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A nnem e ve B abam a,

ONSOZ
Bu çalışm a, öğretm e nlik m eslek bilgisini kazandırm ada çağdaş öğretm e
yöntem lerini ve tekniklerini tanıtm ak am acıyla hazırlanm ıştır.
Ö ğretm en adaylarının, sınıf içi uygulam alara geçm eden önce öğretm e yöntem
ve tekniklerini ta nım a sı, bunları kendi özel alanlarına uygulam ası, bunun yanı
sıra te kno lojik araç ve gereçlerin eğitim ortam ında kullanılm ası konusunda bilgi
edinm eleri büyük önem taşım aktadır.
“Ö ğretm e Sanatı” yayına hazırlanırken öğretm en adaylarının m eslek bilgisi
g ereksinm eleri dikkate alınm ıştır. Üç m odül üzerine tem ellendirilen bu yapıtta; I.
M odülde

öğretim

etkinliklerinin

planlanm ası,

yıllık,

ünite,

g ün lü k

ve

ders

planlarının hazırlanm ası üzerinde durulm uştur. II. M odülde uygulam anın nasıl
yapılacağı,

öğretm e

sanatını

uygularken

öğretm e

stratejisi,

yöntem

ve

tekniklerden nasıl yararlanılacağı üzerinde durulm uştur. III. M odülde de ölçm e
d eğerlendirm e

tekniklerine

yer

verilm iştir.

Ekler

bölüm ünde

g ünlük

ders

planlarına ö rn ekle r verilm iş, ayrıca son yıllarda gün de m e gelen düşünm e
becerilerinin öğretim i ve çoklu zeka kuram ına dayalı ders planlarından örnekler
sunulm uştur.
Bu yapıt, 1960 yılında ilköğretm en öğretm en okulundan m ezun olup, ilk kez
öğretm enliğe başladığım günden bu zam ana kadar geçen sürenin bir ürünüdür.
40 yılı aşkın m eslek ya şam ım da etkileşim içinde olduğum tüm öğretm enlerim in,
öğrencilerim in ve m eslektaşlarım ın izlerini satır aralarına yerleştirm eye çalıştım .
Bu yapıtın ortaya çıkm asında etkileşim içinde olduğum herkese, yaratıcı dram a
bölüm ünü

yazan

anabilim

dalım ız

öğretim

elem anlarından

Dr.

T ülay

Ü stündağ’a, ayrıca, ölçm e değerlendirm e bölüm üne katkı getiren Ar. Gör.
Z ekeriya N artg ün ’e, Kenan D em ir’e ve Duygu A n ıl’a, kitabı baştan sona kadar
okuyup katkı getiren Prof. Dr. Zeki K aya’ya, Ar. Gör. Eda E rd em ’e ve Bünyam in
Y u rda kul’a te şe kkü r e tm ek isterim . Yayın aşam asının her a nında özverili ve titiz
ça lışm a la r sergileyen Pegem A T akım ına te şekkü r e tm ek isterim .
Bu çalışm anın az da olsa öğretm e sanatını uygulayacak olan ve uygulayan tüm
e ğitim cilere katkı getirm esi, yazarı m utlu kılacaktır.
Ankara, O cak 2004

Prof. Dr. Ö zcan D EM İR EL

10. BASKIYA ONSOZ
Ö ğre tm e Sanatı kitabı onuncu baskıya hazırlanırken eğitim dünyasında
oluşan pek çok yenilikler ve yönelim ler ortaya çıkm aktadır. Bu hızlı değişim ve
g elişm e ler ö ğrenm e ve öğretm e sürecini de etkilem ekte, öğretm eden çok
öğrenm enin daha önem li olduğu gerçeğini ortaya çıkarm aktadır. Bu anlayış,
sadece eğitim uygulam alarını değil, eğitim politikalarını ve program geliştirm e
çalışm alarını da etkilem ektedir.
T ü rk Milli Eğitim sistem i, eğitim dünyasındaki bu gelişm e ve yö nelim ler
d oğrultusunda kendini yenilem e çalışm alarına uyum sağlam aya b aşlam ış ve
öncelik ilköğretim kadem esindeki program ların d eğiştirilm esine verilm iştir.
Y apılandırm acı yaklaşım ı tem ele alan bir görüşle hazırlanan yeni öğretim
program ları,
çoklu
ze ka
kuram ı
uygulam alarıyla
etkinlik
zenginliğine
kavuşturulm ak istenm iştir.
Tüm bu değişm elerin sistem i olum lu yönde etkilem esi beklenm ektedir. Ancak,
d eğ işm e yece k olan öğretm enin m esleğini yerine g etirm edeki sanat anlayışı,
ö ğretm e tarzı ve öğretm e üslubu olacaktır. Bu bir b akım a m esleği “ icra etm e”
aşam asındaki sanat anlayışıdır. Bu, yaşandıkça kazanılacak bir özelliktir. İşte
ö ğretm e sanatı, bu deneyim lerin yaşanm asına katkı getiren bir ça lışm a olarak
varlığını devam ettirecektir. Bu nedenle, her baskıda yeni yakla şım la ra örnekler
getirilirken eski örneklerin bir kenara atılm asından ço k onlara çağdaş yorum lar
getirilm esinin daha yararlı olacağı düşünülm ektedir.
Bu belirle m e le r d oğrultusunda öğretm e sanatının tüm öğretm en ada yla rına ve
ö ğretm enlere katkı getirm esi en ço k yazarı m utlu edecektir.

