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KPSS/EB Öğretim Yöntem ve Teknikleri

1. Öğretim etkinlikleri öğrencinin yakın çevresinden ha-
reketle uzak çevresine doğru bir sıra izlemelidir. So-
ruda verilen açıklamada da öğretimin öğrencinin ya-
kın coğrafi çevresinden uzak coğrafi çevresine doğ-
ru sıralanması gerektiği vurgulanmaktadır. Yakından 
uzağa ilkesi zaman açısından da önemlidir. Öğre-
timde ele alınacak içerik yakın zamandan uzağa doğ-
ru sıralanmalıdır.

(Cevap E)

2. Öğretimi öğrencinin yaşam deneyimleriyle ilişkilendi
rebilmek ve öğrenciyi öğretme öğrenme sürecinde 
aktif hâle getirilmek için kullanılması ge reken strate-
ji “araştırma-inceleme yoluyla öğre tim”dir. “Bilimsel 
yöntem süreci uygulandığı için öğ rencilerin araştır-
ma, birincil kaynaklara ulaşma ve iş birliği içinde ça-
lışma becerileri gelişir. Gerçek ya şamda karşılaşa-
cakları sorunlara karşı bilimsel yöntemin aşamaları-
na göre çözüm üretme beceri leri gelişir. Öğrenciler-
de yaparak yaşayarak öğ renme süreci gerçekleşir. 
Tümevarım, tümdengelim ve her ikisinin karışımı olan 
hipotetik dedüktif akıl yürütme sü reci gerçekleşir. 
Araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisi uygu-
lama, analiz, sentez ve değerlendirme gibi bilişsel 
davranışların kazandırılmasında etkili olmaktadır. 

(Cevap A)

3. Mustafa Öğretmen öğretme sürecine geçmeden ön-
ce harita ile ilgili öğrencilerin bildiklerini ortaya çıkar-
mak için sorucevap yöntemini kullanmalıdır.

 Buluş yoluyla öğretme stratejisini uygulayan bir öğ-
retmene düşen görevler şunlardır:

  Sınıf ortamında rehber konumu üstlenerek der-
sin amacına uygun örnekler sunmak.

  Öğrenci seviyesine uygun olarak belirlenen so-
rularla öğrencileri yönlendirmek.

  Öğrenme çevresini ayarlamak ve öğrencinin ge-
nelleme ve kavramları bulmasında yol gösterici 
olmak.

 Bu yaklaşımda öğretmen yönlendirici, öğrenci ise 
etkin olarak ilgili konu ve hedef düzeylerini gerçek-
leştirmektedir.

(Cevap C)

4. Öğretim süreçlerinde öğrenciden ne beklendiğinin 
ona açıklanması hedeften haberdar etmedir. Hedef-
ten haberdar etme etkinlikleri ile öğrenciden sürecin 
sonunda hangi davranışların beklendiği açıklanır. Bu 
etkinliklerle öğretimin amacı öğrenciye bildirilmiş 
olur. Öğrenci de süreç içerisinde neye dikkat etme-
si gerektiğini bilir, öğrenmelerini öğretim amaçlarına 
göre yönlendirebilir.

(Cevap E)

5. Öğretmenin gezi tekniğini öncelikle tercih etmesi ge-
rekir. Gezi, sınıf dışı öğretim tekniklerindendir. Gezi 
öğretilecek konuların gerçek yaşam koşullarında ye-
rinde gözlenmesini sağlar. Özellikle çağdaş eğitim 
programlarında öğrenme sürecinde okul içi olduğu 
kadar okul dışı etkinlikler de oldukça önemlidir. Ge-
zi ile sınıf içi etkinleri ile hayat arasında bağlantı ku-
rulmasını sağlar. Gezi birincil bilgi kaynağı olduğu 
için sağladığı yaşantılar değerlidir. Gezi dikkat çek-
me, güdüleme, pekiştirme, tekrar ve değerlendirme 
amacıyla yapılabilir.

(Cevap C)

6. Öğretmenin kullandığı teknik rol oynama tekniğidir. 
Rol oynama öğretim sürecinde öğrencilerin tüm du-
yularını harekete geçirerek kalıcı öğrenmeler sağla-
mak amacıyla kullanılır. Öğrenci bu yöntemle konu 
veya olayı arkadaşları önünde canlandırır. Rol oyna-
ma, öğrencileri gerçek yaşam ortamlarını model alan 
ortamlara sokmayı amaçlar. Öğrencileri rolleri üst-
lenmeleri, kararlar vermeleri, oynamaları ve sonuç-
ları karşılaştırmaları önemlidir. 

(Cevap A)
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KPSS/EB Öğretim Yöntem ve Teknikleri

8. Öğretmenin tartışma tekniklerinden olan paneli kul-
lanması daha uygundur. Panel bir başkan ve sayıla-
rı dört ile altı arasında değişen katılımcıların, bir ko-
nunun farklı boyutlarını kendi aralarında tartıştığı, sı-
nıfın diğer üyelerinin izlediği bir yöntemdir. Burada-
ki tartışmalar, herke sin konuyu çeşitli açılardan de-
rinlemesine ele al maları ve samimi bir havada tartış-
maları şeklinde olur. 

(Cevap D)

7. Soruda verilen “başlanmış bir işe katkı getirme” ifa-
desi bize bu tekniğin istasyon olduğunu göster
mektedir. Öğrencilerin iş birliği, yaratıcılık, başlanmış 
bir işe katkı getirme ya da bitirme, katılımdan keyif 
alma, kurallara uyma, iletişim becerileri, üretme ve 
geliştirme gibi özelliklerin gelişmesine katkı sağla-
yan öğrenci merkezli bir uygulamadır. Çekingen öğ-
renciler bile süreç içerisinde arkadaşlarıyla birlikte 
aktif katılım sergileyebilirler. İstasyon tekniği planlan-
ması iyi bir şekilde yapıldığında dil öğretimi, sosyal 
bilgiler, fen ve teknoloji gibi derslerde ayrıca kalaba-
lık sınıflarda başarıyla uygulanabilen bir tekniktir. Tek-
niğin en belirgin özelliği herhangi bir konuda, bütün 
bir sınıfın her aşamada katkı sağlaması yoluyla bir 
önceki grubun çalışmalarını ileri götürmeyi, başla-
nan bir işi tamamlamayı öğreten öğrenci merkezli bir 
yöntem olmasıdır. 

(Cevap D)

9. Öğretmenin okuma becerilerini geliştirmek için izle-
diği yol mikroöğretim tekniği ile benzer özellikler gös-
termektedir. Mikroöğretim tekniği, öğre timde dene-
yim kazandıran küçük bir ders uygula masıdır. Mik-
roöğretim sınıfı, sayısı az olan öğrenciler ile küçül-
müş gerçek bir sınıftır. Mikroöğretim, normal öğret-
me  öğrenme süreçle rinin karmaşıklığını basite in-
dirmek için kullanılan bir laboratuvar yöntemi olarak 
da tanımlanabilmek tedir. Bu teknikte dersler kısa tu-
tulur. 5  20 dakika arası gibi, öğrenci sayısının az ol-
masına dikkat edilir, 4  7 öğrenci ve her dersin öğ-
retilme amacı yeterince açıklanır.

 Mikroöğretim planlarken ve örgütlerken şu adımlar 
izlenir:

 1. Üniteyi planlama

 2. Öğretim yöntemi ve materyalleri seçme

 3. Dersin provasını yapma

 4. Kısa üniteyi / konuyu sunma

 5. Dersi değerlendirme (Burada ders anlatan kişiyi 
hem kendisi, hem diğer arkadaşları hem de der-
sin öğretmenleri değerlendirir).

(Cevap E)
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KPSS/EB Öğretim Yöntem ve Teknikleri

13. Tuğçe Öğretmen’in amaçlarına ulaşmasını sağlaya
cak en uygun yöntem “proje tabanlı öğrenme”dir.

 Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin grup olarak ya 
da bireysel olarak gerçek yaşam konularına ve uy
gulamalarına ilişkin olarak disiplinler arası (bilimsel 
alanlar  konular  etkinlikler) bağlantı kurularak bir 
problem ya da senaryo üzerinde yerine getirdiği bir 
tür problem çözme etkinliğidir.

 Bir bireysel ve grupla öğrenme yöntemi olan proje 
yöntemi, öğrencinin etkin olmasına dayanmaktadır. 
Öğrenci, bir konu hakkında araştırma yapmak için 
planlama yapar, inceler, araştırır, uygular ve de
ğerlendirir. 

 Proje yöntemi bireysel ve grupla öğren meye, okul 
ile gerçek hayat arasında bağ kurulma sına önem ve-
rir. Bu yöntemin ana felsefesi öğren cinin etkileşim-
de bulunduğu çevrede yaşamı küçük boyutta da ol-
sa yaşamasıdır. Bu yöntemde genelde öğrencinin 
bireysel ve grup olarak gerçekleştirdiği öğrenme et-
kinliğinin sonucunda bir ürün ya da performans or-
taya koyması söz konusudur.

(Cevap E)

14. Soru metninde anlatılan öğrenme modeli “tam öğ-
renme”dir. Tam öğrenme modelinin temel sayıltıla-
rından birisi nitelikli eğitimöğretim olanak ları sağla-
nıp yeterli süre verildiğinde her öğrencinin öğrene-
bileceğidir. Bir sınıftaki öğrencilerin başarı ları, onla-
rın hazır bulunuşluk düzeylerine uygun olan öğretim 
hizmetinin (ipucu, pekiştireç, katılım, dönütdüzelt-
me) sağlanmasına ve ihtiyaçları kadar zaman tanın-
masına bağlıdır. Bu gerçekleştiğinde öğretim hedef-
leri doğrultusundaki öğrenme düzeyleri birbi rine yak-
laşır ve sınıftaki tüm öğrenciler başarılı ola bilir. Öğ-
renme birimlerini ünitelere ayırarak bir birim öğrenil-
meden diğer birime geçmeye olanak sağla mayan, 
uygun ortam sağladığında her bireyin öğre nebileceğini 
savunan öğrenmeöğretme yaklaşımı dır. Yani bir bi-
rim öğrenme gerçekleşmeden bir di ğerine geçilmez. 
Eksikliklerle ilgili gruba ek öğretim yapılır.  

(Cevap C)

12. İpek Öğretmen’in çalışmayı öğrencilerine sadece iz-
letmesi ve öğrencilerin katılımına yer vermemesi, 
onun gösteri tekniğini kullandığını gösterir. Öte yan-
dan Pırıl Öğretmen’in öğrenci katılımını da sağ layarak 
öğrencilerine bir simülasyon programı uy guladığı ve 
dersini benzetim tekniği kullanarak iş lediği görül-
mektedir. Ayrıca bilgisayar resimlerine bakıldığında 
gösteride bilgisayarın sadece ekran olarak kullanıl-
dığı, benzetim çalışmasında ise öğ renci katılımını 
temsil etmek için bir farenin yer al dığı görülmekte-
dir.

(Cevap D)

11. Öğretmenin vurgu yaptığı yaklaşım “yansıtıcı düşün-
me”dir. Yansıtıcı düşünme bireyin öğretme ya da öğ-
renme yöntemi ve düzeyine ilişkin olumlu ve olum-
suz durumları ortaya çıkartmaya ve sorun ları çözme-
ye yönelik düşünme sürecidir.  Kişinin öğrenme ve-
ya öğretme sürecini değerlendirip tes pit ettiği hata-
ları düzeltmesidir.

(Cevap D)

10. Soru metninde özellikleri verilen öğretim yöntemi “la-
boratuvar”dır. Laboratuvar yöntemi öğrencilerin öğ-
renme konularını laboratuvar ya da özel derslik lerde 
bireysel ya da küçük gruplar hâlinde gözlem, deney 
(yaparak  yaşayarak öğrenme) gibi teknik lerle araş-
tırarak takip ettikleri yoldur. Bu yöntemde işin bizzat 
öğrenciler tarafından yapılması şarttır. Öğretmen ders 
anlatan biri değil, bir rehber ve yar dımcıdır. Labora-
tuvar yönteminde gözlem, deney ve gösteri teknik-
leri kullanılmaktadır.

 

(Cevap A)
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KPSS/EB Öğretim Yöntem ve Teknikleri

19. Öğrencilerin motivasyonunu arttırmanın en temel yol-
larından biri de öğrenci merkezli bir öğretim süreci 
yapılandırmaktır. Öğrencilere süreç içerisinde kendi 
deneyimlerine dayalı öğretim fırsatları sunulmalıdır. 
Öğrenci sürecin her aşamasında sorumluluk alarak 
aktif katılımcı olmalıdır. Öğrencilerin aktivitesi ve öğ-
retim sürecinde aldıkları sorumluluk arttıkça öğren-
meye ilişkin motivasyonları da artacaktır. 

 (Cevap B)

18. Demokratik davranma bir öğretmenin sahip olması 
gereken temel özelliklerden biridir. Öğretmen öğren-
cilerine karşı eşit mesafede olmalı hepsi ile diyalog 
içinde olmalıdır. Öğretim etkinliklerinde öğrencileri-
ne fırsat eşitliği sağlamalı, değerlendirme süreçlerin-
de adaletli olmalıdır. 

 (Cevap A)

20. Öğretim programı eğitim programının uygulamaya 
konmuş biçimidir. Eğitim programı öğretim program-
ları ile can bulmaktadır. Eğitim programı doğrultu-
sunda hazırlanan öğretim programları ilgili dersin he-
deflerinin nasıl kazandırılacağını, hangi konuların kul-
lanılacağını ve öğrenmelerin nasıl değerlendirilece-
ğini içermektedir.

 (Cevap D)

17. İzlemeye dönük (biçimlendiriciformatif) değerlendir-
me öğretim süreci devam ederken öğrencilerin öğ-
renme eksikliklerini ve yanlışlarını tespit ederek bun-
ları tamamlamak ve düzeltmek için gerçekleştirilir. 
Amaç öğretimi biçimlendirmek, öğrencilere anında 
dönüt ve düzeltmeler sunmaktır. 

(Cevap C)

16. Soruda öğretmenin konuyu anlatmak için kullandı-
ğı temel öğrenme/öğretme modeli anlamlı öğrenme-
dir. Ausubel tarafından geliştirilen anlamlı öğrenme 
yaklaşımı bilişsel yaklaşıma dayanmaktadır. 

 Ausubel, insan zihninin bir depo olduğunu eğer bu 
depoya düzenli bir akış olursa anlamlı öğrenileceği-
ni savunur. Konular anlamlı bir bütün olacak şekilde 
düzenlenmeli, öğrenciye ön öğrenmeleriyle ilişkilen-
dirip anlamlandırmaları için fırsatlar sunulmalıdır. 

 (Cevap A)

15. Öğretmen, amaçlarına ulaşmak için iş birliğine da-
yalı öğretim modelini kullanmalıdır. İş birliğine daya-
lı öğrenme, öğrencilerin bir problemi çözmek ya da 
bir görevi yerine getirmek üzere küçük gruplar oluş-
turarak ortak bir amaç doğrultusunda bir konuyu bir-
likte çalışarak öğrenme yaklaşımıdır. Bu model:

 • Öğrenciler arasında bilgi paylaşma bilinci sağ-
lar.

 • Öğrencileri motive eder.

 • Öğrenciye kendi bildiğini ve bilgisini ortaya koy-
ması için cesaret verir.

 • Sosyal becerilerini geliştirir.

 • Farklı kültürel ve sosyoekonomik düzeydeki grup 
üyeleri arasında olumlu yönde etkileşimi özen-
dirir.

 • Arkadaşlık ilişkilerini olumlu yönde etkiler.

 • Engelli öğrencilerin normal grupta engelli olma-
yan öğrencilerle kolayca kaynaşabilmesini sağ-
lar.

 • Öğrencilerin okul ve öğrenmeye ilişkin tutumla-
rını olumlu yönde etkiler.

 • Öğrencinin kaygı düzeyini düşürür.

(Cevap C)

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r



KPSS • Eğitim Bilimleri 9

KPSS/EB Öğretim Yöntem ve Teknikleri

1. Belirli konu ve etkinliklerin sınıf içerisinde işlenme-
sinde uzman kişi sınıfa konuk olarak davet edilerek 
konu ile ilgili konuşması sağlanır. Böylece konu bi-
rincil veri kaynağından, ilgi çekici, merak uyandırıcı 
ve gerekirse soru  cevap şeklinde tartışılarak ince-
lenir.

(Cevap C)

2. Workshop (Çalıştay): Önemli ve temel konularda 
fikir zenginliği ve uzlaşım gereken konularda kişile-
rin bir araya gelip iletişim kurmasını, fikirlerini rahat-
ça söyleyebilmesini, bunların not edilip benzerlik ve 
birbirlerini tamamlamalarına göre sentezlenmesini, 
çalışma sonrasında da sonuçların raporlanmasını 
sağlayan bir tekniktir. Bu teknikte ele alınan problem 
durumunun ilgilileri bir araya gelip orijinal çözümler 
üretmeye çalışır.

(Cevap E)

3. Örnek durumda öğretmen derse örnekleri sunarak 
başlamıştır. Öğrenciler kilogram ve gram arasında-
ki ilişkiyi kendileri bulmuşlardır. Öğretmenin kullan-
dığı strateji buluş yoluyla öğretim stratejisidir. Kulla-
nılan yöntem ise gösteridir. Öğretmenin kefeli tera-
zi ile ilgili görsel sunumu öğrenciler izlemiştir.

(Cevap A)

4. Örnek ders sürecinde öğretmenin kefeli terazi gös-
terimi ve soruları ipucu niteliğindedir. Elinde kefeli 
terazi ve bisküvilerle derse girmesi dikkat çekme et-
kinliğidir. Öğrencilere sorular sorması ve kazanımı 
öğrencilere buldurmaya çalışması etkin katılımı sağ-
lamaya yöneliktir. Dersin sonunda öğrencilere bis-
küvileri ikram etmesi pekiştirmedir. Hedeften haber-
dar etme etkinliği verilen öğretim sürecinde yoktur. 

(Cevap E)

5. Onur Öğretmen’in kullandığı yöntem, örnek olay yön-
temidir. Örnek olay yöntemi yaşanmış ya da yaşan-
ma ihtimali olan bir olayın sınıf ortamına getirilmesi 
ve olay içindeki problemin çözümlenmesi esasına 
dayanır. 

(Cevap A)

6. Kazım Öğretmen’in belirtilen amaçlara ulaşmak için 
kullanabileceği en uygun yöntem deneydir. Deney 
yöntemi, herhangi bir olay ya da varlığı oluşturan iliş-
kilerin ve aşamaların daha iyi anlaşılmasını sağlar. 
Bilinmeyen bir gerçeği bulmak, bir varsayımı, bir il-
keyi sınamak için kullanılır. Öğrencilerde bilimsel dü-
şünceyi geliştirir.

(Cevap B)

7. V diyagramı belli bir konuyu verimli şekilde işlemek 
için, öğretmen tarafından sınıfa girmeden önce ha-
zırlanıp eğitim kalitesine katkı için kullanılabileceği 
gibi, etkinlik sırasında öğrenciler tarafından da kul-
lanılabilir. Öğretim sürecini destekleyen, öğrencile-
rin öğrenmelerini derinleştiren bir öğretim aracıdır. 
Özellikle deney ve problem çözme etkinliklerinde sü-
reci düzenlemek ve sistematikleştirmek için etkili bir 
araçtır.

(Cevap C)

8. Öncelikle I. tartışmanın münazara, II. tartışmanın ise 
görüş geliştirme olduğu anlaşılmaktadır. Bu iki tek-
nikte zıtlıklar ve çelişkilerin öğretimine son derece 
uygundur.

Görüş geliştirme Münazara
İki zıt fikir ve aralarında 
fikirler vardır. İki zıt fikir vardır.

İzleyiciler yoktur. Tüm sınıf 
katılır.

İzleyiciler vardır. 
Tartışmaya sadece İki 
münazara grubundaki 
öğrenciler katılır.

Kazanan kaybeden, dolayı-
sıyla jüri yoktur.

Kazanan kaybeden 
vardır. Dolayısıyla jüri 
vardır.

Grup fikirlerinden çok 
kişisel görüşler önemlidir. 
Kişiler fikirlerini değiştire-
bilir. Bu nedenle slogan 
kullanılmaz. Çünkü görüş 
her an değişebilir.

Kişisel fikirlerden çok 
grup görüşü önemlidir. 
Kişiler fikirlerini değiş-
tiremez. Bu nedenle 
slogan kullanılabilir. 
Çünkü görüş kesindir, 
değişemez.

(Cevap D)
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9. Öğretmenin yaptığı uygulama, öğrencilerin öğren-
diklerini gözden geçirmesi ve öğrendikleri arasında 
ilişki kurmalarına yardımcı olmaktır. Aktif öğrenme 
uygulamalarında öğrenilenlerin ilişkilendirilmesi ol-
dukça önemlidir. Konuların ilişkilendirilmesi bütün-
leştirme amaçlıdır. Örnek uygulamada öğrenciler 
kendi kartları ile ilgili araştırma yaptıktan sonra arka-
daşlarıyla etkileşime girerek konunun diğer kavram-
larını gözden geçirme fırsatı bulmuştur. Öğrencilerin 
kavramlarla ilgili konuşurken diğer arkadaşlarının an-
lattığı kavramlarla ilişkileri düşünmesi, konu kavram-
ları arasında ilişkilendirmenin sağlanması ve konu-
nun sağlam  tutarlı bir şemaya oturtulmasını sağlar.

(Cevap D)

10. Öğrencinin öğrenme güçlüğü yaşadığı yerlerde ve-
ya öğrenmede özel desteğe gereksinim duyduğu 
durumlarda uygun bireysel öğretim olanağı sağla-
yan, öğrencilerin yanlış ve eksik öğrenmelerinin be-
lirlenerek giderilmesinde kullanılan birebir ilgi ve anın-
da düzeltme yapılarak öğrencilerin eksikliklerinin ta-
mamlandığı öğretim yöntemine özel öğretici destek-
li öğretim yani tutor destekli öğretim denir. Bu öğ-
retimle öğrencinin büyük ölçüde öğrenme eksikliği 
giderilmektedir.

(Cevap C) 

11. Soru metninde özellikleri verilen yaklaşım “yapılan-
dırmacı yaklaşım”dır. Yapılandırmacı yaklaşım, bi-
reyin çeşitli uyaranlarla etkileşime girerek bunları an-
lamlandırdığı ve bilgiyi kendisinin yapılandırdığı yak-
laşımdır. Bu yaklaşımda bilgiyi işleyen ve yapılandı-
ran öğretmen değil, bizzat öğrencinin kendisidir. Öğ-
retim süreci ve öğretim programı bizzat öğrencinin 
katılımı ve aktifliği ile yönlendirilmektedir. Yapılandır-
macı yaklaşıma göre tek doğru yoktur ve değişim 
esastır. Yapılandırmacı sınıf ortamı bilgilerin aktarıl-
dığı bir yer değil; sorgulama ve araştırmaların yapıl-
dığı, günlük yaşamla ilgili problemlerin çözüldüğü 
bir yerdir. 

(Cevap A)

12. Öğrencilerin çok bilinmeyenli denklemlerin çözümü-
nü öğrenebilmeleri için tek bilinmeyenli denklemle-
ri çözme becerisini kazanmış olmalarının gerekliliği 
“basitten karmaşığa” ilkesi ile açıklanabilir. Bu ilke-
ye göre öğretimde önce basit düzeydeki bilgi ve be-
cerilerin kazandırılması, daha sonra daha zor ve kar-
maşık bilgi ve becerilerin yer alacağı öğretim durum-
larının oluşturulması gerekir. Öğretim sırasında öğ-
rencinin etkin olduğu yaşantılar kolay ve basit, baş-
kalarının yardımıyla edindiği yaşantılar ise daha zor 
ve karmaşık yaşantılardır. Bu nedenle derslerde öğ-
retmen yerine öğrenci etkin olmalıdır.

(Cevap A)

13. Proje tabanlı öğretim uygulamalarında ele alınacak 
proje konusu öğrencinin ilgisini çekmeli, çoklu çö-
zümler içermeli, öğrencinin seviyesine uygun olma-
lı. Projeler bireysel ya da grup çalışması olarak veri-
lebilir.

(Cevap D)

14. Büşra Öğretmen, “gösteride varılmak istenen so-
nucu öğrenciye önceden verirse” gösteri tekniği-
nin etkililiğini azaltmış olur. Çünkü sonucu bilmeleri 
öğrencinin ilgisini, dolayısıyla derse katılımını, dikka-
tini azaltacaktır.

 (Cevap E)

15. 5E öğrenme halkasında, yapılandırmacı bir öğren-
me şekli olduğu için doğrudan öğretmenden söz 
edilmez. Fakat soruda da söylendiği gibi öğrencinin 
keşfedemediği ve dolayısıyla açıklayamadığı durum-
larda öğretmen gerekli açıklamalarda bulunur. Bu 
durum ise sadece açıklama (explain) aşamasında 
görülür. Unutmamalıdır ki eğer keşfetme basamağı-
nı iyi bir şekilde geçiren öğrenci kendi kavramını yi-
ne en iyi kendisi açıklayacaktır.

(Cevap C)
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16. Kolb’a göre bireyler kendi yaşantılarından, deneyim-
lerinden öğrenirler ve bu öğrenmenin sonuçları gü-
venli bir biçimde değerlendirilebilir. 

 

  

 Yaşantısal öğrenme kuramına göre öğrenme yaşan-
tı, bilgi, algı ve davranışın bir bileşimidir. Kolb’a gö-
re yeni bilgi, beceriler veya tutumlar yaşantısal öğ-
renmenin dört biçimi içinde yer almasıyla gerçekleş-
tirilebilir. Bunlar; somut yaşantı, yansıtıcı gözlem, so-
yut kavramlaştırma ve aktif yaşantı yetenekleridir. 
Kolb’un tanımladığı dört öğrenme biçiminin özellik-
leri şunlardır:

 I. Somut yaşantı: Yaşantı ve problemlerle kişisel 
olarak ilgilenmek daha önemlidir. Bu öğrenme 
stilinde bireysel yaşantılar, kişilerle etkileşim, kişi ve 
kişilere karşı duyarlılık yoluyla gerçekleştirilen 
“hissederek öğrenme” önemlidir.

 II. Yansıtıcı gözlem: Karar vermeden önce ilgili ola-
yı dikkatlice izleme; ilgili nesneye değişik açılar-
dan bakma, olayların özünü kavrama ve düşün-
celeri sezgi yoluyla anlama, öğrenme söz konu-
sudur. Bu öğrenme stiline sahip bireyler sabırlı, 
dikkatli, tarafsız düşünerek karar verirler. “İzleye-
rek öğrenme” söz konusudur.

 III. Soyut kavramlaştırma: Mantık, kavramlar ve dü-
şünceler duygulardan çok önemli bir yere sahip-
tir. Bu öğrenme şekline sahip bireylerde “düşü-
nerek öğrenme” önemlidir.

 IV. Aktif yaşantı: Bu öğrenme stiline sahip bireyler 
izlemekten çok pratik uygulamalar yapma, mut-
lak gerçek yerine, işe yarayanı benimseyip di-
ğerlerini reddetme eğilimi gösterirler. Bu öğren-
me stilinde “yaparak öğrenme” esastır.

  

(Cevap B)

17. Öğretimde hedefler/amaçlar yatay boyutta üç kate-
goride ele alınmaktadır. Öğrencinin zihinsel öğren-
melerini içeren bilişsel alan, zihin kas koordinasyo-
nuna dayalı öğrenmelerini içeren psikomotor alan 
ve ilgi, tutum, değer gibi özellikleri içeren duyuşsal 
alan.

 (Cevap C)

18. Öğretim sürecinde konuların büyük bir bölümü aşa-
malı olarak sınıflanmıştır. Öğrenciler önceki konula-
rı öğrenmeden yeni konuya geçmeleri öğrenme dü-
zeyini olumsuz etkiler. Öğrencilerin önceki konuya 
ilişkin ön öğrenmeleri onların hazırbulunuşluk dü-
zeyleri ile ilgilidir. Hazırbulunuşluk öğrenmenin te-
mel koşuludur.  

 (Cevap D)

19. Eğitim programlarında bulunması gereken özellik-
lerden işlevsellik ile kast edilen programın öğrenci 
ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte olmasıdır. Bu kap-
samda hedefler, konular, öğretim yöntem ve teknik-
leri seçilirken ve uygulanırken öğrencinin günlük ya-
şamda işine yarayacağı beceriler ve günlük yaşam-
da karşılaşabileceği problem durumları temele alın-
malıdır 

 (Cevap D)

20. Model olma rolü öğretmenin gerçekleştirmek istedi-
ği hedeflere yönelik öğrencilere kendi davranışlarıy-
la yol göstermesidir. Öğrencilerin gözlem yoluyla öğ-
renme süreçlerinin desteklenmesi için model olma 
rolü oldukça kritiktir. Özellikle duyuşsal ve psikomo-
tor kazanımlarda model olma bu kazanımlar için kul-
lanılacak öğretme yollarında temeldir.

 (Cevap D)
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1. Sorunun temel noktası, koronun nota ve solfej bilgi-
leri yeterli düzeyde olmasına rağmen marşın çok 
uzun ve karışık olmasından dolayı öğrenciler çalmak-
ta zorlanmasıdır. Burada ister öğretmenden isterse 
kendi arkadaşından bire bir ya da kayıttan izlemesi 
sonucu değiştirmeyecektir. Benzer şekilde farklı yön-
temlerin uygulanması da çok olumlu sonuçlar do-
ğurmayabilir. Çünkü buradaki sorun, aktarılan içeri-
ğin bütün olarak yoğun olmasıdır. Burada öğretme-
nin yapması gereken, içeriği öğrenci düzeylerine gö-
re parçalara ayırarak bu şekilde onlara aktarmasıdır. 
Ancak bu süreçte bütünün anlamını yitirmemesi için 
sürecin başında ve sonunda anlamlılığı sağlamak 
için bütün üzerinde çalışılmalıdır.

(Cevap D)

DENEME SINAVI (3)KPSS/EB

2. Sınıfta yaşanan ve özellikle soruda verilen örnek du-
rumdaki gibi sınıftaki birçok öğrenciyi etkileyen bir 
problem durumu ile baş etmede öğretmenin ilk ya-
pılması gereken sorunun nedenlerini belirlemektir. 
Öğretmen sorunun tam olarak ne olduğunu anlama-
dan, nedenlerini ve sorunun kaynaklarını tespit et-
meden çözüme yönelik nasıl bir yol izlemesi gerek-
tiğini bilemez.

 (Cevap A)

3. Beyin fırtınası, bir gruba ait öğrencilerin, açık fikirli 
olarak, bir konu olay veya problem durumu hakkın-
da düşünmelerini ve mantıklı olup olmadığı endişe-
sine kapılmadan olabildiğince çok sayıda fikir üret-
melerini istemek olarak tanımlanabilir.

 Beyin fırtınası hiçbir yargılamanın olmadığı ortamlar-
da gerçekleştirilir; yaratıcı ve orijinal fikirlerin doğma-
sına yardımcı olur.

(Cevap D)

4. Belirli bir sorunun ya da durumun olası nedenlerini 
belirlemek için kullanılan, neden  sonuç ilişkisi çı-
karmayı hedefleyen uygulama balık kılçığı diyagra-
mıdır. Ishikowa diyagramı olarak da bilinen balık kıl-
çığı tekniği, bir problemin nedenlerini ve alt neden-
lerini tanımlama sürecini yapılandırmaya yardım eder.

(Cevap B)

5. Öğretmenin öğretim sürecinde temele aldığı öğren-
meöğretme yaklaşımı aktif öğrenmedir. Aktif öğren-
me, bireyin öğrenme sürecine etkin olarak katılımını 
sağlama yaklaşımıdır. Öğrencilerin öğrenme süreci-
ne yaparakyaşayarak, sorarak, yazarak, çizerek, 
üreterek, tartışarak, ilişki kurarak etkin katılımı sağ-
lanır. Merak duyarak kuşku ile birlikte öğrenme var-
dır. Bireyin öğrenmesinde kendisinin sorumlu oldu-
ğu, bireye karar alma ve kararını uygulama fırsatının 
verildiği ve bireyin öğrenme sürecinin merkezinde 
yer aldığı bir öğrenme sürecidir.

(Cevap A)

6. Öğretmenin kullanmadığı yöntem teknik örnek olay-
dır. 

 • Öğrencilere “Vücudumuzda hayati öneme sahip 
organlar hangileridir?” diye sorarak bir tartışma 
başlatır. → Soru cevap ve tartışma yöntem ve 
tekniklerini kullanmış.

 • Konuyla ilgili kısa bir özetlemeden sonra “Kalp 
sağlığını korumak için neler yapılmalıdır?” konu-
sunu araştırmalarını ve bununla ilgili bir çalışma 
hazırlamalarını ister. Proje ve anlatma yöntem ve 
tekniklerini kullanmış.

(Cevap E)

7. Sunuş yoluyla öğrenme yaklaşımı; olgu, kavram ve 
genellemelerin öğretmen tarafından düzenli bir şe-
kilde sıralanması ve öğrenciler tarafından öğrenilme-
ye hazır bir durumda verilmesi sürecidir. Etkinlikle-
rin merkezinde öğretmen vardır. Öğretmenin ama-
cı, öğrencinin bilgiyi anlamasını sağlamak için önce-
ki bilgileri ile yeni bilgileri ilişkilendirmedir. Bu yüz-
den öğrencide sorumluluk duygusunun geliştirilme-
sinde yetersizdir. Öğretim etkinliklerinin başlangıcın-
da (derslerin giriş bölümünde), bilgi ve kavrama dü-
zeyindeki hedef  davranışların kazandırılmasında 
kullanılır. Bu yüzden üst düzey duyuşsal hedeflerin 
kazandırılmasında etkisizdir.

(Cevap B)
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8. Dönüt, öğrenciye yaptığı davranışın sonucu hakkın-
da bilgi vermedir. Olumlu dönüt daha sık kullanılma-
lıdır. Dönüt öğrenciyi motive edici ve yönlendirici ol-
malıdır. Dönüt ve düzeltme birbirlerinden ayrı düşü-
nülmemelidir.

(Cevap C)

9. Bilgisayar destekli öğretim sürecinde farklı program-
lardan yararlanılır. Benzetim ve problem çözme ya-
zılımları öğrencilerde sorun çözme ve karar verme 
becerilerinin geliştirilmesinde diğer program türleri-
ne oranla daha etkilidir. Birebir öğretim programları 
özellikle programlı öğretim gibi bireyselleştirilmiş öğ-
retim uygulamalarında etkilidir. Tekrar ise öğretim 
süreci sonunda pekiştirme amaçlı etkili kullanılır.

