
 Programlı öğretimin en önemli noktası bireysel farklılıkları dikkate almasıdır. 

 

 ZIT PANEL 

İşlenen dersin tekrarı, bilgilerin pekiştirilmesi, kontrolü 

öğrencilerin derse katılımını sağlama amacıyla sınıfın tamamının soru  

ve cevap gruplarına ayrılarak uygulanan tartışma tekniğidir. 

 

Probleme dayalı öğrenmede bir takım aşamalar izlenir. 

 

1.Problemi hissetme, tanıma ve tanımlama  

2.Gerekli bilgileri toplama 

3.Problemin köküne inme 

4.Çözüm yollarını ortaya koyma 

5.En iyi çözüm yolunu seçme 

6.Problemi çözme 

 

Öğretme yöntemleri:  

 

Örnek Olay Yöntemi 

Gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında çözülmesi yoluyla öğrenmenin sağlanmasıdır. 

Daha çok buluş yoluyla öğretme yaklaşımında ve kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında 

kullanılır. 

Özellikleri: 

Öğrenci merkezlidir. 

Öğrenciler, bildiklerini ve kavradıklarını gerçek bir duruma uygulama şansına sahip olurlar. 

Bir problemi çözmeyi, analiz edip sonuca ulaşmayı öğrenirler. 

 

Programlı öğretimin Özellikleri: 

➡ Skinner tarafından ileri sürülmüştür. 

➡  Öğretimin bireyselleştirilmesini ve hatanın en aza indirilmesini temele alır. 

➡  Pekiştirme ilkelerine dayanır. 

➡ Öğretim tek tek ve sırayla gerçekleştirilir. 

➡  Doğrusal bir programlama yaklaşımı vardır. 

➡  Öğrenci bireysel özelliklerine göre ilerler 

➡ Zaman bakımından ekonomiktir. 

 

Yansıtıcı Düşünme: 

Mevcut bilgilerin farkında olma, kullanma, hataları fark  

etme/değiştirme, özeleştiri yapma 
Analitik Düşünme: 

Çözümleme yapma, parça-bütün ilişkileri kurma,  

tümevarım, tümdengelimsem akıl yürütme 
 

Yapılandırmacılıkta genellikle birincil (daha önce yapılandırılmamış /yorumlanmamış) kaynaklardan 

yararlanılır. 

 
Kollegyum uzman grup ve öğrenci grubu olarak ıkıye ayrılır. 



Açt. Anlam çözümleme tablosu. İki boyutlu tablo. Bir boyutu kavram diğer boyutu araştırılan özellik 

 

Keller Planı :(bireyselleştirilmiş öğretim) 

➡  öğretimin her öğencinin kendi yetenek düzeyine uygun olmasını saglar 

➡ bireye uygun yöntem-teknik ve araç-gereçlerin kullanılmasını gerekli kılar. 

➡ Bireysel öğetimin amacı farklı yapı, ilgi ve gereksinime sahip bireylerin üst düzeyde yetiştirip 

topluma kazandırmaktır. 

➡ Öğretim süreci öğrenci merkezlidir.  

➡ Öğretmenin rolü öğrenci merkezli etkinlikleri düzenlemek ve yönetmektir. 

 

Proje tabanlı öğrenme Kazanımları;  

 

Öğrencilerde görev ve sorumluluk bilinci 

İşbirliği, yardımlaşma, sosyalleşme ve üst düzey düşünme 

becerilerini geliştirir 

Disiplinler arası geçiş imkanı sağlar 

 

Yapılandırmacılıkta Üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek temel amaçtır 

 

Ayrılıp Birleşme (Jigsaw) 

Oluşturulan heterojen yapıdaki grupların görev dağılımı ile aldıkları  

konuların çalışılıp her üyenin diğer gruplarda aynı alanlarda bir araya  

gelerek uzmanlık grupları oluşturduğu ve detaylandırılan bilgilerin eski grupta diğer arkadaşlarına 

aktarıldığı tekniktir. 

 

Gösterip yaptırma  

 

Bir psikomotor beceri, 

• Meslek öğretimi Araç gereç kullanımı 

• Soyut bir konuyu somutlaştırmak amacıyla kullanılır. 

 

Aktivite/Etkin katılım ilkesi: 

Öğrencilerin kendi öğrenme sorumluluklarını öğrenerek,öğretim etkinliklerinde bizzat işin içerisinde 

bulunmasıdır. 

