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Bu araştırmanın genel amacı, Türkçe dersinin ilköğretim beşinci sınıf düzeyinde 

farklılaştırılmış öğretim yaklaşırnma göre nasıl uygulanabileceğini belirlemek ve bu 

yaklaşımın öğrencilerin dil becerilerinin gelişimine yansımalarını ve Türkçe dersine 

ilişkin tutumlarına etkisini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırma eylem 

araştırması biçiminde desenlenmiştir. 

Araştırmanın uygulaması 2008-2009 öğretim yılının bahar döneminde Eskişehir il 

merkezinde bulunan İstiklal İlköğretim Okulu'nun 5/A şubesindeki öğrenciler üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Seçilen sınıfta, Türkçe dersinde farklılaştırılmış öğretim 

yaklaşırnma ilişkin uygulamalar tüm sınıfa yönelik olarak gerçekleştirilmiş ve örnek 

etkinliklerin dökümünde ve analizinde ilgili etkinliğe ilişkin sınıfta gerçekleşen tüm 

olaylar ele alınmıştır. 

Araştırmanın uygulaması 19.02.2009 tarihinde başlamış, on altı haftalık bir uygulama 

sürecinin sonunda 05.06.2009 tarihinde sona ermiştir. Araştırmanın belirlenen amacına 

ulaşması için gerekli olan veriler araştırmacı ve öğrenci günlükleri, tutum ölçeği, yarı 

yapılandırılmış görüşmeler, fotoğraflar, video kayıtları ve öğrenci ürün dosyalarından 

elde edilmiştir. Araştırmanın nitel verileri içerik analizi tekniği kullanılarak 

çözümlenmiştir. Araştırmada yan-yapılandırılmış görüşmelerin analizinde bilgisayar 

destekli nitel veri analizi programlarından biri olan "NVivo 8" bilgisayar programı 
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kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan Türkçe Dersi Tutum Ölçeği'nden elde edilen 

veriler ise SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) paket programı 

kullanılarak çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. 

Yapılan bu araştırma sonucunda, İlköğretim 5. sınıf Türkçe ders programında yer alan 

öğrenme alanlarına ve öğrencilerin okuma ilgilerine uygun olacak biçimde 

farklılaştırılmış öğretim yaklaşırnma dayalı öğrenme etkinlikleri düzenlemenin olanaklı 

olduğu ortaya çıkmıştır. Eylem araştırması biçiminde yürütülmüş olan süreç boyunca, 

uygulanan farklılaştırılmış öğretim yaklaşırnma dayalı öğrenme etkinlikleri öğrencilerin 

dil becerilerinin gelişimine yönelik öğretme öğrenme sürecinin daha ayrıntılı ve 

derinlemesine bir biçimde gerçekleştirilmesine katkı sağlamıştır. Araştırma verilerinin 

analizi sonucunda, farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının öğrencilerin öğrenme 

etkinliklerine etkin katılımiarına olanak sağladığı, öğrencilerin bireysel ve grup 

çalışmaları gerçekleştirme becerilerinin gelişimine katkıda bulunduğu, öğretmene 

bağımlılıklarının azaldığı ve bağımsız çalışma alışkanlığı kazandıkları ortaya çıkmıştır. 

Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı kapsamında gerçekleştirilen öğretme-öğrenme 

süreci, öğrencilerin ele alınan konulara yönelik eleştirel ve yaratıcı bakış açılarını yoğun 

bir biçimde gösterebilecekleri bir öğrenme ortamı yaratılmasına katkıda bulunmuştur. 

Ayrıca tutum ölçeği puanları farklılaştırılmış öğretim yaklaşımıyla işlenen dersin 

öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediği sonucunu 

ortaya çıkarmıştır. Türkçe dersinde uygulanan farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı, 

öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, sorgulayıcı düşünme ve yaratıcı 

düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirmenin yanı sıra paylaşım, empati 

kurma, farklı fikirlere saygı duyma becerilerinin gelişimine ve kendi öğrenmelerine 

ilişkin bir farkındalık geliştirerek öğrenme stillerini keşfetmelerine de katkıda 

bulunmuştur. 
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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF DIFFERENTIATED INSTRUCTION APPROACH IN 

PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE: AN ACTION RESEARCH 

Ruhan KARADAG 

Doctoral Program in Primary School Education 

Anadolu Üniversity School of Educational Sciences 

June,2010 

Advisor: Prof.Dr. Şefik YAŞAR 

The aim of this study is to determine how differentiated instruction approach can be 

implemented for the 5th grade primary education Turkish course and reveal the 

reflections and effects of this approach on students' language skills and attitudes about 

Turkish course. In line with this purpose, the study was designed as an action research. 

The study was conducted with the 5th grade students attending to Istiklal Primary 

Education School in Eskisebir in 2008-2009 academic years. The Implementations of 

differentiated instruction approach w ere carried out in a selected class, 5/ A, and all 

events occurred during a related activity in the class were handled in the transeripts and 

analyses of sample activities. 

The implementations in the study started on 19.02.2009, lasted for 16 weeks and ended 

on 05.06.2009. The data of the study was collected through researcher and student 

joumals, attitude scale, semi-structured interviews, photos, video records and student 

portfolios. The qualitative data was then analyzed through content analysis while data 

collected from semi-structured interviews was analyzed through "NVivo 8" software, 

which is one of the computer supported qualitative data analysis program. Furthermore, 

the quantitative data obtained from Turkish Course Attitude Scale was analyzed and 

interpreted with SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) program. 
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As a result of the study, it was revealed that it is possible to design learning activities on 

the basis of differentiated instruction approach as appropriate to learning areas and 

students' reading interests, which are involved in the 5th grade primary education 

Turkish course program. In this regard, it was observed that the learning activities based 

on differentiated instruction approach, which were implemented during action research 

process in the study, contributed to teaching-learning process for the more 

comprehensive development of students' language skills. Moreover, the results pointed 

out that the differentiated instruction approach enabled students to participate to 

learning activities actively, contribute the development of the students' individual and 

group work skills and reduce their dependence on teacher but gain independent study 

habits. 

Teaching-learning process which was realized within the context of differentiated 

instruction approach contributed to create a leaming environment in which the students 

could show critical and creative viewpoints about the discussed subjects. Moreover, the 

findings of the attitude scale put forth that the course taught with differentiated 

instruction approach influenced the students' attitudes toward Turkish course positively. 

Consequently, it was concluded that the differentiated instruction approach 

implemented in Turkish course contributed to the development of students' high level 

thinking skills such as critical thinking, problem solving, questioning artd creative 

thinking, in addition to the development of skills of sharing, empathy, and respect to 

different ideas. Besides, this approach enabled students to discover their leaming styles 

by raising awareness about their own learning. 
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ÖNSÖZ 

Etkili iletişim kurma, üst düzey düşünme ve yaşam boyu öğrenme becerilerinin 

kazanılmasında önemli bir paya sahip olan dil becerilerinin gelişimi, ilköğretİrnde 

bireylere sağlanan Türkçe öğretiminin niteliğine bağlıdır. Türkçe öğretiminde bireylerin 

temel dil becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem 

çözme, araştırma ve karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik ve metinler 

arası okuma gibi üst düzey becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçların 

etkili bir biçimde gerçekleştirilmesi, öğretme-öğrenme sürecinde farklı öğretim 

yaklaşımlarından yararlanmayı gerektirmektedir. Bu çalışmada da bu amaçla 

farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının ilköğretim Türkçe dersinde uygulanabilirliği 

ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmanın Türkçe dersini farklılaştırılmış öğretim 

yaklaşırnma göre işlernek isteyen öğretmeniere yol göstermesi umulmaktadır. 

Araştırmanın gerçekleştirilmesinde pek çok kişinin değerli katkı ve destekleri 

bulunmaktadır. Öncelikle lisansüstü eğitimim boyunca akademik katkılarıyla beni 

destekleyen, araştırınarn boyunca karşılaştığım her türlü sorunda yol gösteren, 

gereksinim duyduğum her an yanımda hissettiğim tez danışmanım Prof. Dr. Şefik 

YAŞAR' a sonsuz teşekkür ederim. 
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katkı sağlayan, değerli düşünce ve önerilerinden sürekli yararlandığım geçerlik ve tez 

izleme komitesi üyelerim Prof.Dr. İlknur KEÇİK' e, Y ard.Doç.Dr. Dilek BELET' e ve 

Yard.Doç.Dr. Burçin TÜRKKAN'a, görüş ve önerileriyle araştırınama önemli katkılar 

sağlayan, kendisindeki pozitif enerjiyi bana yansıtan hocam Doç.Dr. Mehmet 

GÜLTEKİN' e ve araştırmarnın uygulamasında hazırlamış olduğu "Türkçe Dersine 

İlişkin Tutum Ölçeği" ni kullarımama izin veren Doç.Dr. Bahaddin ACAT' a çalışınama 

verdikleri katkıları ve yapıcı önerileri için çok teşekkür ederim. 

Araştırmarnın her aşamasında en az benim kadar yorulan, her konuda yardımcı olan ve 

güleryüz gösteren, araştırmarnın gerçekleştirildiği Eskişehir İstiklal İlköğretim Okulu 
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ı. GİRİŞ 

Günümüzde, bilim ve teknoloji başta olmak üzere birçok alanda sürekli değişmeler 

yaşanmaktadır. Yaşanan bu değişimlere paralel olarak bireylerin gereksinimlerinde ve 

beklentilerinde de değişimler olmaktadır. Bu değişim sürecinde kurum ve kuruluşlar 

bireylerin gereksinimlerini karşılamada yetersiz kalmış, bu durum eğitim sistemlerini 

değişime zorlamıştır. Bu süreç, özellikle eğitim alanında bireysel farklılıkların 

keşfedilmesini ve bireylerin tüm potansiyellerinin ortaya konmasını sağlayacak yeni 

arayışları ön plana çıkarmıştır. 

Bireyleri diğer canlılardan ayıran en önemli yetenek, öğrenme yeteneğidir. Öğrenme, ilk 

çağlardan itibaren bilim adamlarının yoğun olarak ilgilendikleri ve farklı açılardan 

tanımlamaya çalıştıkları bir kavramdır (Ekici, 2003, s.8). Eğitim bilimcileri öğretim 

sürecinin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili görüşlerini kahtım ve öğrenme alanında 

yapılan araştırmalar doğrultusunda ileri sürmüşlerdir (Özden, 2005, s.l42). 

Kahtım alanında yapılan araştırmalar, insanların pek çok bakımdan birbirinden farklı 

olduğunu, farklı kahtımsal özelliklerle dünyaya geldiğini ortaya çıkarmıştır. Bu da her 

bireyin birbirinden farklı bedensel, zihinsel ve psikolojik özelliklere sahip olduğu 

anlamına gelmektedir. Bireyin sahip olduğu bu özelliklerin bazıları zamanla, içerisinde 

yaşadığı toplumun sosyo-ekonomik ve kültürel çevrenin etkisiyle değişirken, bazı 

özellikleri ise hiç değişmeden yaşam boyu devam etmektedir (Yaşar, 1994, s.515; 

Özden, 2005, s.l42). 

Öğrenme alanında gerçekleştirilen araştırmalar ise, bireylerin öğrenme hızı, öğrenme 

yeteneği, dikkat ve ilgi potansiyeli, öğrenme stilleri bakımından farklılıklar gösterdiğini 

ortaya çıkarmıştır. Öğrenme, bireyin merkezi sinir sisteminde gerçekleştiği için 

bireyseldir. Öğrenciler kültürel özellikleri, dil deneyimleri, sosyal ortam ve ön 

deneyimlerinden kaynaklanan bireysel öğrenme ilgilerine, öğrenme stillerine, 

gereksinim ve hazırbulunuşluk düzeylerine sahiptir. Bunun yanı sıra öğrenciler sosyo

ekonomik düzeyleri, kültürel özellikleri ve dil deneyimleri bakımından da bireysel 

farklılıklar göstermektedir. Bu bakımdan her öğrenci kendi öğrenme hızı, öğrenme 

ı 
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alışkanlığı, ilgi ve gereksinimlerine uygun bir biçimde öğrenmektedir (Cox, 2008, s.52; 

Subban, 2006, s.8; Farris, 2005, s.56; Adami, 2004, s.91; Sands ve Barker, 2004, s.27; 

NMSA, 2003, s.1; Heacox, 2002, s.7; Wertheim ve Leyser, 2002, s.54; Orlich ve 

diğerleri, 1998, s.166; Gagne, 1989, s.156; Keçik, 1986, s.108). 

Öğrencilerin bireysel farklılık gösterdiği önemli alanlardan biri edindikleri dil 

deneyimleridir. Dil edinimi bireyseldir. Bireyler, öğrenme ortamına bilgi ve deneyim 

farklılıklarıyla gelmektedir. Dil öğrenimi alanında yapılan araştırmalar, öğrencilerin 

bireysel farklılıklarının okuduğunu anlama becerileri üzerinde etkili olduğunu ortaya 

koymuştur. Bu nedenle, dil süreçlerinin kazandırılmasında tek yöntem, tek anlayış ve 

tek etkinlik fikri uygun görülmemektedir (Akyol, 2006, s.i; Chun ve Plass, 1997, s. 67). 

Bu bağlamda, öğretmenierin sınıftaki tüm çocuklara öğrenme olanağı sağlamaları, 

öğrencilerin farklılıklarına uygun eğitim ortamları yaratmaları ve öğretim etkinlikleri 

tasarlamaları, öğretim için gereksinim duyulan en etkili yöntemlerin farkında olmaları 

ve öğretim sürecinde farklı öğretim yaklaşımlarını uygulamaları gerekmektedir (Cox, 

2008, s.52; Levy, 2008, s.162; McKenzie, 2007, s.3; Subban, 2006; Farris, 2005, s. 58; 

Adami, 2004, s.91; NMSA, 2003, s.1; Theisen, 2002, s.1; Robertson, 1998, s.31; King

Sears, 2005, s.401). Eğitim sürecinde öğrencilerin farklılıklarını göz önüne alan ve bu 

farklılıklara uygun bir öğretim olanağı sağlayan yaklaşımlardan biri farklılaştırılmış 

öğretim yaklaşımıdır. Bu araştırmada ilköğretİrnde dil becerilerinin geliştirilmeye 

çalışıldığı Türkçe derslerinde farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının uygulanabilirliği 

araştırılınaya çalışılmıştır. 

1.1. Dil ve Anadili Öğretiminin Tanımı ve Kapsamı 

Günümüzde yaratıcı düşünen, sorumluluk alan, karar veren, problem çözme becerisine 

sahip, eleştirel düşünebilen, bilgiye ulaşan, bilgiyi kullanan ve paylaşan, araştırma 

yapan birey nitelikleri ön plana çıkmıştır. Bu niteliklere sahip bireyler yetiştirmenin ilk 

adımı, etkili iletişim becerilerini kazandırabilmeye bağlıdır. Etkili iletişim becerilerinin 

edinilmesi ise etkili bir dil öğretimi ile olanaklıdır. 

Bireylerin çevresiyle etkileşimine ve öğrenmesine dil ve düşünce gelişimi temel 

oluşturmaktadır. Dil, bireylerin düşünce, duygu, istek ve deneyim gibi yaşantılarını 
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birbirlerine aktarabilmelerini ve dış dünyayı yorumlayabilmelerini sağlayan bir 

anahtardır. Dil, düşünce gelişiminde rol oynar ve düşünceyi yansıtır. Bu nedenle dil 

becerileri, bireylerin dinleme ve yönergeleri yerine getirmelerini sağlayan alıcı dil ve 

çevresindeki bireylerle etkili bir biçimde konuşmalarını ve sözel iletişim kurmalarını 

sağlayan ifade edici dilden oluşmaktadır. Anadilin dört temel becerisi olan konuşma, 

dinleme, okuma ve yazma da bu yetkinliğe ulaşınada araç olarak algılanmaktadır 

(Gürkan, 2008, s.7; Topbaş, 2002, s. 18; Ülgen, 1997, s.150; Keçik, 1990, s.256). 

Çocuğun iletişim kurma, bilgi edinme, öğrenme ve bireysel olarak kendini her yönden 

geliştirmesinde dilin önemli bir yeri vardır (Girgin, 2002, s. 247). Dil, bireylerin 

ilköğretimden başlayarak diğer eğitim basamaklarında ve daha sonra yetişkin 

yaşamında başarısını belirleyen becerilerden biridir. Çünkü dil, öğrencilerin yalnızca 

akademik başarılarını artırınakla kalmayıp, onların yaşam boyu kendilerine, 

çevresindekilere, olaylara, başka bir anlatımlayaşama bakış açılarını da etkilemektedir. 

Ayrıca dil, çocukların farklı bakış açılarıyla olayları değerlendirmesine, sosyalleşmesine 

ve çevresindeki olayları sorgulayarak karar vermesine önemli katkılar sağlamaktadır. 

Çocuğun iletişim ve düşünce gelişimini sağlayan dilin pek çok işlevi bulunmaktadır. 

Dilin işlevsel özellikleriyle öğretim yaparken öğretmenin temel görevi bireylerin dil 

kullanımını güçlendirmek ve gerçek durumlarda dil kullanımını artırmaktır (Acat, 2000, 

s.37). Çocuklar dil becerilerini geliştirebilmek ve etkili bir biçimde iletişim 

sağlayabilmek amacıyla farklı biçimlerde ve farklı durumlarda dili kullanmaya 

gereksinim duyarlar (Farris, 2005, s.9). Dil becerilerinin öğretimindeki bazı inançları 

şöyle belirtmek olanaklıdır (Cramer, 2004, s.5): 

• Dil, en iyi biçimde aktif ve anlamlı sosyal ortamlarda edinilir. 

• Dil anlamlı kullanımlar ve uygulamalar yoluyla edinilir. 

• Dil becerilerini geliştirme, öğrencinin var olan bilgilerini, kültürünü ve dilini 

kullanmasına bağlıdır. 

• Dil becerilerinin öğretiminde öğrencilerin diline ve deneyimine odaklanılır. 

• Dil, bütüncül bir yaklaşımla daha kolay edinilir. 

• Dil öğrenme, zihinsel, duygusal ve fiziksel olarak aktif katılım ile kolaylaştırılır. 
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• Dil becerileri diğer öğrenme alanlarıyla bütünleştirilmelidir. 

Dil beceriler toplamıdır (Nas, 2003, s.l33). Dil becerileri dinleme, konuşma, okuma, 

yazma, görsel okuma ve görsel sunudan oluşmaktadır. Bunun yanı sıra düşünme 

becerileri de bu dil becerilerinin ardında kalan bir diğer dil becerisi olarak 

düşünülmektedir (Farris, 2005, s.7-8,32; Cramer, 2004, s.6). Dil becerilerinin gelişimi 

doğrusal ve sıralı bir yapıda olmayıp, eşzamanlıdır ve birbiri ile ilişkilidir (Farris, 2005, 

s.8; Ashworth, 2004, s.49). Bu becerilerin kazandırılınaya başlandığı eğitim basamağı 

olan ilköğretim basamağında Türkçe dersi temel ve en önemli derslerden birini 

oluşturmaktadır. 

1.2. İlköğretİrnde Türkçe Dersinin Yeri ve Önemi 

İlköğretim, toplumdaki tüm bireylerin kazanmaları gereken ortak temel bilgi ve 

becerilerin kazandmidığı önemli bir örgün eğitim aşaması (Genç, 2005, s.42) olup, 

bireylerin yetişkin oldukları zaman alacakları sosyal ve kültürel görevlere 

hazırlanınalarmda önemli bir yere sahiptir (Yaşar, Sözer ve Gültekin, 1999, s.453). 

Bireylerin içinde yaşadıkları sosyal ve kültürel ortama uyum sağlayabilmeleri ve 

görevlerini etkili biçimde yerine getirebilmeleri, ilköğretim basamağırfôaoireylere 

sağlanan anadili eğitiminin niteliğine bağlıdır. 

Anadili, bireylerin yaşamı boyunca içinde yaşadığı topluma göre biçimlenen ve 

sosyokültürel etkileşimlerle gelişen, değişken bir göstergeler dizgesidir (Çelebi, 2006, 

s.303). İlköğretim okuluna yeni başlayan çocuk, ana dilini konuşmayı, dinlemeyi ve 

anlamayı ailesi içinde ve çevresinde bir ölçüde öğrenmektedir. İlköğretim birinci 

sınıftan başlayarak çocuğun, konuşma becerilerine okuma ve yazma becerileri de 

eklenir. Böylece, okul süreci içinde birey dilin tüm kullanım alanlarıyla (konuşma, 

yazma, dinleme, okuma) okulla birlikte etkileşime girmiş olur. Ayrıca, ilköğretim 

süresince sözcük dağarcığı da zenginleşir. Çocuğun bu becerileri geliştirmesinin hareket 

noktasını Türkçe dersi oluşturmaktadır (Yılmaz, 2007, s.35; Öz, 2001, s.2). 

Türkiye' de anadili öğretimi ilk okuma yazma dersi ile başlamakta ve ilköğretim birinci 

basamaktan ortaöğretime kadar bu dersin adı "Türkçe" olarak isimlendirilmektedir 
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(Taşkaya ve Muşta, 2008, s.242). İlköğretim ile başlayıp ortaöğretim ve 

yükseköğretİrnde devam eden anadili öğretimiyle öğrencilere bilişsel, duyuşsal ve 

devinişsel içerikli dil becerilerinin kazandırılmasında Türkçe dersi önemli bir yere 

sahiptir (Sever, 2001, s.14). 

Türkçe dersibilgi vermekten çok beceri kazandırmaya dayanmaktadır. Bu ders anlama 

(okuma-dinleme), aniatma (yazma-konuşma), dilbilgisi ve yazım etkinliklerinden 

oluşan bir bütündür (Nas, 2003, s.131-133). Türkçe dersi, bireylerin hem öğrenim 

yaşamının hem de günlük yaşamının temel kaynağı olup, bireylerin kişilik gelişiminde, 

toplumsallaşmasında, kültürlenmesinde ve kültürlenmenin gereği olan anadili 

öğretiminin gerçekleştirilmesinde önemli bir yere sahiptir (Sever, 2001, s. 15; Özdemir, 

1987, ss:12-13). 

Türkçe dersi yaşamsal amaçlara hizmet eden bir derstir. Bu ders, bireylerin diğer 

derslerdeki başarılarının belirleyicisidir. Bu nedenle ilköğretim programları arasında bu 

dersin özel bir yeri vardır. İlköğretİrnde eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, araştıran, 

sorgulayan, bilgi ve bilgi teknolojilerini kullanabilen, üretebilen, girişimci ve sorun 

çözebilen bireylerin yanı sıra Türkçe'yi doğru, etkili ve güzel kullanan, kişisel ve sosyal 

değerlere önem veren bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçların 

gerçekleştirilmesinde Türkçe dersi önemli işlevlere sahiptir. Türkçe dersinde 

öğrencilerin anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, analiz

sentez yapma ve değerlendirme; bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde 

yapılandırma; kendini ifade etme, iletişim kurma, işbirliği yapma, ortak karar verme ve 

girişimcilik gibi çeşitli zihinsel ve temel becerileri kazanmaları beklenmektedir (MEB, 

2004, s.13-16). 

Bireylerin dil bilincini kazanmalarında ve anadili becerilerinin geliştirilmesinde önemli 

bir rolü olan Türkçe dersinin genel özelliklerini şöyle sıralamak olanaklıdır (Özdemir, 

1987, ss.12-13): 

• Türkçe dersi okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere birbirine bağlı 

beceri alanlarına dayanmaktadır. 
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• Türkçe dersinde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri bir bütün olarak 

yürütülür. 

• Türkçe dersi bir alışkanlık dersidir, bilgiden çok uygulamaya dayalıdır. 

• Türkçe dersinde edinilen okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri tüm 

derslerin ortak etkinlik alanını oluşturduğu için, bu ders tüm derslerin temelini 

oluşturmaktadır. 

Türkçe dersi bir beceri ve alışkanlık kazandırma dersi olduğundan, bu derste yer alan 

beceriler uygulama yoluyla öğrencilere kazandırılmalıdır. Öğrencilerin anlama ve 

aniatma becerilerinin geliştirilmesi, öğretim sürecinde onları etkin kılacak ve 

uygulamaya yönlendirecek eğitsel önlemlerin alınmasıyla olanaklıdır. Öğrencilerin 

dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi öğrenme alanlarına ilişkin becerileri programın 

amaçlarına uygun ve tam olarak edinebilmeleri için öğrencilere bu becerilerin 

smanabiieceği olanakların sunulması ve fırsatların yaratılması gerekmektedir (Sever, 

2001, s.l5). Bu bağlamda Türkçe öğretimindeki temel yaklaşımların incelenmesi, 

öğrencilerin programın amaçlarına ulaşmalarında ve bu becerilerin edinilmesinde önem 

taşımaktadır. 

1.3. Türkçe Öğretim Programının Temel Yaklaşımı 

İlköğretim birinci basamak Türkçe öğretim programının amacı, öğrencilerde Türkçeyi 

doğru, etkili ve güzel kullanma, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, problem 

çözme, araştırma; karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik, metinler 

arası okuma, kişisel ve sosyal değerlere önem verme becerilerinin gelişmesini 

sağlamaktır (Aşkar ve diğerleri, 2005, ss.33-34). Türkçe dersi öğretim programında 

bilgi ezberlemeye değil, bilgi üretmeye dayalı eğitim yaklaşım ve modelleri temel 

alınmıştır. Programda yapılandırmacı yaklaşım merkeze alınmakla birlikte, çoklu zeka 

kuramı gibi öğrenciyi merkeze alan çeşitli eğitim yaklaşımlarından yararlanılmış ve 

bireysel farklılıklara duyarlı öğretime vurgu yapılmıştır (MEB, 2004, s.14). 

Türkçe Öğretim Programının dayandınldığı yapılandırmacı yaklaşım, öğrenciyi 

merkeze alan, öğrenme sürecinde etkin kılan; öğretmeni de yol gösterici ve yardımcı 
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olarak gören bir anlayıştır (Akyol, 2006, s.3). Türkçe derslerinde programın hareket 

noktası olan yapılandırmacı anlayışın gereği olarak öğrenciler, öğretme öğrenme 

sürecinde etkin ve kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalıdır. Bu süreçte öğrencilerin 

sorgulayarak, araştırarak, eleştirel düşünme becerilerini kullanarak bilgiye ulaşmaları ve 

bilgiyi yapılandırmaları gerekmektedir. Öğrencilerin bu becerilerinin geliştirilmesi ise 

onların bireysel farklılıklarına ve öğrenme düzeyine uygun yaklaşımların 

kullanılmasıyla olanaklıdır. 

Dil öğrenimi bireyseldir. Bireyler, öğrenme ortamına bilgi ve deneyim farklılıkları ile 

farklı düzeylerde dil becerilerine sahip olarak gelmektedir. Dil öğrenimi alanında 

yapılan araştırmalar, öğrencilerin bireysel farklılıklarının okuduğunu anlama becerileri 

üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle, dil süreçlerinin 

kazandırılmasında tek yöntem, tek anlayış ve tek etkinlik fikri uygun görülmemektedir 

(Akyol, 2006, s.i; Aldridge, 2005; Chun ve Plass, 1997, s. 67). Bu bağlamda, dil 

öğretiminde öğrenciyi merkeze alan, onun bireysel farklılıklarına ve öğrenme düzeyine 

uygun öğretim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına gereksinim 

duyulmaktadır. 

IRA (Uluslararası Okuma Birliği, 2000) tarafından 21. yüzyılda okuma-yazma 

öğretiminde çocukların bireysel farklılıklarını göz önünde bulunduran ilkeler üzerine 

oluşturulmuş okuma öğretimi programlarının hazırlanması gerektiği vurgulanarak 

çocukların okuma yazma öğrenmede bazı haklara sahip olduğu belirtilmektedir. IRA 

(2000, ss.3-12) tarafından okuma yazma öğrenmede çocukların sahip olduğu bu haklar 

şöyle belirlenmiştir: 

• Bireysel gereksinimlerine uygun okuma öğretimi 

• Okuma öğretiminde farklı düzeydeki materyalleri okuma isteğinin artması ve 

okuma becerilerinin geliştirilmesi 

• Kendisini sürekli yenileyen, iyi hazırlanmış öğretmenler 

• Sınıf, okul ve halk kütüphanelerinde çeşitli kitaplar ve diğer okuma materyalleri 

• Öğrencilerin bireysel gereksinimlerinin yanı sıra güçlü yönlerinin de tanınması 

ve kendi öğrenmesi hakkında karar vermesi 

• Anadili becerilerinin anlamlı bir biçimde kullanılmasını sağlayan öğretim 
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• Öğretim teknolojilerinden yararlanma 

• Öğrenme fırsatlarını en üst düzeye çıkaracak sınıf ortamları. 

Öğrenciler farklı biçimlerde öğrendikleri ve sınıflarda okuma yetenekleri bakımından 

önemli farklılıklar gösterdikleri için (Wood, 2008, s. ı 7) dil öğretimi öğrencilerin 

bireysel farklılıklarına uygun öğretim yöntemleri ile yapılmalı; öğrencilerin öğrenme 

stillerine, ilgi, yetenek ve öğrenme gereksinimlerine uygun programlar tasarlanmalı 

(Tobin ve Mclnnes, 2008, s.3; Schuchardt, ı987, ss.2-4; King-Sears, 2005, s.40ı; 

Keçik, ı986, s.107; IRA, 2000, s.3), okuma stratejileri ve öğretim etkinlikleri bireysel 

öğrenme gereksinimlerine göre uyarlanmalıdır (Wood, 2008, s.ı7). Öğretmenler, 

öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun okuma öğretimi yaklaşımlarını bilmeli, farklı 

öğretim yöntemlerini kullanmalı ve her öğrenci için zengin bir okuma yazma deneyimi 

sağlamalıdır (Menzies, Mahdavi ve Lewis, 2008, s.67). 

Türkçe öğretiminde belirlenen amaçların istenilen biçimde davranışa 

dönüştürülebilmesi için öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri, gelişim özellikleri, ilgi 

ve gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır (Belet, 2006, s.8). Bunun yanı sıra, 

öğretmenierin öğretimde hangi yöntem, yaklaşım ya da stratejilerin kullanılacağı, 

içeriğin yapısının ve düzenieniş biçiminin nasıl olacağı, hangi hızda ve ne kadar sürede 

sunulacağı, yer verilecek araştırmalar ve uygulama etkinlikleri ile örneklerin türünün ne 

olacağı, öğrencilerin grup halinde ya da bireysel çalışma gibi düzenlemelere karar 

verirken öğrenci özelliklerini ve gereksinimlerini göz önünde bulundurması 

gerekmektedir (Kuzgun ve Deryakulu, 2004, s. ı 0). Öğretim sürecinin bu düzenlemelere 

göre biçimlendiği yaklaşımlardan biri farklılaştırılmış öğretim yaklaşımıdır. 

1.4. Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımı 

Farklılaştırılmış öğretim, öğrencilerin öğrenme ilgileri ve yetenekleri, öğrenme stilleri 

ve öğrenme gereksinimleri bakımından bireysel farklılıklara sahip oldukları 

düşüncesine dayanan bir öğretim yaklaşımıdır (Anderson, 2007, s.50; Coyne, Kameenui 

ve Simmons, 2004, s.234; Chapman ve King, 2003, s.2; Tomlinson, ı999, s.2). 

Farklılaştırılmış öğretim farklı yeteneklere sahip öğrencilerin öğrenme gereksinimlerine 
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yanıt vermek amacıyla içerik, süreç ve ürünün, öğrencilerin çeşitli ilgi ve hazır 

bulunuşluk düzeylerine göre uyarlandığı bir yaklaşımdır (Powers, 2008, s.57; 

Tomlinson, 2001). Farklılaştırılmış öğretim, akademik başarı açısından öğrencilerin 

heterojen oldukları bir sınıf ortamında, öğrendiklerini göstermek ve sergilemek için 

seçimler yapabildikleri bir öğrenme yaşantısıdır (Chapman ve King, 2003, s.2; 

Tomlinson, 1999, s.2). 

Farklılaştırılmış öğretimde, öğrenme yaşantıları öğrenci gereksinimlerine yönelik 

hazırlandığı için bu öğretim yaklaşımı, öğrencinin dikkatini çeken, öğrenci için anlamlı 

gelen ve öğrencinin etkin katılımını sağlayan yaklaşım olarak algılanmaktadır (Yüksel, 

Marangoz ve Canaran, 2004; Chapman ve King, 2003, s.2). Öğretİrnde yeni bir yönelim 

olarak görülen farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı, (Smutny, 2003, s.8), ileriye yönelik, 

niceiden daha çok nitel, değerlendirmeye dayalı, içerik, süreç ve ürün için çoklu 

yaklaşımlar sunan, öğrenci merkezli, büyük grup, küçük grup ve bireysel öğretimin 

karışımından oluşan bir yaklaşımdır (Tomlinson, 2001, s.2-5). 

Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı, öğretimin, sınıftaki her öğrencinin öğrenme 

deneyimlerine ve beceri düzeylerine uygun olarak gerçekleştirilmesi düşüncesine 

dayanmaktadır (Smutny, 2003, s.7). Bu nedenle bu yaklaşım, öğrencilerin bireysel 

farklılıklara sahip oldukları düşüncesine dayanarak öğretim programını ve öğretim 

etkinliklerini planlama ve uygulama yaklaşımı ve bir düşünme yolu olarak 

tanımlarımaktadır (Sands ve Barker, 2004, s.26). 

Çoğu eğitim yaklaşımında olduğu gibi, farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı konusunda da 

bazı yanlış inançlar bulunmaktadır (Tomlinson, 2000). Bu nedenle farklılaştırılmış 

öğretim yaklaşımını doğru anlayabilmek açısından kimi noktaları açıklığa kavuşturmak 

gerekmektedir: 

• Farklılaştırılmış öğretim bir strateji değildir. Farklılaştırılmış öğretim bir 

paradigmadır. Programa ya da var olan öğretim stiline eklenebilecek basit bir 

araç değildir. Farklılaştırılmış öğretim, eğitimeinin kendisini öğretim 

yaklaşımının bir parçası olarak benimsemesini, çok çalışmasını, liderlik 
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becerilerine sahip olmasım gerektirir. Ayrıca bu yaklaşım öğretmen, öğrenci ve 

aileler arasında işbirliği yapmayı gerekli kılar (Kommer, 2004, ss.6-7). 

• Farklılaştırılmış öğretim, 1970'lerde uygulanmaya başlanan öğretimin 

bireyselleştirilmesi değildir. Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı, öğretimin 

bireyselleştirilmesinden farklıdır. Bireyselleştirilmiş öğretimi uygulayan bir 

öğretmen her öğrenci için bireyselleştirilmiş bir eğitim programı uygulamak 

zorundadır. Öğrenci bir sorunla karşılaştığı zaman, öğretmen ona alternatif bir 

araştırma kaynağı önerir, onunla konuşur. Bu durumda öğretmen öğretimi 

bireyselleştirirken aynı zamanda farklılaştırmaktadır. Farklılaştırılmış öğretim, 

öğrencilerin tümü için anlamlı ogrenmeyi vurgular. Bu bağlamda 

farklılaştırılmış öğretim, öğrencilerin sürekli olarak bireysel ya da küçük 

gruplarda çalışmalarım gerektirir. Öğrenciler kimi zaman büyük gruplarda 

çalışırken, kimi zaman küçük gruplarda ya da bireysel olarak çalışırlar 

(Wormeli, 2005, s.30). 

• Farklılaştırılmış öğretim düzensizlik ya da disiplinsizlik değildir. Bazı 

öğretmenler sınıflarında disiplin sağlayamamaktan korktukları için 

farklılaştırılmış öğretim yaklaşımını benirusernekten korkarlar. Farklılaştırılmış 

sınıflarda öğretmenler daha fazla liderlik yapmaya çalışır ve çoklu etkinlikleri 

eşzamanlı olarak yürütmeye çalışırlar. Aynı zamanda öğrencilerin kendi 

öğrenmelerinden sorumlu olmalarına yardımcı olurlar. 

• ·Farklılaştırılmış öğretim, öğrencilerin homojen bir biçimde gruplanması ya da 

izlenmesi değildir. Farklılaştırılmış öğretim, öğrencilerin yalnızca yeteneklerine 

dayalı gruplarda çalışmaları anlamına gelmemektedir. Farklılaştırmada 

öğrenciler öğrenme profilleri, ilgileri ve yeteneklerine dayalı olarak farklı 

biçimlerde gruplanabilir. Aynı zamanda, öğretmenler öğrenme ortamlarını 

öğrencilerin bu farklılıklarına uygun olarak düzenleyerek esnek gruplar 

oluşturabilir. Bunun yanı sıra farklılaştırılmış öğretim, öğretmenlere, grup 

öğretiminin yanı sıra bireyselleştirilmiş öğretim ya da tüm sınıf öğretimi gibi 

gruplama yapma olanağı da sağlar (Kommer, 2004, ss.7-8). 

Farklılaştırılmış öğretim öğretmenin öğrencilerin ilgilerine, hazırbulunuşluk düzeylerine 

ve öğrenme profillerine uygun olarak içeriği, süreci ve ürünü değiştirmesine dayanan, 
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bunu gerçekleştirmek için de çeşitli öğretim ve sınıf yönetimi stratejilerini kullanmasını 

gerektiren bir yaklaşımdır. Şekil 1 farklılaştırılmış öğretim yaklaşırnma ilişkin genel bir 

fikir edinmeyi sağlayan bilgilerden oluşmaktadır. 



Öğretimin Farklılaştırılması, 

Bir öğretmenin öğrencilerin gereksinimlerine göre, 

bireysel farklılıklara 
uygun görevler 

ı 
farkhlaştırmanın 

esnek gruplandırma 

ilkelerini kullanarak yanıt vermesidir. 

Öğretmen, 

( İçerik ) ( Süreç ) 

gibi program ögelerinde, öğrencilerin 

ı ı 
Hazır ilgi 
bulunuşluk 

sürekli değerlendirme ve 
uyarlama 

( Ürün ) 

Öğrenme 
Profili 

özelliklerini dikkate alarak değişiklik yapabilir. 

Bunu, çeşitli öğretim ve sınıf yönetimi stratejilerini kullanarak yapar: 

Kademelendirilmiş 4MAT modeli 
Çoklu zeka uygulamaları dersler Çeşitli soru sorma 
Yapbozlar Kademelendirilmiş stratejileri 
Kasetler öğrenme merkezleri İlgi merkezleri 
Boş zaman etkinlikleri Kademelendirilmiş İlgi grupları 
Çeşitli tablolar ürünler Çeşitli ödevler 
Çeşitli konu metinleri Öğrenme sözleşmeleri Öğretimin 
Çeşitli ek malzemeler Küçük gruplarda yoğunlaştırılması 

Edebiyat toplantıları öğretim Çeşitli günlük soruları 
Grup araştırması Karmaşık öğretim 

Yörünge projeleri 
Bağımsız çalışma 

Şekil-1. Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımı 
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Kaynak: Tomlinson, C. A. (2005). The Differentiated Classroom. Responding to the Needs of all 
Students. Ohio: Pearson Merrili Prentice Hall. s. IS'den uyarlanmıştır. 
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Farklılaştırılmış öğretim, öğrencilerin öğrenmelerini en üst düzeye çıkarmak için 

stratejik olarak kullanılan en iyi öğretim uygulamalarının bir bütünüdür (Wormeli, 

2005, s.29; Finley, 2008, s. 16). Farklılaştırılmış öğretimin kuramsal temellerini 

oluşturan öğrenme ilkelerini Henson (2003, ss.6-7) şöyle belirtmektedir: 

• Öğrenciler geçmiş deneyimleri, ilgileri, amaçları ve inançları bakımından 

belirgin bir biçimde farklı özelliklere sahiptir. 

• Öğrenciler öğrenme düzeyleri, öğrenme stilleri, gelişim aşamaları, yetenekleri, 

becerileri, yeterlik inançları ve diğer gereksinimleri bakımından farklılıklara 

sahiptir. 

• Öğrenme, öğrencinin ön bilgileri ile var olan bilgileri arasında bağlantı kurarak 

anlamı yapılandırmaya etkin bir biçimde katıldığı ve öğrenci tarafından anlamlı 

ve ilgili. olarak algılandığı zaman en iyi biçimde gerçekleşir. 

• Öğrenme, en iyi biçimde bireyler arasındaki olumlu ilişkilerin ve etkileşimin 

güdülendiği ortamlarda gerçekleşir. 

Bu ilkeler, farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının kuramsal temellerini oldukça geniş bir 

yelpazede incelerneyi olanaklı kılmaktadır. 

Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının kuramsal temelleri 1970'lerde vurgulaıimaya 

başlayan özel eğitim alanındaki gelişmeler, yetenekli öğrenciler kadar öğrenme 

sorunları olan öğrencilere verilen önemin artması, 1980'lerde vurgulanan öğrenme 

stilleri (LDA, 2006) ve yapılandırmacı öğrenme kuramma dayanmaktadır (Bosier, 2007, 

s.2; Chen, 2007, s.50; Ferrier, 2007, s.ll). Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının 

kuramsal temellerini Maslow, Vygotsky ve Gardner'in çalışmalarına dayandıran 

araştırmacılar da bulunmaktadır (Bantis, 2008, s.24; Stager, 2007, s.4; Chen, 2007, 

s.44-52,59; Subban, 2006, s.4; Kapusnick ve Hauslein, 2001, s.156). Bu bağlamda 

farklılaştırılmış öğretim, yapılandırmacı öğrenme kuramı, çoklu zeka kuramı, beyin 

gelişimi alanında yapılan araştırmalar, öğrenme stilleri ve öğrencilerin akademik 

gelişimlerini etkileyen faktörler (hazır bulunuşluk düzeyleri, ilgileri, zeka alanları, 

motivasyonları, katılım düzeyleri) üzerine yapılan deneysel araştırmalardan elde edilen 

bilgileri bütüncül bir bakış açısıyla ele alan bir yaklaşımdır (Finley, 2008, s.6; 

Anderson, 2007, s.50; Subban, 2006, ss.7-23; LDA, 2006). 
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Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının kuramsal temellerinden birini Maslaw'un 

ihtiyaçlar hiyerarşisi oluşturmaktadır.· Maslow, insan ihtiyaçlarını hiyerarşik olarak ele 

almış ve insanın en temel ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından bir üstteki ihtiyaçlar 

kategorisine doğru yöneldiğini belirtmiştir. Maslaw'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde, 

öğrencilerin gereksinimleri karşılandığı zaman öğrenmenin gerçekleşeceği 

vurgulanmaktadır (Stager, 2007, s.4). 

Subban'a (2006, s.4) göre farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı, Rus psikolog Lev 

Vygotsky (1896-1934) tarafından geliştirilen sosyal yapılandırmacı öğrenme kuramma 

dayanmaktadır. Öğrencilerin üst düzey becerilerinin gelişimi için sosyal etkileşim 

gerekmektedir. Vygotsky'nin, sosyal gelişim kuramma göre bilişsel gelişirnde sosyal 

etkileşim önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle öğrencilerin bilişsel gelişiminin 

desteklenmesi için sosyal etkileşime girmeye gereksinimleri bulunmaktadır (Stager, 

2007, s.4). Vygotsky öğrencilerin sosyal ortamıara katıldıklarında gelişim düzeyinin 

arttığını belirtmekte ve "potansiyel gelişim alanı" kavramını kullanmaktadır. Bu 

kavram, gerçek gelişim düzeyi ile potansiyel gelişim düzeyi arasındaki uzaklığı ifade 

eder. Potansiyel gelişim alanını geliştirmek amacıyla, öğrenciler, bilgili bir yetişkin ya 

da arkadaşlarıyla etkin biçimde sosyal ortamlarda etkileşime girmelidir (Kapusnick ve 

Hauslein, 2001, ss.156-157; Stager, 2007, s.8; Bosier, 2007, s.30; Subban, 2006, s.5; 

Farris, 2005, s.76). Sosyal öğrenme kuramma uygun olarak farklılaştırılmış öğretim 

yaklaşımı, geleneksel öğretim stratejilerine alternatif bir yaklaşım olarak uygulanabilir. 

Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı, bazı temel becerilerde deneyim kazanmış 

öğrencilere daha karmaşık öğrenme materyallerini uygulama fırsatı, öğretmeniere daha 

dinamik ve kolaylaştıncı bir rol sunar. Bunun yanı sıra anlamlı öğrenmeyi en üst 

düzeyde gerçekleştirebilmek için anlamlı öğrenme ortamları yaratır. Bu bağlamda, 

sosyal öğrenme kuramının temel inancı olan öğretmen ve öğrenci arasındaki sosyal 

etkileşim, farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının da özünü oluşturmaktadır (Subban, 

2006, ss.6-13). 

Gardner'in çoklu zeka kuramında ise bireylerin aynı düşünme tarzına sahip olmadıkları 

ve eğitimde bu farklılıkların göz önüne alınması durumunda, bütün bireylere etkili 
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biçimde hizmet edileceği belirtilmiştir. Bu nedenle, öğrenme etkinliklerinde bireylerin 

gereksinimlerinin ve bireysel farklılıklarının göz önüne alınması gerektiğini belirten 

çoklu zeka kuramı, farklılaştırılmış öğretimin kuramsal temellerini oluşturan 

kurarnlardan biridir (Stager, 2007, s.4). Gardner, öğretmenierin farklı öğretim 

yöntemlerini kullandıklarında ve öğrencilerin öğrenmelerini üst düzeye çıkarmak için 

öğrenme deneyimleri sağladığında, öğrencilerin daha iyi ve daha kolay öğrendiklerini 

ileri sürmüştür (Kapusnick ve Hauslein, 2001, s.156; Chen, 2007, s.59). Bu bağlamda, 

farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı çoklu zeka kuramı ile bağdaşmaktadır. Her iki 

yaklaşımın savunucuları öğrencilerin farklı biçimlerde öğrendiklerini ve öğrendiklerini 

farklı biçimlerde sergilediklerini kabul etmektedir. Bu nedenle, farklılaştırılmış öğretim 

yaklaşımının uygulanmasında çoklu zeka kuramından yararlanılabilir (Kommer, 2004). 

Farklılaştırılmış sınıflarda çoklu zeka kuramının uygulanmasıyla bazı öğrenciler 

okuduğunu anlama üzerine odaklanırken, bazıları üst düzey düşünme becerilerini 

uygulayabilecekler, olayların sebep ve sonuçlarını anlayabileceklerdir (Stager, 2007, 

s.8). 

Farklılaştırılmış öğretimin temel amacı, her öğrencinin gelişimini en üst düzeye 

çıkarmak, öğretim uygulamalarında öğrencilerin çeşitli gereksinimlerine yanıt 

verebilecek farklı öğrenme yaşantıları sağlamak ve öğretim programını öğrencilerin 

öğrenme gereksinimlerine göre ayarlamaktır (ASCD, 2000; Chapman ve King, 2003, 

s.30; VanSciver, 2005, s.39; Lawrence-Brown, 2004, s.38; Strickland, 2004, s.1; 

Theisen, 2002, s.2). Bunun yanı sıra farklı kaynaklarda farklılaştırılmış öğretim 

yaklaşımının amaçları farklı biçimlerde ele alınmıştır. Farklılaştırılmış öğretim 

yaklaşımının amaçlarını şöyle sıralamak olanaklıdır (Heacox, 2002, s. 1-17; Anderson, 

2007, s.50; Theisen, 2002, s.2; Hall, 2003, s.1; Kommer, 2004, s.13; Chen, 2007, s.12): 

• İçerik, öğretim ve ürünü esnek bir biçimde farklılaştırmak, 

• Öğrencilerin çeşitli öğretim ortamlarında çalışmalarına fırsatlar sağlamak, 

• Öğrencinin öğrenmeden sorumlu, öğretmenin rehber rolünü üstlendiği sınıf 

ortamları yaratmak, 

• Okuldaki tüm öğrencilerin yeteneklerini en üst düzeye çıkarmalarını sağlamak 

ve anlamlı öğrenme olanağı sunmak, 
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• Öğrencilerin tümünün öğrenme amaçları ve program standartlarına 

bağımlılığını/sorumluluğunu sürdürmek, 

• Öğrencilerin öğrenmeye etkin katılımını sağlamak, 

• Öğrencilerin tümünün aynı öğretim yöntemiyle, aynı etkinlikte çalışmasına 

gerek olmadığını kabul etmek, 

• Öğrenci gereksinimlerini belirlemek ve öğrencilerin öğrenme gereksinimleri, 

stilleri ve tercihlerine uygun etkinlikler yaratmak, 

• Öğrencilerin özel öğrenme gereksinimlerine uygun farklılaştırılmış etkinlikler 

tasarlamak, 

• Öğrencilerin kendileriyle benzer gereksinim, öğrenme stili ve tercihlere sahip 

diğer öğrencilerle birlikte öğrenmeleri için fırsatlar sağlamaya yönelik olarak 

esnek öğretim grupları oluşturmaktır. 

Farklılaştırılmış öğretim, bu amaçları, öğrencilerin sahip oldukları bireysel farklılıklara, 

bilgi ve becerilerine dayanarak gerçekleştirir (Honig, Diamond ve Gutlohn 2000, s. ii; 

Werderich, 2002, s.746). Bu açıdan farklılaştırılmış öğretim, öğrencilerin bireysel 

gereksinimlerini karşılamada önemli bir çözüm yolu olarak görülmektedir (Tomlinson, 

1995). 

Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı, öğrencilere, kendi yeteneklerine uygun olarak 

programın amaçlarını gerçekleştirme olanağı sunar (Sondergeld ve Schultz, 2008, s.35). 

Farklılaştırılmış öğretim, öğrencilerin çeşitli yöntemlerle programın amaçlarına 

ulaşmalarını, öğretim etkinliklerine katılmalarını ve değerlendirilmelerini, sınıfia 

etkileşirnde bulunmalarını, öğrendiklerini sergilemelerini ve kendilerini ifade 

etmelerini, bilgiyi almalarını ve anlamalarını sağlar (LDA, 2006; Kluth, 2004; Theisen, 

2002, s.7). Bu bağlamda bu yaklaşım anlamlı öğrenmeye katkı sağlamaktadır. Bunun 

yanı sıra farklılaştırılmış öğretim, öğretim programı ile okul dışındaki yaşam arasında 

bağlantı kurar. Bu nedenle öğrenciler bu yaklaşımla programı daha derin ve daha 

ayrıntılı olarak ele alırlar ve öğrendiklerini sınıf dışına ya da içerik alanının ötesine 

taşıyabilirler (Sondergeld ve Schultz, 2008, s.40; LDA, 2006). Özetle, farklılaştırılmış 

öğretim (Heacox, 2002, s. 17; LDA, 2006): · 
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• Öğrencilerin farklı öğrenme gereksinimi, gücü, stili, ilgi ve yeteneklerine sahip 

olduğunu kabul eder ve öğretimi öğrencilerin beceri ve deneyim düzeylerine 

göre biçimlendirir. 

• Öğrencilerin tümünün öğrenme amaçlarına ve program standartlarına 

ulaşmalarını sağlar. 

• Daha fazla öğrencinin öğrenme yeteneklerine, stillerine, ilgi ve gereksinimlerine 

yanıt vermek için öğretimde, öğrenmede ve değerlendirmede çeşitliliği artırır. 

• Öğrenmeye etkin katılımı ve üst düzey gelişimi sağlar. 

• Aynı öğrenme ilgi, gereksinim, stil ve yeteneklere sahip öğrenciler için esnek 

öğretim grupları oluşturma olanağı sağlar. 

Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı, öğretmenlerin, öğrencilerin öğrenme stillerine 

uygun olarak içerik ve süreci planlamalarına olanak sağlar ve öğrenci farklılıklarının 

farkına varılınasını kolaylaştırır (Subban, 2006, s.16). Bu yaklaşımda öğretmenler 

öğrencilerle daha otantik etkileşimler gerçekleştirmekte, onların öğrenme düzeylerini en 

üst düzeye çıkarmak için daha fazla öğrenme deneyimleri sağlamaktadır (Theisen, 

2002, s.7). Bunun yanı sıra bu yaklaşım, öğretmenierin iş doyumunu artırmaktadır 

(Adami, 2004, s.91). Bu bağlamda farklılaştırma (ELA, 2008, s.51): 

• Her öğrenci için üst düzey öğrenme beklentilerini, 

• Ön bilgilerin değerlendirilmesini, 

• Öğrenci farklılıklarının tanınmasını, 

• Esnek gruplama ve sürekli değerlendirmeyi, 

• Öğrencilere seçim olanağı sağlamayı, 

• Çoklu değerlendirme olanağı sunmayı, 

• Öğrenme merkezlerini kullanmayı, 

• Bağımsız ya da küçük gruplarda çalışmayı gerektirir. 

Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı yalnızca öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin değil, 

tüm öğrencilerin gereksinimlerine yanıt verir (King-Sears, 2008, s.59). Bu yaklaşım 

aynı ilgi alanına ve aynı yeteneklere sahip öğrencilerin birlikte çalışmalarına olanak 

sağlar (Baum, Cooper ve Neu, 2001, s.485). Bu yaklaşımda öğrencilerin grup içerisinde, 

bağımsız ya da bireysel öğrenmeleri için fırsatlar sağlanır ve öğrencilerin tümünün 
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başarılı olabilmesi için bir atmosfer yaratılır (Subban, 2006, s.16). Bunun yanı sıra, 

farklılaştırılmış öğretİrnde öğrenciler işbirliği içinde çalışmaya, kavramları anlamaya ve 

becerileri uygulamaya güdülenir (Gibson, 2008; LDA, 2006; Theisen, 2002, s.7). 

Farklılaştırılmış öğretim, öğrencilerin öğrenme stillerine uygun bir biçimde 

öğrenmelerine katkı sağlayarak daha esnek öğrenme olanağı sunar. Farklılaştırılmış 

öğretim öğrencileri daha az rekabetçi yapar. Çünkü bu yaklaşım, öğrencilerin 

yeteneklerindeki hiyerarşiyi vurgulamaz (Smutny, 2003, ss.12-13). Çocukları 

geleneksel öğretim yaklaşımlarında olduğu gibi, arkadaşlarının hızına uyma 

kaygısından kurtarır; öğrenciye kendine göre çalışma ortamı hazırlar (Mory, 1991, 

s.16). 

Öğrencilerin farklı zeka alanlarına sahip olduğunu kabul eden farklılaştırılmış öğretim 

yaklaşımı, her öğrencinin güçlü olduğu alanlardan yararlanmasına ve zayıf olduğu 

alanları geliştirmesine katkıda bulunur. Farklılaştırılmış öğretimin en önemli 

katkılarından biri, öğretmenin öğrencilerindeki temel değişimierin hemen farkına 

varmasını sağlamasıdır (Smutny, 2003, ss.l2-13). 

Öğrencilere farklılaştırılmış öğrenme deneyimleri sağlandığında, öğrenciler öğrenme 

sürecine daha etkin katılır (King-Sears, 2008, s.60; Tomlinson, 2000, s.l); 

motivasyonları artar ve disiplin olayları azalır (Roberts ve Inman, 2007, s.ll ). 

Farklılaştırılmış öğretim öğrencileri öğrenmenin merkezine alır (Theisen, 2002, s.7) ve 

öğrencilerin öğrenme deneyimlerini artırır (Adamİ, 2004, s.91). Bunun yanı sıra, 

öğrencilerin bireysel öğrenme hızına ve düzeyine uygun bir biçimde öğrenmesine 

olanak sağlar (McKenzie, 2007, s.3). Öğrencilere etkinliklerin ve materyallerin türü, 

anladıklarını gösterme ve bilgiyi edinme sürecinde daha fazla seçim yapma olanağı 

sağlar (Smutny, 2003, s.25). 

Farklılaştırılmış öğretim, çeşitli öğretim uygulamaları yoluyla, öğrencilerin öğrenme 

sürecine etkin katılımını sağlayarak onların akademik . başarılarını artırır. 

Farklılaştırılmış öğretimde, öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin 

gelişimine yönelik çeşitli etkinlik olanakları yaratılır. Bu yaklaşımda öğrenme 
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merkezleri, bağımsız çalışma ve işbirliğine dayalı öğrenme grupları gibi çeşitli 

etkinlikler yoluyla, öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenme stillerine, ilgilerine ve 

özel yeteneklerine uygun seçimler yapmaları sağlanır (Ham, 2001, ss.8-19). 

Farklılaştırılmış öğretim öğrencilerin gereksinimlerine yanıt verir, motivasyonu artırır, 

öğrencilerin bağımsız çalışmaya doğru özerklik kazanmalarını sağlar, öğrenme 

başarısını artırır (Powers, 2008, s.58). 

Farklılaştırılmış öğretimde, öğrencilere araştırma, deneyim kazanma ve kendi bilgilerini 

geliştirme olanağı sağlamak amacıyla öğrenme etkinlikleri tasarlandığından öğrencilerin 

yaratıcılıkları artar (Baum, Cooper ve Neu, 2001, s.487). Bu yaklaşım ile öğrenciler 

eleştirel düşünmeye cesaretlendirilir (LDA, 2006; Theisen, 2002, s.7). Farklılaştırılmış 

öğretim yaklaşımı, öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin gelişimini sağlayarak 

performanslarının en üst düzeye çıkarılmasına katkıda bulunur (Chen, 2007, s.33; 

Adamİ, 2004, s.91; Tillman, 2003). 

1.5. Türkçe Öğretiminde Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımı 

Yapılan araştırmalar farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının özellikle okuma yazma 

öğretimi, matematik ve biyoloji alanında başarılı sonuçlar verdiğini ortaya koymaktadır 

(Chen, 2007, s.9). Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı, dil becerilerinin geliştirilmesinde 

etkili bir yaklaşım olarak görülmekte ve kullanılması önerilmekte (Tobin ve Mclnnes, 

2008, s.3), öğretmenler tarafından öğrencilerin bireysel gereksinimlerine yanıt verrnek 

ve dil becerilerini geliştirrnek amacıyla uygulandığı da belirtilmektedir (VanTassel

Baska, 2003; Gipe, 1984, s.234). Bu öğretim yaklaşımının uygulandığı sınıflarda 

öğrenciler, kendi öğrenme özelliklerine uygun olarak okuma ve okuduğunu anlama 

becerilerini geliştirrnektedirler (Chapman ve King, 2003, s.30). 

Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımında, öğrencilerin tümü aynı temel anlayışa odaklanır. 

Ancak, öğrencilerin anlamaları ve anladıklarını sergileyebilmeleri için onlara çeşitli 

yönlendirmeler sağlanmaktadır. Bu yaklaşımda öğrenciler okumak istedikleri metinleri 

seçme özgürlüğüne sahiptir. Farklılaştırılmış öğretim, okuma yazma öğrenmede, 

öğrencilerin içeriği anlarnalarına ve süreci etkili bir biçimde uygulamalarına yardımcı 
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olur. Farklılaştırılmış öğretim, öğrencilere özgün okuma yazma etkinlikleri, motive 

edici ve destekleyici bir okuma yazma ortamı, bağımsız çalışma olanağı sağlar (Tobin 

ve Mclnnes, 2008, ss. 3-8). 

Farklılaştırılmış öğretim yoluyla dil becerilerinin geliştirilmesinde, okuma öğrenme 

alanında, öğrenci tarafından seçilen metinlerin bağımsız olarak okunması, rehberli 

okuma ve paylaşımlı okuma gibi çalışmalardan yararlanılabilir. Bunun yanı sıra 

öğrencilerin aynı konu üzerinde daha fazla bilgi sahibi olabilmeleri için ek okuma 

metinleri sağlanabilir. Bu durumda öğrencilerin tümü metinlerle etkileşime girer ve 

tartışmalara katılabilirler. Yazma becerilerinin geliştirilmesinde ise beyin fırtınası ve 

grafik düzenleyicilerin kullanılması, yazma etkinliği boyunca dönüt sağlanması ve 

çoklu ürünler yoluyla yazma öğretiminin farklılaştırılması sağlanabilir (ELA, 2008, 

s.51). Dil öğretiminde farklı düzeylerde okuma materyalleri kullanma, öğrencilerin 

hazırbulunuşluk düzeyleri, ilgileri ya da öğrenme profillerine uygun okuma yazma 

merkezleri kullanma ve küçük gruplarda bir düşünce ya da becerinin yeniden 

öğretilmesi gibi farklılaştırma örneklerinden yararlanmak olanaklıdır (Tobin ve 

Mclnnes, 2008, s.3). 

Farklılaştırılmış öğretim, programın içerik, süreç ve ürün boyutları ile öğrenme ortamı 

boyutunda öğrencilerin gereksinimlerine yanıt vermek amacıyla değişiklikler yapmayı 

içerir. İçerik, öğrencilerin öğrenmeleri ve ünite sonunda anlamaları gereken şeylerdir. 

İçerik, öğrencilere farklı metinler sunularak farklılaştırılabilir. Örneğin daha ileri 

düzeyde ya da daha basit metinler, otantik metinler, elektronik ya da basılı materyaller, 

broşür gibi farklı türlerde metin türleri kullanılabilir (Theisen, 2002, ss.2-6). Bunun yanı 

sıra, farklı okunabilirlik düzeyindeki okuma materyallerinin kullanılması, metinleri 

teybe okuma, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerine uygun kelime listesi kullanma, 

fikirleri hem görsel hem de işitsel olarak sunma, eşli okuma, okumada sorun yaşayan 

öğrencilerin küçük gruplarda bir metni yeniden okuması içeriğin farklılaştırılmasında 

gerçekleştirilebilecek etkinlikler arasındadır (Tomlinson, 2000, s.l). 

Süreç, öğrencilerin içeriği anlamalarını sağlama yoludur. Süreç, içeriğin nasıl 

öğretileceği üzerine odaklanır. Süreci farklılaştırmak için öğretmenler, farklı esnek 
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gruplama stratejileri (öğrenme profillerine göre gruplama, ilgi grupları ya da yetenek 

grupları oluşturma gibi) kullanabilir. Öğrencilerin farklı öğrenme profillerini göz önüne 

alarak öğretimin tasarıanınasında Gardner' in Çoklu Zeka Kuramından yararlanılabilir. 

Örneğin, spor etkinlikleri etrafında bir üniteyi tasarıarnada öğretmen üç farklı sporla 

ilgili okuma etkinlikleri gerçekleştirebilir. Çoklu zeka alanlarına dayalı farklılaştırmada 

bir grup öğrenci bir sporu kinestetik biçimde tanıtırken, görsel-uzamsal alana sahip 

öğrencilerden oluşan diğer grup bir poster tasarlar. Sözel zeka alanına sahip 

öğrencilerden oluşan grup ise bir spor hakkında bir sunum ya da rapor geliştirebilir 

(Theisen, 2002, ss.2-6). Bunun yanı sıra, öğrencilerin kendi özel ilgi alanlarına uygun 

çalışmalarını güdüleyen ilgi merkezleri oluşturma, öğrencinin hem bireysel hem de grup 

içerisinde başarılı bir biçimde çalışmasına olanak sağlayan bireysel görev listesi 

oluşturma, öğrencilere etkinlikleri gerçekleştirmek için gereksinim duyduğu kadar 

zaman verme, öğrenmede sorun yaşayan öğrencilere ek destek sağlama ve üst düzey 

beceriye sahip öğrenciler için de konuyu daha ayrıntılı bir biçimde öğrenmesini 

güdüleme gibi etkinlikler sürecin farklılaştırılmasında gerçekleştirilebilecek etkinlikler 

arasındadır (Tomlinson, 2000, s.l). Süreç etkinlikleri, çoklu zeka alanlarıyla ilgili 

etkinlikler, ilgi grupları, karmaşık öğretim, rol oynama, yaratıcı problem çözme, 

günlükler, işbirlikli çalışmalar, zihin haritaları oluşturma ve bağımsız çalışma gibi 

stratejiler kullanılarak farklılaştırılabilir (Kommer, 2004, s.25-26). 

Ürün, öğrencilerin öğrendiklerini sergileme yoludur. Öğrencilere öğrendiklerini 

yansıtma konusunda fırsatlar yaratma (örneğin, kukla gösterisi, mektup yazma, 

etiketlerden duvar yazısı oluşturma vs), öğrencilerin çeşitli becerileri geliştirmelerini 

sağlayan rubrikler kullanma, öğrencilerin bireysel olarak ya da küçük gruplarda 

çalışarak bir ürün ortaya koymaları ve kendi ürünlerini değerlendirmelerinin sağlanması 

gibi etkinlikler gerçekleştirilebilir (Tomlinson, 2000, s.l). Bunun yanı sıra rol oynama, 

çoklu ortamlı sunumlar, broşürler, oyunlar, şarkılar, araştırma raporları, haber 

bültenleri, çeşitli ev ödevleri, hikayeler ve yazma etkinlikleri çeşitli ürün örnekleri 

arasındadır (Theisen, 2002, ss.2-6). Farklılaştırılmış öğrenme ortamlarında, öğretim 

etkinliklerinin sonucunda öğrencilerin konuyla ilgili bilgilerini göstermek amacıyla 

seçtikleri projeler farklı türlerde olabilir; sanat projeleri, rol oynama, mini drama, 

kütüphane ya da Web'e dayalı araştırma, çok ortamlı projeler, yazılı raporlar ya da 
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sözlü sunumlar, öğrencilerin ogrenme etkinliğinin sonucunda, öğrendiklerini 

sergilemeleri için tamamlayabilecekleri projeler arasında yer almaktadır (Bender, 2002, 

s.3). Ürüriler web sayfası oluşturma, kitaplar, oyunlar, görüşmeler, deneyler, gösteriler, 

şarkılar, gazeteler, tartışma, şiirler vs. gibi çeşitli formlarda olabilir. Öğrencilerin bu 

ürünleri öğretmen tarafından da değerlendirilebilir. Bu aşamada öğretmen, öğrencilerin 

süreçteki gelişimlerini olduğu kadar, ürünü de değerlendirebilir (Kommer, 2004, s.27). 

Öğrenme ortamının farklılaştırılmasında, öğrencilerin sessiz ve dikkatlerini dağıtmayan 

bir çalışma ortamı sunma, işbirliği. içerisinde çalışacakları ortam sağlama, etkinlikleri 

etkili bir biçimde gerçekleştirebilmeleri için gereken materyali sağlama, öğrencilerin 

bireysel farklılıklarına uygun, bağımsız çalışmaları için rehberlik etme gibi etkinlikler 

gerçekleştirilebilir (Tomlinson, 2000, s. 1). 

1.5.1. Farklılaştırılmış Öğretim Ortamı ve Özellikleri 

Farklılaştırılmış öğretim ortamı, öğretmen ve öğrencilerin birlikte çalışmalarına, 

öğrencilerin kendilerini güvende hissetmelerine, birbirlerinin değerlerine saygı 

duymalarına olanak sağlayan ortamdır (Kommer, 2004, ss.l5). Farklılaştırılmış bir 

öğretim ortamında öğrencilere esnek hareket olanağı ve materyaller açısından zengin 

fırsatlar sağlanır. Bu ortamlar öğrencilerin etkinliklere daha etkin ve bağımsız olarak 

katılmalarına yardımcı olur. Öğrencilerin kendi öğrenme hıziarına uygun biçimde 

ilerlemelerine katkıda bulunur (Smutny, 2003, s.l6). Bu ortamda öğretmenler her 

öğrenciyi bireysel olarak kabul eder, öğrencilerin öğrenmeden sorumluluk 

üstlenmelerini ve anlamlı öğrenmelerini sağlamalarına yardımcı olur (Kommer, 2004, 

s.l6). 

Farklılaştırılmış bir sınıf ikliminde farklılıklara saygı duyulur. Bu ortamlarda etnik, 

sosyo ekonomik statü, cinsiyet, dil, din gibi farklılıklara saygı duyulur ve bu 

farklılıklardan kaynaklanan öğrenme stili, yeteneği, gereksinimler ve ilgiler öğrencilerin 

farklı içeriği farklı düzeylerde ve farklı biçimlerde öğrenmeleri için öğrenci yararına 

kullanılır (Roberts ve Inman, 2007, s.l5). 
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Farklılaştırılmış öğretim ortamları değişken özelliklere sahiptir (Wormeli, 2005, s.31). 

Öğrenme ortamı, öğrencilerin hem sessiz hem de grup çalışması yapabilecekleri bir 

biçimde düzenlenerek farklılaştırılabilir (Sondergeld ve Schultz, 2008, s.35). 

Farklılaştırılmış sınıflarda öğrenciler farklı değişkenlere uygun olarak farklı biçimlerde 

gruplanabilirler. Öğrenciler bazen kendilerini aynı okuma düzeyine sahip öğrencilerle 

çalışırken, bazen de ortak ilgi alanlarına göre gruplanmış bulabilirler. Farklılaştırılmış 

sınıflarda başarının anahtarı, öğrencilerin farklı özelliklerine uygun olarak farklı grup 

düzenlemelerinde çalışmalarını sağlamaktır (Strickland, 2004, s.4). 

Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının uygulandığı öğrenme ortamlarında öğretmenler 

ve okulun diğer çalışanları, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini en üst düzeye çıkarmak 

amacıyla işbirliğine dayalı bir ortam yaratırlar. Bu ortamda her öğrenci bireysel 

özellikleri bakımından değerli görülür ve çeşitli değerlendirme teknikleri yoluyla 

öğrencilerin kendi becerilerini gösterebilmeleri için fırsatlar yaratılır (Subban, 2006, 

ss.12-13). Destekleyici bir sınıf ortamı, başarılı bir farklılaştırılmış öğretim uygulaması 

için oldukça önemlidir. Böyle bir sınıf ortamında (Heacox, 2002, s.12-13): 

• Öğrencilerin tümünün farklı öğrenme yeteneklerine sahip olduğu kabul edilir. 

• Öğrencilerin farklı oranlarda ve farklı biçimlerde öğrendiği vurgulanır. 

• Öğrencilerin farklı ilgilere sahip olduğu ve ilginin, motivasyonun anahtarı 

olduğuna inanılır. 

• Öğrenmede bireysel sorumluluk teşvik edilir. 

• Öğrencilerin ilgi, yetenek ve öğrenme stillerini belirlemeleri teşvik edilir. 

Farklılaştırılmış sınıflarda öğretmenler öğrencilerin gelişim düzeylerine, 

gereksinimlerine ve konunun doğasına uygun çeşitli yöntemler uygular. Bunun yanı sıra 

bu sınıflarda (Tomlinson ve Kalbfleisch, 1998, ss.54-55): 

• Öğrenci ve öğretmenler birbirlerinin haklarını ve farklılıklarını kabul eder ve 

birbirlerinin haklarına ve farklılıklarına saygılı bir ortamda öğrenme sürecine 

katılırlar. 

• Öğretmen, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri, ilgileri ve öğrenme 

profilerini öğrenmeye çalışır ve bunlarla ilgili bilgi edinir. 
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• Öğretmen, öğrenciler hakkında öğrendiği bilgileri onlara çeşitli öğrenme 

fırsatları sağlamada ve öğrenme deneyimleri oluşturmada kullanır. 

• Öğrencilerin tümü, öğrenme deneyimlerinden eşit oranda yararlanır. 

• Öğretmen, farklı hazır bulunuşluk düzeyine sahip öğrencilere uygun değişim 

yaratmak için farklı zorluk düzeylerinde farklı öğrenme fırsatları yaratır. 

• Öğretmen, öğrencilere çalışılacak konu, öğrenme yöntemi, kendilerini ifade 

etme biçimi ve çalışma şartları gibi konularda seçim olanağı sağlar. 

• Öğretmen bilgiyi görsel, işitsel, sözel, tümdengelimsel, tümevarımsal vb. çeşitli 

biçimlerde sunar. Öğretim uygulamaları, öğrencilerin bireysel gereksinimleri 

göz önüne alınarak gerçekleştirilir. 

• Öğrenciler sınıf arkadaşları ve öğretmenle işbirliği içinde çalışır, her öğrencinin 

gelişimi sağlanmaya çalışılır. 

• Öğretmen, öğrencilerin bireysel gelişimlerinin yanı sıra tüm sınıfın gelişiminde 

de koç rolü üstlenir. Öğretmenin amacı, her öğrencinin gereksinimlerini ve 

sürekli gelişimini karşılamaya çalışmaktır. 

• Öğretmen, öğrencileri benzer hazırbulunuşluk düzeyi, ilgi, öğrenme profili gibi 

özelliklerini göz önüne alarak gruplandırabilir. Grupların belirlenmesi öğretmen 

tarafından belirlenebileceği gibi öğrenciler tarafından da belirlenebilir. 

• Öğretmen, öğrencilerin becerilerini geliştirmek amacıyla ev ödevlerinden 

yararlanır. 

• Portfolyo, otantik problem çözme, sözlü sunum ve test gibi çeşitli değerlendirme 

teknikleri kullanılır. 

Farklılaştırılmış sınıf ortamı yaratmanın tek bir formülü yoktur. Farklılaştırılmış 

öğretim ortamlarının özelliklerini şu biçimde özetlemek olanaklıdır (Tomlinson, 2005, 

ss: 9-13): 

Farklılaştırılmış sınıflarda; 

• Öğretmenler her konunun temel kavram, ilke ve becerileri etrafında, öğretimi 

dikkatli bir biçimde biçimlendirir. Öğretmenin, her bir öğrencinin anlamlı ve 

ilginç bulacağı bir biçimde konuyu işieyebilme olasılığı artar. 
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• Öğretmenler, öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurur. 

Farklılaştırılmış sınıflarda öğretmenler, insanların beslenme, barınma, güvenlik, 

ait olma gibi aynı temel gereksinimleri paylaştığının farkındadır. Ancak, her 

bireyin bu gereksinimleri farklı alanlarda, farklı zamanlarda, farklı biçimlerde 

karşıladığını da bilir. Öğretmen öğrencilerin bu ortak gereksinimlerini 

giderrnede onlara en iyi biçimde yardırncı olmak için bireysel farklılıkları 

gözetmesi gerektiğinin bilincindedir. 

• Değerlendirme ve öğretim ayrılmaz bir bütündür. Farklılaştırılmış öğretimin 

yapıldığı ortarnlarda değerlendirme süreklidir ve tanısaldır. Değerlendirmenin 

arnacı öğretrnenlere, öğrencilerin ilgi, beceri, öğrenme profilleri ve onların özel 

öğretim alanlarındaki hazırlığı ile ilgili veri sağlamaktır. Değerlendirme, 

öğrencilerin bir ünite sonunda neleri öğrendiğini tespit etmek amacıyla değil; 

öğretimi nasıl yönlendireceğini anlamak amacıyla yapılır. Öğretmen ve 

öğrencilerin katılacağı küçük grup tartışmaları, tüm sınıfın katıldığı tartışmalar, 

öğrenci ürün dosyaları, beceri envanterleri, öntestler, ev ödevi değerlendirmeleri, 

öğrenci görüşleri ya da ilgi ölçekleri gibi biçirnlendirici değerlendirmeler 

kullanılabilir. 

• Öğretmen içerik, süreç ve ürünü farklılaştırabilir. İçerik, öğretrnenin 

öğrencilerden öğrenmeleri ve materyaller yoluyla başarmalarını istediği şeydir. 

Süreç temel bilgi ve düşüncelerin anlaşılması için temel becerilerin 

kullanılmasını sağlamak amacıyla tasarlanan etkinliklerdir. Ürünler ise 

öğrencilerin öğrendiklerini sergileme araçlarıdır. Öğretmenler, derste ya da 

ünitede öğrencilerin ilgi, hazır bulunuşluk ve öğrenme profilleri gibi 

özelliklerinin bir ya da birkaçını temel alarak, programın ögelerinden bazılarını 

gereksinim duyduğunda farklılaştırabilir. 

• Öğrenciler bireysel farklılıklarına göre çalışmalara katılırlar. Bu ortamlarda, 

bütün öğrencilerin edinınesi gereken belirli temel beceri ve anlayışlar vardır. 

Ancak bazı öğrenciler konuyu öğrenmek için tekrara gereksinimi duyarken, 

diğerleri daha hızlı öğrenir. Öğretmenler, farklılaştırılmış öğretim ortamlarında 

öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyini göz önünde bulundurur. Öğrencilerin 

sürekli gelişimini destekler ve her öğrenciye ilgi çekici, önemli ve güdüleyici 

görevler verir. 
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• Öğretmen ve öğrenciler işbirliği içinde çalışırlar. Öğretmenler öğrenmenin baş 

mimarı olup öğrencilerin bilgiyi yapılandırmalarına yardım etmektedir. 

Öğretmen, öğrenmeyi gerçekleştirmek için zamanın etkili bir biçimde 

kullanılmasını ve öğrencilerin sorunsuz bir biçimde çalışmasını sağlar. Farklı 

amaçlara dayanan çeşitli öğretim yöntemlerini bilir. Farklılaştırılmış öğretimde 

öğretmen liderdir, öğrencilerini yakından izler ve onların etkinliklerine katılır. 

Öğretmenle birlikte öğrenciler de planlama sürecine katılır, amaçları belirler, 

süreci kontrol eder, başarı ve başarısızlığı analiz eder, başarısızlıktan öğrenmeyi 

ve başarıyı artırmanın yollarını ararlar. 

• Öğrenci merkezlidir. Öğretmen zamanı, öğrenme ortamını, bu ortamda 

kullanılacak materyalleri ve etkinlikleri öğrencileri dikkate alarak düzenler. 

• Öğretmen ve öğrenciler esnek çalışma programına sahiptir. Çeşitli öğrenme 

gereksinimlerine yanıt vermek için öğretmen ve öğrenciler birlikte çalışır. Bu 

ortamlarda bazen tüm sınıf birlikte çalışırken, bazen de küçük gruplar ya da 

bireysel çalışmalar ön plandadır. Farklılaştırılmış öğretimde, öğretmen yalnızca 

tüm sınıf değil, küçük gruplar ve bireyler üzerinde odaklanarak öğretim 

etkinliklerinde çeşitli öğretim stratejilerini kullanır. 

Tüm bu özellikler göz önüne alındığında farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının 

uygulandığı sınıflar ile geleneksel öğretim yaklaşımlarının uygulandığı sınıflar 

arasındaki karşılaştırma yı Çizelge 1 'de görmek olanaklı dır: 

Çizelge 1. Geleneksel ve Farklılaştırılmış Sınıf Ortamlarının Karşılaştırılması 

Geleneksel sinıflar Farklılaştırılmış sınıflar 

Öğrenci farklılıkları göz önüne alınmaz ya Öğrenci farklılıkları, planlamanın temeli 
da sorun yaşandığı zaman dikkate alınır. olarak görülür. 
Değerlendirme çoğunlukla öğretimin Değerlendirme süreklidir ve tanısal dır. 

sonunda öğretilenleri kimin öğrendiğini Amaç, öğretimin öğrencilerin 

anlamak amacıyla yapılır. gereksinimlerine nasıl daha iyi yanıt 

vereceğini anlamaktır. 

Tek yönlü bir zeka anlayışı vardır. Farklı zeka türlerine odaklanılır. 
Öğrencilerin ilgi alanları genellikle Öğrenciler genellikle ilgi alanlarına göre 
gözönünde bulundurulmaz. tercihler yapmaya yönlendirilir. 
Öğrenme profilleriyle ilgili pek fazla Farklı öğrenme profilleri için birçok 
seçenek dikkate alınmaz. seçenek vardır. 
Öğretim sürecinde konuyla ilgili metinler Öğretimi öğrencilerin hazır bulunuşluk 
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ve öğretim programı izlenir. düzeyleri, ilgi alanları ve öğrenme 

profilleri biçimlendirir. 
Tipik olarak tek seçenekli ev ödevleri Genellikle çok seçenekli ev ödevlerine 
verilir. başvurulur. 

Zaman kullanımı esnek değildir. Zaman, öğrencilerin gereksinimlerine göre 
esnek bir biçimde kullanılır. 

Tek bir konu metni derse hakimdir. Çok sayıda malzeme hazırda 

bulundurul ur. 
Olaylar ve fikirler için tek bir yorum Her zaman fikirler ve olaylarla ilgili çok 
aranabilir. sayıda bakış açısı aranır. 

Öğrenci davranışını öğretmen yönlendirir. Öğretmen öğrencilerin kendi kendilerine 
öğrenme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. 

Sorunları öğretmen çözer. Öğrenciler arkadaşlarının ve öğretmenin 
sorunları çözmesine yardımcı olur. 

Öğretmen not verirken tüm sınıfa yönelik Öğrenciler hem sınıf hedeflerini hem de 
standartlar oluşturur. bireysel hedefleri belirlemede öğretmene 

yardımcı olur. 
Genellikle tek bir değerlendirme biçimi Öğrencilerin değerlendirilmesinde farklı 

kullanılır. yöntem ve tekniklerden yararlanılır. 

Kaynak: Tomlinson, C. A. (2005). The Differentiated Çlassroom: Responding to the Needs of All 

Leamers. Upper Saddie River: Pearson Merrili Prentice Hall, s.16'dan uyarlanmıştır. 

1.5.2. Farklılaştırılmış Öğretİrnde Planlama Süreci 

Farklılaştırılmış öğretim, öğrencilerin gereksinimlerine yanıt vermek ve yeteneklerini 

geliştirmek amacıyla programın ve öğretim sürecinin sistematik bir biçimde 

planlanmasını gerektirmektedir (Van-Garderen ve Whittaker, 2006, s. 12). 

Farklılaştırılmış öğretim öğretmenlere, öğrencilerinin bireysel farklılıklarına ve 

gereksinimlerine uygun olarak stratejik planlama yapabilme olanağı sağlar (Kommer, 

2004, s.8; Chapman ve King, 2003, s.6; Gregory ve Chapman, 2002). Farklılaştırılmış 

öğretimin planlanmasında ve uygulanmasında kullanılabilecek öğrenme çemberi ve göz 

önünde bulundurulması gereken karar faktörlerini Şekil2'de görmek olanaklıdır. 



