştırmanın temel ögeleri  içerik, süreç, ürün ve öğrenme ortamıdır. 

9. Soru: Farklılaştırmanın amacı ve uzun vadeli hedefi nedir?

Cevap: Farklılaştırmanın amacı, tüm öğrencileri seviyelerinin en üst düzeyine çıkarmaktır. Farklılaştırmanın uzun vadeli 
hedefi ise yaşam boyu öğrenmeyi geliştirmektir.
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10. Soru: Öğrencilerin bireysel farklılıklarının üç alanı hangileridir?

Cevap: 1.hazırbulunuşluk, 2.ilgi ve 3.öğrenme profilleri

11. Soru: Hazırbulunuşluk nedir?

Cevap: Öğrencinin belirli bir öğrenme alanıyla ilgili mevcut bilgi, anlayış ve beceri düzeyini ifade eder. Hazırbulunuş-
luk, yetenekten farklı olarak bir öğrencinin o günkü konu ile ilgili belirli bir anlayış veya beceriye yönelik giriş 
noktasını temsil eder.

12. Soru: Hazırbulunuşluk düzeyine göre farklılaştırma yapmanın amacı nedir?

Cevap: Öncelikle öğrencilerin gelişimlerinin belirli bir noktasında işi biraz fazla zorlaştırmak ve ardından yeni zorluk 
seviyesinde başarılı olmaları için ihtiyaç duyacakları desteği sağlamaktır.

13. Soru: Farklılaştırılmış öğretimde “ilgi” nedir?

Cevap: Bireyin kendisi için önemli olduğunu düşündüğü bir konuya odaklanmasına neden olan bir duyguyu ifade eder. 
Bir kişi için ilginç olan konular, olaylar veya örnekler o kişinin dikkatini çeker; merak uyandırır veya hayranlık 
uyandırır. Bu noktada ilgi, öğrenciler için büyük bir motivasyon kaynağıdır.

14. Soru: Öğrenme profilleri nedir?

Cevap: Bireyin nasıl öğrendiği ile ilgilidir ve zekâ tercihleri, cinsiyet, kültür veya öğrenme stilleri gibi unsurlardan 
etkilenir.

15. Soru: Farklılaştırılmış öğretimde kullanılan stratejiler nelerdir?

Cevap: Sınıfında farklılaştırılmış öğretimi uygulamak isteyen bir öğretmenin yararlanabileceği çok sayıda strateji bu-
lunmaktadır. Bunlardan en çok bilinenleri: istasyon, merkezler, ajanda, karmaşık öğretim, yörünge çalışmaları, 
giriş noktaları, öğrenme sözleşmeleri ve katlı öğretimdir.

16. Soru: Farklılaştırılmış öğretimde kullanılan “istasyon stratejisi” nedir?

Cevap: Öğrencilerin eş zamanlı olarak çeşitli öğrenme aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri merkezlerdir. Bir konunun 
farklı alt bölümleri farklı istasyonlarda hazırlanır. İstasyonlar, aynı ortamdadır. Öğrenciler farklı hazırbulunuşluk 
düzeylerine göre farklı öğrenme görevi ve aktivitesine yönlendirilir. Böylece bir konuda kazanmış oldukları üze-
rinde durmayarak kendi açılarından boşa vakit geçirmemiş olur. Öğrenciler farklı istasyonlardaki aktivitelerle o 
konuda pratik yapabilir, bazen arkadaşlarına öğretebilir, bazen de konuyla ilgili proje hazırlayabilir. Öğrencilerin 
hangi istasyona gideceği öğretmen tarafından belirlenebileceği gibi uygun yönlendirmelerle öğrenciye de bıra-
kılabilir. İstasyonlar; öğrenme istasyonu, uygulama istasyonu, proje istasyonu, sanat istasyonu, müzik istasyonu 
olabileceği gibi öğrenci ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda farklı istasyonlar da oluşturulabilir.

17. Soru: Farklılaştırılmış Öğretimde kullanılan “merkezler stratejisi” nedir?

Cevap: Kısmen istasyonlara benzemektedir. İstasyonlarda olduğu gibi merkezler de aynı ortamda yer alır. Fakat merkez-
lerde aynı konunun farklı yollarla öğrenilmesi amaçlanır. Bu da istasyondan ayrılan yönüdür. Pratikte, ilgi ve 
öğrenme olmak üzere iki merkez türü kullanılmaktadır. Öğrenme merkezleri, öğrenciye bir konuyu öğretmek 
ve öğrenilmiş bir konunun pekiştirilmesini sağlamak amacıyla sınıfların bir köşesinde hazırlanan etkinlik ve 
malzemelerin oldukları yerlerdir. İlgi merkezleri ise öğrencilerin konu hakkında, kendi ilgi alanlarında çalışma 
yapmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan yerlerdir Örneğin, 3. sınıffen bilgisi dersinde maddeyi niteleyen 
özellikleri anlatmak isteyen bir öğretmen; deney yapma merkezi, eğitsel oyun hazırlama merkezi ve soruştur-
ma merkezi oluşturabilir.
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18. Soru: Farklılaştırılmış öğretimde kullanılan  “Soruşturma Merkezi stratejisi” nedir?

Cevap: Bu merkezdeki öğrenciler öncelikle hep birlikte bir şarkı söyleyerek şarkının sözleri hakkında düşünürler. 
Öğrenciler bu etkinlik üzerinde fikirlerini ortaya koyduktan sonra öğretmen onlara bir araştırma sorusu sorar. 
Her maddeye dokunulmasının, her maddenin tadına bakılmasının ya da koklanılmasının vücudumuza nasıl bir 
zararı olabilir? Hep birlikte tahminler ve fikirler üzerinde tartışılır.

19. Soru: Öğrenme Ajandaları stratejisi nedir?

Cevap: Ajandalar stratejisi, her öğrenci için farklı görevlerin verildiği bir uygulamadır. Bu uygulamada her öğrencinin 
bir ajandası bulunur. Öğretmen, öğrencilerin ajandalarına çoğunlukla iki haftada tamamlanacak görevler yazar. 
Öğrenciler bu görevleri sınıfta kendilerine ajanda etkinliği için verilen zamanda tamamlar. Bu stratejinin amacı 
derse destek olmaktır. Ajanda stratejisi ile öğrenciler kendi öğrenme hızlarında; kendi öğrenme stillerine, çoklu 
zekâlarına uygun etkinlikleri tamamlar. 

20. Soru: Karmaşık Öğretim stratejisi nedir?

Cevap: Karmaşık öğretim, birçok özellik açısından birbirinden farklı öğrencilerin grupları için geliştirilmiştir. Her tür-
lü zekâ, malzeme, stil, içerik vb. özelliklerden faydalanan küçük grup uygulamasıdır. Bu uygulama ile öğren-
ciler birbirlerinin olumlu yönlerinin farkına varmış olur. Yani her öğrencinin farklı bir yönden çalışmaya katkı 
yapması sağlanır. Karmaşık öğretimi ustaca uygulayan öğretmenler, öğrenciler çalışırken gruplar arasında ha-
reket ederler. Öğrencilere çalışma hakkında açık uçlu sorular sorar, öğrencilerin düşünmelerini derinleştirir ve 
anlamalarını kolaylaştırırlar. Ayrıca zamanla öğretmenler öğrencilere kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu ve 
yetkisini devrederler. Daha sonra otoriteyi iyi yönetmek için gereken becerileri geliştirmede öğrencileri destek-
lerler. 

21. Soru: Yörünge Çalışmaları stratejisi nedir?

Cevap: Yörünge uygulaması, proje yönteminin bireysel uygulanan şekli olarak tanımlanabilir. Yörünge ismi, hazır-
lanan projelerin işlenen konunun yörüngesi etrafından seçilmesinden gelir. Yörünge çalışmaları derse destek 
amacıyla kullanılabilir. Projenin içeriğinde olduğu gibi araştırmasının planlanması ve yürütülmesi ile sunumun 
nasıl yapılacağı konusunda da karar öğrencilerin kendisine aittir. Öğrenci proje konusunu -mevcut üniteden 
olmak kaydıyla- kendisi seçer. Proje süresi 3-6 hafta olarak belirlenir. 

22. Soru: Giriş Noktaları stratejisi nedir? 

Cevap: Giriş noktaları, üst bilişsel öğrenme kuramlarına dayanmaktadır. Giriş noktaları stratejisinde öğrencilere aynı 
anda farklı giriş noktalarından başlama imkânı sunulur. Bu giriş noktaları çoklu zekâ alanlarına göre tasarlan-
maktadır. Öğrenci, bir giriş noktasında konuyu okuyarak başlarken bir diğerinde bir film izleyerek veya drama 
yaparak başlayabilir. 

23. Soru: Öğrenme Sözleşmesi stratejisi nedir?

Cevap: Öğrencilerin eğitim sürecine aktif olarak katılmalarını artırmak, onlara bağımsız çalışma alışkanlığı kazandır-
mak ve kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını sağlamak amacıyla kullanılan bir stratejidir. Öğrenme söz-
leşmesi, öğrencilerin hazırbulunuşlukları, ilgileri ve öğrenme profillerine göre öğretmen ve öğrenci arasında 
yapılan bir anlaşmadır. Öğrenme sözleşmeleri, öğrencilerin kendi öğrenmelerini yapılandırmalarını ve eğitim 
sürecinde aktif katılımlı öğrenciler olmalarını sağlar. Dayandığı temel ilke, öğretmenin kendileri için neyin 
iyi olduğunu düşündüğü ve planladığı pasif alıcı öğrenen yerine, öğrenme-öğretme sürecinde aktif rol alan 
öğrencidir. Bu çalışmada, verilen performansın ödevlerini yerine getirirken farklı kaynaklardan ilgilerine göre 
faydalanma, farklı tarzlarda sunum yapma ve kedilerine uygun görevler verme yoluyla farklılaştırma gerçek-
leştirmektedir.
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24. Soru: Katlı Öğretim stratejisi nedir? 

Cevap: Katlı öğretim; öğrencilerin hazırbulunuşluk, öğrenme hızları, ilgileri, bilişsel yetenekleri ve öğrenme stille-
rindeki bireysel farklılaşmanın öğretim ortamında meydana getireceği olumsuzluğu gidermek amacıyla kulla-
nılmaktadır. Katlı öğretimde bu bireysel farklılıklara göre tasarımın içerik, öğretim süreci, öğretim ürünü ve 
ortam boyutları kademelendirilmektedir. Bu şekilde bir tasarımla, örneğin ön öğrenmesi düşük, orta ve yüksek 
olan öğrencilerin aynı konuları, kendilerine uygun zorluk seviyesinde öğrenmeleri sağlanmaktadır. Ön öğren-
meye göre farklılaştırmalarda öğretmen, öğrencilerin seviyelerini belirlemekte ve buna göre öğretim sürecini 
düzenlemektedir.

25. Soru: Grup Araştırmaları stratejisi nedir?

Cevap: Bu stratejide öğretmen öğrencilere konu seçimi konusunda rehberlik eder ve ilgi alanlarına göre sınıfı gruplara 
ayırır. Daha sonra araştırmayı planlama, araştırmayı yürütme, bulguları sunma ve sonuçları hem bireysel hem 
de grup olarak değerlendirmede onlara yardımcı olur. Öğretmenin rolü, araştırma süresince grup üyelerine yol 
gösterme amacı ile grup üyelerinin araştırma süresince ulaşabilecekleri kaynaklarla ilgili farkındalık kazanma-
larını sağlamaktır. 

26. Soru: Farklılaştırılmış öğretimde değerlendirme teknikleri hangileridir?

Cevap: Farklılaştırılmış öğretimde öğrencilerin değerlendirilmesi önemli yer tutar. Öğrencilerin değerlendirilmesi; öğ-
retimin başında, öğretim sürecinde ve öğretim sonunda olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilir.

27. Soru: Farklılaştırılmış öğretimde öğretim öncesinde kullanılan teknikler hangileridir?

Cevap:

Köşe Kapmaca: Tekniğin uygulanmasında ilk olarak sınıfın köşelerine üzerinde “neredeyse hiç”, “bazen”, 
“sıklıkla” ve “kesinlikle” ifadeleri yazan kartlar yerleştirilir. Öğrencilerden konu ile ilgili bilgisini ifade eden 
köşeye gitmesi istenir. Kendi köşesine giden öğrenci, konu hakkında ne bildiğini ve neden bu köşede olduğunu 
açıklar. 

KutuYapma: Bu teknikte ilk olarak öğrenci bir kâğıda büyük bir kutu çizer, ardından bu kutunun içine küçük 
bir kutu çizer. Dıştaki kutuya “Ne biliyorum?” içteki kutuya ise “N bilmeliyim?” sorusunu yazar. Sonra da bu 
sorulara cevap arar. 

Evet-Hayır Kartları: Öğrenciler bir kart alarak bu kartın bir yüzüne “evet” diğer yüzüne “hayır” yazarlar. 
Öğretmen, soru sorduğu zaman bu kartlardan kendi durumlarına uygun olanı kaldırmalarını ister.

28. Soru: Öğretim sürecinde Kullanılan Değerlendirme Teknikleri hangileridir?

Cevap: Öğrenme sürecinde değerlendirmek yapmak için parmakla işaretleme, yumuk yapma, gerçekle yüzleşme, sar-
mal oluşturma, simit, konuşma halkası gibi birçok farklı teknik vardır.

29. Soru: Öğretim sürecinde kullanılan değerlendirme tekniklerinden olan “parmakla işaretleme tekniği” nedir?

Cevap: Öğrencilerin başparmaklarını kullanarak öğrenmenin neresinde olduklarına ilişkin bildirim vermeleri sağlanır. 
Öğrencilerin konu hakkındaki bilgi düzeylerini değerlendirmeleri amacıyla üç başparmak işaretinden birisini 
yapmaları istenir. 

• Başparmak yukarı doğru olduğunda, konu hakkında çok şey biliyorum, 

• Başparmak yana doğru olduğunda, konu hakkında biraz bilgim var, 

• Başparmak aşağıya doğru olduğunda, konu hakkında çok az bilgim var anlamındadır. 
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30. Soru: Öğretim sürecinde kullanılan değerlendirme tekniklerinden olan “yumruk yapma tekniği” nedir?

Cevap: Bu teknik bir öz değerlendirme tekniği olarak kullanılabilir. Öğrenciler, öğrenmelerini derecelendirmek için bir 
elinin parmaklarını kullanarak birden beşe kadar sıralar. Konuyu bilme derecesine göre öğrencinin parmak sa-
yısını artırması istenir. Bu uygulama için ilk olarak öğrencinin “Bu konuyu ne derece iyi biliyorum?” sorusunu 
kendi kendine sorması istenir. Sonra parmak kaldırılır. 

• 5 parmak açık olduğunda: Birisine açıklayabilecek kadar iyi biliyorum. 

• 4 parmak açık olduğunda: Yalnız başıma yapabilecek kadar biliyorum. 

• 3 parmak açık olduğunda: Biraz yardıma ihtiyacım var. 

• 2 parmak açık olduğunda: Daha fazla pratik yapmaya ihtiyacım var. 

• 1 parmak açık olduğunda: Henüz öğrenmenin başındayım, anlamına gelmektedir. 

31. Soru: Öğretim sürecinde kullanılan değerlendirme tekniklerinden olan “gerçekle yüzleşme tekniği” nedir?

Cevap: Bu teknikte öğrencilerden konuyla ilgili bilgi seviyelerini duygularıyla cevaplamaları istenir. Öğrencilere 3 
adet kart dağıtılır. Bu kartlara mutlu, sakin ve üzüntülü üç adet yüz resmi çizilir. Öğrenciler konuya yönelik 
duygularla cevaplanabilecek durumlarda ellerindeki bireysel kartlarda yer alan mutlu, ciddi ve üzgün yüz ifa-
delerinden birini seçerek havaya kaldırırlar. Böylece öğrencilerin bilgi düzeylerinin belirlenmesinin yanı sıra 
duygularını ifade etmelerine olanak tanınır.

32. Soru: Öğretim sonrasında kullanılan değerlendirme teknikleri hangileridir?

Cevap: Bu değerlendirme türü, öğretmenin öğrencinin öğretilmesi istenilen hedefi, bilgi veya beceriyi başarıyla öğre-
nip öğrenmediğini görmesi amacıyla yapılır. Bu değerlendirmeler standartlaştırılmış testler, projeler, öğretmen 
tarafından oluşturulan sınavlar/testler veya sözlü raporlar olabilir.

33. Soru: Öğretim sonrasında kullanılan değerlendirme tekniklerinden olan “sarmal oluşturma tekniği” nedir? 

Cevap: Öğrencilere o günün öğrenme konusuna yönelik çeşitli sorular yöneltilir. Sorulan soruların cevaplarını öğren-
cilerin kâğıda yazmaları istenir. Sonrasında, öğrenciler bir daire oluşturur. Dairedeki her öğrenci dönüşümsel 
olarak söz hakkı alır ve kâğıda yazdıklarını okur.

34. Soru: Öğretim sonrasında kullanılan değerlendirme tekniklerinden olan “simit tekniği” nedir? 

Cevap: Öğretmen tahtaya bir simit şekli çizer. Şeklin dış tarafına ‘’öğreniyorum’’ ve iç tarafına ‘’biliyorum’’ ifadeleri 
yazılır. Daha sonra öğrencilerden konu hakkındaki bilgilerini paylaşmaları istenir. Gelen cevaplar simit şekli-
nin ilgili yerlerine not edilir. Bu teknik farklı bir şekilde de kullanılabilir: Öğrenciler, simit şekli gibi bir iç ve 
dış daire oluştururlar. Çemberin içindeki öğrenciler, dışarıdaki öğrencilerle eşleşir. Her bir öğrenci bildiklerini 
paylaşır. Paylaşıma devam etmek için iç daire saat yönünde, dış daire ise saat yönünün tersine hareket eder.

35. Soru: Öğretim sonrasında kullanılan değerlendirme tekniklerinden olan “konuşma halkası tekniği” nedir? 

Cevap: Bu teknikte öğrencilerden üçer kişilik gruplar oluşturulur. Öğrencilere A, B ve C isimleri verilir. A, belirlenen 
konu hakkında konuşmaya başlar ve kendisine işaret verilene kadar devam eder. Sonra B, konu hakkında ko-
nuşmaya başlar; o da kendisine işaret verilene kadar konuşmaya devam eder. Sonra C, konu hakkında konuşur. 
Bu şekilde öğrencilerin konu hakkında konuşacak bir şeyleri kalmayıncaya kadar devam edilir. Bu sayede 
öğrencilerin konu hakkında ne kadar bildikleri ya da öğrendikleri tespit edilmeye çalışılır.
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36. Soru: Öğretim sonrasında kullanılan değerlendirme tekniklerinden olan “döngüsel yansıma tekniği” nedir? 

Cevap: Sınıfın farklı yerlerine üzerine konuların yazılı olduğu kâğıtlar asılır. Öğrenciler küçük gruplara ayrılarak kö-
şelere giderler ve burada bulunan kâğıtlara konu hakkındaki düşüncelerini yazarlar. Gruplar kendilerine veri-
len işaretle bir sonraki konunun yer aldığı bölüme giderler. Öğretmenin işareti ile gruplar bir sonraki köşeye 
geçerler. Öğrenciler döngüsel olarak sınıfın köşelerinde hareket etmeye devam eder. Sonrasında gruplar en son 
bulundukları köşedeki kâğıtları alarak kâğıttaki konu ile ilgili yazılanları sınıfta okurlar ve tartışırlar.

37. Soru: Öğretim sonrasında kullanılan değerlendirme tekniklerinden olan “döngüsel yansıma tekniği” nedir? 

Cevap: Sınıfın farklı yerlerine üzerine konuların yazılı olduğu kâğıtlar asılır. Öğrenciler küçük gruplara ayrılarak kö-
şelere giderler ve burada bulunan kâğıtlara konu hakkındaki düşüncelerini yazarlar. Gruplar kendilerine veri-
len işaretle bir sonraki konunun yer aldığı bölüme giderler. Öğretmenin işareti ile gruplar bir sonraki köşeye 
geçerler. Öğrenciler döngüsel olarak sınıfın köşelerinde hareket etmeye devam eder. Sonrasında gruplar en son 
bulundukları köşedeki kâğıtları alarak kâğıttaki konu ile ilgili yazılanları sınıfta okurlar ve tartışırlar.

38. Soru: Öğretim sonrasında kullanılan değerlendirme tekniklerinden olan “portfolyo” nedir? 

Cevap: Hedeflenen kavram ve becerilerin uygulanması ve anlaşılmasının kanıtını destekleyen ölçütlere dayalı çok 
özel amaçlarla öğrenci çalışmalarının bir araya getirilmesidir. Portfolyolar kat edilen ilerlemeyi gösterebilir, 
başarının kanıtlarını sunabilir, ölçme ve değerlendirmeyi destekleyebilir ve hangi ek öğrenmelerin gerçekleş-
mesi gerektiğini gösteren bölümler sunabilir. Öğrenme süreci boyunca devam eden geri bildirim ve yansıtma 
sürecini kolaylaştırmanın bir yoludur. 

39. Soru: E-portfolyo nedir?

 Cevap: Öğrencilerin çalışmalarını, projelerini, raporlarını ve hedeflere ulaşma yollarını gösterdiği; diğer belgeleri ser-
gileyebildiği, dijital bir koleksiyondur. Öğrenci kişisel geri bildirimler ve düşüncelerle kendi kendini değerlen-
dirir. 

40. Soru: Genellikle portfolyo, portfolyonun içine konacak ürünlerin seçiminde hem öğrencinin hem de öğretme-
nin yer aldığı bir ortaklıktır. Öğretmen, seçim kriterleri belirleyecek ve öğrencilerin çeşitli tercihlerini 
yapmalarına izin verecektir. Bazı öğretmenler dâhil edilen ürünleri tanımlamak için hangi renkleri kul-
lanır ve bu renklerin anlamı nedir?

Cevap: Bu renklerin kullanımı; öğrenci tarafından seçilen ürünlerde “kırmızı nokta”, öğretmen tarafından seçilen 
ürünlerde “sarı nokta”, öğretmen ve öğrencinin birlikte seçtiği ürünlerde “yeşil nokta” şeklinde olabilir.

41. Soru: Portfolyo’nün aşamaları nelerdir?

Cevap:

• Portfolyo sürecinin ilk aşaması ürünlerin toplanması aşamasıdır. 

• Portfolyo sürecinin ikinci aşaması ürünlerin seçimidir. 

• Portfolyo sürecinin üçüncü aşamasında öğrenciler niçin bu parçanın seçildiğini ve hangi kriterleri sağladığını 
açıklar. 

• Dördüncü aşamada, öğrenciler bir dahaki sefer ne yapacaklarına, nelere odaklanacaklarına, neyin iyileştirilme-
si gerektiğine ve takdir edileceklerin neler olacağına karar verebilirler. 
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42. Soru: Öğretim sürecinin “girdisi” hangi unsurdur?

Cevap: İçerik, öğretim sürecinin girdisidir.

43. Soru: Farklılaştırmanın temel ögeleri nelerdir?

Cevap: Etkili bir farklılaştırmadan söz edebilmek için öğretmenlerin; öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerine, il-
gilerine veya öğrenme profillerine göre farklılaştırabileceği çeşitli ögeler bulunmaktadır. Bu ögeler: 1.içerik, 
2.süreç, 3.ürün ve 4.öğrenme ortamıdır.

44. Soru: İçeriği öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerine göre farklılaştırmanın amacı nedir?

Cevap: Öğrencilerden öğrenmeleri istenen temel bilgi ve beceriyi öğrencinin okuma ve anlama kapasitesiyle eşleştir-
mektir. 

45. Soru: İçeriği öğrencilerin İlgi alanlarına göre farklılaştırmanın amacı nedir? 

Cevap: Mevcut öğrenci ilgileri üzerine inşa edilen veya öğrenci ilgi alanlarını genişletebilen fikirlerin ve öğretim araç-
larının programa dâhil edilmesidir. 

46. Soru: İçeriğin öğrencilerin öğrenme profillerine göre farklılaştırılmasının amacı nedir?

Cevap: Bir öğrencinin tercih ettiği öğrenme yöntemine uygun öğretim araç gereç ve uygulamalarının işe koşularak 
öğrencilerin öğrenme kapasitelerini en üst düzeye çıkarmak ve bu sayede hem etkili hem de keyifli öğrenme 
ortamı oluşturmaktır.

47. Soru: Bir öğrenme deneyiminde, öğrencinin bilişsel olarak yapması beklenen temel kavramlar, genellemeler ve 
beceriler hangi aşamada anlamlandırılır?

Cevap: Süreç, öğrencilerin bilgiyi aktif olarak işleyip anlamlandırmaya çalışmalarıyla başlar. Bu da okulda genellik-
le “etkinlikler” yoluyla gerçekleştirilir. Bir öğretim döngüsünün süreç aşamasında yapılan farklılaştırma çok 
önemlidir.

48. Soru: Öğrencilerin öğrenmelerinin hedeflendiği temel bilgi ve becerileri süreç içerisinde öğrendiklerini, anla-
dıklarını ve yapabildiklerini göstermenin yolu nedir?

Cevap: Ürün, öğrencilerin öğrenmelerinin hedeflendiği temel bilgi ve becerileri süreç içerisinde öğrendiklerini, anla-
dıklarını ve yapabildiklerini göstermenin yollarıdır. Başka bir deyişle ürün, öğrencinin bildiğini ortaya koyma-
ya yönelik bireysel yorumudur. Öğrencilerin öğrendiklerini ortaya koyabilecekleri deneme, makale veya diğer 
yazı türleri gibi ürünler yazılı ürünlerdir. Bu ürünler özellikle dilsel zekâ odaklı öğrencilere farklılaştırılmış 
ürün alternatifi sunmaktadır
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49. Soru: Farklılaştırılmış bir sınıfta öğretmenlerin çeşitli şekillerde ve zaman içinde, öğrencilerine hem bireysel 
olarak hem de bir bütün olarak tutarlı bir şekilde iletmeleri beklenen belirli mesajlar vardır. Bunlar 
hangileridir?

Cevap:

· Davet mesajı: Burada olmanızdan, sizi daha iyi tanıyacak olmaktan çok memnunum ve sınıfa önemli de-
neyimler ve özellikler getirdiğinizin farkındayım. Burayı sizin için değerli bir öğrenme ortamı yapmak için 
elimden geleni yapmak istiyorum. 

· Yatırım mesajı: Bu sınıfta ve dünyada önemli olduğunuzdan, olabildiğince hızlı ve çok büyümenize yardımcı 
olmak için çok çalışacağım. Başarınız çabanızdan kaynaklanacağı için sizden de çok çalışmanızı isteyeceğim. 

· Kalıcılık mesajı: Her zaman ilk denemenizde her şeyi doğru yapamayabilirsiniz. Ben de sizin için ve sizinle 
birlikte başarınızı geliştirecek yaklaşımlar bulmak için çalışacağım. Sizden asla vazgeçmeyeceğim. 

· Fırsat mesajı: Gençsiniz ve dünyada var olan olasılıkları yeni öğreniyorsunuz. Kendinizi çeşitli ortamlarda, 
çeşitli rollerde ve çeşitli içeriklerle görmeniz için sizlere fırsatlar sunmak istiyorum. Bu, geleceğe hazırlanma-
nız ve sizin için var olan olasılıkları görüp heyecanlanmanız için bir fırsattır. 

· Düşünme mesajı: Sizi dinleyeceğim, sizden öğreneceğim, sizi sınıfımızda çalışırken gözlemleyeceğim, ilerle-
menizi inceleyeceğim ve rehberliğinizi isteyeceğim. İşimi ve sizin için nasıl çalıştığımı mümkün olduğunca sık 
düşüneceğim. Daha bilinçli ve etkili bir öğretmen olabilmek için kendimden bunu bekliyorum. Daha bilinçli ve 
etkili bir öğrenci olabilmeniz için sizden de aynısını isteyeceğim.

· 

50. Soru: Ödüller ve cezalar, öz güdülenme şansını ve öğrenmeyi bir ödül olarak görmeyi azaltır. Ödülleri kullan-
manın beş işlevsel alternatifi hangileridir?

Cevap:

· Tehdidi ortadan kaldırmak 

· Güçlü bir olumlu iklim yaratmak 

· Geri bildirimi artırmak 

· Hedefleri belirlemek 

· Olumlu duyguları harekete geçirmek ve bunlara ilgi uyandırmaktır. 

51. Soru: Farklılaştırılmış öğretimin planlanma aşamaları nelerdir?

Cevap:

1. İlk olarak dersin kazanımlarını göz önünde bulundurarak temel standartları belirlenir. 

2. İçeriği, bilgi ve becerileri bütüncül bir şekilde kazandıracak şekilde yapılandırılır. 

3. Öğrencilerin neyi bildikleri ve neleri öğrenmeleri gerektiği belirlenir. Bu, beyindeki uzun süreli bellekte 
depo edilmiş ön bilgilere ulaşmayı sağlar. Bu biçimlendirici ön değerlendirme, üniteden 1-2 hafta önce ya-
pılabilir; bu sayede öğrenme etkinlikleri, öğrencileri gruplama, yeni konu hakkında beklentiyi ve heyecanı 
artırmak için fazlasıyla zaman kazanılmış olur. 

4. Öğrencilerin öğrenmeleri gereken bilgi ve beceriler ile bunları kazanmaları için neler gerektiğini belirlenir. 

5. Öğrencilerin bildiklerini göstermelerine fırsat sağlanır. Tüm bu aşamalar, öğrencilerin farklılaşan derecedeki 
öğrenme tercihleri, çoklu zekâları ve kişisel ilgilerini dikkate almamız gerektiğini göstermektedir. “Tek beden 
herkese uymaz.” uygulama teması, farklılaştırılmış öğretiminin bir ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. 
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52. Soru:

· Niçin ?

· Ne ?

· Nasıl? 

· Ne Kadar? 

Bu sorular, program geliştirme sürecinde hangi temel ögelerle ilgilidir?

Cevap:

Niçin? Ne? Nasıl? Ne kadar?
Amaç/Hedef İçerik Öğrenme-öğretme Süreci Ölçme ve Değerlendirme

53. Soru: Aşağıda yer alan program türleri sınıflandırması kime aittir?

· resmî program (the official program), 

· uygulamadaki program (the operational program), 

· örtük program (the hidden curriculum), 

· ihmal edilen program (the null curriculum), 

· ekstra program (the extra curriculum). 

Cevap: Posner 

54. Soru: Aşağıda yer alan program türleri sınıflandırması kime aittir?

• açık program

• dolaylıprogram

• örtük program

• ihmaledilen program

Cevap: Eisner

55. Soru: Resmî metinlerde açıkça belirtilen biçimde geliştirilen; hedefleri, konuları ve işleniş sırasını; kullanıla-
cak araç gereçleri ve değerlendirmeyi içeren  program hangisidir?

Cevap: Resmî program 

56. Soru: Uygulanması planlanan eğitim programının uzmanlar tarafından önerildiğini ve programın uygulan-
ması sırasında asıl kararı öğretmenin verdiği program türü hangisidir? 

Cevap: Uygulamadaki program 

57. Soru: Öğretmen, eğitim kurumları ve / veya devlet tarafından hazırlanan sınavlarda ölçülen öğrenmeleri kap-
sayan program türü hangisidir?

Cevap: Test edilen program 
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58. Soru: Gizli, saklanan ve informal program olarak da adlandırılan, resmî/formal program dışında yazılı ve 
resmî olmayan, farklı hedeflerin kazanılmasını sağlayan program türü hangisidir?

Cevap:  Örtük program 

59. Soru: Resmî programda yer almasına karşılık uygulamaya konmayan, göz ardı edilen, üstünkörü geçilen ya 
da atlanan program türü hangisidir? 

Cevap:  İhmal edilen program 

60. Soru: Okulun dışında yapılması planlanmış her türlü deneyim, etkinliğin yer aldığı program türü hangisidir?

Cevap: Ekstra program;  bu tür etkinliklere spor karşılaşmaları, halk oyunları, sinema, tiyatro, konferanslar, sergiler 
vb. örnek olarak verilebilir.

61. Soru: Bilim insanları ya da meslek kuruluşlarınca hazırlanan program türü hangisidir?

Cevap: Önerilen program 

62. Soru: Resmî programın hedeflerinin tam karşıtını savunan kişileri yetiştirmek üzere oluşturulan program 
türü hangisidir? 

Cevap: Karşıt program 

63. Soru: Eğitim programı içinde yer alan ve özellikle öğrenme-öğretme etkinliklerinin planlanması ve uygulan-
masını kapsayan program hangisidir?

Cevap: Öğretim programı

64. Soru: Öğretim programı içinde yer alan matematik, Türkçe, beden eğitimi gibi bir ders ya da kursun amaçla-
rını, içeriklerini, öğrenme-öğretme ve değerlendirme süreçlerini kapsayan program hangisidir?

Cevap: Ders Programı

65. Soru: Program geliştirme, en genel tanımıyla eğitim programının ögeleri olan hedef, içerik, öğretme-öğrenme 
süreci ve değerlendirme boyutları arasındaki dinamik ilişkiler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Prog-
ram geliştirme sürecinin aşamaları nelerdir?

Cevap: Program geliştirme süreci en genel biçimiyle planlama, tasarlama, deneme, değerlendirme ve programa sürek-
lilik kazandırma aşamalarından oluşur. 

66. Soru: Program geliştirmenin hangi aşamasında geliştirilecek programa ilişkin birtakım kararların alınması 
beklenir?

Cevap: Planlama
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67. Soru: Program geliştirmenin hangi aşamasında; bu çalışmanın neden yapıldığı, ulaşılmak istenen çıktıların 
neler olduğu, sürecin nasıl işleyeceği ve amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığının nasıl anlaşılacağı soruları ya-
nıtlanır?  

Cevap: Program Tasarısının Hazırlanması,  programın ögelerini( amaçlar, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve ölçme ve 
değerlendirme) kapsar.

68. Soru: Program geliştirmenin hangi aşamasında programın etkililiği hakkında karar verilir? 

Cevap: Değerlendirme sürecinde programın tüm ögeleri ve bu ögeler arasındaki ilişkiler değerlendirilir, uygulama 
süreci incelenir ve programın çeşitli açılardan (amaçlara ulaşma düzeyi, içeriğin uygunluğu vb.) uygunluğuna 
karar verilir. Bu sürecin sonunda program olduğu gibi uygulamaya konabilir, geliştirilerek uygulamaya başla-
nabilir ya da sonlandırılabilir. 

69. Soru: Bağlam; bir olay veya durumun sosyal, kültürel, coğrafi, ekonomik, siyasal, yasal, tarihsel, psikolojik ve 
felsefi ilişkiler örüntüsü olarak tanımlanabilir. Eğitim programlarının bağlamı nasıl belirlenir?

Cevap: Programın amaç-içerik-eğitim durumları-ölçme ve değerlendirme boyutlarının esas aldığı eğitim felsefesi, psi-
kolojisi, sosyolojisi, öğrenme-öğretme kuramları kapsamında belirlenir.

70. Soru: Program değerlendirme türleri nelerdir?

Cevap: Program değerlendirme, değerlendirme biçimine göre formal ve informal değerlendirme olarak ikiye ayrılır. 

· Formal değerlendirme, sistematik bir süreci içerir. Bu, değerlendirme için amaçların belirlenmesi; nerede, 
ne zaman ve kim tarafından yapılacağına karar verilmesi; süreçte kullanılacak tüm veri toplama araçlarının 
geçerliği ve güvenirliğinin incelenmesi anlamına gelir.

· İnformal değerlendirme sistematik olmayan bir özellik taşır. Bu, çoğunlukla günlük yaşamda karşılaşılan 
olaylarda ortaya çıkar ve öznel bir nitelik taşıma durumu söz konusudur.

Değerlendirme amacı yönünden ise biçimlendirici ve toplam değerlendirme olarak sınıflandırılmaktadır.

· Biçimlendirici değerlendirme, geliştirilen programın özellikle ilk aşamalarında durumun gözden geçirilmesi 
amacıyla yapılır. Bu değerlendirme sürekli, ayrıntılı ve konuya özgü bilgilendirme sağlar.

· Toplam değerlendirme ise programın uygulanmasından sonra yapılan bir değerlendirme türüdür. Bu değer-
lendirme türü “Eğitim programı başarılı oldu mu?” sorusu üzerinden hareket eder.

71. Soru: Program değerlendirme yaklaşımları nelerdir?

Cevap:

• Hedefe Dayalı Değerlendirme 

• Yönetime Dayalı Değerlendirme 

• Uzman Odaklı Değerlendirme

• Tüketici / Yararlanıcı Odaklı Değerlendirme

• Katılımcı Odaklı Değerlendirme
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72. Soru: Kavram nedir?

Cevap: Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım. Elma gibi 
somut, gözle görebileceğimiz kavramların yanı sıra dürüstlük, mutluluk, acı gibi soyut kavramlar da vardır. 
Kavramlar zaman içerisinde çeşitli yaşantılar yoluyla gelişmeye devam eder.

73. Soru: Kavramların özellikleri nelerdir?

Cevap:

• Öğrenilebilirdik: Kavramlar deneyimler sonucu doğuştan değil sonradan öğrenilir. 

• Kullanılabilirlik: İsteğe bağlı kullanılmak üzere kavramların farklı çeşitte kullanım alanları vardır. 

• Açıklık: Kavramlar anlaşılabilirdir ve kavramların anlamları üzerinde ortak bir fikir birliği bulunmalıdır. 

• Genellik: Kavramlar hiyerarşik olarak organize edilir ve genelden başlayarak daha özel hâle geçer. 

• Güçlülük: Kavram diğer kavramların anlaşılmasına yardımcı oluyorsa güçlüdür.

74. Soru: Kavram öğrenimi ve öğretiminin özellikleri nelerdir?

Cevap:

• Kavram öğrenmede bilgilerin yapılandırılması söz konusudur. 

• Yaşam boyu devam eder. 

• Kavramlar öğrenilme aşamasında diğer kavramlarla ilişkilendirilebilmelidir.

75. Soru: Kavram geliştirme sürecindeki yaklaşımlar nelerdir?

Cevap:

1. Genelleme: Nesnelerin, olayların ya da olguların var olan özelliklerinden yola çıkarak bir genel ilkeye ulaş-
ma sürecidir. 

2. Ayrım: Benzemeyen özelliklerin vurgulanmasıdır. 

3. Tümevarım: Genele ulaşma, çıkarım yapma sürecidir. 

4. Tanımlama: Kavramların özelliklerini açıklamadır. 

5. Tümdengelim: Örneklerden yola çıkarak genel hâlinaçıklanma sürecidir. 

76. Soru: Kavram Haritaları nedir?

Cevap: Joseph D. Novak tarafından Ausubel’in anlamlı öğrenme kuramına dayalı olarak 70’li yılların başında Cornell 
Üniversitesinde geliştirilmiştir. Bilgiyi organize edip görsel bir şekilde sunar. Ausebel’in ortaya atmış olduğu 
anlamlı öğrenmeye yardımcı olur.  Bu manada kavramlar ve kavramlar arası ilişkileri gösteren grafiksel bir 
görsel araçtır.
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77. Soru: Kavram haritaları hazırlanırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Cevap:

• Tek bir akış diyagramı şeklinde hazırlanmamalıdır. 

• Özel isimler kavram değildir, yazılmaz. 

• Her kavram bir defa kullanılmalıdır. 

• Belli bir grup kavramlar renklendirilebilir. Ayırt edilebilirlik sağlar. 

• Bir kavram haritasında kavramlar ve kavramlar arasındaki ilişkileri gösteren ifadeler bulunmalıdır. 

• Kavramları bağlayan çizgiler, okunacak ilk kavramdan diğerine doğru okla işaretlenmelidir. 

• İyi bir kavram haritasında sadece iki kavram arasında tek bir bağlantı yerine çapraz bağlantılar da olmalıdır. 

• Kavram haritaları öğrenme/öğretmen aracı olarak kullanılabileceği gibi ölçme aracı olarak da kullanılabilir. 

78. Soru: Kavram haritalarının faydaları nedir?

Cevap:

• Dersin giriş aşamasında; öğrenilecek konuyu bütün hâlindegörme imkânı sağlar. 

• Dersin gelişme aşamasında; 

- Önceden tanımlanan kavram haritası üzerinde maskeleme yöntemiyle kavramların diğer kavramlarla ilişkileri aşama 
aşama açıklanabilir. 

- Öğretmen ve öğrencilerle birlikte dersin işleniş sürecinde birlikte hazırlanılabilir. 

• Dersin sonuç aşamasında; öğrenilen konuyu özetleyerek bütün hâlinde görme imkânı sağlar. Ev ödevi olarak da veri-
lebilir.

79. Soru: Zihin Haritaları nedir?

Cevap: Olayların, fikirlerin sistematik bir şekilde görselleştirilmesidir. Tony Buzan tarafından geliştirilmiştir. İlk olarak not alma 
tekniği olarak ortaya çıkmıştır. 

80. Soru: V-Diyagramlarının amacı  nedir?

Cevap: Başlangıçtaki amacı özellikle fen bilimi alanında laboratuvar araştırmalarının daha etkili olması içindir. Hazırlanan ra-
porlar da öğrencilerin teorik bilgiler ile uygulamalar arasında bağlantı kurmalarına yardımcı olmaktadır. 1980’li yıllarda 
D. Bob Gowin ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir.  
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81. Soru: Bir kavram karikatürü hazırlarken hangi noktalara dikkat edilmelidir?

Cevap:

• Günlük hayattan bilimsel bir olayı konu alır. 

• İnsan ya da hayvan karikatürü şeklinde karakterler gösterilir ve bu karakterler isimlendirilmelidir. 

• Karakterler olayı tartışır veya diyalog hâlinde olur. 

• Karakterlerin fikirleri konuşma baloncuklarında ayrı ayrı ve sırasıyla verilmediler. 

• Karakterlerin görüşleri kısa, öz ve anlaşılır ifade edilmelidir. 

• Öğretim kademesi ile ilgili yaygın kavram yanılgılarını içeren konuşma diyaloglarından birisi bilimsel olarak 
doğru, diğerleri ise geçmiş deneyim ve sezgilerden ortaya çıkan kavram yanılgısı düşüncelerini özellikle temsil 
eder. 

• Karikatürler dikkat çekici tasarlanmalıdır. 

• Tüm alternatif fikirler akla uygun ve eşit statüde olmalıdır. 

• Poster formatında kullanılacaksa öğrencilerin tamamının görebileceği şekilde ve okunaklı olmalıdır. 

82. Soru: Akran Öğretimi nedir?

Cevap: Öğrencilerin pasif bir dinleyici olmasının ötesinde, aktif olarak öğrenme sürecine katılımını sağlayan aktif öğ-
renme yaklaşımlarından birisi olan akran öğretimi, her branşta uygulanabilir bir yöntemdir. Öğrenciyi merkeze 
alan, onun ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, bir eğitmenin rehberliğinin yanı sıra kendi yaş grubundan, 
birbirilerini çok daha iyi anlayan “akran”larının desteğinde olan bir süreçtir.

83. Soru: Akran Öğretiminin adımları nelerdir?

Cevap:

• Kısa Konu Anlatımı Konu ana hatları ile özetlenir.(1) 

• Bunun hemen sonrasında anlatılan kavrama yönelik bir kavram testi uygulanır. (2)

• Öğrenci Oylaması; Öğrenciler her bir soruyu bireysel olarak düşünür ve sonrasında yanıtlar(ilk tur). (3) 

• Cevapların gözden geçirilmesi(4);  Öğretmen öğrenci yanıtlarını gözden geçirir.

•  Akran tartışması(5); Eğitmen grup tartışmasına olanak sağlar.

• Öğrenci oylaması(6) bireysel olarak cevaplarını tekrar verirler(2.tur)

• Cevapların gözden geçirilmesi(7) Eğitimci öğrenci yanıtlarını tekrar gözden geçirir.

• Açıklama/Anlatma(8) Eğitimen öğrencilerler birlikte zorluk yaşanan kısımları anlatır/açıklar.

84. Soru: Akran öğretimi yönteminin uygulanmasındaki en önemli aşamalardan birisi kavram sorusudur. Kav-
ram sorusunun özellikleri nelerdir?

Cevap:

• Sadece sayıların kullanılıp çözüme ulaşıldığı bir soru olmamalıdır. 

• Soru çoktan seçmeli ve yeterli sayıda seçenek içermelidir. 

• Soru öğrencinin anlayacağı dilde açık ve net olmalıdır. 

• Soru ne çok zor ne de çok kolay olmalıdır. 

• Soru tek bir kavram üzerinde olmalıdır. 
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85. Soru: Akran öğretiminin uygulanmasındaki yöntemler nelerdir? 

Cevap:

1. El kaldırma: En kolay ve kısa sürede bir şekilde öğrenci yanıtlarını alıp değerlendirme yapılabilecek yöntem-
dir. İşaret dili alfabesi unsurları kullanılabilir. 

2. Flaş kartlar: Öğrencilere farklı renk ve formlarda A, B, C gibi kartlar önceden dağıtılarak yapılabilir. 

3. Taramaformları: Büyük gruplarda tercih edilebilir. 

4. Clickers: Teknolojik bir uygulamadır. Bunun için ayrıca bir uygulama aparatı gerekir. Derste tahta veya her-
hangi bir perdeye doğrudan cevap oranları yansıtılabilir. 

5. Çevrim içi yanıt sistemleri: Günümüz web 2.0 araçları yardımıyla rahat bir şekilde kullanılabilir. 

86. Soru: Formal öğrenme, non-formal öğrenme ve informal öğrenmeyi karşılaştırınız? 

Cevap:

87. Soru: Okul dışı öğrenme sürecinin organizasyonunda etkinlik öncesi hazırlıklar nelerdir?

Cevap:

• Etkinlik planının hazırlanması: zaman, akış planının planlanması 
• Okul yönetimi ve ailelerden izinlerin alınması 
• Gidiş-dönüş ulaşımının planlanması 
• Gidilecek ortamdaki iletişim kurulacak kişinin belirlenmesi: izin, uygulamanın yapılmasının organizasyonu, 

ortamdaki materyallerin tespiti 
• Öğrencilerin bilgilendirilmesi: gidilecekortam, kurallar, güvenlik 
• Velilerin bilgilendirilmesi 
• Etkinlik planının hazırlanması: zaman, akış planının planlanması 
• Okul yönetimi ve ailelerden izinlerin alınması 
• Gidiş-dönüş ulaşımının planlanması 
• Gidilecek ortamdaki iletişim kurulacak kişinin belirlenmesi: izin, uygulamanın yapılmasının organizasyonu, 

ortamdaki materyallerin tespiti 
• Öğrencilerin bilgilendirilmesi: gidilecekortam, kurallar, güvenlik 
• Velilerin bilgilendirilmesi 
• Öğrencilerin çalışma programının belirlenmesi: çalışmakâğıtları, fotoğraf çekme vs. 
• Öğrencilerin gereksinimlerinin dikkate alınması: su, iaşe, tuvalet, engelli öğrenciler 
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88. Soru: Okul dışı ortamlarda yapılan faaliyetlerin de sınıf içinde olduğu gibi etkinlik sonrasında değerlendiril-
mesi gerekmektedir. Okul dışı öğrenme faaliyetleri sonrasında kullanılabilecek  ölçme-değerlendirme 
araçları nelerdir?

Cevap:

1. Kavram haritaları 

2. Zihin haritaları 

3. Etkinlik sonrası değerlendirme 

3. Metin çözümlemesi 

4. Bulmacalar 

5. Gazete/poster/broşür hazırlama 

6. Fotoğraf sergisi 

7. Kompozisyon/mektup yazma

89. Soru: Öğrenme sürecine etki eden  değişkenler nelerdir?

Cevap: 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.

90. Soru: Öğrenme sürecinin belirleyici unsurları nelerdir?

Cevap:

• Hiçbir şey istek olmadan gerçekleşmez

• Çocuklar korku ve baskıyla değil kendi çabalarıyla daha etkili öğrenirler

• Öğrenmenin en önemli itici gücü meraktır. Merakın azalması ile birlikte öğrenme çabası da azalır.

• Öğretim, öğrencilerin bireysel öğrenme özellikleri doğrultusunda farklılaştırılmalı ve zenginleştirilmelidir.

• Öğretmenlerinin en önemli görevi, çocuklara öğrenmeyi sevdirmek, onların öğrenme çabalarını desteklemek 
ve öğrenme kararlılıklarını sürdürmelerine yardımcı olmaktır.

• En geniş tabanlı öğrenmeler, yaparak ve yaşayarak ulaşılan öğrenmelerdir.

• Öğretmenler, demokratik bir sınıf ortamında öğrencileri pasif alıcı olmaktan kurtaran yöntemlere öncelik ver-
melidirler.

• Çocukların öz güveni desteklenmelidir. Öz güven okul ekosistemindeki tüm paydaşların o bireye dair izlenim-
lerinin bir toplamıdır.

• Öğrenme bireyin kendi zihin şemalarını oluşturması, mevcut şemalarını güncellemesi, dış uyarıcılardan gelen 
bilgiyi anlamlandırması ile gerçekleşir.

• Hatalar öğrenme sürecinin önemli deneyimleridir.

• Geri bildirimlerin öğrenme sürecinde bireyin bilişsel ve duyuşsal özellikleri üzerinde olumlu etkileri vardır.

• Geri bildirim kapsamında öğrencinin öğrenme süreçlerine aktif olarak katılımının teşvik edilmesinin yanı sıra 
katılımın niteliği de değerlendirilmelidir.

91. Soru: Bloom, tam öğrenme modelinde, öğrenme ürünlerini etkileyen temel unsurları nasıl tanımlamıştır?

Cevap:  Ön koşul öğrenmeleri kapsayan öğrenci bilişsel giriş davranışları, duyuşsal giriş özellikleri ve öğretim hizme-
tinin niteliği (ipuçları, katılma, pekiştirme, dönüt ve düzeltme) olarak tanımlamıştır.



19

ÖĞRENME ve ÖĞRETME SÜREÇLERİ

92. Soru: Geri bildirimlerin özellikleri nelerdir?

Cevap:

• 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. 

• 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. 

93. Soru: Etkili geri bildirim sürecinde kullanılan Web 2.0 Araçları nelerdir?

Cevap: Web 2.0 Araçları Okul dışı ortamlarda öğrenme-öğretme süreçlerinde sıklıkla kullanılır olmuştur. Bunlar ara-
sında Kahoot, Formative, Socrative, Edmodo, Actively, Google drive, Edpuzzle, Playposite, Plicker gibi uy-
gulamaları 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. 

Kahoot: Kahoot ile öğrencilere anlık geri bildirim verilebilmektedir. Ağırlıklı olarak hatırlama ve anlama dü-
zeyindeki 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 arayü-
zünde 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 değişik-
likler 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.
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94. Soru: Öğrenme nedir? 

Cevap: Bireyin davranışında ya da bireyin bir davranışı gösterme yeterliliğinde yaşantısı yoluyla meydana gelen kalıcı 
izli değişimdir. Bu tanımı incelediğimizde bireyin davranışında ya da bireyin bir davranışı gösterme yeterlili-
ğinde ifadeleri ile bireyin NEYİ? değiştirmesi gerekiyor sorusuna, yaşantısı yoluyla ifadesi ile NASIL? soru-
suna cevap alırken kalıcı izli ifadesi ile bu değişimin ÖLÇÜTÜ hakkında vurgu karşımıza çıkmaktadır.

95. Soru: Öğrenme kavramının temel özellikleri nelerdir?

Cevap:

1. Öğrenme ile bireyin davranışlarında bir değişme meydana gelir. 

2. Öğrenme ile bireyin davranışında meydana gelen değişme kalıcı ve uzun sürelidir. 

3. Öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif katılımı ile gerçekleşir. Öğrenme, bireyin öğrenme sürecinde ya-
şantı, deneyim kazanması sonucunda oluşur. 

4. Bireyde öğrenme gerçekleştiğinde öğrenilen bilgilerin başka durumlara aktarılması ya da başka durumlarda 
transfer edilerek kullanılması mümkündür.

5. Bireyin öğrenme ile ortaya koyduğu davranış değişikliklerinin geçici olarak meydana gelmiş yorgunluk, 
hastalık, ilaç kullanma gibi etkenlere bağlı olmaması gerekir. 

6. Öğrenme ile ortaya konan davranışın sadece büyüme sonucunda oluşmaması gerekir.

96. Soru: Refleks nedir?

Cevap: Refleks, bireyin doğuştan getirmiş olduğu bir uyarıcıya karşı belli ve basit bir davranış gösterme eğilimi olarak 
tanımlanır. Aynı zamanda bir uyarıcıya karşı gösterilen oldukça hızlı ve tutarlı tepki olarak da ifade edilebilir. 
Refleksin özellikleri incelendiğinde; 

1. Doğuştan getirilmiştir. 

2. Belli bir uyarıcısı vardır. 

3. Belli bir davranıştır. 

4. Basit bir davranıştır. 

5. Organizmanın biyolojik donanımında yer alır.

97. Soru: İçgüdü nedir?

Cevap: İçgüdü; doğuştan getirilen, türe özgü karmaşık ve öğrenilmemiş olan, kişiliğin gelişiminde rol oynayan temel 
psikolojik bir güçtür. Gündelik yaşamda içgüdü bireyin içinden geldiği gibi davrandığında ortaya koyduğu ve 
bilinçli olarak yapmadığı davranışlardır. İnsanlarda içgüdü yoktur yalnız içgüdüye uygun şekilde gösterilen 
davranışlar vardır ve bunlara da “içgüdüsel davranışlar” denir. Tanım incelendiğinde bir davranışın içgüdü 
sayılabilmesi için; 

1. Doğuştan gelmesi, 

2. Bir türün tüm üyelerinde bulunması, 

3. Başka türlerde aynı biçimde bulunmaması, 

4. Karmaşık bir davranış örüntüsü olması, 

5. Belli bir biyolojik gereksinim ile ortaya çıkmamış olması gerekmektedir. 
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98. Soru: Davranışlar kaç grupta toplanır? 

Cevap: Davranışlar genel olarak üç grupta toplanır; 

A) Doğuştan Gelen Davranışlar: İçgüdüsel ve refleksif davranışlardan oluşur. Bu davranışlarımızı öğrenme yo-
luyla değiştiremeyiz. Örneğin kalp kasımızın çalışma davranışını öğrenme yoluyla değiştiremeyiz. Yine göz 
bebeğinin fazla ışıkta küçülmesi ve az ışıkta büyümesi refleksif bir davranıştır ve bunu öğrenme yoluyla 
değiştiremeyiz. 

B) Geçici Davranışlar: Alkol, ilaç yorgunluk, hastalık gibi etkenlerle ortaya çıkan; bu etkiler ortadan kalkınca 
bir daha görülmeyen geçici davranışlardır. Örneğin bir çocuğun yüksek ateşi olduğunda gösterdiği davranış-
lar veya alkollü bireyin alkolün etkisiyle yaptığı konuşmalar gibi. 

C) Sonradan Kazanılan Davranışlar ya da Öğrenme Ürünü Olan Davranışlar: Doğuştan getirilmeyen, öğrenme 
yoluyla edinilen, sonradan kazanılan davranışlardan oluşur. Örneğin parmak kaldırdığında öğretmenin ken-
disine söz verdiğini gören öğrenci, başka bir zaman da söz almak istediğinde parmak kaldıracaktır.

99. Soru: Öğretme nedir?

Cevap: Bireyin öğrenmesine yardım/destek/rehberlik yapma işi. Öğrenmeye yardım, bilgi aktarımı değildir. Bilgilerin 
aktarılamamasıdır. Davranışı modelleme, kaynak sağlama, hangi sıra ile nasıl öğrenileceğini gösterme, dönüt 
verme; hepsi öğretme davranışıdır. 

100. Soru: Öğretim nedir?

Cevap: Planlı/amaçlı öğretme çabası/etkinliklerine “öğretim” ismi verilir. Okul öğrenmeleri söz konusu olduğunda 
öğretim etkinlikleri, öğretim programları doğrultusunda hazırlanır. 

101. Soru: Öğretim programları nedir?

Cevap: Öğrencilere kazandırılacak özelliklere ulaşmak için planlanan etkinlikleri içeren yazılı dokümanlara verdiği-
miz isimdir. 

102. Soru: Öğrenme için temel ilkeler nelerdir?

Cevap:

1. Öğrenme hedefe yöneliktir. 

2. Öğrenme ön bilgi ile yeni bilgi arasında bağ kurmaktır. 

3. Öğrenme bilginin örgütlenmesidir. 

4. Öğrenme doğrusal olmayan fazlar hâlinde gerçekleşir. 

5. Öğrenme gelişimden etkilenir. 

6. Öğrenme stratejiktir. 
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103. Soru: Öğrenme stratejileri; öğrencilerin yeni bilgi ve becerileri almak, anlamlandırmak, saklamak, gerekti-
ğinde hatırlamak için kullandıkları amaçlı eylem ve düşüncelerdir. Öğrenme stratejileri etkiledikleri 
süreçlere göre nasıl sınıflandırılır?

Cevap:

A) Bilişsel stratejiler:
Akademik işi tamamlamak amacıyla kullanılan stratejiler (örneğin soru çözme, altını çizme, özet yazma). 

B) Üstbiliş stratejiler:
Öğrenmeyi planlama, izleme ve kontrol amacıyla kullanılan stratejiler (örneğin nasıl öğrenebileceğini dü-
şünme, öğrenip öğrenmediğini kontrol). 

C) Sosyal ve duyuşsal stratejiler:
Başkalarıyla etkileşimi gerektiren ya da bireyin duyuşsal durumunu etkilemeye yönelmiş stratejiler (örneğin 
kendini ödüllendirme, kendisi için önemini düşünme, arkadaşına sorma). 

104. Soru: Öğrenmeyi dolaylı etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap: Öğrenmeyi dolaylı etkileyen faktörler, öğreten (öğretmen) ve öğrenme ortamıdır. 

105. Soru: Öğrenme ortamı nedir? 

Cevap: Öğrenme ortamı, ortamda bulunan tüm bireylerin (öğrenen-öğreten) tutumlarını, becerilerini ve ilişkilerini 
yansıtır.  Öğrenme ortamı, psikolojik ortam ve fiziksel ortam olarak genelde ikiye ayrılır. Psikolojik ortam, 
en genel anlamı ile öğrenme için uygun kişiler arası ilişkilerin olup olmadığını anlatır. Bir sınıfta bu, sınıfın 
iklimi ya da sınıfın havasıdır. Daha geniş olarak ele alındığında bu aynı zamanda veli-okul, veli-öğretmen, 
okul-öğretmen, okul-öğrenci, öğrenci öğretmen, öğrenci-veli ilişkilerinden etkilenir ve bunları etkiler. Sınıf 
içerisinde olumlu psikolojik havayı oluşturan ve sürdüren kişi öğretendir (öğretmen). Fiziksel ortam ise 
öğrenmenin gerçekleşmesini sağlayan uygun çevresel koşulları anlatmak için kullanılır. Isı, ışık, koku, gü-
rültü, temizlik durumu; estetik özellikler gibi. Uygun ısı, ışık, koku, temizlik ölçütlerini taşıyan; estetik ve 
gürültüsüz bir ortam, öğrenme için istenilen bir ortam olup bu tür ortamların öğrenmeyi olumlu etkileyeceği 
düşünülür.

106. Soru: Öğrenmeyi doğrudan etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap:

1. Öğrenmeyi etkileyen öğrenenden kaynaklı faktörler 
2. Öğrenmeyi etkileyen öğrenme malzemesinden kaynaklı faktörler 
3. Öğrenmeyi etkileyen öğrenme yönteminden kaynaklı faktörler 

107. Soru: Öğrenmeyi etkileyen öğrenenden kaynaklı faktörler nelerdir?

Cevap:

· Türe Özgü Hazır Oluş 
· Olgunlaşma
· Genel Uyarılmışlık Hâli ve Kaygı 
· Eski Yaşantıların Aktarılması
· Güdü (Motivasyon)
· Dikkat
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108. Soru: Öğrenmeyi etkileyen öğrenme yöntemleriyle ilgili faktörler nelerdir?

Cevap:

· Öğrenmeye Ayrılan Zaman 
· Öğrenilen Konunun Yapısı 
· Öğrencinin Aktif Katılımı
· Geri Bildirim 

109. Soru: Geri bildirimin (dönüt) öğrenen açısından yararları nelerdir? 

Cevap:

· Ön bilgilerinin doğruluğunu test etmiş olur. 
· Aktarmayla yeni yapılandırdığı bilgilerin geçerliğine ilişkin bilgi edinir. 
· Konuya ilişkin mevcut anlayışını detaylandırmasına yardımcı olur. 
· Yeterliliğine ilişkin bilgi verir. 
· İçsel motivasyonu artırır.

110. Soru: Öğrenmeyi etkileyen öğrenilecek malzeme ile ilgili faktörler nelerdir?

Cevap: Öğrenme malzemesi ile öğrenilecek konu, şekil, şema, grafik, kitap, formül vb. anlatılmaktadır. Öğrenme 
malzemesinin taşıdığı bazı özellikler onun öğrenimini kolaylaştırabilir veya zorlaştırabilir. Telaffuz edile-
bilirlik bunlardan biridir. Telaffuz edilebilirlik, sözel öğrenme malzemesinin öğrenilme hızını etkileyen bir 
faktördür.

· Algısal Ayırt Edilebilirlik
· Anlamsal Çağrışım
· Kavramsal Gruplandırma

111. Soru: Sunuş Yoluyla Öğretim–Anlamlı Öğrenmenin (Ausubel) temel özellikleri nelerdir?

Cevap:

· Öğretmen merkezli bir stratejidir. 

· Konu alanının kavram, ilke ve genellemeleri öğretmen tarafından organize edilip sunularak anlamlı öğrenme 
gerçekleştirilir. 

· Sunuş yoluyla öğretimin temel aldığı yöntem tümdengelim (bütünden parçaya, genelden özele) yöntemidir. 

· İçerik, öğretmen tarafından anlamlı bir yapı bütünlüğüne getirilerek genelden özele doğru hiyerarşik bir sıra 
ile sunulur. 

· Öğretmen dersin başında öğreteceği konunun ana temasını söyler ve konuyu öğrencilere basamak basamak 
anlatır. 

· Böylece öğrenci dersin başında neyi öğreneceğini bilir ve ders süresince bunları kazanır. 

· Eğer bilgiler iyi düzenlenmişse az zamanda çok bilgi kazandırılabilir.

· Kavramların ve soyut konuların öğrenimini sağladığı için daha çok ilköğretim 5. sınıftan itibaren kulla-
nılır. 

· Sunuş yoluyla öğretimde konular işlenirken ardışıklık, aşamalılık, bilinenden bilinmeyene ilkelerine uygun 
hareket edilir. Bu nedenle yeni konuların önceki konularla ilişkilendirilmesi gerekir, bunun için de önce-
ki öğrenilenlerin tam olarak öğrenilmesi gerekir. Önceki öğrenmelerle yeni öğrenmelerin ilişkilendirilmesi 
amacıyla ön örgütleyici – organize ediciler (kavram haritaları, grafik, şema) kullanılır.
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112. Soru: Sunuş Yoluyla Öğretimin uygulama aşamaları nelerdir? 

Cevap:

· Ön organize ediciler kullanılır (Öğrenci öğrenmeye hazır hâle getirilir.). 

· Konu tümdengelim yöntemiyle sunulur (Kavram, ilke, bilgi birimi sunulur.). 

· Farklı örnekler sunularak ilke ve kavramlar ile öğrencilerin bilişsel süreçleri aktif hâle getirilir (Öğretmen 
olumlu – olumsuz örnekler sunar, öğrenci öğretmenin verdiği örnekleri açıklar ve öğrenciler kendi farklı 
örneklerini verirler.). 

· Sunulan bilgiler özetlenir. 

· Sunuş yolu öğrenmede öğretmen – öğrenci etkileşimi yoğundur çünkü bu stratejide anlatımın yanında soru 
– cevap, tartışma teknikleri de kullanılır. Öğrenci aktivitesi düşüktür. 

113. Soru: Sunuş Yoluyla Öğretimin yararları nelerdir?

Cevap:

· Kısa sürede çok bilgi aktarılır. 

· Zamanın kısıtlı olduğu durumlarda kullanılır. 

· Kalabalık sınıflar için idealdir. 

· Zor, soyut ve karmaşık konuların öğretiminde kullanılır.  

· Öğrencilerin ön bilgileri yeterli olmadığı durumlarda etkili olur. 

· Dersin girişinde, özetlenmesinde, tekrarında kullanılır. 

114. Soru: Sunuş Yoluyla Öğretimin Sınırlılıkları nelerdir? 

Cevap:

· Sadece bilgi düzeyinde hedeflerin öğretiminde kullanılır. 

· Üst düzey hedeflerde kullanılmaz. 

· Öğrenci aktivitesi düşüktür. 

· Ezber öğrenmeler gerçekleşebilir. 

· Sıkıcı olabilir. 

· Öğrencilerden dönüt almak zor olduğundan hataların düzeltilmesine imkân olmayabilir.
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115. Soru: Buluş Yoluyla Öğretim – Örnek Kuralın (Bruner) temel özellikleri nelerdir?

Cevap:

· Bruner’e göre öğrenci, bilgiye kendisi ulaşmalı ve bilgiyi keşfetmelidir. 

· Bu yaklaşımın öğretim sürecinin merkezinde öğrenci vardır, kural ya da bilgi yapısını keşfeden öğrencidir. 

· Öğrenci örnekleri inceler, deney yapar; ilke, tanım ve genellemelere kendisi ulaşır.

· Tümevarım yöntemi kullanılır. Tümevarım yöntemi, olay ve olgulardan hareket ederek sonuca ulaşma yo-
ludur. 

· Bu yaklaşımda öğrenciyi buluşa götürmede sorular ve örneklerden yararlanılır. 

· Öğretmen gerektiğinde ipucu ve dönütler verir. 

· Öğretmen öğrencilerin merak duygusunu uyandıracak bir problemle derse başlar. 

· Bu yaklaşım; belli bir problemle ilgili verileri toplayıp analiz ederek sonuca ulaşmayı sağlayan, öğrenci 
etkinliğine dayalı, güdüleyici bir yaklaşımdır. 

· Bu yaklaşımın en önemli özelliği öğrencinin öğrenme güdüsünü artırmasıdır. 

· Buluş yoluyla öğretimde öğretmenin görevi sunmak değil, daha çok öğrencilere bilgileri buldurmaktır. 
Diğer bir ifadeyle öğrenciye rehberlik ederek, onu yönlendirerek ve ona deneyimler yaşatarak onun bilgilere, 
genellemelere ve ilkelere ulaşmasına yardım etmektir.

· Öğretmen dersin başında çözümü ya da sonucu vermez. Çözüme ya da sonuca giden öğrencidir. 

· Öğretmenin dersin başında sonucu ya da çözümü söylemesi bu stratejinin etkisini ortadan kaldırır. 

· Öğrencinin kavrama ulaşması için ön bilgilerinin olması gerekmektedir. O nedenle daha çok kavrama düze-
yindeki hedeflere uygundur. 

· Öğrencinin sezgisel düşünmesini gerektirir. Bruner, öğrencinin sezgisel düşünmesini beslemek için tam 
olmayan kanıtlarla tahminde bulunmasını ve daha sonra da bu tahminlerini sistemli araştırma yaparak test 
etmesini önermektedir. Örneğin Karadeniz Bölgesi ile ilgili temel bilgileri öğrendikten sonra öğrenciye eski 
bir harita gösterilebilir ve öğrencinin Karadeniz’deki bu limanlardan hangisinin en önemli liman hâline gel-
miş olabileceği konusundaki tahminleri alınır. Daha sonra da öğrenci bu tahminlerinin doğru olup olmadığını 
bilimsel olarak araştırabilir.

116. Soru: Buluş Yoluyla Öğretimin uygulama aşamaları nelerdir? 

Cevap:

1.Öğretmenin örnekleri sunması 

2.Öğrencilerin örnekleri açıklaması 

3.Öğretmenin ek örnekler vermesi 

4.Öğrencilerin ek örnekleri açıklaması 

5.Öğretmenin örnekleri ve zıt örnekleri (örnek olmayan durumları) vermesi 

6.Öğrencilerin bu zıt örneklerle karşılaştırma yapması 

7.Öğretmenin öğrencilerin belirlediği ilkeleri ve özellikleri açıklaması, tamamlaması 

8.Öğrencilerin ilke ve genellemelere ulaşması ve tanımı yapması 

9.Öğrencilerin ek örnekler vermesi 
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117. Soru: Buluş Yoluyla Öğretimin yararları nelerdir? 

Cevap:

· Yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağladığından kalıcı öğrenmeyi sağlar. 

· Üst düzey düşünme becerilerini geliştirir. 

· Kavrama ve üstü hedef düzeyleri için uygundur. 

118. Soru: Buluş Yoluyla Öğretimin sınırlılıkları nelerdir? 

Cevap:

· Zaman alır. 

· Maliyeti yüksektir. 

· Ön bilgiler yoksa amacına ulaşmaz. 

· Karmaşık bazı konularda sonuca ulaşmayabilir. 

· Olgu öğretiminde etkili değildir

119. Soru: Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin (J. Dewey) temel özellikleri nelerdir?

Cevap:

· Öğrenci merkezli bir stratejidir. 

· Öğrenci etkinliklerine dayalı bir problem çözme sürecidir. 

· Öğretmenin görevi: Uygun araştırma problemlerini belirlemektir. Bu problemler; 

1-Gerçek hayatta karşılaşılabilecek problemler olmalı, 

2-Merak uyandırmalı, 

3-Birden çok çözümü olmalıdır. 

· Tümevarım ve tümdengelim yöntemleri kullanılır. 

· Buluş yoluyla öğretim stratejisinde olduğu gibi öğretmen bir yol gösterici, gerektiğinde yönlendirici bir 
rehber konumundadır. 

· Bu stratejide ele alınan problemlerin gerçek hayatta karşılaşılan problem durumları olması gerekir. 

· Bu strateji, öğrencinin problem çözme becerisini kullanarak bilimsel yöntem sürecini izlemesi gerekir. 

· Bu stratejide öğretim, öğrenci etkinliklerine dayalı bir problem çözme sürecidir. 

· Amaç, içeriğin aktarılması değil, öğrencilerin araştırma ve problem çözme yönteminin farkında olması ve 
onu gerektiğinde kullanmasıdır. 

· Bu stratejinin kullanabilmesi için konunun hedef-davranış boyutu en az uygulama ve daha üst düzeyde 
olmalıdır. Dolayısıyla üst düzeyli zihinsel süreçlerin (uygulama, analiz, sentez) geliştirilmesinde en etkili 
stratejilerden birisidir. 

· Bu strateji sadece sınıf içerisinde değil aynı zamanda laboratuvar, atölye ve okul dışı doğal ortamlarda kul-
lanılabilir. 
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120. Soru: Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin uygulama aşamaları nelerdir? 

Cevap: 

 • Problemi hissetme 

• Problemi tanımlama 

• Problemle ilgili bilgilerin toplanması 

• Problemle ilgili hipotezler kurma 

• Veri toplama (problemin çözümü için) 

• Hipotezleri test etme (Doğru-yanlış) 

• Problemin çözümü 

• Sonucu raporlaştırma 

121. Soru: Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin yararları nelerdir? 

Cevap:

· Öğrencilerin bilimsel, problem çözme, yaratıcı, eleştirel gibi üst düzey düşünme becerisini kazanmalarını 
sağlar, 

· Üst düzey hedeflerde kullanılır. 

· İletişim, sorumluk alma, kaynaklara ulaşma becerisi kazandırır.

122. Soru: Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin sınırlılıkları nelerdir? 

Cevap:

· Maliyeti yüksek, 

· Zaman alır, 

· Kalabalık sınıflarda uygulanması zor, 

· Ön koşul öğrenmeleri eksik olan öğrencilerde uygulanması zor, 

· Her yaş ve her hedef düzeyi için uygun değildir,

· Öğretmen sınıf yönetiminde zorluk yaşayabilir.
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123. Soru: Tam Öğrenme Stratejisinin (Yaklaşımı) ( Bloom) temel özellikleri nelerdir? 

Cevap:

· Bilgi birimleri ünitelere ayrılmıştır ve bir ünite tam olarak öğrenilmeden diğerine geçilmez. 

· Tam öğrenme modeli, her okulda ve sınıfta hızlı öğrenen ve öğrenemeyen öğrencilerin bulunduğunu; her 
öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyine göre öğretimin yapılmasını, her öğrenciye ihtiyacı olan ek öğretim 
zamanı ve nitelikli öğretme hizmeti (ipucu, katılım, pekiştireç, dönüt) sağlanırsa her öğrencinin öğrenebi-
leceğini ve okulda tüm öğrencilerin başarılı olacağını savunur. “Öğrenemeyen öğrenci yoktur, öğretemeyen 
öğretmen vardır.” 

· Değiştirilmez Özellikler: zekâ, genel yetenek, öğrencilerin kişilik özellikleri, ailenin sosyoekonomik sta-
tüsü 

· Değiştirilen Özellikler: ön öğrenmeler, derse karşı ilgi, tutum, başarı inancı, ipucu, pekiştireç, katılı-
mı, dönüt, araç gereç ve zaman gibi değiştirilebilir ögeler zenginleştirilerek etkili öğrenme sağlanabilir. 
Okullar öğrencilerin değiştirilemez özelliklerini değil, değiştirilebilir özelliklerini geliştirerek öğrenmeyi 
sağlamalıdır. 

· Her ünite sonunda izleme testi (formatif) uygulanır. 

· Bloom eğitimdeki normal dağılım eğrisini reddeder, sola çarpık bir grafik oluşmasını kabul eder. %90’‘ın dı-
şında kalan öğrencilerin de önemsenmesi gerektiğini, onların da tam öğrenmelerinin sağlanması gerektiğini 
savunur. Bu bağlamda öğretmene büyük görev düşmektedir (%95-100’ü amaçlar). 

· Tam öğrenmenin 3 ögesi (değişkeni) vardır: öğrenci nitelikleri, öğretim hizmetinin niteliği, öğrenme ürünle-
ri. Öğrenci nitelikleri ve öğretim hizmetleri, öğrenme ürünlerini etkiler. 

124. Soru: Tam Öğrenme Yaklaşımının uygulama basamakları nelerdir? 

Cevap:

1. Öğrenme birimlerinin üniteler şeklinde belirlenmesi 

2. Ünitenin hedef-davranışlarının belirlenmesi, ulaşılacak hedef-davranış standardının belirlenmesi (%70) 

3. Ön koşul öğrenme düzeyinin belirlenmesi, varsa ön koşul öğrenmelerdeki eksikliklerin giderilmesi 

4. Öğretim ünitesinin işlenmesine geçilmesi (Etkinlikler düzenlenir.) 

5. Ünite ya da konunun öğretimi bittikten sonra izlemeye dönük değerlendirmenin (ünite, izleme testi) yapıl-
ması (formatif değerlendirme) 

6. a)İstenilen öğrenme standardına (%70) ulaşmayan öğrenciler için tamamlayıcı ek öğretim etkinliklerinin 
yürütülmesi 

6. b)Öğrenme düzeyi iyi olan öğrenciler için zenginleştirilmiş öğretim etkinlikleri düzenleme 

7. Sınıftaki tüm öğrencilerin istenen öğrenme standardına ulaşmasından sonra bir sonraki üniteye geçilmesi 

8. Birkaç ünite işlendikten sonra summatif değerlendirme yapılması, öğrencilerin öğrenme düzeyinin belirlen-
mesi

125. Soru: Tamamlayıcı öğretim etkinlikleri nelerdir?

Cevap:

· Öğretmen veya özel öğretici tarafından bire bir eğitim (özel ders), küçük gruplarla öğretim; okulda, evde ek 
öğretim (ödev)  

· Programlı öğretim, tekrar (farklı yöntem ve tekniklerle) kaynak ve yardımcı kitaplarla öğretim 

· Eğitsel oyunlarla öğretim, bilgisayarlı öğretim 
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126. Soru: Tam öğrenmenin temel değişkenleri nelerdir? 

Cevap:

 Tam öğrenmenin 3 temel değişkeni vardır. 

1.Öğrenci Niteliği: a.Bilişsel giriş davranışları b.Duyuşsal giriş davranışları -GİRİŞ

2.Öğretim Hizmetinin Niteliği: a.Pekiştirme b.İpucu c.Dönüt-Düzeltme d.Etkin Katılım- GELİŞME

3.Öğrenme Ürünleri: a.Bilişsel b.Duyuşsal-SONUÇ

127. Soru: Tam öğrenmenin bağımsız ve bağımlı değişkenleri nelerdir?

Cevap: Tam öğrenmenin giriş (öğrenci niteliği) ve gelişme (öğretim hizmetinin niteliği) kısmı bağımsız değişken 
olarak adlandırılırken sonuç (öğrenme ürünleri) kısmı bağımlı değişken olarak adlandırılmaktadır.

