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ÖN SÖZ

Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları-III kitabı 
“Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları” serisinin üçüncü 
kitabıdır. Daha önce yayınlanan kitaplardan birinci ciltte yeni olan genel öğrenme-
öğretme yaklaşımlarına yer verilirken, ikinci ciltte genel öğrenme-öğretme 
yaklaşımlarıyla birlikte teknoloji destekli yeni öğrenme-öğretme yaklaşımlarına 
da yer verilmiştir. Böylece iki kitapta toplam 28 yeni öğrenme-öğretme yaklaşımı 
siz değerli okuyucularla paylaşılmıştır. Bu kitapta da aynı çizgiden hareketle ve 
nitelik arttırılarak yeni yaklaşımlara yer verilmiştir. Bu kapsamda, üçüncü ciltte 
de birbirinden bağımsız olarak hazırlanmış toplam 14 farklı ve güncel öğrenme-
öğretme yaklaşımına ait bölümler yer almaktadır. Bu kitapta yeni genel yaklaşımlarla 
birlikte teknoloji destekli yeni yaklaşımlara da yer verilmiştir. Her yeni ciltte yepyeni 
öğrenme-öğretme yaklaşımları ve ilgili yaklaşımlar konusunda çalışmalar yapan 
farklı uzman akademisyenler tarafından hazırlanmış bölümler yer almaktadır. 
Böylece yenilikler farklı uzmanların tecrübeleriyle zenginleştirilerek okuyuculara 
sunulmaktadır.

Düşündüğümde! Öğrenme-öğretme sürecini etkileyen boyutlar arasında, 
öğrenme-öğretme yaklaşımlarının güncel gelişmelere açık olan en önemli 
boyutlardan biri olduğunu kitabın III. cildinde bir kez daha gösterebildiğimizi 
söyleyebilirim. Bu durum farklı ve güncel yaklaşımların yer aldığı ciltlerin siz değerli 
okuyuculara ulaşılabilirliğini sağlamayı gerektirmektedir. Bu yönde kitaba emeği 
geçenler olarak hepimize oldukça fazla sorumluluklar düştüğünün farkındayız.

Birbirinden etkilenmeyerek veya etkilenerek yıllardır çok sayıda yeni 
yaklaşımın hazırlandığı görülebilmektedir. Özellikle son yıllarda teknolojik 
gelişmeler ışığında öğrenme-öğretme yaklaşımları hazırlanarak ilgili literatürde 
uygulamaya konulmaktadır. Bu kapsamda kitapta yer alan; Döndürülmüş sınıf 
(Flipped Classroom) temelli öğrenme-öğretme yaklaşımı, Üç boyutlu (3D) temelli 
öğrenme-öğretme yaklaşımı gibi oldukça önemli örnekler verilebilir. Bu gelişmeler  
öğrenme-öğretme yaklaşımlarının teknolojik gelişmelerin etkisiyle günden güne 
farklı uygulamalarla dikkat çekici hâle geldiklerini, öğrencilerin daha nasıl kolay 
öğrenebilecekleri-öğretmenlerin ise daha nasıl etkili öğretebilecekleri yönünde 
özellikler gösterdiğini ifade etmektedir. Bu kitapta da belirtilen güncel yaklaşımlar 
teorik olarak tanıtıldıktan sonra uygulama örnekleriyle zenginleştirilmişlerdir.

Yukarıda belirtilen yaklaşımların yanında kitapta güncel farklı yaklaşımlar 
da yer almaktadır. Bunlar arasında; Akran öğretimine dayalı öğrenme-öğretme 
yaklaşımı, Bulmaca temelli öğrenme-öğretme yaklaşımı, Çokkültürlü eğitim anlayışı 
temelli öğrenme-öğretme yaklaşımı, Fen-Teknoloji-Toplum (FTT) temelli öğrenme-