Ön 
değerlendirme 

Program 
Ulusal ve yerel 

standartlar/ölçütler 

Öğrenci 
Hazırbulunuşluk 
düzeyi/yetenek/ 
ilgileribeceriler 
Öğrenme profili 

Ön bilgi 

İçerik 
Öğretmeni n 
öğretmeyi 

planladığı şey 

Süreç 
Öğretmenin 
öğretimi nasıl 

gerçekleştireceği: 

Tüm sınıf 
Gruplar/eşli 
çalışmalar 

Bireysel 
çalışmalar 

Ürün 
içeriğin 

değerlendirilmesi 
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Toplam 
değerlendirme 

Şekil 2. Farklılaştırılmış Öğretimin Planlanması ve Uygulanmasında Kullanılan 

Öğrenme Çemberi ve Karar Faktörleri 

Hall, Tracey. (2002). Differentiated instruction. Wakefield, MA: National Center on Accessing the 
General Curriculum. http://www.cast.org/publications/ncac/ncac_diffinstruc.html adlı siteden 
22.12.2009 tarihinde edinilmiştir. 

Farklılaştırılmış öğretimin planlanması basit bir işlem değildir. Farklılaştırılmış 

sınıflarda öğretmenler, öğrencilerin bireysel farklılıklarına yanıt vermek ve bu 

farklılıklarını desteklemekle sorumludur (Kommer, 2004, ss.l7-20). Bu yaklaşımda 

öğretmenler öğretim etkinliklerini planlamada, uygulamada ve değerlendirmede 

öğrencilerin bireysel özelliklerini dikkate almalıdır (McKenzie, 2007, s3). Bu nedenle 

öğretim etkinliklerinin planlanmasından önce öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri, 

yetenekleri, ilgi alanları ve sahip oldukları beceriler, öğrenme profilleri ve ön bilgileri 

yapılacak bir ön değerlendirme ile belirlenmelidir. Belirlenen öğrenci ilgileri, öğrenme 

profilleri ve hazırbulunuşluk düzeylerine göre içerik, süreç ve ürün öğrencilerin bu 

farklı özelliklerine göre farklılaştırılır. Öğretim etkinliğinin sonunda yapılan toplam 

değerlendirme yoluyla da öğretim sürecinin etkililiği hakkında bilgi edinilir. 
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1.5.3. Farklılaştırılmış Öğretİrnde Öğretme-Öğrenme Süreci 

Farklılaştırılmış sınıflarda öğretmenler öğretim etkinliklerini bağımsız öğrenci grupları 

biçiminde düzenleyebileceği gibi tüm sınıf çalışmaları ya da küçük grup çalışmaları 

biçiminde de düzenleyebilir. Öğretmen öğrencilerin gruplandırılmasında esnek bir 

yaklaşım izler. Gruplar öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerine, ilgilerine, öğrenme 

profillerine ve sahip oldukları becerilere göre oluşturnlabileceği gibi homojen ya da 

heterojen öğrenci gruplamaları biçiminde de oluşturulabilmektedir (Kommer, 2004, 

s.31). Grup üyeliği esnektir ve gereksinim duyuldukça değişebilir. Öğretmenler 

genellikle 3 ya da 4 grup oluşturur, gruptaki öğrenci sayısı 4-8 arasındadır. Öğrencilerin 

öğrenme sürecine daha fazla katılmalarına, soru sormalarına ve dönüt almalarına olanak 

sağlamak için daha küçük gruplar tercih edilir (Gibson, 2008). 

Farklılaştırılmış öğretim, öğrencilerin farklı gereksinim, ilgi, deneyim ve yeteneklerini 

karşılamak için kullanılan çeşitli yöntem ve stratejilerden oluşur (Sondergeld ve 

Schultz, 2008, s.35; Mastropieri ve diğerleri, 2006, s.l32). Bu öğretim yaklaşımında 

öğretmen, öğrencilerin gereksinimlerine yanıt verebilmek amacıyla çeşitli stratejiler 

kullanır (Chen, 2007, s.9). Farklılaştırılmış öğretimde öğretmen, öğrencilerin 

hazırbulunuşluk düzeyleri, ilgileri ve öğrenme stilleri bakımından bireysel farklılıklara 

sahip olduklarını kabul eder; içeriği, süreci ve ürünleri bu farklılıklara göre çeşitli 

stratejiler kullanarak farklılaştırır (Anderson, 2007, s.50; Chapman ve King, 2003, s. ll; 

Willis and Mann, 2000; Tomlinson, 1999, s. 15). 

Farklılaştırılmış öğretİrnde kullanılabilecek öğretim yöntem ve stratejileri arasında, 

probleme dayalı öğrenme (NDPC/N, 2006; Tomlinson, 2005, s.92; VanTassel-Baska, 

2003; Willis and Mann, 2000), işbirliğine dayalı öğrenme, küçük gruplarla öğretim, 

katlı öğretim, çeşitli sorgulama stratejileri, istasyonlar, merkezler, grafik düzenleyiciler 

(Finley, 2008, s.18; Chen, 2007, s.34; Adams ve Pierce, 2006, s.4; Tomlinson, 2005, 

s.15; Yüksel, Marangoz ve Canaran, 2004; Smutny, 2004, s. 7; VanTassel-Baska, 2003; 

Brimfield, Masci ve DeFiore, 2002, s.2), bağımsız çalışma (Powers, 2008, s.58) gibi 

stratejiler yer almaktadır. 
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Farklılaştırılmış öğretim, öğrencilerin okuduğunu anlamaları ve akıcı bir biçimde 

okumalarını kola)rlaştırmak amacıyla esnek öğretim gruplamasını vurgulamaktadır 

(Tobin ve Mclnnes, 2008, ss. 3-8). Yapılan araştırmalar küçük gruplar ve bireysel 

çalışmanın okuma ve yazma öğretiminde başarılı olmada oldukça etkili olduğunu 

göstermektedir (Greenwood ve diğerleri, 2003). Esnek gruplama ve öğretim 

etkinliklerini öğrencilerin ilgilerine göre düzenleme, okuma öğretiminde oldukça 

önemli sonuçlar ortaya koymaktadır (Vaughn ve diğerleri, 2003; Cunningham ve 

diğerleri, 1998). Bunun yanı sıra yapılan araştırmalar, küçük gruplarda öğretimin akıcı 

okuma ve okuduğunu anlama gibi okuma yazma becerilerinin gelişiminde etkili 

olduğunu ortaya koymuştur (Rutharıne ve Mclnnes, 2008, s.4). Bu nedenle yapılan bu 

çalışmada farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı kapsamında Türkçe dersinde öğrencilerin 

küçük gruplarda bireysel olarak ya da eşli gruplar halinde birlikte çalışmalarına ve 

öğrenme sürecine etkin katılımını sağlamaya yönelik uygulanabilirliğini sınamak 

amacıyla merkezler stratejisi ele alınmıştır. 

Merkezler, öğrencilerin küçük gruplarda ya da bireysel olarak kendilerine sunulan 

içeriği eşzamanlı fakat farklı biçimlerde öğrenmelerine olanak sağlamak amacıyla 

tasarlanan farklılaştırılmış öğretim stratejilerinden biridir (King-Sears, 2008, s.60; 

Roberts ve Inman, 2007, s.61). Merkezler, çeşitli öğrenme etkinlikleri için sürekli 

olarak uyarlanan bir alandır (Ferrier, 2007, s.49). 

Geleneksel sınıf düzeninden farklı bir sınıf yönetimi yaklaşımı sunan (W endelin and 

Greenlaw, 1986 s.7) merkezler stratejisini kullanmanın önemli katkıları bulunmaktadır. 

Merkezler farklı yeteneklere ve öğrenme stillerine sahip öğrencilerin bağımsız 

çalışmalarına ya da grup ortamında öğrenmelerine olanak sağlar (Ferrier, 2007, s.50). 

Merkezler öğrencilere kendi öğrenme hıziarına ve düzeylerine uygun bir öğrenme 

deneyimi sunmanın (Prevost, 2003, s.3; Tillman, 2003) ve bağımsız çalışmaya 

güdülemenin (Prevost, 2003, s.3; Heacox, 2002, s.108) yanı sıra öğrencilerin etkinlikleri 

ya da projeleri arkadaşlarıyla birlikte çalışarak tamamiayabilmelerine olanak sağlar 

(Gibson, 2008). Sosyal bir etkileşim ortamı yaratır (Wendelin and Greenlaw, 1986 s.7). 

Merkezler öğrencilerin grup çalışmaları yoluyla karar verme becerilerinin gelişimine 

katkıda bulunur. Bu ortamlarda disiplin olayları en aza iner. Merkezler çocukların 
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sorumluluk alma becerilerini geliştirir. Öğrenciler, merkezdeki diğer bir etkinliğe 

geçebilmeleri için daha önce bitirmeleri gerekli olan ödevlerinin farkındadır. Yardıma 

gereksinimleri olan arkadaşlarına yardım edebileceklerini öğrenirler. Öğrencilerin kendi 

becerilerine uygun fırsatlar verildiği için daha fazla bağımsız çalışma ve aynı zamanda 

daha fazla birlikte çalışma görülür (Prevost, 2003, s.3). 

Merkezler, öğrencilerin bireysel çalışma alışkanlığı edinmelerine ve seçim yapma 

olanağına sahip olmalarına yardımcı olur (Wendelin and Greenlaw, 1986 s.7). 

Merkezler öğrencileri yansıtıcı düşünmeye teşvik ederek, onların bağımsız problem 

çözme yeteneklerini geliştirir, özdenetim becerilerinin gelişimini sağlar (Kapusnick ve 

Hauslein, 2001, s.158). 

Merkezlerin ilköğretim öğrencileri için kullanılabilecek bir strateji olduğu ileri 

sürülmesine karşın, bu öğretim stratejisinden öğretimde farklılaştırma sağlamak 

amacıyla tüm öğretim basamaklarında yararlanmak olanaklıdır (Roberts ve Inman, 

2007, s.59). Öğretim sürecinde, merkezlerden bilgisayar, yazma, sanat, dinleme, okuma, 

fen ya da matematik alanlarında yararlanılabilmek olanaklıdır (Owocki, 2005, s.50; 

Tillman, 2003). 

Öğretmenler merkezlerden farklı biçimlerde yararlanmaktadır. Bu nedenle, öğretmenler 

merkezleri birbirinden farklı biçimlerde biçimlendirebilmektedir. Özellikle öğrenme ve 

ilgi merkezleri öğretimin farklılaştırılması açısından oldukça yararlı görülmektedir 

(Cox, 2008, s.54; Tomlinson, 2005, s.76; Tomlinson, 2000, s.ll). 

Öğrencilerin öğrenme gereksinimlerine ve tercihlerine yanıt vermenin yollarından biri, 

öğrenme merkezleri oluşturmaktır (Willis, 2007, ss.147). Öğrenme merkezleri belirli bir 

beceri ya da kavramla ilgili deneyimleri güçlendirmek ya da çeşitlendirrnek amacıyla 

tasarlanmış etkinlik ya da malzeme topluluğunu içeren alanlardır (Tomlinson, 2005, 

s.76; Tomlinson, 2003, s. 187; Theisen, 2002, s.2). Öğrenme merkezleri, farklı etkinlik 

türleri ile öğrencilerin öğrenme deneyimleri kazanmalarına ve öğrenme sürecine etkin 

katılımlarına olanak sağlamak amacıyla öğretim ortamının düzenlenmesidir (King

Sears, 2007, s. 137; Prevost, 2003, ss.1-2). 
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Öğrenme merkezleri, konuların daha derinlemesine araştırılması olanağı sunarak 

öğrenmeyi güçlendirir. Öğrenme merkezleri yoluyla öğrenciler programın içeriğini daha 

iyi yapılanduabilir ve süreyi daha etkili bir biçimde kullanmayı sağlayacak anlamlı 

etkinliklere katılabilirler (Kapusnick ve Hauslein, 2001, s.158). Öğrenme merkezlerinde 

yeni bir kavram ya da bilginin öğretimine değil, öğrencilerin bilgiyi yapılandırmalarına, 

bir beceriyi bağımsız bir biçimde ya da küçük gruplarda geliştirebilmelerine ve 

zenginleştirmelerine odaklanılır. Öğrenme merkezlerinde öğretimden daha çok 

öğrenmeye doğru bir eğilim olup etkin bir öğrenme ortamı bulunmaktadır (Ham, 2001, 

s.46-47). Bu bağlamda öğrenme merkezleri, öğrencileri öğretmen merkezli öğrenmeden 

öğrenme sürecine etkin katılımın sağlandığı öğrenme deneyimlerine taşıyacak bir 

strateji olarak kullanılmaktadır (Wendelin and Greenlaw, 1986 s.7). Bu merkezler 

öğrencilerin yeni becerileri uygulama olanağı bulma, edinilen becerilerde yeterliliği 

artırma ve edindikleri bilgi ve becerileri yeni durumlara uyarlama ortamları sunar 

(King-Sears, 2007, s.l38). Öğrencileri araştırmaya, keşfetmeye ve sosyalleşmeye teşvik 

eder (Ashworth, 2004). 

Öğrenme merkezleri, hemen her sınıfta, öğretimin öğrencilerin bireysel özelliklerine 

göre uyarianmasına ve farklılaştırılmasına olanak sağlayacak biçimde 

düzenlenmektedir. Öğrenme merkezlerinde farklı öğrenme gereksinimlerine sahip 

öğrencilere uygun biçimde etkinlikler gerçekleştirilir (Bender, 2002, s.14). Bu 

merkezler öğretmenierin zamanı ve kaynakları en üst düzeyde kullanmalarına olanak 

sağlar (Taylor, 2003, s.75). Bu merkezlerde öğrencilerin bireysel farklılıklarına, 

öğrenme stillerine, yeteneklerine saygı duyulur. Öğrenme merkezleri, öğrencilerin 

öğrenme sorumluluğunu kendi üzerlerine almalarını sağlayarak öz saygıyı ve ilgiyi 

artırır. Öğrencilerin yaratıcı ve bağımsız bir biçimde çalışmalarına olanak sağlar (Willis, 

2007, s. 149; Ham, 2001, s.46-47). Bunun yanı sıra bu strateji öğrencilere, kendilerini 

geliştirebilecekleri ve başarılı olmalarını sağlayacak belirli bir düzeyde çalışma ortamı 

yaratır (Kommer, 2004, s.32). 

Öğrenme merkezleri farklı özelliklere ve gereksinimiere sahip öğrencilerin eşzamanlı 

olarak çeşitli etkinlikleri ve görevleri gerçekleştirmelerini sağlayarak öğrenmeyi en üst 

düzeye çıkarma olanağı sağlar (King-Sears, 2007, s.147). Öğrencilerin farklı 
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etkinlildere katılmalarına, dil ve düşünme becerilerini geliştirmelerine ve farklı gruplar 

ile sosyal olarak etkileşimlerine yardımcı olur (Ashworth, 2004). Bağımsız ya da eşli 

olarak çalışarak öğrenmelerine katkıda bulunur. Öğrencilerin farklı gereksinimlerine 

yanıt verir. Öğrencileri öğrenme düzeylerini en üst düzeye çıkarmaları için teşvik eder, 

öğrenciler arasında etkileşim sağlar. Bunun yanı sıra, öğrenme merkezleri bireysel 

seçim olanağı sağlayarak öğrencilerin motivasyonlarını artırır (Willis, 2007, ss.147-148; 

Harmin, 2006, s.87). 

Öğrenme merkezleri bireysel ya da küçük gruplarda öğretim sağlamak amacıyla 

tasarlanan etkinliklerden oluşur (King-Sears, 2007, s. 137). Bu merkezlerde etkinlikler 

öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerine ya da öğrenme stillerine göre 

farklılaştırılabilir (Kommer, 2004, s.32). Bu nedenle öğrenme merkezleri, farklı 

öğrenme stilleri ve ilgilerine yönelik çeşitli etkinlikleri içerir (Ham, 2001, s.48). 

Merkezlerde her öğrencinin merkezlerin tümünde görev alması gerekınediği gibi 

(Kommer, 2004, s.32) her ünite ya da konu için merkezlerin değiştirilmesi de 

gerekmemektedir. (Heacox, 2002, s. 109). Öğrenme merkezlerinden haftada bir gün, 

birkaç gün ya da her gün yararlanılabilir (King-Sears, 2005, s.404). Oluşturulan 

merkezler günlük olarak değiştirilebilir. Her merkezde harcanan sürenin uzunluğu 

etkinliklere ve öğrenci gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir (Ferrier, 2007, s.49). Bu 

süreçte öğretmenler, en az bir öğrenci grubu ile yoğun bir biçimde çalışırlar. (English ve 

Wilson, 2004, s.5). Öğrenme merkezlerini uygulamaya yeni başlayan öğretmen ve 

öğrenciler için başlangıçta, deneyim kazanıncaya kadar daha az çeşitli ve daha doğrudan 

etkinliklere başlanması önerilmektedir. Öğrenciler ve öğretmen öğrenme merkezlerini 

kullanma konusunda yeterlik kazandıkça öğrenme merkezlerindeki etkinliklerin sayısı 

ve türü artırılabilir (King-Sears, 2007, s. 143). 

Öğrenme merkezlerinde öğretmen bir kolaylaştıncı ya da gözlemci olarak rol alır. 

Öğrenciler ise öğrenme sürecine etkin katılımcılardır (Ham, 2001, s.47). Öğretmen her 

merkezde çalışacak öğrenciler için bazı yönergeler sağlar ve öğrenciler bu merkezlerde 

tamamlamaları gereken etkinlikler konusunda bilgilendirilir (Bender, 2002, ss.16-17). 

Öğrenciler bilginin pasif bir alıcısı değil, öğrenme sürecinde etkin bir rol alıcıdır. 
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Öğrenciler öğrenme sürecinde kendi öğrenme sorumluluklarını üzerlerine alırlar. 

Öğrenciler bu süreçte alıanlarını değerlendirebilecekleri gibi problemleri çözebilmek 

için mevcut kaynakları da değerlendirebilir ve etkinliklerini tamamlarlar. Bu bağlamda 

öğrenme merkezlerinin, öğrencilerin var olan bilgilerini yeni bilgilerle 

bütünleştirebilmeleri esasına dayanan yapılandırmacı öğrenme kuramma dayandığını 

söylemek de olanaklıdır (English ve Wilson, 2004, s.5). 

Öğrenme merkezlerinde homojen ya da heterojen öğrenci gruplarından yararlanılabilir. 

Bu nedenle merkezler esnek gruplardan oluşur. Merkezlerde gerçekleştirilecek 

etkinlikler için sürenin de kullanımında esneklik söz konusudur. Öğretmenler 

başlangıçta bir öğrenme merkezinde öğrencilerin etkinliği tamamlamaları için yalnızca 

bir tür etkinlik kullanabilirler. Daha sonra öğretmen gereksinim duydukça etkinlik 

çeşidini artırabilir (King-Sears, 2005, s.402). 

Öğrenme merkezlerindeki etkinlikler bireysel ya da küçük gruplarda eş zamanlı olarak 

yapılan farklı etkinliklerden oluşur. Öğrenme merkezi oluşturmanın tek bir yöntemi ya 

da kuralı yoktur. Sınıf organizasyonu için sabit bir reçete yoktur. Sınıf organizasyonu 

oldukça farklı biçimlerde gerçekleştirilebilir. Gruplama ve organizasyonla ilgili en iyi 

· karar, öğrencileri yakından tanıyan öğretmen tarafından verilir. Öğrenme merkezleri: 

• Çok çeşitli biçimlerde bir içerik alanı ya da program konularının 

bütünleştirilmesinde kullanılabilir. 

• Farklı düzeylere ve farklı öğrenme stillerine uyarlanabilir. 

• Bağımsız çalışmayı kolaylaştırır. 

• Öğretmen ya da öğrenciler tarafından tasarlanabilir, seçilebilir ve 

değerlendirilebilir (English ve Wilson, 2004, s.4). 

Öğrenme merkezleri, disiplinler arası bir yaklaşımla, öğrencilerin belirli bir konuyu 

farklı disiplinler yoluyla öğrenmelerine olanak sağlar (Drake, 2004, s.l0-11). Öğrenme 

merkezleri, ilköğretİrnde dil becerilerinin (Ashworth, 2004, s.47; Bender, 2002, s.l4) 

yanı sıra matematik becerilerinin geliştirilmesinde oldukça etkili olarak görülen 

stratejiler arasında yer almaktadır (Bender, 2002, s.l4). Öğrenme merkezleri 

öğrencilerin yaratıcı çalışmalar, projeler, dil becerilerini geliştirme, yazma, sosyal 
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etkinlikler, müzik, resim gibi sınıf etkinliklerine daha fazla zaman ayırınalarma katkıda 

bulunur (Prevost, 2003, ss.22-23). 

Dil becerilerinin geliştirilmesinde öğrenme merkezlerinde, örneğin, bir okuma ve yazma 

öğrenme merkezinde, görevler ve yönlendirmeler başlangıçta tüm öğrenciler için aynı 

kalabilir. Ancak içerik, öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun olarak 

farklılaştırılabilir. Bu süreçte öğrencilerin tümünün okuma ve yazma becerilerinin 

gelişimi sağlanır. Ancak her öğrencinin okuma ve yazması farklılaşacaktır. Öğrencilerin 

tümü metinleri okuyabilir ve okudukları metinle ilgili özet yazabilirler. Okuma metninin 

türü ve yazma unsurları farklılaşabilir. Bazı öğrenciler ilgi ve okuma düzeylerine dayalı 

olarak gruplara ayrılabilir. Bu bağlamda öğrenme merkezlerinde kullanılabilecek 

içeriğin çeşitlernesi sınırsızdır (King-Sears, 2005, ss.402-403). Bunun yanı sıra sanat 

etkinlikleri, dinleme etkinlikleri, yaratıcı yazma, bağımsız okuma bir öğrenme 

merkezinde yer verilebilecek etkinliklerden bazılarıdır (Wendelin and Greenlaw, 1986, 

s.7). 

Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı kapsamında ele alınan stratejilerden biri de ilgi 

merkezleri ya da ilgi gruplarıdır (Theisen, 2002, ss.2). İlgi merkezleri ve ilgi grupları 

arasındaki temel farklılık, ilgi merkezlerinin ilköğretimin birinci basamağında daha 

yoğun olarak kullanılması, ilgi gruplarının ise daha üst sınıftaki öğrencilere yönelik 

olmasıdır (Tomlinson, 1999, s.30). Öğrencilerin ilgilerine göre öğretimin 

farklılaştırılmasında ilgi merkezlerinden yararlanılabilir (Theisen, 2002, ss.2-6). İlgi 

merkezleri, öğrencileri özellikle ilgi duydukları konularda inceleme yapmaya 

yönlendirmek, motive etmek ve öğrenme deneyimleri gerçekleştirmek amacıyla 

düzenlenınektedir (Tomlinson, 2005, s.76; Ham, 2001, s.46; Accesscenter, 2005, s.3). 

İlgi merkezlerinde öğrenme merkezlerindeki gibi bir bilgi ya da beceride uzmaniaşmak 

yerine, öğrencilerin özel ilgi alanlarına ilişkin konu ve fikirleri daha derinlemesine 

çalışmalarına olanak sağlanır. İlgi merkezleri doğru~an çalışılan ünite ile ilgili 

olabileceği gibi, program dışı konuları da içerebilir (Tomlinson, 2003, s.186). 

İlgi merkezleri genellikle okuma, yazma, dinleme, bilgisayar, oyun, matematik, fen, 

araştırma, sanat ve drama gibi alanlarda öğrencilerin özel ilgilerine hitap eden konuların 
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araştırılması için öğrencileri motive etmek amacıyla tasarlanır (Ham, 2001, s.48). Bu 

merkezlerde öğrencilerin kendilerini motive edecek bir konu seçmelerine olanak 

sağlanır. Öğrenciler ele aldıkları konular hakkında daha fazla uzmanıaşmak ve daha iyi 

yapılandımbilmek için farklı türde materyallerle etkileşime girebilirler (Theisen, 2002, 

ss.2-6). Örneğin, spor ya da film gibi öğrencilerin ilgi alanına yönelik bir temayla ilgili 

etkinlikler ve örnekler verilerek ve yazma sürecindeki adımlar açıklanarak yazma 

becerileri üzerine odaklanılabilir. Bu merkezlerde öğrenciler yaratıcı yazma becerilerini 

geliştirirken, kendi ilgi alanlarındaki konuları grupla ya da eşli olarak çalışabilirler 

(Accesscenter, 2005, s.3). 

Öğretmenler merkezlerde öğrenme amaçlarına odaklanmalı ve öğrencilerin tercih 

yapmaları için seçenekler sunmalı, öğrencilerin öğrenme günlükleri ve dergiler 

kullanmaları yoluyla çalışmalarını sürdürmelerine olanak sağlamalıdır (Tillman, 2003). 

Merkezlerin oluşturulmasında göz önünde bulundurulması gereken kimi ilkeler 

bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralamak olanaklıdır (Tomlinson, 2005, s. 76): 

• Önemli öğrenme amaçlarına odaklanmalıdır. 

• Öğrencilerin bu amaçlara ulaşmalarını sağlayacak materyaller içermelidir. 

• Öğrencilerin çeşitli okuma düzeylerine, öğrenme profillerine ve ilgi alanlarına 

yanıt veren etkinlik ve materyaller kullanılmalıdır. 

• Basit-karmaşık, somut-soyut, kapalı uçlu-açık uçlu gibi farklı niteliklerde 

etkinliklere yer verilmelidir. 

• Öğrenciler açık bir biçimde yönlendirilmelidir. 

• Öğrenciye gereksinim duyduğu zamanlarda gerekli rehberlik yapılmalıdır. 

• Öğrenci merkezdeki görevini tamamladığında ne yapması gerektiği konusunda 

yönlendirilmelidir. 

• Öğrencilerin merkezde gerçekleştirdiklerinin ve bunların niteliklerinin yakından 

izlenebilmesi için kayıt tutulmalıdır. 

• Merkezlerdeki görevlerde değişiklik yapabilmek amacıyla öğrencilerin sınıftaki 

gelişim düzeyini sürekli değerlendiren bir plan yapılmalıdır. 

Heacox (2002, s.108) ise merkezlerin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken 

hususları şöyle belirtmektedir: 
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• Farklılaştırılmış etkinliklerde, ünite amaçlarıyla ilgili etkinlikler 

gerçekleştirilmeli, önemli öğrenme sonuçları üzerinde odaklanılmalıdır. 

• Merkezler, öğrencilerin tümü için tasarlandığından, etkinliklerin farklı 

düzeylerde olması gerekmektedir. 

• Öğrencilerin ilgileri, öğrenme tercihleri, öğrenme düzeyleri, okuma düzeylerine 

yanıt verecek farklı etkinlik ve materyaller kullanılmalıdır. 

• Hangi etkinliğin bireysel, hangi etkinliğin eşli, hangi etkinliğin de küçük 

gruplarla yapılacağına karar verilmelidir. 

• Uzun süreli projeler yapılabileceği gibi kısa süreli (günlük) etkinliklere de yer 

verilmelidir. 

• Adım adım, yapılacak etkinliklerin süreci planlanmalıdır. Öğrencilerin etkinliği 

başarılı bir biçimde tamamlayabilmesi için hangi adımda yardıma gereksinimi 

olacağı düşünülmelidir. 

• Projeler için değerlendirme ölçütleri belirlenmelidir. Öğretmen projeyi ya da 

etkinliği değerlendirmeden önce, öğrencinin öz değerlendirme ve akran 

değerlendirme yapması sağlanmalıdır. 

• Gerekli materyal ve kaynaklar sağlanmalıdır. 

• Öğrencilere gereksinim duydukları süre konusunda yardımcı olunmalı, onların 

merkezlerde günlük olarak gerçekleştirdikleri etkinlikleri kaydetmeleri için bir 

günlük kullanmaları sağlanmalıdır. 

1.5.4. Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımında Değerlendirme 

Farklılaştırılmış öğretimin en önemli özelliği öğrencilere seçim olanağı sağlaması, 

esnek bir yaklaşım olması ve sürekli değerlendirmeye yer vermesidir (Anderson, 2007, 

s.50). Farklılaştırma, her çocuğun bireysel farklılıklarını tanımaya ve bu farklılıklarına 

saygı duymaya dayanır. Öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun bir programın 

uygulanması ıse öğrenci başarısının uygun değerlendirme yöntemleriyle 

değerlendirilmesine bağlıdır (Adami, 2004, s.91). 

Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımında değerlendirme ve öğretim ayrılmaz bir bütündür 

(Tomlinson, 2005, s.lO). Farklılaştırma, öğretim sürecinin sürekli bir biçimde 
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değerlendirilmesine dayanmaktadır (Fitzgerald Gordon, 2007, s.68). Bu nedenle 

farklılaştırılmış öğretim yaklaşımında değerlendirme oldukça önemlidir (Smutny, 2003, 

s.36). Farklılaştırılmış öğrenme süreci, değerlendirme sonucu öğrencilerin neler bildiği 

ve standartıara göre neleri bilmesi gerektiği belirlenerek planlanabilir (Roberts ve 

Inman, 2007, s.8). Bu yaklaşımda değerlendirmenin amacı öğretmeniere öğrencilerin 

ilgi, beceri ve öğrenme profilleri ile ilgili veri sağlamak (Tomlinson, 2005, s.lO) ve 

öğrencilerin öğrenmeleri ve çalışmalarının niteliği hakkında kendilerine ve 

ebeveynlerine dönüt sunmaktır (Heacox, 2002, s.l19). 

Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımında dersler farklılaştırılabildiği gibi değerlendirme de 

farklılaştırılmaktadır (Adams ve Pierce, 2006, s.5). Bu nedenle öğrenme performansının 

değerlendirilmesinde öğrencilerin çeşitli değerlendirme yöntemleriyle 

değerlendirilmeleri sağlanmaktadır (Anderson, 2007, s.51). Öğrencilerin hazır 

bulunuşluk düzeyleri, öğrenme ilgileri ya da öğrenme profillerini belirlemek; öğrenme 

düzeyini tespit etmek ve etkili bir biçimde öğretimi farklılaştırmak ön değerlendirme, 

süreç değerlendirme ve sonuç değerlendirme ile olanaklıdır. Formal ve informal 

biçimde gerçekleştirilebilen sürekli değerlendirme, öğretmenin öğrencilerinin 

gereksinimlerini belirlemesine yardımcı olur (Strickland, 2004, s.4). Bu nedenle 

farklılaştırılmış öğretİrnde değerlendirme tanılayıcı (Tomlinson, 2005, s. 9; Tillman, 

2003), biçimlendirici ve sonuç belirlemeye yöneliktir (Finley, 2008, s.18; Adams ve 

Pierce, 2006, ss.4-5). 

Tanılayıcı değerlendirme: Farklılaştırılmış öğretİrnde değerlendirme tanılayıcı, 

bilgilendirici ve süreklidir (Tillman, 2003). Tanılama sürecinde yapılacak anlamlı bir ön 

değerlendirme, başarılı bir farklılaştırmaya kılavuzluk etmektedir (Pettig, 2000, s.15-

16). Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımında ön değerlendirmenin amacı, farklılaştırılmış 

öğrenme deneyimleri için gerekli bilgiler edinmek (Heacox, 2002, ss.36-37), öğretim 

sürecinin başlangıcında öğrencilerin öğrenme stilleri ve öğrenme yeteneklerini 

tanımaktır (Levy, 2008, s.162). Değerlendirmeyle öğrencilerin öğrenme gereksinimleri, 

ilgileri ve hazır bulunuşluk düzeyleri tespit edilerek öğrencilerin bu gereksinimlerine 

uygun öğretim olanağı sağlanır. Öğrencilerin öğrenme stilleri, öğrenme profilleri ve 

ilgilerinin belirlenmesinde çoklu zeka envanterleri, öğrenme stilleri envanterleri ya da 
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ilgi envanteri kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra farklılaştırılmış sınıflarda öntestler, 

tanılamaya yönelik beceri testleri ve günlük gibi informal değerlendirmelerin yanı sıra 

(Levy, 2008, s.ı62; Roberts ve Inman, 2007, s.38; Stickland, 2004, s.4; Theisen, 2002, 

s.2), gözlem, kontrol listeleri, öğrenci gösterileri ve tartışmaları, anketler, görüşmeler, 

öğrenci ürünleri ve çalışma örnekleri, portfolyo ve öz değerlendirme tanılayıcı 

değerlendirmede kullanılan araçlar arasındadır (Fitzgerald Gordon, 2007, s.64; Smutny, 

2003, ss.36-40; Tillman, 2003). Tanılama sürecinde öğretmenler aynı zamanda 

öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini, ilgilerini ve öğrenme profillerini belirlemek 

amacıyla öğrencinin kendisinden ve ailesinden de bilgi edinebilmektedir (Strickland, 

2004, s.4; Smutny, 2003, s.36). 

Biçimlendirici Değerlendirme: Farklılaştırılmış öğretimde, öğrencilerin süreç içerisinde 

değerlendirilmeleri oldukça önemlidir. Öğrencilerin süreç içerisinde öğrenme 

güçlüklerini ve gereksinimlerini ortaya çıkarmak amacıyla biçimlendirici 

değerlendirmeden yararlanılmaktadır (Levy, 2008, s.ı62). Öğretmen-öğrenci 

konuşmaları, günlükler, küçük grup görüşmeleri ve arıketler öğrencilerin öğrenme 

düzeylerini belirlemede kullanılabilecek biçimlendirici değerlendirme araçları arasında 

yer almaktadır (Adams ve Pierce, 2006, s.23). Bunun yanı sıra öğretmen ve öğrencilerin 

katılacağı küçük grup tartışmaları, tüm sınıfın katıldığı tartışmalar, portfolio dosyaları, 

beceri envanterleri, öntestler, ev ödevi değerlendirmeleri, öğrenci görüşleri ya da ilgi 

ölçekleri gibi biçimlendirici değerlendirmeler kullanılabilir (Tomlinson, 2005, s. ı O) 

Sonuç Belirlemeye Yönelik (Summative) Değerlendirme: Öğretim ünitesinin ya da 

etkinlikterin sonunda yapılan değerlendirmedir. Bu değerlendirme, öğrenme sürecinin 

etkililiği hakkında bilgi edinrnek amacıyla yapılır (Adams ve Pierce, 2006, s.26). Sonuç 

değerlendirilmesinde farklı yöntemler kullanılabilir. Ürünün farklılaştırılması, 

öğrencilerin karar verme, kendi öğrenmelerinden sorumlu olma, ürün boyunca 

öğrendiklerini gösterebilme olanağı sağlama gibi fayda sağlar (Anderson, 2007, s.5 ı). 

Sonuç değerlendirme yalnızca farklılaştırılmış etkinlikleri değil; aynı zamanda günlük 

çalışmaları, testleri, performans değerlendirmelerini ve tüm öğrencilerin tamamlaması 

gereken ödevleri yansıtır (Heacox, 2002, s.ı20). Portfolyo, rubrik, görüşme, yazma 

ödevleri, projeler ya da diğer otantik görevler gibi alternatif değerlendirme yöntemleri 
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sonuç değerlendirmede kullanılabilir (Finley, 2008, s.18; Adams ve Pierce, 2006, s.27). 

Bu süreçte öğrencilerin kendi çalışmalarını değerlendirmeleri (öz değerlendirme 

yapmaları) ve akran değerlendirme yapmaları sağlanmalıdır. Öz değerlendirme ve akran 

değerlendirme, öğrencilerin bağımsız çalışma ve karar verme yeteneklerinin gelişmesini 

sağlar (Tillman, 2003; Heacox, 2002, s. 120). 

Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımında öğrencilerin çok yönlü değerlendirilmesi oldukça 

önemlidir. Öğrencilerin öğrendiklerini sergilemeleri için farklı değerlendirme teknikleri 

kullanmalarına fırsatlar verilmelidir. Bu öğretim yaklaşımında, değerlendirme yoluyla 

elde edilen veriler öğretimin planlanmasına ve uygulanmasına yön vererek öğrencilerin 

gereksinimlerine yanıt verebilecek eğitim ortamlarının düzenlenmesine olanak sağlar. 

Değerlendirme aşamasında elde edilen verilere dayalı olarak öğrencilerin hangi 

gruplarda yer alacağına ve bu gruplarda ne tür etkinlikler gerçekleştirileceğine karar 

verilir. 

1.5.5. Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımında Öğretmenin, Öğrencinin, Okul 

Yönetiminin ve Velinin Rolü 

Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının uygulandığı eğitim ortamlarında öğretmen ve 

öğrenci rolleri geleneksel öğretim yaklaşımından oldukça farklıdır. Farklılaştırılmış 

öğretim yaklaşımının amacına ulaşmasında öğretmen, öğrenci, veli ve okul 

yöneticilerinin üzerlerine düşen rol ve sorumlulukların farkında olarak bunları etkin bir 

biçimde yerine getirmeye çalışmaları önem taşımaktadır. Farklılaştırılmış öğretimin 

başarılı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi öğrencilerin, ailelerin, öğretmenierin ve okul 

yönetiminin rollerini yerine getirmesine bağlıdır (Finley, 2008, s. 19). 

· 1.5.5.1. Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımında Öğretmenin Rolü 

Farklılaştırılmış öğretİrnde öğretmenin temel özelliklerini şöyle sıralamak olanaklıdır 

(Kommer, 2004, ss.9-13): 
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• Farklılaştırılmış öğretimde öğretmenler temel ögeler üzerinde odaklanırlar. 

Öğretmenler, farklılaştırılmış öğretim etkinliklerine başlamadan önce, 

programın temel ilkeleri, kavramları ve becerileri hakkında bilgi sahibi olurlar. 

• Farklılaştırılmış öğretimi uygulayan öğretmenler geleceğe yönelik önlem alırlar. 

Farklılaştırılmış öğretimi uygulayan öğretmenler, gereksinim duyuldukça çoklu 

öğrenme yolları planlar ve daha ilerisi için düzenlemeler gerçekleştirirler. 

• Farklılaştırılmış öğretimi uygulayan öğretmenler öğretime rehberlik etmek 

amacıyla değerlendirme yaparlar. Farklılaştırılmış sınıflarda öğretmenler, 

değerlendirmeyi ünite sonunda, öğrencilerin neler öğrendiğini ortaya çıkarmak 

amacıyla değil, öğrencinin öğrenme sürecini değerlendirmek amacıyla yaparlar. 

Öğrencilere ünitenin başlangıcında öntest uygulanır. Bunun yanı sıra öğrencinin 

öğrenme sürecindeki gelişimi ve sürecin sonunda da öğrencilerin 

değerlendirilmesi beklenir. Farklılaştırılmış öğretİrnde değerlendirme, 

etkinliklerin planlanabilmesi ve dersin sürecine yön verilebilmesi için kullanılan 

bir araçtır. 

• Farklılaştırılmış öğretimi uygulayan öğretmenler öğrenci merkezli öğretimi 

benimsemektedir. Farklılaştırılmış bir sınıfta öğrenciler en önemli ögelerdir. 

Çünkü öğretmenler, öğrencilerin yetenekleri, ilgileri ve öğrenme özelliklerine 

uygun olarak dersleri planlamaktadır (Campbell, 2004). Öğretmenler, öğretim 

yapmaktan çok öğrencilerin öğrenmelerine daha fazla zaman ayırırlar. 

Öğrencilerin öğrenme sorumluluğunu üstlenmelerine yardımcı olurlar. 

Öğrencilere sınıf kurallarına uymaları, kendi öğrenmelerini kontrol etmeleri ve 

materyalleri dağıtmaları konusunda rehberlik yaparlar. Bu, öğrencilerin kendi 

öğrenmeleri hakkında kararlar almalarına ve kendi yaşamiarına daha iyi yön 

vermelerine ve dolayısıyla daha etkin öğrenciler olmalarına yardımcı olur. 

Farklılaştırılmış öğretİrnde öğrenciler öğrenmenin baş mimarıdır. Ancak, 

öğrencilere kendi öğrenmelerini tasariamaları ve yapılandırmaları konusunda 

öğretmen tarafından rehberlik yapılmaktadır. 

• Farklılaştırılmış sınıflarda öğretmenler esnektir. Öğretmenler zaman, araç gereç 

ve öğretim hızını ayarlamakta esnektir. Bunun yanı sıra, öğrencilerin 

gereksinimlerine dayalı olarak çeşitli öğretim stratejilerini kullanmaya isteklidir. 

Farklılaştırılmış öğretİrnde bazı ünitelerin öğretimine ayrılan süre kısa 



42 

olabilirken, bazılarının öğretimi haftalar ya da aylar alabilmektedir. Öğretmen 

tüm sınıf öğretimi, grupla öğretim ya da bireysel öğretim gerçekleştirebilir. Bu 

sınıflarda öğrenciler yetenek, ilgi ve öğrenme tercihlerine göre gruplanabilir. 

Öğretmeniere aynı zamanda, öğrencilerin öğrenecekleri konu, bu konuyu nasıl 

öğrenecekleri ve öğrendiklerini nasıl sergileyecekleri gibi konularda da esneklik 

tanınmaktadır. 

• Farklılaştırılmış sınıflarda öğretmenler bireysel gelişmeyi önemser. 

Farklılaştırılmış bir sınıfta öğrenciler bireysel olarak öğrenme amaçları belirler 

ve bu amaçlara doğru ilerlerler. Öğretmen, öğrencilerin bireysel olarak başarılı 

oldukça tüm sınıfın da başarılı olacağını fark etmelerine yardım eder. 

• Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımını uygulayan öğretmenler, öğretmenlik 

mesleğinin dinamik bir meslek olduğunun farkındadır. Öğretmen, öğrencilerin 

gelişimlerini bir günlüğe kaydedip sürekli olarak değerlendirir ve öğretimi buna 

göre düzenler. 

Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı, öğrencileri bilgi arayıcı, öğretmenleri ise 

kolaylaştıncı (Saldana, 2005, s.17; Heacox, 2002, s.ll) ve işbirliğini gerçekleştiren kişi 

olarak görmektedir. Farklılaştırılmış öğretİrnde kolaylaştıncı olarak öğretmen, üç farklı 

role sahiptir: Farklılaştırılmış öğrenme fırsatları sağlama, öğrencileri bireysel 

farklılıklarına uygun olarak öğrenme gruplarına yönlendirme, zamanı esnek kullanma. 

Öğretmenin kolaylaştıncı rollerini şöyle açıklamak olanaklıdır (Heacox, 2002, ss.ll-

12): 

• Farklılaştırılmış öğrenme fırsatları sağlama: Öğretmen, öğrencilerin hazır 

bulunuşluk düzeyleri, ilgileri ve öğrenme stillerini belirlemeli, onların öğrenme 

gereksinimlerine dayalı olarak etkinlikleri farklılaştırmalı, onların öğrenme 

sürecine etkin katılımını ve öğrenme ürünlerini sergilemelerini sağlayacak çeşitli 

etkinlikler sunmalıdır. 

• Öğrencileri bireysel farklılıklarına uygun olarak öğrenme gruplarına 

yönlendirme: Farklılaştırılmış öğretimde bir kolaylaştıncı olarak öğretmen, 

öğrencileri öğrenme stilleri ya da ilgilerine uygun olarak gruplara ayırmalı ve 

grupları öğrencilerin özelliklerine uygun bir biçimde düzenlemelidir. 
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Etkinlildere bağlı olarak, öğrenciler bireysel, eşli, takım içinde, işbirliğine dayalı 

küçük gruplarda, esnek öğretim gruplarında ya da tüm sınıfın katılımının 

sağlandığı büyük gruplarda çalışabilirler. Öğretmen, programın amaçlarına ve 

öğrencilerin öğrenme gereksinimlerine dayalı olarak en etkili grup çalışmasının 

hangisi olduğuna karar vermelidir. 

• Zamanı esnek kullanma: Öğretmen, farklılaştırılmış sınıflarda farklı öğrenciler 

için farklı biçimlerde öğretim zamanı kullanır. Daha fazla açıklama, inceleme ya 

da uygulamaya gereksinim duyan öğrenciler için öğretim süresi artırılabilir. 

Farklılaştırılmış sınıflarda süre esnektir ve öğrencilerin öğrenme 

gereksinimlerine yanıt vermek için en etkili biçimde kullanılır. 

Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımında öğretmenindiğer bir rolü de işbirliği yapmasıdır. 

Öğretmen diğer öğretmenlerle işbirliği yaparak öğretim materyallerini, kaynakları ve 

görüşlerini paylaşır. Öğretmen diğer meslektaşlarının yanı sıra bu süreçte ailelerle de 

işbirliği içerisindedir (Heacox, 2002, s.l2). Farklılaştırmayı destekleyen diğer 

öğretmenler, meslektaşlar ve alan uzmanlarıyla işbirliği yapar (Wilmette Public Schools 

[Wilmette], 2007). 

Öğretmenierin öncelikle öğrencilerinin bireysel özelliklerini ve gereksinimlerini doğru 

biçimde nasıl belirleyebileceklerine, daha sonra da bu verilere dayalı olarak kendi 

öğretim uygulamalarında gerekli düzenlemeleri nasıl yapabileceklerine ilişkin gerekli 

bilgi, beceri ve deneyime sahip olmaları gerekmektedir (Kuzgun ve Deryakulu, 2004, 

s.7). Farklılaştırılmış öğretim uygulamalarını gerçekleştiren öğretmenler, öğrencilerin 

bireysel farklılıklarının farkındadır (Theisen, 2002, s.2). Öğrencilerin bireysel 

farklılıklarından dolayı, farklı öğrenme stilleri ve gereksinimleri olduğuna inanır. Bu 

öğretmenler, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerine uygun olarak sınıftaki 

materyalin zorluk düzeyini çeşitlendirerek öğretimi farklılaştırabilir. Öğretmenler, 

öğrencilerin ilgi alanlarındaki benzerliğe ve ilgilendikleri konulara göre materyalleri ve 

temel becerileri farklılaştırabilirler. Bunun yanı sıra, öğrencilerin öğrenme tercihlerine 

göre (zeka alanları, yetenek, öğrenme stili) ya da öğrencilerin bağımsız olarak, eşli ya 

da takım olarak çalışma isteklerine göre de farklılaştırma yapılabilirler (Anderson, 

2007, s.50). 
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Öğretmenler, öğrenme stilleri, becerileri, yetenekleri, dil ve kültürel özellikleri 

bakımından önemli derecede farklılıklara sahip öğrencilerle karşı karşıyadır (Smutny, 

2003, s.7). Öğretmen öğrencilerini tanımalı, öğrencilerin tümü için aynı ve orta bir 

yetiştirme düzeyini amaç edinmemeli, her birinin yeteneklerini tanıyıp geliştirmeye 

çalışmalıdır (Mory, 1991, s.15). Bu nedenle farklılaştırılmış sınıflarda öğretmenin 

görevi öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri, ilgileri ve öğrenme profilleri 

bakımından gereksinimlerini karşılayan, onların farklılıklarına saygılı, hem bilişsel hem 

de duyuşsal gelişimlerini destekleyen esnek durumlar sağlamaktır (Cindy, 2004, s.2). 

Bu bağlamda, farklılaştırılmış sınıflarda öğretmen, bilgi sağlayıcılıktan daha çok, 

bilginin yapılandırılmasını kolaylaştıncı biri olarak algılanmaktadır. Bu yaklaşımda 

öğretmen, öğrencilere önerilerde bulunur, öğrencilerin kendi düşüncelerini 

açıklamalarına yardım etmek amacıyla araştırma soruları sorar, sorunlara çözüm arama 

konusunda onları güdüler (Adams ve Pierce, 2006, s.5; Baum, Cooper ve Neu, 2001, 

s.486). Farklılaştırılmış öğretimde öğretmenler, öğrencilerin daha fazla öğrenme 

sorumluluğu almalarını sağlayan bir koç gibidir. Bu bağlamda öğretmenler, bir orkestra 

şefi olarak betimlenebilir. Öğretmen öğrencilerin gelişimini her açıdan desteklemeye 

yardımcı olur ve öğrencinin bütün olarak gelişimini sağlar (Kommer, 2004, s. 14). 

Farklılaştırılmış sınıflarda öğretmenler (Wilmette, 2007; Smutny, 2003, ss.1 1-12): 

• Her öğrencinin öğrenme düzeyini en üst düzeye çıkarabilmek için programın 

boyutlarını esnek bir biçimde farklılaştırmayı sürdürür. 

• Öğrenciler için uygun beklentiler oluşturmak amacıyla programın içeriğini 

analiz eder. 

• İçerik, süreç ve ürünü öğrencilerin öğrenme profilleri, yetenekleri, öğrenme 

güçlükleri ve ilgilerine uygun olarak farklılaştırır. 

• Programı uygularken çeşitli yaratıcı etkinlikler kullanır. Programı 

farklılaştırmak için öğrenme istasyonları, yoğunlaştırılmış öğretim, katlı 

öğretim, ilgi grupları, yaratıcı etkinlikler ve materyaller gibi farklı stratejiler 

kullanır. 

• Esnek gruplarda öğrencilere öğretim etkinlikleri gerçekleştirir. 

• Etkinlikleri yapılandırmadaseçim yapma olanağına sahiptir. 

• Öğrencinin bireysel başarısını ve farklılaştırılmış programın etkililiğini öğretim 

süreci içerisinde değerlendirir. 
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• Öğrencilerin öğrenme amaçlarına ulaşmaları ve ilerlemeleri için sürekli 

değerlendirmeler yapar. 

• Aileler, öğretmenler ve yöneticilerle farklılaştırılmış etkinlikler hakkında 

iletişimde bulunur. 

Öğretmenler öğrencilerin ilgi alanlarını, öğrenme stillerini (görsel, işitsel, kinestetik), 

öğrenme tercihlerini (küçük grup, bireysel, tüm grup) belirlemek için öğrencileri 

gözlemler ya da onlarla görüşmeler yapar. Farklılaştırılmış öğretimde, öğretmenler, 

öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımlarını sağlamak amacıyla çeşitli fırsatlar 

yaratır, farklı öğretim stratejileri ve tekniklerini kullanırlar. Öğrencilerin birbirleriyle 

daha az rekabet etmelerini sağlar (LDA, 2006). 

Farklılaştırılmış öğretim uygulamalarını gerçekleştiren öğretmenler öğrencilerin 

öğrenme gereksinimlerini karşılamak için çeşitli öğretim stratejileri kullanır, öğrenciyle 

birlikte öğrenir ve öğrenme ortamını öğrenci için biçimlendirir (VanSciver, 2005, s.39; 

Tomlinson ve Dockterman, 2002). 

Öğretmenler, sınıftaki her öğrenci için her an öğretimi düzenlemeleri gerektiğini 

düşünebilirler. Farklılaştırma çabaları bu gibi köklü bir değişikliği gerektirmemektedir. 

Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımını kullanan öğretmenlerin, her zaman aynı şeyleri 

yapması gerekrnemektedir. Farklılaştırılmış öğretim, öğretmenlerin, öğrencilerini 

derslerde en iyi öğrendikleri konu alanlarını belirlemek amacıyla çeşitli etkinliklerde 

gözlemlernesini gerektirmektedir. Öğretmenlerin, öğrencilerin öğrenme 

gereksinimlerini belirlemek amacıyla göz önünde bulundurması gereken ilkeleri şöyle 

sıralamak olanaklıdır (Smutny, 2003, ss.S-9): 

• Her öğrenciye ait gözlem verilerini, test sonuçlarını, öğrencilerin akademik 

başarılarını ve davranışıarına ait bilgileri toplamak amacıyla bir dosya 

oluşturmalıdır. Her öğrencinin en iyi biçimde öğrendiği öğrenme durumlarına, 

öğrenme stillerine, ilgilerine ve yetersiz olduğu alanlara odaklanmalıdır. 

• Öğrencilerin güçlü yönleri, problemleri, ilgileri ve okuldaki geçmiş deneyimleri 

hakkında aileleri ile görüşmelidir. Önemli her bilgiyi ya da gözlemi öğrenci 

dosyasına eklemelidir. 
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• Sınıfta öğrencilerin çoklu zeka alanlarına uygun ve çeşitli materyalierin 

bulunduğu esnek bir öğrenme ortarnı ve öğrenme merkezleri oluşturmalıdır. 

• Öğrencilerin öğrendiklerini sergilernelerine ve fikirlerini açıklarnalarına olanak 

sağlamalıdır. Onların performanslarıyla ilgili notlar almalıdır. 

Farklılaştırılmış öğretimi etkili bir biçimde gerçekleştirebilınek amacıyla, öğretmenierin 

öğrencilerin neyi bilmeye gereksinimleri olduğu (içerik), bunu nasıl gerçekleştirecekleri 

(süreç) ve ünitenin sonunda neler yapılacağı (değerlendirme) ile ilgili olarak bilgi sahibi 

olması gerekınektedir (Theisen, 2002, s.2). Öğretim etkinlikleri sırasında öğretmen 

içerik, süreç, ürün ve öğrenme ortarnı gibi unsurların bir ya da birkaçını öğrencilerin 

hazır bulunuşluk düzeyleri, ilgileri ya da öğrenme profillerine göre farklılaştırabilir 

(Tornlinson ve Dockterrnan, 2002). Farklılaştırılmış bir dersin düzenlenınesinde şu 

soruların iyice düşünülmesi gerekınektedir (Theisen, 2002, s.7): 

• Her öğrencinin bilmesi gereken anahtar kavrarnlar nelerdir? Öğrenciler neler 

yapacaklar? (İçerik nedir?) 

• Ne (içerik, süreç, ürün) farklılaştırılacak? 

• Bu ders nasıl (hazır bulunuşluk düzeyi, ilgiler, öğrenme profilleri) 

farklılaştırılacak? 

• Bu ders neden (motivasyon sağlamak, erişim sağlamak, verimlilik) 

farklılaştırılacak? 

Farklılaştırılmış öğretimin uygulandığı . sınıflarda öğretmen, öğrencilerin ilgilerine, 

öğrenme profillerine ve hazırbulunuşluk düzeylerine göre farklı gereksinimleri 

olduğunu kabul eder; içeriği, süreci ve ürünü bu farklı gereksinimiere göre farklılaştırır 

(Tornlinson, 1999, s.ll; Anderson, 2007, s.50). Öğretrnenin içerik, süreç, ürün ve 

öğrenme ortarnını farklılaştırrnadaki rollerini aşağıdaki gibi ifade etmek olanaklıdır: 

İçeriğin farklılaştırılmasında öğretmenin rolü: Öğretmen içeriği farklı metinler, farklı 

okuma düzeylerinde kitaplar ya da kısa hikayeler kullanarak farklılaştırabilir. Bunun 

yanı sıra, içeriği farklılaştırmak için öğretmenler esnek gruplama yapabilir, öğrencilerin 

kavram ya da konu hakkında bilgi edinmeleri ve geliştirmeleri için internetten 

yararlanabilir ya da sesli kitapları kullanabilir. Bazı öğrenciler eşli gruplarda, küçük 
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gruplarda ya da bağımsız çalışabilir (Anderson, 2007, s.50). Öğretmen öğretilecek 

içeriğe uygun kaynaklara ulaşır. Öğretim sürecinde farklı materyaller kullanarak süreci 

zenginleştirir. Bunların yanı sıra içeriğin farklılaştırılmasında öğretmen (Koechlin ve 

Zwaan, 2008): 

• Öğrencilerin kelime hazinesini zenginleştirir. 

• Farklı zorluk düzeyinde kaynaklar, dergiler, gazeteler, veri tabanları, referans 

kaynaklar, websiteleri, çoklu ortam gibi çeşitli kaynaklar sağlar. 

• Öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmek amacıyla farklı okuma türlerinden 

yarartanır. 

• Dersi ve konuları desteklemek için okuma listeleri geliştirir. 

• Öğrencilerin bilgiyi kullanmalarına yardımcı olmak için sorumluluk 

becerilerinin gelişimine yardımcı olur. 

Sürecin farklılaştırılmasında öğretmenin rolü: Farklılaştırılmış öğretim yaratıcı bir 

süreçtir. Öğretmenin öğrenme amaçlarına ulaşmak amacıyla öğrenciler için çeşitli 

öğretim yöntemleri tasarıamasını gerektirir (Smutny, 203, s.30). Farklılaştırılmış 

öğretimde, öğrencilerin tümü üst düzey düşünmeye güdülenmeli ve onların etkinliklere 

katılmaları için etkin öğrenmelerine olanak sağlanmalıdır (VanSciver, 2005, s.39). Bu 

nedenle öğretmen öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme, araştırma, 

karar verme gibi becerilerinin gelişimini sağlayacak etkinlikler gerçekleştirir. Bilgi 

okuryazarlığı becerilerinin gelişimini sağlar. Öğretmen, öğrenci merkezli öğrenme 

fırsatları sağlar. işbirliğine dayalı öğrenme deneyimleri kazanmaları için gruplamalar 

yapar (Koechlin ve Zwaan, 2008). Öğretmen bir ders sürecinin farklılaştırılmasında 

bağımsız çalışma etkinliklerini, öğrenme merkezlerini, bireyselleştirilmiş ev ödevi 

projelerini kullanır (Anderson, 2007, s.50). 

Ürünün farklılaştırılmasında öğretmenin rolü: Öğretmen poster, kitapçık, makale, 

sunum yapma gibi otantik ürün örneklerini öğrencilerle paylaşır. En iyi sunum biçimi 

hakkında öğrencilerin bilgilenmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra, öğrencilerin çoklu 

ortamı kendi ürünleriyle/sunumlarıyla etkili bir biçimde nasıl bütünleştirip 

kullanabileceklerini öğretir (Koechlin ve Zwaan, 2008). 
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Farklılaştırılmış sınıflarda öğretmenler, öğretim etkinliklerinin planlanınasında 

yararlanılmak üzere öğrencilerin yetenekleri, ilgileri ve öğrenme tercihlerini 

belirlemelidir. Öğrencilerin bilgiyi yapılandırmaları için çoklu öğretim yöntemleri 

sağlamalıdır. Öğrencilerin öğrendiklerini çeşitli biçimlerde sergilemelerine izin vermek 

için istekli olmalıdır. Öğretmen, eğitimdeki en iyi güncel uygulamaları izlemeli ve bu 

uygulamaların, bireysel öğrenci gereksinimlerine nasıl uyarlanabileceği konusunda bilgi 

sahibi olmalıdır (Kommer, 2004, s.15). Özetle öğrenme ortamının farklılaştırılmasında 

öğretmenin rolü şöyle açıklanabilir (Koechlin ve Zwaan, 2008): 

• Öğrencilere güvenilir, destekleyici, geliştirici bir öğrenme ortamı sağlar. 

• Öğrencilerin gerçek bir dünya ortamında çalışması için esnek ortamlar sunar. 

• Öğrencilerin bireysel çalışmaları yanında küçük gruplarda ve büyük gruplarda 

da öğrenebilmeleri için çoklu alanlar sağlar. 

• Öğrencilerin becerilerini geliştirebilmek için onlara uygun kaynaklar sunar. 

• Bilgisayar ve internet kullanımını gerektiren etkinlikler için bu kaynaklara 

ulaşım olanağı sağlar. 

1.5.5.2. Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımında Öğrencinin Rolü 

Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı, öğrencilerin sınıfta daha fazla sorumluluk 

almalarını, diğer arkadaşlarına ve öğretmenlerine yardımcı olmalarını gerektirir 

(Smutny, 2003, s.32). Bu nedenle bu yaklaşımın en önemli özelliğinden biri, 

öğrencilerin öğrenme sorumluluğunu kendi üzerlerine almasım sağlamasıdır (Pettig, 

2000, s.16). Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımında öğrenciler, öğrenmenin bir süreç 

olduğunun ve kendi gelişim alanlarındaki yeterliklerinin farkındadırlar. Bu bağlamda, 

bu yaklaşımda öğrenci merkezdedir ve etkindir. Öğrenme sorumluluğu öğrencilere aittir 

(Anderson, 2007, s.52; Bosier, 2007, s.39; Chen, 2007, s.12; Stager, 2007, s.12). 

Farklılaştırılmış sınıflarda, öğrenciler öğrenme sürecine etkin katılırlar (Baum, Cooper 

ve Neu, 2001, s.486) ve bilginin yapılandırılmasında etkin rol üstlenirler (Adams ve 

Pierce, 2006, s.5). Öğrenciler, öğrenmenin bir süreç olduğunu bilirler. Kendilerinin 

öğrenmede güçlü oldukları ve gelişmek için gereksinim duydukları alanların 

farkındadırlar. Programın, öğrenme sürecinin ve değerlendirmenin farklılaştığı 
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sınıflarda öğrenciler kendi öğrenmelerinden sorumludur, etkinliklerinin ve ürünlerin 

seçimine karar verirler (Anderson, 2007, s.52). 

Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımında öğrenciler bağımsız ve öz yeterli olmaya, 

becerilerini geliştirmeye çalışırlar. Bu yaklaşımda, öğretmen ve öğrenci arasındaki 

etkileşim açık bir biçimde karşılıklıdır. Gelişim için sorumluluk paylaşılır (Subban, 

2006, s.13). Bu nedenle farklılaştırılmış öğretim öğrencilere, kendilerinden farklı 

özelliklere sahip arkadaşlarıyla birlikte çalışma olanağı sağlar (Saldana, 2005, s.l8). 

1.5.5.3. Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımında Yöneticinin Rolü 

Farklılaştırılmış öğretim, öğretmenierin inanç sistemlerinde bir değişimi 

gerektirdiğinden, okul yöneticilerinin de değişimi etkili bir biçimde sürdürmek ve 

ilerietmek amacıyla etkili liderlik uygulamalarım kullanmaya ve anlamaya 

gereksinimleri vardır. Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı çoğu öğretmen için yeni ve 

farklı bir yaklaşım olduğundan, bu öğretim yaklaşımını uygulayacak öğretmenierin 

öğrenme sürecinde çeşitli biçimlerde desteklenmeleri gerekmektedir (Richardson, 2007, 

s.53). 

Okul yöneticilerinin farklılaştırılmış öğretimin başarılı bir biçimde uygulanmasında 

öğretmenierin ve ailelerin çabalarını bütünleştirmesi ve yeteri kadar zaman ayırması 

gerekmektedir. Okul yöneticileri öğretmeniere farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının 

uygulanması konusunda sürekli destek ve olanak sağlamalı (Kapusnick ve Hauslein, 

2001, s.l59), personel gelişimini desteklemelidir. Yöneticiler, plan yapmaları ve 

farklılaştırılmış öğretimin aşamalarını etkili bir biçimde uygulayabilmeleri için 

öğretmenlerle işbirliği yapmalıdır (McKenzie, 2007, s.5). Farklılaştırılmış öğretim 

uygulamaları konusunda okul yöneticilerinin göstermeleri gereken davranışları şöyle 

özetlemek olanaklıdır (Wilmette, 2007): 

• Farklılaştırma konusundaki güncel eğilimleri ve konuları izlemek, 

• Öğretmeniere personel gelişimini sağlamak amacıyla seminer vb. yollarla 

farkltiaştırma hakkında öğrenme fırsatları sağlamak, 

• Öğretmenleri işbirliği yapmaya güdülemek ve onları desteklemek, 
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• Öğretmenierin dersleri etkili bir biçimde planlamalarına yardımcı olmak 

amacıyla kaynaklar edinmek. 

1.5.5.4. Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımında Ailenin Rolü 

Aileler çocuklarını diğer bireylerden daha iyi tanıdıklarından, öğretmenleri ile 

programın içeriği, akademik beklentiler, çocuklarının güçlü yönleri, sorunları, ilgileri ve 

okuldaki geçmiş deneyimleri konusunda bilgi alışverişinde bulunmalıdır (Smutny, 

2003, s. 8.). Aileler çocuklarının sınıfta katıldıkları etkinlikler hakkında bilgi edinmeli, 

çocuklarının sınıflarını ziyaret etmeli, çocuğunun sınıfta gerçekleştirdiği etkinlikleri 

evde çocuğuyla tartışmalı, ev ödevlerini incelemeli, çocuğunun ilgilerini ve 

deneyimlerini yansıtmaianna yardımcı olmalıdır (LDA, 2006). 

Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının başarılı bir biçimde uygulanabilmesi için aile 

katılımı da önem taşımaktadır. Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımını uygulayan bir 

öğretmen aileleri sınıfında uyguladığı planlar hakkında bilgilendirmeli, ailelerin 

farklılaştırılmış öğretime karşı olumlu bir tutum geliştirmelerine yardımcı olmalıdır. 

Öğretmen öğrencilerine yönelik belirlediği öğrenme amaçlarını ailelerle paylaşmalıdır. 

Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının başarıya ulaşmasını sağlamada aileler (LDA, 

2006): 

• Farklılaştırılmış öğretimin her öğrencinin tüm bilgi ve beceri alanlarında 

gelişimine katkı sağlayacağının farkında olmalıdır. 

• Öğretmenin, her öğrencinin bilgi düzeyini, becerilerini, ilgilerini yakından 

kontrol edeceğini, değerlendireceğini ve bu bilgiler çerçevesinde sınıf ortamını 

ve ders etkinliklerini tasadayacağını bilmelidir. 

• Öğretmenierin kendileriyle her konuda her zaman tartışmaktan mutlu olacağını 

bilmeli, çocukları hakkında görüşlerini paylaşmaya ve onları dinlemeye açık 

olduğunun farkında olmalıdır. 

• Y aklaşıının en önemli amacının her öğrencinin daha bağımsız öğrenciler 

olmalarına yardımcı olma olduğunu fark etmelidir. 
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Farklılaştırılmış öğretim yaklaşırnın savunduğu temel özelliklerden biri, aslında 

farklılaşmanın ailede başladığıdır. Aileler çocuklarının ilgi ve yeteneklerini, güçlü 

yönlerini ve zayıflıklarını gözlemledileleri için çocuklarını diğer bireylerden daha 

yakından tamrlar. Çocukların evde yaşadıkları deneyimler, onların kendilerini öğrenci 

olarak algılamalarında oldukça önemli bir yere sahiptir. Farklılaştırılmış öğretimin 

temel taşlan gözlem, hissetme, motivasyon, dokunma, hayal etme ve yaratıcılık olduğu 

için aileler bunları evde güçlendirmeye çalışmalıdır. İlköğretim öğretmenleri sınıftaki 

her çocuğun bireysel olarak yeteneği, hazırbulunuşluk düzeyi ve öğrenme stilleri 

hakkında bilgilenmek için sınırlı süreye sahiptir. Öğretmenler ailelerin bu konuda 

zengin ve genellikle kullanılmarnış bilgi ve anlayışa sahip olduğunun farkındadır. Bu 

nedenle aileler bu konudaki bilgilerini öğretınenlerle paylaşmalıdır. Aileler, 

çocuklarının farklılaştırılmış sınıflarda gerçekleştirdikleri etkinliklerin farkında olmalı, 

farklı konularda gerçekleştirdiideri projeleri ve sınıf etkinliklerini tartışmalıdır. 

Çocuğun hoşlandığı ya da hoşlanmadığı şeyleri keşfetmeye çalışmalı, zorlandıkları 

noktalar daha çocuk öğretmene gitmeden keşfedilmelidir. Aileler çocukların bağımsız 

çalışmalar gerçekleştirmelerine destek ve rehberlil< sağlamalıdır (Smutny, 2004, ss.6-

11). Bu açıdan bakıldığında, öğrenci okul dışı öğrenmelerinde ona rehberlik edebilecek 

bir çevreye gereksinim duyınaktadır. Bu süreçte aileler çocuklarına uygun materyaller 

ve özgün öğremne ortamlan sağlayarak onların yaşam boyu öğrenmeden zevk 

alınalarına katkıda bulunabilirler (Wellhousen ve Kieff, 2001, s.xx). 

1.6. Sorun 

Beceri ve anlatım dersi olan Türkçe dersinde "eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, 

araştıran, sorgulayan, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilen, üretebilen, girişimci, 

sorun çözebilen, Türkçe'yi doğru, etkili ve güzel kullanan, kişisel ve sosyal değerlere 

önem veren bireyler yetiştirme" amaçlanmaktadır (MEB, 2004, s.16). Türkçe öğretim 

programında belirtilen amaçlara ulaşılması, öğrencilerin bu alanda kalıcı davranış ve 

alışkanlıklar edinmeleri ile olanaklıdır. Bu amaçların başarılı bir biçimde yerine 

getirilmesi öğrencilerin bireysel ilgi, yetenek, öğrenme düzeyi, gereksinimleri ve 

hazırbulunuşluk düzeylerinin belirlenınesine ve bunların öğretme-öğrenme sürecinde 

etkili bir biçimde kullanılmasına bağlıdır. Dolayısıyla, bu derste amaçlanan başarıyı 
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yakalamak, öğrencilerin bireysel farklılıklarını temel alan ve bu farklılıkları öğretme

öğrenme sürecinin biçimlendirilmesinde kullanan farklı öğretim yaklaşımlarının 

uygulanmasını gerektirmektedir. Ancak alanyazında ilköğretim 1.-5. sınıflarda 

uygulanmakta olan öğretim programlarında tek bir yaklaşımın (yapılandırmacılık) temel 

alınmasının ve programın uygulama ilkelerinin yalnızca bu anlayışa dayandınlmasının 

eğitim-öğretim etkinliklerinde bireysel farklılıklara uygun bir çeşitliliği sınıriandırdığı 

vurgulanmakta, bu durumun öğretmenin belli kalıplar içerisinde hareket etmesine neden 

olduğu belirtilmektedir (Gömleksiz ve diğerleri, 2005). 

Alanyazında eğitim sisteminin öğrencilerin farklı gereksinimlerini yeterince 

karşılayamadığı belirtilmekte (Subban, 2006, s.7) ve öğrencilerin potansiyellerini en üst 

düzeye çıkaran, bireysel farklılıklarını destekleyen, yaratıcılıklarını geliştiren, farklı 

oranlarda ve farklı yöntemlerle öğrenmelerine katkı sağlayan, kendi yeteneklerinin 

farkına varmalarını kolaylaştıran, anlamlı öğrenme ve etkin katılım sağlayan 

destekleyici bir öğrenme ortamına gereksinim duyulduğu vurguianmaktadır (Theisen, 

2002, s.l). 

Öğrencilerin çeşitli eğitsel gereksinimlerinin karşılanması, onların ilerlemesi ve 

başarılarının belirlenmesinde en önemli etmenlerden biridir (Wertheim ve Leyser, 2002, 

s.54). Yapılan araştırmalar, öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun ve çeşitli öğretme 

ve öğrenme stratejilerini kullanmanın onların akademik başarıları üzerinde olumlu 

etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır (NMSA, 2003, s.l). Bu nedenle, öğretmenler 

tüm öğrencilerin programın amaçlarına en üst düzeyde erişmelerine fırsat sağlamalıdır. 

Öğretmen, öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun olarak farklı öğretim ve 

değerlendirme stratejilerini kullanmalı, öğretim sürecini öğrencilerin bireysel, küçük 

gruplarda ya da tüm sınıfın katıldığı büyük gruplarda öğrenme deneyimleri 

kazanmasına olanak sağlayacak biçimde planlamalıdır (ELA, 2008, s.51; Sands ve 

Barker, 2004, s.27). 

Bu bağlamda, Türkçe dersinde, dil becerilerinin geliştirilmesinde öğrenciyi merkeze 

alan yeni yaklaşırnlara ve öğretim etkinliklerinde yeni yöntem ve yaklaşımların 

etkililiğini sınayan araştırmaların yapılmasına gereksinim vardır. Bu gereksinimi 
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karşılayabilmek amacıyla öğretme-öğrenme sürecinde öğrencilerin dili işlevsel bir 

biçimde kullanmalarını sağlayacak öğrenme yaşantılarının düzenlenmesi gerekmektedir. 

Bu bağlamda öğrencilerin temel okuma, eleştirel okuma, üst düzey okuma, yaratıcı 

yazma, sözel iletişim becerileri ve kavram gelişimini sağlayan, onların bireysel 

gereksinimlerini ve ilgilerini göz önünde bulunduran farklı öğretim yaklaşımlarının 

uygulanmasına gereksinim duyulmaktadır. Bu yaklaşımlardan biri de farklılaştırılmış 

öğretim yaklaşımıdır (Van Tassel-Baska, 2003, s.2). 

Alanyazında farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının öğrenci başarısı üzerinde önemli bir 

etkiye sahip olduğu; ancak bu yaklaşımın uygulamadaki etkiliğine ve kullanımına 

ilişkin çalışmalarla ilgili alanyazında bir boşluk olduğu ve eylem araştırması yöntemi ile 

gerçekleştirilecek araştırmalara gereksinim duyulduğu belirtilmektedir (Anderson, 

2007, s.52; Subban, 2006; Tomlinson ve Allan, 2000). İlgili alanyazın taraması 

sonucunda, araştırma bulgularında farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının öğrencilerin 

öğrenme sürecine etkin katılımını sağlayarak akademik başarılarını ve motivasyonlarını 

artırmada, disiplin olaylarını azaltmada etkili olduğu vurguianmış olmasına rağmen, 

Türkiye'de bu konuya yönelik bilimsel dayanaklı uygulamaların ya da araştırmaların 

yapılmadığı görülmektedir. Bu nedenlerle, Türkçe dersinde farklılaştırılmış öğretim 

yaklaşımının dil becerilerinin gelişimine etkisini sınayacak bu araştırmaya gereksinim 

duyulmuştur. 

1. 7. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın genel' amacı, Türkçe dersinin ilköğretim beşinci sınıf düzeyinde 

farklılaştırılmış öğretim yaklaşırnma göre nasıl uygulanabileceğini belirlemek ve bu 

yaklaşımın öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutumianna etkisini ortaya koymaktır. Bu 

genel amaç doğrultusunda şu sorulara yanıt aranmıştır: 

1. İlköğretim beşinci sınıf Türkçe dersinin öğretim süreci farklılaştırılmış öğretim 

yaklaşırnma göre nasıl düzenlenebilir? 

• Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı Türkçe dersinin öğrenme alanlarına 

göre nasıl düzenlenebilir? 
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• Öğrenme alanlarına yönelik oluşturulan merkezlerde gerçekleştirilen 

etkinliklere ve edinilen kazanımlara ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri 

nelerdir? 

• Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin 

ilgi alanlarına göre nasıl düzenlenebilir? 

• İlgi alanlarına yönelik oluşturulan merkezlerde gerçekleştirilen 

etkinliklere ve edinilen kazanımlara ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri 

nelerdir? 

2. Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin 

tutumlarında bir değişim oluşturmakta mıdır? 

3. Farklılaştırılmış öğretim yaklaşırnma sınıf öğretmeninin ve öğrencilerin bakış 

açıları nasıldır? 

1.8. Araştırmanın Önemi 

Bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmeler her sistemde olduğu gibi eğitim 

sistemlerinin de kendisini sürekli yenilemesini ve geliştirmesini kaçınılmaz hale 

getirmiş; eğitim sistemlerini yenilikleri ve değişimleri izleme ve daha nitelikli insan 

gücünün yetiştirilmesi konusunda bir arayışa yöneltmiştir. Yaşanan bu değişimler 

sonucu program geliştirme alanında da yeni düşünceler ortaya atılmış, yeni eğilimler ve 

yönelimler kurarndan uygulamaya yansıtılmaya başlamıştır. Bu süreçte toplumların 

bireylerden sahip olmalarını istedikleri nitelikler farklılaşmaya başlamıştır. Yaratıcı 

düşünen, sorumluluk alan, karar veren, problem çözen, eleştirel düşünebilen, bilgiye 

ulaşan, bilgiyi kullanan ve paylaşan, araştırma yapan insan nitelikleri ön plana çıkmıştır. 

Bu niteliklere sahip bireyler yetiştirmek, öğrencilerdeki farklı ilgi, gereksinim ve 

yetenekleri ortaya çıkarmak ve onları sınıftaki öğretme-öğrenme sürecinin temelleri 

olarak kullanınakla olanaklıdır. 

Öğrencilerin iletişim kurmaları, bilgi edinmeleri, öğrenmeleri ve kendilerini her yönden 

geliştirmelerinde, dil becerilerinin oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır. Öğrencilerin 

dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu gibi dil becerilerini 

etkili bir biçimde edinebilmeleri için ilköğretim basamağından itibaren Türkçe 
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derslerinin daha etkili ve verimli bir biçimde işlenebilmesi ve bireysel farklılıklara 

duyarlı bir öğretim sürecinde gerekli bilgi, beceri, anlayış ve tutumun öğrencilere 

kazandırılması gerekmektedir. Bunu sağlamak için de yeni öğretim yöntem ve 

tekniklerinin işe koşulması önerilmektedir. 

Son yıllarda öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını vurgulayan yaklaşımlardan 

biri öğrenme sürecinde farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının kullanılmasıdır. 

Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının Türkçe dersinde uygulanabilirliğini belirlemeyi 

amaçlayan ve bu konuda Türkiye'de ilk kez bir eylem araştırması olarak desenlenen bu 

araştırma, bu yaklaşımın uygulamadaki etkiliğine ve kullanımına ilişkin alanyazındaki 

boşluğu doldurma açısından oldukça önemli görülmektedir. Araştırma, öğrencilerin dil 

becerilerinin ve tutumlarının, derse ve uygulanan yaklaşıma yönelik görüşlerinin süreç 

içerisindeki değişimini belirleyecek bir eylem araştırması yaklaşımı kullanılarak 

belirlenmesi nedeniyle alandaki bu boşluğu doldurma bakımından önemli 

görülmektedir. Bu açıdan araştırmadan elde edilecek bulgular ile farklılaştırılmış 

öğretim yaklaşımının Türkçe derslerinde daha etkili öğretme-öğrenme sürecinin 

gerçekleştirilmesine katkı sağlaması umulmaktadır. Bunun yanı sıra, bu araştırmanın 

Türkçe dersinde öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik daha zengin ve 

nitelikli öğretim etkinliklerinin uygulanmasım sağlayacağı, bu bağlamda da öğrencilerin 

bu derse ilişkin başarılarının artacağı ve tutumlarının olumlu olacağı umulmaktadır. 

Ayrıca bu araştırmanın sonuçlarının, daha sonra bu alanda gerçeklestirilecek 

çalışmalara da katkı sağlaması beklenmektedir. 

1.9. Sınırlılıklar 

Araştırmanın sınırlılıkları şöyle belirlenmiştir: 

1. Araştırma, 2008-2009 öğretim yılında Eskişehir il merkezinde bulunan İstiklal 

İlköğretim Okulu'nun 5/A şubesindeki öğrencilerden elde edilen verilerle 

sınırlıdır. 

2. Kullanılan strateji açısından farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı kapsamında ele 

alınan merkezler stratejisinden öğrenme ve ilgi merkezleri ile sınırlıdır. 
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1.10. Tanımlar 

Farklılaştırılmış Öğretim: Öğrencilerin, öğrenme ilgi ve yetenekleri, öğrenme stilleri 

ve öğrenme gereksinimleri bakırnından bireysel farklılıklara sahip oldukları 

düşüncesine dayanan bir öğretim yaklaşımı (Anderson, 2007, s.50). 

Dil becerileri: Dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunudan 

oluşan ve birbirleri ile ilişkili olan beceriler (Farris, 2005, s.7-8; Ashworth, 2004, s.49). 

Merlı::ez Stratejsi: Öğrencilerin küçük gruplarda ya da bireysel olarak, kendilerine 

sunulan içeriği eşzarnanlı fakat farklı biçimlerde öğrenmelerine olanak sağlamak 

amacıyla tasarlanan farklılaştırılmış öğretim stratejilerinden biri (King-Sears, 2008, 

s.60; Roberts ve Inman, 2007, s.61). 

Öğrenme Merkezleri: Belirli bir beceri ya da kavramla ilgili deneyimleri 

güçlendirmek ya da çeşitlendirrnek amacıyla tasarlanmış etkinlik ya da malzeme 

topluluğunu içeren farklılaştırılmış öğretim stratejilerinden biri (Tornlinson, 2005, s.76; 

Tornlinson, 2003, s. 187; Theisen, 2002, s.2). 

İlgi Merkezleri: Genellikle okuma, yazma, dinleme, bilgisayar, oyun, matematik, fen, 

araştırma, sanat ve drarna gibi alanlarda öğrencilerin özel ilgilerine yönelik konuların 

çalışılması için öğrencileri rnotive etmek amacıyla tasarlanan farklılaştırılmış öğretim 

stratejilerinden biri (Ham, 2001, s.48). 



1.11. Kısaltınalar 

AG: Araştırmacı Günlüğü 

AÖ: Araştırmacı Öğretmen 

IRA: International Reading Assodation 

LDA: Leaming Disabilities Assodation 

NMSA: National Middle School Assodation 

SÖ: Sınıf Öğretmeni 

SG: Son Görüşmeler 

VKN: Video Kayıt No 
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II. BÖLÜM 

İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Öğretme ve öğrenme ortamında öğrencilerin bireysel farklılıklarının belirlenmesi ve bu 

farklılıklara uygun öğretim yaklaşırnlarının uygulanması son zamanlarda 

araştırmacıların ve uygulamacıların dikkatini çekmiş ve bu konuya yönelik araştırmalar 

yapılmıştır. Bu bölümde farklılaştırılmış öğretim yaklaşımıyla ilgili olarak önce 

Türkiye' de yapılmış olan araştırmalar, daha sonra da yurt dışında yapılan araştırmalar 

ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

2.1. Türkiye'de Yapılan Araştırmalar 

A vcı, Yüksel, Soyer ve Balıkçıoğlu (2009) tarafından gerçekleştirilen "Şiirin konusu 

için tasarlanan farklılaştırılmış sınıf ortamının bilişsel ve duyuşsal değişimlere etkisi" 

adlı çalışmanın amacı ilköğretim 6. Sınıf Türkçe derslerinde şiirsel anlatımı konu 

edinen farklılaştırılmış sınıf ortamının öğrencilerin derse ve öğretmene yönelik 

tutumları, derse katılım durumları ve öğrenme düzeylerine etkisini incelemektir. 

Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni benimsenerek 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını İstanbul' da özel bir ilköğretim 

okulunun 6. sınıfına devam eden 22 ilköğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada 

farklılaştırılmış öğretim stratejilerinden ilgi merkezleri ve istasyonlar kullanılmıştır. 

Araştırma verileri uygulama yapılan sınıfta yapılan gözlemler, odak grup öğrencilerle 

ve sınıf öğretmeni ile yapılan görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Araştırma sonucunda 

farklılaştırılmış öğretimin öğrencilerin öğrenme düzeylerine olumlu katkıları olduğu, 

öğrencilerin derse olan ilgilerinin arttığı ve arkadaşlık ilişkilerinin gelişimine yardımcı 

olduğu ortaya çıkmıştır. 

