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 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 

 

Öğretim yöntemleri öğrencilerin öğrenme çıktılarına ulaşmasına yardımcı olmak için kullanılır, etkinlikler/aktiviteler ise 

bu yöntemleri uygulamanın farklı yollarıdır. Öğretim yöntemleri öğrencilerin dersin içeriğine hâkim olmalarını ve 

ders içeriğini belirli ortamlarda nasıl uygulayacaklarınıı öğrenmeleri konusunda yardımcı olur. 

 

Öğretim elemanları, hedeflenen öğrenme çıktısını hangi öğretim yöntemlerinin uygun şekilde destekleyeceğini 

belirlemelidir. Öğretimin etkililiği bu eşleştirme/bağlantıya bağlıdır. Öğretim elemanı, en uygun yöntemi seçmek için 

öğrenme çıktılarını, öğrenci ihtiyaçlarını ve öğrenme ortamını dikkate almalıdır. 

 
Örnek: 

Öğrenme çıktısı: Karmaşık bir matematik denklemini çözmek 

Öğrenme ortamı: 20 öğrenci ile yüz yüze, üst düzey matematik dersi. 

Öğretme yöntemi: Rehberli öğretim (Guided Instruction). İlk olarak, öğretim elemanı modelleme ve destekleme/yapı 

iskelesi (scaffolding) yoluyla öğrenmede kolaylaştırıcı/destekleyici rol oynar. Öğrencilerin öğretim elemanına soru 

sormaları ve konuyla ilgili netlik kazanmaları beklenir. Daha sonra, öğrenciler bu becerileri diğer öğrencilerle birlikte ve 

sonra da bireysel olarak uygulamaya geçerler. Öğretim elemanı, öğrencilerin anlayıp anlamadığını tespit etmek için 

biçimlendirici değerlendirme (formative assessment) uygular. 

 

Bu örnek, öğretim elemanının öğrencilerden ne yapmasını istediğini ve bu görevlerde öğrencilerin nasıl desteklendiğini 

göstermektedir. Öğretim elemanı geleneksel ders anlatımı, tek taraflı ders sunumu gibi farklı bir öğretim yöntemi 

seçerse, öğrencilerin dersin içeriğini özümsemeleri ve öğrendiklerini aynı anda uygulaları gerekir, ki bu çok güçtür. 
 

Uygun öğretim yönteminin seçilmesi, öğretimi hayata geçirirken öğrencileri içerikle aktif olarak ilgilenmeye ve bilgi ve 

becerilerini geliştirmeye teşvik eder. 
 

 

Aşağıda çeşitli öğretim yöntemlerinin tanımları ve ilgili öğrenci etkinlikleri örnekleri bulunmaktadır. Öğretim 

yöntemleri çeşitlidir; bazıları daha öğrenci merkezlidir, diğerleri ise daha eğitmen merkezlidir. Öğretim elemanları 

belirledikleri öğrenme çıktılarına ulaşmak için öğrencilerini en iyi şekilde yönlendirecek yöntemleri seçmeli ve öğretim 

yaklaşımları, öğretim yöntemleri ve etkinliklerin birlikte planlanması gerektiğini unutmamalıdır. 
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Öğretim Yöntemi Tanım Etkinlikler/Aktiviteler 

Etkileşimli Ders 

Anlatımı 

Dersin her 12-20. dakikasında öğrenci etkinlikleri için 2-

15 dakikalık aralar vermek. 

 Öğrencinin dikkatini odaklamak ve öğrenmeyi 

kolaylaştırmak için, derse dayalı bir konu hakkında 

çeşitli aktiviteleri ders oturumuna entegre edin.  

 Ders oturumunda doğal aralar vererek oturumu 

daha kısa bölümlere ayırın.  

 Bu aralarda, öğrencilerin yeni öğrendiklerini gözden 

geçirmelerini ve uygulamalarını ve birbirleriyle 

etkileşim kurmalarını gerektiren etkinlikler ekleyin.  

 Her hafta farklı aktiviteler ekleyerek çeşitlilik 

sağlayın. Hızın, etkileşimin ve çeşitliliğin değişmesi, 

sınıf atmosferini canlandırmaya ve her öğrenci için 

daha derin öğrenmeyi teşvik etmeye yardımcı 

olacaktır.  

Çoktan seçmeli maddeler, problem 

çözme, karşılaştırma ve ders notlarını 

doldurma, mini bir vaka çalışması bilgi 

alma, ikili karşılaştırma, ikili karşılaştırma-

sorma, yansıtma/tepki paragrafı yazma, 

problem çözme, kavram haritalama 

etkinlikleri, hatayı düzeltme, karşılaştırma, 

fikri başka sözcüklerle ifade etme, bilgi ve 

anlama sorularını yanıtlama. 

