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Ö¤rencilere 
Ö¤renmeyi Ö¤retme

Türkiye’de toplumun bilgi toplumu olma niteli¤ini daha h›zl› kazanabilmesi için
bireylerin etkili ö¤reniciler olmalar›na, bunun için de ö¤renmeyi ö¤renmelerine
gerek vard›r. Bu da ancak ilkö¤retimden bafllayarak bireylere ö¤renmeyi ö¤ret-
mekle sa¤lanabilir. Bu nedenle, bugünün ö¤retmeninden beklenen, ö¤rencilere
yaln›z dersinin içeri¤ini ö¤retmek de¤il, ayn› zamanda dersin nas›l ö¤renilece¤i-
ni de ö¤retmektir. Bugün ö¤rencilerin bütün derslerde ö¤renmelerini kolaylaflt›ra-
cak, h›zland›racak, kal›c› k›lacak, hatta zevkli k›lacak stratejiler bulunmaktad›r.
Bunlara genel olarak “ö¤renme stratejileri” denmektedir. Ö¤rencilerin okullarda
baflar›s›zl›k nedenlerinden birini, ö¤rencilerin bu stratejileri ö¤renip kullanma-
malar› oluflturmaktad›r. Onun için ilkö¤retimden bafllayarak ö¤rencilerin nas›l
ö¤reneceklerini ö¤renmelerine, yani ö¤renmeyi ö¤renmelerine ö¤retmenlerce yar-
d›m edilmesi gereklidir. ‹flte bu ünitede, ö¤renmeyi ö¤renmenin kapsam› ile ö¤ren-
menin ö¤rencilere nas›l ö¤retilebilece¤i üzerinde durulmaktad›r.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;

“Etkili ö¤renici”, “ö¤renmeyi ö¤renme” ve “ö¤renme stratejisi” kavramlar›n›
tan›mlayabilecek,
Etkili ö¤renicinin özelliklerini aç›klayabilecek, 
Ö¤renmeyi ö¤renmenin kapsam›n› aç›klayabilecek,
Ö¤renme stratejilerinin ifllevlerini sayabilecek, 
Ö¤renme stratejilerinin türsel özelliklerini aç›klayabilecek,
Ö¤renme stratejilerini türlerine göre örneklendirebilecek,
Okul programlar›nda ö¤renme stratejilerine ne ölçüde yer verildi¤ini aç›kla-
yabilecek,
Ö¤retim stratejilerinin ö¤retiminde kullan›lan iki temel yaklafl›m aras›ndaki
farklar› belirleyebilecek,
Ö¤renme stratejilerinin ö¤retiminde uygulamak üzere uygun yaklafl›m› seçe-
bilecek,
Ö¤renme stratejilerinin ö¤retiminde göz önünde bulundurulmas› gereken il-
keleri sayabilecek,
Ö¤renme stratejilerinin ö¤retiminde yer verilmesi gereken etkinlikleri aç›kla-
yabileceksiniz.
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Örnek Olay

Atatürk ‹lkö¤retim Okulu 4-A s›n›f›n›n ö¤retmeni Ayla Han›m emekli olunca yeri-
ne Çi¤dem Han›m atand›. Çi¤dem Han›m, hemen okula gelerek yeni s›n›f›yla ö¤-
retime bafllad›. 

Öncelikle yeni ö¤rencilerini tan›maya çal›flan Çi¤em Han›m, çok geçmemiflti ki
birçok ö¤rencisinin bireysel olarak nas›l çal›flacaklar› konusunda güçlük çektikleri-
ni fark etti. Bunun üzerine, izleyen derste yeni konu bölümünü ifllerken ö¤rencile-
re okuduklar› konuyu daha iyi anlamalar›na yard›m edecek bir ö¤renme stratejisi-
ni aç›klayarak kulland›rd›. ‹ki gün sonra ö¤rencilere ayn› stratejiyi kullanarak ö¤-
renmelerini sa¤layabilecek bir baflka çal›flma yapt›rd›. Çi¤dem Han›m, izleyen haf-
ta baflka bir derste bir konuyu ifllerken bu kez karfl›laflt›rma çizelgesini ö¤rencilere
tan›tt› ve kullanmalar›n› sa¤lad›. Çi¤dem Han›m, bütün dönem boyunca derslerin-
de ö¤rencilerine yeri geldikçe de¤iflik ö¤renme stratejilerini tan›tt› ve kulland›rd›.

Ö¤renciler, bir süre sonra ö¤retmenlerinin ö¤retti¤i bu stratejilerle daha kolay
ö¤renebildiklerini fark ettiler. Ö¤rendikleri stratejileri kendi kendilerine çal›fl›rlar-
ken de kullanmaya bafllad›lar. Çi¤dem Han›m da ö¤rencilerinin ö¤renmelerinde-
ki geliflmeyi, ö¤rencilerinin derslere ve ö¤renmeye olan ilgilerindeki art›fl› somut
olarak gördü. 

Çi¤dem Han›m, dönemin sonuna do¤ru düzenledi¤i veli toplant›s›nda ö¤ren-
cilerin anne babalar›n›n de¤iflik tepkileriyle karfl›laflt›. Çok mutlu oldu. ‹zledi¤i yol
etkili olmufltu, ifle yaram›flt›.

Canan Han›m: Çi¤dem Han›m, sizin geliflinizden bu yana k›z›mda büyük bir
de¤ifliklik oldu. Ayfle ders çal›flmay› sevmeye bafllad›. Eskiden “Ders çal›flmak iste-
miyorum. Anlayam›yorum.” derken flimdi kendili¤inden odas›na çekilip çal›fl›yor.
Söyledi¤ine göre notlar› da oldukça iyi imifl.

Ali Bey: Evet, ayn› fleyler benim o¤lum için de geçerli. Siz ne yapt›n›z da çocuk-
lar›m›za ö¤renmeyi, çal›flmay› sevdirdiniz?

Leyla Han›m: Güven eskiden hep okuyup anlatarak çal›fl›rd›. “Ezberleyemiyo-
rum.” diye de üzülür, yak›n›rd›. fiimdi bak›yorum farkl› farkl› fleyler yaparak çal›-
fl›yor. fiekiller, flemalar çiziyor. Sordu¤umda, “Bilgi flemas› bu, anne, bilgi flemas›.”
diyor. Ne demekse? 

Ayfle Han›m: Benim k›z›m da eskiden okuyorum diye kitaba bakar dururdu.
fiimdi, bak›yorum, okurken renkli kalemlerle kimi cümlelerin alt›n› çiziyor, kimi
cümlelerin yanlar›na de¤iflik iflaretler koyuyor. “Anne, bunlar önemli. Böyle ifla-
ratleyince daha iyi anl›yorum.” diyor.

Çi¤dem Han›m: Ö¤rencilerimle ilgili söyledikleriniz için çok teflekkür ederim.
Demek ki sizler de çocuklar›n›z›n çal›flma biçimlerindeki de¤iflimi gözlemlediniz.
Onlar›n flimdi daha çok isteyerek ve ne yapt›klar›n› bilerek çal›flt›klar›n›, daha ba-
flar›l› olduklar›n› düflünüyorsunuz. Ben de zaten bunu amaçlam›flt›m. Benim
yapt›¤›m, gerçekte, çocuklara her fleyi ö¤retmek yerine, çeflitli stratejileri kullana-
rak nas›l daha iyi ö¤renebileceklerini ö¤retmekti. Yani ö¤renmeyi ö¤retmekti.
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G‹R‹fi
E¤itimle ilgili düflünceleri de olan Amerikal› tarihçi Henry Brooks Adams (1839-
1918)’›n “Nas›l ö¤renece¤ini bilenler, yeterince biliyorlard›r.” sözü, bugün içinde
yaflan›lan bilgi ça¤›nda da geçerlili¤ini korumaktad›r. Gerçekten, 2000’li y›llar›n ba-
fl›nda, bireyin en önemli gereksinmelerinden birini, nas›l ö¤renilece¤ini ö¤renme,
yayg›n söylemiyle ö¤renmeyi ö¤renme oluflturmaktad›r.

