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ÖZET  

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK ÖĞRENME 

DESTEĞİ PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Türker, Muhsine 

Doktora, Eğitim Programları Anabilim Dalı  

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Fatma BIKMAZ   

Eylül 2019, xvi + 233 sayfa  

 

  Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim İngilizce öğretmenlerinin öğrenme 

desteğine (scaffolding) yönelik eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve Öğrenme Desteği 

Programını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmektir. Öğrenme desteği, öğrencinin 

yardım almadan başaramayacağı bir görevi yerine getirebilmesi için ondan daha yetkin 

bir kişi tarafından desteklenmesini ifade etmek için kullanılan sosyal yapılandırmacı bir 

yaklaşımdır. Bu çalışma İngilizce temel dil becerilerinden konuşma ve dinleme 

becerileri ile öğrenme desteğinin tanı koyma, amaç belirleme ve yöntem seçme 

aşamaları ile sınırlandırılmıştır. Eşzamanlı dönüşümsel karma deseninde tasarlanan 

araştırmanın farklı aşamalarında üç ayrı çalışma grubu ile çalışmalar yürütülmüştür. 

Araştırmada analitik program geliştirme yaklaşımı benimsenmiştir. Bu kapsamda ilk 

olarak ilgili alanyazın incelenmiş, İngilizce öğretmenlerinin öğrenme desteğine ilişkin 

sahip olması beklenen bilgi-becerilere ait bir çerçeve oluşturulmuş ve öğretmenlerin 

mevcut bilgi ve becerileri tespit edilerek öğrenme desteğine ilişkin eğitim ihtiyaçları 

belirlenmiştir. İkinci aşamada Öğrenme Desteği Programı hazırlanmış ve programın 

boyutları arasındaki tutarlılık incelenmiştir. Son aşamada ise program, öğretmen 

adaylarına uygulanarak öğrenme desteğine ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmeye 

katkısı test edilmiştir. Sonuçlar, öğretmenlerin yarısının, öğrenci sorununa tanı 

koymadan müdahale aşamasına geçtiğini, öğrenci sorununu tanılayan öğretmenlerin 

çoğunluğunun ise ayrıntılı ve net tanı koyduğunu, öğretmenlerin yöntem seçme 

aşamasında diğer aşamalara göre daha başarılı olduklarını, amaç belirleme aşamasında 

başarının bir miktar düştüğünü, en düşük puan ortalamalarının ise tanı koyma 

aşamasında ortaya çıktığını göstermiştir. Araştırmaya katılan ortaöğretim İngilizce 

öğretmenlerinin öğrenme desteğinin tanı koyma ve amaç belirleme aşamalarına dönük 
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eğitim ihtiyaçları bulunduğu sonucuna ulaşılmış; sonuçlar programın hazırlanmasında 

dikkate alınmıştır. Tasarlanan Öğrenme Desteği Programına ilişkin uzman görüşleri ve 

yapılan düzenlemeler doğrultusunda program taslağının genel amacı ve kazanımları, 

içeriği, öğretme-öğrenme yaşantıları ve ölçme değerlendirme boyutlarının birbirleri ile 

tutarlı olduğu görülmüştür. Programa katılan dört öğretmen adayının programdan sonra 

öğrenme desteği puanlarında yükselme olduğu, son test puanlarında en yüksek artışın 

tanı koyma aşamasında gerçekleştiği, öğretmen adaylarının seçtikleri öğrenme 

desteğinin gerekçesini daha net açıklayabildikleri, en çok yön tayin etme amacı 

taşıdıkları ve teşvik etme yöntemini seçtikleri görülmüştür. Program uygulama 

sürecinde öğretmen adaylarının doldurdukları günlüklerinde, programa ilişkin olumlu 

görüş sundukları ve öğrenme desteğini sınıfta nasıl kullanabileceklerine ilişkin fikirler 

ortaya koydukları görülmüştür. Öğretmenlik uygulama derslerinde öğretmen 

adaylarının öğrenme desteğine başvurmaya çalıştıkları gözlemlenmiştir. Araştırma 

kapsamında hazırlanan program ve araçlar farklı branşlara uyarlanabilir ve yeni 

araştırmalar ile test edilebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Öğrenme Desteği, Öğrenme Desteği Programı, Tanı Koyma, 

Amaç Belirleme, Yöntem Seçme 
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SUMMARY 

DESIGNING AND EVALUATING THE SCAFFOLDING PROGRAM FOR 

SECONDARY SCHOOL ENGLISH TEACHERS 

 

Türker, Muhsine 

PhD,  Division of Curriculum and Instruction  

Dissertation Advisor: Prof. Dr. Fatma BIKMAZ   

September 2019, xvi + 233 pages 

 

 The aim of this research is to determine the educational needs of secondary 

school English teachers in terms of scaffolding and to develop, implement and evaluate 

the Scaffolding Program. Scaffolding is a socio-constructivist strategy where a more 

knowledgeable person guides the learner while performing a task that the learner would 

never accomplish without the help. The research is limited with speaking and listening 

basic language skills and diagnosis, intention and mean steps of scaffolding. To achieve 

the purpose of the study, concurrent mixed method design was applied and three 

different working groups were studied at different stages of the study. Analytical 

program development approach was adopted in the research. In this context, first an in-

depth analysis of the related literature was conducted and a framework has been 

established for the knowledge and skills that English teachers are expected to have 

about scaffolding. Then teachers’ knowledge and skills were identified and their 

training needs related to scaffolding have been determined. In the second stage, the 

Scaffolding Program was prepared and the consistency between the dimensions of the 

program was examined. In the last stage, the program was implemented and its 

contribution to develop knowledge and skill related to scaffolding on prospective 

teachers was tested. Findings of the research revealed that half of the teachers switched 

to the intervention step without diagnosing students’ need, the majority of teachers who 

diagnosed student need made a detailed and clear diagnosis,  teachers were more 

successful in the mean selection step, the success rate in the intention step was slightly 

lower and the lowest average score was obtained at the diagnosis step. Although the 

findings revealed that English teachers who participated in the research use some 

scaffolding strategies, it can be concluded that they still have educational needs in terms 
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of diagnose and intention steps of scaffolding; results were used in the development of 

the program. In line with the expert opinions and arrangements regarding the designed 

Scaffolding Program, it was seen that the overall objective and outcomes, the content, 

the teaching-learning experiences and the assessment/evaluation dimensions of the 

program were consistent with each other. The findings indicate that prospective teachers 

participating in the Scaffolding Program had an increase in their scaffolding scores after 

the program, the highest increase in the post-test scores occurred at the diagnosis step, 

they were able to explain the intention and mean more clearly, their intention for 

scaffolding was mostly for direction maintenance and the means they proposed most 

were prompting. In the diaries filled out by the prospective teachers during the program 

implementation process, they presented positive opinions about the program and put 

forward ideas about how they could use scaffolding in their classes.  Class observation 

results showed that prospective teachers tried to use scaffolding in their classes. 

Scaffolding Programs and the tools prepared within the scope of this research can be 

adapted to different subjects and tested via new researches. 

 

Keywords: Scaffolding, Scaffolding Program (SP), Diagnose, Scaffolding Intention, 

Scaffolding Mean   
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ÖNSÖZ  

Değişen programlar ile birlikte yapılandırmacı yaklaşımın öğretmene yüklediği 

görevin gerektirdiği becerileri kazandırma çabasının, İngilizce öğretim programlarının 

hedeflerine ulaşmaya olanak sağlayacağı düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle, 

alanyazında “iskele/iskele kurma” (scaffolding) benzetmesi ile anılan kavram, kuram ve 

uygulama açısından incelenmiştir. 

 Çalışmada “iskele/iskele kurma” benzetmesi için öğrenme desteği (ÖD) kavramı 

benimsenmiştir. ÖD ile ilgili alanyazın taraması yapılarak araştırmaya başlanmış, ÖD 

ile ilgili temel kavramlar, ÖD’nin genel amacı, ÖD’nin ilkeleri, ÖD’nin aşamaları ve 

her bir aşamada başvurulan yöntemler belirlenmiş ve bir model oluşturulmuştur. 

ÖD’nin ortaöğretim İngilizce öğretmenleri tarafından kullanılma durumunu tespit 

etmek amacıyla geliştirilen ÖD’ye İlişkin Kuramsal Model temel alınarak ÖD Görüşme 

Formu ve bu görüşme formundan elde edilecek verilerin değerlendirilmesi için bir 

dereceli puanlama anahtarı geliştirilmiştir. ÖD’ye İlişkin Kuramsal Model ve ÖD 

Görüşme Formu’nun uygulanması ile elde edilen bulgulardan da yararlanılarak 

Öğrenme Desteği Programı (ÖDP) hazırlanmıştır. Her aşamada yapılan çalışmalar ilgili 

olduğu alan uzmanlarının görüşlerine sunulmuş, onlardan gelen yansıtıcı ve 

biçimlendirici değerlendirme sonuçları araştırmama bir yandan farklı bakış açısı 

katarken aynı zamanda bilimsel temellerde şekillenmesini sağlamıştır.  

Araştırmamın ilk aşamasından itibaren değerli zamanlarını ayırarak benden bilgi, 

tecrübe ve desteklerini esirgemeyen başta tez danışmanlarım Prof. Dr. Fatma BIKMAZ 

ve Prof. Dr. F. Dilek GÖZÜTOK olmak üzere; Ortadoğu Teknik Üniversitesinden Doç. 

Dr. Hanife AKAR, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Doç. 

Dr. Eda GÜRLEN, Ankara Üniversitesinden Doç. Dr. Canay Demirhan İŞCAN, Dr. 

Öğr. Üyesi Ömer KUTLU ve Prof. Dr. R. Nükhet DEMİRTAŞLI ile Utrecht 

Üniversitesinden Doç. Dr. Janekke Van de Pol’e teşekkürlerimi ve minnetlerimi 

sunarım.  

Ayrıca ÖD Görüşme Formu’nun pilot uygulamasında benden görüşlerini 

esirgemeyen, meslek hayatımın farklı dönemlerinde birlikte görev yapmaktan onur 

duyduğum İngilizce öğretmeni ve Bakanlık Müfettişi arkadaşlarıma teşekkürü borç 

bilirim. Araştırmamın ilk aşamasında ÖD Görüşme Formunu uyguladığım Ankara 

Çankaya’da bulunan özel bir lise, meslek lisesi ve Anadolu lisesinde görev yapan on 
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dört değerli İngilizce öğretmenimin bana ayırdıkları zaman ve verdikleri içten yanıtlar 

için teşekkürlerimi sunar öğretmenlik yaşamlarında başarılar dilerim.  

Öğretmen yanıtlarını dereceli puanlama anahtarını kullanmak suretiyle 

puanlayarak, araştırmama katkı sağlayan meslektaşım Dr. Faruk NORŞENLİ’ye de 

teşekkürlerimi sunarım. Tezimin raporlanmasından sonra tam bir titizlik içerisnde 

tezimin yazım kotrolünü yapan kardeşim Türkolog Meltem Beyaz’a teşekkürü borç 

bilirim.  

ÖDP taslağının genel amacı ve kazanımları, içeriği, öğretme-öğrenme yaşantıları ve 

ölçme değerlendirme boyutlarının birbirleri ile tutarlılığına ilişkin olarak benden bilgi 

ve desteklerini esirgemeyen Ankara Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim 

Anabilim Dalı ile Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalında 

görev yapan ondan fazla alan uzmanına teşekkürü bir borç bilirim.  

Ayrıca 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Ankara Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Fakültesinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına katılan, aynı 

zamanda araştırmama da dahil olmayı kabul eden, o zamanın öğretmen adayları 

bugünün İngilizce öğretmenleri ile birlikte, program uygulama sürecinin her aşamasına 

katıldıkları halde branşları İspanyolca olması nedeniyle verileri analizlere dahil 

edilemeyen ve şu an İspanyolca öğretmeni olarak görev yapan iki katılımcıya 

teşekkürlerimi sunar, programdan edindikleri bilgi ve becerileri sınıf uygulamalarına 

yansıttıklarını umar, yaşamlarında ve mesleklerinde başarılar dilerim.  

Sevgili Ayşe, Berna, Dilek, Müberra ve Yeter ile birlikte ismini burada 

sayamadığım benimle her daim sevincimi ve üzüntümü paylaşmaya hazır olan 

arkadaşlarıma, kardeşlerim Müzeyyen, Melek, Meltem, Mukaddes ile birlikte eşim 

Kemal’e, bana sağladıkları destek için teşekkür ederim.  

Gelecekte adlarından söz ettireceklerine inandığım mimar ve sanatçı sevgili oğlum 

Batuhan ile macera sever bilim insanı sevgili oğlum Gürhan’a, çalışmama gösterdikleri 

ilgileri, beni her daim destekleyerek çalışmaya teşvik ettikleri ve bana olan sevgileri için 

sonsuz teşekkürler. 

                                                      

 

 

 

 

 



Batuhan ve Gürhan’a… 
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

Problem 

       Birçok ülkede yapılandırmacı yaklaşıma dayalı eğitim anlayışının benimsendiği ve 

öğretim programlarının hazırlanmasında bu anlayışın temel alındığı dikkat çekmektedir. 

Eğitim düzeyini geliştirmek isteyen ülkeler eğitim reformlarının merkezine öğretim 

programları ile birlikte öğretmenlerin mesleki gelişim bileşenini de eklemektedirler 

(Higgins ve Parsons, 2009). 

Son on beş yılda Türkiye’de ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında okutulan 

derslerin öğretim programları birkaç kez yenilenmiş ve yenilenen ders program 

kılavuzlarında öğretim programlarının geliştirilmesinde yapılandırmacı eğitim 

yaklaşımının temel alındığı belirtilmiştir (MEB, 2005). Yine bu kılavuzlarda üst düzey 

düşünme becerileri olarak nitelendirilen problem çözme becerisi, araştırma-sorgulama 

becerisi, iletişim becerisi, yaratıcı düşünme becerisi, eleştirel düşünme becerisi, bilgi 

teknolojilerini kullanma becerisi, girişimcilik becerisi ile Türkçeyi doğru, etkili ve güzel 

kullanma becerisi gibi temel becerilerin tüm dersler aracılığı ile geliştirilmesinin 

hedeflendiği belirtilmiştir (MEB, 2005).  

Üst düzey düşünme, etkin öğrenme, tam öğrenme, yapılandırmacılık, öğrenmeyi 

öğrenme, işbirlikli öğrenme, öğrenci merkezli öğretim gibi kavramlar tam anlaşılmadan 

hazırlanan programlar ve ders kitapları, programlara yerleştirilen ve öğrenciye 

kazandırılması hedeflenen çok sayıdaki kazanımların yanı sıra, uygulayıcılar tarafından 

yeterince anlaşılmadan uygulamaya geçilmesi ve en önemlisi bu süreçte ana uygulayıcı 

durumunda olan öğretmenin eğitiminin ihmal edilmiş olması (Bıkmaz, 2006) daha 

başlangıçta bu programlardan beklenen sonucun alınamayacağının sinyallerini 

vermiştir. 

OECD tarafından üç yılda bir okuma, fen ve matematik alanında düzenlenen ve 

temel amacı, zorunlu eğitimini tamamlamak üzere olan on beş yaş grubu öğrencilerin 
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topluma tam katılımı için gerekli bilgi ve becerileri edinip edinmediklerini 

değerlendirmek olan PISA’da (the Programme for International Student 

Assessment/Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) sadece öğrencilerin bilgiyi 

yeniden üretmelerine değil, öğrendiklerinden bilinmeyene ulaşmalarına ve bu bilgiyi 

hem okul, hem de okul dışında yeni ortamlara uygulayabilmelerine odaklanılmaktadır 

(OECD, 2016). Yapılandırmacı yaklaşım ile geliştirildiği ifade edilen programların 

okullarda uygulanılmaya başlanması ile birlikte Türkiye de PISA’ya katılmaya 

başlamıştır.  PISA’ya katılmaya başladığından bu yana Türkiye’nin sıralamasının halen 

OECD ortalamasının çok gerisinde kaldığı ve istenen gelişmenin bir türlü 

sağlanamadığı görülmektedir (OECD, 2016). Bu sonuçlar ayrıca öğretmenlerin, etkili 

öğretme-öğrenme yaşantıları planlama ve uygulama konusunda gelişmeye ihtiyaçları 

olduklarını göstermesi yönüyle de önemli görülmelidir. Başka bir deyişle, yenilenen 

program hedeflerine ulaşmak için öğretmenleri etkili kılacak ve değişen rollerine uyum 

sağlamalarına fırsat verecek öğretim stratejilerinin kazandırılması bir gerekliliktir. 

2015 yılında uygulanan PISA’da, son üç ayda herhangi bir mesleki gelişim 

programına katılan tüm öğretmenler ile Fen Bilgisi öğretmenlerinin yüzdeleri 

hesaplanmıştır. Öğretmenlerin katıldıkları mesleki gelişim programlarına ilişkin 

araştırma bulguları, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya, Birleşik Krallık, Yeni 

Zelanda ve Singapur’da öğretmenlerin en az dörtte üçünün, PISA uygulamasının 

yapıldığı tarih itibariyle son üç ayda en az bir defa bir mesleki gelişim programına 

katıldığını göstermiştir. OECD ortalaması, her iki öğretmenden en az birinin son üç 

ayda bir mesleki gelişim programına katıldığını göstermekte iken; Türkiye, Norveç, 

Gürcistan ve Makedonya’da ise, öğretmenlerin dörtte birinden daha azının son üç ayda 

bir mesleki gelişim programına katıldığını göstermiştir (OECD, 2016). 

Değişen felsefe, yeni ilkeler ve temel becerilerin yanında öğretmen merkezli 

eğitimden öğrenci merkezli eğitime geçildiği belirtilen bu programlarla, derslerin 

etkinlik ağırlıklı işlenmesi kaçınılmaz olmuştur. Yenilenen öğretim programları ile 

öğretmenlerin ders anlatmasından çok öğrencilerin yaparak-yaşayarak öğrenmesi 

yönünde bir değişim yaşanması beklenmiştir. Bu durum öğretmenlerin daha fazla 

çalışması, alanlarının anlamlı olarak öğretimine daha fazla odaklanılması ve daha fazla 

eğitsel sorumluluk alınması gerekliliğini doğurmuştur (Cohen, 1988; Bıkmaz, 2006).  

Yapılandırmacı yaklaşım ile birlikte öğretmenin rolü, öğrencinin öğrenme 

stratejisini belirleme, öğrenme stratejilerini gösterme ve öğrenmesinde kendini bağımsız 

hissetmesine yardımcı olmak için destek sağlama yönünde değişmiştir. Yapılandırmacı 



3 
 

yaklaşımın öğretmene ve öğrenciye yüklediği yeni rolleri bilmek kadar bu rollerin 

öğrenme ortamlarına nasıl yansıtılacağı da önemli bir konudur (Bıkmaz, 2006). Çünkü 

bu bir anlayış değişikliğini gerekli kılan bir dizi dönüşümü gerektirmektedir. 

“Araştırmalar, öğretmenlerin öğretim sürecini az sayıda yöntemle sınırlandırdığını, 

anlatım ve soru cevap gibi gelenekselleşmiş yöntemlerin dışına çok fazla çıkmadıklarını 

göstermektedir” (Gözütok, 2007, s.205). Oysa sadece anlatım yöntemi kullanılarak 

öğrencinin yeni bilgiyi yapılandırması veya üst düzey becerileri kazanması olanaklı 

olmayacaktır. Öğretmenlerden, öğrencilerin bilişsel gelişimlerinin yanı sıra duyuşsal 

gelişimlerine dikkat etmeleri, zamanı verimli bir şekilde kullanarak etkili bir öğretme-

öğrenme ortamı sunabilmeleri, öğrencilerinin grup içi ve bireysel ihtiyaçlarını dikkate 

almaları, disiplin sorunlarının oluşmasını önleyebilmeleri ve ortaya çıkan sorunlarla en 

uygun şekilde başa çıkabilmeleri beklenmektedir (Akar, Erden, Tor ve Şahin, 2010).  

OECD tarafından beş yılda bir uygulanan TALIS’de  (Teaching and Learning 

International Survey/ Uluslararası Öğretme-Öğrenme Araştırması) öğretmenlere ve okul 

yöneticilerine, çalışma koşulları ve öğrenme ortamları hakkında sorular 

yöneltilmektedir. TALIS 2018 bulguları, OECD ortalamasında öğretmenlerin 

%80’inden fazlasının öğretim ve sınıf yönetimi konularında kendilerini yeterli 

hissettiklerini ancak öğrencileri öğrenmeye etkin bir şekilde dâhil etme konusunda daha 

fazla zorluk yaşadıklarını ortaya koymuştur. TALIS 2018’e katılan öğretmenlerin 

%30’undan fazlası, özellikle derse ilgisi az olan öğrencileri öğrenmeye güdülemede 

düşük öz-yeterlik algısına sahip olduklarını bildirmişlerdir. TALIS 2018 sonuçlarına 

göre öğretmenler, öğretimi öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlayamamakta ve 

geleneksel yöntemlerle öğretim etkinliklerini sürdürdürmektedirler (OECD, 2019). 

Araştırma sonuçlarına dayalı olarak, öğretmenlerin sınıf içi zamanı en etkili şekilde 

kullanabilmeleri için küçük gruplarla öğretimin teşvik edilmesi, öğretmenlerin sınıf 

alanlarını daha bireyselleştirilmiş ve aktif öğrenme yaklaşımlarına uygun şekilde 

düzenlemelerine fırsat verilmesi yönünde politika önerileri geliştirildiği görülmektedir 

(OECD, 2019). 

Duygu ve düşüncelerin ifade edilmesinde kullanılan en önemli araçlardan biri de 

dildir. Kişiler arasındaki ilişkinin temelinde iletişim vardır. Birey doğduğu andan 

itibaren çevresi ile etkileşim halindedir. Bir yandan bedensel hareketler ile iletişim 

kurmaya çalışırken diğer yandan da doğuştan var olan özel yetisi sayesinde anadilini 

edinir. Chomsky (1986) tarafından Dil Edinim Aygıtı olarak isimlendirilen bu yeti 

sayesinde birey, anadilini yakın çevresi ile iletişim kurmak ve yaşamını sürdürmek için 
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kullanır. Ancak küreselleşen dünyada iletişim kurabilmek için anadilin yanı sıra yabancı 

dil öğretimi de önem kazanmış ve okul programlarına bir ve daha fazla yabancı dil 

dersleri dahil edilmiştir. Yabancı dil öğretimi çok hızlı gelişen bir alandır ve okullarda 

nitelikli yabancı dil öğretimi, öğretmenlerin mesleki açıdan sürekli desteklenmesini 

gerekli kılmaktadır (Bailey, Curtis ve Nunan, 2001). Milli Eğitim Bakanlığınca 

yenilenen orta öğretimde yabancı dil olarak İngilizce dersi öğretim programlarının 

hazırlanmasında Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programının temel alındığı ve 

programın iletişimsel yaklaşımla hazırlandığı belirtilmiştir (MEB, 2007, 2008, 2011). 

Dilin bir iletişim aracı olduğu ilkesinden yola çıkan iletişimsel yaklaşımda, dilin birincil 

işlevi etkileşimdir. Sosyal yapılandırmacı kurama göre de çocuğun öğrenmesi ve 

gelişmesi çevresi ile etkileşim sonucu gerçekleşir. Vygotsky’e (1978) göre çocukların 

kazandıkları kavramların, fikirlerin, olguların, becerilerin, tutumların kaynağı, 

çoğunlukla çocuk ve yetişkin arasında paylaşılan sosyal süreçlerdir. Bu daha sonra 

çocuk tarafından içselleştirilerek bireysel psikolojik süreçlere dönüşür. Bunun en iyi 

örneği “dil” edinimidir (Senemoğlu, 2012). Daha yüzyılın ortalarında dil edinimi 

davranışçı yaklaşım ile açıklanmakta iken, Skinner, dil öğrenmenin diğer davranışları 

öğrenme ile aynı şekilde yani taklit, koşullandırma ve pekiştirme ile gerçekleştiğini 

belirtmiş ve dilsel yetenek ile değil, dil kullanımı ile ilgilenmiştir (Pompetti-Szul, 

1997). 1960’larda doğuştancı yaklaşım, insanların dile özel bir yeterlilikle doğduklarını 

ve bu yeterliliğin çevreden hemen hemen hiç etkilenmediğini savunmuş ve davranışçı 

yaklaşımı eleştirerek, taklidin sözdizimsel öğrenmeye yararı olmadığını ortaya 

koymuştur. 1970’lerin başında Chomsky çocukların içselleştirdikleri dil yapısı 

sayesinde daha önce hiç duymadıkları cümleleri kurabildiklerini ifade etmiş ve 

çocuklarda dil ediniminin taklit ve tekrar gibi durağan bir süreçten geçerek değil, 

yaratıcı ve etkin (aktif) bir süreçten geçerek oluştuğunu ortaya koymuştur.    

Krashen ve Terrel (1983), yabancı dil öğretme-öğrenmede başarılı olunabilmesi 

için anadil edinim sürecinin takip edilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca dilin 

temel işlevi iletişim kurmak olduğu için, yabancı dil öğretilirken iletişimsel yeteneklerin 

öğretilmesi gerektiğini ve dilbilgisi kurallarından çok, anlama öncelik verilmesi 

gerektiğini ortaya koymuştur. Yabancı dil öğrenen öğrencilerin öğrendikleri dili hızla 

edinebilmeleri için buna hazır olmaları, öğrenmeye güdülenmeleri ve kazandıkları yeni 

bilgiyi önceki bilgileri ile ilişkilendirmeleri ve içselleştirmeleri gerekmektedir. 

Okullarda İngilizce derslerinde aynı sınıftaki öğrencilerin bir kısmının hazırbulunuşluk 

düzeyi diğer öğrencilere göre daha farklı olabilmektedir. Bazı yabancı dil öğrencileri 
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çok sayıda bilgi ve beceriyi kazanmış olarak sınıfa gelirken, bazılarının yabancı dil 

seviyesi daha geride kalabilmektedir. Sınıfta öğrenme yönünden farklı düzeyde 

öğrenciler bulunduğu görüşünü kabul etmeyen Bloom, sınıflarda sorunun, hızlı veya 

yavaş öğrenmeden kaynaklandığını ve uygun öğrenme koşulları sağlandığında herkesin 

öğrenebileceğini ileri sürmüştür (Varış, 1988). İngilizce sınıfında bir veya bir grup 

öğrenci diğer öğrencilere göre daha fazla desteğe ihtiyaç duyabilmektedir. Bu 

öğrencilerin de konu veya görevi öğrenebilmeleri ve sınıftaki diğer öğrencilere göre 

geride kalmamaları için öğretmenin öğrencilerine sağlayacağı destek önem 

kazanmaktadır. 

Alanyazında ilk olarak Wood, Bruner ve Ross (1976) tarafından kullanılan 

iskele/iskele kurma (scaffolding) kavramı, çocuğun, öğrencinin veya deneyimsiz bir 

kişinin, bir konu veya göreve ilişkin yardım almadan asla başaramayacağı bir problemi 

çözmesini veya görevi yerine getirmesini, başka bir deyişle hedefe ulaşmasını 

desteklemeyi ifade etmek için kullanılan bir benzetmedir. Bir öğretme-öğrenme 

stratejisi olarak iskele/iskele kurma, belli bir konu ya da beceriyi öğrenmeleri veya bir 

görevi yerine getirmeleri için öğretmenin öğrencilerini desteklemesini, görevi 

tamamlayabilir hale geldiklerinde ise desteği kaldırmasını ifade eder (Rogoff, 1990).   

Ortaoöğretim kurumlarında yabancı dil olarak İngilizce öğretiminde temel bilgi ve 

beceriler kazandırılmaya çalışılır. Yabancı dil öğretiminde bilgi boyutunu; sesletim 

kurallarına odaklanan sesbilgisi (phonology), hece ve kelimelere yüklenen anlama 

ilişkin şekilbilim (morphologhy) ile çeşitli zamanlarda cümle yapılarının nasıl 

oluşturulduğuna ilişkin söz dizimi (syntax) oluşturmaktadır. Yabancı dil öğretiminde 

temel beceri boyutunu ise; okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri 

oluşturmaktadır. Bu temel becerilerden okuma ve dinleme, anlamaya dönük beceriler 

iken konuşma ve yazma, anlatıma dönük becerilerdir. Dinleme becerisi ile konuşma 

becerisi arasındaki benzer bir ilişki okuma ve yazma becerileri arasında da vardır. 

Yabancı dilde dinlediğini veya okuduğunu anlayan bireyin kendi duygu, düşünce, 

gözlem ve tasarımlarını da anlatabilir veya yazabilir hale gelmesi beklenir. Bu dört 

temel beceri kazandırıldığında yabancı dilin iletişimsel amaçla öğretildiğinden söz 

edilebilir. Ancak yabancı dilde becerilerin kazandırılması bilgi kazandırmak kadar kolay 

değildir. Sınıf içinde öğretilen sesbilgisi, şekilbilim ve söz dizimi ile ilgili temel 

bilgilerin anlama ve anlatma becerilerine dönüştürülmesi gerekmektedir.  

Wood ve diğerleri (1976) tarafından önerilen öğretimde iskele/iskele kurma 

(scaffolding) metaforunun, ortaöğretim öğrencilerinin yabancı dil öğrenmelerini 
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desteklemeye dönük hazırlanacak bir program aracılığı ile hizmet içinde veya hizmet 

öncesinde İngilizce öğretmenlerine kazandırılmasının, öğrencilerin yabancı dilde bilgi 

ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacağı, nihayetinde ortaöğretim yabancı dil 

olarak İngilizce öğretim programlarında yer alan hedeflere ulaşmayı kolaylaştıracağı 

düşünülmektedir. Bu amaçla öğretimde “iskele” kavramı ile ilgili kuramsal bir çerçeve 

(model) oluşturulması, bunun yanında deneyimli öğretmenlerin öğrencilerini 

desteklemek için başvurdukları yöntemlerin belirlenmesi ve destek stratejilerinin 

öğretimine odaklanan bir program hazırlanarak denenmesi hedeflenmiştir.  

Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, ortaöğretim İngilizce öğretmenlerinin ÖD’ye yönelik eğitim 

ihtiyaçlarını belirlemek ve Öğrenme Desteği Programını (ÖDP) tasarlamak, uygulamak 

ve değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıda yer verilen araştırma sorularına 

yanıt aranmıştır: 

1. Ortaöğretim İngilizce öğretmenlerinin ÖD’nin tanı koyma, amaç belirleme ve 

yöntem seçme aşamalarına yönelik eğitim ihtiyaçları nelerdir?   

2. ÖDP taslağının genel amacı ve kazanımları, içeriği, öğretme-öğrenme yaşantıları 

ve ölçme değerlendirme boyutları birbirleri ile tutarlı mıdır? 

3. ÖDP’nin öğretmen adaylarının ÖD’ye ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmeye 

katkısı nasıldır?  

Araştırmanın Önemi 

Bu araştırma kapsamında önerilen ÖD’ye İlişkin Kuramsal Model ile, ÖD’nin 

kapsamı belirlenmiş böylece alanyazına önemli bir katkı getirilmiştir. ÖD’ye İlişkin 

Kuramsal Modelin oluşturulması ile ÖD ile ilişkili kavramlar, aşamalar ve bu aşamalar 

arasındaki ilişkiler ortaya konulmuş, böylece ÖD araştırılabilir, ölçülüp 

değerlendirilebilir ve öğretilebilir hale getirilmiştir.    

İngilizce öğretmenlerine ve öğretmen adaylarına, öğrencilerin yabancı dil 

öğrenmelerine gerekli desteği sağlamak için ÖD hakkında bilgi-beceri kazandıracak bir 

program hazırlanmış, onların ÖD becerilerini geliştirmelerini desteklemek 

amaçlanmıştır. Alanyazında ÖD olarak nitelendirilen stratejilerin, hazırlanacak bir 

öğretim programı ile öğretmen/öğretmen adaylarına kazandırılmasının ortaöğretim 

yabancı dil olarak İngilizce öğretim programının hedeflerine ulaşmaya katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Araştırma kapsamında hazırlanan ÖDP’nin, tek bir konuya 
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odaklanması, yapılandırmacı yaklaşım hedeflerinden ve ihtiyaç analizi sonuçlarından 

ortaya çıkması yönüyle MEB tarafından hazırlanan hizmetiçi eğitim programlarına 

örnek olması beklenmektedir.   

Yabancı dil olarak İngilizce derslerinde öğretilen sesbilgisi, şekilbilim ve söz 

dizimi ile ilgili temel bilgilerin anlama (okuma, dinleme) ve anlatma (konuşma, yazma) 

becerilerine dönüştürülmesi gerekmektedir. ÖDP’nin İngilizce öğretmenlerinin ÖD’nin 

farkına varmaları ve öğretim uygulamlarında ÖD’ye başvurmalarının, öğrencilerinin 

yabancı dilde bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Bu araştırma sonuçlarının, öğretmenlerin öğrencinin öğrenme stratejisini belirleme, 

öğrenme stratejilerini gösterme ve öğrenmesinde kendini bağımsız hissetmesine 

yardımcı olma yönünde değişen rollerine uygun davranış sergilemelerine yol gösterici 

olacağı düşünülmektedir. 

Yurt dışında ÖD’ye ilişkin son yıllarda yapılmış birçok araştırma ile karşılaşılmış 

olmasına karşın Türkiye’de bu alanda yapılmış araştırma sayısının azlığı da bu 

araştırmayı önemli hale getirmektedir.  

Hazırlanan ve denenen ÖDP aracılığıyla, öğretmen adaylarının ÖD’ye ilişkin bilgi/ 

becerileri kazanma ve ÖD’yi sınıfta uygulama fırsatı bulmaları yönüyle çalışmanın 

alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Varsayımlar 

1. Araştırmanın birinci çalışma grubunda yer alan İngilizce öğretmenlerinin 

verdikleri yanıtlar gerçek uygulamalarını yansıtmıştır. 

2. Araştırmada kullanılan veri toplama araçlarının kapsam geçerliliğini belirlemek 

için başvurulan uzman görüşleri yeterlidir. 

3. Araştırma kapsamında tasarlanan ÖDP’nin araştırmanın amacına uygunluğu ve 

niteliğini belirlemek için başvurulan uzman görüşleri yeterlidir. 

4. ÖD’ye ilişkin bilgi ve beceriler bir program aracılığıyla öğretmen/öğretmen 

adaylarına kazandırılabilir. 

Sınırlılıklar 

Bu araştırma; 

1. Birinci çalışma grubunda yer alan İngilizce öğretmenleri ve ikinci çalışma 

grubunda yer alan öğretmen adaylarından elde edilen verilerle,  

2. Temel dil becerilerinden konuşma ve dinleme becerileri ile, 
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3. ÖD’ye İlişkin Kuramsal Modelde yer verilen ÖD’nin “öğrenci ihtiyacını 

belirleme (tanı koyma)” ile “odak dersler ve desteğin adım adım kaldırılması (amaç 

belirleme ve yöntem seçme)” aşamaları ile, 

sınırlandırılmıştır. 

Tanımlar 

Öğrenme Desteği (ÖD): Bir çocuğun veya deneyimsiz bir kişinin yardım almadan 

başaramayacağı bir problemi çözmesi veya görevi yerine getirmesi için ona daha yetkin 

bir kişi tarafından gerekli olan tüm bilgi ve desteğin sağlanmasıdır. ÖD’nin inşaatlarda 

kullanılan bir iskele gibi ihtiyaca dönük olması, kullanılma amacının belli olması ve 

çeşitli araçlarla işlem tamamlandığında kaldırılabilir olması beklenir. 

Dereceli Puanlama Anahtarı: ÖD Görüşme Formu ile elde edilen yanıtların 

puanlanarak sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan analitik türde bir puanlama 

anahtarıdır.    

Öğrenme Desteği Programı (ÖDP): Öğretmen/öğretmen adaylarının, ÖD 

konusundaki gereksinimlerinin farkına varmalarına yardımcı olmak ve bu konudaki 

bilgi ve becerilerini geliştirmelerini desteklemek amacıyla, araştırma kapsamında 

hazırlanan, uygulanan ve değerlendirilen programdır.   
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BÖLÜM II 

 

KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Eğitim sisteminin niteliğini geliştirmek isteyen birçok ülke, eğitim programlarının 

temeline yapılandırmacı yaklaşıma dayalı eğitim anlayışını almıştır. Yapılandırmacı 

yaklaşımın temelinde, çocukların bağımsız bir araştırmacı ve kâşif gibi kendi 

öğrenmelerinin etkin yapılandırıcısı olduğuna ilişkin Piaget’nin görüşü yer almaktadır 

(Senemoğlu, 2012). Piaget'nin bilişsel gelişim ve bilginin oluşumu ile ilgili 

çalışmalarına dayanılarak geliştirilen ve öğretmeden çok öğrenme üzerinde durulmasını 

öngören anlayışı, yapılandırmacı yaklaşıma temel oluşturmaktadır (Senemoğlu, 2012). 

Varış (1988), Skinner, Blazer, Ausubel gibi araştırmacıların öğretim kuramlarını, 

öğrenme üzerine inşa ettiklerini ifade etmiştir. Bilişsel yapılandırmacı Bruner (1993) 

öğrenmenin yanı sıra gelişim süreçleri ile de ilgilenmiş, öğrencinin öz gelişimine dayalı 

eğitim sürecinin önemini ortaya koymuştur. Bruner, güdüleme, farklı öğrenme 

düzeyindeki bireyler için en uygun olanı ortaya koyma, öğrenilecek içeriği en etkili 

biçimde düzenleme, iç uyaranları harekete geçirecek ödülleri belirleme olmak üzere 

dört unsuru ön plana çıkarmıştır.  

Birey, yeni bir bilgiyi daha önce sahip olduğu bilgiye dayandırarak öğrenmektedir. 

Piaget, öğrencilerin daha önceki deneyimlerinden ve önbilgilerinden yararlanarak yeni 

karşılaştıkları bilgi ve durumlara anlam verebileceklerine ve yeni bir bilgiyi edinme 

sürecinin öğrenciyi etkin kılan bir süreç olduğuna vurgu yapmaktadır. Vygotsky (1978), 

Piaget'nin yapılandırmacı fikirlerine katılmış, ayrıca öğrenmenin bireysel bir süreç 

olduğu kadar sosyal bir süreç olduğunu da ifade etmiştir. Bu düşüncesi sosyal 

yapılandırmacılık kuramının temelini oluşturmuştur. Sosyal yapılandırmacılık 

kuramında bireyin çevresi ile işbirliği içinde çalışmasına ve yeni öğrenilen bilgiyi 

bildikleri ile ilişkilendirerek kendisi için anlam taşıyacak şekilde yapılandırmasına fırsat 

verilir (Vygotsky, 1978; Hogan ve Pressly, 1997). 

Yapılandırmacı yaklaşımın öğrenci merkezli olduğu herkes tarafından kabul 

edilmekle birlikte, bu yaklaşımı uygulayan bir öğretmenin durgun (pasif) olması 

gerektiği ile ilgili yanlış bir düşünce de eğitimciler arasında hâkimdir. “Oysa bu 

yaklaşımda öğretmen bilim uzmanı, profesyonel ve keşfettiricidir. Bu nedenle de en az 
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öğrenci kadar etkin olmak durumundadır” (Küçükahmet, 2009, s.104). Hatta bu süreçte 

öğretmenlerin daha fazla çalışmaları, konuya daha fazla odaklanmaları ve daha fazla 

eğitsel sorumluluk taşımaları gerekmektedir (Cohen, 1988;  Bıkmaz, 2006).  

Öğretmen, öğrenciye öğrenme stratejilerini gösterme ve öğrenmesinde kendisini 

bağımsız hissetmesine yardımcı olma rolünü üstlenmelidir. Yapılandırmacı yaklaşımın 

öğretmene ve öğrenciye yüklediği yeni rolleri bilmek kadar bu rollerin öğrenme 

ortamına nasıl yansıtılacağı da önemli bir konudur (Bıkmaz, 2006). Öğretmen sınıfta iyi 

bir orkestra şefi gibi gözlemci, yönlendirici, rehberlik edici ve kolaylaştırıcı olmalıdır 

(Senemoğlu, 2012). 

Tüm tartışmalara ve gelişmelere rağmen öğretmen anlatımının sınıfta hala baskın 

bir yöntem olduğu göz ardı edilmemelidir (Cazden, 1979). Hobsbaum, Peters ve Sylva 

(1996) gözlemlerinde, öğretmenlerin daha çok kullandıkları yöntemin anlatım olduğunu 

ortaya koymuşlardır. Derslerin işlenişinde, gösterme ve anlatma adeta bir gelenek haline 

gelmiş ve uygulamada ağırlığını korumuş ve açıklama yapmak öğretmenler için yeterli 

görülmüştür (Anghilere, 2006).  Vygotsky (1978), her insanda aynı olmamakla birlikte, 

bir şeyi bağımsız olarak yapmak ile başka bir kişinin yardımı ile yapmak arasındaki 

mesafenin bireyin gelişiminin basamaklarını gösterdiğini ortaya koyduktan sonra, 

öğreten kişiyi de, sadece bilgi kaynağı ya da yeni bilgiyi anlamayı sağlayan kişi olarak 

değil; öğrenenin düşünmesine yardımcı olan bir kaldıraç olarak değerlendirmiştir. 

Vygotsky’nin bu görüşünü temel alan Wood ve diğerleri (1976), çocuğun çevresi ile 

etkileşiminde, yetişkin desteğini ya da müdahalesini vurgulayan, bir kavram olarak, 

‘scaffolding’, ‘iskele/iskele kurma’ benzetmesini önermiştir. 

2.1. Öğrenme Desteği Kavramı  

 ‘Scaffolding”, “iskele/iskele kurma’ benzetmesi, çocuk veya deneyimsiz bir kişinin 

yardım almadan başaramayacağı bir problemi çözmesini veya görevi yerine getirmesini, 

başka bir deyişle hedefe ulaşmasını sağlamak amacıyla daha yetkin bir kişi tarafından 

desteklenmesini ifade eder (Wood vd., 1976). 

“Scaffolding” kavramı için İngilizceden-İngilizceye bir sözlükte; işçilerin (duvar 

ustası, boyacı veya madenci) yerden yüksek bir yerde çalışırken üzerinde durmak için 

kullandıkları geçici veya hareketli bir platform, destekleyici bir çerçeve, bir inşaatta 

çalışmak için tahta kalas veya demir direklerden yapılmış geçici yapı (Cambridge, 

2011) olarak tanımlanmıştır. Türk Dil Kurumuna ait çevrimiçi bir sözlükte ise, ‘iskele’ 

kelimesi arandığında; 
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1. Deniz taşıtlarının yanaştığı, çoğu tahta ve betondan yapılmış, denize doğru uzanan yer.  

2. Kıyıya yanaşan deniz aracına doğru uzatılan eğreti küçük köprü veya gemiye çıkmayı 

sağlayan merdiven.  

3. Vapur uğrağı olan şehir veya kasaba.  

4. İçerlerde bulunan bir yerin kendine en yakın olan deniz taşıtı uğrağı veya demir yolu 

durağı.  

5. Yapıların dışında sıvama, boyama veya onarım için keresteden kat kat kurulan, çalışma 

sırasında üstüne çıkılan çatkı.  

6. Geminin sol yanı...  

gibi tanımlarla karşılaşılmıştır (TDK, 2011). “Scaffolding” için İngilizceden-

İngilizceye sözlükte verilen açıklama ve “iskele” ile ilgili Türk Dil Kurumu çevrimiçi 

sözlükte yer alan “Yapıların dışında sıvama, boyama veya onarım için keresteden kat 

kat kurulan, çalışma sırasında üstüne çıkılan çatkı.”  açıklaması birbirine benzerlik 

gösterdiğinden, bu açıklamanın sonunda yer alan “çatkı” sözcüğü için de sözlükte arama 

yapılmış ve “çatkı”nın; 

1. isim Uç uca, birbirine çatılan şeylerin bütünü… 

4. Bir işin bütününün veya parçalarının bir araya getirilmesinde uyulan yöntem 

şeklinde açıklamalar bulunmuştur (TDK, 2011). İskele ve çatkı’ya ilişkin TDK’da 

yer alan ilgili açıklamalar birlikte yorumlandığında iskele; bir iş yaparken ulaşılmasında 

güçlük çekilen bir yere ulaşmak için kat kat kurulan ve üstüne çıkılarak hedeflenen 

noktaya ulaşmayı sağlayan bir aracı veya birbiri ile birleştirilen şeylerin bütününü 

tanımladığı görülmektedir. İskele aslında bir araç olmakla birlikte amaca uygun bir 

şekilde biraraya getirilmesiyle birlikte amaca hizmet etmesi beklenen bir destek aracı, 

yöntemi ya da yöntemler bütünüdür. Yöntem hedefe ulaşmak için izlenen yolu ifade 

eder. Eğitim-öğretim bağlamında ise program hedeflerine ulaşmak için izlenen yolu, 

öğretim stratejileri belirlemektedir. Bu araştırmada ‘iskele’ veya ‘iskele kurma’ 

benzetmesi yerine destek sağlama aracını ve hedefe ulaşmayı sağlayan yolu belirleyen 

“öğrenme desteği” kavramı tercih edilmiştir. Bundan sonraki bölümlerde “iskele” 

benzetmesi yerine “öğrenme desteği” kavramı ve ÖD kısaltması kullanılmıştır.  

ÖD, genel anlamda, daha yetkin bir kişinin,  belli bir şeyi öğrenmesi veya edinmesi 

için bir öğrenciyi, gerekli olan tüm bilgi ve desteği sağlayarak donatmasıdır (Wood vd., 

1976). Bruner (1983) ÖD’yi, öğrenenin konuya girmesini kolaylaştırmak ve başarılı 

olmasını sağlamak için durumu ortaya koyma ve öğrenci bununla yeterince başa 

çıkabilecek beceriyi kazandıkça rolü öğrenene teslim ederek yardımı kaldırma süreci 

olarak ifade etmiştir. Collins, Brown ve Newman (1989) ise ÖD’yi, öğretmen ve 

öğrenenin işbirliği içinde yaptıkları bir tür problem çözme çabası olarak görürlerken, 

beklenen veya niyet edilen şeyin, öğrenciye yüklenen görevi mümkün olduğunca kendi 

başına ve en kısa zamanda yapabilir hale gelmesi olduğunu belirtmişlerdir. Schulman 
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(1986) öğretmenin pedagojik alan bilgisini, öğretmenin özel alan bilgisi ile bu özel alanı 

başkalarına anlaşılır halde sunması arasındaki kesişme noktası olarak görmektedir. ÖD, 

öğretmenin genel alan bilgisi ile bir şeyin nasıl öğretileceğinin öğretilmesini kapsayan 

pedagojik bilginin temel unsurları olarak görülmelidir (Pawan,  2008). 

ÖD’nin temel amacı öğrencilere bilgi sağlayarak karar vermelerini desteklerken, 

öğrendiklerini uygulama aşamasında yaşadıkları korku ve endişeleri ile de başa 

çıkmalarına yardımcı olmaktır (Rosiek, 2003).  Bu nedenle, ÖD’nin doğru kullanımı 

için ders içi etkinliklerin iyi yapılandırılmış olması, öğrenenin ilgisini çekmesi ve 

kaygıya neden olmaması gerekir. Bir öğretmenin öğretme davranışının ÖD içerip 

içermediğini anlamak için, öğrenene kazandırılması hedeflenen davranışın iki amacı da 

içerip içermediğine bakmak gerekir. Bunlar, öğrenciye bilgiyi yapılandırması için 

gerektiği anda yardım sağlayıp sağlamadığı ve uzun dönemde bağımsız öğrenen bireyler 

olmaları için temel oluşturup oluşturmadığıdır (Holton ve Clark, 2006). Hogan ve 

Pressly (1997) önemli bir öğretme-öğrenme stratejisi olarak gördükleri ÖD aracılığıyla, 

bir taraftan öğrenenin öğrenmesinin desteklendiğini, diğer taraftan öğrenende, başkaları 

ile etkileşim sonucu öğrenebileceği ve öğretebileceği duygusunun geliştirildiğini, bunun 

ise sonuçta, önemli bir yaşam becerisi olan işbirlikli öğrenme becerisini kazanmasını 

sağladığını ifade etmişlerdir. 

2.2. Öğrenme Desteğinin Öğretimde Kullanılması   

İlk olarak Wood ve diğerleri (1976) tarafından ebeveyn-çocuk etkileşimi 

bağlamında kullanılan ÖD kavramı, yetmişli yılların ortalarından itibaren özellikle 

Cazden (1979) ile birlikte sınıfa girmeye başlamıştır (Pol, 2012). Ancak daha sonra ÖD 

kavramı farklı eğitimciler tarafından farklı bağlamlarda kullanılmıştır. Bunlardan 

alanyazında en çok karşılaşılanlar; Palincsar ve Brown’ın (1984) önerdikleri Karşılıklı 

Öğretim, Collins ve diğerlerinin (1989) önerdikleri Bilişsel Çıraklık Modeli, Tharp ve 

Gallimore’un (1988) önerdiği Destekli Öğretim ile Rogoff’un (1995) önerdiği Çıraklık 

Modelidir. Aslında bu kavramların tümü sosyal etkileşim sonucu öğrenmeyi teşvik eden 

ve öğrencinin öğrenme ihtiyaçlarını değerlendiren bir tür rehberlik ya da koçluk olarak 

görülmektedir. 

Wood ve diğerlerine (1976) göre ÖD, öğrencilere yön tayin etme, bilişsel 

yapılandırmaya yardımcı olma, serbestlik derecesini azaltarak desteği doğru yerde 

sağlama, öğrencinin bilgiyi almasına yardımcı olma, ortaya çıkabilecek olaylar ve kaygı 

düzeyinin kontrol edilmesi gibi amaçlara hizmet etmektedir. Wood ve diğerleri (1976) 
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ÖD’nin aşamalarını, bireye göre şekillenmeyi ifade eden durumsallık (contingency), 

etkili öğretim sonucu zaman içerisinde desteğin azaltılmasını ifade eden kaybolma 

(fading) ve sorumluluğun öğrenene aktarılması (transfer of responsibility) olmak üzere 

üç aşamaya ayırmışlardır.  

Sosyo-kültürel kurama göre gelişme ilk olarak sosyal etkileşim temelinde, daha 

sonra ise bireysel düzeyde gerçekleşmektedir (Vygotsky, 1978). Her iki gelişim 

düzeyinde de dil önemli bir rol oynar. Duygu ve düşüncelerin ifade edilmesinde 

kullanılan en önemli araç dildir. İnsanlar arasındaki ilişkinin temelinde iletişim vardır 

ve kişi doğduğu andan itibaren çevresi ile etkileşim halindedir. Wertsch ve diğerleri 

(1980), anne-çocuk arasındaki problem çözme durumundaki sözel veya sözel olmayan 

etkileşimi incelemiş ve çocukların dört aşamada öz-denetim becerisi edindiklerini 

ortaya koymuştur. İlk aşamada çocuk, konu veya görevle ilgili henüz yetişkinle ortak 

bir anlayışa sahip olmadığından yetişkinin yönlendirmesine cevap veremez, yetişkin, 

çocuğun anlayabileceği biçimde sözel veya sözel olmayan davranışlarla çocuğu 

yönlendirmesi gerekmektedir. İkinci aşamada çocuk, yetişkin ile arasındaki konuşmaları 

görev açısından yorumlamaya çalışır, üçüncü aşamada çocuk görevle ilgili sorumluluk 

almaya başlar, genel kuralları anlar ve ipuçlarını alır. Dördüncü aşamada çocuğun sorun 

çözme becerisi öz-denetime dönüşür. Bu aşamada çocuğun yetişkin ile yaptığı 

konuşmalar, görevi tek başına yerine getirirken yaptığı iç konuşmalara dönüşür.   

Anlamayı öğretmede dil, vazgeçilmez bir araçtır ve dilbilimsel ilkeler, doğrudan 

öğretim uygulamalarını etkilemektedir (Senemoğlu, 2012). Vygotsky (1978) ve 

Wertsch (1998) gibi sosyal yapılandırmacı kuramcılar, dili, öğrenme için temel aracı 

olarak değerlendirmektedirler. Öğrenme sosyal etkileşim sonucu gerçekleştiğinden, dil, 

iletişim ve öğrenmeye rehberlik etmek için en önemli araç olarak görülmelidir. Çünkü 

öğretmen dili kullanarak bir yandan konuyu anlatıp, öğrencilere açıklama yapabilir veya 

sorular sorabilir, diğer yandan öğrenci anlayıp anlamadığını karşı tarafa aktarabilir. 

Böylece dili kullanarak öğretmen ve öğrenci etkileşim içerisinde bilgiyi birlikte 

yapılandırabilirler. 

Dil gelişimini sürdüren çocuk, bir yandan zihinsel, duyuşsal ve bedensel hareketler 

ile çevresi ile iletişim kurarken diğer yandan da doğuştan var olan özel yetisi sayesinde 

anadilini edinir. Dil edinim aygıtı adı verilen bu yeti sayesinde çocuk, edindiği anadilini 

yakın çevresi ile iletişim kurmak ve yaşamını sürdürmek için kullanır (Chomsky, 1986). 

Ana dil edinimine ilişkin yapılan gözlemler, çocukların henüz ilk yaşlarında çevreleri ile 

etkileşime girdiklerini ve konuşmaya katıldıklarını, çünkü onlarla ilgilenen kişilerin 
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onlara sözel destek sağladıklarını ortaya koymuştur. Bu destek sadece bir iletişim 

çerçevesi sağlamaz, aynı zamanda çocuğun dil edinimini şekillendirir. 

Küreselleşen dünyada iletişim kurabilmek için uluslararası iletişim aracı olarak bir 

yabancı dil öğrenme son derece önemli hale gelmiştir. Ana dil edinimine benzer 

işlemler ikinci dil öğrenmede de meydana gelmektedir. ÖD, yabancı dil öğretiminde dil 

sistemi yapım aşamasında iken öğrenciye sağlanan geçici, etkileşimli desteği ifade 

etmek için kullanılmaktadır. Yabancı dil öğrenmede destek hem öğretmenler, hem 

akranlar, hem de görsel-işitsel araçlar aracılığı ile sağlanabilir. Dilin bir iletişim aracı 

olduğundan yola çıkan iletişimsel yaklaşıma göre dilin birincil işlevi etkileşimdir. 

Sosyal yapılandırmacı kurama göre de çocuğun öğrenmesi ve gelişmesi, çevresi ile 

etkileşim sonucunda gerçekleşir.  

Krashen ve Terrel (1983), ikinci dil edinimine ilişkin yaklaşımlarında yabancı dil 

ediniminin başarılı olabilmesi için çocuğun anadil edinim sürecinin takip edilmesi, 

anadilin kullanımının sınırlandırılması, dilbilgisi analizi ve dilbilgisi tekrar 

alıştırmalarından kaçınılması gerektiğini belirtmektedir. Vygotsky ve Krashen’ın 

kuramlarının yabancı dil öğretimine uygulanışı benzerlik göstermektedir. 

Yabancı dili edinebilmek için öğrenenlerin yabancı dil öğrenmeye hazır ve motive 

olmaları, kazandıkları yeni bilgi ve deneyimlerini önceki bilgi ve deneyimleri ile 

ilişkilendirmeleri ve içselleştirmeleri gerekmektedir. Bu nedenle İngilizce öğretim 

programları, yöntem ve materyal zenginliğine dayalı, esnek ve bireysel farklılıkları 

dikkate alan bir yapı sergilemelidir (Ghasemi, 2010).  

Dil iletişim amaçlı öğrenildiğinden bu iletişimi gerçekleştirebilecek kişilere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Yabancı dil öğretilen bir sınıfta bu desteği sağlayacak kişiler öğretmen 

ve akrandır. Çoğunlukla yalnızca öğretmen tarafından gerçekleştirilen sözel destek 

yeterli olmadığı gibi bazen öğrencilerin birbirlerine sağlayacakları destek de yetersiz 

kalabilmektedir. Bu durumda görsel-işitsel araçlar destek amaçlı kullanılabilir. Çünkü 

görsel-işitsel araçların özünde var olan işlevini tamamladığında kaldırılabilme 

özellikleri tam da ‘iskele’ benzetmesini akla getirmektedir. Dil öğretiminde, 

öğrencilerin yakınsak gelişim alanları içinde destek sağlamaya yardımcı görsel-işitsel 

araçlardan yararlanılması ve öğrenci tek başına yapabilir hale geldiğinde araçların 

kaldırılması etkili ÖD sağlamayı hedefleyen öğretmenlerin başvurdukları yöntemlerdir. 

Öğrenciler, öğretmenlerin anlattıklarına ilişkin bir görüntüyü veya öğretmenin anlattığı 

anahtar kelimeyi gördüklerinde, bu sadece girdiyi (yeni bilgi ve beceriyi) anlamayı 

kolaylaştırmaz, aynı zamanda anlama zorluğundan meydana gelen korku, endişe veya 
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sıkılma sonucu ortaya çıkabilecek duyuşsal filtreyi de ortadan kaldırmaya yardımcı olur 

(Krashen ve Terrel, 1983). Bu da ÖD amaç ve yöntemlerinin ihtiyaç halinde bir arada 

kullanılmasını gerektirir. 

2.3.  Yakınsak Gelişim Alanı (YGA) ve Daha Yetkin Diğer (DYD) Kişi  

Çocuğun kültürel gelişimi ile ilgili genel kuralı açıklarken Vygotsky, çocuğun 

gelişiminin bir yetişkin veya daha yetkin bir kişi ile işbirliği içinde meydana geldiğini 

ve daha sonra çocuk tarafından öğrenilenlerin içselleştirilerek, onun ruhsal ve zihinsel 

dünyasının bir parçasına dönüştüğünü ifade etmektedir (Berk ve Winsler, 1997). Çocuk 

bu içselleştirme sürecinde bağımsız bir biçimde eylemde bulunmaktan çok, yetişkin ya 

da akranlarla birlikte ortak eylemlerde bulunmaktadır.  

Vygotsky (1978), çocuğun bugün rehberlikle yapabileceği şeyin, yarın tek başına 

yapabileceği şey olduğunu ifade etmiş ve öğrenenin tek başına yapabilecekleri ile bir 

yetişkinin desteği olduğunda yapabilecekleri arasındaki mesafeyi ifade eden Yakınsak 

Gelişim Alanı (YGA) kavramını ortaya atmıştır. ÖD, Vygotsky (1978) tarafından 

önerilen YGA’ya dayanmaktadır.  

Vygotsky, öğrenci başarısını test etmede yalnızca öğrenci başarısının mevcut 

düzeyine değil aynı zamanda (hatta büyük oranda) çocuğun (muhtemel) gelişimine de 

odaklanılması gerektiğini ortaya koymuş ve YGA’yı, öğrenenin bağımsız problem 

çözme becerisini sergilediği gerçek gelişimsel düzeyi ile, yetişkin rehberliğinde veya 

daha yetkin bir akran işbirliğinde bir görevi yerine getirmek suretiyle ortaya koyduğu 

gizil/muhtemel gelişim düzeyi arasındaki mesafe olarak tanımlamıştır.  

Bir öğrenenin, YGA’sı içerisinde gerçekleştirdiği eylem zaten öğrenilmiş bir 

eylemdir bu nedenle de bu eylemi gerçekleştirmek için onun bir desteğe ihtiyacı yoktur. 

Mevcut gelişim (tek başına yapılabilen) öğrenenin gelişimini yeterince ortaya 

koyamamaktadır. Bu şekilde ortaya konan, neyin geliştirildiği ya da başarıldığıdır. 

Başka bir deyişle gelişmenin dünüdür. Oysa öğrenme bir yaşantı sonucunda meydana 

gelen değişimdir ve geçmişi değil geleceği işaret etmelidir. “Vygotsky’e göre öğretim, 

çocuğun gelişimini ileriye götürebildiği ölçüde iyidir” (Senemoğlu, 2012, s.55). 

“Yardım ile başarma düzeyi kişinin yakın gelecekte başaracaklarıdır. O halde YGA bir 

kişinin yardım almadan ve yardım alarak yapabilecekleri arasındaki mesafeyi ifade 

eder” (Vygotsky, 1978, s.86). Bu mesafe içerisinde öğrenene destek sağlanmadığında 

kişi bir üst basamağa geçemez. Yeni öğrenilecek bir şey için bir yetişkinin desteğine 

veya rehberliğine ihtiyaç vardır. ÖD öğretmenin, öğrenenleri kendi YGA’ları içinde 
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hafifçe iterek yeni öğrenilmekte olan bir şeyi bağımsız bir şekilde uygulayıncaya kadar 

desteklemeyi ifade eder.  Bu nedenle öğretmen sadece bilgi kaynağı veya yeni bilgiyi 

anlamayı sağlayan kişi değildir, öğrenenin düşünmesine ve gelişim alanında bir üst 

basamağa çıkmasına yardımcı olan bir kaldıraç görevi de görmektedir (Vygotsky, 

1978). Krashen ve Terrel (1983), yabancı dil ediniminde ilerleme kaydetmek için 

öğrenenlerin ihtiyaç duydukları girdi çeşidi ile ilgili olarak Vygotsky’nin YGA’sına 

benzer bir düşünceye sahiptirler. Krashen ve Terrel “i”yi mevcut yeterlilik düzeyi olarak 

ele almışlardır. Gerçekten de bir yabancı dil öğrencisi i+3, i+5 veya i+8 olan bir dil 

girdisini öğrenemeyecektir. Yabancı dil öğretiminde girdinin önemine vurgu yapan 

Krashen ve Terrel’e (1983) göre bu girdinin anlamlı hale gelmesi girdinin (input) bireye 

göre uyarlanması ile mümkündür. Girdi mevcut bilginin doğrudan üzerine 

yapılandırılmalı, daha kolay ve anlaşılır olmalı ya da daha yetkin bir kişi tarafından 

anlaşılır/anlamlı hale getirilmelidir. Eğer bir öğrenciye, belirli bir görevi yaparken 

YGA’sı içinde uygun yardım sağlanırsa, görevi tamamlamak için ona yeterli güven de 

verilmiş olur (Vygotsky, 1978). “Zamanla tekrar eden yaşantılar sonucunda öğrenci, 

işbirliği içinde gerçekleştirilen zihinsel süreçleri içselleştirerek tek başına yapabilir ve 

başka bağlamlara uygulayabilir hale gelecektir” (Clark ve Graves, 2004, s.570).   

ÖD’den söz edilirken öğrenen kişinin bir görev, problem veya konu ile ilgili  

kendisinden daha yetkin olanı işaret etmek için Daha Yetkin Diğer (DYD) kişi ifadesi 

kullanılmaktadır. DYD kişiden, çocuğun/öğrenenin ebeveyni, öğretmeni veya 

kendisinden o görev, problem veya konu hakkında daha bilgili akranı ya da uzman 

tarafından yapılandırılmış öğretim araçları anlaşılmalıdır.  

Gelişmede sosyo-kültürel faktörler göz ardı edilemeyeceğinden çocuğun/öğrenenin 

yaşamındaki sosyokültürel çevre olarak sınıfta, hem öğrenen hem de öğreten kişi 

birbirine karşılıklı olarak bağımlıdır (Rogoff, 1995). Öğrenen kişi bir görev/problem 

durumunda başarılı oldukça, DYD kişinin desteğinin biçimi değişir, karmaşıklaşır ve 

çocuğun/öğrenenin katılımı da farklılaşır. Öğrenenler kendi seviyelerinin üzerinde olan 

yeni bir görevin gerekliliklerini, yardım almaksızın, kendi bilgi ve becerileri ile 

birleştiremez ve başarısız olurlar. DYD kişi, çocuğun/öğrenenin var olan bilgi ve 

becerileri ile yeni görevin gereklilikleri arasında bir köprü kurar. Örneğin, tek başına 

bloklarla bir iskele kurmaya başlayan bir çocuk bir süre sonra bu amaçtan uzaklaşabilir. 

Oysa DYD kişi çocuğa ara ara amacı hatırlatarak onun amaçtan uzaklaşmasının önüne 

geçebilir ve çocuğun amaca uygun eylemlerini destekleyebilir (Wood vd., 1976; 

Rogoff, 1995; Ahioğlu, 2007). “Vygotsky, bir yetişkinin rehberliğinin, çocuğun 
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gelişmeye açık alanını (YGA) etkili olarak kullanmasını sağlayarak onun bilişsel 

gelişimini hızlandırdığını belirtmektedir” (Senemoğlu, 2012, s.58). 

İyi yapılandırılmış öğretim araçları da etkili ÖD’ye olanak veren DYD’lerdir. Bu 

araçlar, giriş desteği, dönüştürme desteği ve sonuç desteği gibi kategorilere ayrılır. Giriş 

desteği, öğrenenlere etkili bilgiyi kaynağından öğrenme imkânı verir. Öğrenenin 

dikkatini önemli bilgiye çekmeyi sağlayarak, gördüklerini belleklerine kaydetmelerine 

ve orada diğer bilgilerle birleştirmelerine yardımcı olur (Örn; kavram haritaları). 

Dönüştürme desteğinde, öğrenci edindiği bilgiyi başka bir yapıya uygular (Örn; 

öğretmenin hazırlayıp verdiği boş bir şablona verilen bilginin doğru kategorilere göre 

yerleştirilmesi). Sonuç desteği ise öğrenenin öğrendiklerini yansıtmasına imkân 

sağlayan araçlardır (Örn; kitap özeti için hazırlanmış bir form). 

2.4. Öğrenme Desteğinin Amaçları 

Öğretmenin ÖD’ye başvurma amacı, gerektiği anda öğrenenleri bilişsel, duyuşsal 

ve yürütücü bilişe dönük destekleyerek onların bilgiyi yapılandırmalarına yardım 

sağlamak olmalıdır. Öğretmenin ikincil hedefi ise bu amaçlar doğrultusunda onların 

uzun dönemde bağımsız öğrenen bireyler olmaları için temel oluşturmaktır (Holton ve 

Clark, 2006).  “ÖD, öğrenenlerin bir görev ile uğraşırken sadece öğrenme becerisi ve 

bilgisine değil aynı zamanda, işlem yapma, düşünme biçimi, öğrenme motivasyonu ve 

güvenine etki ederek yürütücü bilişe dönük ve duyuşsal yönden de gelişmelerini sağlar” 

(Dennen, 2004, s.815).  Pol ve diğerleri (2010), ÖD ile ilgili yaptıkları araştırmalarında 

yer verdikleri Wood ve diğerleri (1976) ile Tharp ve Gallimore’un (1988) 

sınıflandırmalarından hareketle oluşturdukları çerçevede, ÖD’nin amacını,  genel amaç 

ve kullanım amacı olmak üzere iki başlık altında incelemişlerdir. Aşağıda öğreneni 

bilişsel, yürütücü biliş ve duyuşsal yönden geliştirme ve destek sağlama genel amacına 

dönük ÖD’ye ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.  

2.4.1.Bilişsel Destek Sağlama Genel Amacına Dönük ÖD 

Biliş, bir kişinin herhangi bir şeyin farkında olması, onu anlamasıdır. Bilişsel 

açıdan öğrenme bireyin zihinsel yapılarındaki değişme olarak tanımlanmaktadır. 

Bireyin zihinsel yapılarında meydana gelen değişim,  onun davranışlarında değişime ya 

da yeni davranışlar kazanmasına yol açar (Eggen ve Kauchak, 1992;  akt. Senemoğlu, 

2012).  
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Ortaöğretime başlayan öğrenciler genellikle yabancı dil olarak İngilizce’de farklı 

düzeyde bilgi ve becerileri kazanmış olarak sınıf ortamına gelmektedirler. Bu farklılık, 

okul türleri, okul kalitesi, eğitim-öğretim kaynak-araç gereçleri ile öğretmen niteliğini 

akla getirmektedir. İngilizce derslerinde aynı sınıftaki öğrencilerin bazıları çok sayıda 

kelime ve dil yapısına ilişkin bilgi ile hazır halde sınıfa gelirken, bazılarının dil seviyesi 

daha geride olabilmektedir. Benzer şekilde anlama ve anlatım becerileri bakımından da 

öğretmen sınıfta farklı seviyelerde öğrencilerle karşı karşıya kalmaktadır.   Bu durumda 

aynı problem veya görevi yerine getirirken bazı öğrenciler diğerlerine göre daha fazla 

yardıma ihtiyaç duyabilmektedir. Bilişsel ÖD sağlayarak bu öğrencilerin ilerlemesini 

engelleyen farklılıklar ortadan kaldırılabilir ve böylece verilen göreve devam etmesi 

sağlanabilir. Bu amaçla öğrencilerin ön bilgileri harekete geçirilmeli ve konu veya 

göreve öğrencinin merakını ve ilgisini çekecek bir bağlam sunulmalıdır. Bunun yanında 

öğrencinin öğrenmesini kolaylaştırmak ve görevini başa çıkabilir hale getirmek için 

karmaşık görevler daha basit basamaklara ayrılabilir veya temel kelime, kavram, yapı 

ve süreçler tanıtılabilir. Diğer taraftan öğrenciye konu, görev veya problem ile ilgili 

kısmi çözümler sunulabilir ya da öğrenenin yeni bilgiyi özümseyebilmesi için grafik 

düzenleyiciler kullanılarak görsel çerçeve oluşturabilir.  

2.4.2. Yürütücü Bilişe Dönük Destek Sağlama Genel Amacına Dönük ÖD 

Yürütücü biliş, bireyin herhangi bir şeyi öğrenmesine ek olarak, onu nasıl 

öğrendiğinin de farkında olması ve bilmesidir. Yürütücü biliş, kişinin var olan anlama 

düzeyini kendisinin izleyebilmesi ve anlama düzeyinin yetersiz olduğu zamana karar 

verme becerisi olarak da tanımlanmaktadır (Bransford, Brown ve Cocking, 1999). 

Öğretmenlerin öğretme-öğrenme yaşantılarını öğrenenin yürütücü biliş becerilerini 

geliştirmelerine yardımcı olacak biçimde düzenlemeleri beklenmektedir. “Yürütücü 

biliş, bireyin kendi öğrenme yollarının farkında olması ve herhangi bir şeyi nasıl 

öğrendiğini bilmesidir. Kendi öğrenmesini etkili olarak düzenleyebilmesi ve belirli 

öğrenme durumlarında kullanmak üzere çeşitli öğrenme stratejileri hakkında bilgi sahibi 

olmasıdır” (Senemoğlu, 2012, s.563).  

İyi bir öğretim sonucunda bir öğrenen nasıl öğreneceğini, nasıl hatırlayacağını, 

kendi kendini nasıl güdüleyeceğini ve kendi öğrenmesini etkili olarak nasıl kontrol edip 

yönlendireceğini öğrenir (Weinstein ve Meyer, 1986; Senemoğlu, 2012). Bu görüş, 

öğretimin temel işlevinin öğrenene nasıl öğreneceğini öğretmek olduğunu ortaya 

koymaktadır. Yürütücü bilişe odaklanan öğretim uygulamalarında, öğrenenin hangi 
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konuda iyi olduğu ve neyi geliştirmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmeye ihtiyaç 

duyulur. Bu ise öğretmenle birlikte öğrenenin de göreve ilişkin kendi performansını 

değerlendirmesini gerekli kılmaktadır. “Yapılandırmacılıkta, yürütücü biliş daha da 

genişletilerek “yansıtma” olarak değerlendirilmekte ve öğrenenlerin bilgiyi 

yapılandırma sürecinde kendi rollerinin farkında olması olarak tanımlanmaktadır” 

(Yurdakul ve Demirel, 2011, s.73). Flavell (1979), yürütücü biliş bilgisini, bireyin kendi 

öğrenme özellikleri ile ilgili bilgisi, bireyin göreve ilişkin bilgisi ve bireyin kendisi için 

uygun olan bilişsel stratejiler ile onların etkililiği hakkındaki bilgisi olmak üzere üç 

faktör altında inceler. Birey kendine ilişkin yürütücü biliş bilgisine dayanarak, okuyarak 

değil dinleyerek daha iyi öğrenebileceğine inanabilir ya da arkadaşının kendisinden 

daha sosyal olduğunu anlayabilir. Bireyin bu inançları öğrenmesini kolaylaştırabileceği 

gibi engelleye de bilir. Bireyin göreve ilişkin yürütücü biliş bilgisi, göreve ilişkin 

bilgilerin tümünü kapsar ve bireyi bir görev ile uğraşırken yönlendirir ve muhtemel 

sonuçlar hakkında bilgi verir. Bireyin göreve ilişkin bilgisi çok veya az olabileceği gibi, 

görevi sonuçlandırmak için kullanışlı veya kullanışsız da olabilir. Görevin zorluk 

derecesi ve tamamlanması için gerekli olan zihinsel veya maddi kaynaklara ilişkin bilgi 

de bu faktöre aittir. Bireyin stratejiye ilişkin yürütücü biliş bilgisi amaç ve alt amaçları 

belirlemeyi ve bilişsel süreçlerin seçimini içerir. Birey bir göreve ilişkin amaca ulaşmak 

için o zamana dek yürütücü biliş yaşantılarına dayalı olarak edindiği yürütücü biliş 

bilgisi doğrultusunda hangi öğrenme stratejilerini kullanması gerektiğine karar verir ve 

uygular. Göreve ilişkin sonuç doğru ise, bireyin yürütücü biliş bilgisi doğrulanır. 

Göreve ilişkin sonuç doğru değil ise, bireyin yürütücü biliş bilgisinde bir değişme 

meydana gelir. Birey başvurduğu bilişsel stratejinin görevin amacına ulaştırmadığına 

karar verdiğinde başvurduğu stratejiyi değiştirir. Her kazandığı yürütücü biliş yaşantısı 

bireyin hangi durumda hangi stratejiyi kullanarak amaca ulaşacağı hakkında karar 

verme olasılığını artırır. Bunun sonucunda öğrenen, kendi öğrenmesini kendi 

düzenleyebilen birey haline gelir (Flavell, 1979;  Senemoğlu, 2012).   

Anderson ve diğerleri (2001) Bloom tarafından yapılan öğrenme alanlarına ilişkin 

sınıflandırmayı, bilişsel süreç ve bilgi boyutlarını birleştirerek yeniden düzenlenmiştir. 

Bilişsel süreç boyutunu altı boyuta ayırarak bunların her birini de bilgi boyutu altında 

olgusal bilgi, kavramsal bilgi, işlem bilgisi ve yürütücü biliş bilgisi olarak yeniden 

sınıflandırmışlardır. Anderson ve diğerleri (2001) bilgi boyutunda yürütücü bilişi, 

Flavell’in (1979) yürütücü bilişi ayırdığı faktörlere paralel olarak stratejik bilgi, 
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bağlamsal ve koşullu bilgiyi kapsayan bilişsel görevlerle ilgili bilgi ve öz bilgi olmak 

üzere üç alt boyuta ayırmıştır. 

Yabancı dil öğretiminde öğretmenler, öğrencilerin yürütücü biliş becerilerini 

kazanmalarına rehberlik etmelidirler. Yabancı dil öğrenme-öğretme stratejilerinin bir 

yabancı dili öğrenmede çok önemli etkileri olduğu ve öğrenenin öğrenme biçimine 

uygun stratejilere başvurmanın onların dil yeterliliklerini ve öz-güvenlerini arttırdığı 

kabul edilmektedir (Oxford, 1990). Kendi öğrenme sürecinin bilincinde olan öğrenenler 

transfer becerilerini kullanarak öğrendikleri öğrenme stratejilerini yeni bir göreve 

transfer edebilmektedirler (Ghasemi, 2010).  Öğrenme stratejilerini transfer edebilmek 

oldukça önemlidir ve öğrenenin karşılaştığı öğrenme zorluğu ile başa çıkmasına olanak 

sağlar. ÖD hakkında bilgi ve becerisi olan bir öğretmen, öğrencisinin bir etkinlikte veya 

görevde ilerleyemediği anda yürütücü biliş sağlama genel amacına dönük ÖD’ye 

başvurarak hem onun etkinliği veya görevi tamamlayabilmesi için işlem sürecini 

zihninde şekillendirmiş, hem de uzun vadede benzer bir görev ile karşılaştığında 

başvurması gereken yolları öğretmiş olur. Bir öğrenme stratejisinin yeni bir duruma 

aktarılabilir olması ve öğrencinin öğrendiği stratejileri okul dışı bir bağlamda 

kullanabilir hale gelmesi için, sınıfta bir öğretmen desteğinde tekrar tekrar uygulanmış 

olması beklenir (Fisher ve Frey, 2010). 

2.4.3.Duyuşsal Destek Sağlama Genel Amacına Dönük ÖD 

Duyuş bireyin ilgi, tutum, kaygı, özgüven gibi çeşitli duygu, davranış ve 

eğilimlerini kapsamaktadır. Öğrenciler, duyuşsal özellikleri bakımından birbirlerinden 

farklıdırlar. Çeşitli disiplinlerden eğitim araştırmacıları duyguların öğrenme sürecindeki 

önemini kabul etmektedirler. Ancak öğretmenlerin öğrenenlerin belirli bir konu alanına 

ilişkin kavramları ile duyuşsal ilişkiler kurmalarına nasıl yardımcı olacaklarına dair 

analizler oldukça sınırlıdır. Oysaki öğretmenlerin öğrenmenin duyuşsal sorumluluğunu 

öğrencilerine yüklemelerine dönük stratejilerin farkında olmaları bir gereklilik haline 

gelmiştir (Rosiek, 2003). “Duyuşsal alan ilgi, tutum, özgüven, herhangi bir şeyi sevme, 

ulusal ülkülere bağlılık, fikirlere karşı hoşgörülü olma, çevreyi temiz tutma, zamanı 

etkili kullanma ve bunun gibi çeşitli duygu ve davranış tarzlarını, eğilimlerini 

kapsamaktadır” (Senemoğlu, 2012, s.398). Kendine saygı, güven, kendini yönlendirme, 

sevgi, işbirliği, zaman yönetimi gibi duyuşsal davranışlar en az bilişsel davranışlar 

kadar önemlidir. Öğrencilere duyuşsal davranışları kazandırmak ise bilişsel davranışları 

kazandırmaktan daha zordur (Gözütok, 2007).  
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Öğrenenin öğrenme ihtiyacı, öğrenme isteği, öğrenip öğrenemeyeceğine ilişkin 

inancı belirlenmeli ve öğretim düzenlenirken öğrencinin bu özellikleri dikkate alınmalı, 

bunlar olumlu değilse öğretme-öğrenme sürecinde olumlu hale getirilmeye 

çalışılmalıdır (Senemoğlu, 2012). ÖD, öğrenenlerin bir görev ile uğraşırken sadece 

öğrenme becerisi ve bilgisine değil aynı zamanda öğrenme motivasyonu ve güvenine 

etki ederek duyuşsal yönden de gelişmelerini sağlamaktadır (Dennen, 2004). 

Öğretmenliğin ilgi, ihtimam ve sevgi mesleği olduğu herkes tarafında kabul 

edilmektedir. Öğretmenin başvuracağı ÖD, öğrenenin bilişsel ve yürütücü bilişine 

dönük deneyiminin yanında duyuşsal deneyimine de cevap vermeyi gerektirir. Özellikle 

de okul kültüründen farklı bir kültürden gelen, sürekli başarısız olan ya da herhangi bir 

sebepten dolayı dezavantajlı olan öğrenciler için bu, daha büyük önem kazanmaktadır 

(Rosiek, 2003).  

Duyuşsal ÖD bir fikre karşı öğrenenlerin duyuşsal tepkilerini etkileme amacını 

taşımalıdır (Rosiek, 2003). Bu nedenle duyuşsal destek sağlama genel amacına yönelik 

ÖD’ye başvuracak olan bir öğretmenin konu alanı ile ilgili net bilgisinin yanı sıra konu 

alanının öğrenenin duyuşsal deneyimi üzerinde meydana getireceği muhtemel etki 

hakkında da bilgi sahibi olması gerekir. Böylece öğretmen, benzetme, karşılaştırma ve 

öykülemeyi pedagojik amaçla kullanarak, öğrenenin belirli bir konu alanına ilişkin 

duygularını harekete geçirebilir ve onu öğrenmeye cesaretlendirebilir. 

Littlewood (1984), sınıflarda dil öğrenen öğrencilerin yeni öğrendikleri yabancı dili 

yanlış telaffuz ettiklerinde veya yanlış yaptıklarında kaygılandıklarını ve müdahale 

edilmediğinde bu duygunun öğrenmeye engel olduğunu ifade etmektedir. Duyuşsal ÖD 

öğrenci başarısına odaklanan çeşitli yöntemler kullanarak öğrenciyi başarısız olma 

duygusuna kapılmaktan kurtarmaktadır. Elbette bunun gerçekleşebilmesi için uygun 

desteğin öğrenenin YGA’sı içerisinde sağlanması gerekmektedir (Dennen, 2004).  Bu 

amaçla aşırı zor görevler seçilmemelidir. Yardımla dahi olsa öğrenci için aşırı zor 

görevlerin seçilmesi korku ve endişeye, nihayetinde de hayal kırıklığına yol açabilir. 