 

Not:Öğrencilere konu verip bunu anlatmasını istemek aktivite değildir.Aktivite olabilmesi için öğrencinin 

bizzat bilgiye kendisinin ulaşıp bunu uygulayabilmesi gerekmektedir. 

 

KONFERANS; Genellikle bilimsel ya da akademik bir konuda 

dinleyicileri bilgilendirme. aydınlatma,  

 

BRİFİNG; Bir kurumun yapısı, işleyişi, denetimi veya tanıtım 

amacıyla görevli kişi ya da kişilerin ilgili kişi ya da kişilere bilgilendirme 

amacıyla sunum yapma 

 

NUTUK (Söylev); Güncel bir konunun bütün detaylarıyla dinleyicileri 

etkilemek. bilgilendirmek, fikirlerini kabul ettirmek amacıyla coşku, 

heyecan ve duygu yüklü ifadeler kullanılarak aktarıldığı teknik 



 

DEMEÇ (Açıklama); Güncel bir konunun özeti hakkında geniş kitleleri 

bilgilendirme ve haberdar etme amacıyla herhangi bir aracının 

kullanıldığı anlatım tekniği 

 

Disiplinlerarası=proje yöntemi 

 

Yaratıcı düşünmenin aşamaları : 

➡ Hazırlık:sorunlar tespit edilir 

➡ kuluçka:sorunlardan uzaklaşıp sorunlarin bilinçaltında düşünmeye başlanır 

➡ aydınlanma:sorunun cevabının birden bire düşüncemize yansıdığı asama 

➡ gerçekleşme -dogrulama:sorunun doğruluğunun değerlendirilmesi aşamasıdır 

 

Uzun zamansa proje kısa zamansa performans. 

 

Destekten bahsediyorsa yapı iskelesi ama verilen destekle artık yapabildigine de deginmişse yakınsak 

gelişim alani 

 

Problem durumu + bilimsel surecler ve cozum varsa 》》probleme dayali 

Problem durumu + bilimsel surec + urun, is, performans varsa Proje  

Problem durumu + tartisma teknikleri+ cozum bulma varsa Ornek olay 

 

İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME 

 

-Heterojen Grup  

-Akran Eğitimi  

-Başarı ve Başarısızlık gruba aittir 

-Liderlik paylaşılmış 

-Rekabet gruplararası 

 

5E MODELİ: 

 

Not:Güdüleme,giriş basamağı etkinliğidir.Giriş aşamasında kullanılır. 

 

Buluş yoluyla öğretim BRUNER 

Sunuş yoluyla öğretim AUSUBEL 

 

Fikir sabit kalırsa köşelenme fikir değişirse görüş geliştirme. 

Dersi sıkıcılıktan kurtarmak için uygulanan fikir taraması. 

 

TAM ÖĞRENME MODELİ: 

Not:Tam öğrenme modelinde,ek öğretim hizmeti olarak akran öğretimi uygulanmaz.Tutor destekli 

öğretim uygulanır.Tutor destekli öğretim,öğretmenin öğrettiği konuyu tekrar etmeye dayalı destek 

verici bir uygulamadır. 

 

Mikroöğretim=Yansıtıcı düşünme 

 

Forum dinleyici her an soru sorabilir fikir soyleyebilir. Panelde soru panel bitiminde en son alınır. 



Sempozyum daha uzun sürer bir iki gün ve sonunda sertifika tarzı seyler olabilir. 

 

Materyal kullanılmıssa ya Acıklık eğer 6-11 yas veya ögretim kademesi(ilkokul-ortaokul) verilmişsse 

Somuttan soyuta 

 

Grup sayısı kadar konuşma süresi vızıltı,philips 66 

 

Her ders için farklı öğrenme metodu=süreç 

 

PANEL; Güncel ve sosyal içerikli bir konuda, konu hakkında 

dinleyicileri bilgilendirme, duyarlılık kazandırma, farkındalık oluşturma, 

sorularına cevap vermek amacıyla uzman bir grubun paylaşımlar 

yapması daha sonrada dinleyicilerin sorularına cevap verilen tekniktir 

 

FORUM; Genellikle güncel bir konuda karşıt görüşlerin dinleyicilerle 

birlikte soru-cevap şeklinde uygulamalarla tartışıldığı tekniktir 

 