128. Soru: Tam öğrenmede bilişsel giriş davranışları nelerdir?

Cevap:

Bilişsel giriş davranışları, *Bilgi, beceri ve yetenekler 

* Ön koşul bilgiler 

* Sözel ve işitsel yetenekler 

* Okuduğunu anlama 

* Dinleme becerisi 

* Problem çözme becerisi  

129. Soru: Tam öğrenmede duyuşsal giriş davranışları nelerdir?

Cevap: Öğrencinin öğrenme ünitesine karşı; *İlgisi *Tutumu *Akademik öz güveni (benlik)

130. Soru: Tam öğrenmede öğretim hizmetinin niteliğini hangi öğeler belirlemektedir?

Cevap:

1. İpuçları: Öğrenciyi harekete geçiren, istenilen davranışın yapılmasına yardımcı olan mesajlardır. Bir sınıfta 
hedef davranışları kazandırmada kullanılan her türlü ileti ipucudur. Hedefe ulaşmada yol gösterir (soru 
sorma, açıklama, örnekleme, modeller, gerçek varlıklar, ses tonu, jest ve mimikler, harita, şemalar, grafik-
ler…). Ör. Türkiye’nin en büyük gölü hangisidir (Hani canavarı olan) (Türkiye’nin doğusunda bir yer)?

2. Öğrenci katılımı: Öğretmen sınıf içi öğretim etkinliklerini düzenlemede öğrencileri aktif kılmak ve öğretim 
merkezli öğretim yapmak için etkinlikleri öğrencilerle birlikte planlamalı ve uygulamalı, bununla birlikte 
öğretim sürecinde hedeflerden ve içerikten çok yöntem ve tekniklere odaklanmalıdır. Yani farklı yöntem ve 
teknikler kullanmalıdır.

3. Pekiştirme: Bir davranışın ortaya çıkma olasılığını artıran uyarıcılara “pekiştireç” denir. Öğrencilerin doğru 
ve beklenene yakın davranışları pekiştirilir. Öğrenme sırasında, öğrencinin gösterdiği olumlu davranıştan 
sonra öğretmen pekiştireç verirse (aferin, çok güzel, gülümseme, alkış) o davranış kalıcı olur.

4. Dönüt-Düzeltme(Geri Bildirim): Dönüt, öğrenciye yaptığı bir davranışın sonucu ile ilgili bilgi vermektir. 
“Düzeltme” ise yanlışların ve öğrenme eksikliklerinin giderilmesi işlemidir.
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 131. Soru: Öğrenme ürünleri neleri kapsamaktadır?

Cevap:

• Öğrenme düzeyini (iyi, orta, kötü) 

• Öğrenme çeşidini (bilişsel, duyuşsal, psikomotor) 

• Öğrenme hızını (hızlı, yavaş) 

• Duyuşsal ürünleri (kendine güven, güdü) 

• Bilişsel ürünleri (kavrama, analiz, sentez, değerlendirme) 

kapsamaktadır.

132. Soru: Yapılandırmacı anlayışı destekleyen önemli eğitim kuramcıları kimdir?

Cevap: Piaget, Vygotsky, Dewey, Gestalt, Bruner

133. Soru: Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının temel özellikleri nelerdir?

Cevap:

· Yapılandırmacılıkta öğrenme, deneyime bağlı anlam oluşturma sürecidir ve bu süreçte öğrenci aktiftir. 

· Anlam oluşturan öğretmen değil, öğrencidir. 

· Buna göre bilgi yaşantılarını anlamlı bir duruma getirmeye çalışan ve öznel bilgiyi oluşturan yani bilgiyi 
yapılandıran bireydir (öğrenci). Bu nedenle yapılandırmacılık nesnel bilgiyi reddeder. 

· Öğrencilerin ön bilgilerinin farkında olmaları, çevre ile etkileşime geçmeleri, üst düzey düşünme beceri-
lerini geliştirmeleri öğretmen tarafından sağlanmalıdır. Öğretmen bunun için açık uçlu sorular sormalı, açık 
uçlu tartışmalar yapmalıdır. Öğretmen, öğrencilerin yeni bakış açıları geliştirmelerine ve önceki öğrenmeleri 
ile bağlantı kurmalarına rehberlik etmelidir. Öğretmen öğrencileriyle birlikte araştırır ve öğrenir. En önemli 
özelliği; bireyin bilgiyi yapılandırmasına, oluşturmasına, yorumlamasına ve geliştirmesine fırsat vermesidir. 

· Yapılandırmacılıkta sınıflar bilgilerin aktarıldığı bir yer değil, öğrencilerin aktif katılımlarının sağlandığı; 
sorgulama, araştırmanın yapıldığı; problemin çözüldüğü bir yerdir.

· Sınıflarda etkin olan öğrencidir. Öğretmen ise asla ne öğrenileceğini söylemez, öğrenenlere bilgiye ulaşma 
yollarını keşfetmede yardımcı olur. Öğretme-öğrenme sürecinde etkin bir araştırmacıdır ve öğrenciyle bir-
likte öğrenir. 

· Ders planları esnek olmalı, öğrenci ihtiyaçlarına göre şekillenmelidir. Konular parçalara bölünmeden bütün 
olarak ele alınmalıdır. Program, öğrenci sorunlarına yöneliktir ve birincil kaynaklar (somut yaşantılar ve 
deneyimler) üzerinden öğrenme gerçekleştirilir. 

· Bireysel farklılıklara önem verilir. Öyle ki tek doğru yerine iki kişi aynı olaya farklı anlamlar yükleyebilir. 

· İş birliğine dayalı öğretim yöntemi kullanılarak öğrencilerin birbirlerinden öğrenmeleri sağlanır. Öğrenme-
de çevre etkileşimi önemlidir. 

· Yapılandırmacılıkta kavram öğretimi esastır. Belirlenen kavramların kazandırılması amaçlanmaktadır. 
Kavramlar tematik öğrenme yaklaşımı ile öğretilmektedir. 

· Değerlendirme, öğretim sonucuna değil de sürecine dönük olarak yapılır (portfolyo).

· Öğrencinin öğrenme sürecinde ortaya koyduğu her şey değerlendirilir. Süreç değerlendirme, alternatif değer-
lendirme, otantik değerlendirme, tümel değerlendirme olarak da tanımlanabilir. 

· Yapılandırmacılık, buluş yoluyla öğrenme yaklaşımının geliştirilmiş hâlidir. Aralarındaki fark, buluş yolun-
da öğrenci öğretmen yönlendirmesiyle (ipuçları, soru-cevap) düşünerek ilke ve genellemelere (nesnel ger-
çeklere) ulaşır. Yapılandırmacılıkta ise öğrenci, öğretmen rehberliğinde deneyimler geçirir ve birincil bilgi 
kaynaklarıyla anlam (öznel gerçeklerini) üretir.
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134. Soru: Yapılandırmacı öğrenme kuramı kaç temel grupta değerlendirilir? 

Cevap: Yapılandırmacı öğrenme kuramı üç temel grupta ele alınabilir. Bunlar;

1. Bilişsel yapılandırmacılık (Piaget): Öğrenme zihinsel yapıda meydana gelen denge (özümseme, uyumsa-
ma) süreçlerinden oluşur. Denge (Zihin) 

2. Sosyal yapılandırmacılık (Vygotsky): Öğrenme, çocuğun çevre ile etkileşime geçmesiyle oluşur. Öğrenme 
diğer bireylerle paylaşılan etkinlikler sırasında oluşur. Merak (Çevre) 

3. Radikal yapılandırmacılık (Von Glasersfeld): Bilginin sadece birey tarafından oluşabileceğini savunur.

135. Soru: Proje Tabanlı Öğretim Yaklaşımını  destekleyen önemli eğitim kuramcıları kimdir?

Cevap: Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı, John Dewey, Kilpatrick ve Bruner’in öğrenme konusundaki görüşlerinin 
bir sentezi olarak ortaya çıkmıştır. 

136. Soru: Proje Tabanlı Öğretim Yaklaşımının amacı nedir?

Cevap: Proje tabanlı öğretim yöntemi; bilimsel düşünmenin adımlarını öğretmek, öğrencilerin ilgilendikleri bir ko-
nuda araştırma yapmalarını, sonuçlarını bir raporla düzenlemelerini ve sınıfta ya da yarışmada sunmalarını 
amaçlar.

137. Soru: Proje Tabanlı Öğretim Yaklaşımının temel özellikleri nelerdir? 

Cevap:

· Öğrencilerin bireysel ya da grup olarak gerçek yaşam koşullarına uygun disiplinlerarası (konular, etkinlikler, 
bilimsel alanlar) bağlantı kurarak bir problem ya da senaryo üzerinde yerine getirdiği bir problem çözme 
etkinliğidir. Bu etkinliğinin sonucunda öğrencilerin bir ürün ya da performans ortaya koyması söz konu-
sudur. 

· Öğrencilerin bilimsel yöntem süreç becerileri geliştirilir. Gerçek yaşamda karşılaşılan sorunlar senaryo çer-
çevesinde öğrencilere verilir ve öğrencilerin bu sorunlara çözümler bulmaları sağlanır. Öğrenciler problem-
lerin çözümüne ilişkin yeni, özgün, orijinal ve sentez düzeyinde ürünler ortaya koyarlar. 

· Öğrencilere bir araştırma konusu verilir ve öğrenci merkezli öğrenmeyi temel alan bu yaklaşımda öğrenci 
ders senaryoları içerisinde üst düzey düşünme, problem çözme, yaratıcılık, sentezleme, eleştirel düşünme 
gibi çalışmalar yaparak etkin öğrenmeye ulaşır. Bilişsel, duyuşsal, devinimsel gelişimi destekler. 

· Proje tasarıları; üst düzey öğrenmeye (problem çözme, eleştirel, yaratıcı düşünme), bilimsel yöntemi kul-
lanmaya, günlük yaşamla ilişkilendirmeye, birden fazla konu alanı ve dersi kapsamaya, farklı kaynaklardan 
araştırma yapmaya yönelik olmalıdır.

· Proje tabanlı öğretim yöntemi sonucunda mutlaka bir iş, ürün, performans (proje) ortaya konmalıdır.

138. Soru: Proje Tabanlı Öğretim Yaklaşımında değerlendirme nasıl yapılır?

Cevap: Öğretme-öğrenme etkinlikleri ve değerlendirme, ürüne ve sürece yönelik olarak yapılır. Sergi, drama, gazete, 
pano vb. hazırlanarak ürünler sunulur (Bu anlamda proje yöntemi, sergi tekniği ile birlikte çalışır. Bilim 
şenlikleri, öğrenci sergileri proje yöntemi sonucu elde edilen ürünler ile gerçekleştirilir.). 
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139. Soru: Proje tasarımlarında bulunması gereken esaslar nelerdir?

Cevap:

· Birden çok çözüm yolu (hipotez, denence) barındırma 

· Üst düzey zihinsel becerileri (yaratıcı, yansıtıcı düşünme vb.) geliştirmeye yönelik olma 

· Bilimsel yöntemi (araştırma sistematiğini) kullanabilme 

· Günlük yaşamla ilişkili olma 

140. Soru: Probleme dayalı öğrenme yaklaşımı, kim tarafından ortaya konmuştur?

Cevap: Probleme dayalı öğrenme yaklaşımı, ilerlemecilik eğitim felsefesi akımı ve araştırma-inceleme yoluyla öğ-
retim stratejini ortaya koyan John Dewey tarafından ortaya konmuştur. 

141. Soru: Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının özellikleri nelerdir?

Cevap:

· Probleme dayalı öğrenme temelini J.Dewey’in “yaparak-yaşayarak öğrenme ilkesi”nden almıştır. 

· Bu yöntem çözülmesi gereken bir problemle başlar. Bu problemin gerçek hayatla ilgili olması, ilgi ve merak 
uyandırması ön koşuldur. Bu, öğrencinin gerçek hayattaki problemlerle daha önceden yüz yüze gelmesini 
sağlar. 

· Problem çözme yöntemi, bilimsel araştırma sürecini temele almaktadır. Öğrencilerin problem çözme süre-
cinde alternatifler geliştirerek, bilimsel yöntemi ve problem çözme aşamalarını kullanarak öğrenmelerini 
sağlar. 

· Asıl amaç mevcut problemi çözmek değil hayat boyu karşılaşılacak olan problemlere uygun çözüm strateji-
leri geliştirmektir. Burada problem araçtır. Asıl amaç belirlenen hedefe ulaşmaktır. Bu hedef, problem çözme 
stratejileri geliştirmektir. 

· Üst düzey ve karmaşık zihinsel beceriler geliştirilir. 

· Düşünmenin en yüksek biçimidir. 

142. Soru: Problem Çözme Yönteminde Kullanılan İşlem Basamakları nelerdir?

Cevap:

1.Problemi hissetme 

2. Problemi tanımlama 

3. Problemle ilgili bilgilerin toplanması 

4. Problemle ilgili hipotezler kurma 

5. Veri toplama (problem çözümü için) 

6. Hipotezleri test etme (Doğru-yanlış) 

7. Problemin çözümü 

8. Sonucu raporlaştırma 
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143. Soru: Problem çözme yönteminde kullanılan problem durumlarında (öğrenme senaryolarında) bulunması 
gereken özellikler nelerdir?

Cevap:

- En önemli özellik: Gerçek yaşamla ilgili olmalı. 

- Çok yönlü düşünmeyi gerektirmeli.

- İlgi ve merak uyandırmalı. 

- Probleme dayalı öğrenme senaryoları, birden çok çözüm yolları içermelidir. 

- Hedefe ulaştırıcı olmalıdır. 

- Öğrencinin düzeyine (zihinsel yapısına) uygun olmalıdır. 

- Öğretmen problem üretebilmeli ve problem, günlük yaşam ile ilgili olmalı ve gerekli transferler yapılmalıdır. 

- Üst düzey düşünmeyi, araştırma-inceleme yapmayı sağlamalıdır. 

- Asıl olan problemi çözmek değil hedefe ulaşmak olmalıdır. 

- Kalabalık gruplara değil küçük gruplara uygulanmalıdır (2-6 kişilik).

144. Soru: Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının öğrencilere kazandırdıkları özellikler nelerdir? 

Cevap:

- Problem çözmeyi öğrenmek - Öğrenmeyi öğrenmektir. Çünkü kişi edindiği bilgilerle yaşamda karşılaştığı 
problemleri, kendi yetenek ve bilgisini kullanarak çözer ve böylelikle kendi kendine öğrenmiş olur. 

-  Yaşamla yüz yüze gelme - Araştırma, çözüm üretme - Ekip çalışması becerileri - Bilimsel düşünmeyi öğrenme 
- Üst düzey düşünme becerileri geliştirme - İletişim becerileri - İlgi ve güdülenmeyi artırma 

145. Soru: Beyin Temelli Öğrenmenin(Nörofizyolojik Kuram )  destekleyen önemli eğitim kuramcıları kimdir?

Cevap: Hebb, Caine Caine

146. Soru: Beyin Temelli Öğrenmenin(Nörofizyolojik Kuram )  özellikleri nelerdir? 

Cevap:

· Bu yaklaşım gerçek problemlerin çözümüyle en iyi öğrenmenin olacağını ve öğrencinin öğrenme sürecine 
etkin katılımının sağlanması gerektiğini savunur. Öğretmen ise rehber rolündedir. 

· Beyin temelli öğrenme, yapısalcı yaklaşım gibi yaparak-yaşayarak öğrenmeyi savunur.

· Öğrenme 5 duyu organına hitap etmelidir, temeli budur. Böylelikle öğrencinin dikkat ve güdülenmişlik 
düzeyi yüksek tutulur. 

· Caine and Caine’ne (1990) göre beynin her iki lobunun da kullanımı beynin kapasitesini iki kat değil, kat 
kat artırmaktadır. 

· Hızlı ve etkili öğrenme için beynin her iki lobunun da koordineli şekilde kullanılması gerekir. 
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147. Soru: Beyin Temelli Öğrenmenin ilkeleri nelerdir?

Cevap:

1. Beyin paralel bir işlemcidir. İnsan beyni aynı anda birçok işlemi yapabilir. Bu yüzden çeşitli yöntem ve tek-
nikler kullanılmalıdır. 

2. Öğrenme fizyolojik bir olaydır. Beyin fizyolojik bir organdır. Öğrenme de nefes almak kadar doğaldır, en-
gellenebilir ve kolaylaştırılabilir. Bireyin fizyolojisini etkileyen her şey beyni de etkiler. Stres, uykusuzluk, 
ilaç kullanımı beyni etkiler. 

3. Beyin, parçaları ve bütünleri aynı anda algılar. Beynin farklı olan sağ ve sol yarımküreleri birbiriyle etkile-
şim hâlinde olmalıdır. Hem tümevarım hem de tümdengelim düşünmeli. 

4. Öğrenme bilinçli ve bilinçsiz süreçleri içerir. Bilinçsiz süreçlerden de yararlanılmalı. Tarihte bir şey öğretir-
ken tarihi sevmesini de sağlayabiliriz. 

5. En az iki farklı türde belleğimiz vardır: Uzamsal bellek ve ezberleyerek öğrenme. Uzamsal belleğe kaydedi-
lenler unutulmaz. Bilgiler ezber yoluyla değil anlamlı bir şekilde öğretilmelidir. 

6. Her beyin kendine özgü düzenlenmiştir. Her bireyin öğrenme yolu farklıdır. 

7. Anlamı araştırma doğuştandır. Anlama arayışı beyin için yaşamsal bir temel ve olgudur. Merak ve keşfetme 
doğuştan gelen bir özelliktir. 

8. Anlamı araştırma, örüntüleme yoluyla olur. Örüntü, anlamlı organizasyon ve bilgilerin sınıflandırılması an-
lamına gelir. Beyin karmaşık değil düzenli öğrenir. 

9. Örüntü oluşturmada duygular önemlidir. Duygular ve biliş, birbirinden ayrılmaz ve birbirini etkiler. Olumlu 
duygusal atmosfer öğrenme üzerinde etkilidir.

10. Öğrenme teşvikle artar, korkuyla azalır. Beynin korku hâlindeyken performansı düşer ve uygun düzeyde 
teşvik edilirse performansı artar. 

11. Öğrenme hem odaklanmış dikkati hem de çevresel algılamayı içerir. Beyin dikkat ettiği ve farkında olduğu 
bilgiyi algılar, aynı zamanda dikkati dışında kalan bazı bilgi ve işaretleri de alır. Öğretimde bu nedenle fizik-
sel uyarıcılara dikkat edilmelidir.

148. Soru: Harmanlanmış öğrenme nedir?

Cevap: Harmanlanmış öğrenme; doğru becerilerin, doğru kişiye, doğru zamanda kazandırılması için doğru kişisel 
öğrenme şekliyle, doğru öğrenme teknolojilerinin eşleştirilmesiyle ve öğrenme amaçlarının uygulanmasıyla 
en yüksek başarıyı sağlamaya odaklanır. 

149. Soru: Harmanlanmış öğrenmenin özellikleri nedir?

Cevap:

· Öğrenciler, her biri belirli bir öğrenme stiline uyacak şekilde tasarlanmış çeşitli farklı içerik ortamları aracı-
lığıyla çevrim içi pratik yaparak çevrim dışı dersleri pekiştirir. 

· Öğrenciler, etkileşim kurmak istedikleri içerik türünü seçebilir; öğrendiklerini uygulayabilir, eğitmenler ve 
diğer öğrencilerle istedikleri zaman ve herhangi bir cihazda iletişim kurabilirler. Topluluk deneyimi, öğ-
rencilerin katılımını sağlar ve öğretmenleri ilerlemeleri ve daha fazla dikkat gerektiren alanlar hakkında 
bilgilendirir. 

· Harmanlanmış bir öğrenme modeli, konunuzu zaman değerlendirmeleri, öğrenme teknikleri ve hatta kişisel 
tercihler için kişiselleştirmenize yardımcı olabilmektedir. 

· Harmanlanmış öğrenme modelini uygularken web tabanlı hizmetler için titiz davranmak önemlidir. Uzaktan 
eğitimleri kolayca ve hızlıca kişiselleştirmek, farklı format uygulamaları sade bir şekilde kullanmak gerek-
mektedir. 
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150. Soru: Harmanlanmış öğrenme bileşenleri nelerdir? 

Cevap:

· Eş zamanlı (synchronous) fiziksel biçim 

· Öğretmen liderliğinde sınıflar ve öğretmen 

· Katılımlı laboratuvar çalışmaları ve çalıştaylar 

· Alan gezileri 

· Eş zamanlı (synchronous) çevrim içi biçimler (canlı e-öğrenme): 

· e-görüşmeler/toplantılar

· Sanal sınıflar 

· Web seminerleri ve radyo veya TV yayını 

· Koçluk (coaching) 

· Mesajla anında görüşme 

· Kişisel hızda farklı zamanlı (asynhronous) biçimler: 

· Dokümanve web sayfaları 

· Web/bilgisayar destekli eğitim modülleri 

· Değerlendirme/test ve anketler 

· Benzetişimler 

· Mesleki yardım ve elektronik performans destek sistemleri 

· Canlı olay kaydı 

· Çevrim içi öğrenme toplulukları ve tartışma forumları

151. Soru: Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımının temel yaklaşımları nelerdir? 

Cevap:

· Yaşam boyu öğrenme, örgün eğitim ve yaygın eğitimin birleştirilmesidir. 

· Okul, öğrenmeyi sağlayan tek kurum olamayacağı gibi yaşam boyu gerekli tüm bilgi ve becerileri de kazan-
dıramaz. Bu nedenle öğrenme yalnızca okulda gerçekleşmez, tüm yaşam süresince (ev, müze, kütüphane, 
etkinliklerde vb.) devam eder. Öğretmenlerin yanında anne-babalar, kardeşler, arkadaşlar vb. kişiler de öğ-
renmeyi etkiler. 

· Temel ilkesi, bilinçli ve amaçlı olarak yaşam boyunca öğrenmeye devam etmektir. Yaşam boyu öğrenme-
nin temel amacı bireyin öğrenmeyi öğrenmesini sağlamaktır. Yaşam boyu eğitim; bireyin kişilik alanında, 
sosyal ve mesleki alanda gelişimini amaçlayan, tüm yaşam süresince devam eden çok geniş bir kavramdır. 

· Yaşam boyu öğrenme, teknolojik gelişmeler ve bunların yol açtığı değişime uyum sağlayabilme, sürekli 
olarak kendini yenileyebilme, bilgiyi üretebilme, öğrenmeyi öğrenebilme, iş birliği ve paylaşımı amaçlar. 
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152. Soru: Yaşam Boyu Öğrenmeye ilişkin yanlış anlayışlar nelerdir?

Cevap:

· Yaşam boyu öğrenme sadece yetişkinleri kapsamaz. Yaşamın tüm dönemlerinde gerçekleşir. 

· Yaşam boyu öğrenme sadece meslek, beceri kazandırmaz. Bireysel, sosyal, mesleki vb. her alanı kapsar. 

· Yaşam boyu öğrenme tesadüfi oluşmaz. Birey isteyerek, bilinçli, amaçlı öğrenir. 

153. Soru: İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımı nedir?

Cevap: Geleneksel sınıflardaki öğrencilerin yarışına ve rekabetine son vermeyi amaçlayan ve başarıya birlikte ulaş-
mayı hedefleyen bir yaklaşımdır. 

154. Soru: İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımının(J.Dewey)  temel özellikleri nelerdir?

Cevap:

· İş birliğine dayalı öğretim, öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar hâlinde birbirinin 
öğrenmesine yardım ederek çalışmalarına dayalı bir yaklaşımdır. “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” 
anlayışı hâkimdir. 

· Öğretmen rehberdir, yönlendiricidir. Öğretmenlerin rolü; 2-6 kişiden oluşan heterojen grupların oluştu-
rulması, gruplarda iş birliği ve verimin artırılmasını sağlamak ve ürünlerin değerlendirilmesindeki tüm aşa-
maları planlamaktır. 

· Kubaşık öğrenmede paylaşılmış bir liderlik söz konusudur. Tüm üyeler grup içerisinde liderlik etkinliklerini 
yerine getirmek için sorumluluklarını paylaşırlar. 

155. Soru: İş birliğine dayalı öğrenmeyi başarılı bir şekilde uygulamak için hangi ilkelere uymak gerekir? 

Cevap:

1.Olumlu bağlılık (bağımlılık): 

“Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” anlayışı. Bireyin başarısını gruba, grubun başarısını bireye endeks-
leme (Grup üyelerinin başarısının bireye, bireyin başarısının gruba yarayacağını; bireysel başarı olmadan 
grup başarısının olmayacağını algılama.). 

2. Yüz yüze etkileşim:

 Öğrencilerin birbirlerin çalışmalarını desteklemeleri, birbirlerine yardım etmeleridir. 

3. Kişisel sorumluluk (ve bireysel değerlendirilebilirlik): 

Grubun her üyesi kendine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek zorundadır. Grup üyelerinin her biri 
önce kendi sorumluluklarını yerine getirmek, sonra da ihtiyaç duyan arkadaşına yardım etmekle yükümlüdür. 

4. Sosyal beceriler:

Grubun başarılı olabilmesi için kişiler arası iletişim becerilerinin yanında diğer sosyal becerilerin de kulla-
nılması gerekir (liderlik, iletişim, karar verme, karşılıklı güven, uzlaşma vb.). 

5. Grup sürecinin değerlendirilmesi: 

Bireyin ve grubun etkinlikleri değerlendirilir ve eksiler, artılar ortaya çıkarılır. Grup çalışmalarına yön verilir. 

6. Eşit başarı ilkesi: 

Her üyenin gruba katkısı kendi yetenek düzeyine göre değerlendirilmelidir. Her öğrenci eşit fırsatlara, im-
kânlara sahip olmalıdır. 
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156. Soru: İş Birliğine Dayalı Öğretimin Uygulama aşamaları nelerdir?

Cevap:

1. Takımların oluşturulması: 2-6 kişiden oluşan heterojen gruplar 

2. Isınma teknikleri: Oyun ve etkinliklerle grup üyeleri arasında kaynaşma sağlanır. 

3. Takımda konu ve görev dağılımı yapılması: Grup içerisinde görev dağılımı yapılır (lider, raportör, yazıcı) 
ve konu alt dallara ayrılarak her öğrenciye bir konu verilir. Paylaşılmış liderlik vardır. 

4. Takım içi etkinlikler: Takım içerisinde başarı birbirine endeksli olduğundan, performansı düşük öğrenciler 
için çalışmak, anlaşılmayan yerleri daha yaratıcı yollarla anlatmaya çalışmak gerekir. 

5. Değerlendirme: Her grup üyesi birbirinin öğrenmesinden sorumlu şekilde değerlendirilir. Bireyin başarısı, 
grubun başarısına dönüştürülür ve değerlendirme ölçütlere göre öğretmen ve grupça birlikte yapılır. 

157. Soru: İş Birliğine Dayalı Öğretimin Sınırlılıkları nelerdir?

Cevap:

· Başarılı ve bireysel çalışmayı seven öğrencilerin başarısını düşürebilir. 

· Değerlendirme aşaması zordur. 

· Grup içerisinde bireyleri ayrı ayrı değerlendirmek güçtür. 

· Çalışmalar bir kişi üzerinde kalabilir.

158. Soru: Matematik dersinde Öğretmen, öğrencilere önce çubukları kullanarak onluk-birlik kavramını göster-
miş, sonra iki basamaklı sayılarla işlem yapmıştır. Öğretmen bu uygulamada hangi öğretim ilkesinden 
yararlanmıştır? 

Cevap: Somuttan Soyuta İlkesi

159. Soru: Derste doğal afetleri işleyen bir öğretmen dünyada en son yaşanan doğal afete ilişkin haberleri sınıfta 
okumuştur. Öğretmen bu uygulamada hangi öğretim ilkesinden yararlanmıştır? 

Cevap: Aktüalite (Güncellik) İlkesi

160. Soru: Bir Öğretmen derse bir önceki derste işlediği konularla ilgili soru sorarak ya da o konuyu tekrar ede-
rek başlarsa hangi öğretim ilkesinden faydalanmış olur?

Cevap: Bilinenden Bilinmeyene İlkesi

161. Soru: “Öğrencinin dersi anlaması, öncelikle konuşulan dilin anlaşılır olmasına bağlıdır. Aynı zamanda öğ-
renmede ne kadar çok duyu organı işe koşulursa o kadar etkili ve tam öğrenme sağlanabilir.” görüşü 
hangi öğretim ilkesine aittir? 

Cevap: Açıklık İlkesi

162. Soru: “Eğitim durumları işe koşulduğu hedefe hizmet edebilmeli, onlara ulaşılabilir olmalıdır. Bu yüzden 
bütün uygulamalar hedeflere ve kazanımlara uygun olmalıdır.” görüşü hangi öğretim ilkesine aittir? 

Cevap: Hedefe (Amaca) Uygunluk İlkesi



38

ÖĞRENME ve ÖĞRETME SÜREÇLERİ

163. Soru: “Öğretimde temel öge öğrencidir. Öğrencinin ilgi, gelişim özellikleri, bireysel farklıkları dikkate 
alınmalıdır. Öğrencinin fizyolojik, psikolojik özelliklerinin; ilgi ve ihtiyaçlarının, yeteneklerinin göz 
önünde tutulması” yaklaşımı hangi öğretim ilkesine aittir?

Cevap:  Öğrenciye Görelik İlkesi

164. Soru: “Öğrenci derste öğrendiğini farklı durumlara ve günlük hayata aktarabilmelidir. Sınıftakini hayata 
aktarmalıdır.” yaklaşımı hangi öğretim ilkesine aittir?

Cevap: Transfer İlkesi

165. Soru: “Öğrencinin dört işlem becerisini alışverişte kullanması, derste “Satın alacağı ürünleri belirlenen 
standartlara göre değerlendirir.” kazanımı sonrası, marketten alacağı ürünlerdeki üretim ve son 
kullanma tarihlerine dikkat etmesi.” hangi öğretim ilkesinin uygulanmasıdır?

Cevap: Transfer İlkesi

166. Soru: Öğrencinin yaşamdaki bilgilerini sınıfa aktarması hangi öğretim ilkesini kapsar?

Cevap: Hayatilik 

167. Soru: Öğrencinin  sınıftaki kazanımlarını yaşama aktarması hangi öğretim ilkesini kapsar?

Cevap: Transfer 

168. Soru: Öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyinin dikkate alınması hangi öğretim ilkesinin özelliğidir? 

Cevap:  Öğrenci Düzeyine Uygunluk İlkesi 

169. Soru:  Hayatilik İlkesinin (Yaşama Yakınlık, İşevurukluk) özellikleri nelerdir?

Cevap:

· Eğitim-öğretimin en önemli amacı bireyi hayata hazırlamasıdır. 

· Okul, hayatın bir parçası olmalıdır. 

· Ders konuları, sorunlar, araç gereçler, örnekler yakın çevreden yani hayattan alınmalıdır. Hayatı sınıfa ta-
şımalıyız. “Öğretim sürecinde, bireyin gereksinim duyacağı yararlı ve kullanılabilir bilgilerin öğretilmesi 
önemli bir yer tutar.” görüşünde, öğretimin “yaşama yakınlık” ilkesinin önemi vurgulanmaktadır. 

· Öğretim süreci içerisinde kazandırılan davranışların gerçek hayatta kullanılabilir olması ve gerçek hayatı 
kolaylaştırıcı nitelikte olmasını vurgular. Bu ilkeye göre kazandırılmak istenilen davranış eğer öğrencinin 
gerçek yaşamında bir işe yaramayacaksa eksik, amaçtan yoksun bir kazanım olacaktır. 

170. Soru:  Coğrafya dersinde dağları anlatan bir öğretmenin önce yakın çevreden öğrencilerin bildikleri dağla-
rı göstermesi, daha sonra o ilde bulunan dağları listelemesi ve Türkiye’de bulunan dağların özellik-
lerini anlatması, öğretmenin hangi öğretim ilkesinden faydalandığını gösterir?

Cevap: Yakından Uzağa İlkesi
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171. Soru: “Öğretimde öğrencinin aktif olması, bizzat kendisinin etkin olması gerektiğini ifade eder. Öğrenci 
eğitim sürecine ne kadar fazla katılır, süreçte ne kadar etkin olursa o kadar başarılı olur.” görüşü 
hangi öğretim ilkesine aittir?

Cevap: Yaparak Yaşayarak Öğrenme (Uygulanabilirlik, Aktivite), eğitimde ezberciliği ortadan kaldırır; kalıcı ve 
etkili öğrenme sağlar. 

172. Soru: Derste öğretmenin araç gereçlerden yararlanarak deney yapması, konu kavrandıktan sonra olayın 
formülüne yani soyuta geçilmesinde öğretmen hangi öğretim ilkesinden yararlanmıştır?

 Cevap:  Somuttan Soyuta İlkesi

173. Soru: “Matematik dersinde önce bir bilinmeyenli denklemler verilir, daha sonra iki bilinmeyenli denklem-
lere geçilir.” verilen örnek hangi öğretim ilkesine uygundur? 

Cevap: Basitten Karmaşığa İlkesi, Öğretmen tarafından konular verilirken önce basit konulara ve kavramlara yer 
verilmesi ve zaman içinde giderek zor ve karmaşık konulara geçilmesi esasına dayanır.

174. Soru: “Öğrencide sadece bilgi genişlemesi yaratmak değil; onun iradesini; duygusal, ahlaki ve sosyal yöne-
limlerini de harekete geçirerek öğretimde bütünlüğü sağlamaktır.” Yaklaşımı hangi öğretim ilkesine 
aittir?

Cevap: Bütünlük İlkesi, Çocuğun bedensel, duygusal, ruhsal ve sosyal; bütün yönleriyle bir bütün olarak ele alınıp 
tüm yönleriyle dengeli bir biçimde geliştirilmesine dayanır.

175. Soru: “Bir öğrenme konusu önce genel ve ortak özellikleri, sonra da özel ve ayrıntı özellikleri ile verilir.” 
yaklaşımı hangi öğretim ilkesine aittir?

Cevap:  Tümdengelim

176. Soru: “Öğrenciler öğrenmeye güdülendiğinde öğrenmeler daha etkili olur. Bunun için öğrenme konula-
rının ne zaman, ne şekilde, ne işe yarayacağı veönemi açıklanır. Böylece öğrencilerde öğrenmeye 
yönelik beklenti ve istek oluşur.”  yaklaşımı hangi öğretim ilkesine aittir?

Cevap: Anlamlılık

177. Soru: “Öğretim sürecinde insanların sosyalleşmesini ve topluma uyum sağlamasını vurgulamaktadır. Ayrı-
ca özgürlük konusunu da es geçmemektedir.” yaklaşımı hangi öğretim ilkesine aittir?

Cevap: Sosyallik İlkesi

178. Soru: “Öğretim hedeflerinin en kısa sürede, en az emek ve maliyetle en verimli şekilde verilmesidir. Bunun 
için öğretim süreci iyi planlanmalı, kullanılan araç gereç ve materyaller amaca uygun kullanılma-
lıdır. Ayrıca bilişsel bir hedefi öğretirken yanında duyuşsal bir hedefi de öğretirsek aynı anda iki 
hedefimizi gerçekleştirmiş oluruz.” yaklaşımı hangi öğretim ilkesine aittir?

Cevap: Ekonomiklik İlkesi, En az çabayla en fazla hedef davranışın üretilmesini ifade eden ekonomiklik ilkesi, 
süre ve emeğin minimize edilmesi gerektiğini savunur. Bu ilkeye uyum için öğretim süreci tamamen plan-
lanmalı, öğrencinin zaman ve enerjileri yerinde kullanılmalı; öğretim materyalleri, içerik ve değerlendirme 
amaca uygun şekilde yapılandırılmalıdır. 
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179. Soru: “Çocuğun hayatın gerçekleriyle karşı karşıya gelmelerini ve yakın çevre, ülke ve dünyada gelişen son 
olaylara karşı ilgi duymalarını sağlamak için ders konularıyla güncel olay ve sorunlar arasında ilişki 
kurulmalıdır.” yaklaşımı hangi öğretim ilkesine aittir?

Cevap: Aktüalite (Güncellik) İlkesi

180. Soru: “Anlatım yöntemini kullanan bir öğretmen tepegöz, projeksiyon cihazlarını da kullanarak birden 
çok duyu organına hitap edilebilmektedir. Bu ilkeye göre materyal kullanımı nesnellik açısından 
önemlidir. Ayrıca yaparak-yaşayarak öğrenme bu ilkenin en çok desteklediği öğrenme şeklidir. ” 
yaklaşımı hangi öğretim ilkesine aittir?

Cevap: Açıklık (Ayanilik) İlkesi

181. Soru: “Bireyin zihinsel gelişimi somuttan soyuta doğru olmaktadır. Somut kavramlar soyut kavramlara 
göre daha anlaşır kavramlardır. Bu yüzden önce somut kavramlar daha sonra soyut kavramlar öğ-
retilmelidir.” yaklaşımı hangi öğretim ilkesine aittir?

Cevap: Somuttan Soyuta İlkesi , özellikle ilköğretim birinci kademede uygulanır.

182. Soru: “Yeni öğretilecek bilginin, becerinin önceden öğrenilenden hareket ederek öğretilmesini öngörür. 
Böylece öğrenme kolaylaşmakta ve yeni öğrenilecek bilgi önceki bilgilerle ilişkilendirilerek anlamlı 
hâle getirilmektedir.” yaklaşımı hangi öğretim ilkesine aittir?

Cevap: Bilinenden Bilinmeyene İlkesi

183. Soru: “Öğrenmeye yakın çevreden başlanır. Konularla ilgili örnekler yakın çevreden verilir. Çünkü çocuk 
yakın çevreyle daha ilgilidir. Daha sonra uzak örneklere doğru hareket edilir. Zamansal ve mekânsal 
olarak yakın çevreden uzak çevreye doğru giden bir yol izlenmektedir.” yaklaşımı hangi öğretim 
ilkesine aittir?

Cevap: Yakından Uzağa İlkesi



Uzman Öğretmenlik
ve 

Başöğretmenlik sınavı

2 BÖLÜM

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
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1.Soru:  Eğitim sisteminin hedefleri nelerdir?

Cevap: Eğitim sisteminin uzak, genel ve özel olmak üzere üç hedefi bulunmaktadır. 

Uzak hedefler: 

Devletlerin hedefleridir, bazı ülkelerde çerçevesi anayasa ile güvenceye alınmıştır.

Genel hedefler: 

Daha işe vuruk hedeflerdir. Kurumların (MEB, MEB genel müdürlükleri, il millî eğitim müdürlükleri, okul yönetimleri 
vb.) hedefleri vb. 

Özel hedefler: 

Dersin hedefleridir, bir dersin kazanımlarını kapsar.  

2.Soru: Eğitim sisteminin ögeleri nelerdir?

Cevap:

1. Girdi:  Eğitim-öğretim için gerekli her şey eğitim sisteminin girdisini oluşturur. Örneğin öğrenci, öğretmen, okul, 
çalışanlar, yönetim, eğitim programı vb. 

2. Süreç:  Girdilerin hedefler doğrultusunda bir araya getirildiği, dersin hedeflerinin öğrenciye kazandırıldığı eğitim 
durumlarını kapsar. Süreç, öğretmenler, okul yönetimi, il yöneticileri ülke genelinde belirli aralıklarla kont-
rol edilmektedir. Kontrollerin sonucu olumlu ise süreç devam etmekte değilse sürece müdahale edilmektedir. 

3. Çıktı:  Öğrencilerin sahip olduğu niteliklerdir. Eğitim sistemi için çıktılar, dar anlamda öğrencinin bir dersin sonun-
da ulaştığı hedefler ve kazanımları ifade ederken geniş anlamda öğrencinin öğretim sürecinin başlangıcından 
sonuna kadar sahip olduğu bilgi beceri ve yetkinlik anlarını ifade etmektedir.

3.Soru:   Dünya Ekonomik Forumuna göre 2025 yılında çalışanların sahip olması gereken temel beceriler nelerdir?

Cevap:

· Analitik düşünme ve yenilik/yaratıcılık 

· Etkin öğrenme ve öğrenme stratejileri 

· Karmaşık problem çözme 

· Eleştirel düşünme ve analiz 

· Yaratıcılık, orijinallik 

· Liderlik ve sosyal etki 

· Teknoloji kullanımı

2 BÖLÜM

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
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4.Soru: Ölçme nedir?

Cevap: Öğrencinin belirli bir özelliğini gözleyerek o özelliğe sayı, sembol ya da sıfat/kategori adı verme işlemidir.

5.Soru: Ölçüt nedir? 

Cevap: Ölçülen özellik hakkında karar alabilmek / yargıya varabilmek / değerlendirme yapabilmek için dayanak 
alınan referans noktası ya da referans aralığıdır.

6.Soru: Değerlendirme nedir?

Cevap: Bir ölçme sonucunu (ölçüm) en az bir ölçüte vurarak ölçülen nitelik hakkında karar verme / yargıda bulunma 
işlemidir.

7.Soru: Ölçme türleri nelerdir?

Cevap: Eğitimde ölçme doğrudan, dolaylı ve türetilmiş olmak üzere üçe ayrılır.

8.Soru: Doğrudan ölçme (Temel ölçme) nedir?

Cevap: Ölçmeye konu olan özelliğin doğrudan gözlenerek ölçümün elde edildiği ölçme türüdür. Genellikle beş duyu 
organı ile algılanan özellikler doğrudan gözlenebilirler. Örneğin bir sınıftaki öğrenci sayısı, parktaki salıncak 
sayısı, öğrencilerin cinsiyetleri, boyları, kalem tutma becerisi, pas verme becerisi vb. özellikler doğrudan 
gözlenebilir.

9.Soru: Dolaylı ölçme (Göstergeyle ölçme) nedir? 

Cevap: Bazı özellikler doğrudan gözlenemez. Bu özellikler ancak onun göstergesi olduğu bilinen ya da kabul edi-
len davranışlar aracılığı ile gözlenerek ölçülebilir. Örneğin öğrencilerin dört işlem becerisi, derse yönelik 
tutumları, genel muhakeme düzeyleri, öz düzenleme becerileri, sınav kaygıları, motivasyon düzeyleri vb. 
özellikler ancak dolaylı olarak gözlenebilir.

10.Soru: Türetilmiş ölçme nedir?

Cevap: Ölçülmek istenilen özellik kendisinden farklı iki ya da daha fazla özelliğin arasındaki matematiksel bir ba-
ğıntı (dört işlem) yardımıyla belirleniyorsa bu ölçme türüne “türetilmiş ölçme” adı verilir. Örneğin hız (yol 
/ zaman), yoğunluk (kütle / hacim), zekâ bölümü (zekâ yaşı / takvim yaşı x 100) vb. özellikler türetilmiş 
ölçmeye örnek olarak verilebilir. 

11.Soru: Ölçüt türleri nelerdir?

Cevap: Eğitimde ölçüt, mutlak ve bağıl olmak üzere ikiye ayrılır.



44

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

12.Soru: Mutlak ölçüt (Kriter Referanslı Ölçüt) nedir?

Cevap: Eğer ölçüt ölçme işleminin yapıldığı grubun özelliklerinden bağımsız olarak belirleniyorsa “mutlak”tır. 

13.Soru: Mutlak ölçütün özellikleri nelerdir? 

Cevap: Mutlak ölçüt genellikle ölçme işlemi öncesinde ilan edilir. Örneğin dersten geçme notu 50’dir, doktora baş-
vurusu için ALES’ten en az 60 almak gerekir, sürücü ehliyeti sınavında 70 alan başarılı sayılır vb. Ölçüt daha 
önceden belirlenmiş ve değişmez standart(lar) olarak saptanmıştır, diğer bir deyişle kuramsal bir yetkinlik 
standardı esas alınır. Örneğin “Tam öğrenme kuramı doğrultusunda 100 üzerinden 70, başarılı olma koşulu-
dur.” vb.

 Mutlak ölçütün temel alındığı ölçme işlemlerinde bir öğrencinin notu, diğer bir öğrencinin değerlendirmesini 
(geçme / kalma) etkilemez.

14.Soru: Bağıl ölçüt (Norm Referanslı Ölçüt) nedir?

Cevap: Eğer ölçüt ölçme işleminin yapıldığı grubun belirli bir özelliğine / normuna dayalı olarak belirleniyorsa “ba-
ğıl”dır.

15.Soru: Bağıl ölçütün özellikleri nelerdir?

Cevap: Bağıl ölçüt ancak ölçme işlemi sonrasında belirlenebilir. Örneğin aritmetik ortalamaya / ortancaya / moda 
denk ve üzerinde puan alan geçer, aritmetik ortalama ile yarım standart sapma arasında puan alanlar şartlı 
geçer, akademik başarısı yüksek ilk on öğrenci proje için seçilecektir vb. Bağıl ölçütün temel alındığı ölçme 
işlemlerinde bir öğrencinin başarısı, başka bir öğrencinin değerlendirmesini (geçme / kalma) etkileyebilir. 
Bu anlamda öğrenciler açısından daha rekabetçi bir eğitsel ortam kaçınılmazdır.

16.Soru: Amaca göre değerlendirme türleri nelerdir?

Cevap: Amaca göre değerlendirme tanıma ve yerleştirme, biçimlendirme ve yetiştirme, değer biçme, rehberlik 
amaçlı ve program değerlendirme olarak beşe ayrılır.

17.Soru: Tanıma-Yerleştirmeye Yönelik Değerlendirmenin (Diyagnostik Değerlendirme) amacı nedir?

Cevap: Sınıf içi ölçme ve değerlendirme, okul / kurum geneli ölçme ve değerlendirme

1. Öğretim sürecinin başında, öğrencilerin önceki kritik nitelikteki öğrenmelerini belirlemek amacıyla yapılır. Diğer bir 
ifadeyle amaç öğrencinin ders bağlamındaki hazırbulunuşluluk düzeyini belirlemektir. Amaç not vermek değildir. Bu 
amaçla uygulanan ölçme araçlarına da “hazırbulunuşluluk testi” adı verilir.

2. Öğretim sürecinin başında, öğrenciyi tanımak ve onu uygun olan programa / kura / sınıfa yerleştirmek amacıyla ya-
pılır. Amaçlanan, not vermek değildir. Hedeflenen, öğrencinin niteliklerine uygun grupların oluşturulmasıdır. Zaman, 
para ve emek tasarrufu sağlar. Muafiyet sınavları ve seviye tespit sınavları buna örnek gösterilebilir.

19.Soru: Biçimlendirme-Yetiştirmeye Yönelik Değerlendirmenin (Formatif Değerlendirme) amacı nedir?

Cevap:  Belirli bir konu / ünite vb. sonunda öğrencilerin öğretime konu olan davranışların ne kadarını kazandığını, diğer 
bir deyişle ünitedeki öğrenme eksiklerini belirlemek amacıyla yapılır. Amaç not vermek değildir. Bu değer-
lendirme türünde öğrenciye o ünitedeki öğrenme eksikleri bildirilir, bir sonraki kapsama geçmeden öğrenme 
eksikleri giderilir ya da öğrenme eksiklerinin giderilip giderilmediği denetlenir.
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20.Soru: Biçimlendirme-Yetiştirmeye Yönelik Değerlendirmede hangi testler kullanılır?

Cevap: Biçimlendirme-yetiştirme amacıyla yapılacak değerlendirmede kullanılan testlere alanda “izleme testi” ya 
da “tarama testi” denir. Not verilmeden yapılan kısa sınavlar (quiz), ünite tarama testleri bu amaçla yapılan 
ölçme ve değerlendirmeye örnek olarak verilebilir.

21.Soru: Değer Biçmeye / Düzey Belirlemeye Yönelik Değerlendirmenin (Summatif Değerlendirme) amacı nedir?

Cevap: Belirli bir öğretim sürecinin sonunda, not vermek amacıyla yapılan değerlendirmedir. Değer biçmeye yöne-
lik değerlendirme, öğrencinin belirli bir öğretim süreci sonundaki durum tespitidir çünkü artık hedeflenen 
öğretim sürecinin sonuna gelinmiştir. Bu amaçla uygulanan testlere “alanda erişi testi” denir. Bitirme sınav-
ları, sertifika sınavları, üniversitedeki vize ve finaller, eğitim-öğretim kurumlarında not vermek amacıyla 
uygulanan yazılı yoklamalar bu ölçme ve değerlendirme türüne örnek olarak verilebilir.

22.Soru: Rehberlik Amaçlı Değerlendirme hangi alanlarda uygulanır?

Cevap: Rehberlik amaçlı değerlendirme özel eğitim ve mesleki rehberlik hizmetleri alanında uygulanır.

23.Soru: Program Değerlendirme nedir?

Cevap: Eğitim programları bileşenlerinin yapısı ve niteliğine ilişkin olarak sistematik bilgi toplama ve değerlen-
dirme sürecidir. Program değerlendirme eğitim programlarının planlanması, mevcut programlar ve/veya 
ürünlerin etkililiğinin değerlendirilmesi ve eğitim programlarının ve/veya ürünlerin geliştirilmesi amacıyla 
yapılır.

24.Soru: Bir ölçme aracında bulunması gereken psikometrik nitelikler nelerdir?

Cevap: Bir ölçme aracında bulunması gereken psikometrik nitelikler, geçerlilik, güvenilirlik ve kullanışlılıktır. 

 Geçerlilik ölçmek istenilen özelliğin, başka özelliklerle karıştırılmadan, doğru ve tam olarak ölçülebilmesi-
dir. Diğer bir ifadeyle ölçme aracından elde edilen puanın amaca hizmet etme derecesidir.

 Güvenilirlik ölçme işleminden elde edilen puanların tesadüfi hatalardan arınık olma derecesidir. Diğer bir 
ifadeyle puanların kararlı, tutarlı ve duyarlı olmasıdır.

 Kullanışlılık ise ölçme aracının geliştirilmesinin, uygulanmasının ve puanlanmasının kolay ve ekonomik 
(zaman, para, emek, araç gereç vb. açıdan) olması ile ilgilidir.

25.Soru: Ölçmede gözlenen hata türleri hangileridir?

Cevap: Kaynağı, yönü ve miktarı göz önünde tutularak hata türleri sabit, sistematik ve tesadüfi olmak üzere üç türde 
incelenir.

26.Soru: Sabit Hata nedir?

Cevap: Miktarı ölçmeden ölçmeye değişmeyen, diğer bir deyişle her ölçme işlemine aynı miktarda karışan hata-
lardır. Örneğin marketteki terazi, üzerinde herhangi bir nesne yokken terazi -120 g gösteriyorsa ne tartılırsa 
tartılsın 120 g eksik ölçülecektir. Bir öğretmen, sınavında herkese 10 puan fazla veriyorsa yine karışan hata 
sabit olacaktır.



46

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

27.Soru: Sistematik Hata nedir?

Cevap: Ölçülen büyüklüğe, öğretmene ya da ölçme koşullarına göre miktarı değişen hatalardır. Örneğin marketteki 
terazi, her bir kilogramda 120 g eksik tartıyorsa üzerine konulan nesnenin ağırlığı arttıkça hata miktarı da 
artacaktır. Bir öğretmen, sınavında yazısı kötü olandan puan kırıyorsa yine karışan hata sistematik olacaktır.

28.Soru: Tesadüfi (Rastlantısal) Hata nedir?

Cevap: Şansla ortaya çıkan ne yönde ve ne ölçüde karıştığı genellikle bilinemeyen hatalardır. Ölçmelere tek yönlü 
olarak karışmaz, ölçme sonuçlarına bazen pozitif bazense negatif yönde etki eder. Sabit ve tesadüfi olmayan 
hatalar, tesadüfi değişken olma özelliğine sahiptir. Bu nedenle psikometride hata kuramı tesadüfi hatalar 
üstüne kurulmuştur.

29.Soru: Kaynağına göre tesadüfi hatalar hangileridir?

Cevap:  1) Ölçme işlemini yapan kişiden / öğretmenden kaynaklanan hata, 2) Ölçme aracından kaynaklanan hata, 3) 
Bireyden / öğrenciden kaynaklanan hata, 4) Fiziksel ortamdan kaynaklanan hata.

30.Soru: Ölçme araçlarının psikometrik nitelikleri hangi durumlara göre değişebilir?

Cevap: 1) Ölçme amacının değişmesi, 2) Uygulama grubunun değişmesi, 3) Dilin eskimesi / değişmesi, 4) Madde-
lerde ve/veya alt ölçeklerde yapılan değişiklikler, 5) Farklı kültürler, 6) Kuramsal bilgi birikiminde değişik-
liklere göre değişebilir.

31.Soru: Korelasyon nedir?

Cevap: Korelasyon, en az iki değişken arasında karşılıklı bir ilişki bulunup bulunmadığı, eğer ilişki varsa bu ilişkinin 
yönü ve miktarı hakkında bilgi veren istatistik bir tekniktir.

 Korelasyon -1 ile 1 arasında değer alır. Bu iki değer arasında matematiksel olarak sonsuz birim vardır ancak 
kullanışlılık açısından 100 birim negatif korelasyonda, 100 birim pozitif korelasyonda, sıfır ile birlikte top-
lam 201 birimlik bir skala üzerinden değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve miktarı değerlendirilir.

32.Soru: Geçerlilik sorgulama yöntemleri hangileridir?

Cevap: 1) Kapsam geçerliliği, 2) Ölçüt dayanaklı geçerlilik, 3) Yapı geçerliliği 4) Yordama geçerliliği, 5) Zamandaş 
geçerlilik, geçerlilik sorgulama yöntemleridir.

33.Soru: Kapsam geçerliliği nedir?

Cevap: Kapsam geçerliliği özellikle başarı testlerinde aranan bir geçerlilik sorgulamasıdır. Eğitimde öğretmen bir 
program dâhilinde önceden belirlenen davranışları kazandırmayı amaçlar. Belirli bir zaman sonra davranış-
ların ne kadarının kazanıldığını belirlemek isteyen öğretmen, geliştirdiği testte öğretime konu olan içeriğin 
testte ne ölçüde temsil edildiğini belirlemek durumundadır. Bu anlamda kapsam geçerliliği bir testin ölçül-
mek istenen davranışları ne derece kapsadığıyla ilgilidir.
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34.Soru: Bir testte kapsam geçerliliğinin yüksek olduğu hangi durumlarda söylenebilir?

Cevap: 

1. Testteki soruların / maddelerin ölçülecek özellikler evrenini (konu kapsamını / içeriği) yeterli ve dengeli bir biçimde 
ölçüyor olması,

2. Her bir sorunun / maddenin ölçmek istediği özelliği doğrudan ölçmesi gerekir.

Testin kapsam geçerliliğinin yüksek olduğunun söylenebilmesi için bu iki kriter birden sağlanmalıdır.

35.Soru: Kapsam geçerliliğini sorgulama yöntemleri nelerdir?

Cevap: 1) Mantıksal / rasyonel yöntemler 2) Belirtke tablosunun hazırlanması 3) Uzman görüşüne başvurulması 4) 
İstatistiksel yöntemler.

36.Soru: Ölçüt dayanaklı geçerlilik nedir?

Cevap: Ölçme aracından elde edilen puanların ölçüt bir puanla (testin tahmin etmeye çalıştığı ve geçerliliği yüksek 
bir puan) karşılaştırılarak geliştirilen ölçme aracının geçerliliğine ilişkin nitelendirme yapılmasıdır.

37.Soru: Yordama geçerliliği nedir?

Cevap: Yordama, eldeki bu nitelikteki veriden yola çıkarak geleceğe, henüz gerçekleşmemiş bir olguya ilişkin yapı-
lan tahmindir.

38.Soru: Güvenilirlik nedir?

Cevap: Bir ölçme aracının aynı özellikle ilgili olarak arka arkaya yapılan ölçmelerde yaklaşık olarak aynı sayısal 
sonucu vermesidir.

39.Soru: Güvenilirlik kestirim yöntemleri hangileridir?

Cevap: 

Birden çok uygulamaya Dayalı Yöntemler: Test-tekrar test, Eşdeğer (Paralel) testler.

Tek uygulamaya Dayalı Yöntemler: Test yarılama, KR 20, KR 21, Cronbach Alfa.
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40.Soru: Güvenilirliği ve geçerliliği artırma yolları nelerdir?

Cevap:

1. Bir testteki madde sayısı arttıkça birimler küçüldüğünden duyarlılık artar, bu nedenle hata miktarı azalaca-
ğından güvenilirlik artar.

2. Bir ölçme işleminde genel bir ilke olarak puanlayıcı sayısı arttıkça güvenilirlik artar. Birden çok kişinin yap-
tığı puanlamanın ortalamasını almak, bir kişinin verdiği puandan daha güvenilir olma eğilimindedir.

3. Puanlama nesnelliği, güvenilirliği büyük ölçüde etkiler. Bir testin farklı kişiler tarafından puanlanması ya da 
aynı kişinin farklı zamanlarda verdiği puanlar arasındaki tutarlılığa puanlama güvenilirliği adı verilir. Bir 
testten elde edilen puan, puanlayıcıya ya da zamana göre değişmiyorsa testin güvenilirliği artar. 

4. KR-20 ve KR-21 yöntemlerinde testteki maddeler açısından benzeşiklik (homojenlik) arttıkça güvenilirlik 
artar, diğer taraftan ayrışıklık (heterojenlik) arttıkça güvenilirlik düşer. 

5. Testten elde edilen puanların güvenilirlik kestirimi için veri elde edilecek grubun (örneklem) büyüklüğü 
arttıkça grubun heterojenleşmesinden dolayı güvenilirlik artar. 

6. Aslında bir üst maddeyle de paralel bir biçimde maksimum performansı ölçen testlerde ortalama güçlüğe 
yaklaştıkça grup heterojenleşir ve dolayısıyla güvenilirlik artar. Heterojen gruplarda testin ölçmeye konu 
olan özelliğe sahip olanla olmayanı ayırt etme gücünün artması beklenir. Grubun ölçülen özellik bağlamında 
heterojenleşmesi, büyük ölçüde örneklem sayısının artmasına ve eğer bilişsel bir özellik ölçülüyorsa testin 
ortalama güçlüğe yaklaşmasına bağlıdır. 

7. Maddelerin dil bilgisi kurallarına uygun, açık ve anlaşılır yazılması belki de güvenilirliği en çok artıran et-
menlerden biridir. Bu koşul sağlanmadığı takdirde diğer koşulların çok fazla önemi olmayabilir. İyi madde 
yazarı olmanın temel özelliklerinden biri de ana dilini iyi kullanma becerisidir. Dolayısıyla test yazar(lar)
ının dil bilgisi ve imla kurallarına uygun bir biçimde maddeleri yazması, maddede yoklamak istediklerini 
yalın ve kısa bir biçimde ifade etmesi gerekir. İdealde bu konudaki temel ilke, bir maddenin tüm öğrenciler 
tarafından aynı biçimde anlaşılmasıdır. 

8. Öğrencilere test uygulaması öncesinde ve gerekliyse süreçte yönerge vermek, test almaya güdülenme ve 
hazırbulunuşluluğun artması açısından önemlidir. Buna yönelik alınacak önlemler özellikle bireyden kay-
naklanabilecek hataları asgariye indirir. 

9. Fiziksel ortamın ses, sıcaklık, ışık, koku, dikkat dağıtıcı uyarıcılar, ergonomi vb. etmenler açısından uygun 
hâle getirilmesi yine güvenilirliği artıran bir başka etmendir. Fiziksel uyarıcılar açısından yanıtlama davranı-
şını etkileyebilecek her türlü etmen güvenilirliği düşürecektir. Bu nedenle test uygulayıcılarının test ortamını 
düzenleme bağlamında sorumlulukları vardır. Özellikle zekâ, başarı gibi bilişsel özelliklerin ölçülmesinde bu 
etmenlerin önemi daha da artmaktadır. 

10. Eğer süreli bir test uygulaması ise sürenin yeterli verilmesi gerekir. Eğer bir hız testi değilse tüm katılımcı-
ların maddelerin tümüne ulaşması beklenen bir durumdur. Tabii ki hız testleri bu durumdan bağımsız olarak 
değerlendirilebilir. 

11. Uygulamada bireylerin dikkatini dağıtacak ve/veya kaygısını artıracak davranışlardan kaçınılması, puanla-
ma ya da veri girişi yapılırken dikkatli ve titiz davranılması ölçme işlemini yapan kişiden kaynaklanabilecek 
hataları azaltacağından dolayı güvenilirliği artırır. 

12. Maddelerin teste düzgün yerleştirilmesi, okumayı güçleştirecek bir unsurun bulunmaması; test katılımcısının 
yaşına, gelişim düzeyine uygun bir punto büyüklüğü kullanılması; baskı hataları bulunmaması vb. etmenler 
güvenilirliği artırır.

41.Soru: Test türleri nelerdir?

Cevap: 
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42.Soru: Test geliştirmenin işlem basamakları hangileridir?

Cevap: a. Amacın belirlenmesi, 

 b. Kapsamın belirlenmesi ve belirtke tablosunun oluşturulması, 

 c. Denemelik maddelerin / soruların yazılması,

 d. Maddelerin / soruların gözden geçirilmesi (redaksiyon),

 e. Denemelik test formunun hazırlanması,

 f. Testin uygulanması,

 g. Test ve madde istatistiklerinin hesaplanması,

 h. Seçilen maddelerden oluşan nihai formun oluşturulması.

43.Soru: Başarının ölçülmesinde kullanılan yöntemler nelerdir? 

Cevap:

Geleneksel Yöntemler: Yazılı yoklama, sözlü yoklama, çoktan seçmeli, doğru-yanlış, cümle tamamlama, 
kısa cevaplı, eşleştirme.

Destekleyici Yöntemler: Portfolyo, öz değerlendirme, akran değerlendirme, gözlem formu, kontrol listesi, 
derecelendirme ölçekleri,

44.Soru: Çoktan seçmeli maddelerin özellikleri nelerdir?

Cevap:

· Hazırlanması zor ancak puanlaması kolaydır.

· Puanlama objektiftir.

· Üst düzey bilişsel becerilerle ilgili madde yazmak zordur. O yüzden yazılan maddeler genellikle bilgi, kav-
rama ve uygulama basamaklarındadır.

· Doğru cevabı içinde barındırması nedeniyle sentez düzeyinde soru sormak olanaklı değildir. Bu nedenle bir 
test yalnızca çoktan seçmeli maddelerden oluşuyorsa yaratıcılığın denetlenmediği yönünde haklı bir eleştiri 
vardır.

· Doğru cevabı içinde barındırması nedeniyle puanlara şans başarısı karışma ihtimali vardır.

· Çok sayıda soru sorulabilir.

· Sistematik hata karışma ihtimali çok düşüktür.

· Çeldirme mantığı temellidir.
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45.Soru: Çoktan seçmeli madde yazım kurallarından hangi hususlara dikkat edilmesi gerekir?

Cevap:

· İdeal bir çoktan seçmeli maddede, bilen bir öğrenci, seçenekleri görmesine gerek kalmaksızın doğru cevabı 
verebilmelidir. 

· Öğrencinin sözcük repertuvarında bulunmayan, henüz öğrenmediği sözcük, kavram, terim vb. kullanılmama-
lıdır. 

· Bir durumun resim ya da fotoğrafla anlatılabildiği durumda, çokça cümle kurmak yerine görsellerden yararlanı-
labilir. Ancak maddenin cinsiyet gibi alt gruplarda yanlılık oluşturmamasına dikkat edilmelidir. 

· Gereksiz görsel kullanılmamasına da özen gösterilmelidir. Görsel çıkarıldığında anlamca bir kayıp oluşmuyor-
sa o görsel kullanılmamalıdır. 

· Bir maddeyi okuyan bir öğrenci öğretmenin zihninden geçeni keşfetmek zorunda değildir. 

· Bazı öğretmenler karışık bir dille madde yazdığında sorunun zorlaşacağını düşünür. Oysa bu oldukça yanlış 
bir yöntemdir. Karışık bir dil yerine ortalama bir öğrencinin anlayabileceği bir dil kullanılmalıdır. Bir çoktan 
seçmeli maddeyi zorlaştırmak isteyen öğretmen temelde iki yöntem kullanabilir: a. Çeldiricileri doğru yanıta 
yaklaştırmak (güçlendirmek) ve b. Davranışı üst düzey becerileri ölçen bir formda hazırlamak. 

· Madde kökünde gereksiz yere sözcük kullanılmamalıdır. Zaman zaman öğretmenler kendi doğrularını ya da 
önemli yerleri vurgularken bu hatayı yapmaktadırlar. 

· Seçeneklerde gereksiz sözcük tekrarından kaçınılmalıdır. Tekrar edilen sözcük madde köküne alınabilir.

· Bir maddenin doğru yanıtı, başka bir maddenin kökünde ya da seçeneklerinde bulunmamalıdır. 

· Seçeneklerin hepsi birbirleriyle tutarlı ve ayrı gramatik yapıya sahip olmalıdır. Eğer seçenekler ifade bakımın-
dan birbirinden farklıysa çoğu durumda bu öğrencilere ipucu veren bir yapı sergiler. Özellikle eklerin kullanı-
mına dikkat etmek gerekir. 

· İpucu vermekten kaçınmak gerekir. Özellikle “bazen, çoğunlukla, genellikle, sıklıkla ya da zaman zaman” vb. 
ifadelerin doğru olma olasılığı yüksektir. Diğer taraftan “hiçbir zaman, asla, daima, hiçbiri, her zaman, tümü” 
vb. ifadelerin de yanlış olma olasılığı yüksektir. Bu nedenle bu tür sözcükler seçeneklerde kullanılmamalıdır. 

· Birbirinin tam zıttı olan durumların seçeneklerde verilmesi çoğunlukla uygun değildir. Çünkü genellikle ikisin-
den biri doğrudur. Şans başarısı artar, geçerlilik ve güvenilirlik düşer. 

· Seçenekler yazılırken anlamca birbirini içeren / kapsayan ifadelerin kullanılmamasına dikkat edilmelidir. 

· Seçeneklerin uzunlukları birbirine eşit olmalıdır. Özellikle doğru cevabın daha uzun ya da daha kısa olmama-
sına özen gösterilmelidir. 

· Doğru cevaplar teste dağıtılırken dikkat edilmeli, doğru cevapların bir örüntü göstermemesi sağlanmalıdır. 

· “Hepsi” ve “hiçbiri” bir seçenek olarak kullanılmamalıdır. 

· Çoktan seçmeli maddelerde seçenek sayısı genellikle 4 ya da 5 olsa da seçenek sayısını belirleyen temel faktör 
öğrencinin içinde olduğu gelişim dönemidir. Lise ve daha üstü öğretim düzeylerinde 5, ortaokul düzeyinde 4 ve 
ilkokul düzeyinde 3 seçenek kullanılabilir. 

· Seçenekler bir sıra ile verilmelidir. Seçenekler baş harflerine göre alfabetik olarak, eğer sayı iseler büyüklük 
olarak sıralanmalıdır. 

· Hangi özellik ölçülürse ölçülsün, çoktan seçmeli madde yazımının bütün aşamalarında hem madde kökünde 
hem de seçeneklerde dil bilgisi ve imla kuralları konusunda yüksek bir titizlik ve özen göstermek çok önemlidir. 
İyi bir madde yazarı; a. madde yazılan alanı çok iyi bilmeli, b. madde yazma teknik ve yöntemlerinden haberdar 
olmalı, c. maddelerin yazılacağı dili kullanmada becerikli olmalı ve d. testin uygulanacağı öğrencilerin gelişim 
düzeyini çok iyi bilmelidir. 

· Çoktan seçmeli maddelerde seçeneklerin baş harfleri büyük olmalıdır. 

· Bir madde kökü ile seçenekleri aynı sayfada olmalıdır. Yarısı başka sayfada, yarısı diğer sayfada olmamalıdır. 
Bu durum ortak köke dayalı maddeler için de geçerlidir. 

· Eğer ortak köke dayalı madde grubu yazılacaksa hangi soruların ortak köke göre yanıtlanacağı belirtilmelidir. 
İlkokulda madde sayısını çok artırmamak gerekir. 



51

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

46.Soru: Yazılı yoklamaların temel özellikleri nelerdir?

Cevap:

· Sınırsız cevap özgürlüğü, anlatım becerisi iyi olan öğrencilere bir avantaj sağlayabilir. 

· Bu sınav türü, dünyada en eski ve günümüzde de öğretmenlerin hâlâ en çok tercih ettiği testlerden biridir. 
Bunun iki nedeni vardır: a. Pratik nedenler: Hazırlaması kolaydır. b. Eğitsel nedenler: Üst düzey bilişsel 
becerileri ölçmek için geleneksel yöntemler arasında en avantajlı yazılı test etme yoludur (Sentezde tek yol.). 

· Yazma, problem çözme, bilgileri organize etme, analiz vb. özgün bir ürün ortaya koyma (yaratıcı düşünme), 
eleştirel düşünme, yeni durumlara beceriyi transfer etme, analitik düşünme, bilimsel düşünme, hipotez oluş-
turma ve neden-sonuç ilişkilerini açıklama, veri düzenleme, güçlü ve zayıf yönleri belirleme gibi becerileri 
ölçmek için çok kullanışlıdır. 

· Çok fazla soru sorulamaması (Okuma ve yazma eylemlerinin süreler arasında ortalama 10 kat fark bulun-
makta.) bir dezavantajıdır. 

· Puanlar sadece öğrencinin sahip olduğu bilgiyi değil; öğrencinin anlatım biçimini, yazı güzelliğini, bilgisini 
örgütleme biçimini de yansıtır. Bu ise ölçme sonuçlarındaki sistematik hata miktarını artırabilir. 

· Puanlama öznelliği belki de en önemli dezavantajıdır.

47.Soru: Portfolyo nedir?

Cevap: Öğrencinin bir bütün olarak gelişim ve öğrenme süreci ile ürünlerini gösteren, aynı zamanda değerlendiril-
mesini de sağlayan sistemli ve amaçlı olarak oluşturulmuş dosyalardır.

48.Soru: Portfolyo dosyasının türleri nelerdir?

Cevap:

 a. Süreci yansıtan portfolyolar: 

Öğrencinin öğrenme ve gelişim sürecini yansıtır. Başlangıç çalışmalarını, süreçteki çalışmalarını, karşılaşı-
lan güçlükleri ve öğrenme ürünlerini içerir. 

 b. Ürünü yansıtan portfolyolar:

 Öğrenme sürecinden çok bitmiş görevleri içerir. Öğrencinin en iyi olduğunu düşündüğü çalışmaları içerir. 

49.Soru: Portfolyo içeriğinde hangi belgeler bulundurulur?

Cevap:

· Öğretmen kayıtları (gözlemler, anektod kayıtları) 

· Öğrencinin çalışmaları 

· Öğrencinin sözel ve psikomotor becerilerini gösteren teyp ve video kayıtları 

· Öğrencinin kendi çalışmaları hakkındaki düşünceleri, günlükler 

· Öğrenciye yazılan mektuplar 

· Öğrencinin yazdığı mektuplar 

· Öğretmenin aileye ve diğer öğretmenlere yazdığı mektuplar
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50.Soru: Portfolyo süreci hangi aşamalardan oluşur?

Cevap:   

51.Soru: Performans değerlendirme araç ve yöntemleri nelerdir?

Cevap:

 

 

52.Soru: Öz değerlendirme nedir?

Cevap: Öğrencinin belirli bir konuda (örneğin bir ürünü ortaya koymada gösterdiği performans vb.) kendi kendisini 
değerlendirmesine denir.

53.Soru: Öz değerlendirmenin avantajları nelerdir?

Cevap: 

· Öğrencilerin kendi özellikleriyle (yetenek, ilgi, beceri vb.) ilgili farkındalığının artmasını, zayıf ve güçlü 
yönlerini keşfetmesini sağlar. 

· Öz düzenleme becerisi artar. 

· Ölçütlü düşünme becerisi artar. 

· Öğrenme motivasyonunu artırır.

54.Soru: Öz değerlendirmenin dezavantajları nelerdir?

Cevap: 

· Öğrencilerin kendi performanslarını değerlendirirken yanlı davranmaları söz konusu olabilir. 

· Başlangıçta deneyimsizlik nedeniyle performansın değerlendirilmesinde yanılgılar olabilir.

55.Soru: Akran değerlendirme nedir?

Cevap: Öğrencinin ortaya koyduğu performansa ilişkin arkadaşlarının değerlendirmesine denir.
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56.Soru: Akran değerlendirmenin avantajları nelerdir?

Cevap: 

· Akranların değerlendirme sürecine katılması nedeniyle daha katılımcı, aktif bir eğitim ortamı sağlanabilir 
(Sorumluluk duygusu artar.) 

· Öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri artar. 

· Öğretmen dışındaki bir kaynaktan dönüt almak öğrencinin performansını artırabilir. 

· Eleştiri kültürü (olumlu-olumsuz) gelişebilir. 

56.Soru: Akran değerlendirmenin dezavantajları nelerdir?

Cevap:

· Öğrencilerin yanlı davranmaları söz konusu olabilir. Kişisel ilişkiler olumlu ya da olumsuz yönde değerlen-
dirmeye etki edebilir. 

· Genel izlenimle puan verme söz konusu olabilir.  

57.Soru: Rubrikin (dereceli puanlama anahtarı) amacı nedir?

Cevap: Öğretmen tarafından ürünün genel izlenimle puanlamasındaki öznelliğini azaltmaktır.

58.Soru: Rubrik çeşitleri hangileridir?

Cevap: a. Bütüncül (Holistik) rubrik b. Analitik rubrik.

59.Soru: Geleneksel ve destekleyici yöntemlerin karşılaştırmalı avantaj ve dezavantajları nelerdir?

Cevap: 

GELENEKSEL YÖNTEMLER DESTEKLEYİCİ YÖNTEMLER 

Ürün değerlendirilir. Süreç ve ürün birlikte değerlendirilir. 

Öğrencinin ulaştığı noktanın tespiti önemlidir. Ne öğrendikleri yanında, öğrendiklerini nasıl kullandıklarıyla 
ilgilenilir. 

Essay dışında genellikle üst düzey düşünme becerilerinin 
değerlendirilmesinde yetersizdir. Üst düzey bilişsel düşünme becerilerine odaklanır. 

Değerlendirme öğrenmeden ayrıdır. Değerlendirme öğrenmeyle bütünleşmiştir. 

Bireyden ziyade gruba odaklıdır. Odak noktası gruptan ziyade bireydir. 

Başarının bireyler arası değerlendirilmesine odaklıdır. Öğrencinin bireysel olarak gelişimine odaklıdır. 

Geçerlilik ve güvenilirlik kontrolü daha kolaydır. Geçerlilik ve güvenilirlik problemi olabilir. 

60.Soru: Merkezi eğilim ölçüleri hangileridir?

Cevap: Aritmetik ortalama, medyan (ortanca) ve moddur. Bu üç istatistiğin de temel işlevi bir puan dizisindeki mer-
kezi bulmaktır.
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61.Soru: Değişkenlik ölçüleri hangileridir?

Cevap: Ranj (dizi genişliği), varyans, standart sapma ve çeyrek sapmadır. Değişkenlik ölçüleri grubun kabaca ho-
mojen ya da heterojen bir özellik gösterip göstermediği, standart sapma örnek olarak verilirse değişkenliğin 
ortalama etrafında nasıl dağıldığını gösterir. Puanların değişkenliği, grup hakkında biraz daha ayrıntılı bir 
değerlendirme yapılmasını sağlar.

62.Soru: PISA nedir?

Cevap: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından geliştirilen ve üç yıllık periyotlarla uygulanan 
izleme çalışmasıdır. OECD, Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu bir örgüt olup temel amacı tüm üye ülkeler 
arasındaki ekonomik iş birliklerini ve kalkınmayı destekleyecek programlar oluşturarak birlikte kalkınmayı 
sağlamaktır. Bu bağlamda OECD, eğitimi, ekonomik kalkınmaya katkı sunan ve çağdaş vatandaşlık beceri-
lerine sahip insan kaynağının geliştirilmesinde en önemli araç olarak görmektedir.

63.Soru: TIMSS nedir?

Cevap: Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından geliştirilmekte ve dört yıllık pe-
riyotlarla uygulanmaktadır. Türkiye uzun süredir hem PISA’ya hem de TIMSS’e katılım göstermektedir. 
PIRLS de yine IEA tarafından beş yıllık periyotlarla gerçekleştirilen bir izleme çalışmasıdır.
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3 BÖLÜM

ÖZEL EĞİTİM ve REHBERLİK

1. Soru: Eğitim sürecinin bütünlüğünü oluşturan alanlar nelerdir?

Cevap: Eğitim sürecinde üç ana alan, sürecin bütünlüğünü oluşturmaktadır. Bunlar, (1) öğretim, (2) yönetim ve (3) 
öğrenci kişilik hizmetleri alanı olarak sıralanmaktadır.

 Öğretim, okul örgütünün en geniş boyutudur. Akademik öğrenme ile ilgili tüm bilgi ve becerilerin kazandı-
rılması bu alan içine girer. Öğretim alanının en sorumlu personeli öğretmendir.

