
 
 
 

 
 
ERASMUS+ KA2 STRATEJİK ORTAKLIK PROGRAMI  – Okul eğitimi alanı 
Aktivasyon kodu: 2015-1-IT02-KA201-014774 
Proje adı: Öğrenme güçlüğü engellerinin ardında bilim ve küresel eğitimi 

Kılavuz : Aralıklı öğrenme ve dönüştürülmüş sınıfları, mevcut özel eğitime, niçin ve nasıl 
uyguluyoruz?  

(ADI İtalyan Öğretmenler Birliği) 

 

KISA TANITIM; DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ SINIF VE ARALIKLI ÖĞRENME NEDİR? 

 
 
 

 

Hepimiz biliyoruz ki, dönüştürülmüş sınıf metodu 
ABD Colarado kırsal kesiminde bazı öğrenciler için 
okul noksanlığına üzülen iki kimya öğretmeni 
tarafından  geliştirilmiştir. Bu öğretmenler Jonathan 
Bergman ve Aaron Sams’ti ve 2007 yılında dersleri 
oluşturmak için yapım yazılımları kullanarak ( 
göstererek ve anlatarak tamamla ve not al) bazı 
video kayıtları üretmeye başladılar.)Sonuç yeni bir 
başlangıç  olarak Youtube’a yüklendi. Aynı zamanda 
mesleklerinde her sınıftaki her öğrenciye ulaşan 
“Sınıfını dönüştür” adındaki kitaplarını bastırdılar (Ed. 
DayEvery, 2012). İki öğretmen dönüştürülmüş 
sınıflarından sonra öğrencilerinin daha fazla 
etkileşime geçtiklerini raporladılar. Aynı zamanda 
buna bağlı olarak okulda zaman daha esnek bir 
şekilde kullanılabiliyor, sınıfta daha fazla dikkat 
sağlamakta zorluk çeken öğrenciler her durumda 
işlemleri gerçekleştirmede daha bağımsız hareket 
edebiliyorlardı. 



2012 yılında, Sams ve Bergman “Dönüştürülmüş” öğrenme/öğretme modelinde, bilgi sağlama, 
başarılı kaynak ve yeterlilik uygulamaları, amacıyla Kar amacı gütmeyen dönüştürülmüş sınıflar 
iletişim ağı’nı (FLN)  başlattılar.TheFLNNing sitesi dönüştürülmüş sınıfı olan yada sınıfını 
dönüştürmek isteyen tüm öğretmenler için ücretsizdir.  

Sadece konuya ilgiyi geliştirmenizde fikir vermesi için ocak 2012’de 2500 öğretmenin siteye kayıt 
yaptırdığını keşfettik, mart 2013’e gelindiğinde ise sayı 12000’i aşmıştı!!! 

 

 

 

 

Aralıklı öğrenme çocuk sağlığı ve gelişimi enstitüsü’nden 
Amerikan nörobilimci Douglas Fiels’in teorilerini 
öğretmede uygulamayı deneyen Paul Kelley tarafından 
oluşturuldu. O beyin hücrelerinin ne kadar uyarıldıklarına  
bağlı olarak aydınlandığını ve kendi aralarında iletişime 
geçtiklerini keşfetti. Garip olan ise eğer uyarılma uzatılırsa 
hücreler aydınlanmıyordu; Uyarılma aralıklarla 
bölünmeliydi. Ekip hücrenin aktive edilmesi ve uzun 
dönem hafıza yapı yolu kurulabilmesi için 10 dakikalık 
kesilmelere ihtiyaç duyduğunu doğruladı. Böylece bir 
‘aralıklı’ sınıf 10 dakikalık aralıklarla bölünen üç girişli 
olarak yapılandırıldı; Bu üç giriş şu sırayı takip eder: 
sunmak, hatırlamak, anlamak. Bunlar genellikle etkileşimli 
bir tahtada gösterilebilen bir powerpoint dosyası ile 
organize edilir fakat yine de öğrencilere kağıt üzerinde 
yada dijital dosya olarak teslim edilir. İlk slaytlar öğretmen 
tarafından yapılacak açıklamaları not almadan takip etmek  
için kullanılır, ikinci giriş genellikle girişte gösterilenlerle 
aynı slaytları içerir fakat öğrencilere hatırlaması için 
sorulacak olan bazı kayıp metinleri vardır, üçüncü uyarım 
konuyu tam anlamayı amaçlayan hepsi slaytlarda 
açıklanan değişik aktiviteler içerir . 

 

 

Üç yıl önce dönüştürülmüş ve aralıklı 
öğrenme gittikçe daha fazla ilgi 
uyandırmaya devam ederken ADI 
(İtalyan öğretmenler birliği) farklı 
ülkelerde bu metotların kullanımına 
yönelik bir AB projesini (initials FLI-
SPA 2020) sonuçlandırdı. Çalışma 
Bologna’daki Aldini Valeriani Sirani 
okulu, Bologna Belediyesi, Gdynia 
Belediyesi, Gdynia Teknik Enstitüsü ve 
bir Türk Teknik Okulu ile devam 
etmektedir. Konu 2015 yılında AB 



projesi amacıyla, bu iki metodu 
kullanarak mevcut özel eğitim 
öğrencileri ile iklim değişimi sınıflarını 
planlama, test etme ve değerlendirme 
amacıyla öneriye açıldı. 

 

 

NİÇİN MEVCUT ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ SINIF VE ARALIKLI ÖĞRENMEYİ 
KULLANMALIYIZ ? 