On dokuzuncu yüzy›ldan bu yana dünyada bilim ve teknolojide, bunun yan›-
s›ra toplum yaflam›nda önemli de¤iflim ve geliflimler yaflanmaktad›r. Bu de¤iflim ve
geliflimlere dayal› olarak bilgiler katlanarak artmakta giderek karmafl›k bir nitelik
kazanmaktad›r. Ayr›ca, bunlar›n da etkisiyle, bireylerin ö¤renme süresi okul y›lla-
r›n›n d›fl›na ve ötesine taflmakta, ö¤renmeleri iflte ve ifl sonras›nda da k›sacas› ya-
flam boyunca sürmektedir.

Bireylerin bütün bu oluflumlarla bafl edebilmeleri, daha aç›k bir deyiflle, dünya-
daki de¤iflim ve geliflimlere uyum sa¤layabilmeleri, ço¤alan ve karmafl›klaflan bil-
gileri edinip kullanabilmeleri, ö¤renmelerini etkin ve verimli biçimde yaflam boyu
sürdürebilmeleri, onlar›n etkili ö¤renen bireyler ya da etkili ö¤reniciler olmalar›
ile olanakl›d›r. K›sacas›, etkili ö¤renici olmak, bireylerin hem okul yaflamlar› hem
ifl yaflamlar› hem de günlük yaflamlar› için önem tafl›maktad›r. Etkili ö¤renici olmak
da ö¤renmeyi ö¤renmekle olanakl›d›r.

ETK‹L‹ Ö⁄REN‹C‹N‹N N‹TEL‹⁄‹
Etkili ö¤renici, baflka bir deyiflle stratejik ö¤renici, neyi ve nas›l ö¤renece¤ini bilen,
ö¤renmeye güdülenmifl ve ö¤renmelerini yönetebilmesi için gerekli olan bilifl bil-
gisi ile denetleme stratejilerine sahip olan bireydir. Etkili ö¤renici, ö¤renmeyi öz
yönetimli olarak birtak›m etkinliklerde bulunarak gerçeklefltirir. Ö¤renme sürecin-
de etkili ö¤renici s›ras›yla flu etkinlikleri yapar (Weinstein ve Meyer, 1994): 

• Ö¤renme amac›n› belirler,
• Amaca ulaflt›r›c› stratejileri seçer,
• Seçti¤i stratejileri uygulamaya koyar,
• Uygulama s›ras›nda ö¤renmenin nas›l gitti¤ini izler ve gerekti¤inde süreçte

de¤ifliklikler yapar,
• Elde etti¤i sonuçlar› de¤erlendirir ve ileriki ö¤renmelerine dönük kararlar al›r.
K›sacas›, etkili ö¤renici ö¤renme sürecini bilinçli olarak, ö¤renmeyi kolaylaflt›-

r›c› ve kal›c›laflt›r›c› yollarla (Özer, 2002) sürekli denetleyerek gerçeklefltirir.

Etkili ö¤reniciyi temel özellikleriyle tan›mlay›n›z.

Ö⁄RENMEY‹ Ö⁄RENME VE Ö⁄RENME STRATEJ‹LER‹
Etkili ö¤renici olman›n gere¤i ö¤renmeyi ö¤renmedir. Bu nedenle, ö¤renmeyi ö¤-
renme, etkili ö¤renici niteliklerini kazanmay› sa¤lama süreci olarak tan›mlanabilir.
Ö¤renmeyi ö¤renme de ö¤renme stratejileri olarak adland›r›lan stratejilerin ö¤-
renilmesini kapsamaktad›r. 

Ö¤renme stratejileri, bireylerin kendi kendilerine ö¤renmelerini kolaylaflt›ran
tekniklerdir. Bu stratejiler, ö¤renen bireylerin bilgiyi ifllemelerine ve yap›land›rma-
lar›na yard›m eden planlardan ve tekniklerden oluflur. Hem biliflsel hem de duyufl-
sal yönleri olan ö¤renme stratejilerinin ö¤renen bireylerce kullan›lmas›, onlar›n ö¤-
renme sonuçlar›n› ve performanslar›n› (Weinstein ve Mayer, 1986), baflka bir de-
yiflle baflar›lar›n› etkilemektedir. Bu ba¤lamda, ö¤renme stratejilerini kullanman›n
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Etkili Ö¤renici: Kendi 
ö¤renmelerini amaca
ulaflt›r›c› biçimde yürütme
yeterlili¤ine sahip ö¤renci.

Ö¤renmeyi Ö¤renme:
Bireyin ö¤renmelerini 
kolaylaflt›racak stratejileri
bilmesi, seçmesi ve 
uygulayabilmesi.

Ö¤renme Stratejisi: Bireyin
kendi kendine ö¤renmesini
kolaylaflt›ran tekniklerin her
biri.



çeflitli e¤itim basamaklar›ndaki ö¤rencilerin ö¤renmelerine ve akademik baflar›la-
r›na etkisini belirlemeyi amaçlayan gerek baflka ülkelerde gerekse Türkiye’de bir-
çok araflt›rma yap›lm›flt›r. Deneysel nitelikli araflt›rmalarda ö¤renme stratejilerinin
ö¤retiminin yap›ld›¤› ve o stratejileri kullanan ö¤rencilerin ö¤renmelerinde önem-
li art›fllar oldu¤u, akademik baflar› düzeylerinin yükseldi¤i belirlenmifltir. K›sacas›
ö¤renme stratejileri kullan›m›n›n ö¤renmede hem niceliksel hem de niteliksel ar-
t›fllar› sa¤lad›¤› görülmüfltür. 

Ö¤renme stratejileri, ö¤renen bireylerin ya da ö¤rencilerin ö¤renmeleri bak›-
m›ndan oldukça önemli ifllevleri yerine getirmektedir. Bunlar›n bafll›calar› flöyle s›-
ralanabilir (Özer, 2002):

• Ö¤rencinin kolay ve kal›c› ö¤renmesini sa¤lar,
• Ö¤renciyi bilinçli ö¤renici durumuna getirir,
• Ö¤renciye ba¤›ms›z ö¤renebilme yeterli¤i kazand›r›r,
• Ö¤rencinin isteyerek ve zevk alarak ö¤renmesine katk›da bulunur,
• Ö¤rencinin okul sonras› ö¤renmelerine temel haz›rlar.
Ö¤renme stratejileri, bireyin ö¤renmeyi ö¤renmesindeki ifllevi bak›m›ndan iki

ana bileflenden oluflmaktad›r: Bunlar biliflsel stratejiler ve bilifl bilgisi strateji-
leri olarak adland›r›lmaktad›r. Biliflsel stratejiler; ö¤renilmesi amaçlanan bilgilerin
belle¤e al›nmas›n›, bellekte saklanmas›n› ve geri getirilmesini ya da hat›rlanmas›n›
sa¤layan stratejilerdir. Bu stratejilerle bilgilerin ifllenmesi ve yap›land›r›lmas› ger-
çeklefltirilir. Bunun için yineleme, anlamland›rma ve örgütleme stratejilerinden ya-
rarlan›l›r. Biliflsel stratejiler, ö¤renmede “ne” ve “nas›l” sorular›yla ilgilidir. Bilifl bil-
gisi stratejileri ise ö¤renme ifllemlerinin denetimini ve yönetimini sa¤layan strateji-
lerdir. Bu stratejilerle ö¤renen bireyin / ö¤rencinin ö¤renmeye iliflkin ifllemleri
planlamalar›na, izlemelerine, yönlendirmelerine ve gerekti¤inde düzeltmelerine
yard›m eder. Bu amaçla, anlamay› izleme ve duyuflsal stratejilerden yararlan›l›r. Bi-
lifl bilgisi stratejileri, ö¤renmede “ne zaman” ve “nerede” sorular›yla ilgilidir. 

Biliflsel stratejiler ile bilifl bilgisi stratejileri aras›ndaki ayr›m nedir?  Aç›klay›n›z.

Ö¤renmeyi ö¤renmenin kapsam›n› oluflturan gerek biliflsel gerekse bilifl bilgisi
nitelikli ö¤renme stratejileri, bir bütün olarak, de¤iflik araflt›rmac›lar taraf›ndan de-
¤iflik biçimlerde s›n›fland›r›larak ele al›nm›flt›r. Bunlar›n en yayg›n olarak kabul gö-
ren s›n›flamas›ndan (Weinstein ve Mayer, 1986) yararlan›larak ö¤renme stratejileri
befl grupta toplanabilir (Özer, 2002). Bunlar yineleme stratejileri, anlamland›rma
stratejileri, örgütleme stratejileri, anlamay› izleme stratejileri ve duyuflsal stratejiler
olarak adland›r›lmaktad›r.

