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ETKİLİ ÖĞRETMENLİK
Öğretmen doğulur mu? Olunur mu?

Doç. Dr. Erdal BAY 

• “Dünyada her şeye bir değer biçilebilir, fakat öğretmenin
yaptıklarına asla. Çünkü o her şeydir. Belki de hiçbir şey!”SOKRATES

• “Babam beni dünyaya indirdi, hocam (Aristoteles) beni göğe
çıkardı” BÜYÜK İSKENDER

• “Bir ülkeye bir savaşı kazandırsa kazandırsa ancak ilk 
öğretmenleri kazandırabilir,” BISMARK

• “Bana yeterli sayı ve kalitede öğretmen verin size yeni bir dünya
yaratayım,”... LENIN

• “Bize II.Dünya Savaşını öğretmenler kaybettirdi,” DE GAULLE

• Bir öğretmen ebediyete hükmeden insandır. Tesirlerinin nerede
biteceği asla bilinemez,” 

HENRI ADAMS

50 YIL ÖNCE OKULDA 
ÖĞRETİLENLERİN %75 

ŞİMDİ  % 2’Sİ 
KULLANILABİLİYOR. 

GÜNLÜK dakikada 
YAYINLANANMAKALE 150
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BİR ÖĞRENCİNİN DEVLETE MALİYETİ
5000-6000 TL 

BİR ÖĞRENCİNİN DEVLETE MALİYETİ
5000-6000 TL 

MİLLİ EĞİTİM 
BAKANLARIMIZ
MİLLİ EĞİTİM 
BAKANLARIMIZ

1920-2019

99 yıl 76 bakan 

Ortalama bakan 
ömrü

1,22 yıl– 1.28

BU HÜKÜMET 
DÖNEMİNDE 7. 

BAKAN

Avni Akyol 1989-1991 Eğitim Enstitüsü - Pedagoji
Köksal Toptan 1991-1993 Hukuk Fakültesi
Nahit Menteşe 1993 Hukuk Fakültesi
Nevzat Ayaz 1993-1995 Hukuk Fakültesi
Turhan Tayan 1995-1996 Hukuk Fakültesi
Mehmet Sağlam 1996-1997 Hukuk Fakültesi
Hikmet Uluğbay 1997-99 Siyasal Bilgiler
Metin Bostancıoğlu 1999-2002 Hukuk Fakültesi
Necdet Tekin 2002 İşletme
Erkan Mumcu 2002-03 Hukuk Fakültesi
Hüseyin Çelik 2003-2009 Edebiyat Fakültesi - Türk 

Dili ve Edebiyatı
Nimet Çubukçu 2009-2011 Hukuk Fakültesi
Ömer Dinçer 2011-2013 İşletme
Nabi Avcı 2013-2016 İletişim Bilimleri 
İsmet Yılmaz 2016 -- Hukuk Fakültesi
Ziya SELÇUK 2018 Eğitim Bilimleri

7.04.2019

BİZİM YAPIMIZ ?? 

to uncover the really ‘big ideas.’

You’ve got to go below the surface...
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EĞİTİM SİSTEMİNE ELEŞTİREL BAKIŞ..