 

Artan aktif öğrenme fırsatları imkanı (sınıfta), dönüştürülmüş öğrenme ve aralıklı öğrenme 
modellerinin temel ve ortak karakteristik özellikleridir; Çünkü aralıklı öğrenme durumunda 
öğrencileri 15 dakika yoğunlaşmış ve öğrenmiş olarak evlerine gönderir. 

Pek çok aktif öğrenme stratejisi çalışmaları, tüm öğrencilerin öğrenmelerini geliştirmek ve okuldan 
hoşnutluklarını sağlamak için bu yaklaşımın verimliliğini destekler (Ör. Prince 2004’e bakınız). Aktif 
öğrenme öğrencilere okuma, yazma, dinleme ve sunumun içeriğini detaylandırma fırsatı ile 
düşünme ve yaratıcı olma rehberliği sağlar ( Minnesota üniversitesi öğrenme ve eğitim merkezi, 
2008).  

Aktif öğrenme, öğrencilerin akademik performanslarını geliştirir. (Hake, 1998; Knight & Wood, 
2005; Michael, 2006; Freeman et al. 2007; Chaplin, 2009); ilgilerini arttırır ve kritik düşümelerini 
geliştirir ;aynı zamanda öğrencilerin tutumlarını, ortak çalışma ve etkileşim kabiliyetlerini geliştirir 
(O’Dowd ve Aguilar-Roca, 2009). (Akinoglu ve Tandogan, 2006). Son olarak aktif öğrenme 



geleceğin lise öğrencileri için bilimde pozitif etki gösterir, performans disiplinlerini, kritik düşünme 
ve farkındalıklarını geliştirir. 

Şimdi bu iki stratejinin belirli bazı güçlü yönlerini;  niçin özellikle mevcut özel eğitim öğrencileri için 
faydalı olacağı düşünüldüğünü görelim. 

1) Dahili bir çevre yaratırlar 

 

Bu yöntemler, daha geniş bir yelpazede, farklı öğrenme imkânları sağlaması nedeniyle 
öğretmenleri belirgin bir zihniyet değişikliğine zorlar. Öğrenme ortamları, metotları, kuralları, 
çalışmaları ve değerlendirme son teslim tarihleri konusunda daha fazla esneklik olup öğrenci lehine 
katılıklarını terk etmelerine yol açarlar.  

Dönüşümlü öğrenmeyi ve aralıklı öğremeyi kullanırken, Öğrencilerin farklı etkinlikleri 
seçebilecekleri ve uygulayabilecekleri esnek bir çevreye sahip olma imkânı gerekli olur. Ayrıca, 
öğretmenler eğitimli lise öğrencilerinin devam ettiği tipik sessiz bir sınıfa göre sınıfın, daha kaotik 
ve gürültülü olacağı gerçeğini kabul etmeliler. Öğretmenler beklentileri, son başvuru tarihleri ve 
kullanılan yöntemleri değerlendirimeleri hakkında daha esnek olmaya teşvik edilir. Öğretmenler, 
aslında, grup çalışmasını destekleyen, teşvik eden ve yardımcı olan rehberler haline gelirler. Tüm 
grupları izlemeli, her öğrencinin kendi çalıştığı topluluk içinde kendi rolü olduğundan emin olmalılar, 
zorlukların üstesinden gelmelerine yardım etmeliler, gerçekten kapsayıcı ve her öğrencinin "yerini" 
bulabileceği bir ortam oluşturmak için tesisler oluşturmalılar.  

2)Haydi öğretmenleri, meslektaşlarıyla birlikte tüm öğrenme deneyimlerini dikkatle 
planlamaya teşvik edelim.  

 



Bu yöntemleri uygulamaya başlamadan önce, çok fazla planlama çalışmasına ihtiyacınız olacaktır; 
bu gibi dersleri doğaçlama yapamazsınız. Bu, öğretmenleri birlikte çalıştıkları tüm öğrencileri 
değerlendirmek, onların güçlü ve zayıf yönlerini göz önüne almak, her birinin çalışma gruplarına 
başarıyla entegre olmasına izin veren yöntemleri araştırmak için bir takım olarak çalışmaya teşvik 
eder. 

Ayrıca, ders planlamasının büyük bir kısmı değerlendirmeye odaklanmalıdır: Bir "anlam" içeren  
değerlendirme ararken, sadece disiplin değerlendirmeleri değil aynı zamanda tüm anahtarların ve 
etkin öğretim yoluyla geliştirilebilen yeteneklerin (Iş gücü piyasasında giderek talep edilen 
yetenekler) birleştirilmesi gerekli olur; Sadece klasik beceriler (sorumlu ve bağımsız bir şekilde 
hareket etmek; öğrenmek için öğrenme) değil, aynı zamanda öğrencinin grubu teşvik etme becerisi 
ile olumlu ve kapsayıcı bir çalışma ortamı yaratma becerisi de dikkate alınacaktır. 

3) Dönüştürülmüş ve aralıklı öğrenme düzensiz devam problemini çözer ve herkesin kendi 
hızında ilelemesine izin verir; Aynı zamanda, öğrencileri evde izleyenlere yardımcı olurlar. 
Çünkü öğretmenleri, dosyalama ile kaynak ve içerikleri online göndermeye teşvik ederler 
(Powerpoint yada video).  