Yabaş ve Altun (2009) tarafından gerçekleştirilen "Farklılaştırılmış Öğretim 

Tasarımının Öğrencilerin Özyeterlik Algıları, Bilişüstü Becerileri ve Akademik 

Başaniarına Etkisinin incelenmesi" adlı çalışmanın amacı farklılaştırılmış öğretim 

tasarımını merkeze alarak, bu tasarımın matematik dersinde öğrendierin akademik 

başarıları, bilişüstü becerileri ve öz-yeterlik algıları üzerindeki etkisini belirlemektir. 
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Araştırmada öntest-sontest deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 

Esenler Cumhuriyet İlköğretim Okulu'na devam eden 25 altıncı sınıf öğrencisi 

oluşturmuştur. Araştırma sonucunda öğrencilerin akademik başarı testi, bilgi, kavrama 

ve uygulama test puanları, bilişüstü becerileri ve özyeterlik algı puanları arasında 

sontest lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. 

Yaşar ve Karadağ (2009) tarafından yapılan "Farklılaştırılmış Öğretime İlişkin 

Öğretmen Algıları ve Uygulamaları" adlı çalışmada farklılaştırılmış öğretime ilişkin 

sınıf öğretmenlerinin algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 2008-2009 

öğretim yılında Eskişehir ilköğretim okullarında görev yapan 25 sınıf öğretmeni 

katılmıştır. Betimsel nitelikteki bu çalışmanın verileri 25 sınıf öğretmeni ile 

gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşme verilerinden elde edilmiştir. Veriler 

NVivo2 Nitel Veri Arıalizi Programı kullanılarak analiz edilmiş, verilerin analizinde 

içerik analizi tekniği benimsenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin farklılaştırılmış öğretim 

yaklaşımını uygulama durumları, uygulama biçimleri ve bu yaklaşıma ilişkin yeterlik 

algılarını belirlemek amacıyla yapılan bu araştırma sonucunda, öğretmenierin büyük 

çoğunluğunun farklılaştırılmış öğretim yaklaşırnma ilişkin çok fazla bilgi sahibi 

olmadıkları, bu yaklaşım kapsamında ele alınan öğretim yöntem ve teknikleri ile 

değerlendirme tekniklerinin bazılarına ilişkin bilgi ve beceri sahibi oldukları ve bunları 

uyguladıkları ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra farklılaştırılmış öğretim yaklaşırnma 

ilişkin olarak öğretmenierin büyük çoğunluğunun kendilerini yetersiz hissettiği ve bu 

yaklaşımın uygulanmasına ilişkin kuramsal ve uygulamalı hizmetiçi eğitime gereksinim 

duydukları araştırma sonucunda ulaşılan diğer bulgular arasındadır. 

Öğretme (1997) tarafından yapılan "Farklılaştırılmış Fizik Derslerinin 9. Sınıf Üstün 

Yetenekli Öğrenciler Üzerindeki Etkisi" adlı çalışmada farklılaştırılmış fizik derslerinin 

9. sınıf üstün yetenekli öğrencilerinin fizik başarısı ve tutumu üzerindeki etkisi 

araştırılınaya çalışılmıştır. Çalışmada ll haftalık bir program içinde fizik dersleri içerik, 

süreç ve ürün bileşenlerinden bir ya da birden fazlasında öğrencilerin derse hazır olma 

düzeyleri ve öğrenme biçimleri temelinde farklılatırılmıştır. Çalışmanın örneklemini 

dokuzuncu sınıfa kayıtlı 28 üstün yetenekli öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada 

öğrencilerin bilim/fiziğe yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla Bilim Hakkında 
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Görüşler Ölçeği (VASS P20-LB) ön test-son test olarak uygulanmıştır. Öğrencilerin 

süreci değerlendirmelerini sağlamak amacıyla da Sethian Anketi uygulanmıştır. 

Araştırmanın istatistiksel testleri ve anket sonuçlarının analizi, farklılaştırılmış fizik 

derslerinin öğrencilerin bilirn/tutum hakkındaki görüşleri üzerinde olumlu bir etki 

yarattığını ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra farklılaştırılmış fizik derslerinin 

öğrencilerin fen/fizik hakkındaki görüş ve tutumlarını olumlu yönde değiştirdiği, 

geleneksel derslerle karşılaştırıldığında farklılaştırılmış dersler ile daha fazla öğrenciye 

ulaşılabileceği ve daha yüksek başarı düzeyi gözlernlenebileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

2.2. Yurt Dışında Yapılmış Araştırmalar 

Lavender (2009) tarafından gerçekleştirilen "Sınıf içi davranışsal müdahalenin ve 

farklılaştırılmış öğretim prograrnının çevresini sözel olarak rahatsız eden 8. Sınıf 

öğrencilerinden okuma sınırlılıkları olan ve olmayanların başarısı ve davranış çıktıları 

üzerindeki etkisi" aldı çalışmanın arnacı farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının 

ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin akademik başarıları ve sözel davranışları 

üzerindeki etkisini incelernektiL Nicelaraştırma yönteminin benirnsendiği öntest sontest 

deneysel desenle gerçekleştirilen araştırmaya 35 ilköğretim öğrencisi katılmıştır. 

Araştırma sonucunda öğrencilerin sözcük dağarcıklarında anlamlı bir artış gözlendiği ve 

okuduğunu anlama becerilerinin geliştiği ortaya çıkmıştır. 

Sarnrns (2009) tarafından gerçekleştirilen "Farklılaştırılmış okuma öğretiminin beşinci 

sınıf öğrencilerinin akademik başarı, sosyal ve bireysel gelişimine etkisi" adlı 

çalışmanın arnacı farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının öğrenme merkezleri, rol 

oynama, grafik örgütleyicilerin kullanımı, sorgulama, esnek gruplama gibi stratejilerinin 

öğrencilerin akademik başarıları, sosyal ve bireysel gelişimlerine katkısını incelernektir. 

Araştırma karma yöntem benimsenerek gerçekleştirilrniş, nitel ve nicel veri toplama 

teknikleri bir arada kullanılmıştır. Araştırmada gözlem ve alan notlarının yanı sıra 

öğretmen ve öğrencilerle gerçekleştirilen görüşmeler, günlükler, kontrol listeleri 

öğretmen ve öğrenci bilgi anketleri gibi veri toplama araçları ile veriler toplanmıştır. 

Araştırma sonucunda farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının öğrenciler arasında 

dayanışrnayı artırdığı, iletişim becerilerini geliştirdiği, grupta arkadaşlarıyla etkileşimi 
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artırdığı, öğrencilerin problem çözme, yaratıcı düşünme gibi üst düzey düşünme 

becerilerinin gelişimine katkı sağladığı ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra farklılaştırılmış 

öğretim yaklaşımının uygulandığı beşinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarında da 

artış gözlenmiştir. 

Ayers (2008) tarafından yapılan "Monroe County, Georgia'da İki Kırsal İlköğretim 

Okulunda Öğretmen Tutumlarının Farklılaştırılmış Öğretime Etkisi" adlı çalışmanın 

amacı, Georgia' da iki ilköğretim okulunda farklılaştırılmış öğretim uygulamalarına 

ilişkin öğretmenierin algılarını ve tutumlarını ortaya çıkarmaktır. Araştırmada karma 

yöntem kullanılmış, araştırma verileri gözlem, görüşme ve anket yoluyla toplanmaya 

çalışılmıştır. Araştırmada 25 ilköğretim öğretmenine arıket uygulanmış, beş ilköğretim 

öğretmeni ile görüşme; beş ilköğretim sınıfında da gözlemler yapılmıştır. Araştırma 

sonucunda ilköğretim sınıflarında farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının farklı 

derecelerde uygulandığı, öğretmenierin farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı hakkında 

fazla bilgi sahibi olmadıkları, sınıf yönetimi, zaman ve fiziksel donanım açısından 

sorunlar yaşadıkları ortaya çıkmıştır. 

Bantis (2008) tarafından yapılan "İngilizce Dil Öğrencileri ıçın Farklılaştırılmış 

Öğretimi Gerçekleştirmek Amacıyla Görev Odaklı Yazma Öğretiminin Kullanımı" adlı 

çalışmada, görev odaklı yazma öğretiminin İngilizce dil ediniminde ve farklılaştırılmış 

öğretimdeki etkisi araştırılınaya çalışılmıştır. Çalışma Califomia' da, İspanyol 

öğrencilerin yoğunlukta olduğu bir ilköğretim okulunda, 2005-2006 öğretim yılında 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya bir öğretmen ve 10 üçüncü sınıf öğrencisi katılmıştır. 

Araştırmada nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karma yöntem 

kullanılmıştır. Araştırma verileri görüşme, yazma etkinliklerine ilişkin notlar ve konu 

ile ilgili çalışma yaprakları kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda görev odaklı 

yazma öğretiminin öğretimin farklılaştırılması ve yapılandırılmasının yanı sıra, ikinci 

dil ediniminde öğrencilerin çeşitli gereksinimlerine yanıt verınede etkili olduğu 

görülmüştür. 

Brennan (2008) tarafından yapılan "Okulöncesi Sınıflarında Farklılaştırılmış Öğretim 

ve Okuryazarlık Becerilerinin Gelişimi" adlı çalışmanın amacı okulöncesi eğitimde 
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öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesi amacıyla farklılaştırılmış öğretim 

yaklaşımının nasıl uygulandığını ortaya çıkarmaktır. Araştırma betimsel bir çalışma 

olup, araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşmeler, alan notları, gözlemler ve el 

yapımı ürünler yoluyla toplanmıştır. Araştırma verileri betimsel analiz tekniği 

kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, sınıflarında gözlem yapılan 

okulöncesi öğretmenlerinin, öğrencilerinin bireysel gereksinimlerini karşıladıkları, 

öğrencilerin bireysel öğrenmelerini kolaylaştırmak amacıyla rehberlik yaptıkları, 

öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler uyguladıkları, bunun 

yanı sıra öğretmenierin ders planlarını hazırlamada ve yeni etkinlikler tasadamada 

zaman açısından sorun yaşadıkları ortaya çıkmıştır. 

Luster (2008) tarafından yapılan "Geleneksel Öğretim ve Farklılaştırılmış Öğretimin 

Öğrencilerin Akademik başarıları üzerindeki etkisini araştıran nitel bir çalışma" adlı 

çalışmanın amacı geleneksel öğretim yöntemi benimsenerek gerçekleştirilen matematik 

öğretimi ile farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı benimsenerek gerçekleştirilen öğretimin 

etkililiğini karşılaştırmaktır. Çalışma altı farklı ilköğretim dördüncü sınıfta öğenim 

gören toplam 135 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırma yöntemi 

benimsenerek gerçekleştirilen araştırmada öntest sontest kontrol gruplu deneysel 

yöntem kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde bağımsız gruplar t testi 

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı benimsenerek 

gerçekleştirilen öğretimin geleneksel yaklaşıma göre akademik başarıyı ve öğrencilerin 

kimi becerilerini artırmada daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır. 

Sondergeld ve Schultz (2008) tarafından yapılan "Fen, Standartlar ve Farklılaştırma" 

adlı bu çalışmada içeriğin farklılaştırılmasında öğrencilerin yeteneklerine uygun farklı 

materyaller ve okuma materyalleri, sürecin farklılaştırılmasında katlı etkinlikler, ürünün 

farklılaştırılmasında sonuç değerlendirme ve öğrenme ortamının farklılaştırılmasında ise 

sessiz çalışma alanları ve küçük grup çalışmalarına yer verilmiştir. Bu çalışma Fen 

Bilgisi dersinde basit makineler konusunda, üçüncü sınıf öğrencileri üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Farklılaştırılmış öğretim etkinlikleri 3 hafta süreyle uygulanmıştır. 

Çalışmada odak grup görüşmesi tekniği benimsenmiştir. Çalışma sonucunda bu 

yaklaşımın, yaratıcılığı, hayal gücünü kullanmayı, üst düzey düşünmeyi ve eleştirel 
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düşünmeyi artırdığı görülmüştür. Öğrencilerin çoğu, bu etkinlilderin daha önce 

uyguladıklarından daha iyi olduğunu, eğlenceli etkinlikler olduğunu ve kendi 

kendilerine/bağımsız çalışma olanağı sağladığını belirtmişlerdir. Sınıf öğretmeni, 

farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının planlamasının ve uygulanmasının oldukça zaman 

aldığını belirtmiştir. 

Bosier (2007) tarafından yapılan "Farklılaştırılmış Matematik Öğretimi Konusunda 

Öğretmen Hazırlığının Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisi" adlı 

çalışmanın amacı ilköğretim üçüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin matematik başarıları 

üzerinde farklılaştırılmış matematik öğretimi konusunda öğretmen hazırlığının etkisini 

incelemektir. Araştırma Güney Carolina'daki bir ilköğretim okulunda 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 6 öğretmen 296 öğrenci katılmıştır. Araştırmada nitel 

ve nicel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karma yöntem kullanılmıştır. 

Araştırmanın nicel verileri öntest-sontest olarak kullanılmak üzere geliştirilen bir 

arıketle, nitel verileri ise sınıf gözlemleri, öğretmen görüşleri ve ders planlarını içeren 

matematiksel el yapımı ürünlerin gözlenmesiyle toplanmıştır. Araştırmanın nicel 

verilerinin analizinde standart sapma ve aritmetik ortalamadan, nitel verilerin analizinde 

ise betimsel analizden yararlanılmıştır. Araştırmada yapılan gözlemler sonucu 

öğretmenierin geleneksel yaklaşımlarla farklılaştırılmış öğretim yaklaşımını karma bir 

biçimde kullandıkları ortaya çıkmıştır. Anket sonuçları, sınıf gözlemleri ve ders 

planlarının incelenmesi sonucu katılımcıların çoğunun farklılaştırılmış öğretim 

yaklaşımını kullandıkları ortaya çıkmıştır. Yapılan görüşmeler ve gözlemler sonucu 

öğretmenierin farklılaştırılmış öğretim yaklaşımını, öğrencilerin kendi öğrenme 

hıziarına uygun biçimde çalışmalarına ve yaparak yaşayarak öğrenmelerine olanak 

sağlamak amacıyla kullandıkları ortaya çıkmıştır. 

Bundoc (2007) tarafından yapılan "İlköğretim Okulu Okuma Sınıflarında 

Farklılaştırılmış Öğretim" adlı çalışmanın amacı ilköğretim öğretmenlerinin 

farklılaştırılmış okuma öğretimi uygulamalarını belirlemek; öğretmenierin 

farklılaştırılmış öğretimi gerçekleştirme planları ile gerçekleştirdikleri uygulamaları 

karşılaştırmaktır. Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiş olup, araştırma verileri 

22 ilköğretim okulunda görev yapan 242 öğretmene uygulanan anket yoluyla 
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toplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler okuma sınıflarında 

gerçekleştirilen farklılaştırılmış öğretim uygulamalarının, daha önce ideal sınıfta 

yapılması gerekenler biçiminde öğretmeniere dayatılan etkinliklerden farklılaştığını 

göstermektedir. 

Chen (2007) tarafından yapılan "İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin 

Katlı Etkinliklerdeki Algıları: Farklılaştırılmış Öğretimin Değerlendirme Boyutunun 

Araştırılması" adlı çalışmada, İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Tayvanlı 

öğrencilerin katlı öğretim etkinliklerindeki algıları ve İngilizceyi yabancı dil olarak 

öğrenme konusundaki eğitim uygulamalarının araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla 

İngilizcenin yabancı dil olarak öğretildiği bir ortamda farklılaştırılmış öğretim 

yaklaşımının uygulanabilirliği araştırılmıştır. Araştırmaya Tayvan' da bir üniversitede 

öğrenim gören toplam 48 öğrenci katılmıştır. Araştırmada farklılaştırılmış öğretim 

stratejilerinden katlı etkinlikler kullanılmıştır. Araştırma durum çalışması yöntemiyle 

gerçekleştirilmiş, verileri gözlem, görüşme, video kayıtları ve el yapımı ürünler 

kullanılarak toplanmıştır. Araştırma verileri betimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. 

Araştırma sonucunda öğrencilerin İngilizce dinleme ve konuşma sınıflarında katlı 

öğretim etkinliklerine karşı genellikle olumlu tutumlar sergiledikleri ortaya çıkmıştır. 

Araştırma sonucu öğrencilerin motivasyonlarının ve özgüvenlerinin arttığı, İngilizce dil 

becerilerinin geliştiği ortaya çıkmıştır. 

Ferrier (2007) tarafından yapılan "Farklılaştırılmış Öğretimin İkinci Sınıf Hayat Bilgisi 

Sınıflarında Akademik Başanya Etkisi" adlı çalışmanın amacı, farklılaştırılmış öğretim 

stratejilerinin öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisini araştırmaktır. 

Çalışmada farklılaştırılmış öğretim stratejilerinden katlı etkinlikler, çoklu zekaya dayalı 

etkinlikler, öğrenme merkezleri ve esnek gruplama kullanılmıştır. Araştırma bir 

ilköğretim okulunda aynı öğretmen tarafından verilen hayat bilgisi derslerinde üç farklı 

ikinci sınıfta gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya toplam 51 öğrenci katılmıştır. Çalışmada 

öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma verileri 

ANCOV A varyans analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda 

farklılaştırılmış öğretim yaklaşımını kullarımanın geleneksel öğretim yaklaşımlarından 

daha anlamlı sonuçlar verdiği ortaya çıkmıştır. 
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Miller (2007) tarafından yapılan "Okuma Gelişimini Sağlayan Sınıf Yönetimi Yapıları 

ve Farklılaştırılmış Okuma Öğretimi" adlı çalışmanın amacı, okuma öğretiminde sınıf 

yönetimi ile ilgili etkili farklılaştırılmış öğretim yöntemlerini incelemek ve sınıf 

ortamında okuma becerilerini geliştirmek amacıyla öğrencilere nasıl yardım edileceğini 

araştırmaktır. Araştırmada öğretmenierin farklılaştırılmış okuma öğretiminde ve sınıf 

yönetiminde kullandıkları en iyi uygulamaları belirlemek amacıyla iki kontrol listesi 

kullanılarak sınıf gözlemleri gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri korelasyon ve çoklu 

regresyon analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda korelasyon analizi 

sonucunda öğretmenierin farklılaştırılmış okuma öğretimi ve sınıf ortalaması arasında 

anlamlı bir olumsuz ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. 

Richardson (2007) tarafından gerçekleştirilen Farklılaştırılmış Öğretim: Bir Uygulama 

Çalışması" adlı çalışmanın amacı farklılaştırılmış öğretimin uygulanmasında kullanılan 

liderlik stratejilerini tanımlamaktır. Araştırma okul yöneticilerinin farklılaştırılmış 

öğretim uygulamalarında hangi liderlik stratejilerinin kullanıldığını, bu süreçte personel 

gelişiminin nasıl sağlandığı ve hangi farklılaştırılmış öğretim etkinliklerinin 

gözlendiğini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma 2006-2007 öğretim yılı güz 

döneminde Colorado' da görev yapan 20 ilköğretim ve ortaöğretim yöneticisiyle 

gerçekleştirilmiştir. Çalışma, kurarn oluşturma formatında nitel araştırma yöntemi 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri nitel araştırma yöntemlerinden 

görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda bazı okul 

yöneticilerinin, farklılaştırılmış öğretimi kullanmanın öğrenciler açısından yararları 

hakkında dar bir görüşe sahip oldukları, farklılaştırılmış öğretimi programı desteklemek 

amacıyla kullanmanın öneminin farkında olmadıkları ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra, 

okul yöneticilerinin bazılarının öğretimin farklılaştırılması amacıyla etkili personel 

·gelişimi için sürekli bir plana sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır. 

Stager (2007) tarafından yapılan "Matematikte Farklılaştırılmış Öğretim" adlı 

çalışmada, farklılaştırılmış öğretim stratejilerinden katlı öğretim stratejisinin ilköğretim 

matematik dersinde kesider konusunda akademik başarı üzerindeki etkisi belirlenmeye 

çalışılmıştır. Çalışma New York'ta alt sosyo-ekonomik düzeydeki bir ilköğretim 

okulunun üçüncü sınıfında gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 16 üçüncü sınıf öğrencisi 
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katılmıştır. Çalışmada yöntem çeşitlernesi kullanılmış, üç farklı veri toplama 

yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmada ön-test son-test kontrol gruplu deneysel 

model kullanılmıştır. Araştırma verileri öğrencilere uygulanan anket ve yarı 

yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Çalışmada öncelikle, öğrencilere ön 

test uygulanmış ve öğrencilerin kesider konusu ile ilgili önbilgileri sınanmış, daha sonra 

bu veriler ışığında, öğrenciler yeteneklerine göre gruplandırılmıştır. Bu gruplamadan 

sonra, katlı öğretim stratejisinden 5 hafta boyunca her gün 45 dakika yararlanılmış ve 

etkinlik sonunda son test uygulanmıştır. Son test uygulamasından sonra öğrencilere 4lü 

likert tipi anket uygulanmış ve öğrencilerin katlı öğretim stratejisine ilişkin görüşleri 

alınmıştır. Çalışma sonunda, katlı öğretim stratejisinin, öğrencileri motive etmede etkili 

olduğu ve akademik başarıyı artırdığı, öğrenmeyi zevkli duruma getirdiği ortaya 

çıkmıştır. 

Ankrum (2006) tarafından gerçekleştirilen "İdeal Bir Öğretmenin Sınıfında 

Farklılaştırılmış Okuma Öğretimi: Örnek Bir Olay" adlı çalışma, Pennsylvania'da bir 

ilköğretim okulunda, ikinci sınıf öğretmeninin farklılaştırılmış okuma öğretimi 

uygulamalarını tanımlamayı amaçlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, ikinci sınıf 

öğretmeninin farklılaştırılmış okuma öğretiminde kullandığı yöntemleri ve etkinlikleri 

tanımlamaktır. Veriler, sınıf gözlemleri ve öğretmen görüşleri yoluyla toplanmıştır. 

Çalışma sonucunda öğretmenierin farklılaştırılmış öğretim uygulaması olarak en fazla 

küçük gruplarda okuma öğretimini kullandıkları ortaya çıkmıştır. Öğretmen öğrencilerin 

okuma düzeylerine uygun okuma materyalleri kullanmakta, dersler grup üyelerinin 

gereksinimlerine göre biçimlenmektedir. Çalışmalarda, küçük gruplarda öğretim, 

öğretmen açıklamaları ve okuma sonrası değerlendirmelerin yapıldığı; grupların 

düzenlenmesinde ve derslerin planlanmasında informal değerlendirmelerin sıklıkla 

kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra, çalışma sonucunda, öğretmenierin 

farklılaştırılmış öğretimin nasıl gerçekleştirileceği konusunda daha fazla rehberliğe 

gereksinimleri olduğu ortaya çıkmıştır. 

Arens (2006) tarafından yapılan "Karma Düzeyli Sınıflarda Öğrenme Güçlüğü Çeken 

Öğrenciler için Farklılaştırılmış Öğrenmeyi Öğrenen Öğretmenler" adlı çalışmanın 

amacı öğretmenlerin, ikinci ve üçüncü sınıflarda özel gereksinimi olan öğrencilerin 
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gereksinimlerini karşılamak amacıyla dil becerilerinin geliştirilmesinde farklılaştırılmış 

öğretim yaklaşımını uygulama durumlarını ortaya çıkarmaktır. Araştırma durum 

çalışması yöntemiyle gerçekleştirilmiş, iki farklı sınıfta gözlemler yapılmıştır. 

Araştırmada üçgenleme yöntemi kullanılmış, veri toplama araçları olarak 

farklılaştırılmış öğretim yaklaşımını uygulayan ·iki sınıf öğretmeni ile yapılan 

görüşmeler, gözlemler ve dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik yapılan video 

kayıtlarından ve alan notlarından yararlanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde 

betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin, özel 

gereksinimi olan öğrencilerin öğrenme amaçlarına ulaşmalarını sağlamak için süreç 

değerlendirme ve alternatif yöntemlerden yararlandıkları, öğrencilerin dil becerilerini 

geliştirmek amacıyla rehberli okuma, paylaşımlı okuma ve merkezler gibi stratejileri 

kullandıkları ortaya çıkmıştır. Gözlemler sonucunda rehberli okuma ve merkez 

etkinliklerinde öğrencilere kendi okuma düzeylerine uygun olarak okuma metinleri 

sağlandığı ve öğrencilerin başarıyı tadabilecekleri deneyimler sağlandığı ortaya 

çıkmıştır. Bunun yanı sıra, öğretmenler tarafından esnek gruplamaya önem verildiği, 

öğrencilerin arkadaşlarıyla, bireysel olarak ya da öğretmenleriyle çalışma fırsatı 

sağlandığı, yapılan gruplamaların öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri, ilgileri ya da 

kendi seçimlerine dayalı olduğu ve merkezlerin öğretmenler tarafından en fazla 

kullanılan etkinlik olduğu araştırma sonucunda ortaya çıkan diğer bulgular arasındadır. 

Clarke (2006) tarafından yapılan "Okuma Başarısını Geliştirmek Amacıyla 

Farklılaştırılmış Öğretimde Öğretmen Eğitiminin Gelişimi" adlı çalışmanın amacı 

ilköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin okuma başarılarını geliştirmek amacıyla bir 

personel gelişim modeli geliştirmek, uygulamak ve bu modeli değerlendirmektir. 

Araştırmada öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek amacıyla farklılaştırılmış öğretim 

yaklaşımı uygulanmıştır. Araştırmaya altı üçüncü sınıf öğretmeni ve öğretmenierin 

görev yaptıkları okul yöneticileri katılmıştır. Eylem araştırması yöntemiyle 

gerçekleştirilen araştırma sonucunda, araştırmacı üçüncü sınıf öğretmenleri için bir 

personel gelişim modeli geliştirmiş, uygulamış ve değerlendirmiştir. Araştırma 

bulguları bu personel gelişim modelinin ilerlediğini, sürdürüldüğünü ve yeniden gözden 

geçirip düzeltmek için desteklendiğini ortaya çıkarmıştır. 
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D' Angelo (2006) tarafından gerçekleştirilen "Farklılaştırılmış Öğretimin İlköğretim 

Okullarında Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi" adlı araştırmada, farklılaştırılmış 

öğretimin, ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma başarıları üzerindeki etkisi 

araştırılmıştır. Çalışma nicel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışma 

sonucunda, farklılaştırılmış öğretim uygulamasının geleneksel öğretim yöntemlerine 

göre okuduğunu anlama becerilerinin gelişiminde daha etkili olduğu görülmüştür. 

Duranczyk, Goff ve Opitz (2006) tarafından yapılan "Öğrenme Merkezlerinde 

Öğrencilerin Deneyimleri: Sosyo-ekonomik Faktörler, Sınıflar ve Matematik 

Merkezinin Algıları" adlı çalışmada Minnesota Üniversitesinde matematik programına 

devam eden öğrencilerin öğrenme merkezlerine karşı algıları araştırılınaya çalışılmıştır. 

Araştırma verileri öğrencilerin matematik programına karşı algılarını belirlemek 

amacıyla geliştirilen likert türü bir anketle toplanmıştır. Matematik merkezine katılan 

740 öğrencinin 360'ı anketi yanıtlamışlardır. Araştırma verileri SPSS programı 

kullanarak analiz edilmiştir. Farkın istatistiksel bakımdan anlamlılığını belirlemek 

amacıyla Pearson's chi-square testi kullanılmıştır. Çalışmada farklı etnik kökenden 

gelen öğrencilerin matematik merkezini ne sıklıkta kullandıklarını araştırmaya çalışan 

bu araştırmada istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Araştırma sonunda 

Afrikalı kökenli Amerikalı öğrencilerin matematik merkezlerini Asya kökenli 

Amerikalı öğrenciler ve diğer etnik kökenli öğrencilerden daha fazla kullandıkları 

ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra matematik merkezlerini kullanan öğrencilerin 

matematik yetenekleriurleki özgüvenlerinin arttığı da ortaya çıkmıştır. Ayrıca çalışmada 

güz dönemi öğrencilerinin matematik merkezini kullanma durumlarında ve algılarında 

da anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 

Smith ve diğerleri (2004) tarafından yapılan "Derse katılım, öğrenci farklılığı ve 

öğretimin farklılaştırılması arasındaki ilişki" adlı çalışma ilkokuma yazma öğretiminde 

farklılaştırılmış öğretimin öğretmen ve öğrenci davranışları ile sınıf ortamı üzerindeki 

etkisini gözlemlerneyi ve incelerneyi amaçlamaktadır. Çalışmada özellikle 

farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının öğrencilerin derse katılımları, öğretmenin öğretim 

yöntemi ve sınıf ortamı arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada bir ilköğretim 

okulunun üç sınıfından seçilen altışar öğrenci gözlenerek alan notları ve farklılaştırılmış 



69 

öğretimin boyutlarını içeren bir gözlem formu kullanılmıştır. Araştırma verileri içerik 

analizi tekniği benimsenerek analiz edilmiştir. Analiz sonunda bazı etkinliklerio tüm 

sınıfın katıldığı büyük gruplarda öğretim biçiminde gerçekleştirildiği ve bu gruplarda 

tek düzeyde metin ya da çalışına kağıdı kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra 

farklı hazırbulunuşluk düzeyine sahip öğrenciler için öğretimin çok az düzeyde 

farklılaştırıldığı araştırınanın diğer bulgusu arasındadır. 

Baurngartner ve diğerleri (2003) tarafından gerçekleştirilen "İlk ve Ortaöğretim 

Okullarında Farklılaştırılmış Öğretim Yoluyla Okuma Başarısını Artırma" adlı 

çalışmada, okuma başarısını artırmak amacıyla geliştirilen bir prograrn tanıtılmaktadır. 

Çalışınanın örneklemini İlliniois'te 2 bölgedeki ilk ve ortaöğretim öğrencileri 

oluşturmaktadır. Çalışınaya 25 ikinci sınıf, 27 üçüncü sınıf ve 25 yedinci sınıf öğrencisi 

katılmıştır. Çalışınanın gerçekleştirilrnesinde, farklılaştırılmış öğretim stratejilerinden 

esnek gruplamadan yararlanılmıştır. Stratejiler; esnek gruplarna, görev dağılımında, 

okuma zamanını ve süresini belirlemede, çeşitli okuma materyallerine karar verınede ve 

okuma materyallerine erişiınde öğrenci tercihlerinden oluşmaktadır. Çalışınada kontrol 

listeleri, forınal değerlendirme teknikleri ve anketler kullanılmıştır. Bu amaca ulaşmak 

için, ders planları, okuma için ayrılan süre, okuma rnateryalleri, değerlendirme 

teknikleri öğrencilerin tercihleri doğrultusunda belirlenmiş ve geliştirilmiştir. Çalışına 

sonucunda, farklılaştırılmış okuma öğretirninin, okuma başarısını artırdığı ortaya 

çıkmıştır. Çalışına sonucunda, öğrencilerin okuma başarılarında, kullandıkları anlama 

stratejilerinin sayısında ve okumaya karşı tutumlarında olumlu bir artış görülmüştür. 

Parsons (2003) tarafından gerçekleştirilen "Farklılaştırılmış Öğretim Stratejilerinin 3. 

Sınıf Öğrencilerinin Okuma Başarısı Üzerindeki Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Araştırma" 

adlı çalışma, farklılaştırılmış öğretim stratejilerinin üçüncü sınıf öğrencilerine okuma 

öğretimindeki etkililiğini değerlendirrnek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışınada 

öntest-sontest eşitlenrnerniş kontrol grup modeli kullanılmıştır. Çalışına 2002-2003 

öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Çalışınaya toplam 73 ilköğretim üçüncü sınıf 

öğrencisi katılmıştır. Çalışmada, farklılaştırılmış öğretim stratejileri olarak katlı 

öğretim, problem çözme ve hikaye haritası kullanılmıştır. Çalışınada geleneksel öğretim 

yaklaşımı ve farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının okuma başarısı üzerindeki etkisi 
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karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda farklılaştırılmış öğretim stratejilerinin okuma 

başarısı üzerinde etkili olduğu ortaya çıkmıştır. 

Myers (2002) tarafından yapılan "İlk çocukluk döneminde okuma yazmayı geliştirmek 

için okuma yazma materyalleri ile öğrenme merkezlerinin tasarlanması" adlı 

araştırmanın amacı, öğrencilerin okumaya ilişkin ilgilerini geliştirmeye yardımcı 

olmaktır. Eylem araştırması yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada okuma, yazma, fen, 

matematik ve sosyal bilimler merkezleri olmak üzere beş farklı merkez oluşturulmuş ve 

her merkez için okuma yazma materyalleri seçilmiştir. Araştırma sürecinde merkezler 

stratejisi uygulanmaya başladıktan birkaç hafta sonra öğrencilerin davranışlarında ve 

tutumlarında olumlu yönde değişiklikler gözlenmiştir. Araştırma sonucunda, 

öğrencilerin süreç içerisinde merkezde kullandıkları materyallerini daha fazla korumaya 

başladıkları (sahiplenme duygusunun arttığı) ve öğrenme sorumluluğunu kendi 

üzerlerine aldıkları, okuma yazma becerilerinin geliştiği ortaya çıkmıştır. Bunun yanı 

sıra, araştırma sonucunda öğrencilerin öğrenmeye karşı turumlarının değiştiği, 

çalışmalardan zevk aldıkları, sınıf etkinliklerini zamanında tamamlamaya çalıştıkları ve 

farklı etkinliklere katıldıkları, kütüphaneye gitmeye karşı daha istekli oldukları ve 

öğrenmenin zevkli duruma geldiği görülmüştür. 

Ham (2001) tarafından yapılan "Farklılaştırılmış Öğretim Uygulamalarının Güney Kore 

İlköğretim Öğrencileri Üzerindeki Etkisi" adlı çalışmanın amacı, farklılaştırılmış 

öğretim uygulamalarının ilköğretim dördüncü, beşinci ve altıncı sınıf öğrencileri 

üzerindeki etkisini araştırmaktır. Çalışmada farklılaştırılmış öğretim stratejilerinin, 

öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımına, problem çözme, eleştirel ve yaratıcı 

düşünme becerilerinin gelişimine etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya 266 ilköğretim 

öğrencisi ve 12 ilköğretim öğretmeni katılmıştır. Araştırma verileri anket, gözlem ve 

görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Çalışma üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın 

ilk aşamasında araştırmacı, öğretmenierin genel olarak öğretim stillerini ve 

farklılaştırılmış öğretim stratejilerini kullanma durumlarını belirlemek amacıyla anket 

geliştirmiş ve öğretmeniere uygulamıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında, 12 ilköğretim 

öğretmenine, farklılaştırılmış öğretim stratejilerinin okuma ve yazma becerilerinin 

geliştirilmesine yönelik olarak bir çalıştay düzenlenmiş ve öğretmenler bu konuda iki 
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haftalık bir eğitimden geçmişlerdir. Daha sonra, 6 ilköğretim öğretmeni, farklılaştırılmış 

öğretim stratejilerinden bağımsız proje çalışmaları, öğrenme ve ilgi merkezleri, katlı 

·öğretim stratejilerini sınıflarında uygulamışlardır. Çalışmanın üçüncü aşamasında ise, 

araştırmacı tarafından süreç içerisinde öğrencilerin etkinliklere katılım düzeyini 

belirlemek amacıyla gözlemler yapılmıştır. Uygulanan anket sonucunda öğretmenlerin, 

sorgulama teknikleri ve grup çalışması gibi farklılaştırılmış öğretim stratejilerini 

kullandıkları ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra, öğretmenierin daha çok geleneksel 

öğretim yöntemlerini kullandıkları, öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerini, öğrenme 

gereksinimlerini ve hazırbulunuşluk düzeylerini göz önüne alan ders planları 

hazırlamadıkları ve öğretim etkinlikleri gerçekleştirmedikleri ortaya çıkmıştır. Yapılan 

uygulama etkinliği sonucunda, farklılaştırılmış öğret~m stratejilerinin, öğrencilerin 

öğrenme sürecine etkin katılımlarını sağladığı, öğrenmeye olan ilgilerini artırdığı 

gözlenmiştir. 



3. YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırmanın modeli, ortam ve katılımcılar, verilerin toplamnası, verilerin 

çözümlenmesi ve yorumlanınasma ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırma yeni bir yaklaşımı deneme amacı taşıdığından eylem araştırması olarak 

desenlenmiştir. Eylem araştırması, bir soroyla başlanan, veri toplamaya başlamadan 

önce çok iyi planlanması gereken, verilerin toplanmasında, veri analizinde ve 

raporlaştırmada belirli bir esneklik ve çeşitlilik gösteren, düzenli gözlemler gerektiren 

ve bir şeyi ispatlama zorunluluğu olmayan sistematik bir araştırmadır (Schoen ve 

Nolen, 2004). 

Temel dayanağı günlük uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek, kurarn ve 

uygulama arasındaki kopukluğu giderme yönünden çözümler üretmek olan eylem 

araştırmaları, son yıllarda gerek akademisyenler, gerekse öğretmen araştırmacılar 

tarafından oldukça kabul görmektedir. Eylem araştırması uygulama sürecine ilişkin 

sorunların ortaya çıkarılması ya da halihazırda ortaya çıkmış bir sorunu anlama ve 

çözmeye yönelik sistematik veri toplamayı ve analiz etmeyi içerir (Yıldırım ve Şimşek, 

2005, s.295). Bu yaklaşımın amacı özel bir sınıf ya da okul problemini çözmek, 

uygulamayı geliştirmek ya da bir tek yerel konumda karar vermeye yardım etmektir 

(McMillan, 2006, s.l3). Eylem araştırmasının eğitim alanındaki en önemli amacı, 

eğitim dünyasında ortaya çıkan gerçekleri sistematik olarak anlamak ve onu değiştirerek 

geliştirmeye çalışmaktır (Kuzu, 2005, s.32). 

3~1.1. Eylem Araştırması Süreci 

Eylem araştırması süreci; planlama, uygulama (eylem), gözlem, yansıtma ve planları 

gözden geçirerek yeniden planlama aşamalarından oluşmaktadır (Kemmis ve Mc 

Taggart, 2002). Mills (2003, ss. 18-20) ise eylem araştırmasını; araştırma problemini 

belirleme, veri toplama, verileri analiz etme ve yorumlama ve bir eylem planı 
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gerçekleştirme biçiminde dört aşamada ele almaktadır. Bu süreçlerin birbirleri ile olan 

bağlantılarını eylem araştırmasının diyalektik döngüsü ile Şekil 3 'te görmek 

olanaklıdır: 

,. Odaklanılacak Alanın 

Belirlenmesi 

Eylem Planının Verilerin 
Geliştirilmesi 

.. 
Toplanması 

Verilerin Analizi ve 
Yorumlanması 

Şekil 3. Eylem Araştırmasının Diyalektik Döngüsü 

Kaynak: Mills, G. E. (2003). Action research. A guide for the teaeker researcher. New Jersey: Merrili 

Prentice Hall, s. 19' dan uyarlanmıştır. 

Türkçe dersinin ilköğretim beşinci sınıf düzeyinde farklılaştırılmış öğretim yaklaşırnma 

göre nasıl uygulanabileceğinin belirlenınesini amaçlayan bu araştırmada, Şekil 3 'te 

görülen Mills'in (2003) belirlediği aşamalar temel alınmış ve araştırmacının bizzat 

uygulamayı gerçekleştirerek katılımcı gözlemci olduğu bir eylem araştırması 

gerçekleştirilmiştir. Eylem araştırmasının aş.amaları araştırmanın amacına uygun olarak 

şöyle desenlenmiş ve uygulanmıştır: 

1. Odaklanılacak Alanın Belirlenmesi: Eylem araştırması, araştırılmak istenen bir 

problem durumu ya da uygulama sürecinde irdelenmesi gereken bir boyutun 

belirlenmesi ile başlar. Eylem araştırması sürecinin başlangıcında çalışılmak istenen 

alanınikonunun belirlenmesi oldukça önemlidir (Mills, 2003, s.25). Uygulama 

ortamında uygulayıcıyı rahatsız eden bir durum, geliştirilmesi gereken bir süreç ya da 

yeni bir yaklaşımı deneme eylem araştırmasının olası konu kaynakları arasında yer 

almaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2005, s.298). Odaklanılacak alanın belirlenmesinde 
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bazı önemli ölçütlerin göz önüne alınması gerekmektedir. Buna göre odaklanılacak 

alan; 

• 

• 

• 

• 

uygulamadaki öğrenme ve öğretme etkinliklerini içerecek biçimde, 

kontrolün sağlanabildiği bir yerde, 

tutkulu olarak hissedilen bir konu üzerine, 

değiştirilmek ya da geliştirilmek istenilen bir konu üzerine olmalıdır (Mills, 

2003, s.26). 

Eylem araştırması için problemin belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan üç olası yol 

vardır (Johnson, 2005, s.51). Bunlar, "bir öğretim yöntem ya da tekniğini çalışmak ya 

da değerlendirmek", "bir sorun belirlemek ve bu probleme ilişkin araştırmalar yapmak" 

ve "bir ilgi alanı belirlemek ve bunu incelemek" tir. Bu araştırmada Türkçe dersinin 

ilköğretim 5. sınıf düzeyinde farklılaştırılmış öğretim yaklaşırnma göre nasıl 

uygulanabileceğini belirlemek amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, yapılacak olan eylem 

araştırması, yeni bir öğrenme yaklaşımının denenınesi söz konusu olacağı için 

Johnson'ın (2005, s.51) araştırma probleminin belirlenmesindeki "bir öğretim yöntem 

ya da tekniğini çalışma ve değerlendirme" başlığı kapsamında değerlendirilebilir. 