Önemli olan öğrenenlerin biraz uğraştırıcı/zorlayıcı görevleri yardımla yapabilmeleridir. 

Bu durumda öğretmenin üzerine düşen görev, öğrenenin tek başına belirli bir zamanda 

tamamlaması mümkün olmayan görev için destek sağlaması ve öğrenci kendi başına 

yapmaya başladığında desteği yavaş yavaş azaltmasıdır. Yapılan araştırmalar uğraştırıcı 

görevlerde yüksek düzey ÖD sağlandığında öğrenci başarısının da en yüksek seviyede 

gerçekleştiğini göstermektedir (Dennen,  2004). Rosiek (2003), öğrenciye duyuşsal 

destek sağlama genel amacına dönük ÖD için bazı yöntemler önermektedir.  Bunlar; 
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 Öğrenenin ilgisini konu alanı içeriğinden başka yöne çeken ve konu alanına daha 

fazla odaklanmasının önüne geçerek öğrenmesini engelleyen endişe, korku, utanma, 

çekinme gibi duygularını ortadan kaldırmaya çalışmak, 

 Öğrenenin dikkatini belirli bir fikir veya öğretilen konu alanının belirli noktasına 

odaklamasına yardımcı olan duygularını güçlendirmek, 

 Öğrenenlerin konu alanına ilişkin duyuşsal deneyimlerine hitap etmek için 

kullanılacak yöntemleri doğru seçmek, 

 Öğrenenlerin duyguları hakkında gerektiğinde doğrudan konuşmak veya dersin 

hazırlanmasında öğrenenlerin duygularını merkeze alarak planlama yapmak, 

 Tüm öğrenenlerin ilginç bulabileceği etkinlikler ve konular seçmek, 

 Öğrenenleri çok uzun süre ilerleyemeyecekleri bir noktada bırakmamak, ihtiyaç 

duyduğu desteği öğrenene gerektiği anda sağlamak, 

 ÖD’nin karşılıklılık ilkesine uyarak öğrenen ile ortak hedef oluşturmak, böylece 

öğrenenin endişesini azaltarak onun verilen görevle başa çıkabileceği ve yalnız olmadığı 

güvencesini vermek, 

 Öğrenenin daha önce gerçekleştirdiği ve başardığı bir görevi seçmemek, ki bu 

durum öğrenene yeni bir öğrenme ya da başarma hissi sağlamayacağından onun 

öğrenme motivasyonunu azaltacaktır. Bu nedenle öğrenenlere YGA’ları içinde, yani var 

olan yetenek düzeylerinin biraz üstünde bir görevi seçilmelidir. 

ÖD’nin doğru kullanımı için ders içi etkinliklerin iyi planlanmış olması ve 

öğrenenin ilgisini çekmesi ve endişeye neden olmaması gerekir. Çünkü bu stratejinin 

temel amacı öğrencilere bilgi sağlayarak karar vermelerini desteklerken, öğrendiklerini 

uygulama aşamasında yaşadıkları korku ve endişeleri ile de başa çıkmalarına yardımcı 

olmaktır (Rosiek, 2003).  

Öğretme-öğrenme sürecinde biliş, yürütücü biliş ve duyuşun farklı olgular olarak 

ele alınması bu kavramları tam olarak anlamayı sağlayamayacağı gibi, öğrenenin 

öğrenmesine bilişsel destek sağlanırken duyuşsal ya da yürütücü bilişe dönük desteğin 

göz ardı edilmesinin de öğrenme ve gelişmeye engel olacağı ortadadır (Rosiek, 2003).  

 Gözütok (2004), bir öğrencinin öğrenme etkinlikleri sonucunda edindiği bilişsel 

davranışlardan, bu etkinlikler hakkındaki duygularını yani duyuşsal davranışlarını 

birbirinden ayırmanın olanaksız olduğunu ifade etmektedir. Tıpkı ÖD’nin bilişsel ve 

yürütücü bilişe dönük genel amaçları gibi öğretmenin sağlayacağı duyuşsal genel amaca 

dönük ÖD, görev ile uğraşırken öğrenciye anında destek sağlayacağı gibi sorunlarla 
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başa çıkma becerisini geliştirmesine yardımcı olacak ve uzun vadede bağımsız karar 

verebilen, kendine güvenen ve öğrendiklerini içselleştiren bireyler yetiştirilmesine de 

imkân sağlayacaktır. 

2.5.  Öğrenme Desteğinin İlkeleri 

Bir öğretmenin öğretme davranışının ÖD içerip içermediğini anlamak için destek 

sağlayan öğretmenin bu davranışının bazı özellikleri içerip içermediğine bakmak 

gerekir. ÖD’ye başvurulduğuna, dersin iyi planlanmış olması, öğrenci ile öğretmen 

arasında karşılıklılık ilkesine uyulması, ÖD’nin öğrenci ihtiyacına dönük olması ve 

durumsallık ilkesine uyulması, öğrencinin bilgiyi yapılandırması için gerektiği anda 

yardım sağlayarak süreklilik ilkesine uyulması, öğrenci görevi yapabilir duruma 

geldiğinde ise desteğin kaldırılabilir olması gerekmektedir. Hogan ve Pressly (1997), 

ÖD kullanarak başarılı olabilmek için sekiz temel unsur belirlemişlerdir.  

1. Öğrenci ve öğretim programını iyi tanıma; Öğretmen, program hedeflerini ve 

öğrenci ihtiyaçlarını değerlendirerek uygun etkinlikler seçmelidir. 

2. Ortak hedef oluşturma; Öğretmen, program hedeflerine ulaşmak için öğrencilerle 

ayrı ayrı çalışmalı ve öğrencileri motive etmelidir. Böylece öğrenciler öğrenme sürecine 

daha uzun süre dâhil olurlar ve çaba harcarlar. 

3. Öğretmen, öğrenci ihtiyaçlarına ve öğrenmesine ilişkin tanı koymalı, onun 

ilerleme kaydedip kaydetmediğine karar verebilmek için ona karşı hassas davranmalı ve 

içeriğe hâkim olmalıdır. 

4. Uygun yardım sağlama; Öğretmen öğrencinin ihtiyacına göre gerekli gördüğünde 

ipucu verme, hatırlatma, soru sorma, modelleme, anlatma ve tartışmayı gibi yöntemlere 

başvurmalıdır. 

5. Hedefe ulaşmaktan vazgeçmeme; Öğrencinin hedefe sürekli odaklanmış kalması 

için öğretmen soru sormalı, açıklama istemeli ve öğrenciyi övücü veya teşvik edici 

olmalıdır. 

6. Geribildirim sağlama; Öğrencilerin kendi gelişmelerini de izleyebilmeleri için, 

öğretmen öğrencinin gelişimine dönük notlar tutmalı ve ara ara dönüt sağlamalıdır.  

7. Endişe ve riskleri kontrol etme; Öğretmen, öğrencilerin kendilerini serbest 

hissederek öğrenebilmeleri için risk alabilmelerini sağlamalı, bunun için uygun 

öğrenme ortamı oluşturarak öğrencileri alternatifleri denemeye teşvik etmelidir. 

8. İçselleştirmesini destekleme: Öğretmen dışsal sinyaller kullanarak, öğrencinin bir 

göreve başlama ve onu tamamlamada bağımlılığını azaltmaya yardımcı olmalı ve 
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nihayetinde görevi farklı bağlamlara uygulayabilme becerilerini geliştirmeye 

çalışmalıdır. 

2.5.1. Öğrenme Desteğinde İyi Planlama Yapılması İlkesi 

Dersin iyi planlanması, ÖD’nin öğretim uygulamalarında etkili kullanılmasına 

imkan verecektir. Eğitim-öğretim hizmetleri ciddi, pahalı ve telafisi neredeyse mümkün 

olmayan türden hizmetlerdir. İyi planlanmış öğretim etkinlikleri sonunda başarı 

rastlantılara bırakılmamış olur (Gözütok, 2007). “Öğretimi planlama sürecinde 

öğretmen; hedeflerin formüle edilmesi, işlenecek konunun kapsamı, uygulancak 

öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri, öğretim materyalleri, öğretim davranışları, 

sınıf yönetimi ve öğrenci değerlendirmesi gibi konularda kararlar verir”(Gözütok, 2007, 

s.119). Sınıf yönetimi denildiğinde birinci koşul, etkili eğitim öğretimi sağlamak için 

öğrenmeyi teşvik eden ve tüm öğrencilerin katılımı ile öğrenmenin en üst düzeyde 

gerçekleşmesini sağlayan sağlıklı ortamlar yaratmaktır (Weinstein, 1996; akt. Akar vd., 

2010). Sınıf içi etkinlikler var olan öğretim programı temelinde yürütüldüğünden 

öğretim stratejilerinin sınıf ortamında anında üretilmesi mümkün olmamaktadır (Hogan 

ve Pressly, 1997). Her bir öğrencinin YGA’ları farklılık gösterir, bu da öğretmenin aynı 

sınıfta öğrencilerine sağlayacağı ÖD’yi farklılaştırır. Öğretmenin öğrencilere vereceği 

görevin zorluk derecesini belirlemesi ve ÖD’ye ihtiyaç duyabilecek öğrenciye 

sağlayacağı destek ile bunun için harcayacağı zamanı planlaması gerekir. Bu ise konu 

alanına hakim olmayı, sorunları planlama aşamasında öngörmeyi ve yararlanacağı 

muhtemel ÖD’leri önceden seçmeyi gerektirir. Planlama yapılırken karşılaşılabilecek 

sorunlar, öğrenci soruları, göreve ilişkin öğrencilerin zorlanabilecekleri noktalar ile 

sınıftaki öğrenciler arasındaki bilgi ve kavrama düzeyleri arasındaki farklılıklar önceden 

değerlendirilmeli ve bu durumlarda başvurulacak yöntem ve stratejiler planlanmalıdır. 

Planlama esnasında öğretmenin öğretim programının içeriğini ayrıntılı olarak 

şemalaştırması ve bir problem durumunda başvuracağı ÖD’lere planında yer vermesi 

gerekmektedir (Hogan ve Pressly, 1997). ÖD derslerde daha fazla etkinlik ile bu 

etkinlikler için harcanacak daha fazla zaman demektir.  Bu durum, dersin öğretim 

programında yer alan kazanımlarının, süresi içerisinde yetiştirilmesini zorlaştırabilir. 

Dersin iyi planlanması sorunun üstesinden gelinmesine yardımcı olabilir. Diğer taraftan 

ÖD kullanmak için gelişmiş teknolojik araçlara gereksinim duyulabilir. Bu nedenle 

dersin planlanması aşamasında öğretmenin ulaşabileceği kaynakları iyi analiz etmesi ve 

dersten önce hazır hale getirmesi gerekmektedir. 
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Öğretmenlerin öğrencilere sağlayacakları dönütlere dersin planlama aşamasında yer 

verilmelidir. Dönütün etkili olabilmesi doğru dönütün doğru zamanda sağlanmasına 

bağlıdır. Öğrenciyi tekrar derse veya göreve çekebilmek için dönütün destekleyici 

olması gereklidir (Hogan ve Pressly, 1997). Öğretmenlerin ders veya konunun sonunda, 

öğrencilerine “anladın mı?” sorusunu çok sık yönelttiklerini ve öğrencilerin verdiği 

olumlu yanıta genellikle inandıklarını ifade eden Hogan ve Pressly (1997), aslında 

öğrencilerin çoğunun konuyu ne kadar anladıkları ile ilgili tam bir fikirlerinin 

olmadığını ifade etmektedir. Oysa “anladın mı?” sorusu yerine öğretmenin açık uçlu 

sorular sorması veya açık uçlu problem durumlarını ortaya koymasının, öğrenenin 

gerçekte var olan kavramasını daha iyi anlamasını sağlayacaktır (Hogan ve Pressly, 

1997). 

ÖD’nin öğrenenin bireysel ihtiyacına ve durumuna göre şekilleniyor olması,  ortaya 

çıkabilecek tüm koşulların öğretmen tarafından planlanması ve öğrenenin bireysel 

ihtiyacına uygun desteğin gerekli olduğu anda sağlanmasıdır (Wood vd., 1976; Hogan 

ve Pressly, 1997; Pol, 2012). ÖD’nin bireysel ihtiyaca göre şekillenmesi faydalar 

arasında sayılmakla birlikte, kalabalık sınıflarda ÖD sağlamak öğretmenler için zor bir 

görev olabilmektedir. Bu zorluğun üstesinden gelebilmek için her öğrencinin, her görev 

ile ilgili desteğe ihtiyacı olmayacağı göz önünde bulundurulmalı, yalnızca ihtiyacı olan 

öğrencilere dönük gerektiğinde başvurulacak ÖD’ler önceden öngörülmeli ve plana 

dahil edilmelidir (Hogan ve Pressly, 1997). 

2.5.2. Öğrenme Desteğinde Karşılıklılık İlkesi 

Öğretmen ve öğrenciler öğrenme ortamına kendi anlayışları ile gelirler. Bu nedenle 

öğretmen ve öğrenci arasında ortak bir anlam bulunması gerekmektedir. Bu ortak 

anlayışa “karşılıklılık” denilmektedir.  Puntambekar ve Hübscher (2005), ÖD’nin 

özelliklerine ilişkin yaptıkları analizde karşılıklılık ilkesini ilk sıraya almışlardır. 

Karşılıklılık ilkesine göre ÖD’nin etkili olabilmesi için öğretmen ve öğrenciler arasında 

göreve ilişkin ortak bir anlayış ve sahiplenme olması gerekmektedir. Aksi halde 

öğrenmede çatışma, öğrenmeye katılmama ve beklenmedik başka olumsuzluklar ortaya 

çıkabilir (Ahioğlu, 2006). Öğrenmede çatışma, öğrenenin bir görevi nasıl 

tamamlayacağını bilmediği halde öğretmenin sağladığı ÖD’yi gereksiz görmesi ve 

hedefe ulaşmak için bir çaba harcamaması durumudur.  Bu noktada amacın tartışılması 

işe yarayabilir. Aksi takdirde, ya öğrenen görevi beklendiği biçimde tamamlayamaz ya 
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da sağlanan desteğe rağmen etkinliğin amacını anlamadığı için öğrenme başarısızlıkla 

sonuçlanabilir (Dennen, 2004).  

Karşılıklılık, iki kişinin bir göreve, probleme veya konuya farklı amaçlarla 

başlamalarına rağmen daha sonra ortak bir anlayışa ulaşmaları anlamında 

kullanılmaktadır ve DYD kişinin, öğrenene uygun bir destek verebilmesi için gerekli bir 

koşuldur. Gerçek bir işbirliğinin ve etkili bir iletişimin oluşabilmesi için, her iki tarafın 

da aynı amacı paylaşması gerekmektedir. Buna göre DYD kişi, öğrenenin var olan 

gelişimsel düzeyine göre öğrenme ortamını, görevleri, araçları, amaçları ve amaca nasıl 

ulaşılabileceği ile ilgili yolları belirlemelidir (Ahioğlu, 2006). Karşılıklılık, öğrenen için 

ilgi çekici ve bulunduğu kültür içerisinde anlamlı ve işbirliğine dayalı bir problem 

çözme durumuna aktif olarak katılmasıdır. Katılımcılar öğrenen-yetişkin ya da öğrenen-

akran biçiminde olabilir,  beklenen temel husus, iki kişinin aynı amaç için birlikte 

çalışmasıdır. DYD kişinin seçeceği ÖD’nin, öğrenenlerin amaçlarına ulaşmasında yol 

gösterici nitelikte olması gerekir. DYD kişi, problemin öğrenen için kolay ya da zor 

olan yönlerini süreç içinde yeniden belirleyerek ve düzenleyerek ona destek sağlamış 

olur. 

2.5.3.Öğrenme Desteğinde Durumsallık İlkesi 

Wood ve diğerleri (1976) ÖD’nin temel özelliğinin durumsallık olduğunu ifade 

etmişlerdir. Bir göreve ilişkin kontrolün hangi düzeyde öğretmende hangi düzeyde 

öğrencide olması gerektiği, öğrenenin mevcut gelişim düzeyi ile ilgilidir. Mevcut 

gelişim düzeyi de öğrenciden öğrenciye farklılık göstermektedir. Bu nedenle de ÖD’de 

durumsallık önemli görülmektedir (Pol, 2012). Bir görev ile ilgili öğrenciden 

beklenenin aşırı karmaşık olması durumu öğrencide yılgınlık oluşturabileceği gibi, aşırı 

basit olması durumunda da öğrenenin görevden sıkılmasına neden olacaktır. Öğrenci 

çabalayarak da olsa görevin üstesinden gelemez bir durumda ise öğretmen sorumluluğu 

daha çok kendi üzerine alarak öğrencinin görevini kolaylaştırır ve o görevde başarılı 

oldukça da sorumluluğu daha fazla öğrenciye yükleyerek görevi biraz daha uğraştırıcı 

hale getirir.  

Pol ve diğerleri (2010), ÖD’ye ilişkin yaptıkları araştırmada, öğrenci kavramasını 

ve ihtiyacını belirlemenin, sınıflarda çok nadir rastlanan bir uygulama olduğunu ortaya 

koymuşlardır.  Bunun temel nedenleri arasında, öğretmenlerin öğrenci ihtiyacını nasıl 

tanılamaları gerektiğini bilmemeleri, konu alanı ile öğrencinin o konuya ilişkin 

kavramasını aynı anda yürütmenin öğretmene verdiği bilişsel yük, öğrenci sayısı ve 
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kısıtlı zaman sorunu nedeniyle öğretmenlerin öğrenci ihtiyacını tanılamadan destek 

sağlamayı seçmeleri sayılabilir. 

Durumsallık ilkesine uyan öğretmen her ne kadar öğrencinin mevcut gelişim 

düzeyine tanı koymakla işe başlamakta ise de aslında durumsallık, öğrencinin 

başarısının tespitinden çok sorumluluğun aktarımı veya kontrolün uyarlanmasına ilişkin 

bir ilkedir. Durumsallık ilkesine uyan öğretmen, öğrencinin ihtiyacını belirleyerek, onun 

görev ile ilgili ilerleyemediği noktayı tespit eder ve onu YGA’sı içerisinde 

destekleyerek, başlangıçta kendisinde olan kontrolün seviyesini yavaş yavaş azaltır 

böylece sorumluluğu öğrenciye aktarır (Wood ve Wood, 1996; akt. Pol, 2012).   

Wood ve diğerleri (1976), kontrol seviyelerini düşük, orta ve yüksek olarak üç 

seviyede incelemiştir. Öğretmenin durumsallık ilkesine uyarak kontrol seviyelerini 

uyarlarken başvurduğu ÖD’de kontrolü düşük seviyede tuttuğunda, hatırlatma amaçlı 

sözel sorgulama tekniklerine başvururken, kontrolü orta seviyede tuttuğunda öğrencinin 

dikkatini materyale çeker, kontrolü üst seviyede tuttuğunda ise anlatım, sunu veya 

görsellerle öğretim yapmaktadır. Durumsallık ile bağlantılı bir diğer yöntem/teknik ise 

öğretmenin, öğrencinin kendi cümlesini devam eden karşılıklı konuşma esnasında tekrar 

etmesidir. Böylece öğretmen, öğrencinin söylediğini kullanarak onun kavramasını 

derinleştirebilir. 

Durumsallık ilkesinin iki önemli yönü vardır. Birincisi, öğrenci ihtiyacını belirleme, 

diğeri ise desteğin öğrencinin sadece başlangıçtaki ihtiyacına göre değil, değişimi 

kontrol ederek onun kavramasına göre uyarlanmasıdır. Bu iki yönün de karmaşık olması 

öğrenci sayısının 25-30 olduğu sınıflarda ÖD’nin durumsallık ilkesine uygun destek 

sağlamanın zorluğunu akla getirmektedir.  

Diğer taraftan öğretmenin destek süreci boyunca öğrencinin YGA’sı içerisinde 

destek sağlaması gerekir. Bunu gerçekleştirmek için öğretmenin öncelikle, hem görevi 

hem de çevreyi öğrencinin mevcut gelişim düzeyine göre düzenlemesi ya da 

yapılandırması gerekmektedir (Wells, 1999). Görevin yerine getirilmesi ile ilgili 

kurallar da görev öncesinde öğretmen tarafından belirlenebilir. Böylelikle öğrencinin 

gerçek gelişim özelliklerine uygun bir görev durumu ve çevre yaratılmış olur. Örneğin 

görev öğrenci için çok kolay olduğunda öğretmen zorluk derecesini arttırabilir.  

2.5.4. Öğrenme Desteğinde Süreklilik İlkesi 

Öğretim sürecinde bir problem veya görevle ilgili olarak öğrencinin zorluklarla 

uğraşmasına izin verilmeli; ancak gerçekten yardıma ihtiyaç duyduğu anda ona destek 
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sağlanmalıdır. Bu da öğrencinin ilerleyememe nedenini belirlemeyi gerektirir. 

Öğrencinin problemi çözmeye yönelik çabalarına izin vermek ve gerektiğinde ona 

destek olmak, böylece öğrenciye deneyimleyerek öğrenme sorumluluğunu vermek, onu 

görevin içinde tutmak bakımından önemlidir. Bu nedenle; öğretmenin öğrenciye 

gerektiği anda çözümü bulmasına yardımcı olacak sorgulama yöntemlerine başvurması 

öğrencinin öğrenmesini ve öz-düzenleme becerisini geliştirmektedir (Roberts ve Barnes, 

1992).   

ÖD, bir problem durumunda öğrencinin ihtiyaç duyduğu desteği belirlemek için 

konulan tanı ile başlar, öğrenciyi kendine yeter hale getirmek için başta bir dış güç 

gerekir, bu da sorumluluğu başlangıçta öğretmene yükler. Öğretmen ÖD araçlarına 

başvurarak öğrencinin etkinliği kavramasını hatta yeniden ifade etmesini sağlar ve 

nihayetinde sorumluluğun yer değiştirmesi ile görev tamamlanır (Dennen, 2004). Bu 

aşamalar tamamlandıktan sonra döngü devam ederek başka bir görevle ilgili birinci 

aşama yeniden başlar (Dennen, 2004). Diğer taraftan öğretmen öğrenci ilerleyemediği 

anda ÖD’ye başvurduktan sonra, öğrenciden karşılık alamadığında endişeye kapılıp 

isteğini kaybedebilir. Bu durumda öğretmenin sabırlı olması, olumlu ve duyarlı bir ses 

tonu ile yeni ÖD’lerinden faydalanmaya devam etmesi gerekmektedir (Rosiek, 2003). 

Aksi durumda öğrenci konuyu veya görevi içselleştiremeden başka bir konu veya 

göreve geçilmiş ve ÖD amacına ulaşılamamış olur. 

2.5.5. Öğrenme Desteğinin Kaldırılabilir Olması İlkesi 

ÖD’nin kaldırılabilir olması ilkesi, ÖD’nin üçüncü aşaması olan sorumluluğun 

öğrenciye aktarımını gerektirir. ÖD’ye başvuran öğretmen, öğrenciye yeni edineceği 

bilgi yada beceriyi anlamasını kolaylaştıracak bağlam, motivasyon ve bir temel 

sağlamalıdır. ÖD öğrencilere etkili ve güvenilir öğretim sağlamanın temeli olarak kabul 

edilmeli ve öğrencilerin gelişmeleri desteklenerek sonuçta tek başına yapabilir hale 

gelmeleri için yine öğretim süreci içerisinde destek yavaş yavaş kaldırılmalı ve 

sorumluluk öğrenciye verilmelidir (Stone, 1998). Diğer bir söyleyişle DYD kişinin ÖD 

kullanarak, öğrenciyi kendi eylemlerini kendi başına düzenleyebilecek duruma 

getirmesi ve verilen problem durumu ile ilgili olarak bağımsız ve doğru bir biçimde 

eylemde bulunduğu anda destek ve yardımın kesilmesi gerekmektedir. Böyle 

yapılmadığında ÖD, doğası gereği tek taraflı ve yetişkin tarafından baskın şekilde 

kullanılan bir araca dönüşebilir (Stone, 1998). Bu da öğrenciyi hatırlatma veya teşvik 

etme bağımlısı haline getirebilir (Vygotsky, 1978). 
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2.6. Öğrenme Desteğinin Aşamaları 

ÖD, bireyin tek başına üstesinden gelemediği bir görevi tek başına yapabilir hale 

gelmesi ve ilerde benzer bir görevle karşılaştığında bunu tek başına yürütmesini 

mümkün kılacak bir yeterliğe kavuşması için sağlanan bir tür geçici yardımı ifade eder. 

Öğrenci bir görev ile uğraşırken ilerleyemediğinde, öğretmenin onun ihtiyacını 

belirlemesi ve bu doğrultuda sorunu çözme amacına karar vermesi beklenir. Bu amaç, 

onun doğru müdahale yöntemlerini seçmesine imkân sağlar. ÖD aracılığıyla öğrencinin 

kavraması ilerledikçe öğretmen, sağladığı desteği azaltır, desteği azaltırken öğrenciye 

sorumluluğu yükleyerek onun kendi öğrenmesinin kontrolünü daha fazla üstlenmesini 

sağlar (Pol vd., 2010).  

Alanyazın taraması sonucu ÖD’nin genel amacını, aşamalarını, basamaklarını ve 

kullanılan amaç ve yöntemlerini bir araya getiren bir ÖD Kuramsal Modeli 

oluşturulmuştur. Oluşturulan ÖD’ye İlişkin Kuramsal Modele Tablo 1’de yer 

verilmiştir. 

Tablo 1  

Araştırma Kapsamında Geliştirilen ÖD Modeli 

GENEL 
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ÖD’ye İlişkin Kuramsal Model’de yer verilen öğrenci ihtiyacını belirleme (tanı 

koyma), odak dersler ve desteğin adım adım kaldırılması (amaç belirleme ve yöntem 

seçme basamakları) ve sorumluluğun öğrenciye aktarılması aşamaları bu bölümde 

açıklanmıştır. 
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2.6.1. Öğrenci İhtiyacını Belirleme (Tanı Koyma) 

ÖD’nin ilk aşamasında,  bir görev ile ilgili olarak öğrenci ilerleyemediğinde DYD 

kişinin, öğrencinin ihtiyacını belirlemesi gerekmektedir. Öğrencinin ihtiyacını 

belirleyen öğretmen, bir taraftan ÖD amacını saptarken, diğer taraftan göreve ilişkin 

sorumluluğun ne kadarını öğrenciye yükleyeceğine karar verir. Öğrencinin ihtiyacına 

dönük doğru konulmuş tanı, en uygun amacı belirlemeye ve en etkili yöntemi seçmeye 

imkân verir. Öğretmen bu amaçla, ortaya çıkabilecek tüm koşulları baştan planlar ve 

öğrencinin ihtiyacına göre destek sağlar. Öğrenciye sağlanacak destek onun var olan 

seviyesinin bir adım yukarısına uyarlanmalıdır.   

Pol ve diğerleri (2010), tanılama yönteminin önemi üzerinde duran bazı 

araştırmacıların tanılamayı, dinamik değerlendirme (Pea, 2004), biçimlendirici 

değerlendirme, çevrimiçi tanılama ve buna bağlı desteğin ayarlanması  (Palincsar ve 

Brown, 1984), izleme ve öğrenci kavramasını kontrol etme (Garza, 2009) şeklinde ifade 

ettiklerini belirtmişlerdir. Aslında bu olgu daha 1900’lerin başlarında Dewey tarafından 

kullanılmıştır. Dewey’e göre, bir çocuğun kapasitesi öğretim için başlangıç noktasını 

oluşturmaktadır.  Bu tanı sayesinde öğretmenin sağlayacağı desteğin türü ve seviyesi 

belirlenmiş olacaktır. Öğrenci ihtiyacını belirlemenin temel amacı onun öğrenmesini 

geliştirmek olduğundan değerlendirme, eğitim-öğretim sürecine bütünleştirilmelidir. 

Öğretim, öğrenme ve değerlendirme öğrenciye kendi öğrenme sorumluluğunu ve 

gücünü kazandırmanın etkili bir yoludur. O halde ÖD’nin ilk aşamasında öğretmen 

sorgulama ve gözlem ile birlikte yansıtıcı ve biçimlendirici değerlendirme yöntem-

tekniklerini işe koşarak öğrenci ihtiyacını belirledikten sonra odak derslerle ona kendi 

öğrenme sorumluluğunu yüklemeye başlayabilir. 

2.6.2. Odak Dersler ve Desteğin Adım Adım Kaldırılması 

Odak dersler ve desteğin adım adım kaldırılması ÖD’nin ikinci aşamasını 

oluşturmaktadır. “İskele” benzetmesi doğası gereği, görev tamamlandığında 

kaldırılmayı gerekli kılmaktadır. Ancak bu kaldırma işlemi, birdenbire değil, 

öğrenci/öğrencilere konulan tanı ve onların seviyelerine göre yürütülen odak derslerle 

adım adım gerçekleştirilmektedir. 

Odak dersler öğrenci ihtiyacını belirleme aşamasından sonra öğrencinin ihtiyaç 

duyduğu ÖD’yi kullanma amacını belirleme ve bu amaç doğrultusunda ÖD yöntemini 

seçme (müdahale) basamaklarından oluşmaktadır. Bu aşamada DYD kişi/öğretmen, 
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ÖD’nin genel amacını (bilişsel, duyuşsal veya yürütücü bilişe dönük) zihninde 

şekillendirdikten sonra ÖD kullanım amacını belirler ve belirlediği bu amaç 

doğrultusunda başvuracağı yöntemi seçerek öğrencinin görevi tek başına yapabilir hale 

gelmesi için müdahalede bulunur. Tablo 2’de çeşitli araştırmacılar tarafından ortaya 

konulan ÖD yöntemlerine yer verilmiştir.  

ÖD’nin ikinci aşamasını oluşturan müdahale stratejileri Wood ve diğerleri (1976) 

sınıflandırmalarında bir bütün halinde sunulmuşken, Pol ve diğerleri (2010) yaptıkları 

sınıflandırmada amaç ve araçları birbirlerinden ayırmaları açısından farklılık 

göstermektedir. Bu farklılık Fisher ve Frey’in (2010) çalışmalarına da yansımıştır. 

Araştırma Kapsamında Geliştirilen ÖD Modelinde Tablo 2’de yer verilen 

araştırmacıların ÖD önerileri harmanlanmış, ÖD kullanım amacı (müdahale amacı) dört 

başlık altında ve ÖD yöntemleri (müdahale aracı) altı başlık altında ele alınarak 

açıklanmıştır. 

Tablo 2   

Araştırmacılar Tarafından Önerilen ÖD Yöntemleri 

Wood ve Diğerleri 

(1976) 

Tharpe ve Gallimore 

(1988) 

Hogan ve Pressly 

(1997) 

Pol ve Diğerleri 

(2010) 

1. İlgiyi çekme 

1. Modelleme, öğrencinin 

tekrar edebileceği bir 

davranışı ortaya koyma 

1. Açıklama yapma 1. Dönüt verme 

2. Serbestlik seviyesini 

azaltma 

2. Problem durumunu doğru 

yönetme ve öğrencinin 

ortaya koyacağı davranışlara 

göre ödül veya cezayı 

belirleme 

2. Öğrenci katılımını 

teşvik etme 
2. İpucu verme 

3. Yön gösterme 

3. Öğrencinin deneyim 

sonucuna ilişkin dönüt 

verme 

3. Öğrenciye dönüt 

verme ve açıklama 

yapma 

3. Talimat verme 

4. Kritik noktaları 

vurgulama 

4. Talimat vererek 

öğrencinin belirli bir eylemi 

gerçekleştirmesini isteme 

4. Öğrenciden istenen 

davranışın 

modellenmesi 

4. Açıklama yapma 

5. Kaygı kontrolü 
5. Soru sorarak sözel yanıt 

isteme 

5. Öğrencilerden 

ipuçları isteme 
5. Model sunma 

6. Model ortaya koyma 6. Bilişsel yapılandırma  
6. Sorgulama 

 

       2.6.2.1. ÖD’nin Kullanım Amacını Belirleme. ÖD’nin ilk aşamasında öğrencinin 

ihtiyacını belirleyen öğretmen, ikinci aşamada önce ÖD’nin genel amacını daha sonra 

da ÖD kullanım amacını belirlemelidir. Kullanım amacı, öğrencilere yön tayin etme, 

bilgiyi alarak bilişsel yapılandırmalarına yardımcı olma, serbestlik seviyesini azaltma ve 

kaygı düzeyinin kontrol edilmesi gibi amaçlara hizmet etmektedir. Bunlar; 
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1. Bilişsel yapılandırma, konu veya görev ile ilgili bilgiyi belleğe yerleştirme ve 

geri getirme gibi bilişsel stratejileri, bilişsel stratejileri yönlendirici yürütücü biliş 

süreçlerini kapsayan davranış ve düşünme süreçlerinin öğrenciye kazandırılmasına ve 

öğrencinin zihnindeki bilgi ile yeni bilgiyi ilişkilendirmesine yardımcı olma amacına 

işaret eder.  

2. Serbestlik derecesini azaltma, öğrenenin anlama düzeyini belirleyerek problemi 

basitleştirme, böylece öğrenenin temel probleme adım adım ilerlemesini sağlama 

amacına işaret eder. 

3. Yön tayin etme, öğrenenin hedefe sürekli odaklanmış kalmasını sağlama amacına 

işaret eder. 

4. Kaygı seviyesini azaltma, öğrenenin kaygısını kontrol etmesine yardımcı olarak 

onun göreve ilişkin risk almasına olanak tanıma amacına işaret eder.   

ÖD’nin genel amacı ile kullanım amacı birbirine benzer görünmekle birlikte ÖD’de 

genel amaç daha soyut iken kullanım amacı daha somuttur. Bu nedenle ÖD kullanmayı 

alışkanlık haline getiren bir öğretmen, ÖD’nin genel amacının öğrenciyi bilişsel, 

yürütücü bilişe dönük ve duyuşsal yönden desteklemek olduğunu bilir ancak öğretim 

sürecinde ÖD’nin genel amacından çok kullanım amacına odaklanır. Bu amaçla DYD 

kişi ilk aşamada koyduğu tanı sonucunda bilişsel, yürütücü biliş veya duyuşsal yönden 

öğrencisini destekleme genel amacı doğrultusunda, kullanım amacından (bilişsel 

yapılandırma, serbestlik derecesini azaltma, yön tayin etme ve kaygı seviyesini azaltma) 

en az birini seçer. 

Örneğin; bir problem durumu, görev, konu veya etkinlik ile ilgili ÖD’nin ilk 

aşamasında bir öğrenci, bir grup öğrenci veya tüm sınıfın öğrenme sorununu belirleyen 

öğretmen, koyduğu tanı doğrultusunda sadece duyuşsal ÖD sağlama genel amacını ön 

plana çıkarmış olabilir. Bu genel amacı doğrultusunda öğrenci/öğrencilerin kaygı 

seviyesini azaltma amacını belirleyebileceği gibi, koyduğu tanı doğrultusunda bilişsel 

yapılandırma amacına dönük yöntemlere de başvurabilir. Diğer taraftan öğretmenin 

koyduğu tanı öğrencilere bilişsel ÖD genel amacı yönünde ise, bilişsel yapılandırma, 

serbestlik derecesini azaltma, yön tayin etme ve hatta kaygı seviyesini azaltma amacına 

hizmet edecek yöntemlere de başvurabilir. Sonuçta bilişsel ÖD sağlama genel amacını 

taşıyan bir öğretmen, duyuşsal ÖD gibi değerlendirilebilecek kaygı seviyesini azaltma 

amacına dönük yöntem, teknik ve stratejileri de kullanabilir. Bu durum ÖD’nin genel 

amacı, kullanım amacı ve aşamalarının gözlemlenmesinin ne kadar zor olduğu hakkında 

ipuçları vermektedir (Pol vd., 2010). 
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2.6.2.2. ÖD Yöntemini Seçme. Verilen görev ile başa çıkamayan öğrencinin/lerin 

ihtiyacına dönük konulan tanıdan sonra, müdahale aşamasında ÖD kullanma amacı 

belirlenir ve ardından bu amaca ulaşmak için en uygun yöntem seçilir. ÖD yöntemleri 

altı başlık altında incelenmiştir. Bunlar; 

1. Model sunma ya da modelleme: Bir görev ile uğraşırken, öğrenci davranışlarını 

ve konuşmasını tekrar eden veya yorumlayan öğretmen, öğrencinin sonuca 

ulaşamadığına karar verdiğinde genellikle sonucu söyleme veya gösterme yoluna 

gidebilmektedir. Fakat buna alternatif bir strateji de öğretmenin benzer bir modeli 

ortaya koymasıdır (Anghilere, 2006). Model sunma, öğrencinin bir görevi tamamlaması 

için var olan bilginin nasıl kullanıldığının sözel veya görsel olarak modellenmesidir. Bu 

durumda DYD kişi, öğrencinin belirlenen görevi tamamlaması için nasıl hissetmesi, 

nasıl düşünmesi ve ne tür eylemlerde bulunması gerektiğine dair davranışları öğrenciye 

sunarak onun tekrar edebileceği bir davranışı ortaya koyar.  

Model sunarken öğretmen, öğrencinin uğraştığı görev ile bazı benzer özellikleri 

bulunan başka bir görevi sergiler, ortaya atar veya çözer. Asıl görevi yerine getirme 

sorumluluğu halen öğrencidedir. Fakat asıl göreve benzer bir görevin çözümünü görmek 

öğrencinin anlamasına/kavramasına ve bu anladıklarını/kavradıklarını asıl görevine 

aktarmasına olanak verir (Anghilere, 2006). 

Vygotsky (1978), bir çocuğun, yetişkini taklit ederek öğrenebileceğini ve kendi 

yeteneğinin üstünde bazı eylemleri taklit yolu ile gerçekleştirebileceğini, ancak taklit 

edilecek eylemin çocuğun YGA’sı içerisinde olması gerektiğini aksi takdirde çocuğun 

kendi YGA’sının üzerinde olan bir eylemi taklit etmekte başarılı olamayacağını ifade 

etmiştir  (Vygotsky, 1978). 

Hogan ve Pressly (1997), öğrenciden istenen davranışın modellenmesini, verilen bir 

problem durumunda nasıl düşünüleceği, hissedileceği ve eylemde bulunulacağına dair 

davranışların öğretilmesi olarak tanımlamışlardır. Modellemede DYD kişi, görev ile 

uğraşırken veya problemi çözerken ortaya çıkan süreçleri sergiler. Hogan ve Pressly 

(1997),  üç modelleme türü olduğunu belirtmektedir. Bunlar;  

Sesli düşünerek modelleme, belirli bir problemin çözümü için atılan her başarılı 

adımın zihinsel sürecinin sözel olarak ifade edilmesidir. Diğer bir söyleyişle, bir görev 

ile ilgili yapılacak zihinsel muhakeme ve düşüncenin görülür hale getirilmesidir. 

Öğretmen yapacağı göreve ilişkin yaklaşımını ortaya koyar, öğrenciler de bunu 

tekrarlamaları için teşvik edilirler. Bir paragrafın ana fikrini bulmak için gerçekleştirilen 

zihinsel konuşmalar, sesli düşünerek modellemeye örnek gösterilebilir. 
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Konuşarak modelleme, bir görev ile uğraşırken yapılanların sözel olarak ifade 

edilmesidir. DYD kişinin bir resimde gördüklerini anlatmak amacıyla kullandığı sözel 

ifadeler, konuşarak modellemeye örnek gösterilebilir. 

Performans modelleme, verilen görevin çözümünün gösterimidir. DYD kişinin 

içinden parçayı okuması, bazen altını çizmesi, gerektiğinde sözlük kullanması veya 

gülümseyerek okuduklarının eğlenceli olduğunu ifade eden mimikler kullanması, 

performans modellemeye örnek gösterilebilir. 

2. Teşvik etme: Öğretmen, öğrencinin bir görev ile uğraşırken nasıl düşünmesi ve 

hissetmesi veya ne tür eylemlerde bulunması gerektiğini örneklendirdikten sonra ona 

bildiğini ve anladığını uygulama olanağı vermelidir (Hogan ve Pressly, 1997).  

Teşvik etme, hem bilişsel, hem yürütücü bilişe dönük hem de duyuşsal yönden 

öğrencileri harekete geçirebilir. Bilişsel teşvik etme araçları, bilgiyi işlemek ve 

uygulamak için gerekli olan mantık yürütmeye/muhakemeye odaklanır. Bilişsel teşvik 

etme araçlarıyla var olan bilgi etkin hale getirilir. Böylece öğrenci bir işlemi 

tamamlamak için gerekli olan bilgiyi kullanmaya teşvik edilmiş olur. Yürütücü bilişe 

ilişkin teşvik etme araçları, öğrencinin bir görevi tamamlaması için gerekli olan 

kavramsal ve işlemsel bilgiyi ortaya çıkarır (Fisher ve Frey, 2010).    

Teşvik etme yöntemi aynı zamanda öğrencinin göreve ilişkin işlemlerini 

kolaylaştırmak amacıyla onu düşünmeye teşvik edecek açık uçlu sorular sormayı 

gerektirir. Teşvik etme çoğunlukla soru biçiminde olsa da, düz cümle de olabilir. Tek 

kelimelik ipuçları ile görseller de teşvik etme amaçlı kullanılabilir. Fisher ve Frey’e 

(2010) göre teşvik etme altı farklı amaç için kullanılır. Bunlar;  

- Geçmiş bilginin geri çağrılması için, 

- Süreci tamamlamaya yardımcı olacak işlemsel bilgi sağlamak için, 

- Bilgiyi ilişkilendirmeye yardımcı olmak için, 

- Model, şablon ve çerçeve oluşturmak için, 

- Bilgiyi ulaşmak için, 

- Yansıtıcı bilgi almak için. 

3. Sorgulama: Öğretmenin öğrencinin ne bildiği ve ne bilmediğini öğrenmesini 

sağlar. Böylece tanılama ve değerlendirme yapmış olur ve bir sonraki aşamayı 

planlayabilir. ÖD’nin tanı koyma aşamasında gözlem ve sorgulama tekniklerinden 

yararlanılır. İkinci aşamanın yöntem basamağında kullanılan sorgulama ise tanı koyma 

aşamasındaki sorgulama tekniklerinden bağımsız düşünülemez. Çünkü tanıla - amaç 

belirle - yöntem seç döngüsü bitmeyen bir döngüdür. Ancak sorgulamada, tek cevap 
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veya evet-hayır cevabı gerektiren sorular yöneltildiğinde gelen cevapla birlikte döngü 

kesintiye uğrayacaktır. Tek cevap gerektiren kapalı uçlu sorular sormak  başlatma – 

tepki - dönüt çerçevesinde gerçekleşir ve öğretmeni iletişimi kontrol eden kişi olarak 

merkeze alır (Anghileri, 2006).  

Öğretmenin yönelttiği sorular öğrencinin kendisinden ne istendiğini biraz tahmin 

edip, biraz da kendi düşünmesini fırsat veren türden olmalıdır. Bu tür sorular 

öğretmenin, öğrencinin kavramasına ilişkin yanlış anlamalara da neden olabilir. Çünkü 

öğrenciler daha çok sorunun içinde gizlenen küçük ipuçlarından cevaba gidebilirler 

(Tharpe ve Gallimore, 1988). Bu nedenle de sorular hem cevabı içinde doğrudan 

barındırmamalı, hem de öğrencinin öğretmenin ne istediğini tahmin etmesine biraz 

yardımcı olmalıdır. Kurulacak bu denge öğretmenin, ÖD’nin amacına uygun en etkili 

sorgulama yöntemini seçmesine yardımcı olacaktır.  

Tetkik edici sorular öğrencilerin kendi düşünmelerini genişletmelerine fırsat sağlar. 

Burada öğretmenin rolü, konuya ilişkin yaptığı açıklamayı, öğrencinin 

algılamasını/kavramasını ileriye götürecek ve kritik noktalara odaklanmayı sağlayacak 

şekilde seçmesidir. Amaç öğrencinin zihninde oluşan düşüncenin içine sızarak onu 

özerkliğe teşvik etmek ve konuya ilişkin yapıları zihninde ilişkilendirmesine yardımcı 

olmaktır (Anghileri, 2006).  

4. Dönüt verme: Öğrencinin kavramasını kontrol etmek veya öğrencinin göreve 

ilişkin kendi başarısı hakkında zihninde düzeltme/düzenleme yapmasına olanak 

vermektir.  “Öğrencinin neyi ne kadar öğrendiğini bilmesi, gerek öğretmenin öğretimi, 

gerekse öğrencinin kendi öğrenmesini sağlama açısından önemlidir” (Senemoğlu, 2012, 

s.478). 

Öğrencilerin bir görev ile ilgili düşüncelerini ifade ederken veya bir soruyu 

yanıtlarken kullandıkları sözel ifadeler düzgün olmayabilir. Öğretmenin önemli 

sorumluluklarından biri de, öğrencinin konuşmalarının esaslarını yakalayarak, fikirlerini 

daha anlaşılır hale getirmek veya onların konuşmalarını/cümlelerini, söylemek 

istedikleri anlamı bozmadan yeniden ifade etmektir. Öğretmen, öğrenci konuşmalarını 

yeniden ifade ederken doğru kelime ve ifadeleri kullanmak suretiyle de öğrenmeye 

destek olur. Öğretmen sınırları çizmek ve öğrencinin bilişsel yapılandırmasına yardımcı 

olmak amcıyla “dili” bir tür etkileşim aracı olarak kullanmalıdır (Anghileri, 2006). İlk 

bakışta (yabancı dil öğretiminde) öğrencilerin yanlış bir ifade kullanmaları ya da 

yanlışlık yapmaları tüm sınıfta hatalı öğrenmeye yol açacağı düşünülse de; araştırmalar, 
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hata ve yanlış anlamaların ortaya çıkarıldığı, tartışıldığı ve düzeltildiği durumlarda 

öğrenmenin geliştiğini göstermektedir (Hogan ve Pressly, 1997). 

Hogan ve Pressly (1997), öğrenci öğrenmesini onaylama ve açıklama yöntemini 

öğrencinin konuya ilişkin öğrenmesini değerlendirme ve dönüt verme olarak 

açıklamıştır. Öğretmen, öğrencinin konuyu doğru kavradığını gördüğünde onaylar veya 

müdahale aşamasını yeniden başlatır. Yeniden müdahale aşamasına geçilmesi davranış 

düzeltmeyi gerektirir ve öğrencinin doğruyu öğrenmesi için yeniden uyarıcılar (işaretler 

ve ipuçları) verilir (Senemoğlu, 2012). 

5. İpucu verme: Öğrencinin kavramasına katkıda bulunacak veya öğrencinin 

dikkatini bilgi kaynağına yönlendirerek yanlış anlamayı veya öğrenmeyi düzelterek, 

görevi tamamlamasını destekleyen araçlardır (Fisher ve Frey, 2010). Öğretmen, 

öğrencinin göreve ilişkin işlemlerini kolaylaştırmak için onu düşünmeye teşvik edecek 

görsel-işitsel araçlar, grafik düzenleyiciler, zaman şeridi, şablonlar ve benzeri araçlardan 

yararlanır. Görsel ve sözel ipuçlarının yanı sıra bedensel ve çevresel ipuçları da öğretim 

amacıyla kullanılmaktadır. Hogan ve Pressly (1997), öğretimde başvurulabilecek 

ipuçlarını altı grupta toplamışlardır. Bunlar; 

- Görsel ipuçları; yazı boyutu, koyu yazılmış yazı, renklendirilmiş veya altı 

çizilmiş yazı ve resimlerdir. Bazen sadece görsel ipuçları öğrencilerin dikkatini 

çekmeyebilir, öğretmen öğrencileri bir resme veya altı çizili bir kelimeye dikkat 

etmeleri için “resmi incelerken düşünün bakalım hikâye nasıl sona erecek?” şeklinde 

soru sorarak teşvik edebilir. Bu durumda hem sözel hem de görsel ipucuna başvurmuş 

olur. 

- Grafik düzenleyiciler; Kavramlar ve kavramlar arasındaki ilişkileri görsel bir 

formatta sunan araçlardır. Öğretmen dersin her aşamasında grafik düzenleyicilere 

başvurarak önemli bilgiye ve bu bilgiler arasındaki bağlantıya dikkat çekebilir. 

- Sözel ipuçları; Yeni bilgiyi var olan bilgi ile birleştirmek için kullanılan sözel 

ifadelerdir. Dikkatin temel öğeye çekilmesi amaçlandığı için genellikle kısa ve net 

ifadeler kullanılır (Fisher ve Frey, 2010). Hataya ve önemli öğeye dikkat çekmek 

istendiği durumlarda vurgu ve tonlamadan da yararlanılabilir. 

- Sözel olmayan ipuçları; Önemli bir bilgiye öğrencinin dikkatini çekmek veya 

gözden kaçan bir hususu vurgulamak için kullanılan daha çok jest ve mimiklerden 

oluşur. Öğretmen şaşırmış, beğenmiş veya daha farklı bir duygu durumunu ifade etmek 

için yüz ifadesini değiştirebilir. Sözel olmayan ipuçları sayesinde sınıfta öğrenci 



37 
 

üzerinde oluşan aşırı sözel yük azaltılarak dikkatin belirli bir noktaya odaklanması 

sağlanabilir (Fisher ve Frey, 2010). 

- Fiziksel ipuçları; Bedensel teması da içerdiğinden bazı eğitimciler tarafından 

tercih edilmese de, gerektiğinde eğitim amaçlı öğrencinin omzuna veya elinin üzerine 

dokunarak onu bilgiye yönlendirme veya dikkatini çekme,  bunun yanında öğrenci ile 

ellerini çakarak veya tokalaşarak başarıyı kutlama hem dönüt verme, hem de ipucu 

verme amacıyla kullanılabilecek yöntemlerdir (Fisher ve Frey, 2010).  

- Çevresel ipuçları; Sınıf ortamının, özellikle de sınıf duvarlarının öğrencilere 

ipucu sağlanması için etkin kullanılmasını ifade eder. Çevresel ipucu sağlamak 

amacıyla duvara iliştirilen her bir nesnenin bir tek temel amacı olmalı ve bu amaç 

doğrudan öğrencinin öğrenmesi ile ilişkilendirilmelidir. Nesneler uzun süre duvarda 

kaldığında bunlar öğrencinin zihnine tanıdık gelmeye ve dikkatini çekmemeye 

başlamaktadır. Bu nedenle öğrenciye kazandırılmak istenen konu veya görev ile birlikte  

çevresel ipuçları da değiştirilmelidir (Fisher ve Frey, 2010).  

6. Açıklama yapma: Öğrenciye göreve ilişkin olgusal bilgi sağlayarak sonuca 

ulaşmasına yardımcı olmak ya da öğrenciden açıklama ve gerekçe istenmesidir. Böylece 

öğrenci göreve ilişkin neyi, ne zaman ve nasıl yapması gerektiği ile ilgili sonuca 

ulaşabilir.  

 Öğrencilerin deneyimleri arttıkça öğretmenin açıklamaları, ipucu ve anahtar 

kelimelere dönüşmelidir. Bu ipucu ve anahtar kelimeler öğrencilerin önemli bilgileri 

hatırlamalarını sağlar. Örneğin İngilizce derslerinde öğretmen, yakın geçmiş zamanı 

(present perfect tense) işlerken, sözdizimi konusunda açıklamalar yaptığında, ‘just’ ve 

‘already’ kelimelerini olumlu cümlelerde ‘have’ yardımcı fiilinden sonra getirileceğini 

‘yet’ kelimesinin ise olumsuz veya soru cümlelerinde cümle sonlarında kullanılacağını 

öğrencilerine açıklar. Başlangıçta öğretmen bunu bir kaç kez tekrar da edebilir. Ancak 

öğrenci bu konuda deneyim kazanmaya başladıkça öğretmen açıklamalarını azaltarak 

bir süre sonra sadece ‘olumlu’, ‘olumsuz’, ‘soru işaretine dikkat et!’ gibi ipuçları 

vererek öğrencilere bu kelimeleri nerede ve nasıl kullanacağını hatırlatır. Böylece 

öğretmen, görevi tamamlayamayan öğrenciye anında destek sağlayarak onun görevinde 

bir sonraki aşamaya geçmesine yardımcı olur (Hogan ve Pressly, 1997). 

Geleneksel yaklaşımlarda öğretim, öğretmenin açıklamaları üzerine kurulmuştur. 

Oysa öğrenciye, göreve ilişkin talimatları tekrar etme, durumu yeniden ifade etme veya 

çözümü açıklama ve gerekçe gösterme gibi sözel ifadeler kullanma fırsatı vermek de 

öğrencinin öğrenmesine fayda sağlayacaktır. Aynı şekilde sadece öğretmenlerin verdiği 
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ipuçları değil, öğretmenlerin öğrencilerden istedikleri ipuçları da ÖD yöntemi 

kapsamında değerlendirilebilir. Öğretmen, öğrencileri bir görevi tamamlamak için 

gerekli ipuçlarını sunmaya teşvik eder. Bu durum, öğretmen ve öğrencilerin karşılıklı 

konuşmalarını gerektiren bir süreçtir. Bazen öğretmen tahtaya yazdığı bir cümle ile ilgili 

öğrencilerden açıklama, ipucu ya da anahtar kelimeler isteyebilir. Öğrencinin yaptığı 

açıklama yanlış ise öğretmen öğrencinin cümlesine bağlı kalarak onu düzeltebilir veya 

kendi ifadesi ile tekrar edebilir (Hogan ve Pressley, 1997). Öğretmenin görevi daha çok 

öğrencilerden oluşan küçük gruplar içinde ya da tüm sınıfta meydana gelen öğrenci 

konuşmalarını ve açıklamalarını bir orkestra şefi gibi yönetmektir (Anghilere, 2006). 

ÖD yöntemlerine ayrı ayrı başvurulabileceği gibi birlikte de kullanılabilirler. Öğretmen 

bazen teşvik etme ve ipucu yöntemini aynı anda seçebilir ya da teşvik etme ve ipucu 

verme yöntemi ile sonuca ulaşamadığında açıklama yapabilir veya tekrar model 

sunabilir (Fisher ve Frey, 2010). Öğretmen başlangıçta öğrenciye koyduğu tanıya sadık 

kalarak, belirlediği amacı ve seçtiği yöntemi ya da sadece yöntemini değiştirebilir. 

Tekrar ise, ayrı bir ÖD yöntemi olarak değerlendirilmemiş ancak her bir yöntemin 

tekrar edilebileceği varsayılmıştır. Yani öğretmen açıklamasını, sorularını, ipuçlarını, 

sağladığı dönütü, teşvik yöntemlerini ve hatta sunduğu modeli aynı şekli ile veya benzer 

şekilde gerekli gördükçe tekrar edebilir.   

2.6.3. Sorumluluğun Öğrenciye Aktarılması. ÖD kavramı, her ne kadar görevi 

tamamlama ile sınırlı tutulsa da aslında  öğrencinin gelişimine her yönüyle odaklanan 

bir yaklaşım olarak görülmelidir (Pol vd., 2010). ÖD’de sorumluluğun öğrenciye 

aktarılması aşaması, öğrencinin görev ile ilgili üzerine daha fazla sorumluluk alması ile 

birlikte kendi başına yapabilir ve başka bağlamlara uygulayabilir hale gelmesidir.     

Öğretim durumunda sorumluluğun öğrenciye aktarılması ilk aşamada öğrenci 

ihtiyacının belirlenmesi ile başlar. Bu aşamayı öğrencinin YGA’sı içerisinde 

gerçekleştirilen müdahale aşaması takip eder ve öğrenci tek başına yapabilir hale 

gelmeye başladığında desteğin adım adım kaldırılması söz konusu olur. ÖD’nin 

kaldırılma süreci için “kaybolma” kavramı kullanılır. Kaybolma birden bire 

gerçekleşmez. Odak derslerde tekrar, açıklama, sorgulama, ipucu ve dönütlerle elde 

edilen kanıtlar sayesinde kaybolma yavaş yavaş gerçekleşir. Kaybolma süreci ÖD’nin 

gücünü ve sıklığını aşamalı olarak azaltmayı gerektirir (Tharpe ve Gallimore, 1988). 

Vygotsky’nin (1978) ifadesi ile kaybolma, öğrencinin görevi içselleştirmesi ile 

tamamlanır.   
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ÖD’ye başvuran öğretmen öğrenciye sadece göreve ilişkin bilgi ve beceriyi 

aktarmakla kalmaz aynı zamanda ÖD’nin yapısını da aktarır. Örneğin, öğretmen 

tarafından göreve ilişkin sunulan bir model veya sözel olmayan bir ipucu öğrencinin 

görevi tamamlamasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda öğretmenin model 

sunarken izlediği yolu veya verdiği sözel olmayan ipucunun yapısını edinebilir.    

Stone’a (1998) göre öğrencinin içselleştirdiği bu yapı, bilimsel anlamda ÖD değildir, 

sadece öğretmenin sağladığı ÖD’yi öğrencinin kendisine mal etmesidir Diğer bir 

söyleyişle, öğrenci benzer bir görevi gerçekleştirmekte zorlandığında içselleştirdiği bu 

yapıyı kendisine destek sağlamak için kullanır.  

2.7. İlgili Araştırmalar 

Bu bölümde iskele/iskele kurma benzetmesinin çocuk-yetişkin etkileşiminde 

kullanılması, öğretmenin ÖD’ye ilişkin rolü ve mesleki gelişimi ile ilgili yapılan bazı 

araştırmalar yapıldıkları yıllara göre sıralanarak verilmiştir. 

Wood ve diğerleri (1976),  araştırmalarında çocuk ile yetişkin arasında değişen 

etkileşimi izlemişler ve yetişkinin, çocuğun problem çözme etkinliğindeki rolünü ortaya 

koymaya çalışmışlardır. Farklı şekillerde tahtadan oluşan ve iç içe geçirilebilen 

bloklardan piramit yapmaları istenen üç, dört ve beş yaşlarındaki çocuklarla yürütülen 

araştırmada, Wood ve diğ. “iskele” veya “iskele kurma” metaforunu, çocuğun veya 

deneyimsiz birinin bir problem durumuna veya eyleme ilişkin yardım almadan asla 

başaramayacağı bir problemi çözmesini veya bir görevi yerine getirmesini ifade etmek 

için kullanmışlardır. Araştırmanın sonuçları çocukların öğrenebilmeleri için yetişkin ile 

etkileşimin önemli olduğunu, yetişkinin desteğinin türünün yaş gruplarına göre 

değiştiğini, sadece sosyal bağlam göz önünde bulundurulduğunda öğrenmede model 

alma ve taklitten ileri geçilemeyeceğini, oysa öğrenmede yetişkin ile çocuk arasındaki 

etkileşimin daha fazlasını içerdiğini, bunun da inşaatlarda iskele kurma yöntemi ile 

benzerlik gösterdiğini ifade etmişlerdir. ÖD, öğrencilere yön tayin etme, bilişsel 

yapılandırmaya yardımcı olma, serbestlik seviyesini azaltarak desteği doğru yerde 

sağlama, öğrencinin bilgiyi almasına yardımcı olma, ortaya çıkabilecek olaylar ve kaygı 

düzeyinin kontrol edilmesi gibi amaçlara hizmet etmektedir. Onlar ÖD’nin aşamalarını, 

bireye göre şekillenmeyi ifade eden durumsallık (contingency), zamanla desteğin 

azaltılmasını ifade eden kaybolma (fading) ve sorumluluğun öğrenene transfer edilmesi 

(transfer of responsibility) olarak üç aşamaya ayırmışlardır. Yetişkinin sağladığı ÖD’nin 

sadece çocuğun o anki görevini tamamlamasına yardımcı olmakla kalmadığı, benzer 
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görevlerle karşılaştığında destek almadan bunu gerçekleştirebilmesine de imkân 

verdiğini ortaya koymuşlardır. 

Wertsch ve diğerleri (1980), anne-çocuk arasındaki problem çözme durumunda 

etkileşimi inceledikleri araştırmalarında üç ile yedi yaş arasındaki on sekiz çocuğun bir 

kamyon bulmacası çözmelerini gözlemlemişlerdir. Tüm kamyon kasaları aynı 

büyüklükte olmasına karşın farklı renklerde oldukları için bulmacayı doğru 

tamamlamak ancak modele bakarak mümkün olacağından; araştırmada çocuğun modele 

kendiliğinden mi baktığı yoksa annesinin hatırlatması veya teşvik etmesi ile mi baktığı 

önem kazanmaktadır. Bu görev için araştırılan tüm yaş gruplarında çocuklar modele 

kendileri bakmış ve öz-denetim ön plana çıkmıştır. Araştırma sonucunda, Wertsch ve 

diğ. (1980) çocukların öz-denetimle ilgili hareketlerini dört seviyeli analizleri daha fazla 

ilgi çekmiştir. İlk seviyede çocuk yetişkinlerin görevle ilgili algılamasını paylaşmadığı 

için yetişkinlerin yönlendirmesine cevap verememektedir. Örneğin iki yaşındaki bir 

çocuk bulmacanın bir kamyonu temsil ettiğini ve kamyonun pencerelerinin olduğunu 

fark etmemiştir. Annesi pencere dediğinde çocuk odadaki bir pencereye doğru yönlenir. 

Yine aynı çocuk kamyonun tekerleğinin kurabiye olduğuna karar verip onları yemeye 

başlar. Çocuğun bu seviyedeki etkinliği düzenlemek için, yetişkinlerin görevi çocuğun 

anlayabileceği biçimde ve “bu”, “şu” işaret sıfatlarını kullanarak veya sözel olmayan 

işaretlerle göstererek yeniden tanımlaması gerekmektedir. İkinci seviyede çocuk, 

konuşmaları görev açısından yorumlarken, bunların tam sonuçlarını anlamakta başarısız 

olmaktadır. Bu aşamada, çocuk model ile görev arasındaki ilişkiyi anlamayabilir ve 

böylece nasıl yapılacağı konusunda tam bir rehberlik almadan/olmadan modeldeki 

bilgileri kullanmayabilir. Üçüncü seviyede, çocuk görevde büyük sorumluluk almaya 

başlamış, görev ile ilgili genel kuralları anlamış, ipuçlarıyla önerileri alabilir hale gelmiş 

ve artık cevap verebilmiştir. Çocuk ve yetişkin arasında uyum  gelişmiş, yetişkinin rolü 

öncelikle çocuğun ilerleyemediği zamanlarda ona güven vermek ve yardım sağlamak 

olmuştur. Dördüncü seviyede çocuğun sorun çözme becerisi öz-denetime dönüşmüş ve 

artık onun yetişkinin yardımına ihtiyacı kalmamıştır. Dördüncü aşamaya geçişte 

çocukların konuşmalarını inceleyen araştırmacılar, önceki aşamalarında çocuk-yetişkin 

etkileşim şekillerinde çarpıcı benzerlikler bulmuşlardır. Bu durumda çocuk her iki rolü 

de üstlenerek yetişkin ile yaptığı konuşmaları görev sırasında kendi kendine 

yapmaktadır.   

Palincsar ve Brown (1984), Okuma başarıları düşük olan yedinci sınıf 

öğrencilerinin karşılıklı öğretim yaklaşımı ile özetleme, sorgulama, açıklama ve tahmin 
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etmede gösterdikleri gelişmeleri incelemişlerdir. Araştırmalarında üç karşılıklı öğretim 

bileşeninin öğretim ortamında bulunması gerektiğini, bunların 1-tahmin etme, açıklama, 

soru sorma, özetleme basamaklarının öğretilmesi, 2-bu dört basamağın öğretimi ve 

uygulanması sırasında öğretmen ve öğrenci arasında olumlu bir iletişimin kurulması, 3-

öğretim sırasında öğretmenlerin model olmaları ve öğrencilere rehberlik sağlamaları, 

daha sonra ise daha fazla kontrolün öğrencilere yüklenmesi gerektiğini savunmuşlardır. 

Araştırma sonuçları, karşılıklı öğretim yaklaşımı ile yetişkin bir model tarafından 

rehberlik edilerek okuma parçası ile daha özel/sofistike bir etkileşim içerisinde 

bulunması istenen öğrencilerin, özetleme ve sorular konusunda önemli düzeyde bir 

gelişme sağlandığını göstermiştir. Bunun yanında, zamanla anlamada ve sınıf anlama 

testlerinde yükselme, özetleme, sorgulama ve açıklama becerilerini kullanmada iyileşme 

ve ilgili testlerde gelişme sağlanmıştır.   

Langer ve Applebee (1986), Wood ve diğerlerinin (1976) çalışmalarını 

Vygotsky'nin kuramı ile birleştirerek genel bir dil öğrenme çerçevesi oluşturdukları 

araştırmalarında öğretmen rehberliğinde öğrencilerin sadece okuma ve yazmayı  

öğrenmediklerini, aynı zamanda okuma ve yazma ile ilgili belirli yolları da 

öğrendiklerini savunmuşlardır. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak yetişkin ile çocuk 

arasındaki dil-öğrenme senaryosunu, öğretmen ve öğrenci arasındaki görev-öğrenme 

senaryosuyla karşılaştırırken, Langer ve Applebee, öğrencilerin kavramalarına yardımcı 

olmak için öğretmenlerin başvurdukları ÖD’lerin beş özelliğini sıralamışlardır. 

Planlılık/kasıtlık (intentionality); ayrı ayrı etkinlikler bir araya getirildiğinde dahi genel 

bir amaca hizmet eden net görevler içermelidir. Uygunluk (appropriateness); öğretim 

etkinlikleri, öğrencinin tek başına yapamayacağı ancak yardım ile yapabileceği 

problemleri ortaya koymalıdır. Yapı (structure); modelleme ve soru sorma etkinlikleri 

göreve uygun yaklaşımlar etrafında şekillenerek düşünce ve dil ile ilgili doğal bir sıra 

izlemelidir. Katılım işbirliği  (collaboration); öğretmenin öğrencinin çalışmasına 

verdiği karşılık öğrencinin tek başına harcadığı çabayı arttırmasını sağlayacağından 

öğretmen öğrenciye değerlendirme yapan değil işbirliği kurmaya çalışan biri gibi 

yaklaşmalıdır. İçselleştirme (internalization); etkinlik öğrenci tarafından 

içselleştirildiğinde dışsal destek yavaş yavaş geri çekilmelidir. 

Collins ve diğerleri (1989), öğretmenlerin rolünün öğrencilerine öğrenme 

stratejilerini öğreterek bilişsel koçluk yapma veya öğrenmelerine destek sağlama 

yönünde değiştiğini ortaya koymaya çalıştıkları araştırmalarında Bilişsel Çıraklık 

Modelini önermişlerdir. Onlara göre öğretmene bilişsel koçluk rolü verildiğinde öğrenci 
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de bilişsel çırak rolünü üstlenmektedir. Bilişsel çıraklık modeliyle, geleneksel çıraklıkta 

olduğu gibi öğrenci yardımla deneyimleyerek bilişsel (zihinsel) ve yürütücü bilişe 

dönük öğrenmeler gereçekleştirmektedir. Araştırmalarında, bir çevreye yeni giren bir 

bireyin aşama aşama o çevrenin tam üyesi olması gibi bilişsel çıraklıkta da öğrenmenin 

çevresel katılım ile gerçekleştiğini ve öğrenciye yardım sağlayacak daha yetkin bir 

kişiye ihtiyaç duyulduğunu, eğitimde iskele kurma benzetmesinin koçluğun bir 

çeşidi/özelliği olduğunu ortaya koymaktadırlar. 

Hogan ve diğerleri (1999),  Fen derslerinde konuşma ve düşünme arasındaki 

bağlantıyı anlamaya ve sınıf içi uygulamalar için öneriler sunmaya çalıştıkları 

araştırmalarında akran grupları, öğretmen ve öğrenciler arasındaki iletişimin doğasını 

incelemeye çalışmışlar, öğretmen davranışlarına ilişkin örnekler sunmuşlardır. Sekiz ve 

on ikinci sınıflardan dört grup araştırmaya dahil edilmiş ve öğretmen rehberliğinde, 

maddenin doğası konusu ile ilgili öğretim sürecini gözlemlemişlerdir. Akran ve 

öğretmen rehberliğinde yapılan küçük grup tartışmalarındaki etkileşimlerin video kaydı 

alınmış ve analiz edilmiştir. Hem akran hem de öğretmen rehberlikli gruplardaki 

katılımcıların kilit eylemleri başlangıçta zayıf ya da eksik iken daha sonra geliştiğini, bu 

gelişmenin nasıl gerçekleştiğinin ise öğretmenin varlık veya yokluğuna bağlı olarak az 

da olsa farklılık gösterdiğini ortaya koymuşlardır. Öğretmenlerin tartışmalarda bir 

katalizör görevi görerek öğrencilere doğrudan bilgiyi vermeden düşüncelerini 

genişletmeleri beklenmiştir. Öğretmen rehberlikli tartışmalarda öğrencilerin, daha 

yüksek seviyede mantık ve açıklamalar sundukları; akranla yapılan tartışmaların ise 

daha üretken ve keşfedici olduğunu, öğrencilerin söylemlerinin akran grupları arasında 

daha fazla çeşitlilik gösterdiğini ve bazı akran gruplarının kendi başlarına daha yüksek 

seviyede mantıksal düşünceye eriştiklerini ortaya koymuşlardır.  

Rosiek (2003), öğretmenlerin öğrencilerin ilgisini konu içeriğine çekmek ve onların 

duygularına hitap etmek için başvurdukları öğretimsel yöntemleri araştırmıştır. Bu 

amaçla araştırmasında, kırk deneyimli öğretmen ve öğretmen adayının duyuşsal ÖD’yi 

kullanma durumlarını incelemiştir. Duyuşsal ÖD’nin bir fikre karşı öğrencilerin 

duyuşsal tepkilerini etkileme amacını taşıması gerektiğini, öğretmenin, benzetme, 

karşılaştırma ve öykülemeyi pedagojik amaçla kullanarak, öğrencinin belirli bir konu 

alanına ilişkin duygularını harekete geçirebileceğini ve böylece öğrenciyi öğrenmeye 

cesaretlendirebileceğini ifade etmektedir. Araştırmalarının sonucuna göre öğretmenlerin 

öğretme deneyimlerinin daha çok bilişsel boyutta kaldığı, öğrenciye öğrenmenin bilişsel 

sorumluluğunun yanı sıra duyuşsal sorumluluğunun da yüklenmesi gerektiği, ancak batı 
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kültüründe duyguların gerçeklik ve mantıkla çeliştiğinden hareketle duygulara hitap 

etmenin genelde ihmal edildiği, öğretmen eğitimde motivasyonun ayrı ders olarak 

verildiği ve genellikle konu alanı ile bilişsel boyutta bağ kurulduğu, oysa öğretmenlerin 

konu alanı ile duyuşsal boyutta bağ kurma yollarının da öğretilmesi gerektiği, ayrıca 

öğretimin gerçekleştirildiği kültürel bağlamın da öğrenci motivasyonu ve öğretim 

metotları ile birlikte öğretilmesi gerektiği sonucuna varmış ve  önerilerde bulunmuştur. 

Anghileri (2006), öğrencilerin matematik öğrenmelerini geliştirmek için ÖD’den 

faydalanmaya odaklanan araştırmalara ilişkin çalışmasında, öğretmenin öğrenciye 

sağlayacağı desteği üç aşamada incelemiş ve her bir aşama için başvurulabilecek 

yöntem ve teknikleri derlemiştir. Birinci aşamayı çevresel düzenlemeler, ikinci aşamayı 

açıklama, tekrar ve yeniden yapılandırma, son aşamayı ise kavramsal düşünmeyi 

geliştirme olarak ele almıştır. Birinci aşamada akıllı tahta, görsel araçlar, bulmaca veya 

öykü gibi araçlardan faydalanmayı önermiş, konuyu sıralama veya bireysel ihtiyaca 

göre sürati ayarlamayı da yine çevresel düzenlemeler içerisinde değerlendirmiştir. Bu 

aşamada yapılan çevresel düzenlemelerin öğrenci ve öğretmen arasında doğrudan 

etkileşimi gerektirmediğini, ikinci aşamada teşvik ve tetkik edici sorular sorma, 

açıklama yapma, tekrar etme, model sunma ve yeniden yapılandırmanın ise öğretmen ve 

öğrenci arasında doğrudan etkileşimi gerektirdiğini söylemiştir. Bu aşamada merkezde, 

öğrenilecek konuya ilişkin anlatım, açıklama ve modelleme de yer almaktadır. 

Kavramsal düşünmeyi teşvik etme aşamasında öğrencilerin düşüncelerini daha da 

geliştirecek konuşma yapmaya veya yazmaya teşvik edilmesini önermiş, öğretmenlerin 

bu konuşma ve yazmayı şekillendirmede ve yönlendirmede önemli rol üstlendiğini ifade 

etmiştir. Öğretmen bu aşamada öğrencilerine bilgi ve düşünme yolları ile ilgili çeşitli 

sinyaller  (işaret ve ipuçları) göndererek öğrencinin konuyu algılamasına ve zihinsel 

özerklik geliştirmesine katkıda bulunur. Öğretimin temel amacının bağımsız ve öz-

denetimli bireyler yetiştirmek olduğuna, bunun için öğretmenlerin de bireysel 

yaratıcılık, esnek ve dinamik desteğe ihtiyaçları olduğuna vurgu yapmıştır.  

Ahioğlu (2006), alt sosyoekonomik düzeyde ebeveynlerin 4-5 yaşındaki çocukları 

ile gündelik etkileşimlerde iskele kurma davranışları ve çocukların tepkilerini 

tanımlamayı amaçladığı araştırmasında, yedi aile ile birlikte çalışmıştır. Araştırma 

verilerini katılımcı gözlem tekniği kullanarak elde etmiştir. Araştırmada iskele kurma 

davranışları sözel strateji, doğrudan ya da el ile yardım etme, model olma, görevi anne-

babanın tamamlaması boyutları ele alınmış ayrıca sözel stratejiler; dikkat çekme, dikkati 

görev üzerinde tutma, genel-özel nitelikli sözel açıklamalarda bulunma, geribildirim 
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verme ve görevle ilgisi olmayan bir şey söyleme ya da bir davranışta bulunma alt 

kategorileri temelinde analiz etmiştir. Çocuğun tepkileri ise dikkat etme, problemi 

çözmek için çaba gösterme, problemin çözümüne yönelik ipuçlarını ya da yönergeleri 

izleme/izlememe, problemin çözümüne yönelik sözel ya da sözel olmayan yardım 

isteme, problem üzerinde çalışmaktan vazgeçme olmak üzere beş kategoride analiz 

etmiştir. Ahioğlu’nun araştırma sonuçları, 107 iskele kurma temelli etkileşimin daha 

çok anneler ile kurulduğunu, ebeveynlerin sözel stratejileri diğer öğrenme desteklerine 

göre daha fazla kullandıklarını, en fazla kullanılan sözel stratejinin dikkat çekme 

olduğunu,  bunu sırasıyla genel ya da özel nitelikli açıklamalar yapma ve olumsuz 

geribildirim verme stratejilerinin izlediğini göstermektedir. Çocukların ebeveynlerinin 

davranışlarına gösterdikleri tepkilerin başında, çocuğun görevi tamamlaması ve 

problemi çözmesi gelirken bunu, çocuğun ebeveynlerinin açıklamalarına veya 

yönergelerine dikkat etmesi ile ipucu ya da yönergeyi izlememe kategorilerinin takip 

ettiğini ortaya koymuştur.    

Pawan (2008), araştırmasında dil öğretmenlerinin mesleki gelişimleri için 

katıldıkları eğitim programları sonunda elde edilen verileri değerlendirmiştir. 

Araştırmaya temel teşkil eden veriler ise 33 çevrimiçi tartışma oturumlarından elde 

edilmiştir. Verilerden 408 ÖD ifadesi kodlanmış ve analiz edilmiştir. Bulgular, özel alan 

öğretmenlerinin dilsel, kavramsal, sosyal ve kültürel ÖD bilgi yelpazesine sahip 

olduklarını ancak kültürel ÖD’lere başvurma durumlarının diğer ÖD’lere göre daha 

sınırlı olduğunu ortaya koymuştur. Araştırmadan ortaya çıkan  diğer bulgular dilsel, 

kavramsal, sosyal ve kültürel ÖD’nin yabancı dil öğrenmede niteliğin arttırılmasında 

etkisi olduğunu göstermiştir.  

Wei ve diğerleri (2009), mesleki gelişim programları ve öğrenci başarısı üzerine 

yaptıkları araştırmalarında,  öğretmenlerin sürekli katılımının sağlanacağı yoğun bir 

mesleki öğrenme aracılığıyla, öğrenci başarısında artış sağlanabileceğini ortaya 

koymuşlardır. On iki aya yayılmış toplamda 30-100 saatlik bir mesleki gelişim 

programı öğrenci başarısı üzerinde olumlu ve anlamlı etki yaratmıştır. Araştırma 

sonuçlarına göre öğretmenlere uygulanan yılda ortalama 49 saatlik mesleki gelişim 

programın, öğrenci başarısında %21’lik bir artış sağlamıştır. Sınırlı olan (toplamda 5 ile 

14 saat arasında olan) mesleki gelişim programları ise öğrencilerin öğrenmelerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark yaratmamıştır. 

Bıkmaz ve diğerleri (2010), öğretmen adaylarının üç ve beşinci sınıf öğrencileri ile   

yürütükleri Matematik derslerinde başvurdukları ÖD stratejilerini kullanma durumlarını 
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belirlemek amacıyla bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. On dört öğretmen adayı, 

Geometri konusunu öğrenmekte zorluk çeken öğrencilerle bire bir ders 

yürütmüşlerlerdir. Öğretmen adaylarının öğrencilerini desteklemek için başvurdukları 

destek stratejileri gözlemlenmiş ve bu stratejileri seçme nedenlerini kendi ifadeleri ile 

ortaya koymaları istenmiştir. Araştırma sonuçları, öğretmen adaylarının matematik 

problemleri ile uğraşan öğrencilerini desteklemek için en çok öğrenci katılımını davet 

etme amacı taşıdıklarını, bunu öğrenci kavramasını açıklama ve doğrulamanın takip 

ettiğini göstermiştir. Öğretmen adaylarının en az başvurdukları destek stratejisinin ise 

öğrencinin verilen ipucuna tepki vermesi ve istenen davranışların modellenmesi 

olduğunu ortaya koymuşlardır. Öğretmen adaylarının başvurdukları stratejileri seçme 

nedenlerine ilişkin bulgular, öğrencilerin performanslarının farkında olmalarını 

sağlamak ve onları öğretimin merkezine almak amacıyla bu stratejileri seçtiklerini 

göstermiştir. Sonuçlar, öğretmen adaylarının öğretim hakkında daha dikkatli 

düşünmeleri gerektiğini göstermiş, öğretim süreçleri ve strateji tercihleri ile ilgili 

kapsamlı bir gerekçe sunamadıklarını ortaya koymuştur. Öğretmen adaylarının mesleğe 

başlamadan önce, özellikle öğretmenlik uygulama sınıflarında yürütecekleri derslerin 

bir mentor ile birlikte analiz edilmesi ve yorumlanması gerektiğini, bunun destek 

sağlamak amacıyla seçilecek stratejiler konusunda daha fazla farkındalık yaratacağını 

ifade etmişlerdir. 

Pol (2012), öğretmenlerin ÖD’yi kullanma becerilerinin, durumsal öğrenme 

modeline dayanan bir mesleki gelişim programı ile nasıl desteklenebileceğini 

belirlemeye dönük araştırmasında, öğretmenlerin ÖD’ye ilişkin bilgi ve becerilerinin 

değişip değişmediğini, değiştiyse nasıl değişim gösterdiğini, neden değiştiğini ve 

araştırma kapsamında geliştirilen mesleki gelişim programının bu değişimdeki rolünün 

ne olduğunu ortaya koymaya odaklanmıştır. Araştırma iki farklı birinci kademe meslek 

lisesinden dört öğretmenin gönüllü katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın ilk 

aşamasında öğretmenlerin bilgi ve becerilerindeki değişime ikinci aşamasında ise 

birinci aşamada elde edilen bulguların/değişimlerin nasıl açıklanabileceğine 

odaklanmıştır. Araştırmada, ÖD’nin üç özelliği olan durumsallık, kaybolma ve 

sorumluluğun transfer edilmesi özelliklerinden, öğrencinin mevcut düzeyine göre 

şekillenmeyi ifade eden durumsal öğrenmeye odaklanmış ve bu amaçla bir model ortaya 

koymuştur. Bu modelde orijinali biçimlendirici değerlendirme geleneğine dayanan bir 

modelden uyarlanarak durumsal öğretim ayrı adımlar olarak sunulmuştur. Her iki 

ölçeğin değerlendirilmesi için puanlama kriteri haritası geliştirilmiştir. Derslerin görsel 
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kayıtları öğretmenlerle birlikte izlenerek derslerde öğretmenin öğrenciye uyguladığı 

stratejiler yorumlanmıştır. Mesleki gelişim programı bağlama ilişkin dikkat çekme, 

görüş ortaya koyma ve değerlendirme şeklinde gerçekleştirilmiş ve böylece etkin 

öğrenme ve yansıtıcı öğrenme yöntemi ile öğretmenlerin bilgi ve becerilerinin 

gelişmesine katkı sağlanmıştır. Araştırma sonuçlarında, ÖD ile biçimlendirici 

değerlendirmenin birbirleri ile yakından ilişkili olmalarına karşın tam bütünleşmiş 

olmadığı, her ikisinde de öğretmenin öğrencinin var olan düzeyinin farkında olması ve 

sorumluluk duyması gerektiğine vurgu yapılmıştır.  