Ankara, Ş ubat 2006

Prof. Dr. Ö zcan D em irel
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Bu yapıtın içerik tasarım ı üç m odül üzerine tem ellendirilm iştir.
Bu

m odüller,

planlam a,

uygulam a

ve

değerlendirm edir.

Bir

b akım a öğretim öncesi, öğretim anındaki ve öğretim sonrası
e tkinlikle r olarak bu üç m odül belirlenm iştir.
Birinci m odül, planlam a dört bölüm den oluşm aktadır. Ö ğretim
öncesi etkinlikler olarak belirlenen ve öğretm enin derse girm eden
önce yapm ası gereken çalışm alar analiz e dilerek bu bölüm ler
oluşm uştur.
Birinci m odülün ilk bölüm ünde eğitim le ilgili tem el kavram lar
açıklandıktan sonra öğretim etkinliklerinin planlanm ası üzerinde
durulm uştur. Planlar, yıllık, ünite, günlük ve ders planları olm ak
üzere dört aşam ada ele alınm ıştır.
Birinci m odülün ikinci bölüm ünde planların tem elini oluşturan
öğretim program larının incelenm esine ayrılm ıştır. Program öğeleri
olan hedef, içerik, süreç ve değerlendirm e boyutları irdelenm iş ve
m evcu t program lardan plan hazırlanırken nasıl yararlanılacağı
üzerinde durulm uştur.
Ü çüncü bölüm de ders kitaplarının seçim i ve değerlendirilm esi
üzerinde durulm uştur. Program hedeflerine uygun ders kitabı
se çm edeki ölçütler üzerinde durulm uş, böylece am aç-araç ilişkisi
vurgulanm ıştır.
D ördüncü

bölüm de

de

öğretim

m ateryallerinin

nitelikleri,

hazırlanm ası ve seçim inde dikkat edilecek hususlar üzerinde
durulm uş, son teknolojik gelişm elerin eğitim e yansıtılm ası için ne
gibi hazırlıklar yapılm ası gerektiği üzerinde durulm uştur.

ÖĞRETME SANATI /P L Â N L A M A

İYİ BİR DERS PLANI İYİ BİR DERS YILI DEMEKTİR
Öğretmenliğimin üçüncü yılındayım. Her eğitim öğretim yılının başında
yeni bir heyecanla okuluma öğrencilerime koşuyorum. Fakat nedense bu yıl
coşku yerine endişe var içimde. Yıllık plan hazırlama konusu. Genel olarak
nasıl hazırlanacağımı tabii ki biliyorum; fakat, bölümler üzerinde
kavrayamadığım kısımlar var bu nedenle benden daha tecrübeli bir
öğretmenden yardım almayı düşünüyorum. Geçen yıl da öyle yapmıştım.
Üniteleri zamanında bitiriyor, planımdaki tüm konuları eksiksiz işliyordum. Ne
yazık ki verimli olamıyordum yine de. Değerlendirme aşamasında
öğrencilerimin başarısızlıkları beni üzüyor ve neden böyle oldu sorusunu
sormama neden oluyordu.
Zamanla öğrencilerimin ilgi duydukları, başarılı oldukları alanların birbirinden
farklı olduğunu gözlemledim. Acaba seçtiğim yöntem ve tekniklerin de farklı
mı olması gerekiyordu? Peki bu nasıl olacaktı, ayrıca nasıl teknikler
kullanabilirdim ki? Araç gereç yetersizliği için de ne yapabilirdim.
Okulumuzda bilgisayar, video yoktu. Başka ne gibi araçlar kullanabilirdim.
Öğrencilerimin konuya ilgisini çekemeden derse başladığım çok oldu. Ders
sırasında disiplini bozmamaları, konuyu dağıtmamaları için onları özgür
bırakamıyor, birbirleri ile konuşmalarını engelliyordum.
Sınıfta konuyu ben anlatıyordum genelde. Onların derse katılmaları için de o
an aklıma gelen soruları soruyordum ama, bu da yetmiyordu, çoğunu ya
saatine bakarken ya da pencereden dışarıyı seyrederken yakalıyordum.
İsteseler ders kitabından konuya çalışıp gelebilirlerdi ama not vereceğimi
söylemezsem bunu hiç yapmıyorlardı. Yoksa kitap seçimim mi iyi değildi.
Kitap seçerken nelere dikkat edecektim; ben biçim yönünden iyi bulduklarımı
seçmiştim hep.
Her ders öncesi günlük planımı hazırlıyordum. Yıllık plandakilerin aynısını
tekrar deftere geçiyordum; bu anlamsız geliyordu gerçi. Günlük planın çok
önemli ve gerekli olduğu söyleniyordu, anlatacaklarım ders kitabında
yazılıydı zaten. Öğreteceklerimi yazıp duruyordum dakikalarca. Derse ön
hazırlık demek konunun başlığına bakmaktı benim için başka ne olabilirdi.
Planlı çalışmanın yararı dersi zamanında sunmaktı.
Yıllık plana kendimden ne katabilirdim ya da günlük planlarıma yıllık planda
yazanlardan başka ne ekleyebilirdim. Bazen işin içinden çıkamıyor ve çok
çaresiz kalıyordum. Bu yıl kendimi ve öğrencilerimi daha farklı bir şekilde
yeni ders yılına hazırlamalıyım, biliyorum. Yoksa sınıfa her girdiğimde
öğrencilerimin isteksiz tutumları nedeniyle ben de mesleğimden
soğuyacağım. İşe planlamadan başlamak gerekiyor sanırım.
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Bölüm 1

ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİ
PLÂNLAMA

Öğrenme Hedefleri
B u b ö lü m ü çalıştıktan sonra;
•

eğitim le ilg ili te m e l kavram ları tanıyabilecek,

•

eğitim le ilgili tem el kavram ları açıklayabilecek,

•

eğitim in d e ğ işik tanım larını yapabilecek,

•

eğitim de plânla m a nın önem ini kavrayabilecek,

•

öğretim etkinliklerinde p lâ nlı çalışm anın ya ra rla rın ı
açıklayabilecek,

•

y ıllık plân, ünite plânı, g ü n lü k plân ve ders p lâ nının
kapsadığı özellikle ri açıklayabileceksiniz.

İçindekiler
•

Giriş

•

E ğitim le İlg ili Tem el K avram lar

•

E ğitim de Plânlam a

•

Ö zet

•

Tartışm a Soruları
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Giriş
Bu bölüm de eğitim ve eğitim le ilgili tem el kavram lar
açıklanm ış, daha sonra öğretim etkinliklerini plâ nla m a üzerinde
durulm uştur.

Eğitimle İlgili Temel Kavramlar
Eğitim

Eğitim, bireyde
kendi yaşantısı
ve kasıtlı
kültülieme
yoluyla istenilen
davranış
değişikliğini
meydana getirme
sürecidir.

Eğitim genel anlam da bireyde davranış d eğ iştirm e sürecidir.
D iğer bir deyişle, eğitim sürecinden geçen kişinin davranışlarında
bir değişm e olm ası beklenm ektedir. Varış (1981), eğitim yoluyla
kişinin am açları, bilgileri, davranışları, tavırları ve a hlak ölçülerinin
d eğiştiğini ifade etm ektedir. Eğitim sürecine giren kişilerde bu
değişm enin istenilen yönde olm ası beklenir. Bu anlam d a Ertürk(1972), eğitim i, bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve
kasıtlı olarak istendik değişm e, m eydana getirm e süreci olarak
ifade eder. Bu tanım lardan yola
Birey
çıkarak
eğitim ,
bireyde
kendi
yaşantısı ve kasıtlı kültürlem e yoluyla
istenilen
d avranış
değişikliğini
m eydana getirm e sürecidir.
Bu ta nım d a anahtar sözcükler, birey,
yaşantı,
kültürlem e,
davranış ve
süreç kavram larıdır.

İnsan
İnsan biokültürel ve sosyal
bir varlık

Birey, diğer bir deyişle insan, bio-kültürel ve sosyal bir varlıktır
(Ertürk, 1972:3). Bu tanım da insanın üç boyutlu özelliği ortaya
konm uş ve birinci özellik olarak biyolojik boyutu, ikinci özellik
olarak kültürel boyutu ve üçüncü özellik olarak da sosyal boyutu
vurgulanm ıştır.
insanın biyolojik boyutu insanın insan o labilm esi için te m e l ya da
zorunlu neden olarak kabul edilm ektedir. İnsanın 23 çift
krom ozom dan oluşan canlı bir varlık olduğu; ancak insanı
biyolojik bir varlık olarak diğer canlılardan ayıran en önem li
nedenin
ise
düşünebilm e
yeteneğine
sahip
olm asından
kaynaklandığı vurgulanm aktadır.