 

Hem dönüşümlü dersler hem de aralıklı dersler (zamanı bölümlendirilmiş) öğretmenleri yeni 
videolar, powerpoint dökümanı dosyaları ve moodle, edmodo sınıf uygulamaları yada çeşitli farklı 
şeylere teşvik eder. Bu hem öğrencilere ve hem de onları izleyenlere işlem yapmaya ihtiyaç 
duydukları her zamanı kullanarak içeriği ihtiyaçlarına göre birkaç kez izlemeye izin verir. Ayrıca bu 
içerikler ebeveynler yada çocukları evde izleyen diğer kişiler tarafından kullanılabilir ve günün 24 
saati ulaşılabilir.  

Hangi öğrenciler çevrimiçi içerikten yararlanır? Tüm öğrenciler yararlanabilir aynı zamanda 
disleksili ve engelli öğrencilerin öğrenme engellerinin kaldırılmasında büyük bir yardımcıdır.  
(Bakınız: www.skillsforaccess.org.uk/index.php ). Normal okul tatillerini, sık sık uzatarak kendi 
ülkelerinde uzun zaman harcayan yabancı öğrencilere de yardım eder. Online kaynaklara erişim, 
aynı zamanda  herhangi bir yerden çalışma seçeneği vererek, öğrencilere okul kaynaklarına esnek 
bir şekilde  erişimi de sağlar. 

MEVCUT ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE BU METODLAR NASIL UYGULANIR?: Dönüştürülmüş sınıf ve 
aralıklı öğrenmeyi başarıyla mevcut özel eğitim öğrencilerine uygulama yönergeleri  

1) Kapsamlı bir öğrenme ortamının oluşturulması 

1.1 Çalışma gruplarının ve rollerin oluşturulması 

http://www.skillsforaccess.org.uk/index.php


 

Dönüştürülmüş sınıf ve aralıklı öğrenmenin her ikisi de grup halinde yapılması gereken gerçek 
eğitim aktivitelerinin, mevcut sınıfta gerçekleştirilmesi için daha fazla zaman kalmasını sağlar.  

Gerçek bir kapsamlı ortam kurulacağı zaman, çalışma gruplarının oluşturulması temel stratejik bir 
rol oynamaktadır. Dikkate alınması gereken temel hususları görelim. 

Çalışma grubunun boyutu: KÜÇÜK GRUPLAR 2 - 4  oluşturmak daima daha iyidir (3’ten 
kaçınmak gerekir).Ancak hatırlatmak isteriz ki:  

-Grup ne kadar büyük olursa, kapasite daha büyük, bilgi, yetenekler ile bilgiyi kabul etmek ve 
işlemek için mevcut kişilerin sayısı daha fazla olur.   

-Daha kısa zaman, daha küçük grup.  

-Grup ne kadar küçük olursa aktif olarak katılamayan öğrencilerin şansı daha büyük olur.  

-Grup ne kadar büyükse, üyelerinin diğerleriyle anlaşma becerileri o kadar büyük olur. Birçok 
öğretmenin yaptığı ortak bir hata, öğrenciler yetkin bir şekilde çalışmak için gerekli becerileri 
kazanmadan önce 4, 5 yada 6 kişilik gruplar oluşturmaktır (2 etkileşimler bir çiftte yönetilir; 6 
etkileşimler 3 kişilik bir grupta yöneltir ; 12 etkileşimler 4 kişilik bir grupta yöneltir).  

 Birleştirme ve ortak hedefler : Grupların birleştirilmesine öğretmen karar vermeli (heterojen, 
benzer yetkinliğe sahip çocuklar).  Aynı zamanda gruplar içinde işbirliğini, dayanışmayı teşvik 
etmek, ortaklığın ve önerilen disipliner hedeflerin başarılması için rolleri tanımlamak uygundur. 

Ortak hedef örnekleri: Grup içinde uygun bir ses tonunu koruyun, farklı bakış açılarına saygı 
gösterin, farklı görüşler arasında arabuluculuk yapın, sınıf arkadaşlarınıza kaçamak konuşmayın,  
son teslim tarihlerine uyun (bu amaçla, öğrencilerin her toplantının sonunda görevin ne kadarının 
yapıldığını ve tamamlamak için hala ne kadar kaldığını belirlemelerine yardımcı olacak yazılı veya 
sözlü olarak kısa bir rapor hazırlamaları önerilir), üretim malzemelerine iyi bakın ve grup ile 
öğretmen arasındaki ilişkiye arabuluculuk edin. 

Roller : öncelikle işbirliğine ve öğrenim hedeflerine karar verilir. Gruptaki her bir üyenin yapmak 
zorunda olduğu rollerin ayrıntılarının belirlenmesini tavsiye ederiz.  

Sınıfta rol kavramını tanıtmanın tek yolu takım sporu benzetmesini kullanmaktır.  

Bir spor takımının farklı rollerinin listesini derleyebiliriz (kim yedektir, kim oyun kurucu ve ne yapar 
vb.) ardından, her üyenin uyacağı esas role göre sınıfı ortak öğrenme guruplarına böleceğimizi 
açıklayabiliriz. 



Dersi planlarken özel eğitim öğrencileri dahil yada değil tüm öğrencilerin öğrenmesini en üst 
düzeye çıkarmak için gerekli olan eylemlerin neler olduğunu düşünmeliyiz. Roller, grubun diğer 
üyelerinin bir öğrenciden ne beklediklerini ve o kişinin takım arkadaşlarından neleri bekleme hakkı 
olduğunu tanımlar.  