İskele/iskele kurma benzetmesinin çocuk-yetişkin etkileşiminde kullanılması, 

öğretmenin rolü ve öğretmenin mesleki gelişimine ilişkin incelenen araştırmalardan bir 

bütün olarak değerlendirildiğinde; Wood ve diğerleri (1976) yetişkinin sağladığı destek 

sayesinde çocuğun problem çözme etkinliğindeki rolünün aşama aşama geliştiğini; 

yetişkinin sağladığı desteğin sadece çocuğun o anki görevini tamamlamasına yardımcı 

olmakla kalmadığını, benzer görevlerle karşılaştığında görevini destek almadan 

gerçekleştirme becerisini kazandığını ortaya koymuşlardır. Wertsch ve diğerleri (1980) 

de benzer şekilde çocukların ebeveynleri ile etkileşim sonucunda dört aşamada öz-

denetimle ilgili gelişme sağladıklarını, bu süreçte yetişkinin de kendi rolünün farkına 

vardığını, çocuğun son aşamada ebeveyninin rolünü de üstlenerek onunla önceki 

aşamalarda yaptığı konuşmaları görev sırasında kendi kendine yaptığını göstermiştir. 

Ahioğlu (2006), araştırmasında ebeveynlerin dikkat çekme ve açıklama yapma gibi 

sözel stratejileri diğer iskele kurma davranışlarına göre daha fazla kullandıklarını, 

çocukların ise ebeveynlerinin davranışlarına gösterdikleri tepkilerin başında görevi 

tamamlama ve problemi çözme davranışlarının geldiğini ortaya koymuştur.   

Palincsar ve Brown (1984), okuma başarıları diğerlerine göre daha geride olan 

öğrencilere yetişkin bir model tarafından rehberlik edildiğinde önemli düzeyde bir 

gelişme sağlandığını belirlemiş ve bu öğrencilerin anlama testlerinde yükselme, 

özetleme, sorgulama ve açıklama becerilerini kullanmada iyileşme olduğunu ortaya 

koymuşlardır. Hogan ve diğerleri (1999), Fen derslerinde konuşma ve düşünme 

arasındaki bağlantıyı anlamaya odaklandıkları araştırmalarında öğrencilerin başlangıçta 

zayıf ya da eksik olan kilit eylemlerinin öğretmen ve akran rehberliğindeki gruplarda 

geliştiğini, bu gelişmenin öğretmenin varlık veya yokluğuna bağlı olarak az da olsa 

farklılık gösterdiğini ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin öğretmen rehberlikli 

tartışmalarda, daha yüksek seviyede mantık ve açıklamalar sunarken, akranla yapılan 

tartışmalarda daha üretken ve keşfedici olduklarını gözlemlemişlerdir. Langer ve 
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Applebee (1986), ise öğretmen rehberliğinde öğrencilerin sadece okuma ve yazmayı 

öğrenmediklerini, aynı zamanda okuma ve yazma ile ilgili belirli yolları da 

öğrendiklerini ortaya koyarak, öğretmenlerin öğrencilerine yürütücü bilişe dönük de 

destek sağladıklarını vurgulamışlardır. Bu bağlamda Collins ve diğerleri (1989), 

öğretmenlerin rolünün öğrencilerine öğrenme stratejilerini öğreterek bilişsel koçluk 

yapma veya öğrenmelerine destek sağlama yönünde değiştiğini savunmaktadırlar. 

Rosiek (2003), öğretmenlerin öğretme deneyimlerinin daha çok bilişsel boyutta kaldığı,  

oysa ki öğretmenlere konu alanı ile duyuşsal boyutta bağ kurma yollarının da 

öğretilmesi gerektiği, bunun yanında öğretimin gerçekleştirildiği kültürel bağlamın da 

öğrenci motivasyonu ve öğretim metotları ile birlikte öğretilmesi gerektiği yönünde 

önerilerde bulunmuş ve öğretmenin sağlayacağı duyuşsal öğrenme desteğinin önemine 

vurgu yapmıştır.     

Anghileri (2006), öğretimin temel amacının bağımsız ve öz-denetimli bireyler 

yetiştirmek olduğuna, bunun için öğretmenlerin de bireysel yaratıcılık, esnek ve 

dinamik desteğe ihtiyaçları olduğuna vurgu yapmıştır. Pawan (2008), dil 

öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine odaklandığı araştırmasında, öğretmenlerin dilsel, 

kavramsal, sosyal ve kültürel ÖD bilgi yelpazesine sahip olduklarını ancak kültürel 

ÖD’lere başvurma durumlarının diğer ÖD’lere göre daha sınırlı olduğunu ortaya 

koymuştur. Araştırma sonuçları dilsel, kavramsal (bilişsel), sosyal ve kültürel 

(duyuşsal) ÖD’nin yabancı dil öğrenmede etkisi olduğunu göstermiştir. Wei ve diğerleri 

(2009), öğretmenlerin dahil edileceği sürekli ve yoğun mesleki gelişim programları 

aracılığıyla, öğrenci başarısında da artış sağlanabileceğine vurgu yapmışlardır. Pol 

(2012), öğretmenlerin ÖD’yi kullanma becerilerinde, durumsal öğrenme modeline 

dayanan yansıtıcı öğrenme yöntemi ile gelişme sağlanabileceğini belirtmiştir. Bıkmaz 

ve diğerleri (2010), öğretmen adaylarının mesleğe başlamadan önce, özellikle 

öğretmenlik uygulama sınıflarında yürütecekleri derslerin bir mentor ile birlikte analiz 

edilmesi ve yorumlanması gerektiğini, bunun destek sağlamak amacıyla seçilecek 

stratejiler konusunda daha fazla farkındalık yaratacağını ifade etmişlerdir. 

Yukarda incelenen bazı araştırmalar bir yandan öğretimde sıkça kullanılan ÖD’nin 

çocuk-yetişkin, öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci etkileşimindeki önemine 

odaklanırken diğer taraftan öğretmenin değişen rolü ile birlikte ÖD’nin önem 

kazandığına vurgu yapmaktadır. ÖD’nin, öğrenciyi yalnızca bilişsel yönden 

desteklemeyi mümkün kılan bir strateji olmadığı aynı zamanda, yürütücü biliş ve 

duyuşsal yönden desteklemekte başvurulabilecek yöntem, teknik ve stratejileri içine 
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alan bir yaklaşım olduğu kabul edilmektedir. ÖD’ye ilişkin araştırma sonuçları, ÖD’nin 

yabancı dil öğretmenlerine/öğretmen adaylarına mesleki gelişim etkinlikleri ile 

kazandırılmasının yabancı dil öğrencilerinin konuyu öğrenmelerine katkı sağladığını 

göstermektedir. 
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BÖLÜM III 

 

YÖNTEM 

Bu bölümde; araştırmanın modeli, çalışma grupları, veri toplama araçları, verilerin 

toplanması ve analizi ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir. 

3.1.Araştırmanın Modeli 

Araştırmanın genel amacı, ortaöğretim İngilizce öğretmenlerinin sahip oldukları 

ÖD’ye yönelik eğitim ihtiyacını belirlemek ve İngilizce öğretmen adayları için bir ÖD 

programı tasarlamak, uygulamak ve değerlendirmektir. Araştırmada, bir çalışma veya 

birbirini izleyen çalışmalar içerisinde nitel ve nicel yöntem, yaklaşım ve kavramların 

birleştirilmesi olarak tanımlanan (Creswell, 2003; Patton, 2002) karma araştırma 

desenlerinden biri olan eşzamanlı dönüşümsel araştırma deseninden yararlanılmıştır. 

Araştırmanın farklı basamaklarında elde edilen nitel veriler önce sayısal puanlara 

dönüştürülerek nicel analizleri yapılmış, nitel analizlerin tamamlanmasından sonra 

bulgular yorumlama aşamasında birleştirilmiştir.    

Ortaöğretim İngilizce öğretmenlerinin ÖD’ye yönelik eğitim ihtiyaçlarını 

belirlemek, Öğrenme Desteği Programını (ÖDP) tasarlamak, uygulamak ve 

değerlendirmek amacıyla yürütülen araştırmanın modeli Şekil 1’de verilmiştir. Buna 

göre önce ÖD’ye ilişkin bir kuramsal çerçeve oluşturulmuş, daha sonra ÖD’nin 

öğretmenlerce uygulanma durumu incelenmiştir. Buna göre ilk olarak konuyla ilgili 

basılı materyaller incelenmiş, daha sonra “scaffolding, instructional scaffolding, iskele, 

öğretimde iskele” kavramlarına ilişkin çevrimiçi aramalar sonucunda 100’den fazla 

araştırma makalesi ve doktora tezleri taranmış, değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. 

Alanyazın taraması sonucunda ÖD’ye ilişkin kuramsal model (Tablo 1) oluşturulmuş ve 

modele uzmanlarla birlikte son şekli verilmiştir. Daha sonra ÖD Görüşme Formu (Ek:1) 

ve Dereceli Puanlama Anahtarı (Ek:2) hazırlanmıştır. ÖD’nin uygulama boyutunu 

incelemek için, evrendeki belli bir ünite hakkında derinliğine ve genişliğine bilgi 

toplamayı amaçlayan ve genel tarama modellerine oranla daha ayrıntılı ve gerçeğe 

yakın bilgi sağlayan ancak genelleme amacı taşımayan örnek olay (durum) tarama 

modeli tercih edilmiştir (Büyüköztürk vd., 2009; Karasar, 2003; Yıldırm ve Şimşek, 
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2011). Bu amaçla ortaöğretim kurumlarında görev yapan İngilizce öğretmenlerinden 

oluşan birinci çalışma grubu oluşturulmuş, veriler toplanmış, analiz edilerek elde edilen 

bulgulardan birinci araştırma sorusuna ilişkin sonuçlar çıkarılmıştır.  
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  Araştırmanın ikinci aşamasında ÖDP analitik ihtiyaç belirleme yaklaşımı ile 

geliştirilmiştir. Analitik ihtiyaç belirleme yaklaşımında ulusal ve uluslararsı koşullara 

dayalı değişimlere ait yönelimlerin ayrıntılı olarak incelenmesi esastır. Analitik 

yaklaşımda mevcut duruma ait bilgilerden yararlanılarak geleceğe yönelik durumların 

ortaya konulması amaçlanmaktadır (Demirel, 2003). Bu yaklaşımdan hareketle kişiden 

çok görev ön plana alınmış ve eleştirel düşünceden yola çıkılarak çözüm aranmıştır. 

Tasarlanan ÖDP meslek ile doğrudan ilgilidir ve programa temel teşkil eden göreve 

ilişkin bilgi ve becerilere odaklanmaktadır. Bu nedenle başlangıçta tasarlanan ÖD’ye 

İlişkin Kuramsal Modelde temellendirilen ÖD’ler programa esas teşkil etmiştir. Bunun 

yanında, deneyimli öğretmenlerin öğrencilerini bir problem durumunda desteklemek 

için başvurdukları stratejilerin ÖD ile uyumlu olup olmadığı belirlenmiş; var olan 

bilgilerden yararlanılarak geleceğe yönelik durumlar ortaya konmaya çalışılmıştır 

(Demirel, 2003). Böylece ortaöğretim kurumlarında görev yapan/yapacak olan İngilizce 

öğretmenlerinin ÖD’ye ilişkin sahip olması beklenen bilgi ve beceriler bir program 

aracılığıyla hizmet öncesinde öğretmen adaylarına kazandırılmasına dönük sistemli bir 

program geliştirme çalışması yürütülmüştür.    

ÖDP’nin uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarında “karma” desenden 

yararlanılmış, nicel ve nitel veriler toplanmıştır. Araştırmada ÖDP’nin genel amacının, 

kazanımlarının, içeriğinin, öğretme-öğrenme yaşantılarının ve ölçme değerlendirme 

boyutlarının birbirleri ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmek için uzmanlardan görüş 

alınmış ve uzmanların yansıtıcı değerlendirmelerinden yararlanılarak araştırmanın ikinci 

sorusuna yanıt aranmıştır. 

   Araştırmanın son aşamasında ÖDP uygulanmış ve değerlendirilmiştir. Programın 

uygulanması ve değerlendirilmesinde ayrıntılı ve gerçeğe yakın bilgi sağlamak amacıyla 

durum çalışmasından yararlanılmıştır. Başlangıçta program birinci çalışma grubunda 

yer alan İngilizce öğretmenlerine uygulanmak istenmiş ise de, öğretmenlerin programa 

katılmakta istekli olmamaları nedeniyle ikinci bir çalışma grubu oluşturulmuştur. ÖDP, 

yarı deneysel desenlerden ön test-son test araştırma modelinden yararlanılarak 

uygulanmış ve değerlendirilmiştir. İkinci çalışma grubunda yer alan İngilizce öğretmen 

adaylarının ÖD’ye yönelik eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve ÖDP sonrası ile kıyaslama 

yapabilmek için program öncesi ve sonrasında ÖD Görüşme Formu uygulanmıştır. 

ÖDP’nin uygulama sürecinde Katılımcı Günlüğü; program tamamlandıktan sonra ise 

Ders Gözlem ve Değerlendirme Formu ile öğretmenlik uygulama derslerinde veriler 

toplanmış ve analiz edilmiştir.  
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ÖDP’nin değerlendirilmesinde, Stake (1967) tarafından ortaya konulan uygunluk-

olasılık program değerlendirme modeli benimsenmiştir. Buna göre ÖDP’nin genel 

amacı doğrultusunda katılımcılara kazandırılmak istenen bilgi ve becerileri 

değerlendirmek için, program öncesinde ve program sonrasında ÖD Görüşme Formu ile 

girdi ve ürün ölçülmüştür. Bu verileri desteklemek ve süreç hakkında bilgi elde etmek 

için katılımcı günlüklerinden; ürün hakkında daha fazla bilgi sağlamak için de ders 

gözlem verilerinden ve yansıtıcı değerlendirme görüşmelerinden yararlanılmıştır.    

3.2. Çalışma Grupları 

Araştırma modelinin seçiminde tercih edilen örnek olay yaklaşımı ile genellemeye 

gidilmeden derinlemesine inceleme yapılması planlandığından, araştırma sorularına 

yanıt bulmak için nispeten küçük çalışma grupları oluşturulmuştur. Araştırmanın farklı 

aşamalarında üç ayrı grup ile çalışmalar yürütülmüştür.   

3.2.1. Birinci Çalışma Grubu 

Ortaöğretim İngilizce öğretmenlerinin ÖD kullanma durumlarını betimlemek ve 

birinci araştırma sorusunu test etmek için ortaöğretim İngilizce öğretmenleri ile 

çalışmalar yürütülmüştür. Araştırmada konuşma ve dinleme etkinliklerine 

odaklanıldığından, belli bir yabancı dil birikimine sahip olan ortaöğretim öğrencileri ile 

konuşma ve dinleme etkinliklerinin gerçekleştirilmesinin daha olanaklı olduğu 

düşünülmüş ve çalışma grubu ortaöğretim İngilizce öğretmenlerinden oluşturulmuştur.  

Patton’a göre, amaçlı örnekleme zengin bilgiye sahip olduğu düşünülen durumların 

derinlemesine çalışılmasına olanak vermektedir (Yıldırm ve Şimşek, 2011). Bu nedenle 

birinci çalışma grubunun oluşturulmasında amaçlı örnekleme yöntemlerinden 

maksimum çeşitleme durum örneklemesinden yararlanılmış ve 2013-2014 eğitim-

öğretim yılında Ankara’nın Çankaya ilçesinde üç farklı okulda (özel bir lise, meslek 

lisesi ve Anadolu lisesi) görev yapan on dört İngilizce öğretmeni gruba dahil edilmiştir. 

Maksimum çeşitleme yönteminin kullanılmasındaki amaç, örneklemde çalışılan 

probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini olabildiğince yansıtmak ve çeşitlilik 

gösteren durumlar arasında ne tür benzerlik ve farklılıkların var olduğunu ortaya 

koymaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Çalışma grubunun seçiminde ayrıca kişilere 

ulaşmanın kolaylığı, uygulama yapılabilirlik ile okul idaresinin ve İngilizce 

öğretmenlerinin görüşme için olumlu yaklaşım sergilemeleri gibi ölçütler de dikkate 

alınmıştır.  
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Birinci çalışma grubunda yer alan on dört İngilizce öğretmenine ait demografik 

bilgiler Tablo 3’de verilmiştir. Buna göre on dört öğretmenin üçü erkek, on biri  

kadındır. Çalışma grubunda yer alan öğretmenler yaş bakımından incelendiğinde iki 

öğretmenin 30 yaş altında, beş öğretmenin 30 yaş üstünde ve altı öğretmenin 40-50 yaş 

aralığında olduğu görülmektedir. Öğretmenlikteki kıdemleri incelendiğinde, grupta 6-10 

yıl ve 16-20 yıl aralığında birer öğretmenin bulunduğu,  1-5 yıl ve 11-15 yıl kıdeme 

sahip dört öğretmenin olduğu, üç öğretmenin ise 21 yıl ve daha fazla kıdeme sahip 

olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Tablo 3  

Birinci Çalışma Grubuna Ait Bazı Demografik Bilgiler 

Kod Cinsiyeti Yaşı Kıdemi 
Mezun Olduğu Yüksek 

Öğrenim Kurumu/Bölümü 

Görev 

Yaptığı 

Kurumu 

Son Beş 

Yılda 

Katıldığı 

Kurs 

Sayısı 

Ö1 K 40 16-20 yıl 
Hacettepe Ü/İngiliz Dil 

Bilimi 
Özel Lise 7 kurs 

Ö2 K 35 6-10 yıl Bilkent Ü/ İngiliz Dili Ede. Özel Lise 4 kurs 

Ö3 K 30 1-5 yıl 
Hacettepe Ü/İngiliz Dil 

Bilimi 
Özel Lise 3 kurs 

Ö4 K 30 1-5 yıl Ankara Ü /İngiliz Dili Ede. Özel Lise 5 kurs 

Ö5 K 28 1-5 yıl Gazi Ü/ İngilizce Öğrt. Özel Lise 2 kurs 

Ö6 K 25 1-5 yıl ABD/Rus Kültür Ede. Özel Lise 4 kurs 

Ö7 E 35 11-15 yıl 
Dumlupınar Ü/İngiliz Dili 

Ede. 

Meslek 

Lisesi 
- 

Ö8 E 41 11-15 yıl ODTÜ/Matematik Öğrt. 
Meslek 

Lisesi 
- 

Ö9 E 50 
21 yıl ve 

üzeri 

Hacettepe Ü/İngiliz Dil 

Bilimi 

Meslek 

Lisesi 
4 kurs 

Ö10 K 40 11-15 yıl ODTÜ/ Felsefe 
Meslek 

Lisesi 
- 

Ö11 K 33 11-15 yıl Uludağ Ü/İngilizce Öğrt. 
Meslek 

Lisesi 
- 

Ö12 K 48 
21 yıl ve 

üzeri 
Uludağ Ü/İngilizce Öğrt. Anadolu L 3 kurs 

Ö13 K 49 
21 yıl ve 

üzeri 
ODTÜ/Fen Edebiyat Anadolu L 3 kurs 

Ö14 K 41 16-20 yıl Dicle Ü/İngiliz Dil Bilimi Anadolu L 3 kurs 
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Öğretmenlerin mezun oldukları yüksek öğrenim kurumları ile bölümleri 

incelendiğinde, bir öğretmen hariç tüm öğretmenlerin Ankara’da bulunan 

üniversitelerden mezun oldukları, üç öğretmen hariç tüm öğretmenlerin İngilizce 

Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngiliz Dil Bilimi bölümlerinden mezun 

oldukları, üç öğretmenin ise Matematik, Felsefe ve Rus Dili Edebiyatı bölümlerinden 

mezun oldukları görülmektedir. Öğretmenlerin halen görev yaptıkları kurumda görev   

yapma süreleri incelendiğinde; iki öğretmenin görev yaptıkları okuldaki ilk yıllarını 

çalışmakta oldukları, bir öğretmenin iki, bir öğretmenin üç, iki öğretmenin dört, dört 

öğretmenin beş, iki öğretmenin yedi ve üç öğretmenin ise on-on üç  yıl aralığında aynı 

okulda görev yaptıkları görülmektedir. Son beş yılda katıldıkları kurs sayıları 

bakımından yapılan incelemede, öğretmenlerin son beş yılda 0-7 arasında kursa 

katıldıkları, en az kursa meslek lisesinde görev yapan İngilizce öğretmenlerinin 

katıldığı, en çok kursa ise özel öğretim kurumunda görev yapan öğretmenlerin katıldığı 

görülmüştür. Verilerin analizinde öğretmenlerin isimleri kullanılmamış ve öğretmenlere 

bir-on dört arasında kodlar verilmiştir. 

3.2.2. İkinci Çalışma Grubu 

Araştırmanın ikinci aşamasında geliştirilen ÖDP, her ne kadar birinci çalışma 

grubunda yer alan İngilizce öğretmenlerine uygulanmak istenmiş ise de, başlangıçta 

istekli olan öğretmenlerin daha sonra çalışmaya katılmaya gönüllü olmadıkları 

görülmüştür. Bu nedenle de ikinci bir çalışma grubu oluşturulmuştur. İkinci çalışma 

grubunun oluşturulmasında kolay ulaşılabilir durum örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

Kolay ulaşılabilir durum örnekleme yöntemi araştırmaya hız ve pratiklik kazandırmakta, 

araştırmacı yakın olan ve erişilmesi kolay olan bir durum seçmektedir (Yıldırım ve 

Şimşek, 2011).  

Çalışma grubu, 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Ankara 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika 

Programına katılan dört öğretmen adayından oluşmaktadır. 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına, Talim ve Terbiye Kurulu'nun 

20.02.2014 tarih ve 9 no'lu kararı ve ekinde yer alan ve öğretmenliğe kaynaklık 

oluşturan lisans programlarıyla bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt 

dışındaki yükseköğretim programlarından mezun olan ve son sınıfta olan öğrenciler 

katılabilmektedir (YÖK, 2015). ÖDP’ye katılan öğretmen adayları 2015-2016 eğitim-

öğretim yılı güz döneminde Pedagojik Formasyon Eğitim Programı kapsamında ortak 
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eğitim dersleri almışlardır. Çalışma grubunda yer alan öğretmen adaylarının seçiminde, 

Pedagojik Formasyon Eğitim Programına devam ediyor olmaları, kişilere ulaşmanın 

kolaylığı ve ekonomiklik ile ikinci araştırma sorusuna yanıt bulmak için yürütülen 

çalışmaların tüm aşamalarına katılmada istekli olmaları gibi ölçütler dikkate alınmıştır. 

Başlangıçta daha fazla sayıda katılımcı olmasına rağmen, ÖDP’nin uygulama 

öncesinde, uygulama sürecinde ve sonrasında tüm aşamalarına katılanlardan yabancı dil 

olarak İngilizce alanındaki öğretmen adaylarına ait veriler araştırmada 

değerlendirilmiştir.  

Öğretmen adayları ÖDP’ye katıldıkları için araştırmanın bazı bölümlerinde 

“katılımcı” olarak anılmış, bu nedenle verilerin analizlerinde isimleri kullanılmamış ve 

K1-K4 arası kodlar verilmiştir. Tablo 4’te ikinci çalışma grubunda yer alan dört 

öğretmen adayının bazı demografik bilgilerine yer verilmiştir.   

Tablo 4 

İkinci Çalışma Grubuna Ait Bazı Demografik Bilgiler 

Öğretmen 

Adayı 
Cinsiyeti Yaş 

Mezun Olduğu 

Yüksek Öğrenim 

Kurumu 

Bölümü 

Yerleştirme Puanı 

Taban-Tavan 

(2011-2012) 

1 Kadın 24 TOBB-ETÜ 
İngiliz Dili ve 

Edebiyatı 
469-502 

2 Kadın 23 Ankara Ü. 
Amerikan Kültürü 

ve Edebiyatı 
449-503 

3 Kadın 22 Bilkent Ü 
Mütercim-

Tercümanlık 
527-535 

4 Erkek 24 Ankara Ü 
Amerikan Kültürü 

ve Edebiyatı 
449-503 

Buna göre; üç öğretmen adayı kadın, bir öğretmen adayı erkektir. Araştırmaya 

katılan tüm öğretmen adaylarının yaş aralığının 22-24 olduğu görülmektedir. İki 

öğretmen adayı devlet, iki öğretmen adayı ise vakıf üniversitesinde öğrenim görmüştür. 

Dört öğretmen adayının ikisi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, biri İngiliz Dili ve 

Edebiyatı, diğeri ise Mütercim-Tercümanlık ana bilim dallarında öğrenim görmüşlerdir. 

Ayrıca akademik başarıları hakkında ipucu vermesi bakımından öğretmen adaylarının 

devam ettikleri yüksek öğrenim kurumuna yerleştikleri 2011-2012 öğretim yılına ait 

yerleştirme taban-tavan puanlarına verilmiştir (ÖSYM, 2012). 

3.2.3. Uzman Grubu 

ÖDP’nin genel amacı ve kazanımları, içeriği, öğretme-öğrenme yaşantıları ve 

değerlendirme boyutlarının birbirleri ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmek üzere 
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amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesinden (Yıldırım ve Şimşek, 

2011) yararlanılarak bir uzman grubu oluşturulmuştur. Uzman grubunda Ankara 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim 

Dalından beş araştırma görevlisi ve iki öğretim üyesi ile Hacettepe Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalından iki araştırma görevlisi ve bir 

öğretim üyesi yer almıştır.   

3.3. Öğrenme Desteği Programının Hazırlanması 

Mesleki gelişim (MG),  genel anlamda kişilerin bir mesleğe girmesinden o 

meslekten ayrılıncaya kadar devam eden öğrenme deneyimi olarak tanımlanabilir. 

Darling-Hammond’a (1990) göre MG, öğretmenlerin meslekleri ile ilgili güncel 

gelişmelerden ve sorunlarından haberdar olmalarını sağlayarak, eğitimdeki yenilikler 

doğrultusunda yeni uygulamalar geliştirmelerine yardımcı olan bir araçtır. Etkili bir MG 

programı, öğretmenin alan bilgisi ile ilgili tüm konuların üzerinden yüzeysel olarak 

geçmek yerine, temel alan ve kavramların derinlemesine anlaşılmasını sağlayacak 

şekilde tasarlanmalıdır (Loucks-Horsley, Stiles ve Hewson, 1996). Belirli bir alan veya 

kavrama odaklanan mesleki gelişim programlarının, genel öğretim stratejilerine 

odaklananlara kıyasla daha yararlı olduğu bilinmektedir (Desimone vd., 2002). 

Öğretmenlere dönük geliştirilen MG programlarını kurs, çalıştay, diploma/sertifika vb. 

planlı (formal) eğitim uygulamaları ile ders gözlemi, örnek olayların not edilmesi veya 

görsel kayıtlar üzerinde meslektaşların bir araya gelerek birbirlerini dinlemeleri ve 

benzer problemleri tartışmaları v.b. gibi plansız (informal) öğrenmeleri kapsamaktadır 

(OECD, 2009; Büyüköztürk, Akbaba ve Yıldırım, 2010).  

Alanyazın taraması sonucu oluşturulan ÖD’ye İlişkin Kuramsal Model ile ihtiyaç 

analizi sonuçlarından yararlanılarak Öğrenme Desteği Programı-ÖDP hazırlanmıştır. 

Saylor, Alexander ve Lewis (1981) eğitim programını, bireylere, öğretme-öğrenme 

yaşantılarını kazandırma olarak tanımlamaktadırlar. “Mesleki gelişim programları da 

diğer eğitim programları gibi işlenecek konular listesi olmaktan öte, hedef, içerik, 

öğrenme-öğretme yöntemleri ve eğitim sonucunda elde edilen başarının 

değerlendirilmesinde kullanılacak araçlara kadar birçok boyutu kapsamaktadır” 

(Gözütok, 1994, s.567).  Bu başlık altında önce ÖDP’nin hazırlanma gerekçesi, genel 

amacı ve tasarım yaklaşımına yer verilmiş, daha sonra ÖDP’nin kazanımları, içeriği, 

öğretme-öğrenme yaşantıları ve ölçme değerlendirme boyutlarına ilişkin açıklamalar 

sunulmuştur. 
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3.3.1.Öğrenme Desteği Programının Gerekçesi ve Genel Amacı 

Milli Eğitim Bakanlığınca yenilenen orta öğretimde yabancı dil olarak İngilizce 

dersi öğretim programlarının hazırlanmasında Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve 

Programının temel alındığı ve programın iletişimsel yaklaşımla hazırlandığı 

belirtilmiştir (MEB, 2007, 2008, 2011). Yabancı dil öğretimi çok hızlı gelişen bir 

alandır ve nitelikli yabancı dil öğretimi, öğretmenlerin hem meslek öncesinde hem de 

mesleği sürdürürken sürekli olarak desteklenmesini gerektirmektedir (Bailey, Curtis ve 

Nunan, 2001). Yabancı dil öğretimi ile uğraşan öğretmenlerin güncel bilgiye hâkim 

olması ve çeşitli faktörlerle başa çıkma, sınıf bağlamında öğretme-öğrenme sürecini 

yönetme ve kontrol etme yeterliliğine sahip olması beklenir (Hişmanoğlu ve 

Hişmanoğlu, 2010).  

Wood ve diğerleri (1976) tarafından ortaya konan ÖD, bir öğrencinin belli bir şeyi 

öğrenmesi veya edinmesi için, DYD kişi tarafından gerekli olan tüm bilgi ve desteğin, 

öğrenciye sağlanması olarak tanımlanmaktadır. ÖD, öğrencileri kendi YGA’sı içinde 

destekleyerek yeni öğrenilmekte olan bir beceriyi bağımsız bir şekilde uygulayıncaya 

kadar desteklemeyi ifade eder. ÖD’nin, hazırlanacak bir program yoluyla öğretmen 

adaylarına kazandırılmasının, ortaöğretim İngilizce öğretim programlarının hedeflerine 

ulaşmayı kolaylaştıracağı düşünülmüştür. 

Öğrencinin bilgiyi anlayarak o bilgiyi kendi kişisel bilgisine çevirme sürecine 

rehberlik etmesi yönünde değişen öğretmen rolüne uygun olarak tasarlanmaya çalışılan 

ÖDP’nin genel amacı; öğretmenlerin/öğretmen adaylarının, ÖD konusundaki 

gereksinimlerinin farkına varmalarına yardımcı olmak ve bu konudaki bilgi ve 

becerilerini geliştirmelerini desteklemektir. Böylece ÖDP’ye katılan 

öğretmenler/öğretmen adayları öğrencilerin, öğrenme ihtiyaçlarına tanı koyma, ÖD 

kullanma amaçlarını belirleme ve onların ihtiyaçları doğrultusunda destek sağlayarak 

onların ilerlemelerine yardımcı olacak yöntem, teknik ve stratejileri kullanma 

becerilerini geliştirebileceklerdir. Bu sayede yenilenen ortaöğretim yabancı dil olarak 

İngilizce program hedeflerine ulaşılacağı düşünülmektedir. 

Bu araştırma kapsamında tasarlanan ÖDP’nin genel amacı; öğretmen adaylarının 

ÖD konusundaki gereksinimlerinin farkına varmalarına yardımcı olmak ve bu konudaki 

bilgi ve becerilerini geliştirmelerini desteklemektir. Böylece ÖDP’ye katılan İngilizce 

öğretmen adayları öğrencilerin, öğrenme ihtiyaçlarına tanı koyma, ÖD kullanma 

amaçlarını belirleme ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda destek sağlayarak onların 



58 
 

ilerlemesine yardımcı olacak yöntem, teknik ve stratejileri kullanma becerilerini 

geliştirebileceklerdir. 

ÖDP beş oturum sonunda toplam 17 saatten oluşmaktadır. ÖDP’nin ilk üç oturumu 

üç ders saatinden oluşurken son iki oturum konuların kapsamı göz önünde 

bulundurularak dört saatlik oturumlar olarak planlanmıştır. Ayrıca zaman, öğrenmeyi 

kontrol eden temel faktör olarak değil daha çok esnek bir kaynak olarak görülmüş ve 

katılımcılara bireysel destek sağlamaya imkân verecek kanallar açık tutularak kişinin 

kendi öğrenmesini kendi zamanlamasına ve yönetmesine imkân veren çoklu öğrenme 

fırsatları (ilave materyaller, “Scaffolding” grubunda program saati dışında öğrenme 

desteği, vb. gibi) sağlanması planlanmıştır. 

3.3.2. Öğrenme Desteği Programının Tasarım Yaklaşımı 

ÖDP’nin hazırlanmasında Kazanım Temelli Program (Competency Based 

Education-KTP) tasarım yaklaşımından yararlanılmıştır. KTP tasarım yaklaşımında, 

katılımcının programı tamamladıktan sonra ne yapabildiğine odaklanılır. Spady’ye göre 

(1998) KTP,  tüm öğrencilerin öğretme-öğrenme yaşantılarının sonunda başarılı 

olabilmeleri için gerekenlerin başlangıçta açıkça belirlenmesi, organize edilmesi ve 

ölçülebilir hale dönüştürülmesidir. KTP tasarım yaklaşımı, katılımcıların ihtiyaçlarına 

göre uyarlanabilme özelliğine sahip olduğundan, az katılımcı ile derinlemesine 

araştırma imkânı sağlayan örnek olay tarama modeline en uygun yaklaşım olarak 

değerlendirilmiştir. Gelecekte öğrencilerine bilişsel, duyuşsal ve yürütücü bilişe dönük 

öğrenme desteği sağlaması beklenen öğretmen/öğretmen adayları için hazırlanan bir 

programın üst düzey düşünmeleri (yaratıcılık, analiz etme becerisi, sentez yapabilme, 

planlama ve organize etme becerisi gibi) geliştirmeye dönük bir yapıda olması 

kaçınılmazdır. Program geliştirmede analitik ihtiyaç belirleme yaklaşımı ile KTP 

tasarım yaklaşımının bu yönüyle de uyumlu olduğu görülmüştür. 

3.3.3. İhtiyaç Analizi 

Analitik ihtiyaç belirleme yaklaşımından yararlanılarak İngilizce öğretmenlerinin 

ÖD’ye ilişkin mevcut bilgi ve becerilerinin tespit edilmesi, ÖD’ye ilişkin eğitim 

ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ÖD’ye ilişkin sahip olmaları beklenen bilgi ve becerilerin 

bir program aracılığıyla hizmet öncesinde öğretmenlere/öğretmen adaylarına 

kazandırılması planlanmıştır. Deneyimli öğretmenlerin öğrencilerini bir problem 

durumunda desteklemek için başvurdukları stratejilerin ÖD ile uyumlu olup olmadığı 
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belirlenerek, tasarlanan ÖDP’ye temel teşkil edecek göreve ilişkin bilgi ve beceriler 

ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu amaçla; Birinci çalışma grubunda yer alan on dört 

ortaöğretim İngilizce öğretmeninin, öğrencileri bir etkinlikte ilerleyemediğinde 

başvurdukları stratejiler ile bu stratejilerin ÖD’nin tanı koyma, amaç belirleme ve 

yöntem seçme aşamaları ile uyumlu olup olmadığını belirlemek için görüşme 

yöntemiyle veriler toplanmıştır. Sonuçlar bazı öğretmenlerin öğrencilerin öğrenme 

sorununu çözmek için başvurdukları yöntemi, koydukları tanı ve belirledikleri amaçları 

doğrultusunda seçmeye çalışırken öğretmenlerin yarıdan fazlasının öğrenciye tanı 

koymadan ve amaç belirlemeden yöntem seçtiklerini göstermiştir. ÖDP’de öğretme-

öğrenme yaşantılarının tasarlanmasında öğrencinin öğrenme problemine tanı koyma ve 

destek sağlama amacını belirledikten sonra bu doğrultuda yöntem seçmesini merkeze 

alan çok sayıda örnek olayların incelenmesine yer verilmiştir. 

Yarı deneysel araştırma deseninde yürütülen araştırmada, ikinci çalışma grubunu 

oluşturan öğretmen adaylarına ÖDP uygulanmaya başlamadan önce, ÖD Görüşme 

Formu kullanılarak onların ÖD’ye ilişkin bilgi ve ihtiyaçları belirlenmeye çalışılmıştır. 

Program uygulama sürecinde öğretmen adaylarının doldurdukları Katılımcı 

Günlüklerine verdikleri yanıtlar her oturum sonunda araştırmacı tarafından 

değerlendirilmiştir. KTP tasarım yaklaşımı, katılımcıların ihtiyaçlarına göre 

uyarlanabilme özelliğine sahip olduğundan, öğretmen adaylarının ihtiyaçları 

doğrultusunda gerekli düzenlemelere gidilmiştir. Bu amaçla sorgulama yöntemine 

ilişkin ilave materyaller hazırlanmış ve incelenen örnek olayların sayıları arttırılmış ve 

ders dışında (WhatsApp grubu) çeşitli paylaşımlar yapılmıştır. Ayrıca ders 

gözlemlerinden sonra öğretmen adayının ihtiyacı doğrultusunda yansıtıcı değerlendirme 

görüşmeleri yapılmıştır. 

3.3.4. Öğrenme Desteği Programının Kazanımlarının Belirlenmesi 

ÖDP’nin kazanımlarının belirlenmesinde alanyazın taraması ve ihtiyaç analizi 

sonuçlarından yararlanılmıştır. Kazanımların yazımında Anderson ve diğerleri (2001) 

tarafından revize edilen Bloom’un sınıflaması kullanılmıştır. Anderson ve diğerleri 

(2001) çok boyutlu bir sınıflandırma yaparak bilgi boyutu ve bilişsel süreç boyutu 

olmak üzere iki boyut oluşturmuşlardır. Bilişsel süreç boyutunu; hatırlama, anlama, 

uygulama, çözümleme, değerlendirme ve yaratma olmak üzere altı boyuta 

ayırmışlardır. Yine bunların her birini de bilgi boyutu adı altında olgusal bilgi, 

kavramsal bilgi, işlem bilgisi ve yürütücü biliş bilgisi olarak dörde ayırmışlardır.  
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Bilişsel süreç boyutunda yer alan hatırlama, anlama, uygulama, çözümleme, 

değerlendirme ve yaratma basamakları, kazanımlarının sınıflandırılmasında ve 

yazılmasında yol gösterici bir alan olarak kullanılmıştır. Diğer taraftan bilgi birikimi 

alanı dört tür bilgiyi içeren ve öğrenenin kullanması istenilen bilgileri gösteren alandır. 

Bu bakış açısı ile ilk olarak bir belirtke tablosu hazırlanmış ve kazanımlar yazılmadan 

önce program ile kazandırılmak istenen ÖD’ye ilişkin bilgi ve becerilere göre 

sınıflandırılmış ve ardından kazanımların yazılmasına geçilmiştir. ÖD Belirtke Tablosu 

Ek: 5’te verilmiştir. 

3.3.5. Öğrenme Desteği Programının İçeriğinin Seçimi ve Düzenlenmesi 

Bir programın içeriğini,  belirlenen amaca ulaşmak için ele alınması gereken 

konular, ilkeler, kavramlar ve kurallar oluşturmaktadır. ÖDP’nin içeriğini ÖD kavramı, 

ÖD’nin öğretim alanında kullanılması, ÖD ilkeleri, aşamaları, amaçları ile ÖD yöntem, 

teknik ve stratejileri oluşturmaktadır. Bu içerik ÖD’nin temel konularına ve ihtiyaç 

analiz sonuçlarından elde edilen bulgulara göre beş mantıksal bölüme ayrılmış ve her 

bir bölüm için ayrı oturum planları yapılmıştır. ÖDP’nin beş oturumuna ait planlar Ek: 

6’da verilmiştir.  

3.3.6.Öğrenme Desteği Programının Öğretme-Öğrenme Yaşantılarının 

Hazırlanması 

KTP tasarlama yaklaşımında, programa katılan kişilerden beklenenler kendileri ile 

önceden paylaşılır. Hem araştırmacı hem de katılımcının öğrenme sürecine odaklanması 

sağlanarak katılımcının öğrenme çabası desteklenir; hata yapmanın öğrenmenin bir 

parçası olduğu,  çaba harcamanın gerekliliği ve kişilerin rolleri paylaşılır. Katılımcıların 

hedefe yaklaşma düzeyleri bireysel olarak belirlenir, beklentiler paylaşılır ve gelişimleri 

için planlama yapılır (Killen, 2000).  

ÖDP ile katılımcıların, hem program süresince öğrenme etkinliklerine etkin katılım 

sağlamaları, hem de program sonrasında ÖD’ye ilişkin bilgilerini genişletmeleri 

beklenmektedir. Bu anlayışla program katılımcısının ne öğrendiğinden başlayarak 

öğrenmeyi içselleştirmesine kadar, davranışlarına yön vermek suretiyle kendi 

öğrenmesinde temel rol alması ve böylece daha etkili bir öğrenme gerçekleştirmesine 

imkân sağlayan öğretme-öğrenme yaşantıları hazırlanmıştır. 

Tasarlanan ÖDP’de yöntem, teknik ve stratejilere karar verilirken ÖD’ye en uygun 

yöntemi belirlemek için “bu bilgi nasıl kazanılır?” sorusuna cevap aranmıştır.  

Oturumlarda katılımcıların ÖD’ye ilişkin ön bilgilerinin soru-cevap yöntemi ile ele 
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alınması, ÖD’ye ilişkin temel kavramların öğretilmesinde anlatım ve soru-cevap 

yöntemine başvurulması, örnek olayların incelenmesi ve problem çözmeye dayalı 

etkinliklere yer verilmesi planlanmıştır. Katılımcıların, kendi derslerinde ÖD’yi  

kullanabilmeleri için en etkili yöntemin, kendilerinin de desteğe ihtiyaç duydukları anda 

ÖD’ye maruz kalmaları olduğundan öğretme-öğrenme yaşantıları bu anlayışla 

desenlenmiştir. ÖDP sonucunda katılımcıların elde edecekleri bilgi ve becerileri, 

mesleklerini gerçekleştirirken karşılaştıkları yeni bağlamlarda da kullanabilmelerini 

sağlayacak örnek olay etkinliklerine ağırlık verilmiştir. Araştırmacı tarafından 

hazırlanan Çalışma Kağıtları Ek: 7’de verilmiştir. 

3.3.7.Öğrenme Desteği Programında Ölçme Değerlendirme 

Program tasarımında ölçme değerlendirme planlanırken genellikle birbirinden 

ayrılmaz iki sürece yer verilmesi beklenir. Bunlar öğretimi değerlendirme ve program 

değerlendirmedir. Öğretim değerlendirmede katılımcıların edindiklerini tespit etmek 

için program kazanımlarına odaklanılır. Program değerlendirmede ise, öğretimin 

değerlendirilmesinin ötesinde program ve ilgili alanın değerlendirmesi söz konusudur 

(Oliva, 1997).  

Öğrenenin öğrenme başarısı her ne kadar onun konu ve göreve ilişkin ilgisi ve 

öğrenme sorumluluğunu kendi üzerine alması ile açıklansa da, bu başarı etkili bir dışsal 

değerlendirme ile de pekiştirilebilir. Bu durumda değerlendirmenin, biçimlendirici 

değerlendirme yaklaşımıyla ve öğrenmeyi geliştirme amacıyla yapılması ve öğretme-

öğrenme süreci ile bütünleştirilmesi gerekmekterdir (Guskey, 2005).   

  Öğrenmeyi destekleyen bir yaklaşım ile hazırlanan değerlendirme araçları 

katılımcıların öğrendiklerini sergilemelerine fırsat verirken, aynı zamanda 

araştırmacının rehberliğinde halen öğrenilmesi gerekenlerin belirlenmesine de yardımcı 

olmalıdır. Bu amaçla ÖD Görüşme Formunun yanı sıra Katılımcı Günlüğü ile Ders 

Gözlem ve Değerlendirme Formundan yararlanılmıştır. 

Program değerlendirme ile iki önemli soruya yanıt aranır. Bunlar: “Ne 

değerlendirilecek” ve “Nasıl değerlendirilecek”tir. Programın hedefleri program 

değerlendirmecilere “Ne” değerlendirecekleri konusunda yardımcı olur (Popham, 

1999). Varış (1988), program geliştirme ve değerlendirmenin iç içe olduğunu 

belirtmektedir. Program değerlendirme esasen bir eğitim programının hedeflenen 

öğrenme ürünleri doğrultusunda etkililiğinin bilimsel araştırma yöntemlerine dayalı 

olarak yorumlanmasıdır. Program değerlendirme, katılımcıların başarılarının 
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ölçülmesinden ayrı yapıldığında hedef değerlendirme, kazanım değerlendirme, öğretim 

değerlendirme veya programın tümünün değerlendirilmesi gibi faaliyetleri içerir (Saylor 

vd., 1981). Program değerlendirme katılımcı başarısına odaklanan ürün değerlendirme 

ve programın planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarının tümüne odaklanan 

süreç değerlendirme olarak ikiye ayrılmaktadır. Değerlendirme, yönelik olduğu amaca 

göre üçe ayrılır. Bunlar; programa girişte yapılan yansıtıcı (tanılayıcı) değerlendirme, 

program sürecinde yapılan biçimlendirici değerlendirme ve program sonunda yapılan 

toplam değerlendirmedir. 

Program değerlendirme çalışmalarına başlamadan önce program değerlendirme 

modeli belirlenmiştir. “Program değerlendirme modelleri, değerlendirmeyi yürüten kişi 

veya kişiler, modelin genel özelliği, kullanılan yöntemler, program değerlendirme 

sonucunda beklenen çıktı ve asıl hedef kitle gibi değişkenlere göre farklılık gösterirler” 

(Saylor vd., 1981, s.319-320). Saylor ve diğerleri (1981), en sık kullanılan beş program 

değerlendirme modelini sıralamışlardır: 

1-Hedefe dayalı değerlendirme modeli, 

2-Karar verme modeli, 

3-Amaçtan bağımsız karar verme modeli, 

4-Yeterlilik modeli, 

5-Uygunluk-olasılık modeli. 

 Bunlardan Stake (1967), tarafından ortaya konulan uygunluk-olasılık program 

değerlendirme modelinde girdi, program etkinlikleri ve sürecin değerlendirilmesi söz 

konusudur. Bu modelde standartlar ve karar kriterleri önemli rol oynar (Demirel, 2003). 

Stake’e (1967) göre değerlendirme, sadece profesyonel değerlendirme uzmanları 

tarafından yapılabilir. Değerlendirme yapılırken girdi, süreç ve ürün ölçülür. Girdi’de 

öğrenme öncesi durum (amaçlar, materyaller, katılımcıların sahip oldukları bilgi ve 

beceriler), süreç’te sınıf ortamı, zaman yönetimi, karşılıklı ve etkili iletişim, üründe ise 

başarı, beceriler ve tutumlar önemlidir. ÖDP’nin değerlendirilmesinde, Stake’in 

uygunluk-olasılık program değerlendirme modeli benimsenmiştir. ÖDP’nin genel amacı 

doğrultusunda katılımcılara kazandırılmak istenen bilgi ve becerileri değerlendirmek 

amacıyla, program öncesinde ve program sonrasında ÖD Görüşme Formu ile girdi ve 

ürün ölçülmüştür. Bu verileri desteklemek ve süreç hakkında bilgi elde etmek için 

katılımcı günlüklerinden yararlanılmıştır. Ayrıca programın ürünü hakkında daha fazla 

bilgi sağlamak için program tamamlandıktan sonra programa katılan öğretmen 

adaylarının ders gözlemleri yapılmış, birebir yansıtıcı değerlendirme görüşmeleri 
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gerçekleştirilmiş, ders gözlemleri tamamlandıktan sonra ise sınıfta ÖD’yi kullanma 

zorluğuna dönük yaşadıklarını yazılı olarak paylaşmaları istenmiştir. 

Ayrıca programı uygulamaya başlamadan önce ÖDP’nin beş oturumuna ait planlar, 

uygulama aşamasında kullanılacak araç ve materyaller ile ölçme araçlarının 

araştırmanın amacına uygunluğu ve niteliği ile ilgili bilgi elde etmek için uzman 

görüşüne sunulmuştur. Bu kapsamda Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretim 

alanından yedi ve İngilizce Öğretmenliği alanından üç uzmana ÖDP taslağı ve kılavuzu, 

ÖDP Uzman Görüşü Formu ile birlikte ÖDP belirtke tablosu, beş oturuma ait planlar, 

uygulama aşamasında kullanılacak araç ve materyaller ile veri toplama araçları 

incelenmek üzere sunulmuştur. Uzmanların yaptıkları yansıtıcı değerlendirmeler 

sonucunda gerekli düzenlemeler yapılmış ve ÖDP taslağı uygulamaya hazır hale 

getirilmiştir.  

3.4. ÖDP’nin Uygulanması 

ÖDP 2015-2016 eğitim öğretim yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Fakültesinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı yabancı dil grubuna 

devam eden ve programa katılmayı gönüllü olarak kabul eden öğrencilere 

uygulanmıştır. Araştırma ayrıntılı ve derinlemesine incelemeyi gerektirmesi nedeniyle 

analizlere araştırmanın her aşamasına katılan ve İngilizce alanından mezun olan dört 

katılımcının verileri dâhil edilmiştir.  

ÖD Programının ilk üç oturumu üç ders saatinden oluşurken son iki oturum dörder 

saatten oluşan oturumlar olarak planlanmış ve uygulanmıştır. ÖDP’nin ilk oturum 

kazanımları; ÖD kavramını tanımlar, ÖD’nin tarihsel gelişimini açıklar, ÖD ile ilişkili 

kavramları açıklar/özetler ve ÖD’nin aşamalarını sıralar şeklindedir. İlk oturumda 

katılımcılara programın genel amacı, süresi ve izlenecek adımlar ile ilgili açıklamalar 

yapılmıştır. Daha sonra araştırmacı ve katılımcılar arasında ortak hedef oluşturmak 

amacıyla programdan beklentiler hakkında konuşulmuştur. Çeşitli sorularla 

katılımcıların zihinlerinde “iskele” veya “iskele kurma” kavramları hakkında var olan 

bilgileri harekete geçirilmeye çalışılmış, daha sonra “iskele kurma” ile öğretim arasında 

bağ kurmalarına yardımcı olarak onları konuşmaya teşvik edecek sorular yöneltilmiştir. 

“Vygotsky’nin sosyokültürel kuramı”, “ÖD kavramının tarihsel gelişimi” ve “ÖD’ye 

ilişkin temel kavramlara” ait bilgiler, hazırlanan sunu ve çalışma kâğıtları aracılığıyla 

öğrencilerle paylaşılmıştır. Ayrıca katılımcılar ile araştırmacının program dışında da 
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görüşmeleri, ek materyal ile soru ve önerileri paylaşmalarına fırsat sağlamak amacıyla 

“Scaffolding” başlıklı bir sosyal medya grubu da oluşturulmuştur. 

ÖDP’nin ikinci oturum kazanımları; ÖD’nin genel hedefini açıklar/bulur ve verilen 

örnek olayda ÖD’nin genel hedefini analiz eder şeklindedir. İkinci oturumda ilk olarak 

katılımcıların, ÖD’nin kullanılma amacını kendi ifadeleri ile açıklamaları istenmiştir. 

İkinci oturumun amacı doğrultusunda hazırlanan sunu kullanılarak ÖD’nin genel hedefi 

katılımcılarla paylaşılmış, “öğretmenin değişen rolü”, “bilişsel ÖD”,  “yürütücü bilişe 

dönük ÖD” ve “duyuşsal ÖD”ye ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Ardından çalışma 

kağıdında yer alan etkinlik talimat doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Etkinlik sürecinde 

araştırmacı gerektiği anda katılımcılara bilişsel, duyuşsal ve yürütücü bilişe dönük 

destek sağlayarak, ÖD için modelleme yapmıştır.  

ÖDP’nin üçüncü oturum kazanımları; Etkili ÖD’nin ilkelerini gerekçeleri ile 

açıklar ve verilen bir ilkeye uygun bir örnek olay yazar şeklindedir. Üçüncü oturuma, 

dersi planlama, öğrencileri güdüleme ve düşünmeye teşvik etme konusunda 

katılımcılara yöneltilen sorular ile başlanmıştır. Katılımcıların derse etkin katılımını 

sağlayacak şekilde hazırlanan sunudan yararlanılarak, “ÖD’nin karşılıklılık, iyi 

planlama, öğrenci ihtiyacına dönük olma, süreklilik ve desteğin kaldırılması ilkeleri” 

ele alınmıştır. ÖD’nin ilkelerine odaklanan iki örnek olayın yer aldığı çalışma kağıtları 

katılımcılara dağıtılmış, yönergeler doğrultusunda etkinlikler gerçekleştirilirken 

araştırmacı tarafından gerekli açıklamalar yapılmış, gerektiğinde açıklamalar tekrar 

edilmiş, katılımcılar yakından izlenmiş, desteğe ihtiyaç duydukları alanlar tespit 

edilerek bu doğrultuda ÖD amacı belirlenmiş ve en uygun ÖD yöntemine başvurulmaya 

çalışılmıştır. 

ÖDP’nin dördüncü oturum kazanımları; ÖD’nin aşamalarını ayırt eder ve verilen 

örnek olayda öğrencinin ihtiyacını belirleyerek ÖD kullanma amacını gerekçeleri ile 

açıklar şeklindedir. Dördüncü oturumda öğrenciye tanı koyma, gözlem ve sorgulama  

yöntem-tekniklerine ilişkin açıklamalar yapıldıktan sonra sorgulama tekniklerine ilişkin 

çalışma kağıdı dağıtılmış ve yönerge doğrultusunda etkinlik yapılmıştır. Daha sonra 

ÖD’de öğrenciye tanı koyma ve amaç belirleme aşamalarını içeren çalışma kağıdı 

dağıtılmış ve çalışma kağıdında yer alan örnek olaya ilişkin etkinlik yönerge 

doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar etkinlik üzerinde çalışırken, araştırmacı 

tarafından gözlem yapılmış,  bu süreçte katılımcıların desteğe ihtiyaç duydukları alanlar 

tespit edilmeye ve bu doğrultuda ÖD amacı belirlenerek en uygun ÖD yöntemi 

kullanılmaya çalışılmıştır. 
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ÖDP’nin beşinci oturum kazanımları; ÖD yöntemlerini açıklar, ÖD’ye odaklanarak 

yürütülen bir ders hakkında tartışır ve sunulan bir problem durumunda  en uygun 

ÖD’ye  karar verir şeklindedir. Beşinci oturumda ÖD’nin ikinci aşamasında belirlenen 

amaç doğrultusunda kullanılacak yöntemlerin (model sunma, teşvik etme, sorgulama, 

dönüt verme, ipucu verme ve açıklama yapma) katılımcılara tanıtılmasının ardından 

hazırlanan çalışma kağıdı dağıtılmıştır. Katılımcılarla birlikte çalışma kağıdında yer 

alan örnek olaylar incelenmiş ve bu amaçla hazırlanan örnek olayları değerlendirme 

formunu verilen yönerge doğrultusunda doldurmaları istenmiştir.   

ÖDP araştırmacının kendisi tarafından uygulanmıştır. Her oturum kamera ile 

kaydedilmiş böylece araştırmacının programın uygulama süreci hakkında daha gerçekçi 

bilgi edinilmiştir. Bunun yanında bazı oturumlara ya uzmanlar davet edilmiş ya da   

kamera kayıtları uzmanlarla birlikte izlenmiş ve uzmanların program uygulamasına 

dönük görüş ve önerilerinden yararlanılmıştır.  

3.5. Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada, nitel çalışmalarda geçerliliği sağlamada güçlü bir yol olan 

çeşitlemeden yararlanılmıştır. Çeşitleme farklı veri kaynakları, farklı veri toplama ve 

analiz yöntemleri kullanarak araştırma sonuçlarının inandırıcılığını artırmaya yönelik 

çabalar bütünüdür ve daha çok veri toplama yöntemleri ile ilişkilendirilmektedir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2011). Çeşitleme veri kaynakları, yöntem ve araştırmacı 

çeşitlemesi olarak ayırt edilebilir.  Yıldırım ve Şimşek (2011), herhangi bir boyutta 

çeşitlemenin olmadığı bir araştırmanın geçerlilik ve güvenilirlik açısından zayıf 

kalabildiğini ifade etmektedirler. Bu başlık altında, araştırmanın ihtiyaç analizi 

aşamasında ve ÖDP uygulama öncesinde ve sonrasında kullanılan ÖD Görüşme Formu, 

Öğrenme Desteği Programı, ÖDP Uzman Görüşü Formu, Katılımcı Günlüğü ile Ders 

Gözlem ve Değerlendirme Formunun geliştirilmesi ile geçerlilik ve güvenilirlik 

çalışmalarına yer verilmiştir. 

3.5.1. Öğrenme Desteği Görüşme Formu 

İngilizce öğretmenlerinin başvurdukları ve ÖD olarak nitelendirilebilecek yöntem, 

teknik ve stratejileri ortaya koymak ve ÖD’ye ilişkin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek 

amacı ile yarı yapılandırılmış bir görüşme formu hazırlanmıştır. Hazırlanan görüşme 

formu hem araştırmanın ilk aşamasında birinci çalışma grubunda yer alan İngilizce 
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öğretmenlerine,  hem de ikinci aşamada ÖDP’ye katılan İngilizce öğretmen adaylarına 

program öncesinde ve sonrasında uygulanmıştır.  

ÖD Görüşme Formu’ndan güvenilir veriler elde etmek amacıyla görüşme formunun 

gerçek problem durumları ortaya koyan senaryolardan (örnek durumlardan) oluşması 

planlanmıştır. ÖD Görüşme Formu’nda yer verilecek örnek durumlar hazırlanmaya 

başlamadan önce her bir örnek durumda dikkate alınacak MEB TTK’nın (2007) 

ortaöğretim İngilizce öğretim programları aracılığı ile 9-12’inci sınıfların ulaştırılması 

hedeflenen dil seviyelerine, seçilen temel dil becerilerine ve ÖD’nin genel amaçlarına 

göre dağılım yapılmıştır. Ayrıca her bir örnek durumun ÖD’nin tanı koyma, amaç 

belirleme ve yöntem seçme aşamalarına ilişkin değerlendirme yapmaya eşit imkan 

sağlayacak dağılıma da planlamada yer verilmiştir. Tablo 5’te örnek durumların 

hazırlanmasında temel alınan değişkenler verilmiştir. 

Tablo 5 

Örnek Durumların Hazırlanmasında Dikkate Alınan Değişkenler 

Örnek 

Durum 

 

 

 

Dil  

Seviyesi 

 

 

 

 

Temel Dil 

Becerileri 

 

I. 

AŞAMA 

TANI 

KOYMA 

II. 

AŞAMA 

AMAÇ BELİRLEME YÖNTEM SEÇME 

Öğrenci 

Seviyesini 

Belirleme 

1. 

Bilişsel 

yapılan

dırma 

2. 

Serbestlik 

derecesini 

zzaltma 

3. 

Yön 

tayin 

etme 

4. 

Kaygı 

seviyesini 

azaltma 

1. 

Model 

sunma 

2. 

Teşvik 

etme 

3. 

Sorgulama 

4. 

Dönüt 

verme 

5. 

İpucu 

verme 

6. 

Açıklama 

yapma 

1 A1 Konuşma 
X 

  X 

 

X  X X  X  

2 B2 Konuşma 
 

X  X X       

3 A1 Dinleme 
X 

  X X  X   X  

4 B2 Konuşma 
X 

X X   X X     

5 A1 Konuşma 

Dinleme 
 

X  X   X X  X  

6 A1 Konuşma 
X 

  X X  X X   X 

7 A2 Dinleme 
X 

 

X 

 

X 

 

X 

       

8 B2 Dinleme X X X X X       

 

Tablo 5’te verilen dağılım dikkate alınarak örnek durumlar yazılmıştır. Örnek 

durumlarda verilen sorunların tespitinde, Ortaoöğretim İngilizce öğretmenleri ve 

müfettişlerin doğal sınıf ortamlarında yaşadıkları problem durumları ile kaydettikleri 

ders gözlem notlarından yararlanmıştır. Birinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı örnek 

durumlarda ÖD’nin ilk iki aşamasında başvurulan öğrenci ihtiyacına tanı koyma ile ÖD 

amacını belirleme ve ÖD yöntemini seçme stratejilerine, ikinci örnek durumda ÖD 
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amacını belirlemeye, beşinci örnek durumda ÖD amacını belirleme ve ÖD yöntemini 

seçmeye, yedi ve sekizinci örnek durumlarda ise öğrenciye tanı koyma ve ÖD amacını 

belirleme stratejilerine odaklanılmıştır. Tüm örnek durumlar için yanıtlarda amaç 

belirleme aşaması değerlendirilmiş, iki örnek durumda problem durumu açıklanırken 

öğrenme sorununa ilişkin konulan tanı verildiğinden tanı koyma aşaması 

değerlendirilmemiştir.  

Görüşmede öğretmenin/öğretmen adayının kendisini örnek durumda verilen 

öğretmenin yerine koyması ve verilen senaryodaki öğrenme sorununu çözebilmek için 

izleyeceği yol ile başvuracağı yöntem, teknik ve stratejileri ifade etmesi beklenmiştir. 

ÖD Görüşme Formu’nda yer verilen örnek durumların ölçülmek istenen alana 

ilişkin kapsam geçerliliğini sağlamak ve araştırmanın amacına uygunluğu ile ilgili bilgi 

elde etmek için Örnek Durum Değerlendirme Formu hazırlanmıştır. Hazırlanan Örnek 

Durum Değerlendirme Formunda, uzmanların görüşlerini, “ÖD’nin genel amacına 

uygunluğu”, “Temel alınan ÖD’nin tanı koyma, amaç belirleme ve yöntem seçme 

aşamalarına uygunluğu”, “Problem durumunun anlaşılırlığı” ve “Örnek durumda 

kullanılan dilin uygunluğu” bakımından değerlendirme yapabilmeleri için 

düzenlenmiştir. Taslak Örnek Durum Değerlendirme Formu, program geliştirme 

alanından üç öğretim görevlisi ile birlikte yeniden değerlendirilmiş ve forma son şekli 

verilmiştir. Uzmanlardan görüş almak için kullanılan Örnek Durumları Değerlendirme 

Formu Ek: 3’te verilmiştir. 

Daha sonra hazırlanan ÖD Görüşme Formu taslağı ve Örnek Durum Değerlendirme 

Formu altı program geliştirme ve bir ölçme değerlendirme uzmanına e-posta yoluyla 

gönderilmiştir. Uzmanlardan gelen görüşler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmış 

ve taslak ÖD Görüşme Formu hazırlanmıştır.  

Bir aracın kullanışlı olması o aracın cevaplayıcılar tarafından kolayca okunabilir ve 

cevaplanabilir olmasıdır (Büyüköztürk vd., 2009). Hazırlanan görüşme formunun 

anlaşılabilirliği, önerilen stratejilerin örnek durumların hazırlanmasında dikkate alınan 

ÖD’ler ile uyumu ve uygulama süresine ilişkin olarak bilgi sağlamak amacıyla, sekiz 

ortaöğretim İngilizce öğretmeni ile pilot görüşmeler yapılmıştır. Pilot uygulamada 

öğretmenlerin yanıtlarında yer verdikleri yöntemler örnek durumların hazırlanmasında 

dikkate alınan ÖD yöntemleri (Tablo 5) ile büyük oranda uyumlu olduğu görülmüştür. 

Pilot uygulama sonuçları ve öğretmenlerden gelen öneriler, Eğitimde Program 

Geliştirme alanı uzmanı ile birlikte yeniden değerlendirilmiş ve ÖD Görüşme Formuna 

son şekli verilmiştir. Pilot uygulama sonucunda ÖD Görüşme Formu’nda yer alan 
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kişisel bilgilerin doldurulması, örnek durumların okunması ve cevaplanması için 

görüşme yapılan kişiye ortalama 35-45 dakika arasında süre verilmesi gerektiğine karar 

verilmiştir. ÖD Görüşme Formunun son şekli Ek: 1’de verilmiştir.   

ÖD Görüşme Formunun ikinci bölümünde yer verilen örnek durumlara 

öğretmenlerin/öğretmen adaylarının verdikleri yanıtları puanlayarak sayısallaştırmak 

amacıyla bir dereceli puanlama anahtarı (rubrik) geliştirilmiştir. Popham’ın (1999), bir 

çalışmayı değerlendirmek için ölçütleri listeleyen ve çalışmada nelerin yapılacağını 

gösteren bir puanlama aracı olarak tanımladığı dereceli puanlama anahtarları, ürün veya 

sürecin kalitesine ilişkin karar vermek gerektiğinde çok çeşitli konu ve faaliyetleri 

değerlendirmek amacıyla kullanılır (Moskal, 2000). Dereceli puanlama anahtarları 

türleri bakımından bütünsel ve analitik olmak üzere ikiye ayrılır. Bütünsel dereceli 

puanlama anahtarlarında değerlendirmeci her bir parça hakkında ayrı ayrı sonuca 

ulaşmaz, süreç ve ürünü bütün olarak değerlendirir (Nitko, 2001). Analitik dereceli 

puanlama anahtarlarında ise değerlendirmeci önce tek tek parçaları değerlendirir ve 

sonunda toplam puan elde etmek için her bir puanı toplar  (Nitko, 2001). Analitik 

puanlama anahtarı kullanılması onun bütünsel olma olasılığını ortadan kaldırmaz. 

Analitik puanlama anahtarı ile de bütünsel bir karar oluşturulabilir (Moskal, 2000). 

ÖD Görüşme Formu ile elde edilen verilerin analizinde her bir örnek durumun ve 

ÖD aşamalarının ayrı ayrı değerlendirilmesi, bunun yanında her bir örnek duruma 

ilişkin yanıtlardan alınan puanların toplanması hedeflendiğinden, araştırma desenine 

uygun olarak analitik türde dereceli puanlama anahtarı hazırlanmıştır.   

Ölçmede en büyük güçlüğün gerekli kuralları koymak olduğunu ifade eden Karasar 

(2003), kurallar konduktan sonraki işlemleri oldukça nesnel bir süreç olarak 

değerlendirmektedir. Bu nedenle dereceli puanlama anahtarının hazırlanmasında 

aşağıda yer verilen kurallar benimsenmiştir. 

 ÖD’ye İlişkin Kuramsal Modelden yararlanılmıştır. 

 Öğretmenin yanıtlarının değerlendirilmesinde esas alınacak noktalar için üst ve 

alt sınırlar belirlenmiştir. 

 Hazırlanan puanlama anahtarında (1) puan başlangıç düzeyi, (2) puan 

geliştirilmesi gerekir, (3) puan kabul edilebilir ve (4) puan oldukça başarılı olarak 

belirlenmiştir. 

 Öğretmenler tarafından hiçbir görüş sunulmayan maddeler ise sıfır olarak 

puanlanmıştır. 
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Dereceli puanlama anahtarının geliştirilmesi sürecinde Eğitimde ölçme 

değerlendirme alanından bir uzman ile birlikte çalışılmıştır. Verilerin analizinde 

öğretmen/öğretmen adaylarının yanıtlarının daha yansız olarak değerlendirilmesi 

amacıyla geliştirilen dereceli puanlama anahtarı tamamlandıktan sonra Eğitimde Ölçme 

ve Değerlendirme alan uzmanının görüşüne tekrar sunulmuş,  önerileri doğrultusunda 

gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Dereceli Puanlama Anahtarının son hali Ek: 2’de 

verilmiştir.   

ÖD Görüşme Formu’nda yer alan örnek durumların hazırlanmasında temel alınan 

değişkenlere bağlı olarak ortaya çıkan puan dağılımları ile toplam puanlara Tablo 6’da 

yer verilmiştir. Tabloda her bir örnek durumdan ve ÖD aşamalarından alınabilecek ayrı 

ayrı puanlar ile toplam puanlar görülmektedir. Buna göre dereceli puanlama anahtarı 

esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda alınabilecek toplam puan (76) dır. 

Tablo 6  

Örnek Durumların ÖD Aşamaları İçin Puan Dağılımları İle Alınabilecek Toplam 

Puanlar 

 ÖD 1 ÖD 2 ÖD 3 ÖD 4 ÖD 5 ÖD 6 ÖD 7 ÖD 8 TOPLAM 

Tanı 

Koyma 
4  4 4  4 4 4 24 

Amaç 

Belirleme 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Yöntem 

Seçme 
4  4 4 4 4   20 

TOPLAM 12 4        12        12 8 12 8 8 76 

Yapılan ölçmelerde güvenirlik bağımsız gözlemciler, değerlendirmeciler veya 

kodlayıcılar arasındaki uyumu gerektirir (Karasar, 2003; Yıldırm ve Şimşek, 2011).  ÖD 

Görüşme Formu’ndan elde edilen verilerin iç geçerliliğini sağlamak ve dereceli 

puanlama anahtarının güvenilirliğini test etmek amacıyla, Eğitimde Program Geliştirme 

alanında ve ÖD konusunda uzman bir öğretim üyesi rastgele seçilen dört öğretmene ait 

görüşme metnini hazırlanan dereceli puanlama anahtarını dikkate alarak analiz 

etmiştir. Daha sonra görüşme formlarına iki kodlayıcının/değerlendiricilerin verdikleri 

puanlar karşılaştırılmış, görüş birliği ve ayrılığı sayıları tespit edilmiştir. İki kodlayıcı 

arasında otuz iki puanlamadan ikisinde görüş ayrılığı ortaya çıkmıştır. Miles ve 

Huberman’ın (1994) ortaya koydukları Uzlaşma Yüzdesi=Görüş Birliği / [Görüş Birliği 
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+ Görüş Ayrılığı] X 100 formülü kullanılarak hesaplanmış ve uzlaşma yüzdesi  %93 

bulunmuştur.  

3.5.2. Günlükler (Araştırmacı, Katılımcı)  

ÖDP’yi uygulayan araştırmacının ve programa katılan öğretmen adaylarının, 

programa ilişkin görüşlerini ortaya koymak, program uygulama sürecini izlemek ve 

değerlendirmek için günlükler hazırlanmıştır. Katılımcı Günlüğünde, öğretmen 

adaylarının ÖDP’nin her bir oturumu hakkında duygu ve düşüncelerini yansıtmalarına 

dönük sorulara yer verilmiştir. Öğrenmeyi destekleyen değerlendirme yaklaşımı ile 

hazırlanan sorularla, bir yandan katılımcıların, oturumda öğrendiklerine ilişkin 

kendilerini değerlendirmelerine fırsat verilirken, diğer yandan program hakkında 

araştırmacıya bilgi sağlanması planlanmıştır. Ayrıca, araştırmacıya programın 

hedeflerine ulaşmayı zorlaştıran olumsuzlukları değerlendirme, halen öğrenilmesi 

gerekenleri belirleme ve planlarda gerekli değişiklikleri yapma fırsatı vermesi de 

hedeflenmiştir. Öğretmen adaylarının ÖDP’nin oturumuna ilişkin duygu ve 

düşüncelerini yansıtmalarına dönük hazırlanan dört soru aşağıda verilmiştir.    

1. Bu oturumda öğrendiklerim benim bakış açımda bir farklılığa neden oldu mu? 

Oldu ise hangi yönde bir farklılığa neden oldu? 

2. Bu oturumda ben neyi anlamadım? Neden? 

3. Bu oturuma ilişkin duygularım nelerdir?   

4. Bu oturumda öğrendiklerimi sınıfımda nasıl uygulayabilirim? 

Ayrıca ÖDP’yi uygulayan araştırmacı için de oturum sonlarında, program hedefleri 

doğrultusunda yaptığı çalışmaları, bir sonraki oturum için yapılacak ekleme ve 

çıkarmaları ve gerekçelerini yansıtmasına fırsat veren bir günlük hazırlanmıştır. 

Araştırmacı Günlüğünden elde edilen veriler araştırma kapsamında değerlendirilmemiş, 

araştırmacıya yol gösterici olarak kullanılmıştır. Katılımcı ve Araştırmacı Günlükleri 

Ek: 8’de verilmiştir.  

3.5.3.Ders Gözlem ve Değerlendirme Formu 

ÖDP’ye katılan öğretmen adaylarının programda ÖD’ye ilişkin edindikleri bilgi ve 

becerilerini uygulamalarına yansıtıp yansıtmadıklarını gözlemlemek, kaydetmek ve 

değerlendirmek amacıyla bir Ders Gözlem ve Değerlendirme Formu hazırlanmıştır. 
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Formun geliştirilmesinde ÖDP’nin genel amacı, kazanımları ve içeriği ile birlikte 

araştırmacının ders gözlemi konusundaki geçmiş tecrübesi1 işe koşulmuştur.  

Ders Gözlem ve Değerlendirme Formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde dersi gözlemlenen öğretmen adayının ismine ve uygulama okulunun adına, 

gözlemin yapıldığı tarih ve saate, gözlemlendiği sınıf ile sınıftaki öğrenci sayısına ve 

gözlemlenen dersin konusuna yer verilmiştir. İkinci bölümde ise gözlem kayıtları ve 

değerlendirme için alanlar oluşturulmuştur. Bu amaçla formun ikinci bölümü iki sütuna 

bölünmüştür. Ders süresince konu veya göreve ilişkin öğretmen adaylarının sınıf içinde 

başlattıkları sözel (öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci diyalogları) ve sözel olmayan 

(tepkileri, hareketleri, mimikleri) tüm davranışları veri kaybına sebep olmadan  

kaydedilebilmesi için sol sütun diyalog kaydı için bırakılmıştır. Sağda yer alan sütun ise 

kodlama için tasarlanmıştır. Bu alanda ÖD’ye İlişkin Kuramsal Model esas alınarak 

kodlamaların yapılması planlanmıştır. Ders Gözlem ve Değerlendirme Formu Ek: 9’da 

verilmiştir. 

3.5.4. Öğrenme Desteği Programı Uzman Görüşü Formu  

ÖDP’nin genel amacı, kazanımları, içeriği, öğretme-öğrenme yaşantıları ve ölçme 

değerlendirme boyutlarının birbirleri ile tutarlılığını ortaya koymak amacıyla yapılan 

alan yazın taraması sonucu ÖDP Uzman Görüşü Formu hazırlanmıştır. ÖDP Uzman 

Görüşü Formu “genel amacı ve kazanımları”, “içerik”, “öğretme-öğrenme 

yaşantıları” ve “ölçme değerlendirme” olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. ÖDP 

Uzman Görüşü Formu genel amaç ve kazanımlar, içerik veöğretme-öğrenme yaşantıları 

bölümlerinde yedişer, ölçme değerlendirme bölümünde ise beş madde olmak üzere 

toplam 26 maddeden oluşmaktadır. Uzmanlardan her bir maddeyi değerlendirmeleri ve 

ÖDP Uzman Görüşü Formunda yer alan “uygun” veya “uygun değil” alanlarını 

işaretlemeleri beklenmiş, uygun bulmadıkları madde ile ilgili açıklama yapmalarına 

fırsat vermek için de bir alan bırakılmıştır. ÖDP Taslak Uzman Görüşü Formu üç 

Eğitimde Program Geliştirme uzmanının görüşüne sunulmuş ve gelen dönütler 

doğrultusunda bazı düzenlemeler yapılmıştır. ÖDP Uzman Görüşü Formu, yedi 

Eğitimde Program Geliştirme uzmanı ile ile üç İngilizce Öğretmenliği alan uzmanına 

 
                                                           
1 Araştırmacı görevi gereğince yürütmekte olduğu inceleme, denetim veya soruşturmalarda bir 

öğretmenin sınıf içi uygulamaları hakkında sonuca ulaşmak için ders gözlem notlarını kullanmaktadır. Bu 

kapsamda üç yüzden fazla öğretmenin ders gözlemini yapmış ve MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Öğretmen Denetim Rehberinin (MEB, 2010, 2011)  hazırlanmasında ve güncellenmesinde görev almıştır.  
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gönderilmiştir. Form ile birlikte ayrıca ÖD Programı ve kılavuzu, ÖDP’nin beş 

oturumuna ait planlar, uygulama aşamasında kullanılacak araç ve materyaller ile ölçme 

araçları uzmanlara sunulmuştur. ÖDP Uzman Görüşü Formu Ek: 10’da verilmiştir. 

3.6. Verilerin Toplanması 

Bu bölümde araştırma kapsamında hazırlanan veri toplama araçları kullanılarak 

araştırma sorularına yanıt bulmak için verilerin toplanması sürecine yer verilmiştir.  

3.6.1. İngilizce Öğretmenlerine Ait Verilerin Toplanması 

ÖD Görüşme Formunun uygulanmasına dönük gerekli izinler alınmış ve okullara 

gidilerek İngilizce öğretmenleri ile bir ön görüşme gerçekleştirilmiştir. Öğretmenler ile 

birlikte derslerini aksatmayacak şekilde her bir öğretmene bir ders süresini geçmeyecek 

kadar zaman planlanmıştır. Planlanan gün ve saatte okullara gidilmiş ve üç kurumda 

görev yapan on dört İngilizce öğretmeni ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. 

Öğretmenlere görüşmelerin kaydedileceği bildirilmiş, görüşme formundaki kişisel 

bilgiler kısmını doldurmalarının ardından görüşme ve kayıtlara başlanmıştır. Her bir 

öğretmenin görüşmesi ortalama 35-45 dakikada tamamlanmıştır. Görüşmelerin 

tamamlanmasından sonra, öğretmenlerin ses kayıtları deşifre edilmiştir. ÖD Görüşme 

Formuna kaydedilen öğretmen yanıtları daha sonra ÖD Dereceli Puanlama Anahtarı 

esas alınarak değerlendirilmiştir. 

3.6.2. Öğrenme Desteği Programı Uzman Görüşü Formuna İlişkin Verilerin 

Toplanması 

ÖDP taslağının hazırlanmasından sonra ÖDP Uzman Görüşü Formu ile birlikte 

ÖDP programı ve kılavuzu, belirtke tablosu, programın beş oturumuna ait planlar, 

kullanılacak araç ve materyaller ile ölçme araçlarının araştırmanın amacına uygunluğu 

ve niteliği ile ilgili bilgi elde etmek için uzman görüşüne sunulmuştur.  Bu kapsamda 

Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretim alanından yedi ve İngilizce Öğretmenliği 

alanından üç uzmandan elde edilen veriler araştırmanın ikinci sorusuna yanıt bulmak ve 

ÖDP’ye son şeklini vermek için kullanılmıştır.   

3.6.3. Öğrenme Desteği Programının Uygulama Sürecinde Verilerin Toplanması  

Bu bölümde ÖDP öncesinde, uygulama sürecinde ve program sonrasında toplanan 

verilerin toplanma sürecine yer verilmiştir. Tablo 7’de ÖDP’nin uygulanması ve veri 

toplama süreci özetlenmiştir.   
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Tablo 7 

ÖDP'nin Uygulanması ve Veri Toplama Süreci 

Tarih İşlemler 
Süre 

(Ders saati) 

29 Şubat 2016 
Programı yürütecek olan araştırmacı ile öğretmen adaylarının tanışması 

ve  beklentilerin paylaşılması 
1 saati 

02 Mart 2016 Görüşme (Ön test) 1 saati 

09 Mart 2016 

ÖDP I. Oturum: ÖD kavramı, sosyal yapılandırmacı kuram ve ÖD, 

ÖD’nin bir öğretim stratejisi olarak eğitim sürecinde kullanılması, 

yakınsak gelişim alanı (YGA), daha yetkin diğer (DYD) kişi ile ÖD’nin 

aşamaları 

3 saat 

14 Mart 2016 

 

ÖDP II. Oturum: ÖD’nin bilişsel destek sağlama, yürütücü bilişe dönük 

destek sağlama ile duyuşsal destek sağlama genel amacı 
3 saat 

16 Mart 2016 
ÖDP III. Oturum: ÖD’nin; karşılıklılık, iyi planlama, öğrenci ihtiyacına 

dönük olma, süreklilik ile içselleştirme ve desteğin kaldırılması ilkeleri 
3 saat 

23 Mart 2016 

ÖDP IV. Oturum: Öğrencinin bireysel ihtiyacını belirleme (tanı koyma) 

ile ÖD sağlama amacını belirleme (bilişsel yapılandırma, serbestlik 

derecesini azaltma, yön tayin etme ve kaygı seviyesini azaltma) 

4 saat 

25 Mart 2016 
ÖDP V. Oturum: ÖD yöntemini seçme (model sunma, teşvik etme, 

sorgulama, dönüt verme, ipucu verme ve açıklama yapma) 
4 saat 

28 Mart 2016 Görüşme (Son test) 1 saat 

 Toplam 20 saat 

25 Nisan- 

23 Mayıs 

2016 

Ders Gözlemleri: Öğretmen adaylarının, öğretmenlik uygulaması 

dersinde ÖD’yi öğretim sürecine yansıtıp yansıtamadıklarını belirlemek 

amacıyla dersi planlama, yürütme ve ders sürelerine müdahale 

edilmeden, yürüttükleri uygulama derslerinde sözel ve sözel olmayan 

tüm davranışların yazılı olarak kaydedilmesi 

3’er saat 

23-27 Mayıs 

2016 
Değerlendirme  

3.6.3.1.ÖD Görüşme Formu ile Verilerin Toplanması. ÖDP’nin oturumlarına 

başlamadan önce ÖD Görüşme Formu öğretmen adaylarına uygulanmıştır. ÖDP’nin 

uygulama aşamasının tamamlanmasının ardından (dört hafta sonra), ÖD Görüşme 

Formu öğretmen adaylarına tekrar uygulanmıştır. Uygulamalarda birinci çalışma 

grubunda olduğu gibi katılımcılara ortalama 35-45 dakika süre verilmiştir. Öğretmen 

adaylarının kendi isimleri bulgularda kullanılmamış, K1-K4 arası kodlar verilmiştir. ÖD 

Görüşme Formuna kaydedilen yanıtlar daha sonra ÖD Dereceli Puanlama Anahtarı esas 

alınarak değerlendirilmiştir.  
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3.6.3.2. Katılımcı Günlükleri ile Verilerin Toplanması. ÖDP’nin her oturumu 

sonunda programa katılan öğretmen adaylarının günlük yazmaları istenmiştir. 