ZIT PANEL; İşlenen dersin tekrarı, bilgilerin pekiştirilmesi, kontrolü 

öğrencilerin derse katılımını sağlama amacıyla sınıfın tamamının soru 

ve cevap gruplarına ayrılarak uygulanan tartışma tekniğidir 

 

KOLLEGYUM(Uzman Daveti); İşlenen dersin tekrarı, bilgilerin 

pekiştirilmesi, derse katılımın ve uzman görüşü alma amacıyla sınıfla 

oluşturulan öğrenci va uzman gruplarının konuyu paylaşmaları daha sonra soru cevap 

 

AÇIK OTURUM; Belirlenen güncel bir konuda ortak paydaları 

paylaşma, bilgilenme, karşıt görüşleri açığa çıkarma, saygı duyma 

amacı ile herkesin özgürce katılımına açık bir şekilde yürütülen teknik 

 

SEMPOZYUM (Bilgi Şöleni); Bilimsel, akademik bir konunun farklı 

boyutlarının panel oturumları şeklinde bir program dahilinde birleştirilerek 

tartışıldığı bir tekniktir. Bütün konuşmalar soru-cevaplar kayıt altına 

alınır ve yayımlanır 

 

ÇALIŞTAY (Düşünme Atölyesi-Workshop); Belirlenen konu ile ilgili 

alanında uzman kişilerin bir araya gelip fikir alışverişini, beyin fırtınası 

gibi etkinliklerle A yapılacakları, plan ve programları, iş listelerini 

oluşturdukları tekniktir.  

 

ÇALIŞTAY (Düşünme Atölyesi-Workshop); Belirlenen konu ile ilgili 

alanında uzman kişilerin bir araya gelip fikir alışverişini, beyin fırtınası 

gibi etkinliklerle A yapılacakları, plan ve programları, iş listelerini 

oluşturdukları tekniktir.  

 

MÜNAZARA; Belirlenen münazara konusunun dinleyici ve juri grubu 

Önünde kanıt bulma savunma tez, antitez, sentez ilişilen kurma karşıt 

fikirleri çürütme amacı ile iki grup tarafından tartışıldığı tekniktir 

 



BÜYÜK GRUP TARTIŞMASI; Sınıftaki tüm öğrencilerin bireysel 

katılımının mümkün olduğu durumlarda, belirlenen bir konu yada derse 

yönelik yapman tartışmalardır. Öğretmen gerekli gördüğü yerlerde dönüt 

ve düzeltmeler yapar  

 

- KÜÇÜK GRUP TARTIŞMASI; Büyük grup tartışmasının 

uygulanamadığı durumlarda, sınıf içerisinde oluşturulan küçük grupların 

konuyu kendi aralarında tartıştıkları tekniktir 

 

ÇEMBER TARTIŞMA; Öğrencilerin belirlenen bir konu hakkında 

fikirlerini almak, gerekli dönüt ve değerlendirmeler yapma amacıyla yüz 

yüze etkileşim sağlanarak alınan kayıtlara göre düzeltmeler yapılan 

tartışma tekniğidir  

 

KOMİSYON; Belirlenen konunun küçük bir grup tarafından 

derinlemesine incelenerek bir rapor oluşturularak, sınıfa sunulan tekniktir. 

 

Rol oynama: Güldür güldür (senaryo var baskasının penceresinden bakmak) 

Yaratıcı drama: arkadasım Hosgeldin :) (dogaclama kendi pencerenden bakma) 

 
ÖĞRETİM DURUMLARI MODELİ: 

-Gagne hem bilişselci hem de davranışçıdır. 

♦ Anahtar kelimeler: 

İçsel pekiştireçler—->Bilişsel yön. 

Dışsal pekiştireçler—->Psikomotor öğrenmeler 

 

Jena Plani: 

➡ grup çalışmaları ağırlık kazanır 

➡ sinif geçme notla olmaz ,cezayı karneyi ,not sistemini reddeder 

➡ bir grupta yeterli olgunluğa erişen öğrenci bir üst gruba geçer 

➡  grup içinde her öğrenci serbet çalışır ,öğretmen grubun rahat çalışması için eğitim ortamını 

düzenler 

 

Uygulanan bir programda oncekilerle sonrakilerin iliskilendirilip tekrarlanmasi diyorsa SARMAL dir 

 

KELLER PLANI: 

Keller planına bireyselleştirilmiş öğretim de denir.Bu yaklaşımda öğrenciler öğretimin başında 

seviyelerine göre homojen gruplara ayrılır ve öğretim bu gruplar üzerinden gerçekleştirilir.Homojen 

gruplar öğrenme birimlerinde öğrenerek ilerler ve eksiklere ilişkin ek öğretim faaliyetleri sunulur. 