Ortak ekipler içindeki roller, sıklıkla ekibin yönetimini ve çalışmasını destekleyen görevlere karşılık 
gelir, teşvik eder ve öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştırır.  

Basit rollerle başlamalıyız. (takım yönetimi ve çalışma) Örn: ses tonunu takip edin, Gürültüyü 
azaltın, Konuşmalara saygı duyun, fikirleri ve işlemleri açıklayın, tartışmaları ve takım tarafından 
alınan kararları not alın, katılımı teşvik edin, üyelerin davranışlarını gözlemleyin vb.. Her bir görev 
bir not / anket formu tarafından desteklenmelidir.  

Karşılıklı bağımlılık ve grupların değerlendirilmesi: Bir gruptaki ana karşılıklı bağımlılık yapıları 
nelerdir hızlı bir şekilde hatırlayalım. 

Ekip üyeleri ortak bir başarıyı yakalamak için birlikte çalıştıklarında, takımın amacına göre olumlu 
bir karşılıklı bağlılık sınırı vardır. Karşılıklı bir hedefe sahip olmak için üyeleri birbirlerine yardım 
etmek üzere bir araya getirin. Çünkü hedefi kendi kendilerine başaramayacaklardır. 

 Üyelerin tek bir amacı olduğu zaman,  görevlerin karşılıklı bağımlılığı hakkında konuşabiliriz. 
Görevi ayrı ayrı gerçekleştirilecek fakat aynı ortak amacı amaçlayan parçalara bölün. Örneğin bir 
rapor hazırlarken, biri düzenleyecek, diğeri yazılı bir metni bilgisayarda düzeltecek, bir diğeri sözlü 
sunumla ilgilenecektir yada tarih konusunda, biri zamanın sanatsal olaylarını, diğeri sosyal ve 
felsefi kültürü, üçüncüsü ise  şehir planlarını inceleyecektir.   

Bir takım, kaynaklar gibi karşılıklı bağımlılığın diğer positif seviyelerine ulaşabilir. Bir ekibin üyeleri 
farklılaşmış yeterlilik ve becerilere yada materyallere bağlı olduğunda, bu tip karşılıklı bağımlılıklar 
bulabiliriz ( Herbiri birbirine bağlı yada eşsiz sonuç bölümleri). 

Bir görevin sonunda ekip, her bir üye tarafından elde edilen sonuçlar temelinde bir 
değerlendirmeye tabi tutulduğunda, karşılıklı bağımlılık değerlendirmesinden konuşabiliriz.  

Takım değerlendirmesinde bir bütün olarak takımın hedefinin başarısı ve ayrıca her bir üyenin 
yaptığı iş hesaba katılacaktır. Açıkçası, görevleri bitirmek için karşılanması gereken bazı teslim 
tarihleri olmalıdır, fakat hepsi için aynı zorlayıcılıkta olmak zorunda değilsiniz!  

Takımların iyi çalışması için gerekli unsur, bireysel ve takım sorumluluğudur. Takım hedeflerinin 
gerçekleştirilmesinden ve her üye kendi işine bir miktar katkıda bulunmaktan sorumlu olmalıdır (bu 
emek sömürüsünden kaçınılmayı sağlar). Ekip, ulaşılması gereken hedefleri net bir şekilde 
tanımlamalıdır ve her üyenin bireysel çabaları ile  ilerlemeyi ölçebilir olmalıdır.  

1.2 Öğrenmenin farklı yollarını, göz önünde bulundurun , kavramsal haritaların kullanımını 
ve inşasını destekleyin, teklif edilecek metinleri seçerken dikkatli olun  

 

Kişilerin yol ve stratejiler ile bilgiyi işlemede, farklı öğrenmeleri göz önüne alındığında,  öğrencinin 
öğrenme modunu dikkate alan bir eğitim, eğitimsel hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır . Ancak, 
herkesin farklı ihtiyacını nasıl karşılayabiliriz? Bilgileri pek çok farklı modda gönderme, etkili bir yol 
olabilir; Örneğin pek çok imajlar, resimler, çizimler, grafikler, diyagramlar, kavram haritaları, 
kullanabiliriz, aynı zamanda sözlü veya podcast ile screencast aracılığı ile açıklayabiliriz. Sonuçta, 



öğrencilerin tüm bu materyallere erişmelerini sağlayabiliriz. Hatırlatmak isteriz ki videoların veya 
podcast'in etkili bir şekilde kullanılması için, kısa olmaları daha iyidir, 15 dakika  süren bir videodan 
çok, her biri birkaç dakika süren videoların kullanılması tercih edilir.  

Teknolojinin, özel eğitim çocuklarını desteklemede oynadığı artan önemine rağmen, teknolojik 
araçların kullanıldığı her bir durumda etkin verimliliğini değerlendirmeliyiz. Örneğin, proje devam 
ederken, orta büyüklükteki gruplarda (4 yada 5 kişi) PC kullanımının aslında sadece iki kişinin 
katılımını azaltırken,  büyük tahtaların ve tahta kalemleri kullanımının herkesin katılımını ve ilgisini 
arttırdığını fark ettik.  