Günlüklerde ÖDP’nin her oturumu hakkında duygu ve düşüncelerini yansıtmalarına 

dönük sorulara yer verilmiş ve öğretmen adaylarının bu dört soruya yanıt vermeleri 

istenmiştir. Böylece günlüğün ait olduğu oturumda öğrendiklerinin öğretmen 

adaylarının bakış açılarında bir farklılığa neden olup olmadığı, oturumda neyi 

anlamadıkları ve öğrendiklerine ilişkin duygularının ne yönde olduğu ile oturumda 

öğrendiklerini kendi sınıflarında nasıl uygulayabileceklerine ilişkin bir düşüncelerinin 

oluşup oluşmadığını ifade etmeleri beklenmiştir. 

3.6.3.3.Ders Gözlem ve Değerlendirme Formu ile Verilerin Toplanması. Dört 

öğretmen adayının ÖDP ile kazandırılması hedeflenen ÖD’nin tanı koyma, amaç 

belirleme ve yöntem seçme stratejilerini sınıf içi uygulamalarına yansıtıp 

yansıtmadıkları ders gözlem notları ile kaydedilmiştir. Bu amaçla gerekli izinler 

alınmış, öğretmen adaylarının gerçek sınıf ortamına alışmalarına fırsat verilmiş ve son 

üç uygulama dersleri gözlemlenmek üzere planlama yapılmıştır.  

Öğretmen adaylarının uygulama dersleri Ders Gözlem ve Değerlendirme Formuna 

kaydedilmiştir. Bu amaçla Ders Gözlem ve Değerlendirme Formunun ilk bölümüne  

dersi gözlemlenen öğretmen adayının ismi, uygulama okulu, gözlemin yapıldığı tarihi/ 

saati, gözlemin yapıldığı uygulama sınıfı ve sınıftaki  öğrenci sayısı ile gözlemlenen 

dersin konusu kaydedilmiştir.  İkinci bölümün diyalog kaydı sütununa ise öğretmen 

adayının görev veya konu ile ilgili sınıf içinde başlattığı sözel (öğretmen-öğrenci, 

öğrenci-öğrenci diyalogları) ve sözel olmayan (tepkileri, hareketleri, mimikleri) tüm 

davranışlar veri kaybına sebep olmadan kaydedilmeye çalışılmıştır.  

Ders gözlemlerinde öğretmen adaylarının dersi planlamalarına, işlemelerine veya 

ders sürelerine müdahale edilmemiştir. Üç öğretmen adayı her üç dersini 40’ar dakika 

olarak işlerken, bir öğretmen adayı elinde olmayan nedenler ile 20-30’ar dakika ders 

işlemiştir. Her ders gözlemi sonrasında, öğretmen adaylarının uygulama derslerinde 

başvurdukları yöntemler ile ilgili ipuçları almaya ve uygulamaları hakkında yansıtıcı 

değerlendirme yapmaya imkân veren görüşmeler yapılmıştır. Programın 

tamamlanmasından sonra öğretmen adaylarının ÖD’yi sınıfta kullanmakta yaşadıkları 

zorluğuna ilişkin yazılı görüşleri alınmıştır.  
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3.7.Verilerin Analizi 

Bu başlık altında ÖD Görüşme Formu, ÖDP Uzman Görüşü Formu, Katılımcı 

Günlüğü ile Ders Gözlem ve Değerlendirme Formu ile elde edilen verilerin analizine 

yer verilmiştir.  

3.7.1.İngilizce Öğretmenlerine Uygulanan Öğrenme Desteği Görüşme Formunun 

Analizi 

Birinci çalışma grubunda yer alan İngilizce öğretmenlerine uygulanan ÖD Görüşme 

Formuna öğretmenlerin verdikleri yanıtlar nicel ve nitel analiz yöntemleri kullanılarak 

analiz edilmiştir. Nicel araştırmalarda genelleme evrende veri kaynaklarının normal 

dağılım gösterdiği varsayımına dayanmaktadır ve belli bir hata payı bırakılarak 

örneklemden elde edilen sonuçlar evrene genellenebilmektedir. Nitel araştırmalarda ise 

genelleme yerine aktarılabilirlik kavramı benimsenmektedir. Nitel araştırma sonuçları 

doğrudan benzer ortamlara genellenememekle birlikte, ham verinin kavram ve temalara 

yeniden düzenlenmiş biçimde, ayrıntılı olarak betimlenmesi ve yorum katmadan 

sunulması, başka araştırmacılara başka ortam ve süreçlere aktarabilme fırsatı sunar 

(Yıldırım ve Şimşek, 2011).  Bu amaçla nicel verilerin analizinde izlenen basamaklar 

şöyledir; Görüşmelerin tamamlanmasından sonra bilgisayar ortamında Ö1-Ö14 arası on 

dört   ÖD Görüşme Formu açılmış ve öğretmenlerin kişisel bilgileri ilgili ÖD Görüşme 

Formlarına aktarılmıştır. Ardından öğretmenlerin ses kayıtları deşifre edilerek 

araştırmacı tarafından ilgili öğretmenin ÖD Görüşme Formuna yazılmıştır. Böylece her 

bir öğretmenin yanıtlarını içeren bir görüşme metni oluşturulmuştur. Öğretmenlere ait 

görüşme metinleri ÖD Dereceli Puanlama Anahtarı kullanılarak araştırmacı tarafından 

puanlanmıştır. Puanlamaların güvenilirliğini sağlamak için on dört öğretmene ait veri 

seti, ÖD Dereceli Puanlama Anahtarı ve ÖD’ye ilişkin özet bilgi İngilizce branşında ve 

eğitim alanında doktora eğitimi olan bir müfettişe verilmiş ve kendisinden beklenenler 

hakkında yapılan bilgilendirmeden sonra öğretmen yanıtlarını puanlaması istenmiştir. 

Kodlayıcının puanlamasını tamamlamasından sonra puanlar karşılaştırılmış, puanların 

genel olarak uyumlu olduğu görülmüş, uyumlu olmayan puanlar ise tartışılarak ortak 

karara bağlanmıştır.  Puanlamalar arasındaki tutarlılığı incelemek için ayrıca rastlantısal 

olarak seçilen dört öğretmene ait görüşme metni Eğitimde Program Geliştirme alanında 

ve ÖD konusunda uzman bir öğretim üyesi tarafından ÖD Dereceli Puanlama Anahtarı 

kullanılarak puanlanmış, sonrasında yapılan toplantıda iki 

kodlayıcının/değerlendiricinin verdiği puanlar karşılaştırılmış, görüş birliği ve ayrılığı 
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sayıları tespit edilmiştir. Miles ve Huberman’ın (1994) ortaya koydukları P (Uzlaşma 

Yüzdesi %) = [Na (Görüş Birliği)/ Na (Görüş Ayrılığı) + Nd (Görüş Ayrılığı)] X 100 

formülü kullanılarak kodlayıcılar arası güvenilirlik hesaplanmıştır. Güvenirlik 

hesaplaması sonucu kodlayıcılar arası uyuşum %93 olarak bulunmuştur. Elde edilen 

sayısal puanlar, görüşme formunda yer alan örnek durumlardan alınan toplam puanlar 

ile ÖD’nin tanı koyma, amaç belirleme ve yöntem seçme aşamalarına göre betimsel 

analize tabi tutulmuştur. Ayrıca yüzde, ortalama, en yüksek ve en düşük puanlar ile 

standart sapmaları hesaplanmıştır.  

Nitel analizlerde, öğretmenlerin önerdikleri yöntem, teknik ve stratejilerin ÖD 

olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceğini ayrıntılı olarak incelemek için içerik analiz 

yöntemine başvurulmuştur. Miles ve Huberman tarafından önerilen, verinin işlenmesi, 

verinin görsel hale getirilmesi ve sonuç çıkarma ve teyit etme aşamalarından oluşan 

nitel veri analiz süreci takip edilmiştir (Şimşek ve Yıldırım, 2011).  

Nitel verilerin analizinde izlenen basamaklar şöyledir; ÖD Görüşme Formu’nda yer 

verilen örnek durumlar, ÖD1-ÖD8 arası tema olarak belirlenmiştir. Kodlamalarda Tablo 

1’de sunulan ÖD’ye İlişkin Kuramsal Model esas alınmıştır.  Modelde yer alan ÖD’nin 

tanı koyma, amaç belirleme ve yöntem seçme aşamaları kategori olarak belirlenmiştir. 

Öğretmenlerin ÖD Görüşme Formuna verdikleri yanıtlarını içeren görüşme metinleri 

kullanılarak öğretmen yanıtları, biri tanı koyma, dördü amaç belirleme ve altısı yöntem 

seçme olmak üzere toplam on bir kod altında kodlanmıştır. Ayrıca rastlantısal olarak 

seçilen dört öğretmene ait görüşme metni Eğitimde Program Geliştirme alanında ve ÖD 

konusunda uzman bir öğretim üyesi tarafından kodlanmış, gerçekleştirilen toplantıda 

kodlamalar karşılaştırılarak tutarlılık incelenmiştir. Daha sonra öğretmenlerin 

önerdikleri ÖD’nin tanı koyma, amaç belirleme ve yöntem seçme aşamalarına ilişkin 

frekansı hesaplanmış, ortaya çıkan veri seti tablo ve grafiklere aktarılmıştır. Tablo ve 

grafikler, örnek durumların hazırlanmasında temel alınan ÖD’ler ile karşılaştırılmıştır. 

Son olarak öğretmenlerin önerdikleri ÖD’ler her bir tema ve kategori için doğrudan 

alıntılarla desteklenerek sunulmuş ve yorumlanmıştır. 

3.7.2. ÖDP Uzman Görüşü Formunun Analizi 

Araştırma kapsamında tasarlanan ÖDP taslağının hedef, içerik,öğretme-öğrenme 

yaşantıları ve değerlendirme boyutlarının birbirleri ile tutarlılığını ortaya koymak 

amacıyla hazırlanan ÖDP Uzman Görüşü Formunda yer alan “uygun”-“uygun değil” 

alanlarından elde edilen veriler için frekanslar belirlenmiştir. Ayrıca Eğitimde Program 
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Geliştirme alanından yedi uzman ve üç öğretim üyesi ile birlikte bir yansıtıcı 

değerlendirme toplantısı yapılmış ve uzmanların uygun bulmadıkları maddeler 

hakkında görüş ve öneriler tartışılmıştır. ÖDP Uzman Görüşü Formu ve yansıtıcı 

değerlendirme toplantısı sonuçlarından yararlanılarak ÖDP’ye son şekli verilmiştir. 

3.7.3. Öğrenme Desteği Programının Uygulanmasına İlişkin İşlem Sürecinde 

Toplanan Verilerin Analizi 

Bu başlık altında ÖDP’nin uygulanması öncesinde, uygulama sürecinde ve 

tamamlanmasından sonra toplanan verilerin analiz yöntemine yer verilmiştir.  

 3.7.3.1. Öğretmen Adaylarına Uygulanan ÖD Görüşme Formunun Analizi. 

ÖDP başlamadan önce ve programın tamamlanmasından sonra ÖD Görüşme Formu 

programa katılan öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Elde edilen veriler nicel ve nitel 

analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Nicel verilerin analizinde izlenen 

basamaklar şöyledir; Bilgisayar ortamında K1-K4 arası dört ÖD Görüşme Formu 

sayfası açılmış ve iki sütuna (ön test - son test) bölünmüştür. Program başlamadan önce 

uygulanan ÖD Görüşme Formuna öğretmen adaylarının yazdıkları kişisel bilgileri bu 

formlara aktarılmıştır. Öğretmen adaylarının ön testte verdikleri yanıtları ÖD Görüşme 

Formunun ilk sütununa araştırmacı tarafından yazılmıştır. Böylece her bir öğretmen 

adayının ön testte verdiği yanıtları birinci sütunda yer alan ve ikinci sütunu boş bir 

görüşme metni oluşturulmuştur. Öğretmen adaylarına ait ön test görüşme metinleri ÖD 

Dereceli Puanlama Anahtarı kullanılarak araştırmacı tarafından puanlanmış ve 

değerlendirilmiştir. ÖD Programı tamamlandıktan sonra ÖD Görüşme Formu öğretmen 

adaylarına yeniden uygulanmıştır. Öğretmen adaylarının son testte verdikleri yanıtlar 

görüşme metninin ikinci sütununa araştırmacı tarafından yazılmıştır. Daha sonra 

öğretmen adaylarına ait son test görüşme metinleri ÖD Dereceli Puanlama Anahtarı 

kullanılarak araştırmacı tarafından puanlanmıştır. Ortaya çıkan sayısal puanlar, görüşme 

formunda yer alan örnek durumlardan alınan toplam puanlar ile ÖD’nin tanı koyma, 

amaç belirleme ve yöntem seçme aşamalarına göre betimsel analize tabi tutulmuş, 

yüzde, ortalama, en yüksek ve en düşük puanlar ile standart sapmaları hesaplanmıştır.  

Öğretmen adaylarının puanlarında ÖDP sonrasında bir yükselme meydana gelip 

gelmediğini ortaya koymak ve ÖDP’nin katkısını test etmek için dört öğretmen adayının 

tüm ÖD Görüşme Formu’ndan ön test-son testte aldıkları toplam puanlar, her bir örnek 

durumdan aldıkları puanlar ve ÖD’nin her bir aşamasından (tanı koyma, amaç belirleme 

ve yöntem seçme) aldıkları puanlar boyutunda analizler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ön 



78 
 

test ve son test arasındaki puan farklılıkları belirlenmiş ve puanlardaki artış oranları 

hesaplanmıştır. 

Nitel analizlerde izlenen yol ise şöyledir; ÖD Görüşme Formu’nda yer verilen 

örnek durumlar ÖD1-ÖD8 arası tema olarak belirlenmiştir. Kodlamalarda Tablo 1’de 

verilen ÖD’ye İlişkin Kuramsal Model esas alınmıştır. Modelde yer alan ÖD’nin tanı 

koyma, amaç belirleme ve yöntem seçme aşamaları kategori olarak belirlenmiştir. 

Öğretmen adaylarının ÖDP öncesinde ve sonrasında önerdikleri ÖD’ler ön test ve son 

test için kodlanarak öğretmen adaylarının önerdikleri ÖD’lerin sayısında bir gelişme 

sağlanıp sağlanmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Ortaya çıkan veri seti tablo ve 

grafiklere aktarılmıştır. Bu tablo ve grafikler, örnek durumların hazırlanmasında temel 

alınan ÖD’ler ile karşılaştırılmıştır. Son olarak öğretmen adaylarının yanıtları ilgili tema 

ve kategori altında doğrudan alıntılarla desteklenerek yorumlanmıştır.   

Nitel araştırmalarda tam nesnellik mümkün olmadığından hareketle Lincoln ve 

Guba (1985), nitel araştırmacılara nicel araştırmalardaki nesnellik kavramı yerine teyit 

edilebilirlik kavramını önermektedir. Bu kavram çerçevesinde nitel araştırmacıdan 

beklenen, ulaştığı sonuçları topladığı verilerle sürekli olarak teyit etmesi ve bu 

çerçevede okuyucuya mantıklı açıklama sunabilmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

Ders gözlemleri ile elde edilen veriler araştırmacı tarafından belirlenen tema ve 

kategoriler esas alınarak kodlanmıştır. Kodlamaların güvenirliğini sağlamak amacıyla 

Eğitimde Program Geliştirme alanında ve ÖD konusunda uzman bir öğretim üyesi 

tarafından rastlantısal olarak seçilen ders gözlem veriler kodlanmış ve iki araştırmacıya 

ait kodlamalar karşılaştırılmıştır. Kodlamalarda araştırmacılar arasında belirgin bir 

görüş ayrılığı ortaya çıkmamıştır. Ayrıca alanında uzman bir araştırmacı Lincoln ve 

Guba’nın (1985) sunduğu teyit incelemesi/dışsal denetim yapmıştır. Dışsal denetim ile 

verilerin analizi ve yorumların incelenmesi ile bulguların doğru bir şekilde verilip 

verilmediğinin değerlendirilmesiyle metodolojik bakış açısından güvenilirlik 

kanıtlanmaya çalışılmıştır. 

3.7.3.2. Katılımcı Günlükleri ile Toplanan Verilerin Analizi. ÖDP’ye katılan 

öğretmen adaylarının, her bir oturum sonunda doldurmaları istenen günlüklerden elde 

edilen veriler, üçüncü araştırma sorusuna yanıt aramak için kullanılmıştır. Katılımcı 

günlüklerine öğretmen adaylarının verdikleri yanıtlar aynı zamanda araştırmacıya 

program hedefine ulaşmayı zorlaştıran olumsuzlukları değerlendirme, halen öğrenilmesi 

gerekenleri belirleme ve oturum planlarında gerekli değişiklikleri yapma olanağı da 

sunmuştur. Bu amaçla günlükler her oturum sonunda toplanmış ve değerlendirilmiştir. 
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Program uygulama sürecinde yapılan değerlendirmede öğretmen adaylarının katılımcı 

günlüğünde yer alan sorulara verdikleri yanıtlardan ilgili olduğu oturumda 

anlamadıkları bir konuya yer verip vermediklerine bakılmış ve bir sonraki oturumda 

veya “Scaffolding” adlı sosyal medya grubunda anlamadıklarını belirttikleri konuya 

ilişkin açıklamalar yapılmış veya ilave materyal paylaşılmıştır.    

Katılımcı günlüklerinin ayrıntılı değerlendirmesi ise programın tamamlanmasından 

sonra gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla üçüncü araştırma sorusuna yanıt bulmak için 

öğretmen adaylarının katılımcı günlüklerinde yer alan sorulara verdikleri yanıtlar içerik 

analiz yöntemi ve ayrıntılı betimleme stratejisi kullanılarak analiz edilmiştir. ÖDP’nin 

her bir oturumu tema olarak ele alınırken katılımcı günlüğünde yer alan dört soru 

kategorileri oluşturmuştur. Elde edilen veriler belirlenen tema ve kategoriler ile 

ÖDP’nin kazanımları bağlamında analiz edilmiştir.  

3.7.3.3. Ders Gözlem ve Değerlendirme Formu ile Toplanan Verilerin Analizi. 

Ders Gözlem ve Değerlendirme Formu kullanılarak öğretmen adaylarının uygulama 

okullarında yürüttükleri son üç derslerinin gözlemleri gerçekleştirilmiştir. Ders 

gözlemlerinde öğretmen adaylarının sınıf içindeki sözel ve sözel olmayan tüm 

davranışları hiç veri kaybına sebep olmadan yazılı olarak forma kaydedilmeye 

çalışılmıştır. Ders sonrasında öğretmen adayı ile yapılan görüşmenin hemen ardından 

ders gözlem kayıtları günlük olarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Formun diyalog 

kaydı kısmına öğretmen-öğrenci ile öğrenci-öğrenci diyaloglarının yanı sıra öğretmen 

ve öğrencilerin sözel olmayan davranışlarına da yer verilmiştir. Bu amaçla bilgisayar 

ortamında dört öğretmen adayı için üç ayrı Ders Gözlem ve Değerlendirme Formu 

açılmış ve elle tutulan kayıtlar bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Formun kodlamalar 

kısmında diyalog kaydında yer verilen veriler ÖD’nin tanı koyma, ÖD amaç belirleme 

ve ÖD yöntem seçme aşamalarına göre kodlanmış ve ÖD aşamalarına göre frekansları 

belirlenmiştir.  

Daha sonra ÖDP’ye katılan öğretmen adaylarının uygulama derslerinin 

gözlemlenmesi sonucu elde edilen veriler, betimsel ve içerik analiz yöntemi kullanılarak 

analiz edilmiştir. Ders gözlemlerinde kaydedilen ÖD’lerin nitelikleri sayılardan daha 

önemli olduğundan, öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci diyalogları ile tanı koyma, 

ÖD amaç belirleme ve ÖD yöntem seçme stratejileri, ÖD’nin ilkeleri bağlamında 

(karşılıklılık, iyi planlama, öğrenci ihtiyacına dönük olma, süreklilik ve içselleştirme ve 

desteğin kaldırılması) analiz edilmiş, öğretmen adaylarının yanıtlarından doğrudan 

alıntılarla desteklenmiştir.  
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Kodlamaların güvenirliğini sağlamak amacıyla zaman çeşitlemesi yöntemi ve teyit 

incelemesi stratejilerinden yararlanılmıştır. Bu amaçla araştırmacı tarafından ilk 

kodlamadan altı ay sonra ders gözlem kayıtlarına ilişkin verilere ait kodlamalar 

tekrarlanmıştır. İki kodlama arasında uyum olduğu görülmüştür. Eğitimde Program 

Geliştirme alanında ve ÖD konusunda uzman bir araştırmacı tarafından ders 

gözlemlerine ait tüm veri setinden rastlantısal olarak seçilen veriler kodlanmış ve 

araştırmacının kodlamaları ile karşılaştırılmıştır. Görüş ayrılığı olan az sayıda 

kodlamalara dönük değerlendirmeler yapılmış ve ortak karara varılmıştır. 

Ayrıca ders gözlemi sonucu elde edilen nitel verilere ilişkin analizler, teyit 

incelemesine tabi tutulmuştur. Bu amaçla alanında uzman bir araştırmacı Lincoln ve 

Guba’nın (1985) sunduğu teyit incelemesi/dışsal denetim yapmıştır. Dışsal denetim ile 

verilerin analizi ve yorumların incelenmesi ile bulguların doğru bir şekilde verilip 

verilmediğinin değerlendirilmesiyle metodolojik bir bakış açısı ile güvenilirlik 

kanıtlanmaya çalışılmıştır. 
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BÖLÜM IV 

 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde, araştırmanın amacı doğrultusunda cevap aranan soruların sırasına 

uygun olarak elde edilen bulgulara ve yorumlara yer verilmiştir.  

4.1. Ortaöğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğrenme Desteği’nin Tanı Koyma, 

Amaç Belirleme ve Yöntem Seçme Aşamalarına İlişkin Eğitim İhtiyaçlarına 

Yönelik Bulgular 

Bu bölümde ortaöğretim İngilizce öğretmenlerinin öğrencilerine destek olmak için 

başvurdukları yöntemleri belirleyerek, ÖD’nin tanı koyma, amaç belirleme ve yöntem 

seçme aşamalarına ilişkin eğitim ihtiyaçlarını ortaya koymaya dönük ÖD Görüşme 

Formu ile elde edilen nicel ve nitel verilerin analizine ait bulgulara ve bu bulgulara 

ilişkin bütünleştirilmiş tartışmaya yer verilmiştir.   

Tablo 8  

Ortaöğretim İngilizce Öğretmenlerinin ÖD Görüşme Formu’nda Yer Alan Örnek 

Durumlardan Aldıkları Puanların Dağılımı 

Okul Öğretmen 

Görüşme Formunda Yer Alan Örnek Durumlar 

Puanlar 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
 

Özel Lise 

 

Ö1 9 4 10 7 8 7 5 5 55 

Ö2 9 3 12 12 8 12 7 8 71 

Ö3 10 3 10 9 6 12 6 8 64 

Ö4 12 3 11 11 7 11 7 7 69 

Ö5 9 4 12 9 7 9 5 4 59 

Ö6 4 2 5 3 4 8 3 5 34 

Meslek 

Lisesi 

Ö7 11 3 9 9 6 8 5 7 58 

Ö8 7 3 6 6 5 6 3 2 38 

Ö9 11 3 8 5 7 5 6 3 48 

Ö10 9 4 8 8 7 9 4 7 56 

Ö11 5 3 9 8 6 7 3 4 45 

Anadolu 

Lisesi 

Ö12 8 4 9 9 7 12 6 8 63 

Ö13 7 4 10 6 6 8 4 8 53 

Ö14 11 4 7 6 5 11 6 5 55 

Tüm ÖD Görüşme Formu  54.9 
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       Tablo 8 incelendiğinde, on dört ortaöğretim İngilizce öğretmeninin ÖD Görüşme 

Formu’ndan aldığı puanların ortalaması = 54.9 dur. Öğretmenler arasındaki en yüksek 

üç puanı sırasıyla Ö2 (71), Ö4 (69) ve Ö3 (64) alırken, en düşük üç puanı ise Ö6 (34), 

Ö8’in (38) ve Ö11’in (45) aldığı görülmektedir. Çalışma grubunda yer alan yedi 

öğretmen ortalamanın üstünde puan alırken, üç öğretmen ortalamaya yakın, beş 

öğretmen ise ortalamadan düşük puan almıştır. Ortalamanın üstünde puan alan 

öğretmenlerin, biri dışında tümü özel bir lisede görev yapmaktadır. Diğer taraftan 

Anadolu lisesinde görev yapan tüm öğretmenler ortalamaya yakın veya üzerinde puan 

almışlardır. Meslek lisesinde görev yapan iki öğretmen ortalamaya yakın, üç öğretmen 

ise ortalamanın altında puan almışlardır. Çalışma grubunda yer alan üç okul türünde 

görev yapan öğretmenlere ait bulgular; özel lisede görev yapan İngilizce 

öğretmenlerinin büyük bölümü ile Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenlerin 

tamamının meslek lisesinde görev yapan öğretmenlere göre öğrencileri bir öğrenme 

sorunu yaşadığında daha fazla ÖD ile uyumlu stratejiler önerdiklerini göstermektedir. 

Ortaöğretim İngilizce öğretmenlerinin yanıtlarına ait toplam puanlara ilişkin betimsel 

istatistikler Tablo 9’da verilmiştir. 

Tablo 9  

Ortaöğretim İngilizce Öğretmenlerinin ÖD Görüşme Formu’ndan Aldıkları Puanlara 

Ait Betimsel İstatistikler 

 n  Medyan 
En Düşük 

Puan 

En Yüksek 

Puan 
Ss 

Toplam 14 54.85 55.50 34.00 71.00 10.76 

 

Tablo 9 incelendiğinde, ortaöğretim İngilizce öğretmenlerin puan ortalamalarının 

=54.85 olduğu,  medyan’ın 55.50 olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin aldıkları en 

düşük puan 34, en yüksek puan ise 71’dir. Standart sapma çok büyük olmamakla 

birlikte yine de öğretmenlerin puanlarının benzer özellik göstermediği ve puan 

dağılımlarının geniş bir alana yayıldığı söylenebilir. 

Araştırmaya katılan İngilizce öğretmenlerinin önerdikleri ÖD’lerin cinsiyet, yaş, 

mezun olunan bölümün İngilizce alanı olup olmaması, mesleki deneyim, görev yapılan 

okul türü ile son beş yılda katılınan hizmet içi eğitim kurs sayısına göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını ortaya koymak amacıyla yapılan betimsel analizlere ilişkin bulgular; 

Tablo 10’da verilmiştir.  
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Tablo 10   

Ortaöğretim İngilizce Öğretmenlerinin ÖD Görüşme Formu’ndan Aldıkları Puanların 

Çeşitli Değişkenlere Göre Dağılımı 

Değişken n 
Puan veya Puan 

Ortalaması 

Cinsiyet   

 Erkek 3 =48.00 

 Kadın 11 =56.72 

Yaş   

 25-29 yaş 2 =46.50 

 30-34 yaş  3 =59.33 

 35-39 yaş 2 =64.50 

 40 yaş ve daha fazla  7 =52.88 

Mezuniyet   

 İngilizce Öğret.,İngiliz Dili ve Ede., İngiliz Dil Bilimi   10 =58.70 

 Diğer Alanlar 4 =45.25 

Mesleki Deneyim   

 1-5 yıl 4 =56.50 

 6-10 yıl 1 Puan=71.00 

 11-15 yıl 4 =49.25 

 16 yıl ve daha fazla 5 =54.83 

Okul Türü     

 Özel Lise   6 =58.70 

 Meslek Lisesi 5 =49.00 

 Anadolu Lisesi 3 =57.00 

Son beş yılda katılınan hizmet içi eğitim kurs sayısı   

 Kurs Yok 4 =49.25 

 2 Kurs 1 Puan=59.00 

 3 Kurs 5 =58.75 

 4 Kurs  3 =51.00 

 5 Kurs 1 Puan=69.00 

 7 Kurs   1 Puan=55.00 

Öğretmenlerin cinsiyet değişkenine göre hesaplanan ÖD puan ortalamalarında 

erkek öğretmenlerin puanlarının kadın öğretmenlere göre yaklaşık 9 puan daha düşük 

olduğu (erkek =48.00; kadın =56.72); yaş değişkenine göre en yüksek puan 

ortalamasının 35-39 yaş aralığındaki iki öğretmene ait olduğu ( =64.50), en düşük puan 

ortalamasının ise 25-29 yaş aralığındaki iki öğretmene ait olduğu ( =46.50) 
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görülmektedir. Kıdem değişkenine göre hesaplanan ÖD puan ortalamaları 

incelendiğinde en yüksek puanı 6-10 yıl kıdeme sahip bir öğretmenin (71) aldığı, en 

düşük puan ortalamasının 11-15 yıllık kıdeme sahip dört öğretmene ait olduğu 

( =49.25); görev yaptıkları okul türü değişkenine göre hesaplanan en yüksek puan 

ortalamasının özel lisede görev yapan öğretmenlere ait olduğu ( =58.7) bunu az farkla 

Anadolu lisesinde görev yapan öğretmenlerin takip ettiği ( =57), en düşük puan 

ortalamasının ise meslek lisesinde görev yapan öğretmenlere ait olduğu ( =49); son beş 

yılda katıldıkları mesleki gelişim kurs sayısı değişkenine göre hesaplanan ÖD puan 

ortalamalarının son beş yılda hiç kursa katılmayan dört öğretmenin puan ortalamasının 

en düşük puan ortalaması olduğu ( =49.25), bu sonucun on dört öğretmene ait puan 

ortalamasının da altında olduğu, tüm öğretmenler arasında en yüksek ikinci puanı ise 

beş kursa katıldığını belirten bir öğretmenin aldığı (69) görülmektedir. Buna göre 

öğretmenlerin cinsiyet, yaş, mezun oldukları bölümlerin İngilizce alanı olup olmaması, 

mesleki deneyim, görev yapılan okul türü ile son beş yılda katılınan hizmet içi/mesleki 

gelişim program/kurs sayısı gibi değişkenlerin öğretmenlerin aldıkları ÖD puanlarını 

farklılaştırdığı söylenebilir. Öğretmenlerin puanlarında gözlemlenen en büyük farklılık 

İngilizce bölümünden mezun olan on öğretmen ile farklı bölümlerden mezun olan dört 

öğretmen arasındadır. Geçmişte İngilizce öğretmenliğine farklı bölümlerden mezun 

olanların da atandığı ve devlet okullarında halen bu öğretmenlerin görev yaptığı 

bilinmektedir. Ancak MEB Talim Terbiye Kurulu’nun 05/07/2012 tarih ve 97 sayılı 

kararı ekindeki 80 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen 

Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları 

Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin 

Çizelgesinde, İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmen adaylarının 

doğrudan, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, 

Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce), İngiliz Dil Bilimi Bölümü, Çeviribilim 

Bölümü (İngilizce) ve İngiliz Dili ve Kültürü Bölümünden mezun olanların ise Bakanlık 

ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan Ortaöğretim Alan 

Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını başarı ile 

tamamlayanlar İngilizce öğretmeni olarak atanabilecekleri, hükmü yer almaktadır. 

Araştırmaya katılan çalışma grubunda yer alan öğretmenlerin mezuniyet değişkenine ait 

bulgular, MEB’in İngilizce öğretmenliğine alan dışı atama yapılmasından vazgeçmiş 

olmasının ne derecede doğru bir karar olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 11’de öğretmenlerin her bir örnek durumdan aldıkları puan ortalamaları 

verilmiştir. Öğretmenlerin en fazla on iki puan alınabilecek bir, üç, dört ve altıncı örnek 

durumlardan en yüksek puan ortalamasını ( =9) dinleyici durumundaki öğrencilerin 

ilgilerinin dağılması sorununa odaklanan üçüncü örnek durumdan aldıkları   

görülmektedir. Bunu tüm derse katılan ancak konuşma etkinliğine katılmak istemeyen 

bir öğrencinin konuşma sorununa odaklanan altıncı örnek durumun ( =8,9)  takip ettiği 

görülmektedir. Öğretmenlerin en fazla sekiz puan alınabilecek beş, yedi ve sekizinci 

örnek durumlardan en yüksek puan ortalamasını ( =6,4) kelimelerin öğrenciler 

tarafından kalıcı olarak öğrenilememesi sorununa odaklanan beşinci örnek durumdan 

aldıkları, en düşük puan ortalamasını ise etkinlikte diğerlerine göre daha hızlı 

ilerleyen/geride kalan öğrencilerin derse katılım sorununa odaklanan yedinci örnek 

durumdan ( =5) aldıkları  görülmektedir. 

Tablo 11 

ÖD Görüşme Formu’nda Yer alan Örnek Durumlarda Verilen Problemler, Örnek 

durumlardan Alınabilecek Puanlar ile Ortaöğretim İngilizce Öğretmenlerinin Aldıkları 

Puanların Ortalamaları 

Örnek 

Durum 

No 

Örnek Durumda Verilen Problem 

 

ÖD’nin Puanlanan 

Aşamaları 

Öğretmenlerin Aldıkları 

Puan   

 

1 Bir öğrencinin konuşma sorunu 

Tanı Koyma 

Amaç Belirleme 

Yöntem Seçme 

8.70/12.00 

2 
Sınıfta konuşmak istemeyen 

öğrencilerle ilgili sorun 
Amaç Belirleme 

3.40/4.00 

3 
Dinleyici durumundaki öğrencilerin 

ilgilerinin dağılması sorunu  

Tanı Koyma 

Amaç Belirleme 

Yöntem Seçme 

9.00/12.00 

4 Öğrencilerin telaffuz/ses problemleri 

Tanı Koyma 

Amaç Belirleme 

Yöntem Seçme 

7.70/12.00 

5 
Kelimelerin öğrenciler tarafından kalıcı 

olarak öğrenilememesi sorunu 

Amaç Belirleme 

Yöntem Seçme 

6.40/8.00 

6 

Tüm derse katılan ancak konuşma 

etkinliğine katılmak istemeyen bir 

öğrencinin konuşma sorunu 

Tanı Koyma 

Amaç Belirleme 

Yöntem Seçme 

          8.90/12.00 

7 

Etkinlikte diğerlerine göre daha hızlı 

ilerleyen/geride kalan öğrencilerin derse 

katılım sorunu 

Tanı Koyma 

Amaç Belirleme 

5.00/8.00 

8 
Dinleme etkinliğini yapamayan 

öğrencilerin derse katılım sorunu 

Tanı Koyma 

Amaç Belirleme 

5.80/8.00 

TOPLAM  54.90/76.00 
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En fazla dört puan alınabilecek sınıfta konuşmak istemeyen öğrencilerle ilgili 

sorununa odaklanan ikinci örnek durumda altı öğretmenin tam puan aldığı görülmüştür. 

Bulgular, ortaöğretim İngilizce öğretmenlerinin sınıfta öğrencilerin konuşma sorunları 

ile sık sık yüzleştiklerini ve bu sorunları çözmek ve öğrencilerini desteklemek için 

çeşitli stratejiler geliştirdiklerini göstermektedir. ÖD Dereceli Puanlama anahtarı ile 

yapılan değerlendirmeler, öğretmenlerin geliştirdikleri bu destek stratejilerinin ÖD’nin 

amaçları ile uyumlu olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan, tanı koyma ve amaç 

belirleme aşamaları değerlendirilen ve etkinlikte diğerlerine göre daha hızlı ilerleyen ya 

da geride kalan öğrencilerin derse katılım sorununa odaklanan yedinci örnek durumda 

öğretmenlerin düşük puan aldıkları görülmektedir. Bu bulgu öğretmenlerin aynı sınıfta 

farklı seviyelerde bulunan öğrencilere tanı koyma ve bu doğrultuda destek sağlama 

amaçlarını belirleme konusunda ÖD ile uyumlu stratejiler öneremediklerini 

göstermektedir. 

Tablo 12  

Ortaöğretim İngilizce Öğretmenlerinin ÖD Görüşme Formu’ndan Aldıkları Puanların 

ÖD'nin Aşamalarına Göre Dağılımı 

Öğretmen 

 

ÖD Aşamalarına Göre Alınabilecek ve Alınan Puanlar 
Toplam 

(76 Puan) Tanı Koyma 

(24 Puan) 

Yöntem Seçme 

(20 Puan) 

Amaç Belirleme 

(32 Puan) 

Ö1  13  25  17  55 

Ö2  21  30  20  71 

Ö3  20  26  19  64 

Ö4  20  29  20  69 

Ö5  14  25  20  59 

Ö6  10  11  13  34 

Ö7  16  23  19  58 

Ö8  5  17  16  38 

Ö9  8  22  18  48 

Ö10  10  26  20  56 

Ö11  8  19  18  45 

Ö12  16  29  18  63 

Ö13  14  22  17  53 

Ö14  15  21  19  55 

   13.6  23.2  18.1  54.9 

%  56.7  72.5  90.5  72.2 

Aşamalar arasında 

puanlarda düşüş oranı  
%15.8  %17.5     
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Tablo 12’de ÖD Görüşme Formuna verilen yanıtların ÖD’nin tanı koyma, amaç 

belirleme ve yöntem seçme aşamalarına göre alınabilecek ve alınan puanların dağılımı 

verilmiştir. Öğretmenlerin en yüksek puan ortalamasını en fazla 20 puan alınabilecek 

ÖD yöntem seçme aşamasından aldıkları ( =18.1), bu puanın yöntem seçme 

aşamasında alınabilecek puanın  %90.5’ini oluşturduğu görülmektedir. ÖD Görüşme 

Formu’ndan en fazla 32 puan alınabilecek ÖD amaç belirleme aşamasında 

öğretmenlerin puan ortalamalarının =23.2 olduğu, bunun amaç belirleme aşamasında 

alınabilecek toplam puanın %72.5’ini oluşturduğu görülmektedir. Diğer taraftan en 

fazla 24 puan alınabilecek tanı koyma aşamasında öğretmenlerin =13.6 ile en düşük 

puan ortalamasını aldıkları, bunun ÖD’nin tanı koyma aşamasından alınabilecek toplam 

puanın %56.7’sine karşılık geldiği görülmektedir. 

Bu duruma göre öğretmenlerin yöntem seçme aşamasında daha başarılı oldukları, 

amaç belirlemede bu başarının bir miktar düştüğü, bu düşüşün oransal olarak %17.5’e 

karşılık geldiği, tanı koyma aşamasında başarının amaç belirlemeye göre de bir miktar 

düştüğü, bu düşüşün ise oransal olarak %15.8’e karşılık geldiği görülmektedir. Bu 

bulgular ortaöğretim İngilizce öğretmenlerinin öğrencilerine destek sağlamak için çeşitli 

yöntemlere başvurduklarını, seçtikleri yöntemin yaklaşık yarısını öğrenci ihtiyacını 

belirlemeden; bu yöntemlerin bazılarını belirledikleri amaçları doğrultusunda, bazılarını 

ise  amaç dahi belirlemeden doğrudan seçtiklerini göstermektedir. 

ÖD Görüşme Formu’nda yer alan sekiz örnek durumda verilen problemler ile 

öğretmenler tarafından en çok önerilen ÖD’lere ilişkin frekans dağılımları Tablo 13’te 

sunulmuştur. Karşılaştırma yapabilmek için Tabloda ayrıca ÖD Görüşme Formu’nda 

yer alan sekiz örnek durumun hazırlanmasında dikkate alınan ÖD’lere de yer 

verilmiştir.  

Tablo 13 incelendiğinde, öğretmenlerin sekiz örnek durum için verdikleri yanıtların 

tümünde (f=44) tanı koyma ifadesi belirlenmiştir. En çok tanının bir ve üçüncü örnek 

durumda konulduğu, on dört öğretmenin dokuzunun da bu örnek durumlarda tanı 

koyduğu görülmüştür. Ancak, tanı koyma aşamasını değerlendiren diğer örnek 

durumlarda öğretmenlerin yarıya yakınının tanı koymadığı görülmektedir. Bu bulgu 

öğretmenlerin yarısının verilmesi gereken öğrenme desteğine tanı koymadan, doğrudan 

müdahale etme yöneliminde olduklarını göstermektedir.  
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Tablo 13  

ÖD Görüşme Formu’nda Yer Alan Örnek Durumlarda Temel Alınan ÖD'ler ile 

Öğretmenlerin Önerdikleri Stratejilere İlişkin Frekans Dağılımları 

Örnek 

Durum No 

Örnek Durumlarda 

Temel Alınan ÖD’ler 

Öğretmenler Tarafından 

En Çok Önerilen ÖD’ler 

f 

Öğretmenler Tarafından 

Önerilen Toplam ÖD’ler 

f 

1 

Tanı Koyma 

Amaç Belirleme: 

Yön Tayin Etme 

Kaygı Seviyesini Azaltma 

Yöntem Seçme: 

Teşvik Etme 

Sorgulama 

İpucu Verme 

Tanı Koyma (9) 

Amaç Belirleme 

Yön Tayin Etme (11) 

Kaygı Seviyesini Azaltma (11) 

Yöntem Seçme 

Sorgulama (11) 

Teşvik Etme (9) 

 

Tanı Koyma 

f=44 

 

 

 

 

Amaç Belirleme 

Yön Tayin Etme   f=82 

 

Kaygı Seviyesini Azaltma 

f=38 

 

Serbestlik Derecesini Azaltma 

f=17 

 

Bilişsel Yapılandırma 

f=30 

 

 

 

 

Yöntem Seçme 

Model Sunma 

f=19 

 

Teşvik Etme 

f=41 

 

Sorgulama 

f=33 

 

İpucu Verme 

f=36 

 

Dönüt Verme 

f=6 

 

Açıklama Yapma 

f=4 

2 

Amaç Belirleme; 

Bilişsel Yapılandırma 

Yön Tayin Etme 

Kaygı Seviyesini Azaltma 

Amaç Belirleme 

Kaygı Seviyesini Azaltma (9) 

Yön Tayin Etme (7) 

Bilişsel Yapılandırma(4) 

3 

Tanı Koyma 

Amaç Belirleme; 

Yön Tayin Etme 

Kaygı Seviyesini Azaltma 

Yöntem Seçme; 

Teşvik Etme 

İpucu Verme 

Tanı Koyma (9) 

Amaç Belirleme 

Yön Tayin Etme (14) 

Yöntem Seçme 

İpucu Verme (9) 

Teşvik Etme (8) 

 

4 

Tanı Koyma 

Amaç Belirleme; 

Bilişsel Yapılandırma 

Serbestlik Derecesini 

Azaltma 

Yöntem Seçme; 

Model Sunma 

Teşvik Etme 

Tanı Koyma (5) 

Amaç Belirleme 

Bilişsel Yapılandırma (7) 

Yön Tayin Etme (8) 

Yöntem Seçme 

Model Sunma  (8) 

Teşvik Etme (7) 

İpucu Verme (6) 

5 

Amaç Belirleme; 

Bilişsel Yapılandırma 

Yön Tayin Etme 

Yöntem Seçme; 

Teşvik Etme 

İpucu Verme 

Sorgulama 

Amaç Belirleme 

Yön Tayin Etme (9) 

Bilişsel Yapılandırma (7) 

Yöntem Seçme 

İpucu Verme (13) 

Teşvik Etme (8) 

Model Sunma (6) 

6 

Tanı Koyma 

Amaç Belirleme; 

Yön Tayin Etme 

Kaygı Seviyesini Azaltma 

Yöntem Seçme 

Teşvik Etme 

Sorgulama 

Açıklama Yapma 

Tanı Koyma(8) 

Amaç Belirleme 

Yön Tayin Etme (10) 

Kaygı Seviyesini Azaltma (9) 

Yöntem Seçme 

Sorgulama   (13) 

Teşvik Etme (9) 

7 

Tanı Koyma 

Amaç Belirleme; 

Bilişsel Yapılandırma 

Serbestlik Derecesini 

Azaltma 

Yön Tayin Etme 

Tanı Koyma (6) 

Amaç Belirleme 

Yön Tayin Etme (9) 

Kaygı Seviyesini Azaltma   (5) 

Bilişsel Yapılandırma (5) 

8 

Tanı Koyma 

Amaç Belirleme; 

Bilişsel Yapılandırma 

Serbestlik Derecesini 

Azaltma 

Yön Tayin Etme 

Kaygı Seviyesini Azaltma 

Tanı Koyma(7) 

Amaç Belirleme 

Yön Tayin Etme (14) 
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Amaç belirleme aşamasına ilişkin bulgular öğretmenlerin en çok yön tayin etme 

(f=82) amacına dönük önerilerde bulunduklarını, bunu f=38 ile kaygı seviyesini azaltma 

amacına dönük önerilerin takip ettiği görülmüştür. Yöntem seçme aşamasına ilişkin 

bulgular ise öğretmenlerin en çok teşvik etme (f=41), ipucu verme (f=36) ve sorgulama 

(f=33) yöntemlerini seçtiklerini göstermektedir.  

Tablo 13’te toplu olarak verilen örnek durumların her biri, ÖD’nin tanı koyma, 

amaç belirleme ve yöntem seçme aşamaları bakımından analiz edilmiş, bu aşamalarda 

önerilen stratejilerin önerilme sıklıkları grafik olarak sunulmuş ve bulgular doğrudan 

alıntılarla desteklenerek bu bölümde yorumlanmıştır.  

Örnek Durum 1; Bu örnek durumda verilen probleme ilişkin bir tanılama 

yapılmamış, öğretmen yanıtları her üç kategori altında değerlendirilmiştir. 

Öğretmenlerin birinci örnek durumda yer alan bir öğrencinin konuşma sorununu 

çözmeye dönük önerdikleri ÖD’lerin sıklıkları Şekil 2’de verilmiştir. 

 

Şekil 2. Örnek Durum 1'de ÖD'nin Aşamalarına Yönelik Önerilen Stratejilerin Önerilme 

Sıklığı 

Birinci örnek durumda ortaöğretim İngilizce öğretmenlerinin yanıtları tanı koyma 

aşaması için incelendiğinde, öğrencinin konuşma sorununu çözmeye dönük toplam 

dokuz tanı koyma ifadesinin önerildiği görülmektedir. Bazı öğretmenlerin doğrudan tanı 

koyma ifadeleri kullandıkları görülmüştür. Öğretmenlerin açık ve net olarak koydukları 

tanılara ilişkin bazı örnekler aşağıda verilmiştir: 

Ö3; Yani öğrenci ‘airport’ kelimesinin anlamını tam anlamıyla belki bilmiyor olabilir. Sırf 

cevap vermek, öğretmenin onu görmesini sağlamak için bu cevabı vermiş olabilir, ama ‘neden 

airport?’ dediğim zaman anlamını bilmediğinden utanmış olabilir. 
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Ö7; Üçüncü öğrenci soruyu anlamamış olabilir, resmi anlamamış olabilir, bizim sorduğumuz 

soruda bilmediği bir kelimeyi anlamamış olabilir. Seni böyle düşünmeye iten şey nedir 

sorusunu anlamamış olabilir. Bu da biraz sınıfın seviyesine bağlı…  

Bazı öğretmenlerin ifadeleri doğrudan tanı koymaya dönük değilse de, dolaylı 

olarak öğrenci ihtiyacını belirledikleri anlaşılmaktadır. Bu durumu yansıtan bazı örnek 

alıntılar aşağıda verilmiştir: 

Ö9; Onun şevkini kırmayacak daha basit sorularla onu konuşturmaya çalışırdım … çocuğa 

kendine güvenini kazandıracak bir şeyler yaptırarak onu (bu durumu) ortadan kaldırmayı 

düşünürüm … 

Ö12; Öğrencinin kendine güven kazanmasını sağlardım. Arkadaşlarının yanında küçük 

düşmemiş olur… 

Birinci örnek durumda öğretmenlerinin yanıtları amaç belirleme aşaması için  

incelendiğinde, öğretmenlerin büyük bölümünün ÖD’nin amacını doğrudan 

belirlediklerini gösteren ifadeleri olmasa da, başvurmayı önerdikleri yöntemlere ilişkin 

yaptıkları açıklamalarından yola çıkılarak destek sağlama amaçları tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Buna göre öğretmenlerin çoğunlukla öğrenciye yön tayin etme ve kaygı 

seviyesini azaltma amacına yönelik ÖD önerdikleri anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin yön 

tayin etme amacına dönük önerilerinden bazı alıntılar aşağıda verilmiştir:  

Ö4; Daha sonra follow up sorular sorarak üçüncü öğrencinin açılmasını sağlar onu konuşmaya 

teşvik ederim … Öğrenciye güven vermiş oluyorum. Çünkü birkaç kelime söylemiş zaten onu 

daha fazla konuşmaya teşvik etmek için uğraşıyoruz zaten mühim olan da doğru cevabı vermek 

değil öğrenciyi konuşturmak … 

Ö13; Öğrenci konuşsun diye,  sınıfta gülüşmeler olmuş belki öğrenci pasif kendine güveni 

olmayan bir öğrenci onu konuşturmaya yöneltmek ona destek olmak için yapardım. Öğrenciyi 

konuşmaya yönlendirebilirdim … 

Bazı öğretmenlerin öğrencinin konuşma sorununu çözmek için bilişsel 

yapılandırma amacına yönelik öneriler getirdikleri yanıtlarından anlaşılmaktadır. 

Ö3; “Is it because they are waiting? Does it look like an airport? Which airport can it be? Is it 

in Ankara?” gibi daha özel sorular sorardım. Yani öğrenci airport kelimesinin anlamını tam 

anlamıyla belki bilmiyor olabilir … 

Ö5; Öğrencinin düşünmesini ve rahatça konuşmasını sağlayacak sorular sorardım. Bu 

durumda çocuk sessiz kaldıysa onun düşünmesine fırsat vererek kilit sorular sorardım. Hiç 

havaalanına gidip gitmediğini, gittiğinde nasıldı, ne vardı, gibi sorular sorarak resimdeki 

insanların kuyrukta beklemesini anlatması için çalışırım … 

Öğrencinin kaygı seviyesini azaltma amacına dönük önerilenlerden bazı 

örnek alıntılar ise şöyledir: 

Ö9; Daha basit sorularla öğrencilerin konuşmasını sağlardım. Öğrencinin airport demesini 

destekleyen, onu konuşturmaya çalışırdım. Çocuğa kendine güvenini kazandıracak  bir şeyler 

yaptırarak onu ortadan kaldırmayı (kaygıyı) düşünürüm.  

Ö12; Dolaylı sorular sorardım…öğrencinin kendine güven kazanmasını sağlardım. 

Arkadaşlarının yanında küçük düşmemiş olur…ben kendisine destek olunca da yerine mutlu 

olarak oturur. 
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Örnek durum 1’de ortaöğretim İngilizce öğretmenlerinin yanıtları yöntem seçme 

aşaması için incelendiğinde, öğretmenlerin daha çok sorgulama ve teşvik etme 

yöntemlerini önerdikleri görülmektedir. Öğretmenlerin bazıları ayrıca ipucu verme 

yöntemini de önermişlerdir. Ö2’nin önerdiği sorgulama yöntemine ilişkin örnek aşağıda 

verilmiştir:  

Ö2; “Neden?” sorusunu sorarım kendi örneklerini ve kendi sebeplerini açıkladıktan sonra  

onlara “havaalanında olsaydık eğer”, “sence havaalanındaki bilet kuyrukları aynı mı?” derdim.  

Öğretmenlerin önerdikleri teşvik etme yöntemine dönük önerilerinden iki örnek 

alıntı şu şekildedir: 

Ö1; Vücut dilimi kullanırım buyrun diyerek,  “yes you can tell your answer” diyerek yanıtını 

alırım…  

Ö9; Öğrencilerin konuşmasından emin olacağım basit sorular sorardım. “What is there in the 

airport?” Öğrencinin airport demesini destekleyen verdiği cevaplar yanlış dahi olsa, ben yanlış 

olduğundan emin dahi olsam, ki resimden bunun yanlış olduğunu gösteren bir şey yok, 

Öğretmenlerin ipucu vermeye dönük önerilenlerden iki örnek alıntı aşağıda 

verilmiştir; 

Ö8; Sinema olduğuna ilişkin kanıt isterdim… 

Ö11; Doğru cevabı bulması için ipuçları verirdim. Mesela “afiş var mı?”(sinema afişi) diye 

sorarım. 

 

Öğretmenlerin örnek durum 1’de yer alan bir öğrencinin konuşma sorununu 

çözmeye dönük önerdikleri ÖD’lerin incelenmesinden, birinci örnek durumun 

öğrencinin sorununa en çok tanı konulan iki örnek durumdan biri olduğu ve dört 

öğretmenin dokuzunun öğrencinin ihtiyacını belirlemek için tanı koyduğu 

görülmektedir. Bazı öğretmenlerin yön tayin etme veya kaygı seviyesini azaltmaya 

dönük amaç belirlediği, bazı öğretmenlerin ayrıca serbestlik derecesini azaltma veya 

bilişsel yapılandırma amacı belirlediklerini göstermektedir. Diğer taraftan öğretmenlerin 

bu örnek durum için çok geniş bir yelpazede yöntem önerdikleri görülmektedir. 

Öğretmenlerin önerdikleri ÖD’ler örnek durumların hazırlanmasında temel alınan örnek 

durumlar ile örtüşmektedir. Bu bulgu öğretmenlerin öğrencilerin konuşma sorunu ile 

sınıfta sık sık karşılaştıkları, bu problemin çözüm yollarını bildikleri ve ÖD’nin tanı 

koyma, amaç belirleme ve yöntem seçme aşamaları ile uyumlu stratejiler kullandıklarını 

düşündürmektedir. 

Örnek Durum 2; Görüşme formunda yer alan ikinci örnek durumda soruna ilişkin 

bir tanılama yapılmış, yanıtlar müdahale aşaması için sadece amaç kategorisi altında 

analiz edilmiştir. Öğretmenlerin ikinci örnek durumda verilen İngilizce sınıfında 
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konuşmak istemeyen öğrencilerle ilgili sorunun çözümüne dönük önerdikleri ÖD’lerin 

sıklıkları Şekil 3’de verilmiştir. 

 

Şekil 3. Örnek Durum 2'de ÖD'nin Aşamalarına Yönelik Önerilen Stratejilerin Önerilme 

Sıklığı 

İkinci örnek durumda ortaöğretim İngilizce öğretmenlerinin yanıtları amaç 

belirleme aşaması için incelendiğinde, öğretmenlerin çoğunlukla öğrencinin kaygı 

seviyesini azaltma amacına dönük önerilerde bulundukları, ayrıca yön tayin etme ve 

bilişsel yapılandırma amacını da taşıdıkları görülmüştür. Öğretmenlerin öğrencilerin 

kaygı seviyesini azaltma amacına dönük önerilerden iki örnek alıntı aşağıda verilmiştir; 

Ö2; İlk etapta çok sıkmamayı tercih ediyorum çünkü sürekli İngilizce konuşmalısın gibi bir 

baskı uygularsam öğrencimin tamamen dersten kopmasına neden olabilirim. Bu yüzden ilk 

başta kendini biraz ifade edebilmesi, sınıf ortamına alışabilmesi için Türkçe konuşmasına izin 

veriyorum ama o söyledikçe ben İngilizcesini söylüyorum ve İngilizce cevap veriyorum … onu 

yüreklendirmeyi tercih ediyorum.  

Ö5; Eğer öğrencinin komik duruma düşmemek gibi bir endişesi varsa ben önce onun 

endişesini yok etmeye çalışırım. Uygulamam gereken ilk strateji öğrencinin öğretmene olan 

güven duygusunu güçlendirmektir. Yanlış yaptığında olumsuz bir dönüt almayacağını bilmesi 

onu yüreklendirir… 

Ö1’in yön tayin etme amacına dönük önerisi ise şu şekildedir; 

Ö1; İngilizce konuşmaya onları yönlendiririm, arkadaşlarından yanlarındaki partnerlerinden 

destek almalarını sağlarım. Sürekli İngilizce kitap okumalarını, müzik dinlemelerini öneririm. 

Böyle yapa yapa bir birikim olacaktır ve bir süre sonra da cümleler ağzından daha rahat 

çıkacaktır.  

Ö4’ün bilişsel yapılandırma amacına dönük önerisi aşağıda verilmiştir;   

Ö4; Çeviri yapan bir öğrencinin taklidini yaparak öğrencilerin durum hakkında düşünmelerini 

sağlarım.  

 

Öğretmenlerin örnek durum 2’de verilen İngilizce sınıfında konuşmak istemeyen 

öğrencilerle ilgili sorunun çözümüne dönük önerdiği ÖD’ler örnek durumların 

hazırlanmasında temel alınan örnek durumlar ile örtüşmektedir. Örnek durum 2’ye 

ilişkin bulgular öğretmenlerin verilen sorunu çözmeye dönük belirledikleri amaçlarının 

genel olarak ÖD ile uyumlu olduğunu göstermektedir.    
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Örnek Durum 3; Görüşme formunda yer alan üçüncü örnek durumda soruna ilişkin 

bir tanılama yapılmamış, öğretmenlerin ifadeleri her üç aşama için değerlendirilmiştir. 

Öğretmenlerin görüşme formunda yer alan üçüncü örnek durumda verilen dinleyici 

durumundaki öğrencilerin ilgilerinin dağılması sorunu ile ilgili olarak önerdikleri 

ÖD’lerin sıklıkları Şekil 4’te yer alan grafikte sunulmuştur. 

 

Şekil 4. Örnek Durum 3'de ÖD'nin Aşamalarına Yönelik Önerilen Stratejilerin Önerilme 

Sıklığı 

Üçüncü örnek durumda öğretmen yanıtlarından dokuz tanı koyma ifadesi 

belirlenmiştir. Bazı örnekler aşağıda verilmiştir;   

Ö2; Şimdi dinleme alışkanlığı çok gelişmemiş olduğu için öğrencilerimizin dikkatleri çabuk 

dağılabiliyor, arkadaşları konuşurken de dikkatleri hemen dağılıyor. 

Ö4;   Yani sonunda arkadaşınız ne dedi dediğimizde söyleyemiyor anladığını not etsin ki daha 

sonra bana bununla ilgili bir şey söyleyebilsin diye not tutturuyorum.   

Ö5; Öğrenciler böyle durumlarda hep bir endişe yaşar benim sıram geliyor ben anlatacağım 

diye öyle hissetmemesi herkesin birbirini dinlerken konsantre olması için ben bunu yaparım. 

Örnek olarak sunulan üç öğretmene ait yanıtlar, öğretmenlerin bu örnek durumda 

verilen sorunu doğru tespit ettiklerini, sorunu irdeleme şekillerinden ve öğrencilere 

koydukları tanılardan sınıflarında benzer sorunlarla karşılaştıklarını ve çözüm yolunu 

bildiklerini göstermektedir.  

Üçüncü örnek durumda öğretmen yanıtları amaç belirleme aşaması için 

incelendiğinde; öğretmenlerin genel olarak dinleyici durumundaki öğrencilere yön tayin 

etmek amacıyla form ya da şablon tasarlayacaklarını ifade ettikleri, az sayıda 

öğretmenin serbestlik derecesini azaltma ve bilişsel yapılandırma amacına dönük 
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önerilerde bulundukları görülmektedir. Ö13’ün, öğrenciye yön tayin etme amacına 

dönük önerisi örnek olarak aşağıda verilmiştir.  

Ö13; Resimlerin bol olması anlatmak istediklerini resimlerin altına bir cümle ile anlatması 

öğrencinin dikkatini çeker. Ayrıca o ülkenin özgün müziği ile bir fon da oluşturabilir. Böylece 

öğrencilerin etkili dinlemesi sağlanabilir. Bu dinleyen öğrencinin dikkatini çekebilir. 

Serbestlik derecesini azaltma amacına dönük önerilerden bir örnek de Ö10’un 

yanıtından alınmıştır. 

Ö10: Herkesin önceden hazırladığım bu formu doldurmasını isteyebilirim, değerlendirme 

formu olabilir. Sunan öğrenci de baştan bilir ne hazırlaması gerektiğini, neler anlatacağını, 

herkesin sunusunda standart bir bilgi olur, üstüne koyduğu ise öğrencinin kendi yaratıcılığı ve 

artıları olur. 

Ö5’in yanıtından seçilen bilişsel yapılandırma amacına dönük örnek aşağıda 

verilmiştir. 

Ö5: Her öğrenci birbirini daha etkili dinlemiş olacak hem de yazdığı için öğrendiğini 

pekiştirecek ve daha kalıcı olacak öğrendiği şeyler. 

Üçüncü örnek durum için öğretmen yanıtları yöntem seçme aşaması için 

incelendiğinde, öğretmenlerin genel olarak ipucu verme  ve teşvik etme yöntemlerini 

önerdikleri görülmektedir. İpucu vermeye dönük önerilerden bir örnek aşağıda 

verilmiştir. 

Ö2: Bu durumda ben bir form hazırlıyorum onlara, ufak bir akran değerlendirme formu 

arkadaşlarını değerlendirmeleri için. Mesela “sunum teknikleri için göz teması nasıldı? 

konuşması nasıldı? sizce akıcı mıydı anlaşılır mıydı? hazırladığı sunumu kanıtlayabilen bir 

sunum mu yapmıştı, yoksa daha çok elindeki bir kağıdı mı okuyordu? gibi … 

Teşvik etme yöntemi ile ilgili olarak getirilen önerilerden bir örnek aşağıda 

verilmiştir. 

Ö12: Kalkan öğrencilerin anlattıkları konu ile ilgili ana temaları içeren boşluklar bırakırdım. 

İşte anlattığı konu şu, iklim özelikleri, nüfusu gibi sorular sorar, bunları doldurmaları 

gerektiğini (daha) sonra birlikte cevaplayacağımızı söylerdim.  

Öğretmenlerin üçüncü örnek durumda yer alan “dinleyici durumundaki öğrencilerin 

ilgilerinin dağılması” sorununu çözmeye dönük önerdikleri ÖD’ler genel olarak 

incelendiğinde, bu örnek durumun öğrencinin sorununa en çok tanı konulan örnek 

durumlardan biri olduğu, on dört öğretmenin dokuzunun tanı koyduğu, öğretmenlerin  

büyük bölümünün yön tayin etmeye dönük amaç belirledikleri, bunun yanında farklı 

ÖD amaçlarını belirleyen öğretmenlerin de olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin en çok 

ipucu verme ve teşvik etme yöntemlerini seçtikleri, bunların örnek durumların 

hazırlanmasında temel alınan ÖD’ler ile örtüştüğü görülmektedir.   

Örnek Durum 4; Bu örnek durumda öğretmenlerin öğrencilerin telaffuz / ses 

problemlerini çözmelerine odaklanılmış ve analizler tanı koyma, amaç belirleme ve 

yöntem seçme aşamalarına göre yapılmıştır. Bu örnek durum için İngilizce 

öğretmenlerin önerdikleri ÖD’lerin önerilme sıklıkları Şekil 5’te verilmiştir.  
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Şekil 5. Örnek Durum 4'de ÖD'nin Aşamalarına Yönelik Önerilen Stratejilerin Önerilme 

Sıklığı 

Dördüncü örnek durumda öğretmenlerin verdikleri yanıtlardan beş tanı koyma 

ifadesi belirlenmiştir. Bu yaklaşık üç öğretmenden birinin öğrenci ihtiyacını belirlediği  

anlamına gelmektedir. Aşağıda örnek olarak verilen öğretmen yanıtları incelendiğinde; 

öğretmenlerin sorunu doğrudan belirlemeye dönük ifadeler kullandıkları anlaşılmıştır. 

Ö2; Telaffuz sorunu önemli bir konu, özellikle de liseye gelmiş öğrencinin artık bunları aşmış 

olmasını bekleriz ama öyle olmuyor, tabi yöresel bir etki yoksa ya da öğrenci diş teli 

takmıyorsa… 

Ö4; “th” ciddi bir sıkıntı. Ses olarak değil bazı kelimeleri telaffuz ederken sıkıntı yaşıyorlar. 

“Cat, bat” deki o /ae/ sesini çıkarırken de sıkıntı yaşıyorlar. 

Ö12; “Bu telaffuz konusunda sorun var. Keşke daha fazla ders saatimiz olsa da ses 

çalışmalarını yapabilsek! 

Dördüncü örnek durumda öğretmen yanıtları amaç belirleme aşaması için 

incelendiğinde; öğretmenlerin genel olarak bilişsel yapılandırma ve yön tayin etme 

amacı ile öğrencilerin telaffuz/ses problemlerini çözmeye dönük yöntemlere 

başvurabileceklerini ifade ettikleri görülmektedir. Bilişsel yapılandırma amacına dönük 

önerilerden iki örnek şöyledir: 

Ö2; Bu durumlarda daha çok dinleme alıştırmalarına ağırlık veriyorum ya da video  

çalışmalarına ağırlık veriyorum, izledikleri videolarda/filmlerden örneklerle öğrettiğim 

kalıpların altını çizerek  kulaklarını doldurmaya çalışıyorum. 

Ö4;  İlk başta hiç karşılaşmadığı bir kelime için fonetik transkripsiyonları yazıyorum sadece o 

sıkıntılı sese ait olanı hatırlatmak ve diğerlerinden farklı olduklarını göstermek için, farkı 

görmüş oluyorlar daha sonra tekrarlatıyorum sınıfta. Yani sesleri birbirinden ayırt 

ettiriyorum…   

Dördüncü örnek durumda yöntem seçme aşaması için  öğretmen yanıtları 

incelendiğinde; öğretmenlerin öğrencilerin telaffuz/ses problemlerini çözmek için en 
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çok öğrenciye model sunma,  teşvik etme ve ipucu verme yöntemlerini önerdikleri 

görülmektedir.  Model sunmaya dönük önerilerden iki örnek aşağıda verilmiştir;  

Ö3; Öğrenciye mesela “üç” kelimesini üst üste birkaç kez “three, three..” şeklinde 

söyletebiliriz, aslında tekrar etkili çünkü duymaları gerekiyor o sesi. Yine dinleme aktiviteleri 

yaparım, bir native speakerdan duyduğu için ne kadar çok duyarsa o kadar iyi öğreniyor.   

Ö11; Bu sesleri kesinlikle teypten veya CD’den dinletirdim. Kendimden değil de native 

speaker’ın sesinden dinletirdim. Onlardan duymalarını sağlardım.   

Ö12’nin seçtiği teşvik etme yöntemi şu şekildedir;  

Ö12; Sonra aynı sesleri içeren başka kelimeler yazar “hadi bu ses burada da var siz de bu 

sesleri çıkarmaya çalışın” der, onları bu sesleri çıkarmaya teşvik ederdim. 

Dördüncü örnek durumda yer alan öğrencilerin telaffuz/ses problemlerini çözmeye 

dönük önerilen ÖD’lerin incelenmesinden, sadece beş öğretmenin öğrenci sorununa tanı 

koyduğu, öğretmenlerin en çok yön tayin etme ve bilişsel yapılandırmaya dönük amaç 

belirledikleri, en çok model sunma ve teşvik etme yöntemlerini seçtikleri, bunların 

örnek durumların hazırlanmasında temel alınan  ÖD’ler ile örtüştüğü görülmüştür.   

Örnek Durum 5; Beşinci örnek durumda soruna ilişkin bir tanılama yapılmış ve 

öğretmenlerin yanıtları amaç belirleme ve yöntem seçme kategorileri altında analiz 

edilmiştir. Öğretmenlerin görüşme formunda yer alan beşinci örnek durumda verilen 

kelimelerin öğrenciler tarafından kalıcı olarak öğrenilemediği sorununun çözümüne 

dönük önerdikleri ÖD’lerin önerilme sıklıkları Şekil 6’da verilmiştir. 

 

Şekil 6. Örnek Durum 5'te ÖD'nin Aşamalarına Yönelik Önerilen Stratejilerin Önerilme 

Sıklığı 

Beşinci örnek durumda öğretmen yanıtları amaç belirleme aşaması için  

incelendiğinde; kelimelerin öğrenciler tarafından kalıcı olarak öğrenilmesi için 

öğretmenlerin en çok yön tayin etme ve bilişsel yapılandırma amacına yönelik 
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yöntemler önerdikleri, kaygı seviyesini azaltma amacını öneren hiç öğretmen olmadığı 

görülmektedir. Yön tayin etme amacına dönük önerilerden iki örnek aşağıda verilmiştir. 

Ö1; “Hit” resmi, “run” koşarken ki resmi ilk öğretirken resim ve altında fiil yazıyor, birkaç 

dersten sonra fiili kapatıyorum sadece resme bakarak bunları eşleştirmeye çalışıyorlar… 

Ö2; Sınıfta bunu çizerek, drama yaparak, şarkı yaparak, ezgiyle, görsel bir şekilde yaşayarak 

çocuğa öğretmiş iseniz bunu yazarak tekrarlaması tam öğrenmeyi sağlıyor.  

Bilişsel yapılandırma amacına dönük önerilerden iki örnek aşağıda verilmiştir; 

Ö2; Normalde ezberci eğitime karşı bir öğretmenim ama bazen de ezber yaptırmak gerekiyor. 

Mesela öğrenci “hit” fiilinin üç halinin de aynı olduğunu ezberlemesi lazım. 

Ö10; Kart, resimler hazırlıyorum, eşleştirme yapıyoruz böylece öğrenci yaparak öğreniyor. 

Kalıcı belleğe atmak daha kolay oluyor. Bir golü gördüğünde bunu “score” ile eşleştirebiliyor. 

Beşinci örnek durumda öğretmen yanıtları yöntem seçme aşaması için 

incelendiğinde; öğretmenlerin neredeyse tamamının ipucu verme yöntemine atıfta 

bulundukları, teşvik etme ve model sunma yöntemlerini de önerdikleri, dönüt verme ve 

açıklama yapma yöntemlerine ise hiç atıfta bulunmadıkları görülmektedir. İpucu 

vermeye dönük önerilerden iki örnek aşağıda verilmiştir. 

Ö3; Resimle gösterilebilecek bir kelime ise resimleri yansıtmak çok etkili olmaktadır. 

Oyunlarda kelime öğrenme konusunda çok etkili, derslerimde kelime oyunu kullanıyorum.  

Ö4; İlk defa öğrenecekleri bir kelime için görsel kullanmayı tercih ediyorum. Böyle beden 

dilimle göstermeyi ve melodi ile “hit the ball, hit the ball” gibi tekrar ederek ya da kelimeyi bir 

hikaye ile bağdaştırabiliyorsam ya da Türkçe bir şeyden, şuradan aklınıza gelsin gibi, ritmik 

olarak “score a  goal, score a goal” gibi, anlık yaratıcılığınız ile ilgili… 

Teşvik etmeye dönük önerilerden örnekler şu şekildedir; 

Ö2; Yaşayarak öğretmeyi seviyorum ufak bir canlandırma, çizim olabilir, eğlenirken bu 

kalıpları onlara yerleştirebilmek, önemli olan aynı zamanda tekrar etmek, ezber değil ama. 

Sınıfta bunu çizerek, drama yaparak, şarkı yaparak, ezgiyle, görsel bir şekilde yaşayarak 

çocuğa öğretmiş iseniz bunu yazarak tekrarlaması tam öğrenmeyi sağlıyordur.  

Ö12; Çocukların öğrenmeleri için en güzel yol bir futbol maçı canlandırmak, ünlü 

futbolculardan bir tanesi, şimdi aklıma Prekazi geliyor, “Prekazi hits the ball, he throws the 

goal,  he runs to the goal post, unfortunately the refree stops him, but he scores a goal,”  gibi 

cümleler kurardım “goal” deyince  zaten bütün öğrenciler alkışlardı.   

Model sunmaya dönük önerilerden iki örnek ise şu şekildedir; 

Ö5; Öncelikle canlandırıyorum, vücut dilimi çok fazla kullanıyorum. Bu kelimeleri öğrettikten 

sonra da öğrencilerden canlandırmasını isterim “run” dediğinde herkes koşacak, ya da mesela 

tek tek öğrenciyi kaldırım elimde kartlar olur, öğrenci ona bakar ve öğrenci onu canlandırır. 

Ö14; Elimde bir top varsa demonstration yaparım topu atarım, vücut dilimi kullanabilirim.  

Görsel hafıza oluşur. Gol çığlığı falan atıyorlarsa bu öğrencilerin hafızasına kaydedilir.  

Beşinci örnek durumda yer alan kelimelerin öğrenciler tarafından kalıcı olarak 

öğrenilememesi sorununu çözmeye dönük önerilen ÖD’lerin amaç belirleme ve yöntem 

seçme aşamalarına göre incelenmesi sonucunda,  öğretmenlerin en çok yön tayin etme 

ve bilişsel yapılandırmaya dönük amaç belirledikleri, en çok ipucu verme, teşvik etme  
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ve model sunma yöntemlerini seçtikleri, bunların örnek durumların hazırlanmasında 

temel alınan  ÖD’ler ile örtüştüğü görülmüştür.   

Örnek Durum 6; Altıncı örnek durumda araştırmacı tarafından soruna ilişkin bir 

tanılama yapılmamış ve öğretmenlerin ifadeleri her üç aşama için analiz edilmiştir. 

Öğretmenlerin altıncı örnek durumda verilen ve tüm derse katılan ancak konuşma 

etkinliğine katılmak istemeyen bir öğrencinin konuşma sorununu çözmeye dönük olarak 

önerdikleri ÖD’lerin önerilme sıklıkları Şekil 7’de verilmiştir. 

 

Şekil 7. Örnek Durum 6'da ÖD'nin Aşamalarına Yönelik Önerilen Stratejilerin Önerilme 

Sıklığı 

Altıncı örnek durumda öğretmen yanıtları tanı koyma aşaması için    

incelendiğinde, sekiz öğretmenin öğrenci ihtiyacını belirlemeye dönük ifadeler 

kullandığı görülmüştür. Tanı koyan üç öğretmene ait örnekler aşağıda verilmiştir;  

Ö1; Ders boyunca etkinliklere katılmış ama buna katılmıyorsa üstüne gitmem, çocuk hakkında 

ön bilgilerim vardır onlardan yararlanırım. 

Ö3; Öncelikle seviyesine uygun olup olmadığını anlamak için ikili çalışmalarda performansını 

gözlemlerdim. Eğer sorun seviye değilse, onunla özel alarak konuşur, sorunu anlamaya 

çalışırdım. Özellikle de liselerde öğrencilerde bir tür akran zorbalığı da gözlenmektedir. Yanlış 

bir telaffuzda sadece gülme değil alay etme aşağılama da oluyor. Bunu tespit edip bu sorunu 

çözmeye çalışırdım. 

Ö12; Elif’in konuşmak istememesinin birçok nedeni olabilir.  Birincisi hata yapmaktan 

korkuyor olabilir. İkincisi maalesef hiç böyle bir yeri duymamış da olabilir. Kimi çocukların 

daha şanslı aile yapıları var yurt dışına gidip gezebiliyorlar, TV den görebiliyorlar. 

Bu örnek durumda öğretmenler genel olarak amaçlarını doğrudan ifade etmeseler 

de, yaptıkları açıklamalardan daha çok yön tayin etme ve kaygı seviyesini azaltma 

amacına dayalı olarak yöntem seçtikleri anlaşılmaktadır. Yön tayin etme amacına dönük 

önerilerden bir örnek şu şekildedir; 
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Ö5; Onu tekrar kazanmak açısından ona ilk önce bir soru yönlendiririm. Onu konuya dahil 

ederdim, ondan sonra da bu resimdeki yerlerin nerede olduğunu sorardım. Onun geçen yıl 

yaptığı tatilden hareketle tatil konusuna giriş yapmasını sağlardım. Yaşadığı bir şey var 

yaşadığı şeyi bildiği için de ilgilenecek, konuşma isteğinde de bulunacak, bir anda dikkatini 

toparlayıp konuya geri dönecek diye düşünüyorum.  

Kaygı seviyesini azaltma amacına dönük önerilerden bir örnek aşağıda verilmiştir;  

Ö2; Bu durumda da onlara bir temas kurmak için gidip başını okşarım. Biraz yakınlık 

kurduğunuzda sanırım öğretmeni de seviyorsa kırmamak adına çabalıyor. Bu konudaki bir 

eksikliğinden dolayı konuşmaktan çekiniyorsa önce konu ile ilgili bilgi veririm. Konuşma 

cesareti yoksa yakın temas kurarım, zorlamadan, yavaş yavaş açılırlar.  

Öğretmenlerin altıncı örnek durumda en çok sorgulama yöntemini önderdikleri, 

bunu teşvik etme yönteminin izlediği görülmüştür. Sorgulamaya dönük önerilen 

yöntemlerden iki örnek şu şekildedir; 

Ö4; Biraz yoklarım. Ama istemiyorsa çok üzerine gitmem. “What is your favourite holiday 

place?”, “Geçen yaz ne yaptın?” gibi tatil konusuna bağlayabileceğimiz sorular sorardım. 

Ö12; Belki “Tower of London”,  “Statue of Liberty”yi hiç bilmiyor hiç duymadı.  Belki 

bildiği yerlerden mesela Ulus meydanındaki Atatürk heykelinden bahsedebilirim. Bilip 

konuşabildiği yerlerden sorardım “Forget about the Tower of London what about the statue in 

Ulus?” derdim.  

Teşvik etmeye dönük önerilerden bir örnek ise şu şekildedir;  

Ö2; İngilizce söylediğini ifade etmekten çekiniyorsa  izin veririm  biraz Türkçe kendisini ifade 

etmesine ama İngilizcesini tekrarlattırırım. Bunun sürekli olmasına izin vermem. 

Altıncı örnek durumda yer alan tüm derse katılan ancak konuşma etkinliğine 

katılmak istemeyen bir öğrencinin konuşma sorununu çözmeye dönük önerilen ÖD’lerin 

her üç kategori için incelenmesi sonucunda ulaşılan bulgular, sekiz öğretmenin 

öğrencinin sorununa tanı koymaya çalıştığını, öğretmenlerin  en çok yön tayin etme ve 

kaygı seviyesini azaltmaya dönük amaç belirlediklerini, öğretmenlerin en çok 

sorgulama ve teşvik etme yöntemlerini seçtiklerini, bunların örnek durumların 

hazırlanmasında temel alınan ÖD’ler ile örtüştüğünü göstermektedir. 

Örnek Durum 7; Yedinci örnek durumda araştırmacı tarafından soruna ilişkin bir 

tanılama yapılmamış, öğretmenlerin ifadeleri tanı koyma ve amaç belirleme kategorileri 

için değerlendirilmiştir. Öğretmenlerin yedinci örnek durumda verilen etkinlikte 

diğerlerine göre daha hızlı ilerleyen veya geride kalan öğrencilerin derse katılım 

sorununu çözmeye dönük önerdikleri ÖD’lerin önerilme sıklıkları Şekil 8’de 

verilmiştir. 
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Şekil 8. Örnek Durmu 7'de ÖD'nin Aşamalarına Yönelik Önerilen Stratejilerin Önerilme 

Sıklığı 

Öğretmenlerin büyük bölümünün yanıtlarında, örnek durumda verilen öğrenme 

sorununu çözmeye dönük doğrudan tanılama ifadelerine rastlanmasa da, altı öğretmenin 

açıklamalarından tanı koymaya çalıştıkları görülmüştür.  İki öğretmene ait örnek 

aşağıda verilmiştir. 

