
Flipped Class / Ters-Yüz Sınıflar 

Doç.Dr. Gülem ATABAY 



Ters-Yüz Sınıf 
Geleneksel eğitim yöntemlerini 
tersine çeviren bir öğretme ve 

öğrenme yöntemidir.  
EVDE 

SINIFTA 



Öğretmen: Sürekli anlatan değil 
bilgiye ulaşmayı yöneten tasarımcı   
 
 

Öğrenci: Bilgiyi pasif bir biçimde 
alan değil aktif bir biçimde işleyen ve 
dönüştüren bireyler 

Ters-Yüz Sınıf 



Klasik Yöntem 

SINIFTA KONU İLE İLK KARŞILAŞMA 

 
ÖDEVLER YARDIMIYLA KONUYU DAHA İYİ 

KAVRAMA 

 



Ters-Yüz Sınıf 
DERSTEN ÖNCE KONU İLE VİDEO vb. MATERYALLER YARDIMI İLE 

İLK TANIŞMA 

 

SINIF İÇİ AKTİVİTELER İLE KONUYU DERİNLEMESİNE KAVRAMA 

 

KONU İLE İLGİLİ ÖDEVLER VE GELECEK KONUYA HAZIRLIK 

Öğretmen 

Geleneksel 

Öğretmen 

Ters-Yüz Sınıf 



Kısaca, ders izlemenin evde,  
ödevin sınıfta gerçekleştiği   



İşleyiş 

1. Öğrenciler dersi evlerinde kendi istedikleri zamanda ve 
diledikleri süre içinde izliyorlar, 

 

                    2. Sınıf arkadaşları ve/veya dersin  

hocası ile "çevirim içi"(online)  

olarak iletişime geçip, soru 

 sorabiliyor ve tartışma  

başlatabiliyorlar, 

 

3. Çevrim içi olarak sunulan mini quizler yardımı ile ders 
videosunun izlenip izlenmediğinin kontrolü yapılabiliyor. 

 



Flipped Class Uygulama Örneği 

 «BA 316 Liderlik ve Yönetişim dersinden bir hafta» 

 

 

Konu:  

Lider Kimdir? Liderlik Nedir? 



Sınıf Dışında 
 
Lütfen 23.09.2014 tarihinde C-Blok 4. Kat C:402 No'lu derslikte 
başlayacak olan BA 316 Liderlik Dersine aşağıdaki videoyu izlemiş 
ve ilgili soruları cevaplamış olarak geliniz. 

 
Görüşmek Üzere,  

Doç. Dr. Gülem Atabay  
 

 
 

http://ed.ted.com/lessons/why-good-leaders-make-you-feel-safe-simon-
sinek#discussion 
 

 
Video ya da ders içeriği ile ilgili sorularınızı 21.09.2014 tarihinde 
saat 20.00-21.00 arasında online olarak bana iletebilirsiniz. 1 saat 
boyunca sanal ortamda tartışma yapılacaktır. 
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Ders Günü Sınıfta... 

İlk 45 dakikada...  
 

Öğrencilerin sınıf dışında izledikleri video üzerinden ilgili 
haftadaki konu hakkında  soruların cevaplanması.  

 
Önceden cevaplanan mini test soruları üzerinde de 
tartışılacaktır. 
 
Bu şekilde sınıf dışında tanıştıkları "liderlik" kavramına 
ilişkin bazı temel bilgiler verilecek ve ögrenciler dersin 
kalanında yapacakları uygulamalar için hazırlanmış 
olacaklardır. 



Ders Günü Sınıfta... 

Sonraki 45 Dakika...  
 

 

Öğrencilerden konuya göre 3'er-5’er kişiden oluşan gruplar halinde 
"Liderlik" kavramını tanımlayan bir denklem yazmaları ve bu denklemi 

sınıf ile paylaşacak şekilde bir sunum hazırlamaları istenecektir. 
 

Liderlik=Durum+Takipciler+Tutumlar+Değerler+Motivasyon+Kişilik...  
 

Öğrenciler bu denklemi hazırlarken, dersin hocası onların arasında 
dolaşacaktır. Her grup ile ayrı ayrı ilgilenecek ve her grubun grup 

çalışmasını  yakından izleyip değerlendirecektir. 



Son 45 dakika boyunca ise... 
 

Öğrenciler hazırladıkları “liderlik denklemlerini” sınıfta 
sunacaklardır.  

 
Grup sunumları hakkında sınıf tartışmaları yapılacak ve ders 

sonunda, tüm öğrenciler tarafından benimsenen  
“ortak bir liderlik denklemi” oluşturulacaktır. 

 
Gelecek haftanın ödevi olarak sınıfça tanımlanan liderlik 

denklemini, lider olarak kabul ettikleri bir kişiye uyarlamaları 
öğrencilerden istenecektir.  



Böylelikle;  
BA 316 Liderlik ve Yönetişim  

dersinin ilk konusu tüm öğrencilerin 
aktif katılımı ile 

Lider Kimdir? sorusuna  ortak bir cevap 
vererek tamamlanacak;  

Bir sonraki hafta için ise öğrencilere 
verilecek uygulama yardımı ile konu 

daha da pekiştirilecektir.  
 



Avantajlar 

farklı 
sürelerde 
ögrenme 
olanağı 

Öğrenciler 

bilgiyi 
önceden 

öğrenmesi 

öğrenmede 
sorumluluk  

uygulamalarda  
aktif  

birbirinden 
öğrenme 

yorum 
yapma 

yeteneği 

bilgiye istediği 
zaman erişme  

Öğretmenler 

iletişimin 
gelişmesi 

birebir ve 
küçük 

gruplarla 
çalışma 

öğrenci 
davranış 

sorunlarının 
azalması 

zamandan 
tasarruf  



Dezavantajlar 

kontrol zorluğu 

teknik altyapı ile ilgili ortaya 
çıkabilecek sorunlar 

öğrenme sürecinde kopukluk 

bilginin yanlış öğrenilmesi 



Teşekkürler...  