Mevcut görsel araçlar arasında harita gösterimi son derece önemlidir. Bu özel eğitim öğrencilerine  
sunulan en dengeli telafi stratejilerinden biridir. Çünkü görsel ve metin  iletişimini tamamlar. Bu 
strateji genelde teknolojik bir bileşene sahiptir fakat dediğimiz gibi tahta kalemleri kullanarak büyük 
kartonlarda yaratabiliriz. Dönüştürülmüş ve aralıklı sınıflar etkinlik süresini artırırken, ekiplerin 
kavram haritalarının oluşturulmasına izin verir; Bu oldukça önemli bir elementtir. Çoğu durumda 
hazır haritalar mevcut değildir, bu yüzden bunlar yapılmalıdır (kullanıcı tarafından yapılırsa daha iyi 
olur) ve bu yeterlilik kadar zaman alır. Özel eğitim çocukları için okul çalışması verimliliği problemi, 
en ciddilerinden biri ve en içten olanıdır. Onlar sınıf arkadaşlarının yaptığı şeyleri yapmak istiyorlar 
fakat iki kat zaman harcamadan. Sınıfta haritaların yapımı Iyi yapılandırılmış ekiplerde, bir 
öğretmenin uzman rehberliği ile tüm çocukların kendilerini farklı hissetmemelerine izin verir ve  
aynı zamanda, içeriği önemsizleştirme riskini azaltır, karmaşık sentezi yada bilginin  sentetik  
temsilini  basitleştirir.  

 Kavram haritaları aslında tüm öğrencilere çok yararlıdır fakat öğrenme güçlüğüne sahip olanlar 
için özellikle ilginç ve yararlı olurlar. Çünkü : 

- Genellikle, bilgiye erişme ve örgütleme konusunda özerkliğe sahip olmaya daha çok 
mücadele verdikleri yerdir.  

- Haritalar önemli bir telafi edici kaynağı temsil ederler çünkü okunmaları ağırlıklı olarak 
grafiksel analiz üzerine kurulmuştur. Düzgün bir şekilde eğitilmiş, disleksik bir öğrenci bile  
okuyup onu kolayca anlayabilir çünkü metin çözme, sadece etiket kelimelere indirgenmiştir.  

Bir argüman hazırlarken, haritaların kullanılması tüm çocuklar için mükemmeldir ( Sözlü veya yazılı 
olarak), çünkü Izleme yolu ve sunu sırasına yardımcı olur. Ayrıca harita ezberlemeye ve anlamaya 
yardımcı olur, bu, kavramları dinamik ve esnek bir şekilde bağlayan mantıksal bağlantıların 
birleşiminden kaynaklanmaktadır. İşlemek ve ezberlemek için bilgi ne kadar çok ve karmaşık 
olursa, avantajlar da o kadar büyük olur. 

 Okunacak, çalışılacak veya gözden geçirilecek metinlerin seçimi ile ilgili olarak, onun grafik, 
yapısal ya da sözdizimsel yapısının kavrayışını kolaylaştırabilip yada zorlaştırabileceğini 
hatırlamak zorundayız. Kesinlikle, incelemek ve değerlendirmek için bazı önemli hususlar vardır. 
Metnin yapısal öğeleri, bölüm başlıkları, altyazıları, resimleri, ikincil (takip eden) kutuları kolayca 
tanınabilir olmalıdır. Aşağıdaki unsurlar da yararlıdır: 

- Tekdüze olmayan renkli bir arka plan, olası bölümleri tanımlayabilir   

- Kolay okunabilir metin, açıkça görünür ve kontrast renklerle bir şekilde kümelenmiş ve aralıklı 
keskin bir yazı tipi, – basit bir dil, terminoloji ve sözdizimsel yapı algısal olarak okumayı kolaylaştırır  

- Cömert bir görsel malzeme miktarı  

1.3 Sınıfları rahat ve hoş yapın 



 

 

Sınıfın geleneksel yapısı dönüştürülmüş yada aralıklı öğrenmeden biri olmadan kapalıdır. Peki bu 
ortamı mümkün olan en iyi şekilde nasıl dönüştürebiliriz?  Sınıfı düzenlemek, onu rahat, kendinizi 
iyi hissettiğiniz ve öğrenmesi kolay bir yer bir haline getirmek demektir. Herkes, kendileri için alanın 
düzenlendiği yada daha iyisi kendileri tarafından düzenlenen bir sınıfa girmeye daha isteklidir.  

Duvarlar konuşsun, öğretsinler, destek ve öneriler versinler. Kartonlar, afişler, panolar kullanın; 
Kullanılan boşluk ne olursa olsun, uzaktan bile kolay okunabilir, net bir şekilde yazmak çok 
önemlidir : Büyük harflerle açık ve iyi yayılmış  birkaç kelime. Masalarımızı ihtiyaçlarımıza, 
planlanan aktivitelerimize yada takım çalışması bölümlenmemize göre düzenleyebiliriz.  

Bu proje sırasında, öğrencilerin ve öğretmenlerin programlanan zamanın dışında bile kahve 
alabilecekleri küçük "kahve molası" anları düzenlendi; Farklı ülkelerden öğrencilerin hazırladığı  
bazı atıştırmalıkları tadabilirler ve çalışma istasyonlarına götürebilirlerdi. Uluslararası toplantılar 
sırasında,  öğretim alanından farklı olarak belirli bir kahve molası alanı düzenlendi. Bu dersler 
kendi ülkelerindeki öğretmenler tarafından anlatıldığında, alan kısıtlaması nedeni ile dersler ile aynı 
alanda kahve molaları da düzenlendi. Bu fikir derhal değerlendirildi, bir anda etkinliğe müdahale 
etmeyen keyifli ve rahat bir atmosfer yaratıyordu. Gerçekte tam tersi oldu! pek çok çalışma ekibi 
yaratım süresini atlamayı ve kahvelerini çalışma istasyonuna getirerek çalışmaya devam etmeyi 
seçti.  