PEKİ NE YAPMALI? ÖĞRETİM SÜRECİNDEKİ EN ÖNEMLİ FAKTÖR 
ÖĞRETMENDİR.
 1.000.000.000

ÖĞRETİM SÜRECİNDEKİ EN ÖNEMLİ FAKTÖR 
ÖĞRETMENDİR.
 1.000.000.000

Etkileyen faktör Etki

büyüklüğü

Etkinin kaynağı

Geribildirim 1.13 Öğretmen

Öğrencinin önceki bilişsel

özellikleri

1,04 Öğrenci

Öğretimin niteliği 1,00 Öğretmen

Doğrudan öğretim 0,82 Öğretmen

Hızlanma 0,72 Öğrenci

Feedbak 0,65 Öğretmen

Öğrencinin öğrenmeye eğilimi 0,61 Öğrenci

Sınıf ortamı 0,56 Öğretmen

Hedeflerin zorluğu 0,52 Öğretmen

Akran öğretimi 0,50 Öğretmen

Aktif Öğrenme 0,50 Öğretmen

Ev ödevi 0,43 Öğretmen

Öğretmen stili 0,42 Öğretmen

Soru sorma 0,41 Öğretmen

Akran etkisi 0,38 Akran

Advance organizer 0,37 Öğretmen

Simulasyon/oyunlar 0,34 Öğretmen

Bilgisayar destekli öğretim 0,31 Öğretmen

Test etme 0,30 Öğretmen

Öğretimsel araçlar 0,30 Öğretmen

Duyuşsal tutum 0,24 Öğrenci

Fiziksel özellikler 0,21 Öğrenci

Prıgramlanmış öğrenme 0,18 Öğretmen

Audı-visual destek 0,16 Öğretmen

Bireyselleştirme 0,14 Öğretmen

Finans 0,12 Okul

Davranışsal hedefler 0,12 Öğretmen

işbirliği 0,06 Öğretmen

Fiziksel özellikler (sınıf

büyüklüğü vb.)

-0,05 Okul
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DURUM 1

Sultan Süleyman  BİLGELİK,

Sigmund Freud  ÖNGÖRÜ,

Albert Eınsteın BİLGİ, 

Florenca Nightingale ADANMIŞLIK

Etkili bir öğretmen… 

DURUM 2

•Açık beklentiler, ilkeler ve prosedürler 
oluşturma (Açıklık)

Her dersi hedeflerini açık bir hale getirir(sınavlarda nelerin ölçülüp test edileceği vs)

Zor konuları anlaşılması kolay hale getirir

Konuyu yalnız anlaşılabilir değil aynı zamanda hatırlanabilir kılmak için örnekler, detaylar, benzetmeler, 
mecazlar ve çeşitli açıklama yöntemleri kullanır

Açık bir biçimde anlatır

Öğrencileri uygun ipuçlarıyla yönlendirir, (tekrar eder, gerekirse konuyu daha küçük parçalar halinde anlatır).

Her dersin sonunda konuyu özetler 

Konunun anlaşılması için gerekli bilgilere öğrencilerin sahip olup olmadığını kontrol eder. 
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SENİN BİLDİĞİN KARŞIDAKİNİN ANLADIĞI KADARDIR 

(MEVLANA)

Mükemmel 

MÜELLİM 

Mükemmel 

MÜELLİM 

Mükemmil

MUALLİM

Mükemmil

MUALLİM

ÖĞRETMEN 

7.04.2019

DURUM 3
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ROSENBERG OKUL -DÜNYANIN EN İYİ OKULU- YILLIK YAKLAŞIK 300 BİN DOLAR

Hayatın yarısı şans yarısı DİSİPLİNDİR. Ancak disiplin 
olmaksızın şansı nasıl kullanacağınızı bilemezseniz. Yine en 

önemli şey disiplindir.

Carl Zuckmayer

BAZEN!!! ÖNEMLİ OLAN BİNA DEĞİLDİR.

TASİS AMERİKAN KOLEJİ

DURUM 4DURUM 4
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Bir derste öğrencinin tüm beyni nasıl aktif 
hala getirilebilir??
Bir derste öğrencinin tüm beyni nasıl aktif 
hala getirilebilir??

KAYNAK ZİYA SELÇUK 7.04.2019

7.04.2019 7.04.2019

7.04.2019

Diğer arkadaşlarıyla işbirliği içerisinde Etkin öğrenme gerçekleşir. 
Akran öğretimi.
Diğer arkadaşlarıyla işbirliği içerisinde Etkin öğrenme gerçekleşir. 
Akran öğretimi.
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DURUM 5 

Öğrencinin üst bilişsel becerilerine dikkat etme (girişimcilik,yaratıcılık vb)

kendi çalışmalarını
planlama, organize etme, 

kendi öğrenmelerini
yönlendirmek ve

süreç boyunca kendilerini
yansıtmak için fırsatları 

verme

DURUM 6

ARTIK UĞRAŞMAK ZORUNDA OLDUĞUMUZ KUŞAK DEĞİŞTİ. 
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• Bir şey anlatırken karşınızdaki kişi telefonla oynuyorsa
anlatmıyor ve size yapılan bir saygısızlık olarak mı algılıyorsunuz

Cevabınız Evet ise 
Hem Y kuşağı olup hem de X kuşağının özelliklerini taşıyor olabilirsiniz

SESSİZ KUŞAK
1927-1945

Babaannelerimiz. 
Türkiye’de Cumhuriyet kuşağı ülkenin %7 si 

BABY 
BOOMER’LAR
1946-1964

• Bu kuşak 2. dünya savaşı sonrası askerlerin evlerine dönmesi 
ve  sonraki yıl  bebek doğumunda aşırı bir artış olmasından 
kaynaklanmaktadır.