• Yineleme stratejileri, ö¤rencinin bilgiyi seçmesine ve edinmesine yard›m
eden stratejilerdir. Bu stratejilerde temel etkinlik zihinsel yinelemedir. Oldu-
¤u gibi hat›rlanmas› istenen bilgilerin ö¤renilmesinde bu stratejiler etkilidir.
Yineleme stratejileri genellikle temel ö¤renmeler için kullan›l›r. 
Örnek: Aynen yineleme, sesli okuma, de¤ifltirmeden yazma, sat›r alt› çizme.

• Anlamland›rma stratejileri, yeni bilgi ile önceki bilgiler aras›nda iliflki
kurarak anlaml› ö¤renmeyi amaçlayan stratejilerdir. Ö¤renciler, bu strateji-
lerle, ö¤renmeyi amaçlad›klar› yeni bilgiyi, daha önce ö¤rendikleri ve uzun
süreli belleklerinde varolan bilgilerle bütünlefltirerek ona anlam yükleyerek
ö¤renirler. Bu iliflkilendirmeyi yaparlarken ö¤renciler anlamland›rmay› sa¤-
layan zihinsel imgeler ya da sözel yap›lar, cümleler kullan›rlar.
Örnek: Zihinsel imge oluflturma, cümlede kullanma, baflka sözcüklerle an-
latma, özetleme, not alma.
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Biliflsel Stratejiler: Bilgilerin
belle¤e al›nmas›n›, bellekte
tutulmas›n› ve hat›rlan-
mas›n› sa¤layan stratejiler.

Bilifl Bilgisi Stratejileri:
Ö¤renme ifllemlerinin 
yönetimini ve denetimi
sa¤layan stratejiler.

Yineleme Stratejileri:
Bilgilerin zihinsel yineleme
yaparak ö¤renilmesini
amaçlayan stratejiler.

Anlamland›rma Stratejileri:
Yeni bilgiyle önceden
ö¤renilmifl bilgiler aras›nda
ba¤ kurarak anlaml› 
ö¤renmeyi gerçeklefltirmeyi
amaçlayan stratejiler.



• Örgütleme stratejileri, bilgilerin yeniden düzenlenip yap›land›r›larak ö¤-
renilmesini sa¤lamaya dönük stratejilerdir. Anlamland›rma stratejilerinde ol-
du¤u gibi, bu stratejilerle ö¤renmede de bilgileri anlamland›rmaya önem
verilir. Bu nedenle, örgütleme stratejileri anlamland›rma stratejileriyle birlik-
te kullan›l›r. Örgütleme stratejileri, karmafl›k ö¤renmeler için de etkili olarak
kullan›labilen stratejilerdir.
Örnek: Kümelendirme/grupland›rma, zaman dizinsel/kronolojik s›ra yapma, 
grafiksel düzenleyiciler oluflturma, çizelgelefltirme.

• Anlamay› izleme stratejileri, ö¤rencinin kendi ö¤renmelerini düzenle-
mesine ve yürütmesine yön veren stratejilerdir. Anlamay› izleme, ö¤rencile-
rin bilifl bilgisine sahip olmalar›n› gerektirir. Bu nedenle, anlamay› izlemede
bilifl bilgisi stratejilerinin kullan›ld›¤›n› söyleyebiliriz. Bilifl bilgisi, bireyin
kendi bilifl yap›s› ve yap›n›n nas›l iflledi¤i ile ilgili bilgidir. Her ö¤rencinin bi-
lifl bilgisi farkl›d›r.
Örnek: Çal›flmay› planlama, kendini sorgulama, kendini de¤erlendirme, ha-
ta düzeltme.

• Duyuflsal stratejiler, “ö¤renmede güdüsel ve duygusal engelleri kald›r-
maya yard›m eden” (Senemo¤lu, 2002, s. 574) stratejilerdir. Ö¤renciler, za-
man zaman dikkati toplayamama, olumsuz tutumlara sahip olma, s›nav kay-
g›s› duyma gibi duyuflsal nitelikli sorunlarla karfl›lafl›rlar. Bu sorunlar onlar›n
ö¤renmelerinde güçlük yarat›r ya da onlar›n ö¤renmelerini engeller. Ö¤ren-
ciler bu engelleri duyuflsal stratejilerden yararlanarak aflabilirler ve kendile-
ri için ö¤renmeyi sa¤lay›c› koflullar› oluflturabilirler.
Örnek: Dikkat toplamay› sa¤lama, güdülenmeyi sa¤lama, kayg›yla bafl et-
me, zaman› etkili kullanma.

OKUL PROGRAMLARINDA Ö⁄RENME STRATEJ‹LER‹
Ö¤renmeyi ö¤renmenin ya da ö¤renme stratejilerinin ö¤renilmesinin bütün birey-
ler aç›s›ndan önem tafl›mas›na karfl›n, Türkiye’de ilkö¤retimden yüksekö¤retimin
sonuna dek okullar›n e¤itim programlar›nda genellikle ve yaln›zca ders içerikleri-
nin ö¤retimine yer verildi¤i gözlenmektedir. Ö¤renme stratejilerinin ö¤retimine ise
çok az ve düzensiz olarak yer verildi¤i söylenebilir. ‹lkö¤retim okullar› ile liseler-
de yap›lan s›n›rl› bir araflt›rman›n (Özer, 2000) bulgular› da bunu destekler nitelik-
tedir. Yap›lan bir taramaya göre de Türkiye’de çok az say›da üniversitenin lisans
programlar›nda ö¤renme stratejilerinin ö¤retimini amaçlayan derslere yer verildi¤i
anlafl›lmaktad›r. Bu veriler, ö¤rencilerin ö¤renme stratejilerini ö¤renmelerinin bü-
yük ölçüde kendilerine b›rak›ld›¤›, onlar›n stratejileri rastgele ve el yordam›yla ö¤-
renmekte ve kullanmakta olduklar› izlenimini vermektedir. Nitekim, de¤iflik e¤itim
basamaklar›ndaki okullarda yap›lan araflt›rmalar›n (Somuncuo¤lu ve Y›ld›r›m,
2000; Talu, 1997; Öztürk, 1995; Özer, 1993; Erden ve Demirel, 1993; Küçükahmet,
1987) sonuçlar› da ö¤rencilerin ö¤renme stratejilerini ö¤renmeye gereksinmeleri
oldu¤unu ortaya koymufltur.

Gerçekte, okullarda “iyi bir ö¤retim ö¤rencilere nas›l ö¤renilece¤ini, nas›l hat›r-
lanaca¤›n›, nas›l düflünülece¤ini ve kendilerini nas›l güdüleyeceklerini ö¤retmeyi
kapsar” (Weinstein ve Mayer, 1986). Bu nedenle, bireylerin ö¤renme stratejilerini
ö¤renebilecekleri en uygun yer okullar, okullarda da en etkili kaynak ö¤retmen-
lerdir. Sonuç olarak, okullarda ö¤retmenlere yeni bir görev düflmektedir: Ders içe-
riklerini ö¤retmenin yan› s›ra ö¤renme stratejilerini de ö¤rencilere ö¤retmek. 
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Örgütleme Stratejileri:
Bilgileri yeniden 
düzenleyerek ö¤renmeyi
amaçlayan stratejiler.

Anlamay› ‹zleme
Stratejileri: Bireyin, 
ö¤renmelerini 
düzenlemesine ve 
yürütmesine yön veren
stratejiler.

Duyuflsal Stratejiler: Bireyin
ö¤renmesiyle ilgili 
güdüsel ve duyuflsal 
engelleri gidermesine
yard›m eden stratejiler.



Okullarda ö¤retmenlerin ö¤rencilere ö¤renme statejilerini ö¤retme görevini ye-
rine getirebilmeleri için kimi önlemlerin al›nmas›na gerek oldu¤u kuflkusuzdur. Bu
önlemlerin bafll›calar› flöyle s›ralanabilir: 

• Okullar›n e¤itim programlar›nda ö¤renme stratejilerinin ö¤retimine belirgin
biçimde yer verilmelidir,

• Ders kitaplar›nda konu ile ilgili bilgilerin yan›nda onlar›n ö¤renilmesine yar-
d›m edecek ö¤renme stratejileriyle ilgili aç›klay›c› ve örnekli bas›l› gereçler
haz›rlanmal› ve kullan›ma sunulmal›d›r,

• Ö¤retmenlere yönelik “ö¤renme stratejileri ve ö¤retimi” konusunda hizmet
içi e¤itim programlar› düzenlenerek ö¤retmenlerin kat›l›m› sa¤lanmal›d›r.

