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Temel Kavramlar

Eğitim:

•Bireyin davranışlarında 
kendi yaşantısı yoluyla 

ve kasıtlı olarak, 
istendik değişiklik 

oluşturma sürecidir.
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Temel Kavramlar
• Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi 

yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, 
istendik değişiklik oluşturma sürecidir.

• Yaşantı : Bireyin algılayarak ve doğrudan doğruya 
etkinlik göstererek edindiği bilgi, tutum ve becerilerin 
tümü.

• İstendik : Önceden plânlanmış; belli bir amaç 
(hedef) doğrultusunda; kasıtlı; istenilen.

• Davranış : Bir organizmanın etkiye gösterdiği tepki; 
bireyin görülen görülmeyen tüm hareketi.

• Süreç : Olayların zaman içinde belli bir gelişme 
göstererek sürüp gitmesi.
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Temel Kavramlar
• Eğitim, formal ve informal olarak ikiye ayrılmaktadır. 

• Formal eğitim: Amaç, ilke ve kuralları önceden belirlenerek 
plânlanıp, programlanmış biçimde düzenli olarak yapılan 
eğitim.

• İnformal eğitim : Belli bir amaç ve plâna bağlı olmadan, 
hayatın kendi içinde oluşan eğitim süreci.

• Eğitimle ilgili bir başka tasnif de örgün ve yaygın eğitim olmak 
üzere yapılan tasniftir.

• Örgün eğitim : Kişilerin hayata atılmadan, iş ve meslek 
kollarında çalışmadan önce okul ya da okul niteliği taşıyan 
yerlerde genel ve özel bilgiler bakımından yetişmelerini 
sağlamak amacıyla belli yasalara göre düzenlenen eğitim.

• Yaygın eğitim : Örgün eğitim imkanlarından hiç 
yararlanmamış durumda olanlara, gittikleri okullardan erken 
ayrılanlara ya da örgün eğitim kurumlarında okumakta olanlara 
ve meslek dallarında daha yeterli duruma gelmek isteyenlere 
uygulanan eğitim.
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BİLİŞSEL



DUYUŞSAL



PSİKOMOTOR/BECERİ/DEVİNSEL



HEDEF ALANLARI

BİLİŞSEL ALAN  DUYUŞSAL ALAN       PSİKO-MOTOR  ALAN

BİLGİ ALMA ALGILAMA

KAVRAMA TEPKİDE BULUNMA KURULMA

UYGULAMA DEĞER VERME KLAVUZLA 

YAPMA

ANALİZ ÖRGÜTLEME BECERİ HALİNE 

GETİRME

SENTEZ KİŞİLİK HALİNE 

GETİRME

UYUM

DEĞERLENDİRME YARATMA



Eğitimde;

• “niçin öğreteceğiz?” sorusunun cevabı 

eğitimin amaçlarını;

“nasıl öğreteceğiz?” sorusunun cevabı, 

öğretim yöntemlerini; 

“ne ile öğreteceğiz?” sorusunun cevabı, 

eğitim araç ve gereçlerini;

“eğitimin sonunda ne kadar öğrettik?” 

sorusunun cevabı ise 

ölçme ve değerlendirme 

konusunu oluşturur.
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ÖĞRETİM İLKELERİ

1-Öğrenciye /Çocuğa Görelik (Düzeye 

Uygunluk)

Öğrenciye görelik, öğrencinin tüm ilgi-

ihtiyaç ve yeteneklerinin, fizyolojik –

psikolojik ihtiyaçlarının dikkate alınarak 

öğretimin gerçekleştirilmesi demektir.

2-Etkin Katılım (Aktivite-Aktiflik)

Çağdaş eğitim anlayışlarına göre öğrenci 

ne kadar çok duyu organı ile öğrenme 

sürecine katılırsa öğrenme o derece etkili 

ve kalıcı olmaktadır.



ÖĞRETİM İLKELERİ

3-Yaşama Yakınlık (Hayatilik)

Eğitimin temel ilkelerinden biri de yaşamda 

uygulanabilirliğidir.

Bu ilke çevresinde gerçekleştirilen öğrenmelerde 

öğrenciye sadece bilgi ve beceri kazandırmakla 

yetinilmez.

Bu bilgi ve becerilerin gerçek yaşamda kullanılmasını 

sağlayacak kazanımlarda öğrenciye aktarılır.

4- Güncellik (Aktüalite)

Öğrenmenin gerçek hayattan örneklerle sağlanması 

öğrencilerin hayatın gerçekleriyle karşılaşmaları ve 

işlenen dersler ile güncel olaylar arasında ilişki 

kurabilmesi bu ilke ile sağlanır.



ÖĞRETİM İLKELERİ

5-Somuttan Soyuta

Somut olanı öğrenmek kolaydır. Bireyin zihinsel gelişimi de 

somuttan soyuta doğru gerçekleşmektedir.

6- Bilinenden Bilinmeyene

Öğretme sürecinin planlanması ve uygulanması esnasında 

öğrencinin önceki öğrenme yaşantılarında elde ettiği bilgi 

ve deneyimler dikkate alınmalı, yeni bilgi ve deneyimler 

mevcutların üzerine inşa edilerek öğretim 

gerçekleştirilmelidir.

7-Yakından Uzağa

Öğretimin, öğrenciye en yakın fiziksel çevre (yaşanılan yer) 

sosyal çevre (yaşayış) ve zaman (yaşadığı zaman)dan 

başlanılarak düzenlenmesi öğrenmeyi daha kolay 

gerçekleştirecektir.



ÖĞRETİM İLKELERİ

8-Ekonomiklik (Tasarruf) İlkesi

Ekonomiklik ilkesi öğretimin en az emek, en 

az zaman ve en az enerji sarf edilerek en 

yüksek verimin alınması ile ilgilidir. Bu ilkede 

amaç “bir taşla iki kuş vurmak”tır.

9-Açıklık (Ayanilik)

Açıklık, öğretmenin iletişim sürecinde, dersi 

işlerken ve değerlendirme yaparken 

(sınavlarda) kullandığı dilin anlaşılır, açık ,net 

ve anlamlı olması demektir.



ÖĞRETİM İLKELERİ

10-Bütünlük

Bu ilkeye göre çocuk bedensel ve duygu, düşünce, 

irade gibi ruhsal kuvvetler bakımından bir bütün olarak 

ele alınmalı ve her yönüyle dengeli biçimde eğitilmelidir.