Öğrencilerin iletişim kurmaları, bilgi edinmeleri, öğrenmeleri ve kendilerini her yönden 

geliştirmelerinde, dil becerilerinin oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır. Öğrencilerin 

dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu gibi dil becerilerini 

etkili bir biçimde edinebilmeleri için ilköğretim basamağından itibaren Türkçe 

derslerinin daha etkili ve verimli bir biçimde işlenebilmesi ve bireysel farklılıklara 

duyarlı bir öğretim sürecinde gerekli bilgi, beceri, anlayış ve tutumun öğrencilere 

kazandırılması gerekmektedir. Bunu sağlamak için de yeni öğretim yöntem ve 

tekniklerinin işe koşulması önerilmektedir. Bu bağlamda, araştırmacı, doktora ders 

döneminde almış olduğu "Öğretimin B ireyselleştirilmesinde Çağdaş Yaklaşımlar" ve 

"İlköğretimde Seminer" dersi kapsamında yaptığı alanyazın çalışmaları sırasında 

"Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımı" konusuna odaklanmış ve araştırmalarını bu konu 

üzerinde yoğunlaştırmıştır. Seminer dersi kapsamında bu konuda yaptığı sunum ilgi 

çekmiş, bu konunun bir tez önerisine dönüştürülebileceği noktasında alınan kararla 

araştırmacı tarafından yapılan çalışmalar derinleştirilmiştir. 
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Araştırmacının Türkçe dersine yönelmesi, tüm öğrenim yaşamı boyunca Türkçe dersine 

ilgi duymasından ve bu dersin uygulanmasına yönelik gerekli alt yapıya sahip 

olmasından kaynaklanmaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye'de 2004 yılında tüm 

ilköğretim programlarının ilk beş yılına ilişkin gerçekleştirilen kapsamlı program 

değişikliğinin 2005-2006 öğretim yılında uygulamaya konması da araştırmacının 

Türkçe Öğretim Programının uygulanmasına yönelik ilgisini artırmıştır. Tüm bu 

araştırma ve deneyimler sonucu elde ettiği bilgi ve beceriler araştırmacıda, 

farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı konusunda bir eylem araştırması yapma isteği 

uyandırmış ve bu isteğini uygulamaya koymuştur. 

Odaklanılacak alanın belirlenmesinden sonra eylem araştırmasının problemi soru ya da 

sorular biçiminde ifade edilir. Burada amaç, sorular yoluyla araştırma probleminin daha 

belirgin ve araştırmaya yön verecek duruma getirilmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2005, 

s.299). Bu aşamada, odak alandaki problemin daha iyi anlaşılması, probleme farklı 

açılardan bakılması ve problemin etkili bir biçimde çözülebilmesi için alanyazın 

taraması yapılmalıdır (Mills, 2003, s.28). 

Araştırmada, odaklanılacak alanın belirlenmesinden sonra araştırma soruları 

oluşturulmuş ve bu sorular ile yanıtlanması istenen durumların alana olan katkıları 

sorgulanmıştır. Araştırmacı, odaklandığı konunun uygulanmasına yönelik okul 

arayışında, öncelikle araştırınacıyı destekleyecek bir okul yönetiminin ve araştımıacıya 

her konuda yardım edebilecek bir sınıf öğretmeninin olmasına dikkat etmiştir. Bu 

doğrultuda birkaç ilköğretim okulunda okul yönetimi ve öğretmenlerle görüşülmüş, bu 

görüşmeler sonunda uygulamanın İstiklal İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilmesine karar 

kılıninıştır. Araştırmanın hangi okul ve hangi sınıf düzeyinde gerçekleştirileceği 

belirlendikten sonra üniversite ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde ilgili birimlere 

23.01.2009 tarihinde dilekçe yazılmış ve izin süreci başlatılmıştır. Tezin 

uygulanabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı Ek-1 'de verilmiştir. 

13.02.2009 tarihinde Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden araştırma 

uygulamasının izin onayının alınmasının ardından araştırmanın uygulanmasının 

yapılacağı İstiklal İlköğretim Okulu'na gidilmiştir. Okul müdürüyle yapılan görüşmede 
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yapılacak araştırma ve araştırmanın amaçlarına ilişkin bilgi verilmiştir. İleride bir sorun 

yaşanmaması için izin belgesinde açık bir biçimde ifade edilmesine karşın araştırma 

sırasında video kaydı yapılacağı hatırlatılmış ve bu dururnun okul yönetimi için 

herhangi bir sorun oluşturup oluşturmadığı sorulrnuştur. Okul müdürü, okul yönetiminin 

bu tür araştırmalara verdiği desteği vurgulayarak video kaydının yapılabileceğini 

belirtmiştir. Okul müdürü araştırmacı ile yaptığı bu görüşme sırasında araştırmanın 

yapılacağı sınıf öğretmenini de görüşmeye çağırmıştır. Sınıf öğretmeni kendisiyle 

yapılan görüşmede, bu araştırma için çok heyecanlandığını belirtmiştir. Okul müdürü ve 

sınıf öğretmeni ile yapılan görüşme araştırmacının okula gelip uygularnayı yapacağı 

tarihin belirlenmesi ile sonlanrnıştır. 

Araştırmacı, Türkçe ders prograrnının gün ve saatlerini kesin olarak belirledikten sonra 

18.02.2009 tarihinde uygulama okuluna giderek 17.03.2009 tarihine kadar toplam üç 

hafta uygulama öncesi gözlem yapmak amacıyla Türkçe dersine girmiştir. Üç haftalık 

gözlem sürecinin ilk haftasında araştırmacı sınıfa kendisini tanıtrnış ve öğrencilere ne 

amaçla sınıfta bulunduğunu açıklamıştır. Araştırmacı, öğrencilerle tanışmanın ardından 

bir öğrenci sırasına oturarak öğretrnenin işlediği Türkçe dersine ilişkin gözlemlerine 

başlamıştır. Bu süreçte araştırmacı sınıfa video kaydı yapmak üzere bir video karnera ve 

sınıf uygulamalarının video kaydını yapacak olan kişileri beraberinde götürmüştür. 

Gözlem haftaları sürecinde öğrencilerin karnera kaydına ve araştırmacı ile karnera 

çekimi yapacak kişiye alışmalarını sağlamak; böylece, araştırma sürecinde doğal 

davranmaları için önlem alabilrnek amacıyla araştırmacı, öğrencilere bundan sonraki 

derslerin karnera kaydının yapılma nedenlerini açıklamış ve çekim yapan kişi ile 

öğrencileri tanıştırmıştır. Video kaydının yapıldığı iki haftalık gözlem sürecinde 

öğrencilerin kameraya alıştıkları ve uygulama süreci başladığı zaman karnera çekimini 

dikkate almadan doğal bir sürecin içine girdikleri görülmüştür. 

Uygulama öncesi gerçekleştirilen gözlemler sırasında Türkçe dersindeki etkinliklerin 

öğretrnenin kılavuz kitabından; öğrencilerin de gerek ders kitabından gerekse çalışma 

kitabından yararlanarak yürütüldüğü ortaya çıkmıştır. Böylece, araştırmacı tarafından 

gözlenen Türkçe derslerinin, bu sınıfta farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı kapsamında 

işlenınediği sonucuna ulaşılmıştır. Gözlemler süresince öğrencilerin ilgi alanları ve 
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sahip oldukları dil becerileri de ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bunun yanı sıra 

gerçekleştirilen sınıf içi gözlemler ve öğretmenle yapılan bireysel görüşmelerle 

öğrencilerin ilgi alanları da belirginleştirilmeye çalışılmıştır. Araştırma uygulamasının 

başlangıcında öğrencilere Türkçe Dersine İlişkin Tutum Ölçeği, Çoklu Zeka Alanları 

Gözlem Formu ve Öğrenci İlgilerini Belirlemeye Yönelik Kişisel Bilgi Formu 

uygulanmıştır. Bu araçların değerlendirilmesi sonucunda sınıf öğretmeni ile birlikte 

öğrenci merkezlerinin oluşturulmasına ve merkezlerde yer alacak öğrencilerin 

belirlenmesine karar verilmiştir. Uygulama öncesinde veri toplama ve analizini 

kolaylaştırması açısından odak öğrencilerin belirlenmesinin uygun olduğu düşünülmüş 

ve çalışma kapsamında 9 odak öğrenci belirlenmiştir. Ancak araştırmacı süreç içerisinde 

merkezlerde öğrencilerle gerçekleştirilen bire bir etkinliklerde her öğrencinin bireysel 

farklılıklarını daha iyi gözlemleyebildiğinden, odak öğrenci seçiminin, bireysel 

farklılıkları ve bireysel gelişimi temel alan bu araştırmanın doğasına uygun olmadığını 

düşünmüş, öğrencilerin tümünün bireysel gelişimini açık bir biçimde çalışmada 

yansıtabilmek amacıyla uygulama, veri toplama ve veri analizi aşamasında sınıftaki 

öğrencilerin tümünün çalışmaya katılımını değerlendirmeye çalışmıştır. 

Araştırmanın yapılacağı sınıfta üç hafta boyunca yapılan gözlemler sırasında olası 

eylem planları gözden geçirilerek gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Hazırlanan eylem 

planları doğrultusunda araştırmanın olası süresi belirlenmiş ve bir zaman çizelgesi 

oluşturulmuştur. Her bir etkinlik bazında ayrı ayrı süreleri hesaplanan zaman 

çizelgesine göre araştırmanın toplam 16 hafta sürmesi öngörülmüştür. 

Eylem araştırmasının döngüsel yapısı nedeniyle, alan yazın taraması genellikle veri 

toplama ve analiz aşamasında da sürdürülebilir. Araştırmacı bu aşamada genel anlamda 

farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı ile ilgili, özelde ise, merkezler stratejisi, dil 

becerilerinin gelişimi, merkezler stratejisinin dil becerilerinin gelişiminde 

kullanılmasını açıklayan araştırma ve kuramsal temelli kaynakları taramıştır. Bunun 

yanı sıra Türkçe öğretimi ile farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı ve merkezler stratejisine 

yönelik yapılan yurtiçi ve yurtdışı tezleri taramış ve araştırmasını gerçekleştirmeye 

temel oluşturacak kuramsal temelleri ortaya koymuştur. 
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Araştırma kapsamında Türkçe derslerinin yürütülmesinde farklılaştırılmış öğretim 

yaklaşımının ilkeleri dikkate alınmış ve etkinlikler bu doğrultuda gerçekleştirilmiştir. 

Temmuz ve Ağustos aylarında araştırmacı tarafından eylem planlarının hazırlanması 

için Türkçe dersi öğretim programında yer alan öğrenme alanları ve temalar 

incelenmiştir. Derslerde işlenecek metinlerin seçiminde, öğretim uygulaması 

başlamadan önce öğrencilere uygulanmış olan Kişisel Bilgi Formu ve Çoklu Zeka 

Alanları Gözlem Formu değerlendirme sonuçlarına bağlı kalınmış, ancak ders planları 

ve etkinlikler araştırmacı tarafından ders kitabına bağlı kalmadan düzenlenmiştir. 

Dersin işlenişi sırasında geçerlik komitesi üyelerinin önerileri doğrultusunda gerekli 

değişiklikler ve düzenlemeler yapılmıştır. Planların uygulanması araştırmacı tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcı eylem araştırmacısı konumunda olan araştırmacı, sınıfın 

Türkçe dersi öğretmeni olarak süreçte yerini almıştır. 

2. Verilerin Toplanması: Eylem araştırmasında sistematik veri toplama süreci 

gerçekleştirildiği için araştırmaya başlamadan önce ne tür verilerin, nasıl ve ne sıklıkta 

toplanacağına karar verilir (Kuzu, 2005, s.36). Araştırma sürecinin başlangıcında, veri 

toplama yöntemleri, verileri toplayacak bireyler ve cihazlar (video, ses kayıt cihazı gibi) 

belirlendikten sonra bu verilerin hangi aralıklarla ve ne kadar süreyle toplanacağı 

araştırmacı ve geçerlik komitesi üyeleri tarafından planlanmıştır. Bu araştırmada veri 

toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, video kayıtları, yan-yapılandırılmış görüşme, 

doküman incelemesi, araştırmacı günlüğü ve öğrenci günlükleri, Çoklu Zeka Alanları 

Gözlem Formu, Türkçe Dersine İlişkin Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Söz konusu veri 

toplama araçları "2.4. Verilerin Toplanması" başlığı altında ayrıntılı bir biçimde 

açıklanmıştır. 

3. Verilerin Analizi ve Yorumlanması: Eylem araştırmasının en önemli aşamalarından 

birini oluşturan verilerin analizi ve yorumlanması, tam, doğru ve güvenilir biçimde 

toplanan verilerin araştırmacı tarafından özetlendiği bir girişimdir. Araştırmacı verileri 

toplarken ve analiz ederken ortaya çıkan temaları ve kategorileri belirler. Böylece, 

analitik tümevarımsal bir bakış elde edilmiş olur (Kuzu, 2005, s.36). Eylem 

araştırmalarında veri analizi süreklilik gösterdiğinden, veri toplama ile veri analizi eş 
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zamanlı yapılır. Verilerin analizi araştırınacıya toplanan verilerin niteliği ve yeterliği 

konusunda fikir de verir (Yıldırım ve Şimşek, 2005, s.303). 

Araştırma sürecinde her hafta gerçekleştirilen uygulamaların ardından video kayıtlarının 

ilgili bölümlerinin dökümü yapılmıştır. Video kayıtlarının genel bir tanıtımının 

yapılması ve önemli olabilecek yerlerin belirlenmesi amacıyla makro analizler 

gerçekleştirilmiştir. Video kayıtlarının geçerlik toplantısında izlenebilmesi ve 

uygulamanın değerlendirilebilmesi için söz konusu toplantıya kadar makro analizierin 

tamamlanması sağlanmıştır. Öğrencilerle uygulama sürecinin başlangıcında, süreç 

içerisinde ve öğrenme alanlarına ve ilgi merkezlerine yönelik merkez stratejisini 

uygulama sonunda olmak üzere üç ayrı görüşme, sınıf öğretmeni ile ise uygulama 

sürecinin başlangıcında ve uygulama sonunda olmak üzere iki ayrı görüşme yapılmış ve 

bu görüşme dökümleri düzenli olarak görüşme formlarına aktarılmıştır. Ayrıca, her bir 

etkinliğin sonunda, öğrenci ürün dosyalarında toplanan çalışma kağıtları doküman 

incelemesi yoluyla araştırmacı ve bir alan uzmanı tarafından analiz edilmiş ve öğretim 

sürecindeki etmenlerin bu ürünlerine yansıyıp yansımadığı yorumlanmıştır. 

4. Eylem Planının Geliştirilmesi: Eylem araştırmasının bu aşamasında eylemin genel 

planının yapılması gerekmektedir. Eylem planında atılacak adımlar, bu adımların 

süreleri ve uygulama zamanları açık olarak belirlenir (Johnson, 2005, s.83). Uygulama 

sonuçlarına göre problemin çözümüne yönelik yeni bir eylem planı ortaya konulabilir 

ya da uygulamayı geliştirmek amacıyla bir sonraki aşama planlanır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2005, s.304). 

Araştırmacı tarafından eylem planlarının hazırlanması için Türkçe dersi öğretim 

programında yer alan öğrenme alanları ve temalar incelenmiştir. Araştırma izninin 

alınmasının ardından Şubat ayının ikinci haftasında araştırmanın sürdüroleceği İstiklal 

İlköğretim Okulu'na gidilmiş ve uygulamanın yapılacağı sınıfın öğretmeni ile 

görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler kapsamında eylem planlarının uygulanmasında 

izlenecek sıra netleştirilmiştir. 
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Araştırma sürecinde Türkçe dersi öğretim programında yer alan kazanımlar dikkate 

alınarak etkinlikler planlanmış ve uygulanmıştır. Araştırma sürecinde araştırmacı yarı 

yapılandırılmış etkinliklerle, süreçte gelişen durumlara göre planlama, uygulama ve 

değerlendirme aşamalarında değişiklikler yapma yoluna giderek merkezlerde 

etkinlikleri gerçekleştirmeye çalışmıştır. Planların hazırlanmasında öğrencilerin ilgileri 

ve zeka alanları göz önünde bulundurulmuştur. Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı 

kapsamında merkezler stratejisine uygun olarak yapılacak uygulama etkinlikleri 

hazırlanmış ve geçerlik komitesi üyeleri ile paylaşılmıştır. Komite toplantılarında 

etkinliklerle ilgili alınan kararlar doğrultusunda eylem planiarına son biçimleri 

verilmiştir. Araştırmanın haftalık uygulama döngüsü Şekil4'te sunulmuştur. 

/ 

Şekil-4. Araştırmanın Haftalık Uygulama Döngüsü 
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Farklılaştırılmış öğretim yaklaşırnma dayalı olarak gerçekleştirilen Türkçe dersinin 

uygulama sürecinde merkezler stratejisini uygulamak üzere, ikisi öğrenme alanlarına, 

ikisi de öğrenci ilgilerine yönelik dört merkez etkinliği planlanmıştır. Ancak uygulama 

sürecinde resmi tatiller ve okul çapında gerçekleştirilen farklı etkinlikler nedeniyle ilgi 

alanlarına yönelik merkez etkinliklerinin ikinci oturumu gerçekleştirilememiştir. Bu 

etkinliklerden ilk iki merkez oturumunda sekiz, üçüncü oturumda beş farklı merkez 

olmak üzere toplam 13 merkez oluşturulmuştur. Öğrenme alanlarına yönelik olarak 

toplam sekiz; öğrenme ve okuma ilgilerine yönelik olarak da toplam beş olmak üzere 13 

farklı etkinlik planı hazırlanmıştır. Bunun dışında uygulama öncesinde öğrencilerin 

merkezler stratejisini uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerini geliştirme amacıyla 

dinleme ve yazma merkezlerinin tanıtırnma yönelik iki ayrı plan hazırlanmıştır. 

Araştırmada eylem araştırması sürecine ilişkin yapılan planlama Şekil 5'te 

gösterilmiştir. 
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Araştırmacı, yapılan bu eylem araştırmasında elde ettiği verilerin makro analizlerini 

geçerlik komitesinde yer alan öğretim elemaniarına sunmuştur. Uygulama sürecinde 

öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma gibi dil becerilerinin yanı sıra eleştirel 

düşünme, yansıtıcı düşünme, yaratıcı düşünme gibi düşünme becerileri işe koşulmaya 

çalışılmış ve bu beceriler geçerlik komitesinin her hafta video kayıtlarını izlerken 

doldurduğu kontrol listeleri aracılığı ile izlenmiştir. Geçerlik komitesi toplantılarında 

araştırmacının uygulama sırasında karşılaştığı sorunlar, getirdiği çözümler, çözüm 

çabalarının başarılı olup olmadığı, dersin iyi giden ve gitmeyen noktaları tartışılmış ve 

bunlarla ilgili kararlar alınmıştır. Araştırmacı geçerlik komitesinde alınan kararlara göre 

eylem planlarını oluşturmuştur. Araştırma sürecinde yapılan geçerlik komitesi 

toplantılarının takvimini Çizelge 2'de görmek olanaklıdır. 

Çizelge 2. Geçerlik Komitesi Toplantı Takvimi 

1. Geçerlik komitesi toplantısı 01.04.2009 

2. Geçerlik komitesi toplantısı 08.04.2009 

3. Geçerlik komitesi toplantısı 15.04.2009 

4. Geçerlik :Ko-mitesi -toplantısı 22.04.2009 

5. Geçerlik komitesi toplantısı 06.05.2009 

6. Geçerlik komitesi toplantısı 13.05.2009 

7. Geçerlik komitesi toplantısı 20.05.2009 

8. Geçerlik komitesi toplantısı 27.05.2009 

Araştırma 18.02.2009 tarihinde başlamış, 05.06.2009 tarihinde bitmiştir. Araştırmanın 

uygulama süreci Türkçe derslerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın uygulaması 

Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri haftalık 6 ders saatini kapsamıştır. Ancak resmi 

tatillere ya da okul çapında gerçekleştirilen farklı etkinliklere denk gelen günlerde ders 

yapılmamıştır. Bu nedenle resmi tatiller ve okul genelinde gerçekleştirilen etkinlikler 

dışında toplam 15 haftalık çalışma değerlendirmeye alınmıştır. Geçerlik komitesi 

toplantıları, özel durumlar dışında genellikle Çarşamba günleri yapılmıştır. Geçerlik 

komitesi toplantılarında video kayıtları "Video Kontrol Formu" temel alınarak 

değerlendirilmiş ve uygulama sürecindeki sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmıştır. 
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Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının "merkezler" stratejisine ilişkin olarak Türkçe 

dersinde, uygulamalar süresince ikisi Türkçe dersi öğrenme alanlarına biri de 

öğrencilerin öğrenme ve okuma ilgilerine yönelik olmak üzere toplam 3 farklı etkinlik 

gerçekleştirilmiştir. Her hafta toplanan geçerlik komitesinde komite üyelerine yapılan 

çalışmalara ilişkin bilgi verilmiş, video kayıtları izletilmiş, komite üyelerinin görüş ve 

önerileri doğrultusunda uygulamalar sürdürülmüştür. Uygulama, çıktılarla ilgili doyuma 

ulaşıncaya değin sürdürülmüştür. Eylem araştırmasının özünü bir problem ya da tema 

bulmak, eylem planı yapmak, eylemde bulunmak, gözlernek ve veri toplamak, 

yansıtmak ve yeni bir plan yapmak oluşturmaktadır. Araştırmacı bu aşamada topladığı 

verilere ilişkin analizlerini tamamlamış ve bulgularını ortaya koyarak yorumlamıştır. 

Sürecin son aşamasında raporlaştırma ve araştırma sonuçlarının tartışılması 

gerçekleştirilmiş, daha sonraki araştırmalar için önerilerde bulunularak eylem 

araştırması sonlandırılmıştır. 

3.2. Ortam 

Bu aşamada araştırmada kimlerle işbirliği yapılacağı belirlenir. İşbirliği yapılacak 

kiŞiler, verilerin toplanrrüisı ve analizinde araştırınacıya destek verecek kişilerdir. Bu 

nedenle araştırmacı işbirliği yapılacakların seçimine özen göstermelidir. Uygulamanın 

gerçekleştirileceği sınıfın öğretmeni ve öğrencileri araştırmacının işbirliği yapacağı 

katılımcılardır. Araştırmanın uygulaması 2008-2009 öğretim yılında Eskişehir il 

merkezinde bulunan İstiklal İlköğretim Okulunun 5/ A sınıfında, Türkçe dersinde 

gerçekleştirilmiştir. Sınıf öğretmeni eylem araştırması içinde yer alarak öğrencilerinin 

her alanda gelişimini görmek istediğini araştırmacı ile paylaşmıştır. Okul yönetiminin 

bu tür akademik araştırmalara verdiği destek ve sınıf öğretmeni ile yapılan ön 

görüşmede dile getirilen olumlu beklentiler araştırmanın bu okulda 

gerçekleştirilmesinde önemli bir etmen olmuştur. 

Araştırmanın ilköğretim beşinci sınıf öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmesinin temel 

nedeni, araştırmacının sınıf öğretmenliği alanında doktora çalışması yapmasıdır. Devam 

ettiği program araştırmacının ilköğretim birinci basamak öğrencileri ile çalışmasını 

gerektirmektedir. Bu temel nedenin ardından beşinci sınıfın seçilme gerekçeleri 
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arasında; öğrencilerin bu dönemde somut işlemler döneminin sonunda olmaları 

nedeniyle öğrenme sürecinde daha fazla sorumluluk alabilme ve yönergeleri izleyerek 

bağımsız, bir eşle ve bir grupla çalışma alışkanlığı geliştirebilecek yeterliğe bu sınıfta 

geçmeye başlamaları gösterilebilir. 

Nitel araştırmalarda ortamın betimlenmesi, araştırma yapılan konuya ilişkin verilerin 

nasıl elde edildiğinin ortaya konulması ve olayların geçtiği ortamın canlandırılması 

açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle araştırmanın gerçekleştirildiği ortam 

betimlenmiştir. Araştırma Eskişehir il merkezinde hafta içi 09.00-15.00 arasındaki 

saatlerde eğitim-öğretim veren ve Milli Eğitiqı Bakanlığı'na bağlı olan İstiklal 

İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilmiştir. Bu ilköğretim okulu, sosyo-ekonomik düzeyi 

orta olan ailelerin ikamet ettiği bir ara sokakta, binaların arasına sıkışmış olan ve biri 

ilköğretim birinci basamak, diğeri ikinci basamak sınıflarının yer aldığı iki katlı ve iki 

ayrı binadan oluşan küçük bir görünüme sahiptir. Bina temiz ve düzenli bir eğitim 

kurumu görünümü sergilemektedir. İlköğretimin ilk beş sınıfından oluşan binanın içinde 

sınıfların yanı sıra, öğretmenler odası, veli görüşme odası, öğrenci ve öğretmen 

tuvalederi bulunmaktadır. 

Araştırmanın gerçekleştirildiği 5/A sınıfı okulun ikinci katında yer almaktadır. Sınıf 

koridorun sağ tarafında ikinci sırada yer almaktadır. Sınıfın içerisinde öğrenci masa ve 

sandalyeleri, öğretmen masası ve sandalyesi, iki adet kitaplık dolabı, yazı tahtası, 

askılıklar, çöp kutusu, öğrencilerin çalışmalarının sergilenebileceği panolar 

bulunmaktadır. Bunun yanı sıra teknolojik donanım olarak sınıfta kitaplıkların 

üstündeki duvara monte edilmiş televizyon bulunmaktadır. Öğrencilerin oturma düzeni 

geleneksel düzende birbirlerinin yalnızca enselerini görebilecekleri biçimde 

düzenlenmiştir. 5/ A sınıfının uygulama öncesi yerleşim düzeni Şekil 6' da verilmiştir. 
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Şekil 6. Uygulama Öncesi 5/ A Sınıfı Yerleşim Planı 

Araştırma sürecinde 5/ A dersliğinin yerleşim düzeni öğrencilerin merkezlerde etkili bir 

biçimde çalışabilecekleri biçimde olmadığından uygulama öncesinde öğrencilerin de 

katılımıyla, etkileşimi sağlayabilecek bir biçimde merkezler stratejisine uygun bir 

duruma getirilmiştir. Oluşturulan gruplarda yer alan öğrenci sayısı oluşturulacak 

merkezlerin özelliğine göre değişim göstermektedir. 5/A dersliğinin farklılaştırılmış 

öğretim yaklaşımının uygulanma sürecindeki oturma düzeni Şekil 7'de verilmiştir. 



Şekil 7. Farklılaştırılmış Öğretim Y aklaşımına Dayalı Sınıfın Oturma 

Düzeni 

3.3. Katılımcılar ve Araştırmacı 

3.3.1. Katılımcılar: 
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Bu araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. 

Amaçlı örnekleme, zengin bilgiye sahip olduğu düşünülen durumların derinlemesine 

çalışılmasına olanak vermektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu araştırmaya katılacak 

öğrencilerin seçiminde, öğrencilerin 5. sınıf öğrencisi olmaları temel ölçüt olarak 
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belirlenıniştir. Araştırmanın ilköğretim beşinci sınıf düzeyinde yapılmasının nedeni, bu 

yaş grubundaki öğrencilerin öğretmen tarafından verilen yönergeleri aniayarak 

uygulayabilecek ve belirlenen merkezlerdeki etkinlikleri etkin olarak bağımsız bir 

biçimde kullanabilecek durumda olmalarıdır. 

Araştırmaya uygulamanın gerçekleştirileceği okulun beşinci sınıfına devam eden 

öğrenciler katılmıştır. Araştırmanın uygulama boyutu tüm sınıfı kapsayacak biçimde 

gerçekleştirilmiştir. Sınıftabulunan öğrencilere, araştırmanın konusu, kapsamı ve önemi 

hakkında açıklama yapılmış ve istekli olan öğrencilerin ailelerinin de araştırmaya 

katılabileceklerine ilişkin izin yazısı alınınıştır (Veli İzin Belgesi EK-2). 

Araştırmanın katılımcıları 5/ A sınıfının 30 öğrencisi dir. Araştırmaya katılan 

öğrencilerin kişisel bilgileri Çizelge 3'te verilmiştir. Bu bilgiler sınıf öğretmeninin 

tuttuğu kayıtlardan ve araştırmacı tarafından öğrencilere uygulanan kişisel bilgi 

formlarından toplanmıştır. Sınıfta öğrenim gören öğrencilerin aile yapıları, okuma 

alışkanlıkları ve ilgilerinin ortaya konulması eylem araştırmasının gerçekleştirildiği 

bağlarnın özelliklerini yansıtmak açısından önem taşımaktadır. Çocukların annelerinin 

büyük çoğunluğu ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitim görmüşken babaların eğitimleri 

lise düzeyinde yoğunlaşmaktadır. Sınıftaki beş öğrencinin velisi üniversite mezunudur. 

Çocukların ders çalışma stillerine bakıldığında, büyük gruplarda ya da yalnız çalışmayı 

tercih ettikleri görülmektedir. Ancak küçük gruplarda çalışan öğrencilerin sayısının da 

bu gruplara oldukça yakın olduğu görülmüştür. Okuma sıklığına ve haftalık okuma 

sürelerine bakıldığında, öğrencilerin büyük çoğunluğunun haftada 1-3 saat arasında 

okudukları görülmektedir. Öğrencilerin tamamı ayda bir kitap ya da daha fazlasını 

okuduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun okul çapında kurulmuş 

olan spor kulübüne üye oldukları görülmüştür. 
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Çizelge 3. Katılımcı Öğrencilerin Kişisel Bilgileri 

Öğrencilerin Özellikleri f % 

Cinsiyet 
16 53.3 Kız 

Erkek 14 46.7 

Annenin Eğitim Durumu 
İlkokul 18 60 
Ortaokul 5 17 
Lise 6 20 
Üniversite ı 3 

Babanın eğitim durumu 
İlkokul 6 20 
Ortaokul 6 20 
Lise 14 47 
Üniversite 4 13 
Okuma Sıklığı 

Ayda bir kitap ve daha fazlası 30 100 
Ayda bir kitap -
İki ayda bir kitap -
Hiç -
Haftalık ortalama okuma saatleri 
Bir saatten az 4 13 
1-3 saat 12 40 
4-6 saat 4 13 
6 saatten fazla 10 34 
Ders Çalışma Stili 
Büyük Gruplarda Çalışma ll 36 
Küçük Gruplarda Çalışma 9 30 
Y almz Çalışma 10 34 
Üye Olunan Kulüpler 
Tiyatro 3 9 
Spor 10 29 
Çevre 3 9 
Müzik 2 6 
Kütüphanecilik ve edebiyat 3 9 
Yaratıcı drama 2 6 
Gezi, tanıtım ve turizm 5 14 
Fen ve teknoloji 2 6 
Resim 2 6 
Trafik ve ilkyardım 2 6 
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3.3.2. Araştırmacının Rolü 

Nitel araştırmalarda araştırmacı nicel araştırmalarda olduğu gibi dışarıdan biri olarak 

veri toplayan ve istatistiksel analizler yapan kişi konumunda değildir. Doğrudan 

araştırma ortamında yer alan ve diğer katılımcılarla aynı ortamı paylaşan kişi 

konumundadır. Bu nedenle araştırmacının yeterlikleri, kişisel değer ve yargıları, 

araştırmaya bakış açısı geçerlik ve güvenirlik çalışmaları açısından son derece 

önemlidir. 

Araştırmacı Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf 

Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda 8 yıldır araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. 

Ayrıca· araştırmacının bir ilköğretim okulunda 3 aylık öğretmenlik deneyimi 

bulunmaktadır. Araştırmacı lisans, yüksek lisans ve doktora eğitiminde Sınıf 

Öğretmenliği Programına devam etmiş, yüksek lisans ve doktora eğitimi sürecinde de 

çalışmalarını ilköğretim Türkçe öğretimi ve ilkokuma yazma öğretimi konusunda 

sürdürmüştür. 

Araştırmacı, planlanan araştırmanın yönteminde uygulanması gereken veri toplama ve 

veri analiz teknikleri konusunda lisansüstü eğitimi sırasında "Sosyal Bilimlerde 

Araştırma Yöntemleri" ve doktora yeterlik sınavının ardından "Eylem Araştırması" adlı 

dersleri almıştır. Bu bağlamda uygulamayı planladığı araştırmanın yöntemi, veri 

toplama süreci, veri toplama teknikleri ve veri analizi konusundaki bilgi ve 

deneyimlerini artırmıştır. Ayrıca araştırmacının yarı yapılandırılmış görüşmelerin 

gerçekleştirildiği, nitel araştırma olarak desenlenen ve betimsel analiz tekniğinin 

kullanıldığı "İlköğretim Birinci Basamakta Görev Yapan Öğretmenierin İlkokuma 

Yazma Öğretiminde Çözümleme (Cümle) ve Bireşim (Harf) Yöntemlerinin Etkililiğine 

İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi" isimli yüksek lisans tez çalışması bulunmaktadır. 

Araştırmacı, akademik yaşantısında da ilköğretİrnde Türkçe öğretimi ve ilkokuma 

yazma öğretimi, farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı gibi konularda daha çok nitel 

araştırma yaklaşımiarına dayalı tekniklerin kullanıldığı çeşitli çalışmalar 

gerçekleştirmiştir. 
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Araştırma iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama durum saptama aşaması, ikinci 

aşama ise uygulama aşamasıdır. Araştırmacı araştırmanın birinci aşamasında katılımcı 

olmayan gözlemci olarak araştırma ortamında bulunmuştur. Bu aşamada araştırma 

yapılacak ortamın betimlenmesi amacıyla derinlemesine durum saptaması yapmıştır. 

Durum saptama sürecinde araştırmacı betimsel veriler topladığı için öğretim 

etkinliklerine katılmamıştır. Bu süreçteki gözlemlerde araştırmacı, sınıf öğretmeninin 

gerçekleştirdiği sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklere müdahalede bulunmamıştır. 

Araştırmanın uygulama aşamasında ise yapılan ön değerlendirme sonucunda, 

öğrencilerin ilgi ve zeka alanları da dikkate alınarak farklılaştırılmış öğretim 

yaklaşımının uygulanmasına yönelik planlar hazırlanmıştır. Bu planların uygulanması 

aşamasında araştırmacı uygulamayı kendisi gerçekleştirdiği için öğretim ortamında 

etkin katılımcı gözlemci olarak bulunmuştur. Araştırmacı, araştırma yapılan ortamla 

ilgili sistematik ve derinlemesine durum saptamak amacıyla ses ve görüntü kayıtları 

yapmak, araştırmaya dair yapılan her aşama öncesi-sırası-sonrasında günlük tutmak, 

elde edilen verilere dayanarak eylem planları hazırlamak ve bunları uygulamakla 

sorumlu olmuştur. Bu sorumluluklarını yerine getirme konusunda kendisini sürekli 

değerlendirmek amacıyla geçerlik toplantılarına katılan komite üyelerine karşı da 

sorumlu olmuştur. Bundan dolayı araştırmacı, araştırma modeline uygun olarak 

tanımlanan "araştırmacı" rolünün yanı sıra "katılımcı" rollerini de yerine getirmiş ve bu 

rolleri danışmanlar tarafından teyit edilmiştir. 

Etik ilkeler açısından araştırma ile ilgili tüm ham verileri saklayan araştırmacı, 

öğrencilerin gerçek isimlerinde değişiklikler yapmıştır. Düzenli bir biçimde arşivlenen 

ses ve görüntü kayıtları gerektiğinde başka araştırmacılara da sunulabilir. Bu yönüyle 

araştırmacı nesnel bir biçimde veri topladığını ortaya koymaktadır. Araştırmacı verilerin 

analizleri sırasında aynı temaya ilişkin farklı görüşleri ve alıntıları yansıtarak, farklı veri 

toplama araçlarını bir araya getirerek araştırmanın inandırıcılığını artırma çabası içinde 

olmuştur. 
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3.4. Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın kuramsal boyutunun oluşturulması için konuyla ilgili kaynaklar taranmış 

ve araştırma problemini yanıtlamak için gereksinim duyulan farklı veri kaynaklarından 

bilgi toplama yoluna gidilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacı ve 

öğrenci günlükleri, tutum ölçeği, kişisel bilgi formu, yarı yapılandırılmış görüşmeler, 

kontrol listeleri, video ve fotoğraf kayıtları, çoklu zeka alanları gözlem formu, öğrenci 

ürün dosyaları gibi veri toplama araçları kullanılmıştır. Ayrıca, eylem araştırmasının 

sistematik bir süreç olması nedeniyle veri toplamaya başlamadan önce eylem planı 

oluşturulmuş, Türkçe Dersi Öğretim Programı ve güncel çocuk kitapları incelenmiş, 

etkinlik planları hazırlanmıştır. Eylem araştırmasının helezonik bir döngü biçiminde 

gerçekleşmesi nedeniyle veri toplama ve veri analizleri eş zamanlı olarak 

gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın bir eylem araştırması olması nedeniyle verilerin sistematik ve 

derinlemesine toplanmasına özen gösterilmiştir. Araştırma, durum saptama ve 

uygulama olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı durum saptama 

sürecinde video kayıtları, alan notları, tutum ölçeği, çoklu zeka alanları gözlem formu, 

öğrenci kişisel bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla veriler 

toplamıştır. Durum saptama aşamasındaki veri toplama süreci 18.02.2009117.03.2009 

tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın uygulama aşamasında ise öğrenci ve 

araştırmacı günlükleri, video kayıtları, öğrenci ürün dosyaları, yarı yapılandırılmış 

görüşmeler ve tutum ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada uygulanan eylemleri, bu 

eylemlerin tarihlerini ve kullanılan veri toplama tekniklerini Çizelge 4'te görmek 

olanaklıdır. 
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Veri seti Eylem tarihi Uygulanan eylem Kullanılan veri toplama teknikleri 

ı. 13.02.2009 Okul müdürü ve sınıf öğretmeni ile tanışma -------

2. 18.02.2009 
Suuftaki öğrencilerle tanışma ve derse gözlemci olarak -----
katılma 

3. 18.02.2009- Durum saptama amacına yönelik gözlerrıler yapma Derslerin video kayıtları 
17.03.2009 

4. 25.02.2009-
Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımuun uygulamaları 
öncesinde sınıf öğretmeni ve öğrencilerle görüşmeler Yarı-yapılandırılmış görüşmeler 

06.03.2009 
.Yapılması 

5. 12.03.2009- Uygulanacak yaklaşımın öğrencilere tanıtılması ve örnek 

13.03.2009 uygulamalar yapılması Derslerin video kayıtları 

6. 
Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımuun uygulamaları 

17.02.2009 öncesinde öğrencilere tutum ölçeğinin öntest olarak Türkçe dersine ilişkin tutum ölçeği 
uygularıması 

7. 13.03.2009 
Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının uygulamaları 

Yazılı anlatım çalışma kağıtları 
öncesinde öğrencilere yazılı anlatım öntestinin uygulanması 

8. 18.03.2009-
Öğrenci ürün dosyası (araştırma planı yaprakları, öz değerlendirme forrrıları) 

Öğrenme alanlarına yönelik 1. ve 2. etkinliklerin yapılması Derslerin video kayıtları 
02.04.2009 

Araştırmacı günlüğü ve öğrenci günlükleri 

9. 03.04.2009 Öğrenme alanlarına yönelik etkinlikterin değerlendirilmesi 
Dersin video kayıtları 
Araştırmacı günlüğü ve öğrenci günlükleri i 

10. 06.04.2009- Öğrenme alanlarına yönelik etkinlikler sonrası öğrencilerle 
ı 

13.04.2009 ara görüşmelerin gerçekleştirilmesi 
Yarı-yapılandırılmış görüşmeler 

ll. 
Öğrenci ürün dosyası (araştırma planı yaprakları, öz değerlendirme forrrıları) 

29.04.2009 İlgi alanlarına yönelik etkinliklerin yapılması Derslerin video kayıtları 
Araştırmacı günlüğü ve öğrenci günlükleri 

- ·- -·············--
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12. 04.06.2009 İlgi alanlarına yönelik etkinliklerio değerlendirilmesi 
Araştırmacı ve öğrenci günlükleri 

13. 
Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının uygulamaları 

sonrasında öğrencilere yazılı anlatım sontestinin Yaz ılı anlatım çalışma kağıtları 
05.06.2009 

uygulanması 1 

Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının uygulamaları ı 
14. 10.06.2009 sonrasında öğrencilere tutum ölçeğinin sontest olarak Türkçe dersine ilişkin tutum ölçeği 

uyı;?;ulanması 

15. 10.06.2009-
Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının uygulamaları 

sonrasında sınıf öğretılıeni ve öğrencilerle görüşmelerin Yarı-yapılandırılmış görüşmeler 
12.06.2009 

gerçekleştirilmesi ı 
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3.4.1. Araştırmacı ve Öğrenci Günlükleri 

Araştırmacı, eylem araştırması süreci içerisinde dersten önce ve dersten sonra öğretim 

süreci ve bu süreçte karşılaşılan sorunları yansıtan günlük tutmuştur. Ayrıca, 

araştırmanın sistemli bir biçimde devamlılığını, araştırınacıya yol gösterici 

bilgilendirmeyi ve katılımcılar arasındaki işbirliğini sağlamak amacıyla geçerlik 

komitesi toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar durum saptama ve uygulama 

süreçlerinde etkili olmuştur. Araştırmacı, farklılaştırılmış öğretim yaklaşımında 

kullanılan merkezler stratejisindeki aşamaların ne ölçüde uygulanabildiğini saptamak 

üzere geçerlik komitesi üyelerinden Prof.Dr. İlknur KEÇİK, Yard.Doç.Dr. Şerife Dilek 

BELET ve Y ard.Doç.Dr. Burçin TÜRKKAN ile yaptığı "Geçerlik Komitesi 

Toplantıları"nda ses kayıtları tutmuş ve bu kayıtların dökümlerini yaparak yazılı hale 

getirmiştir. Araştırmacı gerek bu kayıtların dökümleri, gerekse "Geçerlik Komitesi 

Toplantıları"ndan sonra alınan önemli kararlara ilişkin yansıtmaları günlüğüne 

eklemiştir. 

