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ÖCRENME VE ETKIN ÖCRENME
Nuri GÖKALpi
Özet
Gelisen ve degisen teknolojik yapilanmalar
küresel egitimde yaygin ve ortak çözümlerin
gelistirilmesine olanak verirken, ayni zamanda bireylerden beklentilerin de hizla artmasina neden
olmaktadir. Günümüzde ögrenme stratejisi önem kazanmakta, anlam, degisim, yenilik, büyüme ve
kendini gerçeklestirme gibi kavramlari da kapsamaktadir. Yasanilan bu degisimlerle isletmeler için
insan kaynaklarinin gelistirici boyutu ve ögrenme yoluyla kazanilan yetenekler daha da önem
kazanmistir. Bu nedenle bilgi toplumu ögrenmenin sürekli oldugu kurumlara ihtiyaç duyar. XXI.
yüzyil ögretim kurumlarinin bu gerçegi göz önüne alarak, etkin ögrenme yaklasimini uygulamalarinin
yararli olacagi düsünülmektedir.

Abstract
Developing and changing technological
structurings makes prevalent and common solutions
improvement in global education possible, it also rapidly increases the individual's expectations. In
today's world, Iearning strategies hava become important and they also include the concept of
meaning, alternation, innovation and growing. Related to these changes, developer dimension of
human resources and the abilities acquired by learning has become mare importanL Consequently,
inforination society needs associations that contains constant learning. it is thought that it would be
useful for the the education associations in 21.century to apply this effective Iearning by taking this
fact into consideration.

Anahtar Kelimeler: Gelisen, degisen, egitim, ögrenme, etkin.

Giris
Gelisen ve degisen teknolojik yapilanmalar küresel egitimde yaygin ve ortak çözümlerin
gelistirilmesine olanak verirken, ayni zamanda bireylerden beklentilerin de hizla artmasina
neden olmaktadir. Bu baglamda birçok ülke var olan egitim sistemini sorgulamaktadir. Bu
sorgulamanin temel noktasi ise kaliplasmis zihinler üreten egitim sistemlerinin yararlarinin
pek fazla olmamasi ve toplumlarin düsünen, üreten, sorun çözen insanlara daha çok
gereksinim duymasidir. Bu düsünceden hareketle toplumlar ögrenciyi egitim sistemi içinde
daha etkin bir konuma getirmeye çalismaktadir. Ögrenciler artik sessizce oturup, yalnizca
verileni almakla yetinmeyecekler; söyleyecek, yapacak, katilacak ve çözümleyeceklerdir.
Yani ögrenmeyi ögreneceklerdir. Böylece yalnizca bilinenleri tekrarlamayip, bilinmeyenler
de sorgulayacaklar. Ögrenci kendi bilgisini kendisi üretecek, böylelikle de basarili olmayi da
ögrenecektir.
Günümüzde çogu ülkede ve Türkiye'de kullanilan ögretim yöntemleri ögrenciye bilgileri
hazir kaliplar biçiminde verip, aynen alma seklinde bir yol izlemektedir. Bu ögretim
yöntemlerinin uygulanmasi sirasinda, hangi bilgiyi niçin almak zorunda oldugunun bile
farkinda olamayan ögrenciler, bilmedigi bu hedefler ugruna derslerde ögretmenin -kimi
zaman neredeyse soru bile sormaksizinanlattigi bilgileri hafizasina kaydetmeye
çalismaktadir. Bu genelde bilgiyi tekrar edip ezberleme biçiminde olmaktadir. Baska bir
ögrenci tipi ise bu tekrarlama ve ezberleme biçimini benimsemeyip belki de çogunlukla hak
etmedigi halde "siradan" ya da "tembel" bir ögrenci olarak nitelenmektedir. Ögrencinin
edilgen oldugu bu ögretim yöntemleri artik terk edilmelidir. Bunun amaci ise ögrencinin
"ögrenme" sürecine etkin (aktif) olarak katilmasini saglamaktir.
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1. Ögrenme Nedir?