Diğer bazı etkinliklere buradan erişilebilir. 

Yönlendirmeli 

Tartışma 

Öğrencileri belirli sonuçlara yönlendirmek veya belirli 

bir öğrenme çıktısına ulaşmalarına yardımcı olmak için 

önceden belirlenmiş bir dizi sorudan oluşan sınıf 

tartışması 

Öğrenme çıktılarıyla bağlantılı ve çeşitli 

bilişsel süreçleri içeren doğrudan, belirli 

veya açık uçlu sorular. 

Doğrudan Öğretim 

Öğretim elemanının tek taraflı ders anlatımıdır, ancak 

öğrencilerin rehberli veya bireysel uygulama yapmaları 

için zaman ayrılır. 

Kavram haritaları, serbest yazılar, tek 

cümlelik özet, bir dakikalık yazma 

çalışması 

Rehberli Öğretim 

(Guided Instruction) 

Öğretim elemanının örneklendirme modelleme yaptığı 

ve öğrencilerin uygulama yaptığı doğrudan ve 

yapılandırılmış öğretim yöntemidir. 

Örnekleri gösterme ve açıklama, stratejiler 

sunma, uygulamayı gösterme, kavramları 

sınıflandırma, terminolojiyi sağlama, adım 

adım destekleme (scaffolding) 

Deneyimsel 

öğrenme 

Öğrenciler uygulama, gözlem ve yansıtma yoluyla 

öğrenme süreçlerine odaklanırlar. 

Öğrenciler uygulamalı deneyimler edinerek ve yansıtma 

yaparak, sınıfta öğrenilen teorileri ve bilgileri gerçek 

dünya uygulamaları ile daha iyi ilişkilendirebilirler. 

Tartışmalar, panel tartışması, sempozyum, 

yansıtma yazıları (reflection journals), 

laboratuvar deneyleri, stajlar, saha 

çalışması 

Vaka Temelli 

Öğrenme 

Öğrenciler, gerçekçi bir senaryo veya durumda 

karşılaşılan problemlere veya ikilemlere bir veya daha 

fazla çözüm tasarlamak için derste öğrendiklerini 

uygularlar. 

Vaka çalışması analizi, işbirlikli senaryo-

tabanlı tartışmalar 

 

 

https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/tlc.ieu.edu.tr/6493_1653181481.pdf
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Probleme Dayalı 

Öğrenme 

Gerçekçi bir hikâyede veya durumda sunulan 

problemlere veya ikilemlere bir veya daha fazla 

çözüm bulmak için kendi belirledikleri sorunlar 

(bilinmeyenler) üzerinde araştırma yapan öğrenci 

grupları 

Proje-temelli ve Probleme Dayalı Öğrenme arasındaki 

farklar 

Araştırma çalışmalarını gözden geçirmek 

ve eleştirmek/kritiğini yapmak, belirli bir 

açık uçlu problemi çözmek için 

gruplar/ekipler halinde çalışmak, 

laboratuvar çalışmaları 

Proje Tabanlı 

Öğrenme 

Öğrenciler derste öğrendiklerini yeni bir şey üretmek 

için uygularlar öğrenciler  

Proje-temelli ve Probleme Dayalı Öğrenme arasındaki 

farklar 

Grup çalışması/ekip projesi – bir şey 

tasarlama veya oluşturma – örneğin, bir 

ekipman geliştirme, bir ürün veya mimari 

tasarım, bir bilgisayar kodu, bir 

multimedya sunumu, bir sanatsal veya 

edebi eser, bir web sitesi, araştırma 

çalışması, hizmet öğrenimi 

Rol Oynama ve 

Simülasyonlar 

Öğrenciler, gerçekçi ve sorunlu bir sosyal veya 

kişilerarası durumda rolleri veya doğaçlama 

senaryoları canlandırırlar. Öğrenciler, temel unsurları 

gerçeklikten soyutlayan varsayımsal bir sosyal 

durumu canlandırırlar. 

Gerçek hayattaki durumlar ve senaryolar, 

tartışmalar, röportajlar, simülasyon 

Saha Çalışması ve 

Klinik Uygulamalar 

Öğrenciler, gerçek dünyadaki durumlarda nasıl 

araştırma yapacaklarını ve mantıklı profesyonel 

kararlar vermeyi öğrenirler. 

Stajlar, asistanlıklar, toplum hizmeti, 

çıraklık (shadowing) 

Adapted from: Nilson, L. B. (2016). Teaching at its best: A research-based resource for college instructors. John Wiley & Sons. 
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