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1-Temel Koşullar

Programın başarısının temel koşullarından biri programın “bir
kurgusunun (veya senaryosunun)” olmasıdır .Programın kurgusu ,ders
konuları ve çıktılar arasındaki bağlantıları tanımlar ve bu tanımlama ne
kadar güçlü olursa programın başarısı o oranda artar .

Öğrenci ;üzerinde çalışılmış ,senaryolaştırılmış programı anlar ve
önemser.

Sadece mesleki bilgi ve becerinin verildiği girdi yönelimli
programlardan çıktı yönelimli programlara geçildiğinde, etkin bir
öğretme tekniğinin kullanılması gerekmektedir .

Çünkü; program çıktıları; aynı zamanda, mesleki becerilerin , süreç
becerileriyle birlikte kazandırılmasının eğitsel ifadeleridirler. Süreç
becerileri, mesleki becerilere, eğitsel yöntemlerle bindirilerek
kazandırılır.



1-Temel Koşullar

Etkin öğretim tekniği ;öğretme biçimi ve buna göre başarı değerlendirme
kriterlerini içermektedir .Sadece sınavlara dayanan başarı değerlendirme sisteminin
,sürekli izlemeye dayanan becerilerin ve davranışların da ölçüldüğü sisteme
dönüştürülmesi gereklidir. Programın toplam AKTS kredisi (240 AKTS) dikkate
alınarak ,ders ,ödev ,proje ,arazi çalışması ,sunum v.b. etkinliklerin planlanması
zorunludur !.Aksi durumda bazı yarıyıllarda öğrenciler aşırı yüklenebilirler. Bu
durum da başarısızlığın nedeni olabilir.

Öğrenciler ,bilginin alınması ve süreçlenmesinde (işlenmesinde) “öğrenme modeli”
olarak adlandırılan farklı karakteristik etkilenme ve tercihlere sahiptirler .

Öğretme biçimlerinin tasarımında öğrencilerin öğrenme modelleri de dikkate
alınmalıdır.



2-Öğrenme modelleri

Bazı öğrenciler, gerçek olgulara, verilere ve algoritmalara yönelirken, diğerleri
teorilerle ve matematiksel modellerle daha barışıktır.

Bazıları, bilginin resimler, diyagramlar, şemalar v.b. gibi görsel biçimlerine, diğerleri
sözel biçimde yazılı ve sözlü tanımlamalara daha fazla yanıt verirler.

Bazıları, aktif olarak ve birbirlerini etkileyerek ve diğerleri kendi duygu ve
düşünceleriyle kişisel olarak öğrenmeyi tercih ederler.

Bununla beraber, herhangi bir mesleki etkinlikte tüm öğrenme modellerinde
çalışmak gerekir. Örneğin, uzman mühendisler ve bilim adamları hem gözlemci,
metodik ve dikkatli (duyumsal öğrenmenin özelliği) ve hem de yenilikçi, meraklı ve
gerçek olguların yorumuna ve teoriye eğilimli (sezgisel öğrenmenin özelliği)
olmalıdır. Buna ilaveten, görsel ve sözel iletişim becerilerini geliştirmek zorundadır
.Bilgiler rutin olarak her iki biçimde de gelir. Bu öğrenme modellerinden her ikisi de
görev yapmadığı durumlarda, bilginin çoğu kaybolacaktır.



2-Öğrenme modelleri

Eğer öğreticiler, kendi öğrencilerini daha az tercih ettikleri öğrenme biçimine göre
öğretirler ise, öğrencinin öğrenmesi yeterli derecede olmayabilecek ve öğrenci
sıkıntıya düşecektir.

Diğer taraftan öğretici, sadece öğrencinin tercih ettiği öğrenme biçiminde öğretirse,
öğrenciler okulda ve meslek yaşamlarında başarı için kendi potansiyellerine
ulaşmada ihtiyaç duyulan zihinsel yeteneklerini geliştiremeyecektir.

Eğitimin bir amacı, öğrencilere kendi tercih ettikleri ve daha az tercih ettikleri
öğrenme modellerinde onların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilmektir .

Öğrenme modelleri, bu modellerin sınıflandırılmasında istenen genişlikte bir
tasarım için iyi bir çerçeve sağlarlar .Amaç, her gruptaki öğrencinin ihtiyacı olan
öğrenme gereksinimini belirlemek ve en az bir süre öğrenciyi bu öğrenme
biçimiyle karşılaştırmaktır.



2.1 Öğrenme modelleri üzerine araştırmalar

Mühendislik öğretiminde ,etkin olarak geçerli olabilecek öğrenme
modelleri birçok araştırmacı tarafından incelenmiş ve farklı göstergelere
(belirteçlere) göre sınıflandırmalar yapılmıştır. Bunlar;

Myers-Briggs tip göstergeler (MBTI),

Kolb’un öğrenme tipi modelli,

Hennan Brain Dominance Instrument (HBDI),

Felder-Silveran öğrenme tipi modeli

v.b.

dir.

Richard M . Felder, Üniversitemizde de bilinmektedir ve izlenmektedir.
Bu nedenlerle bu model üzerinde durulacaktır. Ancak, diğer
modellerinde gelecekte izlenmesi gerekmektedir.

Mühendislik öğretimine ilişkin en güvenilir yayınlar, Journal of
Engineering Education (JEE) de bulunabilir.



2.2 Felder öğrenme tipi modeli ve öğretme biçimleri

Bu modele göre bir öğrencinin öğrenme modeli aşağıdaki beş soruya
verilen cevaplarla büyük ölçüde tanımlanabilmektedir:

i- Öğrencilerin tercihen "algıladıkları" bilgi türü nedir?

Duyumsal öğreniciler: görüntüler, sesler, fiziksel heyecan verici olaylarla
etkilenirler ve somut, pratik konulara ve işlemlere yönelirler.

Sezgisel öğreniciler: olasılıklar, anlayışlar ve önsezilerden etkilenirler ve
soyut, kavramsal, yenilikçi, teori ve anlama yönelirler.

ii- Dışsal bilgi en etkili olarak hangi "duyu kanalıyla "algılanıyor?

Görsel öğreniciler; resimler, diyagramlar, grafikler ve gösteri sunumlarını
tercih ederler.

Sözel öğreniciler: yazılı ve sözlü tanımlamaları, ifadeleri tercih ederler.



2.2 Felder öğrenme tipi modeli ve öğretme biçimleri

iii- Öğrenciye en uygun "bilgi organizasyonu" hangisidir?

Tümden gelimci öğreniciler: genelden özele gelişen sunumu tercih ederler.

Tüme varımcı öğreniciler: özelden genele gelişen sunumu tercih ederler.

iv- Öğrenciler "bilgiyi nasıl işlemeyi" tercih ediyorlar?

Aktif öğreniciler: deneyerek ,diğerleriyle çalışarak veya tartışmalara katılarak öğrenirler.

Düşünsel öğreniciler :kendi başlarına çalışarak, düşünerek öğrenmeyi tercih ederler.

v - Öğrenciler "anlamayı" nasıl geliştirirler?

Sıralı (adım adım) öğreniciler: lineer olarak, küçük artımlı adımlarla öğrenirler.

Bütüncül(global) öğreniciler : tepeden bakarak, sistemler düşünerek, büyük sıçramalarla öğrenirler.
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2.3 Öğrenmeye bağlı olarak Öğretme biçimleri

Öğrenme modellerine paralel olarak "öğretme biçimleri" de tanımlanabilir. Öğretme
biçimleri aşağıdaki beş soruya verilen cevaplarla tanımlanabilir:

1- Öğreticiler tarafından "vurgulanan bilginin tipi" nedir?

Somut :gerçeklere ,uygulamaya dayanan

Soyut: kavramsal, teorik

2- "Vurgulanan sunumun tarzı" nedir?

Görsel: resimler, diyagramlar, filmler, tanıtım gösterileri

Sözel: ders notları, okumalar ,tartışmalar



2.3 Öğrenmeye bağlı olarak Öğretme biçimleri

3- "Sunumun organizasyonu " nasıldır? 

Tümden gelimsel: ilkelerden olaylara gider 

Tüme varımsal: olaylardan ilkelere gider 

4- "Öğrencinin katılımı" nasıldır? 