Ö9; Hızlı ilerleyeni yavaşlatmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Aradaki fark açılacak 

ama o arayı kapatacak ek çalışmalar yapılabilir. Feyza’nın ilgisi dağılacaktır.  

Ö12; Feyza şiiri biliyor olabilir, zaten Türkçesini de biliyorsa, kelimeleri yerine yerleştiriyorsa 

hiç sıkıntı olmadan yazar, Toprak dinliyor ama kelimeleri bilmiyor o halde öğrencinin işini 

biraz kolaylaştırmak lazım. 

Öğretmenlerin büyük bölümünün öğrenciye yön tayin etme yönünde amaç 

belirledikleri, yanıtlarında kaygı seviyesini azaltma ve bilişsel yapılandırmaya dönük 

ifadelere de yer verdikleri görülmüştür. Yön tayin etme amacına dönük önerilerden üç 

örnek şu şekildedir; 

Ö2; Bu boşluğa ne tür bir kelime gelmesi gerekiyor onun üzerinde dururdum. İsim mi gelmeli 

sıfat mı gelmeli gibi. Sonra dinlemelerini sağlar, not almalarını isterdim.  

Ö12; Toprak dinliyor ama kelimeleri bilmiyor o halde öğrencinin işini, biraz kolaylaştırmak 

lazım. Tahtaya boşluğa gelmesi gereken kelimeleri karışık sırayla yazarım. Böylece 

seçebileceği  bir şeyleri önüne koyup onlardan hangisi boşluğa gelir denebilir. 

Ö14; Kelimeleri mesela tahtaya yazabilirim. Karışık olarak. Bir kere de ben okurum herkesin 

algısı dinlemede aynı değildir. 

Kaygı seviyesini azaltma amacına dönük önerilerden üç örnek aşağıda verilmiştir; 

Ö5; Feyza biraz dersten kopabilir. Bitiren öğrenciler için mesela ikinci kıtasını hatırlıyor 

musunuz şiiri nasıl çevirirdiniz  gibi ekstra bir görev yapmasını sağlardım. 

Ö9; Hızlı ilerleyen için daha başka bir materyal bulunabilir. Hızlı ilerleyeni yavaşlatmanın bir 

anlamı olmadığını düşünüyorum. Aradaki fark açılacak ama o arayı kapatacak ek çalışmalar 

yapılabilir.  

Ö4; Motivasyonunu kaybetmeyecek,  hızlı ve yavaş öğrencileri eşleştirince çocuk pratik de 

yapmış oluyor, bildiği için güveni artıyor, bu onu çok ileri çekmiyor ama arkadaşlarına 

yardımcı oluyor.  
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Yedinci örnek durumda yer alan etkinlikte diğerlerine göre daha hızlı ilerleyen 

veya geride kalan öğrencilerin derse katılım sorununu çözmeye dönük önerilen 

ÖD’lerin tanı koyma ve amaç belirleme kategorilerine göre incelenmesinden, hiçbir 

öğretmende açık ve net bir tanı koyma ifadesinin belirlenemediği, altı öğretmenin 

açıklamalarından tanı koymaya çalıştıklarının anlaşıldığı, öğretmenlerin en çok yön 

tayin etme ve kaygı seviyesini azaltmaya dönük amaç belirledikleri, örnek durumların 

hazırlanmasında amaç belirleme kategorisinde temel alınan bilişsel yapılandırma ve 

serbestlik derecesini azaltma amacına yalnızca 3-5 öğretmen tarafından atıfta 

bulunulduğu görülmüştür. Bulgular, örnek durumların hazırlanmasında temel alınan 

ÖD’ler bakımından en az uyumun bu örnek durumda  olduğunu göstermektedir. 

Örnek Durum 8; Sekizinci örnek durumda öğretmenlerin ifadeleri tanı koyma ve 

amaç belirleme kategorileri için analiz edilmiştir. Buna göre, dinleme etkinliğini 

yapamayan öğrencilerin derse katılım sorununun çözümüne dönük olarak 

öğretmenlerin önerdikleri ÖD’lerin önerilme sıklıkları Şekil 9’da verilmiştir. 

 

Şekil 9. Örnek Durum 8'de ÖD'nin Aşamalarına Yönelik Önerilen Stratejilerin Önerilme 

Sıklığı 

Sekizinci örnek durumda öğretmenlerin yarısının, dinleme etkinliğinde hiçbir 

soruyu yapamayan iki öğrencinin ihtiyacını belirlemeye çalıştıkları görülmüştür. Üç 

öğretmene ait aşağıda verilen tanı koymaya dönük öneriler, öğretmenlerin açık ve net 

olarak öğrenci ihtiyacını belirlediklerini göstermektedir.  

Ö3; Mesela Türkçe derslerinden sıfatın ismin önüne geldiğini biliyor mu, önce bir onu 

hatırlatırdım. Bilmiyorlar ki muhtemelen onun için cevaplayamıyorlar. ‘Verb’in fiiil olduğunu 

bilmiyorlarsa bu etkinliği büyük ihtimalle yapamayacaklar.  

Ö12; Eğer bu çocuk hiç birini cevaplayamamışsa onlar onun için hiçbir şey ifade etmiyordur. 

Kelimelerin anlamını da bilmiyorlardır, kelimenin işlevini de bilmiyorlardır. İsim midir sıfat 

mıdır bunu da bilmiyordur. 
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Ö13; Belki Selim ve Sadık ilgisiz öğrenciler derse katılmıyor, defter-kitap açmayan öğrenciler 

olabilirler. Bu öğrencileri anlamaya çalışırdım. Kelimelerin anlamlarını bilmiyorlarsa, örnek 

vererek anlatırım, defterlerine örnek veririm bu isim bu sıfat diye cevabı söylemem onların 

bulmaları sağlarım. 

Öğretmenlerin büyük bölümünün öğrenciye yön tayin etme yönünde amaç 

belirledikleri, az sayıda da serbestlik derecesini azaltma ve bilişsel yapılandırmaya 

dönük ifadelere yer verdikleri görülmüştür. Yön tayin etme amacına dönük önerilerden 

iki örnek aşağıda verilmiştir; 

Ö10; Bu tür aktivitelerde nelere dikkat etmeleri gerekiyor, bir dinleme etkinliğinde hangi 

basamakları izlemek gerekiyor bunlara dikkat çekerdim. Ya da diğer arkadaşları cevabı nasıl 

yakaladılar. Nelere dikkat ettiler. Arkadaşlarından “sizin işinizi ne kolaylaştırdı” şeklinde 

sorunun cevaplarını alırız.  

Ö12; Ben kendim o tür öğrenciler için bu kelimeleri kendi cümlelerimle kurarım. “Last night I 

had a bad dream. I forgot to cover my back. It was not a dream it was a nightmare.”  “A 

nightmare,  I use ‘a’ it must be a noun.” Sıfatın, ismin ne olduğunu öğrenmiş olurlar. “What do 

you know about a noun?”  “What do you know about an adjective?” “Where do we see the 

verb?” “Where do we see the adjective?” şeklinde sorarım.  

Bilişsel yapılandırma amacına dönük önerilerden bir örnek şu şekildedir; 

Ö14; Kelimenin eş anlamını veya zıt anlamını verirdim.  Türkçe açıklama yaparak sıfatın 

fiilin nerede kullanıldığını söylerim. “Güzel bir gün”, derim “güzelin” sıfat olduğunu anlar. 

Sınıf genelinde anlatırdım yine.  Sadece Selim ve Sadık’a anlatmazdım.  

 Serbestlik derecesini azaltma amacına dönük önerilerden iki örnek ise şu 

şekildedir; 

Ö2; Selim ve Sadık gibi aktivitenin daha hiçbir aşamasını tamamlamamış öğrencilerimin 

öncelikle dikkatlerini çekmeye çalışırım. Yönergeyi bir kez daha okutur altını çizdiririm 

Ö4; Bu aktiviteyi öğrencinin elinde bir parça olacak veya parçanın bir kısmı tahtada 

yansıtılmış veya yazılmış, kelimeler cümleler içinde geçecek ve bir bağlam olacak şekle 

getirirdim. 

Öğretmenlerin sekizinci örnek durumda yer alan  dinleme etkinliğini yapamayan 

öğrencilerin derse katılım sorununu çözmeye dönük önerdikleri ÖD’lerin tanı koyma ve 

amaç belirleme kategorileri için incelenmesi sonucu elde edilen bulgular yedi 

öğretmenin bu öğrencilere tanı koymaya çalıştıklarını, bunların bir kısmının açık ve net 

tanı koyduklarını, öğretmenlerin en çok yön tayin etme, az sayıda da serbestlik 

derecesini azaltma ve bilişsel yapılandırmaya dönük amaç belirlediklerini 

göstermektedir. Bulgular öğretmenlerin önerdikleri stratejilerin örnek durumların 

hazırlanmasında temel alınan ÖD’ler ile uyumlu olduğunu göstermektedir. 
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Ortaöğretim İngilizce Öğretmenlerine Ait Bulguların Bütünleştirilmiş Tartışması 

İngilizce öğretmenlerinin öğrencilerine öğrenme desteği sağlamak için kullandıkları 

stratejilerin, ÖD’nin tanı koyma, amaç belirleme ve yöntem seçme aşamaları ile uyumlu 

olup olmadığını ortaya koymaya ve ÖD’ye ilişkin eğitim ihtiyaçlarını belirlemeye 

dönük birinci araştırma sorusuna ait bulgular incelendiğinde, tanı koyma aşaması ile 

ilgili olarak öğretmenlerin bazılarının öğrencilerin öğrenme problemini çözmeye 

başlamadan önce onların ihtiyaçlarını belirlemeye çalıştıkları, bir bölümünün doğrudan 

tanılama ifadeleri kullandıkları, bazılarının ise yaptıkları açıklamalardan tanılama 

yaptıklarına ilişkin ipuçları sundukları görülmüştür. ÖD Görüşme Formu’nda yer alan 

sekiz örnek durumdan altısında tanı koyma aşamasına yer verilmiş ve yapılan 

analizlerle İngilizce öğretmenlerinin yaptıkları tanılamaların sıklıkları belirlenmeye 

çalışılmıştır. On dört öğretmenin altı örnek durum için tanılama yapmış olmaları halinde 

toplamda seksen dört tanılama önerisi getirmeleri gerekirken, yanıtlarından sadece kırk 

dört tanı koyma ifadesi belirlenmiştir. En çok tanılama ise konuşma sorununa odaklanan 

bir ve üçüncü örnek durumlarda yapılmıştır.  

Altı örnek durum için dörder puandan en fazla yirmi dört puan alınabilecek tanı 

koyma aşamasında, öğretmenlerin puan ortalamasının =13,6 olduğu, bunun oransal 

olarak %56,7’ye karşılık geldiği ve tanı koyma, amaç belirleme ve yöntem seçme 

aşamaları arasında en düşük puanın tanı koyma aşamasına ait olduğu ortaya 

konulmuştur. Bulgular, Ö2, Ö3 ve Ö4’ün ÖD’nin tanı koyma aşaması için genel olarak 

diğer öğretmenlere göre daha açık ve net tanı koyma ifadeleri kullandıklarını 

göstermektedir.  

Öğrencilerin bireysel farklılıklarının yanı sıra mevcut gelişim düzeyleri dikkate 

alınarak öğretimin planlanması gerekir. Bu ise öğretme-öğrenme etkinliklerinin ne 

derece zor ve karmaşık olabileceğini göstermektedir. Wood ve diğerleri (1976) ÖD’nin 

temel özelliğinin durumsallık olduğunu ifade etmişlerdir. Dewey’e göre de bir 

öğrencinin kapasitesi öğretim için başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Öğrencinin 

mevcut durumunun bilinmesi gelecekte öğrenecekleri için temel teşkil etmelidir 

(Vygotsky, 1976). Bu bilgi aynı zamanda göreve ilişkin kontrolün hangi düzeyde 

öğretmende hangi düzeyde öğrencide olması gerektiğine karar vermeye yardımcı olur. 

Özellikle öğrenme problemi yaşandığında öğretmen sorgulama ve gözlem ile birlikte 

yansıtıcı ve biçimlendirici değerlendirme yöntem-tekniklerini işe koşarak öğrenci 

ihtiyacını belirlemelidir. Pol’ün (2012), ÖD’ye ilişkin yaptığı bir araştırmada, öğrenci 

ihtiyacını belirlemenin sınıflarda çok nadir rastlanan bir uygulama olduğu ortaya 
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konulmuş ve bunun temel nedenlerini; öğretmenlerin, öğrenci ihtiyacını nasıl 

tanılamaları gerektiğini bilmemeleri, konu alanı ile öğrencinin o konuya ilişkin 

kavramasını aynı anda yürütmenin öğretmene verdiği bilişsel yük, öğrenci sayısı ve 

zaman sorunu olarak gösterilmiştir. Bu araştırma kapsamında uygulanan ÖD Görüşme 

Formu’nda yer alan örnek durumlarda bir veya birkaç öğrencinin yaşadığı problem 

durumu verilmiş olsa da, sınıf ortamında özellikle öğrenci sayısının 25-30 kişi olduğu 

sınıflarda öğrencilerin tümünün ihtiyacını belirlemenin ve ÖD’nin durumsallık ilkesine 

uymanın oldukça zor olduğu bilinmektedir (Hogan ve Pressly, 1997;  Pol, 2012). Hogan 

ve Pressly (1997) söz konusu zorluğun üstesinden gelmek için, her öğrencinin, her 

görev ile ilgili desteğe ihtiyacı olmayacağının göz önünde bulundurulmasını ve yalnızca 

ihtiyacı olan öğrenciler için ve gerekli olduğu anda ÖD kullanılmasını önermişlerdir.  

ÖD’nin amaç belirleme aşaması ile ilgili olarak ÖD Görüşme Formu’nda yer alan 

sekiz örnek durumun tümü analiz edilmiş ve dört amaç türünün önerilme sıklıkları 

belirlenmeye çalışılmıştır.  Bulgular, İngilizce öğretmenlerin yanıtlarında çoğunlukla 

doğrudan amaç ifadesi kullanmadıklarını ve seçeceklerini ifade ettikleri yönteme ilişkin 

açıklamalarından amaçlarının belirlenebildiğini göstermiştir. Ayrıca, öğretmenlerin 

öğrencilerin sorununu çözmek için en çok “yön tayin etme” amacını taşıdıkları 

görülmektedir. Bu bulgu, Bıkmaz ve diğerlerinin (2010), öğretmen adaylarının ÖD 

stratejilerini kullanma durumlarını inceledikleri araştırmalarında, öğretmen adaylarının 

matematik problemleri ile uğraşan öğrencilerini desteklemek için en çok öğrenci 

katılımını davet etme (bu araştırmada yön tayin etme) amacı taşıdıklarına ilişkin 

bulguları ile benzer bulunmuştur. İngilizce öğretmenleri tarafından en çok önerilen “yön 

tayin etme” amacının ardından, sırasıyla “kaygı seviyesini azaltma” ve “bilişsel 

yapılandırma” amaçlarının önerildiği görülmektedir. Öğrencinin anlama düzeyini 

belirleyerek problemi basitleştirme, böylece onun temel probleme adım adım 

ilerlemesini sağlama amacına işaret eden “serbestlik derecesini azaltma” ise çalışma 

grubunda en az önerilen ÖD amacı olmuştur.  

Her örnek durum için dörder puandan otuz iki puan alınabilecek amaç belirleme 

kategorisinde, öğretmenlerin puan ortalamasının =23.2 olduğu, bunun da oransal 

olarak %72.5’e karşılık geldiği görülmektedir. Bulgular, çalışma grubunda yer alan  

İngilizce öğretmenlerinin büyük bölümünün öğrenci sorununu çözmeye dönük bir 

amaçlarının olduğunu, dinleme ile ilgili bir probleme odaklanan yedinci örnek durum 

dışında genel olarak belirlenen amaçların örnek durumların hazırlanmasında temel 

alınan ÖD’ler ile uyumlu olduğunu göstermektedir.  Bulgular, Ö2, Ö4 ve Ö12’nin 
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öğrencinin öğrenme problemine koydukları tanı doğrultusunda destek sağlama 

amaçlarını belirlemeye çalıştıklarını göstermektedir. 

ÖD’nin yöntem seçme aşaması ile ilgili olarak ÖD Görüşme Formu’nda yer alan 

sekiz örnek durumun beşinde bu aşamaya yer verilmiş ve öğretmenler tarafından altı tür 

yöntemin önerilme sıklıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre öğretmenler en çok 

“teşvik etme” ve “ipucu verme” yöntemlerini önermiş, bunları “sorgulama yöntemi” 

takip etmiştir. Örnek durumlardan en fazla yirmi puan alınabilecek yöntem seçme 

aşamasında, öğretmenlerin puan ortalamasının =18.1 olduğu, bunun oransal olarak 

%90.5’e karşılık geldiği görülmüştür. Bulgular, Ö2, Ö4, Ö5 ve Ö10’un öğrencinin 

öğrenme problemine koydukları tanı ve belirledikleri amaç doğrultusunda yöntem 

seçmeye çalıştıklarını göstermektedir. 

Bulgular çalışma grubundaki İngilizce öğretmenlerinin ÖD yöntem seçme 

aşamasında daha başarılı olduklarını, bunu sırasıyla amaç belirleme ve tanı koyma 

aşamalarının takip ettiğini göstermektedir. Öğretmenlerin büyük bölümünün 

öğrencilerine destek sağlamak amacıyla çeşitli yöntemlere başvurdukları, bazı 

öğretmenlerin koydukları tanı ve belirledikleri amaç doğrultusunda yöntem seçerken, 

öğretmenlerin yarısının tanı koymadan ve amaç belirlemeden yöntem seçtikleri 

görülmektedir. Bu durum ÖD’nin ilkeleri ile uyuşmamaktadır. Özellikle ÖD’nin 

durumsallık ilkesi öğrenci ihtiyacına göre yöntem seçilmesini gerektirmektedir (Wood 

vd., 1976; Wertsch vd., 1980; Palincsar ve Brown,1984; Pol, 2012; Hogan ve Pressly, 

1997; Fisher ve Frey, 2010). Öğretmenin, sağladığı destek sonrasında  öğrencideki 

gelişmeyi takip etmesi, başvurduğu yöntemin etkili olup olmadığını belirlemesi ve 

öğrenci tek başına yapabilir duruma geldiğinde desteği kaldırması gerekmektedir. 

Dolayısıyla yöntemin etkililiğini belirleyen temel unsur, öğrenci ihtiyacına dönük 

konulan tanıdan sonra müdahale amacına yönelik bir yöntem seçilip seçilmemiş 

olmasıdır. Öğrenciye konulan tanıdan sonra müdahale aşamasına geçildiğinde, 

belirlenen amaç doğrultusunda seçilen yöntemler kullanılarak öğrencinin görevi 

tamamlayabilir hale gelip gelmediğinin izlenmesi gerekmektedir. Bu süreç göreve 

ilişkin öğretmen-öğrenci arasında karşılıklı etkileşimi gerektirir. Bu etkileşim daha çok 

öğretmenin öğrenciyi izleyip gelişimini takip etmesini ve çok yönlü geri bildirim 

vermesini kapsar (Fisher ve Frey, 2010). Araştırma bulguları öğretmenlerin çok azının 

bu süreci takip ettiklerini göstermektedir. Bulgular, bazı öğretmenlerin gerek 

öğrencilerinin ihtiyacını belirlemek, gerekse kavrama düzeylerini ortaya koymak 
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amacıyla açık uçlu sorulara başvuracaklarını ve bir sonraki atacakları adımı 

öğrencilerinden alacakları yanıta göre planlayacaklarını göstermektedir.  

Öğretmenlerin örnek durumlara verdikleri yanıtlardan, onların kendi sınıflarında 

öğrencilerin ilgilerini çekecek şekilde öykü, hikaye, canlandırma, ritim ve 

benzetmelerden yararlandıkları ve bazı örnek durumlarda verilen sorunlara çözüm 

olarak da bu yöntemleri önerdikleri görülmektedir. Araştırmalar temel düzeyde 

pedagojik alan bilgisine sahip olan öğretmenlerin, öğretme-öğrenme sürecinin 

başlarında önemli kavramları örneklendirmek için benzetme, karşılaştırma ve 

öykülemeleri kullandıklarını göstermektedir (Rosiek, 2003). Rosiek (2003) 

öğretmenlerin, öğrencilerin duyuşsal tepkilerini etkilemek ve belirli bir konu alanına 

ilişkin duyguları harekete geçirerek onları öğrenmeye cesaretlendirmek amacıyla bu 

yöntemlere başvurduklarını ifade etmektedir. 

Bulgular ayrıca, öğretmenlerin bir kısmının ÖD’nin ilkelerine ilişkin yetkinliğe de 

sahip olduklarını göstermektedir. Puntambekar ve Hübscher (2005), ÖD’nin 

özelliklerine ilişkin yaptıkları analizde karşılıklılık ilkesini ilk sıraya almışlardır. 

Karşılıklılık ilkesine göre ÖD’nin etkili olabilmesi için öğretmen ve öğrenci arasında 

göreve ilişkin ortak bir anlayış ve sahiplenme olması gerekmektedir. Bir öğretmenin 

kullandığı “…vücut dilimi kullanırım buyrun diyerek,  ‘yes you can tell your answer’ 

diyerek yanıtını alırım…Dış dünya ile iletişimi kapatıp benimlesin mesajı vermek.” ya 

da diğer bir öğretmenin kullandığı “Bu konu sizin konunuz olsaydı siz nasıl 

anlatırdınız? Nelerden bahsederdiniz? şeklinde öğrencilere sorardım.” gibi yanıtlar 

ÖD’nin karşılıklılık ilkesi ile bağdaşmakta ve öğretmenlerin öğrencilerinin konu ya da 

görevi sahiplenmesi için bir çaba içinde olduklarını göstermektedir. Wood ve diğerleri 

(1976) ÖD’nin etkili olup olmadığının sadece öğretmene bağlı olmadığını, hem 

öğretmen hem de öğrencinin birbirlerinin ihtiyacına ve beklentilerine göre zaman 

içerisinde davranışlarını uyarladıklarını ileri sürmüşlerdir. “Bunun için öğretmeninin 

aklında bulundurması gereken en az iki şeye ihtiyacı vardır: Birincisi, göreve veya 

probleme ve onun nasıl tamamlanacağına ilişkin bilgi; diğeri ise öğrenciden istediği 

performansı belirlemeye yarayan ipuçlarına ilişkin bilgidir. Ancak bu bilgiler sayesinde 

öğretmen  öğrencinin ilerlemesi için ona gerekli desteği sağlayabilir”(Wood vd.,1976, 

s.97). 

Dennen (2004), etkili ÖD’nin öğrenciyi kendine yeter hale getirmek için öğrenme 

etkinliği ile ilgili başta bir dış güç olması gerektiğini, bunu öğrencinin etkinliği 

kavramasının takip ettiğini ve nihayetinde içselleştirerek sorumluluğun öğrenciye 
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aktarılması ile tamamlandığını ifade etmektedir. Bir öğretmenin kullandığı “… Böyle 

yapa yapa bir birikim olacaktır ve bir süre sonra da cümleler ağzından daha rahat 

çıkacaktır… Yavaş yavaş İngilizce düşünme uzun vadede Türkçe düşünmenin yerini 

alacaktır.” şeklindeki yanıt, Maybin, Mercer ve Stierer’in (1992) ÖD ile ilgili 

yaptıkları, bireyin tek başına üstesinden gelemediği bir görevi tek başına yapabilir hale 

gelmesi ve ilerde benzer bir görevle karşılaştığında bunu tek başına yürütmesini 

mümkün kılacak bir yeterliğe kavuşması için sağlanan bir tür yardım, rehberlik ve 

danışmanlık tanımı ile örtüşmekte ve ÖD’nin içselleştirilmesi ve kaybolma ilkelerini 

hatırlatmaktadır. Rosenshine ve Meister (1992), bir öğrenci yeni beceri ve stratejiyi 

bağımsız kullanmaya başlayıncaya kadar desteğin sürdürülmesi gerektiğini 

vurgulamaktadırlar. Eğer öğrenci göreve ilişkin becerisini içselleştiremez ve otomatik 

hale getiremez ise, öğretmenin başvurduğu ÖD’nin etkili olmadığı, başarıyla 

sonuçlanmadığı ve öğrencinin desteğe ihtiyacının halen devam ettiği sonucuna ulaşılır 

(Wood vd., 1976;Rosiek, 2003).  

ÖD Görüşme Formu kullanılarak ortaöğretim İngilizce öğretmenlerinin başvurduğu 

ÖD’lerin belirlenmesinin yanı sıra aynı zamanda araştırmanın ikinci aşamasında 

tasarlanan ÖDP için ihtiyaç analizi işlevi de gören birinci araştırma sorusuna ilişkin 

bulgular, bazı öğretmenlerin problemli bir durumda öğrenciye tanı koyduklarını ve  

müdahale aşamasında sorunu çözmek için başvuracakları yöntemi koydukları tanı ve 

belirledikleri amaç doğrultusunda seçtiklerini göstermektedir. Bulgular öğretmenlerin 

büyük bölümünün eğitim ihtiyaçlarının ÖD’nin tanı koyma ve amaç belirleme 

aşamalarında yoğunlaştığını göstermiştir. 

4.2. ÖDP’nin Genel Amacı ve Kazanımları, İçeriği, Öğretme-Öğrenme Yaşantıları, 

Ölçme ve Değerlendirme Boyutlarının Birbirleri İle Tutarlılığına İlişkin Bulgular  

Araştırma kapsamında tasarlanan ÖDP taslağının genel amacı ve kazanımları, 

içeriği, öğretme-öğrenme yaşantıları, ölçme değerlendirme boyutlarının birbirleri ile 

tutarlılığını ortaya koymak ve programın uygulamaya hazır olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan araştırmaya ait bulgulara bu başlık altında yer verilmiştir.  

Bu kapsamda Eğitimde Program Geliştirme alanından yedi ve İngilizce 

Öğretmenliği alanından üç alan uzmanından oluşan uzman grubu tarafından ÖDP 

taslağı incelemiştir. Uzmanlar tarafından doldurulan ÖDP Uzman Görüşü Formundan 

elde edilen veriler ve Eğitimde Program Geliştirme alanı uzmanları ile yapılan yansıtıcı 

değerlendirme toplantısı sonucu ulaşılan bulgulara bu bölümde yer verilmiştir.  
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Uzmanların belirttikleri ÖDP’nin  “Genel amacı ve kazanımları”  boyutuna yönelik 

görüşleri Tablo 14’te verilmiştir. 

Tablo 14  

ÖDP Taslağının Genel Amacı ve Kazanımlarına Yönelik Uzman Görüşleri 

 

Ölçütler 

Uzman 

Eğitimde Program 

Geliştirme 

N=7 

Uzman 

İngilizce 

Öğretmenliği 

N=3 

Uygun 

f 

Uygun 

Değil 

f 

Uygun 

f 

Uygun 

Değil 

f 

1. 
Öğretim süreci sonunda ortaya çıkacak ürünün 

betimlenmesi, 
3 4 3 - 

2. 
Programın genel amacının açık ve anlaşılır olarak ifade 

edilmesi, 
7 - 3 - 

3. Kazanımların katılımcıların ihtiyaçlarına uygunluğu, 3 4 3 - 

4. Kazanımların konu alanının özelliklerine uygunluğu, 7 - 3 - 

5. Kazanımların birbirleriyle tutarlılığı, 7 - 3 - 

6. Kazanım ifadelerinin açık ve anlaşılırlığı, 4 3 3 - 

7. 
Kazanımlar arasında üst düzey düşünme becerilerine yer 

verilmesi, 
7 - 3 - 

Tablo 14 incelendiğinde, uzmanların tamamının; “programın genel amacının açık 

ve anlaşılır olarak ifade edilmesi”,  “kazanımların konu alanının özelliklerine 

uygunluğu”, “kazanımların birbirleriyle tutarlılığı” ve “kazanımlar arasında üst düzey 

düşünme becerilerine yer verilmesi” maddeleri açısından ÖDP taslağının genel amacı 

ve kazanımlarının uygun olduğu yönünde görüş bildirdikleri görülmektedir.  

ÖDP taslağının genel amacı ve kazanımlarının, “öğretim süreci sonunda ortaya 

çıkacak ürünün betimlenmesi” maddesi ile ilgili olarak iki uzman herhangi bir görüş 

belirtmezken, dört Eğitimde Program Geliştirme alanı uzmanının bu maddeyi uygun 

bulmadığı, bir uzmanın, ürünün tanımlanması için çerçevenin daha iyi 

belirlenebileceğini ifade ettiği,  diğer uzmanın ise giriş bölümünde ve sonraki başlıklar 

altında hedeflenen ürün ve kazanımlardan net bir şekilde bahsedildiğini, ancak program 

sonunda ortaya çıkması beklenen ürünün ayrı bir başlık altına verilebileceğini belirttiği 

görülmüştür. ÖDP taslağının genel amacı ve kazanımlarının, “öğretim süreci sonunda 

ortaya çıkacak ürünün betimlenmesi” maddesini uygun olarak işaretleyen İngilizce 

Öğretmenliği alanından iki uzman “Genel amacı ve kazanımları net bir şekilde 

açıklanmış, beklenen ürün ayrı bir başlıkta verilebilir” şeklinde, bir uzman ise “uygun 

değilden ziyade yetersiz” şeklinde açıklamalarda bulunmuşlardır. Bu doğrultuda gerekli 

düzenleme yapılarak ÖDP’de programın genel hedefine de yer verilmiştir.   
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ÖDP taslağının genel amacı ve kazanımlarının, “Kazanımların katılımcıların 

ihtiyaçlarına uygunluğu” maddesini, dört Eğitimde Program Geliştirme alan uzmanının 

uygun bulmadığı görülmüştür. Uzmanlarla yapılan yansıtıcı değerlendirme 

toplantısında, bu maddeyi uygun bulmama nedenlerini programa katılacak kişiler 

hakkında bir ön bilgilerinin olmaması olarak açıklamışlardır.   

ÖDP taslağının genel amacı ve kazanımlarının, “Kazanım ifadelerinin açık ve 

anlaşılırlığı” maddesi dört Eğitimde Program Geliştirme alan uzmanı ve üç İngilizce 

Öğretmenliği alan uzmanı tarafından uygun bulunmuş, uygun bulmayan üç Eğitimde 

Program Geliştirme uzmanı ise kazanım ifadelerinin gözden geçirilmesi gerektiği 

yönünde açıklamada bulunmuşlardır. Uzmanlarla yapılan yansıtıcı değerlendirme 

toplantısında gözden geçirilmesi istenen kazanımlar hakkında görüş ve öneriler alınmış, 

uygun bulunan görüşler doğrultusunda kazanım ifadeleri yeniden gözden geçirilmiş ve 

gerekli düzeltmeler yapılmıştır.  

Uzman grubunun ÖDP Uzman Görüşü Formunda yer verdikleri ÖDP’nin “İçerik” 

boyutuna yönelik görüşleri Tablo 15’te verilmiştir.  

Tablo 15 

ÖDP Taslağının İçerik Boyutuna Yönelik Uzman Görüşleri 

 

Ölçütler 

Uzman 

Eğitimde Program 

Geliştirme 

N=7 

Uzman 

İngilizce 

Öğretmenliği 

N=3 

Uygun 

f 

Uygun 

Değil 

f 

Uygun 

f 

Uygun 

Değil 

f 

1. İçeriğin hedefler ile tutarlılığı, 7 - 3 - 

2. İçeriğin birbirleriyle tutarlılığı, 7 - 3 - 

3. İçeriğin kavramsal yapıya/çerçeveye dayanması, 7 - 3 - 

4. İçeriğin katılımcılar için kullanışlılığı, 5 2 3 - 

5. İçerikte yer alan bilgilerin geçerliliği, 7 - 3 - 

6. 
İçerikteki bilgilerin sunuş sırasının öğrenme 

ilkelerine uygunluğu, 
7 - 3 - 

7. Ayrılan sürenin içerik için yeterliliği, 7 - 3 - 

Tablo incelendiğinde tüm uzmanların; “içeriğin hedefler ile tutarlılığı, “içeriğin 

birbirleriyle tutarlılığı”, “içeriğin kavramsal yapıya/çerçeveye dayanması”, “içerikte yer 

alan bilgilerin geçerliliği”,”içerikteki bilgilerin sunuş sırasının öğrenme ilkelerine 

uygunluğu” ve “ayrılan sürenin içerik için yeterliliği”, maddeleri açısından ÖDP 

taslağını uygun buldukları görülmektedir. ÖDP taslağının içeriğinin, “içeriğin 
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katılımcılar için kullanışlılığı” maddesinin iki Eğitimde Program Geliştirme uzmanı 

tarafından uygun bulunmadığı görülmüştür. Uzmanlarla yapılan yansıtıcı değerlendirme 

toplantısında maddeyi uygun bulmayan iki uzmanın da ihtiyaç analizi sonuçlarına 

ilişkin ellerinde bilgi olmadığından bu yönde  karar belirttikleri anlaşılmıştır.  

Uzman grubunun ÖDP Uzman Görüşü Formunda yer verdikleri ÖDP’nin  

“Öğretme-Öğrenme Yaşantıları”  boyutuna yönelik görüşleri Tablo 16’da verilmiştir.  

Tablo 16’da, ÖDP taslağının öğretme-öğrenme yaşantıları boyutuna ilişkin uzman 

görüşleri incelendiğinde, tüm uzmanların öğretme-öğrenme yaşantılarını genel amaca 

ulaştıracak nitelikte buldukları, öğretme-öğrenme yaşantılarını içerikteki bilginin 

özelliklerine, program yaklaşımına, katılımcıların özelliklerine, öğretim ilkelerine, 

katılımcıların aktif katılımına ve seçilen yöntem, teknik ve stratejileri uygun buldukları 

görülmektedir. 

Tablo 16 

ÖDP Taslağının Öğretme-Öğrenme Yaşantıları Boyutuna Yönelik Uzman Görüşleri 

 

Ölçütler 

Uzman 

Eğitimde Program 

Geliştirme 

N=7 

Uzman 

İngilizce 

Öğretmenliği 

N=3 

Uygun 

f 

Uygun 

Değil 

f 

Uygun 

f 

Uygun 

Değil 

f 

1. 
Öğretme-öğrenme yaşantılarının genel amaca 

ulaştıracak nitelikte olması, 
7 - 3 - 

2. 
Öğretme-öğrenme yaşantılarının içerikteki 

bilginin özelliklerine uygunluğu, 
7 - 3 - 

3. 
Öğretme-öğrenme yaşantılarının program 

yaklaşımına uygunluğu, 
7 - 3 - 

4. 
Öğretme-öğrenme yaşantılarının katılımcıların 

özelliklerine uygunluğu, 
7 - 3 - 

5. 
Öğretme-öğrenme yaşantılarının öğretim 

ilkelerine uygunluğu, 
7 - 3 - 

6. 
Öğretme-öğrenme yaşantılarının katılımcıların 

aktif katılımına uygunluğu, 
7 - 3 - 

7. Seçilen yöntem, teknik ve stratejilerin uygunluğu, 7 - 3 - 

Uzman grubunun ÖDP Uzman Görüşü Formunda yer verdikleri ÖDP’nin  “Ölçme-

Değerlendirme”  boyutuna yönelik görüşleri Tablo 17’de verilmiştir.  ÖDP taslağının 

ölçme değerlendirme boyutuna ilişkin bulgular, tüm uzmanların değerlendirme 

araçlarının türlerinin ve kapsamının araştırmanın amacı ile uyumlu olduğunu, 

araçlarının kullanışlı olduğunu ve uygulanma zamanlarını uygun bulduklarını 

göstermektedir. Ayrıca dört uzman benzer şekilde katılımcı ve araştırmacı günlüklerinin  
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süreçteki gelişmeleri ve değişiklikleri değerlendirme açısından çok etkili olduğunu ifade 

etmiştir. 

Tablo 17  

ÖDP Taslağının Ölçme ve  Değerlendirme Boyutuna Yönelik Uzman Görüşleri 

 Ölçütler 

Uzman 

Eğitimde Program 

Geliştirme 

N=7 

Uzman 

İngilizce 

Öğretmenliği 

N=3 

Uygun 

f 

Uygun 

Değil 

f 

Uygun 

f 

Uygun 

Değil 

f 

1. 
Değerlendirme  araçlarının programın genel 

amacına uygunluğu, 
4 3 3 - 

2. 
Değerlendirme  araçlarının  türlerinin 

araştırmanın amacı ile  uyumluluğu, 
7 - 3 - 

3. 
Değerlendirme araçlarının kapsamının 

araştırmanın amacı ile uyumluluğu, 
7 - 3 - 

4. Değerlendirme araçlarının kullanışlılığı, 7 - 3 - 

5. 
Değerlendirme  araçlarının uygulanma zamanının 

öğretme-öğrenme yaşantılarına uygunluğu, 
7 - 3 - 

Eğitimde Program Geliştirme alanından üç uzman, ÖDP’nin ölçme değerlendirme 

araçlarını programın genel amacına uygun bulmamışlardır. Yaptıkları açıklamalar 

incelendiğinde bir uzmanın  “sadece günlüklerle genel amaca ulaşılamaz”, diğer bir 

uzmanın “günlükler program değerlendirmesi için yeterli ve güvenilir olmayabilir”, bir 

başka uzmanın ise “çalışma kağıtları değerlendirilebilir veya başarı testleri de 

olabilir” şeklinde açıklamalarda bulundukları görülmüştür. Ancak bu uzman grubu ile 

yapılan yansıtıcı değerlendirme toplantısında sadece günlükler ile değerlendirme 

yapılmayacağı, ÖDP’nin genel amacı doğrultusunda katılımcılara kazandırılmak istenen 

bilgi ve becerileri değerlendirmek için, program öncesinde ve program sonrasında ÖD 

Görüşme Formu’nun kullanılacağı, ÖD Görüşme Formu’nda yer alan örnek durumlarda 

verilen problem durumları ile ilgili katılımcıların verdikleri yanıtların dereceli puanlama 

anahtarı kullanılarak puanlanacağı ve katılımcılara programın katkısının 

değerlendirileceği bildirilmiştir. Bunun yanında katılımcı günlükleri, ders gözlem ve 

değerlendirme formları ve öğretmen adaylarından alınan dönütlerden de yararlanılacağı 

paylaşılmıştır. 

Bulgular, Eğitimde Program Geliştirme ve İngilizce Öğretmenliği alanından 

uzmanların ÖDP taslağının genel amacı ve kazanımları, içeriği, öğretme-öğrenme 

yaşantıları ile ölçme değerlendirme boyutlarını büyük oranda uygun bulduklarını 

göstermiştir. Eğitimde Program Geliştirme alan uzmanlarının uygun bulmadıkları az 
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sayıda maddeye ilişkin olarak uzmanlarla yapılan yansıtıcı değerlendirme toplantısında 

uygun bulmama nedenleri tartışılmış, görüş ve önerileri alınmıştır.  

Gözütok’a (1994) göre mesleki gelişim programları tıpkı diğer eğitim programları 

gibi işlenecek konular listesi olmaktan öte, hedef, içerik, öğretme-öğrenme yöntemleri 

ve eğitim sonucunda elde edilen başarının değerlendirilmesinde kullanılacak araçlara 

kadar birçok boyutu kapsamaktadır. Bulgular, araştırma kapsamında meslek içinde veya 

meslek öncesinde İngilizce öğretmenlerine uygulanmak üzere tasarlanan ÖDP taslağının 

genel amacı ve kazanımları, içeriği, öğretme-öğrenme yaşantıları, ölçme değerlendirme 

boyutlarının birbirleri ile büyük oranda tutarlı olduğunu göstermiş, uzmanlardan gelen 

görüş ve öneriler ÖD alanında uzman bir öğretim üyesi ile yeniden değerlendirilmiş ve 

gerekli görülen düzenlemelerden sonra taslak programa son şekli verilerek program 

uygulamaya hazır hale getirilmiştir. 

4.3. ÖDP’nin Öğretmen Adaylarının Öğrenme Desteğine İlişkin Bilgi ve 

Becerilerini Geliştirmeye Katkısına İlişkin Bulgular 

Öğretmen adaylarının ÖD’ye ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla ÖDP 

hazırlanmış ve uygulanmıştır. Bu bölümde ÖDP’nin öğretmen adaylarının ÖD’ye 

ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmeye katkısını belirlemek için ÖDP’nin uygulama 

sürecinde ve program tamamlandıktan sonra toplanan nicel ve nitel verilerin analizine 

ilişkin bulgulara ve bu bulgulara ilişkin bütünleştirilmiş tartışmaya yer verilmiştir.  

4.3.1. ÖDP’nin Uygulama Sürecine İlişkin Bulgular 

Bu başlık altında ÖDP’nin uygulanması öncesi ve sonrasında katılımcılara 

uygulanan ÖD Görüşme Formu ile toplanan verilere ilişkin bulgular ile her oturum 

sonunda yazılan katılımcı günlüklerinden elde edilen verilere ait bulgulara yer 

verilmiştir.  Bulgular önce bütün olarak verilmiş, ardından ÖD’nin tanı koyma, amaç 

belirleme ve yöntem seçme aşamaları için ayrı ayrı sunulmuştur. 

Program öncesinde ve sonrasında uygulanan ÖD Görüşme Formu’nda yer alan 

sekiz örnek durumda verilen öğrenme sorunlarını çözebilmek için öğretmen adayları 

tarafından önerilen yöntem, teknik ve stratejilerin ÖD ile uyumu belirlenmeye ve 

ÖDP’nin öğretmen adaylarına katkısı ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu amaçla yanıtlar 

ilk olarak ÖD Dereceli Puanlama Anahtarı ile değerlendirilmiş, ortaya çıkan puanların 

yüzde ve artış oranları hesaplanmış ve betimsel analizleri yapılmıştır. 

Tablo 18’de ÖDP’nin uygulandığı öğretmen adaylarının (K1-K4) ön test ve son 

testten aldıkları puanlar, son test puanlarının artış miktarı ve oranları verilmiştir. 
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Tablo 18  

ÖDP'nin Uygulamasına Katılan Öğretmen Adaylarının ÖD Görüşme Formu’ndan 

Aldıkları Puanlar 

Öğretmen Adayı 
Ön Test 

Puanı 

Son Test 

Puanı 
Artış Miktarı 

Artış Oranı 

(%) 

K1 43 61 18 % 23.0 

K2 56 76 20 % 26.0 

K3 44 54 10 % 13.0 

K4 60 65 5 % 0.70 

 50.75 64.00 13.25 %17.4 

       Buna göre dört öğretmen adayının ön test puan ortalaması =50.75 iken, son test 

puan ortalamasının =64.00’e yükseldiği görülmektedir. Ortalama puanlara ait 

bulgular, öğretmen adaylarının son test puanlarında ön teste göre 13.25’lik bir puan 

artışı olduğunu ve bu artışın oransal olarak %17.43’e karşılık geldiğini göstermektedir.    

Tablo 19  

Öğretmen Adaylarının Ön Test ve Son Test Puanlarına Ait Betimsel Analizler 

Görüşmeler n  Medyan 
En Düşük 

Puan 

En Yüksek 

Puan 
Ss 

Ön Test 4 50.75 50.00 43.00 60.00 8.54 

Son Test 4 64.00 63.00 54.00 76.00 9.20 

Tablo 19’da öğretmen adaylarının ön test ve son test puanlarına ait betimsel analiz 

sonuçları verilmiştir. Buna göre, öğretmen adaylarının ön test puan ortalamasının 

=50.75 olduğu,  en düşük puanın 43.00 ve en yüksek puanın ise 60.00 olduğu 

görülmektedir. Ayrıca, aynı grubun son test puan ortalamasının =64.00 olduğu, son 

testte alınan en düşük puanın 54.00, en yüksek puanın ise 76.00 olduğu görülmektedir. 

Standart sapma, ön testte 8.54, son testte ise 9.20 olarak bulunmuştur. Standart 

sapmanın her iki testte de büyük olmadığı söylenebilir. Bu bulgu öğretmen adaylarının 

puanlarının benzer özellik gösterdiği ve puan dağılımlarının dar alana yayıldığı şeklinde 

yorumlanabilir. Diğer taraftan son test puanlarında standart sapmanın ön test puanlarına 

göre bir miktar fazla olması, öğretmen adaylarının programdan yararlanmalarında bir 

miktar farklılık olduğunu göstermektedir. Öğretmen adaylarının ÖD Görüşme 

Formu’ndan ön test ve son testte aldıkları puanlara ait değişim Şekil 10’da verilmiştir.  
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Şekil 10. Öğretmen Adaylarının ÖD Görüşme Formu’ndan Ön Test ve Son Testte 

Aldıkları Puanlara Ait Grafikler 

Şekil 10’da verilen grafikler incelendiğinde, öğretmen adaylarının her birinin son 

test puanlarının ön test puanlarına göre bir miktar arttığı görülmektedir. Ön testte 

yüksek puana sahip öğretmen adayının son testte de yüksek puan aldığı, ön testte en 

düşük iki puanı alan öğretmen adaylarından birinin son testte ikinci en yüksek puana 

ulaştığı, ancak diğer öğretmen adayının son testte de en düşük puanda kaldığı  

görülmektedir. Grafikten ön testte en yüksek puanı alan öğretmen adayının son testte 

puanını sadece beş puan yükseltebildiği ve ikinci sırada kaldığı görülmektedir. 

Öğretmen adaylarının bireysel olarak ÖD Görüşme Formu’nda verilen her bir örnek 

durumdan ön test ve son testte aldıkları puanlar, bu puanlardaki artış miktarları ve 

puanların değişimi Şekil 11’de verilmiştir.  

Şekil 11 incelendiğinde, K1’in dört ve beşinci örnek durumlarda puanlarının aynı 

olduğunu, iki, üç ve sekizinci örnek durumlarda ise ikişer puan artış sağlayabildiğini, en 

yüksek puan artışını birinci örnek durumda gerçekleştirdiğini ve program sonunda 18 

puanlık bir artış ile puanında %23 oranında yükselme sağladığını göstermektedir. 

K2’ye ait bulgular incelendiğinde ise, her örnek durumda puanlarında bir miktar 

artış olduğu, en yüksek puan artışını altıncı örnek durumda sağladığı, bunu sırasıyla 

dört, üç ve yedinci örnek durumların izlediği görülmektedir. K2 son testte ÖD Görüşme 

Formu’ndan alınabilecek en yüksek puanı alarak puanında %26 oranında bir yükselme 

sağladığı dikkat çekmektedir. 

K3’e ait bulgular, beş, yedi ve sekizinci örnek durumlarda herhangi bir puan artışı 

sağlayamadığını; bir, dört ve altıncı örnek durumlarda ise ikişer puanlık artış 
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sağladığını, en yüksek puan artışını üçüncü örnek durumda gerçekleştirdiğini ve son 

testte toplam 10 puanlık artış ile %13 oranında yükselme sağladığını göstermektedir. 

 

K1 
ÖD Görüşme Formu’nda Yer Alan Örnek Durumlar Toplam 

Puanlar 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Son 
Test 

 

12 4 5 6 8 10 8 8 61 

Ön 

Test 
 

7 2 3 6 8 7 4 6 43 

Artış 
Miktarı 

5 2 2 - - 3 4 2 18 

  

 

K2 

ÖD Görüşme Formu’nda Yer Alan Örnek Durumlar Toplam 

Puanlar 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Son 

Test 

 

12 4 12 12 8 12 8 8 76 

Ön 
Test 

 

10 3 9 8 7 7 5 7 56 

Artış 

Miktarı 
2 1 3 4 1 5 3 1 20 

 

K3 
ÖD Görüşme Formu’nda Yer Alan Örnek Durumlar Toplam 

Puanlar 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Son 
Test 

 

10 3 9 5 7 12 4 4 5 

Ön 

Test 
 

8 2 6 3 7 10 4 4 44 

Artış 

Miktarı 
2 1 3 2 - 2 - - 10 

 

 

 

 

K4 
ÖD Görüşme Formu’nda Yer Alan Örnek Durumlar Toplam 

Puanlar 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Son 

Test 
 

12 4 12 7 8 12 4 6 65 

Ön 
Test 

 

9 4 9 7 8 9 8 6 60 

Artış 

Miktarı 
3 - 3 - - 3 -4 - 5 

 
 

Şekil 11. Öğretmen Adaylarının ÖDP Öncesi ve Sonrası ÖD Puanları, Artış Miktarı ve 

Puanlarındaki Değişim 

K4’ün ise; bir, üç ve altıncı örnek durumlarda üçer puanlık artış sağladığı, yedinci 

örnek durumda ise son testte dört puan eksik aldığı ve tüm görüşme formundan 

toplamda 5 puan ile %7 oranında bir yükselme sağladığı görülmektedir.  

Bulgular, dört öğretmen adayının da programdan yaralanmalarında farklılıklar 

olduğunu, programdan en çok K2’nin, en az ise K4’ün yararlandığını göstermektedir. 
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Diğer taraftan puanlardaki artışın, ÖD’nin hangi aşamalarında gerçekleştiğine ilişkin 

bulgulara ilgili başlık altında yer verilmiştir. 

Tablo 20 

ÖD Görüşme Formu’nda Yer Alan Örnek Durumlarda Verilen Problemler, Örnek 

Durumlardan Alınabilecek Puanlar, Öğretmen Adaylarının Ön Test ve Son Testte 

Aldıkları Puanlar ve Artış Oranları 

Tablo 20’de ÖD Görüşme Formu’nda yer alan her bir örnek durumda verilen 

problemler, öğretmen adaylarının alabilecekleri ve aldıkları ön test-son test ortalama 

puanları ile son test puanlarındaki artış oranı verilmiştir. Buna göre ortalamada en 

yüksek puan artışı öğrencilerin konuşma problemine odaklanan altıncı örnek durum ile 

birinci ve ikinci örnek durumda gerçekleşmiştir. Bulgular, en düşük puan artışının, 

kelimelerin öğrenciler tarafından kalıcı olarak öğrenilmemesi sorununa odaklanan 

ÖD 

Örnek Durumda 

Verilen Problem 

 

Puanlanan 

Aşamalar 

Öğretmen Adaylarının 

Aldıkları Puan   
Toplam 

Puan 

Artış 

Oranı 
Ön Test Son Test 

1 
Bir öğrencinin konuşma 

sorunu 

Tanı Koyma 

Amaç Belirleme 

Yöntem Seçme 

8.50 11.50 12 %25.00 

2 

Sınıfta konuşmak 

istemeyen öğrencilerle 

ilgili sorun 

Amaç Belirleme 2.75 3.75 4 %25.00 

3 

Dinleyici durumundaki 

öğrencilerin ilgilerinin 

dağılması sorunu  

Tanı Koyma 

Amaç Belirleme 

Yöntem Seçme 

6.75 9.50 12 %23.00 

4 
Öğrencilerin 

telaffuz/ses problemleri 

Tanı Koyma 

Amaç Belirleme 

Yöntem Seçme 

6.00 7.50 12 %12.50 

5 

Kelimelerin öğrenciler 

tarafından kalıcı olarak 

öğrenilememesi sorunu 

Amaç Belirleme 

Yöntem Seçme 
7.50 7.75 8 % 3.12 

6 

Tüm derse katılan 

ancak konuşma 

etkinliğine katılmak 

istemeyen bir 

öğrencinin konuşma 

sorunu 

Tanı Koyma 

Amaç Belirleme 

Yöntem Seçme 

8.25 11.50 12 %27.00 

7 

Etkinlikte diğerlerine 

göre daha hızlı 

ilerleyen/geride kalan 

öğrencilerin derse 

katılım sorunu 

Tanı Koyma 

Amaç Belirleme 
5.25 6.00 8 %9.38 

8 

Dinleme etkinliğini 

yapamayan öğrencilerin 

derse katılım sorunu 

Tanı Koyma 

Amaç Belirleme 
5.75 6.50 8 %9.38 

TOPLAM  50.75 64.00 76 %17.43 
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beşinci örnek durumda gerçekleştiğini göstermektedir. ÖD’nin amaç belirleme ve 

yöntem seçme aşamalarının kullanılmasını öngören beşinci örnek durumda öğretmen 

adaylarının tümünün ön test ve son testte yöntem seçme aşaması için tam puan aldıkları, 

son testte puan artışının yalnızca amaç belirleme basamağında gerçekleştiği 

görülmüştür. Bunun dışında en düşük puan artışlarının tanı koyma ve amaç belirleme 

aşamalarına göre puanlanan yedi ve sekizinci örnek durumlarda gerçekleştiği 

görülmektedir. Her iki örnek durum da dinleme etkinliklerine odaklanmaktadır. 

ÖD Görüşme Formu’nda ele alınan problemler için öğretmen adaylarının ön test ve 

son testte önerdikleri stratejilere ilişkin frekans dağılımları Tablo 21’de sunulmuştur. 

Karşılaştırma yapabilmek için Tabloda ayrıca ÖD Görüşme Formu’nda örnek 

durumların hazırlanması aşamasında temel alınan ÖD’lere de yerverilmiştir. Tablo 

21’de verilen, örnek durumların hazırlanmasında temel alınan ÖD’ler ile öğretmen 

adaylarının ön test ve son testte önerdikleri ÖD’lerin karşılaştırılması sonucunda 

ulaşılan bulgular, örnek durumların hazırlanmasında temel alınan ÖD’lerin öğretmen 

adayları tarafından önerilme sıklığının, son testte ön teste göre daha fazla olduğunu 

göstermektedir. Buna göre ön testte toplam 8, son testte ise 14 tanı koyma ifadesi 

belirlenmiştir. 

Tablo 21 

ÖD Görüşme Formu’nda Ele Alınan Problemler ve Temel Alınan ÖD'ler ile Öğretmen 

Adaylarının Ön Test ve Son Testte Önerdikleri ÖD'lere İlişkin Frekans Dağılımları 

Örnek 

Durum 

No 

Örnek 

Durumda 

Verilen  

Problem 

Örnek Durumların 

Temel Aldığı ÖD’ler 

 

Ön Test 

f 

Son Test 

f 

1 

Bir öğrencinin 

konuşma sorunu 

Tanı Koyma 

Amaç Belirleme: 

Yön Tayin Etme 

Kaygı Seviyesini Azaltma 

Yöntem Seçme: 

Teşvik Etme 

Sorgulama 

İpucu Verme 

Tanı Koyma (1) 

Amaç Belirleme: 

Kaygı Seviyesini Azaltma 

(2) 

Yöntem Seçme: 

Teşvik Etme (1) 

Sorgulama (2) 

İpucu Verme (1) 

Tanı Koyma (4) 

Amaç Belirleme: 

Yön Tayin Etme (3) 

Kaygı Seviyesini Azaltma (4) 

Yöntem Seçme: 

Teşvik Etme (3) 

Sorgulama (1) 

İpucu Verme (2) 

2 Sınıfta konuşmak 

istemeyen 

öğrencilerle ilgili 

sorun 

Amaç Belirleme: 

Bilişsel Yapılandırma 

Yön Tayin Etme 

Kaygı Seviyesini Azaltma 

Amaç Belirleme: 

Yön Tayin Etme (4) 

Kaygı Seviyesini Azaltma 

(1) 

Amaç Belirleme: 

Yön Tayin Etme (3) 

Kaygı Seviyesini Azaltma (3) 

3 

Dinleyici 

durumundaki 

öğrencilerin 

ilgilerinin 

dağılması sorunu 

Tanı Koyma 

Amaç Belirleme: 

Yön Tayin Etme 

Kaygı Seviyesini Azaltma 

Yöntem Seçme: 

Teşvik Etme 

İpucu Verme 

Tanı Koyma (1) 

Amaç Belirleme: 

Yön Tayin Etme (1) 

Yöntem Seçme: 

Teşvik Etme (1) 

İpucu Verme (1) 

Açıklama Yapma (1) 

Tanı Koyma (1) 

Amaç Belirleme: 

Yön Tayin Etme (4) 

Kaygı Seviyesini Azaltma(2) 

Yöntem Seçme: 

Teşvik Etme (1) 

İpucu Verme (1) 

Dönüt verme (2) 

    (Devam ediyor) 
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Öğretmen adaylarının yanıtlarından, müdahale aşaması için amaç belirleme 

basamağında, ön testte 13 ve son testte 19 ile en çok yön tayin etme amacı, yöntem 

seçme basamağında ise ön testte 10 ve son testte 12 ile en çok teşvik etme yöntemleri 

belirlenmiştir. Diğer taraftan bulgular örnek durumların hazırlanmasında temel alınan 

ÖD’ler ile öğretmen adaylarının önerdikleri ÖD’ler ön test ve son test için 

kıyaslandığında, son testte verilen yanıtların büyük oranda örnek durumların 

hazırlanmasında temel alınan ÖD’ler ile uyumlu olduğunu göstermiştir. Öğretmen 

adaylarının son testte sağladıkları puan artışı ile ÖD’lerin uyumuna ilişkin bulgular,  

 

Tablo 21 (Devam) 

ÖD Görüşme Formu’nda Ele Alınan Problemler ve Temel Alınan ÖD'ler ile Öğretmen 

Adaylarının Ön Test ve Son Testte Önerdikleri ÖD'lere İlişkin Frekans Dağılımları 

Örnek 

Durum 

No 

Örnek 

Durumda 

Verilen  

Problem 

Örnek Durumların 

Temel Aldığı ÖD’ler 

 

Ön Test 

f 

Son Test 

f 

4 

Öğrencilerin 

telaffuz/ses 

problemleri 

Tanı Koyma 

Amaç Belirleme: 

Bilişsel Yapılandırma 

Serbestlik Derecesini 

Azaltma 

Yöntem Seçme: 

Model Sunma 

Teşvik Etme 

Yöntem Seçme: 

Model Sunma  (2) 

Teşvik Etme (3) 

 

Tanı Koyma (1) 

Amaç Belirleme: 

Bilişsel Yapılandırma (2) 

Yöntem Seçme: 

Model Sunma  (4) 

Teşvik Etme (2) 

 

5 Kelimelerin 

öğrenciler 

tarafından kalıcı 

olarak 

öğrenilememesi 

sorunu 

Amaç Belirleme; 

Bilişsel Yapılandırma 

Yön Tayin Etme 

Yöntem Seçme; 

Teşvik Etme 

İpucu Verme 

Sorgulama 

Amaç Belirleme; 

Bilişsel Yapılandırma (3) 

Yön Tayin Etme (1) 

Yöntem Seçme; 

Teşvik Etme (3) 

 

Amaç Belirleme; 

Bilişsel Yapılandırma (2) 

Yön Tayin Etme (1) 

Yöntem Seçme; 

Teşvik Etme (4) 

İpucu Verme (1) 

 

6 Tüm derse 

katılan ancak 

konuşma 

etkinliğine 

katılmak 

istemeyen bir 

öğrencinin 

konuşma sorunu 

Tanı Koyma 

Amaç Belirleme; 

Yön Tayin Etme 

Kaygı Seviyesini Azaltma 

Yöntem Seçme 

Teşvik Etme 

Sorgulama 

Açıklama Yapma 

Tanı Koyma (2) 

Amaç Belirleme; 

Kaygı Seviyesini Azaltma 

(2) 

Yöntem Seçme 

Teşvik Etme (2) 

Sorgulama   (2) 

 

Tanı Koyma (4) 

Amaç Belirleme; 

Yön Tayin Etme (1) 

Kaygı Seviyesini Azaltma (3) 

Yöntem Seçme 

Teşvik Etme (2) 

Sorgulama   (3) 

 

7 Etkinlikte 

diğerlerine göre 

daha hızlı 

ilerleyen/geride 

kalan 

öğrencilerin 

derse katılım 

sorunu 

Tanı Koyma 

Amaç Belirleme; 

Bilişsel Yapılandırma 

Serbestlik Derecesini 

Azaltma 

Yön Tayin Etme 

Tanı Koyma (1) 

Amaç Belirleme; 

Yön Tayin Etme (4) 

Kaygı Seviyesini Azaltma   

(1) 

Tanı Koyma (2) 

Amaç Belirleme; 

Yön Tayin Etme (3) 

 

8 Dinleme 

etkinliğini 

yapamayan 

öğrencilerin 

derse katılım 

sorunu 

Tanı Koyma 

Amaç Belirleme; 

Bilişsel Yapılandırma 

Serbestlik Derecesini 

Azaltma 

Yön Tayin Etme 

Kaygı Seviyesini Azaltma 

Tanı Koyma (2) 

Amaç Belirleme; 

Bilişsel Yapılandırma (1) 

Serbestlik Derecesini 

Azaltma (3) 

Yön Tayin Etme (2) 

 

Tanı Koyma (2) 

Amaç Belirleme; 

Serbestlik Derecesini 

Azaltma(2) 

Yön Tayin Etme (4) 
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ÖDP’nin öğretmen adaylarının ÖD’ye ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmeye katkısı 

olduğunu göstermektedir.   

ÖDP’ye katılan öğretmen adaylarının programa ilişkin görüşlerini belirlemek ve 

programın uygulama sürecini izlemek amacıyla her oturumun sonunda yazılan  

günlükler (Ek-12) analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının dört ve beşinci oturum 

sonunda günlüklerinde verdikleri yanıtlar tanı koyma, amaç belirleme ve yöntem 

seçmeye ilişkin bulgular başlıkları altında incelenmiştir. Öğretmen adaylarının ilk üç 

oturumda verdikleri yanıtlar şu şekildedir: 

       Katılımcı Günlüğünde yer alan, “Bu oturumda öğrendiklerim benim bakış açımda 

bir farklılığa neden oldu mu? Oldu ise hangi yönde bir farklılığa neden oldu?” sorusu 

ile ilişkili olarak; birinci oturumun sonunda katılımcılar genel olarak, öğrencilere her 

şeyin hazır verilmemesi ve öğretmen olarak onlara yol gösterici ve destek olunması 

gerektiğini öğrendiklerini, farklı yaklaşımları tanıdıklarını, bilgiyi öğretmek için 

kolaydan zora basitten karmaşığa doğru gitmek gerektiğinin farkına vardıklarını ifade 

etmişlerdir. İkinci oturumun sonunda, öğrencilerin farklı gelişim alanlarını (bilişsel, 

yürütücü bilişse dönük ve duyuşsal) dikkate alarak onların farklılıklarına göre destek 

sağlanması gerektiğini kavradıkları yönünde yanıt vermişlerdir. Üçüncü oturum 

sonunda yazılan günlüklerde ise, ÖD’nin ilkelerini öğrendiklerini, bu ilkeleri kullanmak 

istediklerini,  öğrencilerle ortak bir amaç bulmak ve bu amaca ulaşmak için iyi bir plan 

oluşturmanın ve onların eksik olduğu noktalara yoğunlaşmanın önemini kavradıklarını 

belirtmişlerdir. 

       Katılımcı Günlüğünde yer alan, “Bu oturumda ben neyi anlamadım? Neden?” 

sorusuna ilişkin öğretmen adayları birinci oturum sonunda anlamadıkları bir konunun 

olmadığını, ikinci oturum sonunda ise bir katılımcı (K2) zaman kısıtlamasından dolayı 

yapılan etkinlikteki bazı soruları anlamadığını ifade etmiştir. Programı uygulayan 

araştırmacı da gözlemlerinde benzer sorunları tespit ettiğinden ikinci çalışma kağıdında 

yer alan etkinlik yapılırken öğrencilere her bir basamak için ek açıklamalar yapılması 

gerektiğine karar vermiş, kararını uygulamış ve sonraki uygulamalarda da kullanılmak 

üzere yaptığı açıklamalara çalışma kağıdında yer vermiştir. Üçüncü oturum sonunda, bir 

katılımcı (K2), ÖD‘nin öğrenciyi tanımayı gerektirdiği için kısıtlı ders süresi içerisinde 

verimli bir çalışma olup olmayacağı konusunda kafasında soru işareti oluştuğunu ifade 

etmiştir. Üçüncü oturumdan sonra Hogan ve Pressly’nin (1997), kalabalık sınıflarda 

ÖD’nin durumsallık ilkesine uymak için önerdikleri her öğrencinin, her görev ile ilgili 

desteğe ihtiyacı olmayacağı ve yalnızca ihtiyacı olan öğrenciler için gerekli olduğu anda 
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ÖD kullanılması yönündeki görüşleri ve çeşitli örnekler “Scaffolding” grubunda 

araştırmacı tarafından paylaşılmıştır. 

Katılımcı Günlüğünde yer alan, “Bu oturuma ilişkin duygularım nelerdir?”   

sorusuna verdikleri yanıtlarda, öğretmen adaylarının tümünün oturumlara katıldıkları 

için mutlu oldukları anlaşılmaktadır. Ayrıca öğretmen adayları, oturumları verimli 

bulduklarını, kendilerini şanslı hissettiklerini, öğretim becerilerini çeşitlendirmeyi 

öğrendiklerini ve bu alanda öğrenebilecek daha çok şey olduğuna inandıklarını ifade 

etmişlerdir.  

Katılımcı günlüğünde yer alan, “Bu oturumda öğrendiklerimi sınıfımda nasıl 

uygulayabilirim?” sorusuna ilişkin olarak öğretmen adaylarının verdikleri yanıtlar 

incelendiğinde; öğretmen adaylarının, genel olarak birinci oturumda öğrendiklerini 

sınıfta herhangi bir sıkıntı yaşadıkları anda kullanabileceklerini, sınıflarında öğrencileri 

daha çok konuya dahil ederek ve yol gösterici olarak konuyu daha iyi anlamalarını 

sağlayabileceklerini, öğrenciyi tek başına yapabilir hale getirmek için  sürekli konuşan 

bir öğretmen yerine öğrencilerine rehberlik eden bir kişi olabileceklerini, bunun yanında 

konuları basitten zora ilerleyerek ve çevreden örnekler vererek öğrencilerin anlamalarını 

ve kalıcı öğrenmelerini sağlayabileceklerini ifade ettikleri görülmüştür. İkinci oturum 

sonunda, öğrendiklerini öğrencilerin eksikliklerini tamamlamak için 

uygulayabileceklerini ve onların farklılıklarını göz önüne alarak davranabileceklerini 

ifade etmişlerdir. Üçüncü oturum sonunda ise ÖD’nin ilkelerini, sınıfta herhangi bir 

konunun öğretiminde uygulayabileceklerini, öğrencilerin seviye ve farklılıklarını göze 

alarak ders planı hazırlayabileceklerini ve etkinlikte sunulan örneklere benzer stratejileri 

kendilerinin de derslerinde kullanabileceklerini ifade etmişlerdir. 

ÖD ile ilgili genel bilgi, ilke ve kavramlara dönük kazanımları kazandırmayı 

hedefleyen programın ilk üç oturumu sonunda öğretmen adaylarının günlüklerinde yer 

verdikleri açıklamalara ilişkin bulgular, programın birinci oturumunda kazandırılmak 

istenen, ÖD kavramını tanımlar, ÖD’nin tarihsel gelişimini açıklar, ÖD ile ilişkili 

kavramları açıklar/özetler ve ÖD’nin aşamalarını sıralar şeklindeki kazanımları, ikinci 

oturumun ÖD’nin genel hedefini açıklar/bulur ve verilen örnek olayda ÖD’nin genel 

hedefini analiz eder şeklindeki kazanımları ile üçüncü oturumun etkili ÖD’nin ilkelerini 

gerekçeleri ile açıklar ve verilen bir ilkeye uygun örnek olay yazar şeklindeki 

kazanımlar bağlamında değerlendirildiğinde, katılımcılar, genel olarak programın 

ÖD’ye ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmelerini desteklediğini ve bakış açılarında bir 

farklılığa neden olduğunu vurguladıkları görülmektedir. Bu bulgular, öğretmen 
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adaylarının programa ilişkin görüşlerinin genellikle olumlu olduğunu ve programın 

genel amacı ile oturumların kazanımlarının onların ÖD’ye ilişkin bilgi ve becerilerini 

geliştirmelerini desteklediğini göstermektedir.     

4.3.1.1. ÖD’nin Tanı Koyma Aşaması İle İlgili Bulgular.  ÖDP’nin, öğretmen 

adaylarının ÖD’nin tanı koyma aşamasına ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmeye 

katkısını belirlemek amacıyla ÖD Görüşme Formu kullanılarak elde edilen yanıtların 

dereceli puanlama anahtarı kullanılarak yapılan değerlendirme sonuçları Tablo 22’de 

verilmiştir. 

Buna göre en fazla 24 puan alınabilecek tanı koyma aşamasında, öğretmen 

adaylarının ön test puan ortalamalarının =13.75; son test puan ortalamalarının ise 

=18.50 olduğu görülmektedir. Ön testte tanı koyma aşamasında alınan puan 

ortalamalarının alınabilecek puanlara oranının %57 olduğu, bunun son testte %77’ye 

yükseldiği görülmektedir. 

Tablo 12  

 Öğretmen Adaylarının ÖD'nin Tanı Koyma Aşamasında Ön Test ve Son Testte 

Aldıkları Puanların Dağılımı ve Artış Oranı 

Tüm ÖD Görüşme Formu’ndan öğretmen adaylarının aldıkları puan 

ortalamalarında son testte ortaya çıkan artış oranının %17 olduğu Tablo 18’de 

görülmektedir. Tanı koyma aşamasında ise artış oranı %20 olarak gerçekleşmiştir. 

Bulgular, en yüksek puan artışının oransal olarak tanı koyma aşamasında gerçekleştiğini 

ve bunda öğretmen adaylarının bu aşamaya ilişkin bilgi ve becerilerini artırmaya dönük 

sunulan bilgi, yapılan etkinlikler ve ilave materyallerin etkili olduğunu göstermektedir.  

Tanı koyma aşamasında en yüksek puan artışlarını K1 ve K2’nin sağladığı, K2 ve 

K4 ön testte aynı puanı almış olmalarına karşın son testte K4’ün yalnızca iki puan artış 

sağladığı, K2’nin buna karşın yedi puanlık artış sağlayarak tanı koyma aşamasından 

alınabilecek en yüksek puana ulaştığı görülmektedir.  

Öğretmen Adayı  

Tanı Koyma Aşamasında Alınan Puan/ Toplam Puan 

Ön Test Son Test 

K1 10/24 17/24 

K2 17/24 24/24 

K3 11/24 14/24 

K4 17/24 19/24 

  (%) 13.75 (%57) 18.50 (%77) 

Artış Oranı  %20 
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Öğretmen adaylarının ön test ve son testte tanı koyma aşamasında aldıkları 

puanların değişimini gösterir grafik Şekil 12’de verilmiştir. Grafik dört öğretmen 

adayının son test tanı koyma puanlarının ön test puanlarına göre bir miktar arttığını 

göstermektedir. Diğer taraftan grafik incelendiğinde öğretmen adaylarının tanı koyma 

aşamasında programdan yararlanmalarında farklılık olduğunu da gözler önüne 

sermektedir.  

          

Şekil 12. Öğretmen Adaylarının ÖD'nin Tanı Koyma Aşaması İçin Ön Test ve Son 

Testte Aldıkları Toplam Puanlara İlişkin Değişim 

Öğretmen adaylarının ÖD’nin tanı koyma aşamasında son testteki bireysel puan 

artışlarının grafik ile sunumu Şekil 13’te verilmiştir. Buna göre K2 ve K1’in tanı koyma 

aşaması için diğer katılımcılara göre daha yüksek artış sağladıkları grafikten 

anlaşılmaktadır. 

  

  

Şekil 13. Öğretmen Adaylarının ÖD'nin Tanı koyma Aşaması İçin Ön Test ve Son     

Testte  Aldıkları Bireysel Puanlara İlişkin Değişim 

10

17
11

17

4

14

24

K1 K2 K3 K4

Tanı Koyma Öntest

17

24

14
19

4

14

24

K1 K2 K3 K4

Tanı Koyma Sontest 
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ÖD Görüşme Formu’nda tanı koymaya dönük değerlendirilen örnek durumlar ile 

bu örnek durumlarda ele alınan problemler ve öğretmen adaylarının koydukları tanıya 

ilişkin frekans dağılımları Tablo 23’de sunulmuştur.  

Tablo 23 

Öğretmen Adaylarının Ön Test ve Son Testte Örnek Durumlarda Koydukları Tanılara 

İlişkin Frekans Dağılımları 

Öğretmen adaylarının yanıtlarından ön testte toplam 8 tanı koyma ifadesi 

belirlenmiş, bunun son testte 14’e çıktığı görülmüştür. ÖD Görüşme Formunda bir, dört 

ve altıncı örnek durumlar konuşma etkinliğine dönük problem durumları sunarken üç, 

yedi ve sekizinci örnek durumlar dinleme etkinliğine dönük problem durumları 

sunmaktadır. 

Birinci örnek durumda verilen öğrencinin konuşma sorunu ile ilgili olarak 

öğretmen adaylarından sadece K2 ön testte öğrencinin konuşma sorununa tanı koymaya 

çalışırken, son testte tüm öğretmen adaylarının bu soruna tanı koymaya çalıştıkları 

görülmüştür. Tanı koymaya dönük önerilerden bazı örneklere aşağıda yer verilmiştir: 

Son test K1: Diğer arkadaşlarının kendisiyle dalga geçeceğini düşünür, yani aslında özgüven 

eksikliği yaşar …  

Ön test K2: Çünkü öğrenci nedenini nasıl ifade edeceğini bilmiyor olabilir. 

Son test K2: Muhtemelen öğrenci yanlış cevap vermekten korku duymaktadır. 

Son test K4: Kaygısını azaltmak için ortaya çıkarıcı soruları sorardım. 

Görüşme formunda yer alan üçüncü örnek durumda verilen etkinlikte dinleyici 

durumdaki öğrencilerin ilgilerinin dağılması sorunu ile ilgili olarak ön test ve son testte 

yalnızca K2’nin bu sorunu çözmeye dönük tanı koyduğu görülmüştür.   

Örnek 

Durum 
Örnek Durumda Verilen Problem 

Tanı Koyma 

Ön Test  f Son Test  f 

1 Bir öğrencinin konuşma sorunu 
2 

 

4 

 

3 
Dinleyici durumundaki öğrencilerin ilgilerinin 

dağılması sorunu  

1 

 

1 

 

4 Öğrencilerin telaffuz/ses problemleri - 
1 

 

6 
Tüm derse katılan ancak konuşma etkinliğine 

katılmak istemeyen bir öğrencinin konuşma sorunu 

2 

 

4 

 

7 Etkinlikte diğerlerine göre daha hızlı 

ilerleyen/geride kalan öğrencilerin derse katılım 

sorunu 

1 2 

8 Dinleme etkinliğini yapamayan öğrencilerin derse 

katılım sorunu 

2 

 

2 

 

Toplam 

 

8 

 

14 
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Ön test K2: Böylece öğrencilerin dikkati kolaylıkla dağılmazdı. 

Son test K2: Öğrenciler sevmedikleri/ilgilerini kaybettikleri etkinliklerde dersi dinlememe 

eğilimi göstermektedir. 

K2’nin ön test ve son testte tanı koymaya dönük ifadeleri incelendiğinde, ön testte 

verdiği yanıtın doğrudan tanı koymaya dönük olmadığı, seçmeyi önerdiği yöntemden 

öğrenci sorununu tanıladığının belirlenebildiği, son testte verdiği yanıtın ise açık ve net 

tanı koyma ifadesini içerdiği görülmüştür. Bu da K2’nin tanı koymaya ilişkin bilgi ve 

becerisinde ÖDP sonrasında bir gelişme sağlandığını göstermesi yönüyle önemli 

görülmüştür.  

Dördüncü örnek durumda verilen öğrencilerin telaffuz/ses problemlerini çözmeye  

başlamadan önce hiçbir öğretmen adayının ön testte anlaşılır bir tanı koymadığı, son 

testte ise K2’nin açık  bir tanı koyduğu görülmüştür.  

Son test K2: Öğrencilerin sesletim sorunlarının farklı algılama şekillerinden kaynaklandığını 

düşünebilirim.   

Altıncı örnek durumda verilen tüm ders boyunca etkinliklere katılan ancak 

konuşma etkinliğine katılmak istemeyen bir öğrencinin sorununu çözmeye başlamadan 

önce K1 ve K2’nin ön testte tanılama yapmadıkları, son testte ise açık ve anlaşılır tanı 

koyma ifadelerine yer verdikleri görülmüştür. K3 ve K4’ün hem ön testte hem de son 

testte öğrencinin öğrenme sorununa tanı koydukları görülmektedir. Tanı koymaya 

dönük önerilerden bazı örnekler aşağıda verilmiştir: 

Son test K2: Dersin geri kalanında katılımcı olan bu öğrencinin bu etkinlikte pasif kalması 

belirli bir nedenin olduğunu göstermektedir. Neden katılmak istemediğini sorar, sorunun 

kaynağını bulmaya çalışırdım. Bu durum konuya/etkinliğe yönelik tutum olabileceği gibi ders 

dışı unsurlardan da kaynaklanabilir.   

Ön test K3:  İsteksizliğinin nedeni resimdeki yerleri bilmiyor olması olabilir. 

Son test K3: Önce Elif’le konuşur sorunun ne olduğunu sorardım. Eğer cevap alamazsam 

Elif’in örnekteki yerleri bilmediği ya da daha önce tatile gitmemiş olabileceğini düşünürdüm…  

Ön test K4: Anlarım ki tek başına konuşuyor; sorun sınıf ortamında konuşmaktan korkuyor.  

Son test K4: Önce Elif’in yanına gider ve neden konuşmak istemediğini ortaya çıkarıcı sorular 

sorardım.   

Diğer örneklerin yanı sıra K4’ün ön test ve son testte tanı koymaya dönük ifadeleri 

incelendiğinde, son testte verdiği yanıtın açık ve net tanı koyma ifadesini içerdiği ve 

ÖDP’de yer verilen sorgulama türlerinden birine atıfta bulunduğu görülmüştür.  

Yedinci örnek durumda verilen etkinlikte diğerlerine göre daha hızlı ilerleyen veya 

geride kalan öğrencilerin sorununu çözmeye başlamadan önce ön testte sadece K4’ün 

tanı koyduğu, son testte ise K1 ve K2’nin tanı koyduğu görülmektedir. Tanı koymaya 

dönük önerilerden bazı örnekler aşağıda verilmiştir: 
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Son test K1: Öğrenci profilleri her zaman farklılık gösterir. Buradan da anlaşılacağı üzere 

Feyza daha çabuk anlayan, kavrayan ve hatırlayan bir öğrenci iken, Toprak bu konuda biraz 

zayıftır. Demek ki Toprak için daha çok dinleme alıştırması yapılması gerekirken, Feyza için 

de ekstra çalışmalar olmalıdır.   

Son test K2: Sınıfta öğrencilerin düzeyleri birbirinden farklı olabilir. Bu durumda ÖD’nin 

amacını unutmamak gerekir: her öğrenciye kendi dünyasında bir iskele kurma çalışması 

yürütmek.   

Ön test K4: Feyza gibi hızlı ilerleyen öğrenci için daha farklı ve biraz daha üst seviyede 

boşluk doldurmalar sorulabilir ya da ilgisini çeken şeyler sorulabilir. Toprak için daha küçük az 

boşluk doldurmayla başlanabilir ki alışsın soruları yanıtlayabilsin...  

Yedinci örnek durumda K2’nin ön testte tanı koymaya dönük hiçbir ifadesine 

rastlanmaz iken son testte verdiği yanıtında ÖD’nin ilkeleri bağlamında programda 

katılımcılara kazandırılması hedeflenen bilgiye yer vermesi programın K2 için oldukça 

etkili olduğu şeklinde yorumlanabilir.  Diğer taraftan ön testte ayrıntılı açıklama yapan 

ve öğrenci sorununa çok net olmasa da yine de tanı koyan K4’ün, son testte tanı koyma 

ifadesini içermeyen tek cümlelik bir yanıt verdiği görülmüş ise de diğer örnek 

durumlara ilişkin bulgular, K4’ün de diğer öğretmen adayları gibi ÖDP’den genel 

olarak yararlandığını ve tanı koymaya ilişkin bilgi ve becerisininde bir miktar gelişme 

sağladığını göstermektedir.  

Sekizinci örnek durumda verilen ve dinleme etkinliğini yapamayan öğrencilerin 

derse katılım sorununu çözmeye başlamadan önce K1 ve K2’nin hem ön testte hem de 

son testte öğrencilere tanı koydukları görülmüştür. Tanı koymaya dönük önerilerden 

bazı örnekler aşağıda sunulmuştur: 

Ön test K1:  Öncelikle cümleyi anlayıp anlamadıklarını teyit eder ve ne anladıklarını sorarım. 

Son test K1: Bu etkinlik sırasında sınıfta dolaşarak tüm öğrencileri kontrol edeceğimden Selim 

ve Sadık’ın da alıştırmaları yapmadığını görürsem, yanlarında durup sadece onların 

duyabileceği bir ses tonuyla neden yapmadıklarını, neyi anlamadıklarını ya da nerede 

takıldıklarını sorarak sorunun kaynağını bulurum. 

Ön test K2:  Soruyu anlayıp anlamadıklarını belirlemek için sorular sorar cevap vermeme 

nedenlerini anlamaya çalışırdım.   