 

Deprem ve yangın tatbikatları Benzetim 

 

Köşeleme -görüş geliştirme farkı : 

➡ köşelemede mutlak bir karara varılır görüş geliştirmede böyle bir zorunluluk yok 

➡ köşelemede fikir değişikliğinden dolayı yer değiştirilmez ama görüş geliştirmede yer değiştirilebilir 

➡ köşelemede gerekceler grupça açıklanır görüş geliştirmede bireysel olarak açıklanır 

MODÜLER ÖĞRETİM MODELİ: 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=877388695800680_877394982466718&av=100012740149181
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=877388695800680_877394982466718&av=100012740149181
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=877388695800680_877394982466718&av=100012740149181
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=877388695800680_877394982466718&av=100012740149181
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=877388695800680_877394982466718&av=100012740149181


Ders içeriğinin birbirinden tam bağımsız parçalara ayrılması ve bireysel ihtiyaçlara göre öğrencilere 

sunulmasıdır. 

  

  }Bağımsız modüller 

   

   

 

İç çemberdekiler ve dış cemberdekiler yüz yüze bakıyosa ve saat yonunde degısıyolarsa Rulman 

 

Empati vurgusu varsa Konuşma Halkası, dairenin içinde sandalye varsa Akvaryum, iç içe iki çember olup 

biri sabit kalıyor diğeri dönüyorsa Rulman. 

 

Bilinenden bilinmeyene =anlamlı öğrenme 

 

SUNUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM David Paul AUSEBEL 

Öğrencilerde ön bilgi oluşturma, soyut, karmaşık, zor bilgi öğretimi özet ve tekrar amacıyla önceden 

hazırlanmış örgütlü bilgilerin öğretmen tarafından öğrencilere aktarıldığı stratejidir. 

Yapılan aktarımların amacı öğrencilerde anlamlı öğrenmeler oluşturmaktır. 

 

Konusma Halkası:Olayda kendimi o kişinin yerine koyuyorsam (empati) çember seklinde oturulur elinde 

nesne vardır konusacak kişi eline alır ve konusur pas hakkı vardır 

  

Kendi uzmanlığıyla ilgili konuşma+ samimi ortam+ tek oturum=Panel 

• bilimsellik ön planda+ resmi bir ortam+ cok oturum=sempozyum 

• kısa bir giriş konuşması+agırlıklı olarak soru cevap+ baskandan söz alarak konuşma=forum 

• inanmadıgı bir fikri savunma+ görüş değiştirememe+ kazanan/kaybeden ve jüri= münazara 

• iki gruplu tartışma+ bir grup uzman diger grup öğrencilerden= kollegyum 

• iki grup tartışma+ikiside öğrenci+ gruplar yer değiştirebilir+ konuları gözden geçirme+ sınıfın yarısı 

soru yarısı cevap = zıt panel 

• gündemdeki konular+ bir baskan yönetiminde kendi aralarında tartışma+ açık oturum 

• uzman grup+ tartışarak çözüm üretme+ ortak karar+ rapor= çalıştay 

• araştırma sonuçları üzerine bilgi verme+ uzman yönetiminde= seminer 

•tek çember+ bir sekreter bir baskan bir süre ayarlayıcı= çember 

• içiçe iki çember+ içtekiler konusur +dıştakiler izler not alır soru sorar= akvaryum 

 

1BALIK KILÇIĞI tekniği karmaşık bir olayın nedenlerini ve sonuçlarını ortaya koymak için kullanılır 
 

Kavram haritası nesnel tümdengelimsel 

Bilgi haritası öznel 

 

Konuyu bilen üst sınıftaki öğrencinin alt sınıftaki öğrenciye yaptığı yardım = Tutor destekli öğretim 

 

A tipi öğrenme:orijinal öğrenme B tipi öğrenme:klasik öğrenmeler 

 

Güç alanı analizi= bir problemin çözümünde destekleyici ve engelleyici faktörleri belirlemem amacıyla iki 

zıt kutup arasındaki alanın ve faktörlerinin tanımlanmasıyla gerçekleşir 
 

Tam öğrenmede akran ve tutor egitimi asla yapılmaz Öğrenemeyen öğrenciye yeniden öğretmen öğretir

☝  
 

Mikro öğretim = yansıtıcı düşünme. 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=877388695800680_877404069132476&av=100012740149181
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=877388695800680_877404069132476&av=100012740149181
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=877388695800680_877404069132476&av=100012740149181


Beyin fırtınası = yaratıcı düşünme. 