Aktif: öğrenci konuşur, hareket eder, nakleder 

Pasif: öğrenciler izler ve dinler 

5- " Sunumla sağlanan bakış açısı" nedir?

"Sıralı (adım adım) " : birbirini takip eden adım adım gelişme (ağaçlar) 

" Bütüncül " : tepeden bakış açısı ile bütüncül içerik ve uyum (orman) 



2.3 Öğrenmeye bağlı olarak Öğretme biçimleri

Araştırmalar öğrencilerin, 

ne okuduklarının %10 unu, 

ne işittiklerinin %26 sını, 

ne gördüklerinin %30 unu, 

ne gördükleri ve işittiklerinin %50 sini, 

ne söylediklerinin %70 ini, 

yaptıkları şey konusunda ne söylediklerinin %90 ını

akılda tuttuklarını göstermiştir. 

Yine, öğreticiler arasında yapılan bir araştırma, yarısının tümden gelimci öğretici, 
yarısının tüme varımcı öğretici olduklarını göstermiştir.



2.4 Tüm öğrenme modellerini karşılayacak öğretme teknikleri

Bir dersin etkin sunumu ve öğretilmesi için yukarıdaki bilgilerin ışığında aşağıdaki 
uygulamalar dikkate alınabilir. 

Öğrenmeyi motive edin. Derste sunulan konuları, önceden sunulan konularla, diğer 
derslerdeki konularla ve özellikle öğrencinin kişisel deneyimiyle olurunca fazla 
ilişkilendirin (tümden gelimsel/bütüncül). 

Somut bilgi ile (konular, veriler, gerçek veya kavramsal deneyimler ve onların 
sonuçları) ve soyut kavramların (ilkeler, teoriler, matematik modeller) bir dengesini 
sağlayın (sezgisel). 

Pratik problem çözme yöntemlerinde vurgulanan konularla (duyumsal/aktif) 
temellerin anlaşılması için vurgulanan konuların (tümden gelimsel/düşünsel) 
dengesini sağlayın. 



2.4 Tüm öğrenme modellerini karşılayacak öğretme teknikleri

Sezgisel modellerin (mantıksal girişim, model tanıma ,genelleştirme) ve
duyumsal modellerin (çevredeki gözlemler, ampirik deneyim, detaylara
dikkat etme) açık ifade edilmesini sağlayın ve her iki tip modeli tüm
öğrencilerin denemesini cesaretlendirin (duyumsal/sezgisel).

Teorik konuların sunumunda, bilimsel yöntemleri izleyin. Teorileri
tanımlayan veya önceden haber veren olayların somut örneklerini
sağlayın (duyumsal/tümden gelimsel), sonra teoriyi veya formülü
geliştirin (tüme varımsal/adım adım).Teorinin veya modelin nasıl geçerli
olabileceğini ve sonuçlarını (tüme varımsal/adım adım) ve
uygulamalarını gösterin (duyumsal/tüme varımsal/adım adım).

Sözel konuların sunumundan önce, esnasında ve sonrasında resimler,
şemalar, grafikler ve basit diyagramlar kullanın (duyumsal/görsel).
Filmler gösterin. Eğer mümkünse, tanıtım sunumlarını elde edin.



2.4 Tüm öğrenme modellerini karşılayacak öğretme teknikleri

Bilgisayar destekli öğretimi kullanın. Duyumsallar buna çok iyi cevap verirler 
(duyumsal/aktif). 

Sınıfta ders zamanının her dakikasını tahtaya yazarak doldurmayın. Öğrencilere ne 
söylendiğini düşünmek için zaman sağlayın (düşünsel). 

Öğrencilerin tuttukları notlarla aktif olarak bir şeyler yapmalarına olanak sağlayın. 
Bu amaçla, küçük gruplarla beş dakikayı geçmeyen beyin fırtınası etkinlikleri 
oldukça yararlıdır (aktif). 

Öğrenilen temel yöntemlere ilişkin bazı alıştırma örnekleri belirleyin 
(duyumsal/aktifi/adım adım), ancak bunun dozunu kaçırmayın 
(sezgisel/düşünsel/bütüncül).