11-Sosyallik(Otoriteye İtaat ve Özgürlük)

İki boyutu olan bir ilkedir.

Toplumsal boyutu ile otoriteye itaat, kendi kararlarını 

verebilme yeterliliği boyutuyla da özgürlük anlamına 

gelir. 

12-Basitten Karmaşığa (Kolaydan Zora)

İçerik hazırlarken verilecek bilgilerin, örneklerin basitten 

karmaşığa, kolaydan zora doğru sunulmasıdır.



• ÖĞRETME YOLLARI

• YAKLAŞIM: Dersin hedeflerine ulaşmayı 

sağlayan oldukça genel bir yoldur.

• YÖNTEM: Öğrenme ünitesinin hedeflerini 

gerçekleştirmek amacıyla teknikleri, içeriği, 

araç-gereç ve kaynakları ilişkili bir biçimde 

hizmete sunan bir öğretme yoludur.

• TEKNİK: Öğretim materyallerini sunmada 

ve öğretim etkinliklerini yapılandırmada 

izlenen özel bir yoldur.



Öğretme Yolları

Öğretme Yaklaşımı

Öğretme Yöntemi

Öğretme Tekniği
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Sunuş yoluyla 

öğretme 

yaklaşımı

Buluş yoluyla 

öğretme 

yaklaşımı

Araştırma 

yoluyla 

öğretme 

yaklaşımı

İşbirliğine 

dayalı öğretme 

yaklaşımı

Oyun yoluyla 

öğretme 

yaklaşımı

Y
A

K
L

A
Ş

IM

-Takrir (anlatma)

- Dramatizasyon (rol 

yapma) 

- Örnek olay incelemesi

- Buldurma (sokrates)

-Tartışma

- Problem 

çözme

-

Dramatizasyon 

(rol yapma)

- Örnek olay 

incelemesi

- Gezi- gözlem

- Bireysel 

çalışma

- Gösterip 

yaptırma

- Tartışma

- Küme çalışması

- Dramatizasyon (rol yapma)

- Eğitsel oyun

Y
Ö

N
T

E
M

- Biçimsel (formal) 

konuşma-konferans

- Biçimsel olmayan 

(informal) konuşma

- Sempozyum

- Gösteri 

(demontrasyon)

- Soru cevap

- Parmak oyunu

- Sözsüz oyun (pandomim)

- Bağımsız dramatizasyon

- Bağımlı dramatizasyon

- Kukla ve bebekler

- Taklidi oyun (benzetme)

- Büyük grup tartışması

- Küçük grup tartışması

- Panel

- Zıt panel

- Münazara

- Açık oturum

- Forum

- Çember tartışması

- Beyin fırtınası

- Görüşme

- Soru cevap

- Parmak 

oyunu

- Sözsüz oyun 

(pandomim)

- Bağımsız 

dramatizasyon

- Bağımlı 

dramatizasyon

- Kukla ve 

bebekler

- Taklidi oyun 

(benzetme)

-workshop

-Altı şapkalı 

düşünme

- Soru cevap

- Büyük grup 

tartışması

- Küçük grup 

tartışması

- Panel

- Zıt panel

- Münazara

- Açık oturum

- Forum

- Çember tartışması

- Beyin fırtınası

- Görüşme

-Workshop

- Kart oyunları (siz 

olsaydınız ne yapardınız?)

- Kutuplaşma

- Kavram kontrolü

- Grup oyunları (mektup 

yada telgraf oyunu)

- Nesi var?

- Parmak oyunu

- Sözsüz oyun (pandomim)

- Bağımsız dramatizasyon

- Bağımlı dramatizasyon

- Kukla ve bebekler

- Taklidi oyun (benzetme)

-Başka, ters başka

-Akrostiş

T
E

K
N

İK
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YAKLAŞIMLAR

Sunuş yoluyla öğretme yaklaşımı

Buluş yoluyla öğretme yaklaşımı

Araştırma yoluyla öğretme yaklaşımı

İşbirliğine dayalı öğretme yaklaşımı

Oyun yoluyla öğretme yaklaşımı



SUNUŞ YOLUYLA ÖĞRETME  

Bu yaklaşım, okullarda çok yaygın bir 

şekilde bilginin aktarılması, kavram, ilke 

ve genellemelerin açıklanmasında 

kullanılmaktadır. 

• Sunuş yoluyla öğretmede bilgilerin 

düzenlenmiş, sıralanmış olması 

gerekmektedir. 

• Öncelikle genel ilke ve kavramlar verilir, 

bunu ayrıntılı bilgilerin kazandırılması 

izler. 



SUNUŞ YOLUYLA ÖĞRETME  

• Sunuş yoluyla öğretme, açıklama gerektiren 

her durumda başarıyla uygulanabilecek bir 

yaklaşımdır. 

• Sunuş yoluyla öğretim öğretmenlerin büyük bir 

çoğunluğu tarafından kullanılmaktadır. 

• Bu yaklaşıma göre anlamlı öğrenmenin

gerçekleşmesi için, verilecek bilgilerin 

aşamalılık ilişkisine göre sıralanarak öğrenciye 

sunulması gerekir. Bu ise genelden özele 

doğru bir sıra izlenerek sağlanır. 



SUNUŞ YOLUYLA ÖĞRETME  

• Sunuş yoluyla öğretim yaklaşımında, 

öğretmen önce temel kavramları, 

ilkeleri ve olguları öğretir, daha sonra 

örnekler vererek kavramlar, ilkeler ve 

olgular arasındaki temel benzerlik ve 

farklılıkları buldurmaya çalışır. 



SUNUŞ YOLUYLA ÖĞRETME  

• Bu yaklaşımın en önemli yönü öğrencilere 

kısa zamanda çok fazla bilginin 

kazandırılması ve anlamlı öğrenmenin 

sağlanmasıdır.

• Öğretmenlere zamandan ekonomi sağlar. 

• Bu yaklaşım özellikle öğrenciler için yeni 

olan kavram ve ilkelerin öğretiminde etkili 

bir şekilde kullanılabilir. 



BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETME YAKLAŞIMI

• Bu yaklaşım, öğrenci etkinliğine dayalı

güdüleyici bir öğretme yaklaşımıdır.

• Öğretmen, öğrencinin öğrenme sürecine

etkin katılmasını buluş yoluyla öğrenme

stratejisini kullanarak sağlayabilir. Burada

öğretmenin temel görevi öğrenciyi

yönlendirmek ve cevabı buldurmaktır.



BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETME YAKLAŞIMI

• Bu yaklaşımda öğretim, öğrencilerin merakını

uyandıracak bir problemle başlar.

• Problem, öğrencinin merakını sürekli tutacak ve

başarma duygusunu doyuracak derecede olmalıdır.

• Öğrenci keşfetme heyecanını duyabilmelidir.

Aslında buradaki keşfetme yeniden bulmadır.

• Öğrenciler daha önceden araştırılmış bir gerçeği

kendileri için araştırırlar. Öğrenci, bir problemi

çözerken bilim adamı gibi çalışır, ilkeleri ve

genellemeleri kendisi bulur. Böylece ilerdeki

yaşantısında da bu düşünce tarzını kullanabilir.



ARAŞTIRMA-İNCELEME YOLUYLA 

ÖĞRETME YAKLAŞIMI 

• Bu yaklaşım öğrencilerin araştırma ve 
inceleme yapmalarına ağırlık veren bir 
öğretim yaklaşımıdır. Öğretmen bu 
yaklaşımda yol gösterici, yönlendirici, rehber 
konumundadır. Böylece, öğrenci araştırma 
yoluyla bir problemin nasıl çözüleceğini 
öğrenmiş olur. 

• Bu yaklaşım yoluyla öğrenci, sadece belli 
konularla ilgili problemlerin çözümünü 
öğrenmekle kalmaz, gelecekte karşılaşacağı 
problemlerin çözüm yolunu da öğrenir. 



ARAŞTIRMA-İNCELEME YOLUYLA 

ÖĞRETME YAKLAŞIMI

Bu yaklaşıma göre yapılacak bir araştırma 

beş bölümden oluşur: 

• Problemin tanımlanması. 

• Denencelerin (hipotez) kurulması

• Verilerin toplanması. 

• Verilenlerin analizi ve denencelerin test 

edilmesi.

• Sonuç. 



YÖNTEMLER

• -Takrir (anlatma)

• - Dramatizasyon (rol yapma) 

• - Örnek olay incelemesi

• - Buldurma (Sokrates)

• -Tartışma

• - Problem çözme

• - Gezi gözlem

• - Bireysel çalışma

• - Gösterip yaptırma



TEKNİKLER 

-Takrir (anlatma)

- Biçimsel (formal) konuşma:konferans

- Biçimsel olmayan (informal) konuşma

- Sempozyum

- Gösteri (demontrasyon)



TEKNİKLER

- Soru cevap

- Taklidi oyun (benzetme)

- Workshop

TARTIŞMA TEKNİKLERİ

- Büyük grup tartışması

- Küçük grup tartışması

- Panel

- Zıt panel

- Münazara

- Açık oturum

- Forum

- Çember tartışması

- Beyin fırtınası

- Görüşme

- Altı şapkalı düşünme



TEKNİKLER

OYUN TEKNİKLERİ

- Kart oyunları (siz olsaydınız ne 

yapardınız?)

- Kutuplaşma

- Kavram kontrolü

- Mektup ya da telgraf oyunu

- Nesi var?

-Başka, ters başka

-Akrostiş

DRAMATİZASYON TEKNİKLERİ

- Parmak oyunu

- Sözsüz oyun (pandomim)

- Bağımsız dramatizasyon

- Bağımlı dramatizasyon

- Kukla ve bebekler



Öğretim yolları çeşitli şekillerde 

sınıflandırılmıştır.

Öğretim yolları

1.Öğrenci merkezli

2.Öğretmen merkezli
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Öğretme öğrenme süreçleri ve 

öğretmen öğrenci iletişimi

Öğretmen

Öğrenci Öğrenci

Öğrenci Öğrenci

Öğrenci
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DERS

ANLATMA

İŞLEME



Öğretme öğrenme süreçleri ve 

öğretmen öğrenci iletişimi

Öğretmen

Öğrenci Öğrenci

Öğrenci Öğrenci

Öğrenci
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Bir Dersin İşleniş Aşamaları

• Öğretim etkinliklerini plânlarken öğretmen, önceden
belirlediği hedef davranışları nasıl gerçekleştireceğini
sıralamalıdır. Buna dersin işleniş aşamaları diyebiliriz.
Dersin işleniş aşamaları diyoruz, dersi anlatma aşamaları
değil, yani ders sadece öğretmen tarafından anlatılmaz,
öğrencilerle işlenir.

• Bir dersin işleniş aşamaları, bir konunun açıklanmasında
bir kompozisyon yazımında, bir konuşmada takip edilecek
aşamalara benzer. Bir dersin işleniş aşamaları giriş,
gelişme ve sonuçlandırma olmak üzere üçtür. Bu
aşamaların içinde de değişik işlemler uygulanır. Bir veya
iki ders saatinin düzenlenmesinde aşağıdaki sıra takip
edilebilir:
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1. Giriş:

a.Dikkat çekme: Bir dersin girişi, başlangıcı o dersin
devamı için oldukça önemlidir. Bu nedenle derse iyi
bir dikkat çekme ile başlanmalıdır. Öğretmen, ders
başında, bir söz, örnek olay, kıssa, hikâye, fıkra, anı,
tarihî olay, şarkı, şiir, levha, tablo, resim vb. şeyleri
anlatarak, okuyarak, okutarak, projektörle yansıtarak,
fotokopi vererek, bilgisayarda göstererek, filmini
seyrettirerek öğrencilerin dikkatlerini konuya çekebilir.
Düşündürücü ve konuyu açıcı sorular sorarak dikkat
çekmek de etkili olabilir. Dikkat çekmek için, takrir,
soru cevap, tartışma, gösteri, dramatizasyon, çember
tartışma, örnek olay inceleme, kart vb. eğitsel oyunlar
gibi öğretim yöntem ve teknikleri kullanılabilir. Bu
aşamada bir önceki dersteki konu gerekiyorsa tekrar
hatırlatılabilir veya varsa ödevler de kontrol edilebilir.
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1. Giriş:

b. Güdüleme: Öğrencinin derse dikkatinin çekilmesinin
ardından güdülenmesi gerekir. Öğrenilen konuları niçin
öğrenmeleri gerektiği açıklanarak öğrenmeye istekli hâle
gelen öğrenci dersi daha iyi takip edecektir. Öğrencileri
güdülemek için, derste öğrenilenlerin ne işe
yarayacağının, nerede nasıl kullanacaklarının açıklanması
gerekir. Bu öğrenilenlerin sınavlarda sorulacağının
hatırlatılması da ara sıra kullanılacak bir güdüleme
yoludur.