• Dünyanın insan hakları hareketlerini, radyonun altın çağını 
Türkiye’nin  ise ihtilal ve çok partili dönem sancılarını yaşadığı 
yılları kapsar 

• Teknoloji ile ilgileri net değildir bazısı yakın bazısı uzak 
durmaktadır.

• Eski araştırma yöntemlerini kullanan ve internet teknolojisine 
çok fazla itimat göstermeyen bir nesildir 

X KUŞAĞI (1965-1979)

X kuşağı üyeleri değişen dünya koşullarına 
yetişebilmektedir. Büyük bir çaba harcamaktadır

Kariyerlerinde birkaç kez iş değiştirmişlerdir

İletişim şekli olarak e-posta ve telefonlara alışmıştır.

Gelecekle ilgili endişeleri: gittikçe yoğunlaşan iş yaşamına 
karşı iş-hayat dengesini sağlamaktır.

Y KUŞAĞI (1980 ile 2001)
79 milyon nüfusu olan ülkemizde kuşaklara bakıldığında %35  27 milyon  ile Y kuşağı  
en kalabalık nüfustur. 

Çoğunun evinde doğduklarından beri bir bilgisayar bulunmaktadır.

İnternet, sosyal medya, akıllı telefonlarla haşır neşir olan bir nesildir

İnternet bağımlısı ve yalnız bir nesil olarak da nitelenebilmektedir. Bu kuşağa sosyal
medya kuşağı da diyebiliriz. 

Problem çözümünde interneti ve çeşitli blogları kullandığı gibi, iş ve eğitim ortamında 
beyin fırtınası ile çözüme ulaşmayı tercih ederler. Tek bir doğruya inanmıyorlar, 
kendilerine sunulanları sorgulamadan kabul etmiyorlar

Aynı anda farklı çalışmaları yürütebilirler. Grup çalışmasına yatkındırlar

Medyaya, politikacılara ve siyasete güvenmiyorlar.
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Z KUŞAĞI (2000- 2020)

Sokakta saklambaç oynamanın tarihe karıştığı büyük oranda
tabletlerle sosyalleşen bir nesilden bahsediyoruz.

Dikkat süreleri kısa ama aynı anda birden çok işle haşır neşir olabilir.

Sosyalleşme kavramının tarih olduğu ve teknolojiye kurban edilen bir 
nesil.

Aileler, özellikle de anneler kendilerini çocukların hayatlarında pek
çok alanı düzenlemekten sorumlu hissediyor.

Z kuşağı, hayal dünyalarının sınırsızlığı ile cevabı bulunamayan 
sorular soran nesil.

Küresel grup çalışmalarına katılabilen 

Kısacası ZEHİR gibi… 

Z kuşağı kendini anlatırsa

Kuşak geçişlerini daha rahat görmek için:
• Radyo bebek bombardımanı kuşağında 50 milyon kişiye kaç yılda ulaşmıştır                                 

35 yıl
Renkli televizyon  X kuşağında    50 milyon kişiye kaç yılda ulaşmıştır

15 yıl
• 80 lerin başında doğan ön Ykuşağı Facebookta 50 milyon kişiye kaç yılda 

ulaşmıştır
3 yıl

90 ların başında doğan son Y kuşağı İnstagramda (Facebooktan sıkıldılar çünkü facebookta ananelerini 

görmeye başladılar) 50 milyon kişiye kaç yılda ulaşmıştır
6 ay

• Z kuşağında Angry Birds oyunu 50 milyon kişiye ne kadar  sürede ulaşmıştır
35 gün

Dünyanın öbür ucundaki kişilerle 
iletişime geçebiliyorken  velilerle 
iletişime geçemeyen okullar bu 
kuşağa hazır mı ?

4 milyonu aşkın beğeniye  kısa 
bir sürede ulaşabilen bir kuşağa 
eğitim sistemimiz hazır mı?

