
   

  

AKTİF ÖĞRENME 
 

Aktif öğrenme, odağı ders içeriğini sunan öğretmenden, ders içeriğiyle aktif olarak ilgilenen öğrenciye 

kaydıran çeşitli öğretim yaklaşımlarını kapsar. Öğrencilerin öğretim elemanının ders anlatımını pasif 

olarak dinlemek dışında sınıfta yaptıkları etkinlikleri kapsar. 

 

“Aktif öğrenme genellikle öğrencileri öğrenme sürecine dâhil eden herhangi bir öğretim yöntemi olarak 

tanımlanır. Aktif öğrenme, öğrencilerin anlamlı öğrenme etkinlikleri yapmalarını ve ne yaptıkları hakkında 

düşünmelerini gerektirir” (Prince, 2004). Bu öğretim yaklaşımı, öğrencilerin sınıftayken ders içeriğiyle 

amaçlı olarak etkileşime girmelerine ve yapılandırılmış öğrenme etkinliklerinde birbirleriyle etkileşime 

girmelerine olanak tanır. Bir ders süresince ilgi çekici etkinliklere yer vermek, öğrencilerin sıkılmasını, ders 

dışı faaliyetlerde bulunmasını ve akranları için dikkat bozucu hareketlerde bulunmasını önleyebilir. 

 

Öğrenciler oturup pasif bir şekilde dersleri izlediğinde veya dinlediğinde (yüz yüze veya çevrimiçi) içerikle 

aktif olarak ilgilenmezler. Öğrenciler içeriğe aktif olarak katılırlarsa, daha fazla öğrenecekler, daha 

memnun olacaklar ve derslerde daha başarılı olacaklardır. 

 

Derslerinizde aktif öğrenmeyi uygulamak için çeşitli etkinlikler listelenmiştir.  

 

• Açıklama Duraklamaları: Bu basit teknik, “aktif dinlemeyi” teşvik eder. Bir ders boyunca, özellikle 

önemli bir noktayı belirttikten veya anahtar bir kavram tanımladıktan sonra, ders anlatmayı bırakın ve 

öğrencilere bilgi üzerinde düşünmeleri için zaman tanıyın. Bekledikten sonra, anlamadıkları bir konu 

/ kavramın olup olmadığını sorun. Öğrencilerden aldıkları notlarını gözden geçirmelerini ve şimdiye 

kadar yazdıkları hakkında sorular sormalarını isteyin. 

• Dakika kâğıdı gibi Yazma Çalışmaları: Dersin uygun bir noktasında öğrencilerden boş bir kâğıt 

çıkarmalarını isteyin. Ardından, öğrencilerden ele almalarını istediğiniz konuyu veya soruyu belirtin. 

Örneğin, “Bugün … tartıştık. Konu ile ilgili aklınızda kalan en önemli kavramları/örnekleri yazın. İki 

dakika süreniz var. Başlayın!” 

• Öz değerlendirme: Öğrencilere, konuyu ne kadar anladıklarını belirlemek için bir test (genellikle not 

verilmeyen) veya kontrol listesi verilir. Kavram listeleri veya benzeri araçlar, öğrencilerin kavram 

yanılgılarını belirlemelerine yardımcı olmak için dönem başında veya her bir konunun başında 

kullanılabilir. 

• Büyük Grup Tartışmaları: Öğrenciler bir makale, video veya probleme dayalı olarak sınıfta bir konuyu 

tartışırlar. Öğretim elemanı, tartışmayı kolaylaştırmak için bir soru listesi hazırlayabilir. 

• Düşün-Eşleş-Paylaş: Öğretim elemanı öğrencilerin bir problem üzerinde bireysel olarak çalışmasını 

veya bir metin üzerinde düşünmesini sağlar. Öğrenciler daha sonra yanıtlarını bir akranı ile karşılaştırır 

ve sentezleyerek ortak bir çözümü tüm sınıfla paylaşırlar. 

• Sınıfta İşbirlikli Gruplar: Öğretim elemanı sınıfta dolaşarak her gruba sorular sorar, soruları yanıtlar, 

ve bu şekilde grupların çalışmaya odaklanmalarını sağlar. Grup tartışması için zaman ayırdıktan sonra, 

öğretim elemanı öğrencilerden tartışmalarının bir özetini sınıfın geri kalanıyla paylaşmalarını ister. 

 

 



   

  

• Akran Değerlendirmesi: Öğrencilerden bireysel olarak bir ödevi tamamlamaları istenir. Öğrenciler, 

ödevlerini notlandırılması için Öğrenme Yönetim Sistemi’ne (Blackboard Learn) yüklerler, bir nüshasını 

da bir sınıf arkadaşlarına verirler. Daha sonra her öğrenci partnerinin çalışmasına geri bildirimde 

bulunur ve/veya hataları düzeltir. 