c. Hedeften haberdar etme: Öğrenciye bu ders sonunda
neyi öğrenmiş olacağının bildirilmesi derse başlangıçta
önemlidir. Bazı durumlarda, dikkat çekme, güdüleme ve
hedeften haberdar etme ile ilgili yapılacaklar birbirine
geçmiş de olabilir. Yani bazı durumlardan bu ilk üç aşama
birleştirilebilir.
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2. Gelişme:

• Dersin gelişme bölümüne bir geçişle başlanır. Geçiş, yukarıda
dikkat çekmede belirtilen etkinlikler veya benzerleri ile de
yapılabilir. Gelişme bölümü derste verilmek istenen
davranışların tamamının kazandırılacağı aşamadır. Bu
aşamada, öğrencinin yaşına, cinsiyetine, psikolojisine, hazır
bulunuşluğuna, değerlerine, eğitim biliminin verilerine uygun
olarak tüm etkinlikler gerçekleştirilmelidir.

• Gelişme aşamasında önceden belirlediğimiz öğretim yöntem
ve teknikleri kurallara uygun olarak uygulanmalıdır. Seçilen
yöntemlere uygun ders araç gereçleri kullanılmalıdır.
Öğrenciye yeteri kadar uyarıcılar, ipuçları, pekiştireç, geri
bildirim vb. verilmelidir. Gelişme aşamasında bir iki defa ara
özet yapılabilir. Yine bu aşamada çok kısa olarak
biçimlendirme ve yetiştirmeye yönelik (soru cevap vb.
tekniklerle) değerlendirme yapılarak öğrencinin neyi ne kadar
öğrendiği belirlenir. Eksikler varsa tamamlanarak derse devam
edilir.
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3. Sonuç ve Değerlendirme:

• Dersin kapanış aşamasında son 
özet, tekrar güdüleme ve 
değerlendirme etkinlikleri yapılır. 
Değerlendirme yapılırken dersin 
hedeflerinin ne kadar 
gerçekleştiğini öğrenmek için 
sorular sorulur. Varsa eksikler ve 
öğrenci soruları cevaplandırılarak, 
bir sonraki dersin konusu 
söylenerek ve ödevler verilerek 
ders bitirilir.
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DERS PLANI

• Konu : Yakın Akraba, Komşu ve Topluma 

Karşı Görev ve Sorumluluklarımız 

• Süre : Bir Ders Saati

• Yöntem: Anlatma ve örnek olay inceleme 

yöntemleri, soru cevap tekniği

• Araç Gereç: Renkli karton, örnek olay metni

• Kazanım: Komşularla ilişkilerinde saygılı, dürüst 

ve paylaşımcı olmak gerektiğinin farkında olur. 
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• 1. Giriş Bölümü

• Dikkat Çekme: Biraz sonra bir örnek olay metni

dağıtacağım bunu sessizce okuyun ve anlamaya

çalışın, daha sonra bu olayı hep birlikte tartışarak

değerlendirmesini yapacağız, denilir.

• Güdüleme ve Hedeften Haberdar Etme: Bu dersin

sonunda, komşularımızla ilişkilerimizde saygılı, dürüst

ve paylaşımcı olmamız gerektiğini ve bunun önemini

öğrenmiş olacakları belirtilir.

• 2. Gelişme Bölümü

• Öğrenci sayısınca çoğaltılan örnek olay metni,

dağıtılır. Öğrenciler okuyunca bir iki öğrenciye tekrar

anlattırılır.
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Örnek Olay: 

Yılmaz'ın Abisi
• «Yılmaz'ın abisi Hüseyin, başka bir şehirde

üniversiteyi kazanmış ve okumaya başlamıştı.
Şubat tatilinde telefon ederek, sabah trene binip
gece, 23.10'da ineceğini söyleyince tüm aile
sevindi. Hüseyin‘in babası, trenin gelmesine yakın
tren garına giderek bekledi ve Hüseyin'le birlikte
eve sevinç içinde geldiler.

• Sevinçlerinden ne yaptıklarını bilmiyorlardı.
Otomobilde, baba oğul konuşarak geldiler ve
apartmana konuşa konuşa girdiler. Eve gelince tüm
aile, Hüseyin'i coşkuyla karşıladı. Yemek yediler,
çay, kahve içtiler, saat 02.30'a kadar yüksek sesle
konuşarak sevinçlerini paylaştılar. Çünkü Hüseyin,
ilk defa aileden uzak kalmıştı ve hepsi onu çok
özlemişti."
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Aşağıdaki sorularla örnek 

olay tartışılır:

• Siz bu ailenin komşusu olsanız ve gürültüden    
uyuyamasanız ne yapardınız?

• Bu ailenin, yaptığı yanlışlar nelerdir?

• Gecenin bu saatine kadar oturma kimlere hangi zararları 
verir?

• Yılmaz, sabah okula gelebilir mi? Gelirse dersleri, tam olarak 
izleyebilir mi?

• Yılmaz'ın babası, işine tam zamanında gidebilir mi?

• Gecenin geç saatlerinde yüksek sesle konuşmak, eğlenmek 
doğru mudur?

• Sizce, bu yanlışları yapan Yılmaz'ın ailesi ne yapmalıdır?

• Bu örnek olaydan, hangi sonuçları çıkarabiliriz?
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Ara özet: 

Bu ailenin yanlışları şunlardır:

• İş ve okul günü geç saatlere kadar uyumadılar.

• Yüksek sesle konuşup, eğlenerek komşuları rahatsız 
ettiler.
Bu yanlışlardan kimler nasıl etkilenebilir?

• Yılmaz, okula geç kalabilir ve derslere kendini veremez.

• Babası, işe geç kalabilir ve işte görevlerini tam yerine 
getiremez.

• Komşular, okula ve işe geç kalabilirler.

• Sabah geç kalkanlar tam kahvaltı yapamazlar.

• Otomobilde konuşurken kaza yapabilirler.

• Komşulardan bazıları gelip ikaz edebilir veya kavga 
yapabilir.

• Komşulardan bazıları polise şikayetçi olabilir.
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Bu durumda Yılmaz'ın ailesi, 

yanlışlarından dolayı şu duruma 

düşebilirler:

• Pişman olurlar.