Araştırmada, o günkü derse ilişkin düşüncelerini, algılarını ve sınıfta edindikleri 

deneyimlerin neler olduğunu öğrenmek amacıyla öğrencilerin de günlük tutmaları 

sağlanmıştır. Araştırma süreci içerisinde öğrencilere derslerinin son beş dakikasında, o 

gün yaşadıklarını, öğrendiklerini, kendilerinin ilk kez yaşadığı olayları ve duygularını 

anlatan günlükler tutturulmuştur. Böylece, öğrencilerin öğrenme yaşantılarına etki eden 

durumların belirlenmesi olanağı bulunmuştur. 

3.4.2. Türkçe Dersine İlişkin Tutum Ölçeği 

Araştırmada farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının öğrenci tutumlarında nasıl bir 

değişime neden olduğunu görmek amacıyla araştırmanın başında ve sonunda tutum 

ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada Acat (2000) tarafından geliştirHip 70 öğrenci 

üzerinde uygulanarak geçerlik güvenirlik çalışması yapılan ve Cronbach Alpha 

güvenirlik katsayısı 0.81 olarak hesaplanan "Türkçe Dersine İlişkin Tutum Ölçeği" 

(EK-3) kullanılmıştır. Bu ölçeğin kullanılabilmesi için gerekli izin ölçeği geliştiren 

araştırmacıdan alınmıştır. Bu ölçek araştırmacının ömekleminde de uygulanmış öntest 
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Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.88; sontest Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 

0.89 olarak hesaplanmıştır. Yapılan hesaplama sonucunda farklılaştırılmış öğretim 

yaklaşımının öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla 

kullanılan tutum ölçeğinin güvenilir olduğunu söylemek olanaklıdır. 

3.4.3. Kompozisyon Beceri Sınavı 

Araştırmada öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin uygulama çalışması sonuçları ile 

daha anlamlı yoklanabileceği düşüncesiyle öntest sontest uygulamaları ile bir 

kompozisyon sınavı (Ek-4) yapılmıştır. Öğrencilerin kompozisyon beceri sınavlarının 

değerlendirilmesinde Sever (1993) tarafından geliştirilen "Yazı lı Anlatım 

Değerlendirme Aracı" (EK-5) kullanılmıştır. Bu araç dış yapı, iç yapı, dil ve anlatım 

olmak üzere genel olarak üç bölümden oluşmaktadır. Dış yapı bölümünde 

kompozisyondaki 14 özellik incelenmekte ve her bir madde ayrı ayrı puanlanarak 

toplam 30 puan olarak değerlendirilmektedir. İç yapı bölümünde kompozisyondaki iç 

düzenleyimle ilgili 10 özellik incelenmekte ve her bir madde ayrı ayrı puanlanarak 

toplam 35 puan olarak değerlendirilmektedir. Dil ve anlatım bölümünde ise 

kompozisyondaki 14 özellik incelenmekte ve her bir madde ayrı ayrı puanlanarak 

toplam 35 puan olarak değerlendirilmektedir. Kompozisyonun değerlendirilmesinden 

toplam 100 puan elde edilebilmektedir. 

3.4.4. Yarı-yapılandırılmış görüşmeler 

Yapılan bu araştırmanın diğer bir veri toplama tekniği, derinlemesine ve zengin bilgi 

edinmeyi sağlayan (McMillian, 2004, s.167) "görüşme"dir. Araştırmada yarı

yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Öğrencilerle ve sınıf öğretmeni ile 

Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımının uygulamaları başlamadan önce ve uygulamalar 

bittikten sonra yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Böylece katılımcıların 

Türkçe dersine ilişkin görüşleri ve inançları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda 

yapılan ilk görüşmelerde, öğrencilerin Türkçe dersinin kazanımiarına ve derste 

gerçekleştirilen etkinliklere yönelik görüşlerini ortaya çıkarmak, uygulama sonrası 

yapılan görüşmelerde ise, farklılaştırılmış öğretim yaklaşımıyla birlikte Türkçe dersine 
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yönelik bilgi, beceri, davranış, tutum ve değerlerindeki değişmeleri ortaya çıkarmak 

amaçlanmıştır. Bu nedenle katılımcılara, uygulama öncesinde, uygulama sırasında ve 

uygulamadan sonra yarı yapılandırılmış görüşme sorularının (Görüşme Formu EK-6) 

sorulması tercih edilmiştir. Ayrıca araştırmada sınıf öğretmeninin de Türkçe dersinde 

farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının uygulanabilirliğine ilişkin görüşlerini almak 

amacıyla uygulama öncesinde ve uygulama sonrasında yarı yapılandırılmış görüşmeler 

(Görüşme formu EK-7) gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler öğrencilerle ayrı ayrı 

gerçekleştirilmiş ve ses kayıt cihazı kullanılarak kaydedilmiştir. Görüşmelerde ortam 

olarak okul aile birliği kurul odası ve zaman zaman da okul öncesi eğitim yemek salonu 

kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler velilerinin onayı alınarak öğrencilerle 

birebir gerçekleştirilmiştir Görüşmelerin kesintiye uğrarnaması için okul saati dışında 

yapılması tercih edilmiştir. Öğrencilerin de görüşme konusunda sözlü ve yazılı onayları 

alınmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Daha sonra araştırmacı 

tarafından ses kayıtlarının dökümü yapılmıştır. 

3.4.5. Video ve Fotoğraf Kayıtları 

Araştırmada, sınıftaki video kayıtları, öğrencilerin dil becerilerinin gelişimini ve aynı 

zamanda araştırmacının farklılaştırılmış öğretim yaklaşımını uygulama biçimini 

göstermektedir. Araştırmada, video kayıtlarını Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

öğretim elemanlarından Arş.Gör. Dr. Tuba ÇENGELCİ ve sınıf öğretmenliği programı 

dördüncü sınıf öğrencilerinden bir öğrenci yapmıştır. Video çekimi için iki kişiden 

yardım alınmasının nedeni çekimierin 90 ders saati, diğer bir deyişle 7200 dakikayı 

kapsamasıdır. Bu uzun süreçte bireylerin çekimler için uygun zamanı ayırabilmeleri ve 

doğabilecek aksaklıkların önüne geçilebilmesi için bir öğretim elemanı ve lisans 

öğrencisi tarafından dönüşümlü olarale video çekimleri gerçekleştirilmiştir. Video 

çekimlerinden sorumlu olan gözlemcilerin de eğitimci olmalarının; sınıf atmosferini ve 

öğrencilerin gelişim özelliklerini bilmesi açısından yararlı olacağı düşünülmüştür. Aynı 

zamanda bu gözlemciler, çekimler sırasındaki gözlemlerini not almış ve bunları 

araştırmacı ile paylaşmışlardır. 
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Araştırma verilerinin video kayıtları, bir adet SONY HDR-SRlOE HDD Dijital Video 

Kamera ve kamera ayaklığı kullanılarak yapılmıştır. Bu kayıtlar her gün çekim sonrası 

tarih yazılarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Eylem planlarının uygulanmasına 

başlamadan önce durum saptamak amacıyla 18.02.2009-17.03.2009 tarihleri arasında 

toplam 24 ders saatinde 595 dakika çekim yapılmıştır. Eylem planlarının uygulamaya 

başlanmasından, uygulama sürecinin sonuna dek ise toplamda 66 ders saatinde 30 saat 

19 dakika çekim yapılmıştır. Ancak, geçerlik komitesi toplantılarında farklılaştırılmış 

öğretim yaklaşımı kapsamında kullanılan merkezler stratejisinin tüm aşamalarındaki 

adımlarda, araştırma sorularına en çok yanıt verebilecek etkinlikler olarak seçilen ve 

tüm video çekimleri içerisinden yalnız 6 saat 12 dakika 3 saniye süren çekimlerden 

döküm yapılmıştır. Eylem araştırması geçerlik komitesi tarafından, farklılaştırılmış 

öğretim yaklaşımının en iyi biçimde gerçekleştiğine karar verilen etkinliklerin 

görüntüleri araştırmacı tarafından hazırlanan "video kaydı döküm formu" kullanılarak 

dökülmüştür. Uygulamanın çeşitli etkinliklerinden seçilen örnekler üzerinden öğrenci 

kazanımlarındaki gelişimi ortaya çıkaran bulgulara ulaşılmış ve bulgular 

yorumlanmıştır. Bu kapsamda uygulama süreci, video kayıtlarına dayalı olarak 

betimlenmiş ve uygulamayı gerçekçi bir biçimde yansıtabilmek amacıyla öğretmen

öğrenci ve öğrenci-öğrenci etkileşimlerini yansıtan konuşmalardan doğrudan alıntılar 

yapılmıştır. Ayrıca, uygulama sürecinde, sınıftaki uygulamalardan kesitler sunan 

fotoğraflar, sınıf içinde yapılan uygulamalar ve öğrenci çalışma örnekleri ile görsel 

destek sağlanmıştır. 

3.4.6. Kişisel Bilgi Formu 

Öğrencilerin okuma ilgilerinin belirlenmesine bir alt yapı oluşturmak ve ilgi 

merkezlerinin oluşturulmasında kullanılmak üzere ilgili alan yazından yararlanılarak 

öğrenci ilgilerini belirlemek amacıyla kişisel öğrenci bilgi formu (EK-8) hazırlanmıştır. 

3.4.7. Çoklu Zeka Alanları Gözlem Formu 

Araştırmada öğrencilerin zeka alanlarını belirleyebilmek için kullanılacak aracın 

belirlenmesine yönelik geniş bir alanyazın taraması yapılmış ve zeka alanlarının temel 
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özelliklerini kendi içlerinde sınıftanduarak bireylerin zeka profilleri hakkında genel bir 

fikir edinebilmek amacıyla geliştirilen Thomas Armstrong' a ait "Çoklu Zeka Alanları 

Gözlem Formu" (EK-9) (Saban, 2001, s.36) kullanılmıştır. Her bir zeka alanına göre 

gruplandırılarak 10'ar sorudan oluşan bu formda toplam 40 madde bulunmaktadır. Her 

bir maddenin yanıt şıkları "0,1,2,3,4" olarak derecelendirilerek puanlama yapılmıştır. 

Araştırma ön uygulamasının başlangıcında Saban tarafından Türkçeye uyarlanan bu 

form öğretmen tarafından her bir öğrenci için ayrı ayrı doldurulmuştur. Öğrencilerin 

hangi zeka alanlarına daha yatkın olduklarını belirlemek amacıyla kullanılan bu forma 

ait veriler, formda belirtilen puanlama sistemine göre hesaplanmış ve öğrencilerin bu 

ölçme aracından aldıkları puanlar her zeka alanına göre gruplandırılmıştır. Formun 

değerlendirilmesi sonucunda sınıf öğretmeni ile birlikte öğrenci gruplarının 

oluşturulmasına ve gruplarda yer alacak öğrencilerin belirlenmesine karar verilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin zeka alanı dağılımına ilişkin bu gruplama bulguları 

sınıf öğretmeni tarafından yeniden değerlendirilmiş, yapılan değerlendirme sonucunda 

öğrencilerin hangi merkeziere katılacakları kesinleştirilmiştir. 

3.4.8. Öğrenci Ürün Dosyaları 

Nitel araştırmada, araştırılan grubun gözlemlenemeyen davranışlarının belirlenmesinde, 

araştırmanın güvenilirlik ve geçerliliğini artırmak amacıyla yazılı materyaller 

kullanılabilir. Bu aynı zamanda bir araştırma yöntemi olabileceği gibi diğer .Yöntemlerle 

birlikte de kullanılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2005, s.187). Dokümanlar, uygulama 

sürecinde öğrencilerin uygulamaya katılmasını sağlamak amacıyla çalışma kağıtları, 

hikaye tamamlama, harita oluşturma, resim ve fotoğraf yorumlama gibi kendilerinden 

istenen birtakım görevlerin yazılı formlarını içerir. Ayrıca, öğrencilerin kendilerini ve 

akranlarını değerlendirdiği öz-değerlendirme ve akran değerlendirme formları da el 

yapımı ürünler kapsamında değerlendirilmektedir (Hendricks, 2006, ss. 73-77). 

Öğrencilerin Türkçe dersinde merkezler stratejisi kapsamında yaptıkları çalışmalar ürün 

dosyalarında toplanmıştır. Bu dosyalar bir veri seti olarak kullanılmıştır. Bunun yanı 
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sıra, araştırınacının uygulamalar üzerinde kendi gözlemlerini yansıtan notları ve 

öğrencilerden tutulması istenen günlükler de doküman incelemesi kapsamında 

kullanılan veri kaynakları arasında yer almıştır. 

3.5. Verilerin Analizi ve Yorumlanması 

Eylem araştırınalarında analiz genellikle süreklilik gösterir. Eylem araştırınalarında 

analiz, veri toplama ile eşzamanlı olarak yürütülür ve toplanacak ek verilerin türü ve 

niteliğine ışık tutar. Toplanan verilerin analizi, araştırmaya konu olan uygulamanın ya 

da sürecin anlaşılınasını sağlar. Verilerin betimlenmesi ve alan yazın değerlendirmesi 

çerçevesinde araştırmacı birtakım yorumlara ulaşır ve araştırma problemine ilişkin 

önerileri ortaya koyar (Yıldırım ve Şimşek, 2005, ss.224-303). 

3.5.1. Ni tel Verilerin Analizi ve Yorumlanması 

Bu araştırmada nitel ve nicel verilerin analizi; verilerin toplanma sürecindeki analizler 

ve veriler toptandıktan sonra yapılan analizler olmak üzere iki aşamada 

gerçekleştirilmiştir. Eylem araştırmasının doğası gereği verilerin toplanma aşamasında 

makro düzeydeki analizler gerçekleştirilmiştir. Veriler toplandıktan sonra da mikro 

analizler gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma sürecinde her hafta gerçekleştirilen uygulamaların ardından video kayıtlarının 

ilgili bölümlerinin dökümü gerçekleştirilmiştir. Video kayıtlarının genel bir tanıtımının 

yapılması ve önemli olabilecek yerlerin belirlenmesi amacıyla makro analizler 

yapılmıştır. Video kayıtlarının geçerlik toplantısında izlenebilmesi ve uygulamanın 

değerlendirilebilmesi için söz konusu toplantıya kadar makro analizierin 

tamamlanmasına çalışılmıştır. Uygulama öncesinde, uygulama sürecinde ve uygulama 

sonrasında öğrencilerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Böylece, 

öğrencilerle katıldıkları merkez etkinlikleri sonrasında genel olarak toplam 3 görüşme 

gerçekleştirilmiş ve bu görüşme dökümleri düzenli olarak görüşme formlarına 

aktarılmıştır. Ayrıca, her bir etkinliğin sonunda, öğrenci ürün dosyalarında toplanan 

ürünler doküman incelemesi yoluyla araştırınacı ve bir alan uzmanı tarafından analiz 
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edilmiş ve öğretim sürecindeki etmenlerin bu ürünlerine yansıyıp yansımadığı 

yorumlanmıştır. 

Ni tel verilerin analizinde türnevarım analizinden yararlanılmıştır. Türnevarım analizi, 

kodlama yoluyla verileri kategorilere ayırmak ve bu kategoriler arasındaki ilişkileri 

ortaya çıkararak tema ve alt temaları oluşturmaktır (Patton, 1990, s. 381). Türnevarım 

analizi araştırmanın kavramsal ve kuramsal yapısının önceden açık bir biçimde 

belirlenınediği durumlarda kullanılan bir analiz yöntemidir. Verilerin sunulmasında 

araştırma soruları, görüşme ve gözlem süreçlerinde kullanılan sorular ya da bu 

süreçlerdeki boyutlar dikkate alınır. Gözlenen ya da görüşüten bireylerin görüşlerini 

yansıtabilmek amacıyla sık sık doğrudan alıntılar yapılır (Yıldırım ve Şimşek, 2005, ss. 

224-303). 

Betimsel yaklaşımla fark edilemeyen kavram ve temalar türnevarım analizi sonucu 

keşfedilebilir. Bu amaçla toplanan verilerin önce kavramsallaştırılması, daha sonra 

ortaya çıkan kavrarnlara göre mantıklı bir biçimde düzenlenmesi ve buna göre veriyi 

açıklayan temaların saptanması gerekmektedir. Türnevarım analizinde temelde yapılan 

işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar çerçevesinde bir araya getirmek ve 

bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım 

ve Şimsek, 2005, s. 227). Araştırmada öncelikle verilerin gözlemlgörüşme formuna 

yazımı gerçekleştirilmiş, daha sonra türnevarım analizi kapsamında Yıldırım ve 

Şimşek'in (2005, ss. 228-238) açıkladığı "verilerin kodlanması", "temaların 

bulunması", "verilerin kodlara ve ternalara göre düzenlenmesi ve tanımlanması" ve 

"bulguların yorumlanması" aşamaları izlenmiştir: 

Verilerin gözlemlgörüşme formuna yazımı: Bu aşamada, araştırmada yarı 

yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen verilerin görüşme formlarına dökümü 

yapılmıştır. Görüşme yapılan her bir öğrenci için ayrı bir word dosyasına o öğrenciye 

ait tüm görüşme dökümü kaydedilerek her bir satırına numara verilmiş ve araştırmacı 

yorumu bölümüne ilgili yorumlar yazılmıştır. Bu dosyalar "NVivo Nitel Veri Analizi 

Programı"na yüklenmiş ve bu program kullanılarak alt temalar ve kategoriler sistematik 

bir biçimde oluşturulmuştur. Araştırmanın uygulama sürecini kapsayan video kayıtları 
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ise araştırmacı tarafından tek tek izlenmiş ve her bir video kaydının içindekiler sayfası 

oluşturulmuştur. İçindekiler sayfasında etkinliğin yapıldığı yer, tarih, saat, dersin adı, 

öğretim elemanı ve video kaydını yapan yardımcı elemanın adı gibi bilgilere yer 

verilmiştir. Her bir video kaydı için iki sütunlu bir form kullanılmıştır. Bu sütunlardan 

birincisine etkinlikler, ikincisine ise etkinliklerin videodaki başlangıç ve bitiş süreleri 

yazılmıştır. Ardından görüşme formları ile video kayıt dökümleri bir uzmana 

verilmiştir. Video kayıtları ile yarı-yapılandırılmış görüşmelerin ses kayıtları özgün 

biçimleriyle uzmana verilmiş ve özgün kayıtlar ile dökümler arasında tutarlılık olduğu 

belirlenmiştir. 

Video kayıtlarının araştırmacı tarafından yapılan makro analizler sonucunda izletilmesi 

gereken belirli bölümleri geçerlik komitesi toplantılarında komite üyeleri ile birlikte 

izlenmiştir. Derslerin tümü uzmanlar ve araştırmacı tarafından incelenerek süreci en iyi 

yansıtan ve derslerin farklılaştırılmış öğretim yaklaşırnma göre ileriediği belirlenen 

etkinlikterin seçilmesine karar verilmiştir. Çünkü geçerlik komitesi üyeleri ellerindeki 

video analiz kontrol çizelgesine yaptıkları işaretiemelerde etkinlikterin her bir aşaması 

için "evet" bölümlerini işaretleyerek artık sınıf ortamında farklılaştırılmış öğretim 

yaklaşımının tüm adımlarının gerçekleştiğine karar vermişlerdir. Kullanılan video 

görüntüleri kontrol çizelgesi EK-lO' da sunulmuştur. 

Verilerin kodlanması: Nitel araştırmalarda çeşitli veri kodlama teknikleri 

bulunmaktadır. Verilerin kodlanması; daha önceden verilmiş kavrarnlara göre, 

verilerden çıkarılan kavrarnlara göre, genel bir çerçeve içinde olmak üzere üç biçimde 

yapılabilmektedir. Bu araştırmada nitel veriler kodlanırken verilerden çıkarılan 

kavrarnlara göre kodlama yapılmıştır. Bu tür kodlama, toplanan verilerin tümevarımcı 

bir analize tabi tutulması sonucu araştırmacı tarafından ortaya çıkarılır. Bu tür 

araştırmalarda araştırmacı, verileri satır satır okuyarak araştırmanın amacı çerçevesinde 

önemli olan boyutları saptamaya çalışır. Ortaya çıkan anlama göre araştırmacı, belirli 

kodlar üretir ya da doğrudan verilerden yola çıkarak kodlar oluşturur. Bu şekilde kod 

listesi oluşur ve tüm verilerin işlenmesi için bu liste kavramsal bir yapı oluşturur. 

Kısaca, tümevarımcı analizde kodlar doğrudan verilerden üretilir (Yıldırım, 2006, 

ss.227-232). 
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Temaların Bulunması: Bu aşama elde edilen verilerin okunmasını, düzenlenmesini ve 

mantıklı bir biçimde bir araya getirilmesini kapsar. Böylece, araştırma verilerinin hangi 

temalar altında toplanacağı belirlenmiş olur. Araştırmada video kayıtlarından elde 

edilen veriler ile yan-yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen veriler, araştırmacı ve 

bir uzman tarafından ayrı ayrı kodlanmış ve oluşturulan temalarda görüş birliğine 

varılmıştır. 

Araştırmada yarı-yapılandırılmış görüşmelerin analizinde bilgisayar destekli nitel veri 

analizi programlarından biri olan "NVivo8" bilgisayar programı kullanılmıştır. Nitel 

araştırmalar, araştırmacının karmaşık verileri keşfetmesini ve duyarlı bir biçimde 

yorumlamasını, rakamlara indirgemekten kaçınmasını gerektirmektedir. NVivo'nun bu 

tip nitel verilerle başa çıkabilecek yapıya sahip olması (Kuş, 2006, s.39), araştırmanın 

nitel verilerin analizinde bu programın seçilmesinde önemli bir etken olmuştur. 

Araştırmacı yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen verilere yönelik tüm 

kodlama işlemini QSR-Nvivo 8 paket programı aracılığı ile gerçekleştirmiştiL QSR

Nvivo paket programı araştırma süresince elde edilen zengin veri paketlerini sistematik 

olarak analiz etmeye yarayan bir programdır. Bu program araştırınacıya veriler arası 

geçişi ve verilere kolay ulaşım gibi pratiklik kazandırmıştır. Bu program araştırmanın 

şeffaflığını sağlayan bir araç olarak da nitelendirilmektedir (Bringer, Johnston ve 

Brackenridge, 2004). Araştırmacı inandırıcılığı sağlamak ve veri kaybına neden 

olmamak için bu programdan yararlanarak verileri analiz etmiştir (Berg, 1998; Yıldırım 

ve Şimşek, 2008). Araştırmacı ile paralel çalışan uzmanlar çıktılar üzerinde elle 

kodlama yapmışlardır. Fotoğraf 1 'de Nvivo programında işlem yapılan görüntü 

verilmiştir. 
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Fotoğraf 1. Nvivo: NitelVeri Analiz Paket Programı Analiz Sayfası 

Sources 
''[Ş]Il!B!ll 

c;l E~emah 
iNodeı 

. -
(3Moroı Refeıenceı :~eaedQ~ ı:ıeaedB~. 

3!) Se•ctıfollerı 45 74 04.0l10102tl48 ANADOLU UNV. 

til AISruceı 18 'll 04.0l20102tl48 ANADOLU UNV. 07.03.2010 21: ANADOLU UNV. 
Cl Al Sruceı N~ Embedded 20 ri 04.1ll10102tl48 ANADOLU UNV. 07.1J3.101021: AllADOlU UNV. 

04.1J3.10102tl48 ANADOLU UNV. 07.1J3.201021: AtlADOlU UNV. 
31 li 04.1J3.10102tl48 AllADOlU UNV. 07.03.101021: ANADOLU UNV. 
17 23 04.1J3.10102tl48 AllADOlU UNV. 07.03.101021: AtlADOlU UNV. 

20 04.03.20102tl48 AllADOlU UNV. 07.00.101021: AllADOlU UNV. 
41 04.03.10102tl48 AllADOlU UNV. 07.03.101021: AllADOlU UNV. 
16 04.03.20102tl48 ANADOLU UNV. 07.03.201022: ANADOLU UNV. 
31 04.0l10102tl48 AllADOlU UNV. 07.03.101022: ANADOLU UNV. 
18 04.03.2010 2tl48 ANADOLU UNV. 07.03.201022: AllADOlU UNV. 
34 04.0l10102tl48 AllADOlU UNV. 07.03.101022: AllADOlU UNV. 

04.03.10102tl48 ANADOLU UNV. 061J3.101017: AllADOlU UNV. 

Verilerin kodZara ve temaZara göre düzenlenmesi ve tanımlanması: Araştırmada 

yukarıda açıklandığı biçimde kodlar ve temalar oluşturulmuş, daha sonra bu kodlar ve 

temalardan ulaşılan sonuçlar okuyucuya kolaylık sağlamak ve araştırınayı 

görselleştirerek ilişkileri daha iyi gösterebilmek amacıyla Nvivo paket programı 

aracılığıyla modeller haline getirilmiştir. 

Araştırmacı ve uzman tarafından kodlama anahtarına yapılan kodlamalarda görüş birliği 

ve görüş ayrılıklarının hesaplanması gerekir. Araştırmacı tarafından Nvivo programında 

oluşturulan kodlar, daha sonra bir uzman tarafından incelenmiş ve araştırmacının 

oluşturduğu bu kodlar üzerinde görüş birliğine varılmıştır. 

Bulguların Tanımlanması: Tüm verilerin araştırma soruları bağlamında ele alınarak 

belirlenmesi aşamasıdır. Bu aşamada analizleri yapılan tüm veriler gerekli 
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görüldüğünde alıntılara yer verilerek aktarılır. Araştırmada, video kayıtları ve yarı 

yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen verilerin bir uzmanla birlikte analizleri 

yapıldıktan sonra bulgular aktarılmıştır. Bulguların yazılmasında diğer veri toplama 

araçlarından elde edilen verilerden doğrudan alıntılara yer verilerek yararlanılmıştır. 

Bulguların sunumu sırasında doğrudan alıntıların aktarılmasında öğrencilerin gerçek 

adları yerine kod adlar kullanılmıştır. 

Bulguların Yorumlanması: Bu aşama, bulguların aktarılmasını, açıklanmasını, 

araştırmanın diğer bağlamlarıyla ilişkilendirilmesini ve anlamlandırılmasını kapsar. 

Nitel çalışmalarda fiziksel bağlamların açıklanmasının yanı sıra, araştırmacının 

araştırma ortamındaki diğer bağlamları da ele alması, bunlara ilişkin kendi duygu ve 

düşüncelerini yansıtıcı bir biçimde aktarması gerekir. Bu araştırmada, tüm veri toplama 

araçlarından elde edilen verilere ilişkin olarak araştırmacı kendi görüşlerini de yansıttığı 

yorumlara yer vermiştir. 

3.5.2. Nicel Verilerin Analizi ve Yorumlanması 

Araştırmada kullanılan tutum ölçeğinden ve öğrencilerin yazılı anlatım düzeylerindeki 

gelişimi gözlemlemek amacıyla yapılan kompozisyon sınavından elde edilen veriler 

bilgisayarda SPSS (Statisitical Package for the Social Sciences) paket programı 

kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde araştırmaya katılan öğrencilerin 

öntest ve sontest sonucunda aldıkları puanların aritmetik ortalamaları ve standart 

sapmaları hesaplanmıştır. Araştırma problemlerinin yanıtlanması amacıyla grup içi 

karşılaştırmalar yapılmıştır. Grup içi karşılaştırmalarda "t" testi kullanılmıştır. 

Araştırmada kullanılan istatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyi 0.05 kabul edilmiştir. 

Nicel verilerin analizi ile ulaşılan bulgular araştırma problemleriyle ilişkili başlıklar 

halinde yorumlanmıştır. 

3.3. Eylem Araştırmasında Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 

Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik nicel araştırmalardan farklı biçimlerde 

gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle eylem araştırmasının geçerlik ve güvenirliği nicel 

araştırmalardan farklılık göstermektedir. Eylem araştırmasının yerel bazda 
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gerçekleştirilmesi ve verilerin bağlama ve kendine özgü olmasından dolayı nicel 

araştırmalarda kullanılan iç geçerlik, dış geçerlik, güvenirlik ve nesnellik eylem 

araştırmalarına doğrudan uygulanmaz (Guba, 1981, aktaran Mills, 2003). 

Eylem araştırmasında geçerlik, yapılan gözlemlerle en ince ayrıntısına kadar doğru bir 

resim oluşturacak biçimde veri toplamak anlamına gelmektedir. Güvenirlik ise güven 

duyulabilecek ya da inandırıcılığı yüksek bir veri toplama ve analiz etme süreci 

yaşamak anlamındadır. Mills (2003)'in Guba'dan (1981) aktardığına göre eylem 

araştırmasında geçerlik; inandırıcılık ( credibility), transfer edilebilirlik (transferability), 

güvenilmeye layık olma (dependability) ve onaylanabilirlik (comfirmability) ölçütleri 

ile sağlanmaktadır. Çünkü eylem araştırmalarında toplanan veriler; bağlamsal, kendine 

özgü ve yerel bazda gerçekleştirilmektedir. 

Mills (2003, s. 78)' in Guba'dan (1981)' aktardığına göre araştırmadaki inandırıcılık 

(credibility), araştırmacının "araştırmadaki tüm karmaşıklıklarla ve kolayca 

açıklanamayan kalıplarla baş edebilmesi" olarak açıklanmaktadır. Araştırma ortamında 

uzun süre kalınarak veri doyumuna ulaşılması, ısrarlı gözlemlerde bulunulması, uzman 

görüşlerinin alınması, veri çeşitiernesine gidilmesi, kayıtlı verilerin elde edilmesi, 

ortamdakilerin kontrolünün istenmesi ve yeterli kaynakçalada desteklemek ile 

inandırıcılık artmaktadır. Nitel araştırmalarda geçerliğin ve güvenirliğin sağlanmasında 

kullanılan önemli stratejilerden biri "çeşitleme"dir. Çeşitleme, farklı veri toplama 

yöntemlerini kullanmak ya da veriyi farklı örneklernden farklı zamanlarda, farklı 

yerlerde toplamak biçiminde tanımlanmaktadır (McMillian, 2004, s.278). Çeşitierne 

araştırma sonucu elde edilen sonuçların farklı boyutlardan değerlendirilmesine ve 

anlamlandırılmasına yardımcı olabilir. Böylece, araştırma sonuçlarının geçediği ve 

genellenebilirliği konusunda okuyucu daha iyi düşünce elde edebilir (Yıldırım ve 

Şimşek, 2005, s.94). Ayrıca, audioteyp kayıtları, video kayıtları ve fotoğraf kullanmak, 

katılımcıların ifadelerinden doğrudan alıntılar yapmak ve katılımcıların alan notlarını 

incelemek, uzman görüşüne başvurmak da, nitel araştırmaların güvenilirliğini 

artırmaktadır (McMillian, 2004, s. 278). Bu araştırmanın inandırıcılığını artırmak 

amacıyla; 
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• araştırma ortamında gereksinimleri belirlemek, inanılır ve güvenilir veriler 

toplamak amacıyla ortamda yeterli zaman geçirilmeye çalışılmış, 

• değişik ve çoklu veri toplama teknikleri kullanılarak veri çeşitlernesi yapılmış, 

• çeşitierne yapabilmek amacıyla farklı veri kaynaklarının ve veri toplama 

araçlarının kullanılmasına özen gösterilmiş, 

• veriler farklı zamanlarda toplanmış; verilerin ve bulguların doğruluğu için farklı 

araştırmacılardan yararlanılmış, 

• sınıf ortamında yapılan tüm etkinlikler dikkatli bir biçimde ve tam olarak 

kaydedilmeye çalışılmış, 

• araştırmacı tarafından her uygulama sonrasında günlük tutulmuş ve geçirilen 

yaşantılar günlüğe aktarılmış, 

• öğrencilerden çeşitli veri toplama araçları ile elde edilen tüm veriler zamanında 

kaydedilmiş ve dosyalanmıştır. 

Eylem araştırmalarının geçerliğini sağlamada göz önünde bulundurulan ölçütlerden bir 

diğeri de "transfer edilebilirlik"tir. Transfer edilebilirlik, araştırmacının çalışmasının 

daha geniş gruplara genelleştirilebilir olduğunu belirten güvenilir saptamalar geliştirme 

inancı ile ayrıntılı betimsel veriler toplama ve araştırma raporunun ayrıntılı olarak 

yazılması şeklinde açıklanmaktadır (Guba, 1981, akt: Mills, 2003, s. 78). Bu 

araştırmada transfer edilebilirliği sağlamak amacıyla; 

• araştırma süreci ayrıntılı olarak betimlenmiş, 

• araştırma sürecinde betimsel veriler toplanmaya özen gösterilmiş, 

• verilerin toplanmasında ve analiz edilmesinde kullanılan aşamalar açık bir 

biçimde betimlenmiş, 

• betimlemelerde olabildiğince tarafsız olunmaya çalışılmış, 

• verilerden elde edilen sonuçlar birbirleriyle ve alanyazınla ilişkilendirilerek 

bütün olarak sunulmaya çalışılmıştır. 

Eylem araştırmalarında geçediği sağlamada göz önünde bulundurulan "güvenilmeye 

layık olma (dependability)" ölçütü, araştırma verilerinin ya farklı araştırma verileri ile 

tutarlı olarak desteklenmesi ya da veri kontrolünü sağlayan bir gözlemci ve okuyucu 
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grubu oluşturulması biçiminde tanımlanmaktadır (Guba, 1981, akt: Mills, 2003, s. 78). 

Bu araştırmada güvenilmeye layık olma ölçütünü sağlamak amacıyla; 

• araştırma sürecinde toplanan veriler uygulamanın güvenirliği için birden fazla 

kişi tarafından geçerlik komitesince düzenli olarak değerlendirilmiş, geçerlik 

komitesinin görüş ve önerileri doğrultusunda eylem planları gerçekleştirilmiş, 

• araştırma sürecinde toplanan verilerin birbirini tamamlayacak biçimde tutarlı 

olarak sunulmasına çalışılmış, 

• araştırma sürecinde gerçekleştirilen video ve dijital ses kaydı dökümlerinin belli 

bir bölümü bir başka uzman tarafından dinlenmiş, kayıtların doğrulanması 

gerçekleştirilmiş, 

• video kayıtları, video kontrol formu ile uygulama sürecinde izlenerek uzman 

görüşleriyle veriler üzerinde kontrol sağlanmıştır. 

Onaylanabilirlik (comfirmability) ölçütü ise araştırma sürecinde verilerin yansız ve 

objektif olarak toplanmasıdır (Guba, 1981, akt: Mills, 2003, s. 78). Bu araştırmanın 

onaylanabilirlik ölçütünü sağlamak amacıyla; 

• araştırma sürecinde atıdioteyp, video kayıtları ve fotoğraflar kullanılarak veriler 

toplanmaya çalışılmış, 

• video kayıtları, video kontrol formu ile uygulama sürecinde komite üyeleri 

tarafından izlenmiş, veri toplama araçları ve veri toplama sürecine ilişkin komite 

üyelerinin görüş ve önerileri göz önünde bulundurulmuştur. 

Araştırmacı, araştırmanın güvenirliğine ilişkin olarak yukarıda ele alınan önlemlere ek 

olarak aşağıdaki uygulamaları gerçekleştirmeye çalışmıştır: 

• Öğrencilerin yazılı anlatım becerilerindeki gelişimi ortaya çıkarmak amacıyla 

gerçekleştirilen kompozisyon sınavları "Yazılı Anlatım Değerlendirme Aracı"na 

göre araştırmacı dışında sınıf öğretmenliği alanından bir uzman ve bir alan 

uzmanı tarafından değerlendirilmiştir. 

• Araştırma sürecinde toplanan veriler uygulamanın güvenirliği için birden fazla 

kişi tarafından geçerlik komitesince düzenli olarak değerlendirilmiş, geçerlik 

komitesinin görüş ve önerileri doğrultusunda eylem planları gerçekleştirilmiştir. 
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• Verilerin analiz edilmesinde, belirlenen temalar için belli sayıda video ve ses 

kayıtları başka bir uzmana izletilmiştir. 

• Verilerin yorumlanmasında katılımcıların görüşlerinden doğrudan alıntılar 

yapılmıştır. 



4. BULGULAR ve YORUM 

Bu bölümde araştırma kapsamında ele alınan bulgular ve yorumlara yer verilmiştir. 

Eylem araştırması sürecinde elde edilen nicel ve nitel verilerin çözümlenmesinin 

ardından ulaşılan bulgular, araştırmanın amacı doğrultusunda yanıt aranan sorular temel 

alınarak sunulmuş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın nitel verilerden elde edilen 

bulgular, araştırma sürecinde elde edilen nitel verilerin içerik analizinin yapılması, 

oluşturulan temaların araştırmanın alt problemleriyle ilişkilendirilmesi ve ulaşılan 

bulguların yorumlanması biçiminde yapılandırılmıştır. Nicel verilerine ilişkin bulgular 

ise tablolarla betimlenmiş ve yorumlanmıştır. 

4.1. "Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşıroma Göre Düzenlenen Öğretim Süreci"ne 

İlişkin Bulgular 

Bu çalışmada farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı kapsamında kullanılan merkezler 

stratejisinin Türkçe dersinde uygulanabilirliğinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

Araştırmanın birinci sorusu olan "Farklılaştırılmış Öğretim Y aklaşımına Dayalı Olarak 

Gerçekleştirilen Türkçe Dersinin Uygulama Süreci Nasıl Yürütülebilir?" sorusunun 

yanıtı, sınıf uygulamaları sırasında kaydedilen video kayıtlarının içerik analiziyle elde 

edilen bulgular temel alınarak sunulmuştur. Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı 

kapsamında merkezler stratejisine uygun olarak işlenen Türkçe derslerinden bu 

araştırma kapsamında geçerlik komitesi tarafından uygulama sürecini en iyi biçimde 

yansıtan ve araştırma sorularına en çok yanıt verebilecek etkinlikterin uygulandığı 

süreçlerin seçilmesine karar verilmiştir. Bu nedenle öğrenme ve ilgi alanları 

kazanımiarına yönelik bulguların sunumunda bu etkinlikler temel alınmıştır. 