(Cevap B)

10. Öğretimin temel ilkelerinden olan basitten karmaşı-
ğa yönelimi soru  yanıt yöntemi uygulamasında da 
kullanılmalıdır. Önce basit sorular daha sonra üst dü-
zey sorular yöneltilmelidir. Ayrıca bu yöntem sözlü 
sınavı olarak algılanmamalı ve öğrenciyi eleştirel dü-
şünmeye yöneltici sorular seçilmelidir.

(Cevap D)

11. Verilen örnek süreçte kullanılan öğretim yöntem ya 
da tekniği benzetimdir. Benzetim ile gerçek duruma 
benzer yapay ortam hazırlanmıştır. İtfaiyecilerin ha-
zırlanan sanal ortamda beceriler kazanmaları hedef-
lenmiştir.

(Cevap C)

12. A) Bireyin düşüncedeki çelişkilerin farkına varması; 
tutarlılık

 B) Bireyin düşüncenin boyutları arasında ilişkiler ku-
rabilmesi; ögeler arası ilişki kurabilme

 C) Bireyin, deneyimlerini ve ulaştığı sonuçları ger-
çekçi temellere dayandırabilmesi; tutarlılık

 D) Belirsizliklerin belli ölçülere kadar hoş görülme-
si; eleştirel düşünmenin özelliği değildir.

 E) Eleştirel düşünen bireyin düşüncelerini etkili bir 
iletişimle, anlaşılır bir biçimde paylaşabilmesi; 
iletişim kurabilme

(Cevap D)

13. Sezin Öğretmen’in küçük gruplarda uyguladığı yön-
tem “örnek olay inceleme”dir. Örnek olay, gerçek 
yaşamda karşılaşılan ya da karşılaşılması olası prob-
lemleri sınıf ortamına getirerek öğrencilerin katılımı 
ile tartışma ortamı açarak çözüm yolları bulmaktır. 
Örnek olay, gerçek yaşamda karşılaşılan bir olay, 
durum ya da konunun içindeki problemlerin sınıf or-
tamında tartışılarak çözülmesi yoluyla öğrenimin sağ-
lanması ve problem çözme becerisinin kazandırıl-
masında kullanılır. Öğrencilere bir konuyu ya da be-
ceriyi kazandırmak ve o konuda uygulama yaptır-
mak amacıyla da kullanır. Böylelikle önceki öğreni-
lenlerin transferi de sağlanır. Farklılıklardan kaynak-
lanan problemleri çözmede kullanılabilecek beceri-
ler kazandırmaya çalışılmaktadır.

(Cevap C) 

14. Cüneyt Öğretmen yaptırdığı etkinlikte öğrencilerin 
“sınıflama” becerisini geliştirmeyi hedeflemiştir. Sı-
nıflama, benzer özellikleri bir grupta toplamadır. Sı-
nıflama aynı zamanda benzer özellik gösterenleri di-
ğerlerinden ayırt edebilmeyi gerektirir.

(Cevap A)

15. Bilginin kalıcılığını sağlamak için olabildiğince üst 
düzey bilişsel stratejiler kullanılmalı ve birçok duyu 
organına hitap etmelidir. “Kavramların tanımlarını tek-
rarlatma” bilgi basamağında bir davranış olduğu için 
kavram yanılgılarını gidermede fazla etkili değildir.

(Cevap D)
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17. Sınıf yönetiminin en temel boyutlarından biride za-
manı verimli kullanmaktır. Zamanı etkili ve verimli kul-
lanmanın en temek yolu planlamadır. Öğrenim süre-
cinde etkili planlar kullanmak öğretim dışı boş etkin-
likler için zaman harcamayı önler

 (Cevap E)

18. Etkili öğretim temel öğeler ola hedef, içerik, eğitim 
durumu ve sınama durumları öğelerinin bütüncül bi-
çimde, öğrenci ihtiyaçlarına ve özelliklerine uygun 
olarak düzenlenmesini gerektirir. Eğitim çevresi de 
hedeflere uygun olarak düzenlenmelidir.

 (Cevap B)

19. Öğretim etkinliklerinde açıklığı sağlamak hedeflere 
ulaşmayı garanti altına alan önemli ilkelerden biridir. 
Bu kapsamda öğrencilerin bir çok duyu organına hi-
tap eden uyarıcılar seçilmelidir. Öğrencilerin çok du-
yu organına hitap eden uyarıcılar öğrenmelerin ka-
lıcılığını arttıracaktır. 

(Cevap B)

20. Öğrenme sürecinde sürekli benzer pekiştireç kullan-
ma öğrencilerin bu pekiştireçlere alışma gösterece-
ğinden dolayı etkili değildir. Alışma pekiştirecin pe-
kiştirme özelliğini kaybetmesine neden olmaktadır. 
Bu sebepten dolayı pekiştireç süreç içerisinde de-
ğiştirilmelidir. 

 (Cevap E)

16. Selda Öğretmen’in kullandığı öğretim yöntemi, altı 
şapkalı düşünme yöntemidir. Altı şapkalı düşünme 
tekniğinin temel amacı, öğrencilerin yaratıcı düşün-
me becerilerini geliştirmektir ve çok yönlü düşünme-
ye yöneltmektir. Altı şapkalı düşünme tekniği, farklı 
görüşlerin ortaya konmasını sağlar; konunun dağıl-
masını önler, öğrencileri farklı durumlar hakkında 
farklı şekilde düşünmeye teşvik eder.

 Şapka renkleri ve simgeledikleri düşünce sistemleri 
şu şekildedir;

 Beyaz şapka → Tarafsız

 Kırmızı şapka → Duygusal, kişiselleştiren

 Siyah şapka → Karamsar

 Sarı şapka → İyimser, avantajlar

 Yeşil şapka → Yaratıcılık

 Mavi şapka → Değerlendiren

(Cevap B) K
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1. Harmanlanmış öğretimin Osguthorpe ve Graham’a 
göre amaçları şunlardır:

 • Pedagojik zenginlik

 • Bilgiye erişim

 • Sosyal etkileşim

 • Bireysel etkinlik

 Bu amaçlardan “pedagojik zenginlik” amacında har-
manlanmış öğretim modeli, öğretmenlerin ders sü-
resinde değişik etkinliklerde bulunmasına fırsat ve-
rirler ve ders işleme yöntemlerini çeşitlendirir yani 
zenginleştirir.

(Cevap A)

DENEME SINAVI (4)KPSS/EB

2. Yazgül Öğretmen, kavramları açıklanma ve örnek-
lendirme bölümünde sunuş yoluyla öğretim strateji-
sini kullanmıştır. Sonra öğrencileri bahçeye çıkarıp, 
onların etkin olmalarını, yaparak  yaşayarak öğren-
melerini sağlamış ve böylece aktif öğrenme yaklaşı-
mını kullanmıştır.

(Cevap A)

3. Soru metninde özellikleri verilen öğretim tekniği “oyun 
oynama”dır. Oyun oynama tekniği ya da eğitsel oyun-
lar, öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve daha rahat 
bir ortamda tekrar edilmesini sağlayan bir öğretim 
tekniğidir. Eğitsel oyunlar özellikle öğrenmeye yöne-
lik olmalı ve bir amaç için sınıf içinde uygulanmalı-
dır. 

 (A) Bilgisayar destekli öğretim, bilgisayardan yarar-
lanılarak gerçekleştirilen öğretme  öğrenme ve okul 
yönetimi ile ilgili bütün etkinliklerdir. BDÖ, her öğren-
ciye kendi öğrenme hızında bir öğrenme sağlar. Et-
kin katılımı ve konuların daha kısa sürede ve siste-
matik olarak öğretilmesini sağlar.

 (B) Öğrenme merkezleri (istasyonları), öğrencilerin 
farklı etkinliklerde bulunduğu odalardır. Bu yöntem 
öğrencilere grup halinde çalışma, araştırma ve kay-
nak tarama olanağı verir.

 (D) Workshop (işlik), bireylerin belli bir yerde kısa bir 
zaman süresi içinde toplandığı, ortak eğitim sorun-
larını, ilgi veya iş problemlerini ortaklaşa çözmeye 
çalıştıkları, çözüm yollarını öğrendikleri bir tekniktir. 
Bireylerin ortak bir konu üzerinde düşünmelerini, ça-
lışmalarını ve öğrenmelerini sağlar. En önemli yönü 
uygulamaya dönük olmasıdır. Bu tekniğin uygulan-
ması için hedeflerin en az uygulama düzeyinde ol-
ması gerekir.

 (E) Sokrat semineri, Sokratik tartışmayı temele alan 
buluş yoluyla öğretim stratejisi içinde kullanılabilen 
bir tekniktir, temelinde soru  cevap tekniği vardır. An-
cak ikisi aynı değildir. Sokrat seminerinde düz anla-
tım, problem çözme, beyin fırtınası, örnek olay ince-
lemesi vb. teknikler de kullanılır. Analiz düzeyindeki 
davranışların kazandırılmasında etkilidir. Öğrencile-
rin tartışma yapmayı öğrenmelerini, toplumsallaşma-
larını, farklı görüşlere saygılı olmalarını, mantıklı ve 
tutarlı konuşmalarını sağlar ve eleştirel düşünme be-
cerilerini geliştirir.

(Cevap C)

4. Üç boyutlu küp, dikdörtgen prizması, kare prizma 
gibi cisimlerin öğretiminde; öğrenci eşyalarla doğ-
rudan doğruya karşı geldiği için açıklık ilkesi kulla-
nılmıştır. Cismin benzerlerinin bulundurulması, kar-
tondan yaptırılması öğrenci tarafından gerçekleştiril-
diği, öğrencinin yaparak  yaşayarak öğrenmesi söz 
konusu olduğu için aktivite (iş) ilkesi kullanılmıştır. 
Cisimlerin öğretiminde önce küpün yani kolay ola-
nın sonra da daha karmaşık ve zor olan silindir, ka-
re prizma gibi cisimlerin öğretilmesi kolaydan zora 
öğretim ilkesinin kullanıldığını göstermektedir.

(Cevap A)
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5. Konuşma halkası öğrencilere olaylara empatik dü-
şünce ile yaklaşmayı ve başkalarının görüşlerine say-
gılı olmayı öğreten bir yöntemdir. Bu yöntemle öğ-
renciler farklı düşünceler üretirler.

(Cevap A)

6. Sunuş yoluyla öğretim stratejisinin en çok tercih edil-
mesinin temel nedeni uygulanmasının kolay olması-
dır. Bu strateji aynı zamanda zaman açısından eko-
nomiklik sağlar ve temel kavramların kazandırılma-
sında oldukça etkilidir. Sunuş yoluyla öğretim stra-
tejisi öğretmen merkezli bir öğretim stratejisidir. Bu 
stratejide öğrenme sorumluluğu öğretmendedir. Öğ-
retmen bilgiyi sağlayan ve anlamlandıracak örnek-
leri sunan kişidir. Öğrenci pasiftir.

(Cevap D)

7. Öğrenci katılımı öğretim sürecinin önemli değişken-
lerindendir. Öğrenme bireysel bir etkinlik olan yaşan-
tı ürünü olduğundan, öğrenme  öğretme sürecinde 
bireyin öğrenmesini sağlayacak bir yaşantı geçirme-
si için, kendisi için hazırlanan öğretme durumunun 
ögeleriyle kendisine verilen işaret ve açıklamalar doğ-
rultusunda etkileşmesi, bir başka deyişle öğrenme 
sürecine etkin olarak katılması gerekir. Öğrenme  
öğretme sürecine öğrencinin katılımı olmadan öğ-
renme gerçekleşmez. Soruda verilen değişkenler-
den hepsi öğrenme düzeyini ve etkin katılımı artıran 
etkiye sahiptir. Özgüven ve benlik tasarımı öğrenme 
düzeyi ve etkin katılım üzerinde diğerlerine göre da-
ha büyük bir etkiye sahiptir. 

 Okulda ve sınıfta eğitim  öğretim etkinliklerinin nihai 
hedefi benlik kavramını güçlendirmek ve bireylerin 
kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır. Eği-
tim, öğrencinin kendisine güvenmesini, yeterliliğine 
inanmasını ve akademik beklentilerini karşılayabil-
mesini sağlamalıdır.

(Cevap D)

8. Öğretmenin kullandığı yöntem “ritmik öğretim”dir. 
Ritmik öğretim yöntemi, müziksel devinme, ritimle-
me yoluyla müzik öğretim yöntemi; müziksel işitme, 
okuma, yazma ve söyleme davranışlarını, duyulan 
müzikleri ve alınan belirli müziksel etkileri bedensel 
ritmik devinimlerle ifade etme yoludur.

 A seçeneğindeki analoji (metafor  benzetme), bilin-
meyen, yabancılık çekilen bir konunun, bilinen, ben-
zer konularla açıklanması esasına dayanan bir tek-
niktir. Sonuç çıkarmak ve yeni kavramlar öğrenmek 
için kullanılır. Bilişsel fikir ve kavramların öğrenilme-
si ve geliştirilmesinde önemli rol oynar. Daha çok 
kavrama ve üstündeki bilişsel davranışların kazandı-
rılmasında kullanılır. Bu teknik uzun dönem akılda tu-
tulmayı sağlayıcı bir ortam oluşturur. Öğrencilerin bi-
limsel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme yete-
neklerini geliştirir. Soyut konuların somutlaştırılma-
sında etkilidir.

 B seçeneğindeki yaratıcı drama, bir düşünceyi be-
den diliyle hareket ederek anlatımdır. Yaratıcı drama 
öğrencinin kendini başkalarının yerine koyarak çok 
yönlü gelişmesini, aktif olmasını, kendini ifade ede-
bilmesini, araştırma istek ve arzusunun artmasını, 
empati ve yaratıcılık becerilerinin gelişmesini, yaşa-
mı çok yönlü algılamasını sağlar. 

 D seçeneğindeki istasyon tekniği, öğrencilerde bir-
likte çalışma, birbirlerini tanıma, iş birliği, yaratıcılık, 
başlanmış bir işe katkı getirme ya da işi bitirme, ka-
tılımdan keyif alma, kurallara uyma, iletişim becerisi 
geliştirme vb. amaçlarla kullanılan bir tekniktir.

 E seçeneğindeki eğitsel oyun, konuların oyuna dö-
nüştürülerek ilgi çekici duruma getirilmesi, öğreni-
len bilgilerin daha rahat ve eğlenceli bir ortamda tek-
rar edilerek pekiştirilmesi, en pasif öğrencilerin bile 
etkinliklere katılımı sağlanarak çok yönlü gelişimle-
rinin sağlanmasında kullanılan bir öğretim tekniğidir. 

(Cevap C)

9. İstasyon tekniği, öğrencilere birlikte çalışma alışkan-
lığı, yarım bırakılan bir işe katkı getirme, üretme ve 
bundan zevk alma gibi özelliklerin kazandırılmasın-
da oldukça etkilidir. Gruplara ayrılan öğrenciler sı-
rayla belirlenen istasyonlardaki çalışmaları yapar, her 
grup kendinden önceki grupların çalışmalarını de-
vam ettirir.

(Cevap D)
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10. Aysel Öğretmen’in eğitim anlayışı “yansıtıcı düşün-
me” ile ilgilidir. Yansıtıcı düşünme, olumlu duygular 
oluşturma ve geliştirmeyi amaçlar. Öğrencinin başa-
rısı yalnız testlerden aldığı puanlar değildir. Aynı za-
manda önemli olan düşüncelerini özgürce açıklama-
sı, savunması, paylaşması ve hedeflerini kendisinin 
planlaması da başarının kapsamı içindedir. Yansıtıcı 
düşünme öğrenci merkezlidir. Öğrencinin yeterlilik-
leri, öğrenme ile ilgili sorumluluk alması çok önem-
lidir. Bu nedenle öğrenme öğretme sürecinde öğren-
ci aktif olmalıdır. Öğretmen öğrenme işini kolaylaş-
tırmalı ve öğrenme ortamında “iş birlikçi kümeler” 
oluşturmalıdır. İletişim çok yönlü, olumlu ve etkili ol-
malıdır. Dönüt ve düzeltme öğretmenden öğrenciye, 
öğrenciden öğretmene doğru olmalıdır.

 (Cevap A)

11. Eğitsel oyunlar, özellikle ilköğretim döneminde yo-
ğun olarak kullanılabilecek, kart oyunları, bilmece-
ler, bulmacalar, nesi var nesi yok, kutuplaşma, eşini 
bul vb. oyunlardan oluşan bir tekniktir.

 Eğitsel oyunların yararlı yönleri şunlardır:

 • Derse ve konuya karşı ilgiyi artırır.

 • Öğrenciye enerjisini boşaltma imkânı verir. (A se-
çeneği)

 • Öğrencilerin ilgilerinin sürekliliğini sağlar.

 • Farklı beceriler kazanılmasını sağlar. (B seçene-
ği)

 • Tüm öğrencilerde sürece katılma isteği uyandı-
rır.

 • Öğrencilerin yaşam için gerekli bazı rolleri öğ-
renmesini sağlar. (D seçeneği)

 • Paylaşımı öğrenmeyi sağlar. (E seçeneği)

 • Öğrenciyi aktif kılar.

 • Öğrenilenlerin pekiştirilmesini ve rahat bir ortam-
da tekrar edilmesini sağlar.

 Oyunlar yetişkinler gibi düşünmeyi sağlamaz. İlköğ-
retim çağındaki çocuklar Piaget’nin bilişsel gelişim 
kuramına göre somut işlemler döneminde bulundu-
ğu için yetişkin insanlar gibi düşünmezler.

 (Cevap C)

12. Gagne’nin Öğrenme Türleri Sınıflamasında:

 Zihinsel Beceriler: Bir olay veya durum hakkında akıl 
yürütme ve problem çözmeleri ifade eder.

 Bilişsel Stratejiler: Bireyin kendi öğrenme, düşünme, 
hatırlama sürecini kontrol etmek için farklı yöntem-
ler kullanması, problemlere yeni çözümler üretmesi-
dir.

 Sözel Bilgi: Bir uyarıcıyı isimlendirmek ya da belirli 
bir uyarıcıya sözel tepkide bulunmak.

 Motor Beceriler: Fiziksel hareketleri hızlı, doğru ve 
uygun sırada yapmak.

 Tutumlar: Bireyin bir olay, nesne ya da şahsa yöne-
lik davranımını etkileyen duygular.

 Seçenekler incelendiğinde:

 Arda: Doğu Anadolu Bölgesi’nin özelliklerini söyle-
me → Sözel Bilgi

 Aylin: Doğu Anadolu Bölgesi’nin neden bu özellik-
lere sahip olduğunu açıklama → Zihinsel Beceriler

 Cemil: Doğu Anadolu Bölgesi’nin haritasını çizebil-
me → Psikomotor Beceriler

 Serdar: Doğu Anadolu bölgesinin volkanik dağları-
nı kendince “Eceyle Mete Hasandan Kestane Kaçır-
dılar” (Erciyes, Melendiz, Hasan, Karacadağ, Kara-
dağ) diye kodlayarak öğrenme → Bilişsel Strateji

 Görüldüğü gibi verilen davranışlarda tutum ürünü ör-
neği yoktur.

(Cevap D)

13. İyi yapılandırılmış bir problemin “birden fazla çözü-
mü yoktur.” Buna göre A, B, D ve E seçeneklerinde-
ki özellikler iyi yapılandırılmış bir problemin özelliği 
iken C seçeneğindeki özellik değildir. “Problemin çö-
zümüyle ilgili hipotezleri ileri sürme” aşamasında ba-
zı geçici çözüm yolları akla gelebilir. Ancak daha 
sonra bunlardan en uygun olanı seçilerek problemin 
çözümü açık ve sınırlı bir şekilde belirlenir.

 (Cevap C)
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14. Konuların birbirinin ön koşulu olacak biçimde aşa-
malı olarak düzenlenmesi “doğrusal programlama” 
yaklaşımının temel özelliğidir. Öğretimde doğrusal 
programlama ilkelerini temele alan yaklaşım ise “tam 
öğrenme” modelidir. Ayrıca programlı öğretim uygu-
lamalarında da içerik kademeli yaklaşıma göre dü-
zenlenir.

(Cevap D)

15. Kavram haritaları anlamlı öğrenmeyi desteklemek 
için kullanılan önemli bir ön örgütleyicidir. Kavram 
haritaları işlenecek yeni konunun başında verilir ve 
öğrencilerde konuya ilişkin bilişsel bir yapı oluşturul-
masını sağlar. Konunun sonunda verilen ve öğren-
ciler tarafından anlamlandırılmadan kopya edilen bir 
kavram haritası amaca hizmet etmez.

(Cevap C)

16. Fen bilgisi öğretmeni Mesut Bey derste farklı uya-
ranlarla öğrenci davranışlarını pekiştirmemiştir. Di-
ğer seçeneklerde yapılan yorumlar ders sırasında 
gösterilmiştir. Öğretmenin derste aykırı bir uyarıcı 
sunması dikkat çekme süreçlerine hizmet eder, pe-
kiştirme etkinliği değildir.

(Cevap B)

17. Öğrenme stili öğrenenin öğrenme süreçlerinde ter-
cih ettiği bireysel, öznel yollardır. Öğrenme stili öğ-
renciler arasındaki en temel bireysel farklılıklardan 
biridir. Derslerinde öğrencilerin öğrenme stillerini dik-
kate alacak bir öğretmen öncelikle öğrencilerinin öğ-
renme stillerini ortaya koymak için gerekli gözlem ve 
incelemelerini gerçekleştirmelidir

 (Cevap A)

18. Gregorc’un öğrenme stili bilgiyi alma, işleme, bilgi-
yi depolama, kodlama, kodlanan bilgileri çözme bi-
çim üzerinde görüş bildiren bilişsel boyut içinde de-
ğerlendirilen bir modeldir. Gregorc kişilerin algılama 
yeteneklerine göre somut ve soyut algılananlar, ay-
rıca insanları algıladıkları verileri zihinlerinde düzen-
leme yeteneklerine göre de ardışık ve random olmak 
üzere ikiye ayırır.

 (Cevap B)

19. İşbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımı öğrenciler ara-
sında etkileşimi temele almaktadır. İşbirlikli çalışma 
grupları heterojen olarak oluşturulur, grup öğrenme-
leri temeldir ancak her grup üyesi grup başarısına 
katkı sunar ve bireysel sorumluluğunu üstlenir.

 (Cevap A)

20. Bloom tarafından geliştirilen tam öğrenme yaklaşı-
mına göre okul öğrenmeleri tüm öğrenciler tarafın-
dan gerçekleştirilebilir. Ön koşul öğrenmeler tamam-
lanır, öğrencilere öğrenmeleri için yeterli fırsat sunu-
lursa tüm öğrenciler program hedeflerini gerçekleş-
tirebilirler.

 (Cevap A)
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1. Öğretmenin sınıf kurallarını oluşturmak için kullandı-
ğı yöntem beyin fırtınasıdır. Beyin fırtınası, bir gruba 
ait öğrencilerin, açık fikirli olarak, bir konu olay veya 
problem durumu hakkında düşünmelerini ve man-
tıklı olup olmadığı endişesine kapılmadan olabildi-
ğince çok sayıda fikir üretmelerini istemek şeklinde 
tanımlanabilir. Beyin fırtınası yüksek düşünme bece-
rilerini geliştirmek, öğrencileri analiz, sentez ve de-
ğerlendirme düzeyindeki düşünmelere sevk etmek, 
duyuşsal hedefleri gerçekleştirmek, hayal gücünü 
canlandırmak, üretkenliği artırmak, problem çözme 
sürecini kolaylaştırmak amaçlı çalışmalarda kullanı-
labilir. Beyin fırtınası tekniğinde öğretmen, öğrenci-
lerden aklına gelen tüm fikirlerini özgürce ifade et-
meleri istemeli, fikirlerinden dolayı kimsenin eleştiril-
meyeceğini vurgulamalıdır.

(Cevap A)

DENEME SINAVI (5)KPSS/EB

2. Öğretmenin kullandığı teknik “örnek olay”dır. Örnek 
olayı, gerçek hayatta karşı karşıya kalınan problem-
lerin sınıf ortamına getirilerek çözülmesi yoluyla öğ-
renmenin sağlanmasıdır. Buluş yoluyla öğretme yak-
laşımında ve kavrama düzeyinde kazandırılacak bi-
lişsel davranışların kazandırılmasında kullanılan bir 
tekniktir. Öğrencilere bir beceri ya da konu hakkın-
da yeterlilik kazandırmak ve uygulama yaptırmak 
amacıyla kullanılır. Öğrenci merkezli bir tekniktir. Bu 
teknikle öğrenciler bildiklerini ve kavradıklarını ger-
çek bir duruma uygulama şansına sahip olurlar. Prob-
lem çözme ve analiz etme becerileri gelişir.

 (Cevap E) 

3. Öğrencinin, öğretim sürecine bizzat katılması, oku-
ması, yazması, konuşması, tartışması ve bilgiyi geç-
miş yaşantılarıyla ilişkilendirmesi öğretim ilkelerin-
den yaparak  yaşayarak (aktiflik) ilkesini temsil eder. 
Öğretimde en büyük yenilik, okulun ağırlık merkezi-
nin öğretmenden öğrenciye geçmesi ve aktiflik (ya-
parak  yaşayarak öğrenme) ilkesinin kabulü ile baş-
lar. Bu ilkeye göre etkinlikte bulunan öğrencinin biz-
zat kendisidir. Öğretmen sadece öğrencinin etkin-
liklerini koordine eden, öğrenmeleri denetleyen, öğ-
renmeyi öğreten ve öğrenmeyi kılavuzlayan rehber 
konumundadır. Yaparak  yaşayarak öğrenme ilke-
si öğrencinin okulda öğrendiklerini okul dışındaki et-
kinliklerde de kullanabileceği şekilde yürütülmesi 
esasına dayanır. 

 Aktiflik ilkesinin geçerli olduğu öğrenme yaşantıla-
rında öğrencilere sadece bilgi ve beceri vermekle 
yetinilmez, onların bu bilgi ve becerileri hayatlarının 
diğer cephelerinde karşılarına çıkabilecek problem 
durumlarının çözümüne uygulayabilecekleri fırsat-
larda yaratılır.

(Cevap A)

4. Buluş yoluyla öğretim stratejisinin planlanması ve 
yürütülmesi yapılacak işlemler, sırasıyla:

 • Öğrenciye kazandırılacak hedef  davranışlar be-
lirlenir. 

 • Öğrenme konularıyla ilgili somut örnek ve du-
rumları ve örnek olmayan durumları belirlenir.

 • Örnekler kolaydan zora doğru sıralanır.

 • Örnekler öğrencilere sunulur.

 • Öğrencilerin sözlü ve sözsüz uyaranlarla derse 
katılımları sağlanır.

 • Öğrencilere sorular, ipuçları, yönergeler yönelti-
lerek ilke ve genellemelere ulaşmaları sağlanır.

(Cevap E)
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5. İş birlikli öğrenmede öğrencilere kazandırılmak iste-
nen temel beceri grupla çalışmadır. Ayrıca etkili ile-
tişim becerisi, başkalarının düşüncelerine saygı gös-
terme, çok yönlü düşünme ve olumlu bağımlılık yer 
alır. Ancak benmerkezci düşünme iş birlikli öğren-
mede yer almaz. İş birlikli öğrenmede gruptaki her 
üye diğer üyeler başarmadan kendisinin de başarı-
lı olamayacağını bilir. Bu nedenle diğer arkadaşları-
nın öğrenmesine yardımcı olur. Sonunda elde edi-
len başarı tek tek bireylerin katkısıyla elde edilmiş 
grup başarısıdır.

 İstasyon tekniği, öğrencilerde iş birliği, yaratıcılık, 
başlanmış bir işe katkı getirme ya da işi bitirme, ka-
tılımdan keyif alma, özel yetenekleri ortaya çıkarma 
ve üretme özelliklerini geliştirir. Çekingen öğrencile-
rin sürece aktif olarak katılmalarını sağlar. 

(Cevap A) 

6. Melih Öğretmen, problem çözmenin bilimsel aşama-
larını kullanmaktan söz etmektedir. Öğretmenin be-
lirttiği hedefleri gerçekleştirmede kullanılabilecek en 
uygun yöntem “araştırma” yaklaşımıdır.

(Cevap B)

7. Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde ders ilke ve ge-
nellemelerin sunulması ile başlar. Öğretmen ilke ve 
genellemeleri bir ön organize edici yardımıyla öğ-
rencilere sunar. Bu aşamada görsel unsurlardan ya-
rarlanmak öğrenmeleri desteklemek açısından etki-
lidir. Bu aşamada daha çok kavram haritaları verile-
rek ilke ve genellemeler verilir. Kavram haritaları ile 
konunun kavramsal ağı, kavramlar arasındaki ilişki-
ler ortaya konabilir. Kavram haritaları şematik unsur-
ların ağırlıklı olarak kullanıldığı görsellerdir. 

 (Cevap A

8. Programlı öğretim, öğrencinin kendi başına ve ken-
di hızıyla öğrenme etkinliğini gerçekleştirdiği yön-
temdir. Programlı öğretimde bilginin modüler yapı-
da ve anlamlı olarak küçük parçalara ayrıştırılarak 
belli bir sırayla öğrencinin öğrenmesi amaçlanmak-
tadır. Öğretilecek içerik mümkün olduğu kadar kü-
çük parçalara ayrılarak öğrenciye sunulmaktadır. 
“Adım” ya da “madde” olarak isimlendirilen bu kü-
çük bilgi parçaları basitten karmaşığa doğru sırala-
nır. Öğrencinin ilerlemesi küçük adımlarla olmakta-
dır. 

(Cevap D) 

9. Öğretmen soru yanıt tekniğini kullanırken “sorduğu 
sorulara doğru yanıt verenlere artı, yanlış yanıt ve-
renlere eksi verirse” bu tekniği etkili kullanmamış 
olur. Öğretmen doğru veren öğrencilerin cevabını 
“iyi”, “doğru” “tamam” gibi sözlerle pekiştirmeli, yan-
lış ya da eksik cevap veren öğrencilerin de sınıf kar-
şısında utanmasına neden olacak davranışlardan ve 
sözlerden kaçınmalıdır. Öğretmen öğrencilerin ce-
vaplarındaki eksiklikleri kendisi tamamlamalı ya da 
doğru cevapların verilmesi için ipuçları kullanılmalı 
ya da yan sorular sorulmalıdır. Yanlış cevap veren 
öğrencilere eksi verme, onunla alay etme, azarlama 
gibi davranışlar öğrencinin derse ilgisini ve kendine 
güvenini azaltacağından dolayı bu tür davranışlar-
dan kaçınmak gerekir.

 (Cevap A) 

10. Yansıtıcı düşünme bireyin öğretme ya da öğrenme 
yöntemi ve düzeyine ilişkin olumlu ve olumsuz du-
rumları ortaya çıkartmaya ve sorunları çözmeye yö-
nelik düşünme süreci olarak tanımlanmaktadır. 

 Yansıtıcı düşünen bireyler;

 • Sorgulama becerisine sahiptirler.

 • Açık fikirlidirler.

 • Bireysel ve bağımsızdırlar.

 • Her konuda soru sorarlar.

 • Sürekli öz eleştiri yaparlar.

 • Eksikliklerini ya da olumsuz davranışları görür-
ler. Kendi fikirlerinde ısrar etmezler. 

 Soruda verilen öğretmen yansıtıcı düşünen bireyin 
özelliklerini göstermiştir.

(Cevap E)

11. Şevval Öğretmen’in işlediği derste belirlediği ama-
cına ulaşamamasında öncelikli sebep, kullandığı öğ-
retim tekniği olan konuşma halkasının belirlediği 
amaca uygun olmamasıdır. Eleştirel düşünce öğren-
cinin olayları sorgulaması, incelemesi ve araştırma-
sı ile elde ettiği verileri önceden belirlediği kriterler-
le karşılaştırarak değerlendirmesine dayanır. Bir dü-
şünceyi veya hipotezi deliller ve ispatlar kullanarak 
savunma ve bu delillere dayanarak açıklamaya ça-
lışmadır. Konuşma halkası yöntemi eleştirel düşün-
ce becerisi kazandırmada ve argümantasyon bece-
risi geliştirmede yeterli bir teknik değildir. Konuşma 
halkasının en verimli şekilde kullanılacağı alanlardan 
biri de “Empatik Düşünme Becerisi” kazandırması-
dır.

(Cevap E)
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12. Örgütleme stratejisi bireylerin anlamasını kolaylaş-
tırmak için gruplama, çizelgelendirme, tablolaştırma 
ve kümelemeden faydalanarak benzer ve farklı özel-
likleri sınıflama ve sıralamayı ifade eder. Anlamlan-
dırma stratejisi eski öğrenmeler ile yeni öğrenmeler 
arasında ilişki kurarak anlamlı öğrenmeyi gerçekleş-
tirmektir.

(Cevap C)

13. Mikroöğretim, kısa bir öğretim süresinde, az bir öğ-
renci sayısı ve az bir konu ile yapılan küçültülmüş ve 
yoğunlaştırılmış bir öğretim deneyidir. Mikroöğretim-
de, yüz yüze eğitimin gerçekleştirilmesi için kontrol-
lü bir ortamda uygulama yapılır. Özellikle beceri ka-
zandırmada son derece etkilidir. Başarısızlık tehlike-
sinin düşük, öğretme yeteneği olanaklarının yüksek 
olduğu yapay ortamlarda (donanımı tam laboratu-
varlarda) öğretim yapılır. Soruda yüzücünün belirle-
nen stilde yüzmesi için planlama yapılır, planlanan 
çalışma uygulanır, uygulanırken kayıt altına alınır ve 
kayıt izlenir. Kayıtın izlenmesi sırasında kişinin ken-
disi de hatalarını görür. Düzeltilen hatalardan sonra 
tekrar planlanır ve tekrar uygulanır. Böylece kişi ne-
rede hata yaptığını görür ve düzeltir.

(Cevap E)

14. Çoklu zekâ kuramı; 

 • Zekânın tek bir boyutta olmadığını, aksine her bi-
reyin farklı derecelerde, çeşitli zekâlara sahip ol-
duğunu öne sürer. 

 • Bu kuramın temel ilkelerini yaratıcı biçimde kul-
lanıp, her öğrencinin bireysel farklılıklarına değer 
veren ve bunları güçlendiren programlar hazırla-
yabilmeleri için olanak sağlar.