Okullarda ö¤retmenlerin üstlenmeleri beklenen yeni görevin kapsam› ile bu görevi yerine
getirmelerini olanakl› k›lacak bireysel nitelikli önlemleri aç›klay›n›z.

Ö⁄RENME STRATEJ‹LER‹N‹N Ö⁄RET‹M‹NDE 
YAKLAfiIMLAR
Okullarda ö¤renme stratejilerinin ö¤rencilere ö¤retimi için iki temel yaklafl›mdan
yararlan›labilir: Bunlar, ba¤›ms›z ve bütünlefltirilmifl ö¤retim yaklafl›mlar›d›r (We-
instein ve Meyer, 1994).

Ba¤›ms›z Ö¤retim Yaklafl›m›
Ba¤›ms›z ö¤retim yaklafl›m›nda, ö¤renme stratejileri ö¤rencilere derslerin ö¤re-
tim programlar›n›n d›fl›nda, özel olarak düzenlenen programlar ya da etkinliklerle
do¤rudan ö¤retilir. Bunlar ders d›fl› zamanlarda gerçeklefltirilir. Bu tür etkinliklerle
amaçlanan, ö¤rencilerin ö¤renme stratejilerini ö¤renmelerini sa¤layarak bunlar›
dersleriyle ilgili ö¤renmelerinde kullanmalar›na yard›m etmektir. K›sacas›, ba¤›m-
s›z ö¤retim yaklafl›m› ile yap›lan strateji ö¤retimi, derslere iliflkin ö¤retim program-
lar›ndan ayr›; ancak onlara ek ve destek olarak gerçeklefltirilir.

Ba¤›ms›z ö¤retim yaklafl›m›nda strateji ö¤retimi, k›sa süreli ö¤retim, uzun sü-
reli ö¤retim ve destekleyici ö¤retim olmak üzere üç ayr› biçimde uygulanabilir.

• K›sa Süreli Ö¤retim: Bu tür bir ö¤retim etkinli¤inde belirli bir ö¤renme
stratejisi ya da birbiriyle ilgili birkaç ö¤renme stratejisinin ö¤retilmesi amaç-
lan›r. K›sa süreli ö¤retim etkinlikleri, ö¤rencilerin ortaya ç›kan belirli gerek-
sinmelerine dayal› olarak ders d›fl›nda düzenlenir. Bunlar, genellikle bir sa-
atlik seminerler, birkaç saat süren çal›fltaylar biçiminde uygulan›r.

• Uzun Süreli Ö¤retim: Bu tür bir ö¤retim etkinli¤i ile ö¤rencilerin çeflitli ö¤-
renme stratejilerini ö¤renip kullanmalar› ve daha iyi düzeyde etkili ö¤renici
olmalar› amaçlan›r. Uzun süreli ö¤retim, genellikle okulun e¤itim progra-
m›nda öteki derslerin yan› s›ra, ö¤renme stratejileri ile ilgili ba¤›ms›z bir ders
olarak düzenlenir. Bu ders, bir yar›y›l ya da bir y›l süreli, ço¤u zaman da
kredili bir ders olarak programda yer al›r. Ancak, kimi durumlarda yaln›z
gereksinme duyan ö¤rencilerin iste¤e ba¤l› olarak kat›lmalar› için uzun sü-
reli kurslar biçiminde de düzenlenebilir.

• Destekleyici Ö¤retim: Bu tür bir etkinlik, bir dersin ö¤retiminin bir parça-
s› olarak düzenlenir. Ö¤rencilerin bir derse iliflkin ö¤renme güçlükleriyle
karfl›laflmalar› durumunda, ö¤rencilerin güçlüklerini gidermelerine yard›mc›
olacak ö¤renme stratejilerinin ö¤retimi ayr› bir etkinlik olarak uygulan›r. Bu,
ders d›fl›nda uygulanan, gereksinmeyi karfl›lamaya yetecek sürelikte bir stra-
teji ö¤retimi program›d›r.
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Ba¤›ms›z Ö¤retim
Yaklafl›m›: Ö¤renme 
stratejilerinin ö¤rencilere
derslerden ayr› olarak
düzenlenen etkinliklerle
ö¤retimi.



Destekleyici nitelikteki strateji ö¤retimi, ö¤renme stratejileri ile ilgili bilgilere
e¤itim program›nda kullan›lan ö¤retim gereçlerinin içinde yer vererek de sa¤lana-
bilir. Bu amaçla özellikle ders kitab› ve al›flt›rma kitab› gibi bas›l› ö¤retim gereçle-
ri kullan›labilir. Ö¤renme gereksinmesi olan ö¤rencilerin çok oldu¤u ve ö¤renme
stratejileri konusunda yetkin olan ö¤retmenlerin say›ca yetersiz oldu¤u durumlar-
da bu ö¤retim biçiminden yararlan›labilir (Weinstein, 1988).

Bütünlefltirilmifl Ö¤retim Yaklafl›m›
Bütünlefltirilmifl ö¤retim yaklafl›m›nda ise ö¤renme stratejileri derslerin ö¤re-
tim programlar›yla bütünlefltirilerek onlar›n bir parças› olarak ö¤retilir. Baflka bir
deyiflle, ö¤renme stratejileri derslerde ola¤an içeri¤in ö¤retilmesi s›ras›nda ve ayn›
zamanda içeri¤in ö¤retilmesine dönük olarak ö¤rencilere ö¤retilir. Böylece ö¤ren-
ciler, hem derslerin içeri¤ini oluflturan bilgi ve becerileri hem de ö¤renme strateji-
lerini ö¤renirler (Weinstein ve Meyer, 1994). 

Örne¤in, bir deney süreci aç›klan›rken bu süreç ö¤rencilere bir ak›fl flemas› ile
gösterilebilir. Hemen ard›ndan da bunun onlar›n ö¤renmelerine ne ölçüde kolay-
l›k sa¤lad›¤›, ak›fl flemas›n›n ne tür bilgilerin ö¤renilmesinde kullan›labilece¤i on-
larla konuflulabilir. Öte yandan, ö¤rencilere ders kitaplar›nda bulunmayan bilgileri
anlatmadan önce s›n›fta herhangi bir not alma tekni¤i üzerinde durulabilir ve o tek-
nikten yaralanarak onlar›n not tutmalar› istenebilir. ‹zleyen zaman içinde ö¤renci-
lerin bu tekni¤i kullanmalar› sa¤lanarak onlar›n bunu al›flkanl›¤a dönüfltürmelerine
yard›mc› olunabilir. Bu etkinlikler, s›n›fta ö¤retmenler taraf›ndan kimi zaman önce-
den tasarlanarak kimi zaman da tasarlanmaks›z›n yeri geldikçe düzenlenebilir.

Ö¤renme stratejilerinin dersle bütünlefltirilmifl olarak ö¤retilmesi, derse ve ala-
na özgü stratejilerin anlaml› yollarla uygulanmas›na olanak verir (Weinstein ve Me-
yer, 1994). Bu da hem ders içeri¤inin hem de ö¤renme stratejilerinin etkili biçim-
de ö¤rencilerce ö¤renilmesi sonucunu sa¤lar.

Okullarda ö¤renme stratejilerinin ö¤retiminde ö¤rencilerin özellikleri ve gerek-
sinmeleri ile ö¤retmenlerin nitelikleri ve okulun olanaklar› do¤rultusunda ba¤›m-
s›z ve bütünlefltirilmifl ö¤retim yaklafl›mlar›ndan biri tercih edilebilir ya da her iki
yaklafl›m birden de kullan›labilir.

Ö¤renme stratejilerinin ö¤retiminde yararlan›lan ba¤›ms›z ö¤retim yaklafl›m› ile bütünlefl-
tirilmifl ö¤retim yaklafl›m›n› karfl›laflt›r›n›z.