50 milyon kişiye 35 günde 
ulaşabildiğimiz bir dönemi 

yaşıyoruz

Kullandığımız dil, 
motivasyon araçları, 

algılama araçları, 
eğitim tekniklerinin 

neredeyse tamamı  50 
milyon kişiye 35 yılda 

ulaştığımız 
zamanlardan kalma
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Y VE Z  KUŞAKLARINDA EĞİTİM

Elimizdeki mevcut ders planları , 
klasik ders saatleri

mevcut okul binaları ile

kullanmakta olduğumuz derslik düzenleri

BU GENÇLIĞE HITAP ETMEMEKTEDIR.

Dersler öğrencilerin ilgi ve talepleri dikkate alınarak çeşitlendirilmeli ve modüler
sistemler uygulanmalıdır.

Y ve Z kuşağındaki çocuklar ve gençler zorlamalardan hoşlanmamakta ancak kendi 
öğrenmek istedikleri bir konu varsa her kaynaktan hızla bilgiye ulaşmaktadır.

En çok ilgilerini çeken öğretim yaklaşımı espirili, ironik bir tarzla ve grafik, resim gibi 
görsel malzemelerle gerçeklerin vurgulanmasıdır

Edinecekleri bilginin kendilerini güçlendirmesini, bağımsız ve daha güvenli
hissettirmesini bekliyorlar.

Aynı anda farklı çalışmaları yürütebilirler. Grup çalışmasına yatkındırlar

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK

Gerçek dünyanın bilgisayar tarafından  zenginleştirilmesi

Sanal ortamda, her türlü ders 
konusu dünyadaki en iyi uzmanlar 
tarafından hazırlanan içeriğe 
uygun olarak sunulmaktadır.

Deney ve uygulamalar öğrencinin 
sanal ortamda aktif katılımı ile 
gerçekleştirilebilmektedir
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BİR OKULUN EĞİTİM KALİTESİNİ OKULUN İÇİNE GİRMEDEN ANLAMANIN 
EN KOLAY YOLU NEDİR?

CEVAP : okul zili çaldığında okul kapısında beklemek..   Okulun dağılma 
hızı ile eğitim kalitesi arasında ilişki vardır.

İPUCU 

DURUM 7 

SORU?

BİR ÖĞRENCİNİN İLKÖĞRETİMDEN ÜNİVERSİTEYİ 
BİTİRİNCEYE KADAR DERSLERDE GEÇİRDİĞİ SÜRE NE 
KADARDIR??

7.04.2019

CEVAPCEVAP

332 GÜN…

7.04.2019
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Planlanmış zaman Tatil vb. Ders hazırlıkları vb Etkin dinleme Gerçek akademik
öğrenme
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332 gün

166 gün

7.04.2019
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1.Uygun zaman: ilk dersin 
başlamasından son dersin 
bitmesine kadar geçen 
zaman

2.Ayrılmış zaman:
belli bir konu ve içerik 
için ayrılan toplam 
süredir. 

3.Meşgul olunan zaman:
öğrencinin etkin olarak
öğrenme etkinliklerine katıldığı
ve dikkatini derse verdiği
süredir.

4.Akademik öğrenme 
zamanı: öğrencinin öğrenme 
etkinlikleriyle veya iş ile 
meşgul edildiği yani 
öğrenmelerin oluştuğu 
süredir.

Akademik Öğrenme Süresi PiramidiAkademik Öğrenme Süresi Piramidi

45dk

2-2,5 saat

5 saat

6 saat

Akademik öğrenme zamanı

Meşgul olunan zaman

Ayrılmış zaman

Uygun zaman

Ayrılmış zamanın fazla 
olması öğrencilerin 
akademik başarısının 
yüksek olacağı anlamına 
gelmez!!!!

Yapılan Çalışmalar

Sınıfın öğrenci sayısı arttıkça öğretim süresinin de arttığı görülmüştür.

80 üniversitenin 800 fakültesi incelenmiş ve sınıf zamanı olarak ayrılan sürenin %80’ninin ders anlatımıyla 
geçtiği görülmüştür. Aynı çalışmada, özellikle fen bilimleri alanında daha fazla ders anlatılırken sosyal 
bilimlerde bu oran %61’e düşmektedir.

Ayrılan sürenin %15’inde hiç kimsenin dersle ilgilenmediği görülmüştür.

Öğrenci ile öğretici arasında geçen interaktif zamanın %5’ten daha az olduğu görülmüş. Tüm sınıfı içeren 
aktiviteler zamanın %13’ünü aldığı görülmüş.