 • Bütün çocuklar bu zekâ türlerine çeşitli düzey-
lerde sahip olarak doğarlar, bu zekâ türlerinden 
bazılarına daha çok eğilimleri olabilir.

 Zekâ türleri çeşitli yöntemlerle geliştirilebilir.

  Sözel  Dilsel zekâ 

  Mantıksal  Matematiksel zekâ 

  Görsel  Uzamsal zekâ 

  Müzikal  Ritmik zekâ 

  Bedensel  Duyudevinimsel zekâ 

  Kişilerarası  Sosyal zekâ 

  İçsel  Öze dönük zekâ 

  Doğacı  Doğa zekâsı 

 Çoklu zekâ kuramının okullarda öğretmenler tarafın-
dan uygulanması çocukların üstün olan yönlerini or-
taya çıkaracak ve bu yönlerini geliştirip kuvvetlendir-
melerini sağlayacaktır. Ayrıca sınıfta kendilerine sağ-
lanan ortamlarla diğer zekâ türleri de gelişecektir. 
Bunun içinde çoklu ortamlar en çok çoklu zekâ ku-
ramında kullanılır.

(Cevap B) 

15. Konuyla ilgili uzman bir grubun konunun farklı yön-
lerini izleyici grup önünde tartışmalarına dayanan 
tartışma tekniği paneldir. Dinleyiciler tartışma sonun-
da katılımcılara sorular yöneltebilir.

(Cevap A)
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16. Çağdaş eğitimin en önemli ilkelerinden biri de de-
mokrasidir. Eğitim süreçlerinde özellikle cinsiyete yö-
nelik kalıp yargıları ortadan kaldırmaya yönelik kar-
ma gruplar oluşturmak ve öğrencilere sorumluluklar 
verirken cinsiyete yönelik kalıp yargılardan uzak dur-
mak gerekir.

(Cevap C)

17. Araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisi bilim-
sel problem çözme basamaklarını temele almakta-
dır. Bu strateji ile öğrenciler günlük yaşamda karşı-
laşabileceği sorunlara bir bilim adamı gibi yaklaşıp, 
sorunun nedenlerini analiz ederek, çözüm önerileri 
geliştirir ve sorunu çözerler.

 (Cevap C)

18. Sınıfta istenmeyen davranışlardan biri olan öğrenci-
lerin kendi aralarında ders dışı konuşmaları çoğun-
lukla öğrencilerin sıkılmasından kaynaklanmaktadır. 
Öğrenciler bir işle meşgul olmadıklarında istenme-
yen davranış gösterebilirler. Örnekteki durumda is-
tenmeyen davranışın nedeni öğrencilerin boş kalma-
larıdır. Bu sebepten dolayı öğretmenin öğrencilere 
bir görev vermesi uygun olacaktır.

(Cevap E)

19. Problem davranışları ortadan kaldırmak için öncelik-
li olarak davranışın nedenleri araştırılmalıdır. Farklı 
sorunlardan kaynaklanan davranış problemleri için 
farklı çözüm yollarının gerektiği unutulmamalıdır. Yu-
karıdaki örnekte Mert’in davranış problemleri geli-
şimsel gerilik, ailevi problemler, sağlık sorunları gibi 
pek çok farklı nedenden kaynaklanabilir.

(Cevap C)

20. Sınıfta gerçekleşen pek çok olay önceden kestirile-
mez niteliktedir. Bu sınıfın öngörülemezlik boyutu ile 
ilgilidir. Pek çok olay çoğunlukla ilk kez gerçekleşir.

(Cevap D)
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1. Arda, verdiği yanıtla konunun farklı boyutlarını ele 
almıştır. Eleştirel düşünme tek taraflı düşünme ye-
rine durumu çok yönlü olarak ele almayı gerektirir.

(Cevap B)

DENEME SINAVI (6)KPSS/EB

2. Öğrencilerin sahip olması gereken nitelikler sürecin 
başlangıcında “öz düzenleme”, süreç devam eder-
ken “metabiliş”tir. Zimmerman’a göre öz düzenleme, 
öğrencilerin biliş üstü, güdü ve davranış açısından 
kendi öğrenme süreçlerine aktif olarak katılma de-
recesiyle ilgilidir. Öz düzenleme öğrencinin kendi öğ-
renmelerini düzenlemesi, yönlendirmesi ve değer-
lendirmesini kapsamaktadır. Öğrenci bu süreçte öğ-
renmesi ile ilgili kararlar alır ve öğrenme görevini 
planlar. Nasıl öğreneyim? Hangi stratejileri kullana-
yım? Zamanı nasıl düzenleyeyim? Soruları öğrenme 
görevinin planlanması ve dolayısıyla da öz düzenle-
meyi gerektirir. Metabiliş ise öğrenenin öğrenme sü-
recinin farkında olması, sürecin bileşenlerini anlam-
landırması ile ilgilidir. Temelde nasıl öğreniyorum? 
sorusu metabilişsel strateji ile cevap bulur.

(Cevap A) 

3. Kamuran Öğretmen’in depremle ilgili uygulamalar 
yaptırması öğretim ilkelerinden “yaşama yakınlık” il-
kesini kullandığını göstermektedir. Yaşama yakınlık 
ilkesi, öğrenciye hayata kolaylıkla ve başarı ile uyum 
sağlayabilmesi için hayatta karşılaşacağı durumlar-
da ihtiyaç duyacağı bilgiler verilmesidir. Okulun gö-
revi öğrencileri hayata hazırlamaktır. Ders konuları, 
sorular, örnekler yakın çevreden ve hayattan alınma-
lı ve bunların hayati değeri olmalıdır. Okul hayatın bir 
parçası olmalıdır.

(Cevap C)

4. Basamaklı öğretimde C basamağı bilgi düzeyidir. B 
düzeyi kavrama ve uygulamayı kapsar. A düzeyin-
de analiz, sentez ve değerlendirme kazanımları ger-
çekleştirmeye yönelik etkinlikler düzenlenir. III. ba-
samakta B düzeyi anlamagözlem yani kavrama ba-
samağı ile ilişkilendirildiği için yanlıştır.

(Cevap C)

5. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı öğrencilerin bir prob-
lem durumu üzerinde araştırma yaparak öğrenme-
lerine dayanır. Proje sürecinde öğrenci çözüm için 
farklı bilgi kaynaklarını kullanır. Proje sürecini rapor-
laştırır ve ortaya çıkan ürünü sınıfla paylaşmak için 
sunu hazırlar.

(Cevap C)

6. Akran öğretimi, verilen bir konuyu öğrencilerin baş-
ka öğrencilere öğretmesidir. Bu teknik, farklı biçim-
lerdeöğrencinin öğrenciye öğretmesinin yanı sıra 
öğrencinin çocuklara öğretmesi, öğretmen olmayan 
yetişkinlerin yetişkinlere öğretmesi ve çocukların ço-
cuklara öğretmesi gibi kullanılabilir. Ancak her du-
rumda öğretmenin öğretim etkinliğini düzenlemesi 
gerekmektedir. Akran öğretimi, önemli olan konula-
rı pekiştirmek ve eleştirel düşünme becerilerini ge-
liştirmek için kullanılır. Akran öğretimi yoluyla öğren-
ciler bilgi, düşünce deneyimlerini paylaşırlar. Öğren-
me sürecinde öğrenciler bilgiyi öğrenmeye odaklan-
malarının yanı sıra birbirlerine duygusal açıdan des-
tek verirler. Bu teknik, öğrencilerin öğrenme düzey-
lerinin farklı olduğu durumlarda oldukça etkilidir. Öğ-
retme işi aynı sınıfta olan öğrencilerle gerçekleştiril-
diği için uygulanması kolaydır.

 Akran öğretiminin yararları şunlardır:

 • Okul içindeki öğrenme seviyesini artırır.

 • Öğrenciler arasında rekabetin yerine iş birliğini 
artırır.

 • Akademik becerilerin öğretiminde, sosyal dav-
ranışların kazanımında, benlik saygılarında, oku-
la ilişkin tutumlarında ve sınıf içi disiplinde fayda-
lar sağlar.

(Cevap B)
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7. Cuma Öğretmen’in öğrenme öğretme sürecinde bil-
giyi aktarımdan çok bilgiye ulaşma yollarını göste-
ren bir öğretmen olması ve öğrenciyi etkin kılması 
onun “aktif öğrenme” kuramını benimsediğini gös-
termektedir. Aktif öğrenme; eğitim ve öğretim ortam-
larını öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerinin geliş-
tirilmesini destekleyen, zihinsel düşünme potansi-
yellerinin gelişiminin hedeflendiği kurumlar hâline 
dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Bu yaklaşımla öğren-
ciler pasif alıcı olmaktan kurtulur ve kendileri öğre-
nerek yaşamlarını şekillendirmeye çalışırlar. 

(Cevap A)

8. Uzaktan eğitim sürecinde fiziksel olarak ayrı mekân-
larda bulanan kişilere zaman zaman etkileşimli or-
tam sağlamak amaçlanır. İnternet yukarıda verilen 
durumda öğretici, öğrenci ve içeriği bir araya geti-
ren sistemdir. İnternet teknolojisi sayesinde birey eği-
timini eş zamanlı bir şekilde yürütebilir. Ayrıca sade-
ce bireysel basılı kaynaklardan bilgi edinmeye da-
yanan açıköğretim sistemi de uzaktan eğitim kapsa-
mında yer almaktadır.

(Cevap D)

9. Karşılıklı sorgulama tekniği iş birlikli bir grup çalış-
ması anlayışında grup üyelerinin birbirlerine sorular 
sormalarına dayanmaktadır. Bu teknik özellikle öğ-
rencilerin eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilme-
sinde oldukça etkilidir. Öğrenci konunun farklı bö-
lümlerine ilişkin bakış açıları kazanır.

(Cevap C)

10. Parçada anlatılan etkinlik eğitim durumlarının “so-
nuç etkinlikleri” aşaması ile ilgilidir. Bu bölümde bir 
ders ya da ünite işlendikten sonra yapılması planla-
nan etkinlikler yer almaktadır. Bu etkinlikler daha çok 
son özet, tekrar güdüleme, tartışma soruları, gezi, 
gözlem, deney, özet çıkarma gibi bilinen ve öğreni-
len konulardan hareketle bilinmeyeni bulmaya yö-
nelik olabilir.

(Cevap C)

11. Buluş yoluyla öğretme stratejisi, öğrencilerin kendi 
etkinliklerine ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya 
varmasını teşvik edici bir öğretme yaklaşımına yöne-
liktir. Öğretmenin görevi, öğrencilerin kendi çabasıy-
la öğrenmesini gerçekleştirebileceği bir ortam oluş-
turmaktır. Bu stratejide öğrenci ilkelere, genelleme-
lere kendi çabasıyla ulaşacaktır. Buluş yoluyla öğ-
retmede, öğretmen sınıfa yeterince örnek sunabil-
melidir. Örneklerin seçiminde ve düzenlenmesinde 
dikkat edilmesi gereken en önemli husus örnekle-
rin; öğrencileri etkin düşünmeye yönlendirmesi ve 
buluşa ulaşmalarını sağlamasıdır. Öğrenciler örnek-
ler üzerinde kafa yorabilmeli; konunun yapısını çö-
zümleyebilmeli; görüş ve düşünceler arasındaki te-
mel ilişkileri, ilkeleri, özellikleri keşfedebilmeli; ben-
zer sorunları çözmek için güdülenmeli ve yönlendir-
melidir.

(Cevap A)

12. Verilen ilkeler programlı öğretimin temelini oluşturur. 
Programlı öğretim, ünlü psikolog Skinner’in pekiştir-
me ilkeleri esas alınarak ortaya atılmış bir modeldir. 
Programlı öğretim temelde öğretimin bireyselleştiril-
mesi ve hatanın en aza indirilmesi gibi iki önemli ye-
nilik getirmektedir.

 Programlı öğretim öğrencinin öğrenme sürecine et-
kin katılmasını, bireysel öğrenme hızına göre ilerle-
me kaydetmesini ve öğrenme sonucunun anında 
kontrol edilmesini sağlayan bir öğretmeöğrenme 
modelidir.   

 Programlı Öğretim İlkeleri

 Küçük adımlar ilkesi: İçeriğin küçük parçalar yani öğ-
renme birimleri hâlinde sunulmasıdır.

 Kademeli ilerleme ilkesi: Sunulan bilgi basitten kar-
maşığa, kolaydan zora ve somuttan soyuta doğru 
bir sıra içinde birbirini tamamlayacak şekilde sunu-
lur.

 Etkin katılım ilkesi: Öğrenci programlı öğretim ma-
teryali ile sürekli etkileşim içerisinde olmaktadır. Öğ-
renciye her küçük adımda bir bilgi sunulduktan son-
ra sorulara yer verilir. Öğrencinin etkin katılımı bu so-
rularla sağlanır.

 Bireysel hız ilkesi: Her öğrenci herhangi bir gruba 
bağlı olmaksızın, zamanı kendine göre ayarlayarak 
bireysel yetenekleri ölçüsünde ilerleyebilmektedir.

(Cevap A)
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13. Anlamlı öğrenme, öğrenilen konunun ilişkili konu ve 
kavramlar ile bağ kurulduğu, öğrenenin önceki bil-
gileri ile yeni bilgi ve kavramlar arasında bağ kuru-
larak konunun bir bütünlük içinde anlamlı olarak öğ-
renildiği öğrenmelerdir. Anlamlı öğrenme kuramı, Au-
subel tarafından geliştirilmiştir. Anlamlı öğrenme yak-
laşımda, bilgilerin öğrenciye sunularak kazandırılma-
sı esas alınır.

 Anlamlı öğrenme yaklaşımının etkili biçimde öğretil-
mesinde şu özelliklere yer alır:

 • Anlamlı öğrenme, öğrenci ile öğretmen arasın-
da çok fazla etkileşim gerektirir.

 • Bu yolla öğretimde ağırlık, anlatım ve konuşma 
olmasına rağmen bol örnek kullanılır. Açıklama-
lar görsel araçlarla ve çizimlerle desteklenir.

 • Genelden özele (tümdengelim) düşünme yolu 
kullanır. Genel ilke ve kavramlar önce verilir. Ay-
rıntılar buna bağlı olarak açıklanır veya grupla-
nır. Konular parçadan bütüne değil, bütünden 
parçaya doğru sunulur.

 • Anlamlı öğrenme bir mantıki sıra içinde gerçek-
leştirilir. Açıklanacak konunun, bir bütünlük için-
de kendisini oluşturan ögelerin birbirleriyle olan 
ilişkilerinin görülecek şekilde sıralanması ve iş-
lenmesi gerekir.

(Cevap C)

14. Bir tekniğinin öğretimi fakirleştirmesi veya zenginleş-
tirmesi, öğretim ortamına dâhil ettiği duyu organla-
rıyla, duyu organları da Dale’nin yaşantı konisini ak-
la getirmektedir. Dale’ye göre bilgisayar destekli öğ-
retim anlatımdan, gezi tartışmadan, rol oynama sok-
rat seminerinden ve uzaktan öğretim eleştirel oku-
madan daha fazla uyaranını öğretimde işe koşmak-
tadır. Ancak E seçeneğinde yer alan ifade yanlıştır, 
doğrusu benzetim gösteriden daha fazla uyaranı dev-
reye sokmaktadır olacaktı.

(Cevap E)

15. Konuşma halkası özellikle empatik düşünme bece-
rileri olmak üzere öğrencilere demokratik değer ve 
tutumların kazandırılmasında oldukça önemlidir.

(Cevap C)

16. Gösterip  yaptırma psikomotor becerilerin kazandı-
rılmasında en etkili yoldur. Öncelikle işin/becerinin 
uzman kişi tarafından öğrenciler önünde sergilen-
mesi yapılır. Daha sonra öğrenciler beceriyi tekrar-
larla uygulama fırsatı bulur.

(Cevap D)

17. Deney ve araştırma süreçlerinde kullanılabilen V di-
yagramı ile ele alınan problem durumu sistematik ve 
derinlemesine incelenir. Çizilen V harfinin sol kısmı-
na planlama basamakları, ortasına temel soru ve sağ 
kısmına da değerlendirme basamakları yerleştirilir. 
Problem çözümü için veri toplama, toplanan verile-
ri analiz etme, çözüme ulaşma ve elde edilen çözü-
mü kullanma süreçleri sırayla izlenir.

(Cevap D)

18. Altı şapkalı düşünme tekniğine göre yeşil şapka ye-
ni fikirler, üreticilik ve yaratıcılığı temsil eder. Yeni bir 
yol açma yeşil şapka için uygundur. Siyah şapka 
olumsuzluklar ve dezavantajları yansıtır. II numaralı 
ifade siyah şapkaya uygundur. Kırmızı şapka tutku-
ları, duyguları ve sezgileri temsil eder. III numaralı 
düşünce kırmızı şapka için uygundur.

(Cevap B)

19. TGA yöntemini geliştiren araştırmacılar öğrencilerin 
üç görevi gerçekleştirmelerinin gerektiğini belirterek 
anlamayı sorgulamaktadır. Yöntemin uygulanmasın-
da; seçilen örnek ilk önce öğrenciye teorik olarak 
açıklanır, anlatılanlarla ilgili bir tahminde bulunması 
istenir. En son olarak örnek, öğrencinin gözü önün-
de gerçekleştirilir ve gözlem yapması istenir. Göz-
lem bittikten sonra, önceki tahmini ile gözlemleri ara-
sındaki benzerlik veya farklılığı açıklaması istenir.

(Cevap A)

20. Duvar rengi için her zaman açık renk tonları tercih 
edilmelidir. İlköğretim yıllarında sıcak renk tonları or-
taöğretimde ise sakinlik ve dinginlik için mavi tonla-
rı tercih edilmelidir.

(Cevap C)
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1. Eğer bir öğretim yöntem/tekniği her hangi bir sebep-
ten dolayı işe yaramamış ise ve öğretim devam ede-
cekse öğretmenin ikinci kez aynı yönteme ısrar et-
mesi yanlıştır. Bunun yerine ilk yapması gereken fark-
lı bir yöntemle dersini işlemeye devam etmesidir. Ör-
neğin soru cevap tekniği ile işlenen bir derste öğren-
ciler artık sorulara cevap veremiyorsa tekniği kullan-
maya ısrar etmek yanlış olur bunun yerine anlatım 
tekniği ile devam doğru olacaktır. Uygulanan diğer 
teknikler de işe yaramıyorsa o zaman da içeriğinin 
öğrenci düzeyine uygunluğu kontrol edilmelidir.

(Cevap B)

DENEME SINAVI (7)KPSS/EB

2. Eleştirel düşünme olay, olgu ve kavramları kuşkucu, 
sorgulayıcı bir yaklaşımla inceleyip yorumlamayı ge-
rektirir. Bunun temelinde de bireyin kendi bildikleri-
ne ilişkin gerçekçi bir biçimde yaklaşması yatmak-
tadır.

(Cevap B)

3. Düşün  eşleş  paylaş, sınıfta öğrencilerin bir konu, 
soru ya da sorun üzerinde önce bireysel olarak dü-
şünmeleri, ardından bu düşüncelerini ikişerli ve kar-
şılıklı olarak tartışmaları ve daha sonra da ikili olarak 
birlikte hazırladıkları yanıtlarını tüm öğrencilerle pay-
laşmaları biçiminde uygulanan bir tekniktir. Bu tek-
nikle, öğrencilerin derse katılmaları ve bilgiyi kullan-
maları üst düzeyde sağlanabilir. Öğrenciler bu tek-
niği kullanarak birbirlerinden öğrenme ve kendi dü-
şüncelerini deneme olanağı bulurlar. Ayrıca bu tek-
nik öğrencilerin kendilerine olan güvenlerinin artma-
sına da yardım eder.

(Cevap C)

4. Kavram karikatür, öğrencilerin sahip oldukları bilgi-
leri ve kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak amacıy-
la karikatürize edilmiş insan, hayvan ve bitki figürle-
rinden yararlanılmasına dayalı bir tekniktir.

 Kavram karikatürde iki ya da daha fazla karakterin 
günlük yaşamda karşılaşılan bir olay hakkında kar-
şılıklı soruları ya da fikirleri, konuşma balonları biçi-
minde sunulmaktadır. 

 Öğrencilerde Yanlış Kavramların Tespit Edilmesi İçin 
Kullanılan Yöntemler:

 • Kavram Haritaları, 

 • Kavramsal Karikatürler

 • Tahmin, gözlem, açıklama (TGA),

 • Olaylar ve durumlar hakkında mülâkat, 

 • Kavramlar hakkında mülâkat, 

 • Çizimler, 

 • Kelime ilişkilendirme, 

 • Talih çizgileri,

 • Teşhis testleri 

 Öğrencilerde Yanlış Kavramların Giderilmesi İçin Kul-
lanılan Yöntemler:

 • Kavram Haritaları

 • Kavramsal Karikatürler

 • Benzetme (Analoji) Yöntemi

 • Kavramsal Değişim Modeli

 • Anlam Çözümle Tabloları  (AÇT)

 • Rehber Materyaller

 • Çalışma Yaprakları

(Cevap E)

5. Bir ders planı giriş, gelişme ve sonuç (değerlendir-
me) bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş etkinliklerin-
de dikkat, güdüleme, hedeften haberdar etme, ön 
koşul öğrenmeleri hatırlatma yer alır. Dikkat öğren-
cilerinin ilgilerinin konuya çekilmesidir.

(Cevap B)
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6. Beyin fırtınası uygulamasını tartışmadan önce, tartış-
ma sırasında ve tartışmadan sonra olmak üzere üçe 
ayıran soruda yanlış bilgileri sıraladığımızda;

 IV. Kimin, ne hakkında konuşması gerektiği hatırla-
tılır. Beyin fırtınası açısından yanlıştır. Çünkü öğ-
retmen kimseye fikir ve görüş dikte edemez.

 V. Sınıfta olumsuz eleştiriye izin verilmez, fakat olum-
lu eleştirilerle öğrenciler cesaretlendirilir. Beyin 
fırtınası açısından yanlıştır. Çünkü beyin fırtına-
sında olumlu da olumsuz da eleştiriye yer veril-
memesi gerekir. Eleştiri fikrin orijinalliğini, görüş 
de yaratıcılığı engeller.

 VI. Orijinal fikirler ortaya çıkması için öğrenciler ara-
sı çağrışıma izin verilmez. Beyin fırtınası açısın-
dan yanlıştır. Çünkü çağrışım birbirinden esinlen-
mektir. Bu esinlenmeler sayesinde tartışmanın fi-
kirsel niteliği de, niceliği de artar. Beyin fırtınası 
bir tür serbest çağrışım tekniğidir.

 VIII. İzleyiciler tartışma sırasında değil, tartışma so-
nunda fikirlerini söylerler. Beyin fırtınası açısın-
dan yanlıştır. Çünkü Beyin fırtınasında izleyici yer 
almaz. İzleyici olursa tekniğin, yaratıcılık için ra-
hat ortamı zedelenebilir.

 X. Tahtaya yazılı olan fikirlerin kime ait olduğu be-
lirtildiği için bireylerde değerlendirilebilir. Beyin 
fırtınası açısından yanlıştır. Çünkü beyin fırtınası-
nın sonunda kişiler değil, fikirler değerlendirilir. 
Hem isim isim kimin ne dediği yazılırsa yine ya-
ratıcı düşünce için kurulmuş ortam zedelenebi-
lir.

(Cevap B)

7. Sertaç Öğretmen öğrencilerinin fikirlerini geliştirme-
lerini ve grup içerisinde rahat bir biçimde kendileri-
ni ifade etmelerini sağlamak için öncelikle “görüş ge-
liştirme ve konuşma halkası” tekniklerini kullanmalı-
dır. Görüş geliştirme tekniği, her bireyin bireysel ola-
rak görüşünü, görüşünün gerekçelerini savunduğu, 
isterse görüşünü geliştirdiği bir tekniktir. Ancak bu 
teknikte kullanılan önermelerin mutlaka geçerli sayı-
labilecek zıt bakış açıları içermesi gerekir. Konuşma 
halkası tekniği öğrencilerin, öğretmen tarafından be-
lirlenen bir problem, olay ya da kavram hakkında gö-
rüşlerini belirttikleri tekniktir. Görüş geliştirme tekni-
ğinden farklı olarak oturarak yapılan bu teknikte öğ-
renciler sırayla konuşurlar.

(Cevap B)

8. Öğretmenin amaçlarına ulaşabilmesi için en uygun 
teknik “kollegyum”dur. Panele benzeyen bir teknik-
tir. Ancak panelden farklı olarak bu teknikte birincisi 
kaynak kişilerden, ikincisi öğrencilerden oluşan iki 
grup vardır. Dinleyici ve konuşmacının (uzmanların) 
eğitici koşullarda tartışmaya katıldığı ve işbirliği yap-
tığı bir tekniktir. Uzman kişilerin açıklamaları öğren-
cilerin sorun ve ihtiyaçlarına yöneliktir. Bu teknik öğ-
rencilerin özgüvenlerinin artmasını, bilgiyi birinci kay-
naktan almalarını ve etkin katılımlarını sağlar.

(Cevap D)

9. Balık kılçığı diyagramı olayların neden  sonuç ilişki-
lerinin öğretilmesinde kullanılabilecek bir öğretim 
tekniğidir. Kılçığın omurgası olayı, bir bölümü neden-
leri, diğer bölümü de sonuçları için kullanılır. Öğren-
cilerin etkin katılımıyla oluşturulacak bir balık kılçığı 
kalıcı ve anlamlı öğrenmeleri sağlar.

 (Cevap E) 

10. Soru metninde özellikleri verilen yöntem “rol oyna-
ma”dır. Rol oynama yönteminin amacı, öğrencilerin 
çeşitli bireysel ve sosyal konularda görüşlerini ve 
duygularını anlamalarına yardımcı olmak yani em-
pati (duygudaşlık) yetisini geliştirmektir. Rol oynama 
tekniği öğrencilerin aktif katılımını sağlar. Öğrencile-
rin güven duygusunu ve iletişim becerilerini gelişti-
rir.

 (Cevap C)

11. Soruda verilen süreçte kullanılan öğretim yaklaşımı 
probleme dayalı öğrenmedir. Öğretmen problem 
çözme basamaklarını konusunu işlerken kullanmış-
tır.

 (Cevap C)

12. Örgütleme stratejisi, yeni edinilen bilgileri anlamlı bi-
çimde önceki bilgilerle ilişkilendirerek öğrenilmesi-
ne dayanır. Öğrenen kavram haritalarıyla, konu için-
deki benzerlik ve farklılıkları kavrayarak anlamlı öğ-
renir.

(Cevap A)

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r



KPSS • Eğitim Bilimleri 28

KPSS/EB Öğretim Yöntem ve Teknikleri

13. Sunuş yoluyla öğretim öğretmen etkinliğine daya-
nan bir öğretim stratejisidir. Öğretmen anlamlı öğ-
renmeleri sağlamak için içeriği uygun biçimde dü-
zenler ve öğrencilere sunar. Eğer süreçte öğrenci-
lerden geri bildirim alınmazsa yanlış öğrenmeler, kav-
ram yanılgıları gerçekleşebilir. Bu yüzden süreç içe-
risinde öğrencilere sıkça söz vermek, sorularla öğ-
renme düzeylerini kontrol etmek gerekir.

(Cevap B)

14. Öğrenci merkezli öğretim, öğretimin odağına öğren-
cinin yerleştirildiği bir öğretme yaklaşımıdır. Bu yak-
laşımda öğretimde her şeyden önce öğrencilerin ge-
reksinimleri, ilgileri ve yetenekleri ve öğrenme stille-
ri göz önüne alınır. Öğretim bunlar üzerine kurulur. 
Öğrenci merkezli öğretimde “yapılandırmacı” yakla-
şım temele alınmıştır. Buna göre soru metninde öğ-
renci merkezli öğretimin doğru olarak izlendiğini gös-
teren maddeler I, II ve III. maddelerdir.

(Cevap C)

15. Sezai Öğretmen’in öğrencilerinin bilgiyi ikincil kay-
naklardan (ders kitabı) değil de birincil kaynaklardan 
yani yaşantılarından ve yakın çevrelerinden toplama-
sını istemesi ve böylece öğrenciyi aktif hale getirme-
si uyguladığı öğrenme yaklaşımının “oluşturmacılık 
(yapılandırmacılık)” olduğunu göstermektedir. Yapı-
landırmacı yaklaşım, bireyin çeşitli uyaranlarla etki-
leşime girerek bunları anlamlandırdığı ve bilgiyi ken-
disinin yapılandırdığı bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda 
bilgiyi izleyen ve yapılandıran öğretmen değil, biz-
zat öğrencinin kendisidir. Öğrenme sürecinde öğ-
renci yaşantıları merkeze alınmakta öğretim süreci 
ve öğretim programı bizzat öğrencinin katılımıyla ve 
aktifliği ile yönlendirilmektedir.

 (Cevap C)

16. İş birlikçi öğrenme kuramına A, B, C ve E seçenek-
lerinde belirtilen ifadeler uygun, D seçeneğinde yer 
alan ifade uygun değildir. Başarının yüksek olması 
için grup üyelerinin birbirine benzer değil, birbirin-
den farklı olması gerekir. Grup üyeleri cinsiyet, ba-
şarı vb. özellikler bakımından farklı olmalı yani hete-
rojen gruplar oluşturulmalıdır.

(Cevap D)

17. Ben dili mesajı etkili iletişim için önemli bir unsurdur. 
Sen dili suçlayıcı, iletişimi engelleyici bir unsurdur. 
Ancak ben dili mesajı iletişimin etkili biçimde sürme-
sine yardım eder.

(Cevap E)

18. Tepkisel model sınıf içerisinde gerçekleşen öğrenci 
davranışlarına anında karşılık verme ilkesine daya-
nır. Bu yaklaşıma göre olumlu ya da olumsuz bir dav-
ranışa hemen anında tepki verilerek davranışlar kont-
rol altına alınmalıdır.

(Cevap A)

19. Ayça’nın dikkat çekmeye yönelik davranışları gör-
mezden gelinmelidir. Sınıfın ders düzenini bozma-
yan bu tip davranışlar görmezden gelinerek sönme-
ye tabi tutulmalıdır. 

(Cevap D)

20. Yansıtıcı düşünme bireyin kendi düşünme süreçleri 
üzerine düşünmesidir. Yansıtıcı düşünme ile öğre-
nen düşünme ve öğrenme süreçleri üzerinde düşü-
nebilir ve kendi bilişini yönlendirebilir.

(Cevap D)
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1. Sorunun açıklamasında üzerinde durulan öğrenme 
öğretme modeli kuantum öğrenmedir.

 Kuantum kavramı “enerjinin esas ünitesi” veya “ışık 
birimi” olarak tanımlanır. Bobbi De Poster ve Mike 
Hernacki’nin öncüleri olduğu bu yaklaşımda da öğ-
rencilerin öğrenmeyi öğrenerek ışıması, enerjisini or-
taya çıkarması diğer bir deyişle kendini gerçekleştir-
mesi kuantum öğrenmenin temeli olarak görülebilir. 
Uygulaması genellikle kişisel gelişim seminerleri ve 
kamplar yoluyla olmaktadır.

(Cevap B)

DENEME SINAVI (8)KPSS/EB

2. Sorgulamaya dayalı öğrenme sorular sorarak, araş-
tırarak bilgileri analiz ederek öğrenme ve verileri ya-
rarlı bilgilere dönüştürme sürecidir. Bu süreçte öğ-
retmen hem bir rehber hem de bir modeldir. Bir oto-
rite değildir.

(Cevap E)

3. Proje ele alınacak bir konu ile ilgili bilişsel, duyuşsal 
ve psikomotor alan kazanımlarını destekleyecek bir 
yöntemdir. Öğrenciler seçeceği problem durumuna 
yönelik araştırma yaparlar ve çözüm için bir ürün ge-
liştirirler.

(Cevap C)

4. Yapılandırmacı yaklaşıma göre birey bilgiyi yaşantı 
içerisinde kendi öznel gerçekliğine göre yapılandı-
rır. Sosyal yaşantılar, işbirlikli çalışma yapılandırma-
cı yaklaşım için oldukça önemlidir. Bireysel öğren-
me yerine işbirlikli grup öğrenmeleri benimsenmiş-
tir.

 (Cevap E)

5. Soruda bilgisayar ortamında uygulan benzetim prog-
ramları anlatılmıştır. Benzetim programları sayesin-
de tehlikeli, zor, pahalı, gerekli araç ve gereçlerin 
kontrollü ortamlarda bulunmadığı deneyler eğitim 
ortamlarında uygulanmaktadır.  

(Cevap A)

6. İşbirlikli çalışma grupları buluş yoluyla öğretim için 
değil işbirlikli öğrenme için önemlidir. Örnekler sun-
ma, örnek olmayan durumlar sunma ve kavram ha-
ritaları daha çok sunuş yoluyla öğretimde kullanılır. 
Buluş yoluyla öğretimin başarısı için öğretmen öğ-
renci buluşlarını yönlendirebilmeli, öğrenciler gerek-
li hazırbulunuşlukta olmalı ve öğretim buluşa uygun 
olarak yapılandırılmalıdır.

(Cevap E)

7. Öncüllerin ilk ikisi aşağıda düzeltilerek verilmiştir.

 I. Akran tarafından çalıştırılan öğrenci kendini daha 
rahat ifade ettiği için yeterlilik duygusu artar,

 II. Amaç öğrenen öğrenciye yardım etmek oldu-
ğundan öğrenen açısından değerlendirmek ge-
reklidir.

 III. Yetişkinlere rahat cevap veremeyen öğrencilerin 
öğretiminde etkili olur.

 IV. Öğretici ile öğrenen arasında bir arkadaşlık ba-
ğı geliştirilebilir.

 V. Yavaş öğrenen öğrencinin öğrenme hızına uy-
gun yaşantılar edinmesine olanak sağlar.

 Buna göre Banu Öğretmen’in yaptığı bu uygulama 
III, IV ve V. maddelerde belirtilen sonuçların ortaya 
çıkmasını sağlar.

(Cevap E)

8. Soru metninde belirtilen yöntem “mikro öğretim”dir. 
Mikro öğretim, öğretmen adaylarının eğitiminde uy-
gulama etkinliklerinden beklenilen yararın sağlan-
ması için, karşılaşılan sorunları analiz edilebilmesi 
için ve bireye yönelik ortaya çıkmış öğretim teknik-
lerindendir. Mikro öğretim, nasıl öğretileceği konu-
sunda aday öğretmenleri yetiştirmek için öğretmen 
yetiştiren kurumlarda, özel sektör hizmet içi eğitim 
çalışmalarında kullanılmaktadır. Mikro öğretim, “öğ-
retyeniden öğret” tekniğidir.