 Yönetim alanı, eğitim surecinin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi ve öğrenci kişilik hizmetlerinin sunul-
ması için gerekli olan liderliğin alınması, yetki ve sorumlulukların kullanılması ile ilgilidir. Yönetim, bir 
araya gelen kişilerin yönlendirilmeleri, görevlerini iş birliği içinde yerine getirmeleri ve kaynakların akıllı 
kullanımını sağlamayı hedefler.

 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (ÖKH) eğitim sürecinde öğretim ve yönetim hizmetlerinin dışında kalan ve öğ-
rencinin kişilik gelişim ihtiyaçlarını karşılamaya dönük tüm yardım hizmetleridir. Bu hizmetler (1) Sağlık 
hizmetleri; (2) sosyal yardım hizmetleri; (3) rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri; (4) özel eğitim ve 
özel yetiştirme hizmetleri ve (5) sosyal-kültürel hizmetlerdir.

2. Soru: Öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında yer alan “Sosyal Yardım Hizmetleri” nelerdir?

Cevap: Öğrencilere ekonomik yardımlardan yararlanma, barınma (yurt, pansiyon), kredi, burs, yiyecek, giyecek, 
ulaşım vb. gibi ihtiyaçları temin etmek bu kapsamdadır.

3. Soru: Öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında yer alan “Özel Eğitim ve Özel Yetiştirme Hizmetleri” nelerdir?

Cevap: Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
özel yetiştirilmiş personel ile uygun ortamlarda sürdürülen hizmetlerdir. Özel yetiştirme hizmetleri ise öğ-
rencilerin özelliklerini dikkate alarak alandaki eksik ve yetersizlikleri gidermeye yöneliktir.

4. Soru: Öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında yer alan “Sosyal-kültürel Hizmetler” nelerdir?

Cevap: Sosyal-kültürel Hizmetler genellikle öğrencilere kendilerini sınayabilecekleri ortamlar sunarlar. Serbest za-
man eğitimi verme, serbest zamanlarını değerlendirme olanakları sunma, ilgilere göre çeşitli sosyal ve kül-
türel etkinlikler planlama, bu kapsamda düşünülen hizmetlerdir.

5. Soru: Öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında yer alan “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri” nelerdir?

Cevap: Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçek-
leştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel bir yardım sürecidir. Okul rehberlik ve psikolojik da-
nışma programı ve sınıf rehberlik programı, okuldaki rehberlik hizmetlerinin neler olduğunun yazılı belge-
leridir. Örneğin, sınıf rehberlik programı, öğrencilerin akademik, sosyal duygusal ve kariyer gelişimlerinin 
sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.
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6. Soru: Eğitim sürecinde rehberlik hizmetlerini gerekli kılan faktörler nelerdir?

Cevap:  

1. Meslek seçiminin zorlaşması 

2. Bireysel farkların eğitimde dikkate alınma zorunluluğu 

3. İlerlemeci eğitim anlayışının benimsenmesi 

4. Demokratik toplumlarda bireylere tanınan seçme özgürlüğü 

5. Demokratik yasamın karar verme gücüne sahip bireyler gerektirmesi 

6. Eğitimde bireyin duygusal yönlerine verilen önemin giderek artması 

7. Psikometride gelişmeler 

8. Akıl sağlığına verilen önemin artması 

7. Soru: Rehberlik hizmetlerinin nasıl olması gerektiğini belirten yaklaşım ve modeller nelerdir?

Cevap: Tüm dünyada rehberlik hizmetlerinin nasıl olması gerektiği ile ilgili farklı yaklaşım ve modeller vardır. Bu 
modeller; 

1. Parsons Modeli: Frank Parson’un Parsonien Modeli. Bu modelin özelliği, kişilerin mesleki seçim süreçlerine 
yardımcı olmak, mesleki rehberlik etmektir. 

2.  Özellik Faktör Modeli (Klinik Model): Öğrencilerin ayrıntılı incelenmesini tanınmasını gerektiren ve çok 
sayıda ölçme aracının geliştirilmesine katkıda bulunan bir modeldir. 

3.  Rehberliği Eğitim Süreci ile Karşılaştıran Model: Rehberliği diğer konular gibi eğitim sürecinde öğretilecek 
bir konu olarak görür. Bu da rehberlik için eğitim programlarının içinde ders saati ayrılmasına katkıda bulun-
muştur. 

4.  Rehberliği Karar Verme Sürecine Yardım Olarak Gören Rehberlik Modeli: Rehberliğin kişilerin karar aşa-
masında yararlanacağı bir hizmet olarak görür ancak bu rehberliğin süreklilik ilkesi ile çelişmektedir. 

5.  Gelişimsel/Kapsamlı Rehberlik Modeli: Bu en güncel yaklaşım olarak düşünelim. Gelişim süreklidir ve rehber-
lik de bu süreci destekleyen bir modeldir. Günümüzde daha kullanışlı bir model olarak karşımıza çıkıyor. 

8. Soru: Rehberlik nedir? 

Cevap: Rehberlik kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, 
çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce 
bireye yapılan psikolojik yardımlardır.

9. Soru: Rehberliğin amacı nedir?

Cevap: Rehberliğin amacı, bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir.
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10. Soru: Rehberliğin ilkeleri nelerdir? 

Cevap: Rehberliğin temelini oluşturan ilkeler RPD alan çalışanlarının görüşlerini temsil eder. Türkiye’deki yetkili reh-
berlik uzmanlarının kanısına dayanılarak sekiz ilke üzerinde genel bir anlaşma bulunduğu ortaya çıkmıştır.

İlke 1: Rehberliğin temelinde insan hak ve sorumlulukları ile yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış var-
dır. 

İlke 2: Rehberlik uygulamalarında öğrenci ile yakından ilgili olan herkesin anlayış ve iş birliği içinde çalışması 
gerekir. 

İlke 3: Rehberlik anlayışı, her türlü çalışması ile öğrenciyi merkeze alan bir eğitim anlayışını öngörür. 

İlke 4: Rehberlik yardımının esası, öğrencilerin kendi kişiliklerini daha iyi anlamalarını, problemlerine çözüm yol-
ları bulmada onların kendi kendilerine yeter bir duruma gelmelerini sağlamaktır. 

İlke 5: Rehberlik bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal olan bütün kapasitelerini kendi ilgi ve yetenekleri doğrultu-
sunda en uygun bir düzeyde geliştirmesi için öğrencilere yardım etmelidir. 

İlke 6: Öğrencilere rehberlik yardımı verirken onları türlü yönleri ile tanımak gerekir.

İlke 7: Rehberlik uygulamaları her okulun amaç ve ihtiyaçlarına uygun olan alanlarda yoğunlaştırılmalıdır. 

İlke 8: Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde gizlilik esastır: Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri-
nin verilişi sırasında danışmanın mahremiyetine saygı duyulmalı, onun sırlarını saklamaya özen gösterilme-
lidir. 

İlke 9: Rehberlik hizmetleri planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde ve profesyonel bir düzeyde sunulmalıdır.

11. Soru: Rehberlik hizmetlerinin işlevleri nelerdir?

Cevap: 

· Psikolojik danışma; bireyin karar verme ve problem çözme ihtiyaçlarını karşılayarak gelişim ve uyumunu 
sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla bireyle yüz yüze kurulan psikolojik yardım ilişkisidir.

· Oryantasyon hizmetleri; öğrencilerin okula ve yakın çevresine uyumlarını ve böylece öğrencilerin eğitim 
hizmetlerinden en etkili bir şekilde yararlanmalarını, amaçlayan hizmetlerdir. Oryantasyon hizmetlerinde şu 
çalışmalara yer verilebilir: (1) Okulun kurum olarak tanıtılması ve kısa tarihi, (2) okulun bina ve olanakları, 
(3) çevre, (4) programlar, (5) program dışı etkinlikler, (6) rehberlik servisi, kurallar vb.

· Bireyi tanıma; tüm diğer etkinliklerin bir şekilde ilişkilendiği rehberlik işlevidir. 

· Bilgi toplama ve yayma hizmetleri; öğrencilerin kendilerine uygun eğitsel ve mesleki tercihler yapmalarına 
yardım etmeye yöneliktir. 

· Yöneltme ve Yerleştirme; yerleştirmeler eğitsel, mesleki ve sosyal olmak üzere üç gruba ayrılır. Eğitsel yer-
leştirmeler eğitim programı, ders, kurs ve başka bir okul gibi yerleştirmeleri kapsar. Mesleki yerleştirmeler 
öğrencilerin bir iş veya mesleğe yerleştirilmelerini, sosyal yerleştirme ise kültürel, sosyal veya eğitsel kollara 
yerleştirmeleri kapsar.

· İzleme; yerleştirme ve yöneltme çalışmalarının amacına ulaşıp ulaşmadığı veya öğrencilere kazandırdıkları 
konusunda yapılan etkinliklere izleme çalışmaları denir. Okuldan mezun olan öğrencilerin ya da bir alanı 
tercih eden öğrencinin izlenmesi bu kapsamdadır. 

· Müşavirlik; dolaylı yollardan öğrencilere sunulan hizmetlerdir. Çünkü bu diğer hizmetlerden farklı olarak 
öğrencilere değil okuldaki diğer personele yöneliktir. Okuldaki yöneticilerin ve diğer öğretmenlerin ortak bir 
rehberlik anlayışına sahip olmalarını sağlamaya yönelik olabilir.

· Araştırma ve Değerlendirme; RPD hizmetlerinin sürekli olarak geliştirilerek iyileştirilmeleri gerekir. Bu 
geliştirme çalışmaları, yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve ihtiyaç analizleri gibi araştırmalara dayan-
malıdır.

· Çevre ve Veli ile İlişkiler; Okuldaki çalışmalar okul çevresinden ve velilerden destek görmediği zaman et-
kililiğini kaybeder. Bu yüzden rehberlik etkinliklerinde okul çevresinin ve velilerin iş birliğinin sağlanması 
veya en azından bilgi verilmesi gerekir.
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12. Soru: Okul PDR hizmetlerinin nasıl örgütleneceği konusunda uygulanan modeller nelerdir?

Cevap: Okul PDR hizmetlerinin nasıl örgütleneceği konusunda çeşitli modeller uygulanmıştır. Bu modellerden baş-
lıcaları; 

 1. Hizmetler Modeli: Bu model 1920’li yıllarda ortaya çıkmıştır ve modelde psikolojik danışmanların et-
kinlikleri oryantasyon, bireyi tanıma, bilgi verme, psikolojik danışma, yerleştirme ve izleme biçiminde altı 
kategoride ele alınmıştır. 

 2. Süreç Modeli: Bu model de 1920’li yıllarda uygulanmaya başlanmıştır. Psikolojik danışma hizmetinin 
klinik ve trapötik yönü vurgulanmış, psikolojik danışmanlar psikolojik danışma, müşavirlik ve koordinasyon 
rollerini üstlenmişlerdir. 

 3. Görevler Modeli: Bu modelde psikolojik danışmanların görevleri basitçe listelenmiştir. Bu görevler fazla 
sayıdadır ve son görev genellikle “Zaman zaman kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.” biçiminde 
ifade edilir. Bu durum da psikolojik danışmanların rollerinde bazen belirsizliklere neden olmuştur. 

Bu üç model de programdan ziyade psikolojik danışmanın pozisyonu üzerinde odaklanmıştır. Bunun sonucu 
olarak rehberlik hizmetleri eğitim sürecinin ana parçası olmaktan çok, eğitim faaliyetlerini destekleyen bir hizmet 
alanı olarak görülmüştür. 

 4. Kapsamlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları Modeli: Geleneksel modellere bir tepki olarak bu 
model kurumsal temelini gelişimsel rehberlik yaklaşımından almıştır. 1960’lı yıllarda ortaya çıkan bu yakla-
şımda bireyin gelişimsel ihtiyaçları ön plandadır ve rehberlik hizmetlerinin öğrencilerin içinde bulundukları 
gelişim dönemlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olması gerektiği savunulur. 

13. Soru: Kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programının süreçsel ögeleri nelerdir?

Cevap:  

•  Bireysel planlama: Öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerinin yanı sıra kendi öğrenimlerini de planlama-
ları ve yönetmelerine yardımcı olacak etkinlikler içerir. Burada yer alan etkinlikler psikolojik danışman ta-
rafından planlanır ve yönlendirilir. Bireysel planlama hizmetlerinin verilmesinde bireyi tanıma, bilgi verme, 
yerleştirme ve izleme stratejileri kullanılır. 

•  Müdahale hizmetleri: Bu hizmetler çerçevesinde öğrencilerin psikolojik danışma, müşavirlik, sevk ya da 
sadece bilgi vermeyi gerektiren acil sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik etkinlikler sunulur. 

•  Sistem desteği: Sistem desteği, PDR programının oluşturulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak 
yönetimsel ve eğitsel etkinliklerden oluşur. Bu unsur profesyonel gelişimi personel ve çevreyle ilişkileri öğ-
retmenlere müşavirlik danışma kurulları, topluma ulaşma, program yönetimi ve yürütülmesi, araştırma-ge-
liştirme alanlarında yapılacak etkinlikleri içerir. 

•  Rehberlik müfredatı: Rehberlik müfredatının amacı, her düzeyden tüm öğrencilere, normal büyüme ve geli-
şim bilgisi sağlamak ve yaşam becerilerini kazanma ve kullanmalarına yardımcı olmaktır. Rehberlik müfre-
datı öğrencilere sınıf ve grup etkinlikleri şeklinde sunulabilir. 

14. Soru: Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma (RPD) Hizmetleri Programı nedir?

Cevap: Planlı, programlı, sistemli, örgütlü ve profesyonel düzeyde yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hiz-
metlerinin bütünüdür. 

15. Soru: Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma (RPD) Hizmetleri Programını hazırlamakla görevli olan Reh-
berlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu (RHYK) kimlerden oluşmaktadır? 

Cevap: 

- Müdür (veya görevlendireceği yardımcısı) 

- Psikolojik danışman, 

- Her sınıf düzeyinden birer sınıf rehber öğretmeni 

- Ödül ve disiplin kurulu temsilcisi, 

- Okul aile birliği başkanı ve öğrenci temsilcisidir. 
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 16. Soru: Okul Psikososyal Destek Ekipleri kimlerden oluşur?

Cevap: Psikososyal destek, bu tür kriz durumları sonrası ortaya çıkabilecek psikolojik uyumsuzlukların önlenmesi, 
aile ve toplum düzeyinde ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi, bireylerin kendi kapasitelerini fark etmeleri 
ve güçlenmeleri amacıyla düzenlenen çok disiplinli hizmetler bütünüdür.

Okul Psikososyal Destek Ekipleri; 

• Okul müdürü veya okul müdürü tarafından görevlendirilmiş bir müdür yardımcısı başkanlığında, 

• Varsa rehber öğretmenler/psikolojik danışmanlar ve 

• Rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu üyesi her sınıf düzeyinden en az bir sınıf rehber öğretmeninden 
oluşur. 

17. Soru: İhmal ve istismar vakası şüphesinde başvurulacak yerler nerelerdir?

Cevap:  Tehdit, şantaj, cinsel içerikli bir istismar, suça veya uyuşturucu kullanımına teşvik durumu varsa tüm okul 
personelinin bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. İhmal ve istismar vakası şüphesinde başvurulacak yerler; 

• İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği 

• Emniyet Genel Müdürlüğü 155 İhbar Hattı 

• İl/İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü 

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 183 İhbar Hattı 

18. Soru: Kapsamlı rehberlik ve psikolojik danışma programının genel özellikleri nelerdir?

Cevap: Kapsamlı RPD programları öğrencilerin sosyal duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerinin bir bütün ola-
rak desteklenmesini esas alır. Bu programının örgütsel yapısını oluşturan birtakım öncüller vardır. Bunlar 
aşağıda kısaca belirtilmiştir:

 Sonuç temellidir. Tüm öğrencilerin okulda başarılı olmaları, üniversiteye ve/veya iş yaşamına geçiş yapma-
ları için gerekli olan yeterlikleri kazanmaları için tasarlanır. 

 Standart temellidir: Program tüm öğrencilerin kazanmalarının beklenildiği beceri, yeterlik ve davranışları 
içerir. 

 Veri tabanlıdır: Program hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının kontrol edilmesi ve programın öğrenci gelişimine 
yararlarının kanıtlanması amacıyla öğrenci, öğretmen, veli ve okul yöneticilerinden veri toplanmasına daya-
nır. 

 Gelişimseldir ve kapsamlıdır: Program öğrencilerin yeterliklere ulaşmalarını sağlamada düzenli, planlı ve 
sistematik olarak oluşturulmuştur. Rehberlik ve psikolojik danışma programları; bireyi tanıma, bilgi verme, 
müşavirlik, psikolojik danışma, sevk etme, yerleştirme ve izleme gibi etkinlik ve hizmetleri içeren kapsamlı 
bir programdır. 

Takım çalışmasını gerektirir: Programın merkezini okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanı oluşturur ve öğren-
ciyle yakından ilişkili okul personeli, ebeveynler ve toplum üyeleri ile iş birliğine dayalı bir ilişki içindedir.

19. Soru: Okul rehberlik ve psikolojik danışma programında hangi hususlara yer verilir?

Cevap: Okul rehberlik ve psikolojik danışma programında; 

a) Genel, yerel ve özel hedeflere, 

b) Gelişimsel ve önleyici hizmetler, iyileştirici hizmetler ve destek hizmetlere, 

c) Okuldaki tüm öğrencileri kapsayacak faaliyetlere, 

ç) Değerlendirme süreçlerine yer verilir.

Okul RPD programı psikolojik danışmanın sorumluğunda, Okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu 
(RHYK) üyeleri ile iş birliği içinde hazırlanır.
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20. Soru: MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Sunum Sistemi hangi bölümlerden oluşur?
Cevap: RPD hizmetleri sunum sistemi 2 bölümden oluşmaktadır. Bunlar “Bireysel Çalışmalar” ve “Grup Çalışmala-

rı”dır. Hem bireysel hem de grup çalışmaları gelişimsel ve önleyici hizmetler, iyileştirici hizmetler ve destek 
hizmetler olmak üzere 3 ana grupta toplanabilecek hizmetlerdir.

21. Soru: Koordinatör rehber öğretmen/psikolojik danışmanın görev ve sorumlulukları nelerdir?
Cevap: 

a) Rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile eğitim kurumu yönetimi arasındaki koordinasyonu sağlar. 

b) Okul rehberlik ve psikolojik danışma programı doğrultusunda yapılan çalışmalarla ilgili öğretmenler kurulu-
na bilgi verir. 

c) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu toplantılarına ait gündemi ve toplantılarda 
alınan kararları yazılı hâle getirir.

ç) Rehberlik ve psikolojik danışma servisi tarafından ortak olarak e-Rehberlik sistemi üzerinden hazırlanan 
okul rehberlik ve psikolojik danışma programını eğitim kurumu müdürüne onaylatır.

22. Soru: Rehber öğretmen/psikolojik danışmanın görevleri nelerdir?
Cevap: Eğitim kurumlarında rehber öğretmen/psikolojik danışman gelişimsel ve önleyici hizmetler, iyileştirici hiz-

metler ve destek hizmetlere ilişkin görevlerini yerine getirir. 

(1) Gelişimsel ve önleyici hizmetler; 

a) Sınıf rehberlik programı kapsamında rehberlik alanında özel bilgi ve beceri gerektiren etkinlikleri uygular. 

b) Bireyi tanıma çalışmaları kapsamında bireyi tanıma tekniklerini uygular, değerlendirmelerini raporlaştırarak 
öğrencilere geri bildirimde bulunur ve ilgililerle paylaşır. Gerektiğinde bireyi tanıma tekniklerini geliştirme 
çalışmalarına katılır. 

c) Bilgi verme çalışmaları kapsamında öğrencilerin sosyal duygusal, akademik ve kariyer gelişim alanlarında 
ihtiyaç duydukları bilgileri bireysel çalışmalar, grup çalışmaları veya yayın hazırlama yoluyla öğrencilerle 
paylaşır. 

ç) Yöneltme ve izleme çalışmaları kapsamında bireyi tanıma ve bilgi verme hizmeti sunarak öğrenciyi kendine 
uygun olan eğitim kurumuna, alana, dala, staja, işe, mesleğe, okul içi ya da okul dışı sosyal ve kültürel etkin-
liklere yöneltir ve öğrencinin gelişimini izler. Merkezî sınavlara ait tercih dönemlerinde görev alır. 

(2) İyileştirici hizmetler; 

a) Öğrencilerin sosyal duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesi, kendilerini keşfetmeleri, 
duygusal, düşünsel, davranışsal düzeyde kapasitelerinin güçlendirilmesi, iyileştirme ve geliştirme amacıyla 
formasyonu uygun olan rehber öğretmen/psikolojik danışman bireysel ve grupla psikolojik danışma yapar. 

b) Psikososyal destek hizmetleri kapsamında; 

1) Doğal afetler ile kaza, ihmal, istismar, intihar, şiddet, savaş, göç ve salgın hastalıklar gibi zorlu yaşam 
olaylarında öğrenci, aile ve öğretmenlere psikolojik ve sosyal destek sağlar. 

2) Hakkında danışmanlık tedbir kararı verilen çocuğa ve çocuğun bakımından sorumlu kişilere hizmet 
sunar. 

3) Eğitim kurumlarında rehber öğretmen/psikolojik danışman bulunmaması veya çocuğun herhangi bir 
eğitim kurumu ile ilişiğinin olmaması durumunda danışmanlık tedbiri uygulamaları il veya ilçe millî 
eğitim müdürlüklerinin görevlendireceği, çocuğun ikamet adresinin bulunduğu eğitim bölgesinde görevli 
rehber öğretmen/psikolojik danışman yerine getirir. Danışmanlık tedbir kararlarına ilişkin görevlendir-
melerde rehber öğretmen/psikolojik danışmanların hâlihazırda yerine getirmekte oldukları danışmanlık 
tedbir kararları da gözetilerek dengeli bir dağılım sağlanır. 

c) Sevk çalışmaları kapsamında bireyin, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin müdahale alanı ya da 
rehber öğretmen/psikolojik danışmanın mesleki yeterlikleri dışında kalan bir uzmanlık alanında yardıma 
ihtiyaç duyması durumunda, bireyi yardım alabileceği düşünülen daha yetkin uzman kişi, kurum veya kuru-
luşlara yönlendirir. 
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(3) Destek hizmetler; 

a) Müşavirlik hizmetleri kapsamında, öğrencinin gelişimini desteklemek için öğretmen, veli, yönetici ve okul 
içerisinde öğrenci ile iletişimde olan diğer kişilere kendilerini geliştirmeleri, ortak ve yeterli bir rehberlik 
anlayışı kazanmaları amacıyla çalışmalar yürütür. Sınıf rehberlik programlarının hazırlanmasında, uygulan-
masında, sınıf içi rehberlik uygulamalarının geliştirilmesinde sınıf rehber öğretmenlerine müşavirlik eder. 

b) Program yönetimi çalışmaları kapsamında; 

1) Okul rehberlik ve psikolojik danışma programını rehberlik ve araştırma merkezine iletilmek üzere en geç 
ekim ayının ilk haftasında e-Rehberlik sistemi üzerinden hazırlar.

2) Okul rehberlik ve psikolojik danışma programı doğrultusunda e-Rehberlik sistemi üzerinden kendi hafta-
lık programını hazırlar. 

3) Her yıl kasım ayı içerisinde sınıf rehber öğretmenleri tarafından bir örneği rehberlik ve psikolojik danış-
ma servisine iletilen risk altındaki öğrencilere ait verileri birleştirerek eğitim kurumuna ait risk haritasını 
oluşturur. 

4) Okul rehberlik ve psikolojik danışma programı kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları e-Rehberlik siste-
mine işler. Danışma sürecinde danışan dosyası aracılığı ile gerekli kayıtları tutar. Elektronik ortama işlenme-
si mümkün olmayan çalışmaları dosyalar ve usulüne uygun olarak saklar. 

5) Okul rehberlik ve psikolojik danışma programını ders yılı boyunca sınıf rehber öğretmenleri, öğretmen-
ler ve eğitim kurumu yöneticileri ile iş birliği içerisinde uygular ve programın etkililiğini ders yılı sonunda 
değerlendirir. 

c) Araştırma ve proje çalışmaları kapsamında, sunduğu hizmetlerin etkililiğini ve verimliliğini artırmak ama-
cıyla araştırma, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapar. Gerektiğinde eğitim kurumunda yürütülen proje 
çalışmalarına katılır. 

ç) İş birliği kapsamında, doğal üyesi olduğu kurul ve komisyonlara katılır, rehberlik ve psikolojik danışma 
hizmetlerine ilişkin görevlerini yerine getirir. Rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından düzenlenen top-
lantı, eğitim etkinlikleri, proje ve ekip çalışmalarına katılır. Öğrencilerin gelişimsel ihtiyaç ya da sorunlarına 
yönelik olarak ortak bir amaç ve sorumluluk çerçevesinde veli, öğretmen, idareci, diğer kişi ve kurumlarla 
iş birliği yapar. 

d) Ders saatinde bireysel veya grupla yürütülen çalışmalarda öğrencinin devamsız görünmemesi için okul yö-
netimi ve ders öğretmeniyle iş birliği yaparak gerekli tedbirleri alır. 

e) Okul rehberlik ve psikolojik danışma programının etkililiğini artırmak, mesleki bilgi ve becerileri geliş-
tirmek, mesleğine ilişkin güncel gelişmeleri izleyerek daha nitelikli hizmet sunmak için bilimsel kongre, 
konferans, panel ve hizmet içi eğitimlere katılır, gerektiğinde hizmet içi eğitim verir. 

f) Eğitim Kurumu müdürünün vereceği rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili diğer görevleri 
yapar.

23. Soru: Sistematik olarak sınıflandırılmış RPD hizmetlerinin eğitim kurumlarında bir program dâhilinde su-
nulması, yürütülmesi ve raporlaştırılmasını; bu hizmetlerin Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında 
görev yapan personel tarafından yetki alanlarına göre izlenmesini sağlayan sistem hangisidir?

Cevap:  e-Rehberlik Sistemi

24. Soru:  Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonu yılda en az kaç defa toplanır?

Cevap:  Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonu, biri eylül ayında, diğeri haziran ayında 
olmak üzere yılda en az iki kez toplanır.
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25. Soru: Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonu kimlerden oluşur?

Cevap:  Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonu, il millî eğitim müdürü başkanlığında; 

a) Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu il ve ilçe şube müdürlerinden, 

b) RAM müdürlerinden, 

c) RAM’nin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölüm başkanlarından, 

ç) Örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarının her tür ve kademesinden seçilen en az birer müdür ile 
bu tür ve kademedeki kurumlarda görev yapan en az birer rehber öğretmen/psikolojik danışmandan, oluşur.

26. Soru: Okul müdürünün rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin görevleri nelerdir?

Cevap: Eğitim kurumu müdürü rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin aşağıdaki görevleri yapar: 

a) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.

b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi için hizmetin gerektirdiği 
fiziksel şartları ve uygun çalışma ortamını hazırlar, kullanılacak araç gereci sağlar. Kurumda birden fazla 
rehber öğretmen/psikolojik danışman olması durumunda fiziksel imkânlar dâhilinde her bir rehber öğretmen/
psikolojik danışman için ayrı oda tahsis eder. 

c) Eğitim kurumundaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi için 
rehber öğretmen/psikolojik danışman, sınıf rehber öğretmenleri, öğrenciler ve veliler arasında iş birliğini 
sağlar. 

ç) Eğitim kurumunda birden fazla rehber öğretmen/psikolojik danışman bulunması halinde bir rehber öğ-
retmen/psikolojik danışmanı koordinatör olarak görevlendirir vegerekli gördüğü takdirde görev değişikliği 
yapar. 

d) Eğitim kurumunda birden fazla rehber öğretmen/psikolojik danışman bulunması hâlinde program, planla-
ma, araştırma gibi ortak görevler dışında; hizmetlerin yürütülmesinde sınıf ve öğrenci sayıları gibi ölçütlere 
göre iş bölümü yapar. 

e) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonuna başkanlık eder. 

f) Eğitim kurumunun özel hedeflerini e-Rehberlik sistemine işler. 

g) Okul rehberlik ve psikolojik danışma programının hazırlanmasını sağlar. 

ğ) Rehberlik ve psikolojik danışma servisince hazırlanan okul rehberlik ve psikolojik danışma programını 
en geç ekim ayı ilk haftasında e-Rehberlik sistemi üzerinden onaylamak yoluyla eğitim kurumunun bağlı 
bulunduğu rehberlik ve araştırma merkezine ulaştırır. 

h) Okul rehberlik ve psikolojik danışma programı ile haftalık programın uygulanmasını e-Rehberlik sistemi 
üzerinden izler. 

ı) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin yürütülen çalışmaların düzenli olarak e-Rehberlik 
sistemine işlenmesini takip eder. 

i) Okul sene başı öğretmenler kurulunda her sınıf için belirlenen sınıf rehber öğretmenini zorunlu olmadıkça 
öğrencilerin mezuniyetine kadar değiştirmemeyi esas alarak görevlendirir. 

j) Sınıf rehber öğretmenleri tarafından hazırlanan sınıf rehberlik planlarını onaylar ve uygulanmasını izler. 

k) Haftalık ders çizelgesinde yer alan rehberlik uygulamalarına ayrılan saatlerde rehberlik hizmetlerinin 
sunulması için gerekli tedbirleri alır. 

l) İhtiyaçlar doğrultusunda öğrencilere, öğretmenlere, idarecilere ve ailelere yönelik gerçekleştirilecek eği-
tim etkinliklerinin düzenlenmesi için uygun ortamı ve gerekli desteği sağlar. 

m) Her yıl kasım ayı içerisinde sınıf rehber öğretmenlerinin iş birliğinde rehberlik ve psikolojik danışma 
hizmetince oluşturulan okul risk haritasını eğitim kurumunun bağlı bulunduğu rehberlik ve araştırma mer-
kezine ulaştırır. 

n) Hakkında danışmanlık tedbir kararı verilmiş çocuklara ve ailelerine yönelik rehber öğretmen/psikolojik 
danışman tarafından sunulacak hizmetlerin yerine getirilmesini sağlar. (Danışmanlık hizmeti eğer okul ta-
rafından yapılacak deniyor ise mutlaka okul psikolojik danışmanına bunun tebliğ edilmesi gerekiyor ki bu 
okul müdürünün görevidir. Bazen danışmanlık hizmeti yapma görevi aile sosyal hizmetlere de verilebiliyor.)
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27. Soru: Sınıf rehber öğretmeninin rehberlikle ilgili görevleri nelerdir?

Cevap: Sınıf rehber öğretmeni aşağıdaki görevleri yapar: 

a) Sınıf rehberlik planını okul rehberlik ve psikolojik danışma programı ile sınıf rehberlik programı çerçeve-
sinde hazırlayarak en geç ekim ayının ikinci haftasında eğitim kurumu müdürüne onaylatır. Sınıf rehberlik 
planının bir örneğini rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile paylaşır. Plan dâhilinde uygulamalarını ger-
çekleştirir. 

b) Sınıf rehberlik programı kapsamındaki etkinlikleri sınıfında uygular.

c) Öğrencilerinin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin ihtiyaçlarını belirleyerek okul rehberlik 
ve psikolojik danışma programına yansıtılmak üzere rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletir. 

ç) Okul rehberlik ve psikolojik danışma programının hedeflerine ilişkin etkinliklerde rehberlik ve psikolojik 
danışma servisiyle iş birliği yapar. 

d) Her yıl kasım ayı içerisinde sınıfında bulunan risk altındaki öğrencilere ait verilerin bir örneğini rehberlik ve 
psikolojik danışma servisine iletir. 

e) Bireyi tanıma tekniklerinden uzmanlık bilgisi gerektirmeyenleri (Sosyometri gibi, kimdir bu gibi etkinlikleri 
yaparak) rehber öğretmen/psikolojik danışman ile iş birliği yaparak sınıfında uygular, sonuçlarını rehberlik 
ve psikolojik danışma servisi ile paylaşır. 

f) Sınıfa yeni gelen veya uyum güçlüğü yaşayan öğrencilerin okula uyum sağlamaları sürecinde rehber öğret-
men/psikolojik danışman ile iş birliği içerisinde çalışır. 

g) Öğrencilerini rehber öğretmen/psikolojik danışman ile iş birliği yaparak ilgi, yetenek, değer, akademik başa-
rı ve kişilik özelliklerine göre öğrenci kulüplerine, seçmeli derslere ve sosyal etkinliklere yöneltir. 

ğ) Risk altında olan öğrencileri fark ettiğinde, gerekli desteği almaları için rehberlik ve psikolojik danışma 
servisini bilgilendirir. 

h) Öğrencinin, öğrenme stilini fark etmesine, öğrenme becerilerini geliştirmesine, akademik performansını ar-
tırmasına yönelik çalışmalarında rehberlik ve psikolojik danışma servisiyle iş birliği yapar. 

ı) Sınıfıyla ilgili yürüttüğü rehberlik çalışmalarına ilişkin raporu her dönem sonunda eğitim kurumu müdürüne 
sunar. 

Sınıfında sosyal duygusal, akademik ve kariyer gelişimi açısından desteklenmeye ihtiyaç duyan öğrencileri reh-
berlik ve psikolojik danışma servisine yönlendirir, öğrencilerin gelişimini desteklemek amacıyla iş birliği yapar. 

i) Eğitim kurumunda rehber öğretmen/psikolojik danışmanın bulunmaması hâlinde öğrenciyi rehberlik ve 
araştırma merkezine yönlendirir. 

j) Eğitim Kurumu müdürünün vereceği rehberlik hizmetleri ile ilgili diğer görevleri yapar

28. Soru: Sınıf rehberlik programı (SRP) nın amacı nedir?

Cevap: Öğrenme yaşantıları yoluyla kendini tanıyabilen, kendinin ve başkalarının duygularını bilen ve ifade edebi-
len, kişiler arası becerileri ve karakter güçleri gelişmiş, içinde bulunduğu çevre ve topluma uyum sağlaya-
bilen, problem çözme ve karar verme becerilerine sahip, kendine uygun ders, dal/alan ve meslek seçebilen, 
akademik ve kariyer planlaması yapabilen, yaşam boyu öğrenmeyi alışkanlık haline getiren, çalışarak üret-
menin önemini benimseyen ve iyi oluş düzeyleri yüksek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
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29. Soru: SRP’de akademik gelişim alanı amaçları nelerdir?

Cevap: Akademik gelişim alanı kapsamında öğrencilerin; 

 I) Öğrenim gördükleri okula ve okulun çevresine uyum sağlamalarına, eğitsel amaçları çerçevesinde okul 
ve okulun çevresindeki imkânlardan yararlanmalarına, okul ve sınıf kurallarını benimsemelerine ve okula 
aidiyet duygusu geliştirmelerine katkı sağlayacak bilgi, beceri ve tutumu edinmeleri, 

 II) Akademik çalışmalarında devamlılık, kararlılık ve çaba gösterme, sorumluluk üstlenme, çalışmalarına 
değer verme ve hayat boyu öğrenme konularına yönelik uygun akademik anlayış ve sorumluluk bilinci ge-
liştirmeleri, 

 III) Akademik gelişimleri ve başarıları için gereken bilgi, beceri ve tutumu kazanmaları, onları eğitsel başa-
rıya götüren strateji, yöntem ve teknikleri edinmeleri amaçlanmaktadır. 

30. Soru: SRP’de kariyer gelişim alanı amaçları nelerdir?

Cevap: Kariyer gelişim alanı kapsamında öğrencilerin; 

 I) Kariyer gelişimi sürecinde kariyer bilgisini kullanarak kariyer farkındalığı kazanmaları, 

 II) Eğitsel süreçleri kariyer amaçları ile ilişkilendirerek kariyer hazırlığı yapmaları, 

 III) Kariyer kararı vererek kariyer planını uygulamaya koymaları amaçlanmaktadır. 

31. Soru: SRP’de sosyal duygusal gelişim alanı amaçları nelerdir?

Cevap: Sosyal duygusal gelişim alanı kapsamında öğrencilerin; 

I) Kendilerini tanımaları, duygularını anlamaları ve yönetmeleri, kişiler arası sağlıklı ilişkiler geliştirmeleri 
için gerekli bilgi, tutum ve davranışları edinmeleri, 

II) Kararlar vermeleri, amaçlar oluşturmaları, amaçlara ulaşmak için gerekli önlemleri almaları ve bu yönde 
çaba göstermeleri, 

III) Kişisel güvenliğini sağlamaları ve yaşam becerileri geliştirmeleri amaçlanmaktadır. 

32. Soru: Sınıf rehberlik programı’nın temel ilkeleri nelerdir?

Cevap: 

1. Programda tek bir modele dayanmak yerine özellikle gelişimsel, güçler temelli, problem odaklı ve kültürel 
farklılıkları dikkate alan bir yaklaşım benimsenmiştir. 

2.  Akademik, kariyer ve sosyal duygusal gelişim alanlarında bilişsel ve psiko-motor (devinsel) davranışların 
kazandırılması amaçlanmış olsa da duyuşsal davranışların kazandırılmasına daha çok odaklanılmıştır. 

3.  Program gelişimsel bir yaklaşımla geliştirilmiş olup her üç gelişim alanındaki kazanımlar birbirinin temeli 
ve birbirini tamamlayan bir yapı içermektedir. 

4.  Programda tüm kazanımların oluşturulmasında bireysel farklılıklar dikkate alınmıştır. 

5.  Bu program Millî Eğitim Bakanlığının tüm eğitim ve öğretim kurumlarındaki öğrencilere yöneliktir. 

6.  Gelişim ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

7.  Programda dördüncü sanayi devriminin sonucu olarak bireyin göstermesi (sergilemesi) beklenen “21. Yüzyıl 
Becerileri” olarak adlandırılan yeni nesil becerilere odaklanılmıştır. Bu amaçla, akademik, kariyer ve sosyal 
duygusal gelişim alanlarına bu yeni nesil becerilerle ilgili yeni yeterlik alanları ve kazanımlar eklenmiştir. 

8.  Program hazırlanırken hem bireye hem de topluma karşı sorumluluklar gözetilmiştir. 

9. Program öğrenci merkezli bir anlayışı temel almaktadır. 

10. Bu programda kazanımlar öğrenciyi aktif kılan ve yansıtıcı düşünme gerektiren niteliktedir. 
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33. Soru: Sınıf rehberlik programı’nın uygulanmasına ilişkin ilkeler nelerdir?

Cevap: 

1. Programın uygulanmasında bilimsellik esastır. 

2. Bu program bireysel farklılıkları temel alır. 

3. Program büyük ölçüde sınıf rehber öğretmenlerinin katılımıyla uygulanmakla birlikte bazı kazanımlar okul 
rehberlik öğretmenlerinin eş güdümüyle yürütülür. 

4. Program öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilerin iş birliği ile yürütülür. 

5. Program öğrenci merkezli anlayışa sahiptir. 

6. Program uygulanırken kazanımlar haftalara dağıtılmış olsa da uygulayıcılar ihtiyaç duydukları takdirde ka-
zanımların sırasını öğrenci, okul ve bölge özelliklerini dikkate alarak değiştirebilirler.

34. Soru: Öğretmenin öğrenciyi tanıma nedenleri nelerdir?

Cevap:  Öğretmenlerin öğrenciyi tanımaları onların çalışmalarında kolaylıklar sağlayacaktır. Bu çalışmalar şöyle 
belirtilebilir:

• Ünite planı yapmak, ders etkinliklerini düzenlemek, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik yöntem ve 
teknikleri seçmek, uygun ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanmak, 

• Her öğrencinin bireysel farklılıklarına göre ve gizil güçlerine uygun olarak üst düzeyde gelişmesine yardımcı 
olabilmek, 

• Öğrencinin sağlıklı kişilik geliştirmesine, kendini gerçekleştirebilmesine çevresine uyumlu hale gelmesine 
yardımcı olabilmek, 

• Öğrencilerin gerçekçi benlik algıları geliştirmelerine ve kendi problemlerini çözebilme gücü kazanabilmele-
rine yardım etmek, 

• Öğrencileri ilgileri, güdüleri, yetenekleri doğrultusunda kendilerine en uygun öğrenim dalına ve /veya mes-
leğe yöneltebilmek, 

• Öğrencileri belli bir mesleğe hazırlamak, bu meslekle ilgili davranışları kazanmalarına yardım edebilmek, 

• Sınıf-içi ilişkileri düzenlemek ve geliştirmek. 
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35. Soru: Rehberlikte bireyi tanırken göz önünde tutulması gereken ilkeler nelerdir?

Cevap: Rehberlikte bireyi tanırken göz önünde tutulması gereken bazı ilkeler: 

• Bireyi tanıma hizmetlerinde temel amaç bireyin kendini anlaması, yeteneklerinin, ilgilerinin, güçlü ve ge-
liştirilmesi gereken yönlerinin farkına varması ve kendisiyle ilgili edindiği bilgiler çerçevesinde kararlar 
almasına yardımcı olmaktır. 

• Geçerlik ve güvenirlik katsayıları ne kadar yüksek olursa olsun, sadece bir ölçme aracı bireyi tanımak için 
yeterli değildir. 

• Bireyi bütün yönleri ile tanımak mümkün değildir. Ancak, amaç bireyi olabildiğince farklı yönleriyle tanıma-
ya çalışmak olmalıdır. 

• Geçerlik ve güvenirlik katsayıları ne kadar yüksek olursa olsun, birey hakkındaki bilgilere ek bilgiler sağla-
mayacaksa o tekniği uygulamanın gereği yoktur. 

• Bireyi tanıma tekniklerinin değişik zamanlarda uygulanıp elde edilen bilgileri ayrı ayrı yorumlamak yerine bu 
teknikleri birlikte veya kısa zaman dilimi içinde uygulayıp sonuçlarını birlikte yorumlamak daha yararlıdır. 

• Bireyi tanıma teknikleri arasında her durumda herkese uygulanan ve herkes tarafından kabul edilen bir tek-
nik yoktur. 

• Bireyi tanıma çalışmaları bütün öğrencileri kapsar. Ancak bireyi tanıma tekniklerinin hepsini bütün öğrenci-
lere uygulamak zorunlu veya gerekli değildir. 

• Bireyi tanıma teknikleri birer araçtır. Araç uygulamak amaç hâline getirilmemelidir. 

• Bireyi tanıma hizmetleri sadece duygusal sorunu olan öğrencilere değil, tüm öğrencilere yönelik olmalıdır. 

• Öğrencileri tanıma hizmetleri süreklidir. 

• Bireyi tanıma teknikleri arasında her durumda herkese uygulanan ve herkes tarafından kabul edilen bir tek-
nik yoktur. 

• Bireyi tanıma çalışmaları bütün öğrencileri kapsar. Ancak bireyi tanıma tekniklerinin hepsini bütün öğrenci-
lere uygulamak zorunlu veya gerekli değildir. 

• Bireyi tanıma teknikleri birer araçtır. Araç uygulamak amaç hâline getirilmemelidir. 

• Bireyi tanıma hizmetleri sadece duygusal sorunu olan öğrencilere değil, tüm öğrencilere yönelik olmalıdır. 

• Öğrencileri tanıma hizmetleri süreklidir. 

36. Soru: Rehberlikte bireyi tanımak için kullanılan testlerin özellikleri nelerdir?

Cevap:  İyi bir testin sahip olması gereken 4 özellik vardır: 

• Geçerlik:Ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı şeyi eksiksiz, tam olarak ölçmesidir. 

• Güvenirlik: Ölçme aracının ölçmek istediği şeyi hatasız ve doğru olarak ölçmesidir. 

• Kullanışlılık: Ölçme aracının kullanılmasının kolay olmasıdır. 

• Ekonomiklik: Ölçme aracının ekonomik olması, çok pahalı ve masraflı olmamasıdır. 
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37. Soru: Rehberlikte kullanılan testler nelerdir?

Cevap:  Rehberlikte kullanılan testler; 

Yetenek Testleri 

İlgi Envanterleri 

Kişilik Testleri 

Tutum Ölçekleri 

Yetenek Testleri. Yetenek testi deyince ilk akla gelen zekâ testi olmaktadır. Zekâ testlerinin temel varsayımı 
kendi zekâ anlayışlarını temel almalarıdır. Herkesin üzerinde uzlaştığı bir zekâ anlayışı olmadığı için, hemen 
hemen bütün zekâ testleri, “Zekâ, benim testimin ölçtüğü şeydir.” demektedirler.

İlgi Testleri. Bireyin ilgilerini belirlemek amacıyla kullanılan testlerdir. Birden fazla ilgi aynı anda değerlen-
dirildiği ve değerlendirmenin belli bir ölçüt çerçevesinde tüm ilgileri kapsadığı düşünüldüğü için envanter 
olarak isimlendirilir. Ülkemizde ilgi ölçmek için kullanılan en yaygın ölçek, Kuder İlgi Alanları Envante-
ri’dir. Bunun dışında Strong İlgi Envanteri, Mesleki Yönlendirme Envanteri, Kendini Değerlendirme Envan-
teri gibi ölçekler de kullanılmaktadır.

Kişilik testi. Kişilik testleri bireyin kişiliği ile ilgili olarak bilgi toplamaya yarayan ölçeklerdir. Bazı kişilik 
testleri tek bir boyutta kişiliğin ölçümünü verirken bazıları da birden fazla boyutta aynı anda değerlendirme 
yapmaktadır. Genellikle bu ikinci gruptaki ölçekler envanter olarak nitelendirilir ve kişilik envanteri olarak 
tanımlanır. Diğer ölçekler genel olarak Ölçek veya test olarak adlandırılır. 

Rehberlik hizmetlerinde kullanılan kişilik ölçekleri şunlardır: 

Beier Cümle Tamamlama Testi (A formu 8-16, B formu 13 ve üstü yaşlar) 

CAT (Çocuklar için Algı Testi) (3-10 yaşlar) 

• Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) (16 yaş ve üzeri) 

• Louisa Duss Psikanalitik Hikâyeler Testi 

Bunun dışında; 

• Hacettepe Kişilik Envanteri 

• Rotter Cümle Tamamlama Testi 

• Rorschach Mürekkep Lekesi Testi gibi testler de kullanılmaktadır. Son yıllarda yaygınlaşan Büyük Beşli 
Kişilik Kuramı çerçevesinde geliştirilen ölçeklere de rastlanmaktadır. 

 Tutum ölçekleri. Kişilerin belli bir nesne ya da duruma yönelik duygusal, düşünsel veya davranışsal eğilim-
lerini belirlemeye yönelik testlerdir. Hemen hemen her nesne, durum veya düşünceye yönelik olarak tutum 
testi geliştirilebilir. Çeşitli cevaplama biçimi kullanılabilir ise de genellikle Likert tipi denilen ve bir ifadeye 
kişinin katılma durumunu 4, 5 veya 7 derece üzerinden değerlendirme yapmayı öngören cevaplama şekli 
kullanılmaktadır.
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38. Soru: Ebeveynlik tarzları nelerdir?

Cevap: 1. Demokratik anne-baba: Bu tür anne-baba çocuklarını bağımsız olmaya teşvik eder ama yine de eylemle-
rine sınırlar ve kontroller getirirler. Kural koyarlar ama kuralların mantığını açıklarlar ve eleştirileri dinlerler. 
Sevgilerini hissettirler ve çocukla iletişim kurarlar. 

 2. Otoriter anne-baba: Bu tür ana babalar çocuklarını kontrol ederler ancak onları dinlemezler, çocuklarıyla 
daha az ilgilenirler, bazen soğuk ve katı olurlar. Ceza ve emirleri oldukça sıktır. 

 3. İzin verici anne-baba: Bu tür anne-babalar çocuklarıyla yakından ilgilenir ancak onlardan pek bir şey 
istemezler, kural koymazlar, cezalandırmadan kaçınırlar. Genellikle tutarsız ve güvensizdirler. 

 4. İhmalkâr anne-baba: Bu tür anne-babalar, çocuklarının yaşamıyla son derece ilgisizdirler. Anne-babaları 
ihmalkâr olan çocuklar, anne-babalarının yaşamlarının diğer yönlerinin kendilerinden daha önemli olduğu 
duygusu geliştirir.

39. Soru: Rehberlikte temel etik ilkeler nelerdir? 

Cevap: Etik kurallar aşağıda özetlenmiştir. 

Temel İlkeler 

Yetkinlik. Yetkinlik psikolojik danışmanların sınırlılıklarını bilmeleri demektir. Kendilerini aşan konularda başkaların-
dan yardım talebinde bulunurlar. 

Dürüstlük. Psikolojik danışmanlar gerek kişiler arası ilişkilerinde gerek bilimsel ve akademik çalışmalarında, sonuç 
olarak tüm mesleki ilişkilerinde dürüstlüğü, doğruluğu ve gerçekçiliği ilke edinirler. Kendilerini tanıtırken veya ifade 
ederken, abartılı ifadeler kullanmazlar, doğru olmayan beyanlardan kaçınırlar. 

Duyarlık ve Hoşgörü. Psikolojik danışmanlar danışanların psikolojik danışma hizmetlerinden en üst düzeyde yarar-
lanmaları için çalışırlar. Onların zarar görmemeleri için çalışırlar ve gerekli tüm önlemleri alırlar. Psikolojik danış-
manlar yansızlığı benimserler. 

Toplumsal sorumluluk. Psikolojik danışma ve rehberlik temelde insana yönelik bir hizmetler bütünüdür. Psikolojik 
danışma ve rehberlik hizmetlerinde bir yandan bireyin çıkar ve yararı, diğer yandan toplumsal sorumluluk arasında 
denge sağlanmaya çalışılır. 

Mesleki ve bilimsel sorumluluk. Psikolojik danışmanlar etik standartlara bağlı olma, görev ve rollerine uygun dav-
ranma sorumluluğu altındadırlar. Hizmet verdikleri kişilerin iyilikleri ve yararları doğrultusunda ilgili kurumlarla iş 
birliği yaparlar, gerektiğinde danışanları, alandaki başka uzmanlara yönlendirirler. Eğer danışanları alandaki başka 
danışmanlarla görüşüyorsa bu konuda danışanı özgür bırakır ve sınırlama getirmezler. 

Etik Kurallar. Etik kurallar genel olarak psikolojik danışma, ölçme ve değerlendirme, araştırma ve yayın, müşavirlik 
hizmetleri için geçerlidir. Her hizmet için ayrıca özel kurallar da bulunmaktadır. 

Yetkinlik sınırları. Psikolojik danışmanlar sadece eğitim gördükleri ve gerekli formasyona sahip oldukları uygulama 
ve etkinlikleri yapabilir, onları öğretebilir ve o konularda araştırma yapabilirler. 

Sürekli gelişim. Psikolojik danışmanlar RPD alanındaki yeni gelişmeleri takip ederler. Mesleki bilgi ve becerilerini 
artırmanın yollarını ve fırsatlarını ararlar. 

Başkalarına zarar vermeme. Psikolojik danışmanlar öğrencilerine, araştırmaya katılanlara, danışanlarına ve diğer 
kişilere zarar vermekten ve onlara güçlük çıkarmaktan kaçınırlar. 

Gizli bilgilerin muhafaza edilmesi. Psikolojik danışmanlar danışanlarına ilişkin bilgileri korumakla yükümlüdürler. 
Özel ortamlarda özel şartlarda alınan bilgiler korunur. 

Profesyonel kimlik. Psikolojik danışmanlar kimliklerini, çalıştıkları yeri, statülerini ve durumlarını olduğu gibi tanı-
tırlar. Ait olmadıkları ve kendilerinin mesleki niteliklerinden farklı bir mesleğin niteliklerine doğrudan veya dolaylı 
olarak mensup olma iddiasında bulunmazlar. 

Rehberlikte Etik ve Bilgilerin Saklanması. Rehberlik bireyler hakkında bilgiler toplar ve onları bireyleri tanımak için 
kullanır.
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40. Soru: Özel eğitim ihtiyacı olan birey kimdir?

Cevap: Bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gös-
teren bireylerdir.

41. Soru: Özel eğitim nedir?

Cevap: Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitsel ve sosyal gereksinimlerini karşılamak amacıyla geliştirilmiş bi-
reyselleştirilmiş eğitim programları aracılığıyla özel olarak yetiştirilmiş personel tarafından uygun eğitim 
ortamlarında sürdürülen eğitimdir.

42. Soru: Zihinsel yetersizlik nedir?

Cevap: Zihinsel yetersizlik, 22 yaşından önce ortaya çıkan, hem öğrenme, akıl yürütme, problem çözme gibi zihinsel 
işlevlerde hem de bireylerin günlük yaşamlarında gerçekleştirdikleri kavramsal, sosyal ve pratik becerilerin 
toplamı olan uyumsal davranışlarda önemli sınırlılık durumudur.

43. Soru: Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin özellikleri nelerdir?

Cevap: 

• Zihinsel işlev boyutuyla ele alındığında normal insanların zekâ düzeyi puanı 100 olarak kabul edilirken zihinsel ye-
tersizliği olan öğrencilerin zekâ düzeyi puanları 70 ve altındadır.  

• Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin dikkat süreleri çok kısa olup dikkati odaklama ve sürdürmede güçlükleri bu-
lunmaktadır. 

• Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin dikkatin yanı sıra bellekle de ilgili problemleri bulunmaktadır. Bu öğrenciler 
öğrendikleri yeni bilgileri kısa süreli ve uzun süreli belleğe depolamada ve gerektiğinde uzun süreli bellekten bilgiyi 
geri çağırmada problem yaşarlar. 

• Dikkat ve bellek problemleriyle bağlantılı olarak, birçok öğrenci olayları ya da nesneleri belirli bir özelliğe göre 
gruplandırmayı kolay bir şekilde öğrenebilirken bu öğrenciler akıl yürütme ya da değerlendirme yoluyla bir uyaranı 
sınıflandırma ya da bilgiyi organize etmekte sorun yaşayabilirler. 

• Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler akranlarına göre daha yavaş öğrenmekle birlikte, soyut kavramları öğrenmede, 
öğrendikleri bilgileri yeni durumlarla ilişkilendirmede ve genellemede güçlük yaşar. 

• Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin yaşadıkları akademik başarısızlık durumuyla bağlantılı olarak yeni öğrenmele-
re ilişkin motivasyonları düşüktür ve bu öğrenciler zaman içerisinde öğrenilmiş çaresizlik yaşamaya başlarlar. 

• Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler dilin hem anlama hem de ifade etme boyutunda zihinsel yetersizlikten etkilenme 
düzeyine bağlı olarak sorun yaşamaktadır. 

• Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler, bilişsel becerilerde yaşadıkları sınırlılıklardan kaynaklı olarak sosyal becerilerde 
yetersizlik ve sosyal kabulü olumsuz yönde etkileyebilecek problem davranışlar sergileyebilir .

44. Soru: Otizm spektrum bozukluğu (OSB) nedir?

Cevap: Nörogelişimsel bir bozukluk olup yaşamın erken dönemlerinde sosyal iletişim ile etkileşimde güçlük yaşama 
ve sınırlı yineleyici davranışlar sergileme gibi belirtilerle ortaya çıkan bir durumdur.

45. Soru: Öğrenme güçlüğü nedir?

Cevap: Okuma, yazılı anlatım ve/veya matematik alanında güçlüklerle karakterize olan nörogelişimsel bir bozukluk-
tur. Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler okuma, okuduğunu anlama, yazılı ifade ve matematiksel akıl yürütme 
ile hesaplama alanlarında yaşanan güçlüklerle ön planla çıkmaktadır. Heterojen bir grup olan öğrenme güç-
lüğü yaygın olarak okuma bozukluğu (disleksi), yazılı anlatım bozukluğu (disgrafi) ve matematik bozukluğu 
(diskalkuli) olarak sınıflandırılır.
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46. Soru: Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin özellikleri nelerdir?

Cevap: 

• Öğrenme güçlüğünün en göze çarpan özelliği öğrencinin yapabilecekleri ile yapabildikleri arasındaki farkın 
fazla olmasıdır.  

• Öğrenme güçlüğünün bir diğer önemli özelliği ise performanstaki değişkenliğin fazla oluşudur. Matematik-
sel hesaplamalarda oldukça hızlı ve doğru performans sergileyen bir öğrencinin okuma alanında akranların-
dan önemli ölçüde ayrışarak hatalı ve heceleyerek okuması bu duruma örnek gösterilebilir. 

• Özellikle disleksi olan öğrenciler okumada ciddi problemler yaşarlar. Bu öğrenciler harfleri tanıma, hecele-
me, doğru ve akıcı bir şekilde çözümleme konusunda düşük performans sergilerler. 

•  Okumayı çözümleme ve akıcı okumada yaşanan sınırlılıklara bağlı olarak okuduğunu anlamakta da zorlanırlar. 

•  Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin bir kısmı harfleri, kelimeleri doğru bir şekilde yazmada ve yazım süre-
cinde imla ve dil bilgisi kurallarına dikkat etmede problem yaşayabilir. 

• Matematik ile ilgili kavramları, olguları anlamakta ve matematiksel hesaplamalar yapmada zorlanabilirler. 

•  Akademik alanda yaşadıkları başarısızlıklar nedeniyle güdülenme problemleri yaşarlar. Bu öğrenciler başarı-
sızlıklarını kendilerinde olan yetersizliğe atfederken başarılarını ise kendileriyle ilgili olmayan dış faktörlere 
atfederler ve yaygın olarak öğrenilmiş çaresizlik yaşarlar. 

•  Öğrenme güçlüğü olan birçok öğrenci, dilin mekanik ve sosyal kullanımlarıyla ilgili sorunlar yaşar. Mekanik 
olarak sözdizimi (gramer), semantik (kelime anlamları) ve fonoloji (kelimeleri bileşen seslerine ayırma ve 
tek tek sesleri bir araya getirerek kelimeler oluşturma yeteneği) ile ilgili sorunları vardır. Dilin sosyal kulla-
nımına ise pragmatik denir. Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler genellikle karşılıklı sohbet konusunda sorun 
yaşarlar. Bu öğrenciler sohbeti sürdürmek için gerekli olan bazı stratejileri kullanmakta güçlük yaşarlar. 

•  Öğrenme güçlüğü olan öğrencileri bazıları görsel ya da işitsel algı alanında güçlük yaşayabilir. Görsel algı 
sorunları yaşayan öğrenciler, yapboz oluşturmada, görsel şekilleri algılamada ve hatırlamada güçlükler ya da 
harfleri tersine çevirme gibi problemler yaşar. İşitsel algı sorunları yaşayan öğrenciler de benzer seslerden 
oluşan iki kelimeyi ayırt etmede ve sözel yönergeleri takip etmekte güçlük yaşar.

47. Soru: İşitme kaybı dereceleri nelerdir?

Cevap: İşitme kayıplarının şiddeti, bireyin desibel (dB) cinsinden ölçülen sesi almasıyla belirlenir. İşitme kaybının 
derecelendirilmesi tablodaki gibidir;

İşitme Kaybı Düzeyi Sınıflandırma Açıklama

0-15 dB Normal İletişim üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. 

16-25 dB Çok hafif Gürültülü ortamlarda, kısık sesleri anlamakta güçlük yaşarlar. 

26-40 dB Hafif Sessiz ortamlarda kısık ya da uzaktan gelen sesleri anlamakta güçlük yaşarlar. Sınıf 
içi tartışmaları takip etmede zorlanırlar. 

41-55 dB Orta Karşılıklı konuşma sırasında sadece yakın mesafeden konuşulanı anlarlar. 

56-70 dB Orta-ağır Yalnızca yüksek sesli, net konuşmalar duyulabilir ve grup durumları büyük zorluklar 
yaratır. Konuşma, belirgin şekilde bozulmuş olsa da anlaşılabilir. 

71-90 dB Ağır 
Yüksek sesli olmadıkça konuşmalar duyulamaz, o durumda bile, birçok kelimeyi 
ayırt edemezler. Çevresel sesleri duyabilseler bile anlamlandıramazlar. Konuşma 
hiçbir zaman anlaşılır değildir. 

91 dB ve üzeri Çok ağır Karşılıklı konuşmaları duyamazlar. Ancak bazı yüksek çevresel sesleri duyulabilirler. 
Konuşmanın anlaşılır değildir ya da hiç gelişmemiş olabilir. 
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48. Soru: İşitme yetersizliği olan öğrencilerin özellikleri nelerdir?

Cevap: 

• İşitme yetersizliği olan öğrencilerin zihinsel olarak herhangi bir problemleri yoktur, normal zekâ düzeyine 
sahiplerdir. İşitme kaybı, öğrencinin genel bilişsel yeteneklerini etkilemez ancak bu öğrenciler normal işiten 
akranları kadar iyi duyamadıkları için gelişimsel gecikmeler yaşayabilir. 

• İşitme yetersizliği olan öğrencilerin okuma düzeyleri, işiten akranlarından önemli ölçüde daha düşüktür. Ses 
bilgisel farkındalık ve konuşma seslerini kullanma yetenekleri sınırlı olduğundan ses temelli okuma yazma 
öğretimine alternatif öğretim yöntemleri kullanılmalıdır. 

• Konuşulanları anlama ve kendi konuşmalarının anlaşılırlığı işitme yetersizliğinin düzeyine bağlı olarak artıp 
azalabilir. 

• İşitme yetersizliği yaygın olarak dil ve iletişim becerilerini olumsuz yönde etkiler. Ancak zamanında doğru 
müdahaleler uygulanmaması durumunda bu alanda yaşanan problemler tüm gelişim alanlarını olumsuz etki-
leyebilir. 

• Günümüzde birçok işitme yetersizliğine sahip olan öğrenci işitme cihazları yardımıyla devam eden eğitim 
faaliyetlerine önemli ölçüde katılım göstermektedir. 

49. Soru: Görme yetersizliği olan öğrencilerin özellikleri nelerdir?

Cevap: 

• Öğrenme özellikleri, işlevsel görmeleri, sosyoekonomik durumları, kültürel geçmişleri, görme kaybının baş-
langıç yaşı, diğer engellerin varlığı ve bilişsel yetenekleri bakımından birbirlerinden farklıdırlar. 

• Görme yetersizliği olan öğrenciler öğrenme deneyimlerini dokunarak ve işiterek edinebilmektedir. 

• Görme yetersizliği olan öğrencilerin çevrelerinde hareket etme yeterlikleri sınırlı olabilir ve bu durum öğren-
cinin deneyimlerini, sosyal ilişkilerini ve bilgi edinme süreçlerini de sınırlayabilir. 

• Görme kaybı öğrencinin bilişsel gelişimi engelleyebilecek bir durumdur. 

• Görme kaybı ya da bozukluğu bu öğrencilerin günlük dil kullanımını veya iletişim becerilerini etkilemez. 

50. Soru: Ülkemizde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin devam edebilecekleri eğitim ortamları ya da yerleştir-
me seçenekleri en fazla kısıtlayıcı olandan en az kısıtlayıcı olana doğru sıralanışı nasıldır?

Cevap: En fazla kısıtlayıcı olandan en az kısıtlayıcı olana doğru aşağıdaki gibi sıralanmaktadır: 

• Yatılı özel eğitim okul ve kurumları: Tamamı özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden oluşan bir okul içerisin-
de öğrenciye gündüz eğitim verilirken akşam barınmasına olanak veren eğitim kurumlarıdır. 

• Gündüzlü özel eğitim okul ve kurumları: Yatılı özel eğitim okullarında olduğu gibi bu okullara da tamamı 
özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler devam etmektedir. Bu okullardaki öğrenciler eğitim saatleri dışında nor-
mal hayatlarına devam edebilir.

• Özel eğitim sınıfı: Genel eğitim okulları bünyesinde, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin toplu bir şekilde 
eğitim alması için açılan ayrı bir sınıflardır.

• Yarı zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme: Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin gerekli destek hizmetler sağ-
lanarak bazı dersleri özel eğitim sınıfında bazı dersleri kaynaştırma/bütünleştirme ortamlarında almasıdır.

• Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme: Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin gerekli destek hizmetlerle 
beraber, okulda geçirdiği sürenin tamamını normal gelişim gösteren akranlarıyla aynı sınıfta geçirmesidir.
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51. Soru: Bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) nedir?

Cevap: BEP, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin takip ettikleri eğitim programı temel alınarak öğrencinin gelişim 
özellikleri, eğitsel gereksinimleri ve performans düzeyleri doğrultusunda hedeflenen amaçlara ulaşmaya yö-
nelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren bireye özgü programdır.

52. Soru: Okullardaki BEP geliştirme biriminde kimler bulunur? 

Cevap: BEP geliştirme biriminde okul müdürü ya da görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında; 

• Rehber öğretmen, 

•  Öğrencinin sınıf öğretmeni, 

•  Öğrencinin dersini okutan alan öğretmenleri, 

•  Öğrencinin velisi ve 

• Öğrencinin kendisi bulunur. 

53. Soru: BEP geliştirme biriminin görevleri nelerdir?

Cevap: 

• BEP’in geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili koordinasyonu sağlamak, 

• Öğrencinin gelişim özellikleri ve eğitsel gereksinimlerini temel alarak BEP’inde değişiklik ve düzenlemeler 
yapmak, 

• BEP’in uygulanması sürecinde eğitim ortamlarının düzenlenmesi, materyal hazırlanması ve temin edilmesi 
konusunda yöneticilere ve öğretmenlere öneriler sunmak, 

• Okulda bulunan diğer birimlerle iş birliği ile çalışmak, 

• Destek eğitim odasından faydalanacak öğrencilere hangi derslerin haftalık kaç saat sunulacağını belirlemek, 

• Ayrıştırılmış eğitim ortamları olan özel eğitim okulları ya da sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrenciler 
arasından tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitime uygun olanları belirlemek ve okul yöneti-
mine bildirmek, 

• Özel eğitim sınıfına devam eden öğrencilerden, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte ders alabilecek 
öğrencileri belirlemek ve bu öğrencilerin ders saatlerini planlamak, 

• Öğretim ve değerlendirme sürecinde kullanılacak materyal, yöntem ve teknikleri belirlemek, 

• Sınavlarda refakat edilmesi gereken öğrencileri belirlemek, 

• Özel eğitim okullarında grup eğitimine uyum sağlayamayan öğrencilerin grup eğitimine hazırlanması için 
bire bir eğitime başlama ve bitirme sürecinin kararını vermek, 

• Velinin yazılı isteği doğrultusunda ilkokul döneminde öğrencilerin bir kereye mahsus sınıf tekrarı yapmasına 
karar vermek.

54. Soru: Bireyselleştirilmiş eğitim programının içeriğinde yer alması gereken bazı temel ögeler nelerdir?

Cevap: 

a) Öğrencinin demografik özelliklerinin tanımı 
b) Öğrencinin eğitsel performans düzeyinin tanımı 
c) Uzun dönemli ya da yıllık hedefler 
d) Kısa dönemli hedefler 
e) Öğretim yöntemleri ve materyaller 
f) Amaçlara ulaşmak için gerekli olan zamanın başlama ve bitiş tarihleri 
g) Uygun değerlendirme yöntemleri ve ölçütleri 
h) Ek hizmetler 
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55. Soru Öğretimin bireyselleştirmesi nedir?

Cevap: Bir sınıftaki tüm öğrencilerin hedeflenen davranışları kazanmaları için yapılabilecek uyarlamalardır.

56. Soru:  Öğretim uyarlamaları nedir?

Cevap:  Öğrenme hızı ve kapasitesi bakımından akranlarına göre farklılık gösteren öğrencilerin kendi hızlarında 
öğrenmeleri ve sınıf içinde gerçekleştirilen faaliyetlere üst düzeyde katılımları için yapılan çeşitli düzenle-
melerdir.

57. Soru:  Öğretimin bireyselleştirilmesinde ve öğretim uygulamalarında temel uygulama ilkeleri nelerdir?

Cevap:  Öğretimin bireyselleştirilmesinde ve öğretim uyarlamalarında esas alınması gereken bazı uygulama ilkeleri 
bulunmaktadır. Bunlar: 

•  Tüm öğrenciler öğrenebilir ve öğretmenler öğretebilirler. 

•  Her öğrencinin eğitimden en yüksek düzeyde faydalanma hakkı vardır. 

•  Her öğrencinin gelişimi takip edilmeli ve ilerleme gösterenler ödüllendirilmelidir. 

•  Her öğrencinin ortak, farklı ve bireysel gereksinimleri vardır. Tüm öğrencilerin farklı, ortak ve kendine özgü 
ihtiyaçları vardır. 

58. Soru:  Öğretimin bireyselleştirilmesinin ve öğretim uyarlamalarının kapsamı nedir?

Cevap: 

a) Fiziksel düzenlemeler: Uygun öğrenme ortamının oluşturulmasına yönelik yapılan düzenlemeleri kapsar. 
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için yapılacak fiziksel düzenlemeler sınıfın genel fiziki yapısı, araç-ge-
reçlerin düzenlenmesi ve ulaşılabilirlik olarak üç başlık altında toplanabilir.

b) Sürece yönelik düzenlemeler: Sınıfın işleyişiyle ilgili düzenlemeleri içerir. Bu düzenlemeler genel olarak 
okulun ve öğrencilerin karşılıklı olarak beklentilerini belirlemeyle ilgilidir. Öğretmenler, eğitim-öğretim 
yılının başında öğrencilere yönelik beklentilerini planlamalı ve eğitim-öğretim sürecine yönelik planlarını 
öğrencilere açıkça ifade etmelidir. Bu kapsamda genel ilkeleri belirleme, sınıf kurallarını tanımlama, sınıf 
rutinleri oluşturma gibi sınıfın işleyişi ile ilgili düzenlemeler planlanır ve öğrencilere aktarılır.

c) Sınıf iklimine yönelik düzenlemeler: Bir sınıfın sosyal ve psikolojik özellikleri ile ilgilidir. Olumlu sınıf ik-
limine sahip sınıflarda özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin öğretmenleri ve arkadaşları tarafından kabul 
oranı yüksek olur. Olumlu sınıf iklimi oluşturmada öğretmen, her öğrenciye önemli olduğunu hissettirmeli, 
ders dışı konularda da sohbet etmeli ve özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel özelliklerine saygı 
duymalıdır.

d) Öğretimsel düzenlemeler: İki başlık altında incelenebilir. Bunlardan biri öğretim yöntemlerinin uyarlanması 
diğeri ise öğrenci gruplarının oluşturulmasıdır. Öğretim yöntemlerinin uyarlanması, öğretilmek istenen bilgi 
ve becerileri öğrencilere kazandırmak için öğrenci gereksinimleri doğrultusunda farklı öğretim yöntemleri-
nin kullanılmasını içerir. Bunu yaparken öğretilecek konunun ve öğrencilerin özellikleri dikkate alınmalıdır. 
Uygun yönteme karar verirken; “a) hangi konu, b) hangi öğrenciye, c) hangi yöntemle daha kolay öğretile-
bilir?” sorularının cevapları göz önünde bulundurulur. Öğrenci grupları oluşturma yönteminde öğretmenler 
öğrencileri bireysel özelliklerine göre gruplara ayırarak öğretim yapar. Öğrenci grupları farklı şekillerde 
oluşturulabilir. Performans düzeylerine, öğrenme hızlarına, öğrenme tarzlarına göre benzer ya da zıt özel-
liklerdeki öğrenciler bir araya getirilebilir. Diğer bir gruplama ise öğretmenin kullandığı öğretim yöntemine 
göre yapılabilir. Gruplara ayrılan öğrencilere büyük grup, küçük grup ya da bireysel olarak öğretim yapılır.

e) İşleyişle ilgili düzenlemeler: Öğretimlerin okul çapında öğrenci gereksinimlerine uygun olarak bireyselleş-
tirilmesine yönelik temel uyarlamaları içerir. Bu kapsamda aşağıda belirtilen alanlara yönelik uyarlamalar 
yapılabilir. 

• Yönetici ve öğretmen sorumluluklarında uyarlama 

• Zamanda uyarlama ve düzenleme 

• Ödevlerde uyarlama 

• Sınavlarda uyarlama 
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59. Soru: Öne çıkan özel yetenek kuramları hangileridir?

Cevap: 

a. Üçlü Halka Kuramı: Özel yetenek konusunda ilk akla gelen temel kuramlardan biri Renzulli tarafından or-
taya konan Üçlü Halka Kuramı’dır. Bu kuram özel yeteneğin bazı bileşenlerden oluştuğunu öne sürer. Bunlar 
ortalama üstü yetenek, yaratıcılık ve motivasyondur. Bireyde bu bileşenlerin biri eksik olursa özel yetenek 
ortaya çıkamaz. Ortalama üstü yetenek, genel veya özel yetenek şeklinde karşımıza çıkabilir. Sözel veya 
sayısal muhakeme genel yeteneklere, yabancı dil veya istatistik gibi spesifik alanlarsa özel yeteneklere örnek 
olarak verilebilir. Yaratıcılık bileşeni akıcı, esnek, özgün düşünmeyle, merakla, yeniliklere açık olmayla ilgi-
lidir. Motivasyon ise kişinin çalıştığı alana tutkuyla bağlanmasıyla, odaklanabilmesiyle ilgili bir bileşendir. 

b. Beşgen Kuramı: Sternberg ve Zhang tarafından ortaya konan Beşgen Kuramı özel yeteneğin ortaya çıkması 
için bazı ölçütlerden bahseder. Onlara göre birini özel yetenekli olarak tanımlamak için şu beş ölçüt karşılan-
malıdır: 

• Mükemmellik, 

• Nadirlik, 

• Kanıt, 

• Üretkenlik, 

• Değer. 

 Mükemmellik kriteri, bireyin bir ya da birkaç alanda olağanüstü performans göstermesi gerektiğini işaret 
eder. Nadirlik kriteri, bireyin üstün olduğu yetenek alanında, bireydeki mükemmellik düzeyinin az rastlanır 
olması gerektiğini anlatır. Kanıt kriterine göre, zekânın bilimsel olarak geçerlik kazanması için testlerle ya da 
somut durumlarla ispatlanması ve bireyin belli bir alanda üstünlüğünü göstermesi gerekir. Üretkenlik kriteri, 
bir alanda ürün ortaya koymayı ve bunun bir kereden fazla tekrarlanabilir olması gerektiğini anlatır. Değer 
kriterine göre, bireyin özel yeteneğinin, içinde bulunduğu toplum tarafından değerli bulunması gerekir. 

c. Bulanık Kuram: Sak tarafından ortaya konan kurama göre özel yetenek âdeta sınırları olmayan bulutsu bir 
yapıdadır. Kuramın ana bileşenleri yatkınlık, uyarıcı koşul ve etkileşimdir. 

 Bellek, muhakeme gibi zihinsel yatkınlıklar da ilgi, benlik gibi zihinsel olmayan yatkınlıklar özel yeteneğin 
ortaya çıkması için gereklidir. Her iki tür yatkınlık da eşit derecede önemlidir. Ancak bu yatkınlıkların sayı-
ları ve büyüklükleri belli değildir. Özel yeteneğin oluşumu için mutlaka uyarıcı çevreyle etkileşime girmeleri 
gerekir. Bir yatkınlık çeşitli ve çok fazla uyarıcı tarafından uyarılabilir. Uyarıcı koşul bileşenine nesneler, 
toplum, çevre örnek olarak verilebilir. Uyarılma kişisel bir deneyimdir; biri için uyarıcı faktör başka biri 
için gerekli veya yeterli olmayabilir. Bazen de bir uyaranın rolünü bazen başka bir uyaran gerçekleştirebilir. 
Etkileşim bileşeni ise kuramda diğer bileşenleri birbiriyle olan ilişkilerine dikkat çeker. Özel yeteneğin olu-
şumunda bireysel yatkınlıklar ve çevresel değişkenler, kendi içerisinde ve birbiriyle etkileşime girmelidir. 

d. Ayrımsal Üstün Zekâ ve Üstün Yetenek Kuramı: Özel yetenek çalışmalarında üstün zekâ ve üstün yetenek 
kavramlarının ayrı ayrı tanımlanabileceğini iddia eden Gagne, Ayrımsal Üstün Zekâ ve Üstün Yetenek Ku-
ramı’nı ortaya koymuştur. Kuramda üstün zekânın üstün yeteneğe dönüştüğü ve bu süreçte öğrenme-uygu-
lama, katalizörler ve şans boyutlarının da rol aldığı belirtilmiştir. Kurama göre üstün zekâ doğuştan var olan 
mental ve fiziksel alanlara ait yetenekleri ifade etmektedir. Mental alanlar; bilişsel, yaratıcı, algısal ve sosyal 
becerileri ifade eder. Fiziksel alan ise spor ve müzik gibi alanlarda görülen becerileri içerir. Üstün yetenek ise 
doğuştan var olan üstün zekânın sistematik bir eğitim ve öğrenme süreci ile yeteneğe dönüşmüş hâlidir. Bu 
süreçte çeşitli katalizörler etkili olur. Kuramda katalizörler içsel ve çevresel olarak ele alınmıştır. İçsel kata-
lizörler motivasyonel değişkenleri ve kişilik özelliklerini ifade eder. Çevresel katalizörler ise uygun eğitim 
olanakları, aile, sosyal yapı, sosyo-ekonomik durum gibi değişkenleri içerir. Üstün zekânın üstün yeteneğe 
dönüşüm sürecinde etkili olan diğer boyutlar öğrenme-uygulama ve şans boyutlarıdır. Öğrenme-uygulama 
boyutunda etkili ve sistematik bir eğitim ile üstün zekânın üstün yeteneğe dönüşümünün olumlu etkilenebile-
ceği belirtilir. Şans boyutu daha önce bahsedilen boyutları etkileyen en genel boyut olarak değerlendirilebilir. 
Şans, üstün zekâ genlerine sahip olmaktan yetenek gelişimini destekleyen bir aileye sahip olmaya kadar 
birçok değişkeni olumlu veya olumsuz etkileyebilir.
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60. Soru: Özel yetenekli çocukların özellikleri nelerdir?