STRATEJ‹ Ö⁄RET‹M‹ ‹LKELER‹ VE SÜREC‹
Ö¤renme stratejilerinin ö¤retiminde etkili olabilmek için kimi ilkelerin bilinmesi ve
göz önünde bulundurulmas› gereklidir. Bu ilkelerin bafll›calar› flöyle s›ralanabilir
(Paris, 1988):

• Stratejiler, ö¤renciler aç›s›ndan ifllevsel ve anlaml› olmal›d›r.
Seçilen bir strateji, amaçlanan ö¤renme görevinin mant›kl› bir süre ve çaba
ile  yap›lmas›n› sa¤lamal›d›r. Ayr›ca, ö¤rencinin yapaca¤› görev ve strateji
aras›nda bir uyum yarat›lmal›d›r.

• Strateji ö¤retimi, hangi stratejilerin kullan›labilece¤ini, onlar›n nas›l uygulana-
bilece¤ini, ne zaman ve niçin yararl› olabilece¤ini ö¤rencilere göstermelidir.

• Yap›lan strateji ö¤retimi ile ö¤rencilerin stratejilerin yararl› ve gerekli oldu-
¤una inanmalar› sa¤lanmal›d›r.

• Strateji ö¤retimi, ö¤renciye öz yeterlikle ilgili güvenin yan› s›ra baflka olum-
lu duygular da kazand›rmal›d›r.
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Bütünlefltirilmifl Ö¤retim
Yaklafl›m›: Ö¤renme 
stratejilerinin ö¤rencilere
derslerde ders konular›n›n
ö¤retimiyle kaynaflt›r›larak
ö¤retilmesi.

Ak›fl fiemas›: Bir iflin 
gerektirdi¤i bir dizi ifllemi
flekil ve çizgilerle gösteren
çizim.



• Strateji ö¤retimi, do¤rudan, bilgilendirici ve aç›klay›c› olmal›d›r.
• Ö¤renmede etkili olan stratejileri edinme, uygulama ve izleme sorumlulu¤u,

uygun yöntemler izlenerek ö¤retmenden ö¤rencilere aktar›lmal›d›r.
• Strateji ö¤retiminde yararlan›lan ö¤retim gereçleri kolay anlafl›l›r, düflündü-

rücü ve e¤lenceli olmal›d›r.
Okullarda ö¤renme stratejilerin ö¤retilmesinde, say›lan ilkeler göz önünde bu-

lundurularak çok çeflitli yöntemler ve teknikler kullan›labilir. Bu yöntemler, ö¤ret-
menin birikimine ve deneyimine dayal› olarak düz anlat›mdan tart›flmaya, gözlem-
den karfl›l›kl› ö¤retmeye dek uzanabilir. Ancak, hangi yöntem ya da teknik kulla-
n›l›rsa kullan›ls›n, etkili bir strateji ö¤retimi için nas›l bir sürecin izlenece¤i ya da
daha önemlisi süreçte hangi kritik etkinliklere yer verilece¤i de önemlidir. 

Ö¤rencilere strateji ö¤retiminde yer verilmesi gerekli en önemli etkinlikler flöy-
le s›ralanabilir (Pressley ve Woloshyn, 1995, s. 12):

• Uygulanan ö¤retim program›n›n bir parças› olarak belirli bir zaman dilimi
içinde birkaç strateji ö¤retiniz. Ancak, bafllang›çta, ö¤renciler strateji kullan-
ma düflüncesi tafl›maya bafllay›ncaya dek, bir kezde bir strateji ö¤retiniz.

• Her bir yeni stratejiyi uygulamal› olarak örneklendiriniz ve aç›klay›n›z. 
• Stratejileri, uygulamada iyi anlafl›lmayan yanlar› üzerinde özellikle durarak

yeniden örneklendiriniz ve aç›klay›n›z.
• Stratejileri kullan›rlarken kimi bilifl bilgisi bilgilerini kendileri bulacak olsalar

bile ö¤rencilere ö¤renmekte olduklar› stratejileri nerede ve ne zaman kulla-
nabileceklerini belirtiniz.

• Stratejileri olabildi¤ince çok say›da uygun ö¤renmelerde kullanarak ö¤rencile-
re çok al›flt›rma yapma olana¤› sa¤lay›n›z. Böylesi al›flt›rmalar, stratejinin yeter-
li kullan›m› ile nas›l uyarlanaca¤› ve ne zaman kullan›laca¤› bilgilerini art›r›r.

• Ö¤rencileri, stratejileri kulland›klar› s›rada nas›l kulland›klar›n› izlemeye,
düflünmeye yönlendiriniz.

• Ö¤rencileri, stratejileri sürekli kullanmalar› ve genellemeleri için yüreklendi-
riniz. Bu amaçla, gün içinde, ö¤renmekte olduklar› stratejileri ne zaman kul-
lanabileceklerini hat›rlat›n›z.

• Ö¤rencilerin ö¤renmeler aç›s›ndan de¤erli olan beceriler kazand›klar›n› fark
etmelerini sa¤layarak strateji kullanmaya dönük güdülenmelerini art›r›n›z.

• Stratejileri ö¤rencilerin h›zl› biçimde uygulayarak ö¤renmelerinden çok yan-
s›t›c› etkinlikte bulunarak ö¤renilmelerine a¤›rl›k veriniz. Ö¤rencilerin yük-
sek düzeydeki kayg›lar›n› gidermek için olanakl› olan her fleyi yap›n›z. Ö¤-
rencileri, akademik etkinliklere kat›lmaktan al›koyucu durumlardan kendi-
lerini korumalar› için yüreklendiriniz.

Ö¤renme stratejilerinin ö¤rencilere ö¤retiminin baflar›l› olabilmesi için ö¤retimde yer ve-
rilmesi gereken temel etkinlikleri say›n›z. 

Ö¤renme stratejilerinin ö¤retiminde yer verilmesi gereken etkinliklerin en ön-
de geleni, yukar›da görüldü¤ü gibi, ö¤retilecek stratejinin özelliklerinin nerede ve
ne zaman uygulanabilece¤inin ö¤rencilere aç›klanmas›d›r. Bunun yan› s›ra, strate-
jinin kullan›m›n›n örneklendirilmesine gerek vard›r. Ayr›ca, stratejinin ö¤renci için
anlaml› k›l›nmas› için stratejiyle ilgili bilgilerin tart›fl›lmas› ve kullanmaya dönük
al›flt›rmalar›n yap›lmas› gereklidir. Son olarak, ö¤rencilerin gerçek durumlarda stra-
tejiyi uygulamalar› sa¤lanmal›d›r. K›sacas›, strateji ö¤retiminde ö¤rencilere yaln›z-
ca stratejiyle ilgili bilgi kazand›rmakla kal›nmamal›, stratejinin beceriye dönüfltürül-
mesi için uygulama çal›flmalar› da yapt›r›lmal›d›r.
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Temel kavramlar› bilmek
On dokuzuncu yüzy›ldan bu yana dünyada bir-
çok de¤iflim ve geliflimin oldu¤u gözlenmekte-
dir. Bireylerin bu de¤iflim ve geliflimlere uyum
gösterebilmeleri, giderek artan bilgileri edinip
kullanabilmeleri, ö¤renmelerini yaflam boyu sür-
dürebilmeleri için etkili ö¤renici niteli¤i kazan-
malar› önemlidir. 

Etkili ö¤rencinin özelliklerini bilmek
Etkili ö¤renici, neyi ö¤renece¤ini ve nas›l ö¤re-
nece¤ini bilen, ö¤renmelerini kendisi yönetebi-
len kiflidir. Etkili ö¤renici, ö¤renme sürecini uy-
gun ö¤renme stratejilerini kullanarak ö¤renmele-
rini sürekli denetleyerek bilinçli bir biçimde ger-
çeklefltirir. Bu nedenle, etkili ö¤renici olman›n te-
mel niteli¤i, nas›l ö¤renece¤ini ö¤renme, daha
terimleflmifl deyifliyle ö¤renmeyi ö¤renmedir. 

Ö¤renmeyi ö¤renmenin kapsam›n› aç›klamak
Ö¤renmeyi ö¤renme de bireyin ya da ö¤renci-
nin kendi ö¤renmelerini etkili biçimde yürütme-
sine olanak sa¤layan ö¤renme stratejilerini kap-
samaktad›r.