 (Cevap B)

9. Metabilişsel düşünce, en kısa tanımıyla kişinin ken-
di düşünme süreçlerinin farkında olması ve bu sü-
reçleri kontrol edebilmesi anlamına gelir. Bireyin ken-
di bilişsel süreçlerinin nasıl işlediğini anlayarak bu 
süreçleri denetim altına alabileceği ve daha nitelikli 
bir öğrenme için bu süreçleri yeniden düzenleyerek 
daha etkili bir biçimde kullanabileceği sayıtlısına da-
yanarak geliştirilmiştir. Parçada geçen “nasıl düşü-
neceğimizi öğrenmek” bize metabilişsel düşünceyi 
işaret etmektedir.

(Cevap A)
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10. K. Ishikowa tarafından geliştirilen balık kılçığı olası 
nedenler ile sonuçlar arasındaki ilişkiyi gösterir. Prob-
lemleri ve onları ortaya çıkaran nedenleri tanımlaya-
rak analiz etmekte kullanılır. Bu teknik öğrencilerin 
problemlere çözüm üretmesini sağlamaz. Öğrenci-
lerin derinlemesine düşünerek olayları, nedenleri, 
sonuçları ve ilişkileri organize etmesini sağlar.

(Cevap B)

11. Öğretmenin, daha önce hiç görmedikleri bir durum-
la öğrencileri karşılaştırması öğrencilerin dikkatleri-
nin belli bir konuda yoğunlaştırılmasına yani dikkat 
çekmeye hizmet eder. Öğretmenin dikkatleri göz 
üzerine çektikten sonra “Bugün göz sağlığı konusu-
nu işleyeceğiz.” demesi ise öğrencileri derse güdü-
lemeyi sağlar. III. öncülde yer alan özetleme ise ders 
sonunda gerçekleştirilen bir etkinlik olup öğretme-
nin uygulamaları arasında görülmemektedir.

(Cevap A)

12. Altı şapkalı düşünme tekniği öğrencilere karar ver-
me süreçlerinde durumu farklı açılardan değerlendi-
rebilme becerisi kazandırır. Altı şapkalı düşünme ka-
rar durumunda çok boyutlu ve sistematik düşünme-
yi geliştirir.

 (Cevap E)

13. Benzetim; tehlikeli, riskli ya da masraflı gerçek de-
neyimlerinin yapay ortamlarda kazandırılmasına da-
yanır. Öğrencilerin kaza sonrası yaşananları canlan-
dırmaları benzetim temelli bir drama uygulamasıdır. 
Öğrenciler derste öğrendiklerini doğaçlama (bir met-
ne bağlı kalmadan) yaptıkları için dramadır.

(Cevap A)

14. Beyin fırtınası, “öğrencilerin belli bir konuyla ilgili çok 
sayıdaki orijinal fikirlerinin kısa sürede toplanması”-
dır. Çünkü beyin fırtınası bir konuya çözüm getirmek, 
karar vermek ve hayal yoluyla düşünce ve fikir üret-
mek için kullanılan yaratıcı bir tekniktir. Beyin fırtına-
sı bir tartışma çeşididir. Bu teknik katılımcıların hayal 
güçlerini ve buna dayalı olan yaratıcılıklarını kullan-
mayı gerektirir. Beyin fırtınası bireylerin yaratıcı dü-
şüncelerini harekete geçirerek bir grup insandan, kı-
sa sürede çok sayıda fikri toplamaktır.

 (Cevap B)

15. Workshop ya da diğer adıyla düşünce atölyesi tek-
niği bir problem durumuna ilişkin konu hakkında de-
neyimli ve uzmanların bir arada çalışmasına daya-
nır. Ele alınan durum derinlemesine incelenir ve çö-
züm yolları aranır.

(Cevap A)

16. Soruda kullanılan kavram öğretim aracı kavramsal 
karikatürdür. Kavramsal karikatürlerin kullanımında 
asıl amaç kavram yanılgılarını tespit etmek ve gider-
mektir. Ayrıca kavramsal karikatürler;

 • Öğrencilerin var olan bilgi ve düşüncelerinin or-
taya çıkarılmasını sağlar.

 • Düşünceleri sorgulatarak ve derinleştirerek ay-
rıntıya girmeyi kolaylaştırır.

 • Alternatif bakış açıları sunar. Yaratıcı düşünmeyi 
geliştirir. 

 • Tartışma ortamı yaratmak için bir uyaran olarak 
kullanılır.

 • Öğrencilerin kendi düşüncelerini sorgulamaları-
nı sağlar.

 • Kavram yanılgılarını ve kararsızlıkları ortaya çıka-
rır ve giderilmesini sağlar.

 • Araştırmaya yönlendirir.

 • Katılımı ve motivasyonu artırır.

 Bir konuyu özetlemek ya da tekrar etmeye yardımcı 
olmak için kullanılabilir.

(Cevap D)

17. Ziya Bey dersine bir genelleme/ilke sunarak başla-
mış ve bunun ile ilgili bir örnek vermiştir. Hakan’da 
verdiği örneği bu genellemeden yola çıkarak vermiş-
tir. Hakan’ın kullandığı düşünme becerisi tümden-
gelimdir.

 (Cevap B)
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18. Araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisi bilim-
sel araştırma süreci aşamalarını temele alan öğren-
ci merkezli bir yaklaşımdır. Öğrenci süreç içerisinde 
gerçekleştirdiği araştırmalarla etkin olarak kendi de-
neyimlerinden öğrenir. Yapılandırmacı öğrenmeyi te-
mele alan araştırma inceleme stratejisi işbirlikli öğ-
renmeye uygun olduğu için demokratik değerlerin 
kazandırılması açısından da oldukça önemlidir

 (Cevap A)

19. Araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisinde öğ-
renen aktiftir. Öğretmenin rolü ise bu süreçte öğren-
cilere rehberlik etmektir. Örneğin dersin giriş aşama-
sında problemi sunmak yerine onların fark etmesine 
yardım etmelidir.

 (Cevap C)

20. Nusret Öğretmenin kullandığı öğretim tekniği konuş-
ma halkasıdır. Konuşma halkası tekniği görüş farklı-
lıklarına saygı gösterilmesine katkı sağlayabilecek 
bir tekniktir. 

 (Cevap C)
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1. Öğretmen “elektriğin günlük yaşamdaki yeri” kaza-
nımını gerçekleştirmek için öğrencilere bu konuda 
neler bildiklerini ortaya çıkaracak tartışmalar yaptı-
rırsa eğitsel anlamda en doğruyu yapmış olur. Çün-
kü öğrenci aktif olduğu için öğrenilenlerin içselleşti-
rilmesi sağlanmış olur. Konunun öğrenciler tarafın-
dan nasıl ve ne kadar anlaşıldığının belirlenmesi sağ-
lanır. Ayrıca yapılandırmacı öğrenme kuramına gö-
re anlamlar diğer bireylerle tartışıldığı zaman daha 
iyi öğrenilmektedir. Tartışma, aynı zamanda öğren-
cilerin konu ile ilgili ön bilgilerini ve hazırbulunuşluk 
düzeylerini belirleme açısından yararlıdır.

(Cevap C)

DENEME SINAVI (9)KPSS/EB

2. 9  10 yaş arası bilişsel gelişim sürecinde somut iş-
lemler dönemine denk gelmektedir. Bu dönemde 
çocuklar korunumu kazanmışlardır. Odaktan uzak-
laşma (merkeziyetsizlik) ve çok boyutlu sınıflandır-
ma yapabilmektedirler. Düzenlenecek öğrenme ya-
şantılarında çocukların yapabileceklerinden yola çı-
kılmalıdır. Tümevarım, tümdengelim, metabiliş, ileri-
ye geriye doğru düşünebilme ve hipotetik düşünme 
soyut işlemler döneminde gözlenir. Bu amaçlara yö-
nelik somut işlemler dönemindeki çabalar sonuçsuz 
kalacaktır.

(Cevap D)

3. Somut yaşantı öğrenme stilini yoğunluklu olarak kul-
lanan bireyler problemlerin çözümünde sistematik 
ve bilişimsel bir yaklaşım yerine sezgilere dayalı bir 
yaklaşımı tercih ederler. Etkin yaşantı öğrenme sti-
linde bireyler izlemekten çok pratik yapmayı tercih 
ederler. Yansıtıcı gözlem öğrenme stilinde ise birey-
ler olayları dikkatlice gözlemleyerek farklı görüş açı-
larından değerlendirme sürecine odaklanmışlardır.

(Cevap E)

4. Arama konferansı kurum ve kuruluşları vizyon ve mis-
yon çalışmalarında kullandıkları bu çalışmalar yapı-
lırken beyin fırtınası tekniğinden aktif olarak yararla-
nılmakta ortaya çıkan sonuçlar üstünde tartışma ya-
pılmaktadır. Geleneksel konferanstan farkı doğrudan 
bir sunum içermemesidir.

(Cevap A)

6. Öğrencinin coğrafi bir bilgiyi öğrenmek için kendin-
ce bir yol bulmuştur. Bulduğu bu yollara Gagne “Bi-
lişsel Strateji” demektedir. Bilişsel Strateji, bireyin 
öğrenmesini, anımsamasını ve düşünmesini yöne-
tecek becerileri edinmesidir. Yani bilişsel strateji; 
“Her yiğidin kendi yoğurt yiyişidir.” Ayrıca metabiliş-
sel düşüncelerde kullanılan öğrenme araçlarına, yol-
larına bilişsel stratejiler denilmektedir. Kişiye has olan 
bu stratejiler geliştirilerek metabilişsel düşünce se-
viyesi arttırılabilir.

 (Cevap D)

7. Bireyin kendi performansını geliştirmeye yönelik, yap-
tığı hataları sorgulaması ve potansiyellerini tanıma-
ya çalışması yansıtıcı düşünme ürünüdür. Yansıtıcı 
öğretmen düzenlediği öğrenmeöğretme etkinlikle-
rinin etkililiğini kontrol eder, geliştirir.

(Cevap B)

8. Flüt çalma davranışı psikomotor bir davranış olup, 
gösterip yaptırma, alıştırma ve bilişsel çıraklıkla bu 
davranışı kazdırmak olanaklıdır. Psikomotor alan   
kazanımlarının gerçekleştirilmesinde temel ilke        
işaktivite olmalı, öğrenen yaparak yaşayarak öğren-
melidir. Öğrenciye ilgili beceri için deneyim fırsatları 
sunulmalıdır.

(Cevap C)

5. Sosyoduyuşsal stratejiler grup çalışmaları, işbirlikli 
gruplar gibi sosyal yönü ağırlıklı öğretim süreçlerin-
de yoğundur. İşbirlikli grup süreçlerinde gruba bağ-
lılık, dayanışma vb. duyuşsal özellikler diğer yakla-
şımlara oranla daha fazla ön plandadır. Araştırma  
inceleme yoluyla öğretim proje ve problem çözme 
süreçleriyle işbirlikli grup çalışmalarına uygundur.

(Cevap E)
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10. Kavramsal karikatürlerin kullanımında asıl amaç kav-
ram yanılgılarını tespit etmek ve gidermektir. Ayrıca 
kavramsal karikatürler;

 • Öğrencilerin var olan bilgi ve düşüncelerinin or-
taya çıkarılmasını sağlar.

 • Düşünceleri sorgulatarak ve derinleştirerek ay-
rıntıya girmeyi kolaylaştırır.

 • Alternatif bakış açıları sunar. Yaratıcı düşünmeyi 
geliştirir. 

 • Tartışma ortamı yaratmak için bir uyaran olarak 
kullanılır.

 • Öğrencilerin kendi düşüncelerini sorgulamaları-
nı sağlar.

 • Kavram yanılgılarını ve kararsızlıkları ortaya çıka-
rır ve giderilmesini sağlar.

 • Araştırmaya yönlendirir.

 • Katılımı ve motivasyonu artırır.

 • Bir konuyu özetlemek ya da tekrar etmeye yar-
dımcı olmak için kullanılabilir.

(Cevap C)

11. Aykırı uyarıcılar dikkat çekme etkinliklerinde kullanı-
labilecek yollardan biridir. Dikkat çekme etkinlikleri 
ile öğrencilerin ilgisi ve dikkati işlenecek konu üze-
rine yoğunlaştırılır. Derse farklı bir giriş, öğrencilerin 
ilgisini çekecek bir uyarıcı dikkat çekme amacıyla 
kullanılabilir. 

(Cevap D)

12. Konuşma halkası tekniğinde, öğrenciler sandalyele-
rini birbirlerini karşılıklı görebilecek şekilde daire bi-
çiminde dizerek otururlar. Öğretmen tarafından ko-
nuyla ilgili bir kavram, ilke ya da sözcük verilerek, 
öğrencilerin görüş belirtmeleri istenir. Çember tartış-
ma tekniğinden farklı olarak sohbet havasında ge-
çen bu teknikte öğrenciler sırayla konuşurlar ve fikir-
lerini rahatça açıklarlar. Çember Tartışma tekniğin-
de ise; 1015 kişilik grup çember şeklinde oturur.  
Başkan sunumu yapar, grup kendi arasında tartışır. 
Yani çember tartışmada fikirleri savunma iddia etme 
ve delilleri ile ispat etme söz konusudur.

(Cevap D)

13. Altı şapkalı düşünme tekniğinde yeşil renk şapka ya-
ratıcılığı temsil eder. Bu şapka altında bireyden ele 
alınan problem durum ya da verilecek karar ile ilgili 
yaratıcı orijinal çözümler bulması istenir.

(Cevap D)

14. Melih Öğretmen’in soru metninde belirtilen amaçla-
rını gerçekleştirmesi için özellikle “görüş geliştirme” 
tekniği kullanması gerekir. Görüş geliştirme, belirgin 
çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konuların 
öğretiminde, öğrencilerde görüşler geliştirmek ama-
cıyla kullanılan bir tartışma yöntemidir. Belirgin çe-
lişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konular olma-
sı ön koşuldur. Bu teknikte önemli olan, öğrencilerin 
düşündüklerini gerekçeleriyle açıklamaları ve iste-
diklerinde düşüncelerini değiştirebilmeleridir.

(Cevap E)

15. Öğretim içeriği düzenlenirken öğrencinin yakın sos-
yal ve coğrafi çevresinden, yakın zamandan uzak 
sosyal  coğrafi çevreye ve zamana doğru bir sırala-
ma izlenmelidir. İnsanlar, yerler ve çevreler konula-
rından insan öğrenci için daha yakın bir kavramdır.

 (Cevap D)

9. Soruda kullanılan kavram öğretim aracı kavramsal 
karikatürdür. Kavramsal karikatür, öğrencilerin sahip 
oldukları bilgileri ve kavram yanılgılarını ortaya çıkar-
mak amacıyla karikatürize edilmiş insan, hayvan ve 
bitki figürlerinden yararlanılmasına dayalı bir teknik-
tir. Kavramsal karikatürde iki ya da daha fazla karak-
terin günlük yaşamda karşılaşılan bir olay hakkında 
karşılıklı soruları ya da fikirleri, konuşma balonları bi-
çiminde sunulmaktadır. 

 (Cevap C)
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17. Gerçek eşya, maket, model, numune ve sergiler tüm 
duyulara hitap eden öğretim materyalidir. Resimler 
sadece göze hitap eden materyallerdir.

(Cevap D)

18. Caroll’un geliştirdiği okulda öğrenme modelinin te-
melini ‘öğrenemeyen öğrenci yoktur’ düşüncesi oluş-
turmaktadır. Bu düşünce Tam Öğrenme modelinin 
de temelini oluşturmaktadır. Modele göre öğrencile-
re ihtiyaç duyduğu ek zaman ve olanaklar sağlandı-
ğı sürece tüm öğrenciler okul öğrenmelerini öğrene-
bilir.

(Cevap C)

19. Bireyin kendini tanıyarak yaşamını yönlendirebilme-
si ve kişisel niteliklerini, becerilerini tanıyarak amaç-
larına ulaşabilmesi içsel/özedönük zeka alanı ile il-
gilidir. Sosyal zeka bireyin çevresindeki insanların 
duygularını, beklentilerini, ihtiyaçlarını algılayabilme 
ve bireylerle ilişki kurabilme becerisidir. Üç boyutlu 
düşünebilme, dış dünyayı algılayıp tekrar canlandı-
rabilme beceri de görsel zekadır.

(Cevap A)

20. Parçada verilen görüşler yapılandırmacı yaklaşımın 
bilgiye bakışını yansıtmaktadır. Yapılandırmacılığa 
göre bilgi bilenden bağımsız ve nesnel değildir. Bil-
gi bireyin deneyimleri ile öznel olarak yapılandırılır.

(Cevap C)

16. Aktif öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öğrenci öğ-
renme sürecinin her aşamasında etkin rol almalıdır. 
Etkin katılım sadece uygulama aşamasında değil ay-
nı zamanda planlama ve değerlendirme aşamaların-
da da göz önünde bulundurulmalıdır. Öz düzenle-
me, metabiliş ve öz değerlendirme aktif öğrenmenin 
temel unsurlarıdır.

(Cevap E)
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1. Soru metninde belirtilen amaçlar için en uygun yön-
tem “proje tabanlı öğrenme”dir. Soru metninde be-
lirtilen “ürün ortaya koyma” ifadesi, proje tabanlı öğ-
renmenin anahtar kavramlarından biridir.

 Proje tabanlı öğrenme, öğrenciyi öğretme öğrenme 
sürecinin merkezine alan, gerçek yaşamın konuları-
na, uygulamalarına yer veren bir öğrenme yaklaşı-
mıdır. Öğrencilerin problem çözme becerilerini ge-
liştirdiği için uygulama, analiz ve sentez düzeyinde-
ki hedeflerin gerçekleşmesinde daha çok kullanılır.

(Cevap C)

DENEME SINAVI (10)KPSS/EB

2. Öğrenilenlerin kalıcılığı günlük yaşamda kullanmay-
la birebir ilişkilidir. Bu nedenle “konular ile günlük ya-
şam arasında ilişki kurdurma ve buna vurgu yapma” 
içeriğin öğrenilmesinde oldukça önemlidir. Piaget’in 
“özümseme” aşamasında olduğu gibi “öğrencilerin 
öğrendiklerini kendi cümleleri ile ifade etmeleri” on-
ların konuyu kavradıklarını gösterir ve bu da öğren-
mede kalıcılığı arttırır. “Uygulama çalışmaları yaptır-
ma”da, öğrenciler yaparak yaşayarak öğrendikleri 
etkin öğrenmeleri sağlayacağı için kalıcılık yüksek 
olacaktır. Ancak “sadece sınav için öğrenme” kısa 
süre için etkin bir öğrenme sağlasa da araştırmalar 
uzun süreli öğrenmede böyle olmadığını göstermek-
tedir. Araştırmalar sınav için öğrenilen bilgilerin kısa 
bir süre sonra rahatlıkla unutulduğunu göstermek-
tedir.

(Cevap D)

3. Çoklu zekâ alanına göre tüm zekâ alanları evrensel-
dir ve sınıflamadaki zekâ alanlarının sayısı arttırılabi-
lir. Zekâ alanları geliştirilebilir ve bütüncül bir yapıya 
sahiptir. Zekâ kültürel faktörlerden bireye sunulan 
uyarıcıların yapı ve niteliğinden etkilenmektedir.

(Cevap C)

4. Aktif öğrenmenin etkili olabilmesi için,

 • Az sayıda öğrenci sayısı (I)

 • Geniş fiziksel ortam (II)

 • Etkili öğretmen becerisi (IV) öğeleri mutlaka ge-
reklidir.

(Cevap A)

5. Tam öğrenme modelinde kazanımların belirlenme-
si, bu kazanımların aşamalı biçimde düzenlenmesi 
ve gerçekleştirilmesi için uyarıcıların düzenlenmesi 
öğretmen tarafından gerçekleştirilir. Bu süreçte öğ-
rencilerin ihtiyaçları ve görüşlerinin dikkate alınması 
söz konusu değildir.

(Cevap E)

6. Düşün  eşleş  paylaş tartışma tekniği öğrencilerin 
ele alınan konuyla ilgili (1) bireysel olarak uğraşma-
ları, (2) ikişerli gruplar oluşturmaları, (3) grupların ko-
nuyu kendi aralarında tartışmaları, (4) tartışma so-
nuçlarının büyük grupla tartışılması aşamalarından 
oluşmaktadır.

(Cevap A)

7. Damla Öğretmen’in tüm öğrencilerin görebileceği 
bir biçimde elinde gazeteyle sınıfa girmesi öğrenme 
öğretme sürecinin “dikkat çekme” aşamasıyla ilgili-
dir. Öğrencilerin dikkatini işlenecek konu üzerinde 
toplama giriş bölümü etkinliklerinden dikkat çekme 
aşamasında yapılır. Bu aşamada öğrencinin dikkati-
ni çekmek için öğrenci düzeyine uygun düşecek şe-
kilde olgu, olay, anı, espri, fıkra, resim, şekil, hikaye, 
soru sorma gibi dikkat çekici unsurlara yer verilebi-
lir. 

(Cevap C)

8. Müze eğitimi ile birlikte işlev gören teknik “gezi” tek-
niğidir. Gezi, müze eğitimi gibi okul dışında kullanı-
lan, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanla ilgili he-
def davranışları kazandırmada etkili olan bir teknik-
tir. 

 B seçeneğindeki benzetim, bir ölçüde oyunlaştırma-
ya benzeyen, sınıf ortamında öğrencilerin bir olay ya 
da durumu gerçekmiş gibi göstererek, üzerinde bir 
takım öğrenme etkinliklerini gerçekleştirmeyi temel 
alan bir öğretim tekniğidir. Benzetim tekniğinde öğ-
renci oyundan farklı olarak üstlendikleri bir rolü ger-
çek yaşamdaki gibi oynamak durumundadır.

 C seçeneğindeki görüşme yöntemi, genellikle biliş-
sel alanın kavrama, analiz, değerlendirme, duyuşsal 
alanın tepkide bulunma ve değer verme ile ilgili he-
def davranışlarının kazandırılmasında kullanılan bir 
yöntemdir.

 D seçeneğindeki soru cevap, öğretmenin formüle 
ettiği soruları öğrencilerin sözel olarak cevaplama-
larına dayalı bir öğretim yöntemidir. Bu teknik öğren-
cilere düşünme ve konuşma becerileri kazandırma 
açısından etkilidir.

 E seçeneğindeki iç çember (akvaryum), sınıftaki öğ-
rencilerin aktif olarak tartışmaya katılmalarını sağla-
yan bir tekniktir. İç çemberdeki öğrenciler tartışma-
ya katılır, dış çemberdeki öğrenciler tartışmayı izler. 

(Cevap A)
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9. Tüm öğrenme  öğretme süreçleri duyuşsal unsur-
larla bağlantılıdır. Örnekteki sorular öğrencilerin em-
pati türünden duygularını canlandırmada etkilidir. 
Empati bireyin diğer bireylerin duygu ve düşüncele-
rini anlamasını gerektirir. Kişi kendini diğer bireyle-
rin yerine koyarak onların yaşadığı duyguları ve dü-
şünceleri anlamaya çalışır.

(Cevap C)

10. Soru metninde belirtilen özellikleri gerçekleştirmek 
için en uygun teknikler “konuşma halkası ve istas-
yon”dur. Konuşma halkası; öğrencilerin görüş fark-
lılıklarını görmelerini sağlayan ve farklı görüşlere say-
gı duymalarına yarayan bir tekniktir. Katılımcıların 
duygularını ve düşüncelerini ayırt etmeyi öğrenir. 

 İstasyon; belirli bir konunun çeşitli açılardan kolektif 
şekilde ele alınıp ortak bir konunun ortaya çıkarılma-
sı için uygulanan bir yöntemdir. Bütün sınıfın her aşa-
maya katkı sağlaması yoluyla bir önceki grubun yap-
tıklarını ileri götürmeyi öğreten öğrenci merkezli bir 
yöntemdir.

 Öğrencilerde çevrelerinde yaşananlara karşı duyar-
lılık, toplumda yaşanan sorunlara çözüm önerme ko-
nuşma halkasını, kendisinin de bir şeyler üretebile-
ceğini hissetme ve yapılmakta olan bir işe katkı sağ-
lama ise istasyon tekniği ile ilgili özelliklerdir.

 (Cevap E)

11. Soru metninde özellikleri verilen teknik “kavram ha-
ritası”dır. Kavram haritası, anlamlı öğrenmeyi kolay-
laştırmak, öğrenmenin kalitesini ölçmek ve bilginin 
organize edilmesini sağlamak için kullanılan bir tek-
niktir. Bilgilerin zihinde daha kalıcı olmasını ve gör-
sel ve somut olarak düzenlenmesini, öğrenilen yan-
lış kavramların tespit edilmesini ve anlamlı öğrenme-
yi sağlar.

 (Cevap B)

12. Tülay Öğretmen verilen ara disiplin kazanımına yö-
nelik öğrencilerinde problem çözme becerilerini ge-
liştirmeyi planlamaktadır. Araştırma  inceleme yo-
luyla öğretim yaklaşımı öğrencilerin gerçek yaşam 
problemleri üzerine eğilerek, kendi deneyimlerinden 
öğrenmelerini temele alır. Bu yaklaşımda öğrenci so-
runlara bir bilim adamı gibi yaklaşır.

(Cevap B)

13. Mesut Öğretmen’in amaçladığı sonuçlara ulaşabil-
mesi için en uygun teknik “beyin fırtınası” dır. “Buluş 
fırtınası” da denilen beyin fırtınası tekniği, bir konu-
ya çözüm getirmek, karar vermek ve hayal yoluyla 
düşünce ve fikir üretmek için kullanılan yaratıcı bir 
tekniktir. Aktif katılımı sağlar. Yaratıcı düşünceye özen-
dirir. İletişimi ve paylaşımı geliştirir. Konulara ilgiyi 
canlı tutar. Ancak öğretmen yönlendirici olmamalı, 
tüm fikirleri kabul etmelidir. Grubun kuralları anlaya-
maması sorun çıkarabilir. Bazı öğrencilerin pasif kal-
ması söz konusu olabilir. Kalabalık sınıflarda uygu-
lanması zordur.

 (Cevap D)

14. Öğretmenin bir davranışı proje yöntemi ile uzun bir 
süreçte gereksiz zaman ve enerji harcayarak öğret-
mesi “ekonomiklik” ilkesine aykırı davrandığının gös-
tergesidir. Ekonomiklik ilkesine göre konuların öğre-
nilmesinde, konularla ilgili en uygun çalışma yön-
temleri seçilmeli, yerinde ve zamanında uygulanma-
lı ve özellikle öğretim etkinlikleri planlanmalıdır.

(Cevap C)
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15. Programlı öğretim; bireysel, kendi kendine öğrenme 
tekniğidir. Bu teknikle yapılan öğrenmede, öğretme 
sürecine ilişkin önemli işlevler öğretmenin devamlı 
karışmasına gerek kalmaksızın yerine getirilmekte-
dir. 

 Programlı öğretimin temel ilkeleri şunlardır:

 • Küçük adımlar ilkesi: İlerlemenin dikkatli bir bi-
çimde dereceli olması ve olanaklar ölçüsünde 
en çok sayıda pekiştirmenin verilmiş olması için 
konunun bilgi üniteleri halinde parçalara ayrılma-
sıdır.

 • Etkin katılım ilkesi: Öğrenci bir bilgi ünitesinde 
etkinlikte bulunmaktadır.

 • Başarı ilkesi: Olanaklar ölçüsünde öğrencilere 
başarma olanağı verilirse, öğrenci daha çabuk 
öğrenecektir.

 • Anında dönüt  düzeltme ilkesi: Başarı ve doyu-
ma sahip olunabilmesi için öğrenenin kendi eş-
lemlerinin doğru olduğunu bilmesi gerekir. Bu-
nun için öğrenci kendi yanıtını bir sonraki adıma 
geçmeden önce verilmesi gereken doğru yanıt-
la karşılaştırabilmek zorundadır. Böylelikle anın-
da düzeltme yapılmış olur. Öğretimin bireysel ol-
ması ve hatanın en aza indirilmesi için dönüt ve 
düzeltmenin anında yapılması en önemli yararı-
dır.

 • Bireysel hız ilkesi: Öğrenen kimse, kendine uy-
gun gelen hızda ilerler.

 C seçeneğinde verilen “Anında geribildirimler ile ha-
ta en aza indirilir.” ifadesi programlı öğretimin özel-
liklerinden birisidir.

(Cevap C)

16. Soru metninde anlatılan yöntem “pazar yeri” yönte-
midir. Pazar yeri yöntemi öğrencilerin bir konu ile il-
gili fikirlerini paylaşmaları ve bilgiyi sınıfta sergileme-
lerine dayalı tekniktir.

(Cevap B)

17. Seçeneklerde verilen ifadelerden A farkındalık, B 
enerji, C gruba ait olma, D özdenetim nitelikleri ile il-
gilidir. E seçeneğindeki ifade aktif öğrenen sınıf ni-
teliklerine uygun değildir. Enerji niteliği ile kastedi-
len öğrencilerin sürekli meşgul olmaları ve sınıfta hiç 
sıkılmamalarıdır.

(Cevap B)

18. Zıt panel tekniği işlenmiş konuları tekrar etme ve göz-
den geçirme için kullanılır. Sınıfın yarısı soru soran 
diğer yarısı cevap veren grup olarak belirlenir. Grup-
lar konuya ilişkin bir süre hazırlık yaptıktan sonra sü-
reç soru soran grubun diğer gruba sorularını yönelt-
mesi ile devam eder.

(Cevap E)

19. Normatif ihtiyaç hedef kitlenin ihtiyacının, ulusal bir 
standartla karşılaştırılmasıyla belirlenir. Ulusal başa-
rı testi normlarıyla hedef kitlenin performansının kar-
şılaştırılması normatif bir ihtiyacı ortaya koymaktadır.

(Cevap C)

20. Beyin fırtınası uygulamasının ilk aşaması fikir üretme 
aşamasıdır. Bu aşamada kesinlikle bir değerlendir-
me yapılmaz ve mümkün olduğunca çok sayıda fi-
kir üretilmeye çalışılır. Değerlendirme fikir üretme sü-
reci bitince gerçekleştirilir.

(Cevap B)
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1. Öğretmenler, bütün zekâ türlerine eşit derecede 
önem vermelidirler.  Her bir zekâ, uygun koşullar bul-
duğunda, uygun yöntemlerle geliştirilebilir. Öğret-
menler, bütün zekâ alanlarını geliştirecek türden et-
kinlikler sunmalıdırlar. Bu da yöntem, teknik ve 
araçgereç seçiminde çeşitliliği zorunlu kılar.

 (Cevap A)

DENEME SINAVI (11)KPSS/EB

2. Proje tabanlı öğrenme öğrencilerin bir proje konusu 
üzerinde, aktif olarak araştırmalara dayalı öğrenme-
sini içerir. Bu yaklaşıma göre ele alınacak proje di-
siplinlerarası bir yaklaşımla çözülebilecek, işbirlikli 
çalışmaya ve sosyal becerileri geliştirmeye uygun, 
günlük yaşamla iç içe, çoklu çözümler içeren bir ya-
pıda olmalıdır. Buna göre, “konuların doğrusal prog-
ramlama yaklaşımına göre düzenlenmesi” proje ta-
banlı öğrenme yaklaşımının etkin olarak kullanılabil-
mesi için gerekli değildir.

 (Cevap D)

3. Verilen açıklamalar probleme dayalı öğrenme yak-
laşımının temelini oluşturur. Probleme dayalı öğren-
me, öğrencilerin;

 • Daha önce edindikleri bilgileri ortaya çıkarmada, 

 • Bilgiyi organize ederek ve anlamlandırarak kalı-
cı bilginin edinilmesinde,

 • Gerçek yaşamla karşılaşabilecek sorunların çö-
zümlenmesinde,

 • Öğrencileri yaşamla yüz yüze gelme, araştırma 
becerilerini geliştirme, farklı çözüm yollarını üre-
tebilme, üst düzey düşünme yeteneklerini geliş-
tirmede etkilidir.

(Cevap D)

4. Aktif öğrenme; eğitim ve öğretim ortamlarını öğren-
cilerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerinin geliştirilmesini 
destekleyen, onlara zihinsel düşünme potansiyelle-
rinin teşvik edildiği bu potansiyelin gelişiminin he-
deflendiği kurumlar haline dönüştürmeyi hedefle-
mektedir. 

(Cevap A) 

5. Soru metninde belirtilen ders ve kazanımın sağlan-
ması için kullanılabilecek en uygun yaklaşım “işbir-
likçi öğrenme”dir. İşbirliğine dayalı (kooperatif  ku-
başık) öğrenme, öğrencilerin küçük gruplar oluştu-
rarak bir problemi çözmek ya da bir görevi yerine 
getirmek için ortak bir amaç uğruna birlikte çalışma 
yoluyla bir konuyu öğrenme yaklaşımıdır. 

 

 John Dewey, Vygotsky ve Slavin tarafından geliştiri-
len işbirliğine dayalı öğrenmede bilimsel yaklaşım 
ve demokratik tutum baskındır. Bu yöntem öğrenci-
ler arasındaki güven duygusunu geliştirmekte, her 
öğrenciye yardım etme ve yardım alma şansı ver-
mekte ve öğrencilerin yüz yüze etkileşimde bulun-
malarını sağlamaktadır. Öğrenciler işbirliği yaparak 
gruplarında geçirdiği yaşantılar sayesinde grup için-
de çalışma, iletişim vb. beceriler kazanmakta ve böy-
lece gelecekteki iş, aile ve toplum hayatına hazırlan-
maktadır. Ayrıca derse katılımı arttırma ve böylece 
disiplin sorunlarını azaltma, öğretimin bireyselleştir-
mesi, öğretmenin yükünü hafifletme gibi önemli üs-
tün yönleri de vardır. 