Erkek hocaların kadın hocalardan daha uzun süre ders işlediği görülmüştür. 

Ders süresince 3 defa öğrencinin 
iki dakikalığını durup o ana kadar 

işlenen dersleri sindirmesi için 
zaman verildiğinde, öğrencinin 
çok daha fazla öğrendiği tespit 

edilmiştir.

öğrencilerin 20-30 dk boyunca 
not tutmadan dersi dinlemeleri 

istenmiş ve daha sonraki 5 dk için 
o ana kadar ne öğrendikleri 

yazmaları istenmiş. Bu 
yönteminde öğrenmeyi aktif hale 

getirdiği görülmüştür

Zaman tuzakları 

Amaçların belirsiz 
olması 

Amaçlara uygun 
plan yapılmaması 

Öğrencilerin 
anlatılacak konunun 

önemi hakkında 
bilgilendirilmemesi

Öğretmenin alan 
bilgisinin ve öğretim 

becerilerinin 
yetersizliği 

Sınıf mevcudunun 
fazla olması 

Sınıfın düzensizliği Sınıf içi ve dısındaki 
gürültüler

Derse geç gelen 
ögretmen ve 

ögrenciler

Ders basladıktan 
sonra sınıftan 

çıkanlar

Okul yönetiminin 
duyuruları, 
kesintileri

Sınıftaki istenmeyen 
ögrenci davranışları

Derse zamanında 
baslayıp bitirmeme

Ögretmenin ders 
dışı işlerle 
ilgilenmesi

Egitim 
teknolojilerinde 
arıza, kurulum 
sorunları vs.

Plansızlık başarısızlığın planlanmasıdır!!!
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Ders Öncesi

Derse planlı ve hazırlıklı gitme. 

Planın uygulanabilir kılınması için her derste özeleştiri yaparak planı güncelleştirme.

Derse nasıl başlayacağını, hangi yöntem teknikleri, araç gereçleri ne zaman nasıl kullanacağını belirleme 

Öğrencilere hangi soruları soracağını ve hangi örnekleri vereceğini

Verilen ödevlere nasıl, ne zaman ve nerede dönüleceğini belirleme

Derste yapılan aktiviteler arası nasıl geçiş yapılacağını planlama

Ders tamamlanınca ne yapılacağı gibi

Sınıf kurallarını öğrencilerin katılımıyla belirleme

Ögrencilerin ders hazırlıklarını önceden yapmasını sağlama

Tahtaya yazılacak uzun yazıların önceden yazma

Öğrencileri kısa sürede tanıma

Derse dikkat çekici bir girişle başlanması

Defter imzalama gibi rutinlerin arada yapılması

Sınıfta olumlu bir havanın oluşmasına çalışma

Zaman zaman farklı öğretim yöntem ve teknikleri uygulama

derse hazırlanmadan önce sınıfa girince direkt olarak tahtaya o gün işlenecek konuyla ilgili 
öğrencilere bir soru sorabilir. Dolayısıyla hoca derse hazırlanırken öğrencilerin öğrenme süreci 
başlamış olabilir.

Öğrenme sürecinde

DURUM 8

Ders Süresinin Yüzde 80'nini Ne Alır?

CEVAP: SORU CEVAP

Why papa
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DURUM 9 Enerjik ve dinamik olma

Öğretmekten zevk alma

Özgüvenli bir havası 

Dinamizm ve Coşku

Vokal çeşitliliği ve sürekli göz teması için çaba sarfedilmeli. 

Konuşma hızında değişiklik gösterilebilir ve sonrasında dramatik 
duraklar eklemek önemli noktalar.

Sınıf etrafında hareketli ve etkileyici olun. 

Öğrencilerinize, doğru ya da yanlış gelebilir, sizin tutku ve 
coşkunuz onlara da yansıyacak  dinamik sunumunuzu gösterir.

Coşkulu ve enerji dolu sunumlar…

DURUM 10

EĞLENCELİ ÖĞRETMEEĞLENCELİ ÖĞRETME

Sadece ders kitabının sunuş bölümünü okumak etkili değildir. 

Çocuklarla eğlenemiyorsak, çocuklardan eğlenmeyi bekleyemeyiz. 