Bir deneyim ya da denemenin/bilginin
sonucunda davranislarda meydana gelen
sürdürülebilir ve kalici degisikliklerdir. "Canli varliklari cansiz varliklardan ayiran tek olgu
ögrenmedir. Ögrenme olamadan ne konusabiliriz ne de ihtiyaçlarimizi giderebiliriz". [1]
Ögrenme insan davranislarinda büyüme sürecinin bir sonucu olmayan nispeten sürekli bir
degismedir. Ögrenme, bir ürün (ögrenilen sey) ya da ürünü ortaya koyan süreçtir.
Günümüzde ögrenme stratejisi önem kazanmakta, anlami degisim, yenilik büyüme ve
kendini gerçeklestirme gibi kavramlari da kapsamaktadir. Herseyin çok hizli degistigi
zamanimizda, hiza ayak uydurmak çok daha güçlesmektedir. Hizli degisikliklerin oldugu
dünyamizda en iyi çözüm olabildigince iyi ve etkin ögrenmedir. Gerçek ögrenme insanm
özünde varolan birseydir. Ögrenme sayesinde daha önceleri hiç yapamadigimiz
seyleri
yapabilmeyi baslariz. Ögrenme yoluyla dünyayi ve yasamm yaratici sürecin bir parçasi
yapabilmeye baslariz. Ögrenme yoluyla dünyayi ve yasam m yaratici sürecin bir parçasi olan
kapasitemizi genisletiriz. Her insanin içinde böyle bir ögrenmeye büyük bir açlik vardir.
Insan hayatmin baslangicindan itibaren sürekli olarak bir seyler ögrenir. Örnegin: bir
çocuga kimsenin ögrenmeyi ögretmesine gerek yoktur. Çocuklar yürümeyi, konusmayi,
kendi islerini büyük ölçüde görmeyi kendileri ögrenir. "Ögrenmeyi ögrenmek, neyin nasil
ögrenildigini ve daha iyi nasil ögrenilecegini bilmek ve bu bilgileri ögrenme sürecinde
kullanilabilmektir. Daha az zamanda daha az çabayla daha çok sey ögrenmek ögrenebilmek
ve ögrenmeyi bir ugras olmaktan çikarip, yasam tarzina dönüstürmek gerekir" [2] basarili bir
sistem içinde yerlestiginde basariyi ve yasam kalitesini yükseltecektir.
1.1. Ögrenmenin Önemi
Global bilgi dünyasi giderek daha karmasik daha çok içiçe geçmeye baslayan ve daha
dinamik bir görünüm kazanmaktadir. Bu gelisim süreci, isi ve çalismayi, baskalarinin
deneyimlerinden daha çok ilham alinmasi gereken ögrenmeye açik hale getirmektedir.
Gelecekte, gerçekten digerlerinin önüne geçecek organizasyonlar, kisilerin bir örgütün tüm
seviyelerinde
ögrenme yükümlülük
ve kapasitesinin
nasil degerlendirilebilecegini
kesfederler olacaktir.
Günümüzde yasanilan degisimlerle isletmeler için insan kaynaklarinin yaratici boyutu ve
ögrenme yoluyla kazanilan yetenekler daha bir önem kazanmistir. Isletme performansi,
beseri niteliklerin arttirilmasina bagli hale gelmektedir. P.F.Druckker'a göre, bilgi dogasi
geregi hizli degismektedir. Bilgi toplumu üyeleri sürekli olarak eskimis duruma düsme riski
ile karsi karsiyadir. Bu nedenle bilgi toplumu, ögrenmenin sürekli oldugu kurumlara ihtiyaç
duyar. XXI. Yüzyil isletmeleri bu gerçegi kabul etmeli ve çalisanlarinin katilimi ile sürekli
ögrenme ve yeni davranislar gelistirme sistemi kurmalidirlar.