öğretme yaklaşımı, GEMS tabanlı etkinliklerle öğrenme-öğretme  yaklaşımı, 
Okuma çemberi temelli öğrenme-öğretme yaklaşımı, Ortak bilgi yapılandırma 
modeli temelli öğrenme-öğretme yaklaşımı, Reggio Emilia öğrenme-öğretme 
yaklaşımı, Sürdürülebilir kalkınma temelli öğrenme-öğretme yaklaşımı, Süreç 
Temelli Öğretim (STÖ) yaklaşımı, Şaşırtıcı olaylarla öğrenme-öğretme yaklaşımı, 
Zihin alışkanlıkları temelli öğrenme-öğretme yaklaşımı gibi pek çok yaklaşım yer 
almaktadır. Toplam 14 bölüm olarak hazırlanan bu kitapta yer alan tüm bölümler 
bölümlerin adlarının harf sırasına göre düzenlenmiştir. Buradaki amaç dikkatlerin 
bölüm başlıklarına toplanmasını sağlamaktır. Belirtilen yaklaşımlardan özellikle 
GEMS tabanlı etkinliklerle öğrenme-öğretme yaklaşımı, Ortak bilgi yapılandırma 
modeli temelli öğrenme-öğretme yaklaşımı, Reggio Emilia öğrenme-öğretme 
yaklaşımı, Şaşırtıcı olaylarla öğrenme-öğretme yaklaşımı, Zihin alışkanlıkları temelli 
öğrenme-öğretme yaklaşımı gibi yaklaşımlar Türkiye’de literatüre kazandırıldığında 
daha çok dikkat çekecek ve uygulamaya konulabilecek yaklaşımlar arasında yer 
almaktadır. Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları-III 
kitabı kapsamında bu yaklaşımlar toplu olarak siz değerli okuyucuların dikkatini 
çekecek şekilde sunulmuştur. Yaklaşımlar hem yurt içinde hem de yurt dışında uzun, 
dikkatli ve yorucu bir literatür taraması süreci sonucunda belirlenmiştir. Kitabın her 
bir bölümü birbirinden bağımsız ve öğrenme-öğretme sürecinin farklı boyutlarını 
vurgulaması açısından önemli olup, ilgili yaklaşımlar konusunda çalışmalar yapan 
uzman akademisyenler tarafından hazırlanmışlardır. Diğer taraft an her bir öğrenme-
öğretme yaklaşımı sonunda bölümü hazırlayan akademisyenin tercihi yönünde 
herhangi bir alanla ilgili uygulama örnekleri verilerek yaklaşımın uygulanabilirliği 
ve anlaşılabilirliği somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Böylece kuramsal olarak oldukça 
nitelikli bir şekilde açıklanan yaklaşımların uygulanabilirlik boyutunda da siz değerli 
okuyucuların dikkati çekilmek istenmiştir.

İlk iki kitapta olduğu gibi bu kitapta da her bölümün hazırlanmasında birbirine 
benzer bir bölüm düzeninden hareket edilmiş ve ilk kitabın yazım düzeni devam 
ettirilmiştir. Bunun nedeni ilk kitaba yönelik olarak siz değerli okuyucuların olumlu 
dönütler vermesidir. Bu kapsamda öncelikle bölüme ait tanıtım bilgileri sunulmuştur 
ki bunlar; Dikkat kavramları, Amaçlar, Senaryo örneği ve Kavram haritasında 
yolculuk şeklinde sıralanmıştır. Daha sonra Giriş bölümü kapsamında yazarın 
yaklaşımla ilgili vermek istediği tüm kuramsal bilgilere yer verilmiştir. Bölümlerin 
sonunda yine her bölümlerin benzer şekilde yer verilen başlıklara yer verilmiştir 
ki bunlar; Amaçlara dayalı uzun özet, ilgili öğrenme-öğretme yaklaşımına göre 
hazırlanmış etkinlik planı örneği, Kaynakça, Siz de hazırlayabilirsiniz! ve Yazar 
bilgisine yer verilmiştir. Böylece değerli yazarların farklı zenginlikleri olan her 
başlık altında siz değerli okuyuculara çok yönlü bakış açısı kazandırabilmeleri 