Dersi canlı, hareketli mümkün olduğu kadar etkileşimli yapma

Öğretimi her gün ve her zaman tutkuyla yapma

Her öğrettiğiniz an en dolu şekilde eğlenme.

DERS SÜRELERİNİ AZALTIP TENEFÜS SÜRELERİNİ ARTTIRALIM
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DURUM 11

Bir söz vardır. “Büyük güçle büyük sorumluluk 
gelir”. 

Öğretmen olarak en büyük hedefimiz 
öğrencilerimiz üzerinde FARK yaratabilmektir. 

Onların hayatında pozitif etki 
oluşturabilmektir.

FARK YARATMA
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DURUM 12

AÇIK FIKIRLI OLMA

Bir öğretmen olarak formal veya informal olarak değerlendirileceğiniz zamanlar olacaktır 

Patronunuz, öğretmenleriniz, aileniz, hatta çocuklarınız tarafından sürekli 
değerlendirilme
Birisi öğretmenliğiniz ile ilgili bir şey söylediğinde üzüntü hissetmek yerine yapılandırmacı
eleştiri alırken açık fikirli olun ve bir eylem planı hazırlayın. 

Olmak istediğiniz etkili öğretmen olduğunuzu kanıtlayın.

Hiç kimse mükemmel değildir ve gelişim için her zaman yer vardır.

Bazen başkaları sizin göremediklerinizi görür.

DURUM 13

Standartlar oluşturma

Kendiniz ve öğrencileriniz için standartlar belirlemek 
önemlidir. 

Etkili öğretmenler öğrencileri için yüksek standartlar 
oluştururlar

Örneğin öğrencilere bir işin nasıl tamamlanacağı ile 
ilgili ölçütler oluşturmak

Unutmamak gerekir: Çok şey verirseniz çok şey 
beklerseniz.

Öğütlediğimizi uygulamamız gereklidir.
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DURUM 14

İlham Bulma 

Etkili bir öğretmen yaratıcı olandır
fakat bu herşeyi tırmalayarak
yaratacağınız anlamına gelmez. 

Bulabildiğiniz kadar çok kaynaktan
ilham alınmalıdır. Kitaplardan, 
eğitimden,  YouTube’dan, 
Facebook’tan, bloglardan, 

DURUM 15

Değişimi Kucaklama

Hayatta herşey planlandığı gibi gitmez. 

Öğretmenliğe gelince bu durum daha esnektir. 

Esnek olmak ve değişim olduğunda akışa bırakmak 
önemlidir.

Yenilik olduğunda şikayet edilmemelidir.

Eskiyle kıyaslamak doğru değildir.

Değişimden gerilmek yerine onu iki elimizle kucaklamak 
gereklidir.

DURUM 16

Yansıtmalar Yaratma

Etkili bir öğretmen
sürekli yansımalar
yapar.

Neyin iyi gittiğini ve bir
sonraki yıl neleri
değiştireceğini
düşünür.
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Bir ajandayı elimizin altında 
tutmak ve aklımıza esinlenmiş 
bir fikir oluştuğunda 
fikirlerinizi not etmek çok 
önemlidir. Ardından, bu 
fikirleri harekete geçirmek için 
bir plan yapın.

GÜNLÜK TUTMA 

DURUM 17

Meslektaşlarımızla İşbirliği Yapma

Iyi öğretmenler istekli öğrenenlerdir. 

Diğer meslektaşlarla araştırma temelli bir 
araya gelmeler çok önemlidir.

Singapurun eğitimdeki  başarısının en 
önemli nedeni Lesson Study uygulamasıdır. 

DURUM 18DURUM 18

DERSİN İLK GÜNÜNDE NE  YAPMALI?
İLK 3 HAFTA ÇOK ÖNEMLİDİR.

Akla gelen ilk yaygın cevap; 

• Derse başlamaktır
• Dersle ilgili bilgilendirme.

İYİ BAŞLANGIÇ İÇİN
Kendinizi tanıtın. Yaşam felsefenizden örnekler verin. Slayt hazırlanabilir.

Öğrencileri selamlayın.

ÖĞRENCİLERE İSİMLERİYLE HİTAP ETMEK

Dakik olun.

Öğrencilerle ilgili bilgi toplayın. Sizin kişisel olarak onlarla ilgilenmeniz onların kişesel olarak size 
bağlanmalarını sağlayabilir.

İstekli ve enerjik olun.