Analiz ve sentez gerektiren açık uçlu problemler ve uygulamalar sağlayın 
(sezgisel/düşünsel/bütüncül). 



2.4 Tüm öğrenme modellerini karşılayacak öğretme teknikleri

Öğrencilere, mümkün olduğu kadar geniş ve kapsamlı ekip çalışması opsiyonlu ev
ödevleri verin (aktif). Aktif öğreniciler genellikle diğerleriyle etkileşimde
olduklarında en iyi öğreniyorlar. Eğer onlara bu şekilde çalışma olanağı yaratılmaz
ise, onlar en etkili öğrenme aracından yoksun bırakılmış olur.

Yaratıcı çözümleri yanlış olsalar bile alkışlayın (sezgisel/bütüncül).

Öğrencilerle, sınıfta ve sohbetlerde öğrenme modelleri konusunda konuşun. Bu
öğrencilerin kişisel yetersizlikleri nedeniyle oluşmayabilen akademik güçlüklerini
bulmalarına yardımcı olur.

Öğrencilerin başarılı olabilecekleri öğrenme deneyimlerini yeniden şekillendirmede
en önemli adım, onların öğrenme modellerini belirleme çabasıdır. (tüm modeller
için).



2.5 Öğrencilerin öğrenme modellerinin belirlenmesi 

Felder'e göre öğrencilerin öğrenme modellerinin belirlenebilmesi için "Felder-
Solomon Öğrenme Modeli Belirleme Testi” geliştirilmiştir. Bu test; güvenirlik ve
yapısal geçerlik açısından incelenmiştir.

Sosyal bilimlerdeki testlerde kabul gören güvenirlik sınır değeri %70 dir. ABD ve
Kanada'da değişik üniversitelerde yapılan uygulamaların sonuçları, söz konusu
testin %65-70 güvenirlikle sonuçlar verdiğini göstermiştir.

Sonuçta, bu testin Felder'e göre öğrenme modellerini ayırt etmede
kullanılabileceği gösterilmiştir. Test üzerindeki çalışmalar devam etmektedir.



3-Öğretme biçimleri

3.1 Genel olarak öğretme biçimleri ve önemi

Halen kullanılan geleneksel öğretme biçiminde ,öğrenciler öğreticinin verdiği bilgi
ve kavramları depolayan pasif algılayıcılar konumundadır .

Bu model ,ders materyalinin öğrenciye teslim edilmesi ve ders içeriğini başarıyla
yansıtan öğrencinin ödüllendirilmesi üzerine kuruludur .

Öğrencinin kazancı ,iyi bir kısa süreli bellek ve okuma becerisidir .Bu yöntemin yıllar
önce ,sınırlı bilgi ve becerinin istendiği dönemlerde başarılı olması mümkündür
.Ancak ,bilginin üstel bir fonksiyon biçiminde biriktiği ,uzmanlaşmanın öne çıktığı
günümüzde bu “pasif öğrenme biçiminin” başarı şansı yoktur.



3.1 Genel olarak öğretme biçimleri ve önemi

Çok büyük bilgi birikiminin olduğu günümüzde ,mühendislik öğretiminde her şeyi 
öğretmek mümkün değildir .

Burada ,”öğrenmenin öğretilmesi” yaklaşımı güncelleşmektedir .

Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmelerinin yolu ,”öğrenci odaklı öğretme biçimleri” 
dir .

Genel olarak bu öğretme biçimleri ,öğrencinin öğrenmeye katılımı ile 
gerçekleştirildiğinden ,”aktif öğretme biçimleri” olarak adlandırılmaktadır.



3.1 Genel olarak öğretme biçimleri ve önemi

Aktif öğretme ;öğrencilere anlamlı dinleme ve konuşma ,okuma ,yazma ve
içeriklere ,düşüncelere durumlara ilişkin derinlemesine düşünme ve
akademik konularla ilgilenme olanakları sağlamayı amaçlamaktadır.

Araştırmaların çoğunluğu ,öğrencilerin derse angaje olduklarında ve
öğrenmeye aktif olarak katıldıklarında ,en iyi öğrendiklerini göstermektedir.