(Cevap B)

6. Araştırma  inceleme yoluyla öğretim stratejisinin uy-
gulanma aşamaları şu şekildedir.

 • Problemi hissetme ve belirleme

 • Problemi tanımlama ve sınırlandırma

 • Problem durumu ili ilgili bilgi toplama ve çözüm-
le ilgili kaynakları tarama

 • Problemin çözümü için hipotezler  deneceler 
geliştirme

 • Problemin çözümü için yöntem geliştirme, veri 
toplama ve analiz etme

 • Hipotezleri test etme, doğruluklarını belirleme, 
uygulama üzerinde çalışma 

 • Çözüme ulaşma, uygulama ve sonuçlandırma

 Boş bırakılan yerlere;

 II: Hipotezlerin kurulması

 IV: Verilerin analizi ve problemin çözümü 

 gelmelidir.

(Cevap C)

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r



KPSS • Eğitim Bilimleri 39

KPSS/EB Öğretim Yöntem ve Teknikleri

7. Öğretmenin, öğretme öğrenme sürecini bireysel fark-
lılıklara göre planlaması için “değişik strateji, yön-
tem, teknik ve materyaller kullanması” gerekir. Öğ-
retimi planlarken bireysel farklılıkları dikkate almak 
gerekir. Çünkü bazı öğrenciler daha kolay bazıları 
da daha zor öğrenmektedir. Her duruma uyabilecek 
tek tip yöntem, stratejisi araç  gereç yoktur. Hedef-
ler, içerik, öğrenciler ve öğretmen değiştikçe strate-
ji yöntem ve tekniklerin kapsam ve biçimi de değiş-
mektedir. Hedefe, konuya, bireysel farklılıklara uy-
gun yöntem ve teknikler ilgiyi ve etkin katılımı arttı-
rır, öğrenciyi güdüler ve böylece öğrenme öğretme 
sürecini daha verimli ve anlamlı kılar.

 (Cevap C)

8. Soru metninde özellikleri verilen öğretim tekniği “is-
tasyon”dur. 

 

 İstasyon öğrenci merkezli bir yöntemdir. İstasyon tek-
niği öğrencilerin iş birliği, yaratıcılık, kurallara uyma, 
iletişim becerilerini geliştirir ve özel yeteneklerini orta-
ya çıkarmalarını sağlar. Bu teknikte ders işleyebilmek 
için öğrencilerin uygulama düzeyinde olması gerekir.

 

 B seçeneğindeki beyin fırtınası, kısa sürede çok sa-
yıda fikir üretmek, sorunlara alışılmadık çözüm ge-
tirmek, yaratıcılığı geliştirmek, etkin katılımı sağla-
mak ve sınıf atmosferine canlılık getirmek ve öğren-
cilerin kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmak ama-
cıyla kullanılan bir öğretim tekniğidir.

9. Problem çözme yöntemi, araştırma  inceleme yo-
luyla öğretim stratejisini temele almaktadır. Edinilen 
bilgilerin ve araştırma sonuçlarının problem durum-
larına uygulanması ve çözüm yollarının bulunması 
esasına dayanmaktadır.

(Cevap D)

 C seçeneğindeki altı şapkalı düşünme tekniği, öğ-
renciyi aktif hale getirmeyi sistematik düşünen ve 
doğru karar veren nesiller yetiştirmeyi, problem çöz-
me, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliş-
tirmeyi hedeflemektedir. Bu teknikte değişik renkte 
şapkalar ve onları temsil eden düşünceler bulunmak-
tadır.

 D seçeneğindeki soru - cevap yöntemi, öğrencinin 
konuyu anlayıp anlamadığını kontrol etmeye yardım 
eder; eleştirel düşünme becerilerini geliştirir ve der-
sin etkili olup olmadığını değerlendirir. Öğrencilerin 
sürekli tetikte ve dikkatli olmalarını sağlar.

 

 E seçeneğindeki yansıtıcı düşünme, bireyin öğren-
me ya da öğretme yöntemi ve düzeyine ilişkin olum-
lu ya da olumsuz durumlarını ortaya çıkarmaya yö-
nelik düşünce sürecidir. Öğrencilerin öğrenme so-
rumluluğunu almasını, problem çözme ve kendileri-
ni değerlendirme becerilerini geliştirmesini sağlar.

(Cevap A)

10. Üst düzey düşünme becerileri fikir ve düşünceler 
arasında karşılaştırma yapma (B), eleştirel düşünme 
(C), olayın altında yatan düşüncelerin farkında olma 
(D) ve yaratıcı düşünme (E) becerilerini içermekte-
dir. Ön yargılar alt düzey düşünce süreçlerinin ürü-
nüdür.

(Cevap A)

11. Derste verilecek kazanımlara ulaşma düzeyinin yük-
sek olması için öğrencilerin öğrenme sürecine istek-
li olarak katılmaları gerekir. Öğrenme sürecinde ge-
rekli olan gayretin harekete geçirilmesi ise öğretme-
nin güdülemesiyle gerçekleşebilir. Güdüleme süre-
cinde öğrenciler hedeften haberdar edilerek öğreni-
lenlerin günlük hayatta ne işe yarayacağını söyleye-
bilir.

(Cevap E)
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12. Eğitsel geziler öğretimin dört duvar arasındaki sınır-
larından kurtarılması için oldukça önemlidir. Öğren-
ciler bu geziler yoluyla okul öğrenmeleri ile gerçek 
yaşam arasındaki ilişkileri kavrarlar. Bilgiyi birincil 
kaynaklardan elde ederek kalıcı öğrenmeler gerçek-
leştirirler.

 (Cevap B)

13. Öğretmenin söz konusu amaçlarını gerçekleştirmek 
için en uygun teknik “panel”dir. Panel, bir başkanla 
birlikte 35 kişilik uzmanların, bir konunun farklı yön-
lerini kendi aralarında derinliğine işlemesi ve sınıfın 
dinlemesiyle oluşur. Panel grubunu, öğrenciler oluş-
turacaksa, iyi bir ön hazırlıktan sonra, uzman bilgisi 
ile tartışma yapmalıdırlar. Panel grubu münazara 
gruplarında olduğu gibi farklı masalarda değil, tek 
masada oturur. Tartışmanın sonunda öğrenciler so-
ru sorar. Panelin amacı; öğrencilerin fikirlerinden ya-
rarlanarak problem çözmektir. 

 A seçeneğindeki çalışma grubu, panele benzer fa-
kat sunu yapılmadan önce işlenecek konuda araş-
tırma ve inceleme yapılan bir tekniktir. Yapılan ince-
lemenin sonuçları bir panel atmosferinde gruba su-
nularak sonunda tartışma yapılır.

 B seçeneğindeki münazarada, bir konuda zıt görüş-
leri savunan iki farklı grup oluşturulur. Münazarada 
çelişkili konuların yalnızca iki zıt yönü tartışılır. Tartış-
mada katıldığın görüş tartışma sonuna kadar götü-
rülmek zorundadır. Her grup kendi görüşünü belli 
zaman dilimleri içinde tarafsız bir dinleyici gruba an-
latır. Münazarada asıl önemli olan, söz ustalığı oldu-
ğundan, tartışma becerileri kazandırılır. 

 D seçeneğindeki sempozyum, önceden belirlenmiş 
ve yazılı olarak tartışmaya katılacaklara duyurulmuş 
bir konu üzerinde, uzman kişiler tarafından konunun 
değişik yönleriyle sunulmasıdır. Her bir oturuma ka-
tılacak olan gruplar 56 kişi olabilir. Uzman kişilerin 
sundukları ve çoğu zaman yazılı olarak da düzenle-
me kuruluna verdikleri konuşmalarına “tebliğ” ya da 
“bildiri” denir. Sempozyumun sonucunda soruce-
vap yapılır ve eleştiri yapılır.

 E seçeneğindeki altı şapka tekniği, yeni fikirler orta-
ya çıkarma ve yaratıcılığı geliştirme yoludur. Altı şap-
ka tekniği üst düzey düşünme becerilerini geliştir-
mek amacıyla uygulanmaktadır. Eleştirel, yaratıcı ve 
çok yönlü düşünmeyi geliştirme temel alınır. Altı şap-
kalı düşünme tekniği, insanların tek bir düşünme tü-
rüne takılıp kalmalarını ve gereksiz tartışmalara gir-
melerini önler. Altı Şapka, empatik ve analitik düşün-
me becerilerini geliştirir, doğru karar vermeyi öğre-
tir.

(Cevap C)

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r



KPSS • Eğitim Bilimleri 41

KPSS/EB Öğretim Yöntem ve Teknikleri

15. Soru metninde anlatılan ve Sosyal Bilgiler dersinin 
öğretiminde en etkili teknik “gösterim (demonstras-
yon)” tekniğidir. Gösterim, izleyici grubunun önün-
de bir işin nasıl yapılacağını göstermek ya da genel 
ilkeleri açıklamak için başvurulan bir tekniktir. Bu tek-
nikte hedef davranışlar ya psikomotor alanda ya da 
bilişsel alanın en az uygulama düzeyinde olmalıdır. 
Öğrenciler önkoşul davranışlara sahip değilseler, ge-
rekli araç gereç yoksa bu teknik kullanılamaz. 

 Gösterim tekniği; 

 • Öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini çekerek öğren-
meyi kolaylaştırır.

 • Etkin katılım sağlar.

 • Hem görsel hem de işitsel yolla öğrenmeyi sağ-
ladığı için sözel metotlardan daha etkilidir.

 • Öğrenciden dönüt alır ve düzeltmelere yer verir.

 • Becerilerin kazanılmasında etkilidir.

 • Sadece gösteri yapanın araç gerece ihtiyacı ol-
duğu için ekonomiktir.

 • Öğrencilerin hedefleri ve konu içeriklerini doğru-
dan yaşantılarla kavramalarına yardımcı olur.

 • Kavramsal bilgileri uygulama fırsatı vererek der-
si sıkıcılıktan kurtarır.

 • Öğrencinin performansı hakkında öğretmene ob-
jektif bilgiler verir.

 • Karmaşık işlemlerin basitleştirilmesini sağlar.

(Cevap C)

16. Kudret Öğretmen sınıfında yaptığı çalışmada eğitsel 
oyun kullanmıştır. Öğrenciler için eğlenceli bir ortam 
oluşturmuş, öğrencilerin edindikleri bilgileri pekiştir-
meleri ve kullanmaları için onlara fırsat vermiştir. Kul-
landığı teknikle katılımı sağlamıştır. Çalışmada bir se-
naryoya dayalı canlandırma yoktur. (Rol oynama de-
ğil), doğaçlama canlandırma yoktur (Drama değil), 
yapay bir ortam oluşturma yoktur (benzetim değil) 
ve beyin fırtınası süreci yoktur.

 (Cevap E)

17. Eleştirel düşünmenin temelinde sorgulama yer al-
maktadır. Öğrencilerin karşılaştığı olgu, durum, olay 
ya da düşünceleri tutarlık, doğruluk ve güvenirlik açı-
larından incelemesi,analiz etmesi, yorumlaması, yar-
gılayıp değerlendirmesi eleştirel düşünme becerile-
rini gerektirmektedir.

(Cevap D)

14. Soru metninde açıklanan tartışma türü “altı şapkalı 
düşünme tekniği”dir. Altı şapkalı düşünme tekniği, 
son yıllarda öğrencilerin yaratıcı düşünme becerile-
rini geliştirmek amacıyla kullanılan bir tekniktir. Bu 
teknikle öğrencilere yeni fikirler üretme ve yaratıcı 
düşünme yolları öğretilmeye çalışılmaktadır. Edward 
Bono tarafından ortaya konulan altı şapkalı düşün-
me tekniğinde, altı şapka için altı değişik renk kulla-
nılmakta ve her rengin simgelediği bir düşünme sis-
temi bulunmaktadır.

 A seçeneğindeki beyin fırtınası, bir konuya çözüm 
getirmek, karar vermek ve hayal yoluyla düşünce ve 
fikir üretmek için kullanılan bir tekniktir.

 

 C seçeneğindeki konuşma halkası, duyuşsal alan-
da farkları görme, farklı görüşlere ve bu görüşleri sa-
vunanlara saygı duyma hedeflerini kazandırmaya yö-
nelik bir tekniktir. Bu teknik kişinin başkasının yerine 
kendisini koyarak onun gibi düşünmesini, yani em-
patik davranmasını amaçlar.

 D seçeneğindeki görüş geliştirme, eğitim ortamında 
bir konuda yapılan düşünce alışverişinde, tartışma-
sında kişinin kendi görüşünü diğer görüşlerden de 
yararlanarak geliştirmesini ve savunmasını ya da de-
ğiştirmesini, karşı çıktığı görüşü benimsemesini sağ-
layan bir öğretme öğrenme tekniğidir. E seçeneğin-
deki büyük grup tartışması, öğretmenin dersin ko-
nusu ile ilgili bir tartışmayı tüm sınıfa açtığı ve öğren-
cilere çeşitli sorular sorarak onların görüşlerini aldı-
ğı bir tekniktir. Bu tekniğin uygulaması için en az dört 
koşulun sınıf ortamında sağlanmış olması gerekir:

 • Kazandırılacak davranışlar en az kavrama düze-
yinde olmalıdır.

 • Öğrenciler tartışacakları konunun bilgi ve bece-
rilerine sahip olmalıdır.

 • Öğrenci sayısı küçük gruplara bölünmeyecek ka-
dar az (79 kişi) olmalıdır.

 • Tartışmayı yönetecek ve konuyu iyi bilen bir lider 
seçilmelidir. Bu kişi öğrenci olmalı, eğer öğrenci 
yoksa öğretmen görevi yüklenmelidir. 

(Cevap B)
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19. Bireyin kendi düşünme ve öğrenme süreçlerinin far-
kında olarak daha etkili öğrenmeler için kendi dü-
şünme süreçleri için düzenleyebilmesi üstbiliş ola-
rak adlandırılır. Üst biliş bireyin kendi zihinsel faali-
yetleri üzerinde tahmin etme, planlama, izleme ve 
değerlendirme gibi yetenekleri kapsamaktadır.

(Cevap E)

20. Yaratıcı düşünme sürecinin ilk aşaması hazırlık dö-
nemidir. Bu aşamada sorun ya da ihtiyaç saptanır 
ve tanımlanır. Burada konu çeşitli boyutları ile ele 
alıp irdelenmeye çalışılır. 

(Cevap A) 

18. Özellikleri verilen zekâ türü sözel – dilsel zekâdır. Sö-
zel – dilsel zekâ, kelimelerle düşünme ve ifade etme, 
dildeki kompleks anlamları değerlendirme, kelime-
lerdeki anlamları ve düzeni kavrayabilme, şiir oku-
ma, mizah, hikaye anlatma, dil bilgisi, mecazi anla-
tım, kavram oluşturma ve yazma gibi karmaşık olay-
ları içeren dili üretme ve etkili kullanma becerisidir. 
Bu zekâsı yüksek olan kişiler her hikayeyi, masalı ve 
fıkrayı anlatır. İyi bir hafızası vardır. İyi bir kelime ha-
zinesi vardır. Sözel olarak iyi iletişim kurar. Kelime-
lerle oynayarak, yazarak, okuyarak, konuşarak, mi-
zahı kullanarak ve ikna ederek öğrenme yollarını kul-
lanırlar. Çalışma alanları; edebiyat, yazarlık, şair, ar-
şivcilik, dil bilim, hukuk, siyaset gibi alanlardır.

(Cevap E)
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1. Papyon kursu öğretmeni ilk hafta anlatım, ikinci haf-
ta gösteri, üçüncü hafta ise gösterip yaptırma yön-
temlerini kullanmıştır. Kurs öğretmeni son haftada 
beceri kazanmış olan bireylerin daha da iyileşerek 
ustalaşmasını ve beceride hataların en aza inmesini 
istemektedir. Bu amaçla kullanacağı yöntem beyin 
fırtınası olamaz. Bu amaçla kullanacağı en iyi yön-
tem mikro öğretimdir.

 

(Cevap E)

DENEME SINAVI (12)KPSS/EB

2. Soru metninde kullanım özellikleri verilen teknik “tar-
tışma” tekniğidir. Tartışma yöntemi, öğrencilerin ilgi-
lerini uyandırır, görüşlerini değerlendirme, gerçekle-
ri kavrama ve eleştirel düşünme becerilerini gelişti-
rir.

 A seçeneğindeki bireysel çalışma tekniği, öğrenci-
nin bir konuyu kendi başına öğrenme yoludur. Ya-
parak yaşayarak öğrenmeyi sağlar. Araştırma yoluy-
la öğretim stratejisi analiz, sentez ve uygulama dü-
zeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır.

 B seçeneğindeki anlatım, öğretim süresi sınırlı oldu-
ğunda, ünite ve konuların özetlenmesinde, öğrenci-
lerin anlamakta güçlük çektiği bölümlerde açıklama 
yapmak için kullanılmalıdır. Çok sayıda öğrenciye 
aynı anda ulaşılmasını sağlar.

 D seçeneğindeki problem çözme yöntemi, öğrenci-
lere çok yönlü düşünme alışkanlığı kazandırma, so-
rumluluk alma bilinçlerini geliştirme, öğrencinin ak-
tif olmasını sağlama ve araştırma yeteneğini geliştir-
me bakımından önemlidir.

 E seçeneğindeki proje tekniği, kalıcı öğrenme ve ya-
ratıcılığın oluşmasını sağlar. Ayrıca öğrencileri yük-
sek düzeyde güdüler, çalışma, araştırma ve sunu be-
cerilerinin gelişmesini sağlar.

(Cevap C)

3. Thorndike’ın zekâ kuramına göre;

 I. Sayı ve kelime gibi sembolik ifadelerin anlamlan-
dırılması ve kullanılmasında kullanılan yetenek 
“soyut zekâ”dır.

 II. İnsanların makinelerin, çeşitli araç  gerecin ça-
lışma esaslarını kavramada ve bunları kullanma-
da kullandıkları yetenek “mekanik zekâ”dır.

 III. İnsanların birbirlerini anlamada, birbirleriyle etki-
li iletişim kurmada kullandıkları yetenek “sosyal 
zekâ”dır.

(Cevap D)

4. Tüm bilgilerin öğretmen tarafından aktarılarak ilke, 
kavram ve genellemelerin öğretildiği strateji, sunuş 
stratejisidir. Sunuş stratejisinde öğretmenin 7  8 da-
kikadan fazla konuşması tavsiye edilmez. Çünkü sü-
rekli öğretmen konuşursa, öğrencilere anlattıklarını 
sormaz ve örnekler istemezse öğrencilerin öğrenip 
öğrenemediklerini kontrol edemez. Yani iç dönütü 
kullanamaz (Sönmez, 2008).

(Cevap C)

5. I numaralı öncülde öğrencilere hazırbulunuşluk tes-
ti uygulamasından bahsedilmektedir. Bu uygulama 
ile öğretim öğrenci seviyesine uygun olarak planla-
nabilir. II numaralı öncülde bilinenden bilinmeyene 
ilkesi ön plandadır. Öğrencinin bildiklerinden hare-
ket ederek yeni konuya geçilmesi vurgulanmıştır. III 
numaralı öncülde ise yaşama yakınlık söz konusu-
dur. Günlük yaşamdan örneklerin seçilmesi ve gün-
lük yaşamda karşılaşılabilecek problemlerin eğitim 
sürecine getirilmesi hayata yakınlık ilkesi doğrultu-
sundadır. 

(Cevap C) 
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6. 1. Grafikte, öğrencinin ilgi ve isteğine dikkat ede-
bilme özelliği değerlendirilmektedir. Bu anlamdan 
bakıldığında araştırma inceleme stratejisinde öğren-
ci diğerlerine göre daha özgürdür. Ardından buluş 
da ve son olarak da öğrenci için sunuş stratejisi ilgi 
ve isteği göz önünde bulundurmaktadır.

 2. Grafikte, öğrenci öğretmen etkileşimi sorgulan-
maktadır. Bu anlamda en iyi strateji buluştur. Çün-
kü buluşta öğretmen ve öğrenci arasında sürek-
li bir paslaşma, sürekli bir soru/cevap, örnekleş-
me vardır. Öğretmen rehberliğinin en zor olduğu 
bu anlamda en çok tecrübe gerektiren strateji de 
buluştur. Ardından sunuş gelirken son sırada 
araştırma inceleme gelmektedir. Çünkü araştır-
ma inceleme daha çok öğrenci çalışmasına da-
yalı sorun çözme becerisinin kullanıldığı ve öğ-
renciden beklentilerin çok yüksek olduğu bir stra-
tejidir. Proje tabanlı öğretimde öğrenci proje öde-
vini belirlenen alternatiflerden seçer ve kendisi 
tamamlamaya çalışır. Projeyi bitirdiğinde ise öğ-
retmenle birlikte değerlendirme söz konusudur.

(Cevap D)

7. Fizik öğretmeninin dersi öğrencilerin günlük hayat-
ta karşılaşabilecekleri bir örnek durum üzerinden iş-
lemesi yaşama yakınlık ilkesi ile ilgilidir. Fizik dersin-
deki ilgili konu ile günlük yaşamda karşılaşılabilecek 
bir problem durumu ilişkilendirilmiştir.

(Cevap E)

8. Öğretim sürecinde konunun anlatım yerine gösteri ile 
işlenmesi işlenen konunun açıklaşmasına ve somut-
laşmasına hizmet eder. Öğrenciler görerek, dokuna-
rak ve deneyerek daha kalıcı öğrenirler. Anlatım yeri-
ne gösterinin tercih edilmesi açıklık ilkesine hizmet 
eder.

(Cevap A)

9. Hayat boyu eğitimin devam etmesi gerekliliği eğitimin 
süreklilik niteliği taşıması ile ilgilidir. Eğitimin herkese 
açık olması genellik, eğitimden yararlanmada kimse-
ye ayrıcalık yapılmaması da eşitlik ile ilgilidir. 

(Cevap B)

10. Yapılandırmacılık öğrenme kuramına göre yapılacak 
bir ders planında, öğrenme  öğretme etkinliklerini 
planlarken dikkat edilmesi gereken en önemli nok-
ta, “ortak öğrenme ortamları hazırlanmasıdır”. Yapı-
landırmacı sınıf ortamı, bilgilerin aktarıldığı bir yer de-
ğil; öğrencinin etkin katılımının sağlandığı, sorgula-
ma ve araştırmaların yapıldığı, problemlerin çözül-
düğü bir yerdir. Öğretmenler katı bir plana yer ver-
memelidir.

(Cevap D)

11. Tayfun Öğretmen ilgili kazanım için gözleme dayalı 
bir yol seçmiştir. Öğrencilerden gözlemlerini rapor-
laştırmalarını istemiştir. Gözlem analiz becerisinin ra-
porlaştırma da değerlendirme becerisinin gelişimi-
ne büyük katkılar sağlar.

(Cevap B)

12. Soru metninde özellikleri verilen yöntem “örnek olay” 
dır. Örnek olay, gerçek yaşamdan alınan veya kur-
maca problemlerle öğrenme sürecini desteklemek 
ve bilgiyi yapılandırmak için kullanılan bir yöntemdir. 
Gerçekçi olması dikkatin probleme odaklanmasını 
sağlar. Yeterli olgunluğa ulaşmamış öğrencilere ve 
kalabalık sınıflarda uygulanamaz. Ayrıca tek bir çö-
züm gerektiren ve bu çözümün tek doğru olduğu 
durumlar için de bu yöntem uygun değildir. Kavra-
ma ve daha üst basamaktaki hedef davranışlar için 
en uygun yöntemlerden biridir.

 (Cevap D)

13. Beyin fırtınası tekniğinin kullanılacağı bir sınıfta, sınıf 
düzeninin “sıra sistemi” değil, “küme” biçiminde ol-
ması daha uygundur. Çünkü küme biçimi tartışan 
öğrencilerin, not tutan öğrencilerin iş birliği yapma-
larına, yardımlaşmalarına ve liderlik özelliklerini ge-
liştirmelerine yardımcı olur.

 (Cevap E)

14. Mesleki eğitim psikomotor bir beceriye dayalıdır. 
Öğrenciler bunu usta  çırak ilişkisiyle öğrendiklerin-
den en deneyimli kişinin yaptıklarına dikkat ederler. 
Psikomotor becerilerin algılama basamağın dışın-
daki diğer basamaklar araştırma stratejisine dâhildir. 
Bunun için hedef alanı; psikomotor, stratejisi; araş-
tırma, yöntemi; model alma yoluyla öğrenmedir.

 (Cevap C)
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15. Gülhan Öğretmen’in amacına en uygun öğretim tek-
niği müze eğitimidir. Müze eğitiminde müzeler ev-
rensel iletişim ortamları olup öğrencilerin kültürel var-
lıklarını tanıyabilmelerini, sanat eserlerini bilinçli tü-
keten, sorgulayan, yorumlayan bireyler olmalarını 
sağlamaya yöneliktir.

(Cevap B)

16. Beyin fırtınası tekniği ile öğrenciler herhangi bir 
problem durumu hakkında sınırlandırma olmaksızın 
öneri geliştirir. Fikir üretme aşamasında değerlendir-
menin olmaması yaratıcılığı ortaya çıkarır.

(Cevap D)

17. Sunuş yoluyla öğretim stratejisi öğretmen merkezli 
bir yaklaşımdır. Öğrenci süreç içerisinde pasif alıcı 
durumdadır. Böyle bir süreçte öğrencilerin problem 
çözme becerisi kazanması söz konusu olamaz. Prob-
lem çözme becerisi ancak öğrencilerin uygulama 
yaptıkları, problemle uğraştığı süreçlerde kazandırı-
labilir.

(Cevap B)

18. İçeriğin düzenlenmesinde akademik bir kullanma 
öğrenmeyi güçleştirir. İçerik öğrencinin anlayabile-
ceği günlük yaşamda kullandığı bir tarzda kaleme 
alınmalıdır. Öğretimin sosyal (günlük) yaşamdan ko-
parılması ve pratik bilgiler yerine teorik bilgilere ağır-
lık verilmesi de eğitimi hayattan koparır.

(Cevap D)

19. Zehra Öğretmen yaşanmış ya da yaşanması muhte-
mel bir sosyal problem durumunu sınıfa taşımıştır. 
Öğrencilerle birlikte tartışma süreci içerisinde prob-
lem incelenmiş ve çözüme yönelik fikirler geliştiril-
miştir. Süreçte kullanılan öğretim yöntemi örnek olay-
dır.

(Cevap B)

20. I. maddede verilen öğretim ilkesi; yakından uzağa,

 II. maddede verilen öğretim ilkesi; bilinenden bilin
meyene,

 III. maddede verilen öğretim ilkesi; açıklık,

 IV. maddede verilen öğretim ilkesi; ekonomikliktir.

(Cevap A)
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1. Ertan Öğretmen ilk bölümde belirlediği kurala göre 
öğrencileri yarıştırmış ve başarıya bağlı olarak ödül-
lendirmiştir. Bu çalışma eğitsel oyun tekniğidir. Eğit-
sel Oyun, öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve da-
ha rahat bir ortamda tekrar edilmesini sağlayan bir 
tekniktir. Özellikle öğrenmeye yönelik olması ve bir 
amaç için sınıf içinde uygulanması gerekir. 

 Ertan Öğretmen ikinci bölümde ise “Hikâyede ge-
çen çocuğun durumuna ilişkin ne düşünüyorsanız o 
ifadenin altına geçin” der fakat ekler “Neden bu dü-
şüncede olduğunuzu açıklamalısınız ve isterseniz 
tartışmadan sonra fikirlerinizi değiştirebilirsiniz.” de-
mesi görüş geliştirme tekniğini kullandığını göster-
mektedir. Bu teknik eleştirel düşünmeyi, başka gö-
rüşlere saygıyı, ikna yeteneğini geliştirmeyi, görüş-
lerini değiştirebilme becerilerini kazandırmayı amaç-
lar. Öğrenci merkezli olup bir tartışma çeşididir. İki 
zıt kutup seçilir. Evet ya da hayır cevabını alacak şe-
kilde sorular hazırlanır. İkiden fazla seçenek de su-
nulabilir. Tıpkı araştırma ölçeklerinde olduğu gibi 
evet, fikrim yok, hayır ya da tamamen katılıyorum, 
katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum, kesinlikle ka-
tılmıyorum seçeneklerinden oluşabilir. Öğrencinin 
farklı görüşlerini ifade edebileceği konuya ilişkin so-
rular sorulur.  Öğrenci soruya ilişkin seçtiği seçene-
ği söyler ve neden bu seçimi yaptığını açıklar. Diğer 
öğrenciler saygıyla dinleyerek katılıp katılmadıkları-
nı ifade ederler ve fikirlerini değiştirebilirler.

(Cevap C)

DENEME SINAVI (13)KPSS/EB

2. Öğrenenin öğrenme sorumluluğunu üstlendiği öğ-
renme modellerinden en etkilisi aktif öğrenme mo-
delidir. Aktif öğrenme bireyseldir. Grup faaliyetleri yer 
alsa da bireysellik esastır. Ancak “Öğretmen, bilişsel 
stratejilerini kullanacaktır.” İfadesi aktif öğrenme için 
yanlıştır. Doğrusu “Öğrenciler, bilişsel stratejilerini 
kullanacak.” olmalıdır.

(Cevap D)

3. Tülay Öğretmen’in öğretimde kavram yanılgısını tes-
pit etmek için kullandığı strateji tahmin gözlem açık-
lama stratejisidir. Tahmin gözlem açıklama stratejisi 
kavram yanılgısını tespit etmek amacıyla kullanılır. 
Bu yöntemde öğrencilerin derste yapılacak bir gös-
teriyle, sunulacak bir konuyla ya da laboratuvarda 
yapılacak bir deneyle ilgili tahminde bulunmaları (ne-
deniyle birlikte), olayı gözlemlemeleri ve önceden 
yaptıkları tahminleriyle gözlemlerini beraberce açık-
lamaları esasına dayanır ve adını da buradan alır

 Buna göre strateji 3 aşamalıdır: (a) tahmin (b) göz-
lem (c) açıklama. Böylece öğrenciler derste işlenen 
kavram ya da ilkeleri daha iyi anlama sürecine yo-
ğunlaşmış olurlar. TGA stratejisinde değerlendirme 
daha çok tanılayıcı ve şekillendirici amaçlarla yapıl-
malıdır. TGA’da gözlem kısmının puanlanması uy-
gun değildir. Çünkü öğrenciler gördüklerinden çok 
görmeleri gerekeni yazma eğilimine girebilirler. An-
cak öğrencilerin deney sürecini gözlemleme perfor-
manslarına puan verilecekse, gözlem kısmı puanla-
nabilir 

(Cevap C)
4. Problem çözmenin bilimsel basamakları şunlardır:

 1. Problemin hissedilmesi (farkına varma) ve belir-
lenmesi,

 2. Problemi tanımlama ve sınırlama,

 3. Problem durumu ile ilgili bilgileri toplama,

 4. Problemin çözümüne yönelik denenceler (hipo-
tezler) oluşturma,

 5. Veri toplama, toplanan verileri analiz etme,

 6. Denenceleri test ederek doğruluklarını bulma,

 7. Çözümü uygulama ve önerilerde bulunma.

 “Farklı siyasi görüşlü” ailelerin bulunduğu bir çevre-
de öğretmenlik yapan Selim Öğretmen problemi his-
setme aşaması olarak sınıfına ilk girdiğinde öğren-
cileri birbirleriyle problemli olduklarını fark etmiştir. 

 Problemi tanımlanması aşaması olarak: Sorunun ne 
olduğunu diğer öğretmenlerine anlatan

 1. Problem durumu hakkında bilgi toplama aşama-
sı olarak: ve sorunun ögelerini, nedenlerini ve 
aktörlerini de araştıran Selim Öğretmenin 

 2. Problemin çözümüne yönelik denenceler (hipo-
tezler) oluşturma aşaması olarak: geçici bir çö-
züm önerisi oluşturduğu görülmüştür. 

 Şimdi bu aşamadan yapması gereken 5 aşamada 
yer alan “veri toplama, toplanan verileri analiz etme-
si”  yani E seçeneği olan “Problemin çözümüne dö-
nük ortaya atılan çözüm önerileri hakkında bilgi top-
lamalıdır.” seçeneğidir.

(Cevap E)
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5. Buldurma yönteminde önemli olan, konunun akışı 
içinde öğrenciyi, iyi plânlanmış ve sorulmuş sorular-
la düşünmeye ve yeni bilgiler bulmaya yönlendirme-
dir. Yanlış anlamalar önlenebilir, eksikler tamamlana-
bilir, yeni öğrenmeler için ortak temeller oluşturula-
bilir. Soru sormanın temel amacı da budur. Bu yön-
temde bilgiler, çoğu zaman tümevarım yoluyla bul-
durulur. Konunun özelliğine göre kavram, ilke ve ge-
nellemelere örnekler ve açıklamalar yoluyla ulaşılır. 
Öğretmen soru cevap tekniğini ustaca ve bilinçli bir 
şekilde kullanarak öğrenciyi düşünmeye ve yeni bil-
giler keşfetmeye sevk etmektedir. Çağdaş öğretim-
de de önemli olan, öğrencinin pasif bir alıcı durum-
da olmaması bizzat öğrenmeye katılmasıdır. Bu yön-
temde öğrenme ve öğretme, öğrenci ve öğretmenin 
ortak çalışmaları sonucunda gerçekleşmektedir. Bul-
durma yöntemiyle ders yapmak isteyen öğretmen, 
dersin başında basit ve daha önce verilen bilgileri 
hatırlatıcı bir soru ile öğrencinin dikkatini derse çe-
kebilir. Öğrenciler, öğretmenin yönelttiği sorularla, 
daha önce gözlem ve tecrübeleriyle elde ettikleri bil-
giler arasında ilişkiler kurarak bazı tahminlerde bu-
lunmaya teşvik edilirler. Ancak buldurma yöntemin-
de öğrencilerin birbiriyle konuşmalarını engellemek 
doğru değildir. Özellikle tartışma ortamı oluşturmak 
ve fikirlerin paylaşılmasını sağlamak gereklidir.

(Cevap A)

6. Comenius gibi AB destekli projelerde insanlar sade-
ce okulda değil hemen her yerde, her yaşta ve her 
zaman öğrenebilir. Bu öğretim modeli yaşam boyu 
öğrenme modelidir. Yaşam boyu öğrenme, insana 
ve bilgiye daha çok yatırım yapma, dijital okuma yaz-
ma da dahil olmak üzere temel bilgi ve becerilerin 
kazanılmasını teşvik etme, esnek ve yenilikçi öğren-
me olanaklarını genişletme anlamına gelmektedir. 
Yaşam boyu öğrenme ile amaç tüm yaş grupların-
daki insanların nitelikli öğrenme olanaklarına ve çe-
şitli öğrenme deneyimlerine eşit ve açık biçimde eri-
şim sağlamalarını kolaylaştırmaktır. Bu vizyonun ger-
çekleştirilmesinde eğitim sistemleri kilit rol oynamak-
tadır. Yaşam boyu öğrenme, her türlü bilgi, beceri ve 
niteliğin beşikten mezara kadar olan süreçte kaza-
nılması ve güncellenmesi anlamına gelmektedir. For-
mal eğitimin sınırlarının dışına çıkan ve her türlü infor-
mal eğitimi de içine alan yaşam boyu öğrenme bil-
gi ve yeterliliklerin gelişimine olanak yaratarak birey-
lerin bilgi toplumuna uyumunu sağlar (Candy, 2002).