Düsünme yetenegi, insamn sahip oldugu en önemli kaynaktir. E.De Bona'ya göre, yine de
bu en önemli yetenegimizden hiçbir zaman tam olarak tatmin olamayiz. Ne kadar iyi olursak
olalim. Her zaman daha iyisini istemeliyiz. Düsünme yetenegi açisindan kendilerinin
eksiksiz oldugunu düsünen insanlar, düsünmenin yapabilecekleri konusunda sadece sinirli
bir görüse sahip kimselerdir. Ögrenmenin en basit sekli hata düzeltmek seklinde olmaktadir.
Ögrenmenin en zor ve karmasik olani ise ögrenmeyi ögrenmektir. Ögrenme kapasitelerini en
yüksek düzeye çikarmak isteyen ögrenen örgütler ögrenmek için ögrenirler. Ögrenme
kazanilmasi gereken bir yetkinliktir. Firma, yöneticilerini ve çalisanlarini uzmanlik temelli
bir yaklasimdan çok, bir öneri ve isbirligi üslubuyla çalismaya tesvik eder. Bu sekilde
ögrenmeyi ögrenmek, bütün etkinlikler için temelolur. Ögrenmenin stratejik önemi sinerji
yaratabilmesi, üç önemli unsuru içermesi ile mümkündür.
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- bilgi
- gerçeklestirebilirlik
- isteklilik.
Sürekli iyilesme bu üç unsur ile birlikte, ögrenmeye
adamayi gerektirmektedir.

inanç la baglanmayi

ve kendini

1.2. Ögrenmenin Çesitleri
Ögrenme çesitleri; anlik ögrenme, kazara ögrenme, planli ögrenme olarak üçe ayrilir.
Anlik ögrenme: Ögrenme her zaman az yada çok devam eder. bazen ögrenme eldeki is ya
da görev gerçeklestirildi gi anda olur. Buna anlik ögrenme denir.
Kazara ögrenme: Bir durumun beklenmedik sekilde sonuçlanmasi sonucu ortaya çikar.
Kazara ögrenme, beklenmedik bir olay karsisinda; onunla basa çikmasmm yolunu
ögrenmektir. Fakat kazara ögrenmenin tümü olumlu degildir.
Pasif ögrenme: Anlik ve kazara ögrenmede, ögrenen kisi ögrenmek için bilinçli bir karar
vermez. Ögrenme ileriye dönük degildir. Istemeden olusan bir deneyim sonucudur. Insanlar
edilgen ögrenme yoluyla ögrendiklerini her zaman düsünürler. Onlar için ögrenmeye özel bir
dikkat vermeye gerek yoktur.
Bir kisinin dikkatini ögrenmeye yogunlastirabilmesi
ve gücünü ögrenme yolunda
kullanilmasini saglamaktaki amaç bu kisinin anlik ve kazara ögrenme yasamasidir. Ögrenme
bilinci olusan insan ögrenme olanaklarinin farkina varmaya baslar.
Planli ögrenme: Planli ögrenme bilinçli olarak yapilan bir amaçtir. Önemli farki, istenen
sonucun ögrenme olmasidir. Kisi ortama ögrenme niyetiyle ileri dönük olarak girer.
Ögrenen organizasyon olusturmadaki anahtar noktalardan biride planli ögrenmeyi bir
çaba ile arttirmaya çalisilmasidir. Bir durum ya da deneyimden neler ögrenebilecegi
konusunda önceden düsünülürse, ögrenme herhangi bir ortamda gerçeklestirilebilir. [3]
Ögrenerek kendini yenileyen,
degisen ve güncelolabilmeyi
basaran ögrenen
organizasyonlar, hedeflerine daha kolay ulasmakta, uygulamak istediklerini daha çabuk
hayata geçirebilmektedirler.
1.3. Ögrenme Asamalar
Bilinçsiz yeterlilik: Ne bilmedigimizi bilmedigimizdir. Bilgisizlikten dolayi rahatsizlik
duyulmaz.
Bilinçli yetersizlik: Bilmedigimizin farkina vardigimiz asamadir. Bu asamada kisi stres
ve hayal kirikligi yasar.