Aktif öğrenme ile desteklendiklerinde ,kendi kendilerine öğreneceklerinden
daha fazla öğrenecekler ve etkinliklerde daha başarılı olacaklardır .

Aktif öğrenme ,ders içeriğinin daha uzun süre elde tutulmasını ve bu
içerikten daha kapsamlı yararlanılmasını sağlamaktadır.



3.1 Genel olarak öğretme biçimleri ve önemi

Aktif öğretme öğretimi öğrenciyi odaklandırır .Öğrenciler ,kendilerine verilen ders
materyallerini kullanmaya hazır olarak sınıfa gelmeli ,önceki materyali gözden
geçirmiş olmalıdır .Ders materyallerinin güncel olması önemlidir .Öğrenciler ,dersin
aktif öğrenmeyi içerdiğinin farkına varırlar ise ,başarılı olmak için gayret sarf ederler.

Aktif öğrenme teknikleri sihirli değnek değildir .Şüphesiz bazı öğrenciler ,pasif
rollerinin devamını isteyeceklerdir .Ancak ,tamamen motive olan grupla ,pasifliği
seçen grup arasında kalan grubun kolaylaştırıcı çalışmalarla aktif öğrenmeye
odaklandırılırsa ,kendi performanslarının arttığını görerek tekniği
benimseyeceklerdir. Burada ,motivasyon için Konfüçyüs’ün;

İşittim ve unuttum/gördüm ve hatırladım/ yaptım ve anladım

sözü algıları geliştirebilir .İşitme ve görme sınıfta özlenecek öğrenme biçimi değildir
.Burada, yaparak öğrenme daha etkilidir.



3.1 Genel olarak öğretme biçimleri ve önemi

Birçok öğretim elemanı , rollerinin öğretmek olduğunu varsayar . Bunun yerine
“benim rolüm öğrencilerin öğrenmelerine yardım etmektir” yaklaşımı
düşünülmelidir.

Aktif öğretmenin kavranması ,ders içeriğinin yönteme uygun olarak şablon haline
getirilmesi ve sınıfta uygulanması ,öğretim elemanının da bu alanda kendini
geliştirmesini gerektirir .

Basitten başlamak suretiyle ,kendi öğretme biçiminizi ,ders notlarınızı ,düşünme
biçiminizi en iyi yansıtan aktivitelerinizi geliştirmelisiniz .Böylece ,”aktif öğretici”
olabilirsiniz .

Burada ,aktif öğretmede en önemli hususlardan biri “içerik uzmanlığı” dır .

İçerik deneyimi tam olmayan öğreticinin, konular ve düşünceler arasındaki
dinamik bağı kurması ve bunu öğrenciye yansıtması zayıflar.



3.1 Genel olarak öğretme biçimleri ve önemi

Öğretme biçimleri;

-derslerde ,sunumlarda ,laboratuvarlarda,

-projelerde (tasarım ,araştırma),arazi çalışmalarında,

-multimedya derslerde ,interaktif simülasyonlarda ,web tabanlı eğitimde,

-yazma/okuma değerlendirmelerinde ,

söz konusudur .

Münferit öğrenci öğretme tekniğiyle beraber çok sayıda ,ekip veya grup
çalışmasına dayanan aktif öğretme teknikleri geliştirilmiştir .



3.1 Genel olarak öğretme biçimleri ve önemi

Bunların her biri uygulanmış ve değerlendirilmiştir .Yöntemlerin uygulama esasları 
yayınlanmıştır . Bu yöntemler;

-Görsel yönelimli aktif öğretme

-Beyin fırtınası

-Katılımcı (colloborative, cooperative ) öğretme

-Arkadaş kümesi içinde öğretme

-Rol yapma ,drama ve simülasyon

-Problem temelli öğretme (Problem-based learning =PBL)

-Vaka (problem) çalışmaları

-Sınıf tartışmaları

-Sorgulama oturumları

olarak sıralanabilir.

Burada;»sınıf ortamında aktif öğretme» ve » problem temelli öğretme» incelenecektir.