120
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İlgi çekici başlangıç hikayeleri.Her derse başlamak için mizah katın veya bir ilgi noktası 
(bulmaca, resim, karikatür, hikâye, mevcut olay) bulun.

Sorularla başlayın.

Dersten önce ve sonra mümkün olduğunca öğrencilerin arasına girin. Sınıfta 
dolaşmak ve hem içerik hem de kişisel düzeyde etkileşim kurmak için fırsat yaratın.

Derse hazır gidin.

Yeterlilik ve Özgüven.

121

“.... durumunda cezalandırılacaksınız.” 

yerine “... yapmanız beklenmektedir”. 

Olumlu bir dil kullanma

DURUM 19

Öğrencilerin Fikir ve Desteklerinden Faydalanma/ 
Öğrencilerden öğrenme

Kabul etme: Öğrencilerin doğru 
cevaplarını sınıfça onaylamak ve sınıf 
içerisinde tekrar etmek

Değiştirme: Öğrenci fikirlerini kendi 
cümlelerinizle ya da başka öğrencinin 
cümleleriyle yeniden açıklamak

Uygulama: Bir problemi mantıklı bir 
şekilde analiz edilmesindeki bir sonraki 
adımı atmak ya da çıkarım yapmayı 
öğretmek için öğrenci fikirlerinden 
yararlanmak 

Karşılaştırma: Bir öğrencinin fikrini 
almak ve öğrencinin ya da başka bir 
öğrencinin daha önce belirttiği fikirler 
arasında bir ilişki kurmak

Özetleme: Düşünülen kavramların 
gözden geçirilmesi ya da özetlenmesi 
olarak bir öğrencinin söylediği 
şeylerden yararlanmak

DURUM 20DURUM 20
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Araştırmalara göre en çok yapılan öğretmen hataları

Hata # 10: Sınıfta bir soru sorduğunuzda, hemen cevap için gönüllü aramak:

Bunu yaptığınızda öğrencilerin çoğu göz temasında kaçınacaktır. Bu şekilde ya hep aynı 2-3 gönüllü 
öğrenciden cevaplar alırsınız ya da sorduğunuz sorunun cevabını kendiniz verirsiniz.

Hata # 9: Öğrencilerden hemen cevap beklemek: 

Eğer öğrencilerin düşünmesine fırsat vermeden cevap beklerseniz gözü korkmuş olanlar dersi takip 
etmek yerine öğretmen bana soru sormasın diye dua etmeye başlayacaklardır. Daha da kötüsü, birine 
söz verdiğiniz anda diğerleri derin bir nefes alıp rahatlayarak soru hakkında düşünmeyi bırakacaklardır.

Hata # 8: Dersi tamamen Powerpoint sunumuna dönüştürmek: Powerpoint slaytları arasında 
dolaşarak ders notlarını aktarmak genelde herkes için vakit kaybıdır.

Hata # 7: Öğretimde çeşitliliği sağlayamamak: Etkili bir öğretimde çeşitlilik bulunmalıdır: 
tahta kullanımı, hikaye anlatma, sesli ve görsel materyaller, tartışma, etkinlikler, bireysel 
ve grup çalışmaları vs. Ne kadar çok çeşitlilik olursa, dersin etkililiği de o kadar artar.

Hata #6:Öğrencilerin bireysel sorumlulukları olmadan grup içinde çalışmaları. Grup
çalışması yapmak bilişsel ve kişilerarası becerilerin geliştirilmesini etkili bir şekilde teşvik
eden kapsamlı bir şekilde araştırılan bir öğretim yöntemi, işbirlikli öğrenmedir.

Hata #5: İlgi çekmede başarısız olma. İçeriği tanımlayarak, teknolojik gelişmeler, sosyal
problemler ve sizin bildiğiniz öğrenci tecrübeleri, ilgileri, kariyer amaçları ve her yeni
konuyu takdim ederken yaptığınız aynı şeyleri yaparak dersi başlatın

HATA # 4 ÇOK UZUN TESTLER VERMEK:

Hata # 3: Rutine sıkışıp kalmak. Geliştirme kursları için fırsatlar ve teşvikler her zaman olur. Bu her ders 
vermek istediğinizde sürekli önemli değişiklikler yapmak demek değildir zaten bunu yapmak için zaman ve 
neden yoktur. 