Sonunda çalışma ve yaratım zamanlamasını tanımlamak için sınıfta bir saat tutmanızı öneririz. 
Verdikleri işin miktarına ve zorluğuna göre, ihtiyaç duydukları süreyi hesaplamaya alışmalarını 
sağlamak için  öğrencilerin zamanlarını ölçmeye teşvik edilmeleri önerilir.  

2) Dersin planlama, uygulama ve ölçülmesi 

2.1 Ders planının hazırlanması 

 

Etkili bir planlama, olması gereken bilgileri içermelidir 

- önemli : Bazen, sınırlı önemli bilgilerin, doğru şekilde yazılmış olması yeterlidir. 

- gerçekçi : Kısıtlamaları dikkatlice düşünün!  Örneğin çok fazla etkinlik planlamaktan veya mevcut 
zaman kısa ise çok karmaşık olanlarından kaçının. Proje dersindeki tüm etkinlikler, bunları 
gerçekleştirmek için gereken zamana dair gerçekçi bir tahmini içermelidir. Açıkçası dersin 
gözlemlenmesi, öngörülen zamanlamaları düzeltmeye yardımcı olacaktır ancak mümkün 
olduğunca onlara sadık kalmaya çalışmalıyız. Zamanlarla ilgili olarak, hem bazı geribildirimleri 
vermek  (ve elde etmek için) hem de konuyu tanıtmak ve  bir tartışmayı canlandırmak için gereken 
zamanı hesaplamak önemlidir; Asla dersin zamanını tek başınıza hesaplamamalıyız.  

- Tutarlı : Proje dersi içindeki farklı etkinlikler arasına dahil olun fakat aynı zamanda haksız 
ayrımlardan kaçının. 

 - Somut, gözlemlenebilir ve doğrulanabilir : İyi bir proje planı, belirsiz ve genel bilgileri içermez, 
özgürce yorumlanabilir; İyi bir ders projesi, farklı öğretmenlerin sunulan dersi tekrar 
yorumlamalarına izin verir.  

Son olarak, Ders planının "statik" bir belge olmasına gerek yoktur; Aslında, sürekli izlenmeli ve 
geliştirilmelidir. 

Önerilecek faaliyetin sırası ve kullanılan yöntemler ne olursa olsun, aşağıdaki önerileri 
hatırlamalıyız.  

1)Tanıtımın önemi : Dersin başında, öğrencileri tartışılacak konu hakkında bilgilendirmek için 
belirli bir zaman ayırmak önemlidir: Önceden varolan bilgiyi geri çağırmanın yanı sıra, beklentiler 
yaratmak, içerik hakkında ön görüş ve hipotez talep etmek de yararlıdır: öğrencinin ne bildiği, 
bilmediği, neyi bilmek, neyi anlamak istediği vb… Bu amaçla bir harita çok faydalı olabilir: 
Öğretmen tahta üzerinde çizebilir veya halihazırda yapılmış bir kopyayı tutabilir yada öğrenciler 
tarafından doldurulabilir.   



2)Aktiviteler ve molalar: Dönüştürülmüş bir ders planında planlanan aktiviteler 1)  ev ödevi 
aktiviteleri ve 2) sınıf aktiviteleri  olarak bölünmelidir. Ev ödevi aktiviteleri bir film görüntüsü 
içerecektir ve  linki ders planında gösterilmeli, kendisi de olmalıdır yada  görüntünün izlenmesinden 
sonra gerçekleştirilecek birkaç görev bulunmalıdır. Sınıfta, dersin giriş bölümünden hemen sonra, 
görüntülerin izlendiğinden ve ödevin yapıldığından emin olmamız gerekecektir. 

Bir aralıklı öğrenme ders planında, Üç girdi (sunma ,hatırlama, anlama) bir zorunluluktur ve 
etkinliğin zamanlamasını tanımlar; Ancak hiçbir şey konunun uzun süreli karmaşık görevlerle ve 
tam olarak anlaşılmasına ilişkin üçüncü girdiyi ifade etmemize engel değildir. Görevlerin alt 
bölümleri, standart 15 dakikalık sürelerle kıyaslanarak IBL veya BPL yöntemlerine veya öğrenme 
senaryosuna atıf yapılabilir. 

 Karmaşık görevlerin daima daha kolay anlaşılabilecek daha küçük görevlere bölünmesi gerektiğini 
hatırlamalıyız. Küçük görevlerde alt bölüm ayrılmaları, ne zaman ara vereceğimizi  anlamak için de 
yararlıdır. Yurtdışında dersler verilirken, en fazla her 90 dakikalık bir çalışmada bir mola 
verilmesine karar verilmiştir; Bunun nedeni, yeterince açık zihinle yürütülen çalışmanın verimli 
olabileceği düşünülmesidir. Bu tüm öğrenciler için geçerli olmasına rağmen “doğal olarak” daha az 
çalışıp daha çok yorulan, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere daha fazla uygulanır.   