Araştırmanın "Farklılaştırılmış öğretim yaklaşırnma dayalı olarak gerçekleştirilen 

Türkçe dersinin uygulama süreci nasıl yürütülebilir?" problemine yanıt bulmak 

amacıyla yapılan nitel veri analizleri sırasında üç ana tema ortaya çıkmış; araştırmanın 

nitel bulgularının ve yorumlarının sunumu da bu ternalara göre düzenlenmiştir. Nitel 

veri analizleri sırasında ortaya çıkan temalar aşağıda yer almaktadır: 

• Merkez etkinliklerinin tanıtilması ve etkinlik planlarının hazırlanması 
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• Öğrenme alanlarına yönelik oluşturulan merkezler 

• Öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik oluşturulan merkezler 

• Öğrencilerin kendi öğrenmelerini ve merkez etkinliklerini değerlendirmeleri 

4.1.1. Merkez Etkinliklerinin Tanıtilması ve Etkinlik Planlarının Hazırlanmasına 

İlişkin Bulgular 

Yapılan çalışmanın uygulama sürecinde öğretim, öğrencilerin öğrenme sorumluluğunu 

kendi üzerlerine almalarını ve öğrenme sürecinde etkileşimli bir öğrenme ortamı 

yaratılmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki biçimde gerçekleştirilmiştir: 

• Araştırmacının doğrudan öğretim çerçevesinde öğretilecek yaklaşımı 

açıklaması 

• Çoklu Zeka Alanları Gözlem Formu, Öğrenci Kişisel Bilgi Formu, 5/ A sınıf 

öğretmeniyle gerçekleştirilen görüşmeler, sınıf gözlemleri gibi 

değerlendirme yöntemleriyle öğrencilerin hazırbulunuşluk, ilgi ve zeka 

alanlarının belirlenmeye çalışılması, 

• Öğrencilere yazma, dinleme ve konuşma sürecine ilişkin bilgiler verilmesi 

ve örnek etkinlikler yapılarak çalışmanın bütünü ile ilgili onların bilgi sahibi 

olmalarının sağlanması, 

• Sınıfın fiziksel yerleşim düzeninin öğrencilerin merkez etkinliklerini rahat 

bir biçimde gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak biçimde düzenlenmesi, 

• Belirli ölçütlere göre araştırmacı tarafından oluşturulmuş öğrenci 

merkezlerinin kimlerden oluştuğunun öğrencilere duyurulması, 

• Öğrencilerin merkeziere yönlendirilmesi, 

• Her merkeze, o merkezde gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili materyal 

sağlanması ve öğrencilerin bireysel ilgilerine göre bir alt konu verilmesi, 

• Etkinliklerde, öğrenci gereksinimlerine yanıt verecek biçimde materyallerin, 

öğretim etkinliklerinin karmaşıklık düzeyinin, adım sayısının ve sürenin 

değiştirilmeye çalışılması, 

• Dil becerilerinin gelişimine yönelik etkinliklerin tüm merkezlerde eşzamanlı 

bir biçimde uygulanmaya çalışılması, 

• Etkinlikterin gerçekleştirilmesi sırasında; 
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o öğrencilerin bireysel olarak, işbirliğine dayalı ya da tüm 

merkezlerdeki öğrencilerin etkileşim içinde öğrenmeyi 

gerçekleştirmelerinin, 

o herhangi bir sorunla karşılaştıklarında birbirleriyle 

yardımlaşmalarının, 

o gerekli görülen durumlarda araştırmacının herhangi bir merkezin 

doğal üyesiymiş gibi o merkezdeki öğretme-öğrenme etkinliklerine 

katılarak öğrencilerin istekli çalışmalarının sağlanması, 

• Öğrencilerden, öğrendiklerini farklı açılardan değerlendirerek öğrenme 

günlüklerine yazmalarının istenmesi, etkinlikler sonunda bireysel ve grup 

değerlendirmelerinin yapılması. 

Araştırmanın uygulamasına başlamadan önce, öğrencilerin hangi merkezlerdeki 

etkinliklere katılacağını belirlemek amacıyla, uygulamalar başlamadan önce yapılan 

sınıf gözlemlerinden, öğretmenle yapılan görüşmelerden, öğretmen tarafından her 

öğrenci için ayrı ayrı doldurulan çoklu zeka alanları gözlem formundan ve uygulama 

öncesi öğrencilere uygulanmış olan "Öğrenci Kişisel Bilgi Formu"ndan yararlanılmıştır. 

Yapılan gözlemler, görüşmeler ve uygulanan gözlem formu ve kişisel bilgi formlarının 

değerlendirilmesinden sonra hangi öğrencinin hangi merkezdeki etkinliklere katılacağı 

araştırmacı tarafından belirlenmiştir. Öğrenci merkezleri oluşturulduktan sonra yeniden 

sınıf öğretmeni ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve merkezlerde yer alacak olan 

öğrencilerin bu merkezlerdeki etkinliklere katılımının uygunluğu tartışılmıştır. 

Araştırmacı uygulamaya başlamadan önce öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin sahip 

oldukları becerilere yönelik gözlemler yapmış, bu gözlemlerle Türkçe dersinde 

öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek amacıyla ne tür etkinliklere yer verildiğini ve 

öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine ne düzeyde sahip 

olduklarını ortaya koymaya çalışmıştır. Yapılan gözlemler sonucunda araştırmacı 

Türkçe dersine ilişkin edindiği izienimlerini günlüğüne şöyle yansıtmıştır: 

Sınıf öğretmeni Türkçe öğretim programını etkili bir biçimde uygulamaya, programdaki 
kazanımları gerçekleştirmeye çalışıyor. Öğretmen öğretim sürecinde genellikle çalışma 
kitabı ve öğretmen kılavuz kitabından yararlanıyor.· Okuma etkinliklerinde çalışma 
kitabındaki metinler kullanılıyor, sessiz ve sesli okuma etkinliği yaptırılıyor. Okuma 



öncesi ve okuma sonrasında çalışma kitabında yer alan sorular yanıtlanıyor. Yazma 
çalışmaları genellikle öğrenci çalışma kitabındaki ilgili boşlukları doldurma şeklinde 
gerçekleştiriliyor. Yazma çalışmaları için ayrı bir defter ya da kağıt kullanıldığını henüz 
gözlemleyemedim. Bunun yanı sıra yazma konusu olarak öğrencilere çalışma kitabının 
dışında, her hafta sonu, verilen bir atasözünün anlamının yazılmasına yönelik 
etkinlikler gerçekleştiriliyor. Konuşma etkinliğine gelince, genellikle metinler 
okunduktan sonra okunan metin üzerinde gerçekleştiriliyor, ancak konuşan öğrenci 
sayısı sınırlı. Çünkü ders süresi her derste öğrencilerin etkin bir biçimde konuşmalarını 
sağlama açısından yetersiz. Dinleme etkinliği ise öğretmen tarafından öğretmen kılavuz 
kitabında yer alan metnin okunması ve öğrencilerin dinlemesi biçiminde 
gerçekleştiriliyor. Dinleme sonrasında öğrencilerin soruları yanıtlamaları ile etkinlik 
tamamlanıyor. Grup çalışmasına henüz tanık olamadım. Bireysel etkinlikler ağırlıkta. 
Sınıfın fiziksel düzeni geleneksel biçimde oluşturulmuş. Öğrenci-öğrenci etkileşimine 
değil, öğrenci-öğretmen etkileşimine daha uygun bir biçimde tasarlanmış (AG, 
06.03.2009). 
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Araştırmacının günlüğüne yazdığı ifadelere bakılarak uygulama öncesinde 

gerçekleştirilen Türkçe derslerinde genellikle okuma becerisinin geliştirilmesinde 

öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımının gözlendiği söylenebilir. Fotoğraf 2 

okuma etkinliği sonrası öğrencinin okuduğu metni özetle aniatmasına örnek olarak 

gösterilmiştir. 

Fotoğraf-2. Uygulama Öncesi Sınıf Öğretmeni Tarafından Gerçekleştirilen Okuma 

Etkinliği Sonrası Anlatım Yapan Öğrenci 

Uygulama öncesi, öğretmen tarafından gerçekleştirilen Türkçe dersinde, dinleme, 

konuşma ve yazma becerisine yönelik öğrenme sürecinde öğretmen merkezli bir 
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anlayışın egemen olduğunu söylemek olanaklıdır. Yapılan gözlemlere ek olarak, 

uygulama öncesi öğrencilerle gerçekleştirilen görüşmelerde de öğrenciler tarafından 

sınıf içi uygulamalarda yazma, dinleme ve konuşma becerilerini işe koşacak çok fazla 

etkinliğe yer verilmediği, yazma etkinliklerinde kitaba dayalı bir öğrenme süreci 

yaşandığı dile getirilmiştir. Bu durum eylem araştırmasının uygulama sürecinde, 

araştırmacının hangi öğrenme alanlarına daha fazla odaklanacağını belirlemesinde 

önemli bir etmen olmuştur. 

Alanyazında merkez etkinliklerinin başarılı bir biçimde uygulanabilmesi için uygulama 

öncesinde bir ya da iki oryantasyon çalışması yapılması ve merkez etkinliklerinin 

tamamlanması için doğrudan öğretim · gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır 

(McFarland, McDaniels, 2009). Araştırmanın uygulama sürecine başlamadan önce 

yapılan gözlemler sırasında öğrencilerin genel olarak okuma sürecine ilişkin bilgi ve 

beceri sahibi oldukları, ancak dinleme, konuşma ve özellikle de yazma süreci hakkında 

fazla deneyimli olmadıkları gözlenmiştir. Bu amaçla hem öğrencilerin araştırmanın 

uygulama sürecinde gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin bilgi sahibi olmalarını 

sağlamak hem de onları yazma, dinleme ve konuşma sürecine hazırlamak amacıyla 

11.03.2009-12.03.2009 tarihleri arasında bir ön uygulama gerçekleştirilmiştir. 

11.03.2009 tarihinde uygulamanın ilk çalışması için öğrencilere genel bilgi verilmiştir. 

Öğrenme alanlarına yönelik merkez etkinliklerine başlamadan önce, öğrencilere 

uygulama ile ilgili gerekli açıklamalar yapılmış; merkez çalışmaları sırasında neler 

yapılacağı, hangi kurallara uyulacağı, kendi merkezlerini nasıl belirleyecekleri ve bu 

uygulama sırasında ne tür etkinlikler gerçekleştirileceği açıklanmıştır Bu süreçte 

öncelikle öğrencilerin yazma sürecine ilişkin bilgi ve beceri düzeylerini belirlemek 

amacıyla Türkçe öğretim programında öğretmenin izlemiş olduğu temaya uygun olarak 

beş farklı konu belirlenmiş ve öğrencilere birer kağıt dağıtılarak onlardan bu konulardan 

ilgilerini çeken biri ile ilgili bir kompozisyon yazmaları istenmiştir. 11.03.2009 

tarihinde yapılan dersin süreci Çizelge 5'te verilmiştir. 
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Çizelge 5. 11.03.2009 Tarihli Türkçe Dersinin Öğretme-Öğrenme Süreci 

Tarih 11.03.2009 

Gün Çarşamba 

Saat 10:50-11:30/11:40:12:20 
Birinci ders süresi 32':00" 
İkinci ders süresi 39'.40" 
B irinci ders 

ı. Öğrencileri selamlama 
2. Dersin amaçlarını açıklama 
3. Derste yapılacak etkiniiidere ilişkin bilgi verme 
4. Öğrencilere hangi konuda ve hangi metin türünde yazacaklarını açıklama 
5. Yazma sürecini başlatma 

İkinci Ders 
6. Yazma sürecini devam ettirme 
7. Yazma sürecinin sona ermesi üzerine öğrencilerin günlüklerini yazmaları üzerine yönerge 

verme 
8. Dersi bitirme 

11.03.2009 tarihinde, araştırmacı dersin amaçlarını özetleyerek derse başlamıştır. 

Ardından derste yapılacak etkinliklere ilişkin öğrencilere genel bilgiler verilmiş ve 

öğrencilerin hangi konuda ve hangi metin türünde yazacakları açıklanmıştır. Bu amaçla 

öğrencilerden "Ben hep bunları hayal ediyorum", "Bir kütüphane bin hapishane 

kapatır", "Kitap bilginin anahtarıdır", "Siz İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet ya 

da onun hocası Akşemseddin olsaydınız bugünkü manzara karşısında günümüzün 

gençliğine neler söylerdiniz?" ve "Hayalinizdeki Türkiye'yi anlatan bir kompozisyon 

yazınız" konulardan birini seçerek bir kompozisyon yazmaları istenmiştir. 

Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının temel ilkelerinden biri olan öğrencilere öğrenme 

sürecinde seçim olanağı tanıma ilkesinden hareketle, bu süreçte öğrencilerin kendi 

istekleri de göz önünde bulundurulmaya çalışılmıştır. 11.03.2009 tarihinde yazma 

sürecinin doğrudan öğretimine başlamadan önce öğrencilerle yapılan konuşmalardan bir 

bölüm aşağıda sunulmuştur: 

A.Ö 

Özlem 
A.Ö 
Erkut 
A.Ö 
Zeynep 

:Evet çocuklar, ben buraya farklı konular yazdım. Şimdi sizden bu 
konulardan istediğiniz birini seçerek bir kompozisyon yazınanızı 
istiyorum. Tahtaya yazmış olduğum konularla ilgili neler 
düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yazınanızı istiyorum bu kağıtlara. 
:El yazısıyla yazmasak olmaz mı? 
:Nasıl istersen öyle yazabilirsin. 
:Bir tanesini yazacağız değil mi? 
:Evet bir tanesini Erkut. Hangisini yazmak istersen. 
:Kendimiz onları, mesela ben kendimi Fatih Sultan Mehmet olarak 

hissederek kendi adıma mı yazacağım? 



A.Ö 

Zeynep 
Serhat 
A.Ö 

Özlem 

A.Ö 
Gizem 
A.Ö 
Mehmet 
Erkut 
A.Ö 

İlhan 

A.Ö 

Gizem 
A.Ö 

Mehlika 
A.Ö 
Mehlika 

A.Ö 
25'01"). 

:Nasıl ifade etmek istiyorsan Zeynepcim. Kendini Fatih Sultan 
Mehmet'in yerine koyarak da yazabilirsin, istersen ben onun yerinde 
olsaydım şu şekilde davranırdım diyebilirsin. Onun kendi ismiyle, kendi 
sözleriyle de yazabilirsin. Seçimi size bırakıyorum burada. Konular 
nasıl ilginizi çekti mi? 
:Benim ikinci konu çekti. 
:Benim üç. 
:Fatih Sultan Mehmet konusunu çok sevdiğinizi belirtmiştiniz benimle 
yaptığınız görüşmede. Ben de Fatih Sultan Mehmet'in ya da hocasının 
yerine kendinizi koyarak gençlere ne tür önerilerde bulunabilirsiniz 
merak ettim. Bu nedenle bu konuyu da ekledim. Özellikle, bu konuyu 
yazanlar için söylüyorum. Çevrenizi düşünün, çevrenizdeki gençleri 
düşünün. Her yönden eleştirel olmaya çalışın. O zamanki şartlar ile 
günümüz şartları arasındaki ilişkiyi de düşünebilirsiniz. 
:Öğretmenim başkalarının söyledikleri sözlere ne diyorduk? Mesela 
Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği sözlere? 
:Özdeyiş. 
:Kompozisyonun içine özdeyişleri de katabilir miyiz? 
:Evet, ne aklınıza gelirse. Örnekler verebilirsiniz tabii ki. 
:Futbol, futbolu da katabilir miyiz peki? 
:Ben verdim. 
:Belki de Erkut futbolu örnek verebilecek bir çalışma konusu seçmiştir 
kendisine, olabilir, verebilir tabii. Benzetmeler yaparak da örnekler 
verebilirsiniz. 
:Öğretmenim ben yazdım, bitirdim. (İlhan'ın kağıdına bakıyorum ve 
pek fazla bir şey yazdığım göremiyorum). 
:Ama yazın çocuklar, vaktimiz var daha. Aklına neler geliyor, biraz 
daha düşün. Yazdıklarını okuyarak düşün. Okurken de aklına yeni 
şeyler gelebilir çünkü. 
:Öğretmenim bir konu daha yazma şansımız var mı? 
:Yok, şimdilik bir tane yazın, ama onu da ayrıntılı yazın. Daha sonra 
yazarsınız eğer isterseniz. 
:Öğretmenim ama benim yazım kompozisyon gibi değil.. 
:Nasıl peki? 
:Çok daha farklı. Yani sanki birisi Türkiye'yi tanıtıyormuş gibi oldu. 
Kompozisyon gibi değil yani. 
:Tamam sen yazdıktan sonra inceleyeceğiz (VKN: 00025; 06'39"-
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Yazma etkinliğine yönelik gerçekleştirilen bu süreçte araştırmacı öğrencilerin yazma 

sürecine ilişkin genel olarak sahip oldukları becerileri belirleyebilmek ve onların farklı 

bakış açılarını yansıtmalarını engellemernek amacıyla fazla yönlendirici olmamaya 

çalışmıştır. Öğrencilerin yazma sürecine ilişkin sahip oldukları bilgi ve becerileri daha 

ayrıntılı bir biçimde gözlemlemek amacıyla gerçekleştirilen bu etkinlikte öğrencilere 

yazma sürecine ilişkin fazla bilgi verilmemiş, yalnızca farklı konular verilerek onların 

bu konulara ilişkin kendilerini ifade etmeleri sağlanmıştır. Bu aşamada yazma sürecine 

öğrencilerin çoğunun etkin olarak katıldıkları, ancak yazma sürecine ilişkin fazla bilgi 

sahibi olmadıkları ve yazma çalışmalarında ön yazma çalışmaları yapmadıkları 
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gözlenmiştir. Bu durum sınıf içi konuşmalara ve araştırmacı günlüğüne şöyle 

yansıtmıştır: 

Uğur :Öğretmenim kağıdıını verir misiniz yeniden, bir şey ekleyeceğim. 

( .... ) 
Mehlika 
A.Ö 

( .... ) 
Uğur 

:Öğretmenim okuyacak mıyız hemen. 
:Daha sonra okuyacağız. Hemen bitirdik deyip vermeyin. Önce bir 
okuyun, düşünün. Biliyorsunuz konuşurken, bir konuyu tartışırken 
zamanla aklınıza yeni şeyler gelebiliyor. Şimdi okurken kendi yazını 
aynı şekilde yeni fikirler de gelecektir aklına. 

:Evet öğretmenim yeni yeni şeyler geldi aklıma (VKN: 00025, 25'06"-
30'41"). 

Öğrencilerin yazılı anlatım düzeylerini ortaya çıkarmak amacıyla bugün bir sınav 
yaptım Çocuklara farklı konular verip onların kompozisyon yazmalarını istedim. Bazı 
öğrenciler bir an önce bitirip verme telaşı içerisindeydi, bazıları çalışmalarını 

görselleştirmek, renkli kalemlerle, farklı motiflerle süslemek istediler. Yazma 
çalışmasını ilk saatte tamamlayamadık. İkinci saatin ilk 15 dakikasına sarktı. Bu durum 
benim merkezlerde yapacağım çalışmanın süresini belirlememe de biraz katkı sağladı. 
Bunun yanı sıra, yazma sürecinde öğrencilerin düşünmeden, kağıt düzenine dikkat 
etmeden, konuyu öğrenir öğrenmez hemen yazmaya başladıkları, yazma etkinliği için 
daha önceden bir hazırlık yapmadıklarını gözledim. Bu sürecin öğretimi sanırım biraz 
uzun zaman alacak (AG, 11.03.2009). 

Yapılan etkinliklere ilişkin olarak sunulan örnek konuşmalardan da anlaşılacağı üzere, 

bu etkinlikte öğrencilerin yazma sürecine ilişkin fazla bilgi sahibi olmadıkları ortaya 

çıkmıştır. Türkçe dersinin son beş dakikasını içeren günlük yazma sürecinde öğrenciler, 

o gün gerçekleştirilen etkinliklerde yaşadıklarını ve duygularını ifade etmişlerdir. 

Kompozisyon yazma etkinliğinin zevkli ve eğlenceli olduğunu düşünen öğrencilerden 

Gülçin ve İlknur'un günlüklerine yaptıkları yansıtmalar şöyledir: 

Sevgili günlüğüm, bugün Ruhan öğretmenimizle etkinlik yapmıştık. 3. ders ilk olarak 
bize boş bir kağıt dağıtmıştı. Ve tahtaya konular yazmıştı. Biz bu konulardan birini 
seçip kompozisyon yazmıştık. Bu konu çok zevkliydi (Gülçin, 11.03.2009). 

Sevgili günlük. Biz bugün küçük etkinlikler yaptık. Ruhan öğretmenimiz bize kağıtlar 
dağıttı. Sonrafarklı konular verdi. Ben bu konulardan üçüncü konuyu seçtim ve bu konu 
ile ilgili bir kompozisyon yazdım. Bu kompozisyonu yazarken çok eğlendim (İlknur, 
11.03.2009). 

12.03.2009 tarihinde, öğrencilere merkezleri tanıtmak ve uygulama sürecinde ne tür 

etkinliklere yer verileceğini açıklamak amacıyla, dinleme merkezinde gerçekleştirilecek 
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etkinllldere ilişkin örnek bir etkinlik tasarlanmıştır. 12.03.2009 tarihinde yapılan dersin 

süreci Çizelge 6'da verilmiştir. 

Çizelge 6. 12.03.2009 Tarihli Türkçe Dersinin Öğretme-Öğrenme Süreci 

Tarih 12.03.2009 

Gün Perşembe 

Saat 13:20-14:00/ 
Birinci ders süresi 40':00" 
İkinci ders süresi 45':00" 
Birinci ders 

ı. Öğrencileri selamlama 
2. Dersin amaçlarını açıklama 
3. Derste yapılacak etkinliklere ilişkin bilgi verme 
4. Öğrencilere çalışma kağıtlarını dağıtma ve çalışma kağıtları üzerindeki etkinliklerin nasıl 

gerçekleştirileceğine ilişkin gerekli açıklamaları yapma 
5. Dağıtılan çalışma kağıdını dinleyecekleri metne göre tamamlamaları için yönergeler verme 
6. Tahmin çalışmasını yapma 
7. Dinleme etkinliğini gerçekleştirme 
8. Dinleme etkinliğine devam etme 
9. Dinlenen metne ilişkin çalışma kağıdında yer alan soruları yanıtlama 
10. Dinlenen metin ve yapılan tahminler üzerinde konuşma, yapılan tahminierin doğruluğunu test 

etme 
ll. Dinlenen metinle ilgili çalışma kağıdında yer alan anlama sorularının doğruluğunu test etme, 

doğru yanıtlayan öğrencileri pekiştirme, yanlışların düzeltilmesini sağlama. 

12.03.2009 tarihli Türkçe dersinde, öğrencilere bu tarihte gerçekleştirilecek etkinliklerin 

örnek niteliğinde birer etkinlik olduğu, ancak bundan sonraki haftalarda 

gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin bilgilendirici nitelik taşıdığı belirtilmiştir. 

Öğrencileri dinleme merkezindeki etkinlikler hakkında bilgilendirmek, onların merak ve 

ilgilerini uyandırmak amacıyla bilgilendirici bir metin olan "Takımyıldızlar" adlı 

metinle ilgili önce tahmin daha sonra da anlama sorularını içeren ve boşluk doldurma, 

doğru/yanlış maddelerinin olduğu çalışma kağıtları dağıtılmıştır. Öğrencilerin önce 

çalışma kağıdında yer alan resimleri inceleyerek dinleyecekleri metnin konusunu ve bu 

metin aracılığıyla kendilerine ne tür bilgiler verileceğini tahmin etmeleri istenmiştir. 

Kimi öğrencilerin dinleyecekleri metinle ilgili çalışma kağıdında yer alan resimlere 

bakarak yapmış oldukları tahminlerden örnekler Çizelge 7'de verilmiştir. 
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Çizelge 7. Kimi öğrencilerin dinleme etkinliğinde yapmış oldukları tahminler 

Öğrencinin adı Öi!rencinin dinlevecei!i metne iliskin vaotıi!ı tahminler 
İlknur Büyük bir yıldızın Büyükayı ismini alması, küçük bir yıldızın Küçükayı adını 

alması, sonra kraliçe, koltuk derken, onların çok üst düzeyde bir yıldız 

olduklarını göstermiş olabilir. 
Zeynep Yıldızların birbirleriyle olan konuşmalarını anlatıyor olabilir. Ya da yıldızları 

tanıtan bir hikaye olabilir. 
Mehlika Yıldızları benzetmeler yapmışlar. Metinde yıldızların konuşmaları, 

arkadaşlıkları, bizlerin nasıl adlarımız varsa, onların da adlarıyla ilgili olabilir, 
onu anlatıyor bence. 

Gizem Bizlerin kendi yaşamımız yıldızlar şeklinde kompozisyon biçiminde anlatılmış 
olabilir. 

Tunahan Yıldızların neden böyle isimleri olduğu hakkında olabilir. 
Efe Daha çok yıldızların rolleri öğretmenim. Çünkü çoban, küçük ayı gibi isimleri 

var. Bu nedenle rolleri verilmiş olabilir. 

Öğrencilerin dinleyecekleri metinle ilgili tahminleri alındıktan sonra "Takımyıldızlar" 

adlı metin önce öğrencilerden biri tarafından, ardından da öğretmen tarafından 

okunmuştur. Öğretmen metni okurken çocukların okunan metni dinlemeleri ve 

dinledikleri metinle ilgili çalışma kağıtlarında yer alan soruları yanıtlamaları 

sağlanmaya çalışılmıştır. Bu süreçte bazı öğrencilerin dinledikleri metne göre soruları 

yanıtlarken, bazı öğrencilerin de var olan bilgi birikiminden yararlanarak soruları 

yanıtladıkları fark edilmiştir. Bu öğrenciler uyarılarak, dinledikleri metne yönelik olarak 

soruları yanıtlamaları gerektiğine dikkat çekilmiştir. Öğrenciler soruları yanıtladıktan 

sonra bir kez de başka bir öğrenci tarafından metin okunmuş ve öğrencilerin metni 

dinlerken kendi yanıtlarını da kontrol etmeleri istenmiştir. Bu etkinlikten sonra 

öğrencilerin yanıtlarını kontrol etmek amacıyla onlara söz hakkı verilmiş, yanlış 

yanıtıanan sorular üzerinde düşünülmüş ve eksik olan bilgilerini tamamlamaları için 

aniaşılmayan kısımlar metinden yeniden okunmuştur. Daha sonra etkinliğin başında 

gerçekleştirilen tahmin çalışması ile dinlenen metnin karşılaştırılması istenmiştir. 

Öğrencilerin tahminleri ve dinledikleri metin arasındaki benzerlik ve farklılıklar ile 

gerçekleştirilen etkinliğin amacı buldurolmaya çalışılmıştır. Bu süreçte sınıfta yapılan 

konuşmalardan bir bölüm aşağıda verilmiştir: 

A.Ö 

Gizem 
A.Ö 
Gizem 

:Evet çocuklar, birinci etkinliğimizde neler yapmıştık. Hadi hatırlamaya 
çalışalım. Tahmin çalışması yapmıştık değil mi? Neler tahmin etmiştik 
ve dinlediğimiz metinde gerçekten de tahminlerimizle örtüşen noktalar 
var mıydı? Gizem? 
:Öğretmenim benim birinci talıminim tutmadı. 
:Sen ne tahmin etmiştin? 
:Bizim kompozisyon yazarken kendimizi anlattığımız gibi belki 
yıldızlar da bize o şekilde kendilerini anlatmışlardır diye düşünmüştüm 



A.Ö 

Gizem 

A.Ö 
Ayla 
A.Ö 
Özlem 
A.Ö 

ben. Talıminim tutmadı. Bize sadece gökyüzündeki yıldızlarla ilgili 
bilgiler verilmiş. İkinci talıminim doğru çıktı öğretmenim. Yıldızların 
nasıl olduğunu, onları nasıl gözlemleyebileceğimizi anlatıyor bize. 
İkinci talıminim tuttu. 
:Peki neler aniadın metinden? Onları bize biraz anlatabilir misin? 
(Dinlediğini anlama etkinliğinin işlevselliğini ölçmeye çalışıyorum). 
:Ben öğretmenim yıldızlarla ilgili metinde verilen bilgileri anladım ama 
bu metinden ne amaçladığımızı anlayamadım. 
:Ne amaçladığımızı anlayan var mı? Evet, Ayla. 
:Yıldızlar öğretmenim, yıldızların konusu öğretmenim. 
:Amacımız nedir bizim burada, asıl amacımız? Özlem? 
:Dinleme etkinliği. 
:Evet, dinleme etkinliği. Ne yapacağız peki dinleyerek? Diniediğimizi 
aniayabiliyor muyuz? Anlayamıyor muyuz? Dinlediğimiz metinle ilgili 
verilen sorulara yanıt verebiliyor muyuz? (VKN: 00029, 00'16"-01'57"). 
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Dinleme merkezinde gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili öğrencilerin bilgilenrnelerini 

sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ön uygulamada, dinleme amacıyla öğrencilere 

okunan metnin öğrencilerin kapasitelerinin biraz üzerinde olduğu ve bazı öğrencilerin 

dinlerken sıkıldığı, buna rağmen sınıfta yine de kendilerine sorulan metinle ilgili 

soruları başarıyla yanıtıayabilen öğrencilerin yoğunlukta olduğu fark edilmiştir. Bu 

nedenle araştırmacı, merkezlerde dinleme etkinlikleri için seçilecek rnetinlerin ağırlıklı 

olarak öyküleyici metin türünde olmasına karar vermiştir. Dinleme etkinliğinden sonra 

öğrencilerin dinledikleri rnetinlere ilişkin anlama düzeylerini ölçrnek amacıyla yapılan 

sınıf konuşmasından bir bölüm aşağıda verilmiştir: 

A.Ö 
Mehlika 

A.Ö 

İlknur 

A.Ö 

Öğrenciler 

:Peki dinlediğimiz metinden neler anladık? 
:Öğretmenim gökyüzündeki bazı yıldızları görebilmemiz için, bunlar, 
mevsimlere bağlıydı öğretmenim. Burada yıllara bağlı demişti, aslında 
yıllara bağlı değildi. Ondan sonra büyük ayı vardı. O kepçe şeklindeydi. 
Kutup yıldızının yanına doğruydu yeri. Daha sonra öğretmenim eğer 
gökyüzünde büyük ayıyı bulursak, onun yanındaki diğer yıldızları da 
kolayca bulabileceğimizi anladım. 
:Başka kimler anlatmak istiyor dinlediğimiz metinden anladıklarımızı? 
Evet, İlknur? 
:Öğretmenim ülkemizin kuzey yarırnkürede yer aldığını, daha sonra 88 
tane takımyıldızı bulunduğunu ve gökyüzünün de 88 bölgeye 
ayrıldığını, sonra gökyüzünde büyükayıyı bulmak için kuzeye 
bakmamız gerektiğini öğrendim. 
:Evet ne güzel. Peki, çocuklar yapacağımız etkinliği anladınız mı? Neler 
yapacağız? Nasıl yapacağız? Önümüzdeki hafta kendi merkezlerinizde 
siz bu etkinliğin benzerlerini yapacaksınız. Kendi merkezinizdeki 
arkadaşlarınızdan birini size metni okuması için belirleyeceksiniz. O 
arkadaşınız size metni okuyacak. Siz dinleyeceksiniz. Dinledikten sonra 
dinleme etkinliklerini yapacaksınız. Hoşunuza gitti mi bu etkirılik? 
:Evettt. (VKN: 00029, 01'59"-06'15"). 
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Öğrenciler metni dinledikten sonra, anlama becerilerini değerlendirmek amacıyla 

kendilerine verilen çalışma kağıtlarını doldurmuşlardır. Mehlika'nın "Burada yıllara 

bağlı demişti, aslında yıllara bağlı değildi" ifadesi, onun çalışma kağıdında doğru-yanlış 

biçiminde kendisine sunulan sorunun doğru bir biçimde yanıtlandığının, dolayısıyla da 

dinlediğini anladığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Öğrencilerin dersten 

sonra yazdığı günlüğünde merkezlerin tanıtılmasına ilişkin yapılan etkinliklere yönelik 

ifadeleri aşağıdaki biçimde yer almıştır: 

Sevgili günlük, bugün yıldıztarla ilgili metin okunmadan önce ve okunduktan sonra 
soruları cevapladık açıkçası çok eğlendim (Azra, 12.03.2009). 

Sevgili günlüğüm, Ruhan öğretmenimiz dinleme etkinliği hakkında bir kağıt verdi. İlk 
olarak metni okudu. Biz de soruları metne göre cevapladık. Çok eğlenceli geçti. 
Sevgilerimle (Uğur, 12.03.2009). 

Bugün derste öğretmenimiz bize dinlediğini anlama diye bir kağıt verdi. Bu kağıtta 
değişik sorular, resimler ve doğru yanlış testleri vardı. Öğretmenimiz takımyıldızları 
diye bir metin okudu. Bundan dinlediklerimizi cevaplamamızı istedi. Daha sonra 
okuduktan sonra metinde takımyıldızları 88 bölgeye ayrılır diye bir soru vardı. Ben 
diniediğim zaman 88 bölgeye ayrıldığını öğrendim. Ve bu testleri doldurup verdik 
(Pelin, 12.03.2009). 

12.03.2009 tarihinde gerçekleştirilen dinleme etkinliğinde, öğrencilerin uygulama 

sırasında dinleme merkezinde ne tür etkinlikler gerçekleştirileceğine ilişkin bilgi 

edinmelerinin ardından 12.03.2009 tarihinde yazma merkezinde öğrencilerin yazma 

merkezinde gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla 

önce yazma sürecine ilişkin doğrudan öğretim yapılmıştır. Dersin ikinci saatinde 

gerçekleştirilen öğretme-öğrenme süreci Çizel ge 8 'de verilmiştir. 

Çizelge 8. 12.03.2009 Tarihli Türkçe Dersinin Öğretme-Öğrenme Süreci 

Tarih 12.03.2009 

Gün Perşembe 

Saat 14:10-14:55 

Birinci ders süresi 40':00" 

İkinci ders süresi 35':38" 
B irinci ders 

ı. Öğrencileri selamlama 
2. Bir önceki dersi hatırlatma 
3. Dersin amaçlarını açıklama 
4. Derste yapılacak etkinliklere ilişkin bilgi verme 
5. Yazma sürecine ilişkin bilgi verme 
6. Taslak oluşturma 
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Yazma sürecinin doğrudan öğretiminde öğrencilerle etkileşimli bir ortamda sürecin 

basamakları açıklanmış ve öğrencilerin günlük yaşamlarından örnekler verilmeye 

çalışılmıştır. Bu amaçla araştırmacı yazma sürecinin öğretimini sesli düşünme yoluyla 

ve günlük yaşamla ilişkilendirerek öğretmeyi hedeflemiştir. Öğrencilere yazmanın 

çeşitli aşamalardan oluşan ve birçok eylemin art arda kullanılmasıyla gerçekleşen bir 

süreç olduğu açıklanmıştır. Bunun yanı sıra öğrencilerin yazma sürecinin hazırlık, 

taslak oluşturma, düzenleyerek yazma, düzeltme, yayımlama ve paylaşım gibi 

aşamalardan oluştuğuna dikkatleri çekilmeye çalışılmıştır. Bu süreçte öğrencilerin 

merak ve dikkatle araştırınacıyı dinledikleri görülmüştür. Aşağıda yazma sürecinin 

doğrudan öğretimine ilişkin olarak gerçekleştirilen derste öğretmen ve öğrenciler 

arasında geçen konuşmaların bir bölümü örnek olarak sunulmuştur: 

A.Ö 

Zeynep 
A.Ö 

Elinur 
A.Ö 
Özlem 
Gizem 
A.Ö 
İlknur 
A.Ö 

Özlem 
A.Ö 

Özlem 
Badenur 
A.Ö 

Zeynep 
A.Ö 
Öğrenciler 
A.Ö 

Özlem 

:Çocuklar, bugün sizlerle bir başka merkezde gerçekleştireceğimiz 

yazma etkinliğine ilişkin örnek uygulama yapalım. Bizler ne yapıyoruz? 
Duygularımızı, düşüncelerimizi, isteklerimizi yazıyla da anlatabiliyoruz 
değil mi? Konuştuğumuz gibi yazıyla da anlatabiliyoruz. Kendimizi 
ifade etmenin bir diğer yolu yazma. Peki, yazarken ne yapıyoruz? 
Öncelikle düşünüyoruz. Konumuzu belirliyoruz. Ne yazacağız? 
Amacımızı belirliyoruz daha sonra. Niçin yazıyoruz? Kime yazıyoruz? 
Yazdığımız insan da önemli değil mi? Mesela dilekçe yazıyoruz? 

Nereye yazıyoruz biz dilekçeyi? 
:Kurumlara. 
:Evet, kurumlara yazarız. O dilekçede bir isteğimiz vardır. O İsteğimizi 
yerine getireceğini düşündüğümüz insanlara, kurumlara dilekçe yazarız. 
Başka neler yazarız? 
:Kompozisyon. 
:Evet, kompozisyon yazarız. Kompozisyonu niye yazarız? 
:Boş vaktimizi değerlendirmek için 
:Bir olayı anlatmak için. 
:Kime yazarsınız? 
:Çevremizdekilere. 
:Kitle belirleriz, hedef bir kitle belirleriz. Kompozisyonunuzu mesela 
eğer burada okumak ya da okutmak isterseniz hedef kitleniz kimdir? 
:Öğretmen. 
:Evet, öğretmeniniz ve arkadaşlarınızdır. Örneğin geçen hafta Duygu ve 
Zeynep Yeşilay haftası nedeniyle konuşma yapmışlardı. Bir metin 
yazmışlardı. Ellerinde birer metin vardı. Siz o metni kimin için 
yazmıştınız? 

:B izler için. 
:Okuldaki arkadaşlarımız için. 
:Evet, okuldaki arkadaşlarınız ve öğretmenleriniz için hazırladınız. Peki 
amacınız neydi burada? 
:Yeşilay'ı arkadaşianınıza ve öğretmenierimize daha iyi tanıtmak. 
:Evet. Peki, şimdi amacımızı ve hedef kitlemizi öğrendik mi? 
:Evettt. 
:Evet. Peki tamam. O zaman şimdi de yazı türlerimizi belirleyelim. 
Neler yazıyoruz? 
:Şiir yazıyoruz. 



Mehlika 
Gizem 
Hakan 
İlknur 
Uğur 

A.Ö 

Hakan 
A.Ö 

İlknur 
A.Ö 
Hakan 
A.Ö 

İlknur 
A.Ö 

Mehlika 
A.Ö 

İlknur 
A.Ö 
Mehlika 
A.Ö 
Zeynep 

A.Ö 

Gizem 
A.Ö 

:Hikaye 
:Masal, öykü 
:Efsane yazıyoruz. 
:Dilekçe 
:Mektup 
:Evet, şiir, hikaye, öykü, masal, dilekçe, mektup vs. yazıyoruz. Bunlar 
da bizim yazı türlerimiz oluyor. O zaman şimdi ben size bir konu 
vereceğim. Birer tane de kağıt vereceğim. Bu kağıtlar sizin taslak 
kağıtlarınız olacak. Bu kağıtlar üzerinde ne yapacağız? Tasariamalar 
yapacağız. Sizlere yazacağınız kompozisyon ile ilgili konu vereceğim. 
Bu konuyla ilgili önce düşünmenizi ve sonra düşüncelerinizi kağıda 
dökmenizi istiyorum. Kompozisyonu yazmaya hemen başlamanızı 
istemiyorum. Yani biçimsel olarak, görsel olarak neler yazacağınızı 
tasariarnanızı istiyorum. Siz bu konuyla ilgili yazmaya başlamadan önce 
sizden ön yazma çalışması yapmanızı istiyorum. 
:Öğretmenim şiir olarak mı yazacağız? 
:Hayır, önce konuşalım, hangi türde yazacağınızı birlikte belirleyelim. 
Yazı türünüzü birlikte belirleyelim. Konuyu verdikten sonra sizin bir ön 
yazma çalışması yapmanızı istiyorum. Ön yazma çalışması yaparken 
neleri göz önünde bulunduracağınızı açıklıyorum şimdi. Birincisi, 
amacımız. Amacımızı belirleyeceğiz. Bu çalışmayı niçin yazıyoruz? 
Örneğin arkadaşımızı bilgilendirmek, eğlenmek vs. İkincisi hedef 
kitlemiz kimler? Başka neyi belirleyeceğiz? 
:Duygu ve düşüncelerimizi 
:Evet duygu ve düşüncelerimizi belirleyeceğiz. 
:Anlatmak istediklerimizi. 
:Evet. Türünü de ortak olarak belirleyeceğiz. Daha sonra konuyu 
belirledikten sonra, acaba ne anlatabilirim ben burada? İçeriği 
belirleyelim. İçerikte neler olacak? 
:Bilgi mi aktaracağız acaba? 
:Evet, bilgi mi aktaracağım, bilgi aktaracaksam hangi bilgileri 
aktarmalıyım? 

:Ana fikir. 
:Evet. Ana fikrim ne? Onları da yazacağım taslak çalışmama. En başta 
ana fikrimizi belirleyeceğiz. Daha sonra ana fikrimizi destekleyecek 
yardımcı fikirleri belirleyeceğiz değil mi? Belki ben yazımda Hakan 
gibi atasözleri ve deyimleri kullanmayı çok seviyorum. O zaman hangi 
atasözü, kavram ya da deyim benim yazıma daha uygun olabilir? Onu 
düşünürüm. Bunda zorunluluk yok, ama siz yazınızı zenginleştirrnek ve 
anlam katmak ıçın, düşüncelerinizi o şekilde tam olarak 
anlatabileceğinizi düşünüyorsanız, atasözleri ve deyimleri de 
kullanabilirsiniz. Kavramlar, geçen hafta bir de terimleri işlemiştİk değil 
mi? Terimler belki uygun olabilir. Atasözleri ve deyimler ... 
:Özdeyişler olabilir. 
:Evet. Özdeyişler olabilir. 
:Benzetmeler olabilir mi öğretmenim? 
:Evet çok güzel. Benzetmeler olabilir. 
:Öğretmenim hani Mehlika daha demin benzetmeler dedi ya. Daha 
önceki etkinliğimizde yıldızlar konusunda da biz büyükayıyı kepçeye 
benzetmiştik. 
:Evet, çok güzel bir noktaya değindin. Bunları biz yazdıktan sonra, 
şimdi şeyi hatırlayalım. Bir kompozisyon hangi unsurlardan 
oluşuyordu? 

:Giriş, gelişme ve sonuç. 
:Evet, giriş, gelişme ve sonuç bölümünden oluşuyordu kompozisyon. 
Kompozisyonumuzun, yazımızın giriş, gelişme ve sonuç bölümleri. 
Bunu göz önünde bulunduracağız. Acaba ben yazıma nasıl etkili bir 
giriş yapabilirim? Girişte hangi kelimeleri, hangi kavramları kullansam 
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