• Utanırlar.

• Özür dilemek zorunda kalırlar.

• Üzülürler.

• Aynı yanlışı bir daha yapmamaya söz verirler.

•
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Bu örnek olaydan, şu 

sonuçları çıkarabiliriz:

• Erken yatıp, erken kalkmalıyız.

• Sevinçli günlerimizde geç yatmak gerekmez.

• Komşularımızı rahatsız etmemeliyiz.

• Yaptığımız davranışlardan, başkalarının rahatsız olup 
olmayacaklarını düşünmeliyiz.

• Yolda, evde geç saatlerde yüksek sesle konuşmamalıyız.

• Sabah mutlaka kahvaltı yapmalıyız.

• Komşularımızda hasta bulunabilir.

• Okula ve işe geç kalmamalıyız.

• Gereksiz yere, polise şikayet etmemeliyiz.
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• “Ertesi gün erkeden kalkıp şehirler arası yolculuğa
çıkacaksınız. Bunun için erkenden yatmak
istiyorsunuz. Üst kattaki komşularınız yüksek sesle
müzik dinliyorlar. Fakat, sizin bütün uyarılarınıza
rağmen müziğin sesini azaltmıyorlar."

• “Bu durumda siz olsaydınız ne yapardınız?”

• şeklinde bir yönlendirme yapılarak öğrencilerden bu
davranışı değerlendirmeleri istenir.

• İpucu olarak da "Başka hangi davranışlar
komşularımızı rahatsız eder?" vb. sorular yöneltilir.
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3. Sonuç Bölümü

• Dersin özeti yapılır. Öğrencilerin soruları varsa 
cevaplandırılır. Konunun iyi anlaşılıp anlaşılmadığını 
ölçmek için değerlendirme soruları sorulur.

• Bir sonraki derste “………….” konusunun işleneceği 
belirtilir. 
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4. Değerlendirme

• Çevremizdeki ailelerle ilişkilerimiz nasıl 

olmalıdır?

• Komşularımızla iyi geçinmek bize neler 

kazandırır?
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ŞİMDİ OYUN

ZAMANI GELDİ
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DERS ANLATACAKSAK



Ancak bu yöntemin iyi kullanılabilmesi,

öğretmenin kişiliğine, bilgisine, ses tonuna,

konuşma gücüne (konuşma temposu,

melodisi, telaffuzu, süre ayarlama),

diyalektik metodu iyi kullanmasına, jest ve

mimiklerine bağlıdır. Bu yöntemle ders

anlatılırken drama tekniği, tasvir, açıklama

ve hikâye gayet ustalıkla kullanılmalıdır.

Anlatım yöntemini etkili kullanmak için:



Öğretmen derse başlamadan 

önce, karşısındaki öğrenci 

grubunun yaşını, seviyesini, ilgileri 

vb. öğrenmelidir.

Anlatım yöntemini etkili kullanmak için:



Derse başlamadan önce 

öğrencilerin dikkatini anlatılacak 

konu üzerine çekecek bir film, 

fotoğraf, grafik gösterimi; 

problemler üzerinde duran bir 

giriş konuşması veya öğrencilere 

yöneltilecek bazı basit sorularla 

işe başlanmalıdır. 

Anlatım yöntemini etkili kullanmak için:



Grup karşısında sadece yere veya havaya 

bakarak, gözlerini anlamsız bir sabit noktaya 

dikerek, sürekli notları ile meşgul olarak ders 

yapılmaz. Öğretmen sürekli grubu kontrol 

etmeli, dersten kopmalar sınıfı veya dersin 

akışını rahatsız etmeye başladığı an 

müdahale etmelidir 

Anlatım yöntemini etkili kullanmak için:



Anlatım yöntemi ile yapılan derslerde, 

öğrencilerle mutlaka güzel diyaloglar 

kurulmalıdır. Arada sorulacak veya 

sordurulacak sorularla başlayan diyalog dağılan 

dikkatleri toplayacak, öğrencilerin derse 

ısınmalarını ve düşüncelerini aktifleştirmelerini 

sağlayacaktır. Bu şekilde soru-cevap tekniği, 

öğrencilerin yanlış anlamalarını da 

engelleyecek veya yanlış anlaşılabilecek 

konuları düzeltme imkânı sunacaktır. 

Anlatım yöntemini etkili kullanmak için:



Öğrenciler genellikle sınavlara 

yönelik ders dinledikleri için, anlatılan 

konunun soru hâline getirilmesi dersi 

daha çekici kılar. Hattâ anlatımın 

içinde bile, o kısımların ilerde nasıl 

bir soru hâline getirileceği 

açıklanırsa, bütün öğrencilerin o 

kısımları "can kulağı ile" dinledikleri 

görülecektir. 

Anlatım yöntemini etkili kullanmak için:



Anlatım yönteminin eksikleri ve kusurlu yönleri

Anlatma yöntemi daha çok işitme organını kullanmaktadır. 

Oysa eğitimde ne kadar çok duyu organı kullanılırsa o kadar 

iyi olur. Görmeye dayalı bilgilerin ve psiko-motor davranışların 

bu yöntemle öğretilmesi çok zordur. 

Öğrenci derse aktif olarak katılmadığı için dersi dinlemeyebilir, 

öğrenme sorumluluğundan kaçabilir. Yarım yamalak 

dinlenilen bir derste de bilgiler tam olarak özümsenemez ve 

kısa zamanda unutulur. 

Eğer öğretmen; bilgisi, ses tonu, vurgulamaları, kullanacağı 

çeşitli tekniklerle dersi dinlenilebilir bir hale getirmezse, 

öğrenciler kısa zamanda sıkılır, istekleri azalır ve dersten 

koparlar. 



Anlatım yönteminin eksikleri ve kusurlu yönleri

İyi bir öğretim için, öğretmenin karşısındaki öğrencilerin bilgi, ilgi, 

ihtiyaç ve yeteneklerini tanıması gerekir. Sürekli anlatma yöntemi 

ile ders yapan bir öğretmen, tanımadığı bir gruba belli bir bilgi 

sistemini anlatmaya çalışır. Bu, âdeta karanlığa kurşun atmak gibi 

bir faaliyet olur. Bu durumda öğrenme büyük ölçüde tesadüfe 

bırakılmıştır. 