Bilinçli yeterlilik: Hangi durumlarda hangi araçlarin kullanilacagini bilme asamasidir.
Bilinçsiz yeterlilik: Aliskanlik, sürekli deneme ile ögrenen kisi bu asamaya ulasir. En
önemli tehlikesi, aliskanliklarin etkisi ile en iyi yol benim yolum denilmesi ya da kisinin
sikilmasi, Daha ileriki durumlarda hantallasma ve verimsizlik bas gösterebilir. [4]
Bilinçsiz yeterlilik bilinci : Kisisel gerçeklige varan kisi, artik is konusunda zorlayan ne
varsa onun üzerine gidebilir. Bu asamaya varan kisi yasamin her anindan tat ve anlam
bulacaktir. Bu asamaya ulasmak için gerekli sabir ve azim herkesten beklenemez.
2. Etkin Ögrenme
Etkin ögrenme yaklasimi, ögrencileri pasif alicilar degil, ögrenerek kendi yasamlarini
sekillendiren bireyler olarak görmektedir. Ögrenciler yalnizca oturarak ögrenemezler, bu
nedenle sinifta dinlemekten daha fazla seyler yapmalidirlar. Okumali, yazmali, konusmali,
tartismali, geçmis yasantilarla baglantilar kurmali, edindigi bilgiyi günlük yasaminda
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uygulamali ve problem çözmelidir. Baska bir deyisle ögrenciler, ögrendiklerini kendine mal
etmelidir. Bilgiyi içsellestirmelidirler.
2.1. Etkin Ögrenmenin Yararlari
Bu yaklasimi etkili bir biçimde kullanan ögretmenler etkin ögrenmenin yararlarini su
sekilde belirtmektedirler:
- Yavas ögrenenlere ve üstün yetenekli ögrencilere daha çok zaman ayirmayi saglar.
- Ögrencilerin özdenetim gelistirmelerine yardimci olur.
- Sinif içi ve disindaki olumsuz davranislari azaltir.
- Yeni ögretmenlere sinifyönetiminde yardimci olur.
- Dissal pekistireçlerden içsel pekistireçlere geçisi saglar.
- Yasam boyu ögrenmeye olanak verir.
Ögrenciler etkin ögrenme
sürecinde karar vermeyi ve sorumluluklar
almayi
ögrenmektedirIer. Bunun da ötesinde ögrenciler bu strateji ile ögrenmeyi ögrenmeye
olanagina kavusmaktadirlar. Çesitli deneysel arastirmalar etkin ögrenme ile ögrenmeyi ve
düsünmeyi ögrenmenin özellikle az basarili ögrencileri etkiledigini ortaya koymustur.
Okullarda genellikle en iyi ögrencilerin etkin olmasi beklenmektedir. Ancak etkin ögrenme
bu bakis açisini degistirmistir. Daha az basarili olan ögrencilerin ögrenme performansi,
ögrenmeyi ve düsünmeyi ögrenme sayesinde önemli ölçüde artmistir. Etkin ögrenme
ögrenciler için oldugu kadar ögretmenler için de gereklidir. Ögrencilerin motivasyonu arttigi
ve etkin hale geldikleri için sinif disiplini problemleri de azalmaktadir.
2.2. Etkin Ögrenmenin Özellikleri
Ögretimsel açidan bakildiginda, etkin ögrenmenin özellikleri sunlardir:
- Ögrenciler arastirmalari için bilgi kaynaklarini kendileri kullanmaktadidar.
- Ögretmenler ve ögrenciler degisik kaynaklardan bilgi toplamakta ve organize
etmektedirler.
- Ögrencilerin bilgileri örgütlemelerine ve sunmalarina önem verilmektedir.
- Ögrenciler projelerinde bireysel ve grup sorumlulugunu tasirlar. Her ögrenci farkli
konuda ama birbiriyle ilgili ve grup projesine katkida bulunacak biçimde çalismaktadidar.
- Ögrenciler bilgileri paylasmakta, etkilesirnde bulunmakta ve ortak bilgi üretimi için
isbirligi yapmaktadirlar.