• Grup Değerlendirmeleri: Akran değerlendirmesine benzer şekilde, öğrenciler, grup sunumlarını veya 

ödevlerini, içeriğin kalitesi ve/veya sunumun niteliği bakımından değerlendirebilirler. 

• Beyin Fırtınası: Öğretim elemanı bir konu veya problem sunar ve ardından öğrenci görüşlerini 

paylaşmalarını ister. Öğrencilere fikirlerini yazmaları için biraz zaman verir ve sonra bunları tahtaya 

aktarır. 

• Vaka Çalışmaları: Öğretim elemanı, öğrencilerin sınıf bilgilerini gerçek dünya durumları, eylemleri ve 

sonuçlarıyla bağdaştırmalarını sağlamak için bir topluluğa, aileye, okula, sektöre veya bireye ne 

olduğunu anlatan gerçek hayat hikayelerini kullanır. 

• Etkileşimli Ders: Öğretim elemanı, tüm öğrencilerin doğrudan materyalle çalışmasına olanak tanıyan 

bir etkinlik için ders sırasında en az bir kez dersi böler. Öğrenciler böylelikle örneğin sunulan imajların 

özelliklerini yorumlayabilir, grafikleri açıklayabilir, hesaplama yapabilir, tahminlerde bulunabilir vb. 

• Rol Oynama: Burada öğrencilerden, tartışılan kavram ve teoriler hakkında daha iyi bir fikir edinmek 

için bir rolü veya konumu "canlandırmaları" istenir.  

• Yapboz Tartışması: Bu teknikte, genel bir konu daha küçük, birbiriyle ilişkili parçalara bölünür. Bir 

ekibin her üyesi, farklı bir konuyu okumak ve o konu hakkında uzman olmak için görevlendirilir. Her 

bir kişi kendilerine düşen konuda uzmanlaştıktan sonra, diğer ekip üyelerine o konu hakkında bilgi 

verir. Son olarak, herkes öğretmeyi bitirdikten sonra, yapboz yeniden birleştirilir ve ekipteki herkes, 

yapbozun her parçası hakkında önemli bir şey bilir. Daha fazla bilgi ve örnek için buraya tıklayın.   

• Sorgulayarak Öğrenme: Öğrenciler kavramları keşfetmek için bir sorgulama yaparlar. Öğretim 

elemanı, öğrenilmesi için bir fikir veya kavram belirledikten sonra, öğrencilerden hipotezler 

oluşturmalarını ve sonuçlar üzerinde spekülasyon yapmalarını isteyen soru yöneltir. Daha sonra 

öğrenciler düşüncelerini paylaşır ve etkinliği ana fikir/kavramla yeniden ilişkilendirir. 
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Aşağıdaki tabloda, öğretimi ilgi çekici ve etkili hale getirmek için bir dizi pratik strateji bulabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.lsa.umich.edu/inclusive-teaching/wp-content/uploads/sites/853/2021/08/Jigsaw-Collaborative-Discussion-Method-Draft.pdf


   

  

 Çevrimiçi - Senkron Çevrimiçi- Asenkron Yüz yüze 

Düşün-Eşleş- Paylaş Küçük grup tartışmaları için Zoom'da  (breakout 

room) ara toplantı odalarını kullanın. 

Öğrencilerden küçük bir grupta bir soruya 

yanıt vermelerini isteyin, ardından Blackboard 

Learn üzerinde açtığınız forumda paylaşımda 

bulunmalarını isteyin. 

Sınıfı gruplara ayırarak eşleştirin. Tartışma için 

belirli bir zaman tanıyın ve gerekirse ayarlayın. 

Ardından beyaz tahtayı, Padlet gibi dijital araçları 

kullanarak paylaşım için zaman tanıyın. 

Küçük Tartışma 

Grupları 

Düşün-Eşleş-Paylaş stratejilerini temel alın. Ortak 

çalışmaya dayalı not alma için Google 

Dokümanlar kullanılabilir. 

Düşün-Eşleş-Paylaş stratejilerini temel alın. 

Öğrencilerden içerik paylaşmak ve tartışmalar 

yapmak için Flipgrid'i kullanmalarını 

isteyebilirsiniz. 

Düşün-Eşleş-Paylaş stratejilerini temel alın. 3-5 

öğrenciden oluşan gruplardan, ortak çalışmaya 

dayalı not alma için Google Dokümanlar ya da  

Padlet kullanmalarını isteyebilirsiniz. 