Bu yöntem büyük ölçüde kitabî bilgilere dayandığından, öğrencileri 

araştırma ve inceleme yapma yerine, kalıp bilgileri ezberlemeye 

sevk eder. Tarih boyunca da bu yöntemin ortaya çıkardığı en çok 

kullanılan öğrenme tekniğinin ezber olduğu görülmüştür. 

Bu yöntemle yapılan derslerde öğrencilerle sağlıklı iletişim 

kurulamıyorsa, dersin anlaşılıp anlaşılmadığını ortaya koyacak geri 

bildirimler alınamaz ve ders kontrolü zayıflar. 



Soru-Cevap

1. Bütün sınıfı ilgilendiren sorular , tüm sınıfa 
sorulmalı ve aynı anda herkes cevabı bulmak için 
düşündürülmeli ve daha sonra cevap verecek 
kişi belirlenmeli.

2. Doğru cevaplar anında pekiştirilmeli. 

3. Konuşma zorluğu çeken ve yanlış cevap veren 
öğrenciler sabırla dinlenmeli. Onları küçük 
düşürücü davranışlardan kaçınılmalı. 



BAŞARILI SORU SORMA

1-Soru; hoş, kolay ve anlaşılır tavırla sorulmalıdır.

2-Soru bütün sınıfa sorulmalı, özel durumlarda 
kişiye yöneltilmelidir.

3-Soru tekrarından kaçınılmalıdır.

4-Soru dağılımı adil olmalıdır.

5-Öğrenci düzeyine uygun soru seçilmelidir.

6-Sorunun cevabı ‘evet’ veya ‘hayır’ olmamalıdır.

7-Yaratıcılığı geliştirecek sorular sorulmalıdır.

8-”Kim biliyor? Bilen var mı? Kim söyleyecek?”  
vb. tutumlardan kaçınılmalıdır.



Eski ve yeni öğretim paradigmalarının karşılaştırılması

Eski Öğretim Paradigması Yeni Öğretim 

Paradigması

Bilgi Öğretmen tarafından öğrencilere aktarılır. Öğretmen ve öğrenciler tarafından 

birlikte inşa edilir. 

Öğrenci Öğretmenin bilgisiyle doldurulması gereken ”boş 

bir kutu” olarak algılanır. 

Kendi bilgisinin inşacısı, keşifçisi ve 

transfercisi olarak algılanır

Amaç Öğrencileri belli kategorilere göre sınıflandırmak 

ve seviyelendirmek esastır.

Bütün öğrencilerin performanslarını, 

becerilerini ve yeteneklerini 

geliştirmek esastır.

İlişkiler Öğrenciler arasındaki ve öğretmen ve öğrenciler 

arasındaki ilişkiler formaldir. 

Öğrenciler arasındaki ve öğretmen 

ve öğrenciler arasındaki ilişkiler 

informaldir. 

Sınıf Ortamı Sınıf ortamı, rekabetçi ve bireyselci bir yapıdadır. Sınıf ortamı, işbirlikçi bir yapıdadır. 

Sınıf İklimi Öğrencilerin belli bir düzene uyumu esastır. Öğretimde bireysel farklılıkların 

gözetilmesi esastır.

Öğretim 

Hakkında 

Varsayım

Öğretim süreci, basit bir yapı arz eder ve”alan 

bilgisine sahip her uzman öğretebilir” anlayışı 

hakimdir.

Öğretim süreci, karmaşık bir yapı 

arz eder ve öğretmenin yoğun bir 

şekilde pedagojik formasyon 

bilgisini gerektirir. 
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EĞİTİM TEKNOLOJİSİ

 Günümüzde eğitim teknolojisi, öğrencileri
eğitim programlarında belirlenmiş olan
amaçlara ulaştırma süreciyle uğraşan bir bilim
dalı olarak kabul edilmektedir.

Eğitim teknolojisini oluşturan ögeler şunlardır:

 Eğitimin özel amaçları,

 Eğitilecek öğrenciler,

 İnsan gücü,

 Öğretme yöntem ve teknikleri,

 Yer, donatım ve eğitim araçları.



Materyal Nedir?

Belirli bir amaç 
doğrultusunda 

kullanılan görsel ve 
işitsel her türlü araç 

ve gereçlere materyal 
denir.



DERS ARACI: alet

DERS GERECİ: malzeme
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Yapılan bir araştırmada, 
zaman etkeni sabit tutulduğunda 

hatırlama yüzdeleri şöyle bulunmuştur:

 İnsanlar; 

 Okuduklarının % 10’nu,

 İşittiklerinin % 20’sini,

 Gördüklerinin % 30’unu,

 Görüp işittiklerinin % 50’sini,

 Söylediklerinin % 70’ini,

 Yapıp söylediklerinin % 90’ını 

 hatırlamaktadırlar.



Araç ve Gereçlerde Aranılan Özellikler

 1. Amaca uygun olmalıdır. Ders araç gereci 
bizim gerçekleştirmek istediğimiz amaca 
yardımcı olmalıdır. Amaca hizmet etmeyen araç 
gereç kullanmak bizim zaman ve maddi 
imkânlarımızı boşuna harcamamıza sebep 
olabilir.

 2. Öğrenciye uygun olmalıdır. Kullanılacak araç-
gereç öğrencinin kullanabileceği şekilde ve 
seviyesine uygun olmalıdır.

 3. Araçlar mümkün olduğunca sade ve kullanışlı 
olmalıdır. Öğretmen ve öğrenciler onu rahatlıkla 
kullanabilmelidir. Kullanımı zor ve karışık olan 
araçlar beklenen faydayı sağlayamazlar.



Araç ve Gereçlerde Aranılan Özellikler

 4. Ders araçları çekici olmalıdır. Öğrenci 
onu zevkle kullanabilmelidir.

 Sevimsiz, ilgi çekmeyen bir aracı 
kullanmak, istenilen amacı 
gerçekleştirmez.

 5. Araç ve gereç ekonomik olmalıdır. 
Pahalı ve dayanıklı olmayan araç-
gereçler yerine ucuz ve uzun süreli 
kullanılabilecek olanlar tercih edilmelidir. 



Ders Araçlarının Kullanılmasında 
Dikkat Edilecek Hususlar

 1. Kullanılan araçlar dersin amacına hizmet etmelidir. Sırf 
ders aracı kullanmak için amaca hizmet etmeyen araçlar 
kullanılmamalıdır.