Etkin ögrenciler daha istekli, konu hakkinda daha fazla düsünen, yeni bilgilerini önceki
bilgileriyle bütünlestiren kisilerdir.
Etkin Ögrenme de Ögrenici Etkinlikleri; Olasi hedef ve etkinlikleri düsünür, bireysel
ögrenme hedeflerini seçer, kendine güvenir ve güvenini arttirir. Ögrenme etkinliklerini seçer
ve planlar. Kendisini motive eder, uygun bir baslama stratejisi vardir; dikkatini toplar,
önceki ögrenmelerini kullanir, Okur, dinler, analiz eder. Iliskiler kurar, bir sema olusturur.
Yeni bir durum için olasi uygulamalari düsünür, uygular. Kendi cümleleri ile ifade eder ve
sentez yapar. Yeni bir strateji dener. Bu kez basarmak için olasi durumlari düsünür.
Ögrenme sürecini degerlendirir. Kendi performansi hakkinda
karar verir. Gelecekteki
ödülleri düsünür. Çalisma aralari verir.
Etkin ögrenmenin kullanildigi bir sinifta bes nitelik göze çarpmaktadir; güven, enerji, özdenetim, gruba ait olma ve duyarli olma.
- Güven : Kendine güvenen ve ögrenmeye hazir olan ögrencilerin kendilerine saygi
duyduklari görülmektedir, kendilerini sinifta güvende hissederler, rahattirlar, insan olarak
degerleri basari ya da ödüle bagli degilmis gibi her yarisi kazanma ya da herkesi memnun
etme endisesini tasimazlar.
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- Enerji : Ögrenciler bir seylerle mesguldür, katilimcidir. Bekleyen, sikilan ya da
zamanini bosa geçiren kimseye rastlanmaz. Ögrenciler saate bakmazlar, dersin bitmesini
beklemezler.
- Özdenetim : Ögrenciler kendi ögrenmelerinden sorumludur. Kendilerini yönetirler ve
güdülerler. Kendi seçimlerini yaparlar, çalismalarini baslatip, bitirir ve mümkünse
çalismalarini kendileri düzeltirler. Ögrenciler kendi hizlarini kontrol etmekte ve çalismalarini
yönetmektedirler.

- Gruba Ait Olma: Ögrenciler yönetici personelle ve diger ögrencilerle olumlu iliskiler
kurmuslardir, birbirlerini dinlerler. Kabul ederler ve edilirler.
duyarlar. Reddedilme ya da uzaklastirilma hissetmezler.

Saygi görürler ve saygi

- Duyarli Olma : Ögrenciler düsünceli ve uyaniktir; sinifta neler oldugunu bilirler.
Dikkatli, merakli, yaratici ve gayretli ögrenciler göze çarpar.
2.3. Etkin Ögrenme ve Program Gelistirme
Etkin ögrenme sürecinin program gelistirme ögeleri açismdan özellikleri sunlardir:
Hazirlik; Hedef saptama, planlama, bireysel baslama noktalarinin
farkinda olma,
motivasyon. Uygulama; içerik çalismasi, yazma, hatirlama, anlama, diger bilgilerle iliski
kurma, bilgiyi arastirma, sonuçlari sunma. Degerlendirme;
süreç ve ürün, kendini
degerlendirme/ögretmen degerlendirmesi/birlikte degerlendirme.
Etkin ögrenme yaklasiminin etkisinin arastirildigi Nothem Arizona Üniversitesi ile
Montana
Üniversitesi'nin
biyoloji bölümlerinde
ögrencilerin
biyoloji kavramlarini
ögrenmelerinin yaninda, problem çözme sürecini kullanabilmeleri, etkili bir biçimde iletisim
kurmalari ve biyolojiye karsi olumlu tutum gelistirmeleri amaçlanmistir. Bu kavram sanat
egitimi veren kurumlarda yeni degildir, ama fen bilimleri fakülteleri için oldukça yenidir.