Cevap: Özel yetenekli çocuklarda görülen dikkat çekici özellikler şöyle sıralanabilir:

•  Akranlarına göre erken ve ileri düzeyde dil gelişimi olması, 

•  Genellikle erken okuma ve okumayı kendiliğinden öğrenme, 

• Asenkronize gelişim gösterme, 

• Empati, sorumluluk gibi özelliklerde erken gelişim gösterme, 

• Duygusal açıdan hassas olma, 

• Liderlik eğilimi gösterme, 

• Meraklı olma, çok soru sorma, 

• Yaşından ileri düzeyde mizah yeteneği olması, 

• Mantık, muhakeme gibi becerilerde erken ve hızlı gelişim gösterme, 

• Mükemmeliyetçilik eğilimi gösterme, 

• Sosyal, toplumsal olaylara, evrensel değerlere karşı duyarlı olma, 

• Geniş hayal gücü ve yaratıcılık gösterme, 

• Geniş ilgi alanına sahip olma ve bazı konulara derin ilgili olma. 
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61. Soru: Özel yetenekli öğrencilerle gerçekleştirilen eğitsel uygulamalar nelerdir?

Cevap: Bu öğrencilerle gerçekleştirilen eğitsel uygulamalar yaygın olarak gruplama, zenginleştirme ve hızlandırma 
başlıklarında toplanır.

Gruplama: 

Gruplama stratejisi, özel yetenekli öğrencilere grup hâlinde eğitim verilmesiyle ilgilidir. Ancak bu gruplar 
tamamen özel yeteneklilerden oluşabileceği gibi, farklı yetenek düzeyindeki öğrencilerden de oluşabilir. 
Benzer şekilde gruplama zamanı bütün okul zamanını kapsayabileceği gibi, sadece belli zamanlarda da ya-
pılabilir. Davis ve Rimm gruplama türlerini tam zamanlı homojen sınıflar, tam zamanlı karma sınıflar ve 
yarı zamanlı ya da geçici gruplamalar olarak üçe ayırmışlardır. Ayrı bir tanılama süreci, öğretim programı, 
değerlendirmesi olan özel okullar, tam zamanlı homojen sınıflara örnek olabilir. Normal öğrencilerle birleş-
tirilmiş özel yetenekliler grubu tam zamanlı karma sınıflara örnek olabilir. Destek eğitim odaları ise geçici 
gruplamalara örnek olabilir. Gruplama türlerinin bazıları okul içinde, bazıları okul sonrasında ve hatta okul-
lar arasında uygulanabilir. Öğretmenlerin sınıfta zaman zaman yararlanabileceği gruplama türlerine ise farklı 
yetenek gruplamaları örnek olarak verilebilir: 

· Sınıf içi benzer yetenek grupları: Bu gruplama türü ile sınıfta ders etkinlikleri yürütülürken benzer yetenek 
profiline sahip öğrenciler aynı gruplara yerleştirilirler. Belli etkinliklerde özel yetenekli öğrenciler aynı grup-
ta yer alarak düzeylerine uygun şekilde çalışabilirler. 

· Sınıf içi karışık yetenek grupları: Karışık yetenek grupları yaygın olarak kullanılan bir gruplama türüdür. 
Bu tür gruplama ile öğrenciler yetenek düzeylerine bakılmaksızın öğretmenlerin tercihlerine göre veya öğ-
rencilerin kendi isteklerine göre birkaç kişilik gruplara ayrılırlar. Bu gruplamada farklı yetenek düzeyindeki 
öğrencilerin birbirlerinin eksik yanlarını gidermesi beklenir. 

· Sınıf içi çok düzeyli gruplar: Çok düzeyli gruplama, bir tür sınıf içi karışık yetenek grubudur. Öğretmenler, 
öğrencileri belirli düzeylere ayırarak her bir gruba bir üst düzey, birkaç tane ortalama ve bir de düşük perfor-
mans gösteren öğrenci atarlar. 

Zenginleştirme: 

 Özel yeteneklilerin eğitimlerinde zenginleştirme uygulamaları için öğretim programının kendisini ve eğitim 
olanaklarını çeşitlendirerek eğitim öğretim sürecini normalin ötesine taşımak denebilir. Zenginleştirme türle-
rine içerik transferi, müfredat daraltma, bağımsız çalışma, öğrenme merkezleri, saha gezileri ve okul sonrası 
programlar örnek olarak verilebilir. Özel yetenekli öğrenciler için hazırlanmış programlarda en sık tercih 
edilen farklılaştırma stratejisi zenginleştirmedir.  

Hızlandırma:

 Hızlandırma, bir eğitim programının çeşitli uyarlamalarla normal süresinden daha önce tamamlanmasıdır. 
Hızlandırma özel yetenekli bireylerin eğitiminde özellikle akademik anlamda oldukça etkilidir. Bu strateji-
nin okula erken başlama, sınıf atlama, üstten ders alma, sınavla ders geçme gibi öğrencinin özelliğine göre 
seçilebilecek türleri vardır. Hızlandırma uygulanması için özel yetenekli öğrencinin hazır ve istekli olmasına 
dikkat edilmelidir. 

Öğretmenler sınıfta hızlandırmadan yararlanmak için öncelikle öğrencinin düzeyinden haberdar olmalıdır.



 62. Soru: Özel yeteneklilerle çalışan öğretmenlerde beklenen özellikler nelerdir?

Cevap: 

•  Öğrencinin görevlerini onun düzeyine ve hızına uygun vermelidir. 

•  Ödevlerde tekrarlara ve alıştırmalara ağırlık vermemelidir. 

• Farklı öğrenme ve öğretme teknikleri, malzeme ve araç-gereç kullanmalıdır. 

•  Tartışma, proje ve drama çalışmalarına önem verilmelidir. 

•  Analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarını içeren çalışmalar yapmalıdır. 

•  Grupla olduğu kadar bireysel çalışmalara da önem vermelidir. 

•  Öğrencileri zaman zaman liderliklerini geliştirmeye teşvik etmelidir. 

•  Başarılarını çocuğun kendi performansı içerisinde değerlendirmelidir. 

•  Öğrencinin akademik ve sosyal-duygusal gelişimiyle ilgili anne ve babalarla sürekli iş birliği içerisinde ol-
malıdır. 

•  Akademik konuların dışında sanat ve spor gibi alanlardaki bilgi ve becerilerinin de gelişmesini desteklemelidir. 

•  Çocuğun başarılarını mutlaka ödüllendirmelidir. 



Uzman Öğretmenlik
ve 

Başöğretmenlik sınavı

4 BÖLÜM

EĞİTİMDE ARAŞTIRMA ve AR-GE ÇALIŞMALARI



4. BÖLÜM

EĞİTİMDE ARAŞTIRMA ve 

 AR-GE ÇALIŞMALARI

1. Soru: Bilimsel yöntem nedir?

Cevap: Bilimsel yöntem, bir problemin veya sorunun belirlenmesi ile başlayan verinin toplanması, analiz edilmesi 
ve ulaşılan sonuçların yorumlanması ile tamamlanan bir süreçtir. Diğer bir tanımla; bilimsel yöntem, bilim-
lerin ortaklaşa kullandıkları betimleme ve açıklama yollarını kapsayan bir yanı ile eylemsel diğer yanı ile 
düşünsel bir süreçtir.

2. Soru: Bilimsel yöntemin aşamaları nelerdir?

Cevap: Bilimsel yöntemin 6 aşaması vardır. Bunlar: a) problemin fark edilmesi, b) problemin tanımlanması, c) çö-
züm önerilerinin tahmini, d) araştırma yönteminin geliştirilmesi, e) verilerin toplanması ve analizi, f) karar 
verme ve yorumlama.

3. Soru: Araştırılabilir nitelikte iyi bir problemin ve soruların özellikleri nelerdir?

Cevap: 

· Akla yatkın olmalıdır. Çok fazla zaman, para veya enerji gerektirmeden araştırılabilmelidir. 

· Anlamlı olmalıdır. Araştırılmaya değer olmalı ve araştırıldığında ise ilgili alana bilgi ve deneyim veya uygu-
lama adına katkı getirebilmelidir. 

· Açık ve anlaşılır olmalıdır. Okunulduğunda herkes tarafından anlaşılabilmelidir. Problemde yer alan kavram-
lar veya değişkenler açık ve net bir biçimde ifade edilmelidir.

· Sınanabilir, test edilebilir, ölçülebilir olmalıdır. Diğer bir deyişle tartışmalı sorular olmamalıdır. 

· Çok geniş veya çok dar kapsamlı olmamalıdır. 

· Orijinal ve özgün olmalıdır. Daha önce cevaplanmış olmamalıdır. 

· Etik olmalıdır. Araştırma alanındaki doğa, kişi ve sosyal çevreye araştırma sırasında fiziksel veya psikolojik 
zararlar verilmemelidir. 

4. Soru: Araştırma problemini tanımlarken kullanılan başlıklar nelerdir?

Cevap: 

· Giriş bilgisi; Araştırmanın temel değişkeni hakkında genel bilgiler verilerek problemin bağlamı ve neden 
önemli olduğu açıklanır. 

· Gelişme (Detaylandırma): Çalışmanın kurumsal çerçevesi ve ilgili araştırmalar özetlenir. İlgili araştırmaların 
sonuçları tartışılarak sunulur. Konu sınırlandırılarak önemli görülen araştırmalar daha detaylı sunulur. 

· Bilgileri özetleme: Sınırlandırılan konuya ilişkin çalışmaların sonuçları özlüce sunulur. 

· Problem durumuna işaret etme: Cevap aranan problem tanımlanır. Neyin araştırılacağı kısaca açıklanır. Araş-
tırmanın amacına işaret eden problem cümlesi oluşturulur. 
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5. Soru: Alanyazın taraması niçin önemlidir?

Cevap: Alanyazın taraması; araştırma problemini sınırlandırmaya yardımcı olur, araştırmanın önemini belirlemeye 
katkı sağlar, yöntemin geliştirilmesine katkı sağlar, yapılacak araştırmanın sonuçlarının yorumlanmasına 
yardımcı olur.

6. Soru: Alanyazın taramasında kullanılan birincil ve ikincil kaynaklar nelerdir?

Cevap: 

· Birincil kaynaklar (Araştırma raporları, tezler, araştırma makalelerinin yayınlandığı dergiler, özgün kitaplar) 

· İkincil kaynaklar (Ansiklopediler, çeşitli kaynaklardan üretilen kitaplar, derleme makaleleri vb.)

·  

7. Soru: Nicel değişken nedir?

Cevap:  Değişkenin özelliği sayı ve miktar olarak açıklanabiliyorsa buna nicel değişken denir. Sınav puanı, kardeş 
sayısı ve ağırlık ölçüleri nicel değişkendir.

8. Soru: Nitel değişken nedir?

Cevap:  Eğer değişkeni sayısal olarak ifade edemiyor, sınıflandırıyorsak buna nitel değişken denir. Cinsiyet, uygu-
lanan öğretim yöntemleri, medeni durum, doğum yeri, öğrenim görülen bölüm gibi değişkenler nitel değiş-
kenlerdir.

9. Soru: Sürekli ve Süreksiz değişkenleri açıklayınız.

Cevap:  Değişkenler aldıkları değerlere göre sürekli veya süreksiz olarak sınıflandırılır. Süreksiz değişkenler, ölçü-
len özellikle ilgili sadece sınırlı sayıda değer alırken sürekli değişkenler iki ölçüm arasında sonsuz sayıda 
değer alabilirler. Örneğin medeni durum sadece bekar ve evli değerleri alabilir. Bu nedenle süreksizdir. An-
cak bireyin yaşı sürekli değişkendir çünkü bireyin bu özelliği miktar olarak kesirli de gösterilebilir.

10. Soru: Bağımlı ve bağımsız değişkeni açıklayınız. 

Cevap:  Değişkenler neden-sonuç ilişkisi içinde bulunuyorsa bu durumda bağımsız ve bağımlı değişken olarak sı-
nıflandırılır. Bağımsız değişken (X), araştırmacının bağımlı değişken üzerinde etkisini test etmek istediği 
değişkendir. Bağımlı değişken (Y) ise üzerinde bağımsız değişkenin etkisi incelenen değişkendir. Bağımsız 
değişken etki eden, neden olan değişkenken bağımlı değişken sonuç olarak ortaya çıkan değişkendir. 

11. Soru: Bağımsız değişkenler kaça ayrılır?

Cevap:  4’e ayrılır. Bunlar:

1. Değiştirilebilen: Araştırmacının müdahle ettiği, değiştirdiği bağımsız değişkendir. Nitel bir değişkendir. Ör-
neğin; Öğretim yöntemi ve tedavi türü.

2. Seçilmiş: Araştırmacının müdahale etmediği, ortamda var olan, seçilen bağımsız değişkendir. Nitel veya 
nicel olabilir. Örneğin; Cinsiyet, yaş, okula devam durumu. 

3. Düzenleyici : Bağımlı değişken ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi düzenleyen veya etkileyen değiş-
kendir. İkinci düzey bağımsız değişken de denir. Örneğin; Sınav kaygısının sınav performansına olan etkisi-
nin incelendiği çalışmada sınav deneyimi 

4. Dışsal (Kontrol): Bağımlı değişkenle ilişkisi olan ancak araştırmada etkisi test edilmeyen değişkendir. Örne-
ğin; Çevrim içi destekli eğitimin başarıya etkisinin incelendiği çalışmada SED 
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12. Soru: Hipotez nedir?

Cevap: Hipotez, araştırmada test edilmek üzere oluşturulan ifadelerdir.

13. Soru: Sıfır (Null) hipotezi nedir?

Cevap: Sıfır (null) hipotezi, farkın veya korelasyonun olmadığına yöneliktir. İstatistiksel hipotez olarak da isimlen-
dirilir.

•  Oyun bağımlılığı yüksek ve düşük düzeyde olan çocukların akademik başarıları arasında fark yoktur. 

• Oyun bağımlılığı düzeyi ile çocukların akademik başarıları arasında ilişki yoktur. 

14. Soru: Araştırma (alternatif) hipotez nedir?

Cevap:  Araştırma (alternatif) hipotez ise farkın veya korelasyonun var olduğuna yöneliktir. 

• Oyun bağımlılığı yüksek ve düşük düzeyde olan çocukların akademik başarıları arasında fark vardır. 

• Oyun bağımlılığı düzeyi ile çocukların akademik başarıları arasında ilişki vardır. 

15. Soru: Tek yönlü hipotez nedir?

Cevap:  İlişkinin (korelasyonun veya farkın) yönü belli ise yönlü (tek yönlü) hipotez olarak adlandırılır. İlişkinin 
yönü belli değilse yönsüz (iki yönlü) olarak adlandırılır. 

• Probleme dayalı öğrenme yöntemiyle ders işleyen öğrencilerin başarıları daha yüksektir (Yönlü-tek yönlü 
hipotez). 

• Öz yeterlik ile performans arasında bir ilişki vardır (Yönsüz -iki yönlü). 

16. Soru: Seçkisiz örnekleme yöntemleri nelerdir?

Cevap:

  Basit seçkisiz örnekleme: 

 Örnekleme birimlerinin, evren listesinden seçkisiz olarak çekilmesidir. İlkokul öğretmenlerinin web 2.0 
araçlarını kullanma düzeylerinin araştırıldığı bir çalışmada, kodlanarak oluşturulan okul listesinden belirle-
nen sayıda okulun seçkisiz (kura ile) seçilmesi basit seçkisiz örneklemeye örnek olarak verilebilir. 

 Tabakalı örnekleme:

 Tabakalı örneklemede amaç; evrendeki alt grupların ağırlıkları oranında örneklemde temsil edilmelerinin 
sağlanmasıdır. Alt evrenlerin her birinden birim çekme işlemi basit yansız örnekleme ile yapılır. Burada alt 
grupların belirlenmesinde araştırmanın bağımsız değişkenleri esas alınabilir. Örneğin öğretmenlerin web 2.0 
araçlarını kullanma düzeylerinin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini incelemek istediğinizde cin-
siyete göre dağılım önemli olacaktır. Bu durumda evreni cinsiyete göre tabakalara ayırdıktan sonra evrendeki 
ağırlıklarına göre seçim yapılabilir.
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17. Soru: Seçkisiz olmayan örnekleme yöntemleri nelerdir?

Cevap: 

 Sistematik örnekleme 

 Sistematik örneklemede, örneklem için birimler belli bir sistematik izlenerek seçilir. Seçim sürecinde, ev-
ren, örneklem büyüklükleri için «N/n» oranı belirlenir; 1’den itibaren k genişlikteki aralıktan seçkisiz olarak 
bir sayı belirlenir; bu değer çekilecek ilk örnekleme birimidir, örneklem büyüklüğüne ulaşılıncaya kadar 
başlangıç noktasından ileriye doğru k aralık kadar atlanarak birimler çekilir. 

 Uygun örnekleme 

 Zaman, para ve iş gücü açısından var olan sınırlılıklar nedeniyle örneklemin kolay ulaşılabilir ve uygulama 
yapılabilir birimlerden seçilmesidir. Kendi çalıştığınız okuldaki öğrenciler üzerinde uygulama yapma vb. 

 Amaçlı örnekleme 

 Derinlemesine araştırma yapabilmek amacıyla çalışmanın amacı bağlamında bilgi açısından zengin durum-
ların seçilmesidir.

18. Soru: Nicel araştırmayı açıklayınız.

Cevap: 

 Gerçekliği araştırmacıdan bağımsız gören, kendi dışında olan gerçekliğin de nesnel olarak gözlenip, ölçülüp 
analiz edilebileceğini kabul eden pozitivist görüş nicel araştırmaları tanımlamaktadır. En basit anlamda nicel 
verilerin toplanmasını ve analizini gerektiren çalışmalardır. Değişkenler arasındaki ilişkiler kanıtlanmaya 
çalışılır. Araştırmacının genelleme yapmak, tahminlerde bulunmak ve nedensellik ilişkisini açıklamak gibi 
amaçları vardır. Araştırma deseni, araştırmanın sorularını cevaplamak ya da hipotezlerini test etmek amacıy-
la araştırmacı tarafından geliştirilen bir plandır. Olaylara nasıl bakıldığını ortaya koyar. Böylece araştırmacı 
süreci nasıl planlaması gerektirdiğini netleştirmiş olur. 

19. Soru: İç geçerliği tehdit eden faktörler nelerdir?

Cevap: İç geçerliği tehdit eden bazı faktörler; deneklerin seçimi, deneklerin olgunlaşması, veri toplama aracı, denek-
lerin geçmişi, denek kaybı etkisi, ön test (deney öncesi ölçüm) etkisi, istatistiksel regresyon, etkileşme etkisi, 
beklentilerinin etkisi, dışsal değişkenlerin etkisi.

20. Soru: Dış geçerliği tehdit eden faktörler nelerdir?

Cevap: Örnekleme etkisi, beklentilerin etkisi ve ön test-deneysel değişken etkileşim etkisi. 

21. Soru: Tarama araştırmaları nelerdir?

Cevap: Bir konuya veya olaya ilişkin var olan durumun fotoğrafını çekerek bir betimleme yapmak amacıyla katı-
lımcıların demografik özelliklerinin, görüşlerinin, yeterliklerinin veya ilgi, beceri, yetenek, tutum vb. özel-
liklerinin belirlendiği genellikle diğer araştırmalara göre görece daha büyük örneklemler üzerinde yapılan 
araştırmalara tarama araştırmaları denir.
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22. Soru: Tarama araştırma türleri nelerdir?

Cevap: Tarama araştırmaları anlık, zamana bağlı değişim (kesitsel, boylamsal), boylamsal,  geçmişe dönük  
tarama araştırmaları olmak üzere dört başlıkta incelenebilir. 

· Anlık tarama araştırmalarını belli bir zamanda mevcut durumun var olduğu şekliyle betimlenmesi amacıyla 
yürütülen çalışmalar olarak tanımlamaktadır. 

· Kesitsel araştırmalarda betimlenecek değişkenler bir seferde ölçülür. 

· Boylamsal tarama araştırmalarında araştırma değişkenlerinin zamana bağlı değişimlerini incelemek üzere 
farklı zamanlarda yinelenen ölçümler yapılmaktadır. Boylamsal tarama araştırmaları eğilim belirlemek, or-
tak özelliği olan bir grubu incelemek ya da aynı kişilerin zamana bağlı değişimlerini, eğilimlerini araştırmak 
amacıyla yapılabilir. 

· Geçmişe dönük tarama araştırmaları ise geçmişte yaşanan olayların yaşayan kişilerin görüşlerine, beyanla-
rına dayalı olarak yürütülen çalışmalardır.

23. Soru: Korelasyonel araştırmaları açıklayınız. 

Cevap: Korelasyonel araştırma, iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkinin herhangi bir şekilde bu değişkenlere 
müdahale edilmeden incelendiği araştırmalardır. Değişkenlere müdahale edilmemesi nedeniyle korelasyonel 
araştırmalar nedensel karşılaştırma araştırmalarına benzer. Ancak nedensel karşılaştırma araştırmalarında 
bir bağımlı değişkeni etkileyen bağımsız değişkenler neden-sonuç ilişkisi içinde belirlenmeye çalışılırken 
korelasyonel araştırmalarda sadece değişkenlerin birlikte değişimleri incelenir. Korelasyonel araştırmalar, 
değişkenler arasındaki ilişkilerin açığa çıkarılmasını, bu ilişkilerin düzeylerinin belirlenmesinde etkili ve bu 
ilişkilerle ilgili daha üst düzey araştırmaların yapılması için gerekli ipuçlarını sağlayan araştırmalardır. 

24. Soru: Nedensel karşılaştırma araştırmalarını açıklayınız. 

Cevap: Nedensel karşılaştırma, ortaya çıkmış/var olan bir durumun veya olayın nedenlerini, bu nedenleri etkileyen 
değişkenleri veya bir etkinin sonuçlarını belirlemeye yönelik bir araştırma türüdür. Deneysel araştırmalarda 
bağımsız ve bağımlı değişkenler araştırmacı tarafından planlanıp araştırma sürecinde ve deneysel işlemler 
sonunda oluşan değişimler gözlemlenirken nedensel karşılaştırma türü araştırmalarda bir durumun neden 
ortaya çıktığı, bu durumun oluşmasında nelerin etkili olduğu bulunmaya çalışılır.

25. Soru: Deneysel araştırmaları açıklayınız.

Cevap: Deneysel araştırmalar, kısaca araştırmacı tarafından oluşturulan farkların bağımlı değişken üzerindeki etki-
sini test etmeye yönelik çalışmalardır. Deneysel desenlerde temel amaç değişkenler arasında oluşturulan ne-
den-sonuç ilişkisini test etmektir. Araştırmacının bu amacını gerçekleştirmek için en az iki farklı koşulunun 
olması (grupların karşılaştırılması), bağımsız değişkenin manipüle edilmesi, bağımsız değişkenin düzeyleri 
olan işlem gruplarına seçkisiz atama yapılması ve dışsal değişkenleri kontrol altına alması gereklidir. 

26. Soru: Deneysel araştırma türleri nelerdir?

Cevap: Deneysel desenler bağımsız değişken sayısına göre tek faktörlü ve çok faktörlü olarak deneme koşullarına 
göre gruplar arası, gruplar içi ve karışık desenler olarak denek sayısına göre ise tek ve çok denekli desenler 
olarak sınıflandırılmaktadır.
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27. Soru: Nitel araştırmaları açıklayınız. 

Cevap: Nitel yaklaşımda araştırmacılar doğal ortamdaki veri koleksiyonuna tümdengelim ve tümevarım yoluyla 
örüntü ve temalar kuran veri analizini kullanır. Nitel araştırmalar psikolojik ölçümler ve sosyal olaylarla ilgi-
li nicel araştırma yöntemlerine göre daha derinlemesine bilgi sağlar. Nitel araştırmalar, geleneksel araştırma 
yöntemleriyle ifade edilmesi zor olan sorulara cevap bulmak için gereklidir.

 Nitel Araştırmanın Özellikleri kısaca listelenecek olursa doğal ortam, temel araç olarak araştırmacı, doğru-
dan veri toplama, çoklu yöntemler, zengin betimlemeler, sürece yönelik, tümevarım ve tümdengelim veri 
analizi, araştırma desenlerinde esneklik, araştırmacının katılımcı rolü, yansıtıcılık ve bütüncül açıklama.

28. Soru: Nitel araştırmaların türleri nelerdir?

Cevap:  Nitel araştırmaların türleri durum çalışması, eylem araştırması, fenomenoloji çalışmaları, etnografi araştır-
ması, anlatı araştırması, tarama araştırması, tarihî araştırma, kuram oluşturma çalışmalarıdır.

29. Soru: Durum çalışmasını açıklayınız. 

Cevap:  Durum çalışmaları (örnek olay çalışmaları/case studies) kendi gerçekliği içinde çalışan ve içinde bulunulan 
içerik arasındaki sınırların kesin hatlarıyla belirgin olmadığı bir veya daha fazla olayın, ortamın, programın, 
sosyal grubun veya diğer birbirine bağlı sistemlerin ve bunların derinlemesine incelendiği araştırma yönte-
midir. Bu tür çalışmalar gerçek yaşamın, güncel bağlam veya ortamdaki durumun incelenmesidir. 

30. Soru: Durum çalışmalarının olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

Cevap: Durum Çalışmalarının Olumlu Yönleri: 

• Yaşamın bir kesiti ile ilgili doğrudan ve derinlemesine bilgi sağlar.

 • Okuyucunun kendi bulunduğu durumla verilen durumu karşılaştırma şansı olur.

 • Alışık olunmayan durumları ayrıntılı irdeler.

 • Araştırmacı önceden belirlenen soru ve veri toplama yöntemlerini güncelleyebilir. 

Durum Çalışmalarının Olumsuz Yönleri: 

• Sonuçların genellenebilirliği düşüktür.

• Kurum veya kişilerin kimliklerini gizlemek zordur. 

• Raporlaştırmada dil becerisi önemlidir. 

• Durum içinde kaç durum olduğunu belirlemek araştırmacı için zordur.

31. Soru: Eylem araştırması nedir?

Cevap: Eylem araştırmaları (action research), bilimsel araştırma yönteminden daha çok mesleki gelişim modelidir. 
Eylem araştırması kişilerin kendi mesleki eylemleri hakkında araştırma yapmaları ve değişim için eyleme 
geçmeleri temelinde gerçekleşen sistematik bir müdahale sürecidir ve sosyal bağlamın içinde yer alan eylem-
lerin niteliğini geliştirme çalışmasıdır 



86

EĞİTİMDE ARAŞTIRMA ve  AR-GE ÇALIŞMALARI

32. Soru: Eylem araştırmalarını nicel araştırmalar ile karşılaştırınız. 

Cevap: 

· EA, çok az genellenebilirken NA amacı bilimsel bilgi üretmeye odaklı, genellenebilirdir. 

· EA için üst düzeye eğitime gerek yoktur ancak NA için belli bir eğitim düzeyi gerekir. 

· EA’da araştırmacı bağlamın içinden biridir, NA’da ise araştırmacı bağlam içinden değildir. 

· Veri toplama aracı, EA’da araştırmacı tarafından NA’da ise uzman(lar) tarafından geliştirilir/denetlenir. 

· EA, esnek olarak NA, ise tutucu bir şekilde planlanır. 

· Araştırmanın bulguları ve sonuçları EA için bağlamın özelliklerine NA için evrensel özellikler ve değerlere 
göre yorumlanır. 

· EA örneklem kasıtlı (amaçlı), NA ise seçkisizdir. 

· Araştırmacının, araştırmayla ilgili bireysel deneyim ve görüşleri EA’da dikkate alınırken NA’da dikkate 
alınmaz.

33. Soru: Eylem araştırmalarında veri toplama araçları nelerdir?

Cevap: Görüşmeler (bireysel ve odak grup), gözlemler (gizli gözlem, açık gözlem ve katılımlı gözlem (tam veya 
kısmi) ile belge (doküman) analizidir.

34. Soru: Fenomenolojik araştırmaları açıklayınız. 

Cevap: Fenomenolojik araştırmaların amacı bireysel deneyimleri evrensel nitelikte açıklamaya çalışmaktır. Örneğin 
mutluluk, yaşlanmaya katlanma, küresel salgınla mücadele gibi. Araştırmacılar fenomeni deneyimleyen ki-
şilerden veri toplayarak bütüncül bir bakış açısı ortaya koyan “neyin” “nasıl” deneyimi etkilediğinin betim-
lemesini sunar. Araştırmacı katılımcıların neyi deneyimlediğini “dokusal”, koşul, durum ve içerik açısından 
nasıl deneyimlediklerini ise “yapısal” olarak betimler. 

35. Soru: Anlatı araştırmalarını açıklayınız. 

Cevap: Anlatı araştırmaları (narrative studies), insanların bir konuya veya duruma ilişkin deneyimlerini yaşamış 
oldukları hikâyeler ile inceler. İnsanların yaşadıkları olayların ardışık olarak düzenlenmesi, bu olaylar arası 
ilişkilerin kurulması ve böylece bu olayların belirli hedef kitle için anlamlandırılması sağlanır. 

Anlatı araştırmasının özellikleri: 

• Hikâyeyi anlatanlar ile araştırmacı arsında bir iş birliği ortaya çıkar.

• Bireylerin kimlikleri ve kendilerini nasıl gördüklerini ortaya çıkaran deneyimler ele alınır. •Farklı veri topla-
ma teknikleri bir arada kullanılabilir. 

• Araştırmacının hikâyeyi kronolojik sıraya koyması önemlidir. Gerekirse yeniden hikâyeleme ile doğru sırayı 
yakalamak gerekir. 

• Analizinde tematik (neler söylendiği), yapısal (söylenenlerin arkasındaki gerçeklik/doğa) veya diyalojik/
performans (hikâyeyi kimin yönlendirdiğine bağlı) yöntemler kullanılabilir.

36. Soru: Karma araştırmaları açıklayınız.

Cevap: Araştırmacı(lar)ın, nicel ve nitel yöntemlerin, yaklaşımların veya kavramların karışımlarını veya kombinas-
yonlarını tek bir araştırmada veya bir dizi araştırmada kullanması karma araştırmayı işaret eder. Yapılmak 
istenen çalışmanın amacına ve varılmak istenen noktaya bağlı olarak seçilecek olan yöntem belirlenmektedir. 
Ancak araştırma deseni uygunsa her iki yöntem birden kullanılabilir.
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37. Soru: Karma yöntem araştırmalarının güçlü yönleri nelerdir?

Cevap:

· Sayılara anlam katmak için kelimeler, resimler ve anlatılar kullanılabilir. 

· Kelimelere, resimlere ve anlatılara hassasiyet katmak için sayılar kullanılabilir.

· Nicel ve nitel araştırma paradigmalarının güçlü yönlerinin birlikte kullanılması sağlanabilir. 

· Araştırmacı temelli bir kuram oluşturulabilir ve oluşturulan bu kuram test edilebilir.

· Araştırmacı tek bir yöntem ve yaklaşımla sınırlı olmadığından dolayı daha fazla ve daha geniş kapsamlı 
araştırma sorularına cevap bulabilir. 

· Araştırmacı çalışmasında kullandığı bir yöntemdeki zayıflıkların üstesinden gelmek için diğer yöntemin 
güçlü yönlerinden faydalanabilir. 

· Elde edilen bulguların doğrulanması için daha güçlü kanıtlar sağlayabilir. 

· Tek bir yöntem kullanıldığında eksik kalabilecek unsurlar (içgörü, anlayış) diğer yöntemle tamamlanabilir. 

· Elde edilen sonuçların genellenebilirliğini artırmak için kullanılabilir. 

· Kuram ve uygulamanın birlikte ele alındığı karma yöntem araştırmalarında araştırma problemine ilişkin 
daha bütüncül ve eksiksiz bilgi sağlanabilir.

38. Soru: Karma yöntem araştırmalarının sınırlılıkları nelerdir?

Cevap: • Araştırmacıların hem nitel hem de nicel araştırma yöntemleriyle başa çıkmaları zor olabilir. 

 • Özellikle iki yöntem aynı anda işe koşulduğunda veya araştırmacılar takım hâlinde çalıştıklarında karma 
yöntemin uygulanması zorlaşabilir.

39. Soru: Etik nedir?

Cevap:  Etik; iyi davranış sergileme, toplumsal olarak iyi ve kötünün ayrımını yapma, mesleki olarak benzer iyi dav-
ranışı benimseme ve kötü davranıştan sakınma olarak açıklanabilir.

40. Soru: Bilimsel araştırma etik türleri nelerdir?

Cevap:  Bilimsel araştırma etiği; genel bilimsel araştırma etiği, araştırmacı-katılımcı etiği ve yayın etiği olarak sınıflan-
dırılabilir. 

 Genel bilimsel araştırma etiği ile ilgili ilk söylenecek unsur, araştırmanın alanyazın taramasının detaylı 
yapılarak sağlam temellere oturtulması; sonrasında doğru araştırma yönteminin benimsenmesi ve tüm sü-
recin araştırma ekibi ile paylaşılmasıdır. Verilerin saklanması hassas bir konudur, araştırma bitiminde imha 
edilmelidir. Dijital olarak saklanacak verinin gizliliği ayrıca önemlidir. Veri analizinde geçerlik ve güvenirlik 
analizleri vazgeçilmezdir. Temel etik ilkeleri beş başlıkta sıralamaktadır: Kişiye saygı (özerklik), yararlılık, 
zarar vermeme (kötü davranmama), adalet ve bütünlük ve dürüstlük. 

 Araştırma-Katılımcı Etiği için bireye saygı ön planda tutulup katılımcının araştırmaya katılımının seçim 
hakkının kendisinde olduğunu bilmesi sağlanmalıdır. İçerisinde araştırmanın amacı, yapısı ve süresi açık-
lanmalı; süreç doğru bir şekilde tanımlanmalı; faydaları, riskleri, süreçte ve sonrasında bireye olan etkisi, 
sürecin herhangi bir anında çekilebileceği gibi bilgileri içeren aydınlatılmış onam formuna sözel veya yazılı 
onay alınmalıdır. 

 Yayın etiği Bir araştırmanın olmayan verileri üretmek (uydurma); sonuçları, materyalleri değiştirmek (çar-
pıtma); başkasının ürünlerini atıf yapmadan kullanmak (aşırma); aynı çalışmaya başka başka yerlerde ya-
yımlamak (dublikasyon); bütününü parça parça yayın hâline getirmek (dilimleme); araştırma desteğini be-
lirtmemek; yazarlarının isim sırasını değiştirmek, yazar olmayan birini göstermek; yayınlanmamış başka 
birine ait çalışmayı kendine mal etmek. 

 Araştırma etiğini garanti altına almak için başta vicdani sorumluluğu yerine getirmek ardından, etik ko-
misyonlardan, araştırma yapılan kurumlardan, bireylerin kendilerinden, reşit olmayanların velilerinden izin 
almak gerekir.
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41. Soru: Verilerin toplanmasında kullanılan araçlar nelerdir?

Cevap:  Verilerin toplanmasında kullanılan farklı araçlar vardır. Bunlar anket, görüşme/gözlem formu, testler ve de-
recelendirme ölçekleridir. Veri toplama araçlarını araştırmacı tarafından doldurulan (derecelendirme ölçek-
leri, görüşme çizelgeleri, gözlem formları, çeteleme, performans kontrol listeleri, zaman ve hareket kayıtları 
(loglar)) ve denekler tarafından doldurulan (anketler, öz değerlendirme kontrol listeleri, tutum ölçekleri, 
kişilik envanterleri, başarı/yetenek testleri, performans testleri) testler olarak ikiye ayırabiliriz.

42. Soru: Geçerlik nedir?

Cevap:  Geçerlik, belli araçları kullanarak elde edilen bilgilerin araştırmanın amaçlarına hizmet etmesidir. Başka bir 
deyişle geçerlik, ölçülmek istenen özelliğin ölçülebilme derecesidir.

43. Soru: Geçerliği Etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap:  Ölçme sonuçlarının güvenirliği, ölçme yöntemi ve madde sayısı, puanlayıcı yanlılığı ve uygulama koşulları 
geçerliği etkileyen faktörlerdir.

44. Soru: Güvenirlik nedir?

Cevap:  Aynı ölçme aracının bağımsız ölçümleri arasındaki tutarlılığı ifade eder. Güvenirlik elde edilen puanların 
hatadan ne kadar uzak olduğunun bir göstergesidir. Güvenirliğin yüksek olması, elde edilen puanların hata 
düzeyinin düşük olduğu anlamına gelmektedir. 

45. Soru: Güvenirliği etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap:  Güvenirliği etkileyen faktörler:

· Ölçme aracına ilişkin faktörler (testin uzunluğu, test uygulama yönergesi ve maddelerin ifadesi, maddelerin 
homojenliği ve puanlamadaki nesnellik), 

· Testi alan birey ve gruba bağlı faktörler (bireysel değişkenler, normal dağılım gösteren heterojen grup)

·  Uygulama koşulları (sınav koşularının standart olması)

· Zamandır ( sınav süresinin az veya çok olması).
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46. Soru: Bilimsel raporun bölümleri nelerdir?

Cevap:  Başlık kullanmanın temel amacı, çalışma hakkında okuyucuya bilgi vermektir. Başlık aynı zamanda çalış-
manın genel yapısını yansıtması açısından da önemlidir. Her çalışmada yazar/yazarların adı ve yazarlara 
ilişkin kurum bilgisi yer alır. 

 Özet bölümü kısa, ayrıntılı ve çok yönlü olmalıdır. Okuyucuların ilk incelediği bölümdür ve çalışma hak-
kında fikir vermelidir. Bu nedenle özet; bilgi yoğunluğu açısından yeterli olmalı bununla birlikte okunaklı, 
eksiksiz ve iyi düzenlenmiş olmalıdır. Özet; araştırmanın amacını, içeriğini ve yöntemini yansıtmalıdır. 

 Giriş bölümünde çalışmanın problemi sunulur, tanıtılır. Giriş kısmında araştırmaya ilişkin alt yapı oluşturu-
lur. Bu kısımda alanyazın tartışılır ancak ayrıntılı bir tarihsel incelemeye gidilmemelidir. Önceki çalışmalarla 
mevcut çalışma arasındaki mantıksal ilişkiler kurulur. Ardından problem, okuyucuların anlayabilmesi için 
yeterince açık ve anlaşılır şekilde ortaya konulmalıdır. Çalışmaya ilişkin altyapı oluşturulduktan ve problem 
tanıtıldıktan sonra problemin çözümündeki yaklaşım ortaya konulmalıdır. Burada, değişkenler tanımlanır ve 
araştırmanın amacı, hipotezleri ve/veya soruları verilir. 

 Yöntem bölümünde araştırmanın nasıl yürütüldüğüne ilişkin detaylar yer alır. Bu tanıtım okuyucuların, 
çalışmanın yönteminin ve sonuçların güvenirlik ve geçerliğinin uygunluğunu değerlendirebilmelerini sağlar. 
Yöntem bölümünde araştırmanın desenini, çalışma grubu/örneklemi, veri toplama araçları ve süreci, veri 
analizi ve uygulama süreci detaylı olarak açıklanır. 

 Bulgular bölümünde, toplanan verilerin analizine ilişkin istatistiksel sonuçlar özetlenir. Bulgular, sonuç 
kısmını destekleyecek şekilde gereksiz ayrıntılara girmeden raporlanır. 

 Tartışma bölümünde, özellikle çalışmanın soruları/hipotezleri ile ilgili değerlendirme ve yorumlar yapılır. 
Bu bulguların kuramsal önemi ve sonuçların geçerliliği vurgulanır. Yapılan çalışmanın bulguları ile diğer 
çalışmalar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar, çalışmanın sonuçlarını aydınlatır ve doğrular. Tartışma bö-
lümünün sonunda ortaya çıkan sonuçların önemi vurgulanır. 

 Kaynaklar listesinde, çalışmada kullanılan kaynakların tamamı yer almalı ve kaynaklar listesindeki kay-
naklara da metin içinde atıf yapılmalıdır. Kaynaklar listesi az ve öz olmalı, yapılan araştırmayı destekleyen 
önemli kaynaklara yer verilmelidir. 

 Ekler, bir materyalin çalışmanın gövde kısmında detaylı olarak verilmesinin uygun olmayacağı ve dikkati 
dağıtacağı durumlarda oldukça yararlıdır. 

 Yazar notu, her bir yazara ilişkin kuramsal bilginin, finansal desteğin kaynağının belirtildiği, çalışmaya 
destek veren meslektaşların belirtildiği bölümdür.

47. Soru: Öğretmenlerin girişimci davranışları nelerdir?

Cevap: Fırsatları tanıma (risk alma), inisiyatif alma ve risk yönetimi, inovasyon, bir projeyi planlama ve yönetme 
yeteneği ve dış kaynak arayışı olarak sıralanabilir

48. Soru: Bir okulda inovasyonun varlığı hangi başlıklarda aranmalıdır?

Cevap: Bir okulda inovasyonun varlığı şu başlıklarda aranmaktadır: Okul müdürünün desteği, yenilikçiliğin ödül-
lendirilmesi, gerekli yatırımların yapılması, sinerji, örgütsel merak, daha yakın ve iş birliğine açık bir yapı, 
özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile iş birliği, veli desteği.
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49. Soru: Öğretmenlere yönelik yenilikçilik/inovasyon eğitiminde yararlanılabilecek materyaller nelerdir? 

Cevap: Elektronik ürünler (Web sitesi, bloglar, forumlar, elektronik ağlar, filmler, uzaktan eğitime özgü materyal-
ler, animasyon, simülasyonlar vb.) 

 Eğitim-Öğretim Dokümanları (kitapçık, afiş, ders ve kılavuz kitapları SWOT analizleri, proje çalışmaları 
ve Bilimsel, Sanatsal, Toplumsal, Kültürel ve Edebî Çalışmalar (Senaryo, tiyatro, hikâye vb.) olarak sırala-
maktadır.

50. Soru: Proje nedir?

Cevap: Proje, özgün bir ürün, hizmet veya sonucu yaratmak için yürütülen geçici bir girişimdir (Project Manage-
ment Institute [PMI]). İnsan ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetlerin üretimini sağlayacak yeni birimle-
rin oluşturulması amacıyla kaynakların belli bir sistematik çerçevesinde harcanmasıdır.

51. Soru: Neden projeye ihtiyaç duyulur?

Cevap: 

• Birden çok işletmenin ve çok kişinin iş birliği yapması gereken durumlarda, 

• Birbirinden farklı fakat birbiriyle ilişkili olan kişilerin görevlere ayrılmasında 

• İlk kez yapılacak olan işlerin planlama ve uygulamasında, 

• Belirli bir sürede bitirilmesi zorunlu işlerde projeye duyulan ihtiyaç artar ve önem kazanır. 

52. Soru: Proje yönetiminin faydaları nelerdir?

Cevap: 

· Amaç ve hedeflere ne zaman ve nasıl ulaşılacağını önceden gösterir. 

· Sürekli raporlama ihtiyacı minimuma iner. 

· Zaman önceden belirlenir. 

· Maliyet önceden belirlenir. 

· Gerekli kaynaklar ortaya çıkar. 

· Kontrol sisteminin kurulmasını sağlar. 

· Görevlerin organizasyon şemasını gösterir. 

· Ekip üyelerinin proje süreci konusunda gelişmesini sağlar. 

53. Soru: Proje yönetimi sürecindeki bilgi sahaları nelerdir?

Cevap: 

Proje Yönetimi Sürecindeki Bilgi Sahaları 

Temel Bilgi Sahaları 

•  Kapsam Yönetimi 

•  Zaman Yönetimi 

•  Maliyet Yönetimi 

•  Risk Yönetimi 

•  Entegrasyon Yönetimi 

•  İletişim Yönetimi 

Destekleyici Bilgi Sahaları 

•  İnsan Kaynakları Yönetimi 

•  Kalite Yönetimi 

•  Tedarik Yönetimi 
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54. Soru: Proje yaşam döngüsü’nün (Proje yönetimi süreci) aşamaları nelerdir?

Cevap: Proje yaşam döngüsü (Proje yönetimi süreci) başlangıç, planlama, uygulama, kontrol ve kapanış olmak üzere 
beş aşamadan oluşur. 

· Başlangıç 

 Proje yaşam döngüsü; proje fikrinin derlendiği, değerlendirildiği ve ön elemeye tabi tutulduğu “başlangıç” 
aşaması ile başlar. Proje fikrinin ortaya atılarak tartışıldığı, değerlendirildiği ve şekillendirildiği dönemdir. 
Proje fikirlerini belirlemek, maliyetlerini kabaca tahmin etmek ve ön elemeye tabi tutmak başlangıç aşama-
sının en önemli bölümünü oluşturur. Bu aşamada, üst yönetim tarafından genel kapsam ve içeriğin onaylan-
ması için projenin başlıca çıktılarını da kapsayan açıklamaların olduğu bir rapor hazırlanır.

· Planlama 

 Proje Yaşam döngüsünün ikinci aşaması olan “Planlama” süreci bu döngünün en önemli aşamalarından bi-
ridir. Bu aşamada projeye ilişkin her tür planlama ayrıntılarıyla yapılır. Başlangıç aşamasında belirlenen 
proje fikri detaylandırılır. Proje sürecinde yapılması gereken tüm faaliyetler, bu faaliyetlerin zamanlanması, 
bütçelendirilmesi ve kaynakların belirlenmesi bu aşamada yapılır. 

· Uygulama 

 Bu aşamada proje planının uygulanmasına odaklanılır. Plan insan ve tüm kaynakların koordine edilmesi ile 
gerçekleştirilir. Proje yöneticisi ve ekip üyeleri birçok teknik ve örgütsel düzenlemeleri yapar ve yönetir. 
Projenin performansı düzenli olarak yapılan işlerin performansı ile izlenir. 

· Kontrol 

 Bu aşamada proje kapsamındaki ilerleme, değişik izleme ve ölçüm yöntemleri ile düzenli olarak denetlenir. 
Sapmaların belirlenmesi hâlinde düzeltici önlemlerin alınması ve proje hedeflerinin bütçe çerçevesinde ger-
çekleştirilmesi sağlanır. Proje sürecinde planlama ile uygulama arasındaki uyumun izlenmesi ve kontrolünde 
maliyet, belli tarihte yapılması gereken faaliyetlerin yapılıp yapılmadığı veya belli bir tarihe kadar yapılması 
gereken faaliyetler tamamlanırken aynı zamanda planlanan maliyetin de planlanan şekilde kullanılıp kulla-
nılmadığı kontrol edilir.

· Kapanış 

 Bu aşama projeye ilişkin sözleşme ve idari kapsamdaki tüm işlemlerin sonuçlanmasını ifade eder. İdari ka-
panış ile projenin sonuç ve başarılarının raporlaştırıldığı sunuşlar yapılır, deneyim dokümante edilir ve proje 
için ayrılan tüm kaynaklar serbest bırakılır. Sözleşme kapanışı ile sözleşme tüm şartları ile gerçekleştirilmiş-
tir ve ürün/hizmet devredilir.

55. Soru: TUBİTAK tarafından düzenlenen “Bilim Söyleşilerinin” amacı ve kapsamı nedir?

Cevap: TÜBİTAK, alanında uzman bilim insanlarını özellikle dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerle buluşturma ve 
öğrencilerin bilime ilgisini pekiştirme amacı ile “Bilim Söyleşileri” adı altında etkinlikler dizisi başlatılmıştır.

56. Soru: Türkiye Ulusal Ajansı hangi bakanlığa bağlıdır?

Cevap: Türkiye Ulusal Ajansı (UA) 2018’de Dışişleri Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Avrupa Birliği Başkanlığının 
ilgili kuruluşu olmuştur.

57. Soru: Türkiye Ulusal Ajansı’nın amacı nedir?

Cevap: Türkiye Ulusal Ajansı, Eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki AB programlarını yürüterek kurum ve kuruluş-
lar ile vatandaşlarımızın bu programlardan yararlanmasını sağlamayı amaçlar.
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58. Soru: Ulusal Ajans’ın Gençler/Gençlik Çalışanları için fırsatları nelerdir?

Cevap: Bu hibe programının amacı eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında bilgi alışverişi ve yenilikçi politika geliştirme, 
politika diyaloğu ve uygulaması için imkân sağlar. Politika yapıcılarla gençleri bir araya getiren Gençlik Di-
yalogları; öğretmen ve öğrencilere ve gençlere ve hatta gençlik çalışanlarına bir başka ülkede eğitim ve öğre-
nim imkânı tanır. 18-30 yaş arası gençlere kendi ülkelerinde gönüllü faaliyetlerinde yer almalarını sağlar. Bu 
fırsatın olanaklarına bakacak olursak; staj hareketliliği, öğrenme hareketliliği, gönüllülük, ulusal faaliyetler, 
merkezi gençlik başvuruları, kısa süreli eğitim.

59. Soru: Ulusal Ajans’ın eğitim alanlar için fırsatları nelerdir?

Cevap: Öğrencilere, eğitmenlere, gençlere ve gençlik çalışanlarına bir başka ülkede eğitim ve öğrenim görme imkânı 
yenilikçi politika geliştirme, politika diyalogu ve uygulamasının teşvik edilmesi ve eğitim, öğretim ve genç-
lik alanlarında bilgi alışverişinin teşvik edilmesini amaçlar. Tıpkı Gençler/Gençlik Çalışanları için fırsatlar 
olduğu gibi bu başlığa da yer vermek sınırlılıklar açısından uygun olmayacaktır.

60. Soru: Ulusal Ajans’ın eğitim verenler için fırsatları nelerdir?

Cevap:  Bu fırsat; okul eğitimi, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve yükseköğretim alanında çalışan personelin yurt 
dışında eğitmenlik ve öğretmenlik yaparak mesleki becerilerini geliştirmelerinde farklı hareketlilik ve görev-
lendirmeler için hibe sağlar.

61. Soru: Akreditasyon nedir?

Cevap:  AB Projeleri için akreditasyon, daha sonra yapılacak olan projeler için kurumunuzun tanınırlığını sağlamak 
üzere belgelendirilmesidir. Bu belgelendirme, özellikle mesleki ve teknik orta öğretim kurumları için proje 
kabul edilebilirliği için artı değer olacaktır.

62. Soru: Fikri mülkiyeti açıklayınız. 

Cevap:  Telif hakları veya fikri haklar olarak da bilinen fikri mülkiyet; edebiyat, sanat, müzik, mimari vb. gibi eser-
ler üzerinden sahip olunabilecek haklardır. Fikri mülkiyet hakkı; kişinin yaratıcı düşünme ürününü ortaya 
koyduğunda kendisine yasal bazı imkânlar sağlar. Fikri mülkiyet, kişiye/kuruluşa ait fikir ürünüdür; bu kişi/
kuruluş, bu fikir ürününü dileği zaman bir şarta bağlı kalmaksızın paylaşmayı/kullanıma açmayı belirli bi-
çimlerde kontrol etmeyi tercih edebilir. Fikri mülkiyet ile ürün/düşüncenin ekonomik değer kazanması sağ-
lanır.

63. Soru: Sınai mülkiyeti açıklayınız. 

Cevap:  Sınaî Mülkiyet; sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk 
uygulayıcıları adına; ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üretici veya satıcısının ayırt 
edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına tescil edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üret-
me ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir haktır
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5. BÖLÜM

EĞİTİMDE KAPSAYICILIK

1. Soru: Kapsayıcı eğitim nedir?

Cevap: Kapsayıcı eğitim, her bir öğrencinin kendi öğrenme ve gelişim özellikleri, ilgi ve gereksinimleri doğrultu-
sunda eğitime erişimini, eğitim ortamlarına katılımını ve bu doğrultuda onlarla ilgili profesyonellerin destek-
lenmesine yönelik süreçleri gerektiren bir “anlayış”tır. Engelleri ortadan kaldırmayı, tüm öğrencilerin aynı 
yaştaki akranları ile öğrenme deneyimlerine ve öğrenme ortamlarına katılmalarını sağlayan temel bir insan 
hakkı ve eğitimde sistemli bir reform sürecidir. 

2. Soru: Kapsayıcı eğitimin yararları nelerdir?

Cevap: Kapsayıcı eğitim, tüm öğrencileri destekleyebilecek bir altyapı üzerinde, öğretmenlerin mesleki gelişimi de 
bu yönde sağlanarak sunulduğunda, öğrencilere, ailelere ve topluma yararı olabilecek bir anlayıştır. Tüm 
çocukların aileleri kapsayıcı eğitim ortamlarında eğitim alan çocukları vesilesi ile kapsayıcı eğitime yönelik 
olumlu tutum geliştirmektedir. Kapsayıcı ortamlarda bulunan çocuklar ayrıştırılmış ortamlarda eğitim gören 
benzer özellikteki akranlarına göre öğretimsel hedeflerinde bulunan iletişim, sosyal ve akademik becerileri 
daha kısa sürede öğrenebilmektedir.

3. Soru: Kapsayıcı eğitimin kaynaştırma/bütünleştirme eğitiminden farkı nedir?

Cevap: 

Kaynaştırma/Bütünleştirme Kapsayıcı Eğitim

Özel gereksinimli çocuklara odaklıdır. Tüm çocukların özelliklerini dikkate alarak eğitimde eşit erişime yöneliktir. 

Çocukların eğitim ortamına hazır olmasını gerektirir. Eğitim ortamlarının çocukların özelliklerine göre yapısal ve işlevsel olarak 
düzenlenmesi söz konusudur. 

Genel eğitim ortamlarında çocukların yarı zamanlı ya da 
tam zamanlı şekilde bulunmasını içerir. 

Tüm çocukların gelişimsel özellikleri ve gereksinimlerine göre öğretimsel 
uyarlamalar yapılarak eğitim ortamlarına erişim ve katılımlarını içerir. 

Çocukların “bireysel farklılıkları” ön plandadır ve çoğu 
zaman bu durum sorun ya da ayırıcı özellik olarak 
görülür. 

“Çeşitlilik” esastır ve bireysel farklılıklar olağan karşılanarak ayırıcı özellik 
şeklinde vurgulanmaz. 

Ayrıştırılan çocukların bütünleştirilmesine yönelik 
destek sunulur. Tüm çocukların okula aidiyeti, katılımı için gerekli tedbirler alınır. 

4. Soru: Kapsayıcı eğitimin gerekçeleri nelerdir?

Cevap: Kapsayıcı eğitim yaklaşımının eğitimsel, sosyal ve ekonomik gerekçeleri bulunmaktadır. Eğitimsel gerekçe-
ler bağlamında, kapsayıcı eğitim yaklaşımı işler hâle geldiğinde, okullarda tüm çocuklar birlikte eğitim ala-
bilir ve bireysel farklılıklara yanıt veren, tüm çocukların yararlanabildiği öğretim yöntemlerinin kullanılarak 
tüm çocukların gelişimsel olarak ilerlemeleri desteklenebilir.

 Sosyal gerekçeler bağlamında, kapsayıcı okullar, tüm çocukların birlikte eğitim almasını sağlayarak farklı-
lıklara karşı tutumları değiştirebilir, insanları barış içerisinde, bir arada yaşamaya teşvik eden adil ve ayrımcı 
olmayan bir toplumun temelini oluşturur. 

 Ekonomik gerekçeler bağlamında ise; kapsayıcı eğitim uygulanan okulları oluşturma ve sürdürmenin belirli 
özelliklere sahip çocuklara yönelik uzmanlaşmış kişilerle, farklı türde okullarda verilen hizmetlerden oluşan 
karmaşık bir sistemden daha az maliyetli olabileceği düşünülmektedir.
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5. Soru: Kapsayıcı eğitimin ilkeleri?

Cevap: 

•  Kapsayıcı değerleri eyleme geçirme, 

•  Her insanın yaşamına eşit derecede önem verme, 

•  Herkesin aidiyet hissetmesine destek olma, 

•  Çocukların öğrenme ve öğretime katılımlarını sağlama, 

•  Dışlanmayı, ayrımcılığı ve öğrenmeye katılıma engel olan durumları azaltma, 

•  Çeşitliliği ve herkese eşit derecede saygıyı teşvik etmek için kültürler, politikalar ve uygulamalar geliştirme, 

•  Öğretim süreçlerinden geniş ölçüde faydalanmak için kapsayıcı uygulamadan yararlanma, 

•  Çocuklar arasındaki ve yetişkinler arasındaki farkları öğrenme için bir kaynak olarak ele alma, 

•  Çocukların yerel tabanlı, yüksek kalitede eğitim alma hakkını kabul etme, 

•  Çocuklarla birlikte, çalışanlar ve aileler için de okulları geliştirme, 

•  Başarıların yanı sıra, olumlu okul ortamı oluşturmanın değerini öne çıkarma, 

•  Okullar ile okulların değerleri ve bulundukları yakın çevre arasındaki olumlu ilişkileri teşvik etme, 

•  Kapsayıcı eğitimin, topluma dâhil olmanın bir göstergesi olduğunun farkına varmadır. 

6. Soru:  Kapsayıcı eğitime yönelik uluslararası düzenlemelerden olan “insan hakları temelli süreç (1948 ve 
sonrası)”e ilişkin gelişmeler nelerdir?

Cevap: 

1948 BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 

1952 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 

1960 UNESCO Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme 

1966 Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi 

1971 BM Zihinsel Engelli Bireylerin Hakları Bildirisi 

1975 BM Engelli Hakları Bildirgesi 

1981 UNESCO Sundberg Bildirgesi 

1982 BM Engelliler İçin Dünya Eylem Programı 

1989 BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

7. Soru: Kapsayıcı eğitime yönelik uluslararası düzenlemelerden olan “özel gereksinimli çocuklara yönelik sü-
reç (1990 ve sonrası)”e ilişkin gelişmeler nelerdir?

Cevap: 

1990 Herkes İçin Eğitim Dünya Konferansı 

1993 BM Engelliler İçin Fırsat Eşitliği ve Standart Kurallar 

1994 UNESCO Salamanca Bildirgesi ve Eylem Çerçevesi 

1996 BM Engellilik Strateji Belgesi
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8. Soru: Kapsayıcı eğitime yönelik uluslararası düzenlemelerden olan “dezavantajlı gruplara yönelik süreç 
(2000 ve sonrası)”e ilişkin gelişmeler nelerdir?

Cevap:

2000 UNESCO Dünya Eğitim Forumu ve Dakar Eylem Çerçevesi; Avrupa Komisyonu Engelsiz Avrupa Teb-
liği

2003 BM Engellilik İçin Fırsat Eşitliği 

2004-2010 Avrupa Komisyonu Engellilik Eylem Planı 

9. Soru: Kapsayıcı eğitime yönelik uluslararası düzenlemelerden olan “eğitim sistemlerinin dönüşümüne yöne-
lik gelişmeler (2005 ve sonrası)”e ilişkin gelişmeler nelerdir?

Cevap: 

2005 UNESCO Kapsayıcılık Rehberi: Herkes İçin Eğitime İlişkin Erişilebilirliği Sağlama 

2006 BM Engelli Hakları Sözleşmesi 

2006-2015 Avrupa Konseyi Engellilik Eylem Planı 

2008 UNESCO Kapsayıcılığa Yönelik Politika Rehberi 

2010-2020 AB Engellilik Stratejisi; UNESCO Herkes İçin Eğitim İzleme Raporu 

2012 UNESCO Eğitimde Dışlanma: Daha Kapsayıcı ve Adil Toplumlar İçin Eğitim Sistemlerini Değerlen-
dirme Rehberi 

2015 UNESCO Eğitim 2030 Eylem Çerçevesi 

2017 UNESCO Eğitimde Kapsayıcılık ve Eşitliği Sağlama 

2019-2030 Her Çocuk Öğrenebilir: UNICEF Eğitim Stratejisi 

2020 UNESCO Salamanca Bildirgesi’nden 25 Yıl Sonra Eğitimde Kapsayıcılık: Mevcut Durum, Eğilimler ve 
Zorluklar; Küresel Eğitim İzleme Raporu: Eğitimde Kapsayıcılık 

2021-2030 AB Engelli Haklarına Yönelik Strateji Belgesi

10. Soru: Kapsayıcı eğitime yönelik ulusal yasal düzenlemeler nelerdir? 

Cevap: 

Yasalar Maddeler

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanunu (1961) 

Madde 12.“Mecburi ilköğrenim çağında bulundukları hâlde zihnen, bedenen, ruhen ve sosyal 
bakımdan engelli olan çocukların eğitim ve öğretim görmeleri sağlanır.” 

Madde 46. “Her çocuk mecburi ilköğrenim çağına girdiği yılın başında (…) ilköğretim okuluna 
kayıt ve kabul edilir. Her veli yahut vasî veya aile başkanı, çocuğunu zamanında okula yazdırmakla 
yükümlüdür.”

1739 Sayılı Millî Eğitim Temel 
Kanunu (1973) 

Madde 4. “Eğitim kurumları dil, din, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayrımı gözetmeksizin herkese 
açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” 

Madde 8. “Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkân eşitliği sağlanır.”

573 Sayılı KHK (1997) 

Madde 4. “Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitsel performansları dikkate alınarak, amaç, 
muhteva ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak diğer bireylerle birlikte eğitilmelerine 
öncelik verilir.”

Madde 7. “Tanısı konulmuş özel eğitim gerektiren çocuklar için okul öncesi eğitim zorunludur. 
Bu eğitim özel eğitim okulları ve diğer okul öncesi eğitim kurumlarında verilir.”  

5378 Sayılı Engelliler Hakkında 
Kanun (2005) 

Madde 15. “Hiçbir gerekçeyle engellilerin eğitim alması engellenemez. Engelli çocuklara, 
gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş 
ortamlarda ve engelli olmayanlarla eşit eğitim imkânı sağlanır.” 

6458 Sayılı Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu 
(2013) 

Madde 66. “Refakatsiz çocuklarla ilgili tüm işlemlerde çocuğun yüksek yararının gözetilmesi 
esastır.” 

6883 Karar Sayılı Geçici Koruma 
Yönetmeliği (2014) 

Madde 28. “54-66 aylık çocuklar öncelikli olmak üzere okul öncesi eğitim çağındaki 36-66 aylık 
çocuklara okul öncesi eğitim hizmeti verilebilir.” 
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11. Soru: Kapsayıcı eğitimin önemi nedir?

Cevap: 

• Farklı gelişim özelliklerine ve öğrenme gereksinimlerine sahip çocukların öğrenme ortamlarında bir arada 
bulunmalarını, başkalarına saygı göstermelerini ve toplumun değerli bir bireyi olmalarını sağlar. 

•  Çocukların güçlü yanlarını öne çıkarır. 

•  Ayrıştırıcı eğitim ortamlarının doğurabileceği ayrımcı yaklaşımların önüne geçer. 

•  Çocuklar arasındaki farklılıkları gözetmeksizin, okula gelen tüm çocuklara yarar sağlamayı amaçlar. 

•  Tüm çocukların gelişimini ve akademik başarısının yükselmesini destekler. 

•  Çocukların aile dışındaki ortamlarda sosyal ilişkilerinin ve etkileşimlerinin gelişmesini sağlar. 

•  Sivil katılım, istihdam ve toplum hayatını kapsayıcı hâle getirir. 

•  Tüm çocukların toplumsal yaşama katılımını sağlar. 

•  Tüm çocukların öğretmenleri, ebeveyni ve akranları tarafından desteklenmesini sağlar. 

12. Soru:  Kapsayıcı eğitimin bileşenleri nelerdir?

Cevap:  Kapsayıcı eğitim erişim, katılım ve destek olmak üzere üç bileşende şekillenmektedir.

Erişim, fiziksel engellerden arındırılarak sınıfın her noktasının tüm çocuklar tarafından kullanılabilir olması, 
öğrenmeyi desteklemeye yönelik çeşitli türde etkinliklere izin veren şekilde sınıf ortamının düzenlenmesi ve 
sınıftaki tüm materyallerin çocuklar tarafından bireysel gereksinimleri temelinde kullanılabiliyor olmasını 
ifade etmektedir.

Katılım, oyun ve öğrenme etkinlikleri ile meşgul olma ve her bir çocuk için aidiyet duygusunu teşvik etmeye 
yönelik çeşitli öğretim ve müdahale yaklaşımları kullanmayı ifade etmektedir.

Destek ise kaliteli kapsayıcı eğitim uygulamalarının gerçekleştirilmesi için sistem düzeyinde desteklerin 
altyapısının oluşturulmasına yöneliktir. Okullarda çalışan profesyonellerin mesleki gelişimi, organizasyon 
yapıları ve kapsayıcı eğitimi destekleyen veri sistemleri ile iş birliğini kapsamaktadır.

13. Soru: Kapsayıcı eğitimin bileşenlerinin önemi nedir?

Cevap: 

•  Kapsayıcı eğitim bileşenlerinin tamamı çocuğu merkeze alarak, ona bireyselleştirilmiş destekler sunulmasını, 

•  Eğitim ortamında aidiyet ve sosyal ilişkilerinin geliştirilmesini, 

•  Buna yönelik olarak öğretmenlerinin mesleki gelişimlerinin desteklenmesini ve bu sürecin de izlenip değer-
lendirilmesini gerektirmektedir. 

14. Soru:  “Kapsayıcı Sınıf Ekolojisi” nedir?

Cevap:  Kapsayıcı sınıf ortamlarının fiziksel ve sosyal özellikleri birbirleri ile ilişkilidir ve içerisinde bulunanların 
davranış özellikleri ile birlikte “ekolojik” olarak ele alınmaktadır. Sınıf ortamının düzenlenmesi ve tüm ço-
cuklar için yararlı hâle getirilmesinde fiziksel ve sosyal ekolojik özelliklerin bir arada ele alınması önemlidir. 
Fiziksel ekolojik özellikler kapsamında materyaller/araçlar, etkinlik ortamı, görseller ve çizelgeler, sınıftaki 
yetişkin-çocuk oranı yer almakta iken sosyal ekolojik özelliklerde akran etkileşimi, yetişkin-çocuk etkileşi-
mi, materyaller ve ortamla etkileşim, sosyal ilişkiler, aidiyet yer almaktadır.

15. Soru:  Kapsayıcı okul nedir?

Cevap:  Kapsayıcı okul; farklılıklarına rağmen tüm öğrencilerin başarabileceğine inanan, ortak bir anlayış geliştir-
miş, kişisel haklara ve eşitliğe değer veren okulları tanımlamakta kullanılan bir kavramdır.
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16. Soru: Kapsayıcı okulun ilkeleri nelerdir?

Cevap: 

• Bu okullarda, özelliklerine veya kişisel koşullarına bakılmaksızın her tür öğrenciye erişim izni verilir. Eğitim 
fırsat eşitliği ve adaleti temelinde bir hak olarak görülür. 

• Çocukların yaşam kalitesinin sadece öğrenme düzeyinde değil, her alanda artması hedeflenir. Çocuklar bir 
bütün olarak ele alınarak tüm gelişim alanları desteklenmeye çalışılır. 

• Öğretmenler, kendilerini sınıflarında sadece bilgi aktarmaya adamak yerine rehberlik ve destek rolüne sa-
hiptir. Öğretmenin rol ve sorumluluklarında farklılaşmalar vardır. Öğretmen bu rol ve sorumlulukları diğer 
paydaşlar ile paylaşmaya gönüllü ve isteklidir. 

• Kapsayıcı eğitime dayalı okullar, çocuğu, kendi dönüşümünü gerçekleştirebilecek özerk ve yetenekli bir kişi 
olarak görür. Bireysel farklılıklar bir dezavantaj değil gelişime destek noktası olarak ele alınır. 

• Öğrencilerde eleştirel düşünmeyi teşvik etmeye ve farklı olanları kabul ederken kendi fikirlerini geliştirme-
lerine izin vermeye çalışılır. Bu demokratik tutumun diğer yaşam alanlarında da hayata geçirilebilmesi için 
tedbirler alınır. 

• Öğretmenler, öğrencilerin performansını yalnızca akademik sonuçlarına göre değil, yetenekleri veya genel 
ilerlemeleri gibi diğer faktörlere göre de değerlendirmelidir. 

17. Soru: Düzeltici geri bildirim nedir?

Cevap: Düzeltici geri bildirim, öğrencilere yapması istenilen görevle ilgili sunulan geri bildirimdir. Çocuğun dav-
ranışının ya da tepkisinin yanlış ya da uygun olmadığını bilmesini sağlamakta ve çocuğa daha uygun bir al-
ternatif sunmaktadır. Örneğin, renklerle ilgili bir etkinlik yapılıyorsa ve öğretmen bir çocuğa mavi renkli bir 
legoyu gösterip “Bu ne renk?” diye sorduğunda çocuk “sarı” diyorsa, öğretmenin çocuğun tepkisi ardından 
“Bu mavi” demesi ve 2-3 saniye bekleyerek çocuktan “mavi” demesini beklemesi düzeltici geri bildirimdir.

18. Soru: Betimleyici geri bildirim nedir?

Cevap: Betimleyici geri bildirim, öğrencilere davranışlarının bulunduğu ortama ve kişilere etkisi ile ilgili sunulan, 
olumlu olarak ifade edilen geri bildirimdir. Örneğin, serbest oyun zamanında çocuklara “Ayşe ile oyuncak-
larını çok güzel paylaştın.”, “Onunla oynadığın için Can çok mutlu oldu, harikasın!” gibi çocukların davra-
nışlarını betimleyerek onlara sunulan geri bildirim betimleyici geri bildirim olarak düşünülebilir.

19. Soru: Çaba geri bildirimi nedir?

Cevap: Çaba geri bildirimi, öğrencilere öğrenme sürecindeki çabalarına yönelik davranışlarına sunulan geri bil-
dirimdir. Örneğin, sanat etkinliğinde fırça ile boyama yapan bir çocuğa öğretmeninin “Çok çabalıyorsun, 
boyamanı bitirmek üzeresin.” demesi ya da parkta kumu bir kaptan diğerine boşaltmaya çalışan ve ard arda 
deneyen çocuğa “Gerçekten çok çalışıyorsun, deniyorsun.” şeklinde yaptıklarını ifade etmesi çaba geri bil-
dirimi olarak düşünülebilir.
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20. Soru: Geleneksel sınıflar ve öğretimin uyarlandığı sınıflar arasındaki farklar nelerdir?

Cevap:

Geleneksel Sınıflar Öğretimin Uyarlandığı Sınıflar

Öğretim öğretmen merkezlidir. Öğretim öğrenci merkezlidir. 

Öğretim genel olarak büyük grup etkinlikleri şeklinde yapılır. Farklı gruplama formatları (büyük grup, küçük grup, akran eşleme) 
vardır. 

Gruplar oluşturulurken sabit ve öğretmen yönlendirmeli olar-
ak düşük, orta, yüksek başarılıların grupları şeklinde yapılır. 

Öğrencilerin öğrenme gereksinimlerine ve ilgilerine göre gruplama-
lar yapılır. 

Öğretmen daha çok orta seviyedeki öğrencilere göre öğretim 
yapar. 

Öğretmen sınıfındaki herkesin özelliklerini dikkate alarak öğretim 
yapmaya çalışır. 

Öğretim tek bir şekilde (ders anlatımı yoluyla) sağlanır. Öğretim birden fazla yolla sağlanır. 

Öğretim görevleri, sınıf düzeyindeki standartlarla uyumludur. 
Sınıf düzeyindeki standartlarla uyum sağlarken, öğretim görevleri 
öğrencilerin ihtiyaçlarına ve farklılıklarına hitap edecek şekilde 
tasarlanmıştır. 

Öğretmen bilgiyi sunmak için tek bir kaynağa güvenir. Öğretmen bilgileri sunmak için çeşitli materyaller (örneğin, birden 
fazla sınıf düzeyinden ders kitapları, bilgisayar yazılımı) kullanır. 

Öğretmen tüm öğrencilere aynı ödevi verir. Öğretmen birkaç ödev seçeneği sunar. 
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21. Soru:  Öğrenme içeriğinin uyarlanması hangi yollarla yapılabilir?

Cevap:  Öğrenme içeriğinin uyarlanması; öğrenme içeriğinin miktarı, zorluğu değiştirilerek, alternatif hedefler konu-
larak ve öğrencilerin ilgileri dikkate alınarak gerçekleştirilebilir.

• Boyut/miktar: Öğrencinin öğrenmesi beklenen öge sayısı değiştirilerek yapılabilir. 

• Zorluk: Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre zorluk seviyesini çeşitlendirilerek yapılabilir. 

•  Alternatif hedefler: Aynı materyalleri ve içeriği kullanırken öğrenciler için ders amacını çeşitlendirilerek 
yapılabilir. 

•  Öğrencilerin ilgileri: Öğrencilerin ilgileri dikkate alınarak motivasyonlarının artırılması gerekebilir. 

Öğrencinin öğrenmesi beklenen öge sayısını değiştirmeye yönelik olarak; 

• Bir seferde tamamlanacak çalışma sayfası sayısını azaltabilir ya da artırabilirsiniz. 

• Çalışma sayfasında yer alan soruların sayısını öğrencinin performansına göre azaltabilir ya da artırabilirsiniz. 

• Boyanması gereken bölümden bir kısmının boyamasını isteyebilirsiniz, yapılacak işlemlerden bir kısmını 
yapmasını bekleyebilirsiniz. 

• Beden eğitimi dersinde oynanan parkurlu bir grup oyunu varsa bir (ya da birden çok) kısmını tamamlamasını 
isteyebilirsiniz. 

• Türkçe dersinde okunması gereken bir okuma materyalinin bir (ya da birden çok) bölümünü okumasını iste-
yebilirsiniz. 

• Matematik dersinde çözmesi gereken problemlerin sayısını performansına göre azaltabilir ya da artırabilirsiniz. 

• Öğrenmesi gereken bir şarkının bir kısmını söylemesine isteyebilirsiniz. 

• Tarih dersinde anlatılan olayların bir kısmını özetlenmesini ya da birden çok olay örgüsünü ilişkilendirerek 
anlatmasını isteyebilirsiniz. 

Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre zorluk seviyesini çeşitlendirmeye yönelik olarak; 

•  Kısmen tamamlanmış ders notları verebilirsiniz. 

•  Çok aşamalı etkinliklerin nasıl yapılacağını aşama aşama görselleri ile anlatıp yönergeleri ard arda sunabilir-
siniz. 

•  Akranlarından göreceli olarak hızlı öğrenen ve sınıf seviyesinin üstünde yer alan öğrenciler için aynı içerik-
leri daha karmaşık hâle getirebilirsiniz. 

Aynı materyalleri ve içeriği kullanırken öğrenciler için ders amacını çeşitlendirmeye yönelik olarak; 

•  Türkçe dersinde aynı etkinlikle bağlantılı olarak bir öğrenciden kelimenin tanımını yazmasını isterken, diğe-
rinden kelimeyi tanımıyla eşleştirmesini veya kelimeyi sözlü olarak tanımlamasını isteyebilirsiniz. 

•  Matematik dersinde aynı etkinlikle bağlantılı olarak öğrencilerin bir kısmının verilen geometrik şekil üzerin-
de çevresini hesaplamasını, diğerlerinin alanını hesaplamasını isteyebilirsiniz. 

•  Web 2.0 araçları kullanarak çeşitlendirilmiş amaçları öğrencilerinizin gereksinimleri doğrultusunda onlarla 
paylaşabilirsiniz. 

Öğrencilerin ilgilerini içeriğe dâhil etmenin tek bir yolu yoktur. Birden fazla strateji ile bu yapılabilir. Örneğin; 

•  “Araştırıyorum” stratejisi öğrencileri kendi deneyimlerine dayalı olarak kişisel ilgi alanlarına giren bir konu-
da araştırmacı olmaya teşvik eder. 

•  “Sorularım var!” stratejisi öğrencileri bireysel olarak ilgilendikleri soruları sormaya, sorularına nasıl cevap 
bulabileceklerini bulmaya ve bulduklarını akranlarıyla paylaşmanın yollarını tasarlamaya teşvik eder. 