 2. Araçlardan bütün öğrenciler yararlanabilmelidir. Araçlar 
öğrenci sayısına göre yetersizse, öğretmen bütün 
öğrencilerin yararlanması için gereken düzenlemeyi 
yapmalıdır.

 3. Mümkünse her zaman aynı araç kullanılmayıp değişik 
araçlar kullanılmalıdır.

 Sınıfta sürekli duran araçlar zamanla sınıfın bir parçası 
durumuna gelerek etkisini yitirebilir. Bu sebeple değişik 
derslerde ayrı ayrı araçlar kullanılmaya çalışılmalıdır. Aynı 
aracı kullanmak mecburiyetinde kalırsak, araçları 
kullandıktan sonra ortadan kaldırmak veya sınıftan 
götürmek bir çözüm olabilir.



Ders Araçlarının Kullanılmasında 
Dikkat Edilecek Hususlar

 4. Hazır araçlar yerine, mümkünse basit 
malzemelerle yapılan araçlara yer verilmelidir.

 5. Çevremizde konunun aslı varken onunla ilgili araç 
kullanılmamalıdır.

 6. Ders araç-gerecinin nasıl kullanılacağı önceden iyi 
planlanmalı, ilk defa kullanılıyorsa dersten önce 
denenmelidir.

 7. Araç-gereç kullanılırken, öğretmen bir yandan da 
açıklama yapmalı ve öğrenciler de gerekli notları 
almalıdır.

 8. Öğretmen kullandığı aracın yararlı olup olmadığını 
kontrol etmelidir. Aracın kullanışıyla ilgili 
değerlendirmenin yapılması öğretmenin daha sonraki 
kullanımında yararlı olacaktır. 



Ders Araçları

 A. Görsel araçlar

 B. İşitsel araçlar

 C. Görsel işitsel araçlar



Kitaplar

 Ders kitabı, 

 öğretmen kitabı, 

 alıştırma kitabı, 

 yardımcı ders kitabı,

 sözlük, 

 ansiklopedi, 

 gazete ve dergiler.



İyi Bir Ders Kitabının Özellikleri

 a. İyi ders kitabı oldukça sağlam ciltli, fazla parlak 
olmayan kâğıda basılmış ve taşınması kolay olmalıdır.

 b. Sayfa düzeni, harflerin büyüklüğü öğrencilerin 
özelliklerine uygun olmalıdır.

 c. İlgi çekici olmalıdır. İlgi çekici olması için, özellikle 
göze hitabeden resim, fotoğraf, şema, grafik vb. 
araçlarla donatılmış olmalıdır.

 d. Düzenlenişi, öğrenmeyi sağlayıcı biçimde olmalıdır. 
Bunun için o, öğretmek istediği konunun özünü, önce 
paragrafın başında vermeli, sonra örneklerle 
derinliğine inmelidir. Özellikle “kolaydan zora” ve 
“bilinenden bilinmeyene” ilkesi olmak üzere öğretme 
ilkelerine uygun olmalıdır.



İyi Bir Ders Kitabının Özellikleri

 e. Eğitim amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı 
olmalıdır.

 f. Öğretim programına uygun olmalıdır.

 g. Doğru ve güncel bilgi vermelidir.

 h. Yalnızca bilgi vermekle kalmamalı, öğrenciyi kendi 
kendine çalışmaya, araştırmaya, gözlem ve deney 
yapmaya ve düşündürmeye özendirici olmalıdır. Bu 
amaçla derslerin başında hazırlık soruları ve sonunda 
değerlendirme soruları ile öğrencinin ulaşabileceği 
konuyla ilgili bir kitap listesi olmalıdır.

 ı. Konuların sonunda bir özet bulunmalıdır.

 j. Öğrenciler için açıklanması gereken kelime ve 
terimlerin tanımlarının bulunduğu bir sözlük 
bulunmalıdır. 



Yazı tahtasını kullanırken dikkat edilmesi 
gerekli hususlar şunlardır:

 1. Yazı tahtası büyüklüğüne göre birkaç sütuna 
bölünmeli ve yazılar sütunlar hâlinde yazılmalıdır.

 2. Tahta kullanılırken ne büyüteçle okunacak kadar 
küçük, ne de tahtayı dolduracak kadar büyük 
yazılmamalıdır.

 3. Çok karışık şekiller tahtaya çizilmemelidir. Bu 
durumda ya şekiller basitleştirilmeli ya da önceden 
çoğaltılarak öğrencilere dağıtılmalıdır.

 4. Çok uzun yazıların tahtaya yazımı hem zaman 
kaybına sebep olur hem de öğrencilerin derse karşı 
ilgilerini azaltabilir. Böyle durumlarda varsa 
projektörden yararlanılabilir. Yoksa ya çoğaltılarak 
dağıtılır ya da teneffüste tahtaya yazılır.



Yazı tahtasını kullanırken dikkat edilmesi 
gerekli hususlar şunlardır:

 5. Tahtaya yazılan el yazısı okunabilir olmalıdır. 
Bundan da önemlisi kelimelerin doğru 
yazılmasıdır.

 6. Çeşitli renkli tebeşir veya kalemlerin 
kullanılması yararlı olabilir.

 7. Yazılar tüm öğrenciler tarafından görülebilecek 
şekilde olmalıdır.

 8. Tahtayı kullanan öğretmen dersin sonunda 
mutlaka tahtayı temizleyerek sınıfı terk etmelidir. 
Bir öğretmenin kendisinden önceki öğretmenin 
kirlettiği tahtayı öğrencilerin önünde silerek derse 
başlaması kadar, yeni bir derse kötü bir başlangıç 
olamaz.



Resimler
 Derslerde en çok kullanılan görsel araçlardan birisi de

resimlerdir. En ucuz ders aracı olduğu gibi öğretmen ve
öğrenciler tarafından hazırlanması ve temin edilmesi
kolaydır. Resimler her zaman yalnızca sözlü ya da yazılı
anlatımdan daha etkilidir.

 a. Düz Resimler: Fotoğraf makinesi ile çekilmiş resimler,
kitap, gazete ve dergi vb. basılı materyallerde yayımlanmış
resimler, posterler, çoğaltılmış resimler bu gruba
girmektedir. Düz resimden üç şekilde yararlanılabilir.
Bunlardan birisi, “düz resimleri öğrencilere okutmak”tır.

 b. Çizgi Resimler: Bir kişiyi, bir objeyi ya da bir olayı basit
çizgilerle anlatan resimlerdir. Yazı tahtasına tebeşir veya
tahta kalemiyle kolayca çizilebileceği gibi önceden kâğıda
çizerek sınıfta kullanmakta mümkündür. Bu tür resimlere en
güzel örnek “çöp adam” resimleridir. Öğretmenlerin bu tür
basit resimleri çizmekten kaçınmamaları gerekir.