Kalabalik siniflarda etkin, arastirmaya dayali ve isbirlikçi ögrenme stratejileri etkili bir
biçimde kullanabilmektedir.
Bu arastirmada biyoloji dersini geleneksel egitimle alan ögrencilerle, ögrenme sürecine
etkin olarak katilan ögrencilerin ögrenmeleri karsilastirilmistir. Geleneksel ögretim alan
gruptakiler tartismalara sinif olarak katilmislardir. Etkin Ögrenme grubundakiler ise,
isbirlikçi gruplar olusturarak, birbirlerinin ögrenmelerine
yardimci olmus ve grup
tartismalarini sinifa sunmuslardir. Sonuçlar incelendiginde; etkin olarak ögrenmeye katilan
ögrencilerin özyeterlik ve süreç becerilerinin daha yüksek oldugu bulunmustur. Bu
ögrenciler
ögrenme ortamini, eglenceli, arkadasça ve dinamik olarak nitelenmislerdir.
Degerlendirme için çoktan seçmeli testler yerine; ögrenci yorumlari, grup çalismasi ürünleri,
biyoloji ile ilgili konusmalar ve yazilar kullanilmistir. Önemli gelismelerden birisi de; etkin
ögrenciler basta kullandiklari bilgi düzeyi sorulari yerine uygulama, analiz ve sentez
gerektiren sorular sormaya baslamislardir.
Etkin ögrenme yaklasimi egitim programinin özellikle egitim durumlari ve degerlendirme
ögelerini etkilemektedir. Ögrenci merkezli oldugu için geleneksel ögretim yaklasimlarinin
degistirilmesi gerekmektedir. Ögretmenin anlattigi, konustugu baska bir deyisle etkin oldugu
ortamdan ögrencinin okudugu, yazdigi, tartistigi, ögrendigini günlük hayatinda kullandigi
bir ögrenme ortamina geçis söz konusudur.
Hatta ögrenme ortami sinif disini da
kapsamaktadir.
Isbirlikçi gruplarla ögrenme, etkin ögrenmenin önemli ögelerindendir. Özellikle ikili
gruplar tercih edilmektedir. Ögrencilerin ögretmen yerine, arkadaslarindan yardim almasi ve
tartismasi
desteklenmektedir.
Bundan ögretmen rolünden
de degisiklikler
oldugu
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anlasilmaktadir. Ayrica etkin ögrenme siniflarinda ögretmen, ögrencilerine bireyolarak
deger vermekte, onlarin yaninda oldugunu ve saygi duydugunu her firsatta göstermektedir.
Etkin ögrenme ögrenmeyi ögrenme ve yasam boyu ögrenme kavramlarini da beraberinde
getirmektedir. Çünkü kendi ögrenmesinde karar verme sürecine katilan, kendi ögrenmesini
yönlendiren ve degerlendirebilen ögrenci, ögrenmesini yönettigi gibi bu ögrenmeyi okul
bittikten sonra da uzun yillar devam ettirebilmektedir. Bu gelismelere paralelolarak
programin içerigi konu merkezli yaklasimdan;
ögrenci ilgilerine, ihtiyaçlarina ve
etkinliklerine kaymaktadir. Sarmal programlama yaklasimi kullanildigi için ögrenci konuyu
bir defada ögrenme zorunlulugundan kurtulmustur. Konulara tekrar tekrar dönülerek her
ögrencinin kendi hizinda ögrenmesine olanak taninmaktadir. Etkin ögrenmede ev ödevleri de
degisiklik göstermektedir. Geleneksel siniflarda oldugu gibi her ögrenci ayni miktarda ödev
yapmak zorunda degildir. Baska bir deyisle ev ödevlerinde de seçim yapabilmektedir.
Degerlendirme ögesi de etkin ögrenme kavramindan etkilenmektedir. Kalem-kagit testleri
yerini süreç degerlendirmeye, ögrenci dosyalarina, grup çalismalarinin yaratici etkinliklerle
sunulmasina birakmistir. Ayrica ögrenciler hem kendi ögrenmelerini hem de arkadaslarinin
ögrenmelerini
degerlendirebilmektedir.