Ö¤renme stratejilerinin ifllevlerini saymak
Ö¤renme stratejileri, ö¤rencinin kendi kendine
ö¤renmesini kolaylaflt›ran tekniklerdir. Bu strate-
jiler arac›l›¤›yla ö¤renci, ö¤renme sürecinde bil-
gileri daha kolay iflleyip yap›land›rabilir. Ayr›ca,
ba¤›ms›z ö¤renebilme yeterli¤i kazan›r ve ö¤ren-
mekten daha çok zevk almaya bafllar. Nitekim,
yap›lan birçok araflt›rmada ö¤renme stratejilerini
kullanan ö¤rencilerin ö¤renme sonuçlar›nda ve
performanslar›nda -baflar›lar›nda- yükselmeler
oldu¤u saptanm›flt›r. 

Ö¤renme stratejisi türlerini örneklendirmek
Ö¤rencilerin ö¤renmelerinde yararlanabilecekle-
ri gerek biliflsel nitelikli gerekse bilifl bilgisi nite-
likli çeflitli ö¤renme stratejileri vard›r. Bunlar befl
grupta toplanabilir: Yineleme stratejileri, anlam-
land›rma stratejileri, örgütleme stratejileri, anla-
may› izleme stratejileri ve duyuflsal stratejiler.
Okullarda “iyi bir ö¤retim, ö¤rencilere nas›l ö¤re-
nilece¤ini, nas›l hat›rlanaca¤›n›, nas›l düflünüle-
ce¤ini ve kendilerini nas›l güdüleyeceklerini ö¤-
retmeyi kapsar.” Bu nedenle, okullar›n ö¤retim
programlar›nda ö¤rencilere yaln›z ders içerikleri-
nin ö¤retilmesi yeterli de¤ildir, onlara ö¤renme
stratejilerinin de ö¤retilmesine gereksinme vard›r. 

Ö¤renme stratejilerinin ö¤retiminde kullan›lan iki
temel yaklafl›m aras›ndan uygun olan› seçmek
Ö¤renme stratejilerinin ö¤retiminde yaralan›labi-
len iki temel yaklafl›m vard›r: Ba¤›ms›z ö¤retim
yaklafl›m› ve bütünlefltirilmifl ö¤retim yaklafl›m›. 

Ba¤›ms›z ö¤retim yaklafl›m›nda; ö¤renme strate-
jileri ö¤rencilere derslerin d›fl›nda, onlardan ba-
¤›ms›z olarak de¤iflik programlar ya da etkinlik-
lerle ö¤retilir. Bu tür bir ö¤retimle ö¤rencilerin
çeflitli ö¤renme stratejilerini ö¤renmeleri ve bun-
lar› gereksinme duyduklar›nda dersleriyle ilgili
ö¤renmelerde kullanmalar› amaçlan›r. Ba¤›ms›z
ö¤retim yaklafl›m› üç ayr› biçimde uygulanabilir.
Bunlardan k›sa süreli ö¤retimle belirli bir ö¤retim
stratejisinin ya da birbiriyle ilgili birkaç ö¤renme
stratejisinin ö¤rencilere ö¤retilmesi sa¤lan›r. Bu
ö¤retim biçimi, genellikle bir saatlik seminerler
ya da birkaç saat süren çal›fltaylar biçiminde uy-
gulan›r. ‹kinci ö¤retim biçimi olan uzun süreli
ö¤retimle ö¤rencilerin etkili ö¤renici olmalar› için
çok say›da de¤iflik ö¤renme stratejisini ö¤renme-
leri gerçeklefltirilir. Buna dönük olarak bir dö-
nem ya da bir ö¤retim y›l› süren ayr› dersler, kurs-
lar ya da programlar düzenlenir. Destekleyici ö¤-
retim olarak adland›r›lan üçüncü ö¤retim biçimi
ise bir derse dayal› olarak ö¤rencilerin belirli güç-
lüklerini gidermek üzere, dersin d›fl›nda ve ge-
reksinmeyi karfl›layacak sürede etkinliklerle ger-
çeklefltirilir. Öte yandan, bütünlefltirilmifl ö¤retim
yaklafl›m›nda, ö¤renme stratejileri ö¤rencilere
derslerin ö¤retim programlar›n›n bir parças› ola-
rak onlarla bütünlefltirilerek ö¤retilir. Söz gelimi,
ö¤retmen dersiyle ilgili bir konuyu ifllerken ayn›
zamanda o konunun ö¤renilmesinde kullan›labi-
lecek bir ö¤renme stratejisini birlikte ö¤retir. Böy-
lece ö¤renciler, hem ifllenen konuyu hem de ö¤-
renme stratejisini ö¤renirler. Ö¤rencilerin ö¤ren-
dikleri stratejiyi daha sonraki ö¤renmelerinde de
kullanmalar› sa¤lanarak strateji kullan›m›n› bece-
riye dönüfltürmelerine yard›mc› olunur.

Ö¤retim stratejilerinin ö¤retilmesinde yer veril-
mesi gereken ilkeleri ve etkinlikleri aç›klamak
Okulda etkili bir strateji ö¤retiminin gerçeklefltiri-
lebilmesi için hangi ö¤retim yaklafl›m› uygulan›r-
sa uygulans›n, kimi ilkelerin göz önünde bulun-
durulmas› gereklidir. Strateji ö¤retiminde, özellik-
le, ö¤retilen stratejilerin ö¤renciler aç›s›ndan ifl-
levsel olmas›na, ö¤rencilerde stratejilerin yararl›l›-
¤›na ve gereklili¤ine iliflkin inanç gelifltirmeye,
ö¤rencilere öz yeterlikleriyle ilgili güven kazan-
d›rmaya ve strateji ö¤retiminde kullan›lan ö¤re-
tim gereçlerinin kolay anlafl›l›r, düflündürücü ve
e¤lendirici olmas›na özen gösterilmelidir. Bunla-
r›n yan› s›ra, strateji ö¤retiminde kimi etkinliklere
yer verilmesine de önem verilmelidir. Bu ba¤lam-
da, ö¤retilen strateji uygulamal› olarak ö¤rencile-
re gösterilmeli ve gerekli aç›klamalar yap›lmal›,
stratejinin nerede ve ne zaman uygulanabilece¤i-
ne iliflkin bilgi verilmeli, ö¤rencilerin ö¤renilen
stratejiyi tart›flmalar› sa¤lanmal› ve olabildi¤ince
çok uygulama çal›flmas› yapt›rarak ö¤rencilerin
strateji kullan›mlar› beceriye dönüfltürülmelidir. 
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1. Afla¤›dakilerden hangisi, etkili ö¤renici olmayan
ö¤rencinin özelliklerinden biridir?

a. Neyi ve nas›l ö¤renece¤ini bimesi
b. Ö¤retmenin seçti¤i stratejiyi uygulamas›
c. Ö¤renme sürecinde ö¤renmelerini denetlemesi
d. Ö¤renmeye güdülenmifl olmas›
e. Ö¤renmeleriyle ilgili ileriye dönük kararlar almas›

2. Afla¤›dakilerden hangisi, etkili ö¤renicinin ö¤renme
sürecinde yapmas› gereken etkinliklerden biri de¤ildir?

a. Ö¤renme amac›n› belirlemesi
b. Ö¤renmeyi sa¤lay›c› strateji seçmesi
c. Seçilen stratejiyi uygulamas›
d. Uygulanan stratejiyi tan›mlamas›
e. Ö¤renmeyi izleme ve de¤erlendirmesi

3. Afla¤›dakilerden hangisi, ö¤renme stratejilerinin ifl-
levlerinden biri de¤ildir?

a.  Ö¤renciyi bilinçli ö¤renici durumuna getirmesi
b.  Ö¤rencinin kolay ve kal›c› ö¤renmesini sa¤lamas›
c.  Ö¤rencinin okul sonras› ö¤renmeleri için temel

oluflturmas›
d.  Ö¤rencinin ö¤retmenden yeterince yararlanma-

s›n› sa¤lamas›
e.  Ö¤rencinin isteyerek ve zevk alarak ö¤renmesi-

ne katk›da bulunmas›

4. Bir ö¤renci, metindeki ö¤renmesi gereken bilgileri
ço¤u zaman kendi sözcük ve cümleleriyle anlatarak ö¤-
renmeyi tercih etmektedir. Bu ö¤rencinin kulland›¤›
strateji afla¤›dakilerden hangisine örnektir?

a. Anlamay› izleme stratejilerine
b. Örgütleme stratejilerine
c. Anlamland›rma stratejilerine
d. Yineleme stratejilerine
e. Duyuflsal stratejilere

5. Araflt›rmalara dayal› olarak, Türkiye’de ilkö¤retim
okullar›nda ö¤renme stratejilerinin ö¤retimi ile ilgili afla-
¤›da belirtilen yarg›lardan hangisi yanl›flt›r?

a. Ö¤rencilerin ö¤renme stratejilerini ö¤renmeleri
kendilerine b›rak›lm›flt›r.

b. Derslerde yaln›zca içeri¤in ö¤retimine yer veril-
mektedir.

c. Ö¤renme stratejilerinin ö¤renilmesi ö¤renciler
aç›s›ndan önem tafl›maktad›r.

d. Ö¤rencilerin ö¤renme stratejilerini ö¤renmeye
gereksinmeleri vard›r.

e. Programda, ö¤renme stratejilerinin ö¤retimine
yönelik derslere yer verilmektedir.