(Cevap A)

7. Öğretmenin sınıfa dışarıdan bir sorun getirmesine 
dayalı öğretim yöntem tekniği örnek olaydır. Örnek 
olaylar görsel, yazılı birçok kaynaktan derlenebilir. 
Öğrenciler veya öğretmen, olayı sözel olarak veya 
resim, film gibi tekniklerle sınıfa getirir. Kısa bir su-
numdan sonra öğrenciler bu konu hakkındaki fikir-
lerini, yani olayın nedenlerini, gelişimini ve mümkün 
sonuçlarını ortaya koyup tartışırlar. Seçilen olay iyi 
bir olay ise bunun geliştirilip yaygınlaştırılması yolla-
rı, kötü bir olay ise bunun engellenmesi ve düzeltil-
mesi yolları hep beraber ortaya konmaya çalışılır. 

(Cevap C)

9. Skinner tarafından geliştirilen programlı eğitim, öğ-
rencilerin kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme 
yaşantılarını düzenleyebildikleri öğretim tekniğidir. 
Programlı öğretim tekniğinde, öğretimin bireyselleş-
tirilmesi, öğrencilerin öğretim sürecine aktif katılımı, 
istedik davranışların anında pekiştirilmesi ve düzel-
tilmesi ve hatanın en aza indirilmesi amaçlanır. Bu 
amaçla uygulanan programlı öğretim, davranışçı ku-
ramın açıklayamadığı duyuşsal becerilerde etkisiz-
dir. Drama Tekniğinde ise önceden yazılmış hazır bir 
metin olmaksızın, katılımcıların kendi yaratıcı buluş-
ları, özgün düşünceleri, öznel anıları ve bilgilerine 
dayanarak oluşturdukları eylem durumları ve doğaç-
lama canlandırmalarıdır. Drama da, programlı öğre-
timin aksine daha çok duyuşsal özelliklerin kazandı-
rılmasında kullanılır. 

(Cevap D)

8. Konuşma halkası öğrencilerin görüş farklılıklarını gör-
mek, sınıfta empatik, demokratik bir hava oluştur-
mak için kullanılan bir tekniktir. Konuşma halkası ken-
dine güven, saygı, hayır diyebilme, dinleme ve ken-
dini ifade etme becerilerini kazandıran bir tekniktir. 
Teknikte çember şeklinde oturan öğrenciler sırayla 
söz alırlar. Konuşma sırasının kimde olduğunu gös-
teren bir simge kullanılır. Öğretmen ‘Sizce …. Neler 
hissetmiştir?, Neler düşünmüştür?’’ şeklinde yönlen-
dirici sorularla konuşma halkasını yönlendirir.

(Cevap B)
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10. Mesut Öğretmen’in sınıfta yaptığı etkinlik A, B, C ve 
D seçeneklerinde belirtilen amaçları gerçekleştirme-
ye yöneliktir. Ancak bu etkinlik, “konuya ilişkin ger-
çek yaşamda kullanılabilir bir ürün ortaya koyma” 
amacı taşımamaktadır.

(Cevap E)

11. Beceri, bireyin zihin kas eş güdümünü gerektiren bir 
işi, yardım almaksızın ve işin gerektirdiği nitelikte yap-
masıdır. Bu anlamda beceri öğretimi de son derece 
önemlidir. Beceri öğretiminde ön koşul öğrenmele-
rin öneminden dolayı, anlatım tekniği ile beceri için 
gerekli ön koşul öğrenmeler verilir. Gösteri tekniği 
ile becerinin nasıl yapıldığı öğretmen tarafından gös-
terilir. Gösterip yaptırma tekniği ile öğretmen bece-
riyi gösterir ve ardından öğrenciye yaptırır. Mikroöğ-
retim yöntemindeki öğret, yeniden öğret sistemi ile 
beceride ustalaşma, uzmanlaşma sağlanır. Özellik-
le kişinin yaptığı davranışlara aldığı eleştiriler ve ken-
disinin de öz eleştirisi ile beceri öğretiminde son de-
rece etkili bir yol izlenmiş olur.

(Cevap B)

12. Öğretmen konuyu ele alırken öncelikle öğrencinin 
yakın çevresinden başlamıştır. Çocuğun anne, ba-
ba ve yakın çevresindekilerin mesleklerini araştırma-
larını istemiştir. İleriki aşamada toplumdaki meslek-
leri araştırmalarını istemiştir. Bu çalışmada çocuğun 
yakın sosyo kültürel çevresinden uzak sosyo kültü-
rel çevresine doğru bir yönelim söz konusudur. 

(Cevap E)

13. Kavram haritaları, kavramsal karikatürler, kavramsal 
değişim metinleri ve analojiler, kavram yanılgılarının 
giderilmesinden çok yeni kavramsal ağlar  bilişsel 
yapılar oluşturulmasında kullanılır. Öğretmenin bu 
yanılgıyı ortadan kaldırmak için izlemesi gereken en 
uygun yol duruma ilişkin bir resim, grafik ya da vi-
deo göstermek ya da bir deney düzeneği kurarak 
açıklamaktır.

(Cevap E)

14. Soruda verilen örnekte öğretim sürecinin temelini et-
kin katılım ögesi oluşturmaktadır. Öğretmen dersi 
öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirmiştir.

(Cevap C)

15. Analoji insan zihninin benzeyişlerden yararlanarak 
yaptığı bir akıl yürütme yoludur. Benzerlikler yardı-
mıyla bilinmeyen elde edilmeye çalışılır. Öğretmen 
de gece gündüzün nasıl olduğunu anlatmak için ana-
lojiden yararlanmıştır.

 Analojinin Yararları

 • Günlük dil ile bilimsel dil arasında bağlantı kurar.

 • Konuyu özetler.

 • Problem çözmeyi geliştirir.

 • Yaratıcılığı geliştirir.

 • Sezgisel düşünmeyi ve keşfetmeyi geliştirir.

(Cevap B)

16. 

 Balık kılçığı Ishikawa diyagramı olarak da bilinmek-
tedir. Özellikle problem çözme sürecinde problemin 
nedenleri, alt nedenlerinin kapsamlı ve detaylı biçim-
de incelenmesi için kullanılır. Bunun haricinde bir 
kavram haritası olarak kullanılabileceği gibi bir de-
ğerlendirme aracı olarak da kullanılabilmektedir.

(Cevap C)

17. Beyin fırtınası öğrencilerin kısa bir zaman diliminde 
çok sayıda fikir üretmelerine olanak veren ve onla-
rın yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeye yara-
yan bir tekniktir. Uygulama esnasında üretilen fikir-
ler not alınır. Değerlendirme ve tartışma fikir üretme 
aşaması bittikten sonra gerçekleştirilir.

(Cevap E)

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r



KPSS • Eğitim Bilimleri 49

KPSS/EB Öğretim Yöntem ve Teknikleri

18. Münazara tekniğinde belirlenen konuya ilişkin lehte 
ve aleyhte görüş bildirecek iki grubun tartışması şek-
linde yürütülür. Gruplar dinleyici ve jüri önünde gö-
rüşlerinin doğruluğunu kanıtlamak için tartışırlar. Tar-
tışmacı gruplar jüri ve seyircileri etkilemeye çalışır-
lar. Amaç öğrencilerin tartışma becerilerinin gelişti-
rilmesidir.

(Cevap B)

19. Bilgi şöleni olarak da adlandırılan sempozyum ço-
ğunlukla akademik bir konu üzerinde gerçekleştiri-
lir. İlgili alanda uzman kişiler seri biçimde çalışmala-
rına ilişkin bildirilerini izleyicilere sunarlar. 

(Cevap C)

20. Soru metninde özellikleri verilen öğretim ilkesi “so-
muttan soyuta” ilkesidir. Çocuklar, gözle gö rülen, el-
le tutulan varlıkları daha kolay ve çabuk kavrarlar. 
Onların zihin olgunluğu soyut fikirleri kavrayacak se-
viyeye henüz ulaşmamıştır. Bu nedenle soyut fikirle-
ri kavrayabilmeleri için önce somut olan şeylerden 
hareket edilmelidir. İlköğretim kurumunda öğretime 
somut yaşantılarla başlanılması, ilköğretimin sonu-
na doğru soyut kavramlar ve sembollerde yoğunla-
şılması, ortaöğretimde somut olay ve yaşantılara da-
ha az zaman ayrılması ve zihinsel süreçlerle konu-
nun öğretilmesi sağlanmalıdır. Öğretim ilkelerini kul-
lanmada Edgar Dale tarafından geliştirilen “yaşantı 
konisi” rehber konumundadır. Yaşantı konisinin ta-
banında yer alan somut, basit, çok sayıda duyu or-
ganını etkileyen ve kendi kendine edinilen yaşantı-
lardan öğretime başlamak gerekmektedir.

(Cevap E)
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1. Soruda anlatılan uygulamada öğretmenin; ağırlıklı 
olarak sunuş yoluyla öğretim stratejisini kullandığını 
gösterir.

 

 (Cevap B)

DENEME SINAVI (14)KPSS/EB

2. Anlatılan uygulamalar içinde öğretmenin örnek olay 
yöntemiyle ilgili bir etkinlik yaptığı gözlenmemekte-
dir.

(Cevap E)

3. Özellikle büyük grup tartışmalarında oluşabilecek re-
kabet ortamı çekingen öğrenciler için olumsuz ya-
şantılara neden olur. Tartışma ortamı duygusal açı-
dan öğrencinin kendini rahat hissedeceği bir ortam 
olmalıdır. Bunun için de eleştirilerin kişiye değil, gö-
rüşe yönelik olması ve insana saygının temele alın-
ması gerekir.

(Cevap E)

4. Öğretim etkinliklerinde ilk yapılacakların başında dik-
kat çekme ve güdüleme gelir. Dikkat çekme ile öğ-
rencilerin öğrenme konusuna yönelmeleri sağlanır. 
Güdülenme öğrenciyi hedefe doğru harekete geçi-
rir. Güdülenme öğrenme için itici güçtür. Günlük ya-
şamdan, öğrenci ihtiyacına cevap veren, ilgi çeken 
konular güdülenmeyi sağlar. Örnekte öğretmenin gi-
rişi konuya dikkati çekme, merak uyandırma ve gü-
dülenmeyi sağlama amaçlıdır.

(Cevap C)

5. Öğretim en temel ilkelerinden biri de öğrenciye uy-
gunluktur. Öğretim ilkeleri öğrencilerin gelişim özel-
liklerine, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. Öğren-
ci özellikleri dikkate alınırken hem ilgili yaş grubunun 
özellikleri yani gelişim seviyesi hem de bireysel fak-
lılıklara dikkat edilmelidir. Öğretmenin öğretim etkin-
liklerinde ilgili yaş döneminin ortak özelliklerini dik-
kate alması seviyeye uygunluktur.

(Cevap A)

6. Öğrenci düzeyine uygunluk ilkesi eğitim  öğretim 
etkinliklerinin öğrenciler arasındaki bireysel farklılık-
lara ve öğrencilerin gelişim seviyesine ve hazırbulu-
nuşluk düzeyine uygun olarak gerçekleşmesini ön-
görür. 

 Zira öğretim etkinliklerinin öğrencinin içinde bulun-
duğu gelişim düzeyine uygun olarak yürütülmesi ge-
rekir. Çünkü öğrencinin her aşamadaki ruhsal ve be-
densel gelişimi aynı değildir. Bu yüzden, öğrenme 
konusunun işlenişinde uygulanacak yönteminde öğ-
rencinin gelişim düzeyine uygun olma zorunluluğu 
vardır. Öğrenciye sunulacak öğrenmeöğretme et-
kinliklerinin “öğrenene uygunluk” açısından değer-
lendirilmesinde I, IV ve V. ölçütler gözden geçirilme-
lidir.

(Cevap B)
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8. Nunley tarafından geliştirilen basamaklı öğretim öğ-
rencileri farklı ilgi ve yetenek alanlarına, farklı öğren-
me yollarına sahip oldukları düşüncesi ile (C) • (B) 
• (A)  basamaklarında belirlenmiş olan etkinliklere 
dayanan bir öğretmeöğrenme düzeneğidir. Eğitim-
de yeniden yapılanma sürecine bağlı olarak gelişti-
rilmiştir. Öğrenci bilgiyi alan durumundan çıkarak, 
bilgileri üreten durumda yer almaktadır.

 Bireysel farklılıklar dikkate alınarak öğrencilerin fark-
lı öğrenme yollarına sahip oldukları düşüncesi ile ba-
samaklar düzeyinde bilgi edinme ön plana çıkmıştır. 
Bilgileri farklı durumlarda kullanma, analiz ve sentez 
yapma, eleştirel ve yaratıcı düşünme gibi etkinlikle-
re yer verilir.

 Basamakların İşlevleri:

 (C) BASAMAĞI: Temel bilgileri edinme aşamasıdır. 
Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun görev alma-
ları sağlanır.

 (B) BASAMAĞI: Bilgileri farklı durumlarda kullanma 
aşamasıdır. Edinilen temel bilgilerin uygulanması, 
farklı durumlarda kullanılması, belirlenen görevlerin 
yerine getirilmesi sağlanır.

 (A) BASAMAĞI: Analiz, sentez yapma, eleştirel dü-
şünme gibi etkinlikler aşamasıdır. Yaratıcı, etkin, eleş-
tirel, yansıtıcı düşünme gibi üst düzey düşünme yol-
larının kullanılmasıdır. Öğrencilerin başardıkları gö-
revlerin tartışılması bu aşamadadır.

 Konuya ilişkin özgün bir öykü yazılması A basama-
ğının kazanımlarına yöneliktir.

(Cevap D)

9. Demokrasi eğitimi öğrencilere demokratik değer, tu-
tum ve davranış kalıpları kazandırmayı amaçlamak-
tadır. Demokratik değer, tutum ve alışkanlıkların ka-
zandırılmasında en kritik nokta öğrenme öğretme or-
tamlarının demokratik bir yapıda olması ve öğret-
menlerin bu konuda model olmalarıdır. Çünkü de-
ğer, tutum ve alışkanlıkların kazandırılmasında mo-
del alma ve gizil öğrenme süreçleri oldukça önem-
lidir. Bu açıdan demokratik eğitim ilkesini temele alan 
ve demokratik eğitim ortamları oluşturmayı amaçla-
yan iş birlikli öğrenme diğerlerinden daha fazla de-
mokrasi bilincine katkı sağlayacaktır. 

 (Cevap C)

7. Soru metninde özellikleri verilen zekâ alanı “mantık-
sal” zekâdır. Mantıksal zekâ mantığı kullanma yete-
neğidir. Akıl yürütmeleri, nedenleri bulma, matema-
tiksel ve mantıksal ilişkileri saptama ve soyut prob-
lemleri kapsar.

 A seçeneğindeki sosyal zekâ, diğer bireylerle, top-
lumla sağlılık ve tutarlı ilişkiler kurmadır. Tartışma, 
gösteri yapma, öğretme, toplantı düzenleme vb. gi-
bi etkinlikler ile ilgilidir.

 B seçeneğindeki dilsel zekâ, sözcükleri ve dili kul-
lanma yeteneğidir. Şiir, masal, makale, öykü vb. yaz-
ma, görüşme yapma, sözcüklerin anlamlarını öğren-
me, etkili düzgün konuşma, bulmaca hazırlama ve 
çözme gibi etkinlikleri kapsar.

 C seçeneğindeki öze dönük zekâ, kişinin kendini ta-
nıması ve sorumluluk almasıdır. Kendini değerlendir-
me, neyi yapacağını neyi yapmayacağını bilme, sı-
nırlarını tanıma, öz güvenini geliştirme bu tür zekâ-
nın kapsamı içindedir. 

 D seçeneğindeki görsel zekâ, renkler, resimler, şe-
killer, desenler, dokular ve imajlardan oluşur. İlk ge-
lişen zekâ türüdür. Beynin ilk kullandığı dildir. Resim 
yapma, yazıların altını çizme, afiş hazırlama vb. bu 
tür zekânın kapsamı içindedir.

 (Cevap E)
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12. Öğretmen, “öğrencinin her davranışını pekiştirme-
meli”, hedefle ilgili yani matematiğe karşı olumlu tu-
tum ile ilgili davranışlarını pekiştirmelidir. İstendik dav-
ranışı gösterenlere pekiştireç verilmelidir. Öğretmen 
ilk derslerde her doğru yanıta pekiştireç vermeli, da-
ha sonraki derslerde sabit oranlı, dersler ilerledikçe 
değişken oranlı pekiştireç tarifelerini kullanmalıdır. 
Çünkü böyle bir sıra pekiştireçlerin etkisini artırır. Ay-
rıca her davranışın pekiştirilmesi karşısında öğrenci 
istendik davranışı ayırt edemez ve pekiştireçler etki-
sini yitirebilir.

 (Cevap C)

13. Öğrencilere çeşitli duygular ve empati becerisi yani 
duyuşsal becerileri kazandırmada en etkili teknikler 
“rol oynama ve konuşma halkası” dır. Rol oynama-
da birey, gerçek rolünden ve duygularından sıyrılıp 
bir başkasının yerine kendisini koyar. Böylece baş-
kalarını anlama olanağına sahip olur. Rol oynama, 
öğrenci katılımının yüksek olduğu, yaşamla bağıntı-
lı ve gerçeksi olduğu için duyguların hissedilmesini 
sağlayan bir tekniktir. Öğrencilerde güven duygusu, 
iletişim ve empati becerileri gelişir. Konuşma halka-
sı tekniğinde ise öğrenciler daire biçiminde oturur. 
Konu ile ilgili kavram ile ilgili olarak bir öğrenci gö-
rüş bildirirken diğerlerin konuşmasına, tartışmasına 
izin verilmez. Öğrencilerde bu süreçte empatik dav-
ranma, diğer düşüncelere saygı gibi gelişmeler göz-
lenebilir. Her iki tekniğin ortak özelliği empatik dav-
ranışların kazandırılmasında etkili olmalarıdır.

 (Cevap C)

14. Anlamlı öğrenme teorisine dayalı olarak Gowin  ve 
Novak tarafından geliştirilen V diyagramları hem öğ-
renciler hem de öğretmenler açısından doğa olayla-
rını daha iyi anlamak ve fen alanındaki laboratuvar 
çalışmalarının amacını netleştirmek için kullanılmak-
tadır. V diyagramları sadece fen alanında kullanıl-
maz. Gowin, V diyagramlarının farklı alanlarda kulla-
nıldığını göstermiştir.

(Cevap B)

15. A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan özellikler öğre-
tim sürecindeki işlemlerle ilgili iken E seçeneğinde-
ki özellik öğretim süreci ile ilgili yanlış bir özelliktir. 
Öğretim sürecinde öğretmenin değil, öğrencinin özel-
likleri merkeze alınır. Öğretim süreci öğrencilerin bi-
reysel farklılıklarına, ilgi, ihtiyaç ve hazır bulunuşluk 
düzeylerine uygun olarak düzenlenmeye çalışılır.

(Cevap E)

16. Aktif öğrenme sürecinin en önemli özelliği öğrenci-
nin bilginin pasif alıcısı olmasının önlenmesidir. Öğ-
renci öğrenme etkinliklerine aktif olarak katılır. Gös-
teri diğer seçenekteki yöntem tekniklerin yanı sıra 
öğrencinin pasif izleyici konumda olduğu bir yön-
temdir. Öğrenci bu yöntemde verilen uyarıcıları izler.

(Cevap C)

11. Argümantasyon (Argumentation), delillendirme ve 
dayanaklandırma çalışmalarında ispat ve delillerle 
desteklenen çalışmaları ifade eder. Öğrencinin argü-
mante ettiği çalışmalarla kazandığı en önemli düşün-
ce becerisi eleştirel düşünce becerisidir. Eleştirel dü-
şünme akıl yürütme, analiz ve değerlendirme gibi zi-
hinsel süreçlerden oluşur, eleştirel düşünme bilim-
sel kanıtlarla uyuşan net hükümlere varmak için kul-
lanılan somut veya soyut konular üzerinde düşün-
me süreçlerini içermektedir. Eleştirel düşünme var-
sayımları, fikirleri ve iddiaları ayırt etme. Argümanın 
eksik taraflarını ve açıklamalardaki belirsizlikleri gör-
me gibi becerileri de kapsar. Ayrıca argümantasyon 
çalışmaları en çok çalıştay (workshop) tartışma tek-
niğinde görülmektedir. Çalıştay öncesinde toplanan 
argümanlar tartışma esnasında ortaya atılan fikirleri 
dayanaklandırmak için kullanılır.

(Cevap D)

10. Öğretmenin soru metninde belirtilen amaçlarını ger-
çekleştirmesi için en uygun yöntem “araştırma yak-
laşımı”dır. John Dewey tarafından geliştirilen araştır-
ma inceleme yoluyla öğretim, bir tür problem çöz-
me yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrencilerin üst düzey 
zihinsel becerileri, araştırma, birincil kaynaklara ulaş-
ma ile iş birliği içinde çalışma becerileri gelişir. Ger-
çek yaşamda karşılaşacakları sorunlara bilimsel yön-
temin aşamalarına göre çözüm üretme becerisi ge-
lişir. Öğrencilerde yaparak yaşayarak öğrenme be-
cerisi gelişir. Ayrıca bu yöntemle ders işleyebilmek 
için öğrencinin bilgi ve kavrama düzeyindeki ön ko-
şul öğrenmelerini edinmiş olması, hedeflerin uygu-
lama ve daha üst düzeyde olması gerekir.

 (Cevap B)
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18. İşbaşında eğitim yaparak yaşayarak öğrenmeyi te-
mele alan bir beceri eğitimi yöntemidir. Özellikle mes-
leki eğitimde kullanılır. Benzetişim tekniğinden fark-
lı olarak bu yöntemde bilgi ve beceri gerçek iş orta-
mında edinilir.

(Cevap C)

19. Beyin temelli öğrenme kuramına göre, öğrenenin 
öğrenme yaşantılarına etkin katılımını sağlamak için 
okul veya sınıf ortamının, öğrencilerin mümkün ol-
duğunca çok duyu organına hitap edecek şekilde 
ve çoklu zekâ kuramı dikkate alınarak düzenlenme-
si gerekir. Ayrıca sınıf ve okul ortamının düzenlen-
mesinde öğrenme alanları (fiziksel, sosyal, duyuş-
sal, bilişsel ve estetik) dikkate alınmalıdır. Buna gö-
re A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan ifadeler bey-
ne dayanan öğretim yapan okul ve sınıf ortamlarının 
özellikleri ile ilgilidir. Ancak E seçeneğindeki “serin 
ve bol oksijenden dolayı dersleri orman bölgesinde 
yapmak” beyin temelli öğrenme kuramına uygun bir 
okul ve sınıf ortamı değildir. Çünkü böyle bir ortam 
beyin temelli öğrenme için önemli olan bireysel fark-
lılıkları, öğrencilerin duygularını, beslenmelerini ve 
estetik beğenilerini karşılamaktan uzaktır. Ayrıca çok-
lu zekâ kuramına uygun değildir. Şematik ve bütün-
leştirici özelliklerden yoksundur.

(Cevap E)

20. Programlı öğretimde içerik aşamalı biçimde düzen-
lenir. Öğrenci küçük adımlarla sırayla bu içeriği prog-
ramlı öğretim materyali ile etkileşime girerek kendi 
öğrenme hızıyla ilerler. Konular aşamalı sınıflandırıl-
dığı için öğrencinin konuya istediği yerden başlama-
sı söz konusu olamaz.

(Cevap C) 

17. Gerçek ortamda deneyim kazanmanın tehlikeli, mas-
raflı ve güç olduğu durumlarda gerçeğe benzetilen 
yapay ortamlarda gerçekleştirilen bilgi ve beceri eği-
timi benzetim kapsamında değerlendirilir. Bu yön-
temde öğrenci gerçeğe benzer model ve durumlar-
da deneyim kazanır. Karar alma, problem çözme gi-
bi becerileri desteklemesi açısından önemli bir yön-
temdir.

(Cevap D)
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1. I numaralı etkinlikte öğretmen, öğrencilerin derse zi-
hinsel kurulumlarını sağlamak için sorular sormuş-
tur. Dersin girişinde yapılan bu etkinlik gerekli hazır 
bulunuşluğu sağlamaya yöneliktir. Öğrencilerin zi-
hinsel açıdan işlenecek konuya hazırlanması amaç-
lanmıştır.

(Cevap B)

DENEME SINAVI (15)KPSS/EB

2. Dersin işlenişinde öğretmen sorularla, oyun gibi et-
kinliklerle öğrenciyi sürece katmıştır. Uyarıcılar açı-
sından zengin bir öğrenme ortamı oluşturmaya ça-
lışmıştır. Dersin başında öğrenci görüşlerini alması 
ve sürecin sonunda gerçekleştirdiği oyun aktif öğ-
renmeyi temele aldığını gösterir.

(Cevap C)

3. II numaralı etkinlikte öğretmen slayt gösterimi ile gör-
sel uyaranlar sunmuştur. IV numaralı etkinlikte kulla-
nılan numuneler devinimsel uyaranlardır. Diğer ba-
samaklarda soru  cevap formunda sözel uyaranlar 
sunulmuştur.

(Cevap C)

4. III numaralı etkinlikte soruların temel amacı kazanım-
lara ulaşılma düzeyini kontrol etmektir. III numaralı 
etkinlik öğretim sürecinin dönüt  düzeltme ögesini 
oluşturmaktadır.

(Cevap D)

5. Sınıf içerisinde akranlarından öğrenme hızı ve biliş-
sel yeterlikleri açısından önemli farklılıklar olan öğ-
renciler için izlenmesi gereken en etkili yol bireysel-
leştirilmiş öğretim etkinlikleri uygulamaktır. Bireysel-
leştirilmiş öğretim etkinlikleri ile öğrenci kendi biliş-
sel yeterliklerine uygun öğrenme görevleri ile karşı 
karşıya gelir ve bu görevleri kendi öğrenme hızıyla 
gerçekleştirme fırsatı bulur. 

(Cevap B)

6. Buluş ve araştırma inceleme yoluyla öğretim strate-
jilerinin her ikisinde de öğrenci aktiftir. Ancak araş-
tırma stratejisinde öğrenci daha çok sınıf dışı etkin-
liklerle, kendi başına ya da grupça bir problem üze-
rinde çalışarak öğrenir. Buluş stratejisi ise daha çok 
sınıf içi etkinliklerle öğretmenin planladığı süreçlerle 
yürütülür.

(Cevap E)

7. Türkçe Öğretmeni Hatice Hanım’ın uyguladığı yak-
laşım proje tabanlı öğrenmedir. Proje Tabanlı Öğren-
me öğrencilerin grup olarak ya da bireysel olarak 
gerçek yaşam konularına ve uygulamalarına ilişkin 
olarak disiplinler arası  (bilimsel alanlar  konular  
etkinlikler) bağlantı kurularak bir problem ya da se-
naryo üzerinde yerine getirdiği bir tür problem çöz-
me etkinliğidir. Bu yaklaşımda genelde öğrencinin 
bireysel ve grup olarak gerçekleştirdiği öğrenme et-
kinliğinin sonucunda bir ürün ya da performans or-
taya koyması söz konusudur.

(Cevap B)

8. Tam öğrenme modelinin de öğretim hizmetinin nite-
likleri şunlardır:

 Pekiştirme: Bir davranışın ileride yinelenme olasılığı-
nı artırma amaçlı etkinliklerdir. (C seçeneği)

 İpucu: Öğrenme sürecinde öğrenciye, neyi öğrene-
ceğini, bunları öğrenirken ne yapacağını nasıl yapa-
cağını gösteren, anlatan iletilerin, mesajların tümü-
dür. (A seçeneği)

 Dönüt  düzeltme: Öğrenciye öğrenme sürecindeki 
performansı ile ilgili bilgi verme sürecidir. (E seçene-
ği)

 Etkin katılım: Öğrencinin istenen davranışı kazanma-
sı için kendine sağlanan işaretle belli bir düzeyde 
açık ya da örtük olarak etkileşmesi ve bu çabayı dav-
ranışı kazanıncaya kadar devam ettirmesidir. (B se-
çeneği)

 D seçeneğindeki “Öğrencinin öğrenilecek konuya 
ilişkin ilgi, olumlu bir tutum ve akademik benlik algı-
sına sahip olması” ise tam öğrenme modelinin de-
ğişkenlerinden biri olan öğrenci nitelikleri ile ilgili bir 
işlemdir.

(Cevap D)
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10. Kamile Öğretmen’in yaptığı bu etkinliğin temel ama-
cı “Öğrencilerin dinleme becerisini geliştirmek”tir. 
Öğretmen öğrencilere sorularıyla dinlenme süreci-
nin etkinliğini kontrol etmiştir.

(Cevap C)

11. Soru metninde anlatılan teknik “çalışma grubu” tek-
niğidir. Çalışma grubu, sınıftaki öğrenci sayısına gö-
re en az iki ve en çok sekiz ile on kişinin bir araya 
gelerek aynı konu üzerinde çalışma yaptıkları bir tek-
niktir. Öğrencilerin daha serbest konuşmalarını ve 
daha iyi fikirler ortaya koymalarını, öğretmenlerin öğ-
rencileri daha iyi kontrol etmelerini, öğrencilerin fark-
lı görüşlere saygılı olmayı öğrenmelerini, başkaları-
nı dikkatle dinlemeyi ve topluluk karşısında nasıl ko-
nuşulacağını, yardımlaşma ve iş birliği yapmayı öğ-
renmelerini sağlar.

 A seçeneğindeki münazara, bir konu üzerinde belli 
kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışmadır. Bu 
tartışma türü, bir bakıma tez ve antitez görüşlerin kar-
şılıklı olarak belirtilmesi sürecidir. Dili etkili kullanma-
yı sağlar ve neden  sonuç ilişkileri kurma becerisini 
geliştirir.

 C seçeneğindeki görüş geliştirme, her bireyin birey-
sel olarak görüşünü, görüşünün gerekçelerini savun-
duğu, isterse görüşünü geliştirdiği bir tekniktir. Bu 
teknik, öğrencilerin büyük grup olarak katıldıkları bir 
tekniktir. Bu teknikte kullanılacak olan önermenin 
mutlaka geçerli sayılabilecek zıt bakış açıları içerme-
si gerekir.

 D seçeneğindeki forum, değişik görüşlere sahip ki-
şi ya da öğrencilerin herhangi bir konudaki sorunla-
rı tartıştıkları bir tekniktir. Kişilerin birikimlerine daya-
lı olarak konunun akışına göre yöneltilen sorulara ya-
nıt verme ya da görüş bildirimi ile şekillenir. 

 E seçeneğindeki seminer, öğrencilerin küçük grup 
hâlinde araştırma yaptıkları ve elde ettikleri bulgula-
rı tüm sınıf ile paylaşıp tartıştıkları tekniktir. Öğrenci-
lerin araştırma, paylaşım, sözel sunu, eleştiriye açık 
olma, sorulara yanıt alma becerilerinin gelişmesini 
sağlayan bir tekniktir.

(Cevap B)

12. Çağdaş eğitim akımlarının geleneksel eğitime karşı 
çıktığı en temel noktalardan biri eğitimin ezberci ve 
aktarmacı bir yapıda oluşudur. Çağdaş eğitim akım-
larına göre öğrenen öğretim sürecinde aktif olmalı, 
kendi yaşantı ve deneyimlerinden öğrenmelidir. Ta-
mamen anlatıma ve ezbere dayalı eğitimde aktivite 
ilkesi uygulanamaz.

(Cevap A) 

13. Timuçin Öğretmen’in sınıf düzeni küme düzenidir. 
Bu sınıf düzeni küçük grup çalışmaları ve iş birlikli 
öğretim için uygundur. Zeynep Öğretmen ise sınıfın-
da U düzeni kullanmaktadır. Bu düzen gösteri uygu-
lamaları için oldukça elverişlidir.

(Cevap C)

9. Soru metninde özellikleri anlatılan teknik “yaratıcı 
drama”dır. Yaratıcı drama, öğrencilerin hangi durum-
larda nasıl davranmaları gerektiğini yaşayarak öğ-
renmelerini sağlayan bir öğretme tekniğidir. Bu tek-
nik, öğrencilere kendilerini ifade etme ve sahip ol-
dukları bilgi ve yaşantı üzerine hayal ettikleri dünya-
yı oluşturma ve bilgileri oyunla öğrenme imkânı ve-
rir. Yaparak yaşayarak hayatı öğrenmeye olanak sağ-
layan drama tekniği öğrencilerin iletişim kurma ve 
problem çözme becerilerini geliştirir. Yaratıcı drama 
tekniğinde disiplinler arası bir yaklaşım söz konusu-
dur.

 (Cevap B)
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15. Yapılandırmacılık öğrencinin öğrenmeyle aktif olarak 
meşgul olduğu esnek bir öğrenme çevresidir. Öğret-
men ise bu çevreyi yaratmalıdır. Öğrenciler içeriği, 
eski bilgilerine dayalı olarak ve problem çözerek öğ-
renirler. Öğretmenler benzetimler yapar ve sorular 
sorar. Öğrencilerin kendi sonuçlarına ulaşmaları sağ-
lanır. Bunun için öğrenciler bilgiyi aramaya, kararlar 
vermeye ve kavramları yeni durumlarda uygulama-
ya ihtiyaç duyarlar. Bu görevlerin her biri hem eleş-
tirel düşünme becerileri hem de aktif katılımı gelişti-
rir. Buna göre, öğrencilerin konuyla ilgili bilgi sahibi 
olmadıklarını varsayma ve derse temel kavramları 
öğreterek başlama yapılandırmacılıkla çelişen bir 
özelliktir.