3.2  Sınıf ortamında derste aktif öğretme

3.2.1 Sözlü aktif öğretme etkinliği : aktif dinleme

Sınıfta 30 saniye ile 5 dakika arasında ara verilerek;

-önemli konular hatırlanır,

-bir soru üretilir veya cevaplandırılır,

-bir problemin çözümüne başlanır,

-bir çalışmanın gelecek adımına başlanır,

-bir örnek veya uygulama üzerinde düşünülür,

-bir kavram tanımlanır,

-verilen bir sonucun neden yanlış olabileceği tartışılır,

-bir soru üzerinde beyin fırtınası yaratılır,

-bir ders özetlenir.



3.2.1 Sözlü aktif öğretme etkinliği : aktif dinleme

İsteklilerden başlamak suretiyle ,rastgele değişik öğrencilerden cevaplar alınır veya yazılı olarak toplanır .Bu 
cevaplar notla değerlendirilebilir veya katılan ve doğru cevap veren öğrenciler ödüllendirilir.

Öğrencilere sorulacak jenerik sorulardan bazıları;

-Önceden öğrendiğimiz …..konusu ile bu konunun ilişkisi nedir?

-……konusunda hangi değerlendirmeleri yapabiliriz?

-……nin güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?

-…..nin ana fikri nedir?

-…..nin en iyi örneği nedir?

-en iyi ……… nedir?,neden?

-……neden önemlidir?,

-…… ve ……arasındaki benzerlikler nelerdir?,

-neden………. olduğunu açıklayınız.

-……. ile ……. nasıl etkileşir?

Konuya bağlı olarak benzer soru setleri önceden hazırlanabilir veya öğrencilere hazırlattırılabilir.



3.2.2 Yazılı aktif öğretme etkinliği : aktif yazma

Sözlü sorular sorulabileceği gibi yazılı değerlendirmelerde yapılabilir .Yazılı 
değerlendirmeler ,öğrencilerin sınıfta ve sınıfın dışında öğrendiklerini 
değerlendirme olanağı sağlar ve yeni konuya geçmek için önemli bir veri olur.

Öğrencilere ,neden yazılı değerlendirmeyi kullandığınızı ve bundan nasıl bir yarar 
beklediğinizi açıklayınız.

Sınıfta;

-öğrencilere önceden işlenmiş bir ders veya konu ile ilgili ne bildiklerini yazmalarını
söyleyin .Böylece ,yeni konulara girmeden önce ,yeni konularla bağlantı kurmadan
önce ne bildiklerini öğrenip neleri bilmeleri gerektiğini anlamak mümkündür,

-derse başladıktan 10-15 dakika sonra durunuz ve öğrencilerden anlattığınızın ana
fikrini özetlemelerini isteyiniz.

-yeni materyallerin pratik uygulamalarına ilişkin bir liste oluşturmalarını ve buna
ilişkin sorular üretmelerini isteyiniz.



3.2.3  Sınıfta aktif öğretmenin planlanması

-Neyi ve neden öncelikle yapacağınızı tanımlayınız.

-Kesin (önemli) roller kararlaştırın.

-Amacınızı tanımlayınız.

-Farklı kişilerden (öğrenciler de olabilir) raporlama isteyiniz (raporlama ,ders esnası 
veya sonrası için istenebilir).

-Etkinliği kısa (30 saniye-3 dakika) tutunuz.

-Daha uzun etkinliklerde  , sınıfın dinlemesi için sınıfta dolaşınız ,anlamayı kontrol 
için ipuçları veriniz.

-Değişim zamanını (derse dönüş zamanını ) hatırlayınız.

-Üzerinde boşluklar ve sorular olan basılı ders materyalleri veriniz.



3.2.4 Aktif öğretmeye başladığınız zaman ne olabilir?

-Başlangıç beceriksizliği ve uyumsuzluk,

-Birkaç öğrencinin karşı çıktığı konfor seviyesine hızla ulaşma,

-Çok daha yüksek seviyede enerji ve katılım,

-Öğrencilerden daha iyi sorular ve cevaplar,

-Sınıfın hazır olma durumunda gelişme,

-Daha fazla öğrenme.