 

At nalı= bir problem durumuna ilişkin at nalı biçiminde oturan öğrenci gruplarını öğretmenlerin 

dolaşması, dinlemesi, soru sorması veya cevaplamasıyla iş birliği, olumlu baglılık ve eksikliklerin 

tamamlanması sağlanır 

 

İşbirlikli öğrenmenin en önemli ilkesi ***olumlu bağlılık 

Programlı öğretimin en önemli ilkesi ***anında dönüt 

 

Global düşünme = temeli, öğrenmeyi kolaylaştırmak için harita çizmeye dayanmaktadır. Öğrenmemiz 

gereken bilgilerin haritalaştırılması esastır 

 

DALTON PLANI: 

♦ Öğrenme laboratuvarları vardır. 

♦ Her bir laboratuvar da bir öğretmen bulunur. 

♦ Sırayla öğrenci,laboratuvarlara girer.Bir konuyu öğrenmeden diğer konuya geçemez. 

1. 2. 3. 4. 

  —>   ->   ->   ->    (Öğrenme Lab.) 

 

Altı Şapkalı düşünme 

 

Beyaz Şapka : Açık, nesnel, tarafsız, sayılarla ifade eden, yorum yapmayan, bilgi veren… 

İlk konuşur. 

Kırmızı Şapka : Duygusal, öznel, bence/ben diye söz başlayan kişi… 

Siyah Şapka : Karamsar, eleştirel, kötümser… 

Sarı Şapka : İyimser, avantaj ve yarar sağlayabilir(olumlu), polyanacılık… 

Yeşil Şapka : Yaratıcı, özgün… 

Mavi Şapka : Değerlendiren, karar veren, toparlayan, en son konuşan(kontrolcü) 

Önceki beş konuşmacının hepsini derler, toparlar.Bu yüzden en son budur. 

 

YAŞANTISAL ÖĞRENME MODELİ (KOLB): 

Y Somut D 

Yaşantı  

Aktif | Yansıtıcı 

Yaşantı —————— Gözlem  

| 

A Soyut Ö 

Kavramsallaştırma 

 

Y—D Kodlaması:Saat  

| | yönünde Döner-Ayran 

A—Ö  

 

♦ Somut Yaşantı: -Hissederek,dokunarak öğrenen kişilerdir. 

-Öğrenirken 5 duyu organını ya da materyal kullanmayı severler. 

♦ Yansıtıcı gözlem: 

-İzleyerek öğrenenlerdir. 



-Hemen davranışa geçmezler.Önce izlerler.Gözlem yaparak davranışa geçerler. 

-Sezgileri güçlüdür. 

♦ Soyut kavramsallaştırma: 

-Mantıksal olarak düşünülür,neden-sonuç ilişkisi kurarlar. 

-Bilimsel işlem,mantıksal analiz,sistematik planlama bu kişiler içindir. 

♦ Aktif yaşantı: 

-Yaparak-yaşayarak öğrenenlerdir. 

-Deneyimlerle öğrenmeyi severler. 

-Risk almayı severler. 

 

1 
BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME STRATEJİSİ  

Öğrencilerin ön bilgi,ön yaşantı, ilgi, merak, öğrenme isteği, keşfetme eğilimi ve sezgisel düşüncelerini 

kullanarak, öğretenin yönlendirmeleri ile bilgiye kendilerinin ulaştıkları stratejilerdir. 

• Öğrenci merkezlidir, öğretmen yönlendirici konumundadır 
 

Eğer bir problem sınıf içerisinde çözülüyorsa örnek olay yöntemidir. 

Sınıf dışına taşıyorsa problem çözme yöntemidir. 