6. Strateji ö¤retiminde uygulanan bütünlefltirilmifl ö¤-
retim yaklafl›m›n›n, ba¤›ms›z ö¤retim yaklafl›m›ndan
fark› afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Strateji ö¤retiminin, ö¤retim program›n›n bir par-
ças› olarak uygulanmas›

b. Strateji ö¤retiminin, kurs ya da seminer biçimin-
de düzenlenmesi

c. Stratejilerin dersin içeri¤inden ayr› olarak ö¤re-
tilmesi

d. Strateji ö¤retiminin ayr› bir ders olarak uygulan-
mas›

e. Strateji ö¤retiminin belirli bir derse ba¤l› olarak
de¤il, genel anlamda yap›lmas›

7. Ö¤renme stratejilerinin ö¤retiminde afla¤›daki etkin-
liklerden hangisi di¤erlerine göre daha önemsizdir?

a. Ö¤renme stratejisinin aç›klanmas›
b. Ö¤renme stratejisinin kullan›m›n›n örneklenmesi
c. Ö¤renme stratejisi ile ilgili bilgilerin tart›fl›lmas›
d. Ö¤renme stratejisini kullanma al›flt›rmas› yap›l-

mas›
e. Ö¤renme stratejisinin ö¤retiminde e¤lenceli ge-

reçler kullan›lmas› 

8. “Ö¤retmenim bize bu stratejileri uygularsak daha
kolay ö¤renebilece¤imizi söylüyor. Stratejiyi ayr›nt›l›
olarak aç›kl›yor. Kendisi de ö¤reniyormufl gibi uygulu-
yor. Örnek için kulland›¤› ders metinleri de çok e¤len-
celi. Ama bana göre bunlar›n tümü bofluna. Bu strateji-
lerin ö¤renmemizi kolaylaflt›raca¤›n› düflünmüyorum.” 
Beflinci s›n›fta strateji ö¤retimi yapmaya çal›flan ö¤ret-
menin giriflimlerini ö¤rencilerden Demir yukar›daki gi-
bi de¤erlendiriyor. Demir’in bu düflüncesi, afla¤›da be-
lirtilen ö¤retim ilkelerinden hangisinin uygulanmad›-

¤›n› göstermektedir?
a. Strateji ö¤retiminin, do¤rudan bilgilendirici ve

aç›klay›c› olmas›
b. Ö¤rencilerin stratejilerin yararl› ve gerekli oldu-

¤una inanmalar› sa¤lanmas›
c. Strateji ö¤retiminde kullan›lan gereçlerin, kolay

anlafl›l›r ve e¤lenceli olmas›
d. Stratejinin nas›l uygulanaca¤›, ne zaman ve ni-

çin yararl› olaca¤›n›n gösterilmesi
e. Strateji ö¤retimin, ö¤renciye özyeterlilikle ilgili

güven kazand›rmas›

Kendimizi S›nayal›m
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9. Afla¤›dakilerden hangisi ba¤›ms›z ö¤retim yaklafl›-
m›na ters düflen bir uygulamad›r?

a. Bir derse özgü stratejilerin anlaml› biçimde uy-
gulanmas›

b. Strateji ö¤retimi için derslerde zaman harcanma-
mas›

c. Özel seminerler düzenleyerek, strateji ö¤retimi
yap›lmas›

d. Strateji ö¤retiminde bu alanda yetkin kiflilerden
yararlan›lmas›

e. Belirli bir dersi göz önünde tutmadan çeflitli stra-
tejilerin ö¤retilmesi

10. Ö¤rencilerin ö¤renme stratejilerini kullanmay› be-
ceriye dönüfltürmelerini sa¤lamak için afla¤›daki uygu-
lamalardan hangisi daha etkilidir?

a. Ö¤rencilere olabildi¤ince çok uygulama çal›fl-
mas› yapt›rma 

b. Ö¤rencileri stratejileri sürekli kullanmalar› için
yüreklendirme

c. Ö¤rencilere, stratejileri yans›t›c› etkinliklerle ö¤-
retme

d. Ö¤rencilerin uygulamada iyi anlamad›klar› yön-
ler üzerinde durma

e. Ö¤rencilere belirli bir zaman diliminde yaln›z
birkaç strateji ö¤retme

Bir Araflt›rma:

Okullarda ö¤renme stratejilerinin ö¤retimine ye-

terince yer veriliyor mu?

Bilginin yo¤un olarak ö¤renilmesinin gereksinme oldu-
¤u ça¤›m›zda gerek okul ö¤renmelerinde gerekse okul
sonras› yaflam için gerekli olan ö¤renmelerde baflar›l›
olman›n en önemli anahtar›, etkili ö¤renme yeterlili¤i-
ne sahip olmakt›r. Etkili ö¤renmenin ana öge ya da sü-
reçlerinden birini de ö¤renmeyi ö¤renme, onun kapsa-
d›¤› ö¤renme stratejileri oluflturmaktad›r. Ö¤renme stra-
tejileri, ö¤rencinin kendi bafl›na ö¤renmesini kolaylaflt›-
ran tekniklerdir. Ö¤renme stratejileri ile bir ö¤renci, ö¤-
renmelerini kendisi planlay›p yürütebilir, ö¤renmelerini
daha kolay ve kal›c› biçimde gerçeklefltirebilir. Bu ne-
denle, hangi e¤itim basama¤›nda olurlarsa olsunlar, ö¤-
rencilerin ö¤renme stratejilerini ö¤renmeye gereksin-
meleri vard›r. Ö¤rencilerin bu gereksinmelerinin karfl›-
lanmas›, okullar›n e¤itim programlar›na ö¤renme stra-
tejilerinin ö¤retiminin gerçekçi biçimde sokulmas›yla
olanakl›d›r. 
Bu araflt›rma ile ilkö¤retim okullar› ile liselerin e¤itim
programlar›nda ö¤renme stratejilerinin ö¤retimine yete-
rince yer verilip verilmedi¤i saptanmaya çal›fl›lm›flt›r.
2001-2002 ö¤retim y›l›nda Eskiflehir ilinde bu okullarda
görev yapan 349 ö¤retmenin görüfllerinin al›narak ger-
çeklefltirildi¤i araflt›rman›n verilerinin çözümlenmesiyle
flu sonuçlar elde edilmifltir:
• Ö¤renme stratejilerinin ders d›fl›nda kurs, seminer

ya da toplant› gibi etkinliklerle ö¤rencilere ö¤retimi-
ne, ilkö¤retim okullar› ile liselerin büyük bölümün-
de az yo¤unlukta yer verilmekte, küçük bir bölü-
münde ise hiç yer verilmemektedir. 

• ‹lkö¤retim okulu ile liselerde yaklafl›k bütün ö¤ret-
menler derslerinde ö¤renme stratejilerinin ö¤reti-
mini yapmaktad›rlar. Ancak bu ö¤retimin yo¤unlu-
¤u da, az denebilecek düzeydedir. Öte yandan, ö¤-
retmenlerin büyük bir bölümü derslerde ö¤renme
stratejilerini konular› iflledikleri s›rada ö¤retmeyi
tercih etmektedirler. Liselerdeki ö¤retmenlerin bir
bölümü ilkö¤retim okulu ö¤retmenlerinden farkl›
olarak ö¤renme stratejilerini ö¤retmeyip yaln›z on-
lar› ö¤renmelerinde kullanmalar›n›n yararl› olaca¤›-
n› belirtmektedirler.