(Cevap B)

16. Dila Öğretmen’in gerçekleştirmek istediği hedeflere 
en uygun yöntem tartışma, tekniği ise görüş geliştir-
medir. Forum, seminer, görüş geliştirme teknikleri 
münazaradan farklıdır. Forum ve seminer teknikle-
rinde münazarada olan iki zıt düşünme yoktur. Gö-
rüş geliştirme tekniği de münazaradan farklıdır. Gö-
rüş geliştirme tekniğinde üç grup vardır. Hatta tüm 
sınıf tartışmaya katılabilir. Tartışmada kazanan, kay-
beden grup da yoktur.

(Cevap B)

17. Öğretmenin “çevremizdeki doğal olaylar” konusu ile 
ilgili olarak İstanbul’daki sel olayını öğrencilere ör
nek olarak vermeyi düşünmesi “güncellik” ilkesini 
işe koştuğunu göstermektedir. Güncellik (aktüalite) 
ilkesi, “öğrencilerin yaşadıkları hayatın gerçekleriy-
le karşı karşıya gelmelerini ve yakın çevre, yurt ve 
dünya olaylarına karşı ilgi duymalarını sağlamak için 
ders konularıyla güncel olay ve sorunlar ara sında 
ilişki kurularak dersin işlenmesini öngörmek tedir.” 
Bu ilkenin amacı öğrencilerin ileride, toplum haya-
tında karşılaşacakları zorlukları yenmelerini ve top-
luma daha yararlı olmalarını sağlamaktır.

(Cevap D)

18. Hayatilik ya da yaşama yakınlık olarak da bilinen öğ-
retim ilkesine göre öğretim süreçlerinde öğrencinin 
günlük yaşamda işine yarayacak konular ele alınma-
lıdır. Kazandırılacak davranışlar günlük hayatı kolay-
laştıracak olmalıdır. Günlük yaşamda öğrencinin kar-
şılaşabileceği problem durumlarına öğrencilerin ha-
zırlanması ve bu problemlere yönelik beceriler ka-
zandırılması da yine bu ilke kapsamında değerlen-
dirilmelidir. 

(Cevap C)

19. Araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisi öğren-
cilere sunulan problem senaryosunda öğrencilerin 
bilimsel süreç basamaklarını kullanıp kendilerine öz-
gü çözüm yolları üretmelerine dayanır. Öğretmenin 
süreçteki rolü rehberliktir, öğrenci aktif ve merkez-
dedir. Öğrenci süreçte hipotetik düşünür.  Etkinliğe 
dayalıdır ve problem çözme yaklaşımını temele alır. 
Bu yüzden süreç problem durumu ile başlar.

(Cevap A)

20. Karşılıklı sorgulama heterojen gruplarda öğrencile-
rin sorular hazırlayıp birbirlerine sordukları işbirlikli 
öğretim tekniğidir. Her grup konuyla ilgili açık uçlu 
sorular hazırlar. Öğretmen bu süreçte öğrencilere 
soru hazırlama konusunda rehberlik eder. Son ola-
rak da verilen cevaplar sınıfça tartışılır.

(Cevap D)

14. Konuşma halkası özellikle öğrencilerde empati be-
cerisinin geliştirilmesi, duygu ve düşüncelerin ayırt 
edebilmesi ve sınıfta olumlu bir atmosfer oluşturma-
da etkilidir. Öğrenciler verilen bir problem üzerinde 
bu durumdakiler “ne düşünmüştür?”, “ne hissetmiş-
tir?”, sırayla ve birbirlerini saygıyla dinleyerek konu-
şur.

(Cevap A)
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1. Sunuş yoluyla öğretim stratejisi tümdengelim esası-
na dayanmaktadır. Öğretim genellemelerden özele 
doğru bir sıra izler. Süreçte ilk olarak genellemeler 
verilir. Genellemelerin anlamlı öğrenmeyi destekle-
mesi için de ön örgütleyiciler kullanılır.

(Cevap B)

DENEME SINAVI (16)KPSS/EB

2. Verilen program modelleri programlı öğretimde kul-
lanılan modellerdir. Programlı öğretim Skinner’in pe-
kiştirme ilkelerini temele alan, öğrencilere hazırlanan 
doğrusal içerikte kendi öğrenme hızları ile ilerleme 
fırsatı veren bir öğretim modelidir.

(Cevap D)

3. Hayat bilgisi dersi öğretiminde en az etki yaratabile-
cek yöntem “gösterip yaptırma” yöntemidir. Göste-
rip yaptırma yöntemi, bir işlemin bir deneyin nasıl ya-
pıldığını, bir araç gerecin ya da makinenin nasıl ça-
lıştığını öğretmenin önce uygulama yaparak, göste-
rerek ve açıklayarak sonra da öğrenciye yaptırarak 
öğrenmenin sağlandığı bir yöntemdir. Gösterip yap-
tırma yöntemi psikomotor becerileri, bilişsel alanın 
uygulama ve daha üst düzeydeki hedef davranışla-
rın kazandırılmasında, duyuşsal alanın değer verme, 
örgütleme, kişilik haline getirme basamaklarındaki 
davranışların kazandırılmasında kullanılmaktadır. Ha-
yat Bilgisi dersi ise ilköğretimin ilk sınıflarında yer 
alan bir derstir. Hayat Bilgisi dersi alan öğrenciler he-
nüz gösterip yaptırma tekniği için önkoşul davranış-
lara, bilgilere sahip değildir. Öğrenme düzeyleri bi-
lişsel alanın ve duyuşsal alanın ilk basamakları sevi-
yesindedir. Bu nedenle gösterip yaptırma tekniği ha-
yat bilgisi dersinde en az etkili olabilecek bir teknik-
tir. 

 (Cevap B)

4. Soru metninde özellikleri verilen öğretim ilkesi “ço-
cuğa görelik” ilkesidir. Çocuğa görelik, yani öğren-
ci düzeyine uygunluk ilkesi eğitim  öğretim etkinlik-
lerinin öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklara ve 
öğrencilerin gelişim seviyesine ve hazırbulunuşluk 
düzeyine uygun olarak gerçekleşmesini öngörür. Bu 
ilke ile çocuk, öğretimde esas öğedir. Her ne yapı-
lacaksa çocuğun bedensel ve zihinsel yetenekleri-
ne göre yapılmalıdır. Çocuk bir bütünlük içinde ele 
alınmalı, tek taraflı yetiştirilmemelidir. Çocuğun be-
densel ve zihinsel yeteneklerinden hiçbiri ihmal edil-
meden eğitilmelidir.

(Cevap B)

5. Soru metninde verilen kazanımların ortaya çıkmasın-
da temel olan öğrenme modeli “model alma yoluy-
la öğrenme”dir. Bandura tarafından ortaya atılan mo-
del alarak öğrenme kuramına göre öğrenme, model 
alınan bireyin davranışlarının gözlem ve taklit yoluy-
la bilişsel olarak işlenmesi, anlamlandırılması ve ha-
fızada tutulmasıdır. Modelin davranışlarının sonuçla-
rıyla beraber, modelin özellikleri de model alma sü-
recini etkiler. Bandura’ya göre birçok insan davranı-
şı gözlem ve taklit yoluyla öğrenilir.

 (Cevap D)

6. Aktif öğrenme sürecinde birey bilginin pasif alıcısı 
değildir. Öğrenen bilgiyi kendine göre düzenler, ya-
pılandırır, öğrenci sürecini planlar, öğrenmelerinin 
öz değerlendirmesini yapar ve paylaşır. Süreçte re-
kabet gibi öğreneni duygusal açıdan zorlayacak ya-
şantılar yoktur. Süreç içerisindeki hareketlilik asla 
gürültü olarak algılanmamalı, etkileşimin ürünü ola-
rak kabul edilmelidir. Aktif öğrenme her öğrencinin 
kendi potansiyelleri doğrultusunda ilerlemesine ola-
nak sağlar.

(Cevap B)

7. Soru metninde özellikleri verilen öğretim ilkesi “bili-
nenden bilinmeyene” ilkesidir. Bu ilkeye göre birey 
geçmişte öğrendiklerini kullanarak yeni şeyler öğre-
nir. Her davranışın temelinde onu sağlayan önceki 
öğrenmeler vardır. Her öğrenme kendisinden önce-
ki öğrenmelere dayalı, sonraki öğrenmelere de ha-
zırlayıcı niteliktedir. Bu nedenle öğretimde bilinen-
den bilinmeyene doğru hareket etmek gerekir.

(Cevap C)

8. Seçil Öğretmen’in uyguladığı teknik, “öykü oluştur-
ma”dır. Öykü oluşturma belirli bir konu etrafında öğ-
renciler tarafından giriş, gelişme ve sonuç bölümle-
ri dikkate alınarak oluşturulan yazılı çalışmalardır. Öy-
kü oluşturmada yazılı ifade biçimlerinin geliştirilme-
si amaçtır. Sınıftaki öğrenciler 35 kişilik gruplara bö-
lünerek öykü okunur veya belirli kelimelerden öykü 
oluşturması istenir. Verilen sürede öğretmen öğren-
cilere rehberlik eder. Daha sonra oluşturulan öykü-
ler okunarak gruplar öykülere hakkında düşüncele-
rini söylerler.

(Cevap B)
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9. Küçük öğrenci gruplarının bir soruna çözüm aradık-
ları, bir konu ya da sorun üzerinde tartıştıkları bir et-
kinliktir. Önemli olan, öğrencilerin birbirleriyle etkile-
şim içinde olmalarıdır. Tartışmayı yapacak olan grup-
lar oluşturulduktan sonra sorun ya da konu grupla-
ra dağıtılır. Konu ya da sorun bir metin biçiminde ve-
rilebilirken bir film olarak da öğrencilere izletilebilir. 
Tartışmaya ayrılacak süre belirlendikten sonra her 
grubun düşüncelerini iletecek bir lider seçilir. Tartış-
ma konusu sunulur ve grupların seslerini çok yük-
seltmemeleri istenir. Grupların tartışmaları bittikten 
sonra, grup liderleri sorunla ilgili sonuçları sınıfa ak-
tarırlar.

(Cevap B) 

10. Öğrenciler yeni bir şeyler öğrenirken, geçmişteki öğ-
rendikleriyle yeni bildikleri arasında bağlantı kurar-
sa, öğrenme daha kolay gerçekleşir. Bu nedenle öğ-
renme  öğretme sürecinde, önce öğrencinin ne bil-
diği ile başlanmalı, daha sonra bilinmeyene doğru 
gidilmelidir. Soruda, öğretmen öğrencilerin daha ön-
ceden neler bildiklerini göz ardı etmiştir. Öğretmen 
kendi bildikleriyle değil, öğrencinin bildikleriyle der-
si işlemelidir.

(Cevap E)

11. Hazırlanan programların, yaratıcı, olumlu sosyal iliş-
kiler içeren, dil ve kavram gelişimini zengin eğitim 
etkinliklerine yer vermesi ve çocuğun tüm gelişim 
yönlerinin dengeli bir biçimde gelişmesini sağlama-
sı için program geliştirmenin temelinde çoklu zekâ 
kuramının bulunması gerekir. Campbell, çoklu zekâ 
kuramının sınıf uygulamaları konusunda pek çok ça-
lışma yapıldığını; ancak bunların içinde en doğrusu-
nun belirlenemeyeceğini; öğretmenin sınıf ortamına, 
hedeflerine ve topluma bakarak uygun yöntemleri 
seçmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Öğrencilerin 
zekâ alanlarını ortaya çıkarmak ve eğitimde fayda-
lanmak amacıyla tüm disiplinlerden yararlanmak ol-
dukça yararlı bulunmaktadır. Bu amaçla çekirdek eği-
tim programları yaklaşımı önerilmektedir. Bu yakla-
şımda öğrenciler ortak çekirdek konuları öğrendik-
ten sonra zekâ alanlarına uygun olarak ilgi duyduk-
ları konularda ders almaktadır. (Demirel, 2008: 209)

(Cevap E)

12. Yapılandırmacı öğrenme anlayışı bilginin öğretmen 
tarafından aktarıldığı geleneksel öğrenme süreçleri-
ne karşı çıkmıştır. Öğrenci öğrenme sürecinde aktif 
olmalıdır. Her birey yaşantıları sonucunda edindiği 
bilgiyi geçmiş yaşantılarına göre bireysel olarak ya-
pılandırır.

(Cevap C)

13. Soru metninde tanımı verilen kavram “öğretim yön-
temi”dir. Öğretim yöntemi, öğrenciyi hedefe ulaştır-
mak için izlenen yoldur. Yöntemle belli öğretme tek-
nikleri ve araçları kullanarak öğretmen ve öğrenci fa-
aliyetlerinin bir plana göre düzenlenmesi ve yürütül-
mesi amaçlanır. Yöntem iyi seçildiği ve uygulandığı 
taktirde, amaçlara daha kısa zamanda ulaşılması ve 
amaçların işlerlik kazanması mümkün olmaktadır.

(Cevap B)

14. Yapılandırmacı yaklaşıma göre öğrenen yaşantı içe-
risinde bilgiyi öznel süreçlerde yeniden yapılandırır. 
Bu yaklaşıma göre öğrenciler süreçte yaparak, ya-
şayarak, kendi deneyimlerinden öğrenmelidir. Ayrı-
ca yapılandırmacı yaklaşım öğrencilerde eleştirel dü-
şünme, yaratıcı düşünme, bilimsel düşünme, prob-
lem çözme vb. üst düzey düşünme becerilerini ka-
zandırmayı amaçlamaktadır. 

(Cevap D)

15. III numaralı yaklaşıma baktığımızda öğrenci katılımı 
ve eleştirel düşünme becerisinin geliştirilmesi açısın-
dan oldukça yeterli olduğunu görebiliriz. Ancak ya-
ratıcı düşünme ve bilimsel düşünme becerilerini ka-
zandırmada aynı oranda başarılı değildir. Bu açılar-
dan değerlendirdiğimizde yaklaşımın büyük grup tar-
tışma olabileceği söylenebilir.

(Cevap E)
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16. Akla gelen tüm fikirlerin bir yere not edilmesi ve so-
nuçta bir karara varılması beyin fırtınası tekniği ile 
sağlanırken, istedikleri anne ve babanın nasıl olaca-
ğını canlandırmaları ve bunu doğaçlamasını isteme-
si en iyi drama tekniği ile sağlanır. Konuya uygun bir 
hikaye oluşturma ise öykü oluşturma tekniği ile ka-
zandırılır.

(Cevap A)

17. Proje tabanlı öğrenme öğrencilerin günlük yaşam 
problemlerini disiplinlerarası bir yaklaşımla bir senar-
yo çerçevesinde çözmeye çalıştıkları öğrenme yak-
laşımıdır. Grupla ya da bireysel olarak uygulamaya 
uygun olan bu yaklaşımın sonunda bir ürün ortaya 
konması istenir. İlerlemeci eğitim felsefesine uygun 
yaklaşımda öğretmen rehber roldedir. 

(Cevap C)

18. İşlevsellik, bilginin günlük yaşamda kullanımı ile ilgi-
li olan ilke I. maddedeki “yaşama yakınlık” ilke sidir. 
Bu ilkeye göre okulun en önemli görevi ve amacı öğ-
renciyi hayata hazırlamaktır. Bu nedenle okulun öğ-
rencilere uygun eğitim ve öğretim ortamı hazırlama-
sı gerekir. Öğrenciler yeteneklerine göre zihinsel, be-
densel ve sosyal etkinliklerde bulunma lıdırlar. Okul-
da çocuğun içinde bulunduğu zamanda ve ileride 
kendisine yararı olacak konuların öğretil mesi gere-
kir. Bilgi ve beceriler hayatta olan işlevleri ölçüsün-
de yararlıdır.

(Cevap A)

19. Bu öğretim yaklaşımı öğrencilere her basamakta ken-
di seçtiği etkinliği uygulayarak ilerleme ve öğrenme 
olanağı sunar. Etkinlik temelli bir modeldir yani ya-
parakyaşayarak öğrenmeye dayanır. Süreç içerisin-
de öğrenci aktiftir öğretmen rehberdir.

(Cevap B)

20. 5E modelinde öğrenciler keşfetme bölümünde labo-
ratuvar etkinlikleri yapar, birlikte çalışır, kararlar alır-
lar ve problem durumunun çözümü için fikirler üre-
tirler. Bu basamak süreç içerisinde öğrencinin en ak-
tif olduğu basamaktır.

(Cevap B)
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1. Soru metninde belirtilen zekâ türü Gardner’a göre 
doğacı • varoluşçu zekâdır. Doğacı • varoluşçu 
zekâ, doğadaki tüm canlıları tanıma, araştırma ve 
canlıların yaratılışları üzerine düşünme becerisidir. 
Bu zekâ türüne sahip bireyler seyahat etmeyi, bel-
geseller izlemeyi severken, doğa ve gezi dergilerini 
incelemekten hoşlanırlar. Kendilerine özgü çevre et-
kinlikleri düzenlerler. Doğadaki bitki türlerine karşı 
duyarlıdırlar. Doğanın insanlar üzerindeki ya da in-
sanın doğa üzerindeki etkisi ile ilgilenirler. Doğayı ve 
doğada olup bitenleri gözleyebilme yeteneği kaza-
narak, kendisinin de bu dünyanın bir parçası oldu-
ğunun farkına vararak öğrenirler. Çalışma alanları, 
zooloji, botanik, jeoloji, meteoroloji, arkeoloji, çiçek-
çilik, tıp, doğacılık, izcilik gibi alanlardır.

(Cevap D)

DENEME SINAVI (17)KPSS/EB

2. Süreçte kullanılacak öğretim stratejisine karar verir-
ken ilk olarak dikkate alınması gereken dersin kaza-
nımlarıdır. Sınıfın mevcudu, öğrencilerin ihtiyaçları, 
gelişim düzeyleri ve motivasyonları da dikkate alın-
ması gereken diğer hususlardandır.

(Cevap E)

3. Bruner tarafından ortaya atılan buluş yoluyla öğre-
tim stratejisi, bir problem durumuyla başlar (Demi-
rel, 2003). Öğrenciler problem çözme basamakları-
nı kullanarak genellemelere ulaşırlar (tümevarım • 
tümdengelim) Buluş yoluyla öğretimde öğrenciye 
verilen problem durumları açık uçlu sorular sorma-
ya müsait değilse öğrenciler organize edilip güdüle-
nemez. Ancak sınıfta seviye grupları oluşturmak öğ-
renciler arasındaki etkileşimi azaltıp sonuca ulaşma-
larını engeller. Sınıfın heterojen olması istenen du-
rumdur.

(Cevap E)

4. Soru metninde özellikleri verilen öğretim ilkesi “bili-
nenden bilinmeyene”dir. Öğretimden iyi bir sonuç 
alınabilmesi için bilinenden başlanması gerekir. Bi-
linenlerin yardımıyla bilinmeyenlerin öğrenilmesi da-
ha çabuk ve kolay olur. Bu durum öğrencinin kendi 
kendine etkinlik göstererek öğrenmesini ve kendine 
güveninin artmasını sağlar.

(Cevap B)

5. Beyin temelli öğrenme kuramının ilkelerine göre et-
kili öğrenme için beyin zorlanmalıdır. Alt düzey etkin-
likler öğrenme için etkili yollar değildir. Birey aktif ola-
rak öğrenme sürecinde görev almalı, kendi yaşantı-
larından öğrenmelidir.

(Cevap E)

6. Çekirdek tasarımı sorun merkezli program tasarım-
larından biridir. Bu tasarım yaklaşımına göre öğren-
ci okulu toplumsal sorunların çözüldüğü bir labora-
tuar olarak görmelidir. Toplumsal sorunlar okul orta-
mına getirilerek çözüm aranmalıdır. Örnek olay yön-
temi toplumsal problemlerin sınıf ortamına getirilip 
çözülmesine dayanan bir yöntem olduğu için çekir-
dek tasarımı için uygundur.

(Cevap E)

7. Soru metninde verilen alt süreçlerin sırasıyla gerçek-
leştirilmesi için en uygun yöntem “mikro öğretim”-
dir. Mikro öğretimde işlenen örnek ders kayıt altına 
alınır. Dersi anlatanla birlikte bu kayıtlar izlenir (I. Ken-
dini gözleme) bu kayıtlar tüm grupla birlikte değer-
lendirilir (II. Kendini değerlendirme) son aşamada 
ders tekrar düzenlenir ve işlenir (III. Kendini geliştir-
me). Mikro öğretimin uygulama aşamaları Zimmer-
man tarafından tanımlanan özdüzenlemenin alt sü-
reçlerinin gerçekleştirilmesi için uygun bir tekniktir.

(Cevap E)

8. Derya Öğretmen’in kullandığı öğretim yöntemi anla-
tım, öğretim tekniği ise dramadır. Anlatım yöntemi, 
öğretmen merkezlidir ve derse giriş yaparken, konu-
yu özetlerken ya da bir konuyla ilgili bilgiyi aktarır-
ken kullanılır. Drama tekniği ise, öğrencilere belirli 
durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini yaparak, 
yaşayarak öğretme amacıyla uygulanır. Rol oynama, 
doğaçlama ve oyun gibi etkinliklerden yararlanılarak 
öğrencinin bir durumu ya da olayı canlandırması sağ-
lanır. Drama öğrencilerin kendilerine güven duyma-
larını, yeteneklerinin farkına varmalarını ve sürece 
aktif katılmalarını sağlar.

(Cevap D)
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9. 4/A sınıfında inceleme için bir gezi düzenlenmiştir. 
Bu da kullanılan yöntemin gözlem gezisi olduğunu 
göstermektedir. Eğer öğretmenin amacı inceleme 
yapmak değil de planlı seyahat düzenlemek olsay-
dı yöntem gezi olurdu.

 4/B sınıfında öğretmen öğrencilerin yaparak yaşaya-
rak öğrenebilecekleri ve şartları kendilerinin kontrol 
edebileceği ortamlar hazırlamıştır. Bu da uygulama-
nın bir deney olduğunu göstermektedir. Gözlem yön-
teminde öğrenci şartları kontrol altına alamaz. Sade-
ce incelemelerde bulunur.

 4/C sınıfı öğretmeni öğrencilerine bir gösteri düzen-
lemiştir. Gösteri yönteminde, öğrenci katılımı yoktur. 
Gözlemde öğrencinin izlenimleri, deneyde ise yapa-
rak yaşayarak öğrenmeleri vardır. 

(Cevap C)

10. Parçadaki boşluğa getirilecek sözcük “dönüt”tür. Dö-
nüt, öğrencilere eğitimin amaçlarına uygun davra-
nımda bulunup bulunmadığının bildirilmesi ya da he-
def davranışın kazanılıp kazanılmadığının bildirilme-
sidir. Bu bildirimin sonucuna bakılarak öğrencilerin 
eksik ve yanlışları belirlenir.

(Cevap D)

11. Çağla Hanım’ın kullandığı görsel bir kavram karika-
türüdür. Kavram karikatürlerinde açıklanmak istenen 
kavram konuşma baloncukları ve karikatürlerle an-
lamlandırılmaya çalışır. Konu bu şekilde görseller kul-
lanılarak somutlaşır ve basitleşir.

(Cevap D)

12. Verilen kavram karikatürü aktarmacı geleneksel eği-
timin üzerine getirilen en önemli eleştiridir. Yapılan-
dırmacı yaklaşım öğrencinin süreç içerisinde aktif ol-
ması gerektiğini savunur. Yapılandırmacı yaklaşım 
öğrenenin bilgiyi yaşantı içerisinde aktif olarak işle-
diğini, anlamlandırdığını ve kendine mal ettiğini sa-
vunur.

(Cevap E)

13. Tümdengelime dayalı düşünmeyi sağlamak için der-
se konu ile ilgili ilke ve genellemeler açıklanarak baş-
lanır. Önce konunun temel yapısı sunulur sonra ör-
nekler verilir, daha sonra da öğrencilerden benzer 
örnekler bulmaları istenir.

(Cevap A)

14. Çoklu zeka kuramına göre, her bireyde sözel, man-
tıksal, müziksel, sosyal, görsel, bedensel ve içsel ze-
ka türleri bulunmaktadır. Ancak çevresel etmenler 
sebebiyle bu zeka alanlarından bazıları gelişmiş, ba-
zıları geri kalmış olarak kabul edilir. Farklı kişilerin 
farklı zeka alanlarının gelişmiş olması bir konunun 
farklı şekillerde öğrenilebileceğini / öğretilebileceği-
ni gösterir. Farklı kişilerin farklı şekillerde öğrenmesi 
ise öğrenme stilini ifade eder.

(Cevap E)

15. Öğretmenlerin sunum, gösterim ya da soru yanıt 
yöntemlerini kullanarak verdikleri bilgiler öğrencile-
rin yeni durumlara dönüştürmesi ve yaşama geçir-
mesi için en uygun teknik “uygulama”dır. Yeni du-
rumlara “dönüştürme” ve “yaşama geçirme” ifade-
leri doğrudan uygulama tekniği ile ilgili ifadelerdir.

 (Cevap A)

16. Bilişsel gelişim için Piaget, dengeleme sürecinin çok 
önemli olduğunu vurgulamaktadır. Dengeleme sü-
reci bilişsel gelişim kuramı ile yapılandırmacı yakla-
şımın temelini oluşturmaktadır. Yapılandırmacı öğ-
renme yaklaşımının öğretim süreçlerine uygulama-
sı olan probleme dayalı öğrenme yaklaşımında da 
bu süreç oldukça önemlidir. Gelişimin sağlanması 
için mevcut denge durumunu bozan farklı bir uyarı-
cı olması gerekir. Dewey buradaki temel unsurun me-
rak olduğunu söylemektedir. Probleme dayalı öğren-
me yaklaşımına göre ele alınacak problem durumu 
merak uyandırmalı çoklu çözümler içermeli ve biliş-
sel dengeyi bozarak öğreneni öğrenmeye yönlen-
dirmelidir.

(Cevap C)
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19. Soruda verilen görüş öğretimin günlük hayatla iç içe 
olması gerektiğini savunmaktadır. Bu görüş, öğre
timi yaşama yakınlaştırmak olarak ifade edilebilir.

 Öğretimin dayandığı noktaların hayattan alınan ger-
çekler olması ve sonuçlarının yine hayatı kolay
laştırmaya dönük olması yaşama yakın olmasıyla 
sağlanabilir.

(Cevap D)

20. Tam öğrenme yaklaşımı okul öğrenmelerinin tüm 
öğrenciler tarafından öğrenilebileceğini savunan bir 
yaklaşımdır. Küçük parçalara bölünen aşamalı ola-
rak sınıflandırılmış konular sırayla öğretilir. Öğrenci-
ler bir konuyu öğrenmeden diğerine geçmez. Birey-
sel bir yaklaşım değildir, tüm sınıf konularda birlikte 
ilerler.

(Cevap A)

17. Öğretmenin “insanlar” konusuna öncelik verdikten 
sonra “yerler ve çevreler” konusu ile ilgili etkinlikleri 
düzenlemesi öğretim ilkelerinden “yakından uzağa” 
ilkesine uygun planlama yaptığını göstermektedir.

(Cevap D)

18. Mantıksal zeka alanı gelişmiş bireyler gruplayarak, 
sınıflayarak ve soyutlamalarla öğrenir. Muhakeme 
becerileri gelişmiş olan bu bireylerin bilimsellik ara-
yışı vardır. Nedensonuç ilişkileri ararlar, sorgulayı-
cıdırlar

(Cevap D)
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1. Toplumdaki çocukların yine o toplumun çeşitli ku-
rumları tarafından etkilenmesi çocuğun topluma en-
tegrasyonu için gereklidir. Bireyin topluma entegre 
olup o toplumun özelliklerini kazanması sosyalleş-
me olarak nitelenir (Açıkgöz, 2008). Soruda verilen 
açıklama toplumların sosyolojik yönünü vurgulamak-
ta ve bireyin sosyalleşmesini etkileyen faktörleri be-
lirtmektedir.

(Cevap D)

DENEME SINAVI (18)KPSS/EB

2. Böyle bir araştırmada öncelikli olarak çalışılacak ko-
nuda çok sayıda fikir üretilmesi gerekir. Mesleki ye-
terliklere yönelik üretilecek fikirler ve belirlenecek ye-
terlikler daha sonra değerlendirmeye tabi tutulmalı-
dır.

(Cevap D)

3. Soruda verilen hedefler öğrenenin ilgili konuya iliş-
kin ilgilerini gösterir. İlgi, değer ve tutum gibi özellik-
ler “duyuşsal alan” ile ilgilidir. Duyuşsal alanın “tep-
kide bulunma” düzeyinde genellikle ilgiler söz konu-
sudur. Bu düzeyde kişi uyarana bilinçlice tepki verir 
ve onunla ilgilenir. Kişi uyarıcıları arar, onlarla birlik-
te olmaya karşı isteklilik gösterir ve bundan da zevk 
alır. 

 Bu düzey davranışlar en etkili biçimde “ilgi envante-
ri” ile ölçülür.

(Cevap A)

4. Öğretmenin belirtilen becerileri geliştirebilmesi için 
“tartışma” yöntemini kullanması gerekir. Tartışma, 
bir konu üzerinde öğrencileri düşünmeye yöneltmek, 
iyi anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen bilgi-
leri pekiştirmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. 
Tartışma yöntemi, öğrenci merkezli bir sınıf ortamı-
nın oluşmasını, öğrencilerin kendilerini rahatça ifa-
de edebilmelerini ve düşünme, eleştirme, demokra-
tik tutum, iletişim kurma gibi beceriler kazanmaları-
nı sağlar.

 (Cevap B)

5. Soru metninde özellikleri verilen teknik “kavram ha-
ritası”dır. Anlamlı öğrenmeyi artırmak için eğitimsel 
bir teknik olarak geliştirilen kavram haritaları, eğitim-
de sıkça kullanılan stratejilerden biri haline gelmiş-
tir. Bir konu ile ilgili kavramları ve kavramlar arası iliş-
kileri grafiksel olarak gösteren kavram haritaları, öğ-
rencilerin kavramları nasıl algıladığını ve sentezledi-
ğini anlamada, ön kavramlarını, kavram yanılgılarını 
belirlemede ve kavramsal anlamalarını değerlendir-
mede kullanılan iki boyutlu bir şemadır. 

(Cevap C)

6. Soru metninde belirtilen öğretmen rolleri öncelikle 
“sunuş yoluyla öğretim” stratejisi ile ilgilidir. Sunuş 
yoluyla öğretimde; gerek bilginin gerekse yöntem-
lerin etkili biçimde düzenlenmesi açısından merkez-
de olan öğretmendir. 

 A seçeneğindeki proje tabanlı öğretim, öğrenci mer-
kezli bir öğretim yöntemidir. Öğretmenin bu yöntem-
de görevi, sadece rehberliktir. Öğrencilerle birlikte 
öğrenen, araştıran ve sorgulayan bir öğretmen mo-
deli söz konusudur. 

 B seçeneğindeki davranışçı yaklaşım, öğretmen mer-
kezlidir. Öğretmenlerin sınıf içinde güçlü bir yapısı 
vardır. Öğrenciler öğretmenin öğrettiği bilgileri alan 
bireylerdir.

 D seçeneğindeki buluş yoluyla öğretim stratejisi, öğ-
renci merkezli olup bu stratejide öğretmenin görevi, 
öğrencileri kolaydan zora doğru ve onların seviyesi-
ne uygun sorularla yönlendirme ve cevabı onlara 
buldurmaktır. 

 E seçeneğindeki araştırma ve inceleme stratejisinde 
öğretmenin görevi yol gösterici, yönlendirici ve reh-
ber olmaktır. Böylece öğrenci araştırma yoluyla prob-
lemin nasıl çözüleceğini öğrenmiş olur.

 (Cevap C)
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7. Araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisi günlük 
yaşamdan bir problemin sınıfa getirilip bu problem 
üzerinde çalışmayı gerektirir. Bu strateji yaşama ya-
kınlık ve aktivite ilkelerini temele almaktadır.

(Cevap E)

8. Soruda verilen işbirlikçi öğretim tekniği TakımO-
yunTurnuva tekniğidir. Bu tekniğe göre öğrenciler 
45 kişilik gruplara yeteneklerine göre dengeli ve he-
terojen olarak ayrılır, Grubun amacı turnuvada başa-
rılı olmaktır,  Öğretmen grup üyelerine hedef konu-
yu sunar ve turnuvadaki durumlara uygun çalışma 
malzemesi verir. Öğrenciler konuyla ilgili tüm kitap 
vb kaynakları toplayarak bir araya gelirler ve birlikte 
çalışarak turnuvaya hazırlanırlar. Haftada bir kez tur-
nuvaya hazırlık sınavları düzenlenir ve gruplara kısa 
yanıtlı sorular yöneltilir,  Turnuva başlar ve turnuva-
ya her grubu temsilen 1 ya da 2 kişi katılır ve elde et-
tiği puanlar takımının puanına eklenir.  En yüksek 
puanı alan grup/takım turnuvanın birincisi ilan edilir. 

(Cevap B)

9. İşbirlikli öğretimde bağlılık başlıca beş şekilde yapı-
landırılabilir:

 Olumlu (Pozitif) amaç bağlılığı: Öğrenme hedefime 
ulaşmam diğerlerinin de öğrenme hedeflerine ulaş-
masına bağlıdır.

 Olumlu (Pozitif) kaynak bağlılığı: Grubun her üyesi, 
gruba verilen görevi yerine getirmek için gerekli olan 
kaynağın yalnızca bir kısmına sahiptir. Grup üyeleri, 
amaçlarına ulaşmak için kaynakları bir merkezde top-
lamak zorundadırlar.

 Olumlu (Pozitif) rol bağlılığı: Her grup üyesinin grup 
içinde sorumluluklarını belirten bir rolü vardır.

 Olumlu (Pozitif) görev bağlılığı: İlk önce bir görev da-
ğılımı listesi oluşturulur. Bu listeye göre, herhangi bir 
grup üyesinin kendisine düşen görevi yapabilmesi 
için kendisinden önceki bireyin görevini tamamla-
ması gerekir.

 Olumlu (Pozitif) ödül bağlılığı: Her grup üyesi, gru-
bun ortak amaca ulaşması halinde aynı ödülü alır.

 (Cevap B)

10. Takım Oyun Turnuva tekniğinde turnuvaya katılan 
öğrencinin turnuvada başarısız olması durumunda 
kendini grup arkadaşlarına karşı suçlu hissetmesi bu 
tekniğin en önemli sınırlılığıdır. Bu nedenle diğer tek-
niklerin hiçbirinde olmayan bireysel ağırlıklı değer-
lendirme takım oyun turnuvanın hem bir farkı hem 
de bir olumsuz özelliğidir.