•  “Bir ders tasarlıyorum!” stratejisinde öğrenciler bir ders dönemi veya birkaç ders dönemi boyunca ne üzerin-
de çalışacaklarına karar verirler. Hedefleri belirlerler, zaman çizelgeleri belirlerler, hedeflerine doğru çalışır-
lar ve kendi ilerlemelerini değerlendirirler. 
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22. Soru: Öğrenme sözleşmesi nedir?

Cevap: Öğrenme sözleşmesi, öğrencinin belirli bir süre içinde tamamlayacağı işi yazılı olarak belirleyen öğretmen 
ve öğrenci arasında yapılan bir anlaşmadır. Bir öğrenme sözleşmesi, öğretmenlerin müfredatı öğrencinin 
hazır bulunuşluk düzeyine veya öğrenme profiline göre farklılaştırmasına olanak tanır.

23. Soru: Öğretmenin, öğrenme sözleşmelerini kullanırken dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap:  Öğretmen, öğrenme sözleşmelerini kullanırken aşağıdaki husuları dikkate almalıdır:

• Bazı öğrenciler sözleşmelerini erken tamamlayabilir. Öğretmen buna hazırlanmalı ve öğrenci için içerikle 
ilgili ek etkinlikler (örneğin bilgisayar etkinlikleri) planlamalıdır. 

• Öğrenciler genellikle zamanlarını yönetmek için yardıma ihtiyaç duyarlar. Öğretmenler, öğrencilere progra-
ma uymalarına yardımcı olmak için günlük planlama gibi destekler sağlayabilir. 

• Beklenmeyen olaylar (örneğin, öğrencinin devamsızlığı, hastalık durumu, vb.) öğrencinin belirtilen son tari-
he kadar sözleşmeyi tamamlamasını engelleyebilir. Bu gibi durumlarda, öğretmen sözleşmeyi tamamlamak 
için ek süre teklif edebilir. 

24. Soru: Kapsayıcı eğitim ortamlarında öğrenme süreçlerine ilişkin düzenlemeler nelerdir?

Cevap: Öğrenme süreçlerine yönelik olarak sunum şekli, öğrencilerin tepkileri, öğrenme, görev tamamlama veya 
test etme için ayrılan ve izin verilen süre, destek düzeyi, katılım derecesi ve müfredat düzeyinde uyarlamalar 
yapılabilir.

25. Soru: Motivasyonu düşük olan öğrenciler için öğrenme süreçleri kapsamında yapılabilecek alternatif çalışma-
lar nelerdir?

Cevap: Motivasyonu düşük olan öğrenciler için öğrenme süreçleri kapsamında yapılabilecek birtakım alternatifler 
olabilir: 

1. Ders heyecanlı hâle getirilebilir. 

2. Sınıf belli öğretimsel hedeflerde çekici hâle getirilebilir. 

3. Rutinlerin dışında, etkinliklere öğrenciler tarafından beklenmedik özellikler taşıyan bazı içerikler eklenebilir.

4. Öğrencileri duygusal olarak dâhil etmeye yönelik çaba gösterilebilir. Bunun için onların duygularının farkın-
da olmak, onları iyi gözlemlemek ve paylaşmalarına yönelik rehberlik etmek yardımcı olabilir. 

5. Mümkün olduğunda öğrencilerin seçimlerine, etkinlikler içerisinde tercihlerini kullanmasına yönelik özel-
likler derslere eklenebilir. Örneğin, ilgi alanlarına göre materyaller ve içerikler eklemek gibi. 

6. Sınıfı bazen şaşırtabilirsiniz. Her zaman yaptıklarınızdan farklı bir aksesuar, kıyafet ya da öğretimsel uygu-
lama ile bunu yapabilirsiniz. Öğrencilerin sevdiği ve ilgilerini çeken bir konuğu sınıfa davet edebilirsiniz. 

7. Okul dışı öğrenme ortamlarını olabildiğince öğrenme süreçlerine dâhil edebilirsiniz. 

26. Soru:  Çeşitli nedenlerle öğrenilmiş çaresizlik yaşayan ve ne yaparsa yapsın olmayacağına, yapamayacağına 
inanan öğrenciler için yapılabilecek alternatif çalışmalar nelerdir?

Cevap:  Çeşitli nedenlerle öğrenilmiş çaresizlik yaşayan ve ne yaparsa yapsın olmayacağına, yapamayacağına inanan 
öğrenciler için de yapılabilecek şeyler olabilir: 

• Önce onlar için kısa vadeli hedefler belirlenebilir. 

•  Yapabildiklerine yönelik geri bildirim verilerek başarabildiklerine olan inançlarını sağlamaları teşvik edilebilir. 

•  Sevdiği, rol modeli olan kişiler varsa onlarla iletişim kurmaları sağlanabilir ve hatta sınıfta onlarla bir payla-
şım ortamı oluşturulabilir.  

•  Bunların yanında eleştiriye aşırı duyarlı, ebeveynlerinin desteğini çok da görmeyen, çalışma davranışlarına 
ilişkin sürekli ertelemeci davranan öğrenciler olabilir. 

•  Her öğrencinin hikâyesi birbirinden farklıdır ve öneriler, sadece yapılabileceklerin minik bir parçasına ilişkin 
fikir yürütmeye yönelik olup bu kısımda yer almaktadır. 
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27. Soru:  Uyarlama sürecinin basamakları nelerdir?

Cevap: 

· Ne öğretileceğinin kapsamının ve içeriğinin belirlenmesi.

· Nasıl öğretileceğinin belirlenmesi. Öğrencinin herhangi bir değişiklik yapmadan aktif olarak katılıp katıla-
mayacağının kararına varılması. 

· Öğretimsel etkinlikler yapılması ve süreç içerisinde katılımın değerlendirilmesi.

· Eğer öğrencinin desteklenmesi gerekiyor ise uygun uyarlamaların belirlenmesi.

·  Uyarlamaların yapılması ve amacına ulaşıp ulaşmadığının değerlendirilmesi.

28. Soru: Öğrenme ürünlerinin uyarlanmasına yönelik olarak “değerlendirme ortamı”nda yapılabilecek düzen-
lemeler nelerdir?

Cevap: Değerlendirme ortamının uyarlanmasında; 

•  Hassasiyeti olan öğrenciler için ortamın ısı ve ışık bakımından düzenlenmesi sağlanabilir. 

•  Görme bakımından desteklenmesi gereken öğrenciler için aydınlık bir ortam tercih edilebilir. 

• Mümkünse, olabildiğince en sessiz şekilde ve zeminde hareket edilmesi için dikkat dağıtıcı olmayan yer 
zemin kaplamasına sahip yerler tercih edilebilir. 

•  Bireysel sınavlarda ya da grup değerlendirmelerinde ona göre ortam seçilmelidir. 

•  Kalabalık bir ortamdan ziyade oturuş düzeninin öğrencilere uygun olduğu sakin bir ortam tercih edilebilir. 

29. Soru:  Öğrenme ürünlerinin uyarlanmasına yönelik olarak “değerlendirme yöntemi” ile ilgili olarak yapıla-
bilecek düzenlemeler nelerdir?

Cevap:  Değerlendirme yöntemi ile ilgili olarak; 

•  Yazılı sınavlar, testler, grup ödevleri gibi çeşitlendirilmiş değerlendirme yöntemleri kullanılabileceği gibi 
bunların yapıldığı materyallerin uyarlanması da çok önemlidir. 

•  Örneğin, testlerde mümkünse uzun soruların yer almaması; tamamı boşluk doldurma ya da çoktan seçmeli 
sorular yerine farklı türde (doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, yorum yazma gibi) soruların bir arada 
yer aldığı; eşleştirme, seçenekleri işaretleme, yazmayı içeren değerlendirmeler yapılmalıdır. 

•  Derslerin yapısına da uygun olabilecek şekilde uygulamalı değerlendirmeler de tercih edilmelidir. 

•  Bazı sınavlarda web 2.0 araçları kullanılarak değerlendirme yapılması da öğrenciler açısından pratik olabilir. 

•  Bununla birlikte, farklı bilişsel seviyelerde soruların yer alması öğrencilerin yeterliklerini göstermeleri açı-
sından önemlidir. Ayrıca; bilgi ve kavramaya yönelik sorularla beraber analiz, sentez düzeyinde soruların da 
olması ölçme açısından isabetli olacaktır. 

 30. Soru:  Öğrenme ürünlerinin uyarlanmasına yönelik olarak “değerlendirme materyalleri” ile ilgili olarak ya-
pılabilecek düzenlemeler nelerdir?

Cevap:  Değerlendirme materyalleri ile ilgili olarak; 

•  Yazılı dokümanlar var ise bunun okunabilirliğinin organize edilmesi çok önemlidir. Gerekiyorsa büyük pun-
tolu yazılar, Braille ile yazılmış kâğıtlar kullanmak uygun olabilir. 

•  Resim ve müzik dersinde kullanılacak çizgili/yazılı materyallerin çizgilerine dokunsal özellikler eklenmesi, 

•  Matematik dersinde gerekiyorsa hesap makinesi kullanımına izin verme, 

•  Yazılı metinleri okuyup anlamada sorun yaşayan öğrenciler için seslendirilmiş metinler kullanılması ve 
IPadlerin sürece entegre edilmesi rahatlık sağlayabilir. 
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31. Soru:  Öğrenme ürünlerinin uyarlanmasına yönelik olarak “süre” ile ilgili olarak yapılabilecek düzenlemeler 
nelerdir?

Cevap:  Öğrencileri zorlayan ve endişelerini artıran bir diğer önemli husus sınavların süresidir: 

•  Sınavlarda ihtiyacı olan öğrencilere ek süre tanınması, 

•  Ara verme gereksinimi olan öğrencilere kısa molalar sağlanması, 

•  Yanlarında yiyecek bulundurması gereken öğrencilere fırsat tanınması, 

•  Sınav süresine ilişkin hatırlatmalar yapılması önemlidir. 

•  Bununla birlikte yönergeleri anlamakta zorlanan öğrenciler için yönergelerin basitleştirilmesi ve bu şekilde 
sınav materyallerinde yer verilmesi onlar için kolaylaştırıcı olacaktır. 

32. Soru:  Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her kademede ve türdeki eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretime 
maddi ve manevi katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamak üzere 1981 yılında kuru-
lan vakıf hangisidir?

Cevap:  Millî Eğitim Vakfı (MEV)

33. Soru:  Yetenekli fakat maddi olanaklardan yoksun çocukların ve gençlerin eğitim ve öğrenimlerini sağlamak 
için yardım etmek, ülkemize ve insanlığa katkılar yapacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eği-
tim sistemini desteklemek amacıyla 1967 tarihinde eğitime gönül vermiş 205 hayırsever tarafından 
kurulan vakıf hangisidir?

Cevap:  Türkiye Eğitim Vakfı (TEV)

34. Soru:  1928 yılında Atatürk’ün direktifleriyle kurulan, yeterli maddi olanağa sahip olmayan ahlaklı, anlayışlı 
ve çalışkan Türk çocuklarının eğitimlerini destekleyen ve Türk eğitim hayatına maddi ve bilimsel kat-
kılar sağlamayan dernek hangisidir?

Cevap:  Türk Eğitim Derneği (TED)

35. Soru:  1995 yılında “devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmak” amacıyla kurulan, ilköğretim 
çağındaki çocuklara “okul dışı eğitim desteği” veren, oluşturduğu özgün eğitim programlarını ülke 
genelinde kurduğu Eğitim Parkları, Öğrenim Birimleri ve “Sosyal Etkinliklere Destek Protokolü” 
kapsamında ilköğretim okullarında, gönüllüleri aracılığı ile hayata geçirmeye çalışan vakıf hangisi-
dir?

Cevap:  Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)

36. Soru:  1979 yılında çocuk köyleri kurmayı ve yaşatmayı amaç edinmiş gönüllü kişiler tarafından kurulan, 
korunmaya muhtaç çocukların (koruncukların), “Çocukköyü”ne geldikleri andan itibaren bir aile or-
tamında sağlıklı gelişmeleri, eğitim ve öğretim görmeleri, kişisel yeteneklerini geliştirmeleri, geleceğe 
hazır ve topluma faydalı bireyler olmaları için çalışman vakıf hangisidir?

Cevap:  Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı

37. Soru: 2010 Kasım ayında alternatif bir okul modeli geliştirmek ve bu modelin uygulandığı okullar açmak ama-
cıyla kurulan, Türkiye’deki mevcut eğitim sisteminin gelişime açık yönlerini tespit etmek, sorunlara 
çözüm önermek ve sistemli çalışma ile araştırmalara dayanan alternatif bir okul modeli oluşturmaya 
çalışan dernek hangisidir?

Cevap: Başka Bir Okul Mümkün Derneği
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38. Soru:  Okulların ailenin eğitimdeki birincil rolü kapsamında dikkate alması gereken ilkeler nelerdir?

Cevap:  Aileler, çocuklarının ilk eğitimcileridir ve okul yıllarında ve daha sonraki zamanlarda çocuklarının öğren-
melerini ve gelişimlerini etkilemeye devam ederler. Okulların ailenin eğitimdeki birincil rolünü tanıması 
gerekir. Bu nedenle, ailelerin ve okulların ortaklık içinde çalışması önemlidir. Literatür taraması aile-okul 
iş birliği kapsamında aşağıdaki ilkelerin dikkate alınmasını ve bir aile-okul eylem ekibinin ya da çalışma 
grubunun, okul ve ev arasında, aşağıdaki önerilen stratejilerin uygulaması gerektiğini ortaya koymaktadır:

· İletişim ve etkin katılım
· Evde ve okulda öğrenmeyi birleştirme
· Topluluk ve kimlik oluşturma
· Ailenin rolünü tanıma
· Ortak karar verme süreçleri oluşturma
· Okulun dışında da iş birliği yapma

39. Soru: Ülkemizde mülteci eğitimindeki sorunlar nelerdir?

Cevap:  Bu sorunların başlıcaları aşağıdaki başlıklar altında ele alınabilir:

•  Psikososyal (travmalar) 
•  Uyum (farklı kültür) 
•  Dil ve iletişim (farklı dil) 
•  Sistemsel (farklı eğitim sistemi) 
•  Ailevi (kayıplar, yoksulluk…) 

40. Soru: Kapsayıcı pedagojiyi temele alan eğitim yaklaşımlarının genel özellikleri nelerdir?

Cevap: 

Çok Kültürlü Eğitim Kültürler Arası Eğitim Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitim

Etnik merkezden uzak, farklılıklara 
saygı gösteren anlayış 

Farklı kültürleri anlamaya çalışan 
ve saygı duyan bir anlayış 

Sosyal entegrasyon kapsamında, bütünleşme bilincine 
dayalı bir anlayış 

Yasal haklar ile tüm bireyler eşit 
haklar ile sunulan eğitim 

Herkesin eğitimi amacıyla 
farklılıklara odaklanmadan sunulan 
eğitim 

Bireyin kültürel değerlerini, düşünce ve deneyimlerini 
sürece dâhil ederek üst düzey beceri geliştirme amaçlı 
sunulan eğitim 

Farklı kültürde yaşam becerisi 
kazanmaya odaklanır. 

Evrensel değerleri aktarmaya 
odaklanır. 

Farklılıklardan yararlanarak sosyal ve akademik 
beceri geliştirmeye odaklanır. 

41. Soru:  Ayrımcılığın nedenleri ve türleri nelerdir?

Cevap:  Ayrımcılık çeşitli nedenlerle ortaya çıkmaktadır ve çeşitli türleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; 

Etnik köken ayrımcılığı: Irk, renk, soy ya da ulusal veya etnik kökene dayalı her türlü ayrım etnik köken 
ayrımcılığını ifade eder. Dilde yerleşik ırkçı kalıplar veya okul ortamında farklı etnik kökenden gelen öğren-
cilere yapılan aşağılama ve tacizler, etnik kökene dayalı ayrımcılığa örnek verilebilir. 

Dinî inanç ayrımcılığı: Toplumsal yaşamın herhangi bir alanında bireylerin inançlarından dolayı dışlanması 
veya engellenmesidir. Başörtülü bir kadının eğitim hakkının engellenmesi veya farklı dinlere yönelik hakaret 
anlamı içeren ifadeler dinî inanç ayrımcılığına örnektir. 

Cinsiyet ayrımcılığı: Toplumsal yaşamda kişilerin cinsiyetlerinden dolayı dışlanması ya da engellenmesidir. 
Kadınların eğitim ve çalışma imkânlarından eşit olarak yararlanamaması veya cinsiyet rollerinin kesin kalıp-
lar şeklinde belirlenmesi bunlara örnek olarak verilebilir. 

Sosyo-ekonomik düzey: Kişinin toplumsal yaşamda sosyo-ekonomik düzeyinden dolayı diğerlerinden farklı 
muamele görmesini ifade eder. Okulda fakir bir aileden gelen bir öğrencinin öğretmen veya okul yöneticileri 
tarafından farklı muamele görmesi bu duruma örnektir. 

Engellilik veya özel gereksinimler: Bireylerin genetik birtakım problemler ya da hayatlarının belirli bir döne-
mindeki hastalık veya kaza sonucunda bedensel veya zihinsel olarak ortaya çıkan özel durumlarından dolayı 
ayrımcılığa maruz kalma durumudur.
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42. Soru:  Okul ortamlarında öğretmenlerin ayrımcı davranışlar gösterdiği bazı durumlar nelerdir?

Cevap: 

•  Potansiyellerini dikkate almadan bazı öğrencilerden diğerlerine göre daha düşük beklenti içinde olmak, 

•  Öğrenciyi ticari bir kaynak gibi görmek; ailelerinin sosyo-ekonomik düzeylerine göre davranmak, 

•  Cinsiyet ayrımcılığı ve özel gereksinime ihtiyacı olan veya engelli öğrencilere yapılan ayrımcılık, 

•  Farklı kültürlerden gelen öğrencilere yapılan ayrımcılık, 

•  Başarılı öğrencileri kayırma ve özel ilgi gösterme; sınıf ve şubeler arası ayrımcılık, 

•  Dinsel ve etnik ayrımcılık; tanıdık ve yakınlarını kayırmak. 

43. Soru:  Kapsayıcı eğitim yeterlik alanları nelerdir?

Cevap:  Kapsayıcı eğitim yeterlik alanları; bilgi, beceri, tutum olmak üzere üç düzeyde tanımlanabilir. Bilgi düze-
yindeki öğretmen yeterlikleri kapsayıcı eğitim uygulamalarını hayata geçirmek için gerekli bakış açısı ve 
kaynaklara sahip olmakla ilişkili yeterlik alanlarını içermektedir. Beceri düzeyindeki yeterlikler ise kapsayıcı 
bir öğrenme ortamı oluşturmak, öğrenme ve öğretme sürecini tüm çocukları kapsayacak şekilde uyarlamak, 
gelişim ve öğrenmeyi kapsayıcı şekilde değerlendirmek için gerekli yeterlik alanlarını ve becerilerini içer-
mektedir. Son olarak, tutum düzeyindeki yeterlikler ise kapsayıcı eğitime ilişkin olumlu tutum ve eğilimler 
sergilemek ve eğitimin diğer paydaşlarının kapsayıcı paradigmaya karşı olumlu tutumlar benimsemesini 
sağlamak üzere gerekli yeterlikleri kapsamaktadır.



Uzman Öğretmenlik
ve 

Başöğretmenlik sınavı

6 BÖLÜM

ÇEVRE EĞİTİMİ ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
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 6. BÖLÜM 

ÇEVRE EĞİTİMİ ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

1. Soru:  Atmosfer nedir?

Cevap:  Atmosfer (hava küre), yerküreyi saran ve onun yaşanabilir bir gezegen olmasını sağlayan, çeşitli gazlardan 
oluşan gaz örtüsüdür. Atmosfer, yeryüzünden ısı enerjisi ve nem kazanır ve kazandığı bu enerji ve nemi çeşit-
li alan ve zaman ölçeklerinde atmosfer dolaşımı ve okyanus akıntıları yoluyla yeniden dağıtır. Bunun sonu-
cunda, kazandığı ısı enerjisinin bir bölümü ve nemin çoğunluğu yeryüzüne döner. Atmosfer ayrıca, karbon, 
hidrojen, oksijen ve azot gibi yaşamın sürmesi için gerekli olan yaşamsal elementleri de sağlar. Atmosfer, 
aynı zamanda insanı ve öteki canlıları Güneş’in şiddetli kısa dalga boylu ışınımından (radyasyon enerjisi) ve 
bazı zararlı ışınım türlerinden (ör. morötesi - ultraviyole B ışınımı) de korur.

2. Soru:  İklim nedir?

Cevap:  Yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca gözlenen tüm hava koşullarının ortalama özelliklerinin 
yanı sıra, bu olayların yaşanma sıklıklarının zamansal dağılımlarının, gözlenen uç değerlerin, şiddetli olay-
ların ve tüm değişkenlik çeşitlerinin bileşimidir.

3. Soru:  Aridite nedir?

Cevap:  Yeryüzünün herhangi bir yerinde egemen olan fiziki coğrafya denetçilerinin ve uzun süreli atmosfer dolaşımı 
düzeneklerinin oluşturduğu sürekli yağış ve nem açığı koşulları ya da hidroklimatolojik kuraklıktır. Başka 
bir deyişle coğrafi ve/ ya da klimatolojik kurak olma durumudur. Bu koşulların yıl boyunca ya da yılın çok 
büyük bir bölümünde egemen olduğu arazilere, arid bölge ya da kurak bölge adı verilir.

4. Soru:  Kuraklık nedir?

Cevap:  Yeryüzündeki çeşitli sistemlerce kullanılan doğal su varlığının, belirli bir zaman süresince ve bölgesel öl-
çekte uzun süreli ortalamanın ya da normalin altında gerçekleşmesi sonucunda, temel olarak şiddet, süre ve 
coğrafi yayılış bileşenleri ile nitelendirilebilen üç boyutlu bir doğa olayı biçiminde etkili olan su açığı ve 
yetersizliğidir.

5. Soru:  Köppen iklim sınıflandırma sistemine göre Türkiye’deki iklim tiplerinin coğrafi dağılışı nasıldır?

Cevap:  Türkiye’de İç Anadolu Bölgesi’nin orta bölümü ve Doğu Anadolu’nun en doğusunda Van-Iğdır bölümü 
orta enlem yarıkurak step, Marmara kıyı bölümü dışında Karadeniz kıyı kuşağı nemli orta enlem (ılıman) 
iklimlerin kurak mevsimi olmayan yazı sıcak ve çok sıcak nemli subtropikal ve Marmara, Ege, Akdeniz 
ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile İç Anadolu’nun batı ve güney bölümleri yazı kurak sıcak ve çok sıcak 
subtropikal Akdeniz iklim sınıfına girer. Öte yandan, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinin genel olarak orta-ku-
zey bölümlerinde uzanan geniş bir kuşak yazı kurak nemli karasal (soğuk), Kuzeydoğu Anadolu’nun (Er-
zurum-Kars Bölümü) ve İç Anadolu’nun kuzeyindeki görece dar bir alan ise kurak mevsimi olmayan nemli 
karasal (soğuk) iklim sınıfında yer alır.

6. Soru:  Fiziksel iklim sistemi nedir?

Cevap:  Küresel iklim, en genel anlamıyla, (1) atmosfer (hava küre), (2) hidrosfer (su küre), (3) krayosfer (buz küre), 
(4) litosfer (taş küre) ve (5) biyosfer (yaşam küre) olarak adlandırılan başlıca beş bileşeni bulunan ve bu 
bileşenler arasındaki karşılıklı etkileşimleri de içeren çok karmaşık bir sistemdir ve Fiziksel İklim Sistemi ya 
da İklim Sistemi olarak adlandırılır.
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7. Soru:  Fiziksel iklim sisteminin bileşenleri nelerdir?

Cevap:  İklim, fiziksel iklim sisteminin alt sistemleri ile etkileşim içinde bulunan ve onlardan etkilenen atmosfer 
değişimlerini ve “dış” etmenleri içerir. İklim sistemindeki içsel interaktif bileşenler; atmosferi, okyanusları, 
deniz buzunu, kara yüzeyini ve özelliklerini (yer şekilleri, bitki örtüsü, yeryüzünün Güneş ışınımını yansıtma 
oranı (albedo), canlı kütle ve ekosistemler, vb.), kar örtüsünü, karasal buzulu (dağ buzullarını, Antarktika 
ve Grönland’daki buzul kalkanlarını) ve hidrolojiyi (nehirleri, gölleri, yer üstü ve yer altı sularını) içermek-
tedir. Normal koşullarda iklim sistemine göre “dış” olarak nitelendirilen bileşenlerse Güneş’i ve enerjisini, 
yerkürenin ekseni çevresindeki dönüşünü, Güneş-Yer geometrisini, yerkürenin yörüngesini, kara ve deniz 
dağılışını, karaların fiziki coğrafi özelliklerini, okyanus tabanı topografyasını ve havza şekillerini, atmosfer 
ve okyanusların temel bileşimini ve kütlesini içerir.

8. Soru:  Yerküreyi ilgilendiren kaç çeşit elektromanyetik ışınım vardır? 

Cevap:  Yerküreyi ilgilendiren elektromanyetik ışınım iki başlık altında incelenebilir: 

 (1) Güneş’ten yerküreye ulaşan GKDB Güneş ışınımı 

 (2) Yeryüzünden salınan GUDB karasal ya da yer ışınımı 

 Güneş enerjisi, uzaydan yeryüzüne doğru taşındığı için atmosfer ile etkileşim içindedir. Güneş enerjisinin 
bir bölümü, atmosferden uzaya geri yansır, bir bölümü emilir ve ısıya dönüşür, bir bölümü de yeryüzüne 
geçer (transmisyon). Yeryüzüne işleyen ve orada emilen ışınım, yüzeyi ısıtır, suyu buharlaştırır, karları eritir 
ve toprak örtüsünü ısıtır. Bunun sonucunda, Güneş ışınımı, çeşitli enerji biçimlerine dönüşür. Sonunda bu 
enerji de atmosfere geçer, orada emilir ve uzun dalga boylu (UDB) ışınım olarak yeryüzüne ve uzaya doğru 
yeniden salınır.

9. Soru:  Yerkürenin kaç tür hareketi vardır?

Cevap:  Yerkürenin, rotasyon, revolusyon ve presesyon olarak adlandırılan başlıca üç hareketi vardır. Rotasyon, yer-
kürenin kendi ekseni çevresindeki dönüşüdür. Yerkürenin kuzey ve güney kutup noktalarını birbirine bağ-
layan ekseni çevresinde 24 saatte tamamladığı bu hareketi sonucunda, gece ve gündüzün günlük döngüsü 
oluşur. Revolusyon, yerkürenin Güneş’in çevresindeki yörüngesini, başka bir deyişle ekliptik düzlemini iz-
leyerek yaptığı dönüş hareketidir. Presesyon (yalpalama), Dünya’nın rotasyon sırasında, başını sallayan bir 
topaç gibi yalpalayarak yaptığı dönüş hareketidir. Presesyon hareketinin nedeni, Dünya’nın Ekvator bölge-
sinin şişkin ve ekseninin eğimli olması ve bunun sonucunda Güneş’in ve Ay’ın, yerkürenin çeşitli bölümleri 
üzerinde farklı çekim yapmalarıdır.

10. Soru:  Levha Tektoniği Nedir? 

Cevap:  Mantonun litosferden görece daha sıcak ve daha akışkan üst bölümü astenosfer olarak adlandırılır. Litosferi 
oluşturan geniş ve katı levha parçaları, astenosferdeki konveksiyon hücrelerinin oluşturduğu iç dolaşıma 
bağlı olarak hareket etmektedir. Bu büyük ölçekli düzenek, levha tektoniği (plaka tektoniği) olarak adlan-
dırılır. Levha tektoniği kuramına göre, litosfer astenosfer üzerinde hareket eden çok sayıda levhaya ayrılır. 
Volkanik etkinlik, deprem etkinliği ya da volkanik ve deprem etkinlikleri birlikte, çoğunlukla levha sınırla-
rını işaret eder. Levhalar, bu sınırlar boyunca uzaklaşır (diverjans), yaklaşır (konverjans) ya da yanal olarak 
hareket eder (transform levha sınırı)

11. Soru:  Doğal sera etkisi nedir?

Cevap:  Atmosferdeki gazların gelen Güneş ışınımına karşı geçirgen, buna karşılık geri salınan uzun dalga boylu yer 
ışınımına karşı çok daha az geçirgen olması nedeniyle, yerkürenin beklenenden daha fazla ısınmasını sağlayan 
ve ısı dengesini düzenleyen doğal süreçtir.
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12. Soru:  Küresel ısınma nedir?

Cevap:  Sanayi Devrimi’nden beri, özellikle fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma, tarımsal etkinlikler ve sanayi sü-
reçleri gibi çeşitli insan etkinlikleri sonucunda atmosfere salınan sera gazlarının atmosferdeki birikimlerindeki 
hızlı artışa bağlı olarak, şehirleşmenin de katkısıyla doğal sera etkisinin kuvvetlenmesi sonucunda, yeryüzünde 
ve atmosferin alt katmanlarında saptanan sıcaklık artışıdır.

13. Soru:  İklim diplomasisi nedir?

Cevap:  İklim değişikliği diplomasisi (iklim diplomasisi), bilim, teknoloji, coğrafi temsil (coğrafi çeşitlilik ve zenginli-
ğin temsili), politik süreçler, yasalar, etik, denkserlik (hakkaniyet) ve felsefe gibi zengin bir çeşitlilik barındıran 
çok disiplinli ve disiplinler arası bir düzlemden gelen ve/ya da bir bilim-politika arayüzünden beslenen girdilere 
dayalı uzun soluklu ve çok taraflı bir politika alanı ve yaklaşımıdır.

14. Soru:  Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) ne zaman yürürlüğe girmiştir?

Cevap:  Sera gazı salımlarını belirli bir yıl düzeyinde tutma ya da belirlenen bir yıla kadar istenen oranda azaltma 
girişimlerinin en önemlisi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) oldu. Sözleş-
me’nin hazırlıkları BM Hükümetlerarası Görüşme Komitesi (INC) tarafından sürdürüldü. Haziran 1992’de 
Brezilya’nın Rio kentinde gerçekleştirilen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda (UNCED) imzaya açılan 
sözleşmeyi, çok kısa bir sürede Haziran 1993’e kadar 166 ülke ve Avrupa Topluluğu (AT) imzaladı ve özleşme 
21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girdi. Türkiye, BMİDÇS’ye 24 Mayıs 2004’te 188. (AB dikkate alındığında 
189.) taraf ülke olarak kabul edildi.

15. Soru:  BMİDÇS’nin nihai amacı nedir?

Cevap:  BMİDÇS’nin nihai amacı, atmosferdeki sera gazı birikimlerini, insanın iklim sistemi üstündeki tehlikeli etkile-
rini önleyecek bir düzeyde durdurmayı başarmaktır.

16. Soru:  Kyoto Protokolünün önemi nedir?

Cevap:  Küresel düzeydeki insan kaynaklı sera gazı salımlarını 2000 sonrasında azaltmaya yönelik yasal yükümlülük-
leri BMİDÇS Kyoto Protokolü (KP) düzenlemektedir. Türkiye’nin Kyoto Protokolü’ne katılımı (taraf olması) 
26 Ağustos 2009’da yürürlüğe girmiş oldu.

17. Soru:  Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Paris Antlaşmasının önemi nedir?

Cevap:  Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Paris Antlaşması, 30 Kasım-13 Aralık 
tarihlerinde Paris’te gerçekleştirilen BMİDÇS 21. Taraflar Konferansı’nda, ülkelerin çok büyük bir bölümünce 
imzalanarak kabul edildi. 12 Aralık 2015’te 196 taraf ülkece kabul edilen BMİDÇS Paris Antlaşması, çok kısa 
sürede 4 Kasım 2016’da yürürlüğe girdi. Paris Antlaşması, tarafların 2020 yılından başlayarak küresel iklim 
sistemini koruma, iklim değişikliğiyle savaşım ve/ya da sınırlandırmaya yönelik salım azaltım yükümlülük-
lerini daha doğrusu “niyetlerini” kapsayan yasal olarak bağlayıcı bir küresel antlaşma olarak kabul gördü. 
Türkiye Cumhuriyeti, 10 Kasım 2021 tarihinde BMİDÇS Paris Antlaşması’na resmi olarak taraf oldu.

18. Soru: İklim değişikliğinden etkilenebilirlik nedir?

Cevap:  Bir topluluk ya da sistemin (fiziki coğrafyaya ilişkin ve ekolojik sistemin ya da sosyoekonomik sektörün) 
iklim değişikliği stresinden etkilenme ya da etkiye açık olma derecesi, gerilimi karşılama ya da yanıtlama 
düzeyi (duyarlılık) ve iklim değişikliklerine uyum düzeyi ya da uyum kapasitesi arasındaki ilişki” şeklinde 
tanımlanabilir. İnsan sistemlerinde uyum, zararı azaltmak ya da iyi fırsatlardan yararlanmak için var olan ya 
da beklenen iklime ve etkilerine uyarlanma sürecidir. Doğal sistemlerde uyum ise, güncel iklime ve etkilerine 
uyarlanma sürecidir. Öte yandan maladaptasyon, artan sera gazı salımları, iklim değişikliğine karşı artan ya 
da değişen etkilenebilirlik, daha adaletsiz sonuçlar ve şimdi ya da gelecekte azalan refah dâhil olmak üzere 
iklimle ilgili olumsuz sonuçların riskinde artışa yol açabilecek “yanlış uyum” eylemleridir.
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19. Soru:  Yeşil çatıların çevresel işlev ve yararları nelerdir?

Cevap:  1. Kentin Havasını Soğuturlar: Şehirler, onları çevreleyen kırsal alanlardan daha sıcaktır. Asfalt yollar ve 
beton binalar Güneş ışığını emdikten sonra ısı enerjisi yayar; araç egzozları ve klimalar ek ısı üretir. Buna 
“kentsel ısı adası etkisi” denir ve bu etki şehir merkezlerini komşu kırsal ya da yarı kırsal alanlardan birkaç 
derece daha sıcak yapabilir. Oysaki yeşil çatılar bu afetsel etkiyi azaltabilir; şehirleri iklime daha dayanıklı 
– direngen hale getirebilir ve sıcak dalgaları riski en yüksek olan insanları koruyabilir. Bunu, koyu renkli 
yüzeyleri Güneş ışığını emmek yerine yansıtan parlak bitki örtüsü ile değiştirerek yaparlar. 

 2. Enerji ve Sağlık Bakım Maliyetlerini Azaltırlar: Yaz aylarında yeşil çatılar tüm binaları serinletir, bu da 
soğutma (klima) gereksinimini azaltır. Yeşil çatılar yalıtımı iyileştirdiği için, soğuk aylarda binalarda ısı 
tutulmasını da artırabilir. Şehirler binalarda enerji kullanımını azaltarak, atmosfere daha az karbondioksit, 
metan gibi sera gazlarını ve diğer kirleticileri salarak karbon ayak izini azaltabilir. 

 3. Kentsel Selleri Önlerler 

 4. Suyu Süzerler: Yeşil çatılardaki bitkiler, yağmur suyunu filtreleyerek zararlı toksinleri uzaklaştırır ve içme 
suyunun kirlenme riskini azaltır. 

 5. Gıda Güvenliğini Geliştirirler: Çatı çiftliklerini uygulamak, standart az bakım gerektiren yeşil çatılardan 
daha zordur, ancak birçok yararı vardır. Çatı çiftlikleri, sürekli bir ürün arzı sağlayarak bir şehrin gıda güven-
liğini destekleyebilir.

 6. Sosyal Uyum ve Savunuculuğu Sağlarlar: Yeşil çatılar, başka türlü bitki örtüsüne erişimi olmayan şehir 
sakinleri için hoş bir rahatlama sağlar. Yeşil çatılar aynı zamanda insanları çatılarında sosyalleşmeye teşvik 
etmektedir.

20. Soru:  C3 bitkileri hangileridir?

Cevap:  Buğday, pirinç, pamuk, soya fasulyesi, şeker pancarı ve patatesler vb. bitkilere C3 bitkileri denir.

21. Soru:  C4 bitkileri hangileridir?

Cevap:  Mısır, şeker kamışı ve birçok tropikal çayırı içeren bazı bitkilere C4 bitkileri denir.

22. Soru:  Sürdürülebilir kalkınma nedir?

Cevap:  Sürdürülebilir kalkınma, insan ile doğa arasında denge kurarak doğal kaynakları tüketmeden, gelecek nesil-
lerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkân verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını 
programlama anlamını taşımaktadır.

23. Soru:  Eylül 2015’te Dünya hükümetlerince anlaşmaya varılan ”Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları (BM SKA)” olarak belirlenen amaçlardan hangileri sürdürülebilirliğin ekonomik boyutu ile 
ilgilidir?

Cevap:  Sürdürülebilirliğin ekonomik boyutu 8, 9, 10 ve 12 numaralı amaçları kapsar ve ekonomik büyüme, verim-
lilik, üretim süreçleri ve yatırım gibi konular ile ilgilidir. Bunlar;

8. Amaç –  “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme”: İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve 
üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemek

9. Amaç –  “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”: Dayanıklı altyapılar tesis etmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi 
desteklemek ve yenilikçiliği güçlendirmek. 

10. Amaç –  “Eşitsizliklerin Azaltılması”: Ülkeler içinde ve arasında eşitsizlikleri azaltmak. 

12. Amaç –  “Sorumlu Üretim ve Tüketim”: Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını sağlamaktır.
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24. Soru:  ”Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (BM SKA)” olarak belirlenen amaçlardan 
hangileri sürdürülebilirliğin sosyal boyutu ile ilgilidir?

Cevap:  Sürdürülebilirliğin sosyal boyutu; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 ve 16 numaralı amaçları kapsar ve toplumsal değerlerin, 
ilişkilerin ve kurumların geleceğe yönelik devamlılığı ile ilgilidir. Bunlar;

1. Amaç –  “Yoksulluğa Son”: Yoksulluğun tüm biçimlerini her yerde sona erdirmek. 

2. Amaç –  “Açlığa Son”: Açlığı bitirmek, gıda güvenliğine ve iyi beslenmeye ulaşmak ve sürdürülebilir tarımı destek-
lemek. 

3. Amaç –  “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam”: Sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almak. 

4. Amaç –  “Nitelikli Eğitim”: Kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu 
öğrenim fırsatlarını teşvik etmek. 

5. Amaç –  “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”: Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınlar ile kız çocuklarını 
güçlendirmek. 

7. Amaç –  “Erişilebilir ve Temiz Enerji”: Herkes için karşılanabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimi 
sağlamak.

11. Amaç- “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar”: Şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve 
sürdürülebilir kılmak 

16. Amaç – “Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar”: Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumlar tesis etmek, 
herkes için adalete erişimi sağlamak ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturmak-
tır.

25. Soru: ”Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (BM SKA)” olarak belirlenen amaçlardan han-
gileri sürdürülebilirliğin çevresel boyutu ile ilgilidir?

Cevap:  Sürdürülebilirliğin çevresel boyutu, 6, 13, 14 ve 15 numaralı amaçları kapsar ve doğal kaynakların, biyoçe-
şitliliğin korunması ve doğal yaşamın sürmesi ile ilgilidir. Bunlar;

6. Amaç – “Temiz Su ve Sanitasyon”: Herkes için erişilebilir su ve atık su hizmetlerini ve sürdürülebilir su yönetimini 
güvence altına almak

13. Amaç – “İklim Eylemi”: İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acilen eyleme geçmek. 

14. Amaç – “Sudaki Yaşam”: Sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumakve sür-
dürülebilir kullanmak. 

15. Amaç – “Karasal Yaşam”: Karasal ekosistemleri korumak, iyileştirmek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek; 
sürdürülebilir orman yönetimini sağlamak; çölleşme ile mücadele etmek; arazi bozunumunu durdurmak ve 
tersine çevirmek; biyolojik çeşitlilik kaybını engellemektir.

26. Soru:  “Sıfır atık” nedir?

Cevap:  “Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden 
geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya en aza indirilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağın-
da ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir 
hedeftir.

27. Soru:  “Sıfır Atık Mavi Hareketi” nedir?

Cevap:  Sıfır Atık Mavi Hareketi, denizlerin, akarsuların, göllerin korunması için Türkiye’nin deniz koruma seferber-
liğidir.



Uzman Öğretmenlik
ve 

Başöğretmenlik sınavı

7. BÖLÜM

SOSYAL ETKİLEŞİM ve İLETİŞİM
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7. BÖLÜM

SOSYAL ETKİLEŞİM ve İLETİŞİM

1. Soru: İletişim nedir?

Cevap:  Farklı iletişim tanımlarının bazıları şunlardır: 

•  İletişim düşüncenin sözel olarak karşılıklı değiş tokuşudur. 

•  İletişim, sayesinde dünyayı anlamlı kıldığımız ve bu anlamı başkaları ile paylaştığımız insani bir süreçtir. 

•  Duygu düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması ve haberleşmedir. 

•  İletişim, insanların çevreyi etkileyebilme, varlığını ifade edebilme, amaçlarını gerçekleştirebilme ve gerek-
sinimlerini karşılayabilme aracı olarak tanımlanabilir. 

•  Bu tanımlar artırılabilir. Tanımların ortak özelliklerine bakıldığında; 

•  Kişiler arası iletişimde en az iki kişi vardır. İletişim tek yönlü değil, karşılıklıdır ve iletişim hem psikolojik 
hem de sosyal/kültürel bir olgu ve süreçtir. 

2. Soru:  İletişimin ögeleri nelerdir?

Cevap:  İletişimin kaynak, hedef, mesaj-ileti ve kanal olmak üzere dört ögesi vardır. Bu ögeler etkileşimsel iletişim 
modeli ile açıklanmaktadır.

3. Soru:  İletişimin ögelerinden olan “Kaynak ve Hedef” neyi ifade etmektedir?

Cevap:  Kişiler arası iletişimde kaynak mesajı gönderendir. Gönderilen mesaj karşıdaki kişiye ya da kişilere olabilir. 
Hedef mesajı alır, anlamlandırır ve kaynağa farklı bir mesaj gönderir. Bu bir döngüye benzer ve roller sürekli 
değişir.

4. Soru:  İletişimin ögelerinden olan “Mesaj-İleti” neyi ifade etmektedir?

Cevap:  İletişim sürecinde hedefe iletilmek istenen her şey mesajdır. Hedeften kaynağa, kaynaktan hedefe gelen an-
lamdır mesaj. Mesaj birçok ögeyi de içinde barındırır.

5. Soru:  İletişimin ögelerinden olan “Kanal” neyi ifade etmektedir?

Cevap:  İletişim sürecinde kişiler karşılıklı mesajlarını farklı yollarla iletirler. Söz, beden dili ve yazı bu yollardan 
bazılarıdır. Sessiz kalma da kişiler arası iletişimde bir mesaj ve iletimi olabilir.

6. Soru:  İletişim Süreçlerini oluşturan ögeler nelerdir?

Cevap:  Kodlama, kod açma ve yorumlama, geri bildirim ve gürültü iletişim süreçlerini oluşturur.

7. Soru: İletişim Süreçlerini oluşturan ögelerden olan “Kodlama” ne demektir?

Cevap: Mesajın işaret hâline dönüşmesinde kullanılan simgeler ve simgeler arasındaki ilişkileri düzenleyen kuralla-
rın tümüne kod denir. En çok kullanılan kod sistemi dildir. Bu kodlar kültürden kültüre değişebilen ögeleri 
de kapsayabilir. Kodlama ise mesajın içeriğinin kod simgelere dönüştürülmesidir.
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8. Soru: İletişim Süreçlerini oluşturan ögelerden olan “Kod açma ve yorumlama” ne demektir? 

Cevap: Kod açma, kaynaktan gelen mesajın içeriğinin alınıp çözümlenmesi, anlamın anlaşılmasıdır.

9. Soru: İletişim Süreçlerini oluşturan ögelerden olan “Geri bildirim” ne demektir?

Cevap: İletişim sürecine sistem yaklaşımı ile bakıldığında, geri bildirimin kişiler arası iletişimdeki işlevi de karşılıklı 
gidip gelen mesajların doğru algılanıp algılanmadığını test etmektir. Geri bildirim olmadığında iletişimin 
sağlıklı kurulup kurulmadığını bilemeyiz, bu nedenle de sürecin olmazsa olmazıdır. Geri bildirim bir söz, jest 
ve mimik gibi bir beden hareketi de olabilir.

10. Soru: İletişim Süreçlerini oluşturan ögelerden olan “Gürültü” ne demektir?

Cevap: Kaynaktan çıkan mesajın hedef tarafından tam ve doğru olarak alınmasını etkileyen şey gürültüdür. Gürültü 
kişilerin birbirini duyabilmesini engeller. Mesafe, ortamdaki gürültü ya da her türlü fiziksel engel gürültü 
olarak tanımlanabilir.

11. Soru: İletişimin işlevleri nelerdir?

Cevap: İletişim daha önce de belirtildiği gibi hem bireysel hem toplumsal hem de kültürel işlevleri olan bir süreçtir.

12. Soru: İletişimin bireysel işlevi neyi ifade etmektedir?

Cevap: İletişimin bireysel işlevi, insanın sosyal bir varlık olması ve iletişim kurma ihtiyacında olmasıyla açıklanabi-
lir. Bu ihtiyaç ilişki kurma işlevi olarak da tanımlanabilir. Bu ihtiyacın giderilmesi sayesinde insan sosyal ve 
kültürel bir varlığa dönüşebilir. Duygu ve ihtiyaçlarımızı dile getirmek, bildiklerimizi aktarmak ve öğrenme 
ancak nitelikli bir iletişimle sağlanabilir. İnsanın diğer bir temel ihtiyacı paylaşmadır. Duygu, düşünce ve ih-
tiyaçlarımızı paylaşma ihtiyacı iletişimin bireysel işlevleri arasında sayılabilir. Bu işlevleri yerine getireme-
yen bireylerde sağlık problemleri görülebilir. Çünkü bu işlevler aynı zamanda insanın en temel ihtiyaçlarıdır.

13. Soru: İletişimin toplumsal işlevleri nelerdir?

Cevap: İletişimin toplumsal işlevleri arasında sosyalleşme, bilgi sağlama, bilginin aktarılması ve paylaşılması sayı-
labilir. Kültür, toplumdan topluma ve kuşaktan kuşağa sözlü ya da sözsüz kurulan iletişim sayesinde aktarılır. 
Bu da iletişimin toplumsal işlevleri arasında sayılabilir.

14. Soru: İletişimin kaç grupta sınıflandırılabilir?

Cevap: İletişim; Etkilerine, Yönüne, Kullanılan Kod Sistemlerine, İlişki Sitemlerine, Bireylerin Konumlarına, Za-
man ve Mekâna Boyutuna göre olmak üzere 6 grupta sınıflandırılabilir.

15. Soru: Etkilerine göre iletişim şekilleri nelerdir?

Cevap: İletişim, etkilerine göre olumlu ve olumsuz iletişim olarak ifade edilebilir. Olumlu iletişim iletişimin niteli-
ğini artırabilir, içinde ima ya da iğneleyici söz barındırmaz. Okulda ve sınıflarda istenilen iletişim olumlu ve 
çift yönlü olandır. 
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16. Soru: Yönüne göre iletişim şekilleri nelerdir?

Cevap: İletişim, yönüne göre tek yönlü ve çift yönlü iletişim olarak ifade edilebilir. Okullarda tek yönlü iletişim 
olduğunda, okul yöneticisinin okulda olan herkesle kurduğu iletişim aşağıdan yukarı olacaktır. Sınıfta da bu 
durum yaşandığında öğretmen gücü temsil edecek ve öğrencilerle iletişimini bu yönlü kuracaktır. Böyle bir 
sınıfta öğrencilerin merak ettiklerini sormaları, anlamadıklarını dile getirmeleri oldukça zor olur. Öğretmen 
sürekli aktif, öğrenci pasif olur. Pasif olan öğrencinin sınıfta istenmeyen davranışları gösterme olasılığı daha 
da artabilir.

17. Soru: Kullanılan kod sistemlerine göre iletişim şekilleri nelerdir?

Cevap: İletişim, kullanılan kod sistemlerine göre sözlü, yazılı ve sözsüz iletişim olarak ifade edilebilir. Sözlü ile-
tişimde, kullanılan kelimeler, ses tonu ile beden dili öneme sahiptir. Kullanılan kelimeler aynı olsa bile ses 
tonumuz ve beden dilimiz anlam kaymasına neden olabilir. Bu konuda yapılan araştırmalar göstermektedir ki 
sosyal etkileşimde sözsüz iletişim sözel iletişime oranla çok daha etkili olmaktadır. İnsanlar iletişim sırasında 
anlamsal gerçekliği daha çok sözsüz kodlardan edinmektedir. Bu nedenle, iletişimde etkinlik açısından ya-
pılan karşılaştırmalarda sözsüz kodların % 55 oranla en etkin araçsallığı ortaya koyduğu saptanmıştır. Buna 
karşın, sözel kodların etkililik oranı % 7 olarak tespit edilirken, ses tonunun % 38 oranında etki yarattığı 
belirtilmektedir. Duruş ve ses tonu alaycı, ima eden ya da sağlıklı kurulan bir iletişimin göstergesi olabi-
lir. Yazılı iletişim; mektuplar, raporlar, özetler, makaleler, tutanaklar, basın bildirileri, elektronik ortamlarda 
gönderilen çeşitli yazılı mesajları içerir. Yazılı iletişim sayesinde gönderici ve alıcının mesajları tekrar oku-
nabilir ve belgelerin saklanabilir olması sebebi ile hatalar en aza indirilebilir.

18. Soru: Yazılı ve sözlü iletişim arasındaki farklar nelerdir?

Cevap: 

*  Yazılı iletişimde, sözlü iletişimde olduğu gibi seslendirmenin, tavır, jest ve mimiğin sağlayacağı etkiler söz 
konusu değildir. Bu nedenle yazı dilinin etkileyici biçimde kullanılması gerekmektedir. 

*  Sözlü iletişimde yapılan dil yanlışları, söyleyiş bozuklukları dışında pek fark edilmez. Oysa yazılı iletişimde 
yanlış kullanılan bir sözcük okuyucunun hemen dikkatini çeker. 

*  Yazılı iletişimde, birtakım biçimsel kurallara uymak gerekir. Yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine 
uymak zorunluluğu vardır. Ayrıca yazacağımız yazının türüne göre o türün kendine özgü biçim özelliklerini 
de bilmek gerekir.

*  Yazılı iletişimde planlama, sözlü iletişime oranla daha çok önem taşır. Konuşma öncesi hazırlık yapmış ve 
konuşmamızı yazmış olsak da konuşma sırasında aklımıza gelen bir bilgiyi aktarabilir; dinleyicinin ilgisine 
göre konuşmamızın planını değiştirebiliriz.

19. Soru:  Johari Pencerisi Modeli’ni kimler geliştirmiştir?

Cevap:  İki Amerikalı psikolog, Joseph Luft ve Harrington Ingham, 1950 yılında Johari Pencerisi Modeli’ni geliş-
tirerek, insanın sosyal ilişkilerinde kendisi ile ilgili aktarımda bulunduğu alanlarının yanı sıra paylaşımda 
bulunmadığı, bulunmak istemediği alanları da ortaya çıkarmışlardır. Böylece kişilerin kendilerini tanımaları 
sağlanmış,; başkaları tarafından da nasıl görüldükleri tanımlanabilir hâle gelmiştir. Bireyler Johari Pencere-
si’nde yer alan; açık alan, kör alan, gizli alan ve bilinmeyen alanları hakkında bilgi sahibi olabilir.
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20. Soru: Johari Penceresi’nde bulunan dört alanın anlamları nelerdir?

Cevap:  Açık alan: Kişinin kendi tarafından da başkaları tarafından da bilinen alandır. Bu alanda insanlar umutlarını, 
beklentilerini ya da korkularını çekinmeden diğer insanlarla paylaşmaktadırlar. 

 Kör alan: Bu alan başkaları tarafından bilinen ancak kişinin bilmediği alanıdır. Başkalarının bir kişi hakkın-
da edindiği izlenimlerle ilgilidir. 

 Gizli alan: Bu alan kişinin bildiği ancak başkalarının bilmediği alandır. Kişi, bilinçli olarak bazı yanlarını 
gizlemek istemektedir. 

 Bilinmeyen alan: Bu alan ise kişinin de başkalarının da bilmediği, karanlık alandır.

21. Soru: Okul ortamlarında hangi iletişim türleri kullanmaktadır?

Cevap: Okul ortamlarında “formal” ve “informal” olmak üzere iki tip iletişim türü kullanılır. Formal iletişim, ileti-
şimin kademeli olarak aşağı ve yukarı yönlü hiyerarşik aktarımıdır. İnformal iletişim ise okullarda daha sık 
gördüğümüz kişi ve grupların tutumlarına bağlı olarak değişen ve okula dair düzensiz yaklaşımları olan bir 
iletişim türüdür.

22. Soru: İletişim becerisi hangi değerleri kapsamaktadır?

Cevap: İletişim becerisi; kişinin kendisine ve diğerlerine saygı duyması, empati, etkin dinleme, somutlaştırma, ben 
dilini kullanma, içten ve samimi olmayı kapsamaktadır.

23. Soru: İletişim becerisi değerlerinden olan “saygı duymak” ı açıklayınız?

Cevap: Saygı duymak iletişimin temelinde olan bir değerdir. Saygı insanlara yalnızca insan oldukları için değer 
vermektir. Aynı zamanda karşı tarafı kabul etmekle ve olduğu gibi kabul etmekle de ilgilidir. Din, dil, ırk, 
sosyoekonomik durum, cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi vb. gibi farklılıklara saygıyı da kapsar. Özellikle sınıf-
ta ve okulda kapsayıcı bir dili kullanmayı da içerir.

24. Soru: İletişim becerisi değerlerinden olan “Empati” yi açıklayınız?

Cevap: Empati, Rosenberg’e göre dünyamızı/dünyayı yeni bir bakış açısıyla yeniden algılayabilmemizi ve yola de-
vam etmemizi sağlar. İletişim kazaları ya da engelleri nedeniyle çatışma yaşadığımızda, bize söylenenlere, 
kişilere verdiğimiz değer doğrultusunda tepki verebiliriz. Ersoy ve Köşger’e göre çocukların üç yaşından 
itibaren, diğer insanların düşüncelerinin kendi düşüncesinden farklı olduğu, herkesin kendine özgü bir pers-
pektifinin olduğu, bir duruma farklı tepkiler verilebileceğini anlamaya başladıkları ve diğer çocukların sıkın-
tılarını anlayıp yardım ettikleri gözlenmektedir. Altı yaşından itibaren çocuk, kendisini karşısındaki kişinin 
yerine koyabilmektedir. Bu yaşlarda çocuğun dil becerisi gelişmekte ve soyut düşünme düzeyi artmaktadır. 
Bu yeteneklerinin gelişmesi ile çocuk, daha uzak yerlerdeki insanların başlarına gelenleri de algılayabilir. 
On-on iki yaşlarındaki çocukların empati duygularını tanıdıkları kişilerin ötesine yaydıkları belirtilir. Çocuk, 
bu dönemde tanımadığı kişilere de empati duyabilir. Empatiyi geliştirmek için kullanılan etkinliklerin içinde 
oyun ve drama yöntemlerinin kullanımı da yer alır. Rol değişimi, duygu ve ihtiyaçların dile getirilmesi em-
patiyi geliştirebilir. Yaratıcı drama tekniklerinin sınıf içerisinde kullanılmasının empatiyi geliştirdiğine dair 
araştırma sonuçları vardır. Öykü, masal ve çocuklar ve yetişkinler için felsefe araçlarının öğretim yöntem ve 
tekniklerinin arasında olması bunun için bir zenginlik yaratabilir.
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25. Soru:  İletişim becerisi değerlerinden olan “Etkin Dinleme” yi açıklayınız?

Cevap:  Dinleme, her türlü öğrenme sürecinde ve sosyal çevrede insanın karşısına çıkan, bazen farkında olarak bazen 
olmayarak kullanılan bir dil becerisidir. Dinleme, sesli uyarıcıları işitmek, anlamak ve zihinde yapılandırmak 
için kulak ve beynimizde yürütülen karmaşık bir süreçtir. Dinleme, beynin her iki tarafının kullanılmasını 
gerektiren bir faaliyettir. Bu açıklamaya göre, sol beyinle içerik ve olguları, sağ beyinle ise duyguları, be-
den dilini, ses tonunu ve bütünü dinlediğimiz belirtilmektedir. Dinleme, konuşmanın algılanma boyutunu 
oluşturmaktadır ve bireylerin söylenenleri algılayıp anlamlandırması olarak da tanımlanmaktadır. Dinleme, 
bilinenin aksine doğuştan gelen bir beceri alanı değil, dil ve anlatım dersleri bünyesinde belirli bir program 
çerçevesinde, sistematik şekilde geliştirilebilecek bir beceridir. Dinleme becerisi iletişim becerisinin teme-
linde yer alır. Çünkü iletişim dinleme ile başlar. İletişimin niteliği ise dinlemenin niteliğiyle de ilgilidir. Bu 
nedenle etkin dinleme becerisini, alıcı açısından iletişimdeki gürültüyü azaltma ve mesajı tam ve doğru ola-
rak alma etkinliğidir/becerisi olarak da tanımlamak mümkündür. 

26. Soru: İyi bir dinleyicinin özellikleri nelerdir?

Cevap: 

1.  Dinlemenin amacını ve yöntemini belirler, 
2.  Ön bilgilerini harekete geçirir, 
3.  Dinlediklerini ön bilgilerinin ışığında inceler, 
4.  Konuşmacının aktardığı bilgilerle ön bilgileri arasında bağ kurar, 
5.  Bir olay ve düşünce arasındaki farkı belirler, 
6.  Ana ve yardımcı düşünceleri belirler, 
7.  Konuşmacının amacını belirler, 
8.  Propaganda, abartı ve ön yargıları belirler, 
9.  Zihinsel yapısını düzenler ve geliştirir, 
10. Konuşmayı, konuşmanın içeriğini değerlendirir. 

27. Soru:  Dinleme alanlarının boyutları nelerdir?

Cevap:  Dinleme alanları işlem, etkileşim ve sözlü anlama olmak üzere üç boyutta incelenmektedir.

1. İşlem boyutu: Bu süreçte hem fiziksel hem de zihinsel çeşitli işlemler yapılmaktadır. Bu işlemler işitme, anlama ve 
zihinde yapılandırma olmak üzere üç aşamada ele alınmaktadır. 

 a) İşitme: Seslerle sözler fiziksel olarak alınarak algılanmakta ve beynimize iletilmektedir. Bu süreçte ses, 
ses telleri, ses dalgaları ve kulak yer almaktadır. 

 b) Anlama: İşitilenlere dikkat yoğunlaştırılmakta, ilgi duyulan ve gerekli görülenler seçilerek anlamlandı-
rılmaktadır. Dikkat yoğunlaştırma bütün anlama sürecini etkilemekte, işitilenlerin seçilmesi, işlenmesi ve 
anlamlandırılması belirleyici olmaktadır. 

 c) Zihinde yapılandırma: Anlama sırasında seçilen bilgi ve düşünceler çeşitli zihinsel işlemlerden geçirile-
rek işlenmektedir. Sıralama, sınıflama, ilişki kurma, düzenleme, sorgulama, değerlendirme gibi zihinsel iş-
lemler yapılmaktadır. Daha sonra yeni bilgiler bireyin zihinsel yapısına göre ön bilgilerle bütünleştirilmekte 
ve zihnine yerleştirilmektedir. 

2. Etkileşim boyutu: Konuşmacı ile dinleyici arasında sözlü konuşmalar, aktarılan bilgiler ve iletişimin gerçekleştirildiği 
ortamla gerçekleşmektedir. 

 a) Fiziksel etkileşim: Konuşmacının sesi, ses tonu, konuşma hızı, kullandığı kelimeler, beden dili, yüz 
ifadesi, göz teması, duruşu, jestleri, fiziksel mekân, araç-gereç, dinleme ortamı, gürültü, ışık, ısı, renk gibi 
durumlarla etkileşimi içermektedir. 

 b) Zihinsel etkileşim: Dinleyicinin konuşmacının düşüncelerini öğrenmesi, anlaması, kendi bilgileriyle karşı-
laştırmasıdır. 

3. Sözlü anlama boyutu: Anlama işlemi hem süreçsel hem de etkileşimsel olarak gerçekleşmektedir. 

 a) Etkileşimsel süreçte dinleyicinin özellikleri, konuşmacının aktardıkları ve iletişimin gerçekleştiği ortam 
etkili olmaktadır. 

 b) Süreçsel anlama ise dinleme sırasında çeşitli bilgilerin alınması, zihnimizde işlenmesi ve anlamlandırıl-
ması aşamalarındaki işlemleri kapsamaktadır. 
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28. Soru: Dinleme türleri nelerdir?

Cevap: 

•  Takdir edici dinleme; söylenenden keyif almaya odaklanılan dinlemedir. 

•  Kapsamlı dinleme; öğrenme ve bilgiyi hatırlamaya odaklanılan dinlemedir. 

•  Kritik değerlendiren dinleme; duyulanı yargılayan ya da değerlendirmeye odaklanılan dinlemedir. 

•  Vurgulu dinleme; diğerlerinin duygularını anlamaya odaklanılan dinlemedir. 

•  Katılımcı dinleme; kişiler arası iletişimde etkili dinlemenin temeli aktif katılımdır. Katılımcı dinleme, din-
leyen kişinin duyduklarını tekrar etmesi, özümlemesi ve yansıtmasıdır. 

•  Edilgin dinleme; dinleyen kişinin sözel geri bildirimde bulunmadığı, konuşan kişinin duygularının anlaşıl-
maya çalışıldığı, vereceği karara güvenildiği, kişinin sorunundan kendisinin sorumlu olduğu gibi mesajlar 
veren destekleyici bir süreçtir. 

•  Empatik dinleme; empatik dinlemede amaç kişinin kendisini açması, duygularını daha yoğun yaşaması, 
kendisinde var olan çatışmaları çözmesi, kendisini kabul etmesi için cesaretlendirmektir. 

•  Yargısız ve eleştirel dinleme; etkili dinleme hem yargısız hem de eleştireldir; açık bir zihinle, anlamak için 
dinlemeyi gerektirir. 

•  Derinlemesine dinleme; yüzeydeki mesajları da önemsemeyi, konuşmacının sözlü ve sözsüz mesajlarına 
ve bunlar arasındaki tutarlılığa dikkat etmeyi, hem içerik hem de duygu mesajlarını anlamayı, konuşmacının 
dile getirmediği duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmayı ve anlaşılanları dile getirmeyi, konuşmacının 
mesajlarına yanıt vermeyi içerir. 

•  Çözümleyici dinleme; kişinin kelimelerini aynen tekrarlamak değildir. Kişinin duygularının ve mesajlarının 
anlaşılmaya çalışıldığını gösterir. 

•  Etkin dinleme; konuşmacının mesajının sözel ve sözel olmayan yönüne, içeriğine ve duygularına anlam 
katma yöntemi olmalıdır. 

•  Dikkatle dinleme; konuşmacının söylediklerini takip etmeyi gerektirir. 

29. Soru:  Etkili iletişim becerileri nelerdir?

Cevap:  Etkili iletişim becerileri; Egoyu Geliştirici Dil, Etkin-Katılımlı Dinleme, Kendini Tanıma-Kendini Açma, 
Empati ve Ben Dili becerileri olarak sınıflandırılabilir.

30. Soru: Etkili iletişim becerilerinden olan “Ego geliştirici dil” i açıklayınız?

Cevap:  Kişiler arası ilişkilerde benliği olumlu yönde etkileyen bir ifade türü olarak tanımlanabilir. Bu beceri ile ileti-
şim sürecinde, bireyin olumlu özelliklerine ve performanslarına vurgu yapılarak, ihtiyaç duyulan değişimleri 
gerçekleştirmesi amaçlanır. Diğer bir ifadeyle, iletişim kurulan kişinin kendisini zayıf ve yetersiz görmesine 
neden olmadan, yeterlilikleri öncelenerek eksiklikleri dile getirilir ve kişinin böylece eksik yönlerini gidere-
bileceği algılatılmaya ve hissettirilmeye çalışılır. Bunun tersi ego zedeleyici dil olarak adlandırılabilir.

31. Soru:  Etkili iletişim becerilerinden olan “Etkin-katılımlı dinleme” yi açıklayınız?

Cevap:  Bireyin mesajının anlaşılmasına katkı sağlayacak yeterli motivasyon ve dikkat ile o ana aktif bir şekilde 
katılma olarak kavramsallaştırılabilir. Bu beceri, iletilişimde büyük bir öneme sahip olmakla birlikte etkili 
iletişimin temelini de oluşturmaktadır. Etkin dinleme dinlenen kişide önemsendiği duygusunun oluşmasına 
katkı sağladığı için etkileşimin güvenle gerçekleşmesine de yol açmakta ve paylaşımları doyurucu kılmakta-
dır.
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32. Soru:  Etkili iletişim becerilerinden olan “Kendini tanıma-Kendini açma” yı açıklayınız?

Cevap:  Bu beceri bireyin kendisine ilişkin farkındalığına, düşünce ve duygularıyla yeterli düzeyde ilişki kurmasına 
ve kendi iradesi ile kendisini açmasına ve şeffaflığına işaret etmektedir.

33. Soru:  Etkili iletişim becerilerinden olan “Empati” yi açıklayınız?

Cevap:  Bu beceri karşıdaki kişinin öznel dünyasından yola çıkarak onu anlamaya ve böylece anlaşılan duygu, dü-
şünce ve beklentilerinin kendisine aktarılmasına işaret etmektedir. Bu doğrultuda Dökmen, empati kura-
bilmek için üç temel öğeden söz etmektedir. İlk olarak, empati kuracak kişi kendisini karşısındaki kişinin 
yerine koymalı, olaylara ve durumlara onun bakış açısıyla bakabilmelidir. Bir anlamda kişi empati kuracağı 
kişinin rolüne girmelidir. Ancak bu rolde fazla kalmadan, karşıdaki kişinin bakış açısından olayları gördük-
ten sonra kişi kendi rolüne tekrar bürünmelidir. İkinci olarak, empati kurmada karşıdaki kişinin duygularını, 
düşüncelerini ve beklentilerini doğru olarak anlamaya ihtiyaç vardır. Son olarak, empati kuran kişide oluşan 
anlayışın, karşıdaki kişiye temel ya da ileri düzeyde tepkilerle iletilmesi gerekmektedir.

34. Soru:  Etkili iletişim becerilerinden olan “Ben dili” ni açıklayınız?

Cevap:  Kişinin karşılaştığı durum veya davranış karşısında kişisel tepkisini duygu ve düşüncelerle açıklayan bir 
ifade tarzıdır. Sen dili suçlayıcı, yargılayıcı iken ben dili sadece kişinin kendi duygularını ortaya koyar. Ben 
dili kullanılırken yargılama, eleştirme, suçlama vb. yapılmaz. Ben dili iletileri yorum içermez, davranışların 
başkalarını nasıl etkilediğini açıklar, somut etkileri belirtir ve hissedilen duyguyu açıklar.

35. Soru:  Sınıfı, hayatı zenginleştiren öğrenme ortamına dönüştürebilmek için öğrenme ortamında rehber ola-
cak özellikler nelerdir?

Cevap:  Sınıfı öğrenme ortamına ya da hayatı zenginleştiren öğrenme ortamına dönüştürebilmek için öğrenme orta-
mında bize rehber olacak özelliklerden bazıları şunlardır: 

•  Öğrenciler ve öğretmenler (ebeveynler ve okul çalışanları) birlikte ve birbirinden öğrenir. 

•  Öğrenme kazanımları ve kuralları, bunlardan etkilenecek herkesin anlaşmasıyla belirlenir. 

•  Öğrenenler içsel değerlerden, ihtiyaçlar ve arzulardan motive olurlar. 

•  Öğrenme ortamında hiçbir şekilde baskı yoktur. 

36. Soru:  İletişim engelleri nelerdir?

Cevap:  Alanyazında iletişim engelleri; fiziksel ve teknik, psikolojik ve sosyal ile örgütsel engeller olarak sınıflandı-
rılabilir. 

Fiziksel ve teknik engeller: Bunlar mesaj ile ilgili engeller, kanal ve araçlarla ilgili engeller, gürültü ile ilgili 
engeller ve dil ile ilgili engellerden oluşmaktadır. 

Sosyal ve psikolojik engeller: Kişilerin var olan düşünce, duygu ve değer yargılarından, davranış, tutum 
ve hedefleri, düşünce boyutları, dinleme ve anlama becerilerinden bulundukları sosyokültürel şartların far-
kındalığından kaynaklanabilir. İletişim amacının belirlenmemesi, ön yargılar, görüş ve algılama farklılıkları, 
tutum ve davranışlar, sosyokültürel farklılıklar ve sahip olunan bilgi düzeyi ile ilgilidir. 

Örgütsel engeller: Roller, zaman baskısı, örgütün büyüklüğü, geri bildirim sisteminin yetersiz olması, yö-
netim tarzı, aşırı bilgi yüklemesi, statü farklılıkları ve hiyerarşi nedenli olabilir.
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37. Soru:  Bireylerin sağlıklı iletişimini engelleyen unsurlar nelerdir?

Cevap: 

 1- Kişisel unsurlar: Alıcının ve vericinin mesajı kodlarken veya iletirken gerekli dikkati göstermemelerin-
den kaynaklanan engellerdir. Bu engeller; alıcının mesajı yanlış anlayabilmesi ve yorumlayabilmesi, belli ön 
yargılar nedeniyle mesajı yanlış değerlendirmesi, konuşmacıya karşı ilgisizlik ve farklı olumsuz tutumlardır. 
İletişim sürecinin iki önemli unsuru olan alıcı ve gönderici, aynı zamanda iletişimi engelleyici rol de oynaya-
bilmektedir. Kişisel amaçlar, duygular, değer yargıları ve alışkanlıklar, gelen mesajlara olumsuz ve kayıtsız 
bir tutum sergilenmesine sebep olabilmektedir. 

 2- Fiziksel unsurlar: Kişilerin kendilerinden kaynaklanmayan, dış kaynaklı ortamlarda oluşan ve iletişimi 
olumsuz yönde etkileyen unsurlardır. Fiziksel unsurlar genellikle ortamdan kaynaklı engelleyicilerdir. 

 3- Semantik unsurlar: Semantik unsurlar, kullanılan dilden kaynaklı yanlış anlaşmalar ve iletişim engelle-
ridir. Bazı sembollerin birden fazla anlamı olabilir bunun dışında bir sembol farklı kişiler için farklı anlamlar 
oluşturabilir. 

 4- Zaman baskısı: Sosyal bir çevrede, insanlarla iletişim ve ilişki kurmayı hedeflediğimiz zaman birçok 
engelle karşılaşırız. Bu engellerden biri de zaman kısıtlılığıdır. İş yaşantısı içerisindeki faaliyetlerin birçoğu, 
belirlenen mesai saatleri içerisinde gerçekleşmektedir. İş yaşamındaki zamanla alakalı sınırlamalar, iletişim 
esnasında örgüt üyelerinin üzerinde zaman baskısı oluşmasına neden olmaktadır. 

 5- Algılamadaki seçicilik: Algılamada seçicilik olarak tanımlanabilecek bu unsur, bazı iletilerin bilerek 
yahut bilmeyerek algılanamamasıyla ilgilidir. Kişiler, belirli ön yargılara sahipseler vericiden gelecek olan 
iletileri hiç algılayamayabilirler yahut kastedilenden farklı algılanabilirler.

38. Soru:  Dilin kullanmayla ortaya çıkan engeller nelerdir?

Cevap: 

1.  Emir vermek, yönlendirmek, yönetmek. - Korku ya da aktif direnç yaratabilir. 

2.  Uyarmak, gözdağı vermek. - Gücenme, kızgınlık, isyankârlığa neden olabilir. 

3.  Ahlak dersi vermek. - Zorunluluk ya da suçluluk duyguları yaratır. 

4.  Öğüt vermek, çözüm ve öneri getirmek. - Bağımlılık ya da direnme yaratabilir. 

5.  Öğretmek, nutuk çekmek, mantıklı düşünceler önermek. - Bıkkınlık, nefret uyandırabilir. 

6.  Yargılamak, eleştirmek, suçlamak. - Benlik saygısını azaltır. 

7.  Ad takmak, alay etmek. - Genellikle karşılık vermeye iter. 

8.  Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak. - Yanlış anlaşılma korkusuyla iletişim kesilebilir. 

9.  Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak. - Övgü yokluğu eleştiri olarak algılanabilir. 

10. Avutmak, teselli etmek. - Zor görevlerde ben de aynı şeyi hissederdim. 

11. Sorgulamak, sınamak, sorguya çekmek. - Kendini köşe sıkıştırılmış hissetmesine sebep olabilir. 

12. Alaycı davranmak, şakacı davranmak, konuyu saptırmak. - Kendisi ile ilgilenilmediğini, kendisine saygı 
duyulmadığını düşündürebilir.

39. Soru:  Ekolojik sistem yaklaşımı nedir?

Cevap:  Ekolojik sistem yaklaşımı, insan davranışına etki eden iç ve dış kuvvetlerin karşılıklı etkileşimleri üzerinde 
durur, bireylerin farklı durumlara uyumlarını sağlayan geçerli davranış kalıplarını tanımlar ve çevre içerisin-
de bulunan insan ve diğer sistemlerin birbirleri üzerinde meydana getirdikleri etkileri açıklar.
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40. Soru: Ekolojik yaklaşımın temel prensipleri nelerdir?

Cevap: 

•  Çocuk, modelin merkezinde yer almaktadır. 

• Çocuğun hayatında kendisini ve birbirlerini etkileyen farklı sistemler yer almaktadır. 

• Çocuğun davranışları çevresindeki bireylerden ve ilişkilerden etkilendiği gibi çocuk da onları etkiler. 

• Çocuğun gelişimi bu sistemlerdeki deneyimlerin niteliğine bağlıdır. 

• Sistemler arasındaki ilişkilerin niteliği ve sıklığı da çocuk üzerinde etkilidir.

• Çocuğun doğrudan içinde bulunmadığı sistemler de çocuğun gelişimini etkiler. 

• Çocuğun sağlıklı gelişimi için sistemler arasındaki etkileşimin tutarlılığı önemlidir. 

 41. Soru:  Ekolojik sistem yaklaşımını oluşturan kategoriler nelerdir?

Cevap:  Ekolojik sistem yaklaşımı 4 kategoride incelenebilir: 

• Mikrosistem- Günlük yaşamda bireylerle en doğrudan ilişkili sistemlerdir. İnsanların yüz yüze etkileşim 
içinde oldukları ortamlar olarak tanımlanabilir. Şu anki ortam: Ev, okul, iş yeri vb. 

• Mezzosistem- Sistemler arasındaki bağlantıların fazla ve nitelikli olması durumunda iyi çalışmaktadır. 
Okul-aile iş birliğinin çocuğun akademik başarısına etkisi gibi. Mikrosistemlerden oluşan sistem: Komşuluk, 
toplum. 

• Ekzosistem- Sosyal medya, yasal mevzuat gibi bireyin gelişiminde dolaylı etkisi olan birimlerin oluşturduğu 
katmandır. Genel eğitim politikaları, medya ve kitle iletişim araçları gibi. Doğrudan bireyi kapsamayan sos-
yal yapılar: Kamu kurumları, profesyonel kuruluşlar.

• Makrosistem-Yaklaşımın bu katmanında bireyin yaşadığı toplumun özellikleri yer alır. Kültürü kapsayan 
örüntüler: ekonomik ya da siyasal ideolojiler, baskın inançlar ya da basmakalıp düşünceler. 

42. Soru:  Okul iklimi ne demektir?

Cevap:  İklim, okulda zaman içinde şekillenen, her zaman görülemeyen değerler ve kurallar bütününden oluşur. 
Okulun dışarıdan nasıl göründüğünü de gösterir. Okul iklimi, okul çalışanları tarafından algılanan, onların 
davranışlarını etkileyen ve okuldaki davranışlara ilişkin kolektif bir algıya dayanan okul ortamının göreli 
olarak tutarlı özelliğidir.

43. Soru:  Pakdanel’in sınıflandırmasına göre iklim çeşitleri nelerdir?

Cevap: 

•  Açık iklim: Bu iklim türünde, arkadaşça ilişkiler, işleri kolaylaştırıcı, katılımcılığı teşvik gibi faktörler 
önemlidir ve yönetici örgütte kurmay bir liderlik örneği sergilemektedir. 

•  Özerk (Otonom) iklim: Bu iklimde, yönetici örgütte resmî ve sistemli bir iş yapmak için kendini çalışanla-
rından uzak tutar. 

•  İdareci iklim: Bu iklimi, yöneticinin işi kendisinin yapması, arkadaşça ilişkilerin olmaması, yazılı kurallar 
ve tatmin edilmeyen sosyal ihtiyaçlar karakterize eder.