Son test K2: Yanlarına giderek kelimelerin anlamlarını bilip bilmediklerini sorardım. 

Bilmiyorlarsa da etkinlik bağlamından, kelimelerin bulundukları yerlerden ve hikayenin 

akışından anlamları ve türleri çıkarmaya çalışmalarını isterdim.   

Öğretmen adaylarının, programa ilişkin görüşlerini ortaya koymak, program 

uygulama sürecini izlemek ve programın katılımcılara katkısı hakkında sonuca ulaşmak 

için dört ve beşinci oturumların sonlarında doldurdukları günlüklerinde yer verdikleri 

yanıtları ÖD’nin tanı koyma aşaması bağlamında incelenmiştir. 

Katılımcı Günlüğünde yer alan, “Bu oturumda öğrendiklerim benim bakış açımda 

bir farklılığa neden oldu mu? Oldu ise hangi yönde bir farklılığa neden oldu?” 

sorusuna verilen yanıtlar tanı koyma aşaması bağlamında değerlendirildiğinde, 
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dördüncü oturumda öğretmen adaylarının, öğrencilere soru sormanın öğrenci ihtiyacını 

belirlemedeki önemini anladıklarını, bunun yanında öğrencinin öğrenme sorununu 

ortaya çıkarmanın,  soru sormanın ve sorulan sorunun türünün amaç belirlemede çok 

önemli olduğunu, soru sorarak eksik yönleri ortaya çıkarabileceklerini ve buna yönelik 

çalışma yapabileceklerini, gözlem ve sorgulama yaparak tanı koyabileceklerini ve daha 

etkili şekilde öğrencinin öğrenmesini sağlayabileceklerini kavradıklarını belirtmişlerdir. 

Beşinci oturum sonunda ise programda öğrendikleri ile hangi sorunun ne amaçla 

sorulabileceğini anlayabildiklerini, farklı örnek olayları değerlendirerek öğretmenlerin 

sınıfta öğrencilere bilgiyi nasıl verdiklerini ve nasıl anlattıklarını gördüklerini ifade 

etmişlerdir. 

Katılımcı günlüğünde yer alan, “Bu oturumda ben neyi anlamadım? Neden?” 

sorusuna verilen yanıtlar tanı koyma aşaması bağlamında değerlendirildiğinde; 

öğretmen adaylarının dört ve beşinci oturum sonunda genel olarak anlamadıkları bir 

konunun olmadığını göstermektedir. K2 dördüncü oturum günlüğünde sorgulama 

türlerini karıştırdığını ifade etmiştir. Sorgulama hem durumsallığı ayarlamak için 

öğrenci ihtiyacını belirleme aşamasında kullanılacak en önemli tanı koyma aracı, hem 

de etkili bir müdahale yöntemi olduğundan hareketle, sorgulama yöntemlerinin 

programda katılımcılar tarafından tam olarak anlaşılabilmesi için çeşitli örnekler 

“Scaffolding” grubunda paylaşılmış, ayrıca son oturumda sorgulama yöntemlerine 

ağırlık veren örnek olaylar plana dahil edilmiştir.  

Katılımcı günlüğünde yer alan, “Bu oturuma ilişkin duygularım nelerdir? sorusuna 

verilen yanıtlar tanı koyma aşaması bağlamında değerlendirildiğinde; öğretmen adayları 

genel olarak dördüncü oturumdan yararlandıklarını, öğrencinin anlamadığı konuyu 

tespit ederek daha etkili nasıl ders yapabileceklerini anladıklarını ve dördüncü oturumu 

daha etkili ve bilgilendirici bulduklarını ifade etmişlerdir. Beşinci oturumda ise genel 

olarak ÖD’ye dair parçaların zihinlerinde oturduğunu, sınıfta ek bir materyale dahi 

ihtiyaç duymadan verimli ders işleyebileceklerini, konuları anlatırken hangi stratejiyi 

kullanacaklarına, hangi yolu izleyeceklerine dair farklı bakış açıları edindiklerini, örnek 

olaylarda incelenen öğretmen modellerini kendilerinin de gerçekleştirebileceklerini 

anladıklarını ifade etmişlerdir.   

Katılımcı günlüğünde yer alan, “Bu oturumda öğrendiklerimi sınıfımda nasıl 

uygulayabilirim?” sorusuna verilen yanıtlar tanı koyma aşaması bağlamında 

değerlendirildiğinde; öğretmen adayları dördüncü oturumda öğrendiklerini sınıfta 

kullanabileceklerini, çeşitli sorular sorarak öğrencilerin neden ilerleyemediklerini 
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anlayıp bu doğrultuda çözüm bulmaya ve görsel araçlarla eğlenceli etkinlikler yaparak 

eksikliklerini tamamlamaya çalışabileceklerini ifade etmişlerdir. Katılımcılar beşinci 

oturumda öğrendikleri ile öğrenci ihtiyaçlarını belirleyebileceklerini, belirlenen ihtiyaca 

dönük bir amaçla yine soru sorarak öğrencinin cevabını kendisinin bulmasını 

sağlayabileceklerini ifade etmişlerdir. 

Öğretmen adaylarının ÖDP’nin dört ve beşinci oturumları sonunda günlüklerinde 

yer verdikleri yanıtların tanı koyma aşaması bakımından değerlendirilmesi sonucunda 

ulaşılan bulgular, programın dördüncü oturumunun “ÖD’nin aşamalarını ayırt eder ve 

verilen örnek olayda öğrencinin ihtiyacını belirleyerek ÖD kullanma amacını 

gerekçeleri ile açıklar.” şeklindeki ve beşinci oturumunun, “…ÖD’ye odaklanarak 

yürütülen bir ders hakkında tartışır, sunulan bir problem durumunda en uygun ÖD’ye 

karar verir.” şeklindeki kazanımlarının programın genel olarak katılımcıların ÖD tanı 

koyma aşamasına ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmelerini destekleyerek onların 

bakış açılarında bir farklılığa neden olduğunu göstermektedir. Bunun yanında gerek 

programın uygulanma sürecinde gerekse günlüklerde katılımcıların sorgulama türlerini 

anlamakta zorluk yaşadıkları tespit edildikten sonra bilişsel yapılandırma ve yön tayin 

etme amacıyla katılımcılara müdahale stratejileri uygulanmıştır. Bu amaçla araştırmacı 

tarafından özellikle açıklama yapma ve modelleme yöntemlerine başvurulmuştur. 

Açıklamalarda ÖD’nin aşamalarından tanı koyma, amaç belirleme ve yöntem seçme 

döngüsünün sürekli bir döngü olduğu ve sorgulamanın her iki aşamada da önemli 

olduğu üzerinde durulmuştur. Ancak tek cevap ya da evet-hayır cevabı gerektiren 

sorular yöneltildiğinde öğrenciden gelen cevapla birlikte döngünün kesintiye uğradığı 

ifade edilmiştir (Pol, 2012; Fisher ve Frey, 2010).  Ayrıca katılımcıların sorgulama 

türlerine ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmelerini desteklemek amacıyla dördüncü 

oturumda kuramsal açıdan sorgulama türleri incelenirken, beşinci oturumda da örnek 

olaylarla sorgulama türleri pekiştirilmeye çalışılmıştır. Bunun yanında katılımcılara, 

“Scaffolding” adlı WhatsApp grubunda ilave materyaller ve farklı sorgulama türlerine 

dönük örnek olaylar paylaşılarak öğrenme desteği sağlanmıştır.  

Öğretmen adaylarının ÖD’ye ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla 

hazırlanan ve uygulanan programın katılımcılara katkısına dönük gerek dereceli 

puanlama anahtarı ile yapılan değerlendirmeler, gerekse öğretmen adaylarının 

yanıtlarından tanı koymaya dönük ön test ve son test frekans dağılımları ve nitel analiz 

sonuçlarından ortaya çıkan bulgular, dört öğretmen adayının da program sonrasında 

ÖD’nin tanı koyma aşamasına ilişkin bilgi ve becerilerini bir miktar geliştirdiklerini 
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göstermektedir. Dört öğretmen adayının tanı koyma aşamasında son testte aldıkları puan 

ortalması ön teste göre %20 daha yüksektir. Bulgular bu artış oranının hem ÖD 

Görüşme Formu’ndan ön test ve son testte alınan toplam puan ortalamalarındaki artış 

oranından hem de ÖD amaç belirleme ve yöntem seçme aşamalarında sağlanan artış 

oranından daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca bulgular, öğretmen 

adaylarından K1 ve K2’nin, K3 ve K4’e göre programdan daha fazla yararlandıklarını 

göstermektedir.  

4.3.1.2.ÖD’nin Amaç Belirleme Aşaması Ile Ilgili Bulgular.  ÖDP’nin, öğretmen 

adaylarının ÖD’nin amaç belirleme aşamasına ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmeye 

katkısını belirlemek amacıyla ÖD Görüşme Formu kullanılarak elde edilen yanıtların 

dereceli puanlama anahtarı kullanılarak yapılan değerlendirme sonuçları Tablo 24’de 

verilmiştir.  

Tablo 24 

Öğretmen Adaylarının ÖD'nin Amaç Belirleme Aşamasında Ön Test ve Son Testte 

aldıkları Puanların Dağılımı ve Artış Oranı 

Tablo 24 incelendiğinde, toplam 32 puan alınabilecek amaç belirleme aşamasında, 

öğretmen adaylarının ön test puan ortalamalarının =21.00, son test puan 

ortalamalarının =26.50 olduğu görülmektedir. Ön testte amaç belirleme aşamasında 

alınan puan ortalamalarının alınabilecek puan ortalamasına oranının %66 olduğu, bunun 

son testte %83’e yükseldiği görülmektedir. Öğretmen adaylarının ÖD Görüşme 

Formu’ndan aldıkları puan ortalamasında son testte ortaya çıkan artış oranının %17 

olduğu (Tablo 18), bunun amaç belirleme aşamasında da aynı şekilde %17 olarak 

gerçekleştiği görülmektedir.   

Amaç belirleme aşamasında en yüksek puan artışını K2’nin, en düşük puan artışını 

ise K4’ün sağladığı görülmektedir. Diğer taraftan K1 ve K3 ön testte yakın puanlar 

Öğretmen Adayı 
Amaç Belirleme Aşamasında Alınan Puan /Toplam Puan 

Ön Test Son Test 

K1 18/32 26/32 

K2 23/32 32/32 

K3 17/32 21/32 

K4 26/32 27/32 

 (%) 21.00 (%66) 26.50 (%83) 

Artış Oranı  %17 
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almalarına karşın K1’in son testte sekiz puan artış sağladığı, K3’ün ise dört puanlık artış 

sağlayabildiği görülmüştür. K2’nin dokuz puanlık artış ile amaç belirleme aşamasından 

alınabilecek en yüksek puanı aldığı görülmektedir.   

Öğretmen adaylarının ÖD’nin amaç belirleme aşamasında ön test ve son testten 

aldıkları puanlara ait değişim Şekil 14’te verilmiştir. Şekil 14 incelendiğinde, dört 

öğretmen adayının da amaç belirleme aşamasında son test puanlarının ön test puanlarına 

göre bir miktar arttığı görülmektedir. Ayrıca, öğretmen adaylarının amaç belirleme 

aşamasında programdan yararlanmalarında farklılık olduğu görülmektedir. 

  

Şekil 14. Öğretmen Adaylarının ÖD'nin Amaç Belirleme Aşaması İçin Ön Test ve Son 

Testte Aldıkları Toplam Puanlara Ait Değişim 

  

  

Şekil 15. Öğretmen Adaylarının ÖD'nin Amaç Belirleme Aşaması İçin ön Test ve Son 

Testte Aldıkları Bireysel Puanlara Ait Değişim 
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Öğretmen adaylarının ÖD’nin amaç belirleme aşamasında son testteki bireysel 

puan artışlarının grafik ile sunumu Şekil 15’te verilmiştir. Buna göre, K1 ve K2 diğer 

katılımcılara göre amaç belirleme aşamasında puanlarında daha yüksek artış 

sağlamışlardır.  

ÖD Görüşme Formu’nda yer alan tüm örnek durumlarda, öğretmen adaylarının 

öğrencilerin öğrenme sorununu çözme amaçlarına dönük değerlendirme yapılmıştır.   

ÖD Görüşme Formu’nda yer alan örnek durumlarda ele alınan problemler ve öğretmen 

adaylarının belirledikleri amaçlara ilişkin frekans dağılımları Tablo 25’te sunulmuştur. 

 Tablo 25 incelendiğinde, öğretmen adaylarının ön testte toplam 29 amaç 

belirledikleri, son testte ise bunun 38’e çıktığı görülmektedir. Bulgular öğretmen 

adaylarının ön test ve son testte en çok “yön tayin etme” ve “kaygı seviyesini 

azaltma”ya dönük amaç belirlediklerini göstermektedir. Ayrıca bulgular önerilerin “yön 

tayin etme” ve “kaygı seviyesini azaltma” amacına dönük sayılarda son testte genel 

olarak artış olduğunu göstermiştir. 

Tablo 25  

ÖD'nin Amaç Belirleme Aşaması İçin Öğretmen Adaylarının Ön Test ve Son Testte 

Belirledikleri Amaçlara İlişkin Frekans Dağlımı 

ÖD 

Örnek Durumda Verilen  

Problem 

 

Amaç Belirleme 

Ön Test f 

Amaç Belirleme 

Son Test f 

B
il

iş
se

l 

Y
a
p

ıl
a

n
d

ır
m

a
 

S
e
rb

es
tl

ik
 

D
e
re

ce
si

n
i 

A
za

lt
m

a
 

Y
ö

n
 T

a
y
in

 

E
tm

e 

K
a
y
g
ı 

S
e
v
iy

e
si

n
i 

A
za

lt
m

a
 

B
il

iş
se

l 

Y
a
p

ıl
a

n
d

ır
m

a
 

S
e
rb

es
tl

ik
 

D
e
re

ce
si

n
i 

A
za

lt
m

a
 

Y
ö

n
 T

a
y
in

 

E
tm

e 

K
a
y
g
ı 

S
e
v
iy

e
si

n
i 

A
za

lt
m

a
 

1 Bir öğrencinin konuşma sorunu 
   2   3 4 

2 
Sınıfta konuşmak istemeyen 
öğrencilerle ilgili sorun 

  4 1   3 3 

3 
Dinleyici durumundaki 

öğrencilerin ilgilerinin dağılması 

sorunu  

 1 1    4 2 

4 
Öğrencilerin telaffuz/ses 
problemleri 

  1 1 2    

5 
Kelimelerin öğrenciler tarafından 

kalıcı olarak öğrenilememesi 
sorunu 

3  1  2 1 1 1 

6 
Tüm derse katılan ancak konuşma 

etkinliğine katılmak istemeyen bir 

öğrencinin konuşma sorunu 

   2   1 3 

7 Etkinlikte diğerlerine göre daha 

hızlı ilerleyen/geride kalan 

öğrencilerin derse katılım sorunu 

  4 1   3  

8 Dinleme etkinliğini yapamayan 
öğrencilerin derse katılım sorunu 

1 3 2   2 4  

Toplam 

5 4 13 7 3 3 19 13 

29 38 
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ÖD Görüşme Formunun birinci, ikinci, dördüncü ve altıncı örnek durumları 

konuşma temel dil becerilerine dönük problem durumları sunarken üçüncü, yedinci ve 

sekizinci örnek durumlar dinleme temel dil becerilerine dönük problem durumları 

sunmaktadır. Beşinci örnek durum ise hem konuşma hem dinleme temel dil becerilerine 

dönük bir problem durumu sunmaktadır. Yanıtlar müdahale aşaması için amaç 

belirleme basamağında incelenmiştir.  

Buna göre; birinci örnek durumda verilen, öğrencinin konuşma sorunu ile ilgili 

olarak öğretmen adaylarının büyük bölümünün ÖD amacını doğrudan belirlediklerini 

gösteren ifadeleri olmasa da, başvurmayı önerdikleri yöntemlere ilişkin 

açıklamalarından yola çıkılarak ÖD amaçları tespit edilmeye çalışılmıştır. Buna göre iki 

öğretmen adayının ön testte öğrencinin kaygı seviyesini azaltma yönünde ÖD amacı 

belirledikleri söylenebilir, son testte ise bu sayının dörde çıktığı, ayrıca üç öğretmen 

adayının da öğrencinin konuşma sorununu çözmek için yön tayin etme amacı taşıdıkları 

anlaşılmaktadır. Öğrencinin kaygı seviyesini azaltma amacına dönük önerilerden bazı 

örnekler aşağıda verilmiştir: 

Ön test K4: …tabii önce çekinmeden konuşabileceği güveni vermeye çalışırım. 

 

Son test K3: Cevabı veren öğrenciyi tebrik eder, cesaretinin kırılmasını önlemeye çalışırdım… 

 

Son test K4: Kaygısını azaltmak için sorular sorardım. 

 

İkinci örnek durumda verilen, sınıfta konuşmak istemeyen öğrencilerle ilgili 

sorunun çözümüne dönük yanıtlar, amaç belirleme basamağı için incelendiğinde, 

öğretmen adaylarının tümünün ön testte yön tayin etme amacına dönük önerilerde 

bulundukları, son testte yön tayin etmenin yanı sıra kaygı seviyesini azaltma amacına 

dönük önerilerin de bulunduğu görülmüştür. Yön tayin etme amacına dönük önerilerden 

iki örnek aşağıda verilmiştir: 

Ön test K1: Daha sonra tüm öğrencileri mümkün olduğunca konuşmaları için teşvik ederim. 

Kelime bazında da olsa kendilerini ifade etmelerini isterim. 

  

Son test K4: Sonra konuşturmaya çalıştığım konu hakkında dikkatlerini çekecek bir şarkı bir 

video göstererek derse teşvik ederim…  

Öğrencinin kaygı seviyesini azaltma amacına dönük önerilerden iki örnek aşağıda 

verilmiştir: 

Son test K2: İngilizce öğrenmeye başladığımda yaptığım hatalardan bahseder, dil öğrenimi ile 

ilgili başarı hikayeleri sunarak onların motivasyonlarını artırmaya çalışırdım. 
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Son test K4: Öncelikle öğrencilerin kaygı seviyelerini düşürmek için sınıfta herkesin 

düşündüğünü özgürce söyleyebileceği ortam hazırlar, öğrencileri motive ederim.  

Üçüncü örnek durumda verilen, etkinlikte dinleyici durumdaki öğrencilerin 

ilgilerinin dağılması sorununa çözüm olarak tasarlamaları istenen form/şablon ile ilgili 

olarak, iki öğretmen adayının ön testte serbestlik derecesini azaltma yönünde amaç 

belirledikleri ancak bunun doğrudan amacı ifade eden cümleler olmadığı, öğretmen 

adaylarının seçtikleri yöntemden ÖD amaçlarının belirlenebildiği görülmüştür.     

Öğretmen adaylarının son testte de başvurmayı önerdikleri yöntemlerden anlaşılmak 

üzere yön tayin etme ve  kaygı seviyesini azaltma amacı taşıdıkları anlaşılmıştır.   

Dördüncü örnek durumda verilen, öğrencilerin telaffuz/ses problemlerini 

çözebilmek için öğretmen adaylarının önerdikleri yanıtlar amaç belirleme aşaması için 

incelendiğinde; ön testte yön tayin etme ve kaygı seviyesini azaltma, son testte ise 

bilişsel yapılandırma amacına dönük önerilerde bulunulduğu görülmüştür. Öüretmen 

adaylarının amaçlarını doğrudan ifade etmedikleri görülmüş, ancak önerdikleri yönteme 

ilişkin açıklamalarından belirledikleri amaçları ayırt edilmeye çalışılmıştır. Öğretmen 

adayının başvuracağı yönteme ilişkin açıklamasından ortaya çıkartılan bilişsel 

yapılandırmaya dönük önerilerden bir örnek aşağıda verilmiştir: 

Son test K2: Öğrencilerin sesletim sorunlarının farklı algılama şekillerinden kaynaklandığını 

düşünebilirim. Bu nedenle sınıfa birden çok zeka türüne hitap eden materyaller getirirdim: İşitsel 

zekası güçlü olanlar için ses kaydı, görsel zekası güçlü olanlar için sesletime dayalı kartlar vb. 

Daha sonra ben de onlarla birlikte sesletim yaparak birçok örnek kelimeyle ve belki cümleyle 

ayırt etmelerini kolaylaştırırdım.    

Beşinci örnek durumda verilen, kelimelerin öğrenciler tarafından kalıcı olarak 

öğrenilememesi sorununu çözebilmek için öğretmen adaylarının yaptıkları öneriler  

amaç belirleme aşaması için incelendiğinde; öğretmen adaylarının ön testte ve son testte 

en çok bilişsel yapılandırma amacına yönelik yöntemler önerdikleri görülmüştür. 

Bilişsel yapılandırma amacına dönük önerilerden iki örnek aşağıda verilmiştir: 

Son test K1: Böylece hem görsel, hem de işitsel zekalarını kullanmalarını sağlayarak ve 

bunları da yazıya döktürterek akıllarında kalmalarını sağlayabilirim. 

Ön test K3: Sınıf içinde yapılacak bu uygulamada öykü yukarıda yazan kelimeler kullanılarak 

hazırlanacak. Böylece kelimeler onlar için hatırlanması kolay hale gelecektir. 

Yön tayin etme amacına dönük bir örneğe aşağıda yer verilmiştir: 

Son test K4: Bu fiilleri tek tek renkli kağıtlara yazıp sınıfın duvarlarına yapıştırırım ve 

öğrencilere konuyu anlatmadan önce açıklama yapıp fiillerin anlamlarını söylerim. Daha sonra 

bu duvardaki kağıtlar onlara ipucu niteliğinde olduğundan fiillere bakarak daha rahat 

konuşabilecekler(dir). 
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Altıncı örnek durumda verilen, tüm ders boyunca etkinliklere katılan ancak 

konuşma etkinliğine katılmak istemeyen bir öğrencinin sorununu çözebilmek için 

öğretmen adaylarının belirledikleri amaçlarının genel olarak kaygı seviyesini azaltmaya 

yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Kaygı seviyesini azaltma amacına dönük önerilerden 

örnekler; 

Ön test K2: … başka etkinliklerde aktif olduğunu fark ettiğim bir öğrenci bu etkinlik için de 

güdülenebilir. 

Son test K2: Neden katılmak istemediğini sorar, sorunun kaynağını bulmaya çalışırdım. Bu 

durum konuya/etkinliğe yönelik tutum olabileceği gibi ders dışı unsurlardan da 

kaynaklanabilir. 

Son test K4: Konuşmamda ben sana yardım edeceğim, ipucu vereceğim gibi olumlu bir dil 

kullanarak derse katılmasını sağlayabilirim. 

Yön tayin etme amacına dönük bir örnek: 

Son test K3: Eğer cevap alamazsam Elif’in örnekteki yerleri bilmediği ya da daha önce tatile 

gitmemiş olabileceğini düşünür, düzenleme yapar, ona olmayı en (çok) sevdiği yere, neden 

seyahat etmek istediğini sorardım. 

Öğretmen adaylarının yedinci örnek durumda verilen, etkinlikte diğerlerine göre 

daha hızlı ilerleyen veya geride kalan öğrencilerin sorununu çözmeye dönük 

önerilerine ilişkin bulgular incelendiğinde, yanıtlarının çoğunlukla doğrudan amaç 

ifadesini barındırmadığı, ancak seçtikleri yöntemden ÖD amaçlarının belirlenebildiği ve 

genel olarak da öğrenciye yön tayin etme amacına dönük öneriler sundukları 

görülmektedir. Yön tayin etme amacına dönük önerilerden bir örnek aşağıda verilmiştir:  

Ön test K2: Onları eksik oldukları noktalarda kendilerini geliştirecek şekilde yönlendirirdim. 

Feyza için farklı bir etkinlik verirken Toprak’ın o aşamayı tamamlamasına yönelik çalışmalar 

belirlerdim. 

Öğretmen adaylarının sekizinci örnek durumda verilen, dinleme etkinliğinde 

sunulan kelimelerin anlamları ile cümlenin hangi öğesi olduklarına ilişkin hiçbir soruyu 

yapamayan iki öğrencinin sorununu çözme amaçları belirlenmeye çalışılmış, ön testte 

ve son testte en çok serbestlik derecesini azaltma ve öğrenciye yön tayin etme yönünde 

amaç belirledikleri görülmüştür. Yön tayin etme amacına dönük önerilerden bir örnek;  

Son test K1: Birkaç örnek onlarla birlikte yaparak onları yönlendiririm ve devamını 

yapmalarını isterim.           

Serbestlik derecesini azaltma amacına dönük önerilerden örnekler; 

Ön test K1: Gerekirse cümleyi yazmalarını ister ve bu şekilde kelimelerin anlamlarını 

çözmelerini ve işlevlerinin ne olduğunu buldurmaya çalışırım. 
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Son test K2: Yanlarına giderek kelimelerin anlamlarını bilip bilmediklerini sorardım. 

Bilmiyorlarsa da etkinlik bağlamından, kelimelerin bulundukları yerlerden ve hikayenin 

akışından anlamları ve türleri çıkarmaya çalışmalarını isterdim.     

ÖD Görüşme Formu kullanılarak elde edilen yanıtların ayrıntılı olarak incelenmesi 

sonucunda ortaya çıkan bulgular programın dört öğretmen adayının da ÖD’nin amaç 

belirleme aşaması için bilgi ve becerilerini geliştirmelerini bir miktar desteklediğini 

göstermektedir.  

Öğretmen adaylarının, programa ilişkin görüşlerini ortaya koymak, program 

uygulama sürecini izlemek ve programın katılımcılara katkısı hakkında sonuca ulaşmak 

için dört ve beşinci oturum sonlarında doldurdukları günlüklerinde yer verdikleri 

yanıtları ÖD’nin amaç belirleme aşaması bağlamında incelenmiştir.  

Katılımcı Günlüğünde yer alan, “Bu oturumda öğrendiklerim benim bakış açımda 

bir farklılığa neden oldu mu? Oldu ise hangi yönde bir farklılığa neden oldu?” 

sorusuna verilen yanıtlar amaç belirleme aşaması bağlamında değerlendirildiğinde; 

dördüncü oturumda öğretmen adayları, soru sormanın ve sorulan sorunun türünün amaç 

belirlemede çok önemli olduğunu, soru sorarak eksik yönleri ortaya çıkarabileceklerini 

ve buna yönelik çalışma yapabileceklerini anladıklarını belirtmişlerdir. Bir öğretmen 

adayı beşinci oturum sonunda farklı örnek olayları değerlendirerek öğretmenlerin 

öğrencilerine bilgiyi nasıl sunduklarını öğrendiğini ifade etmiştir.   

Katılımcı günlüğünde yer alan, “Bu oturumda ben neyi anlamadım? Neden?” 

sorusuna verilen yanıtlar amaç belirleme aşaması bağlamında değerlendirildiğinde; 

öğretmen adaylarının dördüncü ve beşinci oturum sonunda genel olarak anlamadıkları 

bir konunun olmadığı görülmektedir. 

Katılımcı günlüğünde yer alan, “Bu oturuma ilişkin duygularım nelerdir?” 

sorusuna verilen yanıtlar amaç belirleme aşaması bağlamında değerlendirildiğinde; K2 

her oturumda ÖD’ye ilişkin aşama kaydettiğini ve ÖD’yi sınıfında daha rahat 

uygulamaya koyabileceğini ifade etmiştir. Bazı öğretmen adayları öğrencinin 

anlamadığı konuyu tespit ederek daha etkili nasıl ders yapabileceklerini kavradıklarını 

ve dördüncü oturumu daha etkili ve bilgilendirici bulduklarını ifade etmişlerdir. Beşinci 

oturumda ise genel olarak ÖD’ye dair parçaların zihinlerinde oturduğunu, sınıfta ek bir 

materyale dahi ihtiyaç duymadan verimli ders işleyebileceklerini, konuları anlatırken 

hangi stratejiyi kullanacaklarına, hangi yolu izleyeceklerine dair farklı bakış açıları 

edindiklerini, örnek olaylarda incelenen öğretmen modellerini kendilerinin de 

gerçekleştirebileceklerini anladıklarını ifade etmişlerdir.   
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Katılımcı günlüğünde yer alan, “Bu oturumda öğrendiklerimi sınıfımda nasıl 

uygulayabilirim?” sorusuna verilen yanıtlar amaç belirleme aşaması bağlamında 

değerlendirildiğinde; öğretmen adayları dördüncü oturumda öğrendiklerini sınıfta 

kullanabileceklerini, çeşitli sorular sorarak öğrencilerin neden ilerleyemediklerini 

anlayıp bu doğrultuda çözüm bulmaya ve görsel araçlarla eğlenceli etkinlikler yaparak 

eksikliklerini tamamlamaya çalışabileceklerini ifade etmişlerdir. Beşinci oturumda 

öğrendikleri ile sınıfta soru sorabilecekleri, öğrenci ihtiyaçlarını belirleyebilecekleri, 

belirlenen ihtiyaca dönük bir amaçla yine soru sorarak öğrencinin cevabını kendisinin 

bulmasını sağlayabilecekleri yönünde yanıtlar vermişlerdir.  

Öğretmen adaylarının yanıtlarında ÖD amaç belirleme aşaması için ortaya çıkan 

bulgular, programın dördüncü oturumunun “ÖD’nin aşamalarını ayırt eder ve verilen 

örnek olayda öğrencinin ihtiyacını belirleyerek ÖD kullanma amacını gerekçeleri ile 

açıklar.” şeklindeki ve beşinci oturumunun,  “…ÖD’ye odaklanarak yürütülen bir ders 

hakkında tartışır, sunulan bir problem durumunda en uygun ÖD’ye karar verir.” 

şeklindeki kazanımlarının genel olarak katılımcıların ÖD’nin amaç belirleme aşamasına 

ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmelerini destekleyerek onların bakış açılarında bir 

farklılığa neden olduğunu göstermektedir.    

Öğretmen adaylarının ÖD’ye ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla 

hazırlanan ve uygulanan ÖDP değerlendirilmesine dönük gerek dereceli puanlama 

anahtarı ile elde edilen puanlar, gerekse öğretmen adaylarının önerdikleri ÖD amaç 

belirlemeye dönük ön test ve son test frekans dağılımları ve nitel analiz sonuçlarından 

ortaya çıkan bulgular, dört öğretmen adayının da program sonrasında ÖD’nin amaç 

belirleme aşamasına ilişkin bilgi ve becerilerini bir miktar geliştirdiklerini 

göstermektedir. Ayrıca ortaya çıkan sonuçlar, öğretmen adaylarından K1 ve K2’nin, K3 

ve K4’e göre amaç belirleme aşamasında programdan daha fazla yararlandıkları 

şeklinde yorumlanabilir. Öğretmen adaylarının ÖD aşamalarına odaklanan dördüncü ve 

beşinci oturumlar sonucunda doldurdukları günlüklerinde yer verdikleri yanıtları da bu 

sonuç ve bulguları destekler nitelikte bulunmuştur. 

4.3.1.3.ÖD’nin Yöntem Seçme Aşaması İle İlgili Bulgular.  ÖDP’nin, öğretmen 

adaylarının ÖD’nin yöntem seçme aşamasına ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmeye 

katkısını belirlemek amacıyla ÖD Görüşme Formu kullanılarak elde edilen yanıtların 

dereceli puanlama anahtarı kullanılarak yapılan değerlendirme sonuçları Tablo 26’da 

verilmiştir.   
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Tablo 26  

Öğretmen Adaylarının ÖD'nin Yöntem Seçme Aşamasında Ön Test ve Son Testte 

Aldıkları Puan Dağılımı ve Artış Oranı 

Tablo 26’da toplam toplam 20 puan alınabilecek yöntem seçme aşamasında, ön 

testte alınan puan ortalamalarının alınabilecek puanlara oranının %80 olduğu, bunun 

son testte %95’e yükseldiği görülmektedir.   

Tüm ÖD Görüşme Formu’ndan öğretmen adaylarının aldıkları puanların 

ortalamasında son testte belirlenen artış oranının %17 olduğu (Tablo 18), bunun yöntem 

seçme aşamasında %15 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bulgular diğer aşamalara ve 

toplama kıyasla en düşük puan artışının oransal olarak yöntem seçme aşamasında 

gerçekleştiğini göstermektedir. 

Öğretmen adaylarının yöntem seçme aşamasına ilişkin ön test ve son testten 

aldıkları puanlara ait değişim Şekil 16’da verilmiştir.  

  

Şekil 16. Öğretmen Adaylarının ÖD'nin Yöntem Seöme Aşaması İçin Ön Test ve Son 

Testte Aldıkları Toplam Puanlara Ait Değişim 

Şekil 16 incelendiğinde, dört öğretmen adayının da yöntem seçme aşamasında son 

test puanlarının ön test puanlarına göre bir miktar arttığı görülmektedir. Ayrıca, yöntem 

seçme aşamasındaki artış miktarı dört öğretmen adayı için 2-4 puan aralığında 
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gerçekleşmiştir. Bu bakımdan öğretmen adaylarının yöntem seçme aşamasında 

programdan yararlanmalarında farklılık olduğu söylenemez. 

       ÖD’nin yöntem seçme aşamasında son testte bireysel puan artışlarının grafik ile 

sunumu Şekil 17’de verilmiştir. Buna göre öğretmen adaylarının tümünün puanlarının 

birbirine yakın olduğu, altıncı örnek durumda tüm öğretmen adaylarının puanlarında bir 

yükselme olduğu, K4 hariç tüm katılımcılarda üçüncü örnek durumda son testte bir 

miktar artış olduğu, ayrıca sadece K2’nin dördüncü örnek durumda son test puanında 

bir miktar artış olduğu grafikten görülmektedir.   

 

 

Şekil 17. Öğretmen Adaylarının Yöntem Seçme Aşamasında Ön Test ve Son Testte 

Aldıkları Bireysel Puanlara Ait Değişim 

 

Dört öğretmen adayının da son test yöntem seçme puanlarının ön test puanlarına 

göre bir miktar arttığı anlaşılmaktadır. Ancak program öncesinde de öğretmenlik 

deneyimleri olmadığı halde öğretmen adaylarının yöntem seçme aşamasında puanlarının 

diğer aşamalara oranla daha yüksek olması, bir yandan yöntem seçme aşamasının 

ÖD’nin diğer aşamalarına göre daha gözlemlenebilir olduğu görüşünü desteklerken, 

diğer taraftan da öğretmen adaylarının öğrencilik yaşantılarında gözlemledikleri kendi 

öğretmenlerinin başvurdukları yöntemleri yanıtlarına yansıtmış olabileceklerini 

düşündürtmüştür. ÖDP’nin amacı, öğretmen adaylarına İngilizce öğretim yöntemlerini 
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öğretmekten çok, bir öğrencinin yaşadığı öğrenme sorununa koydukları tanı ve 

belirledikleri amaca uygun yöntemi seçmeye ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmektir. 

Bu amaç doğrultusunda, ÖDP’de öğretim ve değerlendirme ÖD’nin üç aşaması 

arasındaki bağlantı boyutunda yapılmıştır. Bu nedenle, bir öğrenme probleminin 

çözümüne dönük seçilen yöntem aşaması için öğretmen adaylarının elde ettikleri 2-4 

puanlık artış, öğrenme problemine dönük konulan tanı ve ÖD’nin amacına uygun 

kullanılan yöntem bilgisi, ÖDP’nin amacı ile uyumlu bulunmuştur.   

ÖD Görüşme Formu’nda yer alan bir, üç, dört, beş ve altıncı örnek durumlarda 

öğretmen adaylarının, öğrencilerin öğrenme sorununu çözmek amacıyla seçtikleri 

yönteme dönük değerlendirme yapılmıştır. ÖD Görüşme Formunda yer alan örnek 

durumlarda ele alınan problemler ve öğretmen adaylarının ön test ve son testte 

verdikleri yanıtlarda seçtikleri yöntemlere ilişkin frekans dağılımları Tablo 27’de 

sunulmuştur.   

Tablo 27 

 

Öğretmen Adaylarının ÖD'nin Yöntem Seçme Aşaması İçin Ön Test ve Son Testte 

Seçtikleri Yönteme İlişkin Frekans Dağılımı 

 

Buna göre öğretmen adaylarının ön testte toplam 21 yöntem seçtikleri, son testte ise 

bunun 32’ye çıktığı görülmüştür. Bulgular öğretmen adaylarının ön test ve son testte en 
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çok teşvik etmeye dönük yöntemler önerdiklerini, son testte ayrıca en çok model sunma 

ve dönüt verme yöntemlerinin önerildiğini göstermektedir. 

ÖD Görüşme Formunun birinci, dördüncü ve altıncı örnek durumları konuşma 

temel dil becerisine dönük problem durumları sunarken üçüncü örnek durum dinleme, 

beşinci örnek durum ise hem konuşma hem dinleme temel dil becerilerine dönük 

problem durumları sunmaktadır. Yanıtlar müdahale aşaması için yöntem seçme 

basamağında incelenmiştir. 

Buna göre, birinci örnek durumda verilen öğrencinin konuşma sorunu ile ilgili 

olarak öğretmen adaylarının ön testte iki sorgulama, bir teşvik etme ve bir de dönüt 

verme yöntemlerini önerdikleri, son testte üç teşvik etme, iki dönüt verme ve birer 

model sunma ve sorgulama yöntemlerini seçtikleri görülmektedir.  

Teşvik etme yöntemine dönük önerilerden bir örnek aşağıda verilmiştir: 

Son test K4: Neden havaalanı olduğunu düşündüğünü anlamaya çalışırdım. What do you see 

in the picture? What do people do? Where do people go? gibi ortaya çıkarıcı sorular sorduktan 

sonra neden böyle düşündüğünü anlayıp yönlendirirdim. 

Dönüt vermeye yönelik önerilerden bir örnek şu şekildedir: 

Son test K2: … Derse katılması ve konuşmaya çalışması durumunda öğrenciyi ödüllendirme 

yoluna giderdim.   

Model sunmaya dönük önerilerden bir örnek ise şu şekildedir: 

Son test K1: Hatta öğretmen de sinema ve havaalanı dışında başka bir yer söyleyerek neden 

öyle düşündüğünü de açıklarsa, öğrenci de cevap verebilecektir. 

Sorgulama yöntemine dönük önerilerden bir örnek aşağıda verilmiştir:  

Ön test K4: Öğrenciyi bunaltmadan, önce ilgisini çeken sorularla başlayarak sonra fotoğrafta 

ne gördüğüne dair sorular sorarım, tabi önce çekinmeden konuşabileceği güveni vermeye 

çalışırım. 

Üçüncü örnek durumda verilen ve etkinlikte dinleyici durumdaki öğrencilerin 

ilgilerinin dağılması sorununa çözüm olarak tasarlamaları istenen form/şablon ile ilgili 

olarak öğretmen adayları tarafından ön testte açıklama yapma, sorgulama, teşvik etme 

ve ipucu verme olmak üzere dört farklı yöntem önerilmiştir. Son testte ise dönüt verme 

iki defa olmak üzere toplam altı yöntem önerilmiştir.  Sorgulama yöntemine dönük 

önerilerden bir örnek aşağıda verilmiştir: 

Son test K1: Öğrencilerden sunumlarını yaptıktan sonra arkadaşlarına soru sormaları 

istenebilir. Öğretmen bir dünya haritası ya da maketi getirir ve öğrenciler ülkeleri tanıttıktan 

sonra sınıftaki diğer öğrencilerden harita ya da makette bu ülkeyi göstermeleri istenebilir.   
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Dönüt vermeye yönelik önerilerden bir örnek ise şu şekildedir:  

Son test K2: Bunun yanı sıra, öğrencilerden birbirlerini değerlendirmelerini isterdim. 

Öğrencinin geri bildirim alacağı/vereceği düşüncesi de yine dikkatini toplamasını 

sağlayacaktır. Ayrıca, akran değerlendirmesiyle gelişim kaydetmeleri mümkün olacaktır.    

Dördüncü örnek durumda verilen öğrencilerin telaffuz / ses problemlerini 

çözebilmek için öğretmen adaylarının yanıtlarından ön testte iki model sunma ve üç 

teşvik etme yönteminin önerildiği, son testte ise dört model sunma, iki teşvik etme ve 

bir sorgulama yönteminin seçildiği görülmektedir. Model sunmaya dönük önerilerden 

iki örnek aşağıda verilmiştir:   

Son test K1: Bu sesleri içeren kelimeleri seçip bunlardan tekerleme oluşturulup sınıfta bunu 

oyun haline getirerek herkese telaffuz ettirebilirim. Mesela bu kelimeleri veya tekerlemeleri 

renkli kartlara yazıp bir torbanın içerisine karışık olarak atarım. Bunu sınıfa getirip her bir 

öğrenciyi tahtaya çıkartarak bir tane seçmesini isterim ve çıkan cümle ya da kelimeyi tahtaya 

yazmasını isterim. Daha sonra da ilk önce ben okurum, sonra da öğrencinin telaffuz etmesini 

isterim. Aynı şekilde bu seslerin sık geçtiği bir şarkı bulup sınıfa dinletebilirim. 

Son test K4: Bu seslerin geçtiği kelimeleri liste yaparım. Derse başlamadan önce tahtaya 

dağınık şekilde yazıp öğrencilerle birlikte kelimelerin okunuşlarını sesli şekilde tekrar ederim, 

ders sonunda evde de bu şekilde sesli tekrar etmelerini isterim. 

Teşvik etmeye dönük önerilerden iki örnek ise şu şekildedir:  

Son test K2: … sınıfa birden çok zeka türüne hitap eden materyaller getirirdim: İşitsel zekası 

güçlü olanlar için ses kaydı, görsel zekası güçlü olanlar için sesletime dayalı kartlar vb. Daha 

sonra ben de onlarla birlikte sesletim yaparak birçok örnek kelimeyle ve belki cümleyle ayırt 

etmelerini kolaylaştırırdım.    

Son test K3: Öğrencilere içinde örnek olaydaki kelimelerin geçtiği şarkılar dinletilir ve 

örneklerin geçtiği kısımlar çok defa tekrar dinletilir, sonra bunlar sınıfta hep birlikte yüksek 

sesle tekrar ettirilebilir. 

Öğretmen adaylarının seçtikleri öğrencileri teşvik etmeye dönük yöntemlerine 

ilişkin açıklamalarının aynı zamanda model sunma yöntemini de barındırdığı doğrudan 

alıntılardan anlaşılmaktadır. Bu da tek bir soruna ilişkin konulan bir tanı için belirlenen 

amaç doğrultusunda çeşitli yöntemlerin seçilebileceğini göstermesi yönüyle önemli 

bulunmuştur.  

Beşinci örnek durumda verilen kelimelerin öğrenciler tarafından kalıcı olarak 

öğrenilemediği sorununun çözümüne dönük öğretmen adayları tarafından ön testte dört, 

son testte ise altı yöntemin önerildiği, teşvik etmenin hem ön testte hem de son testte en 

çok önerilen yöntem olduğu görülmüştür. Teşvik etmeye dönük önerilerden bazı 

örnekler aşağıda verilmiştir:  

Son test K1: Yukarıda geçen bu kelimeleri içeren bir resim ve bu resmi anlatan kısa bir hikaye 

oluştururum. Derste resmi tahtaya yansıtır ve öncelikle öğrencilere bu resmi anlatmalarını 

isterim. Daha sonra kısa hikayeyi öğrencilere okurdum. İkinci okumam sırasında da bir yandan 

tüm öğrencilerin defterlerine hikayeyi yazmalarını isterim. Böylece hem görsel, hem de işitsel 
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zekalarını kullanmalarını sağlayarak ve bunları da yazıya döktürerek akıllarında kalmalarını 

sağlayabilirim. 

Son test K2: Burada bahsi geçen fiiller eyleme dayalı fiiller olduğundan derste işitsel-dilsel 

yöntemle fiilleri farklı görsel materyaller aracılığıyla destekleyerek kalıcı öğrenmeyi 

sağlamaya çalışırdım. Doğru sesletim ve akıcı konuşma için tekrar çok önemlidir. Bu 

yöntemlerle tekrar etmek mümkün olacağından böyle bir yola başvururdum. 

Ön test K4: Fiillerin resimlerinin gösteririm ve anlamlarını söylerim.  Ve daha sonra fiilleri 

öğrencilere paylaştırırım ve fiillerin anlamlarına göre öğrencilerin sınıfta sergilemesini isterim. 

Böylece mesela run-koşmak fiilini çocuk uygulayınca sınıfta gösterince aklında kalır ve 

anlamını kolayca öğrenebilir. 

İpucu vermeye dönük bir örnek ise şu şekildedir:  

Son test K4: Bu fiilleri tek tek renkli kağıtlara yazıp sınıfın duvarlarına yapıştırırım ve 

öğrencilere konuyu anlatmadan önce açıklama yapıp fiillerin anlamlarını söylerim. Daha sonra 

bu duvardaki kağıtlar onlara ipucu niteliğinde olduğundan fiillere bakarak daha rahat 

konuşabilecekler. 

Altıncı örnek durumda öğretmen adaylarının, örnek durumda verilen ve tüm ders 

boyunca etkinliklere katılan ancak konuşma etkinliğine katılmak istemeyen bir 

öğrencinin sorununu çözmek için, başvurmayı önerdikleri yöntemlere ilişkin 

yanıtlarında, ön testte dört, son testte ise altı yöntem önerdikleri, bunların en çok teşvik 

etme ve sorgulama yöntemleri olduğu görülmüştür. Teşvik etmeye dönük önerilerden 

iki örnek aşağıda verilmiştir:  

Ön test K1: Öncelikle bu yerleri bilip bilmediğini sorar, yurt dışında bir yerleri merak edip 

etmediğini öğrenirdim. Yurtdışını düşünemiyorsa ülkemizde merak ettiği bir yer ile ilgili 

konuşmasını isterdim. 

Ön test K3: Öğrenciyle konuşup sorunun nedenini öğrenmeye çalışırdım. Eğer cevap 

alamazsam etkinlikteki yerlerle sınırlı olmadığını istediği herhangi bir yeri etkinliğe 

ekleyebileceğini söylerdim.  

Sorgulamaya dönük önerilerden bazı örnekler ise şu şekildedir: 

Son test K2: Bu durum konuya/etkinliğe yönelik tutum olabileceği gibi ders dışı unsurlardan 

da kaynaklanabilir. Bunu anlamak için dolaylı sorular sorardım. 

Son test K3: Önce Elif’le konuşur sorunun ne olduğunu sorardım. Eğer cevap alamazsam 

Elif’in örnekteki yerleri bilmediği ya da daha önce tatile gitmemiş olabileceğini düşünür, 

düzenleme yapar ondan olmayı en sevdiği yere, neden seyahat etmek istediğini sorardım. 

Son test K4: Önce Elif’in yanına gider ve neden konuşmak istemediğini ortaya çıkarıcı sorular 

sorarım. Daha sonra kaygı seviyesini azaltarak teşvik ederim. Konuşmanda ben sana yardım 

edeceğim, ipucu vereceğim gibi olumlu pekiştireçlerle derse katılmasını sağlayabilirim. 

 

ÖD Görüşme Formu kullanılarak elde edilen yanıtların ayrıntılı olarak incelenmesi 

sonucunda ortaya çıkan bulgular, programın dört öğretmen adayının, ÖD’nin müdahale 

aşamasında yöntem seçme basamağı için bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı 

sağladığını göstermektedir.  
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Öğretmen adaylarının, programa ilişkin görüşlerini ortaya koymak, program 

uygulama sürecini izlemek ve programın katılımcılara katkısı hakkında sonuca ulaşmak 

için beşinci oturum sonunda doldurdukları günlüklerinde yer verdikleri yanıtları ÖD’nin 

müdahale aşamasında yöntem seçme basamağı için incelenmiştir.  

Katılımcı günlüğünde yer alan, “Bu oturumda öğrendiklerim benim bakış açımda 

bir farklılığa neden oldu mu? Oldu ise hangi yönde bir farklılığa neden oldu?” 

sorusuna öğretmen adaylarının verdikleri yanıtlar yöntem seçme bakımından 

değerlendirildiğinde, ÖD’nin amaç ve yöntemlerini örnekler üzerinden görerek farkları 

ve yanlışlıkları fark edebilme şansı buldukları, öğrenciye bilgiyi doğrudan verip 

anlamalarını beklemek yerine bilgiyi verip sorularla öğrenmelerine destek sağlamak 

istedikleri, farklı örnek olayları değerlendirerek öğretmenlerin sınıfta öğrencilere bilgiyi 

nasıl verdiklerini ve nasıl anlattıklarını gördükleri ve öğrencilere konuyu doğrudan 

vermeden, etkinliklerle, soru sorma yoluyla kendilerinin ulaşmasını sağlamanın daha 

etkili bir öğrenme olacağını anladıkları, programda öğrendikleri yöntem ve stratejileri 

gittikleri okullarda uygulayabilme fırsatı bulabilecekleri yönündeki yanıtları beşinci 

oturumun bakış açılarında bir farklılığa neden olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Katılımcı günlüğünde yer alan, “Bu oturumda ben neyi anlamadım? Neden?” 

sorusuna verilen yanıtlar yöntem seçme aşaması bağlamında değerlendirildiğinde, 

öğretmen adaylarının beşinci oturum sonunda genel olarak anlamadıkları bir konunun 

olmadığını göstermektedir. 

Katılımcı günlüğünde yer alan, “Bu oturuma ilişkin duygularım nelerdir?” 

sorusuna verilen yanıtlar yöntem seçme aşaması bağlamında değerlendirildiğinde; 

beşinci oturum sonunda öğretmen adayları, ÖD’ye dair parçaların zihinlerinde 

oturduğunu, sınıfta ek bir materyale dahi ihtiyaç duymadan verimli ders 

işleyebileceklerini, konuları işlerken hangi stratejiyi kullanacaklarına, hangi yolu 

izleyeceklerine dair farklı bakış açıları edindiklerini, örnek olaylarda incelenen 

öğretmen modellerini kendilerinin de gerçekleştirebileceklerini anladıklarını, bu tür 

bilgilendirmelerin devam etmesinin gelecekte çok daha iyi öğretmenler yetişmesine 

olanak sağlayacağını  ifade etmişlerdir.   

Katılımcı günlüğünde yer alan, “Bu oturumda öğrendiklerimi sınıfımda nasıl 

uygulayabilirim?” sorusuna verilen yanıtlar yöntem seçme aşaması bağlamında 

değerlendirildiğinde; beşinci oturumda öğrendikleri ile öğrenci ihtiyaçlarını 

belirleyebileceklerini, belirlenen ihtiyaca dönük bir amaçla yine soru sorarak öğrencinin 

cevabını kendisinin bulmasını sağlayabileceklerini,  “anladın mı?” demek yerine konu 
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ile ilgili daha özel sorular sorabileceklerini, öğrencilerin biraz uğraşarak bulmalarını ve 

anlamalarını sağlayabileceklerini ifade etmişlerdir.  

Öğretmen adaylarının beşinci oturum sonunda günlüklerinde yer verdikleri 

yanıtlara ilişkin bulgular, programın beşinci oturumunun genel olarak katılımcıların 

ÖD’nin müdahale aşamasında yöntem seçme basamağına ilişkin bilgi ve becerilerini 

geliştirmelerini destekleyerek onların bakış açılarında bir farklılığa neden olduğunu 

göstermektedir.    

Öğretmen adaylarının ÖD’ye ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla 

hazırlanan ve uygulanan programın katılımcılara katkısına dönük gerek dereceli 

puanlama anahtarı ile yapılan değerlendirmeye ilişkin puanlar, gerekse öğretmen 

adaylarının önerdikleri ÖD yöntem seçmeye dönük ön test ve son test frekans 

dağılımları ve nitel analiz sonuçlarından ortaya çıkan bulgular,   dört öğretmen adayının 

da program sonrasında ÖD’nin müdahale aşamasında yöntem seçme basamağına ilişkin 

bilgi ve becerilerini bir miktar geliştirdiklerini göstermektedir. Öğretmen adaylarının, 

ÖD yöntem seçme aşamasına odaklanan beşinci oturum sonunda doldurdukları 

günlüklerinde yer verdikleri yanıtları da bu bulguyu destekler nitelikte bulunmuştur. 

Ayrıca bulgular, yöntem seçme aşamasındaki artış miktarının dört öğretmen adayı için 

2-4 puan aralığında gerçekleştiğini bu bakımdan öğretmen adaylarının yöntem seçme 

aşamasında programdan yararlanmalarında bir farklılık olmadığını göstermektedir.  

4.3.2. ÖDP’nin Tamamlanmasından Sonra Yapılan Ders Gözlemlerine İlişkin 

Bulgular 

ÖDP’ye katılan öğretmen adaylarının, ÖD’ye ilişkin kazandıkları bilgi ve 

becerilerini,  öğretmenlik uygulamalarında öğretim sürecine yansıtıp yansıtmadıklarını 

ortaya koymak amacıyla her bir öğretmen adayının son üç uygulama dersi araştırmacı 

tarafından gözlemlenmiştir. Ders gözlem sürecinde öğretmen adaylarının dersi planlama 

ve yürütme ile ders sürelerine müdahale edilmemiş, sınıf içindeki sözel ve sözel 

olmayan tüm davranışları veri kaybına sebep olmadan yazılı olarak kaydedilmeye 

çalışılmıştır. Her ders gözlemi sonunda öğretmen adaylarının derslerinde başvurdukları 

yöntem, teknik ve stratejiler ile geliştirilmesi gereken yönler birlikte değerlendirilmiştir. 

Öğretmen adaylarının uygulamaları sırasında karşılaştıkları sorunlar ile ilgili yansıtıcı 

değerlendirme yapılması onların mesleki gelişimlerini desteklediği yönünde çeşitli 

araştırma sonuçlarına rastlanmıştır. Üçüncü ders gözleminden sonra ise öğretmen 
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adaylarından, uygulamalarında ÖD kullanmalarına ilişkin yaşadıkları zorluklar 

hakkında yazılı görüşleri istenmiştir.  

Üç ders gözleminde kaydedilen sınıf içi sözel ve sözel olmayan diyalogların ÖD’ye 

İlişkin Kuramsal Model üstünde kodlanması sonucu ortaya çıkan ÖD sayıları Tablo 

28’de verilmiştir.  

Tablo 28 

Öğretmen Adaylarının Ders Gözlemlerinde Kaydedilen ÖD Sayıları 

ÖD, doğası gereği bir öğrenme problemi ortaya çıktığında başvurulması 

gerekmektedir. Öğretmen adaylarının uygulama derslerini yürüttükleri okulun türü, 

sınıfın düzeyi, dersin konusu, dersin süresi gibi değişkenler, öğretmen adayının ÖD’ye 

başvurma gereksinimini farklılaştırmaktadır. Bu nedenle ÖD sayıları verilmiş olmakla 

birlikte, bu sayılar öğretmen adayları arasında veya kendi ders gözlemleri arasında 

karşılaştırma yapmak için kullanılmamıştır. Bunun yerine, ders gözlemlerinde 

kaydedilen ÖD’ler her öğretmen adayının kendi şartları içinde incelenmiş ve ÖDP ile 

kazandırılmak istenen bilgi ve becerileri sınıf uygulamalarına yansıtıp yansıtmadıkları 

belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla öğretmen adaylarının, uygulama sınıflarında 

öğrenme problemi yaşayan bir veya bir grup öğrencinin öğrenme sorununa tanı koyup, 

bu tanı doğrultusunda belirlediği amacını dikkate alarak uygun bir yöntem seçip 

seçmediği örnek diyaloglar üzerinde tartışılmıştır.   

Bu bölümde öğretmen adaylarının uygulama derslerinde tutulan, öğretmen-öğrenci 

ve öğrenci-öğrenci diyaloglarına ilişkin sözel ve sözel olmayan kayıtlar, ÖD’nin 

Öğretmen 

Adayı  

Ders 

Gözlemi 
Tanı Koyma Amaç Belirleme Yöntem Seçme 

K1 

1. 11 15 60 

2. 12 15 42 

3.  7 12 47 

K2 

1. 7 19 42 

2. 10 18 37 

3.  3 18 24 

K3 

1. 8 18 40 

2. 16 16 38 

3.  7 10 19 

K4 

1. 6 7 13 

2. 1 5 25 

3.  6 9 48 
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aşamaları (tanı koyma, amaç belirleme ve yöntem seçme) ve ilkeleri (karşılıklılık, iyi 

planlama, öğrenci ihtiyacına dönük olma, süreklilik ve içselleştirme ve desteğin 

kaldırılması) bağlamında tartışılmış ve bulgulara her bir öğretmen adayı için ayrı ayrı 

yer verilmiştir.  

Öğretmen adayının (K1) uygulama okulu Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir Meslek 

Lisesidir. K1’in ders gözlemlerinden seçilen bazı örnek diyaloglar ile belirlenen ÖD’ler 

Tablo 29’da verilmiştir. 

Tablo 29 

K1'e Ait Seçilen Örnek Diyaloglar ve Belirlenen ÖD'ler 
Örnek 

No 
Diyaloglar 

Tanı 

Koyma 

Amaç 

Belirleme 

Yöntem 

Seçme 

1. K1: I have a toothache. Şimdi bana tavsiyede 

bulunun.  

   

ÖĞRENCİ 1: You should swim.    

K1: I  have a toothache!  x Serbestlik 

derecesini 

azaltma 

İpucu verme 

ÖĞRENCİ 1: (sessiz )    

K1: Toothache nedir? (gülümseyerek dişlerini biraz 

gösterdi) 

x Kaygı 

seviyesini 

azaltma  

Yön tayin 

etme 

Sorgulama  

 

ÖĞRENCİ 1: Diş ağrısı    

ÖĞRENCİ 1: Should doctor (kısık bir sesle)    

K1: You should go to the dentist.    Kaygı 

seviyesini 

azaltma 

Dönüt 

verme 

ÖĞRENCİ 1: (cümleyi mırıldandı)    

K1: Diş ile ilgili olan doktora yani.  Bilişsel 

yapılandırma  

Açıklama 

yapma  

2. K1: I am fat. What should/shouldn’t  I do?    

ÖĞRENCİ 2: You shouldn’t no food and drink    

K1: (cümleyi tahtaya yazdı, no’nun üstünü çizdi ve 

ilk olarak onun çıkacağını söyledi.) 

x Bilişsel 

yapılandırma 

 

İpucu verme  

ÖĞRENCİ 2: (üzüldü, yüzünü buruşturdu)    

K1: You shouldn’t eat and drink demelisin. Yoksa 

food sadece yiyecek yok anlamına gelir. 

 

x Bilişsel 

yapılandırma  

Kaygı 

seviyesini 

azaltma 

Model 

sunma 

Açıklama 

yapma  

3. K1: (Elini alnına götürerek ateşi olduğunu işaret 

etti) 

   

ÖĞRENCİ: You should have a fewer go to 

emergency (cümleyi tahtaya yazdı)  

   

K1:Bu cümleyi hangi arkadaşınız yazdı. (öğrenciye 

yöneldi)  

   

K1: Ne demek istedin bununla?  x Yön tayin 

etme 

Sorgulama 

  (Devam ediyor) 
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Tablo 29 (Devam) 

K1'e Ait Seçilen Örnek Diyaloglar ve Belirlenen ÖD'ler 

Örnek 

No 
Diyaloglar 

Tanı 

Koyma 

Amaç 

Belirleme 

Yöntem 

Seçme 

 K1:  Emergency ne demek? x Serbestlik 

derecesini 

azaltma 

Sorgulama 

ÖĞRENCİ: Acil.    

K1: “You should go to emergency” desek olur mu?   İpucu verme 

ÖĞRENCİ: (sessizlik)    

K1: O halde emergency yerine hospital yazalım.  x Yön tayin 

etme Kaygı 

seviyesini 

azaltma 

Dönüt 

verme 

K1: You should go to the hospital because you have 

fewer. 

  Model 

sunma  

ÖĞRENCİ: (başıyla onayladı)    

4. K1: What is the matter of this man?    

ÖĞRENCİ: Headach     

K1: He has headache. What must he  do ? Ne 

yapmalı?  What is your suggestion? (gözlerini sınıf 

içinde gezdirerek peş peşe sorular yöneltti.) 

x Yön tayin 

etme 

Teşvik etme  

ÖĞRENCİ 1: He painkiller    

K1: He should take painkiller (cümleyi doğru 

şekliyle  tahtaya yazdı) 

x Bilişsel 

yapılandırma 

İpucu verme  

Model 

sunma 

ÖĞRENCİ 2: He should rest     

K1:(tahtaya başka bir resim yansıttı)    

ÖĞRENCİ 3: He has sneeze    

ÖĞRENCİ 4: He…ing gelecek x   Dönüt 

verme 

(Akran) 

K1: He is sneezing x  Dönüt 

verme 

ÖĞRENCİ 5: He has a running nose    

K1: Şimdi öneri. What is your suggestion?     

ÖĞRENCİ 5: He should go to hospital    

K1: Güzel (cümleyi tahtaya yazdı )    

ÖĞRENCİ 6: He shouldn’t ice-cream    

K1: Yeme fiili ne peki? x Serbestlik 

derecesini 

azaltma 

Sorgulama 

ÖĞRENCİ 6: Eat    

K1:(tahtaya cümleyi fiili ile birlikte yazdı)   Model 

sunma 

Dönüt 

verme 

Tablo 29’da verilen birinci örnekte K1, on dokuz öğrenci ile A2 seviyesinde ders 

yürütmektedir. Dersin konusu should/shouldn’t dur. K1 bir önceki derste işlediği 

kelimelerin (hastalık isimleri) anlamlarını öğrencilere sorduktan sonra tavsiyede 

bulunma ile ilgili açıklamalar yapıp tahtaya bazı cümleler yazmıştır. Daha sonra 

öğrencilere diş ağrısı olduğunu söyleyerek öğrencilerden kendisine tavsiyede 

bulunmalarını istemiştir. Bir öğrencinin, K1’e yüzmesi yönünde tavsiyede bulunması 
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üzerine K1, öğrencinin problemine tanı koymuş ve serbestlik derecesi azaltma amacıyla, 

vurgulayarak “I have a toothache!” cümlesini tekrar etmiştir. K1 öğrenciye ipucu 

vermiş fakat öğrencinin ipucundan yararlanamadığı gözlemlenmiştir. K1, öğrencinin 

kaygılandığını anlamış, öğrenciye kaygı seviyesini azaltmak ve yön tayin etmek 

amacıyla “toothache nedir?” sorusunu yöneltmiştir. Öğrencinin kısık bir sesle “should 

doctor” yanıtını vermesi ile birlikte K1’in, öğrenciye koyduğu tanı yüz ifadesinden 

anlaşılmıştır. Öğrencinin bunun bir hastalık olduğunu bildiğini ancak diş doktorunun 

İngilizcesini bilmediğini anlayan K1, “you should go to the dentist.” diyerek öğrenciye 

dönüt sağlamıştır. Gözlem sonuçlarına göre K1’in yanıtı öğrenciye doğrudan verme 

amacının öğrencinin daha fazla kaygılanmasının önüne geçmek olduğu anlaşılmıştır. K1 

son olarak bilişsel yapılandırma amacıyla Türkçe olarak “diş ile ilgili olan doktora 

yani.” şeklinde açıklama yapmıştır. 

K1, bu örnekte ÖD’nin öğrencinin ihtiyacına dönük olma ilkesine uymuş ve 

öğrencinin sorununu tanılamaya çalışmıştır. Öğrencinin neden yüzmesi yönünde 

tavsiyede bulunduğuna dönük tespitini birinci adımda yapamasa da, ikinci adımda bunu 

başarmış ve süreklilik ilkesine de uygun davranmıştır. Öğrencinin hastalığı bildiğini 

ancak doktor yerine gelecek diş hekimi kelimesini bilmediğini anlayan K1, karşılıklılık 

ilkesine uymuş ve öğrenciyi fazla uğraştırmadan ve daha fazla kaygılanmasının önüne 

geçmek amacıyla yanıtı söylemiştir. Etkinlik kelimeye değil tavsiyede bulunmaya 

odaklandığından, K1’in ‘dentist’ kelimesini kullanması yerinde bulunmuştur. Zira 

kelimeyi bilmediğinde ve süreç uzadığında öğrencilerin ilgisi dağılabilmektedir. 

Cümlenin tam olarak nasıl kurulacağına ilişkin K1’in sağladığı dönüt ve yaptığı son 

açıklama, öğrencinin konuyu içselleştirmesine katkı sağlayacak nitelikte bulunmuştur.  

İkinci örnekte K1, “I am fat. What should/shouldn’t I do?” sorusunu yönelterek 

etkinliği başlatmıştır. Bir öğrenci “You shouldn’t no food and drink” cümlesini 

kurduktan sonra K1 sorunu tanılamıştır. Öğrencinin sorununun ‘no’yu kelimenin başına 

getirdiğinde cümlenin olumsuz yapıya dönüştüğünü düşünmesi olduğunu tespit etmiştir. 

K1 cümleyi tahtaya yazmış, ‘no’nun üstünü çizerek açıklama yapmıştır. “You shouldn’t 

eat and drink demelisin”, “yoksa food sadece yiyecek yok anlamına gelir” şeklinde 

bilişsel yapılandırma ve kaygı seviyesini azaltma amacıyla açıklamada bulunmuştur. 

Ayrıca cümleyi kurarak sonraki örnekler için model de sunmuştur. Bulgular K1’in 

öğrenci ihtiyacına dönük ÖD sağlamaya çalıştığını, tahtada göstererek ve söyleyerek 

öğrencinin konuyu içselleştirmesine katkı sağladığını göstermektedir.  
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Üçüncü örnekte K1 elini alnına götürerek, ateşi olduğunu göstermeye çalışmıştır. 

Bunun üzerine bir öğrenci “You should have a fewer go to emergency” cümlesini 

kurmuş, K1 öğrencinin sorununu tanılamaya çalışmış, fakat ilk adımda cümleyi 

anlamamış ve anlamadığını da öğrenciye göstermiştir. İngilizce olarak olmasa da soru 

sorarak öğrenci sorununu tanılamaya çalışmıştır. K1’in öğrencinin “emergency” 

kelimesini kullanma amacını anlamaya dönük bu çabası, onun öğrencinin bakış 

açısından bakarak ÖD’nin karşılıklılık ilkesine uyduğu şeklinde yorumlanmıştır. 

Öğrenci “acil” cevabını verdiğinde ise K1 tanıyı koymuştur. Çünkü bunun hastane 

anlamında Türkçe’de günlük konuşmalarda kullanıldığını ve öğrencinin 

“emergency”yi, “hospital” niyeti ile kullandığını anlamıştır. Bu kez “You should go to 

emergency, desek olur mu?” şeklinde soru yöneltmiş ve tahtada yazan “emergency” 

kelimesini “hospital” ile değiştirmiştir.  Son adımda ise cümle içindeki “have a fewer” 

kalıbını daire içine alıp, ok yardımıyla cümlenin sonuna atarak ve “because you” 

eklemiş ve cümleyi tekrar etmiştir. Bu örnekte K1 öğrencinin görevle ilgili serbestlik 

derecesini azaltarak hem adım adım hatasını bulmasını sağlamış, hem de bilişsel 

yapılandırma amacıyla sözel ve sözel olmayan müdahale stratejilerine başvurmuştur.  

Öğrenciye açıklama yapmış ve ona dönüt sağlayarak öğrenme problemini çözmüştür. 

Böylece ÖD’nin süreklilik ilkesine de uygun davrandığını göstermiştir. 

Dördüncü örnekte K1 öğrencilere should/shouldn’t ile ilgili alıştırma yapacaklarını 

söyledikten sonra tahtaya bir erkek resmi yansıtmış ve diyaloğu başlatmıştır. Çeşitli ÖD 

yöntemlerine başvurarak öğrencilerin öğrenme sorunlarını çözmeye çalışmış; “He has 

sneeze” şeklinde cevap veren üçüncü öğrenciye, dördüncü öğrenci “-ing” gelecek 

diyerek akran desteği sağlamıştır. K1 cümleyi tekrar ederek akran desteği ile düzeltilen 

cümlenin pekişmesini sağlamıştır. 

Üç ders gözleminin ardından K1’den ÖD’yi sınıfta uygulama zorluğuna ilişkin 

yaşadığı sorunu yazması istendiğinde;  

K1: ÖD daha çok az mevcutlu sınıflarda uygulanabilir diye düşünüyorum çünkü ancak bu 

şekilde hem öğrencileri tanımak daha kolay olur hem de onlarla sağlıklı iletişim kurabilmek. 

Diğer türlü sınıf mevcudu arttıkça her bir öğrenciye ayrılan zaman da azalıyor ve ÖD’yi 

uygulamakta  da sıkıntı yaşanıyor. 

şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir. K1’in ders gözlemlerinden seçilen bazı 

örneklere ait bulgular, onun genel olarak etkinlikte ilerleyemeyen öğrencilerin 

ihtiyaçlarına tanı koyduğunu, ÖD amacını belirlemeye ve başvurduğu yöntemlerini 

koyduğu tanı ile belirlediği amacı doğrultusunda seçmeye çalıştığını göstermiştir. 
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Bulgular K1’in ÖD’yi etkili kullanmayı sağlayan ilkelere de uymaya çalıştığını 

göstermiştir. Bu bulgular K1’in programdan yararlandığını ve ÖDP ile kazandırılması 

hedeflenen bilgi ve becerileri sınıfında öğretim sürecine yansıtmaya çalıştığını 

göstermiştir. 

Öğretmen adayının (K2) uygulama okulu Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir Özel 

Lisedir. K2’nin ders gözlemlerinden seçilen bazı örnek diyaloglar ile başvurduğu 

ÖD’ler Tablo 30’da verilmiştir. 

Tablo 30 

K2'ye Ait Örnek Diyaloglar ve Belirlenen ÖD'ler 
Örnek 

No 
Diyaloglar 

Tanı 

Koyma 

Amaç 

Belirleme 

Yöntem 

Seçme 

 K2: Lets continue with this part of the story .    

1. K2: The children have forgotten about their mother. 

(cümleyi okudu) 

   

ÖĞRENCİLER:  (bazıları) Truuueee,  (bazıları) 

Faalllse 

   

K2:Have they forgotten? Dont they miss their mom? x Serbestlik 

derecesini 

azaltma 

Sorgulama 

İpucu verme 

ÖĞRENCİ 3: False.    

2. K2:Do you know what homesick is?    

ÖĞRENCİ 1: Yes. Ev hastası    

ÖĞRENCİLER: (gülüşmeler)    

K2: Did you ever feel homesick?  x Kaygı 

seviyesini 

azaltma 

Sorgulama 

Teşvik etme 

ÖĞRENCİ 1: (sessiz)    

K2:For example my family lives in another city. 

Thatswhy I feel homesick.  

x Kaygı 

seviyesini 

azaltma 

Açıklama 

yapma 

Model 

sunma 

ÖĞRENCİ: Hmmm (öğrencilerin büyük bir kısmı 

anladıkları yönünde  başlarıyla onayladılar) 

   

K2:Did you miss somebody?  Yön tayin 

etme 

Teşvik etme 

ÖĞRENCİ 1: No. I don’t miss.    

K2:Ok   Dönüt 

verme 

3. ÖĞRENCİ: Arrested.    

K2: First you put the object. x Serbestlik 

derecesini 

azaltma 

Bilişsel 

yapılandırma 

Açıklama 

yapma 

ÖĞRENCİ: Yazıp öyle yapsam olur mu?    

K2: What is the object?  Yön tayin 

etme 

Sorgulama 

Teşvik etme 

ÖĞRENCİ: Sonundaki    

 K2: The thief?   Dönüt 

verme 

   (Devam ediyor) 
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Tablo 30 (Devam) 

K2'ye Ait Örnek Diyaloglar ve Belirlenen ÖD'ler 

Örnek 

No 
Diyaloglar 

Tanı 

Koyma 

Amaç 

Belirleme 

Yöntem 

Seçme 

 ÖĞRENCİ: The thief (duraksadı)    

 K2: Now the verb. x Yön tayin 

etme 

İpucu verme 

ÖĞRENCİ: The thief arrested (duraksadı)    

K2: Now by and then the agent x Yön tayin 

etme 

İpucu verme 

ÖĞRENCİ: The thief arrested by the police.    

K2: The thief was arrested by the police. x Bilişsel 

yapılandırma 

Model 

sunma 

Dönüt 

verme 

4. K2: Now present perfect tense. Can you tell me an 

active sentence in Turkish? 

   

ÖĞRENCİLER: (geçmiş zamanda –past simple- 

cümleler kurdular) 

   

K2: Mehmet has driven Şahin to work. (cümleyi 

söyledi ve tahtaya yazdı) 

x Serbestlik 

derecesini 

azaltma 

Model 

sunma 

K2 ve ÖĞRENCİLER:(cümleyi birlikte edilgen 

yaptılar)  

x Bilişsel 

yapılandırma 

Model 

sunma 

K2: (Dönüştürdükleri cümleyi tahtaya yazdı)  

Has been gelecek unutmayın, fiil mutlaka üçüncü 

halde kalacak. 

 Bilişsel 

yapılandırma 

Açıklama 

yapma 

K2: I used the computer for my homework. 

 (cümleyi söyledi ve tahtaya yazdı) 

   

K2: First find the object. x Serbestlik 

derecesini 

azaltma 

Açıklama 

yapma 

İpucu verme 

ÖĞRENCİ: The computer has been used by me for 

my homework 

   

K2: Good.   Dönüt 

verme 
 

Tablo 30’da verilen birinci örnekte K2, dokuz öğrenci ile B1 seviyesinde ders 

yürütmekte ve derste dinleme etkinliği yapmaktadır. Parçayı öğrencilere dinlettikten 

sonra K2, etkinlikte verilen cümleleri okumuş ve öğrenciler doğru/yanlış (true/false) 

sorularını cevaplamaya başlamışlardır. K2’nin okuduğu“The children have forgotten 

about their mother” cümlesine bazı öğrenciler “false” bazıları ise “true” şeklinde yanıt 

vermişlerdir. K2, “true” cevabını veren öğrencilerin sorununu tanılamış ve serbestlik 

derecesini azaltmak amacıyla “Dont they miss their mom?” sorusunu yöneltmiştir. B1 

seviyesinde olan öğrenciler için bu soru ipucu niteliğinde olduğundan öğrenciler hemen 

doğru cevabı verebilmişlerdir. 

İkinci örnekte aynı dinleme parçası için bir sonraki etkinliğe geçmeden önce K2 

öğrencilere, “Do you know what homesick is?” şeklinde soru yöneltmiştir. Bir öğrenci 

“homesick” kelimesini zihninde var olan bilgileri kullanarak doğrudan Türkçeye 
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çevirmiş, K2 koyduğu tanı ile birlikte öğrencinin iki kelimeyi doğrudan tercüme ederek 

“homesick” için “ev hastası” dediğini anlamıştır. K2 öğrencinin kaygılanmasına izin 

vermeden, gülüşmeleri de sonlandırmak amacıyla sesini bir parça yükselterek “did you 

ever feel homesick?” sorusunu öğrenciye yöneltmiş ve onu konuşmaya teşvik etmiştir. 

Öğrenciden cevap gelmediğinde ise K2 tekrar sorunu tanılamaya çalışmış ve kaygı 

seviyesini azaltmak amacıyla kendinden bir örnek vermiştir. Bunun sonucunda öğrenci 

ve onunla birlikte sınıfın neredeyse tümü kelimeyi ve cümleyi anladıklarını göstermeye 

dönük tepki vermişlerdir. 

Üçüncü örnekte K2, on beş öğrenci ile B1 seviyesinde ders yürütmekte ve 

“active/passive” konusunu işlemektedir.  K2 “The police arrested the thief” cümlesini 

tahtaya yansıttmış, bir öğrencinin fiil ile başlayarak cümleyi edilgen yapmaya çalıştığını 

K2 tespit etmiş ve onun problemini çözmek için serbestlik derecesini azaltma ve bilişsel 

yapılandırma amacıyla öğrenciye ipucu vermiş, “First you put the object” şeklinde 

açıklama yapmıştır. Ayrıca yön tayin etme amacıyla öğrencinin ihtiyaç duyduğu her 

adımda ona bir ipucu vermiş ve kendisinin cümleyi dönüştürmesini sağlamıştır. En son 

adımda öğrenci “The thief arrested by the police” cümlesini kurduğunda, K2 öğrencinin 

“were” kullanmadığını belirlemiş ve bilişsel yapılandırma amacıyla “The thief was 

arrested by the police” şeklinde cümleyi tekrar ederek  öğrenciye dönüt sağlamıştır.  

Dördüncü örnekte, K2  tahtaya “Mehmet has driven Şahin to work” cümlesini 

yazmış ve adım adım açıklama yaparak öğrencilerle birlikte cümleyi edilgene 

dönüştürmüştür. Böylece daha sonra dönüştürecekleri cümleler için bir model 

sunmuştur. K2 en sonunda tahtaya “Şahin has been driven to work by Mehmet” yazmış 

ve edilgen yaparken bilişsel yapılandırma amacıyla “has been” geleceğini ve fiilin, 

üçüncü halinde kalacağını açıklamıştır. Bu kez “I used the computer for my homework” 

cümlesini tahtaya yansıtmış ve bir öğrenciden cümleyi edilgen yapmasını istemiştir. 

Öğrenci biraz cümleye baktıktan sonra cümleyi dönüştürmeye başlamakta zorlanmış, 

K2 öğrencinin etkinlikte ilerleyememe sebebini tespit etmeye çalıştıktan sonra yön tayin 

etmek amacı ile “First find the object” şeklinde talimat vermiş  ve ona ipucu 

sağlamıştır. Öğrenci ipucundan yararlanarak cümleyi dönüştürmüş ve K2 de öğrencinin 

konuyu içselleştirmesi için ona olumlu dönüt vermiştir. 

Üç ders gözleminin ardından K2’den ÖD’yi sınıfta uygulama zorluğuna ilişkin 

yaşadığı sorunu yazması istendiğinde;  
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K2: ÖD sınıfta daha çok öğrencinin aktif olmasını sağlayacak etkili bir yaklaşım olmakla 

birlikte bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır. Bunlardan biri öğrencilerin her birini derinlemesine 

tanımayı gerektirmesidir. Bunun için yeterli sürenin bulunmaması açısından zorluklar yaşadım. 

Gittiğim uygulama okulunda derse katılan öğrencilere destek sağlamak daha kolay olurken, 

sessiz kalan öğrencilerin katılımını sağlamak için istesem de çok çaba gösteremedim. Çünkü 

yeterli zamanım olmadı. 

şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir. K2’nin ders gözlemlerinden seçilen bazı 

örnekler, onun genel olarak etkinlikte ilerleyemeyen öğrencilerin ihtiyaçlarına tanı 

koyduğunu, ÖD amacını belirlemeye ve başvurduğu yöntemlerini koyduğu tanı ile 

belirlediği amacı doğrultusunda seçmeye çabaladığını göstermektedir. Bulgular, K2’nin 

ÖD’yi etkili kullanmayı sağlayan ilkelere de uymaya çalıştığını göstermektedir. Bu 

bulgular K2’nin programdan yararlandığını ve ÖDP ile kazandırılması hedeflenen bilgi 

ve becerileri sınıfında öğretim sürecine yansıtmaya çalıştığını göstermektedir. 

Öğretmen adayının (K3) uygulama okulu Anakara’nın Çankaya ilçesinde bir 

Meslek Lisesidir. K3’ün ders gözlemlerinden seçilen bazı örnek diyaloglar ile belirlenen 

ÖD’ler Tablo 31’de verilmiştir. 

Tablo 31  

K3'e Ait Örnek Diyaloglar ve Belirlenen ÖD'ler 
Örnek 

No 
Diyaloglar 

Tanı 

Koyma 

Amaç 

Belirleme 

Yöntem 

Seçme 

1. K3:Şimdi yeni bir konuya geçeceğiz. Bunlar tavsiye 

etmek için kullanılır.  

   

ÖĞRENCİ 1: Should/shouldn’t    

K3: Örnek vermek isteyen var mı? Nasıl cümle 

kuruyorduk. İngilizcede cümleye ne ile başlıyoruz?  

  Sorgulama 

ÖĞRENCİ 2: Özne ile. I, you, he, she.    

K3: Bunlar bizim öznelerimiz. Biz Türkçede hangi 

yapıyla cümle kurarız? 

  Sorgulama 

ÖĞRENCİ 2: Özne, Nesne, Fiil.    

K3:İngilizcede tersi. Fiil ortada olur. Özne ile 

başlayacağız, daha sonra should/shouldn’t veya 

should not getireceğiz, daha sonra da yapıp 

yapmayacağı şeyi, o eylemi getirmemiz lazım. 

  Açıklama 

Yapma 

ÖĞRENCİ 2: Go to hospital    

K3: Yani fiilden önce should da yazacağız. You 

should go to hospital.. 

  Açıklama 

yapma 

2. K3: Mesela yemek yememelisin. Yemek neydi?    

ÖĞRENCİ 2: Eat    

K3: Yeme derken ne demeliyiz?    