Etkin ögrenme her düzey ve her konuda
uygulanabilecek oldukça pratik stratejileri içermektedir. Bu planlamasi ve uygulamasi zor
olmayan etkinliklerle, özellikle ülkemizdeki kalabalik siniflarda ögrencilerin ögrenmeye
etkin biçimde katilmalarini, ögrenmeyi anlamli hale getirmelerini, ögrendiklerini yasam
boyu devam ettirmelerini saglayabiliriz.
2.4. Etkili Ögrenme Ortamlarinin Olusturulmasini Etkileyen Etkenler
Etkili ögrenme ortamlarinin olusmasini etkileyen etmenlere genis bir açidan bakmakta
yarar vardir.
Genelolarak konuyla ilgili etkenleri,
1. Sistem etkeni
2. Insan etkeni
3. Program ve maddi sartlar biçiminde üç bashkta toplamak mümkündür.
2.4.1. Sistem Etkeni
Egitim programlarimiz 20.yüzyilin ilk yarasindaki klasik davranisçi kurama göre
biçimlendirilmistir.
Örnegin ilkögretim programimizdaki hedefler ve bagli davranislar
davranisçi kuramin etki-tepki bakis açisina göre düzenlenmistir. Oysa egitim ve psikoloji
alaninda son yirmi yilda öylesine gelismeler olmustur ki, klasik davranisçi akim geride
kalmistir.
Sistemle ilgili bir baska sorunumuz da mantik sorunudur. Bizim müfredatimiz büyük
ölçüde klasik mantiga ve kismen de modern mantiga dayalidir. Bundan dolayi, tüme
varimsal
mantik asiri derecede öne çikmaktadir. Oysa tümevarimsal mantigin sisteme
tümüyle hakim olmasi, bilimin ve yaraticiligin önünde ciddi bir engeldir. Örnegin müfredatta
yer alan basitten karmasiga parçadan bütüne anlayisi bilimsel düsünmenin gelismesi
açisindan son derece zarar vericidir ve kati ezbercilige yol açmaktadir.
Ögretim programlarimizin bilissel boyutu, duyussal ve psiko-motor
boyutlardan
fazlasiyla baskindir ve duyussal hedefler ihmal edilmektedir. Bunun sonucunda sürekli
birbirlerini iten, kavga eden, kendini denetleyemeyen, saygi problemi olan çocuklar
karsimiza çikiyor. On yil sonra disiplin bizim temel problemimiz olacak gibi görünüyor.
Bunun için ögrenci sayisi 400'ü geçmeyen mahalle okullarina dönmek sarttir.
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2.4.2. Insan Etkeni
Çocuklarimizin
ögrenme
ve çalisma
arzusu duymamalarinin
baslica nedeni,
okullarimizda uygulanan ögretim yöntem ve tekniklerin çocuklarin dogasina uygun
olmamasidir. Çocuklar bazi hedeflere ulasabilmek için çalismak "zorundadirlar". Aileler
okulda verilen zorunlu konulari niçin ögrenmeleri gerektigi konusunda çocuklarini ikna
etme yarisindadirlar. Ögrenmek, bireyin yaratilistan sahip oldugu merak ve kesif duygularini
besleyen eglenceli bir is olacagina, sanki bir vatandaslik ve aile ödevi gibidir. TÜm amaç
konulari yetistirmek ve bitirmektir.
Ögrencilerin dogasini anlamadan geleneksel anlayislarla sÜrdürülen egitim motivasyon ve
basari sorunlarina yol açmaktadir. Herhangi bir seyi ögrenmekten zevk almak entelektüel bir
ihtiyaçtir. Bu ihtiyaç insanoglunun en üst düzeydeki gereksinimidir. Insanlarin en temel
ihtiyaçlari, öncelik sirasiyla fizyolojik, güvenlik, ait olma-sevgi, saygi-takdir ve kendini
gerçeklestirmedir. Bir seyi ögrenme ihtiyaci ilk dört ihtiyaç tamamlandiktan sonra ortaya
çikar. Eger bir çocugun sözü edilen temel ihtiyaçlari evde ve okulda karsilanmiyorsa
ögrenme, bilme ve kesfetme arzusundan söz edilemez.