3) Görsel desteğin önemi : Daha önce de görsel desteğin, belgesellerin, videoların, powerpoint 
sunumlarının veya interaktif tahta desteğiyle desteklenen bir açıklamanın, daha ilginç, genellikle 
eğlenceli ve daha da önemlisi, hatırlanması kolay olduğunu görmüştük.  Bu nedenle hem aralıklı 
öğrenme hem de dönüştürülmüş dersler özellikle verimli sonuçlar vermektedir. Sınıfta görüntüleri 
(evde zaten görmüş olması gereken) yeniden izlemek için biraz zaman ayırmak, her bir durumda 
değer verilmesi gereken iyi bir fikir olabilir. Başka bir seçenek, daha önemli olduğuna inandığınız 
konulara odaklanan farklı bir görüntü önerebilir.  

Aralıklı öğrenmede, Powerpoint belgesini her şeyden önce üç girdi ile birlikte dersin ekinde tutmayı 
her zaman hatırlamak yerine, dersin başlamasından önce powerpoint belgesini öğrencilere teslim 
edin.  Ayrıca hiç kimse bizi Powerpoint dökümanını video, online simülasyonlar ve diğer 
materyaller  ile bütünleştirme ve zenginleştirmekten alıkoyamaz.  

4)Katılınan dersin ve geri bildirimlerin önemi: Etkinlikler her zaman etkileşimli olmalı, bu 
nedenle proje dersinde daha uzun zamanlar hesaplamalıyız. Çocuklardan sürekli hipotez 
çıkarmaya devam etmelerini istediğimizde ve öğrenciler ile öğretmenin ifadelerine dayanarak 
bilişsel çatışmalar yarattığımızda iyi bir ders olduğunu düşünürüz. Dahası, temel olarak, ödevlerin 
anlaşıldığından emin olmak, aynı zamanda yapılan tüm iyi çalışmayı takdir etmek ve grup 
çalışmalarına daha iyi rehberlik etmek için sürekli olarak geri bildirimleri teşvik etmeliyiz; Bu zaman 
alacaktır. Ders planının taslağına ilişkin olarak, tartışmayı nasıl canlandıracağımız üzerine yada 
bazı geri bildirimlerde bulunmamızı ve hatırlamamızı sağlayan bazı notlar yazmanızı öneririz;  
Özellikle çok stresli durumlarda, çoğu zaman öğretmenler bunu yapmayı unuturlar, örneğin sınıfta 
dış gözlemciler mevcut olduğunda.  

5) Öğrenme tetkiki ve öz değerlendirme egzersizi: Süreci tamamlamak için her zaman çok kısa 
da olsa ders planına nihai tetkik koymak daha iyidir. Örneğin, çocukların gerçekten ne kadar 
öğrendiklerini doğrulamak için Socrative veya başka bir enstrüman yoluyla kısa bir sınav 
oluşturabiliriz. Dahası, çocukların öz-değerlendirmeleri eğitimde temeldir ve hatalarını kendi 
kendilerine  takip etmeleri esastır. Bu, sadece önceden hazırlanmış öz değerlendirme formlarını 
onlara vererek, önerilen test hakkında bir tartışma başlatarak yapılabilir,  aynı zamanda öğrencileri 
ürünlerini ( powerpoint, videolar, panolar, sunumlar …) kendi kendilerine değerlendirmeye teşvik 
eder.  



2.2 Dersin icrası 

 

Aşağıdaki önerileri sıkı yönergeler olarak kabul etmeyin, açıkça görülüyor ki, hiçbir insan, sıralanan 
şeylerin tümünü düzgün yapamaz. Beklentileri küçültmeliyiz, hatalar yapılabilir, öğretmenin hata 
yapmasına izin vermeliyiz!; Her durumda eylem ve çaba öğretmen ve öğrenciler arasında benlik 
kaygısı, kimlik ve güven üretecektir.  

Geribildirimler : Geribildirim verme ve almanın önemi zaten oldukça tartışılmıştır, şimdi, onları 
nasıl vereceğimizi görelim. “ Anladınız mı? “ öğretmenlerin öğrencilerine sorduğu en kullanışsız 
sorulardan biridir, çünkü çoğu evet diye cevaplayacaktır, (açıkçası) hem gerçekten anlayan ve hem 
de bir şey anlamayan durumlarının farkında değildir. Anlamayı başka bir şekilde, daha objektif, 
muhtemelen bütün sınıfa yöneltilen basit ve kısa sorularla doğrulamalıyız. Mümkün olduğunca, 
ölçeği daha fazla sayıda olumlu geri bildirime doğru yönelterek, her zaman olumlu ve olumsuz 
(veya kritik) geribildirimleri dengelemeyi unutmayın.  Bu  aldatmamız gerektiği anlamına gelmiyor, 
kritik konular aydınlığa kavuşturulmalı  fakat çoğu zaman öğretmenler  yanlış yapılana doğru 
yapılandan daha fazla odaklınırlar. Küçük bir test yeterlidir, öğrencilerden birinden, verilen olumlu 
ve olumsuz geri bildirimlerin sayısını saymasını isteyin. Son olarak, konunun değerini düşürecek  
veya zarar verebilecek ifadelerden kaçınarak, cesaretlendirici ve önemini belirten sözler kullanmayı 
unutmayın.  