•  Samimi iklim: Bu iklimde arkadaşça ilişkiler hâkimdir ve örgüt üyeleri işlerin nasıl yapılacağı konusunda 
görüşlerini bildirirler. 

•  Babacan iklim: Bu iklim kısmen kapalı bir iklim olup, çalışanların birlikte hareket etmediği, grup içinde 
bölünmelerin olduğu ve yöneticinin sürekli kontrol edici görevinde olduğu bir iklimdir. 

•  Kapalı iklim: Yöneticinin çalışanları yönlendirmede etkili olmadığı, onların kişisel zenginlikleri ile ilgilen-
mediği, iş birliğinin olmadığı; grup başarısının minimum düzeyde olduğu resmî bir örgüt iklimi söz konusu-
dur. 
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44. Soru:  Mikrosistem kapsamında akran zorbalığına sebep olabilecek etmenler nelerdir?

Cevap: 

•  İlgi, sevgi ve sıcaklıktan yoksun bir aile ortamı 

•  Cezalandırıcı, tartışmacı, düşmanca ve kötüleyici ebeveyn tavırları 

•  Fiziksel ve duygusal istismar uygulayan ebeveynler 

•  Okul bahçesi ve oyun alanlarının yetersiz olması 

•  Öğretmenlerin ve yöneticilerin zorbalık davranışlarını görmezden gelmesi 

•  Okul yönetimi tarafından fiziksel cezanın uygulanması 

•  Öğrencilerin okul atmosferi hakkındaki negatif düşünceleri 

•  Okuldaki akranların saldırgan davranışlar sergilemesi 

•  Okul mevcudunun fazla olması 

•  Olumsuz davranışlar gösteren akran gruplarına dâhil olması 

45. Soru:  Mezosistem kapsamında akran zorbalığına sebep olabilecek etmenler nelerdir?

Cevap: 

•  Okul ve aile arasındaki iletişimin yetersiz veya eksik olması 

•  Ailenin onaylamadığı arkadaş grupları 

46. Soru:  Ekzosistem kapsamında akran zorbalığına sebep olabilecek etmenler nelerdir?

Cevap: 

•  İş yerinde yüksek stres ve anlaşmazlık yaşayan babaların evde çocuklarına karşı daha otoriter bir tutum ser-
gilemeleri 

•  Millî Eğitim Müdürlüğünün eğitim politikaları ve okul yönetiminin akran zorbalığı konusundaki tutumu 
(rehberlik hizmetinin olup olmaması, okulda meydana gelen saldırgan davranışlara karşı alınan önlemler, 
disiplin cezaları) öğretmenleri etkileyecek, öğretmen davranışları da dolaylı olarak öğrencileri etkileyecektir. 

•  Akranlarının ailelerinin ebeveynlik stilleri 

47. Soru:  Makrosistem kapsamında akran zorbalığına sebep olabilecek etmenler nelerdir?

Cevap: 

•  Şiddetin toplumda kabul görmesi 

•  Televizyondaki şiddet içerikli programlar 

•  Mahallenin sosyo-ekonomik düzeyi





Uzman Öğretmenlik
ve 

Başöğretmenlik sınavı

8 BÖLÜM

DİJİTAL YETKİNLİK
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8. BÖLÜM

DİJİTAL YETKİNLİK

1. Soru:  Dijital yeterlik nedir?

Cevap:  Dijital yeterlik, görevleri yerine getirmek için Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) ve dijital medyayı kulla-
nırken gerekli olan bilgi, beceri, tutumlar (dolayısıyla yetenekler, stratejiler, değerler ve farkındalık dâhil); 
sorunları çözmek; iletişim kurmak; bilgileri yönetmek; işbirliği yapmak; içerik oluşturmak ve paylaşmak; ve 
iş, boş zaman, katılım, öğrenme, sosyalleşme, tüketme ve güçlendirme için etkili, verimli, uygun, eleştirel, 
yaratıcı, özerk, esnek, etik, yansıtıcı bir şekilde bilgiyi yapılandırmak olarak tanımlanmaktadır. Bu yönleriyle 
aynı zamanda bilgi, iletişim veiş birliği, medya, bilişim güvenliği, problem çözme ve eleştirel düşünme gibi 
farklı okuryazarlıkları içeren bir yeterliktir.

2. Soru:  Dijital okuryazarlık nedir?

Cevap:  Bilişim teknolojilerinin toplum içinde bilinçli kullanılması için gerekli bilgi ve becerileri dijital okuryazar-
lık olarak adlandırılır. Dijital okuryazarlık; günümüz dünyasında çalışabilmek, öğrenebilmek ve eğlenebil-
mek için iletişim ve etkileşimi bilişim teknolojileri kullanarak etkili, verimli ve güvenli şekilde yapabilecek 
kadar becerilere sahip olmak demektir.

3. Soru:  Dijital beceri nedir?

Cevap:  Dijital beceri, günlük yaşamda bir sorunu çözmek için bilgi teknolojisi becerisini kullanma ve uygulama 
yeteneğidir. Dijital beceriler; bilgileri yönetmek, iletişim kurmak, sorunları çözmek ve içerik oluşturmak için 
donanım ve yazılım kullanma becerisi gibi temel becerilere hâkim olmayı gerektirir.

4. Soru:  Dijital dönüşüm nedir?

Cevap:  Bilgi, bilişim ve ağ teknolojilerinin birlikte kullanımıyla bir varlığın özelliklerinde önemli değişiklikleri 
tetikleyerek iyileştirmeyi / geliştirmeyi amaçlayan bir süreçtir.

5. Soru:  Dijitalleşme ve dijital dönüşüm arasındaki fark nedir?

Cevap: Dijitalleşme, hizmetlerin (örneğin bankacılık işlemleri, öğrenci akademik başarı takibi, vergi ve yasal süreç-
ler) çevrim içi ortamlardan ve uzaktan gerçekleştirilmesini kapsar. Dijital dönüşüm ise teknoloji adaptasyonu 
ile veri alışverişi ve otomasyon içeren bütünleşik sistemlerde süreçlerin dijital ortama taşınması ve daha 
verimli işletilmesini kapsamaktadır. E-devlet servisleri en öne çıkan dijital dönüşüm araçlarıdır.

6. Soru:  Dijital vatandaşlık nedir?

Cevap:  Dijital vatandaşlık, teknoloji kullanımına ilişkin davranış normları olarak tanımlanabilir. Ayrıca dijital va-
tandaşlık, dijital dünyada görev yapmak için sorumlu olunan dijital alışkanlıklar (dijital teknolojilerin etkin 
ve güvenli bir şekilde günlük kullanımı) olarak tanımlanmaktadır. ISTE, dijital vatandaşlığı, öğretmenlerin 
öğrencilerine öğretmekten sorumlu tutulduğu eğitim teknolojisinin temel bir yönü olarak ifade etmektedir ve 
bunun için standartlar belirlemiştir. Dijital vatandaşlığa ilişkin eğitimciler için ISTE standardı, “öğretmenle-
rin öğrencilerine olumlu ve sorumlu bir şekilde dijital dünyaya katılmaları için ilham vermeleri” gerektiğidir.
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7. Soru:  e-devlet nedir?

Cevap:  E-devlet, daha iyi bir süreç yönetimine ulaşmak için bir araç olarak Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin 
(BİT) ve özellikle internetin kullanılması olarak tanımlanmaktadır. İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 
(OECD) e-Devlet Projesi bağlamında, “e-devlet” terimi üç grupta tanımlanmıştır: 

 a. E-devlet, internet (çevrim içi) hizmet sunumu ve e-danışmanlık gibi diğer internet tabanlı faaliyetler 
olarak tanımlanır. 

 b. E-devlet, devlette BİT kullanımına eşittir. 

 c. E-devlet, kamu yönetimini BİT’lerin kullanımı yoluyla dönüştürme kapasitesi olarak tanımlanır veya as-
lında BİT’ler etrafında inşa edilmiş yeni bir hükûmet biçimini tanımlamak için kullanılır. Bu yön genellikle 
internet kullanımıyla bağlantılıdır.

 

8. Soru:  e-devlet uygulamasının amacı nedir? 

Cevap:  E-devlet, vatandaşlara fayda sağlamak için devlet hizmetlerine erişimi ve bu hizmetlerin sunumunu ge-
liştirmeyi amaçlar. Daha da önemlisi, bir ülkenin kalkınması için sosyal ve ekonomik kaynakları daha iyi 
yönetmek amacıyla devletin etkili yönetişime ve artan şeffaflığa yönelimini güçlendirmeye yardımcı olmayı 
amaçlar.

9. Soru:  Bilişim etiği nedir?

Cevap:  Bilişim etiği, bilgisayar, iletişim ve ağ/internet ortamlarında uyulması gereken kuralları tanımlayan normlar-
dır. Bilişim etiği, tüm “bilişim toplumu”nun bilgisayar kullanımı sırasında uyulması gereken kuralları düzen-
ler. Temel amaç, kişilerin azami fayda ve asgari zarar ile bu ortamları kullanmasını güvence altına almaktır.

10. Soru:  Telif hakkı nedir? 

Cevap:  Telif hakkı, kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklardır. 
Telif hakkı, özgün ve yaratıcı eser sahiplerine (yazar, sanatçı, besteci, tasarımcı, vd.) belirli bir süre için 
yasayla tanınan manevi ve ekonomik haklardır. Telif hakları fikirleri değil, fikirlerin ifade etme biçimini 
koruma altına almaktadır. Telif hakkı yasaları hangi eserlerin korunup hangilerinin korunmadığını tanımlar, 
eser sahiplerinin ve kullanıcıların haklarını düzenler ve eser sahibi ile kullanıcı arasında bir denge kurar.

11. Soru:  Telif haklarının amacı nedir?

Cevap:  Telif haklarının temelde kişisel ve toplumsal olmak üzere iki amacı vardır. Kişisel amaç, yaratıcı eser sahip-
lerini telif hakları aracılığıyla ödüllendirmek ve daha fazla eser yaratmaya teşvik etmektir. Toplumsal amaç 
ise özgün ve yaratıcı eserleri belirli bir süre geçtikten sonra toplumdaki herkesin yararlanmasına sunmaktır.

12. Soru:  Bilişim suçu nedir?

Cevap:  Bilişim suçu, bilgileri otomatik işleme tabi tutan veya verilerin nakline yarayan bir sistemle gayrı kanuni, 
gayrı ahlaki veya yetki dışı gerçekleştirilen her türlü davranış olarak tanımlanmaktadır. Bilişim etiği ya da 
telif hakkı ihlalleri bilişim suçları kapsamında ele alınmaktadır. Bilişim suçlarıyla ilgili yasal düzenlemeler 
ise bilişim hukukunu kapsamındadır.
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13. Soru:  Kişisel veri nedir?

Cevap:  Kişisel veri, gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi kapsamaktadır. Vatandaşlık numarası, adı ve soyadı, kişinin 
e-posta adresi, IBAN bilgisi, araç plaka bilgisi, görevine uygun olarak ehliyet bilgisi, kişinin fiziksel özel-
likleri, öğrencinin almış olduğu not bilgisi, aldığı burs miktarı, hangi yurtta kaldığı gibi bilgiler kişisel veri 
olarak ele alınabilir.

14. Soru:  Kişisel verilerin kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir?

Cevap:  Kişisel verilerin kullanımında aşağıda belirtilen kurallara dikkat edilmesi gerekmektedir:

● Kişisel verilerin toplanmasında hukuka ve dürüstlük ilkelerine uyulması 

●  Kişisel verilerin elde edildiği kaynakların açık ve net olması 

●  Kişisel verilerin doğru ve güncel olması 

●  Verilerin meşru ve gerekli amaçlar için toplanıyor ve işleniyor olması 

●  Veri toplama amaçlarının açıklanması ve sadece bu amaçlar için kullanılması 

●  Verilerin amaç için kullanıldıktan sonra muhafaza edilmemesi ve silinmesi 

15. Soru:  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” belgesinin 
bileşenleri nelerdir?

Cevap: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” hazırlanmıştır. Bu belgede, 
Türkiye’nin “Millî Teknoloji Güçlü Sanayi” vizyonunu gerçekleştirmede yol haritası çizilmektedir. “Yüksek 
Teknoloji ve İnovasyon”, “Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi”, “Girişimcilik”, “Beşerî Sermaye” ve “Alt-
yapı” olmak üzere 5 ana bileşenden oluşan stratejik bir yapı esas alınmıştır.

16. Soru:  Avrupa Birliği Dijital Eğitim Eylem Planı (2021-2027) neyi ifade etmektedir?

Cevap:  Dijital Eğitim Eylem Planı (2021-2027), Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinin eğitim ve öğretim sistemle-
rinin dijital çağa sürdürülebilir ve etkin bir şekilde uyarlanmasını desteklemek için yenilenmiş bir politika 
girişimidir. Öğretmenlerin dijital yeterliklerine dair en güncel politika belgelerinden biridir. Bu plan ile yük-
sek kaliteli, kapsayıcı ve erişilebilir bir dijital eğitim sunmak, pandeminin teknolojik açıdan fırsatlarını ve 
zorluklarını ele almak, dijital eğitim konusunda daha güçlü bir iş birliği sağlamak, dijital teknolojilerle ilgili 
öğretimin kalitesinin ve miktarının iyileştirilmesi, öğretim yöntemlerinin ve pedagojilerin dijitalleştirilmesi 
için destek, kapsayıcı ve esnek uzaktan öğrenme için gerekli altyapının sağlanması dâhil olmak üzere fırsat-
lar sunmak hedeflenmektedir.

17. Soru:  Avrupa Birliği Dijital Eğitim Eylem Planı (2021-2027)’nın “Yüksek performanslı bir dijital eğitim ekosis-
teminin gelişimini destekleme alanı” hangi eylem planlarını içermektedir?

Cevap:  Eğitim ve öğretim kurumları için dijital dönüşüm planlarının üzerinde durulmaktadır. Aşağıdaki eylem 
planlarını içermektedir: 

Eylem 1:  Başarılı dijital eğitim için kolaylaştırıcı faktörler hakkında Üye Devletlerle Stratejik Diyalog 

Eylem 2:  Yüksek kaliteli ve kapsayıcı ilköğretim ve ortaöğretim için harmanlanmış öğrenme yaklaşımlarına ilişkin 
Konsey Tavsiyesi 

Eylem 3:  Avrupa Dijital Eğitim İçerik Çerçevesi 

Eylem 4:  Eğitim için bağlantı ve dijital ekipman 

Eylem 5:  Eğitim ve öğretim kurumları için dijital dönüşüm planları 

Eylem 6:  Eğitim ve öğretimde yapay zekâ ve veri kullanımı
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18. Soru:  Avrupa Birliği Dijital Eğitim Eylem Planı (2021-2027)’nın “Dijital dönüşüm için dijital becerilerin ve 
yeterliklerin geliştirilmesi” hangi eylem planlarını içermektedir?

Cevap:  İkinci stratejik öncelik olan bu alanda erken yaşlardan itibaren temel dijital beceriler ve yeterliklerin, 
dezenformasyonla mücadele de dâhil olmak üzere dijital okuryazarlığı teşvik etmenin, yeni teknolojilerin, 
bilgisayar eğitiminin önemi ve genç kadınların dijital yaşamın bir parçası olması gerekliliği vurgulanmıştır. 
Aşağıdaki eylem planlarını içermektedir: 

Eylem 7:  Öğretmenler ve eğitimciler için dijital okuryazarlığı teşvik etmek ve eğitim ve öğretim yoluyla dezenfor-
masyonla mücadele etmek için ortak yönergeler 

Eylem 8:  Avrupa Dijital Yeterlik Çerçevesi’ni yapay zekâ ve verilerle ilgili becerileri içerecek şekilde güncellemek 

Eylem 9: Avrupa Dijital Beceri Sertifikası 

Eylem 10:  Eğitim ve öğretimde dijital becerilerin sağlanmasının iyileştirilmesine ilişkin Konsey tavsiyesi 

Eylem 11:  Öğrencilerin dijital becerilerine ilişkin uluslararası veri toplanması ve öğrencilerin dijital yeterliği için bir 
AB hedefinin tanıtılması 

Eylem 12:  Dijital Fırsat Stajları 

Eylem 13:  Kadınların STEM’e katılımı

19. Soru:  Teknoloji, toplum ve eğitim arasındaki ilişki nasıl örneklendirilebilir?

Cevap:  Teknoloji, toplum ve eğitim arasındaki ilişkinin örneklenmesi
 Farkındalık artması (Eğitim) İhtiyaç (Toplum talebi) Çözüm (Teknoloji) 

Taşıma ve ulaşımın kolay yapılabilmesi 
zenginliği artırır. 

Daha kolay taşıma ve ulaşım yöntemlerine 
olan talep 

Tekerlek ve at arabası 

At arabası kullanarak daha hızlı taşıma ve 
ulaşım yapılabilir. 

Taşıma ve ulaşımın at arabasından daha 
hızlı yapılması ihtiyacı 

İçten yanmalı motor ve otomobil 

İçten yanmalı motorlu araçların kullanım 
ve bakımındaki avantaj ve dezavantajları 
hakkında bilgilenmek 

Kullanımı ve bakımı daha ucuz, konforlu 
ve hızlı otomobiller 

Verimli içten yanmalı motorlar ve 
güvenlikleri artırılmış otomobiller 

Verimli içten yanmalı motorlu araç 
kullanmanın çevreye verdiği zararlar 
hakkında bilgilenmek 

Çevreyi daha az kirleten taşıma ve ulaşım 
teknolojileri 

Hibrit ve elektrikli araçlar 

Hibrit ve elektrikli araç kullanmanın 
getirdiği verimlilik ve güvenlik 
avantajlarını bilmek 

Optimik verimli ve güvenli ulaşım Otonom sürüşlü hibrit ve elektrikli araçlar 

20. Soru:  Meslek yeterliklerinin belirlenmesinde izlenen süreçler nelerdir?

Cevap:  Meslek yeterliklerinin belirlenmesinde genel olarak 4 basamaklı bir süreç izlendiği belirtilebilir. Öncelikle 
yeterlikleri analiz edilecek alan ile ilgili uzun süredir çalışmış kanaat önderleri veya akademisyenlerden söz 
konusu alanın geleceği ve geleceğinde gerekli becerilerin neler olabileceği konusunda ön bilgiler edinmek 
gereklidir. Yeterliklerin belirlenmesinde ikinci ana basamak, ilgili meslek alanında işveren veya yönetici 
pozisyonlarında çalışanların meslek yeterlikleri hakkında geliştirilmiş olan anketteki yeterlikleri kendi dü-
şündükleri önem derecesini gösterecek şekilde işaretlemeleridir. Üçüncü basamak olarak yeterliklerin ortaya 
çıkarılmasındaki amaç, bunları topluma kazandıracak eğitim yapılarını oluşturmaktır. Son basamak olarak 
örgün ve yaygın eğitim yapılarında ilgili yeterlikleri kazandıracak eğitim-öğretim faaliyetleri uygulandıktan 
sonra eğitimlerin, katılımcıların ve yeterliklerin değerlendirilmesi ve iyileştirilme çalışmaları gerçekleştiril-
mektedir.
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21. Soru:  Fryer tarafından ortaya konulan 21. yüzyıl yeterlikleri değerleri nelerdir?

Cevap:  Fryer (1997) tarafından İngiltere Çalışma Bakanlığına sunulan bir raporda geçen 21. yüzyıl becerileri listesi, 
yetkinlikleri çalışmak için temel değerleri göstermektedir. 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan bu değer-
ler çalışanlarda ve toplumdaki bireylerde olması gereken yetkinlikleri ortaya koymaktadır. Güncellenerek 
günümüze kadar gelen bu değerlerden bazıları: 

• Eleştirel düşünme: Doğru bilgiye ulaşmak için kaynakları araştırmak ve ulaşılan bilginin doğruluğunu bi-
limsel yöntemler ile doğrulama becerisidir. Eleştirel düşünme aynı zamanda bilgi okuryazarlığı ile doğrudan 
ilişkilidir. Topluma sunulan bilginin kanıta dayalı ve doğrulanabilir olması bu bilginin alıcısının da kendisine 
sunulan bilgi hakkında kontroller yapabilme farkındalığına sahip olması temel değerlerden biridir. 

• Problem çözme: Gerçek hayatta her zaman karşılaşılan iyi yapılandırılmamış problemleri çözebilmek için 
problem çözme sürecini içselleştirerek kullanabilme becerisidir. İyi yapılandırılmamış problemleri çözmek 
için problemi tanımlama, alternatif çözümler arasından en iyisini seçme, çözümü deneme ve değerlendirme 
gibi basamaklardan oluşan problem çözme sürecini uygulama; yeterlikler için temel alınan değerlerden biri-
dir. 

• Takım çalışması: Farklı yeteneklere, tecrübelere ve görüşlere sahip insanların bir amacı gerçekleştirmek için 
bir araya gelebilmesi ve beraber çalışmasıdır. 

• Teknoloji okuryazarlığı: Toplum hayatının ortaya koyduğu problemlerin çözümleri üzerinde çalışmak, gün-
cel teknolojileri, özellikle bilişim teknolojilerini yeterli ustalıkta kullanmayı gerektirir. 

• Sürekli öğrenme ve gelişim: Kendi kendine öğrenme, sürekli öğrenme ve gelişim; çalışan bireylerin iş haya-
tında değişen şartlara rağmen başarılı olmalarını garanti altına almanın tek yöntemidir. Öğrenme ve gelişim, 
kurumlar için de sektörlerinde stratejik bir avantajdır. Meslek yeterliklerinin belirlenmesinde sürekli öğren-
me temel alınan değerlerden biridir. 

• Yenilikçilik: Toplumun yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için ortaya koyduğu yeni ihtiyaçların daha önceden 
var olan çözümlerden daha verimli olan yeni çözümlerle giderilmesi gerekir. Yeterliklerin oluşturulmasında 
temel alınan değer olarak yenilikçilik bu yeni çözümlerin geliştirilmesi için toplumun eğitimine katkı sağla-
maktadır.

22. Soru:  Gardner’in “Gelecek İçin 5 Zihin” eserinde açıkladığı, bireylerin eğitimleri için temel alınan değerler 
nelerdir?

Cevap:  Yeterliklerin çalışılmasında temel değerler olarak; 

●  Alan bilgisinde zihin: Herhangi bir mesleği sadece ait olduğu alanın bilgisiyle icra etmek mümkün değildir. 
Bunu yapabilmek için birden fazla disiplin hakkında bilgi sahibi olmak gerekliyken bu disiplinler arasından 
meslekle doğrudan ilgili olan alanda uzmanlık bilgisine derinlemesine sahip olmak ve meslek yaşamı boyun-
ca düzenli olarak alan hakkında bilgi birikimini artırmak için öğrenme ve gelişim stratejilerinin geliştirilmesi 
olarak belirtilir. 

●  Sentezleyen zihin: Bireylerin mesleği ile doğrudan ilgili alanda derinlemesine bilgi sahibi olmasının yanı sıra 
farklı disiplinlerde de bilgi ve beceri sahibi olması gerekmektedir. Bireyden meslek alanındaki problemleri 
çözerken veya performansını gerçekleştirirken farklı disiplinlerden bilgiler sentezleyerek çözümler üretmesi 
beklenmektedir.   

● Y aratıcı zihin: Bireylerin meslekleri ile ilgili ana alan bilgisi ve onun etrafındaki disiplinleri kullanarak kendi 
alanlarında var olan problemlere çözümler geliştirmesi ve bunları diğer meslektaşları tarafından kullanılabi-
lir hâle getirebilmesidir. 

●  Saygı duyan zihin: Kendisininkinden farklı kültüre, yaşam tarzına ve özelliklere sahip bireyleri ve toplumları 
anlamaya, onlarla beraber çalışma ve yaşama becerilerine değer veren zihindir.  

● Etik zihin: Bireylerin bir insan, çalışan ve vatandaş olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirirken etik ku-
rallara uygun davranışlar göstermesi gerekmektedir. Etik zihin, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken 
bu kuralları hem uygular hem de etkileşimde olduğu bireylere örnek olmaya çalışır. 
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23. Soru: UNESCO tarafından öğretmen yeterliklerini geliştirmek için ortaya konmuş değerler nelerdir?

Cevap:  Bu değerler: 

● Temel mesleki bilgilerde yetkin olma: Öğretmenler ve öğretmen adayları temel meslek alanlarında yetkin 
bilgilere sahip olmanın yanında kendi alanları için yan disiplinler olarak değerlendirilen diğer alanlarda da 
farkındalık seviyesinde bilgiye sahip olmalıdırlar. 

● Kapsayıcı eğitim kültürünü yaygınlaştırma: Genelde küresel toplum, özelde ise belli bir coğrafyayı paylaşan 
insan toplulukları farklı özelliklere sahip bireylerden oluşmaktadır. Bu farklılıkları anlama, farklılıklara say-
gı duyma ve bir arada yaşamak için yapılması gerekenler hakkında birlikte çözüm üretebilmek için gerekli 
bilgi ve becerilerin kazandırılması, temel değerlerden biri olarak belirtilmiştir. Bu farklılıklar aynı toplum 
içinde farklı dile sahip bireylerle iletişim, farklı yeteneklerin geliştirilmesi için eğitim programlarının oluş-
turulması olabilir. Bir diğer kapsayıcı eğitim değeri fiziksel, zihinsel veya duygusal yetersizliklere sahip 
bireyleri eğitim sistemi içine dâhil edecek çözümlerin üretilmesidir. Eğitimin kapsayıcı olması için cinsiyet 
eşitliğini gözetmek bu değerlerdendir. Kadın ve erkek bireylerin eğitime erişim fırsatlarından eşit şekilde 
faydalanmaları, cinsiyetlerine uygun eğitim etkinliklerinin varlığı ve erişilebilir olması gerektiği gibi değer-
ler, öğretmen eğitimine yön veren değerler olarak görülmektedir. 

● İnsani becerileri kazandırma: Eğitim, bir bütün olarak bakıldığında toplumun üzerinde anlaşılan değerler ile 
kültürlenme ve bu değerleri sonraki nesillere aktarma sürecidir. Yaşanabilir bir toplum için bireylerin duy-
gusal durum farkındalığı, empati kurabilme, etik değerleri anlama ve bunlara uygun davranışlar gösterme, 
farklı kültürleri anlama ve bunlara saygı duyma gibi değerleri de kazanması gereklidir. Öğretmenlik mesleği-
nin yeterliklerini belirlerken göz önüne alınan değerlerden birisi de öğrenenlere bu sayılan insani becerilerin 
kazandırılması olmaktadır. 

● Öğrenme topluluğu ve öğrenen organizasyon olma: Herhangi bir meslekte yeterlikler belirlenirken meslekte 
yer alacak kişilerin sürekli mesleki öğrenme ve gelişimi benimsemesi, bunu gerçekleştirecek faaliyetlerin 
verimliliğini ve sürekliliğini garanti altına alacak yöntemlere değer vermesi gereklidir. Kendi meslek ala-
nından bireyler ile bilgi üretimi ve paylaşımı gerçekleştiren öğrenme topluluğu oluşturma ve aynı kurum 
içinde gerçekleşen faaliyetlerden dersler çıkararak ürün ve hizmetlerinde iyileştirmeler yapmayı öğrenen 
organizasyonları oluşturmak, bu konulara değer veren bireyler ile mümkündür. Yeterlikleri belirlerken temel 
alınan değerlerden biri de sürekli mesleki gelişime değer vermektir. 

 

24. Soru: Mesleki yeterliklerin belirlenmesinde ortaya çıkan ortak değerler nelerdir?

Cevap: Mesleki yeterliklerin belirlenmesinde ortaya çıkan ortak değerler; 

●  Problem çözmek için uzmanlık bilgisini ve diğer disiplinlerdeki bilgileri sentezleyen 

●  Var olan problemleri çözmek için başkalarının da kullanabileceği ürünler veya yöntemler geliştirebilen 

●  Sürekli öğrenmeyi ve tecrübelerinden ders çıkarmayı sistematik hâle getirebilen 

●  Farklılıklara saygı duyan 

●  Mesleki ve günlük hayatında etik ve insani değerleri ön planda tutan bireylerin yetiştirilmesi olarak görül-
mektedir. 

25. Soru:  Bilgi okuryazarlığı nedir?

Cevap:  Bilgiyi; kaynağı, uygunluğu, değeri ve güvenilirliği açısından değerlendirmeye yönelik eleştirel bir yakla-
şımdır.

26. Soru:  Veri okuryazarlığı nedir?

Cevap:  Dijital veriyi; veri tabanları, tablolama yazılımları ve diğer formatlarda bulma, yönetme, bunlara erişme ve 
kullanabilmenin yanında analiz ve raporlar ile yorumlayabilmeyi ifade eder. 
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27. Soru:  Medya okuryazarlığı nedir?

Cevap:  Metin, grafik, video, animasyon, ses gibi dijital medyadaki mesajları eleştirel bir şekilde alma ve yanıtlamayı 
ifade eder. 

28. Soru:  Dijital yaratıcılık nedir?

Cevap:  Dijital üretim süreçlerinin, düzenleme ve kodlamanın genel olarak anlaşılmasıdır. Dijital araçları kullanarak 
dijital materyaller geliştirmeyi ifade eder. 

29. Soru: Dijital araştırma ve problem çözme nedir?

Cevap:  Problem çözme sürecinde dijital olarak elde edilen kanıtları kullanarak problemleri çözme veya sorulara 
cevap vermeyi ifade eder.

30. Soru:  Dijital yenilikler ne demektir?

Cevap:  Dijital teknolojileri kullanarak yeni uygulamalar geliştirme veya mevcut uygulamaları teknolojiye adapte 
etmektir. 

31. Soru:  Dijital iletişim nedir?

Cevap:  Dijital ortamları ve araçları kullanarak etkili iletişim kurabilmeyi ifade eder. 

32. Soru:  Dijital iş birliği nedir? 

Cevap:  Dijital araçları ve platformları kullanarak iş birliğine dayalı takım çalışmaları yapabilmeyi ifade eder.

33. Soru:  Dijital katılım nedir?

Cevap:  Dijital sosyal ağ platformları ve araçları kullanarak sosyal ve kültürel hayata katılım, etkinlikler oluşturma 
ve dijital sosyal ağlar oluşturabilmeyi ifade eder. 

34. Soru:  Dijital öğrenme nedir?

Cevap:  Dijital araçları ve platformları kullanarak öğrenme fırsatlarını arama, ihtiyaçları için en uygun olanı seçebil-
me, öğrenme etkinlikleri için işitsel ve görsel materyal geliştirebilme, değerlendirme araçlarını kullanabilme 
ve dijital platformlar üzerinden verilen geri bildirimleri yorumlayarak dijital ortamlarda zaman, görev ve 
motivasyon yönetimini gerçekleştirebilmeyi ifade eder.

35. Soru:  Dijital öğretme nedir?

Cevap:  Öğretim ile ilgili görevleri yaparken öğretim materyali geliştirme, öğretim etkinliklerini uygulama, öğren-
meyi destekleme, geri bildirim verme veya öğretim planlaması yapan takımlarla beraber çalışma, dijital 
araçları ve platformları kullanabilmeyi ifade eder.

36. Soru:  Dijital kimlik yönetimi nedir?

Cevap:  Kurumsal veya bireysel kimlik ve profilleri dijital platformlarda geliştirme ve koruyabilmeyi ifade eder.

37. Soru:  Dijital iyi oluş nedir?

Cevap:  Dijital platform ve araçları kullanarak kendi sağlığı ve spor ile ilgili durumları takip etme, sosyal etkinliklere 
katılma, dijital servisleri kullanırken güvenli ve sorumlu kullanım davranışları gösterme, dijital iş yükünü 
uygun şekilde yönetebilme ve dijital araçları kullanırken diğer insanlar ve çevre ile ilgili endişeleri dikkate 
alabilmeyi ifade eder. 
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 38. Soru:  Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) modelinde öğretmenlerin bilgisinin ana bileşenleri nelerdir?

Cevap:  TPAB, bir alandaki bilginin uygun teknoloji ile öğretilmesi için gerekli pedagojik strateji, yöntem ve tek-
niklerin bütünleştirilmesine ilişkin bilgidir. TPAB modelinde öğretmenlerin bilgisinin üç ana bileşeni vardır: 
alan (içerik) bilgisi, pedagoji bilgisi ve teknoloji bilgisi. Alan bilgisi, öğretmenlerin öğrenilecek veya öğre-
tilecek konu hakkındaki bilgileridir. Pedagoji bilgisi, öğretmenlerin öğretme ve öğrenme süreçleri, uygu-
lamaları ya da yöntemleri hakkındaki derin bilgisidir. Teknoloji bilgisi; teknolojileri, donanım, yazılım ve 
araçlarını kullanma bilgisidir.  

39. Soru:  DigCompEdu - Eğitimcilerin Dijital Yeterlikleri İçin Avrupa Çerçevesine göre eğitimcilerin eğitim-öğ-
retim faaliyetlerini gerçekleştirmesi için sahip olmaları gereken yeterlikler nelerdir?

Cevap:  DigCompEdu - Eğitimcilerin Dijital Yeterlikleri İçin Avrupa Çerçevesi, öğretmenlik mesleğini yapan bi-
reylerin özelinde eğitimcilerin eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesi için sahip olmaları gereken 6 
alanda 22 yeterliği tanımlar. Bu alanlar ve yeterlikler;

1. Mesleki kullanım 

a.  Kurumsal iletişim: Kurumla ilgili taraflarla iletişimde dijital teknolojileri kullanabilme yeterliğidir. Günü-
müz teknolojilerinde e-posta, anlık mesajlaşma, elektronik belge yönetim sistemi gibi kurumsal iletişim 
araçlarını güvenli kullanma yeterliklerine sahip olmasıdır. 

b.  Mesleki iş birliği: Dijital iş birliği araçlarını kullanarak diğer eğitimcilerle bilgi ve tecrübe paylaşılması yet-
kinlikleridir. 

c.  Yansıtıcı çalışma: Eğitimle ilgili görevleri gerçekleştirirken dijital teknoloji kullanımı ile ilgili geliştirilmesi 
gereken tarafların neler olduğu konusunda öğretmenin kendine geri bildirim verebilmesidir. 

d.  Dijital sürekli mesleki gelişim: Sürekli mesleki gelişim için dijital kaynakları kullanabilme yeterliği. 

2. Dijital kaynaklar 

a.  Dijital kaynakların seçimi: Öğrenme ve öğretme etkinlikleri için doğru ve yerinde dijital kaynakların seçimi-
ni ve kullanım planlamasını hedef kitle, amaç öğretimsel yaklaşım gibi parametrelere göre oluşturma. 

b.  Dijital içerik değiştirme ve oluşturma: Açık kaynaklı veya izin verilen diğer kaynakları yukarıda sayılan 
parametreler dâhilinde kullanabilmek için değiştirebilecek dijital araçları kullanabilme. 

c.  Dijital kaynakların yönetimi, korunması ve paylaşılması: Dijital içeriklerin öğrenenler, veliler ve diğer eği-
timciler tarafından erişilebilir olması için gerekli ayarlamaları ve tedbirleri oluşturabilme. 

3. Öğretim ve öğrenim 

a.  Öğretim: Öğretim sürecindeki dijital araçları ve kaynakların kullanılmasını planlama ve uygulayabilme. Di-
jital araçların kullanımı var olan öğretim uygulamalarını daha verimli hâle getirecek ise dijital araçlar kulla-
nılmalıdır. 

b.  Rehberlik yapma: Dijital teknolojileri ve servisleri kullanarak sınıf dışında da öğrenenlerle etkileşimi sürdür-
me ve öğrenme etkinlikleri ile ilgili olarak rehberlik, geri bildirim ve destek sağlama. 

c.  İş birliğine dayalı öğrenme: Öğrenenlerin dijital teknolojileri kullanarak iş birliğine dayalı çalışmalar yapma-
sını planlama ve gerçekleştirme. 

d.  Kendi kendine öğrenme: Dijital teknolojileri ve kaynakları kullanarak öğrenenlerin kendi hızlarında öğren-
meleri için imkânlar oluşturarak gelişimlerini takip edebilme. 

4. Ölçme 

a.  Ölçme stratejileri: Dijital teknolojilerden yararlanarak süreç ve ürün değerlendirme uygulamalarını gerçek-
leştirme. Böylelikle öğrenenleri değerlendirmede birçok farklı değerlendirme yaklaşımını daha verimli ola-
rak uygulama. 
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b.  Kanıtları inceleme: Öğrencilerin öğrenme etkinliklerindeki gelişme ve ilerlemelerini gösteren dijital kanıtla-
rın analizini yapabilme. 

c.  Geri bildirim ve planlama: Dijital teknolojiler kullanarak öğrenenlere uygun geri bildirim verme. Verilen 
geri bildirim ile öğrenme etkinliklerinin planlanması, öğrenci ve velilerin geri bildirimin ne anlama geldiği 
konusunda bilgilendirerek geri bildirim sonuçlarını karar vermede kullanma. 

5. Öğrenenleri güçlendirme 

a.  Erişilebilirlik ve kapsayıcılık: Dijital öğrenme ve öğretme kaynaklarına tüm öğrencilerin erişimini garanti al-
tına alacak tedbirleri alma. Öğrencilerin dijital kaynaklara erişimi için var olan bağlamsal, teknolojik, fiziksel 
veya bilişsel engellerini kaldıracak tedbirleri uygulayabilme. 

b.  Kişiselleştirme: Öğrenenlerin farklı ihtiyaçlarına ve öğrenme hedeflerine göre dijital kaynakları ve öğretimi 
kişiselleştirebilme. 

c.  Aktif katılım: Öğrencilerin öğrenme etkinliklerine aktif katılımlarını sağlamak için dijital kaynakların ve-
rimli olarak kullanılması. Öğrencileri aktif olarak öğrenme etkinliklerine katmak için kullanılan laboratuvarı, 
problem çözme, bilimsel araştırma gibi karmaşık konularda dijital teknolojileri öğrencilerin etkinliklerini 
desteklemek için kullanma. 

6. Öğrenenlerin dijital yetkinliklerini gerçekleştirme 

a.  Bilgi ve medya okuryazarlığı: Öğrencilere dijital ortamlarda bilgi toplamak, işlemek, analiz etmek, bilginin 
güvenilirliğini doğrulamak, sentezlemek ve sonuçlarını ifade etmek üzere öğrenme etkinlikleri, ödevler veya 
değerlendirme etkinliklerinin planlanması. 

b.  Dijital iletişim ve iş birliği: Öğrencilerin dijital iletişim ve iş birliği araçlarını amacına uygun ve davranışla-
rından sorumlu bireyler olarak kullanmalarını sağlayacak etkinlikler ve ödevler planlama. 

c.  Dijital içerik oluşturma: Öğrencilerin dijital araçlar kullanarak yaratıcı düşüncelerini ifade edecekleri veya 
telif hakları ile ilgili durumlara dikkat ederek var olan dijital varlıkları farklı formatlarda tekrar oluşturma 
gibi etkinliklerinin planlanması ve uygulanması. 

d.  Sorumlu kullanma: Öğrencilerin dijital teknolojileri kullanırken fiziksel, psikolojik ve sosyal iyi oluşları ile 
ilgili tedbirleri alabilme. Öğrencilerin dijital teknolojiler kullanırken var olan riskleri ve bu riskleri minimize 
ederek dijital teknolojileri güvenli ve sorumlu kullanabilmelerini sağlama. 

e.  Dijital problem çözümü: Öğrenenlerin dijital araçlar ve kaynaklar ile ilgili teknik problemleri tanıyabilme 
ve çözme ya da dijital teknolojiler ile ilgili sahip oldukları bilgileri karşılaştıkları yeni durumlardaki prob-
lemlerde çözümlerini uygulamaya fırsat verecekleri öğrenme etkinlikleri, ödevler ve değerlendirme araçları 
planlanması ve uygulanması. 

40. Soru:  DigCompEdu, öğretmenler için dijital yeterlikler çerçevesinde yer alan yeterlikler, öğretmenler için 
hangi seviyelerde değerlendirilmektedir?

Cevap:  DigCompEdu, öğretmenler için dijital yeterlikler çerçevesinde yer alan yeterlikler, öğretmenler için 6 sevi-
yede değerlendirilmektedir: yeni gelen (A1), keşfedici (A2), birleştirici (B1), uzman (B2), lider (C1) ve öncü 
(C2). Yeni gelen (A1) seviyesinde öğretmenler, dijital teknolojilerin öğretimi, mesleki uygulamaları, iyileş-
tirme potansiyellerinin farkındadırlar. Keşfedici (A2) seviyesinde öğretmen, dijital teknolojilerin öğretimleri 
ve mesleğini iyileştirmek için potansiyellerini deneme ve keşfetme aşamasındadır. Birleştirici (B1) seviye-
sinde öğretmen, dijital teknolojileri farklı amaçlarda ve farklı bağlamlarda mesleki uygulamalarına entegre 
ederler. Uzman (B2) seviyesindeki öğretmenler, dijital teknolojileri kendinden emin, yaratıcı ve iyileştirme 
önerileri verecek derecede uzman olarak kullananlardır. Bilişim teknolojilerinin ve eğitime uygulamalarının 
güçlü ve zayıf yanları hakkında yorum yapabilirler. Lider (C1) seviyesindeki öğretmenler, dijital teknolojile-
rin eğitimde ve mesleki uygulamalarda kullanımları konusunda tutarlı ve geniş bir yaklaşıma sahiptirler. El-
lerindeki duruma çözüm üretebilmeleri için birçok dijital aracın ve stratejinin değerlendirilmesini, seçimini 
ve kullanımını gerçekleştirebilirler. Öncü (C2) seviyesindeki öğretmenler ise güncel dijital teknolojilerin ve 
yeterliğinin sorgulamalarını yapabilirler. Yeni teknolojilerin eğitimde uygulanmasının sınırlılıkları, güçlü ve 
zayıf yanları hakkında yorum yapabilir; tahminlerde bulunabilir, yeniliklerin yayılmasında lider rolü alarak 
genç eğitimcilere de rol model olabilirler.
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41. Soru:  UNESCO Öğretmen Dijital Yeterlikleri Çerçevesine göre öğretmenlerin sahip olması gereken dijital 
yeterlikler nelerdir?

Cevap:  UNESCO Öğretmen Dijital Yeterlikleri Çerçevesi ise öğretmenlerin sahip olması gereken dijital yeterlikleri 
ve seviyelerini bir matris ile açıklamıştır. Matriste öğretmen yeterlikleri 6 alanda ve 3 farklı seviyede 18 
yeterlik olarak organize edilmiştir.

42. Soru:  Öğretmenler için geliştirilen dijital yeterlikler çerçevelerinin ortak bileşenleri nelerdir?

Cevap:  Dijital yeterlikler çerçevelerinin ortak bileşenleri;

1. Öğretim hedefleri

2. Müfredat

3. Öğretim yöntemleri

4. Öğrenme ortamları

5. Ölçme ve Değerlendirme

6. Mesleki gelişim’dir.
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43. Soru:  Mobil Öğrenme nedir?

Cevap:  Mobil öğrenme (m-öğrenme), öğrencilerin mobil teknolojileri ve interneti kullanarak her yerde ve her zaman 
öğrenme materyalleri elde etmelerini sağlayan bir öğrenme modelidir.

44. Soru:  Hibrit Öğrenme nedir?

Cevap:  Hibrit (karma) öğrenme ortamları, yüz yüze ve çevrim içi öğrenme ortamlarının ve yöntemlerinin bir arada 
kullanılmasıdır. Karma öğrenme, sözü edilen ortamların ve yöntemlerin farklı biçimlerde ve oranlarda bir 
arada kullanılmasıyla gerçekleştirilebilmektedir. Alanyazında karma öğrenme farklı isimler altında karşı-
mıza çıkmaktadır; örneğin web destekli öğrenme, katışık öğrenme, tersyüz edilmiş öğrenme gibi. Karma 
öğrenme ortamlarının ortak yanları genellikle bilişsel veya uygulamalı içeriğe çevrim içi olarak ulaşması, 
uygulamalı etkinlikler ve ölçme değerlendirmenin ise yüz yüze yöntemlerle gerçekleşmesidir.

45. Soru:  Mevcut ve yakın gelecekte göreceğimiz teknolojiler nelerdir?

Cevap:

Mobil ve Bulut Teknolojileri: Bireylerin kullandığı dosyaların, uygulama programlarının hatta işletim sistem-
lerinin her yerden ve her cihazdan erişilebilir olmasını sağlayan internet altyapısı, yazılımları ve servisleridir. 
Bireylere zaman ve mekân sınırı olmaksızın kendilerine ait dokümanları ve yazılımları saklama ve bunlara 
erişim imkânı sağlar. 

Veri Bilimi: Bilişim teknolojileri sayesinde insanlar ve nesnelerden toplanan verilerden anlam çıkarma ve gü-
nümüzde var olan problemlere daha önceden keşfedilmemiş çözümleri önermek için geliştirilmiş modellerin 
ve algoritmaların kullanılması olarak tanımlanabilir. Veri toplama, düzenleme ve analiz yapmaya odaklanmış 
bir alandır. Veri bilimi istatistik, veri tabanı ve bilgisayar programlama gibi alanlardan faydalanan disiplinler 
arası bir çalışma alanıdır. 

Yapay Zekâ: Bilgisayarların insan öğrenmesini ve zekâsının benzeşimini yaparak veriler içinde örüntüler 
keşfetmesi ve bu keşifler sonucu kullandığı algoritmada iyileştirmeler yaparak verilen işi daha verimli yap-
masıdır. Yapay zekâ aslında makine öğrenmesi için kullanılan birçok tekniğin ortak adıdır ve her bir teknik 
farklı algoritmalar ile aynı problemin çözümü üzerinde çalışır. 

Finans Teknolojileri ve Blok Zincir: Kişiler veya kurumlar arasında bilgi, belge, likidite ve finansal enstrü-
manların güvenli bir şekilde değişimi ve saklanması için geliştirilmiş sistemlerdir. Blok zincir, şifreli iletişi-
min ötesinde belgenin oluşturulması ve tüm değişimlerinin kaydını tutarak ilgili bilginin internet üzerindeki 
tüm hareketlerini güvenli, şeffaf ve izlenebilir bir formatta sunmaktadır. Bu da kişiler arası belge değişim-
lerinde ve anlaşmalarda noter veya banka gibi anlaşmayı onaylayıcı aracı kurumların işlevlerini ortadan 
kaldırmaktadır. 

Otonom Araçlar ve Taşıma Sistemleri: Ulaşım, bilinen insanlık tarihinin her aşamasında temel ihtiyaçlardan 
biridir. İnsanların ve ürünlerin bir noktadan başka bir noktaya güvenli ve verimli şekilde taşınabilmesi ve 
insan hatasını en aza indirmek için tüm bilişim teknolojilerinin bir arada çalıştığı sistemler ile kendi kendine 
ilerleyen araçlar, neredeyse tüm otomobil firmalarının odağına yerleşmiştir. 

Nesnelerin İnterneti: İnternet üzerinden bulunduğu ortam hakkında durum verisi aktaran sensörler ve bu 
sensörlerden gelen veriyi işleyerek ilgili aktüatörleri (elektrik enerjisini hareket enerjisine çeviren cihazlar) 
kontrol etmeye izin veren uygulamalar hayatımıza her geçen gün daha fazla entegre olmaktadır. Örneğin ev 
otomasyonu olarak ısıtma, soğutma, su, güvenlik gibi hizmetlerde internete bağlı sensörler ile durum bilgisi-
nin kullanıcıya aktarılması ve kullanıcının manuel veya kural temelli otomatik çalışma ile evdeki aktüatörleri 
çalıştırarak hedefine ulaşması; bu tip sistemlerin en temel örneklerinden biridir. Nesnelerin interneti teknolo-
jileri ile akıllı evler ve şehirler yakın gelecekte en önemli çalışma konularından biri olacaktır. 

İleri İmalat Teknolojileri: Günlük hayatta kullandığımız endüstriyel ürünlerin tasarımından elimize geçmesi-
ne kadar sürecin her aşamasında bilişim teknolojilerine ihtiyaç vardır. 3D yazıcılarla tasarım ve imalat veya 
otonom imalat bantlarının kullanımı, geleceğin çalışanlarından bu sistemlerin güvenli olarak kullanılması ve 
yenilerinin tasarlanmasını isteyecektir. 
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Sosyal Ağlar: Kullanıcıların içerik üretmesine ve paylaşmasına izin veren sosyal ağların öğrenme, öğretme, 
eğlenme ve iş yapma amaçlı olarak kullanım alanları vardır. Sosyal ağlar kişilerin ve kurumların yaptıkları 
işlerin veya ürünlerin toplumda görünürlüğünün artırılması için bir platform olarak kullanılabilir. Sosyal 
ağlar aynı zamanda bilgi paylaşım platformu olarak kullanılır, böylelikle öğrenen organizasyonlar veya öğ-
renme toplulukları oluşturulur. Kişiler veya kurumlar adına sosyal ağları yöneten sosyal medya danışman-
ları, veri bilimi ile bağlantılı olarak sosyal ağlarda üretilen veriyi analiz eden sosyal ağ analistleri, güvenlik 
uzmanları ve içerik üreticileri gibi daha önce var olmayan meslekler de bilişim teknolojileri meslekleri lis-
tesinde yerini almıştır. 

Sosyal Medya: Öğrenenleri bilginin ortak üreticileri olarak vurgulayan teknolojik gelişmeler ve pedagojiler, 
insanların iletişim kurma, paylaşma, iş birliği, yayımlama, yönetme ve etkileşim gibi işlevler aracılığıyla 
çeşitli topluluklar oluşturmalarını ve bunlara katılmalarını sağlayan web sitelerini ve çevrim içi uygulama-
ları belirtmek için insanların sosyal medya terimini benimsemesine katkıda bulunmuştur. Araştırmalara göre 
öğrenme ve öğretme ortamlarında sosyal medya; etkileşim, iş birliği, bilgi ve kaynak paylaşımı için destek 
olabilir, katılımı ve eleştirel düşünmeyi teşvik edebilir ya da kültürlerarası dil öğrenimini destekleyebilir. 
Diğer taraftan akademik başarıyı olumsuz etkilemesi ya da dikkati dağıtması gibi olumsuz etkileri de olabilir. 

Sanal ve Artırılmış Gerçeklik: Bilişim teknolojilerinde kullanıcıların bilgisayar ile etkileşimde en çok kul-
landıkları yöntem, ekranlar üzerindeki grafik arayüzdür. Grafik arayüz tasarımı insan bilgisayar etkileşimi 
ilkelerine göre yapılan iki boyutlu düzlemde bilgisayara verilecek komutlara karşılık alınacak geri bildirimin 
planlama çalışmasıdır. Aynı çalışmayı etkileşim amacı için 3 boyutlu sanal dünyada ve oradaki sanal nes-
nelerle yaptığımızda adı “sanal gerçeklik” olmaktadır. Artırılmış gerçeklik ise gerçek dünyadaki nesnelerin 
üzerine sanal olarak daha fazla bilgi yerleştirmedir. Her iki teknoloji de eğitimde kullanım için birçok potan-
siyel sunmaktadır. 

İş Zekâsı: Veri bilimi ile bağlantılı olarak bir kurumun işiyle ilgili yaptığı etkinlikler sonucu toplanan veriden 
karar vericilere yardımcı olması amacıyla oluşturulan doğru ve güvenilir veri görselleştirme teknikleridir.

46. Soru: Öğretmen dijital yeterliklerinin hangi teknolojilerde somut olarak kullanım ve çözüm geliştirme aşa-
malarında kendini gerçekleştirmesi beklenir?

Cevap:  Öğretmen dijital yeterliklerinin aşağıdaki teknolojilerde somut olarak kullanım ve çözüm geliştirme aşama-
larında kendini gerçekleştirmesi beklenir.

•  Görsel okuryazarlık araçlarını kullanabilmek: Öğretmenlerin görsel okuryazarlık araçlarını kullanarak öğ-
retimsel görseller oluşturabilmeleri için Canva, Noun Project, Grafio 3, Venngage ve Piktochart gibi internet 
üzerinden sunulan servisler örnek olarak sunulabilir. 

•  Etkileşimli video ve animasyon araçlarını kullanabilmek: Video oynatma sırasında öğrencilerle video içeri-
ğinin etkileşimini sağlayan videoların oluşturulmasında kullanılan yazılım hizmetleri (örneğin Snagit, Exp-
lainEverything, Google VR Tour Creator) ve animasyon oluşturarak konu içeriğinin anlatılmasını sağlayan 
platformlarda eğitsel materyal üretimi (örneğin Sway ve Storyboardthat) öğretmenlerin sahip olması gereken 
dijital yeterliklerdendir. 

•  Öğrenme ortamları geliştirebilmek: Öğrenme ortamlarını üç boyutlu sanal dünyalarda (örneğin OpenSim, 
MineCraft ve eklentileri) kurabilmek, öğrencilerin de kodlama etkinlikleri ile mobil uygulama oluşturabile-
cekleri servisler (örneğin MIT App Inventor, Thunkable, Appypie, Andromo, Outsystems) ve oyunlaştırılmış 
öğrenme ortamları geliştirmek için kullanılan platformları (örneğin MS Kodu ve UnityLearn) kullanarak öğ-
rencileri için geliştirilmiş öğrenme ortamlarını kullanmak veya bu yazılımları kullanarak öğrenme ortamları 
tasarlamak, dijital yeterliklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

•  İş birliğine dayalı problem çözme ve çalışmayı destekleyen bulut araçlarını etkin olarak kullanabilmek: 
Mevcut teknolojilerden Google Drive ve Microsoft Office 365 ürünleri takımların beraber belge ve grafik 
oluşturma, eğitim hazırlama ve süreç yönetimi işlemleri yapmasına izin vermektedir. Bunun yanı sıra beraber 
arayüz tasarımı, yazılım hazırlamaya izin veren araçlarda bulunmaktadır. Ek olarak projelerin veya süreçle-
rin yönetiminde de yine bulut bilişim teknolojilerine dayalı olarak çalışan Jira gibi yazılımları seçme, kendi 
amaçlarına uygun olup olmadığını değerlendirme ve kullanım yeterlikleri öğretmenlerden beklenen dijital 
yeterlikler olmaktadır. 
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•  Dijital ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanabilmek: Değerlendirme etkinliklerini bilişim teknolojileri 
(örneğin Kahoot, Socrative, Google Forms, Mentimeter, Educandy) ile gerçekleştirmek, testlerin değerlen-
dirilmesini etkili ve verimli bir şekilde yaparken test verisi ile çok yönlü analizler yapılarak öğretmenin 
kendisine de bir geri bildirim hazırlamaktadırlar. 

•  Uzaktan eğitim ortam ve araçlarını kullanabilmek: Uzaktan eğitim sürecinde temel olarak içerik aktarımı 
için kullanılan öğrenme yönetim sistemlerinin (örneğin Moodle Google Classroom, EdModo) ve eş zamanlı 
canlı ders anlatım araçlarının (örneğin Zoom, Google Meet, Microsoft Teams) etkin şekilde kullanımı ile 
ilgili yeterlikler öğretmenlerden beklenmektedir. 

•  Açık kaynak ders materyali katkısı yapabilmek: Öğretmenlerin bu bölümün başında açıklanan dijital araçları 
kullanarak dijital öğretim materyalleri geliştirmeleri, bu materyallerin lisans durumlarını belirleyebilmeleri 
ve diğer meslektaşlarının paylaşabilmesi için açık erişim platformlarına [örneğin EBA (Eğitim Bilişim Ağı)] 
yükleyebilmeleri için yeterliklere sahip olmaları gerekmektedir. 

•  Bilişim teknolojileri ile tasarım temelli problem çözme sürecini uygulayabilmek: Örneğin problemin çözü-
mü için algoritma geliştirmek, sürükle bırak veya kod yazım araçları ile bilgisayar programı geliştirmek, 
gömülü programlama araçları kullanarak hem yazılım hem de donanım tasarımı gerektiren robotik çözümler 
üretmek, üç boyutlu tasarım ve 3D yazıcılar kullanarak çözümün mekanik parçalarını oluşturmak, video ve 
animasyon araçları kullanarak dijital hikâyeler hazırlamak ve dijital oyun geliştirmek gibi çıktılar tasarım 
temelli öğrenme etkinliklerinde öğretmen ve öğrencilerin üzerinde çalıştıkları sürecin ürünleri olabilir. 

•  Veri toplama, elde etme ve analiz araçlarını kullanabilmek: Veri okuryazarlığında öncelikle verinin top-
lanması için çevrim içi araçlarda veri toplama formlarının hazırlanması, yayımlanması ve verinin alınması 
(örneğin Google forms, Limesurvey, Qualtrics) veya açık erişimli güvenilir veri kaynaklarına erişim ve veri 
alma (örneğin Google Analytics, YÖK Atlas, Web Scrapers, TÜİK) gereklidir. Burada amaç, elde edilen 
verinin güvenilir ve geçerli kaynaklardan olması gerektiği ile ilgili farkındalık ve elde etme becerisi ka-
zandırmaktır. İkinci olarak elde edilen verilerin dijital araçlar kullanarak doğrulanması, sınıflandırılması ve 
görselleştirilmesi ile ilgili araçların kullanımı ile ilgili yeterliklerdir. Bu aşamada Stat Planet, Tableau veya 
Excel gibi dijital araçların yeteneklerinin farkındalığı ve kullanımı ile ilgili yeterlikler önem kazanmakta-
dır. Üçüncü olarak veriden bilgi ortaya çıkarma aşamasında dijital araçlar ve istatistik modeller kullanarak 
verinin analiz edilmesi gereklidir. Veri analitiği teknikleri ve araçlarının, örneğin SPSS, R-Studio, Python, 
RapidMiner, tanımlanması ve analiz amacına yönelik olarak kullanılabilmesi ile ilgili yeterlikler öğretmen-
lerden beklenmektedir. 

•  Büyük veri analitiği ve yapay zekâ uygulamalarını tanımlamak ve kullanabilmek: Veri okuryazarlığı yetkin-
likleri ile bağlantılı olarak büyük veriyi analiz ederek bilgiler çıkarmak veya bu veriyi kullanarak yapay zekâ 
algoritmalarını eğitmek konularında farkındalık bilgisine veya büyük veri analitiği dijital araçlarını kullanım 
yeterliklerine (örneğin H2O veya Tensorflow platformu) sahip olmak, öğretmenlerin dijital yeterliklerinin bir 
parçası olmaya doğru ilerlemektedir. 

•  Bilişim sistemlerini etik ve güvenli kullanmak için araçları ve yöntemlerini uygulayabilmek: Kişisel internet 
ağındaki veri trafiğini güvenlik altına alma, internetten güvenli bağlantı yöntemleri ile veri transferi yap-
ma, sosyal mühendislik tuzaklarını tanımlayabilme, güvenlik duvarı işlevlerini tanımlama, yetkisiz erişim 
kaynakları için tedbirler geliştirebilme, antivirüs yazılımlarını kullanabilme gibi tedbirlerin farkındalığı ve 
kullanılması gerekmektedir. 

•  İnsan bilgisayar etkileşimi ilkelerini tasarlanan ürünlere uygulayabilmek: İnsan bilgisayar etkileşimi ilke-
lerine uygun arayüzler yapmak için prototipleme ve dijital prototipleme, sürecin parçalarındandır. Arayüz 
prototipleri için örneğin Adobe XD, Balsamiq, Figma gibi dijital araçlar kullanılabilir. 

•  Öğrenme toplulukları ve öğrenen organizasyon oluşturabilmek: Bilgi ve tecrübe birikimlerinin öğretmenler 
arasında paylaşılması, büyümesi, kurum hafızasında yer alarak gelecek nesil öğretmenlere aktarılması için 
öğrenme toplulukları ve öğrenen organizasyonları kurulması ve işletilmesi gerekmektedir. 

47. Soru:  Dijital yetkinlikleri kazandırmak için okul düzeyinde gereksinimler nelerdir? 
Cevap: 

- Altyapı Gereksinimleri  - Teknik Destek      - Müfredat    -Eğitim Bilişim Ağı (EBA)‘dır.
- Öğretim Yönetim Sistemleri  - İdari İnisiyatif ve Araştırmalara Destek  



Uzman Öğretmenlik
ve 

Başöğretmenlik sınavı

9 BÖLÜM
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9. BÖLÜM

GÜVELİ OKUL ve OKUL GÜVENLİĞİ

1. Soru:  Güvenli okul nedir?

Cevap:  *Okulun temel unsurları olan öğrenci, öğretmen ve diğer personelin kendilerini fiziksel, psikolojik ve duy-
gusal açıdan özgür ve güvenli hissettikleri okullardır.

 *Öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında sosyal becerilerini sergiledikleri, öfkelerini kontrol edebildikleri, 
sorunlarına çözüm bulabildikleri ve herkesin birbirine saygılı davrandığı bir ortamdır.

2. Soru:  Okul güvenliği nedir?

Cevap:  Öğrenci ve okul personelinin okul içinden ya da çevreden kaynaklanan suç, şiddet, saldırganlık, zorbalık, 
hırsızlık, vandalizm, alkol, sigara ve uyuşturucu madde kullanımı, cinsel ve ırksal taciz gibi istenmeyen dav-
ranışlara karşı korunmaları ve okulda bir kriz ortamı yaratabilecek olağanüstü hâllerde can güvenliklerinin 
en üst düzeyde sağlanmasıdır.

3. Soru:  Güvenli okulların özellikleri nelerdir?

Cevap:  Güvenli okulların bazı özellikleri şöyle sıralanabilir:

1.  Etkili Okul Yöneticiliği ve Liderliği

2. Okulu Oluşturan Mekânların Kontrolü

3.  Güven Hissi 

4.  Saygı 

5.  Samimiyet 

6.  Fiziksel Zarar, Gözdağı, Zorbalık ve Tacizin Bulunmaması 

7.  Alay, Nefret Dili ve Sosyal Dışlanmadan Uzak Olma 

8.  Çatışma Riskinden Uzak Olma 

9.  Doğal Afetlerden Uzak Olma 

10. Sorumluluk Duygusunu Geliştirme 

11. İhtiyacı Olan Öğrencilerin İhtiyaçlarını Giderme 

12. Eşit Muamele 

13. Akademik Başarıya Odaklanma 

14. Veliler ve Toplumla İyi İlişkiler İçinde Olma 

15. İfade Özgürlüğünü Destekleme 

16. Güvenlik Problemlerini Açıkça Tartışma

17. İletişim 

18. Empati Kültürünü Geliştirme 

19. Güvenliği Tehdit Eden Davranışları Ödüllendirmeme ve Görmezlikten Gelmeme 

20. Kolluk Güçleriyle İş Birliği

21. Her Türlü Bağımlılıkla Mücadele

22. Göçmen Çocukların Problemlerini Yönetebilme 

23. Krize Hazırlık ve Krize Müdahale Planlarına Sahip Olma
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4. Soru: Zorbalık nedir?

Cevap:  Zorbalık, yaşça daha büyük ya da fiziksel olarak güçlü olan çocukların kendilerinden daha güçsüz olan ço-
cukları sürekli olarak hırpalaması, eziyet etmesi ve rahatsız etmesidir. Öğrencilerin okulda gerçekleştirdik-
leri zorbalık davranışları bireysel özellikler, akran grubu, okul ortamı, aile ve çevresel özellikler gibi birçok 
değişkenle ilgili olabilir.

5. Soru:  Zorbalığın ayırt edici özellikleri nelerdir?

Cevap: 

1. Zorbalık bilinçli ve istençli olarak yapılan ve kurbana fiziksel, zihinsel, sosyal ya da psikolojik olarak zarar 
verme amacı güden söz ve eylemlerdir.

2.  Zorbalık bir kereye mahsus değildir. Çeşitli zaman aralıklarında tekrarlanıyor olması gerekir. 

3.  Zorbalar eylemlerini bireysel veya grupla yapabilecekleri gibi, kurbanlar da bu eylemlerden bireysel ya da 
grup olarak zarar görebilirler. 

4.  Zorbaca davranışa maruz kalan kurbanın kendini koruyamayacak ve savunamayacak fiziksel veya zihinsel 
nitelikte olması gerekir. 

5.  Zorbaca davranışlar sergileyen bireylerin genellikle bu eylemler sonunda kendilerine çıkar sağladıkları gö-
rülür. 

6.  Zorbalar, kurban veya kurbanlarının acı çekmesinden, küçük düşmesinden zevk alırlar. 

7.  Zorbalar ve kurbanlar ile sergilenen zorbaca davranışlar dikkate alınmalıdır.

6. Soru:  Siber zorbalık nedir?

Cevap:  Bireylerin mobil telefonlar ve internet aracılığıyla bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak diğer bireylere 
rahatsızlık vermesi ve taciz etmesidir. Diğer bir deyişle bireylerin internet ve elektronik medyayı kullanarak 
saldırgan davranışlarda bulunmasıdır.

7. Soru:  Siber zorbalığın nedenleri nelerdir?

Cevap:  Bunlar genellikle intikam alma ya da cezalandırma arzusu, popüler olma arzusu, aile içinde yaşanan sorunlar, 
düşük öz güven ya da gerçek dünyada elde edilemeyen başarıyı sanal dünyada yakalama arzusu şeklindedir. 
Aynı zamanda siber zorbalık yaptığı, maduriyet yaşattığı kişi ile ilgili olarak yaşamış olduğu kıskançlıklar 
kişinin bu davranışı göstermesine neden olabiliyor.

8. Soru:  Siber mağduriyet nedir? 

Cevap:  Kişinin dijital teknolojiler aracılığıyla kendine zarar veren saldırgan tutumlara maruz kalması ve bunun da 
kişide mağduriyet oluşturması durumudur.
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9. Soru:  Siber zorbalığın önlenmesi için neler yapılabilir?

Cevap: 

1.  Çocuklarınızın mutlaka şifre kullanmalarını ve bu şifreleri kimseyle paylaşmamalarını sağlayın. 

2.  Çocuğunuzun sosyal medya hesaplarında gizlilik ayarlarını uygulayın. 

3.  Siber zorbalar karşıdan duygusal bir yanıt isterler. Çocuğunuza bu tür bir durumda asla karşıdakine yanıt 
vermemesini söyleyin.

4. Siber zorbalık yapanları ilgili makamlara bildirin. 

5.  Çocuklarla rahat bir iletişim iklimi oluşturun. 

6.  Siber zorbalığın ne olduğunu onlara anlatın. 

7.  Çocukların çevrim içi aktivitelerini (oyun vb.) gözlemleyin. 

8.  Uygulamalar ve çevrim içi platformlar hakkında bilgi sahibi olun.

9.  Öğrenci, öğretmen ve ailelere yönelik zorbalık ve siber zorbalık seminerleri düzenleyin. 

10. Okul ve aile arasındaki iş birliği ve iletişimi artırın. 

11. Zorbalığı ve siber zorbalığı önlemeye ve azaltmaya yönelik olarak öğrencilerin çatışma çözme, problem 
çözme, iletişim becerileri, duygu düzenleme becerileri vb. özelliklerini artırıcı etkinler ve grup çalışmaları, 
psikolojik danışmanlar/rehber öğretmenler tarafından yapılabilir.

10. Soru:  Bağımlılık Nedir? 

Cevap:  Bağımlılık herhangi bir maddenin zarar veren sonuçlarına rağmen sürekli ve aşırı kullanımı sonucu ortaya 
çıkan bir rahatsızlıktır.

11. Soru:  Bağımlılığın temel özellikleri nelerdir?

Cevap:  Bağımlılık kavramının 3 temel özelliği vardır. Bunlar maddeye ulaşmak için engellenemez arzu ve istek, 
tolerans adı verilen kullanımın giderek artması ve yoksunluktur. Bağımlılıkların ortak özelliklerinden biri 
de madde ya da davranışa yönelik davranışları kontrol edememe ve olumsuz etkilerine rağmen maddeyi/
davranışı kullanmaya devam etmektir.

12. Soru:  Teknoloji bağımlılığı nedir?

Cevap:  Teknoloji ve internetin bilinçli olmayan, kontrolsüz bir şekilde kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan, davra-
nışsal bağımlılıklar; oyun oynama bozukluğu, kumar oynama bozukluğu sosyal medyanın ve akıllı telefonun 
aşırı kullanımı gibi bağımlılık yapıcı alt davranışlarla kendini gösteren bağımlılık türü teknoloji bağımlılığı 
olarak tanımlanır.

13. Soru:  İnternet bağımlılığının nedenleri nelerdir?

Cevap:  İnternet bağımlılığının nedenlerine bakıldığında sosyalleşme gereksinimi önemli bir neden olarak görülebi-
lir. Kişilerin gerçek kimliklerini saklayarak kendilerini olduklarından farklı bir şekilde göstermeleri, tanın-
mamanın verdiği rahatlıkla düşüncelerini açıkça paylaşabilmeleri, yüz yüze iletişim yerine internet iletişimi-
ni daha kolay bulmaları sosyalleşme ihtiyacını karşıladığından bireyler internete yönelmektedirler.
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14. Soru:  İnternet bağımlılığının belirtileri nelerdir?

Cevap:  Davranışsal belirtiler, fiziksel ve zihinsel belirtiler ve sosyal belirtiler olmak üzere üç belirtisi vardır.

Davranışlar belirtiler: İnternette geçen sürenin giderek artması, amaçlandığından daha uzun süreli internet 
kullanma, kullanımla ilgili yalan söyleme, internetle ilgili aşırı zihinsel uğraş, interneti diğer problemlerden 
kaçmak için kullanma, internet kullanımının sebep olduğu psikolojik, sosyal, fiziksel ve mesleki problemlere 
rağmen kullanmada ısrar etme. 

Fiziksel ve zihinsel belirtiler: İnternet kullanımının azalmasıyla birlikte anksiyete, internetle ilgili obsesif 
düşünceler ve hayallerde artış, internet kullanımını kontrol etmek veya azaltmak için süregelen bir istek ve 
arzunun olmaması; durgunluk, uykusuzluk, panik atak ve kızgınlık hâllerindeki artış; kan basıncı ve kalp 
dolaşım sistemi bozuklukları, stres, konsantrasyon eksikliği; baş, mide ve kas ağrıları ile görme zayıflıkları. 

Sosyal belirtiler: Önemli sosyal, mesleki ve serbest zaman faaliyetlerinin internet kullanımı yüzünden bıra-
kılması, iş yerinde veya okulda azalan üretkenlikle birlikte yüksek gerilim ve rekabet ortamı oluşması.

15. Soru:  İnternet bağımlılığının sonuçları nelerdir?

Cevap:  Bu tür rahatsızlığa sahip kişilerde bedensel, sosyal ve psikolojik sonuçlar ortaya çıktığı görülebilmektedir: 

Bedensel sonuçlar: Aşırı teknoloji kullanımı çeşitli bedensel şikâyetlere neden olabilir. Bazıları beslenmeyi 
o kadar ihmal ederler ki ciddi bir şekilde zayıflarlar. Ancak büyük bir kısmı aşırı kiloludur. Sırt ağrıları, baş 
ağrıları, göz şikâyetleri aşırı internet kullanımının diğer sonuçlarıdır. Vücut hijyeni de sık sık ihmal edilen 
bir konu hâline gelir. 

Sosyal Sonuçlar: Teknoloji bağımlılığı genellikle gerçek dünyaya ait ilişkilerin azalması, hobi ve ilgi alanla-
rının ihmal edilmesiyle başlar. Kişi giderek yalnızlaşır ve sonunda çevresinden tümüyle yalıtılmış hâle gelir. 
Sanal dünyada ise sosyal ağda çok çeşitli ilişkileri vardır. Aşırı internet kullanımına rağmen mağdurların 
birçoğu başlarda okulu, mesleği ya da işi sürdürmeye çalışırlar. Ama bir süre sonra bunu başarmak mümkün 
olmaz. Notlar kötüleşir, iş yerine aşırı yorgun gelirler, konsantre olamazlar. Genellikle geç kalırlar, ev de 
ihmal edilir. 

Psikolojik sonuçlar: Kendisine güvenmeyen kendisinden şüphe eden bir kişiliğe sahiptirler. Başkalarıyla 
temas kurmada yaşanan kendine güvensizlik zamanla giderek büyüyen bir korkaklığa dönüşür. Sık sık ortaya 
çıkan başka bir olgu da depresyondur. Ayrıca değersizlik ve çaresizlik duyguları da bu kişilerde baskındır.

16. Soru:  Aşırı teknoloji kullanımına karşı aileler ne yapmalıdır?

Cevap: 

a)  Çocukların nasıl bir insan olmasını istiyorsanız ona o şekilde model olun. 

b)  Çocuklara karşı her zaman saygılı olun. 

c)  Çocuklara sevginizi açıkça ve koşulsuz olarak gösterin. 

d)  Çocuklarla birlikte oyun oynayın. 

e)  Çocuklarla birlikte kitap okuyun. 

f)  Çocukların yaşına uygun sorumluluklar verin. 

g) Çocukların mutlaka bir spor ya da sanat alanında uğraş edinmesini sağlayın. 

h)  Çocukların yaşam amacı edinmesine yardım edin. 

i)  Sonuç değil süreç odaklı başarıyı destekleyin. 

j)  Çocukların arkadaşlarını tanıyın. 
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17. Soru:  Chibbaro, Ricks ve Lanier’in dijital bağımlılıkların önlenmesinde okul psikolojik danışmanlarına/
rehber öğretmenlere yönelik önerdikleri modelin kapsamı nedir?

Cevap:  Model aşağıdaki gibidir: 

a)  Profesyonel gelişim: İkinci basamakta okul danışmanların konu ile ilgili yeni eğilimleri takip etmeleri ve 
profesyonel olarak kendilerini bu alanda geliştirmeleri yer almaktadır. 

b)  Tüm okul çapında eğitim: Okul psikolojik danışmanları dijital bağımlılıklarla ilgili tüm okul personelini 
bilgilendirmeli, çeşitli eğitimler düzenlemelidir. 

c)  Aile ve toplum eğitimi: Aile ve topluma yönelik atölye çalışmaları, seminer ve eğitimler bu modelin dördün-
cü basamağını oluşturmaktadır. 

d)  Öğrenci değerlendirmesi: Öğrencilerin birçok test ve çeşitli araçlarla internet bağımlılığı açısından değerlen-
dirilmesini içerir. 

e)  Önleyici çalışmalar: Grup danışmanlığı, bireysel danışma, sınıf rehberliği gibi etkinliklerle öğrencilere yö-
nelik dijital bağımlılıkta önleyici çalışmalar yapmayı içerir. 

f)  Kaynaklar: Okul psikolojik danışmanları aileler ve topluma yönelik çeşitli kaynaklar hazırlayabilirler ya da 
var olan kaynakları onlarla paylaşabilirler. 

18. Soru:  İnternet bağımlılığını önlemede okullara ve öğretmenlere düşen görevler nelerdir?

Cevap:  Bunlar: 

•  Okullarda özellikle ilkokul seviyesinde önleyici programlar uygulanabilir. 

•  Öğretmenler öğrencilerinin kişilik özelliklerine odaklanmalılar. 

•  Öğretmenlerin, öğrencilerin diğer akranları ile ilişkilerini incelemeleri gerekir. 

•  Özellikle öğrenci yalnız ve içine kapanık ise sosyal medyada daha fazla vakit geçirebilir. Öğretmen öğrenci-
lerini yaratıcı ve keşfedici grup faaliyetlerine sevk etmelidir. Öğrenciler internette ne kadar az vakit geçirir-
lerse bağımlılık geliştirmeleri o kadar azalır. 

•  Öğrencilere internetin pozitif ve negatif etkileri ile ilgili atölye çalışmaları düzenlenebilir. Seminer ve atölye 
çalışmaları ailelere yönelik de tasarlanabilir. 

•  Benlik saygısı düşük çocukların internet aktivitelerine daha fazla dâhil oldukları görülmektedir. 

19. Soru:  Güvenli eğitim iletişimi nedir?

Cevap: Güvenli eğitim iletişimi, zorunlu öğrenim çağındaki bireylerin eğitim hayatlarında karşılaşabilecekleri gü-
venlik sorunları ile ilgili tüm paydaşlar arasında gerçekleşen iletişimsel süreç ve becerileri ifade etmektedir.

20. Soru:  Öğretmenlerin öğrenciler ve diğer paydaşlar arasında kuracağı iletişim süreçlerinde benimsemesi ge-
reken stratejiler nelerdir?

Cevap:  Bu stratejilerden bazılarını şunlardır: 
•  Duruma uygun iletişim tonunu belirlemek 
•  Okulun iletişim planlarını bilmek ve bu planların gerektirdiği sorumluluklar kapsamında hareket etmek 
•  Problemler ortaya çıkmadan önce iletişim kanallarının oluşturulması ve bunların açık tutulması 
•  İletişim etkinliğine pozitif olarak başlamak 
•  Aktif dinleme edimini uygulamak ve iletişim sırasında karşıdaki kişi ile etkileşime girmek 
•  Uzlaşılan noktaları vurgulamak ve ödün vermeye rıza gösterebilmek 
•  Gizliliğe saygı göstermek 
•  Dedikodudan kaçınmak 
•  Pozitif bir noktaya vurgu yaparak iletişimi sonlandırmak 
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21. Soru:  21. yüzyılın eğitim vizyonu hangi hedefleri kapsamaktadır?