 

Kolb'un öğrenme şekilleri; 

 

●Somut yaşantı~hissederek öğrenme, 

●Yansıtıcı gözlem~izleyerek ve dinleyerek, 

●Soyut kavramsallastirma~mantıksal analize bagli düşünme, 

●Aktif yaşantı~yaparak yaşayarak 

 

Öykü oluşturma anahtar kelimelerle öZgün öyküler yazar  

*öykü tamamlama öykü olayın vb bir kısmı verilir sonunu öğrenci özgün şekilde tamamlar  

* arkası yarın bir öykü film olay vb bir kısmı verilir ne olacagı hakkında tahmin alınır öğrenciden Sonra 

sunumun devamı sunulur öğrenciler gerçek son Ve tahminlerini karşılaştırır 

 

Metafor(deyim aktarması) 

Ör: Anne ulu çınar gibidir 

 

Özdenetim özdüzenlemeyi  

Kişi bilgisine yapıyosa METABİLİŞ 

Bütün hayat içindeki her şeye yapıyosa YANSITICI DÜŞÜNME BECERİSİ 

 

İşbirlikçi öğrenmede PAYLAŞILMIŞ LİDERLİK vardır 

 

AGNE’nin öğrenme ürünleri 

Sözel bilgi: karpuzun yaz meyvesi oldugunu bilmesi 

Zihinsel beceriler: karpuzun portakaldan farklı meyve old bilmesi 

Bilişsel stratejiler: karpuz yetiştiriciliğinde daha verimli ürün elde etmek için YENİ BİR STRATEJİ 

GELİSTİRME 

Tutumlar: karpuzu dıger yaz meyvelerine tercih etme 

Devinimsel beceriler: karpuzu kesebilme becerisi kazanma 

 

Sokrat tartışmasında öğrencilere şüphe duymaları için çeşitli sorular sorulur. 
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Sokrat seminerinde ise akademik bir metin verilerek incelemeleri sağlanır 

 

Bilgisayar destekli öğretim modeli : 

➡ öğretimin kalitesini arttırır 

➡ öğrenmelerin kalıcılığı artar 

➡ öğrenciye çok sayıda tekrar imkanı sağlar 

➡ zamanın verimli kullanılmasını sağlar  

➡ en büyük sınırlılığı ise program ve içerik bilgisi uyumunun yeterli olmayabilecegidir. 

 

 

Yapılandırmacılık bireyin bilgiyi öznel bir şekilde kendi zihninde yapılandırmasıdır. Temsilcisi piaget tir. 

Yapılandırmacılık üçe ayrılır 

1 bilişsel 

2 sosyal  

3 radikal. 

 

Yaşantı konisi vardı orada ilk sıradan başlayarak şöyle bir kodlama vardı: 

DeMoDeGamzeGalataSaraylıTaHiRGalataSaraylı. Büyük harfler baş harfi gösteriyor mesela D doğrudan 

yaşantıyı M ise model numuneleri. 

 

Öğrenme stili ile ilgili bir soru görürseniz ve soruda kavram haritalarına vurgu yapılıyorsa cevap: 

GLOBAL öğrenme stili. 

 

Eğer bir soruda öğrenme modelleri soruluyorsa ve anlamlı öğrenmeler kavram haritları zihin haritaları 

vurgusu varsa cevap: AKTİF ÖĞRENME modelidir. 

 

Bir soru da sınıfa örnek bir durum getirilmiş öğrencilere izletilmiş ve öğrencilerin örnek 

durumda ki kişinin yerine kendisini koyup EMPATİ beceresini geliştirmeye yönelik çalışma 

yapılmışsa cevap KONUŞMA HALKASIDIR. 

 

Soruda öğrenciler u şeklinde veya o şeklinde oturtulmuşsa, süreci yöneten bir sekreter varsa ve tüm 

öğrencilere konuşması için süre verilip sırayla konuşmaları isteniyorsa cevap ÇEMBER tekniği. 

 

 İç içe çember varsa ve gönüllü öğrencilerin içteki çembere geçip konuşması isteniyorsa cevap 

AKVARYUM tekniği. 

 

TAM ÖĞRENME 

Bloom 

Konular ünite ünite işlenir 

En önemli öge dönüt düzeltmedir. 

Bilişsel alanın tüm basamaklarında etkilidir. 

Öğretim daha çok grupla gerçekleşir. 

 

Fikir taraması ; öğrencinin dersten sıkılığı zamanlarda kısa süreli ara verme.( bi fıkra anlatalım hadi 

gibi ) 
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