Resimler
 c. Levhalar: Haritalar, figürler, grafikler, şemalar gibi yazı ve

resimlerin birlikte kullanıldığı araçlara levhalar diyoruz. Bu tür
araçlar bir kez hazırlandıklarında tekrar tekrar kullanılabilirler
ve taşınmaları kolaydır.

 Öğretmen, sınıfta hazır levhaları kullanabileceği gibi kendisi de
bazı basit levhaları hazırlayabilir. Ayrıca öğrencilere de böyle
levhalar ödev olarak hazırlatılabilir. Levhaların renkli olmaları
daha da etkili olabilir.

 d. Duvar Resimleri: Belli bir amaç için hazırlanmış resimleri
daha büyük boyutlarıyla görüntülemek için hazırlanmış ve
duvara asılan büyük tablo hâlindeki resimlerdir.

 e. Afiş ve Posterler: Afişler de levhalar gibi hazırlanmakta
ancak daha çok reklam benzeri amaçlar ağırlık taşımaktadır.
Afişlerde ana fi kirler, zihinde kalıcı bir ifade ve buna uyumlu
renklerle ifade edilmelidir. Örneğin, sigara, uyuşturucu vb.
zararlı maddelerden korunma, büyüklere saygı ve küçüklere
sevgi göstermeyle ilgili afişler hazırlanabilir.



Öğretimde resim 
nerede, nasıl 
kullanılabilir?
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Gerçek Eşya ve Modeller

 Derste geçen konularla ilgili gerçek eşyaları sınıfa taşımak 
mümkünse getirmek dersi kolaylaştırabilir. 

 Gerçek eşyaların hepsini sınıfa getirmek her zaman mümkün 
olmamaktadır.

 Böyle durumlarda modeller kullanılabilir. Modeller gerçek 
objelerin mükemmel taklitleridir.

 Üç boyutlu ders araçlarından olan modeller aracılığı ile sınıfa 
getirilemeyen objeler öğrenciye yakından daha iyi 
tanıtılabilir. Yine bir objenin modelini bizzat öğrencinin 
kendisine yaptırtmak konuyu daha iyi öğrenmesine

 yardımcı olmaktadır. 

 Günümüzde çok çeşitli modeller kullanılmaktadır. Bunlardan 
en yaygın kullanılanı maketlerdir. Maketler hazır olarak satın 
alınabileceği gibi, öğrenciler tarafından da yapılabilir. 



Projeksiyon Makineleri

 Bilgisayar Projektörü: 
Bilgisayarda hazırlanmış sunuları 
göstermeye yarayan araçtır. Şu 
anda en kullanışlı yansıtıcı olarak 
kullanılmaktadır.



Filmler

 Filmler, güdülenmeleri artabileceği 
gibi, dinlediğini ve seyrettiğini 
anlama becerilerini de geliştirir.

 Film gösteriminden önce ve sonra 
soru cevap tekniği ile sınıf içi 
çalışmaları yapılırsa daha da etkili 
olabilir.



Kavram Haritaları
 Kavram haritası, bireyin belli bir konudaki

bilgi yapısının görsel bir temsilidir. Bu
yönüyle kavram haritası, bireyin o konu ile
ilgili bilgilerini ve bilgilerin birbiri ile
ilişkisini gösteren şematik bir yapıdır. Bu
nedenle kavram haritası, “zihin haritası”
olarak da bilinir. Ancak iki boyutlu görsel
araçlar olarak, kavram haritası, bilgi
haritası ve zihin haritasından söz edilmekte
ve bunların farklı oldukları ifade
edilmektedir.





POWERPOİNT
 Çok amaçlı sunu hazırlama yazılımlarından biri olan 

PowerPoint, Microsoft firmasının geliştirip ticari olarak piyasaya 
arz ettiği bir sunu tasarlama ve sunma yazılımıdır. 

 PowerPoint yazılımıyla genel olarak şunlar yapılabilmektedir:  
Ekran sunularının hazırlanması.  

 İnternet’te yayınlamak amacıyla Web sunularının hazırlanması.  
Renkli ya da siyah/beyaz saydamların düzenlenip, yazdırılması,  
Renkli ya da siyah/beyaz kağıt baskıların düzenlenip, 
yazdırılması.  

 35 mm slaytların hazırlanması.  

 Dinleyicilere dağıtılmak üzere sunu çıktılarının hazırlanması,  
Konuşmacı notlarının bastırılması.  

 PowerPoint’i olmayan sistemlerde sunu görüntülemek için 
paketleme/taşıma hizmetleri.  

 Fotoğraf albümlerinin oluşturulması.



POWERPOİNT

 PowerPoint’te sunular slaytlardan 
oluşmaktadır. 

 Slayt, sunuyu oluşturan ve görüntülenebilen 
her bir sayfaya verilen addır. 

 Bir PowerPoint slaydı şu bileşenlerin herhangi 
birinden ya da tamamından oluşturulabilir.  

 Metin,  

 Resim,  

 Fotoğraf,  

 Ses,  

 Video,  

 Diğer nesneler



ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİ VE MATERYAL 
KULLANIMININ YASAL BOYUTLARI

 Türkiye’de fikri haklara ve telif haklarına 
ilişkin yasal düzenlemeler de şunlardır: 

 1. Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname (KHK). 

 2. Patent Haklarının Korunması Hakkında 
KHK 

 3. Markaların Korunması Hakkında KHK 

 4. Endüstriyel Tasarımların Korunması 
Hakkında KHK 

 5. Sinema, Video ve Müzik Eserleri yasaları



Patent

 Buluş sahibinin buluş konusu 
ürünü belirli bir süre üretme, 
kullanma, satma veya ithal 
etme hakkına patent denir.



Hep kafaları dolduruyoruz
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PEKİ GÖNÜLLER?



Bundan sonra

www.mehmetzekiaydin.com



Bundan sonra

•ders 

anlatılmayacak

İŞLENECEK
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Bundan sonra 

• derslerde 

• öğrenci merkezli, aktif 

öğretim yöntemleri 

kullanılacak
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Bundan sonra 

Derslerde araç gereç 

kullanılacak
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