hedefl enmiştir. Diğer taraft an kitapta özellikle Siz de hazırlayabilirsiniz! bölümünün 
oldukça dikkat çekici olacağını düşünerek ilk kitapta yer vermiştim. Düşüncemde 
haklı çıktığımı siz değerli okuyuculardan gelen olumlu dönütlerde görebilmek 
beni oldukça mutlu etti. Çünkü yaklaşımları okuyanların nasıl araştırmalar 
yapabilecekleri konusunda yönlendirilebilmelerinin ve o yaklaşımla ilgili yeni 
araştırmaların literatüre kazandırılabilmesinin oldukça önemli olduğunu göz ardı 
etmememiz gerekmektedir. Çoğu zaman bu noktada siz değerli okuyucuların 
ihtiyacı olan konuda yardımcı olabilmek bizleri mutlu etmektedir.

Kitapta mümkün olduğunca görsellere yer verilmiştir. Bu görsellerin 
eğlendirerek öğrenmeyi-düşünmeyi hedefl eyen görseller olmaları yanında, 
yazarlar tarafından ilgili yaklaşımların önemli boyutları grafik, şekil ve tablolarla 
da sunmaları tercih edilmiştir. Bazı konularda oldukça uzun sayfalar tutabilecek 
konular görsellerle oldukça anlaşılabilir şekilde siz değerli okuyuculara sunulmuştur. 
Bu uygulamanın okuyucuların görsel zekâlarının gelişmesine katkı sağlayacağını ve 
öğrenmelerini kolaylaştıracağı kanaatindeyim.

Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları-III  kitabı 
lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencilere, öğretmenlere, 
akademisyenlere ve konuyla ilgilenen tüm okuyuculara yol gösterici önemli bir 
kaynak niteliğindedir. Her yeni baskıda yenilikleri ilgili bölümlere yansıtılarak siz 
değerli okuyucuların kullanımına sunulması hedefl enen bu kitabın, Türkiye’de ilgili 
alanda önemli bir boşluğu dolduracağı görüşündeyim. Çünkü bu yaklaşımların pek 
çoğu ya bir tez çalışmasında kullanılmış ya da bir kaç makalede kullanılmıştır ki çok 
fazla bir okuyucu grubunun dikkatini çekememektedir. Dolayısıyla yaklaşımların 
okuyucuların daha fazla dikkatini çekebilmesi yönünden toplu olarak bu kitapta 
ulaşılabilir olmaları okuyucular için büyük kolaylık sağlayacaktır. 

Yaşamım boyunca ve kitabın hazırlanmasının her aşamasında her zaman bana 
destek sağlayan, gerekli zamanı ayırmamda büyük fedakârlık gösteren çok değerli 
ailem anneme, babama ve bir tanecik kardeşim Ürolog Prof. Dr. Sinan EKİCİ’ye en 
derin sevgilerimi ve minnettarlıklarımı belirtmek istiyorum. 

Her zaman içten-güzel desteğini benden esirgemeyen meslektaşım Doç. 
Dr. Hakan KURT’a ve yardıma ihtiyacım olduğunda hiç tereddüt etmeden 
yapabileceğinin en iyisini yaparak destek veren Arş. Gör. Zeynep ÇETİN 
KÖROĞLU’na iyi ki varsınız! …., çok şanslıyım ki sizleri tanıma fırsatı 
bulabilmişim diyerek yürekten teşekkürlerimi ve sevgilerimi belirtiyorum.