 (Cevap E)

11. Balıkkılçığı, proje için teşvik etmek, eğlenti, mektup 
daveti teknikleri doğrudan beyin fırtınası tekniğinin 
daha etkili kullanılmasında etkilidir. Fakat bilişsel çı-
raklık tekniğinin beyin fırtınası ile ilgisi yoktur.

 Bilişsel çıraklık, öğrencinin bir uzmanı gözleyerek 
başladığı ve uzmanın giderek azalan desteği ile o işi 
kendi başına, hatta kendi biçimiyle yapar duruma 
geldiği bir öğrenme sürecidir.

(Cevap A)
12. Okullarda çeşitli öğrenme merkezlerinin kurulması 

“çoklu zekâ kuramı”nın uygulanması için fırsat yara-
tır. Howard Gardner tarafından geliştirilen bu kura-
ma göre zekâ tek boyutlu değil tersine çok boyutlu-
dur. Bu boyutları bedensel zekâ, görsel zekâ, dilsel 
zekâ, mantıksal ve matematiksel zekâ, müziksel zekâ, 
sosyal zekâ, özedönük zekâ ve doğacı zekâ olmak 
üzere sekiz başlık altında toplamıştır.

 Öğrenme merkezlerinin öğrencilerin farklı etkinlerde 
bulunduğu istasyonlardan oluşması her öğrencinin 
zekâ boyutunun farkına varmasını ve onu geliştirme-
sini sağlar. Öğrenme merkezleri, öğrencilerin zekâ 
alanlarına uygun etkinliklerin yapılmasını, farklı du-
yu ve yeteneklerini kullanarak öğrenmelerini sağla-
dığı için çoklu zekâ kuramının uygulanması için el-
verişli bir tekniktir.

(Cevap D)
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13. I. Konuya yönelik ön koşul bilgilerin kazandırılma-
sında “sunuş yoluyla öğretim stratejisi” kullanı-
labilir. Özellikle konuya ilişkin temel kavramların 
kazandırılmasında sunuş yoluyla öğretim strate-
jisi oldukça ekonomiktir.

 II. Kavrama, analiz ve değerlendirme düzeyi kaza-
nımlar “buluş yoluyla öğretim stratejisi” ile ger-
çekleştirebilecek kazanım düzeyleridir. Bu stra-
teji ile öğrenciler orta ve üst düzey beceriler ge-
liştirir.

 III. Bilgi ve becerilerin günlük yaşama aktarılması ve 
problem çözme durumlarında kullanılabilmesi 
için “araştırma  inceleme” stratejisi kullanılmalı-
dır.

(Cevap D)

14. Atatürk’ün bu sözleri yaşama yakınlık yani hayatilik 
ile doğrudan ilişkilidir. Öğretimin gerçek yaşama uy-
gun olması bireyi gerçek yaşam problemleriyle kar-
şı karşıya getirmesi hayatilik ilkesi kapsamında yer 
alır.

(Cevap B)

16. Bireyin kendini anlaması ve analiz edebilmesi içsel 
zekâ alanına yönelik becerilerdir. Bu zekâ bir biçim-
de tanıyarak buna uygun amaçlar oluşturabilir. Öğ-
renme görevine yönelik bireysel amaçların belirlen-
mesi öncelikle öğrencinin kendini etkin bir biçimde 
değerlendirmesini gerektirir. Bu zekâ türü bireysel 
etkinliklerde ön plana çıkar. Bu zekâ alanını geliştir-
meye yönelik yapılacak etkinlikler öğrencilerin ken-
dilerine güvenlerinin geliştirilmesinde ve bireysel ye-
teneklerinin farkına varmalarında oldukça önemlidir.

(Cevap D)

15. Öğretim sürecinde planlamanın en önemli amacı he-
deflerin kazandırılması için öğretim etkinliklerinin, 
araç  gereç ve materyallerin zamana göre düzen-
lenmesidir.

(Cevap E)

17. Somut yaşantı öğrenme stiline sahip bireyler önyar-
gısız biçimde yeni yaşantılara açıktır. Öğrenme his-
sederek, sezerek ve dokunarak oluşur. Bu bireyler 
diğer bireylerle birlikte olmaktan, takım çalışmasın-
dan zevk duyarlar. 

(Cevap A)

18. Eğitim durumlarını düzenlemede ve uygulamada öğ-
rencinin daha önceki bilgi ve tecrübelerinin dik kate 
alınması, yeni bilgilerin bunlar üzerine kurul ması öğ-
renmeyi kolaylaştırır.

 Ancak önceki öğrenmeler eksik veya yanlış bilgiler 
içeriyorsa yeni bilgilerin yapılandırılması zor ola caktır. 
Hint bilgesinin soruda verilen sözleri hatalı bilgilerle 
yeni hakikatlerle ulaşılamayacağını ifade etmektedir. 
Doğru bilgiye ulaşmanın yolu doğru bil giler edinmek-
ten geçer. Bu durum öğretimde bili nenden bilinme-
yene ilkesi ile gerçekleştirilebilir.

(Cevap C)

19. Panel 35 kişilik uzman bir grubun konunun farklı bo-
yutları izleyici grup önünde samimi bir hava içerisin-
de ele almasıdır. Süreç bir sonuca ulaşmaktan çok 
izleyicilere konunun farklı boyutlarına yönelik açıkla-
malar yapmaktır.

(Cevap C)

20. Soru metninde özellikleri verilen zekâ boyutu, man
tıksal  matematiksel zekâdır. Mantıksal  matema
tiksel zekâ, mantıksal düşünme, sayılarla düşünme, 
hesaplama, sonuç çıkarma, mantıksal ilişkiler kur-
ma, hipotezler üretme, problem çözme, eleştirel dü-
şünme, sayılar, geometrik şekiller gibi soyut sembol-
lerle tanışma, bilginin parçaları arasında iliş kiler kur-
ma becerisidir. Akıl yürüterek, soyut mo delleri tasar-
layarak, sayılarla düşünerek, ilişkileri ve bağlantıları 
kurgulatarak öğrenirler. Muhasebe, sa tın alma, ma-
tematik ve mühendislik bölümleri, bilim adamı, ista-
tistik, bilgisayar, ekonomi ve fen bilimleri alanların-
da başarıyla çalışabilirler.

(Cevap E)
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1. Edward de Bono’nun Altı Şapkalı Düşünme Tekni-
ği’nin temelinde, düşünceleri altı farklı bakışı simge-
leyen farklı renklerdeki şapkaları takarak ortaya koy-
mak ve yaratıcılığı geliştirmek vardır. Şapkaların an-
lamlarına bakıldığında olumlu eleştiri için avantaj şap-
kası olan sarı şapka takılmalı, olumsuz eleştiri için 
karamsar şapka olan siyah şapka takılmalı. Çünkü 
Siyah Şapkada “Siyah” karamsar ve olumsuzdur, 
kötümserdir. Bir şeyin niçin yapılmayacağını görür. 
Bir bakıma, şapkaların en karamsar olanıdır. Siyah 
renk yargıcın cüppesini anımsatır. Siyah şapka teh-
likelere dikkat çeker. Bu şapka zararlı şeyler yapma-
mıza engel olur. Riskleri ve bir şeyin neden işe yara-
mayabileceğini gösterir.

 Sarı Şapkada ise “Sarı” güneş gibi aydınlık ve olum-
ludur. İyimser umutlu ve olumlu eleştiri ve olumlu dü-
şünme ile ilgilidir. Sarı şapkayı takmak, yapılan bir 
önerinin değerini ve yararını anlamaya başlanır. “Bu-
nun iyi yönü ne? Bunun ne gibi yararları var? Bun-
dan kim yararlanacak? Bu yararlar nasıl ortaya çıka-
bilir? Değişik değerler nelerdir?” soruları sarı şapka 
ile ilgilidir.

(Cevap D)

DENEME SINAVI (19)KPSS/EB

2. Edgar Dale’nin yaşantı konisine göre öğretim faali-
yetlerine ne kadar duyu organı girerse öğretim o de-
rece bağımsız olacaktır. Bağımsız yaşantı sağlama-
da en etkisiz olması için en soyut öğrenme yaşantı-
sı olması gerekmektedir. Koni göz alındığında;

 

 En güçlü çeldirici olan C seçeneğindeki Ceyhun Öğ-
retmen, öğrencilerine konu ile ilgili bir sergi hazırlat-
mıştır. Yani sergi izletmediği, hazırlattığı için geziden 
daha somut bir yaşantı sağlamıştır. Ahmet Öğretmen 
ise, öğrencilerini geziye götürdüğü için en soyut, do-
layısıyla en bağımlı yaşantı kazandırmıştır, denilebi-
lir.

(Cevap A)

3. Yunus Emre’nin “İlim kendin bilmektir.”ifadesi ile vur-
guladığı durum öğretim yöntem teknikleri açısından 
insanın kendi düşünme süreçlerinin farkında olması 
ve bu süreçleri kontrol edebilmesidir. Kişi kendi bi-
lişsel süreçlerinin nasıl işlediğini anlayarak “Kendin 
Bilerek” bu süreçleri denetim altına alabileceği ve 
daha etkili bir öğrenme için bu süreçleri yeniden dü-
zenleyebileceği varsayımına dayanan düşünceye 
üstbilişsel (metabilişsel) düşünce denir.

(Cevap E)

4. I. Çalışmada anlatılan “Sınıftan oluşturduğu 6 kişilik 
grubu üçe bölen ve 2 şer öğrenci ile tekniği uygula-
maya koyulan Tuğrul Öğretmen, ilk grubu ilk sütuna 
yerleştirip ailedeki dayanışma ile ilgili resim yapma-
larını gerektiğini, ikinci grubun ikinci sütuna ailede-
ki dayanışma ile ilgili şiir yazmaları gerektiğini, üçün-
cü grubun ise son sütuna ailedeki dayanışmayı ifa-
de eden bir atasözü yazmaları gerektiğini ifade ede-
rek, öğrencilerini çalıştırmıştır.” ifadesi Grup çalışma-
sı tekniğine aittir. Grup çalışmaları küçük gruplarla 
yapılması durumunda daha etkilidir. Öğrenci sayısı-
nın 2530’u aşması durumunda grup çalışmasından 
verim elde etmek zorlaşmaktadır.

 II. Çalışmada anlatılan “Dersin başında ilk sütuna ai-
ledeki dayanışma hakkında bilinenlerin yazılmasını, 
dersin gelişme kısmında ikinci sütuna dayanışma 
hakkında bilmek istenilenlerin yazılmasını ve dersin 
son kısmında son sütuna ise öğrencilerin neler öğ-
rendiklerinin yazılmasını istemiştir.” İfadesi Bil • İste 
• Öğren tekniğidir. BİÖ tekniği şu şekilde uygulanır.  
Sınıf tahtasının “Ne biliyorum? Ne bilmek istiyorum? 
Ne öğrendim? Şeklinde üçe bölünür.

Ne

 biliyorum?

Ne bilmek 
istiyorum?

Ne 

öğrendim?

 Öğrencilerden çalışma yaprağının birinci bölümüne 
konuyla ilgili “bildiklerini yazmaları” istenir. Ortak ce-
vaplar tahtadaki birinci bölüme yazılır. Öğrencilerden 
çalışma yapraklarındaki ikinci bölüme metne ilişkin 
olarak ilgilendikleri konuları yazmaları istenir. Öğren-
cilerin verdiği cevapların ortak olanları tahtadaki ikin-
ci bölüme yazılır.

 Öğrencilerin çeşitli kaynaklardan (kitap, internet vb.) 
yararlanarak, ilgi duydukları konuları verilen metinle 
ilgili olarak araştırmaları çalışma yaprağındaki üçün-
cü bölüme yazmaları istenir. Öğrencilerin verdiği ce-
vapların tahtadaki üçüncü bölüme yazılması şeklin-
de uygulanır.

(Cevap C)
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6. “Öğretmen sağlıklı beslenme konusunda 5 öğrenci-
sini görevlendirir. Öğrenciler konuyu gerekli kaynak-
lardan araştırdıktan sonra sınıfa gelirler. Sınıftaki di-
ğer öğrencilere konuyu enine boyuna anlatırlar.” Bu 
kısma kadarki çalışma Komisyon Tartışma/ Komite 
görüşmesidir. Bu teknik bir grup öğrencinin konu 
alanında uzmanlaşarak arkadaşlarına sunum yap-
masına dayalıdır. Sempozyum tartışmanın hazırlan-
mış uzmanlaşmış öğrencili hali denilebilir. 

 “Dersin ikinci kısmında ise öğretmen sınıfa bir dok-
tor çağırır. “ kısmında ise uzman daveti yapmıştır. 
Uzman daveti, bilirkişiden yararlanma tekniği de ko-
nu alanı uzmanı öğrencilerle karşı karşıya getirilir.

 “Doktor, çok ünlü bir Profesörün “Kanser” ile ilgili bir 
anlatımına katılmış ve oradan gelmiştir. Orada söy-
lenenleri dikkatle dinlemiş ve bazılarını not almak is-
temiştir. Hatta oradakiler not almasına gerek olma-
dığını zaten anlatımdan sonra çalışmayı düzenleyen 
sağlık şirketinin konuşulanları bastırıp kitapçık hali-
ne getireceğini söylemişlerdir. “ kısmında ise dokto-
run katıldığı bir konferanstır. Konferans tekniği aka-
demik bir uzmanın konusunu tek başına bir kitleye 
sunumuna dayalı bir tekniktir. Konferans ve sempoz-
yum tekniklerinden sonra anlatılanlar kitapçık halin-
de basılır.

 “Tüm bu birikimlerle sınıfa gelmiş olan doktora her 
hangi bir konuda bilgi verici bir konuşma yapması-
nın gerekli olmadığını bunun yerine öğrencilerinin 
sorularına yanıt vererek söyleşinin devam etmesini 
isteyen öğretmen başarılı bir öğretim çalışması yap-
mıştır.” Kısmında ise öğretmen izleyicilerden soru al-
dığı için forum uygulaması yapmıştır.

 Seçenekler incelendiğinde panelin kullanılmadığı gö-
rülmektedir.

(Cevap A)

5. Seçenekler incelendiğinde bazen öğretmen bazen-
se öğrencinin merkezde olduğu öğretim yöntemi 
gösterip yaptırmadır. En güçlü çeldirici olan iş ba-
şında öğretim uygulaması “Staj” çalışması gibi öğ-
renen merkezli olan ve öğretmenin merkezde olma-
dığı bir yöntemdir. Gösterip yaptırma ise özellikle öğ-
rencilere belirli bir beceri kazandırılırken görsel ve 
işitsel öğeler birlikte kullanıldığı için etkili bir öğren-
me ortamı yaratır. Bu yöntemle bir işin en iyi şekilde 
nasıl yapılacağını öğretmen gösterir ve sonra öğren-
ciden bunu sınıf ortamında ya da bir laboratuvarda 
yapması istenir. Bu yöntem, bir konuya ilişkin bilgi-
ler açıklanması ve bu bilgilerin beceriye dönüştürül-
mesi için gerekli uygulamaların yapılması aşamasın-
da ve daha çok uygulama düzeyindeki davranışla-
rın kazandırılmasında kullanılır. 

(Cevap B)
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7. Gösteri Tekniği; Sınıf içi iletişimi arttıran, hem görme 
hem işitme duyularına hitap eden bir tekniktir. Öğ-
rencilere bir işin nasıl yapılacağını göstermek, genel 
ilkeleri açıklamak ya da bir aracın nasıl çalışacağını 
göstermede kullanılır. Hem görsel hem işitseldir. Der-
se dikkati arttırır. Beceri öğretiminde etkilidir. Ancak 
gösteri öğretmen merkezli bir tekniktir. Bu açıdan 
“Gösteri, sınıf içinde genellikle öğretmen ya da var-
sa kaynak kişilerce yapılabilir. Gerektiğinde öğren-
cilerden de yararlanılır.” İfadesi doğru ama “Gerek-
tiğinde gösteri için öğrencilerden sunum yaptırmak 
için yardım istenebilir.” İfadesi yanlıştır.

(Cevap E)

9. Hamit Öğretmen’in vurgu yaptığı öğretim ilkesi “eko-
nomiklik” ilkesidir. Bu ilke öğretimin amaçlarına en 
kısa sürede, en az araçgereç, emek ve enerji ile ula-
şılmasını esas almaktadır. Bu ilkeye göre, öğretimin 
amaçları en ileri düzeyde gerçekleştirilirken zaman, 
emek, enerji ve araçgereç savurganlığından kaçı-
nılmalıdır. Bu nedenle planlı ve metotlu çalışmak ge-
rekir.

(Cevap C)

8. Bir dersin başlangıcında öğretmenin öncelikli olarak 
yapması gereken etkinlik öğrencilerin dikkatini der-
se yöneltmektir. Dikkat çekmek için sessizce durup 
bir süre bekleme, öğrenciler için ilginç bir uyarıcı ma-
teryal sunma, derse farklı ve öğrencilerin alışık olma-
dığı bir şekilde giriş yapma yolları kullanılabilir.

(Cevap C)

10. Soru sormak her türlü öğrenmenin başıdır. Kafasın-
da herhangi bir konu hakkında soru oluşturan kişi, 
artık meselenin farkına varmış, onun çözüm yolunu 
aramaya başlamış demektir. Ona, rasyonel ve bilim-
sel yolla soruya cevap arama yolu öğretilirse, o prob-
lemi güzel bir metodla çözebilecek demektir. Soru, 
her zaman öğretimdeki temel iletişim araçlarından 
biri olmuştur. Dersinde soru cevap tekniği kullanan 
Nalan Öğretmenin; sınıfa sormayarak isimle belli bir 
kişiye, Celal’e sorması ve cevap veremeyen Celal’e 
ipucu vermeden soruyu bir başkasına yöneltmesi dı-
şında diğer yaptıkları doğrudur. Ancak öğretmen so-
ruyu sınıfa yöneltmeli ve bilemeyenler için ipucu ver-
melidir.

(Cevap B)

11. Akran öğretimi sürecinde öğrenen konumundaki öğ-
renci ek öğrenme yaşantıları geçirme fırsatı bulur. Bu 
öğrenme süreçleri öğrencinin kendi hızına uygun ya-
şantılar sağlar. Bu öğrenme  öğretme süreci öğreti-
ci konumundaki öğrencinin öğrenmelerini daha ka-
lıcı hale getirir. Öğretici konumundaki öğrencide so-
rumluluk duygusunun gelişmesine olanak sağlar.

(Cevap B)

12. Soru yanıt yöntemi çok sık kullanılan yöntemlerden 
biridir. Bu yöntemin etkili biçimde kullanılabilmesi 
için öncelikli dikkat edilmesi gereken husus seçilen 
soruların hedefe uygunluğudur. Bunun yanında so-
rular muhakkak dersten önce hazırlanmalıdır. Soru-
lar mevcut bilginin ortaya çıkarılması, yoklanmasın-
dan çok öğrencileri düşünmeye ve problem çözme-
ye yöneltmelidir ve süreç boyunca sınıfın katılımı sağ-
lamaya çalışılmalıdır.

(Cevap D)

13. Örnek olay ya da problem çözme gibi etkinliklerde 
problem durumunun açıklığa kavuşturulması için 
drama yöntemine başvurulabilir. Öğrenciler ele alı-
nan problem durumunu canlandırırken yaratıcılıkla-
rı ve kendilerini ifade etme becerileri de geliştirilmiş 
olur. Beyin fırtınası da öğrencinin sürece etkin katılı-
mını sağlayabilir ancak bu yönteme sorunun açık-
lanması aşamasında değil çözüm önerileri üretilme-
sinde başvurulmalıdır.

(Cevap C)

14. Öğrenmeyi etkileyen faktörlerden hazırbulunuşluk 
öğrenenin öğrenme görevine ilişkin bilişsel, duyuş-
sal ve psikomotor açıdan hazır olması durumudur. 
Öğrenciler önceki yıl konularını görmedikleri için 6. 
Sınıf öğrenmeleri için gerekli ön öğrenmelere yani 
hazırbulunuşluğa sahip değildir.

(Cevap A)
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15. Duyuşsal alan eğitimde ilgi, tutum ve değerler anla-
mındaki hedefleri kapsamaktadır. Eflatun’un sözün-
de haz alma eğitimin ilgiler boyutunu oluşturmakta-
dır. İlgi bir işi yapmaktan, o işle uğraşmaktan keyif 
alma, memnun olmadır.

(Cevap C)

16. Soruda verilen işlem basamakları tam öğrenme yak-
laşımına göre öğretim sürecinin ilk basamaklarıdır. 
Bu aşamalarda hedefler ve içerik belirlendikten son-
ra önkoşul davranışların ne olduğu ortaya çıkarılma-
lı, öğrencilerin ön koşul öğrenme eksiklikleri tespit 
edildikten sonra bu önkoşul öğrenmelerdeki eksik-
likler giderilmelidir. Tam öğrenmenin önemli değiş-
kenlerinden biri de öğrenci nitelikleridir. Öğrencile-
rin bilişsel ve duyuşsal giriş davranışları tespit edilip 
eksiklikler giderilmeden öğretim hizmetlerine geçil-
mez. Sorudaki ilk dört basamak bu aşamayı kapsa-
maktadır. İzleme testlerinin hazırlanması, öğretim et-
kinliklerini uygulama ve izleme gibi çalışmalar daha 
sonraki basamaklarda ele alınır.

(Cevap A)

17. Gösterip yaptırma beceri öğretiminde kullanılabile-
cek etkili bir yöntemdir. İlk aşamada öğrencilerden 
istenen beceri basitten karmaşığa gösterilir. İkinci 
aşamada öğrencilere beceriyi sergilemeleri için fır-
sat verilir. Bu aşamada yeteri kadar tekrar etmeleri-
ne olanak sağlanmalı ve gerekli yerlerde dönütdü-
zeltme ile beceri de ustalaşması sağlanmalıdır.

(Cevap C)

18. Aktüalite olarak da adlandırılan güncellik ilkesine gö-
re öğretim süreçlerinde güncel olgu ve olaylar ele 
alınmalıdır. Akşam izlenen haberler, o günlerde gün-
demde olunan konuların işlenmesi güncellik/aktüa-
lite ilkesi ile açıklanır. Öğretmenin uygulaması işlen-
mekte olan konuları desteklemek ve pekiştirmek 
amaçlıdır. Tekrar konu ve ünitelerin bitiminde söz 
konusudur. 

(Cevap B)

19. Sunuş yoluyla öğretim stratejisi öğretimin genelden 
özele doğru organize edilerek anlamlı öğrenmeler 
oluşturmayı amaçlayan bir stratejidir. Sunuş strate-
jisinde derse konunun genelini veren ve temel hat-
larını ortaya koyan bir ön örgütleyici ile başlanır. Bu 
aşamada tablo, grafik ve çoğunlukla kavram harita-
ları kullanılır. Ancak bu kavram haritaları öğretmen 
tarafından hazırlanır ve öğrenciye hazır olarak sunu-
lur.

(Cevap E)

20. Soru metninde özellikleri verilen zekâ boyutu beden
sel  kinestetik zekâdır. Bedensel  kinestetik zekâ, 
hareketlerle, jest ve mimiklerle kendini ifade etme, 
beyin ve vücut koordinasyonunu etkili bir biçimde 
kullanabilme becerisidir. Bir veya birden çok sporla 
uğraşır. Uzun süre hareketsiz otu ramaz. Nesneleri 
paylaşıp bütünlemeyi sever. Öğ renmede drama, ti-
yatro ve hareket etmeye ihtiyaç duyar. Sağlıklı ya-
şam konusunda vücutlarına özen gösterirler. Fizik-
sel işlerde, görevlerde denge, za rafet, maharet ve 
dakiklik gösterirler. Söylenenden çok yapılanı hatır-
larlar. Organizasyon yapma özel likleri gelişmiştir. Ça-
lışma alanları spor, dans, hey keltıraş, oyunculuk, cer-
rahlık, pantomimcilik, kore ografi, teknik direktör ve 
sanatçılık gibi alanlardır.

(Cevap D)
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1. Okulda öğrenme modelinin fırsat öğesinin tam öğ-
renme modelindeki karşılığı öğretim hizmetleri öğe-
sidir. Öğretim hizmetleri öğesi ile tam öğrenme mo-
delinde öğrencilere uygun uyarıcılar (İpucu), pekiş-
tireçler, dönüt ve düzeltmeler sağlanır. İzleme test-
leri ile tespit edilen öğrenme eksiklikleri ek öğretim 
hizmetleri ile sağlanır.

(Cevap A)

DENEME SINAVI (20)KPSS/EB

2. Probleme dayalı öğrenme modelinde ele alınan prob-
lem durumu yapılandırılmamış olmalıdır. Problem se-
naryo olarak verilmeli, problemin tanımlanması ve 
açıklanması öğrenciye bırakılmalıdır. Yapılandırılmış 
problem durumları buluş yoluyla öğretim stratejisin-
de tercih edilmektedir.

(Cevap A)

3. Serdar Bey kazandırmak istediği psikomotor bece-
riler için gösterip yaptırma yöntemini kullanmıştır. Bu 
yöntem temel olarak göster, yaptır, dönüt düzeltme 
ve tekrar yaptır basamaklarından oluşur. Serdar 
Bey’de öğrencilerine istediği beceriyi göstermiş da-
ha sonra olanların yapması için fırsat sunmuştur.

(Cevap C)

4. Öğretmenin temele aldığı öğretim ilkesi yaparak ya-
şayarak öğrenmedir. Öğretmen öğrencilerin süreç 
içerisinde aktif olmalarını ve kendi yaşantılarından 
öğrenmelerini sağlamayı amaçlamıştır.

(Cevap A)

5. Öğretmenin uyguladığı öğretim yöntemi benzetim-
dir. Benzetim öğrenene edindiği becerileri sergile-
yebilecekleri, karşılaştığı problemleri çözmeye çalı-
şacakları yapay bir ortam sunarlar. Bu sayede kişi 
gerçek problem durumlarına hazırlanmış ve beceri-
lerde ustalaşmış olur. Benzetim yönteminin en temel 
özelliği sunulan yapay ortamlardır. Öğretmen de ve-
rilen öğretim sğürecinde yapay bir ortam hazırlamış 
ve öğrencileri için bu ortamda problem durumları 
oluşturmuştur.

(Cevap B)

6. Merve olaya olumsuzları açısından bakmıştır. Prob-
lem durumunun dezavantajlarını ve kötü sonuçları-
nı dile getirmiştir. Bu düşünme şekli siyah yani ka-
ramsar şapka ile temsil edilir. Selin ise problem du-
rumuna duygusal yaklaşmıştır. Duygusal yaklaşım 
altı şapkalı düşünme tekniğinde kırmızı renk ile tem-
sil edilir.

(Cevap A)

7. Soruda özellikleri verilen öğretim yöntemi mikro öğ-
retimdir. Mikro öğretim aday öğretmenlere öğret-
menlik becerilerini kazandırmak için kullanılan öğre-
tim yöntemidir. Öğretmen adayı hazırladığı örnek 
dersi sunar. Örnek ders kayıt altına alınır. Aday öğ-
retmen bu kaydı izleyerek kendini değerlendirir. Bu 
değerlendirmeler sonucunda tekrar bir öğretim plan-
lar ve yürütür.

(Cevap C)

8. Deniz Öğretmen öğretim ortamlarına güncel bir ola-
yı getirmiştir. Konu öğrencilerin ilgisini çekebilecek 
aktüel bir konudur. Hayatilik ilkesi ile karıştırılmama-
lıdır, çünkü ele alınan konu öğrencilerin günlük ya-
şamında kullanabileceği bilgiler içermediği için bu 
ilke söz konusu değildir.

(Cevap B)

9. Görüş geliştirme, belirgin çelişkiler ve kutuplanmış 
tutumları kapsayan konuların öğretiminde öğrenci-
lerde görüş geliştirmek için kullanılan bir tartışma 
yöntemidir. Bu yöntemin kullanılması için konuların 
belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren ko-
nuların öğretiliyor olması gerekir.

(Cevap A)

10. Öğretmenin temele aldığı öğrenme yaklaşımı proje 
tabanlı öğrenmedir. Süreç öğretmenin sınıfa getirdi-
ği güncel bir probleme öğrencilerin çözüm üretme-
leri esasına dayanmaktadır. Öğrenciler süreç sonun-
da bir kampanya (ürün) ortaya koyacaklar ve bu ürü-
nü sunarak sınıftaki diğer öğrencilerle paylaşacak-
lardır. Bu aşamalar proje aşamalarıdır.

(Cevap E)
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11. Metabilişsel düşünme bireyin öğrenmeyi hangi yol-
larla daha iyi gerçekleştirdiğini bilmesi, kendi düşün-
me süreçlerinin farkında olması ve bu süreçleri kont-
rol edebilmesi anlamına gelir. Bireyin kendi bilişsel 
süreçlerinin nasıl işlediğini anlayarak bu süreçleri de-
netim altına alabileceği ve daha nitelikli bir öğrenme 
için bu süreçleri yeniden düzenleyerek daha etkili bir 
biçimde kullanabileceği sayıltısına dayanmaktadır.

(Cevap D)

12. Anlatım yöntemi öğretmen merkezli bir yöntemdir. 
Öğretmenin öğrenci grubuna bilgi aktarımına daya-
nır. Anlatım sürecinde iletişim tek yönlü olduğu için 
geribildirim sınırlıdır. Yani öğretmen yalnızca anlatı-
mı kullanırsa öğrencilerin öğrenme düzeylerinin ne 
olduğunu, eksik öğrenmeleri saptayamaz.

(Cevap E)

13. Mert Bey’in kullanmış olduğu öğretim yöntemi örnek 
olaydır. Örnek olay gerçek yaşamda karşılaşılmış ve-
ya karşılaşılması muhtemel problemlerin, öğrencile-
rin katılımıyla sınıf ortamında tartışılarak çözüm öne-
rilerinde bulunulduğu yöntemdir. 

(Cevap B)

14. Selim Öğretmen konuyu panel tekniği ile işlemiştir. 
Panel, toplumu ilgilendiren yaşanan bir konunun din-
leyicilerin önünde, uzmanları tarafından samimi bir 
havada tartışılmasıdır. Nafiye Öğretmen’in kullandı-
ğı teknik ise kollegyumdur. Kollegyum panelle ben-
zerlik gösteren bir tekniktir. Ancak panelden farkı bu 
teknikte bir değil, iki panel grubu vardır. Birinci grup 
uzman grubu (kaynak kişiler), ikinci grup ise öğren-
ci grubudur (tartışmacı grup).

(Cevap A)

15. Analoji bir olguyu kavramak veya bilgiye ulaşmak 
için, bilinen bir kavram ile bilinmeyen kavram arasın-
da benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koyarak gerçek-
leştirilen kavramsal benzetmelerdir. 

(Cevap A)

16. Eğitsel oyun öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve 
rahat ortamda tekrar edilmesini sağlayan, yetenek-
leri ortaya çıkaran bir tekniktir. Oyunlar öğrencilerin 
kendilerini ifade etmelerine olanak sağlayan, iletişi-
mi güçlendiren bir ortam oluşturur. 

(Cevap D)

17. Öğretmenin derse bir reklam filmi ile başlaması dik-
kat çekme etkinliği kapsamında değerlendirilebilir. 
Bu kapsamda öğrenciler için farklı gelecek bir uya-
rıcı sunulur. Bir fıkra, öykü, anı anlatma, bir resim, 
film vb. gösterimi yapılabilir. Derste öğrenilecek ko-
nunun yaşamda nerede işe yarayacağını belirtme 
güdüleme kapsamında değerlendirilir.

(Cevap B)

18. Etkin katılım öğrencinin öğrenme öğretme süreçle-
rinde aktif olmasıdır. Öğrenci sürece ne kadar çok 
duyu organı ile katılırsa öğrenmelerin kalıcılığı ve an-
lamlılığı o derece fazla olur.  Bu süreçte öğrencilere 
ipuçları vererek soruların doğru cevabını vermek ye-
rine onlara buldurmak onları etkin kılacaktır. Ayrıca 
öğrencileri derse etkin katılımı ardından pekiştirmek 
onları cesaretlendirecek ve katılım düzeylerinin art-
masını sağlayacaktır.

(Cevap A)
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19. Soruda verilin becerileri kazandırmak için en uygun 
öğretim modeli işbirliğine dayalı öğrenmedir.

 İşbirliğine dayalı öğrenmenin yararlarına deyinirsek:

 • İşbirliğine dayalı öğrenme metodu çocukların öğ-
renmeleri yanında onların bedensel, zihinsel, duy-
gusal ve sosyal gelişimlerine de yardımcı olmak-
tır.

 • Öğrencilere, özellikle günümüzde “başarının sır-
rı” olarak ifade edilen ekip çalışması becerisinin 
kazandırılmasında, sosyal becerilerinin geliştiril-
mesinde ve iyi arkadaşlık ilişkilerinin oluşturul-
masında oldukça etkili bir metottur.

 • Yaşam boyu gerekli olan değişik sosyal rollerin 
öğrenilmesinde, karşılaşılan güçlüklerin çözü-
münde ve insanları tanıma ve anlama yeteneği-
nin gelişiminde önemli etkilere sahiptir.

 • Kişiler arası ilişkiler kurma ve iletişim becerileri-
ni kazandırmada en etkili metotlardan birisidir.

 • İşbirliğine dayalı öğrenme problem çözme ve ya-
ratıcı düşünme yetilerinin kazandırılmasında da 
etkili bir araçtır.

 • Bireysel ve yarışmacı öğrenme yaklaşımlarından 
farklı olarak bu model, problemleri çözüme ka-
vuşturmak için öğrencilerin birlikte çalışması esa-
sına dayanır. Bir probleme birlikte çözüm ara-
mak, daha fazla çözüm önerisi üretmek demek-
tir.

 • İşbirliğine dayalı öğrenme her yaş grubunda, her 
sınıf düzeyinde, her ders ve konu alanının öğre-
timinde başarı ile uygulanabilir.

 (Cevap B)

20. Öğretmenin dersin son bölümünde yaptığı bu etkin-
lik değerlendirme amacıyla kullanılabileceği gibi iş-
lenen konuların tekrarına da hizmet etmektedir. Ger-
çekleştirilen çalışmalarda öğrenciler konu ile ilgili gö-
rüş ve düşüncelerini ifade edecekler ve buna ilişkin 
seçimlerine yönelik kararlar alacaklardır. Yapılan ça-
lışmada öğrencilerin özgün bir içerik meydana ge-
tirme gibi bir çalışmaları olmadığı için yaratıcı düşün-
meye fazla bir katkısı olduğu söylenemez.

(Cevap E)
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