Hata # 2: Belirli öğrenme hedefleri olmadan öğretme. Tutarlı dersler düzenlemek ve testleri adil hale 
getirmenin anahtarı öğrencilerin yapması gereken, öğretmenin öğrencilerin öğrenmelerini istediğini, 
öğrendiklerini ve dersin amaçlarının ödev ve sınavların tasarımı için temel oluşturacağını ve öğrenme 
hedeflerini açık ifadelerle yazmaktır.

Hata #1: Öğrencilere saygı göstermeme. öğrencilere onlara saygı göstermediğiniz hissini verirseniz, sizin 
yaptığınız her ne olursa olsun bu herkes için kötü bir tecrübe olacaktır. Sizin saygı ifadeleri ve ilgili tutumunuz 
açıkça belirgin olursa bu pedagojik anlamda sizin yapacağınız bütün günahları kapatacaktır.

DURUM 21

İnsana hiçbir şey öğretemezsiniz; öğrenmeyi ancak 
kendi içinde bulacağını öğretebilirsiniz. Galileo

Öğrencilerimiz her kim olursa olsun ve öğrettiğimiz 
ders ne olursa olsun, mutlaka surette kendimizi 
öğretiriz.» Parker Palmer (eğitimci ve filozof)

Kafa kafaya değil kalpten kalbe olduğunun 
öğretimi». Howard G. Hendricks

Biz insanları doldurulması gereken boş şişeler olarak 
görmek yerine çevresini aydınlatacak mumlar olarak 
görmeliyiz.  Robert H. Shaffer
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DURUM 22
EN BÜYÜK İLİM NEDİR?

Ülkemizde Kuşadası’nın hemen 
karşısında mükemmel bir doğası olan 
Samos adası vardır. 

Bu adada M.Ö. 570 - M.Ö. 495 yılları
arasında İyonyalı filozof ve matematikçi
Pisagor yaşar. 

Pısagor duası

UYUM AHENK VE DENGE



7.04.2019

24

Bir binaya benzetilen insan bedeninde bu üçlü kural vardır. İnsan 
vücudunun farklı bölgelerinin birlikte ve etkili çalışmasıyla denge 
kurulabilir. Dengenin olması içinde, kulaktaki denge 
organının, gözün, duyu sisteminin, beyincik, beyin sapının ve 
motor sistemin hep birlikte ahenkli çalışması gerekir.

Makineler, insan üretimi her şey bu üçlü kural dahilinde işler.

• Dünya o kadar ilahi bir şekilde organize 
edilmiştir ki her birimiz kendi yerimizde 
ve zamanımızda, diğer her şeyle denge 
halindeyizdir. (Hermann Hesse) 

• Yaşamın amacı karşıtlıklar arasında denge 
kurmaktır. (Montaigne)

• İnsanı en mutlu eden şey, ihtiyaçlarıyla 
varlıkları arasında bir denge olmasıdır. 
Bütün sorun, bu dengenin nasıl 
sağlanacağıdır. (Çin Atasözü )

• “Yaşamak bir denge meselesi. Birine aşırı 
bağlanmak dengesizliktir” (Uganda 
atasözü)

• “Düşünü kurduğum her şey bir denge 
sanatıdır.” (Abraham Maslow)

Bir şey haddini aşarsa zıddına dönüşür”.. 

“Aşırı zeki birinin delirmesi…

Aşırı sevginin nefrete dönüşmesi…

Şeyh Edebali’nin “Çok sevildiğin yere sık gidip 
gelme..” öğretisi de bu üçlüye tam uygun örnektir.

İbni Sina’nın “az konuş, az ye, az uyu” sözlerinde bu 
üçlü kural vardır. 

Mevlana
Allah der ki: "Kimi benden çok Seversen, onu 
senden alırım." ve ekler:
"Onsuz yaşayamam deme, seni onsuz da 
yaşatırım." 

ve mevsim geçer, gölge veren ağaçların dalları 
kurur, sabır taşar, canından saydığın yar bile bir 
gün el olur...
Aklın şaşar, dostun düşmana dönüşür, düşman 
kalkar dost olur, öyle garip bir dünya...
Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur...  Düşmem 
dersin düşersin, şaşmam dersin şaşarsın.
En garibi de budur ya... Öldüm der durur, yine de 
yaşarsın...

PISAGOR KUPASI