3.3 Problem temelli öğretme (Problem Based Learning =PBL)

Mühendislik öğretiminde ,mesleki becerilerden süreç becerilerine geçiş ısrarla
önerilmektedir.

Bu süreç becerilerinden bazıları;

-problem analizi, problem çözme,

-proje yönetimi ve liderlik,

-analitik beceriler ve eleştirel düşünme,

-yayınlama ve iletişim,

-disiplinler arası yeterlikler,

-kültürlerarası iletişim,

-yenilikçilik ve üretkenlik,

-sosyal yeterlikler ,

olarak ifade edilmektedir.



3.3 Problem temelli öğretme (Problem Based Learning =PBL)

PBL, gerçek dünya problemlerine  ,grup işbirliğiyle çözüm arayan  ve «öğrenmeyi 
öğrenmeye « çalışan  öğrencilere  olanaklar sunan bir eğitsel yöntemdir.

Gerçek dünya problemleri; öğrencilerin, problem konularını öğrenmesine ön ayak 
olur ve öğrencileri meraklı olmaya yönlendirir.

PBL, öğrencileri eleştirel ve analitik düşünmeye ve uygun öğrenme araçlarını ve 
olanaklarını bulmaya ve kullanmaya hazırlar. 

PBL;bir program ve bir süreçtir.

Program, öğrencinin kritik bilgiyi ,problem çözme ustalığını ,kendi kendine 
stratejik yönlendirmeyi ve ekip çalışma becerilerini talep eden, dikkatlice seçilmiş 
ve planlanmış problemlerden oluşur.



3.3 Problem temelli öğretme (Problem Based Learning =PBL)

Süreç, yaşamda ve kariyerde, karşılaşılan fırsatlarla buluşma ve problemleri 
çözmede kullanılan sistematik yaklaşımları türetir , çoğaltır.

PBL ‘nin en iyi uygulamalarına ,Avrupa’dan, ABD’den ve Ülkemizden çok sayıda
örnek vardır.

Disipline bakmaksızın; mühendislik, psikoloji ,ekonomi, mimarlık, hukuk eğitim v.b.
Eğitim-öğretim alanlarında uygulanmıştır.

PBL’ye geçiş, ani bir değişim olarak başarılı olmaz. Bu geçiş bir strateji çerçevesinde
planlanmalı, uygulanmalı ve değişimin başarılı olup olmadığı ölçmelerle
değerlendirilmelidir.



3.3.1 PBL’nin özellikleri

Araştırmalar, geleneksel öğretme ortamında, öğrencilerin minimum bilgiyi akıllarında
tuttuklarını ve yeni deneyimlere kazanılan bilginin iletiminde çoğunlukla güçlüklerle
karşılaştıklarını göstermiştir.

PBL ortamının öğrencilere ,ön bilgilerinden ve becerilerinden yararlanma olanağı sağladığı
ve hem bağımsız ve hem de grup işbirliği yoluyla bilgilerini sağlamlaştırdığı öne
sürülmektedir.

PBL’nin özellikleri ;

-kötü koşullu, çoğunlukla gerçek dünyadan çıkarılan ve ders ve program için uyarıcı görevi
yapan karmaşık problemler,,

-öğrenci merkezli öğretme,

-eğitici bir koç veya kolaylaştırıcı rolünde,

-öğrenme; irdelemeler, araştırmalar yapan olabildiğince açık uçlu problemlere çözümler
öneren küçük öğrenci gruplarıyla gerçekleşir,

-Öğrenci değerlendirmesi, kendi kendine ve akran değerlendirmesi yoluyla güçlendirilir.



3.3.1 PBL’nin özellikleri

PBL’nin bir derse katılması için değişik stratejiler vardır:

-problem,problem,problem,

-basit problem,kapsamlı problem (çok amaçlı,kombine),

-A seviye problem,B seviye problem,C seviye problem,

-problem,ders,problem,ders,

-paralel proje ve ders,

-vaka çalışması,problem



3.3.1 PBL’ nin özellikleri

Gruplar; ilk yıllarda 6-7 kişiden, son yarıyıllara doğru 2-3 kişiden oluşur,

Problemler; nözel sektörden, resmi kurumlardan, öğrenciler arasındaki
meraklılardan, Öğretim Üyeleri arasındaki meraklılardan v.b. Alınır.