ÖĞRENCİ 3: No eat    

K3: No eat mi demeliyiz? Yoksa should kullanmalı 

mıyız? 

x Yön tayin 

etme 

Sorgulama 

İpucu verme 

ÖĞRENCİ 2: Eat to food mu?    

K3: To da yöneltme vardı. Hospital da ondan to 

kullandık. Burada yok. Bu yüzden sadece eat food.  

x Bilişsel 

yapılandırma 

Açıklama 

yapma 

K3: You shouldn’t eat food.   Model sunma 

(Devam ediyor) 
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Tablo 31 (Devam) 

K3'e Ait Örnek Diyaloglar ve Belirlenen ÖD'ler 

Örnek 

No 
Diyaloglar 

Tanı 

Koyma 

Amaç 

Belirleme 

Yöntem 

Seçme 

3. ÖĞRENCİ: You should go to fire extinguisher.    

K3: Extinguisher x Bilişsel 

yapılandırma 

Model sunma 

K3: Cümlenin tamamını söyle    

ÖĞRENCİ: You should go…    

K3:Fiilin neydi? x Yön tayin 

etme 

Teşvik etme 

Sorgulama 

ÖĞRENCİ:…    

K3: Kullanmak mı?   İpucu verme 

ÖĞRENCİ:…    

K3: Use  - - - 

K3:You should use a fire extinguisher. - - - 

4. ÖĞRENCİ: You should painkiller    

K3: Bir eksiğin var (tahtada yer alan -take-  

kelimesini gösterdi) 

x Yön tayin 

etme 

İpucu verme 

ÖĞRENCİ: Hmm take.    

ÖĞRENCİ: You shouldn’t take pain killer    

K3: Olumsuz mu olmalı? Tekrar söyleyelim x Yön tayin 

etme 

Teşvik etme 

ÖĞRENCİ: You should take painkiller    

 

Tablo 31’de sunulan birinci örnekte K3, yirmi iki dokuzuncu sınıf öğrencisi ile ders 

yürütmekte ve should/shouldn’t konusunu işlemektedir. K3, “Şimdi yeni bir konuya 

geçeceğiz. Bunlar tavsiye etmek için kullanılır” şeklinde açıklama yaptıktan sonra bir 

öğrenci “should/ shouldn’t” şeklinde cevap vermiş ve konuyu bildiklerini öğretmene 

göstermiştir. Bunun üzerine K3 öğrencilere“Örnek vermek isteyen var mı? Nasıl cümle 

kuruyorduk. İngilizcede cümleye ne ile başlıyoruz?” şeklinde soru yöneltmiştir. Başka 

bir öğrencinin verdiği yanıtı K3 tahtaya yazmış ve “bunlar bizim öznelerimiz. Biz 

Türkçede hangi yapıyla cümle kurarız?” şeklinde tekrar soru sormuştur. Aynı öğrenci 

“Özne-Nesne-Fiil” şeklinde cevap vermiş, K3 de açıklama yapmaya devam etmiştir.  

Dersten sonra K3 ile yapılan değerlendirmede ders boyunca çok uzun açıklamalar 

yaptığı, dersin büyük bölümünü anlatımla ve öğretmen ağırlıklı geçirdiği yönünde dönüt 

sağlanmıştır.   

İkinci örnekte, K3 “Mesela yemek yememelisin. Yemek neydi?” şeklindeki 

sorusuna “eat” cevabını veren öğrenciye “Yeme derken ne demeliyiz?” şeklinde soru 

yöneltmiştir. Bu öğrenci cevap verememiş, zaten K3 de diğer öğrenciye yönelmiştir.  

Bu öğrenci levhalarda yazdığı gibi “no” kelimesini fiilin başına getirmiş ve “no eat” 

cevabını vermiştir.  K3 sorunu tanıladıktan sonra serbestlik derecesini azaltmak 

amacıyla “No eat mi demeliyiz? Yoksa should kullanmalı mıyız?” şeklinde ve ipucu 
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niteliğinde öğrenciye bir soru sormuştur. Bu kez önceki etkinlikte “go to hospital” 

cümlesini kuran öğrenci “Eat to food mu?” şeklinde soru ile karşılık vermiştir. K3 bu 

öğrencinin sorununu da tespit etmiş ve bilişsel yapılandırma amacıyla “To da yöneltme 

vardı hospital da ondan to kullandık. Burada yok” şeklinde açıklama yapmıştır. En 

sonunda “Bu yüzden sadece eat food. You shouldn’t eat food” şeklinde dönüt vermiş ve 

cümleyi düzelterek sonraki örnekler için model sunmuştur. 

 İkinci örnekte K3’ün öğrencilerin etkinlikte ilerleyememe sorunlarına tanı 

koymaya çalıştığı, ancak müdahale amacını belirlemekte ve etkili yöntemi seçmekte 

zorlandığı gözlemlenmiştir. Bu sorunun üstesinden gelmenin en iyi yolu, özellikle de 

öğrencilerin seviyelerinin düşük olduğu ve yanıt veren hemen hemen her öğrencinin 

desteğe ihtiyacı olduğu sınıflarda derse başlamadan önce iyi planlama yapılması ve 

problemlerin önceden öngörülerek ÖD’lerin önceden planlanmasıdır (Hogan ve Pressly, 

1997).  

Üçüncü örnekte K3 hazırladığı resimleri tahtaya yansıttıktan sonra öğrencilerin 

“should/shouldn’t” kullanarak cümle kurmalarını ve öneride bulunmalarını istemiştir. 

Tahtaya yangınla ilgili yansıttığı görsel hakkında bir öğrenci, “You should go to fire 

extinguisher” şeklinde cümle kurmuştur. Öğrencinin “extinguisher” kelimesini 

[Ɛksting] şeklinde okuduğunu gören K3 bilişsel yapılandırma amacıyla model sunma 

yöntemini seçerek öğrencinin yanlış telaffuzunu düzeltmiştir. Ancak öğrenci cümleyi 

tamamlayamamıştır. K3 öğrenci sorununa tanı koymuş ve yön tayin etmek amacıyla 

onu doğru cümleyi kurmaya teşvik etmeye dönük soru sormuştur. Sorusuna cevap 

gelmediği halde, K3 öğrenciye tekrar müdahalede bulunmamış, diğer öğrencilere de 

yönelmeden kendisi doğrudan cevabı söylemiştir. Bu bulgu K3’ün ÖD’yi kullanmaya 

çabaladığı ancak ÖD’nin süreklilik ilkesine uymadığı şeklinde yorumlanmıştır.  

Dördüncü örnekte K3 bu kez hasta bir kişinin resmini tahtaya yansıtmış ve 

öğrencilerden öneride bulunmalarını istemiştir. Bir öğrenci “You should painkiller” 

şeklinde cevap vermiştir. K3 öğrencinin cümlesinde fiil kullanmadığına ilişkin tanı 

koymuş ve “bir eksiğin var” demiş, yön tayin etmek amacıyla tahtada yazan cümlede 

yer alan bir kelimeyi göstererek ona ipucu vermiştir. Öğrenci oradan “take” kelimesini 

almış ve cümlesinde doğru yerde kullanmıştır. Ancak K3’ün tahtada gösterdiği cümle 

olumsuz olduğundan öğrenci de cümlesini olumsuz yapıda kurmuştur. K3’ün bu 

durumu tespit ettiği ve yön tayin etmek amacıyla “olumsuz mu olmalı?” şeklinde ipucu 

verdiği gözlemlenmiştir. Öğrenci“not”ı atarak cümleyi doğru olarak yeniden 

söylemiştir. “Olumlu” ve “olumsuz”un üçüncü bir seçeneği olmadığından öğrencinin 
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konuyu içselleştirdiği için mi yoksa ipucu doğrudan cevabı içerdiği için mi doğru 

cümleyi kurduğu anlaşılamamıştır.  

Üç ders gözleminin ardından K3’ten ÖD’yi sınıfta uygulama zorluğuna ilişkin 

yaşadığı sorunu yazması istendiğinde;  

K3: Sınıfların kalabalık olması uygulamanın gerçekleştirilmesini zorlaştırsa da yine de 

uygulanabilir. 

şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir. K3’ün ders gözlemlerinden seçilen bazı 

örneklere ait bulgular, K3’ün genel olarak etkinlikte ilerleyemeyen öğrencilerin 

ihtiyacını tanılayabildiğini, ancak müdahale amacını belirlemekte ve amacına uygun 

yöntemi seçmekte biraz zorlandığını göstermektedir. Özellikle öğrencilerin 

seviyelerinin düşük olduğu ve yanıt veren hemen hemen her öğrencinin desteğe ihtiyacı 

olduğu sınıflarda derse başlamadan önce iyi planlama yapılması ve problemlerin 

önceden öngörülerek ÖD’lerin planlanması gerekmektedir. Bu ise tecrübenin yanı sıra 

ÖD’yi içselleştirmeyi gerektirmektedir. ÖD’nin etkili olabilmesi için ÖD’nin ilkelerine 

uyulması da gerekmektedir. K3’ün öğrencilerin öğrenme sorununun çözümü için 

başvurduğu yöntemlerde ÖD’nin süreklilik ilkesine çoğunlukla uyamadığı için, 

sağlamaya başladığı desteğin kesintiye uğradığı gözlemlenmiştir. Elde edilen bulgular 

K3’ün çok fazla öğretmen ağırlıklı ders işlemesi ile ÖD’yi etkin kullanamaması 

arasında bir ilişki olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu bulgular K3’ün programdan bir 

miktar yararlandığını ancak ÖDP ile kazandırılması hedeflenen bilgi ve becerileri 

sınıfında öğretim sürecine yansıtabilmek için halen gelişmeye ihtiyacı olduğunu 

göstermektedir.    

Öğretmen adayının (K4) uygulama okulu Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir 

Anadolu Lisesidir. K4’ün ders gözlemlerinden seçilen bazı örnekler ile belirlenen 

ÖD’ler Tablo 32’de verilmiştir. Birinci örnekte, K4, otuz dört dokuzuncu sınıf öğrencisi 

ile A2 seviyesinde ders yürütmekte ve sıfatlarda karşılaştırma (comparative) konusunu 

işlemektedir. K4 karşılaştırma ile ilgili alıştırma yapacaklarını söyledikten sonra 

öğrencilerden birkaç sıfat örneği istemiş, tek heceli ve çok heceli sıfatların karşılaştırma 

yaparken alacakları ekleri açıklamıştır. Daha sonra bir uçak ve bir otobüs görselini 

öğrencilere göstermiştir. Bir öğrencinin uçağın Türkçesini söylemesi üzerine K4 

öğrenciden uçağın İngilizcesini söylemesini istemiş ve öğrenci tüm cümleyi doğru 

olarak söylemiştir. Ancak başka bir öğrenci “than bus” yerine “by bus” dediği halde K4 



156 
 

öğrenciye tanı koymamış, müdahalede bulunmadan başka bir resme geçerek ikinci 

öğrencinin öğrenme sorununu gözden kaçırmıştır. 

Tablo 32 

K4'e Ait Örnek Diyaloglar ve Belirlenen ÖD'ler 
Örnek 

No 
Diyaloglar 

Tanı 

Koyma 

Amaç 

Belirleme 

Yöntem 

Seçme 

1. 

 

K4: Hangisi daha rahat?(uçak ve otobüs resimleri 

gösterdi ve Türkçe olarak sordu)  

   

ÖĞRENCİ: Uçak is    

K4: Uçak’ın İngilizcesi… x Yön tayin etme Teşvik 

etme 

ÖĞRENCİ: Plane is more confortable than bus    

ÖĞRENCİ 2: By bus    

K4: (başka bir cümleye  geçer) - - - 

2. K4: (Tahtaya parantez içerisinde -bad- olan bir 

cümle yazar) 

   

ÖĞRENCİ 1: badder    

K4:Bad’in comparative hali ne? x Bilişsel 

yapılandırma 

Sorgulama 

ÖĞRENCİLER: worse    

ÖĞRENCİ 1: worse    

K4: (başka etkinliğe geçer)    

3. K4:I will show you now some pictures and ask  

questions. 

   

K4: What can you see in the Picture?    

ÖĞRENCİ: Sand, sea…    

K4: What is your summer plan?    

ÖĞRENCİ: I learn summer.    

K4:What do you learn in the summer? - - - 

ÖĞRENCİ: …    

ÖĞRENCİ 2: I will going to holiday    

K4: Will or going to? x Yön tayin etme İpucu 

verme 

ÖĞRENCİ 2: I am going to holiday    

4. K4: What is on this Picture?    

ÖĞRENCİ 1: Games    

K4: It’s about games. Which games do you like? x Bilişsel 

yapılandırma 

Model 

sunma 

Dönüt 

verme 

ÖĞRENCİ 1: Star Wars    

K4: How often do you play games?    

ÖĞRENCİ 1: Always    

K4: Do you play on computer?    

ÖĞRENCİ 2: Noo    

K4: You play on mobile phone.    

K4: Don’t you do homework?    

ÖĞRENCİ 2: No    

K4: What do your parents say?    

ÖĞRENCİ 2: My father plays counter strike    

K4:How often do you play games? - - - 

ÖĞRENCİ 3: Three times a day.    

K4: Is this game adventure    

ÖĞRENCİ 3: Yes it is.    
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İkinci örnekte, K4 içinde boşluklar olan cümleleri tahtaya yazmaya başlamıştır. 

Cümlelerdeki boşluklardan sonra parantez içerisinde boşluğa karşılaştırma yapılarak 

yerleştirilecek sıfatlar yer almaktadır. Bir öğrenci tahtaya kalkarak “bad” sıfatını 

cümlenin boşluğuna “badder” şeklinde yazmış ve söylemiştir. K4 düzensiz sıfatlarla 

ilgili öğrenci sorununa tanı koymuş ve bilişsel yapılandırma amacı ile “bad’in 

comparative hali ne?” şeklinde ona soru yöneltmiştir. Ancak daha öğrenci düşünürken 

sınıfın yarısı “worse” şeklinde cevap vermiş, öğrenci de hemen boşluğu düzeltmiştir. 

K4, düzensiz sıfatlardaki değişimi hatırlatmaya dönük bir çalışma yapmadığından, 

konuyu öğrencinin içselleştirip içselleştiremediği anlaşılamamıştır. 

Üçüncü örnekte K4, yirmi bir öğrenci ile A2 seviyesinde ders yürütmekte ve 

konuşma etkinlikleri yapmaktadır.  K4 tahtaya bir görsel yansıtarak bazı sorular 

soracağını söyledikten sonra ilk sorusuna cevap veren öğrenciyi biraz daha 

konuşturabilmek için ona, “What is your summer plan?” sorusunu yöneltmiştir. 

Öğrenci “I learn summer” cevabını verdiğinde K4, ÖD’ye başvurarak öğrenci sorununu 

çözmeye dönük bir eylemde bulunmamıştır. K4,  “What do you learn in the summer?” 

sorusunu yöneltmiş ancak öğrenci cevap verememiştir. K4 de cevabı beklemeden başka 

bir öğrenciye yönelmiş ve öğrencinin öğrenme sorununu göz ardı etmiştir. Diğer 

taraftan cevabında hem “will” hem de “going to” kullanan ikinci öğrenciye “will or 

going to?” sorusunu yönelterek ipucu vermiş ve öğrenci de ipucundan yararlanarak 

doğru cümleyi kurmuştur.  

Dördüncü örnekte K4, üzerinde bilgisayar oyunu olan bir görsel göstererek bir 

öğrenciye yönelmiş ve “How often do you play games, Do you play on computer? Don’t 

you do homework?” gibi tek cevap gerektiren sorular sormuştur. K4 öğrenciden gelen 

ve tek kelimeden oluşan yanıtları onaylamakla yetinmiş ve sonraki sorulara geçmiştir. 

K4 tekrar öğrenciyi konuşturmaya dönük sorular yöneltmiş ise de soruların doğası 

gereği öğrenci de yine tek kelimelik cevaplar vermiştir. Ancak K4’ün ikinci öğrenciye 

yönelttiği “What do your parents say?” sorusuna ikinci öğrenci “My father plays 

counter strike” şeklinde uzun bir cevap vermiş ancak K4 öğrencinin bu cevabını 

kullanarak yeni bir soru sorup bir üst seviyede öğrenciyi konuşturmaya teşvik 

edebilecek iken başka bir öğrenciye yönelmiş ve “How often do you play games?” 

sorusunu sormuştur. K4’ün bu soruyu daha önce öğrencilere sorduğu ve öğrencilerin de 

cevap verebildikleri göz önünde bulundurulduğunda, K4’ün aynı soruyu tekrar sorması 

öğrencilerin YGA’larının altında kalan bir eylem olarak değerlendirilmiş; öğrencilerin 

göreve ilişkin ilgilerinin dağıldığı gözlemlenmiştir. 
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Üç ders gözleminin ardından K4’ün ÖD’yi sınıfta uygulama zorluğuna ilişkin 

yaşadığı sorunu yazması istendiğinde;  

K4; ÖD’nin sorgulama yöntemlerinden düşündürücü sorgulama tekniğinde öğrenciden bir 

konu hakkında akıl yürütmesini ve daha fazla düşünmesini istediğimde, beklediğim sonuca 

ulaşmakta zorlanıyorum. Örneğin uygulama yaptığım okulda konuşma etkinliği yaptırırken bir 

konu seçip ona göre öğrencilerin düşünerek konuşmasını sağlamaya çalışıyorum, fakat bazıları 

gerçekten düşünerek farklı cevaplar ortaya atarken, bazılarının ise pek umursamadığını 

gördüm. Ya da kaygı seviyesini azaltmada bir yere kadar etkili oluyorum, ancak öğrenci farklı 

dil bilgisi konularıyla karşılaştıkça basitten zora gittiği için ister istemez kaygılanıp korkmaya 

başlıyor. 

      şeklinde yaşadığı zorlukları ifade etmiştir. K4’ün ders gözlemlerinden seçilen bazı 

örneklere ait bulgular, K4’ün bazen ÖD’ye başvurduğunu ancak çoğunlukla bir 

etkinlikte ilerleyemeyen öğrencilerin sorunlarını çözmek için ihtiyaçlarını 

belirleyemediğini,  yöntemleri genellikle sorunu çözmeye dönük bir amaç belirlemeden 

seçtiğini göstermiştir. K4’ün başvurduğu bazı ÖD’lere ilişkin örnekler verilmiş olmakla 

birlikte ÖD’nin tanı, amaç ve yöntem basamaklarının etkili olabilmesi için 

öğretmenlerin ÖD’nin ilkelerine de uymaları gerekmektedir. Rosenship ve Meister 

(1992), bir öğrenci yeni beceri ve stratejiyi bağımsız kullanmaya başlayıncaya kadar 

ona desteğin sürdürülmesi gerektiğini vurgulamaktadır. K4’ün, uygulama derslerinde 

çoğunlukla ÖD’nin ilkelerine uyamadığı ve başladığı desteği sürdüremediği 

gözlemlenmiştir. Bulgular K4’ün programdan bir miktar yararlandığını ancak ÖDP ile 

kazandırılması hedeflenen bilgi ve becerileri sınıfında öğretim sürecine yansıtabilmek 

için halen gelişmeye ihtiyacı olduğunu ortaya koymaktadır.      

Öğretmen Adaylarına Ait Bulguların Bütünleştirilmiş Tartışması 

ÖDP uygulanmaya başlanmadan önce, uygulama sürecinde ve program 

tamamlandıktan sonra elde edilen nicel ve nitel verilere ait bulgular bütünleştirilerek bu 

başlık altında tartışılmıştır. ÖDP uygulanmaya başlanmadan önce ve tamamlandıktan 

sonra ÖD Görüşme Formu kullanılarak öğretmen adaylarından elde edilen yanıtlara 

ilişkin bulgular, programa katılan dört öğretmen adayının ön test ortalama puanlarının 

=50.75 olduğunu, son test ortalama puanlarının ise =64.00’e yükseldiğini 

göstermiştir. Son test puanlarında ortaya çıkan artışın =13.25 olduğu, bu artışın 

oransal olarak %17.43’e karşılık geldiği görülmüş, standart sapma son testte ön teste 

göre bir miktar yüksek bulunmuş, bu bulgu öğretmen adaylarının programdan 

yararlanmalarında bir miktar farklılık olduğu şeklinde yorumlanmıştır. ÖD Görüşme 

Formu’ndan alınan bireysel puanlara ait bulgular, K1’in program sonunda 18 puanlık 

bir artış ile puanında %23 oranında yükselme sağladığını, K2’nin son testte ÖD 
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Görüşme Formu’ndan alınabilecek en yüksek puanı alarak puanında %26 oranında 

yükselme sağladığını, K3’ün son testte 10 puanlık artış ile %13 oranında yükselme 

sağladığını, K4’ün ise son testte 5 puanlık bir artış ile %7 oranında bir yükselme 

sağladığını göstermektedir. Bu sonuçlar K1 ve K2’nin, K3 ve K4’e göre programdan 

daha fazla yararlandıklarını göstermektedir. Dört öğretmen adayının da programa 

gönüllü katılmalarına karşılık neden programdan aynı oranda yararlanamadıkları ile 

ilgili sonuç, öğretmen adaylarının kendi öğrenme deneyimleri ve akademik başarıları ile 

açıklanabilir.    

ÖD Görüşme Formu’ndan en fazla 24 puan alınabilecek tanı koyma aşamasında, 

öğretmen adaylarının ön test puan ortalamalarının =13.75; son test puan 

ortalamalarının ise =18.50 olduğu; toplam 32 puan alınabilecek amaç belirleme 

aşamasında, öğretmen adaylarının ön test puan ortalamalarının =21,00, son test puan 

ortalamalarının =26,50 olduğu; en fazla 20 puan alınabilecek yöntem seçme 

aşamasında ise ön test puan ortalamalarının =16,00, son testte puan ortalamalarının 

=19,00 olduğu görülmüştür. Bulgular dört öğretmen adayının da son test 

puanlarındaki en yüksek artışın tanı koyma aşamasında, en düşük artışın ise yöntem 

seçme aşamasında gerçekleştiğini göstermektedir. Bu sonuç tanı koyma aşamasında ön 

test puan ortalamasının çok düşük olması ve yöntem seçme aşamasında puan 

ortalamasının diğer aşamalara göre oldukça yüksek olması ile açıklanabilir. Tanı koyma 

aşamasındaki puanlara ait artış, programın etkili olduğunu göstermektedir. Yöntem 

seçme aşamasında öğretmen adaylarının öğretmenlik deneyimleri olmadığı halde ön test 

ve son testte diğer aşamalara kıyasla daha yüksek puan almaları, onların öğrencilik 

yaşantılarında kendi öğretmenlerinin başvurdukları yöntemleri içselleştirmiş olmaları ve 

bir problem durumunda bunları işe koşmaları ile açıklanabilir.  Diğer taraftan ÖDP’nin 

amacı öğretmen adaylarına İngilizce öğretim yöntemlerini öğretmekten çok, öğretmen 

adaylarının bir öğrencinin yaşadığı öğrenme sorununa koyduğu tanı ve belirlediği 

amaca uygun yöntemi seçmesine ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmektir. Dolayısıyla 

da program uygulama sürecinde öğretim ve değerlendirme bu üç aşama arasındaki 

bağlantı boyutunda yapılmıştır. Diğer aşamalara göre nispeten daha düşük bulunsa da 

son testte yöntem seçme aşamasında dört öğretmen adayının elde ettikleri ortalamada 2-

4 puanlık artış önemli bir katkı olarak değerlendirilmiştir.      

Örnek durumların hazırlanmasında temel alınan ÖD’ler ile öğretmen adaylarının ön 

test ve son testte önerdikleri ÖD’lerin karşılaştırılması sonucunda ulaşılan bulgular, 
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öğretmen adayları tarafından son testte önerilen ÖD’lerin ön teste göre daha fazla sayıda 

planlanan ÖD’ler ile daha uyumlu, daha anlaşılır ve net olduğunu göstermektedir.    

ÖD’nin aşamalarına göre ulaşılan bulgular, tanı koyma aşamasında öğretmen 

adaylarının yanıtlarından ön testte toplam 8 tanı koyma ifadesinin belirlendiğini, bunun 

son testte 14’e çıktığını göstermektedir. Ayrıca son testte genel olarak konulan tanıların  

ön teste göre daha ayrıntılı ve net olarak açıklandığı görülmüştür. Bulgular tanı 

koymaya dönük açıklamaların K2 ve K1’de daha ayrıntılı olduğunu göstermektedir. 

Öğretmen adaylarının müdahale aşamasında ön testte 29 amaç belirledikleri, son testte 

ise bunun 38’e çıktığı görülmüştür. Amaç belirleme aşamasına ilişkin bulgular 

öğretmen adaylarının ön test ve son testte en çok yön tayin etme ve kaygı seviyesini 

azaltmaya dönük amaç belirlediklerini göstermektedir. Ayrıca yön tayin etme ve kaygı 

seviyesini azaltma amaçlarına dönük önerilerde son testte genel olarak bir artış olduğu 

görülmektedir. Diğer taraftan öğretmen adaylarının ön testte toplam 21 yöntem 

seçtikleri, son testte ise bunun 32’ye çıktığı görülmüştür. Yöntem seçme aşamasına 

ilişkin bulgular öğretmen adaylarının ön test ve son testte en çok teşvik etmeye dönük 

yöntemler önerdiklerini, son testte en çok artışın model sunma ve dönüt verme 

yöntemlerinde gerçekleştiğini göstermektedir.  

ÖDP’nin uygulama sürecinde öğretmen adaylarının her oturum sonunda yazdıkları 

Katılımcı Günlüklerinde yer verdikleri görüşlerine ilişkin bulgular, ÖDP’nin 

oturumlarının öğretmen adaylarının ÖD’ye ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine 

katkı sağladığını, programa ilişkin görüşlerinin genel olarak olumlu olduğunu, 

programın genel amacı ve oturumların genel amacı ve kazanımlarının katılımcıların 

ÖD’ye ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmelerini desteklediğini ve programdan 

öğrendiklerini sınıfta nasıl kullanabileceklerine ilişkin ÖD’nin aşama ve ilkeleri ile 

uyumlu görüşler sunduklarını göstermektedir.  

ÖDP tamamlandıktan sonra farklı okul türlerinde uygulama dersi yapma imkanı 

bulan öğretmen adaylarının aynı seviyede veya aynı şekilde desteğe ihtiyaç duyan 

öğrencilerle karşı karşıya olmadıkları görülmüş, ders gözlemlerinde belirlenen ÖD 

sayılarından çok başvurulan ÖD’lerin nitelikleri, öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci 

diyalogları ile ÖD’nin aşamaları (tanı koyma, amaç belirleme ve yöntem seçme) ve 

ÖD’nin ilkeleri (karşılıklılık, iyi planlama, öğrenci ihtiyacına dönük olma, süreklilik ve 

içselleştirme ve desteğin kaldırılması) bağlamında incelenmiş, yorumlanmış ve sonuca 

ulaşılmaya çalışılmıştır. Ders gözlemlerinde tanı koyma sözel ve sözel olmayan 

davranışlardan ve özellikle de sorgulama yöntemlerinden ortaya çıkarılabilmektedir. 
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ÖD’nin amaç belirleme aşaması gözlemlenebilen bir davranış olmadığından 

belirlenemeyen amaçlar öğretmen adayları ile uygulama dersleri sonrasında yapılan 

değerlendirmelerde ortaya çıkarılmıştır. Yöntemler ise çoğunlukla sözel ve görsel 

davranışlardan oluşmaktadır. 

Sorgulama hem durumsallığı ayarlamak için öğrenci ihtiyacını belirleme 

aşamasında kullanılacak en önemli tanı koyma aracı, hem de etkili bir müdahale 

yöntemidir. Öğretmen adaylarının katılımcı günlüklerinde anlamadıkları konu ile ilgili 

yer verdikleri ifadeleri doğrultusunda, sorgulama yöntemlerini içselleştirebilmeleri için 

programda ek materyaller sunulmuş ve ek çalışmalar yapılmıştır.  Bu bağlamda ÖD’nin, 

öğrenci bağımsız hale gelinceye kadar bitmeyen bir döngü olduğu, sorgulamanın ise 

hem tanı koyma hem de müdahale aşamasında önemli bir araç olduğu vurgulanmıştır. 

Ancak tek cevap veya evet-hayır cevabı gerektiren sorular yöneltildiğinde öğrenciden 

gelen cevapla birlikte döngünün kesintiye uğradığı ifade edilmiştir (Pol, 2012; Fisher ve 

Frey, 2010). Öğretmen adaylarına uygulanan son testte ve yapılan ders gözlemlerinde, 

sorgulama yöntemlerine hem tanı koyma hem de müdahale aşamalarında başvurmaya 

çalıştıkları görülmüştür.  ÖD Görüşme Formu’ndan aldıkları puanlarda son test lehine 

daha yüksek artış gözlemlenen K1 ve K2’nin uygulama derslerinde başvurdukları 

sorgulama yöntemlerinin K3 ve K4’ün başvurdukları sorgulama yöntemlerine göre daha 

etkili olduğu söylenebilir. K3 ve K4’ün tek cevap gerektiren sorgulama yöntemlerini 

daha çok kullandıkları halde,  K1 ve K2’nin açık uçlu, öğrencileri düşünmeye ve 

konuşmaya teşvik eden sorgulama türlerine başvurdukları görülmüştür.       

Ders Gözlem ve Değerlendirme Formu kullanılarak gözlemlenen uygulama 

dersleri, öğretmen adaylarının öğrencilerin sorunlarına tanı koymaya çalıştıklarını, 

bazen tek bir tanı ve amaç doğrultusunda çeşitli müdahale yöntemlerine 

başvurduklarını, bazen de her adımda tanı koyarak müdahale ettiklerini göstermektedir. 

K1 ve K2’nin bazı ders gözlemlerinde, koydukları tanı doğrultusunda müdahalede 

bulunmayı tek bir yöntemle sınırlı tutmayarak çeşitli yöntemlere başvurmaya çalıştıkları 

görülmüştür. Ders gözlemlerine ilişkin bulgular, dört öğretmen adayının da en çok 

ipucu verme yöntemine başvurduklarını ve öğrencilerin de ipuçlarından yararlanarak 

görevlerini tamamladıklarını göstermektedir. Krashen ve Terrel (1983) öğrencilerin, 

öğretmenlerin anlattıklarına ilişkin bir görüntüyü veya öğretmenin anlattığı anahtar 

kelimeyi gördüklerinde, bunun sadece girdiyi anlamayı kolaylaştırmadığını aynı 

zamanda anlama zorluğundan meydana gelen korku, endişe veya sıkılma sonucunda 

ortaya çıkabilecek duyuşsal filtreyi de ortadan kaldırmaya yardımcı olduğunu ifade 
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etmektedirler. Öğretmen adaylarının en çok ipucu verme yöntemini seçmeleri,  

öğrencinin sadece kaygı seviyesini azaltma amacını değil aynı zamanda bilişsel 

yapılandırma ve hatta serbestlik derecesini azaltma amacını da taşıdıkları şeklinde 

yorumlanmıştır.      

Anghileri (2007), bazı araştırmaların deneyimli öğretmenlerin bilerek ya da 

farkında olmadan öğrenciye etkili destek sağladıklarını, deneyimsiz öğretmenlerin ise 

bunda çok etkili olamadıklarını ortaya koyduğunu ifade etmektedir. ÖDP  ile öğretmen 

adaylarının ÖD konusundaki gereksinimlerinin farkına varmalarına yardımcı olmak ve 

bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirmelerini desteklemek hedeflenmiştir. Üçüncü 

araştırma sorusu kapsamında ortaya çıkan bulgular katılımcıların programdan 

yararlanmalarında bir miktar farklılık olsa da,  ÖDP’nin araştırmaya katılan dört 

öğretmen adayının da ÖD konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmeye katkı sağladığını 

göstermiştir.  

 Uygulama derslerinden sonra öğretmen adayları ile yapılan bire bir görüşmelerde, 

katılımcı günlüklerinde ve ÖD’yi sınıfta uygulama ile ilgili yaşadıkları zorluklar 

bağlamında yazılı olarak verdikleri bilgilere ilişkin bulgular, öğretmen adaylarının genel 

olarak sınıfta öğrencilere birebir destek sağlamakta, isteksiz öğrencileri konuşmaya ve 

derse katmakta zorlandıklarını göstermiştir. TALIS 2018’de çok sayıda öğretmen, 

yanıtlarında öğretimi öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlayamadıklarını ve 

yapılandırılmış ortamlarda bilgiyi aktarma gibi geleneksel yöntemlerle öğretim 

etkinliklerini sürdürdüklerini belirtmişlerdir (OECD, 2019). Araştırma sonuçlarına 

dayalı olarak, öğretmenlerin sınıf içi zamanı en etkili şekilde kullanabilmeleri için 

küçük gruplarla öğretimin teşvik edilmesi, öğretmenlerin sınıf alanlarını daha 

bireyselleştirilmiş ve aktif öğrenme yaklaşımlarına uygun şekilde düzenlemelerine fırsat 

verilmesi yönünde politika önerileri geliştirildiği görülmektedir (OECD, 2019). 

Araştırmalar, kalabalık sınıflarda öğrencilerin tümünün ihtiyacını belirlemenin ve 

ÖD’nin durumsallık ilkesine uymanın oldukça zor olduğunu ortaya koymuştur (Dennen, 

2004; Pol, 2012; Hogan ve Pressly, 1997). Hogan ve Pressly (1997) söz konusu 

zorluğun üstesinden gelmek için, her öğrencinin, her görev ile ilgili desteğe ihtiyacı 

olmayacağının göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etmişlerdir. Onlar bu 

soruna çözüm olarak ya yalnızca ihtiyacı olan öğrenciler için ve gerekli olduğu anda 

ÖD kullanılabileceğini, ya da tüm sınıfın düşünmelerini geliştirmelerine teşvik etmek 

amacıyla sınıfta tartışma ortamları oluşturulabileceğini  savunmuşlardır. 
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BÖLÜM V 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde araştırma bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen 

önerilere yer verilmiştir. 

5.1.Sonuçlar 

Bu başlık altında araştırma bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara yer 

verilmiştir.   

5.1.1. Ortaöğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğrenme Desteğinin Tanı Koyma, 

Amaç Belirleme ve Yöntem Seçme Aşamalarına Yönelik Eğitim İhtiyaçlarını 

Belirlemeye Dönük Araştırma Sonuçları 

 Araştırmaya katılan ortaöğretim İngilizce öğretmenlerinin öğrencilere destek 

sağlamak için önerdikleri stratejilerin bir kısmı ÖD Görüşme Formu’nda yer verilen 

örnek durumların hazırlanmasında temel alınan ÖD’ler ile uyumludur.   

 İngilizce öğretmenlerinin yarısı, öğrenci sorununa tanı koymadan müdahale 

aşamasına dönük öneriler sunmuşlardır.  

 İngilizce öğretmenlerinin yarısı öğrencilerinin öğrenme problemini çözmeye 

başlamadan önce onların ihtiyaçlarını belirlemektedir. Öğrenci ihtiyacını belirleyen 

öğretmenlerin çoğunluğu ayrıntılı ve net tanı koymaktadır. Bazılarının koydukları tanı 

ise yaptıkları açıklamalarda verdikleri ipuçlarından anlaşılmaktadır. 

 İngilizce öğretmenleri en çok konuşma temel dil becerilerine dönük sorun 

yaşayan öğrencilere tanı koyabilmekte ve müdahale aşamasına geçebilmektedirler. Bu 

da öğretmenlerin kendi sınıflarında konuşmaya dönük sorunlarla sık sık karşılaştıklarını 

göstermektedir. 

 İngilizce öğretmenleri müdahale aşamasının birinci basamağında çoğunlukla 

doğrudan amaç ifadesi kullanamamaktadırlar. Öğretmenlere sorunu çözme amaçları 

sorulduğunda, seçeceklerini ifade ettikleri yönteme ilişkin açıklamalarından amaçları 

anlaşılmaktadır.  

 Öğretmenler öğrencinin sorununu çözmek için en çok yön tayin etme amacı 

taşımaktadır. Bunu kaygı seviyesini azaltma ve bilişsel yapılandırma amacı takip 
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etmektedir. Öğretmenler, öğrencilerinin öğrenme problemini çözmek için en az 

serbestlik derecesini azaltma amacı taşımaktadırlar. 

 Öğretmenler müdahale aşamasının ikinci basamağında en çok teşvik etme ve 

ipucu verme yöntemlerini seçmektedirler. Bu yöntemleri sorgulama takip etmektedir.   

 Öğretmenlerin büyük bölümü öğrencilere destek sağlamak için çeşitli yöntemler 

önermektedir. Ancak az sayıda öğretmen öğrenciye koyduğu tanı ve belirlediği amaç 

doğrultusunda bu yöntemleri seçmektedir. 

 Öğretmenler yöntem seçme aşamasında diğer aşamalara göre daha başarılıdırlar. 

Amaç belirleme aşamasında bu başarı bir miktar düşmektedir. Tanı koyma aşamasında 

ise başarı daha da düşmektedir.   

 Öğretmenlerin bir kısmı ÖD’nin bazı ilkelerine ilişkin yetkinliklere sahiptirler. 

 Araştırmaya katılan ortaöğretim İngilizce öğretmenlerinin ÖD’nin tanı koyma ve 

amaç belirleme aşamalarına dönük eğitim ihtiyaçları bulunmaktadır.  

5.1.2.ÖDP Taslağının Genel Amacı ve Kazanımları, İçeriği, Öğretme-Öğrenme 

Yaşantıları ve Ölçme-Değerlendirme Boyutlarının Birbirleri ile Tutarlılığını 

Belirlemeye Dönük Araştırma Sonuçları 

 ÖDP’nin genel amacı ve kazanım boyutunun öğretim süreci sonunda ortaya 

çıkacak ürünü betimlediği, programın genel amacının açık ve anlaşılır olarak ifade 

edildiği, kazanımların programa katılacak katılımcıların ihtiyaçlarına ve konu alanının 

özelliklerine uygun olduğu, kazanımların birbirleriyle tutarlı, açık ve anlaşılır olduğu ve 

üst düzey düşünme becerilerine yer verildiği görülmüştür. 

 ÖDP’nin içerik boyutunda oluşturulan içeriğin amaçla ve kendi içinde tutarlı 

olduğu, kavramsal yapıya/çerçeveye dayandığı, katılımcılar için kullanışlı olduğu,   

içerikte yer alan bilgilerin geçerli olduğu, içerikteki bilgilerin sunuş sırasının öğrenme 

ilkelerine uygun olduğu, ayrılan sürenin içerik için yeterli olduğu görülmüştür. 

 ÖDP’de düzenlenen öğretme-öğrenme yaşantılarının genel amaca ulaştıracak 

nitelikte olduğu, içerikteki bilginin özelliklerine, program yaklaşımına, katılımcıların 

özelliklerine, öğretim ilkelerine, katılımcıların etkin katılımına ve seçilen yöntem, 

teknik ve stratejilere uygun olduğu görülmüştür. 

 ÖDP’nin ölçme değerlendirme boyutunda hazırlanan araçların, programın genel 

amacına uygun olduğu, tür ve kapsamının araştırmanın amacı ile uyumlu olduğu, 

değerlendirme araçlarının kullanışlı ve uygulanma zamanlarının yerinde olduğu 

görülmüştür. 
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Uzman görüşleri ve yapılan düzenlemeler doğrultusunda ÖDP taslağının genel 

amacı ve kazanımları, içeriği, öğretme-öğrenme yaşantıları ve ölçme değerlendirme 

boyutlarının birbirleri ile tutarlı olduğu görülmüştür. 

5.1.3. ÖDP’nin, Öğretmen Adaylarının ÖD’ye İlişkin Bilgi ve Becerilerini 

Geliştirmeye Katkısına Dönük Araştırma Sonuçları 

 ÖDP’ye katılan İngilizce öğretmen adaylarının ÖD Görüşme Formu’ndan 

aldıkları puanlar son test lehine artış göstermiştir.    

 Öğretmen adaylarının son test puanlarındaki en yüksek artış tanı koyma 

aşamasında, en düşük artış ise yöntem seçme aşamasında gerçekleşmiştir. 

 Programa katılan dört öğretmen adayının da programdan sonra ÖD puanları 

yükselmiştir. Öğretmen adaylarının programdan yararlanmalarında bir miktar farklılık 

ortaya çıkmış olsa da tüm öğretmen adaylarının programdan yararlandıkları 

görülmüştür. 

 Öğretmen adayları tarafından program sonrasında önerilen ÖD’ler program 

öncesine göre daha fazla sayıdadır. 

 Öğretmen adayları tarafından program sonrasında önerilen ÖD’ler, örnek 

durumların hazırlanmasında temel alınan ÖD’ler ile daha uyumludur.    

 Öğretmen adayları tarafından program sonrasında örnek durumda verilen 

öğrenme sorununa dönük konulan tanılar,  program öncesine göre daha ayrıntılı ve 

nettir. 

 Öğretmen adayları müdahale aşamasında program sonrasında program öncesine  

göre daha ayrıntılı ve net amaç belirlemişlerdir. 

 ÖDP’ye katılan İngilizce öğretmen adaylarının programa ilişkin görüşleri 

çoğunlukla olumludur.   

 ÖDP’ye katılan İngilizce öğretmen adayları, ÖD’ye ilişkin bilgi ve becerilerini 

geliştirmelerine programın katkı sağladığını belirtmişlerdir.   

 ÖDP’ye katılan İngilizce öğretmen adayları, programda öğrendiklerini sınıfta 

nasıl kullanabileceklerine ilişkin görüş sunmuşlardır.  

 Ders gözlem sonuçları, öğretmen adaylarının ÖD’ye ilişkin bilgi ve becerilerini 

uygulama derslerinde kullanmaya çalıştıklarını göstermiştir. 

 İngilizce öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarında, zaman zaman 

öğrenci ihtiyacını belirledikleri, öğrenciye destek sağlamak için en çok bilişsel 
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yapılandırma ve serbestlik derecesini azaltma amacı güttükleri ve sorgulama, teşvik 

etme ve açıklama yöntemlerine başvurdukları görülmüştür. 

 Öğretmen adaylarının bazıları uygulama derslerinde ÖD’yi kullanırken ÖD’nin 

ilkelerine de uymaya çalışmışlardır. 

 Araştırma bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara göre, ÖDP etkili olmuş ve 

programa katılan öğretmen adaylarının ÖD hakkında bilgi ve becerilerini 

geliştirmelerine katkı sağlamıştır.   

5.2.Öneriler 

Bu bölümde araştırma bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlar doğrultusunda 

geliştirilen önerilere yer verilmiştir.   

5.2.1.Araştırmada Ulaşılan Sonuçlara Dönük Öneriler   

 Araştırma sonuçları, ortaöğretim İngilizce öğretmenlerinin yarısının öğrencilerin 

öğrenme problemini çözmeye başlamadan önce ihtiyaçlarını belirlediklerini ve 

öğrencilerin öğrenme sorununu çözmek için başvurdukları yöntemi, belirledikleri 

amaçları doğrultusunda seçmeye çalıştıklarını ortaya koymaktadır. ÖD Görüşme Formu 

kullanılarak daha büyük çalışma grupları ile, öğretmenlerin ÖD’yi kullanma durumları 

incelenebilir.   

 Yapılandırmacı yaklaşım ve iletişimsel dil öğretim metodolojisi ile hazırlandığı 

ifade edilen yabancı dil olarak İngilizce öğretim program hedeflerine ulaşmak için, 

İngilizce öğretmenlerinin ÖD’ye odaklanan programlara katılımları sağlanabilir. 

  Araştırmaya katılan ortaöğretim İngilizce öğretmenlerinin yarısının  

öğrencilerine destek sağlayarak onların öğrenme problemlerini çözmek için öğrenci 

ihtiyacına tanı koymadan ve ÖD amacını belirlemeden yöntem seçtikleri görülmüştür. 

ÖD’nin durumsallık ilkesi öğrenci ihtiyacına göre yöntem seçilmesine dayanmaktadır 

ve öğretmenin, sağladığı destek sayesinde öğrencideki gelişmeyi takip etmesi, 

başvurduğu yöntemin etkili olup olmadığını belirlemesi ve öğrenci tek başına yapabilir 

duruma geldiğinde desteği kaldırması beklenmektedir. Dolayısıyla seçilen yöntemin 

etkililiğini belirleyen temel unsur, bu yöntemin, öğrenci ihtiyacına dönük konulan tanı 

ve belirlenen amaca hizmet edip etmemesidir. Bu sebeple; araştırmaya katılan 

öğretmenlerin bir kısmının, öğrenci ihtiyacını belirlemeye dönük gözlem ve sorgulama 

tekniklerine ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme ve koydukları tanı ve belirledikleri 
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amaca hizmet edecek yöntem seçme konusunda yetkinlik kazandıracak programlara 

katılımları teşvik edilmelidir.   

 Araştırma sonuçları, çalışma grubunda yer alan ortaöğretim İngilizce 

öğretmenlerinin öğrencilerinin öğrenme problemini çözme amaçlarının en az serbestlik 

derecesini azaltma yönünde olduğunu göstermektedir. Oysa serbestlik derecesini 

azaltma öğrencinin anlama düzeyini belirledikten sonra görevi onun anlayabileceği 

kadar basitleştirerek temel probleme adım adım ilerlemesini sağlama amacına işaret 

etmektedir. Bu nedenle İngilizce öğretmenlerinin, ÖD müdahale aşamasında serbestlik 

derecesini azaltma amacını belirlemeye dönük bilgi ve becerilerini geliştirmeye 

odaklanan mesleki gelişim etkinliklerine katılmaları sağlanabilir.   

 Araştırma sonuçları, hazırlanan ÖDP’nin genel amacı ve kazanımları, içeriği, 

öğretme-öğrenme yaşantıları ile ölçme değerlendirme boyutlarının birbirleri ile tutarlı 

olduğunu göstermektedir. Programın daha fazla öğretmen üzerinde denenmesi ve 

değerlendirilmesi programın boyutları arasındaki tutarlılık hakkında daha fazla bilgi 

sağlayabilir.   

 ÖDP’yi, programı hazırlayan araştırmacı kendisi uygulamıştır. ÖDP’nin 

uygulanabilir olduğu başka araştırmacılar tarafından da test edilmelidir.  

5.2.2.Yeni Yapılacak Araştırmalara Dönük Öneriler 

 Araştırma kapsamında hazırlanan ÖD’ye İlişkin Kuramsal Model’de yer verilen 

öğrenci ihtiyacını belirleme (tanı koyma), odak dersler ve desteğin adım adım 

kaldırılması (amaç belirleme ve yöntem seçme basamakları) aşamaları yeni 

araştırmalarla test edilebilir. 

 Bu araştırmada ÖD’ye İlişkin Kuramsal Model’de yer verilen ancak sonuçların 

gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi sınırlı zaman içerisinde mümkün olamayacağından 

dolayı araştırmaya dahil edilemeyen sorumluluğun öğrenciye aktarılması aşaması ile 

birlikte tüm ÖD aşmaları  yeni araştırmalarla test edilebilir. 

 Bu araştırma kapsamında ÖD’ye ilişkin temel bilgi ve becerilere odaklanarak 

geliştirilen ÖDP’nin birinci modül kabul edilerek, ÖD’nin sorumluluğun öğrenciye 

aktarılması aşamasına ve ilkelerine odaklanan ikinci bir modül geliştirilebilir, 

uygulanabilir ve etkililiği değerlendirilebilir. 

 Araştırma sonuçları ÖDP’nin İngilizce öğretmen adaylarının ÖD konusundaki 

bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağladığını göstermiştir. Bu nedenle ÖDP 
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temel alınarak ÖD konusunda başka ders/branşlara dönük programlar hazırlanıp 

denenebilir.    

 Araştırma kapsamında hazırlanan ÖDP, programa katılan öğretmen adaylarının 

ÖD hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamıştır. ÖD’ye ilişkin bilgi 

ve becerilerin öğretilebilir olduğu başka araştırmalarla da test edilmelidir. 

 İyi yapılandırılmış öğretim araçlarının, özellikle birebir ilgi bekleyen ve 

öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere çok önemli destek sağlayacağı düşünülmektedir.  

Ebeveyn, öğretmen veya iyi yapılandırılmış öğretim araçları gibi DYD’ler aracılığıyla,  

öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere nasıl etkili ÖD sağlanabileceğine ilişkin daha fazla 

araştırmanın yapılması gerekmektedir.  

 ÖD’nin kaldırılabilir olması ilkesi, iskelenin inşaatlarda kullanılma amacı ile 

doğrudan ilişkilidir ve ÖD’nin üçüncü basamağı olan sorumluluğun öğrenciye 

aktarımını gerektirir. İnşaat Mühendisliği inşa edilen binaların tek başına ayakta 

durması üzerine kuruludur ve bu olgu statik bilimine dayanmaktadır. Statik uzayda 

kuvvetler etkisi altındaki cisimlerin denge koşullarını inceler. Binanın iskele 

kaldırıldıktan sonra dış etmenlerden etkilenmeden nasıl dengede ve sağlam kalabileceği 

üzerine çeşitli araştırmalar yürütülmektedir. Aynı şekilde öğrenme desteği (scaffolding) 

kaldırıldıktan sonra, bir öğrencinin nasıl tek başına görevin üstesinden gelebileceği ve 

uzun vadede nasıl bağımsız öğrenen olabileceği konusunda eğitim alanında da daha 

fazla araştırma yapılması gerekmektedir.   

 Öğretmenin alan bilgisi veya pedagojik alan bilgisi ile ilgili tüm konuların 

üzerinden yüzeysel olarak geçen mesleki gelişim etkinlikleri yerine, temel alan ve 

kavramların derinlemesine anlaşılmasını sağlayacak şekilde mesleki gelişim 

programlarının tasarlanması ve uygulanması gerekmektedir.  

 ÖD’nin ortaöğretim İngilizce öğretmenleri tarafından kullanılma durumunu 

ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, bazı öğretmenlerin diğer 

meslektaşlarına göre çok daha etkili stratejiler geliştirdikleri ve önerdikleri görülmüştür. 

Bu öğretmenlerin ÖD ile uyumlu stratejilere ilişkin repertuarlarının nasıl geliştiğine 

ilişkin daha fazla araştırma yapılarak mesleğin henüz başında bulunan öğretmen 

adaylarına bu bilgi ve becerilerin kazandırılması gerekmektedir. 
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Ek:1 Öğrenme Desteği Görüşme Formu 

Sevgili Öğretmenim, 

Bu ölçme aracı İngilizce öğretmenlerinin, öğrenme desteğine (ÖD) ilişkin bilgi ve 

uygulamalarına dönük verilerin toplanması amacıyla geliştirilmiştir. Bu araç ile elde 

edilecek veriler, ayrıca araştırmanın bir sonraki aşamasında hazırlanacak ‘Öğrenme Desteği 

Programı’ için ihtiyaç belirleme amacıyla kullanılacaktır.  

Ölçme aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel bilgileri belirlemeye 

yönelik sorular, ikinci bölümde ise öğretmenlerin başvurdukları öğrenme desteğini 

belirlemeye dönük dinleme ve konuşma alanı ile ilgili sekiz örnek durum yer almaktadır. 

Sizlerden örnek durumlarda verilen öğrenme sorunlarını çözebilmek için ne tür stratejileri 

tercih edeceğinizi ve bu stratejileri tercih etme nedenlerinizi açıklamanız beklenmektedir. 

Araştırmama yapacağınız değerli katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ederim. 

Muhsine TÜRKER 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Eğitim Programları Anabilim Dalı 

Doktora Öğrencisi 

muhsineturker@hotmail.com 

BÖLÜM I: Kişisel Bilgiler 

1. Cinsiyetiniz : (   ) Kadın (   ) Erkek 

2. Yaşınız: ...... 

3. Öğretmenlik kıdeminiz :

(   ) 1-5 yıl      (   ) 6-10 yıl     (   ) 11-15 yıl      (   ) 16-20 yıl      (   ) 21 yıl ve üzeri 

4. Mezun olduğunuz üniversite: …………………………………………………… 

5. Mezun olduğunuz bölüm/program: ……………………………………..………. 

6.Halen görev yaptığınız okul:………………………………….…….……………. 

7. Bu okulda görev yapma süreniz: …………………………….…………………. 

8. Son beş yılda katıldığınız hizmet içi eğitim kurs/program:…….…….……….... 

mailto:muhsineturker@hotmail.com
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BÖLÜM II: Öğrenme Desteği ile İlgili Örnek Durumlar 

Örnek Durum 1 

Meltem öğretmen aşağıdaki fotoğrafı tahtaya yansıtarak  diyaloğu başlatır. 

 

 

 

Teacher: Look at the photo? Do you have an idea about where this photo might have been 

taken?  

Student 1: A cinema 

Student 2: Yes, a cinema 

Teacher: It might have been taken at a cinema.   

Teacher: Why do you think cinema? 

Student 3: No,  I think Airport 

Student 1: People buy ticket 

Teacher: Oh! You say because people are buying ticket in the photo. So, it must have been 

taken at a cinema you say, is that right?  

Student 1: Yes right, people are buying ticket at the cinema 

Teacher: You said cinema too. What makes you think about cinema?  

Student 2: Because I love cinema 

Teacher: That’s fine, I like going to the cinema too. And what makes you think that this 

photo was taken at the cinema?  

Student 2: Because people are buying ticket at the cinema in the picture.  

Teacher:  (3. Öğrenciye yönelerek) You said that people might be at the airport. What 

makes you think so ?  

Student 3: (öğrenci sessiz kalır, sınıfta gülüşmeler olur) 

 

Meltem öğretmenin yerinde siz olsanız 3. öğrencinin cevap vermesini sağlamak amacıyla 

hangi stratejileri kullanırdınız? Neden? 

 

Cevap: 

 

Örnek Durum 2 

Aysun öğretmen birkaç haftadır İngilizce derslerine girdiği bir sınıfta bazı öğrencilerini 

tüm çabalarına rağmen İngilizce konuşma konusunda ikna edememiş ve onları konuşturmak 
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amacıyla sorduğu birçok soruya ya kendisi ya da her zaman cevap veren öğrencileri yanıt 

vermek durumunda kalmıştır. Yaptığı gözlemler sonucunda bu öğrencilerin önce Türkçe 

düşünüp sonra bunu İngilizceye çevirmeye çalıştıkları için konuşamadıklarını ve sınıf içinde 

komik duruma düşmemek için de konuşmaya istekli olmadıklarını fark eder.  

Siz Aysun öğretmenin yerinde olsaydınız bu türden sorunu olan öğrencilerinizi İngilizce 

konuşmaya teşvik için ne tür stratejiler önerirdiniz? Neden? 

Cevap: 

Örnek Durum 3 

Selim öğretmen İngilizce dersinde konuyu “Ülkeler” olarak belirlemiş ve bir hafta 

öncesinde öğrencilerine seçecekleri bir ülke ile ilgili poster hazırlamalarını istemiştir. Her 

öğrenci seçtiği ülkenin nüfusu, iklimi ve kültürel özellikleri hakkında 5 dakikalık sözlü sunum 

gerçekleştirecektir. Daha önceki deneyimlerinden dinleme etkinliğinde öğrencilerin ilgilerinin 

hemen dağıldığını bilen Selim öğretmen,  sunuların etkili bir şekilde dinlenmesini sağlamak 

amacıyla bir form geliştirmek istemektedir. 

Siz Selim öğretmenin yerinde olsaydınız öğrencilerin sunuları etkili olarak dinlemelerini 

sağlamak için nasıl bir form geliştirirdiniz? Neden? 

Cevap:… 

Örnek Durum 4 

Selma öğretmen üç haftadır 10/B sınıfında derse girmektedir. Öğrencilerin bazı sesleri 

çıkarmaları ile ilgili telaffuz problemleri olduğunu fark etmiştir. Bu telaffuz problemlerinin de 

öğrencilerin konuşma isteklerine ket vurduğunu düşünmektedir. Gözlemleri sonucunda 

öğrencilerde belirlediği üç ses problemi şöyledir.  

/i/  &  /ey/ 

 /r/  &  /l/   

 /th/  &  /f/ 

Siz Selma öğretmenin yerinde olsanız bu ve benzeri ses problemlerini çözebilmek üzere 

nasıl bir planlama yapardınız? Neden? 

Cevap: 

Örnek Durum 5 

Sadık öğretmen, öğrencilerin İngilizce konuşma sorunlarının temelinde fiillerin 

ezberletilerek öğretilmesi olduğunu, bunun da konuşma anında öğrencilerin kelimeleri 

hatırlamalarını zorlaştırdığını düşünmektedir. Bunun için “hit, throw, run, stop, score a goal”  

gibi fiilleri anlamlı olarak öğrenmeleri ve konuşmalarının da daha akıcı olmasına katkı getirmek 

amacıyla neler yapabileceğini düşünmektedir.  
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Siz Sadık öğretmen yerinde olsanız, yukarıdaki fiilleri anlamlı olarak öğrenmelerini 

sağlamak için nasıl bir yol izlerdiniz? Neden? 

Cevap: 

Örnek Durum 6 

Yasemin öğretmen 9. sınıf öğrencileri ile ders kitaplarında yer alan bir etkinliği 

yapmaktadır. Etkinlikte aşağıda verilen resim ve yönerge yer almaktadır.   

“You are at home alone and you are imagining that you are on holiday. Look at the map 

and choose the place you want to travel to. Why do you want to travel to this place?” 

Kaynak: MEB İngilizce Ders Kitabı (2012) 

Yasemin öğretmen öğrencilerden birkaç dakika düşünmelerini ve daha sonra cevap 

vermelerini beklemektedir. Ancak tüm ders boyunca etkinliklere katılmaya çalışan Elif’in 

konuşmak istemediğini fark eder. 

Yasemin öğretmenin yerinde siz olsaydınız Elif’in neden konuşmak istemediğini belirlemek 

için hangi stratejilere başvururdunuz? Neden? 

Cevap: 

Örnek Durum7 

Dilek öğretmen 9. sınıf öğrencileri ile bir dinleme etkinliği gerçekleştirecektir. Etkinlikte, 

Ümit Yaşar Oğuzcan’ın Atatürk için yazdığı aşağıda tercümesi verilen şiir yer almaktadır. 
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I’m thinking of Mustafa Kemal; 

He didn’t die on November 10th(1) 

…………..! 

He is still with us everywhere, 

He (2) ….......... in all parts of the land, 

He lives in the veins of our hearts. 

 

I’m thinking of Mustafa Kemal; 

His (3) …............. hair waves in the 

wind, 

I see his (4) …............. eyes shining 

bright. 

He is always in my dreams every night. 

I (5) …................ his hands. 

 

 Ümit Yaşar OĞUZCAN 
Kaynak: MEB İngilizce Ders Kitabı (2012) 

Dilek öğretmenin planladığı dinleme etkinliğinin aşamaları aşağıdaki gibidir; 

1.Türkçesi bilinen bu şiiri hatırlayarak boşluklara gelebilecek kelimelerin tahmin edilmesi. 

2.Şiir CD’den bir kez dinletilmesi ve bu sırada öğrencilerin tahmin ettikleri kelimelerin 

doğru olup olmadığını kontrol etmeleri. 

3. İlk dinlemede boşluklara uygun olacak kelimeleri yazamamış öğrenciler için şiirin bir 

kez daha dinletilmesi. 

Her üç aşamada da Dilek öğretmen sıraların arasında dolaşır ve öğrencileri gözlemler. 

Feyza şiirin Türkçesini bildiğinden tüm boşlukları daha ilk aşamada doldurmuştur. Toprak ise 

dikkatle dinlemesine rağmen üç adım sonunda da boşlukların büyük bir bölümünü 

dolduramamıştır.  

Siz Dilek öğretmen yerinde olsaydınız Feyza gibi hızlı ilerleyen ve Toprak gibi geride kalan 

öğrencilerin öğrenmeye devam etmelerini sağlamak için hangi stratejileri kullanırdınız? 

Neden? 

Cevap: 

 

Örnek Durum 8 

Ahmet öğretmen, öğrencilerle dinleme etkinliği gerçekleştirecektir. Bu etkinlikte içinde 

aşağıda yer alan kelimelerin geçtiği altı cümleyi  iki defa dinletecektir. Ahmet öğretmen 

öğrencilerden “decay, delicious, frozen, nightmare, saucepan ve snooze” kelimeleri için; 

-What does it mean? 

- Is it a noun / verb / adjective? 

sorularını cevaplamalarını ve bunu yaparken sözlük kullanmamalarını ister. Selim ve 

yanında oturan arkadaşı Sadık henüz hiçbir kelime için bu soruları` cevaplandırmamışlardır.  

 

Siz Ahmet öğretmenin yerinde olsaydınız, Selim ve Sadık’ın da soruları cevaplayabilmeleri 

için onlara nasıl yardımcı olurdunuz? Neden? 

Cevap: 
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Ek 2: Dereceli Puanlama Anahtarı 

ÖLÇÜTLER ÖĞRETMENİN DAVRANIŞI GÖSTERME DÜZEYİ 

 (0) Başlangıç Düzeyinde 

(1 Puan) 

Geliştirilmesi Gerekir 

(2 Puan) 

Kabul Edilebilir 

(3 Puan) 

Oldukça Başarılı 

(4 Puan) 

Tanı  

Koyma 

Herhangi bir tanı 

ortaya koymadı. 

ÖD amacını belirleme ve 

yöntemini seçmeye 

yardımcı olmayacak bir tanı 

ortaya koydu. 

ÖD amacını belirleme ve  yöntemini 

seçmeye çok az yardımcı olacak bir 

tanı ortaya koydu. 

ÖD amacını belirleme ve 

yöntemini seçmeye yardımcı 

olacak bir tanı ortaya koydu. 

ÖD amacını belirleme ve 

yöntemini seçmeye yardımcı 

olacak ayrıntılı ve net bir tanı 

ortaya koydu. 

Amaç 

Belirleme 

Herhangi bir amaç 

belirlemedi. 

 

Öğrenciye koyduğu/ 

konulan tanıya ve örnek 

durumların 

hazırlanmasında temel 

alınan ÖD amacına uygun 

olmayan  bir amaç açıkladı. 

 

Öğrenciye tanı koymadan/ konulan 

tanıya uygun olmayan ancak örnek 

durumların hazırlanmasında temel 

alınan ÖD’nin amaçlarından birine 

uygun bir amaç açıkladı. 

Öğrenciye koyduğu/konulan  tanı 

ile bağlantılı veya örnek 

durumların hazırlanmasında 

temel alınan  ÖD’nin kullanım 

amacından birine uygun amaç 

açıkladı. 

Öğrenciye koyduğu/konulan  tanı 

ve örnek durumların 

hazırlanmasında temel alınan ÖD 

amaçlarına uygun ayrıntılı ve net 

bir  amaç açıkladı. 

Yöntem 

Seçme 

Herhangi bir yöntem 

seçmedi. 

Öğrenciye konulan tanı,  

belirlenen amaç ve örnek 

durumların 

hazırlanmasında temel 

alınan ÖD’nin amaçlarına 

uygun olmayan bir yöntem 

açıkladı. 

Tanı koymadan ve amaç 

belirlemeden örnek durumların 

hazırlanmasında temel alınan 

ÖD’nin amacına uygun bir yöntem 

açıkladı. 

Öğrenciye konulan tanı ve 

belirlenen amacı ile bağlantılı 

veya örnek durumların 

hazırlanmasında temel alınan 

ÖD’nin amaçlarından birine 

uygun bir yöntem açıkladı. 

Öğrenciye konulan tanıya ve 

belirlenen amaca uygun ve örnek 

durumların hazırlanmasında  

temel alınan ÖD amacı ile uyumlu 

ayrıntılı ve net bir yöntem 

açıkladı.   
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Ek 3: Uzman Görüşü Formu 

(ÖD Görüşme Formu İçin) 

  

 

 

 

 

Sayın Öğretim Elemanı, 

 

İngilizce öğretmenlerinin, öğrenme desteğine (ÖD) ilişkin bilgi ve uygulamalarına dönük 

veri toplanması amacıyla hazırlanan ölçme aracı ekte sunulmuştur. Bu ölçme aracı ile elde 

edilecek veriler araştırmanın bir sonraki aşamasında geliştirilmesi planlanan ‘Öğrenme desteği 

Programı’nın ihtiyaç belirleme araştırması olarak kullanılacaktır. 

Öğretmenlere görüşme yoluyla uygulanacak olan ölçme aracı iki bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde kişisel bilgileri belirlemeye yönelik sorular, ikinci bölümde ise öğretmenlerin 

ÖD’ye ilişkin bilgi ve uygulama düzeylerini belirlemeye yönelik dinleme ve konuşma alanı ile 

ilgili sekiz örnek durum yer almaktadır. Örnek durumlar öğretmenlerin verilen öğrenme 

sorunlarını çözebilmek için ne tür stratejileri tercih ettiğini ve bu stratejileri tercih etme 

nedenlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

Ekte ayrıca bu formda yer alan örnek durumların değerlendirilmesinde esas alınacak 

dereceli puanlama anahtarı ile ÖD’nin aşamaları sunulmuştur.  

Sizden her bir örnek durumu verilen tabloda yer alan ÖD’nin genel amacı ile kullanım 

amacına uygunluğu açısından değerlendirmeniz istenmektedir. Bu konudaki görüşlerinizi örnek 

durumların altında bırakılan boşluklara yazabilirsiniz. Ayrıca bu örnek durumların 

puanlanmasında kullanılacak olan dereceli puanlama anahtarı ile ilgili eleştirilerinizi de ilgili 

bölümde bırakılan boşluğa yazmanız istenmektedir. 

Araştırmama yapacağınız değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, saygılar sunarım. 

 

 

 

 

Muhsine TÜRKER 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı 

Doktora Öğrencisi 
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 Örnek Durum 1 

Dil Seviyesi  Düzey A1 

Dil Becerisi  Konuşma 

ÖD’nin Genel Amacı Bilişsel ve Duyuşsal   

Temel Alınan ÖD’nin Aşamaları Tanı Koyma, Kaygı Seviyesini Azaltma, Yön Tayin 

Etme, Teşvik Etme, Sorgulama, İpucu Verme 

 

Örnek Durum 2 

Dil Seviyesi  Düzey B2 

Dil Becerisi  Konuşma 

ÖD’nin Genel Amacı Duyuşsal ve Yürütücü Bilişe Dönük  

Temel Alınan ÖD’nin Aşamaları Kaygı Seviyesinin Azaltma, Yön Tayin Etme  

 

Örnek Durum 3 

Dil Seviyesi  Düzey  A1 

Dil Becerisi  Dinleme 

ÖD’nin Genel Amacı Duyuşsal ve Yürütücü Bilişe Dönük  

Temel Alınan ÖD’nin Aşamaları Tanı Koyma, Yön Tayin Etme, Kaygı Seviyesini 

Azaltma, Teşvik Etme,  İpucu Verme 

 

 

 

 

 

1. Örnek durum ile ilgili uzman görüşleri Uygun Uygun 

Değil 

 

Açıklama 

1. ÖD’nin genel amacına uygunluğu    

2. Temel alınan ÖD’nin tanı koyma, amaç 

belirleme ve yöntem seçme aşamalarına 

uygunluğu 

   

3. Problem durumunun anlaşılırlığı     

4. Örnek durumda kullanılan dilin uygunluğu    

2. Örnek durum ile ilgili uzman görüşleri Uygun Uygun 

Değil 

 

Açıklama 

1. ÖD’nin genel amacına uygunluğu    

2. Temel alınan ÖD’nin amaç belirleme 

aşamasına uygunluğu 

   

3. Problem durumunun anlaşılırlığı     

4. Örnek durumda kullanılan dilin 

uygunluğu 

   

3. Örnek durum ile ilgili uzman görüşleri Uygun Uygun 

Değil 

 

Açıklama 

1. ÖD’nin genel amacına uygunluğu    

2.Temel alınan ÖD’nin tanı koyma, amaç 

belirleme ve yöntem seçme aşamalarına 

uygunluğu 

   

3. Problem durumunun anlaşılırlığı     

4. Örnek durumda kullanılan dilin 

uygunluğu 
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Örnek Durum 4 

Dil Seviyesi  : Düzey  B2 

Dil Becerisi  : Konuşma 

ÖD’nin Genel Amacı : Bilişsel ve Yürütücü Bilişe Dönük  

Temel Alınan ÖD’nin Aşamaları : Tanı Koyma, Bilişsel Yapılandırma, Serbestlik 

Derecesini Azaltma, Model Sunma, Teşvik Etme 

 

Örnek Durum 5 

Dil Seviyesi  Düzey  A1 

Dil Becerisi  Konuşma 

ÖD’nin Genel Amacı Duyuşsal ve Bilişsel  

Temel Alınan ÖD’nin Aşamaları Bilişsel Yapılandırma, Yön Tayin Etme, Teşvik Etme, 

Sorgulama, İpucu Verme  

 

Örnek Durum 6 

Dil Seviyesi  Düzey  A1 

Dil Becerisi  Dinleme 

ÖD’nin Genel Amacı Bilişsel, Duyuşsal  ve Yürütücü Bilişe Dönük  

Temel Alınan ÖD’nin 

Aşamaları 

Tanı Koyma, Yön Tayin Etme, Kaygı Seviyesini Azaltma, 

Teşvik Etme, Sorgulama, Açıklama Yapma, 

 

 

 

 

4. Örnek durum ile ilgili uzman görüşleri Uygun Uygun 

Değil 

 

Açıklama 

1. ÖD’nin genel amacına uygunluğu    

2. ÖD’nin tanı koyma, amaç belirleme ve 

yöntem seçme aşamalarına uygunluğu 

   

3. Problem durumunun anlaşılırlığı     

4. Örnek durumda kullanılan dilin 

uygunluğu 

   

5. Örnek durum ile ilgili uzman görüşleri Uygun Uygun 

Değil 

 

Açıklama 

1. ÖD’nin genel amacına uygunluğu    

2. Temel alınan ÖD’nin amaç belirleme ve 

yöntem seçme aşamalarına uygunluğu 

   

3. Problem durumunun anlaşılırlığı     

4. Örnek durumda kullanılan dilin 

uygunluğu 

   

6. Örnek Durum ile ilgili uzman görüşleri Uygun Uygun 

Değil 

 

Açıklama 

1. ÖD’nin genel amacına uygunluğu    

2. ÖD’nin tanı koyma, amaç belirleme ve 

yöntem seçme aşamalarına uygunluğu 

   

3. Problem durumunun anlaşılırlığı     

4. Örnek durumda kullanılan dilin 

uygunluğu 
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Örnek Durum 7 

Dil Seviyesi  Düzey  A1 

Dil Becerisi  Konuşma 

ÖD’nin Genel Amacı Duyuşsal ve Bilişsel  

Temel Alınan ÖD’nin Aşamaları Tanı Koyma, Bilişsel Yapılandırma, Serbestlik 

Derecesini Azaltma, Yön Tayin Etme 

 

Örnek Durum 8 

Dil Seviyesi  Düzey  B2 

Dil Becerisi  Dinleme, Konuşma 

ÖD’nin Genel Amacı Duyuşsal ve Bilişsel   

Temel Alınan ÖD’nin Aşamaları Tanı Koyma, Bilişsel Yapılandırma, Serbestlik 

Derecesini Azaltma, Yön Tayin Etme, Kaygı Seviyesini 

Azaltma,  

 

 

 

 

7. Örnek durum ile ilgili uzman görüşleri Uygun Uygun 

Değil 

 

Açıklama 

1. ÖD’nin genel amacına uygunluğu    

2. Temel alınan ÖD’nin tanı koyma ve amaç 

belirleme aşamalarına uygunluğu 

   

3. Problem durumunun anlaşılırlığı     

4. Örnek durumda kullanılan dilin uygunluğu    

8. Örnek durum ile ilgili uzman görüşleri Uygun Uygun 

Değil 

 

Açıklama 

1. ÖD’nin genel amacına uygunluğu    

2. Temel alınan ÖD’nin tanı koyma ve amaç 

belirleme aşamalarına uygunluğu 

   

3. Problem durumunun anlaşılırlığı     

4. Örnek durumda kullanılan dilin uygunluğu    
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Ek 4: Öğrenme Desteği Programı (ÖDP) 

 

 

ÖĞRENME DESTEĞİ PROGRAMI 

(ÖDP) 
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Öğrenme Desteği Program Kılavuzu 

ÖD Programının Gerekçesi ve Genel Amacı 

  Türkiye’de son on beş yılda yenilenen ilköğretim ve orta 

öğretim kurumlarında uygulanan öğretim programlarının 

geliştirilmesinde yapılandırmacı yaklaşımın temel alındığı 

belirtilmektedir (MEB, 2005). Yapılandırmacı yaklaşımla 

yenilenen öğretim programları öğrencinin öğrenme 

sorumluluğunu kendisine vermekte, öğretmene ise öğrenciyi 

öğrenmeye güdüleme ve yeni bilgileri eski bilgileri ile 

bütünleştirmesine rehberlik etme görevini yüklemektedir. Bu 

bağlamda, öğretmene ve öğrenciye yüklenen yeni rolleri bilmek 

kadar bu rollerin öğrenme ortamına nasıl yansıtılacağı da önem 

kazanmaktadır (Bıkmaz, 2006). Büyük oranda öğretmen merkezli 

yaklaşımla yetişmiş olan öğretmenlerden, öğrencinin öğrenmesini 

kılavuzlama konusunda büyük beklentiler içinde olmak gerçekçi 

bir yaklaşım değildir. Öğrencilere eğitim yolu ile kazandırılması 

beklenen bu becerilerin, eğitim-öğretim programları içerisine ne 

kadar iyi yerleştirilmiş olursa olsun öğretmenlere de 

kazandırılması gerekmektedir. Bu nedenledir ki, eğitim düzeyini 

geliştirmek isteyen ülkeler, eğitim reformlarının merkezine 

öğretmenlerin mesleki gelişim bileşenini eklemektedirler 

(Higgins ve Parsons, 2009). Genel anlamda mesleki gelişim 

(MG),  kişilerin bir mesleğe girmesinden o meslekten ayrılıncaya 

kadar devam eden kişiye ait öğrenme deneyimi olarak 

açıklanabilir. Darling-Hammond’a (1990) göre MG, 

öğretmenlerin meslekleri ilgili güncel gelişmelerden ve 

sorunlarından haberdar olmalarını sağlayarak, eğitimdeki 

yenilikler doğrultusunda yeni uygulamalar geliştirmelerine 

yardımcı olan bir araçtır. Etkili bir MG programı, öğretmenin 

alan bilgisi ile ilgili tüm konuların üzerinden yüzeysel olarak 

geçmek yerine, temel alan ve kavramların derinlemesine 

anlaşılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır (Loucks-Horsley 

vd., 1996). Belirli bir alan veya kavrama odaklanan mesleki 

gelişim programlarının, genel öğretim stratejilerine odaklananlara 

kıyasla daha yararlı olduğu bilinmektedir (Desimone vd., 2002).  

Wood ve diğerleri (1976) tarafından öğretime kazandırılan 

iskele/iskele kurma benzetmesi (öğrenme desteği), çocuk veya 

deneyimsiz bir kişinin yardım almadan asla başaramayacağı bir 

problemi çözmesi veya görevi yerine getirmesi için daha yetkin 

bir kişi tarafından desteklenmesini ifade etmek için kullanılmıştır 

(Wood vd., 1976). Öğrenme desteği (ÖD), Vygotsky’nin önerdiği 

gibi, öğrenenleri kendi yakınsak gelişim alanları (YGA) içinde 

destekleyerek yeni öğrenilmekte olan bir beceriyi bağımsız bir 

şekilde uygulayıncaya kadar desteklemeyi ifade eder.  

Milli Eğitim Bakanlığınca yenilenen orta öğretimde yabancı 

dil olarak İngilizce dersi öğretim programlarının hazırlanmasında 

Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programının temel 

alındığı ve programın iletişimsel yaklaşımla hazırlandığı 

belirtilmiştir (MEB, 2007, 2008, 2011). Yabancı dil öğretimi çok 

hızlı gelişen bir alandır ve nitelikli yabancı dil öğretimi, 

öğretmenlerin hem meslek öncesinde hem de mesleği 

sürdürürken sürekli olarak desteklenmesini gerektirmektedir 

(Bailey vd., 2001). Yabancı dil öğretimi ile uğraşan 

öğretmenlerin güncel bilgiye hâkim olması ve çeşitli faktörlerle 

başa çıkma, sınıf bağlamında öğretme-öğrenme sürecini yönetme 

ve kontrol etme yeterliliğine sahip olması beklenir (Hişmanoğlu 

ve Hişmanoğlu, 2010). Saylor ve diğerleri (1981) programı, 

bireylere, öğretme-öğrenme yaşantılarını kazandırma olarak 

tanımlamaktadırlar. Öğretmenlere dönük geliştirilen MG 
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programlarının kurs, çalıştay, diploma/sertifika vb. planlı (formal) 

eğitim uygulamaları ile ders gözlemi, örnek olayların not edilmesi 

veya görsel kayıtlar üzerinde meslektaşların bir araya gelerek 

birbirlerini dinlemeleri ve benzer problemleri tartışmaları v.b. 

gibi plansız (informal) öğrenmeleri kapsamaktadır (OECD, 2009; 

Büyüköztürk vd., 2010). Formal ve informal öğretme-öğrenme 

yaşantıları öğretmenlerin kendilerini eğitim sürecinde güvende 

hissetmelerini sağlamakta, öğretim programlarının ve nihayetinde 

okulların hedeflerine ulaşması için önemli kabul edilmektedir 

(Hişmanoğlu ve Hişmanoğlu, 2010).  

Öğrencinin bilgiyi anlayarak o bilgiyi kendi kişisel bilgisine 

çevirme sürecine rehberlik etmesi yönünde değişen öğretmen 

rolüne uygun olarak tasarlanmaya çalışılan ÖDP’nin genel amacı; 

öğretmenlerin/öğretmen adaylarının, ÖD konusundaki 

gereksinimlerinin farkına varmalarına yardımcı olmak ve bu 

konudaki bilgi ve becerilerini geliştirmelerini desteklemektir. 

Böylece ÖDP’ye katılan öğretmenler/öğretmen adayları 

öğrencilerin, öğrenme ihtiyaçlarına tanı koyma, ÖD kullanma 

amaçlarını belirleme ve onların ihtiyaçları doğrultusunda destek 

sağlayarak onların ilerlemelerine yardımcı olacak yöntem, teknik 

ve stratejileri kullanma becerilerini geliştirebileceklerdir. Bu 

sayede yenilenen ortaöğretim yabancı dil olarak İngilizce 

program hedeflerine ulaşılacağı düşünülmektedir. 

ÖD Programını Tasarlama Yaklaşımı 

Bir programın genel amacı ve kazanımları, içeriği, öğretme-

öğrenme yaşantıları ve ölçme-değerlendirme öğeleri birbiriyle 

ilişki içindedir. Dolayısıyla bir öğe hakkında verilen karar 

diğerlerini de etkilemektedir. ÖDP’nin geliştirilmesinde Kazanım 

Temelli Program (KTP) tasarım yaklaşımı esas alınmıştır. KTP 

tasarımı esnek ve öğrenen merkezli bir yaklaşımdır. Başlangıç 

noktası kişinin öğrenme ihtiyacıdır. KTP tasarım yaklaşımında 

katılımcılarının hangi bilgi, beceri ve değerlere sahip olması 

gerektiğine odaklanılır. Spady (1998) bu durumu, önceden 

hazırlanmış bir programa hedef yazmak yerine, programı kişinin 

program sonunda sergilemesi beklenen kazanımlardan hareketle 

geliştirmek olarak ifade eder. Genel amaç yol gösterici olarak 

kullanılır ve parça parça kazanımlar yazılır ve her bir kazanımı 

elde etmeleri için tüm katılımcılara eşit öğrenme imkânı 

sağlayacak bir program tasarlanır. KTP tasarımının diğer 

yaklaşımlara göre temel farkı “üst düzeyde davranışa 

dönüştürme” kavramını içermesidir. Öğrencilere bilişsel, 

duyuşsal ve yürütücü bilişe dönük öğrenme desteği sağlaması 

beklenen öğretmenler için hazırlanan bir programın üst düzey 

düşünmeleri geliştirmeye dönük bir yapıda olması kaçınılmazdır. 

KTP tasarlama yaklaşımında geliştirilen ÖDP, katılımcıların 

ihtiyaçlarına göre uyarlanabilme özelliğine sahip olduğundan, az 

katılımcı ile derinlemesine araştırma imkânı sağlayan durum 

çalışmasına da en uygun yaklaşım olduğu değerlendirilmiştir. 