Dön ve Konuş 

 

Bir soru sorun ve öğrencilerin sohbet yoluyla 

tartışmalarına izin verin veya her öğrencinin bir 

Sli.do Word Cloud anketine yanıt vermesini 

sağlayın. 

Yaklaşık 8 öğrenciden oluşan gruplara bir 

Google Slide atayın. İlk slayta net talimatlar 

yazın ve her slayta Grup 1, 2 vb. gibi bir başlık 

verin. 

Sınıfta ikili gruplar oluşturun ve öğrencilerin bir 

soruya partnerleriyle birlikte yanıt vermelerini 

sağlayın. 

Tamamlanmamış 

ders notları/slaytlar 

 

Önemli bazı bilgilerin boş bırakıldığı ders 

notları/slaytlar hazırlayın ve Blackboard Learn'de 

paylaşın. Öğrencileri sınıf oturumu sırasında 

boşlukları doldurmaya teşvik edin. 

Önemli bazı bilgilerin boş bırakıldığı ders 

notları/slaytlar hazırlayın ve Blackboard 

Learn'de paylaşın. Öğrencileri, kurs 

materyallerini görüntülerken boşlukları 

doldurmaya teşvik edin. 

Önemli bazı bilgilerin boş bırakıldığı ders 

notları/slaytlar hazırlayın ve Blackboard Learn'de 

paylaşın. Öğrencileri ders sırasında boşlukları 

doldurmaya teşvik edin. 

 

Derste Duraklama 

 

Sunumunuzu yaparken kısa bir öğrenci etkinliği 

için duraklayın. Öğrencilerden bir soruya yanıt 

vermelerini veya bir anketi tamamlamalarını isteyin 

(örneğin Sli.do ya da Quizziz.üzerinden). 

Kayıtlı videolarınızda, belili bazı kısımlarda 

öğrencilerin durarak bir quiz sorusu 

yanıtlamalarını  sağlayın (Panopto Test 

Özellikleri bölümüne bakın). 

Ders esnasında duraklayarak öğrencilere bir soru 

sorun, interaktif bir quiz uygulayın veya 

öğrencilerden sınıfta şimdiye kadar öğrendikleri üç 

şeyi tanımlamalarını isteyin. Padlet, Quizziz, Sli.do 

vb. araçları kullanabilirsiniz.  

Bulanık Noktalar Öğrencileri belirsiz veya "bulanık noktaları" 

belirlemeye teşvik edin. En bulanık noktaları 

(muddiest point) Zoom sohbet paneline veya 

paylaşılan bir ekrana eklemelerini isteyebilrsiniz. 

Blackboard Learn'de bir tartışma forumunda 

soru sorun veya görüntülü sohbet gönderin 

(kullanılabilecek araçlardan biri Flipgrid). 

 

Öğrencilerin en bulanık noktaları paylaşmak için 

post-it notları kullanmalarını sağlayın ve sınıfla 

tartışın. Padlet, Sli.do vb. araçları kullanabilirsiniz. 

 

Görsel üzerinde 

yorum yapma 

 

Bir görsel paylaşın ve öğrencilerden Zoom üzerinde 

sözlü/yazılı yanıt vermelerini isteyin. Mentimeter 

veya Sli.do vb. araçları da kullanabilirsiniz. 

 

Bir görsel paylaşın ve öğrencilerden Flipgrid 

gibi araçları kullanarak kaydedilmiş bir videoyla 

yanıt vermelerini isteyin. 

 

Bir görsel paylaşın ve öğrencilerin yanıt vermesini 

sağlamak için canlı anket teknolojisini (Mentimeter, 

Sli.do gibi) kullanın. 

  

Giriş/Çıkış Bileti 

 

Bir ders oturumu başladığında ya da sonuna 

gelindiğinde, öğrencilerden bir soruyu veya Zoom 

üzerinde bir anketi yanıtlamalarını isteyin. 

Mentimeter, Quizziz veya Sli.do vb. araçları da 

kullanabilirsiniz. 

Bir ders oturumu başladığında ya da sonuna 

gelindiğinde, öğrencilerin Blackboard Learn 

üzerinde tartışma forumu aracılığıyla 

yanıtlamaları için bir soru hazırlayın. 

 

Bir ders oturumu başladığında ya da sonuna 

gelindiğinde, öğrencilerden kağıt veya sanal yanıt 

kullanarak bir soruya cevap vermelerini isteyin ve 

size teslim etmelerini sağlayın. Padlet, Mentimeter, 

Quizziz veya Sli.do vb. araçları da kullanabilirsiniz. 
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