Cevap:  21. yüzyılın eğitim vizyonu aşağıdaki hedefleri kapsamaktadır: 

1.  Eğitim ile mantık çerçevesinde düşünen, algılayan, empati sağlayan, objektif karar verebilen, motivasyonu 
yüksek ve öz güvenle dünya coğrafyasında rekabet edebilecek gençleri topluma kazandırmalıyız. 

2.  Risk, stres ve değişim ile ilgili olarak nasıl hissettiğini ve bu konularda kendi kapasitesini fark edebilir. 

3.  Çok kültürlülük, işle ilgili belirsizlikler ve örgütsel değişim ile baş etme konusunda sağlam biçimde odakla-
nabilir. 

4.  Kontrol etme yerine iş birliği yapmaya daha meyilli olabilir. 

5.  Kendi güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilir. 

22. Soru:  21. yy. eğitim konseptindeki eğitimcinin rolü nelerdir?

Cevap:  21. yy. eğitim konseptindeki eğitimcinin rolü ise şu şekilde sıralanabilir. 

1.  Care: Sorumluluk taşıma, değer verme, sevgi ve şefkat, 

2.  Challenge: Yenilikçi-araştırmacı, sınırları zorlayan, 

3.  Clarify: En zor konuyu da rahat açıklayabilmeli, kreatif anlatma sanatı, anlaşıldığını kontrol etmeli, 

4.  Captivate: Cazip-ilginç yapmalı, beğeni kazanılması, 

5.  Confer: Etkileşimli, herkese ilgi, zaman tanımalı, söz hakkı tanımalı, 

6.  Consolidate: Konunun anlaşıldığından emin olmalı kontrol edip ‘‘geri dönüş’’sağlamak ‘‘feedback’’ vermeli, 
yardım ve düzeltme, 

7. Control: Verimli sınıf atmosferi: Rol model, dengeli ve adil olmalı.

23. Soru:  Sosyal uyum nedir?

Cevap:  Bireylerin ev sahibi toplumla ilişki kurmak için geçirdiği değişimlerdir. Bireyin kendi kültürü perspekti-
finden ev sahibi ülkenin kültürel davranışlarını, değerlerini ve inançlarını anlama ve birleştirme süreçlerini 
içermektedir. Bilişsel, duygusal ve davranışsal olmak üzere birbirleriyle ilişkili birçok faktör içermektedir. 
Göçmenin yerleşmiş olduğu yeni toplumda, gelmiş olduğu ülkede sahip olduğu kültürel kimliğini koruyarak 
yeni toplumda sosyal ve kültürel bütün alanlarda katılımcı olmasıdır.

24. Soru:  Asimilasyon nedir?

Cevap:  Bireyin sahip olduğu kimliğini bırakıp yalnızca yeni toplumun kültürel değerleriyle yaşamına devam etmesi 
olarak ifade edilebilir.

25. Soru:  Yabancı öğrencilerin uyum ve entegrasyonuna engel olan sebepler nelerdir?

Cevap:  Yabancı öğrencilerin uyum ve entegrasyonuna engel olan en önemli sebepler: 

•  Dil Sorunu 

•  Sosyal bilgilerin eksikliği 

•  Psikolojik, sosyal ve fiziksel okul güvenliği sorunu 

•  Okulu Terk Etme 

•  Yönetici ve Öğretmenlere Oryantasyon Eğitimi 

•  Meslek Eğitimi 

•  Kültürel Ayrımcılık ve Asimilasyon Endişesi 

•  Maddi Yetersizlikler 

•  Çocuk İşçiliği 
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26. Soru:  Kültürel uyum nedir?

Cevap:  Kültürel uyum, yabancı uyruklu öğrencilerin ev sahibi ülkelerin kültürlerini öğrenmelerine, algılamalarına 
ve anlamalarına yardımcı olan zengin uygulama ile deneyim süreçlerini ve sonuçlarını ifade eder. Psikolojik 
uyum ve sosyokültürel uyum olarak ikiye ayırmak söz konusu olabilir: Psikolojik uyum, stres ve başa çıkma 
durumlarıyla ilgili iyi oluş ve memnuniyet ile ilgilidir. Sosyokültürel uyum ise güncel yaşamdaki sosyal 
beceriler ve öğrenme üzerine dayalıdır.

27. Soru:  Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün sanal oyun bağımlılığının belirtilerini göstermede belirlediği ölçüt-
ler nelerdir?

Cevap:  Bireylerin; 

1.  Oyun oynama isteğini kontrol altına alamaması, 

2.  Oyun oynamanın diğer tüm aktivitelerden daha önemli ve öncelikli olduğu duygusuna sahip olması, 

3.  Oyun oynama isteğinin, ders çalışmalarını aksatmasına, sosyal ilişkilerin zayıflamasına ve tüm faaliyetlerden 
uzaklaşmasına rağmen, artarak devam etmesidir.

28. Soru:  Amerika Psikoloji Derneği (APA)’nın bir bireye oyun bağımlısı teşhisi konulması belirlediği ölçütler 
nelerdir?

Cevap:  Amerika Psikoloji Derneği (APA) bir bireye oyun bağımlısı teşhisi konulması için dokuz ölçütten en az 
beşinin bir yıl içinde göstermesi gerektiğini belirtmiştir. 

Bunlar; 

1.  Oyun oynamanın her şeyden önce gelmesi, 

2.  Oyun oynamadığı zaman gergin ve asabi davranışlar göstermesi, 

3.  Oyuna daha fazla zaman ayırma eğilimi içinde olması, 

4.  Daha önce sevdiği ve katıldığı aktivitelerle ilgilenmemeye başlaması ve aktivitelerden uzaklaşması, 

5.  Oyunda harcadığı zamana ilişkin aileye yanlış bilgi vermesi, 

6.  Akademik çalışmalarına daha az zaman ayırmaya başlaması, 

7.  Oyun oynamayı, kaygı, suçluluk gibi olumsuz duygulardan kaçış olarak görmesi, 

8.  Oyun oynama sıklığını, zamanını ve süresini kontrol edememesi, 

9.  Psikolojik problemler yaşamaya başlamasına rağmen oyun oynamayı azaltma veya kısıtlama eğilimi göster-
memesidir.

29. Soru: Oyunlara bağlanma süreci ve bağımlılığın oluşma aşamaları nelerdir?

Cevap: Oyunlara bağlanma süreci ve bağımlılığın oluşma aşamaları şunlardır: 

1.  Başlama isteği: Oyun, oynamaya yeni başlayan bireylerin meraklarını uyandırarak oyunun içine alma ve 
oyunun bir parçası olma, 

2.  İlginin artması: Oyuna başlayan bireylerin günlük yaşamlarında ve davranışlarında farklılaşmaların başla-
ması. Örneğin, harcama alışkanlıklarında ve zamanı kullanma davranışlarında farklılaşmaların olması, 

3.  Düşüncelerinde oyunun öncelikli bir yere sahip olması: Oyunun bireyin yaşamının merkezine yerleşmesi 
sonucu daha önce zevk aldığı etkinliklerden uzaklaşmaya başlaması, 

4. Oyun bağımlılığının oluşması: Bireyin zamanının büyük bir kısmını ve enerjisini oyuna ayırarak sorumlu 
olduğu görevlerini aksatması veya ihmal etmeye başlaması. (Bu bağlamda bireyin beslenme ve uyku alış-
kanlıklarında bozukluklar görülmektedir. Diğer yandan sosyal yaşamındaki ilişkiler de olumsuz etkilenerek 
ailesinden ve arkadaşlarından uzaklaşmaya başlar.)
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30. Soru: Oyun bağımlılığını önleyici tedbirler nelerdir?

Cevap: 

1. Oyun oynama süresi sınırlandırılmalıdır. 

2.  Oyun oynama etkinliğini alışkanlık ve rutin davranışa dönüştürecek sıklıkla yapmamaya dikkat edilmelidir. 

3.  Geceleri oynanan oyunlardan hemen sonra yatmak yerine oynama ve yatma zamanı arasında belli bir süre 
bırakılmalıdır. 

4.  Tatile giderken veya seyahat esnasında oyun konsollarını mümkünse yanına almama, telefon ve bilgisayar-
lardaki oyunlara az takılmaya dikkat edilmelidir. 

5.  Oyuna harcanan zamanın farkında olunmalıdır. 

6.  Oyun bağımlılığının başladığına işaret eden belirtiler fark edildiğinde oyun oynama zamanı bilinçli bir şekil-
de azaltılmalı veya uzmanlardan destek alma yolları aranmalıdır.

7.  Spor ve fiziksel etkinliklere katılmayı veya yapmayı teşvik edilmeli veya desteklenmelidir. 

8.  Çocuklarla konuşarak onların neden oyun oynamak istedikleri ve hangi oyunlardan zevk aldıkları hakkında 
bilgi edinilmelidir. 

9.  Çocukları oyundan uzaklaştırmak için aile içi ortak etkinlikler düzenlenmelidir. 

10. Oyun oynayan çocuğa oyundan ayrılması için belli bir süre tanınmalıdır.

31. Soru:  Okullarda şiddet için risk faktörleri nelerdir?

Cevap:  Okullarda şiddeti önlemenin en önemli ve ilk basamaklarından biri risk faktörlerini belirlemeye yönelik 
çalışmalardır; bu faktörler bilindiğinde bir kişi için ya da okul temelli önleme çalışmaları planlanabilir. Risk 
faktörlerinin beş önemli yönü bulunmaktadır. İlk olarak risk faktörleri eklemeli olma eğilimindedir- ne kadar 
fazla risk faktörü varsa şiddet riski o kadar yüksek olur. İkinci olarak risk faktörleri, birey, aile, akran grubu, 
okul ve mahalle seviyeleri dâhil olmak üzere birden fazla düzeyde ortaya çıkmaktadır. Üçüncüsü, farklı risk 
faktörleri yaşamın farklı noktalarına ilişkindir; aile düzeyindeki faktörler küçük çocuklar için daha büyük 
bir rol oynar ve akran grubu ve mahalle faktörleri daha büyük çocuklar için daha büyük bir rol oynar. Dör-
düncüsü, bazı risk faktörleri, belirli şiddet içeren davranış türlerine özgüdür (Örneğin, cinsel şiddet için risk 
faktörleri, siber zorbalık için olanlardan oldukça farklı olabilir.). Son olarak risk faktörlerine maruz kalmanın 
derecesinin sonuçlar üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır Örneğin, aşırı ve kronik çocuk istismarının etkisi 
ara sıra yaşanan ihmale göre daha düşüktür. Genel olarak değerlendirildiğinde; bireysel özellikler, aile içi 
şiddet; tutarsız, gevşek ve sert disiplin uygulamaları; antisosyal akranlarla ilişki; bilgisayar oyunları ve okula 
karşı olumsuz tutumlar şiddet için önemli risk faktörleri olarak görülmektedir.

32. Soru:  Şiddetin türleri ve özellikleri nelerdir?

Cevap: 

•  Doğrudan şiddet; zarar vermek amacı taşıyan bir kişiyle doğrudan karşı karşıya gelme davranışlarıdır. Döv-
mek, tehdit etmek, hakaret etmek, itmek doğrudan şiddete girer. 

•  Dolaylı/ilişkisel şiddet; sosyal ret, sosyal dışlama, dedikodu yapmak gibi davranışları içerir. 

İşlevleri açısından şiddet: 

 Tepkisel şiddet, kışkırtmaya cevap niteliğinde olan savunmacı davranışlardır. Başkalarının davranışlarına 
düşmanca bir biçimde hamlede bulunma eğiliminde olan şiddetin bu türü; kendini kontrol etme ve dürtüsel-
lik ile ilişkilidir. Ayrıca tepkisel şiddet, sosyal ilişkilerle baş etme sorunlarıyla da ilişkilidir. 

 Planlı şiddette ise fayda beklentisi vardır. Kasıtlı bir biçimde yapılır ve dış pe-kiştireçler ile kontrol edil-
mektedir. Planlı şiddet; yüksek düzeyde liderlik ve sosyal yeterlik becerileriyle ilişkilidir. Aynı zamanda suç 
içeren ve antisosyal davranışlarla da ilişkilidir.
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33. Soru:  Sosyal Duygusal Öğrenme (SDÖ) nedir?

Cevap:  SDÖ, çocukların ve yetişkinlerin duygularını tanımak ve yönetmek, sorumlu kararlar vermek ve zorlu sosyal 
durumları yapıcı bir şekilde ele almak, başkalarını önemsemek ve ilgi göstermek, olumlu ilişkiler kurmak 
için ihtiyaç duydukları bilgi, tutum ve becerileri edindikleri süreçlerdir.

34. Soru:  Sosyal Duygusal Öğrenmenin kategorileri nelerdir?

Cevap:  SDÖ için, beş temel sosyal ve duygusal beceri kategorisi belirlenmiştir.

Öz-farkındalık: Kişinin duygularını, ilgi alanlarını, değerlerini ve güçlü yanlarını/yeteneklerini doğru bir 
şekilde değerlendirme ve sağlam temellere dayanan bir öz güven duygusunu sürdürme becerisi. 

Öz-yönetim: Stresle başa çıkmak, dürtüleri kontrol etmek ve engellerin üstesinden gelmek için sebat etmek 
için kişinin duygularını düzenleme kapasitesi; kişisel ve akademik hedefler belirlemek ve daha sonra bu he-
deflere ulaşma yolunda ilerleme becerisi; duyguları yapıcı bir şekilde ifade etme becerisi. 

Sosyal farkındalık: Başkalarının bakış açısını almak ve onlarla empati kurma becerisi; bireysel ve grup ben-
zerliklerini ve farklılıklarını tanıma ve takdir etme becerisi; toplumsal davranış standartlarını anlama ve 
uyma becerisi; aile, okul ve toplum kaynaklarını tanıma ve kullanma becerisi. 

İlişki becerileri: İşbirliğine dayalı sağlıklı ilişkiler kurma ve sürdürme becerisi; uygunsuz sosyal baskıya 
direnme becerisi; kişiler arası çatışmayı önleme, yönetme ve çözme becerisi; gerektiğinde yardım isteme 
becerisi. 

Sorumlu karar verme: Etik standartlar, güvenlik endişeleri, uygun davranış standartları, başkalarına saygı ve 
çeşitli eylemlerin olası sonuçları dikkate alınarak karar alabilme becerisi; karar verme becerilerini akademik 
ve sosyal durumlara uygulama becerisi; kişinin okulunun ve toplumun refahına katkıda bulunma becerisi.

35. Soru:  Barışyapıcılık/arabuluculuk nedir?

Cevap:  Barışyapıcılık/arabuluculuk, sorun yaşayan iki ya da daha fazla kişinin üçüncü bir nötr kişinin yardımıyla 
sorunu çözmek amacıyla bir araya geldikleri bir sürecidir. Barışyapıcılık, tarafların sorunlarını çözüme ka-
vuşturmak için gönüllü olarak bir araya geldikleri ancak çözüm noktasında kontrolü ellerinde tuttukları bir 
süreçtir. Okullarda barışyapıcı olarak eğitilen öğrenciler, üçüncü bir nötr kişi olarak tarafların yapıcı-barışçıl 
bir çözüme ulaşmaları amacıyla taraflar için müzakere basamaklarını kolaylaştırmaktadırlar. Barışyapıcılar, 
tarafların yaşadığı sorunu çözmeye çalışmamaktadırlar. Bunun yerine, onlar tarafların sorunlarını çözmele-
rinde sadece süreci kolaylaştırmaktadırlar. Barışyapıcının, taraflar üzerinde bir gücü ya da otoritesi bulunma-
maktadır. Barışyapıcı ve taraflar arasındaki ilişki eşitliğe dayanmaktadır.

36. Soru:  Barışyapıcılık/arabuluculuk programlarının amacı nedir?

Cevap:  Barışyapıcılık/arabuluculuk programlarının iki temel amacı olduğu ileri sürülmektedir. Birinci amaç, öğren-
cilerin okullarda güvenliğinin sağlanması; ikinci amaç ise öğrencilerin yapıcı-barışçıl anlaşmazlık çözüm 
becerilerinin kullanıldığı bir ortamda sosyalleşmelerini ve gelişmelerini sağlamaktır. Barışyapıcılık/arabulu-
culuk programları hem dünyada hem de ülkemizde okullarda şiddet davranışlarının ve disiplin problemleri-
nin azaltılmasında geleneksel disiplin anlayışına bir alternatif olarak kullanılan yöntemlerden biridir.

37. Soru: Barışyapıcılığın aşamaları nelerdir?

Cevap: Barışyapıcılık, dört aşamadan oluşan bir süreçtir. Birinci aşama, kavganın sonlanması ve tarafların sakinleşme-
sidir. İkinci aşama, tarafların barışyapıcılık desteği almaya karar vermeleridir. Üçüncü aşama, müzakere 
basamaklarının kolaylaştırılmasıdır. Dördüncü aşama, anlaşmanın imzalanmasıdır. 
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38. Soru:  Barışyapıcı öğrencilerin, tarafların yaşadığı anlaşmazlığı ele alırken takip ettiği işlem basamakları 
nelerdir?

Cevap: 

1. Taraflar yaşadıkları sorunu nedenleriyle birlikte açıklarlar, 

2. Taraflar yaşadıkları duyguları nedenleriyle birlikte açıklarlar, 

3. Taraflar birbirlerinin bakış açısını anladıklarını gösterirler, 

4. Taraflar isteklerini nedenleriyle birlikte açıklarlar,

5. Taraflar çözüm seçenekleri üretirler, 

6. Taraflar ürettikleri çözüm seçenekleri arasından en adil, yapıcı ve barışçıl çözüm seçeneği üzerinde anlaşırlar.

39. Soru:  Barışyapıcılık programını uygulamak isteyen eğitimcilerin, çalıştıkları kurumlarda bu programı ha-
yata geçirebilmeleri için izlemeleri gereken işlem basamakları nelerdir?

Cevap: 

1. ADIM:  Okul Yöneticilerini Bilgilendirmek, Onları İkna Etmek, Onların Desteğini Almak ve Güvenini Kazanmak 

2. ADIM:  Çevre Kurum ve Kuruluşlarla İş Birliğinin Sağlanması  

3. ADIM:  Her Bir Öğretmenin Desteğinin Kazanılması 

4. ADIM:  Kullanılacak Eğitim Programının Belirlenmesi, Revize Edilmesi ya da Geliştirilmesi 

5. ADIM:  Uygulayıcıların Maddi İhtiyaçların Nasıl Giderileceği Konusunda Okul Yöneticileriyle Görüşmeleri ve Büt-
çe Planlamaları Yapmaları 

6. ADIM:  Barışyapıcı Öğrencilerin Seçimi ve Eğitimlerin Ne Zaman Gerçekleştirileceğinin Belirlenmesi 

7. ADIM:  Eğitim Programının Uygulanmasının Ardından Bu Eğitime Katılan Öğrenciler İçin Geniş Katılımlı Bir Ro-
zet Takma Töreni Düzenlenmesi 

8. ADIM:  Okulda Arabuluculuk Uygulamaları Başlatılmadan Önce Tüm Şubelerde Tanıtım Yapılması 

9. ADIM:  Barışyapıcılık Sürecinin Yürütülmesi 

10. ADIM: Projenin Etkililiğinin Değerlendirilmesi 
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40. Soru:  Zor insan kimdir?

Cevap:  Zor insan, aynı ortamda bulunulduğunda kişide öfke, huzursuzluk, korku, endişe, sıkıntı gibi duygular yaşa-
tan; dinleme, anlama, anlaşma ve uzlaşma konusunda bilgi ve beceri eksikliğinden kaynaklanan sıkıntıların 
ortaya çıkmasına sebep olan insanlar için kullanılan bir kavramdır.

41. Soru:  Zor kişilikler kaç grupta ifade edilebilir?

Cevap:  Zor kişilikleri çeşitli kriterlere göre gruplamak mümkündür. Özellikle kurumsal yapı içinde değerlendirildik-
lerinde üç grup insanla karşılaşırız. Bunlar; 

 1. İnaktif kişilik: En belirleyici özelliği aşırı uyum davranışı sergilemeleridir. “Evet efendim!” olarak da 
isimlendirilen bu davranış ve iletişim tarzını sergileyen kişiler kendi görüş ve düşüncelerini ortaya koyamaz-
lar. Özellikle otorite olarak gördükleri kişilerin her türlü düşünce, görüş ve önerilerine derhal ve sorgusuz 
katılırlar. “Yatan mutlular” olarak da tanımlanan bu kişiler kendi yaşamlarına veya kurumsal işleyişe olumlu 
bir katkıda bulunmazlar. 

 2. Reaktif kişilik: En önemli özelliği hemen her görüş, düşünce veya öneriye spontane karşı çıkmaları, mu-
halefet etmeleridir. Ortaya atılan görüş ve öneriyi sorgulamazlar, üzerinde düşünmezler ve sadece karşı çı-
karlar. Karşı çıktıkları veya muhalefet ettikleri duruma ilişkin bir öneri veya karşı görüş bildirmezler. “Karşı 
çıkmak için karşı çıkma” bir yaşam biçimi olarak yerleşmiştir. Üç-altı yaş çocuğunda gözlenen ve o yaş 
grubu için normal hatta sağlıklı kabul edilebilecek “inatçılık” davranışını aşamamış ve o gelişim düzeyinin 
sorun çözme ve varlığını kanıtlama yöntemine takılı kalmış bireylerdir.

 3. Proaktif kişilik: En sağlıklı davranış ve sorun çözme yöntemine sahiptir. Proaktif kişi hem sorgular hem 
çözüm önerir. Diğer bir ifade ile içinde bulunduğu durumu ya da sorunu sorgulamakla kalmaz sorgu ve eleş-
tirisinin sonuna bir çözüm önerisi ekler. Yapıcı, uzlaşmacı ve amaca yöneliktir.

42. Soru:  “Sorunlar karşısındaki duruşu” bakımından insanlar kaç grupta ifade edilir?

Cevap:  Bir sorunla karşılaşıldığında insanların soruna karşı takındıkları tavır da birbirinden farklı olmaktadır. Bu 
kriter açısından da üç grup kişilik karşımıza çıkmaktadır: 

 1. Sağlıklı insan: Sağlıklı insan sorunların farkındadır. Sorunu çözmek için gözlenebilir çabalar sergiler. 
Bu çabaları amaca yönelik, uzlaşmacı ve yapıcıdır. En bilinen ifade ile amacı “Üzüm yemektir.” Sorunların 
çözümünde her iki tarafın ya da tarafların da kazanabileceği veya en az kayıpla uzlaşabilecekleri sonuca 
odaklanır. “Haklısın-haksızsın” tartışmasına girmez. “Köpek balığı” taktiği denilen “Haklı olmak için güçlü 
olmak yeterlidir.” anlayışını benimsemez. Ya da “Ne şiş yansın ne kebap!” şeklinde özetlenebilecek “oyun-
cak ayı” yöntemini kullanmaz.   

 2. Normal insan: Normal insan da sorunların farkındadır. Ancak o sorunları çözmek için bir çaba harcamaz, 
sorunlarla birlikte yaşamayı seçer. “Benim adım hıdır, bildiğim budur.”, “Böyle gelmiş, böyle gider.”, “Bir 
benim çabamla ne olacak?”, “Herkes böyle yapmıyor mu?”… şeklinde kendine göre mantığa bürünün ve 
sorunları “halının altına süpürür”. Normal olmayı sağlıklı tutumdan ayıranda bu anlayıştır.

 3. Sağlıksız insan: En belirleyici özelliği iki defans (savunma) mekanizmasını sıklıkla kullanmalarıdır. Bun-
lar “neden bulma” ve “yansıtma”dır. Bu gruba giren insanlar bir sorunla karşılaştıklarında başka insanları 
veya başka durumları suçlamayı alışkanlık hâline getirmişlerdir. Parmakları her zaman birilerini ve bir şey-
leri gösterir. Bu insanların en önemli eksikliği sorumluluk alamamalarıdır. Evde bir sorun varsa eşi, çalıştığı 
kurumda bir sorun varsa yöneticiler suçludur. Bu neden bulma “kader kurbanı” olmaya kadar uzanır. Bu 
durum; ayağı takılıp düşen bir çocuğu teselli etmek için halının ya da zeminin dövüldüğü; masaya başını 
çarptığında ahşabın cezalandırıldığı bir çocuk yetiştirme anlayışının doğal bir sonucu olarak görülebilir.
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43. Soru:  Zor kişilikler karşısında sergilenmesi gereken iletişim becerileri nelerdir?

Cevap:  Zor kişilikler karşısında sergilenmesi gereken iletişim becerisini kısaca özetlemek gerekirse şunlar söylenebilir: 

Verilmesi gereken mesaj; 

• Dolaysız, 

• Hemen, 

• Açık bir şekilde, 

• Dürüstlükle ve 

• Karşıdakini incitmeden iletilmelidir. 

44. Soru:  Zor insanlarla iletişimi büyük ölçüde imkânsız kılan veya sorunu daha da ağırlaştıran tutumlar nelerdir?

Cevap:  Zor insanlarla iletişimi büyük ölçüde imkânsız kılan veya sorunu daha da ağırlaştıran tutumlar şöyle özetle-
nebilir: 

• Aynen karşılık verme, 

•  Problemi ele almak yerine savunmaya geçme, 

•  Söylenenlerin ne anlama geldiğini dikkate almama, 

•  Ürkme ve şaşırma, 

•  Tepkisiz kalma (öfkeden dili tutulma) 

•  O anda bir şey düşünememe 

45. Soru:  Zor kişiliklerle araya mesafe koymada uygulanabilecek yöntemler nelerdir?

Cevap:  Zor kişiliklerle araya mesafe koymada uygulanabilecek yöntemler şöyle özetlenebilir: 

•  Kırık plak: Dikkatle düşünüp kendinize bir “kırık plak” cümlesi hazırlayın. Zor kişinize kendisini duyduğu-
nuzu belirtip bu kırık plak cümlesini üst üste tekrarlayın. Örneğin: “Söylediklerini duydum ve bugün konu-
şacak durumda değilim.” – “Şimdi işe gitmem gerekiyor.” – “ Kızgın görünüyorsun ve ben şimdi tartışmak 
istemiyorum.” 

•  Konunun içeriğini bırakıp ilişkiyi tanımlama: Zor kişiniz alışılmış davranışları sergilemeye başladığında 
söylediklerine aldırmayıp yaptığına işaret etmek. Örneğin: “Konuşmayı bu şekilde sürdürürsek nerede gide-
ceğimize karar veremeyeceğiz.” – “Eski sorunları bir kenara bırakırsak işi daha iyi planlayabiliriz.” “Birbi-
rimize bağırıp çağırdığımız sürece sorunu çözemeyiz.” 

•  Ortam değişinceye kadar konuşmaya ara verme: Karşıdaki kişinin öfkesinin, dırdırının ya da suskunluğunun 
nedenini tümüyle göz ardı edip konuşmayı ertelemek. Örneğin: “Gördüğüm kadarıyla şu anda çok öfkelisin. 
En iyisi bu konuyu öğleden sonra ele alalım.” – “Şu anda kendini iyi hissetmediğinin farkındayım. Daha 
sonra konuşalım.” 

•  Kendinden emin erteleme: Zor kişinize göstereceğiniz tepkiyi sizin daha sakin ve kafanızın daha duru oldu-
ğu bir zamana bırakmak. Örneğin: “Şu anda bu konuyu konuşmaya hazır değilim.” – “İlginç bir fikir; bana 
düşünmem için izin vermeni istiyorum.” 

•  Sislendirme: Karşınızdaki kişinin isteğini ve görüşlerini kendi sözlerinizle kısaca özetlemek(böylece onu 
dinlediğinizi ve anladığınızı göstermiş olursunuz) ve kendi düşündüğünüz şekilde tutum almak. (Bu yöntem 
kırık plak cümlesi yönteminin biraz daha hafifletilmiş şeklidir. Örneğin: “Bu konunun sizin için çok önemli 
olduğunu anlıyorum. Maalesef şimdi işe gitmek zorundayım.” – “Şikâyetlerini dinledim ve bunları daha 
sonra görüşmek istiyorum.” – “İşaret ettiğin olumsuzlukları anlıyorum; artık olumlu noktalara bakmamız 
gerektiğini düşünüyorum.” 
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46. Soru:  Zor kişilikler karşısında takınılması gereken tutum ve sergilenmesi gereken davranışlara nelerdir?

Cevap:  Her zor insan aynı özelliklere sahip değildir. Karşımızdaki kişiyi zor insan grubuna koyan temel özelliği 
bilinirse onun karşısında sergilenmesi gereken tutum ve davranış da farklılaşacaktır. Bu konuda belli başlı 
zor kişilikler karşısında takınılması gereken tutum ve sergilenmesi gereken davranışlara aşağıda kısaca deği-
nilecektir: 

1. Saldırgan Kişilikler: Biraz boşalmalarına izin verin. Kibar davranmaya kalkışmayın. Adlarıyla hitap etmek 
gibi bir yöntemle dikkatlerini çekin. Oturtmaya çalışın (Oturan kişi daha az saldırgan olur.). Göz teması ku-
run. Düşündüklerinizi etkili ve kendinizden emin bir biçimde ifade edin. Söylediklerini tartışmayın, sözlerini 
kesmeyin. Dostça davranmaya hazır olun. 

2. Sürekli Yakınanlar: Kendinizi sorumluymuş gibi hissetseniz de sabrınız taşsa da dinleyin. Söylediklerini 
başka sözcüklerle ve kısa cümlelerle kendisine tekrarlayarak esas söylemek istediklerini saptamaya çalışın. 
Görüşlerini o an makul bulsanız bile, sakın söylediklerini onaylamayın ya da kendisinden özür dilemeyin. 
“Suçlama-savunma-karşı suçlama” kısır döngüsüne düşmeyin. Yorum yapmadan olguları belirtin. Özgül, 
açık uçlu sorularla kendisini sorunu çözmeye yönlendirin. Hiçbiri işe yaramazsa “Peki, sen ne öneriyorsun?” 
diye sorun. 

3. Suskun Tepkisizler: Suskunluğun, tepkisizliğin ne anlama geldiğini yorumlamaya kalkışmayın. Suskunu 
konuşturmaya çalışın. Açık uçlu sorular sorun. Yanıtı sabırla bekleyin. Sessizliği kendi konuşmalarınızla 
doldurmaya çalışmayın. Olaylarla veya durumla ilgili kendi yorumunuzu yapın. Tekrar açık uçlu sorular 
sorun. Eğer suskununuz konuşmaya başlarsa yorum yapmadan dinlemeye gayret edin. Suskununuz tepkisiz 
kalmayı sürdürüyorsa görüşmeyi kesin ve tekrar görüşmek üzere bir zaman belirtin. 

4. Kötümserler: Kendinize ve ekibinizi koruyun; kötümserliklerini size de bulaştırabilirler. Geçmişte benzer 
durumların nasıl başarıyla aşıldığını iyimser ama gerçekçi bir dille anlatın. Değişik seçenekler üzerinde gö-
rüşüyorsanız ilk önce en kötü durumda ne olabilir, bunu siz gündeme getirin. Kötümserin söylediklerini ge-
lecekte aşılması gerekebilecek sorunlar olarak görün. Ne yapacağınızı kaçamaklar yapmadan doğrudan ifade 
ederek kendi başınıza davranmaya da hazır olun. Her şeyi ince eleyip sık dokuyanlara bir kere de kendilerini 
hazır hissetmeden harekete geçmeyi önerin. 

5. Çokbilmişler: Bu kişiler dayanılmaz bir mantık silsilesi ve bilgilerine olan güvenleriyle, sizi aptal, be-
ceriksiz konumuna düşüren ve savunmaya zorlayan insanlardır. Bu kişilere iletişim kurmak için önceden 
düşüncelerinizi sıraya koymanız ve birlikte ele alacağınız konuyla ilgili hazırlıklar yapmanız gerekiyor. 
Söylediklerini kabul etmek istemiyorsanız en etkin yöntem soru tekniklerini kullanmaktır. Yapılacak işle-
rin gözden geçirilmesini sağlamak için ek bilgi vermesini sağlayacak sorulardan yararlanın. Çokbilmişlerin 
arasında uzman olmadıkları hâlde uzmanmış gibi konuşan, yarı-bilgili hâllerinin kısmen farkında olan ve 
aldıkları yarım yamalak bilgileri aceleyle olayın bütünüymüş gibi sunanlar da vardır. Bunlar karşısında da 
doğru olguları sanki başka bir seçenekmiş gibi mümkün olduğu kadar tasvir edin.





Uzman Öğretmenlik
ve 

Başöğretmenlik sınavı

10. BÖLÜM

OKUL GELİŞTİRME ve LİDERLİK
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10. BÖLÜM

OKUL GELİŞTİRME ve LİDERLİK

1. Soru:  Değişim nedir?

Cevap:  Bir bütünün unsurlarında, unsurların birbiriyle ilişkilerinde, öncekine göre nicelik ve nitelikte gözlenebilir 
bir ayrılığın oluşmasıdır.

2. Soru:  “Değişimden farklı olarak eski yapının yerini tamamen yeni ve farklı bir yapıya bırakmasıdır.” şeklinde 
tanımlanan kavram hangisidir?

Cevap:  Dönüşüm

3. Soru:  Reform nedir?

Cevap:  Bir şeyi ya da şeyleri daha iyi hâle getirmek için yapılan değişiklik, iyileştirme, düzeltme ve ıslahtır.

4. Soru:  Yenileşme nedir?

Cevap:  Önceden planlanmış, kontrol altına alınarak olumlu sonuçlar doğurması planlanan belirli bir değişmedir.

5. Soru:  Gelişim nedir?

Cevap: Küçüklükten büyüklüğe, yakınlıktan karmaşıklığa doğru nitelik ve nicelik olarak değişmenin oluşumudur.

6. Soru:  Hesapçıoğlu’na göre tarihteki temel dönemler hangileridir?

Cevap: * Antik Yunan (İÖ 400-İS 476)

 * Hristiyan Orta Çağ (476-1453)

 * Bilimle-Teknik Yeni Çağ (1453-1980)

 * Postmodern Çağ (1980’den sonra)

7. Soru:  Morgan’ın örgütler hakkında ortaya koyduğu yaklaşımlar hangileridir?

Cevap:  * Makine Olarak Örgütler

 * Politik Sistemler Olarak Örgütler

 * Kültür Olarak Örgütler

 * Organizma Olarak Örgütler

 * Beyin Olarak Örgütler

8. Soru:  Özdemir’e göre öğrenemeyen örgütlerde gözlenen bazı davranışlar vardır. Bunlardan “Düşman Dışa-
rıda” davranışını kısaca anlatınız?

Cevap:  Örgütlerin paydaşları olduğu gibi, rakipleri de vardır. Örgütler karşılaşılan problemlerde paydaşları ya da 
rakipleri suçlayabilir. Bu suçlamalar, sorunlara doğru teşhis koyamamalarına ve çözüm yolu bulamamalarına 
neden olabilir. Okul yöneticisinin okulda akademik başarıda meydana gelen düşüşte veli ilgisizliğini sebep 
göstermesi, öğretmenin sınıf yönetiminde yaşadığı sıkıntılarda okul yöneticisini sebep göstermesi bu davra-
nışa örnektir.
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9. Soru:  “Yönetimde yetkinin paylaşılması, örgütleri öğrenen örgüt hâline getirmekte önemlidir. Örgütlerde yöneti-
ciler yetkiyi ellerinde tutmaya yatkındırlar. Ancak yetkilerin sonuçlarının sorumluluklarını alınmasında o 
kadar istekli olmazlar ve hiyerarşik kademedeki çalışanları suçlamaya eğilimlidirler. Bu yaklaşım yöneticiye 
güveni, örgüte bağlılığı ve örgütsel gelişimi olumsuz etkiler. Okulda tören hazırlıklarında tüm kararların 
yönetici tarafından verilmesi durumunda çıkan bir aksaklığın sorumluluğunun öğretmenlere yüklenmesi bir 
örnek olarak verilebilir.” 

 Metinde öğrenemeyen örgütlerde gözlenen davranışlardan hangisinden bahsedilmektedir?

Cevap:  Metinde bahsedilen “Sorumluluk Üstlenme Kuruntusu” davranışıdır.

10. Soru:  “Diğer bir öğrenememe hastalığa da geçmişin bugünü yönetmesine izin vermektir. Örgütte daha önce ya-
şanan olaylara takılıp kalma, yeni fırsatları kazanmayı engelleyebilir. Okul yöneticine daha önce yaptıkları 
bir proje önerisinin kabul edilmemesi nedeniyle “Artık bu okul müdürüne hiçbir öneri ile gitmem, boşa çaba 
sarf ediyoruz.” düşüncesi öğrenen okulun önüne ket vurmaktadır.” 

 Metinde öğrenemeyen örgütlerde gözlenen davranışlardan hangisinden bahsedilmektedir?

Cevap:  Metinde bahsedilen “Olaylara Takılıp Kalma” davranışıdır.

11. Soru:  Öğrenemeyen örgütlerde gözlenen bazı davranışlar vardır. Bunlardan “Tecrübe ile Öğrenme Hâli” 
davranışını kısaca anlatınız?

Cevap:  Tecrübe ile öğrenme örgütlerde sadece yıl olarak algılanır ise bu bir sorundur. Tecrübe akıl ve mantık süz-
gecinden geçirilerek kullanılırsa faydalı olabilir. Öğrenen ve gelişen örgütler tecrübeden çok aklı ve bilimi 
rehber edinirler. Örgütlerde şu söyleme sıklıkla rastlarız: “Biz bu işi böyle yaptık hep.” Yapılan yöntem hatalı 
olsa dahi uzun yıllardır aynı şekilde yapılması onu güvenilir kılmıştır. Bu tip davranışların yaygın olduğu 
örgütler öğrenen örgüt olmaktan uzaktır. 

12. Soru:  “Örgütlerde hiyerarşik kademe içinde çalışanlar kendilerini sorunların üstesinden gelebilecek güce sahip 
görmezler. Üyeler “Bu iş bizi aşar.” söylemini sıklıkla kullanır ve çalışanlar kendilerini sıklıkla yetersiz 
hisseder.” 

 Metinde öğrenemeyen örgütlerde gözlenen davranışlardan hangisinden bahsedilmektedir?

Cevap:  Metinde bahsedilen “Pozisyonum Neyse Ben Oyum” davranışıdır.

13. Soru:  “Ebeveyn ve diğer ilgili kişilerin ihtiyaçları düşünüldüğünde, okul gelişimi için dış baskının önemi ve okulun 
belli bir otonomiyle hareket etme ihtiyacı, etkili okul geliştirme kavramsal modelinin önemli ögeleri olarak 
kabul edilebilir.” şeklinde bahsedilen okul geliştirme yöntemi hangisidir?

Cevap:  Metinde bahsedilen “Kamu Tercihi” yöntemidir.

14. Soru:  “Eğitime uygulandığında etkili bir örgütsel işleyişe olanak sağlayan ve kuralcı bir disiplindir. Rasyonel 
planlama düşüncesi, hedef koymak ve hedeflere ulaşmak için kullanılan sistematik yaklaşımın etkili okul 
geliştirme modellerinde ne kadar önemli olduğunun fark edilmesini sağlamıştır.” şeklinde bahsedilen okul 
geliştirme yöntemi hangisidir?

Cevap:  Metinde bahsedilen “Rasyonel Planlama Yöntemi” yöntemidir.
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15. Soru:  Okul Geliştirme Yöntemlerinden “Sibernetik Yöntem” hakkında kısaca bilgi veriniz?
Cevap:  Rasyonel planlamadan daha az çaba gerektiren bir planlama türüdür. Bu prensibin hâlâ rasyonel modele ait 

olduğu düşünülmekte fakat bu proaktif yönelimden daha çok geriye dönük (deneyimden öğrenme) bir yöne-
lime sahiptir. Sibernetikte değerlendirme, geri bildirim ve düzeltici hareket döngüsünün ana prensiplerden 
birisidir.

16. Soru:  Başlıca Okul Geliştirme Yöntemlerini sayınız?
Cevap:  * Rasyonel planlama

* Kamu tercihi
* Sibernetik (güdü bilim)
* Kendi kendini oluşturma

17. Soru:  Dalin ve Rolff’ün Okul Geliştirme Modelinin temelinde 3 boyut vardır. Bunlar nelerdir?
Cevap:  * Personel Geliştirme
 * Öğretim/Ders Geliştirme
 * Örgüt Geliştirme

18. Soru:  Selçuk’un 21. Yüzyıl Esnek Okul Modelinin boyutları nelerdir?
Cevap:  * Öğrenme ve Öğretme
 * Liderlik
 * İnsan Kaynakları ve Mesleki Öğrenme
 * Okul ve Toplum İlişkileri
 * Veri Enformasyon Yönetimi

19. Soru:  “Bu okul geliştirme çalışması Klippert tarafından geliştirilmiştir. Klippert PISA sınav sonuçlarının Alman-
ya’nın eğitim süreçlerinin geliştirilmesi gerekliliği doğurduğunu düşünerek yeni bir öğrenme kültürüne ve 
modeline ihtiyaç duyulduğunu belirterek bu okul gelişimi çalışması başlatmıştır.” şeklinde bahsedilen okul 
geliştirme çalışması hangisidir?

Cevap:  Metinde bahsedilen “Pedagojik Okul Geliştirme Çalışması”dır.

20. Soru:  Eski yaklaşımların eğitim kurumlarına bakışları nasıldır?
Cevap: 

· Bilgi kesindir. 
· Eğitim ansiklopedik bilgi kazandırmak için verilir. 
· Bilgi gelecekte kullanılmak için edinilir. 
· Bilginin yayıcısı olarak öğretmen 
· Sınıfta tek karar verici olarak öğretmen 
· Tek yönlü iletişim 
· Ürün temelli eğitim 
· Okul öğrencinin öğrendiği yer 
· Öğretmen öğrenciye bilgi aktarır. 
· Veliler eğitim ve okuldan anlamaz. 
· Yarışmaya dayalı 
· Normal dağılıma göre öğrenci değerlendirme 
· Kontrol edici öğretmen 
· Öğretmen merkezli 
· Tek kitap üzerine program temelli 
· Kontrol edici olarak yönetici
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21. Soru:  Yeni yaklaşımların eğitim kurumlarına bakışları nasıldır?
Cevap: 

· Bilgi geçicidir. 
· Eğitim konuları derinliği anlamak için verilir. 
· Bilgi yeni bilgi üretmek için edinilir. 
· Öğrenme etkinlikleri düzenleyicisi olarak öğretmen 
· Kararlar diğer öğretmenler ile birlikte verilmektedir. 
· Çift yönlü iletişim 
· Süreç temelli eğitim 
· Okulda herkes birlikte öğrenir. 
· Öğretmen öğrenciye sorgulamayı öğretir. 
· Velilerin iş birliği esastır. 
· Birlikteliğe dayalı 
· Tüm öğrenmeye yönelik değerlendirme 
· Düzenleyici lider, öğrencinin ihtiyaçlarına eğilen ve işi yapan kişi olarak öğretmen 
· Öğrenci merkezli 
· Yetişkin hayatın sorumlulukları üzerine odaklanmış ve tanımlanmış yeterlikler 
· Düzenleyici, öğretim lideri, öğrencinin ihtiyaçlarına eğilen ve işi yapan kişi olarak yönetici

22. Soru:  “Eğitim sistemindeki kaynakların tahsisi ile karar alma yetki ve sorumluluğun okula ait olması olarak ifade 
edilmektedir. Temel argümanı okul ile ilgili kararların okula en yakın insanlar tarafından alınmasıdır. Okula 
karar verme yetkisi ve sorumluluğu vererek özerkliğini artırır.” 

 Metinde bahsedilen yönetim anlayışı hangisidir?
Cevap:  Metinde bahsedilen “Okula Dayalı Yönetim”dir.

23. Soru:  Blake ve Mouton “Liderlik Izgarasında” ortaya çıkan liderlik tarzları nelerdir?
Cevap: 

· Otorite- İtaat (9,1)
· Kulüp Yönetimi (1,9)
· Başarısız Yönetim (1,1) 
· Orta Yol (Ilımlı) Yönetim (5,5)
· Takım Yönetimi (9,9)

24. Soru:  Yukl’a göre lider davranışı çeşitleri nelerdir?
Cevap: 

· Görev Merkezli
· İlişki Merkezli
· Değişim Merkezli

25. Soru:  Fred Fiedler tarafından geliştirilmiştir. Bu teorinin ana fikri; liderlik etkililiğinin (grup performansı açı-
sından) iki faktörün etkileşimine bağlı olduğuydu: Liderin görev ya da ilişki motivasyonları ve durumun 
yönleri. Fiedler, görev ve ilişki motivasyonlarının kolayca değişmeye elverişli olmayan istikrarlı özellikler 
olduğunu vurgulamıştır. Teori, liderleri uygun durumlarla eşleştirmeyi denemek anlamına gelen bir lider 
eşleştirme teorisidir.”

 Metinde bahsedilen kuram/teori hangisidir?
Cevap:  Metinde bahsedilen kuram/teori “Olumsallık Teorisi”dir.
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26. Soru:  Stodgil tarafından ortaya koyulan liderlik özellikleri nelerdir?

Cevap: 

· Kapasite

· Kazanım

· Sorumluluk

· Katılım

· Statü

· Durumsal bileşenler

27. Soru:  “Hesapçıoğlu’na göre tarihte dört temel dönem vardır. Bu dönemlerin paradigmasına uygun olarak eğitilmiş 
insan idealleri oluşmuştur. Bu idealler tabii ki eğitim sistemlerinin gelişimine etki etmiştir.”

 Buna göre çağlar ve ideal insan tipleri eşleştirmesi nasıldır?

Cevap: 

· Antik Çağ   =  Bilge İnsan İdeali, 

· Orta Çağ  =  Metafizik Öğretilere Yönelen İnsan İdeali, 

· Yeni Çağ  =  Hür ve Demokratik İnsan İdeali 

· Postmodern Çağ =  Kendi Kendine Yeten ve Dünya Vatandaşı İnsan İdeali

28. Soru:  Klippert’e göre pedagojik okul geliştirmenin ana hedefleri nelerdir?

Cevap: 

1. Profesyonel öğrenmenin geliştirilmesi

· Bağımsızlığı artırma

· Temel iş tekniklerini belirleme

· İletişim becerilerini iyileştirme

· Sınıf içi grup çalışmalarını teşvik etme

2. Öğretmenlerin öğretme yükümlülüğünün hafifletilmesi

· Öğrencileri bağımsız çalışmaya yönlendirme

· Öğrencilere yardımcı öğretmen rolü kurma 

· Öğretmen takım çalışmasını destekleme

· Okul yönetiminin tedbirler almasını destekleme

3. Öğretim reformunun bütün okula etkisi

· Ders içerikleri ve öğretmen istihdamı değişimi

· Okul ve sınıf tasarımlarının değişimi

· Performans ölçüm ve değerlendirilmesinin değişimi

· Toplantı planlamalarının değişimi

· İşgücü plan değişimi

· Okul iklimi değişimi

· Kaynakların yönetiminin değişimi

· Okul program ve profili değişimi

· 4. Yerel yönetimlerin finansal yükünü hafifletme

· Şiddet ve bağımlılığın önlenmesi

· Hoşgörü ve dayanışmanın desteklenmesi

· Anahtar yeterlik ile çevre güvenliği
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29. Soru:  “Dünkü güneşle bugünkü çamaşır kurutulmaz.” atasözü, öğrenemeyen örgütlerde görülen davranışlar-
dan hangisini en iyi şekilde açıklar?

Cevap:  Olaylara Takılıp Kalma

30. Soru:  “İlk defa 1954 yılında Gibb tarafından bu liderlik kavramı kullanılmıştır. Liderliğin bir takım işi olduğunu iş 
birliği ve iletişim ile ortaya çıktığını savunur. Eğitim örgütleri için çalışmaları ortaya koyan bu teoriye göre 
okullar tek bir kişinin baş edemeyeceği kadar karmaşıktır. Bu karmaşık görevler birey ve roller arasında da-
ğıtılmalıdır. Paylaşılan okul liderliği olarak da ifade edilen bu model liderliği bireysel liderin yaptıklarından 
daha fazlası olarak görür.” 

 Metinde bahsedilen liderlik modeli hangisidir?

Cevap:  Metinde bahsedilen kavram “Dağıtımcı Liderlik” kavramıdır.

31. Soru:  “James MacGregor Burns bu liderlik çalışmalarının başlatıcısıdır. Onun fikirlerinden etkilenen Bernard 
Bass, sosyal örgütlerde liderler için oldukça geniş kapsamlı ve etkili bir model oluşturmuştur.” 

 Metinde bahsedilen liderlik modeli hangisidir?

Cevap:  Metinde bahsedilen model “Dönüşümcü Liderlik” modelidir.

32. Soru:  Reddin’in “Üç Boyutlu Liderlik Kuramı”nda geçen boyutlar nelerdir?

Cevap:  Reddin, liderlik kuramında geçen boyutlar;

· Görev,

· İlişki,

· Etkililik.

33. Soru:  Davranışsal liderlik teorileri hangileridir?

Cevap: 

· Ohio State Üniversitesi Liderlik Araştırmaları

· Michigan Üniversitesi Liderlik Araştırmaları

· Blake ve Mouton’un Yönetim Tarzı Matriksi

· Likert’in Sistem 4 Modeli

34. Soru:  Durumsal liderlik teorileri hangileridir?

Cevap: 

· Fred Fiedler’in Etkin Liderlik Modeli

· Yol-Amaç Teorisi

· Vroom veYetton’un Liderlik Modeli

· Hersey-Blanchard’ın Durumsal Liderlik Teorisi
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35. Soru:  Okula dayalı yönetimin olumsuz yanları nelerdir?

Cevap: 

· Daha fazla iş

· Düşük etkililik

· Uzmanlığın etkisini zayıflatma

· Okul performansında belirsizlik

· Personel geliştirmeye olan yoğun ihtiyaç

· Yeni rol ve sorumlulukların karıştırılması

· Koordinasyon zorlukları

36. Soru:  Müşteri odaklı aşamanın özellikleri nelerdir?

Cevap: 

· Mali oransızlıklar

· Ortak sorumluluk

· Kişiselleştirme

· Görevlerin dağılması

· Ortak iktidar

· Bireysel çalışma programları

· Kullanıcı ücretleri

· İnteraktif öğretim

· Sonuçların değerlendirilmesi

37. Soru:  “Öğrenen Örgütler”in özellikleri nelerdir?

Cevap: 

· Problemleri engellemeye yöneliktir. 

· Vizyon hayati önem taşır.

· Öğrenci-öğrenme merkezlidir. 

·  Şikâyetler öğrenme için fırsattır. 

· Yönetimin rolü, değerleri paylaşmadır. 

· Öğrenme takımları hayati önem taşır. 

· Esneklik esastır. 

· Planlar uzun dönemlidir. 

· Misyonu farklıdır. 

· Bireysel, takım halinde ve örgütseldir. 

· Lider tasarımcı ve öğretmendir. 

· Görevler takım üzerinde odaklaşır. 

· Öğrenme sürekli ve uzun dönemlidir. 

· Herkes öğrenmeden sorumludur.
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38. Soru:  “Geleneksel Örgütler”in özellikleri nelerdir?

Cevap: 

· Problemleri bulmaya yöneliktir. 

· Vizyon yoktur. 

· İhtiyaç Merkezlidir. 

· Şikâyetler rahatsızlık olarak algılanır. 

· Yönetimin rolü kontroldür. 

· Yalnızca yönetim takımından oluşur. 

· Prosedür ve kurallar önemlidir. 

· Kısa dönemli planlar yapılır. 

· Farklı misyonu yoktur. 

· Öğrenme bireyseldir. 

· Liderlik rütbe ve ayrıcalıktır. 

· Görevler bireyseldir. 

· Öğrenme ihtiyaca bağlıdır. 

· Öğrenmeden eğitim birimi sorumludur.

39. Soru:  Dalin, modelin başarılı olması için program, okul ve ülke seviyesinde dikkat edilmesi gereken konuları 
vurgulamıştır. Dalin’e göre, program seviyesinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap: 

· Açık belirlenmiş program hedefleri

· Değişim için gerekli teknolojinin sunumu

· Program hedefleri içi mantıklı kanıtlar

· Gerekli kaynakların oluşturulması

· Teknik destek

· Okullar arası çapraz ziyaretler

· Kontrol mekanizması

· Beklenmedik sonuçlar için araştırma ve bütçe ayrılması 

· Öğretmenler ve okul arasında etkili iletişim

40. Soru:  Dalin’e göre, okul seviyesinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap: 

· Okulun açıkça belirlenmiş hedefleri

· Güçlü liderlik

· Lider ekip

· Öz değerlendirme mekanizması

· Çoklu seçenek havuzu

· Gizli oylama ile program ve planı değerlendirme

· 

41. Soru:  Dalin’e göre, ülke seviyesinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap: 

· Reformla uyumlu açıkça gözlemlenebilir hedefler

· Reform için durağan bir çevre sunma

· Yapılandırılan okul ile ülke arasında açık anlayış oluşumu
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42. Soru:  Okula dayalı yönetimin avantajları nelerdir?

Cevap: 

· ODY, öğrenciler için daha iyi programlar demektir.

· ODY insan kaynaklarının tam olarak kullanılmasına fırsat verir.

· ODY yüksek kaliteli kararlar alınmasını sağlar, çünkü okul içinde farklı bakış açıları

ve uzmanlıkları kararlara yansır.

· ODY personelin bağlılık ve katılımını yükseltir.

· ODY personelin liderlik özelliklerini yükseltir.

· ODY örgütsel amaçların daha belirgin kılınmasında önemli bir rol oynar.

· ODY iletişimi geliştirir.

· ODY personelin moralini yükseltir.

· ODY yenilikçiliği destekler.

· ODY kamuoyu güvenini arttırmada da önemlidir.

· ODY mali kontrolü artırır.

· ODY yeniden yapılanma fırsatı sağlar.

43. Soru:  Bass’a göre temel liderlik çeşitleri nelerdir?

Cevap: 

· Laissez-faire (serbest bırakıcı)

· İşlemci (transactional) [sürdürümcü, etkileşimci]

· Dönüşümcü (transformational) [dönüştürücü]

44. Soru:  “Üretim Odaklı Aşama”nın özellikleri nelerdir?

Cevap: 

· Öğretim fabrikası 

· Seri üretim hattı 

· Standartlaşma 

· Tekdüze kurallar 

· Bürokratik güç 

· Öğretmen odaklı üretim 

· Gittikçe artan harcama 

· Öğretmen merkezli pedagoji 

· Öğrenci değerlendirmesi 
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45. Soru:  “Formal anlamda herhangi bir makama bağlı değildir. Bir örgütte herhangi bir zaman ve herhangi bir bağ-
lamda ortaya çıkabilir, diğer bir deyişle ortamı takip edebilen ve gerekli tepkileri zamanında gösteren bir kişi 
o ortama lider olarak doğabilir. Bu liderlik özellikle izleyenlerin başarabilme arzularını ateşleyen, değişime 
katılma dürtülerini başlatan ve bunları uygulamaya koyan kişidir. Asimetrik iletişimle kendiliğinden ortaya 
çıkan ve dinamik etkileşim yeteneğine sahip olan bir liderliktir. Bu etkileşim yeteneği değişimin gücünü 
simgeler. Liderin sahip olduğu uyum sağlayıcı beceri doğrusal olmayan bir yapıya sahiptir, bu yapı bir yan-
dan bireyler ya da gruplar arasındaki çatışmalar ile iş birlikçi çabaların ortaklığını sağlarken diğer yandan da 
örgütsel değişimin kaynağıdır.” 

 Metinde bahsedilen lider çeşidi hangisidir?

Cevap:  Metinde “Uyum Sağlayıcı Lider”den bahsedilmektedir .

46. Soru:  “Kurumsallaşmayı Esas Alan Geliştirme Modeli” hangi bilim insanı tarafından geliştirilmiştir?

Cevap:  Balcı tarafından geliştirilmiştir.

47. Soru:  “Öğretimsel Liderlik” nedir? 

Cevap:  Etkili okul çalışmaları etkili okullarda yöneticilerin liderlik özelliklerine odaklanmıştır. Öğretim liderliği 
etkili okul çalışmalarının bir uzantısı olarak görülmektedir. Bilindiği gibi etkili okul çalışmaları öğrenci 
başarısı üzerinde durur ve öğrenci başarısında okulu önemli bir değişken olarak ele alır. Öğretim liderliğinde 
öncelik öğrencilerin öğrenmelerini geliştirmedir. Bu durum öğretimsel liderliği diğer liderlik türlerinden 
ayırır.

 Öğretim liderliği, öğrenme ve öğretim süreçleri ile ilgili olan bir liderlik uygulamasıdır. Öğretim liderliği, 
okulun öğrenci başarısızı artırmak için müdürün kendisinin bizzat gösterdiği ya da başkaları tarafından gös-
terilmesini sağladığı davranışlardır.

48. Soru: “Astların karar verme sürecine katılma durumuna göre uygun liderlik davranış biçimini geliştirmiştir. Bu 
modelde iki durumsallık değişkeni vardır: 1-Kararın kabulü ve kalitesi, 2-Liderlik biçimi. Kuramı ortaya 
atanlar, otokratik liderlikten demokratik liderliğe doğru beş liderlik biçimi belirlemiştir. Beş alternatif lider-
lik tarzını öneren normatif bir modeldir. Modelde odak noktası liderin astlarını kararlara katmalarıdır.” 

 Metinde bahsedilen kuram/teori/yaklaşım hangisidir?

Cevap:  Metinde bahsedilen kuram/teori/yaklaşım “Vroom ve Yetton’un Normatif Kuramı” yaklaşımıdır.

49. Soru:  “Liderlerin belirlenmiş amaçları başarmada takipçileri nasıl motive ettiğiyle ilgilidir. Bu teori, ilk olarak 
çalışanları neyin motive ettiğine ilişkin araştırmalardan yola çıkarak liderlik literatüründe House ile House 
ve Mitchell’ın çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır. Bu teorinin amacı, çalışanların motivasyonuna odaklanarak 
onların performans ve memnuniyetlerini geliştirmektir. Yol-amaç teorisi, liderin tarzı ile çalışanların ve ça-
lışma alanının özellikleri arasındaki ilişkiyi vurgular.” 

 Metinde bahsedilen kuram/teori/yaklaşım hangisidir?

Cevap:  Metinde bahsedilen kuram/teori/yaklaşım “Yol-Amaç Teorisi”dir.

50. Soru:  “Bu yöntem, biyolojik bir terim olarak ortaya çıkmıştır ve bu disiplinde canlı organizmaların doğuş sürecini 
anlatmak için türetilen bir terimdir.” 

 Metinde bahsedilen okul geliştirme yöntemi hangisidir?

Cevap:  Metinde bahsedilen okul geliştirme yöntemi “Kendi Kendini Oluşturma”dır.



OKUL GELİŞTİRME ve LİDERLİK

166

51. Soru: Tüketim odaklı aşamanın özellikleri nelerdir? 

Cevap: 

· Okulun demokratikleşmesi 

· Katılım (aile, öğrenci) 

· Ulusal standartlar 

· Yetkilerin dağıtılması 

· Teknokratik güç 

· Kitle iletişim teknolojileri 

· Kamu yatırımı 

· Öğrenci merkezli pedagojiler 

· Formatif değerlendirme

52. Soru:  Dönüşümcü liderliğin boyutları nelerdir? 

Cevap: 

· İdealleştirilmiş etki

· İlham verici motivasyon

· Entelektüel uyarım

· Bireysel destek

53. Soru:  “Liderin önemi, örgütlerin geleceğine yönelik belirsizlikleri gidermesinde gösterdiği başarıya dayanmak-
tadır. Bu tip liderler, örgütün geleceğine yönelik bir vizyon geliştirirler. Etkili lider, vizyon sahibi olmalıdır. 
Vizyon, bir örgütün geleceğe yönelik resmidir. Vizyon gelecekte olabilecek ya da oluşturulabilecek bir duru-
mun, bugün için düşünce düzeyinde oluşturulmasıdır.” 

 Metinde bahsedilen liderlik çeşidi hangisidir?

Cevap: Metinde bahsedilen liderlik çeşidi “Vizyoner Lider”tir.

54. Soru:  Balcı tarafından geliştirilen okul gelişim modeli hangisidir? 

Cevap:  Kurumsallaşmayı Esas Alan Geliştirme Modeli.

55. Soru: 

· Öğrenme süreci çalışanların yaptığı her şeyin içerisine dâhil edilmiştir.

· Her düzeyde öğrenme vardır.

· Öğrenme bir süreçtir.

· Öğrenme örgütü değiştirir.

· Bireyler kendilerini geliştirirken aynı zamanda kurumlarını da geliştirirler.

· Bireyler yaratıcıdır, örgütü yapılandırabilirler.

· Öğrenen örgütün parçası olma çalışanları motive eder.

 Yukarıda özellikleri verilen kavram hangisidir? 

Cevap:  Öğrenen Örgüt.
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56. Soru:  “Hem 1,9 hem de 9,1 liderlik davranışını kullanan ancak bunları birleştiremeyen liderdir. Bu tarz, merhamet-
li davranan bir koruyucu diktatördür ve işiyle ilgilenmeyen insanlarla ilgilidir. Bu yaklaşım, liderliğin görev 
ve ilişki boyutlarını içeren geniş bir bakış açısından değerlendirilmesini sağlar.” 

 Metinde bahsedilen liderlik çeşidi hangisidir?

Cevap:  Metinde bahsedilen liderlik çeşidi “Paternalizm/Maternalizm (Babacılık/Anacılık)”tır.

57. Soru:  Pedagojik okul geliştirme çalışması hangi bilim insan tarafından geliştirilmiştir? 

Cevap:  Klippert.

58. Soru:  Yenilik odaklı aşamanın özellikleri nelerdir? 

Cevap: 

· Müzakereye karşı düzenleme 

· Proje çalışması 

· Halka yakın ağ oluşturma 

· Devam eden yeniden düzenleme 

· Yaratıcı iktidar/yetki 

· Yatay yönetim ilişkileri 

· Program finansmanı 

· Değişken pedagojik geometriler 

· Performans değerlendirmesi

59. Soru:  İşlemci liderliğin boyutları nelerdir? 

Cevap:  İşlemci liderliğin üç boyutu vardır. Bunlar;

· Şartlı(koşullu) ödül,

· İstisnalarla (beklentilerle) yönetim (aktif),

· İstisnalarla (beklentilerle) yönetim (pasif).

60. Soru:  Miles okul geliştirme süreci aşamalarını nasıl sınıflandırmıştır? 

Cevap: 

· Girişim

· Uygulama

· Kurumsallaşma





Uzman Öğretmenlik
ve 

Başöğretmenlik sınavı

11. BÖLÜM

SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ
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11. BÖLÜM

SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİN  
GELİŞTİRİLMESİ

1. Soru:  Sosyal duygusal gelişim nedir?

Cevap:  Sosyal duygusal gelişim, bireyin toplumsal ve duygusal açıdan farkındalıklarını ve ilişkilerini içeren, diğer 
gelişim alanlarına önemli katkı sağlayan temel bir gelişim alanıdır. Sosyal duygusal gelişim; duyguları anla-
mak, farkında olmak, başkalarıyla iletişim kurmak ve karar vermek başlıklarını içeren ve bireyin yaşamında 
var olma sürecinin önemli bir parçasıdır. Ek olarak sosyal duygusal gelişim, bir çocuğun başkalarının duy-
gularını anlama, kendi duygu ve davranışlarını kontrol etme ve akranlarıyla iyi geçinme becerisidir. Sosyal 
duygusal gelişim, bireylerin duyguları anlama, deneyimleme, ifade etme ve yönetme ve başkalarıyla anlamlı 
ilişkiler geliştirme kapasitesini kazandıkları aşamalı, bütünleştirici bir süreçtir.

2. Soru:  Çocuklarda sosyal-duygusal gelişimin boyutları nelerdir?

Cevap:  Çocuklarda sosyal-duygusal gelişimin temelde beş boyutu tanımlanmıştır: 

(1)  sosyal yeterlilik; 

(2)  bağlanma (duygusal gelişimin önemi); 

(3) duygusal yeterlilik;

(4) kendi kendine algılanan yeterlilik (kişisel yetkinlik); 

(5) mizaç / kişilik.

3. Soru:  İşe yarayan (faydalı) duygulara verilebilecek örnekler nelerdir?

Cevap:  İşe yarayan (faydalı) duygulara örnekler: 

•  Sevinç 

•  İstekli 

•  Coşku 

•  Minnetkâr 

•  Büyülenmiş 

•  Şefkatli 

•  Memnun 

•  Heyecanlı 

•  Samimi 

•  Sakin 

•  Keyifli 

•  Güvenilir 

•  Hoşnut 

•  Huzurlu 

•  Meydan okuyan 
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4. Soru:  İşe yaramayan (olumsuz) duygulara verilebilecek örnekler nelerdir?

Cevap:  İşe yaramayan (olumsuz) duygulara örnekler:

•  Rahatsız olmuş 

•  Şüpheli 

•  Kederli 

•  Düşmanca 

•  Karamsar 

•  Umutsuz 

•  Sinirli 

•  Öfkeli 

•  Gücenmiş 

•  Hayal kırıklığına uğramış 

•  Endişeli 

•  Korkmuş 

•  Korkak 

•  Değersiz 

•  Korkunç 

5. Soru:  Çocuğun kendisini diğerlerinden ayrı olarak algılamaya başladığında gelişen öz-bilinç duyguları ne-
lerdir?

Cevap:  Çocuk kendisini diğerlerinden ayrı olarak algılamaya başladığında öz-bilinç duyguları gelişir: Gurur, utanç, 
suçluluk, imrenme, vb.

6. Soru:  Çocukluktan itibaren duygulara önem verilerek yetişen bir çocuğun hangi özellikleri gelişir?

Cevap:  Çocukluktan itibaren duygulara önem verilerek yetişen bir çocuk; 

•  Sağlıklı başa çıkma stratejileri geliştirir. 

•  Daha az uyum sorunu yaşar. 

•  Yetişkinlikte daha az ruh sağlığı sorunu yaşar. 

•  Sağlıklı arkadaş ilişkileri geliştirir. 

•  İletişim becerileri ve sosyal becerileri gelişir. 

•  Akademik başarısı yüksektir. 

•  Öz kontrolü gelişir. 

•  Öz güveni yüksektir. 
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7. Soru:  Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)’nün belirlediği sosyal duygusal öğrenme becerileri 
nelerdir?

Cevap:  Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) çocuk ve gençler için sosyal duygusal becerilerin öneminin 
vurgusunu yaparak eğitim politikalarına dâhil edilmesine yönelik, 5 faktörlü kişilik modelini temel alan sos-
yal duygusal öğrenme becerisi belirlemiştir. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), belirlediği beş 
beceriyi ‘görev performansı’, ‘açık fikirlilik’, ‘dışa dönüklük’, ‘iş birlikçilik’ ve ‘duygu düzenleme’ olarak 
belirlemiştir. OECD’nin analizine göre, bunlara sahip bireylerde akademik performans artmaktadır. Ayrıca 
çocuklar daha mutlu bireylere dönüşmekte ve iyi bir kariyere sahip olma şansı yükselmektedir.

8. Soru:  OECD’nin belirlediği sosyal duygusal öğrenme becerilerinden olan “Görev performansı” becerisi neyi 
ifade etmektedir? 

Cevap:  İş Üretkenliği/ Görev Performansı: ‘Başarı için motivasyon’, ‘kendi kendini kontrol edebilme’, ‘sorumluluk’ 
ve ‘sebat etme/ısrarcı olma’ şeklindeki dört alt beceriden oluşmaktadır. 

 Başarı için motivasyon, bireyin kendine yüksek standartlar belirlemesi ve bunlar için sıkı çalışabilmesi an-
lamına gelmektedir. Kendi kendini kontrol etme, odaklanmayı sürdürebilme ve hazzı erteleyebilme gibi 
davranışları kapsamaktadır. Sorumluluk, başkalarına verilen sözleri yerine getirebilmeye işaret ederken ıs-
rarcılık ya da sebat etme bir çalışmada sonuna kadar gidebilme anlamına gelmektedir. Sorumluluk, disiplin 
ve kendini kontrol edebilme gibi diğer becerilerin de ders başarısı üzerindeki olumlu etkisine yönelik pek 
çok çalışma mevcuttur.

9. Soru:  OECD’nin belirlediği sosyal duygusal öğrenme becerilerinden olan “açık fikirlilik” becerisi neyi ifade 
etmektedir?

Cevap:  Açık fikirli olma: Bu özellik yeni deneyimlere açık olma olarak tanımlanmaktadır. ‘Merak’, ‘yaratıcılık’, 
‘hoşgörü/kültürel esneklik-tolerans’ olarak üç alt beceriden oluşmaktadır. 

 Merak, yeni fikre ilgi duymak ve öğrenme aşkı, yaratıcılık özgün fikirler üretebilmek; hoşgörü/kültürel es-
neklik ise farklı bakış açılarına, değerlere karşı açık olma durumu olarak ifade edilmektedir. Bu becerilere 
sahip bireyler, akademik açıdan daha başarılı olmakta, açık fikirli bir bireyin entelektüel merakı da artmak-
tadır. Bu da üst düzey bilişsel becerilerinin gelişimini olumlu etkilemektedir.

10. Soru:  OECD’nin belirlediği sosyal duygusal öğrenme becerilerinden olan “dışa dönüklük” becerisi neyi ifa-
de etmektedir?

Cevap:  Dışa dönük olma: ‘Enerjik olma’, ‘girişkenlik’ ve ‘sosyallik’ olarak üç alt beceriye ayrılmaktadır. Enerjik 
olma, tüm gün boyunca çeşitli işleri sürdürebilmeye işaret etmektedir. Girişkenlik ise liderlik görevini üstle-
nebilme ve davranışları etkileyebilme anlamına gelmektedir.

11. Soru:  OECD’nin belirlediği sosyal duygusal öğrenme becerilerinden olan “iş birlikçilik” becerisi neyi ifade 
etmektedir?

Cevap:  İş birliği yapma: İş birliği becerisinde empati, iş birlikçilik/dayanışma ve güven öne çıkmaktadır. Empati, 
başkalarının mutluluğunu önemseme, iş birlikçilik insanlarla uyumlu yaşayabilme ve güven, diğerlerinin 
iyi niyete sahip olduğunu varsayma olarak tanımlanmaktadır. OECD, başkaları tarafından kabul edilebilen 
insanların özellikle görevlerde olumlu sosyal yararlar sağlayarak başarıyı arttırdığını belirtmektedir.



SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

173

12. Soru:  OECD’nin belirlediği sosyal duygusal öğrenme becerilerinden olan “duygu düzenleme” becerisi neyi 
ifade etmektedir?

Cevap:  Duygu düzenleme: Okulda, iş yerinde ve ailede en çok aranan ve beklenen becerilerin başında gelmektedir. 
Stres önemli bir sorundur. Bu temel beceri, üç alt beceriye ayrılmaktadır: ‘Strese dayanıklılık (yılmazlık)’, 
‘duygu kontrolü’ ve ‘iyimserlik’. Strese dayanıklılık, kaygıyı yönetmek olarak nitelendirilirken iyimserlik ve 
duygu kontrolü de sağlıklı ilişkiler kurmak, bilişsel beceriler geliştirmekte etkili olmaktadır. Bu başlıklardaki 
becerilerin, bireyi gelecek yaşama hazırlama, çok kültürlü bakış açısı geliştirme, kişisel ve toplumsal farkın-
dalık kazandırma açısından katkı sağlaması beklenmektedir.

13. Soru:  Akademik, Sosyal ve Duygusal Öğrenme için İşbirliği (CASEL)’nin, sosyal-duygusal öğrenme ile iliş-
kili oluşturduğu beceriler nelerdir?

Cevap:  Akademik, Sosyal ve Duygusal Öğrenme için İşbirliği (CASEL), sosyal-duygusal öğrenme ile ilişkili beş 
temel beceriyi veya alanı özetleyen bir sınıflandırma oluşturmuştur. Bu sınıflandırmaya göre beceriler şu 
şekildedir: 

1.  Öz farkındalık: Kişinin hangi özelliklerinin farkında olduğunun ortaya çıkartılması hedeflenir. 

2.  Öz yönetim: Duygu, düşünce ve davranışlar bağlamında kişinin kendini tanıması ve kendi duygu, düşünce 
ve davranışını yöntemesi/düzenlemesidir. 

3.  Sosyal farkındalık: İnsan ilişkileri özelinde çevreye duyulan farkındalığı ifade eder.

4. İlişki becerileri: Sosyal ilişkilerde iletişim, etkin dinleme, problem çözme becerileri vb. 

5.  Sorumlu karar alabilme: Karar alırken bireyin kendisini ve çevreyi olumlu etkileyecek ve etik kurallara uyan 
kararlar almasıdır.

14. Soru:  Okullarda sosyal duygusal öğrenmeyi kullanarak olumlu okul iklimi oluşturmak ve okulun akademik 
başarısına katkı sağlamak için yapılması önerilen çalışmalar nelerdir?

Cevap:  Okullarda sosyal duygusal öğrenmeyi kullanarak olumlu okul iklimi oluşturmak ve okulun akademik başa-
rısına katkı sağlamak için yapılması önerilen çalışmalara örnek başlıklar: 

•  Sosyal beceri ve empati becerisini geliştirme 

•  Duyguların ve duygularının farkına varma 

•  Duyguları yönetme 

•  Şiddet içeren ve saldırgan davranışları azaltma 

•  Merak etmeyi geliştirme 

•  Sorumluluk alma 

•  Akran eğitimi 

•  Girişkenlik eğitimi 

•  Yaşam becerilerini geliştirme. Okul lideri olarak müdürün model olması, fırsat sunması (kapılar açık olmalı) 

• Olumlu okul iklimi sağlanması 

•  Okul içi etkili ve olumlu iletişim 

•  Etkileşime dayalı bir okul ortamının oluşturulması



SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

174

15. Soru:  Çocukların tanınması gereken farklı yönleri nelerdir?

Cevap:  Çocukların Tanınması Gereken Farklı Yönleri: Zekâ ve yetenekler, ilgiler, gereksinimler, benlik kavramı ve 
öğrenme stilleridir.

16. Soru: “Benlik” nedir?

Cevap:  Bireyin kendisiyle ilgili görüş ve algı biçimi olan benlik, doğumdan itibaren gelişmeye başlar. Burada temel 
faktör bireyin kendisi ve çevresiyle kurduğu etkileşimdir. Kişiliğin öznel yanı olan benlik, bireyin kendi 
kişiliğine ait sahip olduğu fikir, kendini değerlendirme şekli, yani kendisini nasıl tanıdığı, nasıl gördüğüdür. 
Benlik saygısı ise bireyin kendisini beğenilmeye ve sevilmeye değer görmesidir. Değerlilik, yeterlilik, yapa-
biliyor olma duyguları benlik saygısının temel ögeleridir. 

17. Soru:  “Gerçek ve İdeal Benlik” kavramları neyi ifade etmektedir?

Cevap:  Bireyin kendisiyle ilgili algıları ve başkalarının birey hakkındaki yargıları gerçek benlik kavramını oluş-
tururken sahip olmayı istediği ve amaçladığı özellikler ise ideal benliği oluşturmaktadır. Birey, kendini 
tutarlı davranıyor olarak algıladığında yeterlilik, güven ve değerli olma duygularını yaşar. Kendisinin 
tanımladığı normlardan farklı davranan birey ise tehdit, yetersizlik, güvensizlik ve değersizlik duygularını 
yaşar; başka seçenekleri algılayamadığında ise kendini bu tehdit ve tutarsızlığa karşı korumak için savunma 
mekanizmalarına başvurmaktadır.

18. Soru:  Düşük benlik saygısı olan bir bireylerin özellikleri nelerdir?

Cevap:  Düşük benlik saygısı olan bir bireyler: 

•  Yüksek düzeyde kaygılı 

•  Psikosomatik ve depresyon belirtileri gösteren 

•  Kendine güveni zayıf 

•  Diğerlerine bağımlı, utangaç 

•  Araştırmacı olmayan 

•  Daha az yaratıcı ve daha otoriter kişilerdir. 

Ayrıca, benlik saygısının düşük olması, kişinin kendi durumunu gerçekçi algılamasını ve değiştirilmesi ge-
reken şeyleri değiştirmek için harekete geçme yeteneğini olumsuz etkiler.

19. Soru:  Yüksek benlik saygısı olan bir bireylerin özellikleri nelerdir?

Cevap:  Benlik saygısı yüksek olanlar, düşük olanlara göre: 

•  Kendilerinden daha hoşnutturlar. 