Sınıf içinde  boş alanı dolaşarak kullanma: Şimdiye kadar söylenenlerden hareketle, 
öğretmenlerin, çalışmaları izlemek ve yönlendirmek için sık sık gruplar arasında gezinme 
aktiviteleri yapmaları gerektiği açıktır.  Bu nedenle eğer öğretmen her zaman masanın arkasında 
oturursa, muhtemelen gruplar doğru takip edilmemiş ve yeterli geribildirim alınmamış olacaktır.  
Öğretmenler ders sırasında, öğretmenlik yaparken sınıf içinde alan kullanımının farkında olmaya 
çalışmalıdır: Masanın önünde mi duruyorlar? Arkasında mı? Otururken mi yoksa ayaktayken mi  
daha fazla zaman harcıyorlar? Sınıfta çok mu hareket ediyorlar yoksa sabit bir konumda kalmayı  
mı tercih ediyorlar?  

Bakış ve seste ton ve ritm: Dürüst olmak gerekirse, bazı yönlerden bir öğretmenin sınıfa 
girmeden tamamen değişmesini beklemek oldukça sujektiftir. Bununla birlikte , aşağıdakiler 
hakkında kişisel düşünce, bir öğretmene bireysel olarak güçlü ve zayıf yönlerini tanımasına ve 
düzeltmek için geliştirmesine  yardımcı olabilir. Bir ders boyunca kullanılan ses tonu, yüksek veya 
düşük müdür? Hızlı veya yavaş mıdır? Monoton mudur? Ses tonunu modüle etmek, dikkat çekmek 
için bir hiledir. Aynı şekilde, sınıfın tamamına hitap eden bir bakış (anlaşılmaz ve sabit olmayan) 
öğrencilerin konsantrasyonuna yardım eder . 



Vücut (ve eller) dili : Açıklamayı izleyen tanımlayıcı ve sembolik mimikler yardımcı olurken kendi 
kendine uyarlanmış (kendimize ait) ve adapte edilmiş (nesnelere ait) mimikler bir oyalamadır ve 
kaçınılmalıdır.  

Tartışma yönetimi : Ders boyunca hiç soru sorar mıyız? Kısa açıklama sunar mıyız? Öğrenci 
açıklamaları devam ettiriliyor, tekrar formülüze ediliyor yada geliştiriliyor mu? Tartışmaya katılım 
teşvik ediliyor mu? Bütün bunlar yerine getirilirse, muhtemelen mükemmel bir ilgi ve katılım 
seviyesine ulaşırız. 

 Güçlü ve zayıf yönler: Sonuçta, öğretmenler, birbirlerinden farklı olabilecek güçlü yönlerini en 
yükseğe çıkarmaya çalışmalıdır, birinin mükemmel bir mizah anlayışı olabilir, diğeri son derece 
yaratıcı olabilir veya üçüncü biri aşırı derecede hevesli olabilir. 

2.3 Ders gözlemi 

 

Bir grup öğretmen ile birlikte çalışma, paylaşımlı bir ders planı hazırlanması anlamına gelir fakat 
aynı zamanda planın iyileştirilmesi için dersin gözleminin paylaşılması anlamına da gelir ve 
meslektaşlarımızın güçlü yanlarını bulmalarına, onları desteklemelerine ve teşvik etmelerine 
yardımcı olur. 

Ders gözleminin sonunu bir tartışma ve rapor raftingi takip etmelidir. Raporun amacı, gözlem 
tarafından üretilen bilgilere dayanarak, gözden geçirme işlemi sırasında ortaya çıkan tartışmaları 
ve ifadeleri kaydetmektir. Raporu kim okursa, dersin başlangıçtaki amaçlarını, gelişim nedenlerini 
ve gözden geçirme sürecinde karşılaşılan, yönetilen ve çözülen sorunları anlamak zorundadır.  
Amaçların seçiminden, ders planlamaya, finale, ders sonrası tartışmaya kadar bütün süreci 
izlemeye ihtiyacımız vardır.   

Dersin tartışılması : Geri kalan kısım olarak, rapor hazırlanmadan önce, dersin gözlemini takip 
eden tartışmanın nasıl yürütüleceğine dair maddeler aşağıdadır.  

1) Dersi planlayan öğretmenler grubu belirli rolleri saptar: moderatör (konuşma sırasına 
saygı duyulmasını sağlacak biri), tartışma zamanlama yöneticisi, sözcü/ler. 

2) Gözlemcilerle yapılan tartışma, sadece sınıf öğretmeni (dersi öğreten) tarafından değil, 
dersi planlayan bütün grup tarafından yürütülecektir.  

3) Moderatör tartışma için zaman çizelgesi içeren bir çalışmayı takdim edecektir aynı 
zamanda dersi planlayan grubun amacını da ifade eder. 

4) Dersi işleyen öğretmen, ilk konuşma hakkına sahip olacak ve onu planlama grubunun 
diğer üyeleri takip edecektir. Neyin çalıştığına, neyin olmaması ve neyin değiştirilmesi 
gerektiğine dair izlenimler duyulacaktır.  



5) Planlama sırasında oluşan problemler ve ayrıca planlama süresince bulunan 
çözümlerle, nasıl çözüldükleri tespit edilecektir. 

6)  Planlama grubu öğretmenleri, gözlemcileri, dersi hedefiyle karşılaştırarak 
yorumlamaya davet ederler. 

7) Gözlemciler gözlemlerinin açıklamalarını ifade eden hem pozitif hem de kritik 
geribildirimler vermeliler.  

8) Her gözlemci, bir gözlemcinin başkaları üzerindeki üstünlüğünden kaçınarak dersin 
belirli bir yönü veya anı üzerine yorum yapar.  

9) Zamanlamaya saygı gösterilmesi önemlidir, bu şekilde ders tartışmasının ana 
hedeflerini görmezden gelmeyeceğiz.  
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