Problemin içeriği ;Bloom’ un öğrenme seviyelerine göre çok iyi tanımlanır,

Sınav; bir grup sınavıdır. Biri dışarıdan olmak üzere üç kişilik sınav komisyonu sınavı
yapar.

BPL’ de ; grup içinde pozitif bir karşılıklı bağımlılığın oluşması gerekir. Grup üyeleri
ya hep birlikte başarılı olurlar ya da hep birlikte başarısız olurlar.



4-Powerpoint –kara tahta kombinasyonu

Power point slaytları , video klipleri , bilgisayar animasyonları ve simülasyonlarının
kullanılması etkin öğretimde artık değer yaratmaktadır . Bu materyallerin kullanılması ,
organize edilmiş ,çekici , formatlanmış sunumları sağlamaktadır . Bu sunumların ,
gözden geçirilmesi ve güncellenmesi kolaylaşmaktadır . Ancak , bu materyaller daha iyi
kullanılabilir ve daha iyi sonuçlar alınabilir . Bu çerçevede yapılması ve yapılmaması
gereken öneriler aşağıdaki gibidir:

-Slaytlar ders konusunun ana hatlarını ,önceden verilen konuların grafik
organizasyonlarını ve özetlerini içermelidir . Slaytlarla , temel noktaları gösteriniz ve
sınıfta ,tahtada bunların güçlendirilmesini sağlayınız.

-Slaytlarla; resimleri , tahtaya çizilmesi çok güç olan karmaşık şemaları (büyük akış
diyagramları , alet teçhizat resimleri , üç boyutlu çizimler v.b.) gösteriniz . Tahtaya
kolayca çizilebilen ve onları çizerek tanımlayabileceğiniz basit diyagramları slaytlara
koymayınız.

-Gerçek veya simule edilmiş deneyleri ve video klipleri , sadece eğer onlar önemli ders
kavramlarını açıklamayı veya tanımlamayı sağlıyorsa slaytlara koyunuz.

-Tam cümleleri ve paragrafları ,büyük tabloları, eşitlikten sonraki eşitlikleri slaytla
göstermeyiniz.



4-Powerpoint –kara tahta kombinasyonu

-Öğrencilerin çoğunun yoğun materyalleri algılamaları ve kavrayabilmeleri mümkün değildir . Bunun
yerine ,bu gibi yoğun materyallerin, çözüm üretme ve türetme yoluyla tahtada elde edilmesi
uygundur . Daha etkin olarak ; öğrencilerin dolduracakları boşlukları içeren notların sağlanması
önerilebilir.

-Derslerde uzun süreli çok fazla şeyin yapılması yanlıştır . Sürekli ders anlatımı , sürekli slayt
gösterimi , sürekli etkinlikler amaçlanan öğrenmeyi sağlayamaz . Eğer öğretici 10 dakika ders
yaparsa 2 dakika dikkati başka yere odaklayan bir ara etkinlik yapılmalıdır.

Anahtar yöntem;

-Kara tahta çalışmaları,

-değişen uzunlukta ve formatta değişen aralıklarla etkinlikler,

-slayt ,klip gösterimi,

planlamak ve bunları ders öğrenim amaçlarına bağlı olarak gerçekleştirmektir.

Eğer öğrenciler , derste olacakları önceden bilmezler ise ,ders etkin bir ders olacaktır.



5-değerlendirme

Özet olarak;

-En azından programın çekirdek (olmazsa olmazı ) bölümünün
kurgusu oluşturulmalı,

-Bir etkin öğretme tekniği geliştirilmeli ve kullanılmalı,

-Düzenli sınavlara ilave olarak, daha farklı başarı değerlendirme
araçları kullanılmalı,

-Süreç bilgisine önem verilmeli,

-Açık uçlu ödevler , projeler ve sınav soruları devreye sokulmalıdır.

Tüm uygulama sonuçları dökümante edilmeli ve sonuçlar
değerlendirilerek geri besleme yoluyla çevrim kapatılmalıdır.





Teşekkürler.
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