KTP tasarlama yaklaşımında, programa katılan kişilerden 

beklenenler kendileri ile önceden paylaşılır. Hem araştırmacı hem 

de katılımcının öğrenme sürecine odaklanması sağlanır. Ayrıca, 

kişinin öğrenme çabası desteklenir; hata yapmanın öğrenmenin 

bir parçası olduğu,  çaba harcamanın gerekliliği ve kişilerin rolleri 

kendileri ile paylaşılır. Katılımcıların hedefe yaklaşma düzeyleri 

bireysel olarak belirlenir, beklentiler paylaşılır ve gelişimleri için 

planlama yapılır (Killen, 2000). KTP yaklaşımında zaman, 

öğrenmeyi kontrol eden temel faktör olarak değil daha çok esnek 

bir kaynak olarak görülmektedir. Bu nedenle, ÖDP’ye katılan her 

bireyin, her kazanımı aynı süre içerisinde elde edemeyeceğinden 

hareketle, katılımcılara bireysel destek sağlamaya imkân verecek 

kanalları açık tutarak kişinin kendi öğrenmesini kendi 

zamanlamasına ve yönetmesine imkân veren çoklu öğrenme 

fırsatları (ilave materyaller, sosyal medya aracılığıyla program 

dışı öğrenme desteği, vb. gibi)  sağlanmıştır. 
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ÖD Programının Kazanımlarının Belirlenmesi 

KTP tasarlama yaklaşımı esas alınarak geliştirilen ÖDP’nin 

kazanımlarının yazılması öncesinde programın genel amacı 

belirlenmiştir. Genel amaca ulaşmak için ÖD’ye ilişkin alanyazın 

taraması yapılmış ve başta Wood ve diğerleri (1976) olmak üzere 

çeşitli araştırmacıların ÖD’ye ilişkin yaptıkları sınıflamalardan 

yararlanılarak bir kuramsal çerçeve oluşturulmuştur. Ayrıca 

İngilizce öğretmenlerinin öğrencileri bir etkinlikte 

ilerleyemediğinde öğretmenlerin kullanabilecekleri stratejiler 

belirlenmeye ve başvurdukları stratejilerin ÖD’nin tanı koyma ve 

öğrenme desteği sağlama amaç ve yöntemleri ile uyumlu olup 

olmadığı test edilmeye çalışılmış sonuçlarından program 

geliştirme aşamasında yararlanılmıştır. KTP geliştirme 

yaklaşımından yararlanarak geliştirilen ÖD MG programında 

genel amaca adım adım yaklaşmayı mümkün hale getirecek 

kazanımların yazılmasında 2001 yılında Anderson ve 

Krathwohl’un, Bloom’un sınıflamasını güncellemelerinden ortaya 

çıkan sınıflandırmadan yararlanılmıştır. Anderson ve Krathwohl 

çok boyutlu bir sınıflandırma yaparak bilgi boyutu ve bilişsel 

süreç boyutu olmak üzere iki boyut oluşturmuşlardır. Bilişsel 

süreç boyutunu; hatırlama, anlama, uygulama, çözümleme, 

değerlendirme ve yaratma olmak üzere altı boyuta 

ayırmışlardır. Yine bunların her birini de bilgi boyutu adı altında 

olgusal bilgi, kavramsal bilgi, işlem bilgisi ve yürütücü biliş 

bilgisi olarak dörde ayırmışlardır. Bilişsel süreç boyutunda yer 

alan hatırlama, anlama, uygulama, çözümleme, değerlendirme 

ve yaratma alanları, program kazanımlarının 

sınıflandırılmasında ve kazanımların yazılmasında fiillerin 

seçilmesi için yol gösterici bir alandır. Diğer taraftan bilgi 

birikimi alanı dört tür bilgiyi içeren ve öğrenenin kullanması 

istenen bilgileri gösteren alandır. Katılımcıların, hem program 

süresince öğrenme etkinliklerine etkin katılım sağlamaları, hem 

de program sonrasında bağımsız öğrenenler olarak ÖD’ye ilişkin 

bilgilerini genişletmeleri beklenmektedir. Bu anlayışla program 

katılımcısının ne öğrendiğinden başlayarak öğrenmeyi 

içselleştirmesine kadar, davranışlarına yön vermesi ve kendi 

öğrenmesinde temel rol alması, böylece daha etkili bir öğrenme 

gerçekleştirmesine imkân sağlayan öğretme-öğrenme 

yaşantılarına yer verilmiştir.  

ÖD Programının İçeriğinin Seçimi ve Düzenlenmesi 

Programın içeriği; saptanan hedefe ulaşmak için ele alınması 

planlanan konu alanları, ilkeler, kavramlar, kurallardır. ÖD’nin 

genel amacı öğrenciye bilişsel, duyuşsal ve yürütücü bilişe dönük 

destek sağlamaktır. ÖD, “öğrencinin bireysel öğrenme ihtiyacını 

belirleme”,“odak dersler ve desteğin adım adım kaldırılması” ile 

“sorumluluğun öğrenciye aktarılması” aşamalarından 

oluşmaktadır. Bu çalışmada üçüncü aşamanın sınıfta gözlenmesi 

güç olacağından, hem ihtiyaç analizi hem de program içeriği 

bakımından ilk iki aşamaya odaklanılmıştır. ÖD’nin ilk aşaması 

olan “öğrencinin bireysel öğrenme ihtiyacının belirlenmesi” 

aşamasında, öğrencinin göreve ilişkin ihtiyacına dönük tanı 

konulması söz konusudur. “Odak dersler ve desteğin adım adım 

kaldırılması” aşamasında ise öğretmenin ÖD sağlama amacını 

belirlemesi ve belirlediği bu amaç doğrultusunda başvuracağı 

yöntemi seçmesi gerekmektedir. Öğretmen, bilişsel yapılandırma, 

serbestlik derecesini azaltma,  yön tayin etme ve kaygı seviyesini 

azaltma amacıyla öğrencilerine ÖD sağlayabilir. Öğretmen 

öğrenciye destek sağlama amacını belirledikten sonra ÖD 

yöntemini seçer. ÖD yöntemleri; model sunma, teşvik etme, 

sorgulama, dönüt sağlama, ipucu verme ve açıklama yapma 

olarak belirlenmiştir. ÖDP’nin içeriğini ÖD kavramı, ÖD ilkeleri, 

aşamaları, amaçları ile yöntem, teknik ve stratejileri 

oluşturmaktadır. 
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ÖD Programının Öğretme-Öğrenme Yaklaşımı 

KTP tasarlama yaklaşımında, programa katılan kişilerden 

beklenenler kendileri ile önceden paylaşılır. Hem araştırmacı hem 

de katılımcının öğrenme sürecine odaklanması sağlanarak 

katılımcının öğrenme çabası desteklenir; hata yapmanın 

öğrenmenin bir parçası olduğu,  çaba harcamanın gerekliliği ve 

kişilerin rolleri paylaşılır. Katılımcıların hedefe yaklaşma 

düzeyleri bireysel olarak belirlenir, beklentiler paylaşılır ve 

gelişimleri için planlama yapılır (Killen, 2000).  

ÖDP ile katılımcıların, hem program süresince öğrenme 

etkinliklerine etkin katılım sağlamaları, hem de program 

sonrasında ÖD’ye ilişkin bilgilerini genişletmeleri 

beklenmektedir. Bu anlayışla program katılımcısının ne 

öğrendiğinden başlayarak öğrenmeyi içselleştirmesine kadar, 

davranışlarına yön vermesi ve kendi öğrenmesinde temel rol 

alması ve böylece daha etkili bir öğrenme gerçekleştirmesine 

imkân sağlayan öğretme-öğrenme yaşantıları hazırlanmıştır. 

Tasarlanan ÖDP’de yöntem, teknik ve stratejilere karar 

verilirken ÖD’ye en uygun yöntemi belirlemek için “bu bilgi 

nasıl kazanılır?” sorusuna cevap aranmıştır.  Oturumlarda 

katılımcıların ÖD’ye ilişkin ön bilgilerinin soru-cevap yöntemi ile 

ele alınması, ÖD’ye ilişkin temel kavramların öğretilmesinde 

anlatım ve soru-cevap yöntemine başvurulması, örnek olayların 

incelenmesi ve problem çözmeye dayalı etkinliklere yer verilmesi 

planlanmıştır. Katılımcıların, kendi derslerinde ÖD’yi  

kullanabilmeleri için en etkili yöntemin, kendilerinin de desteğe 

ihtiyaç duydukları anda ÖD’ye maruz kalmaları olduğundan 

öğretme-öğrenme yaşantıları bu anlayışla desenlenmiştir. ÖDP 

sonucunda katılımcıların elde edecekleri bilgi ve becerileri, 

mesleklerini gerçekleştirirken karşılaştıkları yeni bağlamlarda da 

kullanabilmelerini sağlayacak örnek olay etkinliklerine ağırlık 

verilmiştir.  

ÖD Programında Ölçme ve Değerlendirme 

Program tasarımında ölçme değerlendirme planlanırken 

genellikle birbirinden ayrılmaz iki sürece yer verilmesi beklenir. 

Bunlar öğretimi değerlendirme ve program değerlendirmedir. 

Öğretim değerlendirmede katılımcıların edindiklerini tespit etmek 

için program kazanımlarına odaklanılır. Program 

değerlendirmede ise, öğretimin değerlendirilmesinin ötesinde 

program ve ilgili alanın değerlendirmesi söz konusudur (Oliva, 

1997).  

Öğrenenin öğrenme başarısı her ne kadar onun konu ve 

göreve ilişkin ilgisi ve öğrenme sorumluluğunu kendi üzerine 

alması ile açıklansa da, bu başarı etkili bir dışsal değerlendirme 

ile de pekiştirilebilir. Bu durumda değerlendirmenin, 

biçimlendirici değerlendirme yaklaşımıyla ve öğrenmeyi 

geliştirme amacıyla yapılması ve öğretme-öğrenme süreci ile 

bütünleştirilmesi gerekmekterdir (Guskey, 2005).   

 Öğrenmeyi destekleyen bir yaklaşım ile hazırlanan 

değerlendirme araçları katılımcıların öğrendiklerini 

sergilemelerine fırsat verirken, aynı zamanda araştırmacının 

rehberliğinde halen öğrenilmesi gerekenlerin belirlenmesine de 

yardımcı olmalıdır. Bu amaçla ÖD Görüşme Formunun yanı sıra 

Katılımcı Günlüğü ile Ders Gözlem ve Değerlendirme 

Formundan yararlanılmıştır. 
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ÖĞRENME DESTEĞİ PROGRAMI 

Öğrenme Desteğine İlişkin Kavramsal Yapılandırma 

ÖDP’nin genel amacı; Katılımcıların, ÖD konusundaki gereksinimlerinin farkına varmalarına yardımcı olmak ve bu konudaki bilgi ve becerilerini 

geliştirmelerini desteklemektir. Böylece ÖDP’ye katılan İngilizce öğretmen adayları öğrencilerin, öğrenme ihtiyaçlarına tanı koyma, ÖD kullanma 

amaçlarını belirleme ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda destek sağlayarak onların ilerlemesine yardımcı olacak yöntem, teknik ve stratejileri 

kullanma becerilerini geliştirebileceklerdir. 

I.
O

tu
ru

m

KAZANIM İÇERİK ÖĞRETME-ÖĞRENME YAŞANTILARI 
ÖLÇME 

DEĞERLENDİRME 
SÜRE 

1.ÖD Kavramını

Tanımlar.

1.1.1.İskele Benzetmesi 

1.1.2.ÖD Kavramı 

Srateji/Yöntem/Teknik 

SUNUŞ YOLUYLA ÖĞRENME 

SORU-CEVAP 

ANLATIM 

Araç-Gereç ve Materyaller 

BİLGİSAYAR, PROJEKSİYON CİHAZI 

 [SUNU] 

ÇALIŞMA KAĞIDI 

ÖD Görüşme Formu 

Katılımcı Günlüğü 

Ders Gözlem ve 

Değerlendirme Formu 

3
 S

A
A

T
 

2.ÖD’nin  Tarihsel

Gelişimini Açıklar. 

1.2.1.Vygotsky’nin Sosyal 

Yapılandırmacı Kuramı ve ÖD 

1.2.2.ÖD’nin Wood, Bruner ve Ross 

Tarafından İlk Olarak Kullanılması 

1.2.3.ÖD’nin bir Öğretim Stratejisi 

Olarak Eğitim Sürecinde Kullanılması 

3.ÖD İle İlişkili

Kavramları 

Açıklar/Özetler. 
1.3.1.Yakınsak Gelişim Alanı (YGA) 

1.3.2.Daha Yetkin Diğer (DYD) Kişi  

4.ÖD’nin Aşamalarını

sıralar. 

1.4.1.ÖD’nin Aşamaları 
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ÖĞRENME DESTEĞİ PROGRAMI 

Öğrenme Desteğinin Genel Amacı 

ÖDP’nin genel amacı; Katılımcıların, ÖD konusundaki gereksinimlerinin farkına varmalarına yardımcı olmak ve bu konudaki bilgi ve becerilerini 

geliştirmelerini desteklemektir. Böylece ÖDP’ye katılan İngilizce öğretmen adayları öğrencilerin, öğrenme ihtiyaçlarına tanı koyma, ÖD kullanma 

amaçlarını belirleme ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda destek sağlayarak onların ilerlemesine yardımcı olacak yöntem, teknik ve stratejileri 

kullanma becerilerini geliştirebileceklerdir. 

II
.O

tu
ru

m

KAZANIM İÇERİK ÖĞRETME-ÖĞRENME YAŞANTILARI ÖLÇME 

DEĞERLENDİRME 

SÜRE 

1.ÖD’nin genel hedefini

açıklar/bulur.

2.1.Bilişsel Destek Sağlama 

2.2.Yürütücü Bilişe Dönük Destek 

Sağlama 

2.3.Duyuşsal Destek Sağlama 

Srateji/Yöntem/Teknik 

ARAŞTIRMA İNCELEME YOLUYLA ÖĞRENME 

SORU-CEVAP 

ANLATIM 

GRUP TARTIŞMASI 

Araç-Gereç ve Materyaller 

BİLGİSAYAR, PROJEKSİYON CİHAZI 

[SUNU] 

ÇALIŞMA KAĞIDI 

ÖD Görüşme Formu 

Katılımcı Günlüğü 

Ders Gözlem ve 

Değerlendirme Formu 

3
 S

A
A

T
 

2.Verilen Örnek olayda

ÖD’nin genel hedefini

analiz eder.
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ÖĞRENME DESTEĞİ PROGRAMI 

Etkili Öğrenme Desteği Sağlamanın İlkeleri 

ÖDP’nin genel amacı; Katılımcıların, ÖD konusundaki gereksinimlerinin farkına varmalarına yardımcı olmak ve bu konudaki bilgi ve becerilerini 

geliştirmelerini desteklemektir. Böylece ÖDP’ye katılan İngilizce öğretmen adayları öğrencilerin, öğrenme ihtiyaçlarına tanı koyma, ÖD kullanma 

amaçlarını belirleme ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda destek sağlayarak onların ilerlemesine yardımcı olacak yöntem, teknik ve stratejileri kullanma 

becerilerini geliştirebileceklerdir. 

II
I.

 O
tu

ru
m

KAZANIM İÇERİK ÖĞRETME-ÖĞRENME YAŞANTILARI ÖLÇME 

DEĞERLENDİRME 

SÜRE 

1.Etkili ÖD’nin ilkelerini

gerekçeleri ile açıklar. 

3.1.Karşılıklılık İlkesi 

3.2.İyi Planlama İlkesi 

3.3.Öğrenci İhtiyacına Dönük Olma İlkesi 

3.4.Süreklilik İlkesi 

3.5.İçselleştirme ve Desteğin Kaldırılması 

İlkesi 

Srateji/Yöntem/Teknik 

ARAŞTIRMA İNCELEME YOLUYLA ÖĞRENME 

SORU-CEVAP 

ANLATIM 

GRUP TARTIŞMASI 

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ 

Araç-Gereç ve Materyaller 

BİLGİSAYAR, PROJEKSİYON CİHAZI 

[SUNU] 

ÇALIŞMA KAĞIDI 

ÖD Görüşme Formu 

Katılımcı Günlüğü 

Ders Gözlem ve 

Değerlendirme Formu 

3
 S

A
A

T
 

2.Verilen bir ilkeye

uygun bir örnek olay 

yazar. 
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ÖĞRENME DESTEĞİ PROGRAMI 
 ÖD’nin Aşamaları 1: Tanı Koyma ve Amaç Belirleme 

ÖDP’nin genel amacı; Katılımcıların, ÖD konusundaki gereksinimlerinin farkına varmalarına yardımcı olmak ve bu konudaki bilgi ve becerilerini 

geliştirmelerini desteklemektir. Böylece ÖDP’ye katılan İngilizce öğretmen adayları öğrencilerin, öğrenme ihtiyaçlarına tanı koyma, ÖD kullanma 

amaçlarını belirleme ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda destek sağlayarak onların ilerlemesine yardımcı olacak yöntem, teknik ve stratejileri 

kullanma becerilerini geliştirebileceklerdir. 

IV
. 

O
tu

ru
m

 

KAZANIM İÇERİK ÖĞRETME-ÖĞRENME YAŞANTILARI ÖLÇME 

DEĞERLENDİRME 

SÜRE 

1. ÖD’nin Aşamalarını ayırt 

eder. 

 

4.1.Öğrencinin Bireysel İhtiyacını 

Belirleme 

4.2.ÖD Sağlama Amacını 

Belirleme  

o Bilişsel Yapılandırma 

o Serbestlik Derecesini Azaltma 

o Yön Tayin Etme 

o Kaygı Seviyesini Azaltma 

Srateji/Yöntem/Teknik 

BULUŞ YOLULA ÖĞRENME 

SORU-CEVAP 

İKİLİ VE GRUP ÇALIŞMASI 

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ  

Araç-Gereç ve Materyaller 

BİLGİSAYAR, PROJEKSİYON CİHAZI 

[SUNU] 

ÇALIŞMA KAĞIDI 

 

ÖD Göüşme Formu 

Katılımcı Günlüğü  

Ders Gözlem ve 

Değerlendirme Formu 

 

4
 S

A
A

T
 

2. Verilen örnek olayda 

öğrencinin ihtiyacını 

belirleyerek ÖD kullanma 

amacını gerekçeleri ile 

açıklar. 
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ÖĞRENME DESTEĞİ PROGRAMI 
 ÖD’nin Aşamaları 2: Yöntem Seçme 

ÖDP’nin genel amacı; Katılımcıların, ÖD konusundaki gereksinimlerinin farkına varmalarına yardımcı olmak ve bu konudaki bilgi ve becerilerini 

geliştirmelerini desteklemektir. Böylece ÖDP’ye katılan İngilizce öğretmen adayları öğrencilerin, öğrenme ihtiyaçlarına tanı koyma, ÖD kullanma amaçlarını 

belirleme ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda destek sağlayarak onların ilerlemesine yardımcı olacak yöntem, teknik ve stratejileri kullanma becerilerini 

geliştirebileceklerdir. 
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KAZANIM İÇERİK ÖĞRETME-ÖĞRENME YAŞANTILARI ÖLÇME 

DEĞERLENDİRME 

SÜRE 

1.ÖD yöntemlerini açıklar. 

5.1.Model Sunma  

5.2.Teşvik Etme   

5.3.Sorgulama  

5.4.Dönüt verme  

5.5.İpucu Verme  

5.6.Açıklama Yapma  

Srateji/Yöntem/Teknik 

BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME 

SORU-CEVAP 

GRUP TARTIŞMASI 

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ  

Araç-Gereç ve Materyaller 

BİLGİSAYAR, PROJEKSİYON CİHAZI 

[SUNU] 

ÇALIŞMA KAĞIDI 

ÖD Göüşme Formu 

Katılımcı Günlüğü  

Ders Gözlem ve 

Değerlendirme Formu 

 

4
 S

A
A
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2.ÖD’ye odaklanarak 

yürütülen bir ders hakkında 

tartışır. 

 

3.Sunulan bir problem 

durumunda   en uygun 

ÖD’ye karar verir 
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Ek 5:  

Belirtke Tablosu 

ÜNİTELER/ 

OTURUMLAR 

KAZANIM/İÇERİK 

HATIRLAMA ANLAMA UYGULAMA ÇÖZÜMLEME DEĞERLENDIRME YARATMA 

Öğrenme Desteğine 

İlişkin Kavramsal 

Yapılandırma 

I.OTURUM

1.ÖD Kavramını

Tanımlar.

1.1.1 

1.1.2 

2.ÖD’nin  Tarihsel

Gelişimini Açıklar.

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

3.ÖD İle İlişkili

Kavramları

Açıklar/Özetler 

1.3.1 

1.3.2 

4.ÖD’nin

Aşamalarını Sıralar. 

1.4.1. 

Öğrenme 

Desteğinin Genel 

Amacı 

II.OTURUM

1.ÖD’nin Genel

Hedefini

Açıklar/Bulur.

2.1 

2.Verilen Örnek

Olayda ÖD’nin

Genel Hedefini

Analiz Eder. 
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2.2 

2.3 

2.1 

2.2 

2.3 

Etkili Öğrenme 

Desteği Sağlamanın 

İlkeleri 

III.OTURUM

1.Etkili ÖD’nin İlkelerini

Gerekçeleri İle Açıklar.

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

2.Verilen Bir İlkeye

Uygun Bir Örnek Olay 

Yazar. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

ÖD’nin Aşamaları 

1 

Tanı Koyma 

ve 

Amaç Belirleme 

IV.OTURUM

1.ÖD’nin

Aşamalarını Ayırt 

Eder. 

4.1 

4.2 

2. Verilen Örnek Olayda

Öğrencinin İhtiyacını

Belirleyerek ÖD Kullanma 

Amacını Gerekçeleri ile 

Açıklar. 

4.1 

4.2 

ÖD’nin  Aşamaları 

2 

Yöntem Seçme 

V.OTURUM

1.ÖD Yöntemlerini

Açıklar. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

2.ÖD’ye

Odaklanarak 

Yürütülen Bir Ders 

Hakkında Tartışır. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

3. Sunulan Bir

Problem Durumunda 

En Uygun ÖD’ye 

Karar Verir. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 
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Ek 6: ÖDP Oturum Planları 

I.Oturum Öğrenme Desteğine İlişkin Kavramsal Yapılandırma Süre: 3 Saat 

Kazanımlar       : Katılımcılar bu oturumun sonunda; 

1.ÖD kavramını tanımlar.

2.ÖD’nin tarihsel gelişimini açıklar.

3.ÖD ile ilişkili kavramları açıklar/özetler.

4.ÖD’nin aşamalarını sıralar.

İçerik    : 1.1.1. İskele Kurma (Scaffolding) Benzetmesi  

1.1.2. ÖD Kavramı 

1.2.1. Vygotsky’nin Sosyal Yapılandırmacı Kuramı ve ÖD  

1.2.2. ÖD’nin Wood ve Diğerleri Tarafından İlk Olarak Kullanılması 

1.2.3. ÖD’nin Bir Öğretim Stratejisi Olarak Eğitim Sürecinde Kullanılması 

1.3.1. Yakınsak Gelişim Alanı (YGA) 

1.3.2. Daha Yetkin Diğer (DYD) Kişi 

1.4.1.ÖD’nin Aşamaları 

Materyaller       :  Bilgisayar, projeksiyon cihazı [Sunu]

 Çalışma kağıdı (Ek: 7/1)

 Katılımcı/araştırmacı günlüğü (Ek:8)

Öğretme-öğrenme yaşantıları: 

Giriş        :      İlk ders olması nedeniyle programın genel amacından, süresinden ve

kullanılacak yöntem ile ilgili açıklama yapılması,

 Ortak hedef oluşturmak amacıyla programdan beklentiler hakkında

konuşulması,

 İskele/İskele kurmanın kullanım alanı hakkında katılımcıları konuşturmak

için iskele üzerinde çalışan bir işçiye ait fotoğrafın tahtaya yansıtılması ve;

Bir işçi duvarı boyarken  neden iskele kullanır?  

Her alanda aynı boyutta iskele kullanabilir mi? Neden kullanılır/amaz? 

İşi bittiğinde iskeleye ne olacak?  

soruları ile katılımcıların zihinlerinde iskele/iskele kurma hakkında var olan 

bilginin harekete geçirilmesi, 

 İskele’nin tanımının tahtaya yansıtılması,

Gelişme:  Sizce iskele kurmak ile eğitim arasında nasıl bir ilişki  var? sorusunun

yöneltilmesi, katılımcıların vereceği cevaba göre onları konuşmaya teşvik

edecek sorgulama tekniklerine başvurulması,

 Verilen cevapların yeniden yorumlanması,
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 Halen tahtada olan cümleye işaret ederek, tanımda “işçi” kelimesi yerine,

“öğrenci” kelimesini getirerek yeniden okur musunuz?  talimatının verilmesi

ve sonrasında öğrencilerin olduğu tanımın tahtaya yansıtılması,

 Vygotsky hakkında genel fikir edinmeleri için katılımcılara hazırlanan

sununun izletilmesi, 

 Katılımcılara çalışma kağıdının (Ek:7/1) dağıtılması, yönergenin okunması

ve sununun birlikte okunarak ilk üç soruda verilen boşlukları doldurmalarının

istenmesi.

 Cevaplarını karşılaştırmaları için zaman ayrılması, sorular üzerinde 

tartışılması,

 Çalışma kağıdında yer verilen dördüncü soru ile ilgili katılımcıların

yanlarında oturan arkadaşları ile birlikte bir örnek düşünmeleri  ve örneklerini

sunmaları için zaman ayrılması,

 ÖD’ye ilişkin temel kavramların tanıtılması,

 Yakınsak Gelişim Alanı (YGA)  ile ilgili çalışma kağıdından 5 inci sorunun

cevaplanması,

 Daha Yetkin Diğer Kişi (DYD)

 ÖD kavramının gelişimine ilişkin içeriğin paylaşılması, daha fazla bilgi

edinmeleri için “The role of tutoring in problem solving” adlı makalenin 

kendileri ile açılacak “scaffolding” WhatsApp grubunda paylaşılacağının 

söylenmesi. 

 ÖD’nin aşamalarının duvara yansıtılması, her bir aşamada ne yapılması

gerektiği ile ilgili fikir yürütmelerinin istenmesi, cevapların alınması, varsa

soruların alınması,

Sonuç  : Hazırlanan 2-3 sorunun tahtaya yansıtılması, katılımcıların cevaplarının 

alınması, ihtiyaç halinde tekrar yapılması veya yeniden açıklamalara yer 

verilmesi, 

Değerlendirme:  Katılımcıların verilen forma günlük yazmaları,

 Araştırmacının oturuma ait değerlendirmesini yazması,

 2.Oturuma ilişkin planlamanın bu değerlendirme sonuçlarından

yararlanılarak gözden geçirilmesi,

Ders Dışı:  “Scaffolding” adlı WhatsApp grubunun kurulması,

 Wood ve diğerlerine (1976) ait “The role of tutoring in problem solving”

adlı makalenin katılımcılarla paylaşılması,

 Soru ve cevapların alınması,
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ÖDP Oturum Planları 

II.Oturum Öğrenme Desteğinin Genel Hedefi Süre: 3 Saat 

Kazanımlar       : Katılımcılar bu oturumun sonunda; 

1.ÖD’nin genel hedefini açıklar/bulur.

2.Verilen örnek olayda ÖD’nin genel hedefini analiz eder.

İçerik : 2.1.Bilişsel Destek Sağlama  

2.2.Yürütücü Bilişe Dönük Destek Sağlama 

2.3.Duyuşsal Destek Sağlama 

Materyaller       :  Bilgisayar, projeksiyon cihazı [Sunu]

 Çalışma kağıdı (Ek: 7/2)

 Katılımcı/araştırmacı günlüğü (Ek:8)

Öğretme-öğrenme yaşantıları: 

Giriş     :     İlk ders sonunda yapılan değerlendirme sonuçlarına göre; 

 Ortak hedef oluşturmak amacıyla oturumun amacının katılımcılarla

paylaşılması,

 ÖD’nin kullanılma amacını katılımcıların kendi ifadeleri ile açıklamalarının

istenmesi,

 Katılımcıların söyledikleri ile ilgili daha açıklayıcı bilgi almak için;

 Bu konuda başka neler söyleyebilirsiniz?  

Bununla ne demek istediniz?  

Biraz daha detay verebilir misiniz?  gibi soruların sorulması, 

Gelişme:  Hazırlanan sunu kullanılarak ÖD’nin genel hedefinin katılımcılarla

paylaşılması,

 Öğretmenin değişen rolü üzerinde konuşulması,

 Bilişsel ÖD,  Yürütücü Bilişe Dönük ÖD ve Duyuşsal ÖD’ye ilişkin bilginin

paylaşılması,

 Çalışma kağıdının katılımcılara dağıtılması ve yapılacakların adım adım

açıklanması, etkinliğin talimat doğrultusunda yürütülmesi (Ek: 7/2),

Araştırmacı bu etkinlikte gerektiği anda bir yandan katılımcılara bilişsel, yürütücü 

bilişe dönük ve duyuşsal  destek sağlarken diğer yandan da onlara model olur. 

Sonuç  : Etkinliğin tamamlanmasından sonra araştırmacı tarafından katılımcılara; 

Bu adımları kullanmak görevinizi tamamlamanıza ne yönde yardımcı oldu? 

En çok nerelerde desteğe ihtiyaç duydunuz?  
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Bu basamaklar izleyerek öğrencilerinize verdiğiniz ne tür görevleri 

yapabilirler, bu onlara ne yönde destek sağlar?  

sorularının yöneltilmesi, düşünmelerine  zaman verilmesi ve kendilerini ifade 

etmeleri için teşvik edilmesi, 

 Son sorunun “Scaffolding” WhatsApp grubunda paylaşılacağının ve 

katılımcıların görüşlerini aynı gün gruba yazma talimatının verilmesi. 

 

Değerlendirme:  Katılımcıların  verilen forma günlük yazmalarının sağlanması, 

 Araştırmacının oturumun değerlendirmesini yapması, katılımcıların 

günlüğünü değerlendirmesi ve değerlendirme sonuçlarına göre gerekli 

görmesi halinde 3. Oturuma ilişkin planında düzenlemeler yapması. 

 

Ders Dışı Görev:  Katılımcılardan bir sonraki oturuma kadar öğrencilerine verebilecekleri bir 

görevi belirleyerek onlara yardımcı olacak ve yönlendirecek bir şablon 

geliştirmelerinin istenmesi, 
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ÖDP Oturum Planları 

III.Oturum Etkili Öğrenme Desteği Sağlamanın İlkeleri Süre: 3 Saat 

Kazanımlar      : Katılımcılar  bu oturumun sonunda; 

1.Etkili ÖD’nin ilkelerini gerekçeleri ile açıklar.

2.Verilen bir ilkeye uygun bir örnek  olay yazar.

İçerik : 3.1. Karşılıklılık İlkesi 

3.2. İyi Planlama İlkesi 

3.3. Öğrenci İhtiyacına Dönük Olma İlkesi 

3.4. Süreklilik İlkesi 

3.5. İçselleştirme ve Desteğin Kaldırılması İlkesi 

Materyaller       :  Bilgisayar, projeksiyon cihazı [Sunu]

Çalışma kağıdı (Ek: 7/3)

Katılımcı/araştırmacı günlüğü (Ek:8)

Öğretme-öğrenme yaşantıları: 

Giriş     : Bir önceki oturumda katılımcılara verilen görevi ve geliştirdikleri şablonu 

diğer katılımcılar ile sırayla paylaşmaları için zaman ayrılması (şablonu ne 

amaçla kullandıklarını, hangi başlıklara yer verdiklerini, bu başlıklar ile ne 

amaçladıklarını anlatmalarının istenmesi) 

 Ortak hedef oluşturmak amacıyla oturumun amacının katılımcılarla

paylaşılması,

 Katılımcılara;

-Dersi planlarken neleri göz önünde bulundurursunuz? Neden? Biraz

daha açıklama yapabilir misiniz? 

-Öğrencileri derse/göreve/konuya güdülemek için derse girişte ve

ilerleyen zamanlarda ne tür açıklamalar/konuşmalar/uygulamalar yaparsınız?

-Öğrencilerinize daha çok hangi tür sorular sorarsınız? Neden bu soruları

tercih edersiniz? ve benzeri sorularının yöneltilmesi.

Gelişme:  Katılımcıların derse etkin katılımını sağlayacak şekilde hazırlanan

sunudan yararlanarak ÖD’nin ilkelerinin incelenmesi 

 Hazırlanan çalışma kağıtlarının katılımcılara dağıtılması ve gerekli

açıklamaların yapılmasından sonra birinci sorunun cevaplanması (Ek: 7/3) 

 İkinci soruya geçmeden önce katılımcılardan, iki öğretmenin sınıfta

yaşadıkları sorun hakkında yaptıkları sohbete dair parçayı okumalarının 

sağlanması, 
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Sonuç  :  Gerektiğinde yeniden parçaya dönülmesi, yeniden soru sorulması veya 

ilkeler ile ilgili yeniden açıklama yapılması. Katılımcıların yanıtlarının 

değerlendirilmesi. 

 

Değerlendirme:  Katılımcıların verilen forma günlük yazmalarının sağlanması, 

 Araştırmacının oturuma ilişkin değerlendirmeyi yapması ve 4. oturuma 

ilişkin planlamanın yeniden gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa  

düzeltilmesi, 

 

Ders Dışı Görev: Katılımcılara bir sonraki oturum için çalışma kâğıdında yer alan dördüncü 

görevin ödev olarak verilmesi, 
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ÖDP Oturum Planları 

IV. Oturum ÖD’nin Aşamaları 1: Tanı Koyma ve Amaç 

Belirleme 

Süre: 4 Saat 

Kazanımlar       : Katılımcılar  bu oturum sonunda; 

1. ÖD’nin aşamalarını ayırt eder.

2. Verilen örnek olayda öğrencinin ihtiyacını belirleyerek ÖD kullanma

amacını gerekçeleri ile açıklar. 

İçerik   : 4.1.Öğrencinin bireysel ihtiyacını belirleme 

4.2.ÖD sağlama amacını belirleme  

o Bilişsel Yapılandırma

o Serbestlik Derecesini Azaltma

o Yön Tayin Etme

o Kaygı Seviyesini Azaltma

Materyaller       :  Bilgisayar, projeksiyon cihazı [Sunu]

 Çalışma kağıdı (Ek: 7/4-I ve II)

 Katılımcı/araştırmacı günlüğü (Ek:8)

Öğretme-öğrenme yaşantıları: 

Giriş     : Katılımcıların bir önceki oturumda ödev olarak verilen çalışma kağıdının 

dördüncü sorusuna ilişkin görevlerini sunmaları için zaman verilmesi, 

Sorunların ortak olup olmadığının, diğer katılımcıların benzer sorunlarla 

karşılaştıklarında neler yaptıklarının sorulması ve görüşlerini sunmaları 

için teşvik edilmesi, 

Gelişme:  ÖD’nin “öğrencinin ihtiyacına dönük olma”  ilkesi gereğince,  öğrenciye

destek sağlamak isteyen öğretmenin öncelikle öğrencinin ihtiyacına  tanı

koyması gerekmektedir. Bir sonraki aşamada ise ÖD kullanma amacını

belirlemelidir.

şeklindeki açıklamadan sonra yapılacak etkinlik için çevrenin

düzenlenmesi, çalışma kağıdının dağıtılması ve etkinliğin amacının ve

yönergenin açıklanması,

 Öğrenciye tanı koymak için kullandığınız yöntem ve teknikler nelerdir?

sorusu sorulduktan sonra katılımcılardan cevapların alınması, gerekli

olduğu anda katılımcıların cevaplarının sorularla yönlendirilmesi,

 Öğrenciye tanı koymak için kullanılan yöntem ve teknikler arasında

gözlem ve sorgulama  sayılabilir şeklinde açıklama yaptıktan sonra

çalışma kağıdının  dağıtılması(Ek:7/4-I). Çalışma kağıdında yer verilen

tablonun sadece başlıkları olduğu halde katılımcılara dağıtılması ve

sununun  tahtaya yansıtılması,

 Katılımcılara bildikleri bazı sorgulama türlerini soru türleri sütununa

yazmalarının istenmesi, bunları yazma nedenlerinin sorulması,
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katılımcılara söz hakkı verilmesi, soru türleri sütunun tahtaya 

yansıtılması ve birlikte incelenmesi, 

 Soru türü  başlıklı 7 satırdan meydana gelen sütunun katılımcılara

dağıtılması ve karşılaştırmalarına fırsat verilmesi,

 Katılımcılardan sırayla bir soru türünü seçip kullanılma amacı ile ilgili

fikir yürütmelerinin istenmesi, diğer katılımcıların meslektaşlarının

anlatımına müdahale etmelerine izin verilmesi, tabloda yer alan

kullanılma amacı sütununa kısa notlar almalarının sağlanması,

 Kullanılma amacı sütun ve satırlarının kesilmesi, karışık olarak her bir

katılımcıya dağıtılması ve  soru türünün karşısına kullanılma amacını

yerleştirmelerinin istenmesi,

 Araştırmacının katılımcıları izlemesi Neden böyle düşündünüz?  Peki

bunu hangi soru türü ile eşleştireceksin? Ortaya çıkarmak derken

aklınıza gelen nedir? gibi sorularla katılımcıların düşünmeye teşvik

edilmesi, katılımcılar görevi tamamladıktan sonra  doğru eşleştirmelerin

tahtaya yansıtılması ve  dönüt sağlanması,

 Katılımcıların durumuna göre (bu etkinlikte daha hızlı ilerleyenler için);

Katılımcılardan her soru türüne uygun bir cümle yazmaları ve

okumalarının sağlanması, ya da örnek cümlelerin yeniden karışık olarak

dağıtılması ve katılımcıların soru türü ve kullanım amacını göz önüne

alarak onlarla eşleştirmelerinin sağlanması ve doğru eşleştirmelerin

tahtaya yansıtılması,

 İkinci etkinlik için çalışma kağıtlarının dağıtılması ve çalışma kağıdında

yer alan yönerge doğrultusunda  etkinliğin yürütülmesi (Ek: 7/4-II)

Sonuç  : Katılımcılara; 

 ÖD sağlamadan önce öğrencilere neden tanı koymalıyız?  

 Biraz daha açıklama yapabilir misiniz? 

 ÖD amacınızı belirlemek ne yarar sağlar? Örneklerle açıklayabilir misiniz? 

benzeri sorular sorulması ve cevapların alınması, 

Değerlendirme:  Araştırmacı ve katılımcıların 4. Oturum günlüklerini yazmaları,

 5. oturuma ilişkin planlamanın bu değerlendirme sonuçlarına göre

yeniden gözden geçirilmesi gerekiyorsa düzeltilmesi,

Ders Dışı Görev:  Katılımcılardan daha önce öğrencileri ile ders içerisinde yaşadıkları bir

öğrenme sorununu (ikinci etkinlikte yer alan örnek olayı da göz önünde

bulundurarak) yazmalarının istenmesi, yazılanların araştırmacıya

iletilmesi, araştırmacı tarafından önceden okunması ve her bir katılımcı

için bir çalışma kağıdı hazırlanması,



206 

ÖDP Oturum Planları 

V. Oturum ÖD’nin Aşamaları 2: ÖD Yöntemleri Süre:  4 Saat 

Kazanımlar      : Katılımcılar bu oturumun sonunda; 

1.ÖD yöntemlerini açıklar.

2. ÖD’ye odaklanarak yürütülen bir ders hakkında tartışır.

3. Sunulan bir problem durumunda  en uygun ÖD’ye  karar verir.

İçerik       : 5.1.Model Sunma  

5.2.Teşvik Etme 

5.3.Sorgulama  

5.4.Dönüt verme  

5.5.İpucu Verme  

5.6.Açıklama yapma  

Materyaller       :  Bilgisayar, projeksiyon cihazı [Sunu]

 Çalışma kağıdı (Ek:7/5)

 Katılımcı/araştırmacı günlüğü (Ek:8)

Öğretme-öğrenme yaşantıları: 

Giriş     : Oturum hedefleri hakkında katılımcılara bilgi verilmesi, 

Bir önceki derste öğrenilenler hakkında  konuşulması ve ÖD’nin aşamalarının 

hatırlatılması, 

Gelişme:  Hazırlanan 5. oturum sunusunun öğrencilerin etkin katılımını sağlayacak

şekilde sunulması, 

 ÖD’nin ikinci aşamasında belirlenen amaç doğrultusunda kullanılacak

yöntemlerin (model sunma, teşvik etme, sorgulama, dönüt verme, ipucu 

verme ve açıklama yapma) tanıtılması, 

 ÖD aşamalarından tanı koyma ve tanı doğrultusunda ÖD amacının

belirlenmesinin ardından hem ÖD’nin genel amacı hem de ÖD amacı 

doğrultusunda seçilecek yöntemlerin örnek olaylar üzerinden 

katılımcılarla tartışılması,  

 Bu amaçla hazırlanan örnek olayları değerlendirme formunun katılımcılara

dağıtılması (Ek:7/5), 

 Katılımcıların görevi yönerge doğrultusunda yapmalarının sağlanması,

 Katılımcılar etkinliği tamamladıktan sonra etkinliğin birlikte yapılması,

Sonuç  :  ÖDP’nin kendilerine kazandırdıkları hakkında konuşulması,

Değerlendirme:  Katılımcıların 5. oturum günlüklerini doldurmalarının sağlanması,
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günlüklerinde dile getirdikleri konulara eklemek istedikleri herhangi bir 

konunun olup olmadığının sorulması gerekiyorsa eklemelerinin sağlanması, 

 Katılımcılara uygulanacak ÖD Görüşme Formuna ilişkin planlama

yapılması,

 Katılımcılar ile ders gözleminin planlanması, ders gözlemi esnasında

kullanılacak Ders Gözlem ve Değerlendirme Formunun (Ek:J) bir örneğinin

kendilerine dağıtılması ve açıklama yapılması,

Ders Dışı Görev: Katılımcıların ders gözlem formunda yer alan kriterleri de dikkate alarak 

hazırladıkları ders planlarını belirlenen tarihten bir gün önce araştırmacıya e-

posta yoluyla göndermelerinin istenmesi, 
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Ek 7: ÖDP Çalışma Kağıtları 
Ek:7/1 Çalışma Kağıdı 

Yönerge; 

Gelişim bir sosyalleşme süreci değil, sosyal etkileşimlerin zihinsel süreçlere dönüştürülmesi 

sürecidir diyen psikolog ve eğitimci Lev Vygotsky ile ilgili sunuyu izlerken 1, 2 ve 3üncü 

sorularda verilen boşlukları doldurunuz. 

1.What a child can do in…………………today he can do…………….tomorrow.          

(Lev Vygotsky) 

2. What did Lev Vygotsky enounce?.......................................................................................... 

3.According to Vygotsky;

-Why is social interaction important?

…………………………………………………………………….…………………………… 

- Which comes first social learning or  development?

………………………………………………………………………………………………… 

- The MKO refers to what?

………………………………………………………………………………………..……….. 

- Who may the MKO be?

……………………………………………………………………….……….…………..…… 

- What is called for the distance between a students ability to perform a task under supervision?

………………………………………………………………………..……………………… 

- Why does a child develop skills?

……………………………………………………………………………………………….. 

4. Sunuda yer alan bulmaca örneğine benzer bir örnek de siz veriniz.

………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………..……………………….…

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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5.Şekilde verilen alanların size ne ifade ettiğini okların karşısına gelecek şekilde yazınız 

 

………………………………. 

 

………………………………. 

 

………………………………. 

 

………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYD Kişinin 
Bilgi-Beceri 

Seviyesi

Öğrencinin Bilgi 
-Beceri 

Seviyesinin  
Üzerinde

Öğrencinin
Yakınsak Gelişim 

Alanı

Öğrencinin Var 
Olan Bilgi-Beceri 

seviyesi
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Ek:7/2.Oturum Çalışma Kağıdı 

Big6 Şablonu

Kaynak:  Eisenberg ve Berkowitz,1990 

Etkinliğin Amacı; Yürütücü bilişe dönük  beceri geliştirme/bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma 

……………….…………….konusunda görüşlerinizi destekleyecek bilgiyi ulaşabildiğiniz 

kaynaklardan bulunuz ve basamakları takip ederek görevi tamamlayınız, her bir adımda 

ulaştığınız sonucu, bulduklarınızı ve/veya ürününüzü  ilgili alana yazınız 

1-Görevi Belirleme Stratejisi

Sunulan bilgideki problemi belirleyin

Sorunu çözmek için ihtiyaç duyduğunuz bilgi

türlerini belirleyin 

Bir hipotez, belirli bir soru ve bu soruyu 

cevaplamak için neye ihtiyaç duyduğunuzu 

belirleyin 

2-Bilgiyi Arama Stratejisi

Olası tüm bilgi kaynaklarını tanımlayın 

Hangisini kullanacağınızı belirlemek için her bir 

kaynağı değerlendirin 

. 

3-Bilginin Yerini Belirleme Stratejisi

 Kitaplar, dergiler, referans kaynakları ve

web siteleri gibi tek tek kaynakları bulun

 İçeriğin, indekslerin ve diğer kaynaklara

ilişkin tabloları kullanarak her bir kaynak

içindeki bilgileri bulun

4-Bilgiyi Kullanma Stratejisi

 Bulduğunuz kaynakları kullanın (okuma,

görüntüleme veya dinleme)

 Not alma, vurgulama ve özetleme yoluyla

belirli bilgiyi buradan çıkarın

5-Çözümleme Stratejisi

 Bir karar verin, bir ürün oluşturun veya bir

cevap formüle edin

6-Değerlendirme Stratejisi

 Sadece nihai ürününüzü değil aynı zamanda

problemi çözme görevinizi ne kadar iyi

gerçekleştirdiğinizi değerlendirin
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Ek: 7/2.Oturum Çalışma Kağıdı 

Big6 Şablonu için Yönerge 

Etkinliğin amacı; Yürütücü bilişe dönük beceri geliştirme/bilgiye ulaşma ve bilgiyi 

kullanma 

Programı uygulayan kişi/araştırmacı/öğretmen için yönerge;  

İlgi çekici bir konu bulunuz, 

Katılımcıları gruplara ayrınız veya tek tek çalışmak isteyenlere izin veriniz, 

Bulduğunuz konu ile ilgili içeriğin olduğunu bildiğiniz 

kitap/gazete/dergi/makaleyi her bir gruba/kişiye veriniz, 

Bulduğunuz konu/konular ile ilgili problemi/problemleri tahtaya yazınız, 

Çalışma kağıtlarını gruplara dağıtınız ve yönergeyi okuyunuz, 

Web’den arama yapmalarına izin veriniz, 

Zamanı belirleyiniz ve katılımcılarla paylaşınız, 

Etkinliğe başladıklarında katılımcıları gözlemleyiniz, 

İlerleyemedikleri anda çalışma kağıdında yer alan Big6 Şablonuna işaret ediniz 

veya sorgulama teknikleri kullanarak onları düşünmeye teşvik ediniz, 

Süre sonunda grupların/katılımcıların çalışmalarını sunmalarına fırsat veriniz, 

Katılımcıların diğer gruplara sorular sormalarına fırsat veriniz, 

Çalışma kağıtlarını toplayınız ve inceledikten sonra öğrencilere dönüt sağlayınız, 

Katılımcılara; Bu basamaklar izleyerek öğrencilerinize verdiğiniz ne tür 

görevleri yapabilirler, bu onlara ne yönde destek sağlar? sorusunu yöneltiniz, 
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Ek: 7/3 Çalışma Kağıdı 

Etkinliğin amacı; Bir örnek olayın ÖD’nin ilkeleri açısından incelenmesi. 

Görev 1; Okuma parçasında yer alan kelimelerden aşağıda verilenleri anlamları ile 

eşleştiriniz. 

Kelimeler: 1) daunting

2) declare defeat

3) strokes

4) afloat

5) inflatable

6) diagnose

……. a) Su üstünde durmak

b) Ürkütücü

c) Yenilgiyi ilan etmek

d) Şişirilebilir

e) Tanılama

f) Kulaç

……. 

……. 

……. 

……. 

……. 

Okuma Parçası... 

Görev 2; Bay Steven’ın sınıf içinde yaşadığı sorunu açıklayınız? 

Görev 3; Bayan Dowel’ın verdiği örneği ÖD’nin ilkeleri açısından değerlendiriniz. 

Bu amaçla; 

-Aşağıda verilen ilkeye uygun bir durumu,” VAR” veya “YOK” olarak işaretleyiniz.

-Var ise ilkeye uygun durumu parçadan bulup ilgili sütuna yazınız.

İlke Var /Yok Parçada yer alan kavram/cümle 

1. Karşılıklılık

2. İyi Planlama Yapma

3. Öğrenci İhtiyacına Dönük Olma
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Görev 4; BayanDowel’ın verdiği örneğe benzer, beş ÖD ilkesinden en az üçünü içeren 

branşınız ile ilgili bir örnek olay yazınız. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Süreklilik     

 

   

5. İçselleştirme ve Desteğin 

Kaldırılması  
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Ek:7/4 Çalışma Kağıdı I 

Kaynak:Fisher ve Frey, 2010 

SORGULAMA TEKNİKLERİ  

Soru Türü Kullanılma Amacı Örnek Sorular 

Ortaya Çıkarıcı 

Elicitation 

Öğrencinin zihninde var olan 

olgusal bilgiyi ortaya çıkarmak, 

yanlış anlamaları ortadan 

kaldırmak, sorgulamak veya 

kontrol etmek 

Kim…? 

Ne…? 

Ne zaman…? 

Nerede...? 

Neden…? 

Nasıl…? 

Yöneltici 

Divergent 

Öğrencinin var olan bilgisini 

yeni öğrenmeleri formüle etmek 

için nasıl kullandıklarını görmek 

-Neden ÖD amacımızı belirlemeden

önce öğrencinin ihtiyacını 

belirliyoruz? 

-Öğrenciye her zaman destek

sağlamak ile gerektiği anda desteği 

kaldırmak arasındaki fark nedir? 

Düşündürücü 

Elaboration 

Öğrencinin akıl yürütme veya 

düşünme biçimi ile ilgili bilgi 

almak ve onun cevabının 

uzunluğunu ve derinliğini 

arttırmak 

-Bana daha fazla bu konu hakkında

bilgi verir misin? 

-Bize bu konuda başka neler

söyleyebilirsin? 

Netleştirici 

Clarification 

Öğrencinin düşünmesini 

genişletmek ve daha fazla detay 

almak 

-Bu sonuca nereden ulaştınız?

-Neden bu cevabı verdiniz?

Bulgusal, Sezgisel 

Heuristic 

Öğrencinin problem çözme 

becerisini anlamak 
-İngilizce dersinde öğrencilerinizin

kaygı seviyesini azaltmak için hangi

yöntemi kullanırsınız? 

-Kalabalık sınıflarda ders işlerken

öğrencilerin ihtiyaçlarını nasıl

belirliyorsunuz? 

Hayal Gücünü 

Harekete Geçirme 

Inventive 

Öğrencinin hayal gücünü 

harekete geçirmeye onu teşvik 

etmek -Bu konuya etkili bir giriş yapmak

için hangi hikayeyi seçerdiniz?
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Ek: 7/4 Çalışma Kağıdı II 

Misconceptions have  been documented  in all  content areas but  are especially dominant 

in mathematics and science.  

For example; 

Many elementary students do not see the  relationship between the source of light and  the 

color of an object. Therefore, they do not understand that the appearance of a blue sky is due 

to the way the light is scattered through the process of dispersion. The underlying 

misconception is that white light is just one color -white rather than consisting of a range of 

colors that travel at different frequencies. This misconceptions is usually addressed through 

labs involving glass prisms and rain bows so that students can witness how the colors of 

white light can be refracted into the spectrum. Third grade teacher Ms. Wainwright had led 

her students through several such experiments, but she also knew that this misconception 

tends to persist. 

Yukarıda anlatılan problem 

nedir? 

Öğretmen bu durumda ne 

yapmalıdır? 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………..……. 

……………………………………………………..…......... 

……………………………………………………..……… 

During guided instruction with her students Ms. Wainwright had the following 

conversation. Notice  how she uses questions  to probe for a misconception.  

Ms. Wainwright: We have been studying about light in science. Let's start by talking 

about what you know so far. I'll write it down on the chart. Rebekah can you begin? Tell 

me one thing you know about light. 

Rebekah: We  learned that the light we  see outside comes from the sun . 

Ms.   Wainwright (writing): That's a great start. Tell me more about the sun. How would 

you describe it to someone? 

Rebekah: Well it’s big and yellow and it’s in the sky. 

Ms.   Wainwright: That's an interesting description. Let's take that apart. You said 

it's yellow.  How do you know that? 

Rebekah: I can look up and I see it. You can’t look at it for long because it will hurt your 

Etkinliğin amacı: ÖD kullanmak isteyen bir öğretmenin öğrenci 

ihtiyacını belirlemesinin ardından öğrenme problemini çözme amacına 

karar vermesine  dönük örnek olay incelemesi. 

Kaynak: (Fisher ve Frey, 2010)

Kelimeler: misconception, scatter through, dispersion, 

refract, spectrum, regurgitate, naive 

Yönerge: Aşağıda verilen parçayı akış sırasına göre okuyarak soruları 

cevaplayınız. 
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eyes.Ms.  Wainwright: Are there other ways you know the sun is yellow? 

Rebekah: When you draw a sun you always make it yellow. 

Ms.  Wainwright: What if an astronaut were drawing a picture of the sun when she was in 

space?  Wou ld she draw it yellow? 

Rebekah: Yep. Because that’s  what it looks like.  

Ms. Wainwright: So even in space the sun is yellow?  

Rebekah: Yep. Yellow. 

This short exchange unearthed exactly what Ms.Wainwright had anticipated despite some 

good instruction, Rebekah persisted in believing that the sun itself was yellow, as opposed to 

understanding that it appears to be yellow due to the refraction of white light by Earth’s 

atmosphere. Based on Rebekah's responses, as well as similar conversations with other 

learners, the teacher knew that she would need to do more, direct explanations about the 

misconception.  

Bayan Wainwright’ın öğrenciden aldığı cevaplar ile ilgili olarak lütfen 

katıldığınız maddelerin karşısına  “ √ ” koyunuz. 

Evet Hayır 

Öğrencinin verdiği cevaplar Bayan Wainwright’ın hiç bir işine yaramaz. 

Öğrencinin verdiği cevaplar Bayan Wainwright’ın öğrenciye sağlayacağı 

desteğin amacını belirlemesine yardımcı olur. 

Öğrencinin verdiği cevaplarla Bayan Wainwright doğru ve yanlış cevap 

sayılarını belirler. 

Öğrencinin verdiği cevaplar Bayan Wainwright’ın hem gelecek ders planı 

ile ilgili hem de o anda yapacağı değişikliklere yön verir. 

Her next lesson would consist of photographs of the sun taken from Earth and from space, 

direct explanations about the misconception, and another lab designed to challenge students' 

reasoning by asking them to investigate why clouds appear to be White and not yellow.  

"I have to keep asking questions to check for their understanding Ms. Wainwright later said, 

"but I'm not looking for them to regurgitate the information. When I ask questions that 

require them to explain and justify I find out where their scientific knowledge ends and naive 

understandings take over." 
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Ek: 7/5  Çalışma Kağıdı 

ÖRNEK OLAYLARI İNCELEME FORMU 

(ÖD’ye İlişkin Kuramsal Model Esas Alınarak Hazırlanmıştır) 

Görev: Örnek olaylarda, öğretmenlerin başvurdukları ÖD’leri bulunuz. 

Aşamalar 
1.Örnek

Olay
2.Örnek

Olay
3.Örnek

Olay
4.Örnek

Olay
5.Örnek

Olay

I.Öğrenci İhtiyacına Tanı Koyma

II. Odak Dersler ve Desteğin Adım Adım Kaldırılması

A
m

ac
ın

ı 
B

el
ir

le
m

e 

Bilişsel Yapılandırma 

Serbestlik Derecesini Azaltma 

Yön Tayin Etme 

Kaygı Seviyesini Azaltma 

Y
ö
n
te

m
in

i 
S

eç
m

e 

Model Sunma 

Teşvik Etme 

Sorgulama 

Dönüt Verme 

İpucu Verme 

Açıklama Yapma 

ÖRNEK OLAYLAR (Kaynak: Fisher ve Frey, 2010) 

Örnek Olay  1; 
Student (S): We cannot find how we can, how can we find North America and land climate. 

Teacher (T): Have you already found the climate map? 

S: No. 

T: Where do you have to start? 

S: Here (points somewhere in the index of the atlas). 

T: Which index? 

S: Index of subjects. 

T: Index of subjects. And where do you have to look? 

S: Under the ‘‘N.’’ 

T: The ‘‘N’’ of.? 
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S: North America. 

T: No, because the index of subjects is searched for by subject. So you have to search under. 

S: Land climate. 

T: And may be somewhat more generally? 

S: Climate. 

T: Right, OK. 

Örnek Olay  2; 
S: I need this one, don’t I? It says that it is so and so much but the number of inhabitants is not 50, is 

it? inhabitants per square kilometre. So if I were to draw a rectangle in the landscape, then 50 to 100 

people would live there on average. 

S: OK. 

T: That’s how you should understand that. 

S: So, 50 to 100 inhabitants are living there? 

T: Yes. 

S: OK. 

T: Per square kilometre. 

S: Yes, and how many kilometres is that? 

T: That is a square of 1 kilometre by 1 kilometre. 

S: Yes, but this is millimetre! 

T: (walks away) 

Örnek Olay  3; 
S: We cannot find how we can, how can we find North America and land climate. 

T: Have you already found the climate map? 

S: No. 

T: Where do you have to start? 

S: Here (points somewhere in the index of the atlas). 

T: Which index? 

S: Index of subjects. 

T: Index of subjects. And where do you have to look? 

S: Under the ‘‘N.’’ 

T: The ‘‘N’’ of.? 

S: North America. 

T: No, because the index of subjects is searched for by subject. So you have to search under. 

S: Land climate. 

T: And maybe somewhat more generally? 

S: Climate. 

T: Right, OK. 

Örnek Olay  4; 
S: I need this one, don’t I? It says that it is so and so much but the number of inhabitants is not 50, is 

it? inhabitants per square kilometre. So if I were to draw a rectangle in the landscape, then 50 to 100 

people would live there on average. 

S: OK. 

T: That’s how you should understand that. 

S: So, 50 to 100 inhabitants are living there? 

T: Yes. 

S: OK. 

T: Per square kilometre. 

S: Yes, and how many kilometres is that? 

T: That is a square of 1 kilometre by 1 kilometre. 

S: Yes, but this is millimetre! 

T: (walks away) 
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Örnek Olay  5; 
T: Have you checked that? (all the concepts) 

S5: Yes 

S3: Yes 

T: So you get all the concepts? 

S3: Ehm, yes, almost 

T: Student 2, what is internal market? 

S2: Not by heart. 

T: Well, you don’t have to, but what comes to your mind? 

S2: Well, the market. 

T: Trade? 

S2: Goods 

T: And then, are they standing somewhere, sitting, hanging? What happens to them? 

S3: International 

S5: (reads from the book) Free traffic of people, goods and services. 

T:  The beginning was very good and I think, because you said it starts with people, goods and 

services and then? Then I don’t understand anymore. 

S6: That they can cross the borders freely. 

T: O, well, what did student 6 say? [e] 

S3:I don’t know. 

Teacher Well, again, because it was interesting. (Addresses student 6) 

S6: That they can cross the border freely. No customs, no toll and everything. 

T: Is that a good second sentence, student 2? That they can cross the border freely? 

S2: Yes 

T: Do you agree? (Addresses student 2) 

S2: Yes 

T: Well, then we made a whole sentence so the thing 

with goods, tell me, what is the sentence? 

(Addresses student 2) 

S2: Ehm, free trade, people 

S5: Goods 

S2: Stuff, also across the border. 

T: Also across the border, did he say that? What did he say? Student 6 again. 

S6: Free to cross the border 

T: Ok, free to cross the border. And what does 6 means by that student 4? 

S4: That you don’t have to pay and stuff. 

T: That you don’t have to pay and? 

S3: To wait at the customs, you don’t have to line up. 

T: Great. Student 2 one more time 

S2: Rules 

T: Yes, that there are less rules to cross the customs is a good idea, if I may. 

S6: But then they are totally 

T: But now the whole sentence. 

S2: Free trade of people, goods and services free across the border. 

T: Ok, and in what area? (Addresses student 2) 

S5: EU 

S2: EU? 

T: Yes, if you agree then you can repeat what he said. Well, I feel you master this concept. Could you 

now make a series with it? Or was that not your plan? 

S3: We had two other series. 

T: Ok, do you continue now with the assignment? 

S3: Yes 

S5: Yes 

T: Ok and if there are any concepts you don’t get, try to make it clear first because otherwise it’s hard 

to use them, ok? 
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Ek 8:  Günlükler 
Katılımcı Günlüğü 

ÖĞRETMEN ADAYININ ADI OTURUMUN SAYISI 

Katılımcı günlüğü, ÖDP’nin her bir 

oturumu hakkında siz değerli 

katılımcıların duygu ve düşüncelerini 

yansıtmaya yarayan bir araçtır. Bu 

günlüğün aşağıda yer verilen 

soruların cevabını içermesi 

beklenmektedir. 

1- Bu oturumda öğrendiklerim

benim bakış açımda bir

farklılığa neden oldu mu? Oldu

ise hangi yönde bir farklılığa

neden oldu?

2- Bu oturumda ben neyi 

anlamadım? Neden?

3- Bu oturuma ilişkin duygularım

nelerdir?

4- Bu oturumda öğrendiklerimi

sınıfımda nasıl uygulayabilirim?
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Araştırmacı Günlüğü 

Araştırmacı günlüğü, ÖDP’nin her bir 

oturumu hakkında, araştırmacının 

program hedefleri doğrultusunda 

yaptığı çalışmaları, bir sonraki 

oturum için yapılacak ekleme ve 

çıkarmaları ve gerekçelerini 

yansıtması amacıyla hazırlanmıştır. 

Günlüğün aşağıda yer verilen 

soruların cevabını içermesi 

beklenmektedir. 

1-Bu oturumda katılımcıların ilgileri

nasıldı? Etkinliklere katıldılar mı?

2-Eğitim-öğretim etkinlikleri 

sonucunda katılımcıların bakış 

açısında bir farklılık sağladım mı? 

Bunlar nelerdir? 

3-Bu oturumda hedeflediklerim

ancak gerçekleştiremediklerim

nelerdir?  Neden?

4-Bir sonraki oturumda ne tür

değişikliklere yer vermeliyim?

ARAŞTIRMACININ ADI OTURUMUN SAYISI 
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Ek 9: Ders Gözlem ve Değerlendirme Formu 

1. Öğretmen Adayının Adı Soyadı : 

2. Öğretmen Adayının Uygulama Okulu : 

3. Gözlem Tarihi / Saati : 

4. Gözlemlendiği Ders / Sınıf / Şube : 

5. Gözlemlenen Sınıftaki Öğrenci Sayısı  : 

6. Gözlemlenen Dersin Konusu/Ünitesi : 

Diyalog Kaydı 

(Konu veya göreve ilişkin öğretmen-öğrenci  ve öğrenci- öğrenci arasındaki sözel/ sözel olmayan 

davranışlar) 

Kodlamalar 
(Tanı Koyma 

Amaç Belirleme 

Yöntem Seçme) 

T 

A1 

A2 

A3 

A4 

Y1 

Y2 

Y3 

Y4 

Y5 

Y6 
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Ek 10: ÖDP Uzman Görüşü Formu 

Sayın Öğretim Elemanı, 

İngilizce öğretmen adaylarının, öğrenme desteği (ÖD) konusundaki ihtiyaçlarının farkına 

varmalarına yardımcı olmak ve bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirmelerini desteklemek 

amacıyla Öğrenme Desteği Programı (ÖDP) geliştirilmiştir.  

Üç aşamalı bir araştırmanın son aşaması olan ÖDP’nin geliştirilmesi öncesinde ilk olarak 

ÖD ile ilgili alan yazın taraması gerçekleştirilmiş ve ÖD’ye İlişkin Kuramsal Model 

oluşturulmuştur. İkinci aşamada ortaöğretim İngilizce öğretmenlerinin ÖD’yi kullanma 

durumlarını tespit etmek ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için ‘ÖD Görüşme Formu’ 

hazırlanmış, öğretmenlerden veriler toplanmış ve dereceli puanlama anahtarı ile formlar 

analiz edilmiştir.  Her iki aşamada elde edilen sonuçlar,  ÖDP’nin tasarlanmasında temel 

alınmıştır. 

Araştırmanın üçüncü aşamasında ise ÖDP hazırlanmış ve İngilizce öğretmen adaylarına 

uygulanması planlanmaktadır. Ekte hazırlanan ‘ÖDP’, program kılavuzu, oturum planları ve 

eğitim-öğretim durumlarında yararlanılacak materyaller ile ölçme değerlendirme aracı olarak 

programın uygulanması sürecinde kullanılacak günlükler ile programa katılacak öğretmen 

adaylarının uygulama derslerini değerlendirmek amacıyla kullanılacak ders gözlem ve 

değerlendirme formu sunulmuştur. 

Sizden, ÖDP’ye ilişkin görüşlerinizi ‘ÖDP Uzman Görüşü Formu’ndaki ilgili bölümlere 

yazmanız beklenmektedir.  

Bu araştırmaya yapacağınız değerli katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkür eder, 

saygılarımı sunarım. 

Muhsine TÜRKER 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Eğitim Programları Anabilim Dalı 

Doktora Öğrencisi 



224 
 

ÖDP Uzman Görüşü Formu 

1.Genel amacı ve kazanımları  
Uygun 

(U) 

 Uygun 

Değil 

(UD) 

Açıklama 

Öğretim süreci sonunda ortaya çıkacak ürünün 

betimlenmesi, 

    

Programın genel amacının açık ve anlaşılır olarak ifade 

edilmesi, 

    

Kazanımların program katılımcılarının ihtiyaçlarına 

uygunluğu, 

    

Kazanımların konu alanının özelliklerine uygunluğu,     

Kazanımların birbirleriyle tutarlılığı,     

Kazanım ifadelerinin açık ve anlaşılırlığı,     

Kazanımlar arasında üst düzey düşünme becerilerine yer 

verilmesi, 

    

2.İçerik  
Uygun 

(U) 

 Uygun 

Değil 

(UD) 

Açıklama 

İçeriğin hedefler ile tutarlılığı,      

İçeriğin birbirleriyle tutarlılığı,     

İçeriğin kavramsal yapıya/çerçeveye dayanması,     

İçeriğin  programa katılacaklar için kullanışlılığı,     

İçerikte yer alan bilgilerin geçerliliği,     

İçerikteki bilgilerin sunuş sırasının öğrenme ilkelerine 

uygunluğu, 

    

Ayrılan sürenin içerik için yeterliliği,     

3.Öğretme-Öğrenme Yaşantıları  I.O II.O III.O IV.O V.O Açıklama 

U U

D 

U U

D 

U U

D 

U U

D 

U U

D 
 

Öğretme-öğrenme yaşantılarının genel 

amaca ulaştıracak nitelikte olması, 

           

Öğretme-öğrenme yaşantılarının içerikteki 

bilginin özelliklerine uygunluğu, 

           

Öğretme-öğrenme yaşantılarının program 

yaklaşımına uygunluğu, 

           

Öğretme-öğrenme yaşantılarının programa 

katılacak öğretmenlerin özelliklerine 

uygunluğu, 

           

Öğretme-öğrenme yaşantılarının öğretim 

ilkelerine uygunluğu, 

           

Öğretme-öğrenme yaşantılarının programa 

katılan öğretmenlerin aktif katılımına 

uygunluğu, 

           

Seçilen yöntem, teknik ve stratejilerin 

uygunluğu, 

           

4.Ölçme ve Değerlendirme 
Uygun 

(U) 

 Uygun 

Değil 

(UD) 
Açıklama 

Değerlendirme araçlarının programın genel 

amacına uygunluğu, 

    

Değerlendirme araçlarının türlerinin araştırmanın 

amacı ile uyumluluğu, 

    

Değerlendirme araçlarının kapsamının araştırmanın 

amacı ile uyumluluğu, 

    

Değerlendirme araçlarının kullanışlılığı,     

Değerlendirme  araçlarının uygulanma zamanının 

öğretme-öğrenme yaşantılarına uygunluğu, 

    

 *Lütfen ÖD Mesleki Gelişim Programına ilişkin eklemek istediğiniz görüşlerinizi arka sayfaya yazınız. 
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Ek:11 Araştırma İzinleri  

 

 



226 
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Ek 12: Katılımcı Günlüklerinde Yer Alan Sorular ve Öğretmen Adaylarının ÖDP’nin Her Bir Oturumu Sonunda Verdikleri Yanıtları 

 

ÖDP 

Oturumları 

 

Sorular ve Öğretmen Adaylarının (Katılımcıların) Yanıtları 

Bu oturumda öğrendiklerim benim bakış açımda 

bir farklılığa neden oldu mu? Oldu ise hangi 

yönde bir farklılığa neden oldu? 

Bu oturumda ben 

neyi anlamadım? 

Neden? 

Bu oturuma ilişkin 

duygularım nelerdir? 

Bu oturumda öğrendiklerimi sınıfımda nasıl 

uygulayabilirim? 

I. 

K1; Bu oturum sayesinde bakış açımda bazı değişiklikler 
oldu ve gerçekten yardımcı olduğunu düşünüyorum. Bu sayede 

çocuklara her şeyi onlara hazır vermememiz gerektiğini ve 

sadece yol gösterici olmamız gerektiğini bir kez daha anladım. 
K2; Evet oldu. Öğrenmenin farklı bir boyutunu görmüş 

oldum. Böylece farklı yaklaşımların sergilenme yöntemini 

kavradım. 
K3; Bakış açımda önemli bir farklılık oldu. Bu programla 

birlikte öğrenciye yaklaşmak gerektiğini öğrendim. Öncelikle 

yol gösteren sonra destekçi ve daha sonra bağımsızlığına 
yardımcı olmak gerektiğini öğrendim. 

K4; Bilgiyi öğretmek için kolaydan zora, basitten karmaşığa 

doğru gitmek gerektiğinin farkına vardım 

K1;Oturuma ilişkin 
açık olmayan hiçbir şey 

yoktu 

K2;Anlamadığım bir 
nokta olmadı. 

K3;Programda 

anlamadığım bir konu 
olmadı. Program yeterince 

açık ve net. 

K4;Anlamadığım 
yoktu 

K1;Böyle bir oturumda 
bulunduğum için gerçekten çok 

mutluyum ve bu yüzden kendimi çok 

şanslı hissediyorum. 
K2;Çok verimli ve üretken bir 

süreçti. Öğretim becerilerini 

çeşitlendirmek beni mutlu etti. 
K3; Bir projenin içinde olmak 

güzel. Akademik bir çalışmanın parçası 

olmaktan memnunum Ayrıca bu alanda 
öğrenebileceğim çok şey olduğuna 

inanıyorum. Çünkü öğretmenliğin çok 

önemli sorumluluk olduğunu 
düşünüyorum.  

K4;Grup çalışmasında sırayla 

okurken aynı zamanda doldurmaya 
çalıştık ama yine de bireysel yapmaya 

çalıştık ve hem dinlerken  hem de 

yazmaya yetişemedik. 

K1;Burada öğrendiklerimi sınıf ortamında öğrenci 
potansiyeli ve sınıf düzeyine ilişkin herhangi bir sıkıntı 

yaşadığım anda bunlardan yararlanabilirim. 

Öğrendiklerim dahilinde öğrencileri daha çok konuya 
dahil ederek ve yol gösterici olarak konuyu daha iyi 

anlamalarını ve akıllarında kalmalarını sağlayabilirim diye 

düşünüyorum. 
K2; Öğrencilerin farklı öğrenim yaşantıları olduğunu 

kabul ederek bu şekilde yaklaşmak iletişim sağlamamı 

kolaylaştıracaktır. 
K3; Öğrenciyi bağımsız hale getirme yolunda sürekli 

konuşan bir öğretmen olmaktansa öğrencilerime rehber ve 

destek olmaya çalışacağım. 
K4; İngilizce konuları anlatırken basitten karmaşığa, 

kolaydan zora çevreden örnekler vererek çocukların 

anlamalarını sağlayabilirim.  Daha etkili ve kalıcı 
öğrenme sağlayabilirim. 

II. 

K2; Öğrencilerin farklı gelişim alanlarında (bilişsel, 
üstbilişsel ve duyuşsal) kendisini gerçekleştirmesine neler 

yaparak, ne ölçüde katkı sağlayabileceğimi kavradım. 
Bakışımda olumlu bir değişiklik olduğunu düşünüyorum. 

K3; Öğrencilere farklılıklarına göre yaklaşıp öğrenmelerine 

destek olabilirim. 

K2;Etkinlikteki bazı 
soruları anlamakta 

zorlandım. Çünkü zaman 
kısıtlamasından dolayı 

yeterince irdeleyerek 

ilerleyemedim. 
K3;Bilgiye ulaşma 

stratejilerinin  tamamını 

anlayamadım. 
 

K2; Verimli oturumlardan 
biriydi. ÖD’nin yapısını 

ayrıntılı olarak anladım. 
K3;Faydalı olduğuna 

inanıyorum 

 

K2; Öğrencilerin hangi düzeyde eksikliklerinin olduğunu 
bularak o düzeyi geliştirmeye yönelik yaklaşımlar 

sergileyebilirim. 
K3; Sınıfımdaki öğrencilere,  farklılıklarını fark edip 

öyle yaklaşabilirim. 

 

III. 

K1;ÖD’nin İlkelerini öğrendim. Öğrendiklerimi daha da iyi 

içselleştirdiğimi düşünüyorum. Sınıfa girdiğimde öğrencilerle 

etkileşime girerek neyi ya da neleri daha sağlam temellere 
dayandırarak  ilerlemem gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu 

bir kez daha anladım. 

K2; Evet ÖD’yi gerçekleştirirken belirli ilkeleri izlememiz 
gerektiğini öğrendim. Bu ilkelerin eksikliğinde uygulama 

sorunları yaşanabilir. Öğrencilerle ortak bir amaç bulmak, bu 

amaca ulaşmak için iyi bir plan oluşturmak, öğrencilerin eksik 

K1;Oturumda 

anlamadığım herhangi bir 

bölüm olmadı. Ama daha 
derinlemesine bilgiye 

sahip oldum. 

 
K2;ÖD‘nin öğrenciyi 

tanımayı gerektirdiği için  

kısıtlı  ders süresi 

K1;Bu oturumda çok mutlu oldum. 

K2; Bu oturum benim öğretmen 

olarak  ÖD’deki rolümü  daha belirgin 
ortaya koyduğu için fikrim netleşti 

K3;Etkili ve faydalı bir oturumdu 

K1; Bu oturumda öğrendiklerimi herhangi bir konunun 

öğretiminde uygulayabilirim. 

K2; Bu ilkelerle derste daha aşamalı ve uygun bir 
yaklaşım geliştirebilirim öğreteceklerimin seviyesini  

yapabileceklerimin  kapsamını   ve farklılıkları göze 

alarak  ders planı oluşturabilirim. 
K3;Etkinlikte işlediğimiz örnekteki gibi ben de ÖD 

kullanabilirim 
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olduğu noktalara yoğunlaşmak ve desteğin  devamlılığını 

sağlama  sonuçta da amaca ulaşarak  öğrencinin kendi ayakları  

üzerinde durmasını sağlama  temel alınmalıdır. 
K3; ÖD’nin ilkelerini öğrendim. Bakış açımı nasıl etkiler 

bilmiyorum ama bu ilkeleri kullanmak istiyorum 

içerisinde  verimli bir 

çalışma olup 

olmayacağını  
anlayamadım. 

K3;Anlamadığım bir 

şey olmadı 
 

IV. 

K2; Evet bu oturumda ÖD’yi kullanmak için hangi soruları 

nasıl sınıflandırabileceğimi ve bu sınıflandırmaya göre nasıl bir 

amaç belirleyeceğimi gördüm. Böylece karşılaştığım soruna 
daha belirli bir açıdan yaklaşabilirim. Ayrıca sorunu ortaya 

çıkarmak,  soru sormak ve sorulan sorunun türü, amacımı 

belirlemede çok önemli olduğunu gördüm. Soru sorarak eksik 

yönleri ortaya çıkarabilir ve buna yönelik çalışma yapabilirim. 

K4; Yeni bilgiler öğrenerek ÖD’nin amaçlarını gördük. Bu 

sayede öğrencinin anlamadığı  konuda gözlem ve sorgulama 
yaparak tanı koyma  ve nasıl daha etkili şekilde öğrenmesini 

sağlayabilirim diye yeni ve farklı bir bakış açısı kazandım. 

K2;Bazıları birbirine 

benzediğinden soru 

türlerinin birkaçını 
karıştırdım. 

K4; Anlamadığım 

yoktu 

K2; ÖD’de her oturumda aşama 

kaydettiğimi ve daha rahat uygulamaya 

koyabileceğimi hissediyorum. 
K4; Öğrencinin anlamadığı konuyu 

tespit ederek bir başka şekilde daha 

etkili nasıl anlatabilmem için yol 

gösterici bir oturum oldu.  Daha etkili 

ve bilgilendirici idi. 

 

K2; Sınıfta çeşitli sorular sorarak öğrencilerin sorunlarını 

keşfedebilir bu sorunlar ışığında çözüm bulmaya yönelik 

çalışabilirim. 
K4; Örneğin simple present tense anlatım yöntemiyle 

anlattığımda gözlem yaparak anlamayanlar hakkında tanı 

koyunca  bir daha ki sefere görsel resimlerle eğlenceli 

aktivite ve sorularla anlamalarını sağlayabilirim 

V. 

K1; Yapmış olduğumuz bu son oturum ile birlikte 
öğrendiğimiz bilgileri genel olarak taradık ve daha akılda kalıcı 

oldu. Bence burada öğrendiğim yöntem ve stratejileri gittiğim 

ve ders anlattığım okullarda sınıflarda uygulayabilme fırsatı 
bulabilirim. 

K2; ÖD’nin amaç ve yöntemlerini örnekler üzerinden 

görerek farkları ve yanlışları fark edebilme şansım oldu. Bu 
şekilde hangi sorunun ne amaçla sorulabileceğini anlayabildim. 

K3; Bakış açımda anlık değil, sürekli bir değişim oldu. 

Öğrenciye bilgiyi doğrudan verip anlamalarını beklemektense 
bilgiyi verip sorularla iyice öğrenmelerini sağlamak istiyorum.  

K4; Farklı diyalogdan görerek, durumları değerlendirmek 

öğretmenlerin sınıfta öğrencilere bilgiyi nasıl verdiğini bunu 
nasıl anlattığını gördüm.  Böylece haftaya uygulama okulumda 

ders anlatırken daha tecrübeli olmama katkısı olacak bu 

çalışma. Çocuklara konuyu direk vermeyip, etkinliklerle soru 
sorma yoluyla kendilerinin ulaşmasını sağlamak daha etkili 

öğrenme olur çocuklar için. 

K1;Benim de amacım 
sadece derse girip, 

dersimi anlatıp çıkmak 

hiçbir zaman olmadı. Bu 
yüzden iyi ki de böyle bir 

çalışmaya katılma fırsatım 

oldu.  
K2;Anlamadığım bir 

konu olmadı 

K3;Bazı kavramların 
anlamlarını anlamadım 

çünkü bir önceki ders 

yoktum. 
K4;Anlamadığım 

olmadı 

 

K1; Gerçekten de örnek olayda 
incelediğimiz öğretmen tipini 

gerçekleştirebileceğimi anladım ve bu 

beni sevindirdi. Bu tür bilgilendirme 
olması ve devam etmesi umarım 

gelecekte çok daha iyi öğretmenler 

yetişmesine olanak sağlayacaktır. 
K2; Bu oturumla birlikte zihnimde 

ÖD’ye dair parçaların oturduğunu 

anladım. Sınıfta ek bir materyale dahi 
ihtiyaç duymadan dahi verimli ve kalıcı  

bir eğitim sağlayabilirim. 

K3; Bu oturumda diğer her oturumda 
olduğu gibi kendimi işe yarar hissettim. 

K4; Son oturum olmasıyla birlikte 

farklı bir bakış açısı edinmiş oldum.  
Konuları anlatırken hangi stratejiyi  

kullanacağım, hangi  yolu izleyeceğim  

gibi farklı  bakış açıları edindim. 

K1; Son oturumda da yaptığımız etkinlik olsun verilen 
bilgiler olsun gerçekten çok faydalı oldu… 

K2; Sınıfta soru sorarak öğrenci ihtiyaçlarını 

belirleyebilirim. Belirlediğim ihtiyaca yönelik bir 
amaçlarla yine soru sorarak öğrencinin cevabını 

kendisinin bulmasını sağlayabilirim. 

K3;Anladın mı? demek yerine konu ile ilgili daha 
spesifik sorular sorabilirim. 

K4; Çocuklara mesela simple past tense anlatırken direk 

kurallar bunlar, anladınız mı  diyerek değil de  çocukların 
kendi istekleriyle  biraz uğraşarak bulmaları ve 

anlamalarını sağlayabilirim.   
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Ek: 13 Etik Kurul Karar Örneği 
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