İlk ve ikinci kitapta olduğu gibi bu kitapta da pek çoğuyla kitapta hazırladıkları 
öğrenme-öğretme yaklaşımı vesilesiyle ilk defa tanışma fırsatı bulduğum bölüm 



yazarı tüm akademisyenlere tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. Meslek hayatımız 
boyunca hepsiyle oldukça nitelikli ürünler ortaya koyabilmek adına çok güzel 
paylaşımlarda bulunabileceğimizi, çok geniş bir ekip olarak birbirimize destek 
olabileceğimizi hissedebiliyorum ve çalışmalarında gönülden başarılar diliyorum. 
Diğer taraft an çalışmalarındaki yoğunluklara rağmen kitabın her farklı sayısında 
oldukça emekler vererek farklı bölümlerin hazırlanmasında sorumluluklar üstlenen 
Doç. Dr. Hakan KURT’a, Yrd. Doç. Dr. Sinan KAYA’ya, Yrd. Doç. Dr. Süleyman 
AVCI’ya, Arş. Gör. Emre KÖMEK’e, Arş. Gör. Fatih KARİP’e, Arş. Gör. Zeynep 
ÇETİN KÖROĞLU’na ve Bilim Uzmanı Mustafa DEMİR’e özverili gayretleri için 
sonsuz teşekkürlerimi ifade etmeden geçmek istemiyorum. Çünkü oldukça ilgi 
çekeceklerini düşündüğüm farklı öğrenme-öğretme yaklaşımlarını son derece 
nitelikli şekilde hazırlamakta çok gayret gösterdiklerinin farkındayım. 

Ayrıca kitabın hazırlanmasının her aşamasında yardımcı olan Sayın Servet 
SARIKAYA ve Ayşegül EROĞLU başta olmak üzere tüm PEGEM Akademi 
çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu kapsamda üçüncü kitapta da birlikte 
çalışmaktan oldukça mutlu olduğum; sabırlı, programlı ve titiz çalışmasıyla kitapta 
gerekli olan tüm düzenlemeleri yapan Ezgi ÖZ DİNCEL’e gönülden teşekkür etmek 
istiyorum. Ayrıca ilk kitap kapağının resim ve düzeninin küçük değişikliklerle 
serinin sonraki tüm kitaplarında da devam etmesi gerektiğini düşündüğüm bu 
kitap serisinde görüş-önerilerim yönünde oldukça güzel-yaratıcı kapak tasarımı 
hazırlayan ve üçüncü kitapta da gerekli düzenlemeleri yapan Yılmaz YÜCEL’e 
gönülden teşekkürlerimi belirtmek istiyorum.

Bir kitabın okuyucu açısından anlamlılığının kapağından başladığını 
düşünmekteyim. Çünkü çoğu zaman yeni çıkan bir kitabı tanıtırken kıymetli 
öğrencilerimizin “Evet kapağı güzelmiş, ben bu kitaptan çok güzel ders çalışırım.” 
şeklindeki sözleriyle karşılaşıyoruz. Bu kitabın kapağının da özel bir anlam ifade 
etmesi acısından gökyüzü ve Sakura fotoğrafl arının sentezi olan bir kapak fotoğrafı 
oluşturulmuştur (Sakura; Japonca kökenli bir kelimedir. Türkçede kiraz çiçeği 
anlamına gelmektedir. Felsefe olarak hayatı-ölümü, yeniden doğuşu, sevgiyi, mucizeyi, 
değişimi, mükemmel güzelliği vb. vurgulamaktadır). Böylece kapak fotoğrafı olarak 
felsefi boyutları oldukça yüklü olan iki kavrama ait fotoğrafl ar bir araya getirilmiştir. 
Kitabı ilk defa eline alan okuyucuların kitabın kapağından başlayarak her bir bölüme 
ve tüm kitaba güzel anlamlar yükleyebileceklerini umut etmekteyim.

İlk iki kitaba yönelik görüşlerden kapaktaki fotoğraf tasarımı konusunda 
oldukça iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum. Çünkü kitabın kıymetli 
okuyucularının "Kapağında pembe ağaç ve gökyüzü olan kitabınızı çok beğendim." 
şeklindeki ifadeleri oldukça mutluluk verici ve kıymetli okuyucuların kitaplara 
güzel anlamlar yükleyebildiklerinin göstergesidir.



“Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları” serisinin üçüncü 
kitabı olan Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları-III 
kitabının tüm okuyucuların önemli referans kaynaklarından biri olacağını ve bu 
yönde yeni kaynakların hazırlanmasında örnek görevi üstleneceğini düşünüyorum. 
Devam eden çalışmalarım neticesinde gelecek süreçte her yeni kitapta yepyeni 
yaklaşımlarla ve daha nitelikli çalışmalarla sizlere kısa zamanda Etkinlik Örnekleriyle 
Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları-IV kitabıyla ulaşabilmek dileğimle…
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Dikkat kavramları

Akran Öğretimi, Öğretici (Tutor), Öğrenen (Tutee), 
Öğreticinin Rolü

Amaçlar

Bu bölümü çalışmayı tamamladıktan sonra;

Akran öğretiminin tarihsel gelişimini açıklayabilecek,

Akran öğretimi kavramını açıklayabilecek,

Akran öğretiminin uygulama modellerini 
açıklayabilecek,

Akran öğretiminin dayandığı temel kuramları açıklayabilecek,

Akran öğretiminde karşılaşabilecek sorunları açıklayabilecek,

Akran öğretiminde karşılaşabilecek sorunlarını giderecek öneriler 
sunabilecek,

Akran öğretiminin eğitimdeki katkılarını açıklayabilecek,

Akran öğretiminin okumadaki önemini açıklayabilecek, 

Akran öğretiminin okuduğunu anlama stratejilerini kullanmaya yönelik 
uygulama basamaklarını açıklayabileceksiniz.
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Senaryo örneği 

“Birlikte çalışmamız gerekiyor!”

Fatma Hanım, bir üniversitenin eğitim fakültesinin fen 
eğitimi alanında görev yapmakta olan bir öğretim üyesidir. 
Öğretmen, ders konularına ilişkin öğrencilere okuma 
metinleri vermektedir. Ancak öğrencilerinden bazıları, bu 
okuma metinlerinden sıkıldıklarını ve anlamada sıkıntı 

yaşadıklarını ve anlayamadıkları zaman nasıl bir yol izleyeceklerini bilmediklerini 
dile getirmişlerdir. Bu durumda, öğretmen, öğrencilere anlayamadıkları zaman 
nasıl bir yol izlediklerini sorar ve öğrenciler, birbirleriyle iyi anlaşan arkadaşlarıyla 
birlikte çalıştıklarında daha iyi anladıklarını ifade etmişlerdir. Bu ifadelerden yola 
çıkarak, öğrencilerin karşılaştıkları bir metni anlamada karşılaştıkları sorunları 
giderebilmek için şöyle bir yol izliyor: Öncelikle, öğrencileri arasında ikili gruplar 
oluşturuyor. Bu ikili gruplardan biri öğretici, diğeri de öğrenen oluyor. Öğretmen, 
öğrencileri sadece akademik başarılarına değil, konuya hâkimiyeti, arkadaşı ile olan 
iletişim becerisi, okuma sürecinde okuduğunu anlama stratejilerini kullanabilme 
becerisi gibi etkenlere bakarak ikili gruplar oluşturuyor. Sonrasında öğrencilere, 
bilimsel bilgi içerikli tarzda bir metin hazırlıyor.  İkinci adımda, öğretmen, hazır 
başka bir metni nasıl okunması gerektiğini modeller. Üçüncü adımda, öğretici 
rolünü üstlenecek becerilere sahip olan öğrencilere, bilimsel bir metni okurken, 
neler yapılacağına, ne tür stratejilerin hangi amaçla, hangi durumda ve nasıl 
kullanılacağına ilişkin bir eğitim verir. Son adımda da, öğrenenler metni okurken, 
öğreticiler, akranlarına bir takım sorular yönelterek okudukları metni anlamalarına 
yardımcı olacak stratejileri kullanmaları konusunda yönlendirmelerde bulunurlar. 
Bu uygulamalar sonrasında hem öğreticiler hem de öğrenenler, konuyu daha iyi 
anladıklarını, daha etkili bir şekilde metni okuduklarını ifade ettiler.
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