•  Güçlü yanlarına, yeteneklerine ve olumlu özelliklerine odaklanırlar. 

•  Kendine güven, iyimserlik, başarma isteğine sahiptirler. 

•  Zorluklardan yılmama gibi olumlu nitelikleri vardır. 

Ayrıca yüksek benlik saygısı, 

•  Okullarda akademik başarı ile, 

•  İçsel kontrol, yüksek ailevi kabul, 

•  Olumlu kendini çekici bulma duygusu ile ilişkili bulunmuştur. 

Olumlu benlik saygısı kişinin tümüyle birey olarak kendini kabul etmesi, değer vermesi ve güvenmesi olarak 
tanımlanır. Yüksek benlik saygısına sahip olan bir kişi, kendini olumlu olarak değerlendirir ve güçlü yönleri 
hakkında kendini iyi hisseder. Kendine güvenen kişi, zayıf olduğu yönlerde kendini geliştirmeye çalışır.
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20. Soru:  Çocuklarda benlik saygısını geliştirebilmek için neler yapılmalıdır?

Cevap:  Çocuklarda benlik saygısını geliştirecek öneriler: 

•  Duygularını doğrulamak, duygu odaklı iletişim kurmak 

• Kendini başkasının gözünden görmesine fırsat vermek 

•  Başarılı olduğu alanlarda kendini denemesi için daha çok fırsat tanımak 

•  Sorunları onun yerine çözmemek 

•  Gruba ve bireye yeteri kadar ve dengeli şekilde dönüt vermek 

•  İfade şansı tanımak 

•  Öğretmenin kendisine dair algısının olumlu olması, çocuğa bakış açısının çocukların yapabildikleri üzerin-
den bir başka deyişle çocuk merkezli olmasıdır. 

21. Soru:  “Empati” nedir?

Cevap:  Empati, bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru 
anlamaktır.

22. Soru:  “Empati” sınıflandırmaları nelerdir?

Cevap:  Empati; bilişsel empati, duygusal empati ve empatik ilgi olmak üzere üç şekilde sınıflandırılmaktadır. 

Bilişsel empati, bir kişinin nasıl düşündüğünü anlayabilme olarak tanımlanabilir. Örneğin bir arkadaşınızın, 
kardeşinin kendisine sormadan gardırobundan tişörtünü almasına neden kızdığını anlayabilirsiniz. 

Duygusal empati ise arkadaşınızın bu durum karşısında nasıl hissettiğini anlamanızı sağlar. 

Empatik ilgi bu hissi sadece anlamanın ötesinde, aynı hisleri deneyimleyebilmenizi ve arkadaşınızın yardım 
istemesi durumunda elinizden geleni yapmak için hazır olmanızı sağlar.

23. Soru: Empatik iletişimin aşamaları nelerdir?

Cevap: Empatik iletişimin yedi aşamada gerçekleştiği ifade edilmektedir: 

• Tanımak: Empati kurulan kişinin içsel durumunu, duygularını ve düşüncelerini tanımak ya da tanımlamak 
empatiyle olanaklıdır. Tanımanın temelinde diğer kişinin gereksinimlerinin ve içinde bulunduğu durumun 
algılanması bulunmaktadır. 

• Sözsüz iletişim unsurlarını gözlemlemek: Diğer kişinin beden duruşuna, yüz ifadelerine, ses tonu ve kullan-
dığı sözcüklere dikkat ederek bu ifadelere anlam verebilmek gerekmektedir. Empati sözsüz olarak doğrudan 
ve sıcak bir göz temasının kurulması, öne doğru eğilme, kişiye yaklaşma, açık bir beden duruşu, sözel olma-
yan tüm ifadelerini yakalayarak uyum sağlamayı gerektirir. Sözsüz unsurların anlaşılması, empati kurulan 
kişinin gizli ya da örtülü olan duygu ve düşüncelerinin ortaya çıkarılmasını da içermektedir. 

• Duygulara yaklaşmak: Diğer kişinin duygularının ne olduğunu uygun ve doğru bir şekilde tanımlamak ve 
duygularını açıklamasına yönelik bir yaklaşımda bulunmak gerekmektedir. 

• Sezgileri ve tahminleri yansıtmak: Diğer kişiyle iletişim kurulduğu sırada, içinde bulunduğu psikolojik du-
rum ve duygular hakkındaki sezgileri ve tahminleri ileterek doğru olup olmadığını değerlendirmek gerek-
mektedir. 

• Psikolojik durumu hayal etmek: Empati kuran kişinin diğer kişinin içinde bulunduğu psikolojik durumu 
hakkında hayal gücünü kullanarak hissetmesi gerekmektedir. 

• Rolüne girmek: Empati kuran kişi, diğer kişinin rolüne girerek hissettiklerini ve düşüncelerini o rol içerisin-
de iken nasıl olabileceği hakkında bir öngörüde bulunması gerekmektedir. 

• Duygu ve düşünceleri ifade etmek: Empati kuran kişi sözlü ve sözsüz ifadelerle diğer kişide “Anlaşıldım.” 
duygusunu yaratmalıdır. 
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24. Soru:  “ONLAR- BEN -SEN: Sen basamağında empatik tepki veren kişi gerçek anlamda empati kurmaktadır.” 

 Dökmen’in bu üç temel empati basamağını kapsayacak şekilde oluşturduğu alt empati basamakları 
nelerdir?

Cevap:  Bu basamaklar sırasıyla en niteliksiz empatik basamaktan en nitelikli empati basamağına kadar uzanır: 1. 
Senin sorunun karşısında başkaları ne düşünür? Ne hisseder? Bu basamakta empati kurmaya çalışan kişi, 
birtakım genellemeler yapar. Sorununu anlatan kişiyi genelde toplumun değer yargıları açısından eleştirir. 
2. Eleştiri getirme: Dinleyen kişi sorununu anlatan kişiyi kendi görüşleri açısından eleştirir, yargılar. 3. Akıl 
verme çabası: Karşıdakine akıl verir. Ona ne yapması gerektiğini söyler. 4. Teşhis koyma: Kendisine anlatı-
lan sorun ya da sorununu anlatan kişiye teşhis koyar. “Bu durumun nedeni toplumsal baskılar ya da sen bunu 
kendine fazla dert ediyorsun.” der. 5. Kişinin aynı sorunu kendisinin de yaşadığını ifade etmesi: Kendisine 
anlatılan sorunun benzerinin kendisinde de bulunduğunu söyler. “Aynı dert benim de başımda.” der ve kendi 
derdini anlatmaya başlar. 6. Kişinin kendi duygularını ifade etmesi: Dinlediği sorun karşısında kişi, kendi 
duygularını sözle ya da davranışla ifade eder. Örneğin “Üzüldüm.” ya da “Sevindim.” der. 7. Desteklemek: 
Karşısındaki kişinin sözlerini tekrarlamadan, onu anladığını, onu desteklediğini belirtir. 8. Soruna eğilebil-
mek: Kendisine anlatılan soruna eğilir, sorunu irdeler, soruna ilişkin sorular sorar. 9. Tekrar etme: Kendisine 
iletilen mesajı (sorunu), gerektiğinde mesaj sahibinin kullandığı bazı sözcüklere de yer vererek özetler. Yani 
dinlediği mesajı kaynağına yansıtmış olur. Bu arada dinlediği kişinin yüzeysel duygularını da yakalayarak 
yansıttığı bu mesaja ekler. 10. Derin duyguları anlayabilmek: Bu basamakta empati kuran kişi, kendisini em-
pati kurduğu kişinin yerine koyarak onun açıkça ifade ettiği ya da etmediği tüm duygularını, ona eşlik eden 
düşüncelerini fark eder ve bu durumu ona ifade eder. 

 1. basamak onlar basamağına aittir. Yani diğer kişiyle kurulan iletişimde toplum ne düşünür ve hisseder kay-
gısı ağır basmaktadır ve diğer kişiye o şekilde yaklaşılmaktadır. 

 2.3.4.5.6. basamaklar ben basamağına aittir. Bu şekilde diğer kişiyle iletişim kuran kişi diğer kişiyi anlamak 
yerine kendi düşüncelerini diğer kişiye aktarmaya çalışır. Bir şekilde kendisini ifade etmiş olur. 7.8.9.10. basa-
maklar ise sen basamağına aittir. Bu düzeyde diğer kişiye karşı geliştirilen iletişimde temel amaç diğer kişiyi 
anlamaya çalışmak yatar. Bu şekilde iletişimin tarafları arasında bir yakınlık gelişmesi söz konusu olur. Bu 
bağlamda, gerçek anlamda empati yalnızca son dört basamakta yani sen basamağına ilişkin olarak ortaya çıkar. 
Son dört basamaktan önceki basamaklar gerçek empati kurmaya giden basamaklar olarak düşünülebilir. 

ÖRNEK DURUM: “Kendimi çok başarısız hissediyorum bu yüzden hiç arkadaşım yok.” 

 - Başarına odaklanman çok yanlış olur. (2.düzey) 

 - Hiç arkadaşın yok, kendini başarısız hissediyorsun, o yüzden üzgünsün. (Üst düzey 9. ya da 10. düzey)

25. Soru:  Sosyal becerilerde negatif durumları gösteren davranışlar nelerdir?

Cevap: 

• Biriyle konuşurken aşağı bakmak 

• Özensiz olmak, oturmamak ya da dik durmamak 

• Üzgün veya huysuz bir yüz ifadesi sergilemek 

• Çok yumuşak ve kısık bir ses kullanarak zor duyulmasını sağlamak 

• Sesimin üzgün, huysuz veya ağlayan tonda çıkmasını sağlamak 

• Kendim hakkında olumsuz şeyler söylemek (Örneğin, “Bunu yapamam!”) 

• Diğer insanlar hakkında olumsuz şeyler söylemek (Örneğin, “Patavatsız!” demek) 

• Faaliyetlerim hakkında olumsuz şeyler söylemek (Örneğin, “Bunu yapmaktan nefret ediyorum.”) 

• Gelecek hakkında olumsuz şeyler söylemek (Örneğin, “Bu konuda hiçbir zaman iyi olamayacağım.”). 
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26. Soru:  Sosyal becerilerde pozitif durumları gösteren davranışlar nelerdir?

Cevap: 

•  Biriyle konuşurken göz teması kurmak 

•  Oturmak ya da dik durmak 

•  Gülümsemek 

•  İnsanların beni duyabileceği kadar yüksek sesle net bir konuşma yapmak 

•  Sesimin mutlu ve kendinden emin olmasını sağlamak 

•  Kendim ve faaliyetlerim hakkında olumlu şeyler söylemek (Örneğin, “Dans etmeyi seviyorum.”) 

•  Diğer insanlar hakkında olumlu şeyler söylemek (Örneğin, “Öğretmenim güzel.”) 

•  Gelecek hakkında olumlu şeyler söylemek (Örneğin, “Gelecek haftaki seyahatin eğlenceli olacağını düşünü-
yorum.”). 

27. Soru: Sosyal Duygusal Öğrenmenin İşlevleri nelerdir?

Cevap:  Sosyal duygusal öğrenmenin ne işe yarayacağını 3 temel özellikle açıklamak mümkündür: 

• Öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerinde, tutumlarında, ilişkilerinde, akademik performansında ve sınıf 
ve okul iklimi algılarında iyileşme 

• Öğrencilerin kaygısında, davranış problemlerinde ve madde kullanımında azalma 

• Öğrencilerin becerilerinde, tutumlarında, toplum yanlısı davranışlarında ve akademik performansında uzun 
vadeli gelişmeler

28. Soru:  Erken çocukluk döneminde akran ilişkilerinin özellikleri nelerdir?

Cevap: 

•  Erken çocukluk döneminde akran ilişkilerinden çok aile ilişkilerine odaklanılmaktadır. 

•  Yapılan araştırmalar erken çocukluk döneminde akran ilişkilerinin şekillenmeye başladığını göstermektedir 

•  Boylamsal araştırmalar erken çocuk dönemindeki akran ilişkilerinin orta çocukluk ve ergenlik dönemindeki 
uyumu etkilediğini göstermektedir. 

• Akran ilişkilerinde önemli olan ve erken çocukluk döneminden itibaren gözlemlenebilecek bazı beceriler 
şunlardır: 

• Ortak dikkati yönetmek 

• Duygu düzenleme 

• Dürtülerin engellenmesi 

• Taklit etmek 

• Temel düzeyde sebep sonuç ilişkisi kurmak 

• Dil yeterliliği 
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29. Soru:  Orta çocukluk döneminde akran ilişkilerinin özellikleri nelerdir?

Cevap: 

• Dil becerisi, zihin kuramı, öz kontrol gibi beceriler erken çocukluk dönemine göre gelişmiştir. 

• Bu nedenle daha karmaşık arkadaşlık ilişkileri ve grup ilişkileri kurulmaya başlanır. 

• Çocuk başarıya karşı küçük görülme (aşağılık) dönemindedir. Arkadaşları onun için bir referans noktasıdır. 

• Akranlar başarı ya da başarısızlık duygusuna sebep olabilir. 

• Akran öğrenmesi için uygun bir dönemdir. 

30. Soru:  Ergenlik döneminde akran ilişkilerinin özellikleri nelerdir?

Cevap: 

• Ergen, sosyalleşmesini henüz tamamlamamış bir bireydir. Ergen, çocuk değildir ama henüz olgun ya da 
yetişkin bir birey de değildir. Bu bakımdan ergen, çocukluk ve olgunluk arasında geçiş yaşamakta olan kişi 
olarak kabul edilir. 

• Ergenlik dönemindeki ergenler bir taraftan kendilerini yetişkin sayarak tutum ve davranışlarını çevrelerinde-
ki büyüklere göre ayarlarken diğer taraftan çocukluklarına devam ederler. 

31. Soru:  Akran öğretimi Nedir?

Cevap:  Bir başka bir öğrenciye, birincisinin uzman ve ikincisinin acemi olduğu bir konuda bilgi vermesidir. Belirli 
becerileri edinmiş olan bir öğrencinin, sınıf arkadaşlarına bilgi ve beceri edinmeleri konusunda yardım ettiği 
bir stratejidir. Aynı ya da farklı yaş grubundaki öğrenciler arasında olabilir. Akademik performans düzeyi 
yüksek olan öğrenci öğretici, akademik performans düzeyi düşük olan öğrenci öğrenen olarak görev almak-
tadır. 

32. Soru:  Akran öğretiminin faydaları nelerdir?

Cevap: 

•  Öğrenciler için bireyselleştirilmiş öğrenme sağlar. 

•  Öğrenciler arasında doğrudan etkileşim, aktif öğrenme sağlar. 

•  Akran öğreticiler için kendi öğrenmelerini pekiştirme fırsatı verir. 

•  Akranla iletişim kurmak rahat ve açık hissetmeye olanak sağlar. 

•  Akran öğretimi mali açıdan verimli bir alternatiftir. 

•  Öğretmenlerin bir sonraki derse odaklanmak için daha fazla zamanları olur. 
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33. Soru: Akran ilişkileri ile ilgili değişkenler nelerdir?

Cevap: 

a. Kişisel Faktörler 

• Beceri ve güçler 

• Duygu ve iyi oluş 

• Kimlik 

• Davranış ve sağlık 

b. Çevresel Faktörler 

• Aile (Aile bireyleri arasındaki ilişki, ebeveynle ilgili faktörler) 

• Akran grubu (Akran grubu ile olan deneyimler) 

• Okul (Bireysel okul ile ilgili faktörler, okul bağlamında deneyimler, öğretmen ile ilişki) 

• İnternet ve teknoloji (Kullanım sıklığı ve eğilimleri) 

• Sosyal hayat (Toplumsal bağlamda deneyimler) 

c. Beceri ve Güçler 

• Duygu regülasyonu 

• Sosyal biliş 

• Sosyal beceriler 

• Duygusal zekâ 

d. Duygu ve İyi Oluş 

• Genel iyi oluş 

• Duygu durumu 

e. Kimlik 

• Mizaç 

• İlişkisel yönelim 

• Algılanan beceriler 

• Çok boyutlu öz benlik 

f. Davranış ve Sağlık 

• Genel klinik spektrum 

• İlişkisel klinik spektrum 

• Klinik olmayan rahatsızlıklar 

34. Soru:  Akran zorbalığının türleri nelerdir?

Cevap:  Akran zorbalığının türleri; 

- Fiziksel 

- Sözel 

- Sosyal (İlişkisel) 

- Siber 

- Psikolojik’tir.



SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

180

35. Soru:  Öğrenme çıktılarını ölçen okul temelli anketler hangileridir?

Cevap: 

o  ERCE (Estudio Regional Comparativo y Explicativo) – Latin Amerika Eğitim Kalitesini Ölçme Labora-
tuvarı tarafından 2006, 2013 ve 2019’da yapılmıştır. 8-9 yaş (3.sınıf) ve 11-12 yaş (6.sınıf) olmak üzere iki 
grubu değerlendirmektedir. Latin Amerika’daki 15 ülkeyi kapsamaktadır. 

o  PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – IEA tarafından, 2001’den bu yana her 5 yıl-
da bir gerçekleştirilmektedir. 9-10 yaş (4.sınıf) ile çalışılmaktadır. Tüm bölgelerden 65 ülkeyi içermektedir. 

o  PISA (Programme for International Students Assessment) – OECD tarafından 2015’ten bu yana her 3 
yılda bir yapılmaktadır. 15 yaş grubundaki gençlerden ölçüm alınmaktadır. Afrika, Asya, Avrupa ve Latin 
Amerika’da yer alan 72 ülkeyi kapsamaktadır. 

o  TIMMS (Trends in Mathematics and Science Study) - International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement (IEA) tarafından, 1999 yılından bu yana her 4 yılda bir gerçekleştirilmektedir. 
9-10 yaş (4.sınıf) ve 13-14 yaş (8.sınıf) olmak üzere iki yaş grubu değerlendirilmektedir. Çoğunluğu Avrupa 
olmakla birlikte tüm bölge ve ülkeleri kapsamaktadır. 

36. Soru:  Akran zorbalığının etkileri nelerdir?

Cevap:  Psikolojik Etkileri;
•  Depresyon 
•  Anksiyete 
•  Davranış problemleri 
•  İntihar girişiminde bulunma riski 
•  Düşük yaşam doyumu 

Fiziksel Etkileri; 
•  Baş ağrısı 
•  Karın ağrısı 
•  Uyku problemleri 

Akran Zorbalığında 30 Gün Etkisi: Yalnızlık hissi, endişeden kaynaklı olarak uyuyamama, ciddi olarak inti-
hara kalkışma düşüncesi, tütün kullanımı, alkol kullanımı ve erken dönemde cinsel birliktelik oranları son 30 
günde akran zorbalığına uğrayan bireylerde, uğramayanlara kıyasla daha yüksektir. 

Eğitime İlişkin Etkileri; 
•  Düşük okul aidiyeti 
•  Yüksek devamsızlık oranları 
•  Okula gelmekte isteksizlik 
•  Düşük akademik başarı 

37. Soru:  Piramit modeli nedir?

Cevap:  Piramit Modeli, küçük çocukların sosyal ve duygusal gelişimini desteklemeyi ve problem davranışlarını 
önlemeyi amaçlayan bilimsel dayanaklı bir modeldir. Piramit Modeli, modelde yer alan bilimsel dayanaklı 
uygulamaların üç aşamalı (dört farklı düzey) bir şekilde sunulmasını öngören kavramsal bir çerçeve sunmak-
tadır. Model, evrensel destek aşaması, ikincil önleme aşaması ve üçüncül müdahale aşaması olmak üzere bir-
birini takip eden üç aşama ile evrensel destek aşamasından önce etkili iş gücünü oluşturmaya yönelik birincil 
düzey de dâhil olmak üzere dört farklı düzeyden oluşmaktadır. Buna göre modelin birinci düzeyi, etkili iş 
gücünü oluşturmaya yönelik olup ikinci düzeyi, destekleyici ilişkilere ve yüksek kaliteli çevresel desteklere 
odaklanırken üçüncü düzeyi, hedeflenen sosyal-duygusal desteği kapsamakta ve dördüncü düzeyi ise yoğun 
müdahalelerin gerçekleştirildiği bireyselleştirilmiş müdahalelerden oluşan destek ve stratejileri içermektedir.
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38. Soru:  Okulda sosyal duygusal öğrenmeyi destekleyen yaklaşımlar nelerdir?

Cevap:  Okulda sosyal duygusal öğrenmeyi destekleyen üç yaklaşım vardır: Bütün Okul Yaklaşımı, Duygu Koçluğu 
Modeli, Hayata Dair Mükemmel Beceriler Programı. 

•  Bütün Okul Yaklaşımı: Çocukların sosyal duygusal iyi oluşluğunu sağlama ve sürdürmeye yönelik bütün 
okul yaklaşımı; okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve diğer personelin, ebeveynlerin, bakıcıların, öğrenci-
lerin ve daha geniş toplumun okul kültürüne abone olması ve olumlu okul iklimini desteklemek için birlikte 
çalışması anlamına gelir. 

•  Duygu Koçluğu: Duyguları dikkate almak ve davranışların arkasındaki motivasyonu, ihtiyacı anlamak için 
bir çerçeve sunar. Öğretmenin kendi duygularını dikkate alması ve bu sayede çocuğunu anlaması için bir 
araçtır. Çocukların davranış sorunlarınızı azaltma ve önlemede etkili bir yöntemdir. Çocuklara duyguları, 
duyguların nedenlerini ve sonuçlarını öğretmede ve empatiyi geliştirmede etkilidir. Çocuklara duruma uygun 
duygusal tepkileri öğretme ve kendi duygularını ifade etme becerisini kazandırmakta yol gösterecek bir ifade 
biçimidir. 5 adımdan oluşmaktadır 

1. Duygunun farkında olma 

2. Bir soru ile netleştirmek 

3. Çocuğun duygusunu doğrulama ve yansıtma 

4. Çocuğa, duygusunu anlaması ve ifade etmesi için fırsat tanıma 

5. Problem çözmesini destekleme 

Duygu koçluğu, öğrenme, çevre ve deneyim arasında güçlü ortak bağlar kurulmasını tanımlayan bir yaklaşımdır. Tüm 
okul personelinin duygu koçluğu konusunda eğitim aldığı koşulda 

o  Okul genelinde çocukların duygularına dair bir farkındalık geliştiği, 

o  Çocukların yoğun duyguları ve zorlayıcı davranışlarını yönetebilme konusunda öğretmenlerin daha önleyici yakla-
şımlar sergiledikleri, 

o  Öğrencilerin duygusal ve akademik yetkinliklerinin desteklendiği vurgulanmaktadır. 

Duygu Koçu Öğretmen Ne Yapabilir? 

Siegel’in modeli 4 basamaktan oluşmaktadır: 

1. Şimdi (Present): Çocukla orada ve o onda kalmak 

2. Tutum (Attitude): Dikkati karşı tarafın iç deneyimine/tutum ve davranışa odaklayabilmek 

3. Yansıtma/Aynalama (Resonance): Çocuğu aynalama-empatinin temeli 

4. Güven (Trust): Çocuğun bize güven duyması 

 





Uzman Öğretmenlik
ve 

Başöğretmenlik sınavı

12. BÖLÜM

BİLİŞSEL DÜŞÜNME BECERİLERİ
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12. BÜLÜM

BİLİŞSEL DÜŞÜNME BECERİLERİ

1. Soru:  Yaratıcı (yeni ve uygun bir ürün meydana getiren) bireylerin özellikleri nelerdir?

Cevap:  Yaratıcı bireylerin başlıca özelliklerini yirmi kategoride sınıflayabiliriz: 

-Orijinallik:  Fikirlerle dolu, düşüncelerinde esnek, normları ve varsayımları sorgulayan, algısal ketlerden sa-
kınan, hayal kuran, yeni açılardan gören, olasılığa dikkat eden. 

-Yüksek zekâ:  Normların belirgin bir şekilde üzerinde genel zihinsel kapasiteye veya genel yeteneğe sahip. 

-Yaratıcılık farkındalığı: Orijinalliğe ve yaratıcılığa değer veren, yaratıcılığın bilincinde olan, farklılık yaratmak isteyen. 

-Mantıksal düşünen:  Akılcı ve bilimsel düşünen, kanıta dayalı çıkarımlarda bulunan, neden-sonuç ilişkisi kuran, ne-
dene dayalı öngörüler geliştiren. 

-Sıra dışı düşünen:  Metaforlarla düşünen, çelişkisel düşünen, yenilikle iyi baş eden. 

-Sorgulayıcı:  Normları ve varsayımları sorgulayan, neden soruları soran, zihinsel ketlerden kaçınan, tabuları 
yıkan 

-Bilgili, tecrübeli:  Çalışma alanında derin bilgi ve tecrübe birikimine sahip, kaosta düzen bulan, yeni yapılar kuran, 
yeni buluşlara ve bilgiye karşı hazır bekleyen. 

-Bağımsız kararcı:  Kendine güvenen, bireysel ve farklı olmaktan çekinmeyen, kendi kurallarını oluşturan, statüko-
ya karşı, öz denetimci, bağımsız karar alan. 

-Risk alan:  Cesaretli, yeni şeyleri denemekten korkmayan, farklı olmanın yaratabileceği sonuçlara aldırma-
yan, başkalarının koyduğu sınırları reddeden. 

-Enerjik:  Maceracı, yüksek içsel motivasyon, azimli, çalışkan, başarı için mücadele eden, yüksek enerji. 

-Meraklı:  Sorgulayan, soru soran, irrasyonel düşünceye açık, ilginç konular araştıran, başka fikirleri dinle-
meyi seven, ilgi alanı geniş, deneyen. 

-Espritüel:  Şakacı, fikirlerle dans eden, keskin zekâlı, espri ve fıkra repertuarı zengin. 

-Bilinmeyene karşı ilgili: Yeniliğe, bilinmeyene, gizeme ve asimetriye karşı ilgi; düzensizliğe karşı tolerans. 

-Hayal gücü: Hayal gücü zengin, animistik, hayal ve gerçeği birleştiren, teatral ilgiler. 

-Sanatsal:  Estetik ilgiler, güzelliğe karşı duyarlılık; sanat, müzik ve yaratıcı dramaya karşı ilgi, iyi tasarımcı. 

-Açık görüşlü:  Düşüncelerinde liberal, yeni fikirleri kabul edici, yeni tecrübelere açık, başka fikirlere açık, ka-
rarlarında esnek 

-Yalnız olma ihtiyacı:  Yalnız çalışmayı tercih eden, içe dönük, yansıtıcı, kendi içinde meşgul.

-Sezgisel:  Problem bulmada iyi, ilişkileri ve çıkarımları gören, gözlemci, bütün duyuları kullanen, ayrıntı-
lara ve örüntülere karşı yüksek duyarlılık. 

-Duygusal:  Duyarlı; duygusal inişleri ve çıkışları olan; dikkate, övgüye ve desteğe ihtiyacı olan; çekingen, 
içe kapanık; zaman zaman dalgın. 

-Etik: İdealist, empatik, demokrat düşünceli.
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2. Soru: Yaratıcılığın gelişimini etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap: Yaratıcılığın gelişimini etkileyen faktörleri bilişsel, duygusal, tutumsal, kişiler arası ve çevresel bileşenler 
olmak üzere beş kategoride ele alabiliriz.

Bilişsel Boyutlar: Bilişsel bileşenler zihinsel becerilerin kullanımı ile ilgili bilgi işlem süreçlerinden oluş-
maktadır. Bilgi işlem süreçleri bilişsel becerileri, transfer işlemlerini, bilgi depolarını ve daha genel olarak 
problem çözme becerilerini kapsamaktadır. Lateral düşünme, beyin fırtınası, analojik düşünme, zıtlıklarla 
düşünme, seçici düşünme, problem tanılama, problemi yeniden tanımlama ve çoğul düşünme stratejileri 
yaratıcılığı geliştirmek için sık sık kullanılmaktadır.

Duygusal Boyutlar: Birey ne kadar içsel olarak güdülenmiş ise o kadar yaratıcı olabilmektedir. Merak, ya-
ratıcı süreçte motivasyonu artırıcı uyaranın oluşumunu sağlar. Merak eden kişi sorularına yanıtlar arar ve 
ulaştığı her yanıt veya keşif onu yeni sorular üretmeye ve yeni keşifler bulmaya yönlendirir.

Tutumsal Boyutlar: Yaratıcılıkla ilgili öz yeterlik algısı bireyin yaratıcılığı hakkında yapılan övgüler ve 
olumlu dönütlerle ve olumsuz ifadelerden kaçınılarak artırılabilir.

Kişiler Arası Boyutlar: Diğer insanlarla birlikte çalışma yeteneği ve diğerlerinin kabulünü kazanma veya 
diğerlerini ikna etme yeteneği olmak üzere iki türlü kişiler arası beceri yaratıcı süreçte etkili olmaktadır. 
Yaratıcı fikri pazarlama yeteneği yaratıcılıkta önemli bir niteliktir. Öğrencilerin geliştirdikleri yaratıcı ürün-
leri başka kişiler ile paylaşmaları ve karşılığında geri bildirim almaları, kendi yaratıcılıklarına uygun hedef 
kitleyi seçme ve bu kitleyi ikna etme yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olur.

Çevresel Boyutlar: Çevrenin yaratıcılığı destekleyen anahtar özellikleri; tolerans, ılımlılık, pozitif beklenti-
ler ve kaynakların zenginliğidir.

3. Soru:  Yaratıcılığı engelleyen etkenler nelerdir?

Cevap:  Tecrübeler ve Bilgi: Tecrübenin ve bilginin yaratıcılığı engellemesi, öğrenmelerimize dayalı olarak gerçek-
leşir. İnsan yeni bir durumla karşılaştığında o duruma ilişkin bilgiyi, nesneyi veya olayları bildiği veya geç-
mişte öğrendiği şekilde algılar. Zihinsel ketler, geliştirdiğimiz fikirler için bizlere bir yapı veya yol dayatarak 
hayal zenginliğimizi büyük ölçüde sınırlandırmaktadır.

Alışkanlıklar: Düşünme ve davranış biçimimizi yaşamla edinmeye başlarız. Çoğu insanın yeniliklere, sıra 
dışılıklara ve aykırılıklara karşı belirli davranış ve düşünme eğilimleri vardır. Yaratıcı düşünmemizi engelle-
yen alışkanlıklarımızı belirleyip bu alışkanlıkları değiştirmek yaratıcılığımızı kısmen artırabilir.

Kurallar: Toplumlar; bireysel, sosyal ve kurumsal davranışları biçimlendiren ve yönlendiren kurallar, yasalar 
ve gelenekler olmaksızın işlevlerini devam ettiremezler. Bu ise yaratıcılığı engelleyen esnek olmayan tutum-
ların ve yaklaşımların oluşmasına zemin hazırlar.

Kültür: Kültürün hem kendisi hem de kültürde var olan gelenekler, inanışlar, mitler, dogmalar ve tabular 
yaratıcı yeniliğin oluşumunu engelleyebilir. Örneğin on yedinci yüzyılın başlarında Galileo, birçok keşfinin 
yanı sıra Copernicus’un ortaya attığı Dünya’nın Güneş’in etrafında döndüğüne ilişkin kuramını desteklemiş-
ti. Bu düşünce Kutsal Kitap ile çelişmesi nedeniyle Katolik Kilisesinin çok tepkisini çekmişti. Engizisyon 
mahkemesi toplanarak Galileo’nun teorisinin asılsız olduğu kararını vermiş ve Galileo’nun bu teoriyi savun-
masını ve öğretmesini yasaklamıştı. Galileo, hakkında verilen idam kararından düşüncelerini inkâr etmesi 
koşuluyla kurtulmuştu.

Konformizm: Konformist kişiler genel olarak başkaları tarafından onaylanma ve kabul edilme arzusu içinde 
olurlar, reddedilme veya dışlanma korkusu yaşarlar. Konformist olmayan davranışlara karşı gösterilen top-
lumsal direnç yaratıcılığın gelişimi için bir tehlikedir çünkü yeni fikirlerin veya yaklaşımların düşünülmesini 
ve kullanılmasını engeller.

Kolektivizm: Bireysellik, bağımsız düşünmeyi ve bağımsız davranmayı teşvik eder. Kolektif kültür ise 
normların dışına çıkmamaya, çelişki ve çatışma yaratmamaya, egemen düşünce biçimine saygı duymaya ve 
otoriteye baş eğmeye neden olur.



BİLİŞSEL DÜŞÜNME BECERİLERİ

186

4. Soru:  Problem çözme becerisinin basamakları nelerdir?

Cevap:  Farklı araştırmacılar problem çözme becerisinin etkin kullanımı için çeşitli basamaklar tanımlamışlardır. 
Bunlar; 

Ø Problemin farkında olma, hissetme, anlama 

Ø Problemi tanımlama ve sınırlandırma 

Ø Problemle ilgili veri toplama 

Ø Olası çözüm yolları önermek, denence, hipotez kurma 

Ø Hipotezleri (denenceleri) test etme 

Ø Sonuca ulaşma ve değerlendirme yapmadır.

Adım I: Problemin farkında olma, hissetme, anlama: Problemin çözümünde ilk aşama, bir güçlüğün olması 
ve onun hissedilmesidir. Var olduğu hissedilen güçlüğün ne olduğunun tam olarak anlaşılması gereklidir. 
Eğitim-öğretim sürecinde öğretmen, güçlüğün tam olarak ne olduğu konusunda öğrencilere rehberlik etmeli, 
yol gösterici olmalıdır. 

Adım II: Problemi tanımlama ve sınırlandırma: Bu aşamada problem genel bir çerçevede ele alınır ve sınır-
landırılır. Problemin sınırlandırılması veri toplama ve çözüm için de önemlidir. 

Adım III: Problemle ilgili veri toplama: Problemle ilgili her türlü veri kaynakları incelenir. Kapsamlı bilgi 
toplanır. Bu aşamada yine ne tür kaynakların incelenmesi gerektiği konusunda öğrencilerin rehberliğe ihti-
yaçları vardır. Söz konusu kaynaklardan elde edilen bilgiler sistemli bir bütünlük içinde ele alınır ve yazılır. 

Adım IV: Olası çözüm yolları önermek, denence, hipotez kurma: Bu aşamada yapılması gereken “Problem 
nasıl çözülür?” sorusuna cevap aramaktır. Çok yönlü bir düşünme süreci sonrası öğrencilerin çözüm önerileri 
denence biçiminde not edilebilir. 

Adım V: Hipotezleri (denenceleri) test etme: Bu aşamada belirlenmiş çözüm önerilerinin problemi çözüp 
çözemeyeceği denenir. Araştırma süreci açısından bir uygulama aşamasıdır. Hipotezler test edilerek problem 
çözülmeye çalışılır. Sınıf ortamında öğrencilerin karar verme yeteneklerini geliştirmek için muhtemel çözüm 
yollarından birinin uygulanması sağlanarak sonucun izlenmesi sağlanabilir. Sonuç alınamaz ise hipotezlerin 
denenmesi mümkün olabilir. 

Adım VI: Sonuca ulaşma ve değerlendirme yapma: Hipotezlerin test edilmesinden sonra problemin çözümü-
ne ilişkin bir değerlendirme yapmak mümkündür. Çözümün ne kadar etkili olduğunu değerlendirin. Mevcut 
planın revize edilmesi gerekip gerekmediğine veya sorunu daha iyi ele almak için yeni bir plana ihtiyaç olup 
olmadığına karar verin. Sonuçtan memnun değilseniz yeni bir çözüm seçmek veya mevcut çözümü revize 
etmek için 2. adıma dönün ve kalan adımları tekrarlayın.  
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5. Soru:  Problem çözme becerisinde ebeveyn tutumları nelerdir?
Cevap: 

*  Demokratik tutum, ebeveynin kontrollü biçimde çocuğunun bağımsız olmasını desteklemesi olarak tanımlanır. Bu 
tutumda çocuğun temel ihtiyaçları aile tarafından karşılanırken aynı zamanda yaşam becerilerini geliştirmesi için so-
rumluluk alması teşvik edilir. Bir birey olarak tanınan çocuğun kararları önemsenir. Çocuğunun gelişimsel özellikleri 
ve bireysel farklılıklarının farkında olan demokratik ebeveynler, çocuklarıyla olumlu iletişimi önemseyerek çocuğu-
nun duygu ve düşüncelerini ifade etmesine olanak tanır. Bu aile tipinde kurallar çocuğun sorumlukları ve hakları göz 
önünde bulundurularak belirlenir. Bu ortamda büyüyen çocuklar sosyal anlamda daha uyumlu bireyler olarak yetişir. 
Anne-babanın benimsemiş olduğu bu tutum, çocuğun problem çözme becerisini olumlu bir biçimde desteklemekte-
dir.

Bu ortamda büyüyen çocuklar sosyal anlamda daha uyumlu bireyler olarak yetişir. Anne-babanın benimsemiş olduğu bu 
tutum, çocuğun problem çözme becerisini olumlu bir biçimde desteklemektedir.

*  Otoriter tutum, çocuğun istek ve ihtiyaçlarından ziyade kendi beklentilerini ön planda tutan anne-baba tutumudur. 
Çocuklarını yönetme endişesi taşıyan bu tutumdaki anne babalar, çocuklarının her adımını takip ederek kontrol al-
tında tutma eğilimindedir. Bu tür ebeveynlikte kurallar, çocuğa verilecek sevgi ve sıcaklığın önüne geçmektedir. 
Ebeveyn-çocuk arasında güvene dayalı bir ilişki söz konusu olmadığından çocuğun kuralları çiğnemesi durumunda 
ceza ile karşı karşıya kaldığı görülür. Böyle bir ailede büyüyen çocuk, karar alma becerisi gelişmediğinden yetişkin-
likte karşılaştığı sorunları çözüme kavuşturmazsa duygusal açıdan bu durumun üstesinden gelmekte zorlanmaktadır. 
Ayrıca, bu çocuklar ilerleyen yaşlarda soruların her zaman başkaları tarafından çözülmesini beklemektedir. Herhangi 
bir otoriterinin varlığı tamamen sona erdiğinde ise saldırgan özellikler gösterebilmektedir. 

* Aşırı koruyucu tutumu benimseyen aileler çocukları için hayatı kolaylaştırmayı arzu ederler. Çocuğu adına her şeyi 
yapan bu ailelerin çocukları gelişim düzeyine uygun becerileri kazanmakta zorlanmaktadır. Çocuğu adına aşırı kaygı 
duyarak her türlü tehlike ile mücadele etmeye çalışan bu anne-babalar çocuklarına karşı aşırı bağlılık hissetmektedir. 
Aşırı koruyucu tutumu benimseyen ailelerde çocuğa karşı duyarlılık yüksek iken beklentiler düşük tutulmaktadır.

*  İzin verici tutum, çocuğa kuralsız bir özgürlük ortamı sunar. Bu tutumdaki anne-babalar çocuğun her yaptığını hoş 
görme ve şımartma eğiliminde iken aynı zamanda çocuklarına ilişkin beklenti düzeyleri de son derece düşüktür. 
İzin verici tutumun ihmalkâr ve aşırı hoşgörülü olmak üzere iki boyutu bulunmaktadır. İhmalkâr tutumda çok ilgili 
görünen ebeveynler, çocuklarına yönelik taleplerinde bir kontrol sergilememektedir. Aşırı hoşgörülü ailelerde yetişen 
çocuk, her istediği yapıldığı için doyumsuz, bencil, saygısız davranışlar sergileme eğilimi içindedir. İzin verici tutum-
da, çocuğun uygunsuz kararları da desteklendiğinden sorumluluk, karar alma, problem çözme, empati gibi becerileri 
akranlarının gerisinde kalmaktadır. Ayrıca, ebeveynler okul vb. benzeri yapılarda konulan kurallara uyum konusunda 
çocuklarını yeterince desteklemediğinden izin verici tutumu benimseyen ailelerin çocukları sosyal açıdan uyum so-
runları yaşamaktadır.

*  Tutarsız tutumu benimseyen ebeveynler, kurallar oluşturmakta ve bu kurallara uymakta güçlük çekerler. Çocuğa karşı 
gereksiz yere aşırı hoşgörülü bazen de çok otoriter olabilirler. Tavırlarını kestirmek mümkün değildir. Bazı durumlar-
da aşırı tepki verebilirler. Tutarsız tutum, anne ve baba arasındaki anlaşmazlıklardan da ortaya çıkabilir.

*  Reddetme, çocuğun fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamayı aksatarak ona düşmanca duygular beslemek olarak 
tanımlanabilir. Reddedici ortamda yetişen çocuk; yardımlaşmayı bilmeyen, gergin, hayal kırıkları olan, korkak, di-
ğerlerine özellikle kendinden küçüklere karşı düşmanca duygulara sahip bir birey olabilir.

*  Helikopter ebeveyn; çocuklarının eğitimi, güvenliği, her türlü faaliyetleri, kısacası çocuklarının hayatlarının tüm yön-
leri ile takıntılı düzeyde ilgilenen, aşırı koruyucu, programlayıcı ve mükemmeliyetçi anne babaların davranışıdır. He-
likopter ebeveynlik genç kuşak anne babalarda ve sosyoekonomik düzeyi ortalamanın üstünde olan ailelerde ve tek 
çocuklu ailelerde daha fazla gözlenmektedir. Helikopter ebeveynler, bilinçli olarak bu tutumu benimserken gerekçe 
olarak bozulan toplumsal düzene işaret etmektedir. Bu ebeveynler, çocuklarını sürekli kontrol etme, tüm eylemlerine 
aşırı katılım gösterme ve çocukları adına karar verme tutumları sergiler. Çocuğundan bahsederken “ödevimizi yaptık, 
yemeğimizi yedik, uykumuz geldi” gibi ifadeler kullanır. Helikopter ebeveynlerin özellikleri arasında çocuklarıyla ve 
onun yaşadığı her problemle aşırı derecede ilgilenme, sorunları çözebilecek olmasına rağmen çocuğuna bırakmadan 
tüm sorunları çözme, çocuğunun okul hayatıyla ve okul başarısıyla fazlaca ilgilenme, çocuğunun hayatını planlama, 
yönetme, katılacağı etkinliklere, kurslara çocuğu adına karar verme, hedef belirleme gibi tutumlar vardır. Helikopter 
ebeveynliğin okul öncesi dönemde stres ve kaygıya neden olduğu, çocukluk döneminde psikolojik sağlığı olumsuz 
etkilediği, ergenlik döneminde yüksek anksiyete ve depresyona neden olabileceği ve yetişkinlikte ise düşük öz yeter-
lilik, düşük yaşam doyumu ve kötü psikolojik sağlığa neden olabileceği belirtilmektedir.
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6. Soru:  Eleştirel düşünme nedir?

Cevap:  Eleştirel düşünme “kusursuz düşünceyi ortaya çıkaran disiplinli ve öz denetimli düşünme” şekli olarak ta-
nımlanmaktadır. Eleştirel düşünme; eldeki bilgileri toparlayarak herhangi bir konudaki test edilebilir olguyla 
alakalı çözüm üretebilmek, nihayete erdirebilmek için problemi ya da soruyu ifade etmeyi hedefleyen araş-
tırmalardır.

7. Soru:  Eleştirel düşünmenin özünü oluşturan bileşenler nelerdir?

Cevap:  Eleştirel düşünmenin özünü oluşturan bileşenler analiz etme, yorum yapma, kendini düzenleme, çıkarımda 
bulunma, açıklama ve değerlendirme olarak tanımlanmaktadır. 

1.  Analiz Etme: Durumlar, sorunlar, kavramlar, tanımlamalar veya inanç, hüküm, inanç, bilgi ve görüşleri be-
lirtmek için tasarlanan diğer çeşit gösterimler arasındaki gerçek ilişkileri tanımlamaktır. 

2.  Yorum Yapma: Çeşitli deneyim, durum, veri, olay, hüküm, inanç, kural, prosedür veya kriterlerin anlamını 
ve önemini belirlemek ve kavramaktır. 

3.  Öz Düzenleme: Bir kişinin bilişsel etkinliklerini ve bu bilişsel etkinliklerde kullanılan bileşenleri denetleme 
ve elde edilen sonuçlara göre durumu düzenlemedir. 

4.  Çıkarımda Bulunma: Mantıksal sonuçlar çıkarmak için gerekli olan bileşenleri tanımlamak; hipotezleri ve 
tahminleri şekillendirmek; konu ile ilgili bilgileri dikkate almak; verilerden, hükümlerden, görüşlerden kav-
ramlardan ve tanımlamalardan hareketle sonuca ulaşmak olarak tanımlanmaktadır. 

5.  Açıklama: Bir kişinin akıl yürütme durumunu ve sürecini belirlemesi ve inandırıcı argümanlar şeklinde akıl 
yürütmesini sunmasıdır. 

6.  Değerlendirme: İfadelerin veya bir kişinin algı, deneyim, durum, yargı, inanç ya da görüş hesapları, açıkla-
maları olan diğer temsillerin inandırıcılığını değerlendirmek ve gerçeğin veya ifadeler, açıklamalar, sorular 
ya da başka biçimlerdeki sunumlar arasındaki çıkarımsal ilişkilerin mantıksal gücünü değerlendirmektir.

8. Soru:  Eleştirel düşünmenin entelektüel standartları nelerdir? 

Cevap: 

• Yeterlilik: Tamlık durumu. Anlamlandırmak ve soruları cevaplamak için konu yeterince incelendi mi? 

• Tutarlılık: Düşünme, eylem veya konuşma ile düşünülen, yapılan, konuşulan şey uyum içinde mi? 

• Açıklık: Kolayca anlaşılır olma durumu. 

• Doğruluk: Hatalardan, çarpıtmadan arınık olma durumu. 

• Kesinlik: Doğru, belirli ve kesin olma durumu. 

• Önemlilik: Hâlihazırdaki konuyla bağlantılı olma. 

• Derinlik: Anlamlandırmak ve yeni görüşler keşfetmek için konu yeterince derin araştırılmış mı? 

• Genişlik: Kapsam derecesinin miktarı. Soruyu cevaplamak için kapsam olarak yeterli miktarda veri var mı? 

• Mantıklılık: Karar vermede doğru akıl yürütmenin kullanılması.
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9. Soru:  Eleştirel düşünen bireylerin özellikleri nelerdir?

Cevap: Eleştirel düşünen bireyin özellikleri bazı araştırmacılar tarafından entelektüel erdemler olarak ifade edilmek-
tedir: 

• Entelektüel alçakgönüllülük: Bilgisizlik hakkında bilgi edinme. Kişinin benmerkezciliğinin kendini aldat-
ması durumlarında hassasiyet göstermesini de içeren, kendi bilgisinin sınırının farkında olması durumu ola-
rak tanımlanabilir. 

• Entelektüel cesaret: İnançlara meydan okumaya istekli olmak. Yüzleşme ihtiyacının farkındalığına sahiptir; 
fikirleri, inançları, negatif duygulara sahip olduğu, ciddiye almadığı bakış açılarını dürüstçe ele alır. 

• Entelektüel empati: Karşı görüşleri tanıma. Entelektüel empati, başkalarını gerçekten anlamak için onların 
yerine kendini koymak ihtiyacının farkına varmaktır.

• Eleştirel düşünen bireyin özellikleri bazı araştırmacılar tarafından entelektüel erdemler olarak ifade edilmek-
tedir (Paul, 1995): 

• Entelektüel dürüstlük: Entelektüel dürüstlük, kişinin kendi düşünmesine sadık kalması ve başkalarının da 
uymasını beklediği entelektüel ölçütlere tutarlı bir şekilde uymasıdır.

• Entelektüel azim: Karmaşıklık ve hayal kırıklığı ile çalışma. Entelektüel bir iş üzerinde çalışırken karşılaşı-
lan engellere ve karmaşıklıklara rağmen çalışmayı sürdürme olarak tanımlanabilir. Entelektüel azmin karşıtı 
entelektüel tembelliktir.

• Akıl yürütmeye güvenme: Kişinin uygun bir ortam olması durumunda en iyisini ortaya koyabileceğine dair 
inancıdır.

• Entelektüel özerklik: Bağımsız bir düşünür olma. Kendi kendine ideal düşünmeye dayanan içsel motivasyo-
na sahip olma olarak da tanımlanabilir. Entelektüel özerkliğin karşıtı entelektüel uyumluluktur.

• Entelektüel tarafsızlık: İnsanın kendi duygularına veya hak edilmiş çıkarlarına bakmaksızın veya insanın, 
arkadaşlarının duygularına veya hak edilmiş çıkarlarına, toplumuna, milliyetine bakmaksızın tüm görüşlere 
aynı davranma ihtiyacının arzu ve bilinci.

• Entelektüel merak: Bilginin hazır olmaması, kolay anlaşılır olmaması durumunda bile bilgiye ulaşmaya, 
öğrenmeye istekli olma durumudur.

• Sistematiklik: Araştırma yaparken sorgulamada örgütlü, düzenli, hedefe odaklanmış ve sabırlı olma duru-
mudur.

• Gerçeği arama: Verilen bir içerikte en iyi bilgiyi elde etmek için istekli olma eğilimidir. Bulgular kişinin 
beklentisini karşılamasa dahi, araştırmayı sürdürmede dürüst ve nesnel davranma durumudur.

10. Soru:  Eleştirel düşünme becerisine sahip kişilerin özellikleri nelerdir? 

Cevap: 

• Önerme veya anlatımların anlamını kavrama. 

• Akıl yürütme sürecinde belirli olmayan durumların var olup olmadığını yargılama. 

• Belirli anlatım şekillerinin birbiri ile örtüşüp örtüşmediğini yargılama. 

• Açıklama. 

• Verilen bir anlatımın veya ifadenin yeterli derecede net olup olmadığını yargılama. 

• Prensip veya kuralların uygulama sürecini denetleme. 

• Gözleme dayalı ifadelere güvenilirliğini belirleme. 

• Tümevarım yöntemi ile erişilen bir neticenin doğru olup olmadığını ve bunun kıstaslarını belirlemek için 
yargılama. 

• Sorunun ne şekilde olduğunu yargılama. 

• Varsayımları yargılama. 

• Verilen veya tanımı yapılan kavramların yeterli olup olmadığını yargılama. 

• Otorite olarak kabul gören bireylerin önermelerinin kabul edilebilirliğine karar verme.
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11. Soru:  Eleştirel düşünen bireylerin özellikleri nelerdir?

Cevap: 

• Kanıtları usta ve bağımsız biçimde kullanır. 

• Düşüncelerini örgütler, bunları tutarlı ve öz bir biçimde açıklar. 

• Güvenilir olan ve olmayan gözlemler ve ihtiyaçlar arasındaki farklılıkları bilir. 

• Verilen kararlara destek sunmak adına yeterli miktarda delil mevcut olmadığında verilecek yargıyı geciktirir. 

• Alternatif eylemlerin neticelerini kestirmeye çalışır. 

• Tarafsız ve detaylı şekilde gözlem yapar, konu veya olay ile alakalı delilleri, dokümanları toplamada ısrarcı 
davranır. 

• Gördükleri ve gözlemledikleri durumlar arasındaki ilişkileri bilir ve bu durumlardan anlam çıkarır.

• Bağımsız bir şekilde öğrenme becerisine sahip olmanın yanında bağımsız bir şekilde öğrenme isteği vardır. 

• Birey kendi görüşünün yanlış olabilirliğini, ön yargılarından kaynaklanan ihtimalleri ve bireysel tercihlere 
göre ağır basan delilin tehlikesini hesaplar. 

• Açık fikirlidir, alternatifleri göz önünde bulundurur, görüşlerini özgürce biçimlendirir ve açıklar. 

• Tartışmalar oluşturur ve bilim içerisinde bu tartışmaların sürdürülebilirliğini sağlar. 

• Sorun çözme yöntemlerini öğrendiklerinin dışındaki diğer alanlarda da uygular. 

• Kaynakların inanılırlığını devamlı olarak irdeler. 

• Neden, sonuç ve sayıltıları saptayarak çıkarımlarda bulunur. 

• Açık ve net sorular sorar. 

• Uygun varsayımlar örgütler ve kurar.

• 

12. Soru: Eleştirel düşünme yaklaşımları nelerdir?

Cevap: 

*  Konu Temelli Eğitim Yaklaşımı: Öğretilmesi planlanan içerik birimi ile birlikte eleştirel düşünmenin de öğ-
retilmesini öngörmektedir. Konu tabanlı öğretim yaklaşımında, öğretilmesi planlanan içerik birimi ile aynı 
zamanda eleştirel düşünmenin öğretilmesi savunulmaktadır. 

*  Konuya Entegre Etme (İnfüzyon) Yaklaşımı: İçerik birimi ve eleştirel düşünme ilke ve kurallarını bütünleş-
tirmeyi önermektedir. Ancak bu kurallar ve ilkeler açık bir şekilde verilmemektedir. Bu yaklaşımda düşünme 
ayrı olarak ele alınmaz, aksine tüm konuların öğretilmesinde ve öğrenilmesinde gerekli bir ön koşul olarak 
görülür. 

*  Genel Yaklaşım (Beceri Temelli Yaklaşım): Eleştirel düşünmenin tek bir derse ya da konuya bağlı olmaması 
gerektiğini savunan araştırmacılar, eğitimin eleştirel düşünme tabanında verilmesi gerektiğini ifade eder. Ay-
rıca, çocukların, çevrelerindeki yaşamı algılama konusunda yetersiz oldukları, henüz bilgiyi alma, organize 
etme ve kullanma becerileri gelişmediğinden çocukların çevreyi algılamalarına yetişkinlerin destek olmaları 
gerekmektedir. 

*  Karma Yaklaşım: Karma yaklaşım hem konu temelli yaklaşım hem de genel yaklaşımın birlikte kullanılma-
sını öngörmektedir.
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13. Soru:  Karar verme ile ilgili teoriler nelerdir?

Cevap:  Karar verme teorileri, genel olarak kararlarımızı dayandırdığımız gerekçeleri içermektedir. Karar verme ile 
ilgili, günümüzde yirmiden fazla teori bulunmaktadır. Genel olarak karar teorileri aşağıdaki gibi dört başlık 
altında toplanmaktadır. Bunlar: 

1.  Normatif, rasyonel karar teorisi 
2.  Betimsel karar teorileri 
3.  Hem rasyonel hem de betimsel karar teorileri 
4. Gelişimsel karar teorisidir.

14. Soru:  Bireyin karar verme yaklaşımları nelerdir?
Cevap:  Çeşitli durumlarda bireyin karar verme yaklaşımı farklılık göstermektedir. 

Geleneksel Yaklaşım: Karar verirken mantıksal neden, otoritenin deneyimi ve kişisel deneyimler dikkate 
alınır. Ayrıca, eski kararlar yeni kararlara dayanak oluşturur. 
Rasyonel Karar Verme: Rasyonel karar verme yaklaşımında, genel amaçlar, karar ortamındaki koşullar ve 
zorluklar dikkate alınarak kararlar alınır. Kararın anlamlı olması, kararın verildiği bağlam ile ilişkilidir. Bu 
nedenle, bu tür kararları değerlendirirken kararın verildiği andaki koşullar dikkate alınır. 
Beyin Fırtınası: Beyin fırtınası, farklı çözüm yolları bulmak için faydalanılan bir karar verme tekniğidir. 
Katılımcılar mümkün olduğu kadar çok fikir üretirler. Üretilen her çözüm önerisi, diğer grup üyelerinin yeni 
düşünceler üretmesini sağlar. Ancak ortaya atılan düşüncelerin ayrıntılı olarak savunulması ve açıklanması 
istenmez. 
Karar Ağacı: Karar ağacı yöntemi, sınıflandırma ve tahmin etmede kullanılan önemli veri madenciliği tek-
nikleri arasında yer almaktadır. Karar ağaçlarından kuralların elde edilmesi kolay bir şekilde gerçekleştirile-
bilmektedir. Böylece kararın sonuçlarını tahmin etme kolaylaşmaktadır. 

15. Soru:  Karar Verme Stilleri nelerdir?
Cevap:  Karar verme stili, bireyin yeni bir durum karşısında nasıl harekete geçeceğini belirlediği yoldur. Kişilerin 

nasıl kararlar verdiği hakkında çalışan uzmanlar; mantıklı, sezgisel ve bağımlı karar verme ve kararsızlık 
olmak üzere farklı tipte karar verme stillerini ortaya koymuştur. Bu tarzlardan bir tanesi bazı insanlarda daha 
fazla görülebilir, bazen de aynı kişi farklı durumlarda farklı tarzda karar verebilir.
Mantıklı karar verme tarzında, verilecek kararla ilgili gerçekçi seçenekler oluşturulur ve bunlar düzenlenir. 
Sonrasında oluşturulan seçenekler arasında değerlendirme yapılır. Seçeneklerin olumlu ve olumsuz yönleri-
nin değerlendirilmesi sonucunda karar verilir. Bu stilde, kişi verdiği kararın sorumluluğunu alır. Bu tarz karar 
vermede “gerçekçi seçenekler” ifadesi ile yapılması mümkün olan veya kişinin sahip olduğu kaynaklara 
uygun olanlar ifade edilmektedir. Örneğin, bir öğrenci üniversite sınavından barajın hemen üstünde bir puan 
almıştır. Ancak bu öğrencinin tercih seçenekleri arasına üst sınıra yakın bölümler yazdığı görülmektedir. Bu 
durum gerçekçi bir değerlendirmeyi içermediği için mantıklı karar stili ile de örtüşmemektedir. 
Sezgisel karar verme tarzı daha çok duygulara ve dürtülere dayanmaktadır. Sezgi; bireyi, doğrudan doğru-
ya eyleme geçmeye zorlayan güçlü dürtü olarak tanımlanmaktadır. İlk defa karşılaştığı bir durumda, olası 
seçenek ve sonuçları değerlendirmeden hemen bir işe kalkışan insanlara tanık olmuşsunuzdur. Bu kişiler 
genelde karşılaştıkları olaydaki belirsizlikten rahatsız olurlar ve bu nedenle bir an önce sonuca ulaşmak 
isterler. Akıllarına ilk gelen fikirle veya duyguları ile fazla zaman harcamadan harekete geçerler. Ancak bu 
durum genelde yeterli düzeyde değerlendirme yapmalarına engel olduğu için, verilecek kararların yanlış 
olma ihtimali de yüksektir. 
Bağımlı karar verme tarzı, süreci genelde başkalarının inisiyatifine bırakma şeklinde olur. Verilmesi gereken 
önemli kararlar, kişileri bu tarz bir yaklaşıma yönlendirebilir. Oluşabilecek sonuçların sorumluluğunu üstlen-
mek istemedikleri zaman karar vermeyi başkalarına bırakabilirler. Bazen de olası seçenekler hakkında yeterli 
bilgi sahibi olunmaması bu tip karar vermeye neden olur. Bağımlı karar stiline sahip bireyler kişilik olarak 
bağımlılık özelliği göstermektedir. Sadece başkalarının beklentileri doğrultusunda hareket edenler, kendi-
lerini yeterli görmeyen öz güveni düşük kimseler verilecek kararlarda başkalarına bağımlı olabilmektedir. 
Kararsızlık ise verilen kararlardan memnun kalmama, verdiği kararı değiştirme ile devam eden bir süreçtir. 
Bu durumda kişi karar verme sürecini tamamlamakta zorluk çekmekte ve değerlendirmelerini yapmış olsa 
bile, bir süre sonra tekrar başa dönmektedir. 
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16. Soru:  Karar verme adımları nelerdir?

Cevap: 

1.  Problemi Belirleme: İyi bir gözlem becerisi, doğru değerlendirme ve bazen yenilikçilik. Karar verme süreci-
nin bu adımında amaç, insan ihtiyacına karşılık gelen şeyi temsilen bir problemi formüle etmektir. 

2.  Kriterleri Belirlemek: Çoğu karar, karar verici için bir veya daha fazla amacı gerçekleştirmeyi hedefler. Akıl-
cı karar verici, karar verme sürecinde tüm ilişkili kriterleri değerlendirir. Özgün bir kriter, tasarlanmış karar 
verme sürecinde, örneğin bir ürün için ürünün kullanışlılığı, ürünün güvenliği, estetiği, fonksiyonları, zaman 
sınırlılıkları bakımından değerlendirilmeli, sonuç olarak ihtiyaca karşılık gelmelidir. 

3.  Kriterlerin Ağırlığı: Bir karar vericiye göre farklı kriterler önemleri bakımından çeşitlenirler. Akılcı karar 
verici, kriterlerin her birine verdikleri göreceli değeri bilir. 

4.  Alternatif Üretmek: Karar verme sürecindeki dördüncü adım, olası çözümlerin tanımlanmasını gerektirir. 
Üçüncü adımda belirlenen kriterlere uyan alternatif çözümler belirlenir. 

5.  Her Bir Alternatifi Her Bir Kritere Göre Derecelendirme: Bu adım karar verici için geleceği ön görmeyi, 
yaklaşık değerlendirmelerde ve ölçümlerde bulunmayı gerektirir. Karar verici belirlenen her bir kriteri, her 
bir seçenek üzerinden olası sonuçları göz önünde bulundurarak değerlendirmek zorundadır. Bu adım karar 
verme sürecinin 3 ve 4. adımlarının kombinasyonudur. 

6.  En Uygun Kararı Hesaplamak: İdeal olarak beş adımın hepsi tamamlandıktan sonra, en uygun kararın he-
saplanması süreci aşağıdaki basamaklardan oluşur: 

(1) Adımdaki derecelendirmelerin her bir kriterin ağırlığı ile çarpılması, (2) her bir alternatif için tüm kriterler boyunca 
ağırlıklı derecelendirmelerin toplanması ve (3) ağırlıklı derecelendirmelerin en yüksek toplamı ile çözümün seçilmesidir.

17. Soru: Algı Nedir? 

Cevap:  Algı bir tür örgütlemedir çünkü duyu organları yoluyla toplanan bilgiler parça parça veya gruplar hâlindedir. 
Beynimiz bu parçaları örgütler ve bir bütün olarak anlamamız mümkün olur.

 Algının ilk adımı çevreden gelen uyaranlarla uyarılmadır. Parçaları birleştirerek olası bir bütün zihnimizde 
örgütlenir. Buna aşağıdan yukarıya işleme denmektedir. Kişinin önceki bilgileri ya da beklentileri ile baş-
layan algı ise yukardan aşağıya işleme olarak adlandırılır. Algılar daha çok yorumdur ve kişisel deneyim, 
hatıra, duygu ve motivasyonlarla çarpıtılabilir.

18. Soru:  Dikkat Nedir? 

Cevap:  Dikkat, belirli uyarıcı ya da konumlara odaklanma yeteneğidir.  

19. Soru:  Algı eşiği nedir?

Cevap:  Eşik, bir uyarıcının algılanabilmesi ve algılanamaması ile ilgili bir sınırdır, bir uyarıcının farkına ne zaman 
vardığımızı belirler. Kalabalık bir ortamda pek çok ses duyarız ama tam olarak kelimeleri veya cümleleri 
algılayamayabiliriz. Mutlak eşik bireyin uyarılabildiği en ufak uyarıcı şiddetini ifade etmektedir.
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20. Soru:  Algı yasaları nelerdir?

Cevap:  Algı konusunda yapılan çalışmalar sonucunda bazı temel görüşler ortaya konmuştur: 

-  Bütün, kendisini oluşturan parçalardan daha fazla anlam taşımaktadır. 

-  İnsanlar, uyarıcıları tam ve eksiksiz olarak algılama eğilimindedirler. 

-  Bütünü oluşturan parçalardan çok, bu parçalar arasındaki ilişkiler önemlidir. 

Bu görüşler bağlamında oluşturulan algı yasaları şunlardır: 

- Şekil- zemin: Beynimiz uyarıcıları organize ederken otomatik olarak birini seçer ve onu ön planda algılar. 

- Benzerlik: Beynimiz birbirine benzeyen uyarıcıları bir grup olarak algılama eğilimindedir. 

- Tamamlama: Uyarıcıları organize ederken eksik parçaları beynimiz tamamlar.  

- Yakınlık: Birbirine fiziksel olarak yakın uyaranları bir grup olarak algılama eğilimimiz vardır. 

- Basitlik: Basitlik yasası ile beynimiz gördüklerimizi kolayca tanımlamamızı sağlar. 

- Süreklilik: Beynimiz, uyaranları kesintisiz biçimde sürekli akışta gibi algılayabilir. 

21. Soru:  Algısal değişmezlik nedir?

Cevap:  İnsanların, nesne ya da olayları, fiziksel koşullar ve özellikler değişmesine rağmen aynı algılamalarına algı-
sal değişmezlik adı verilmektedir. Renk ve parlaklık değişmezliği, Şekil/ biçim değişmezliği, Boyut/ büyük-
lük değişmezliği gibi. 

22. Soru:  Derinlik algısı nedir?

Cevap:  Retinaya yansıyan görüntüler iki boyutlu, yani sadece yükseklik ve genişlikten ibaret olmasına rağmen gö-
zün ve beynin üçüncü bir boyut, yani derinliği ekleme becerisini açıklamaktadır.

23. Soru:  İllüzyon- Algı Yanılması çeşitleri nelerdir?

Cevap: 

- Ponzo İllüzyonu 

- Kanizsa Üçgeni

- Blivet İllüzyonu 

- Ames Odası 

- Ay İllüzyonu 

- Izgara İllüzyonu 

- Hareket İllüzyonu 

24. Soru:  Bilinç dışı algılama- Subliminal (eşik altı) mesajlar ne demektir? 

Cevap:  Bilinçdışı mesajlar, mutlak eşiğin altındadır ve algılanma şansı %50’nin altında olan işitsel veya görsel me-
sajlardır.

25. Soru:  Sosyal Algı Nedir?

Cevap:  Sosyal algı, insanlar hakkındaki izlenimlerimizin ve çıkarımlarımızın nasıl oluştuğu ile ilgilidir. Sosyal algı, 
birbiriyle ilişkili üç süreç olarak ele alınabilir: 

- İnsanlar kendisinin ve başkalarının davranışlarını gözlemleyerek, davranışların nedenlerini yorumlarlar. 

- Bu yorumlar sonucunda insanların kişilik özellikleri hakkında karar verirler. 

- Bu özelliklerden yola çıkarak kişi hakkında genel bir izlenim oluştururlar. 
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26. Soru:  Sözel olmayan iletişimde ipuçları nelerdir?

Cevap:  Sözel olmayan iletişimde, insanlar kasıtlı ya da kasıtsız olarak sözcükleri kullanmadan iletişime geçerler. 
Sözel olmayan ipuçları; yüz ifadeleri, ses tonu, jestler, beden duruşu ve hareketleri, dokunma ve bakış olarak 
ele alınabilir.

27. Soru:  Bellek Nedir? 

Cevap:  Bellek, yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, 
dağarcık, akıl, hafıza, zihin biçiminde tanımlanmaktadır.

28. Soru:  Bellek süreçleri nelerdir? 

Cevap:  Bellek Süreçleri: Anlık Bellek, Kısa Süreli Bellek, Uzun Süreli Bellek şeklinde gruplandırılmaktadır. 

-  Anlık (Duyusal) Belleğin İşleyişi / Görsel- İşitsel Bellek: Çevreden gelen bilgileri ham hâliyle birkaç saniye 
süre aralığında tutan başlangıç sürecidir, bilinç dışı ve otomatiktir, kapasitesi sınırsızdır. Duyduğunuz ya da 
gördüğünüz bir telefon numarasını ancak birkaç saniye hatırlarsınız, tekrar etmediğinizde bu numara birkaç 
saniye içinde belleğinizden silinir. 

-  Kısa Süreli Belleğin İşleyişi / Dikkat- Tekrar- Depolama: Bir diğer adı çalışma belleği olan kısa süreli bellek 
sadece kısıtlı miktarda bilgiyi (ortalama yedi unsur) sadece kısa bir süre için (2 ile 30 saniye arası) tutabilen 
süreci tanımlar. Kısa süreli bellek, kısa bir süre için aktif ve hazır durumda olan az miktarda bilgiyi işler. 
Tekrarlar, bu bilginin kısa süreli bellekte yer almasını kolaylaştırır. George Miller kısa süreli belleğin sadece 
artı ya da eksi iki olmak üzere maksimum 7 maddeyi barındırabildiğini ilk olarak ortaya çıkarmıştır (Telefon 
numaralarının alan kodu dışında 7 rakamdan oluşması tesadüf müdür?). 

-  Uzun Süreli Belleğin İşleyişi / Kapasite- Süreklilik: Uzun süreli bellek, bilgileri günler, haftalar gibi uzun 
sürelerde depolayabilir ve geri çağırır. Uzun süreli bellek neredeyse sonsuz miktarda bilginin uzun zamanlı 
olarak depolanması sürecini tanımlar. Açık bellek bilginin bilinçli ve farkında olunarak kodlandığı/hatırlan-
dığı durumları işler. Örtük bellek kişinin niyetli ve bilinçli kodlama/hatırlamada bulunmadığı durumları işler. 

29. Soru:  Açık (ifade edilen) bellek nedir?

Cevap: Açık bellek; gerçekler, olaylar ya da belli uyaranları, bilinçli olarak, açık seçik biçimde hatırlama anlamına 
gelir. Açık bellek iki temel süreci içerir: Kişisel deneyimlerin hatırlanmasından sorumlu olan anısal bellek 
(episodik bellek de denir) ve olgular hakkındaki bilgileri içeren anlamsal bellek (semantik bellek de denir).

-  Epizodik (Anısal) bellek kişinin hayatıyla ilgili olay örgülerini işler. İçerik- olay ne zaman, hangi şartlar altın-
da, nelerden sonra gerçekleşti? Örn. Güneş’in de bir yıldız olduğunu kimden, ne zaman, nerede öğrendiğinizi 
düşünün. Ya da bu sabah kahvaltıda ne yediğinizi hatırlayın. Bir tür otobiyografik kayıttır. 

-  Semantik (Anlamsal) bellek ise nitelikle ilgilidir. Anlamlar, anlayışlar ve kavramlar temelli bilgileri işler. 
Örn. Güneş’in bir yıldız olduğu, uçan memeli hayvanın adının yarasa olduğu gibi bilgiler, semantik (anlam-
sal) bellekle bağlantılıdır. 

30. Soru:  Örtük (ifade edilemeyen) bellek nedir?

Cevap:  Örtük bellek algısal, uyarıcı-tepki ve motor öğrenmeleri kapsar ve farkında olmamıza gerek olmayan bir 
bellek türüdür. Örtük bellekteki bilgiler bilinçli biçimde hatırlanmaz ama bu bilgilerin varlığı bizim davranış-
larımızdan anlaşılabilir. Araba sürmek, bir kitabın sayfalarını çevirmek gibi beceriler, hareket koordinasyonu 
gerektirir ve bizim bu hareketleri yapabilmemiz için bunları tanımlamamıza da gerek yoktur.
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31. Soru:  Geri getirme ipuçları nelerdir? 

Cevap: 

-  Tekrar: Tekrarlar unutmanızı engeller. Aralıklı ve yeterli sayıda tekrar. 

-  Zihin (Kavram) Haritası: Bir tema düşünün ve bunu sayfanın ortasına yazın. Ana fikrinizin alt temalarını be-
lirleyin ve merkezden onlara birer dal çizin. Oluşturduğunuz her bir alt tema için en az iki ana nokta düşünün 
ve bunlar arasında da dallar oluşturun. Çok kısa ifadeler kullandığınızdan emin olun. Düşünceyi çağırmak 
veya mesajı daha akılda kalıcı kılmak için resimler ekleyin. 

-  Anlaşılması Zor Cümleler: Anlaşılması zor cümleler beynimizde daha canlı zihinsel görüntüler oluşturma-
mızı sağlayabilir ve daha kolay hatırlanabilir. Örneğin şu iki cümleden hangisini daha kolay hatırlarsınız? 
Diplomam kahve fincanlarının olduğu dolapta. / Kahve fincanları diplomamı kovalıyor. 

-  Kokuları kullanmak: Duygusal olarak paketlenmiş kokusal uyarıcılar, bilgilerin hatırlanması için önemli 
fırsatlar sunar. Nitekim çeşitli aromaların hafıza fonksiyonlarını iyileştirilmesinde kullanıldığı ve kokuların 
algılama ve hatıraları uyandırmada önemli bir role sahip olduğu bilinmektedir.

-  Yerleştirme ve Asma: Unutmak istemediğiniz bilgileri, eşyalarla birlikte zihninizde birlikte kodlamanızı öne-
ren bir yöntemdir. Örneğin bu derste bellek türlerini aklınızda tutmak istiyorsanız anlık belleği peçeteye, kısa 
süreli belleği kâseye, uzun süreli belleği yemek tabağına eşleştirerek kodlamanız mümkündür.  

32. Soru:  Uyarıcı- Tepki öğrenmesi nasıl gerçekleşmektedir?

Cevap:  Uyarıcı tepki öğrenmesi en genel biçimde klasik koşullanma ve edimsel koşullanma ile gerçekleşmektedir. 
Bu iki öğrenme biçimini inceleyelim; 

-  Klasik Koşullanma: Pavlov sindirim sisteminin çalışma prensiplerini köpekler üzerinde araştırırken bir şey 
fark etti. Köpekler, daha yiyecek ortada yokken sindirim başlıyormuş gibi sinyal alıp salya salgılıyorlardı. 
Oysa ortada yiyecek yoktu… Pavlov, köpeklerin onun ayak sesine, görüntüsüne sindirime yönelik tepki 
verdiklerini anladı ve deneyi daha netleşmesi için zil ile planladı. Başlangıçta yiyeceğe (doğal bir uyarıcı) 
köpek salya ile (doğal tepki) karşılık veriyordu. Sonraki günlerde yiyecek verirken zil çaldılar (doğal uyarıcı 
+ nötr uyarıcı) ve izleyen günlerde sadece zil sesini (koşullu uyarıcı) bile köpek salya (koşullu tepki) ile 
karşılamaya başladı. Bu açıdan ele alındığında klasik koşullanma, doğal bir tepkinin bambaşka bir uyarana 
gösterilmesini içeren bir davranış değişikliğini işaret etmektedir. 

-  Edimsel Koşullanma: Edimsel koşullanma, organizmanın bir uyarıcıya yönelik olarak verdiği tepkiye bağlı 
olarak karşılaştığı yeni uyarıcı ile kendi davranışını düzenlemesi anlamındadır. Klasik koşullanmada türe 
özgü doğal bir davranışın istemsizce öğrenilmesi varken edimsel koşullanma bireyin çok daha farkında ol-
duğu tepkilerle şekillenmektedir. 

Skinner, hayvan ve insan davranışları üzerinde oldukça etkili olan edimsel koşullanmayı bulan isim olarak 
tanınmaktadır. Deneylerini genellikle fareler ve güvercinlerle sürdürmüştür.  

Edimsel koşullanma pekiştireç (olumlu ve olumsuz) ve ceza bağlamında gerçekleşir. Olumlu pekiştirme bir 
davranış sonucunda hoşa giden uyaranın ortama dâhil edilmesine işaret ederken (“Yemeğini bitirirsen çizgi 
film izleyebilirsin.”); olumsuz pekiştirme bir davranış sonucunda hoşa gitmeyen uyaranın ortamdan çekilme-
sine işaret etmektedir (“Başın ağrıyorsa ağrı kesici almalısın.”). Her iki tür pekiştirmede de davranışın sıklığı 
artmaktadır. Ceza ise I. tip ve II. tip ceza şeklinde ikiye ayrılır. I. tip ceza, bir davranış sonucunda ortama hoş 
olmayan bir uyarıcının dâhil edilmesini; II. tip ceza ise bir davranış sonucunda ortamdan hoş ya da istendik 
bir uyarıcının geri alınmasını ifade etmektedir. Ceza, pekiştireç kadar etkili değildir. 
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33. Soru:  Motor öğrenme nedir?

Cevap:  Motor öğrenmeyi motor kortekste meydana gelen değişiklikler olarak tanımlamak mümkündür. Top oyna-
mak, bisiklete binmek, ok atmak gibi motor işlemlere dair beceriler bir kez öğrenildikten sonra tekrar tekrar 
öğrenilmesi gerekmeyen ve unutulması güç becerilerdir.

34. Soru:  Fotografik (Fotoğrafsı) bellek nedir? 

Cevap:  Fotografik bellek, hiç çaba sarf etmeden veya çok az çaba ile her şeyi hatırlayabilme becerisidir ve yetişkin-
lerde görülen fotografik bellek, bir resmi ya da sayfayı kısa süre inceledikten sonra keskin ve ayrıntılı görsel 
imgeler oluşturabilme ve imgenin tamamını daha sonra hatırlayabilme becerisidir.

35. Soru:  Bastırılmış bellek nedir?

Cevap:  Bastırma, kişi için travmatik ve tehdit edici anıların bilinç dışına itilmesi anlamına gelmektedir. Bilinç dışın-
da kalan anılar, üzerinde düşünülerek bilinç düzeyine getirilemez. Bu hatıralar rüyalarda ve dil sürçmelerin-
de ortaya çıkabilir.