2.4.3. Program ve Maddi Sartlar
Ülkemizde anne-babalarin, ögretmenlerin, yöneticilerin üzerinde ortak olarak anlastiklari
konulardan biri, programin yogun ve yüklü olmasidir. Bu yogunluk ögretmenler ve
ögrenciler üzerinde biktirici bir etki uyandirmaktadir. Gelismis ülkelerde okuma yazma 1-2
yila yayilirken bizde üç ayda ögretilmesi bir basari gibi algilanmaktadir. Kitap okuma
aliskanliginin gelismemesinde bu aceleciligin büyük rolü vardir. Ögrencilerin yaklasik
%30'u cümle yönetimine beyin yapisi bakimindan uygun olmadigi halde okuma-yazmayi
tüm ögrencilere bu yöntemle ögretmeyi zorunlu tutuyoruz. Arastirmalar sabah uyandiktan
yaklasik
iki saat sonra zihnin ögrenme için uygun hale geldigini gösteriyor ama,
okullarimizda sözde en önemli dersler çocuklar iyi anlasin diye ilk saatlere konuluyor.
Verilen bilgi ayni anda beynin iki ayri lobunu etkin kilmayi gerektiriyorsa bu bilginin
ögrenilme ihtimali çok zayiflamaktadir.
Araç ve gereçlerin egitim-ögretim etkinliklerinin sagliki yürütülmesi için ikincil bir
öneme sahip oldugunu düsünüyorum. Insanlari egitmeye baslamak için yüksek teknolojili
bilgisayarlarin Icat edilmesini ya da onlara sahip olmayi beklemek dogru bir anlayis olamaz.
Her kosulda egitim adina nitelikli çalismalar yapmak mümkündür. Bunun için öncelikle bu
ön yargilari kirmak ve ögretmenlerin egitimini saglamak durumundayiz.

Sonuç
Aktif (Etkin) ögrenme yöntemiyle;
a) Ögrencinin ögrenme ile ilgili kararlari almasi
- Nasil ögreneyim
- Neyi ögrenemedim
- Zamani nasil kullanayim
- Hangi stratejileri kullanayim
b) Ögrencinin zihinsel yeteneklerini kullanmasi
- Bilgiyi kesfetme
- Soru sorma
- Anlam çikartma
- Hayal kurma

7

Nuri Gökalp

- Sentez yapma
- Degerlendirme saglanabilmektedir.
Aktif (Etkin) ögrenme ögrencide;
- Basariyi arttirir
- Amaç ve eyleme yöneltir
- Özgüven kazandirir
- Kavrama becerisini gelistirir
- Var olan bilgiyi sorgulamayi
- Yeni stratejilerin gelisimini
- Motivasyonun, yaraticiligin ve kisiler arasi iliskilerin gelismesini
- Okula ve ögrenmeye karsi olumlu tutumlar
- Takim olma ve is becerisinin gelisimini
- Etkili düsünme becerileri kazanimlari saglar
- Yeni ve farkli ürünler düsündürür.
Etkin ögrenme, kurmacilik, çoklu zeka kurami ve isbirlikçi ögrenme ile kullanilabilecek
bir yaklasidir. Beynin sag ve sol loblarinin birlikte kullanilmasinin gerektiren bir ögrenine
yaklasimidir. Kalabalik siniflarda kullanilabilen ve pek çok pratik etkinlik içeren etkin
ögrenme, egitim ortamlarinda hem ögretmen hein de ögrencileri katilimci kilacaktir. Bu
baglamda etkin ögrenme, proje tabanli ögrenme yaklasimi içerisindeki en temel ögelerden
birisi olacaktir.
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