• Ö¤retmenlerin yaklafl›k tümü, ilkö¤retim okullar› ile
liselerde ö¤rencilere ö¤renme stratejilerini ö¤retme-
nin yararl› olaca¤›na inanmaktad›rlar. 

Okuma Parças›
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• ‹lkö¤retim okulu ö¤retmenleri ile lise ö¤retmenle-
ri aras›nda farkl›l›k olmakla birlikte, ö¤retmenler
genel olarak ö¤renme stratejileriyle ilgili ö¤renme-
lerini yüksekö¤renimleri s›ras›nda “kurs” alarak,
konuyla ilgili kitaplar okuyarak, ö¤retmenlikleri
s›ras›nda hizmet içi e¤itim program›na kat›larak
edinmifllerdir.

• Ö¤retmenlerin tümünün ö¤renme stratejileri konu-
sunda kendilerini yeterli görmelerine karfl›l›k bun-
lar›n büyük bölümünün yeterlilik düzeyi -kendi
bildirimlerime göre- düflüktür. Bu, onlar›n ö¤ren-
me stratejilerini ö¤rencilerine etkili biçimde ö¤ret-
melerine olanak vermeyecek bir düzey olarak nite-
lendirilebilir.

• Ö¤retmenlerin büyük bir bölümü, ö¤renme strateji-
leriyle ilgili olarak düzenlenecek bir hizmet içi e¤i-
tim program›na kat›lmaya istek duymaktad›rlar. Lise
ö¤retmenlerinin bu iste¤i ilkö¤retim okulu ö¤ret-
menlerinden daha çok duyduklar› anlafl›lmaktad›r.
Ö¤retmenlerin bu isteklili¤i, onlar›n -yeterlilik dü-
zeylerinin düflük olmas› göz önünde tutuldu¤unda-
ö¤renme stratejilerini ö¤renme gereksinmesi içinde
olduklar›n›n bir göstergesi say›labilir.

Bütün bu sonuçlara dayal› olarak, ilkö¤retim okullar›
ile liselerin e¤itim programlar›nda ö¤renme stratejileri-
nin ö¤retimine gerek dersler d›fl›nda gerekse derslerde
yer verilmekle birlikte bunlar›n doyurucu yo¤unlukta
olmad›¤›, ö¤retmenlerin ö¤rencilerine ö¤renme strateji-
lerinin ö¤retimini etkili biçimde yapmaya olanak vere-
cek yeterlilikten uzak oldu¤u, bunun yan› s›ra ö¤ret-
menlerin ö¤renme stratejileriyle ilgili e¤itim almaya is-
tekli olduklar› söylenebilir. 

Kaynak: Özer, B. (2002). ‹lkö¤retim ve ortaö¤retim
okullar›n›n e¤itim programlar›nda ö¤renme stratejileri.
E¤itim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 17-32.

1. b   Yan›t›n›z yanl›fl ise “Etkili Ö¤renicinin Niteli¤i”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. d   Yan›t›n›z yanl›fl ise “Etkili Ö¤renicinin Niteli¤i”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. d   Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ö¤renmeyi Ö¤renme ve
Ö¤renme Stratejileri” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

4. c   Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ö¤renmeyi Ö¤renme ve
Ö¤renme Stratejileri” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Okul Programlar›nda
Ö¤renme Stratejileri” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ö¤renme Stratejilerinin
Ö¤retiminde Yaklafl›mlar” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Strateji Ö¤retim ‹lkeleri ve
Süreci” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Strateji Ö¤retim ‹lkeleri ve
Süreci” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ö¤renme Stratejilerinin
Ö¤retiminde Yaklafl›mlar” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Strateji Ö¤retim ‹lkeleri ve
Süreci” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1

Etkili ö¤renici, kendi ö¤renmelerini kendisi yürütebilen
ö¤rencidir. Etkili ö¤renci, neyi ö¤renece¤ini bilir, ö¤re-
nece¤i bilgi ya da beceriye uygun stratejileri seçebilir
ve o stratejileri uygulayarak ö¤renmesini gerçeklefltirir.
K›sacas›, etkili ö¤renici zengin bir ö¤renme stratejisi da-
¤arc›¤›na sahiptir, onlar› bilinçli kullan›r ve ö¤renmeyi
istekle gerçeklefltirir.

S›ra Sizde 2

Biliflsel stratejiler, ö¤renilmesi istenen bilgilerin belle¤e
al›n›p saklanmas›n› ve gerekli oldu¤unda geri getiril-
mesini sa¤lar. Bunlarla ö¤renci, bilgileri ifller ve kendi-
ne mal eder. Bilifl bilgisi stratejileri ise, ö¤renmenin yö-
netimini ve denetimini sa¤lar. Bunlarla da ö¤renci, ö¤-
renmelerini planlayabilir, yönlendirebilir, izleyebilir ve
gerekti¤inde düzeltici ya da iyilefltirici eylemlerde bulu-
nabilir. Ö¤retimde biliflsel stratejiler ne ve nas›l sorula-
r›yla ilgilenirken, bilifl bilgisi stratejileri ne zaman ve
nerede sorular› ile ilgilenir. 

S›ra Sizde 3

Ö¤retmenlerin yeni görevi, ö¤rencilere derslerin içeri-
¤ini, yani konular›n› ö¤retmenin yan› s›ra onlar›n nas›l
ö¤renilece¤ini de onlara ö¤retmek. Daha aç›k bir deyifl-
le, ö¤retmenler, ö¤rencilere dersleriyle ilgili ö¤renme-
lerinde yararlanabilecekleri ö¤renme stratejilerini de
ö¤retmelidirler. Ancak, ö¤retmenlerin bunu gerçekleflti-
rebilmeleri için her fleyden önce stratejilerin ö¤rencile-
rinin ö¤renmelerine yard›m edebilece¤ine inanmalar›
ve kendilerinin bu stratejilerle ilgili yeterince bilgi sahi-
bi olmalar› gereklidir. Ayr›ca, hangi stratejilerin kendi
derslerinde en çok kullan›labilece¤ini belirlemelidirler.
Daha sonra da belirledikleri stratejilere a¤›rl›k vererek
derslerinde ö¤rencilerinin uygun yaklafl›mla ö¤renme
stratejilerini ö¤renmelerini sa¤lamal›d›rlar.

S›ra Sizde 4

Ba¤›ms›z ö¤retim yaklafl›m› ile ö¤renme stratejleri ders-
lerin d›fl›nda, onlardan ba¤›ms›z olarak ö¤retilir. Buna
karfl›l›k bütünlefltirilmifl ö¤retim yaklafl›m›nda, ö¤renme
stratejileri derste dersin bir parças› olarak ö¤retilir. Ba-
¤›ms›z ö¤retim yaklafl›m›nda, ö¤renme stratejileri öze-
likleriyle ve uygulama süreciyle do¤rudan ö¤retilir ve
ö¤rencilerin bunlar› dersleriyle ilgili ö¤renmelerinde
kullanmalar› beklenir. Oysa bütünlefltirilmifl ö¤retim
yaklafl›m›nda bir ö¤renme stratejisi, bir konunun ö¤re-
timi s›ras›nda onun daha kolay ö¤renilmesini sa¤lama-
ya dönük olarak konuyla birlikte ö¤retilir. Ba¤›ms›z ö¤-
retim yaklafl›m›nda, ö¤renme stratejilerinin derslerin
ö¤renilmesiyle iliflkilendirilmesi daha çok ö¤rencilere
b›rak›l›rken bütünlefltirilmifl ö¤retim yaklafl›m›nda bu
iliflkilendirme daha stratejilerin ö¤retimi s›ras›nda ders-
le iç içe yap›lmaktad›r. Bu nedenle, ilkö¤retim okulun-
da strateji ö¤retiminde bütünlefltirilmifl ö¤retim yaklafl›-
m›n›n daha yararl› oldu¤u söylenebilir.

S›ra Sizde 5

Ö¤renme stratejilerinin ö¤retiminde flu temel etkinlikle-
rin baflar›l› bir ö¤retim için kaç›n›lmaz oldu¤u söylene-
bilir: Ö¤retmek için ö¤rencilerin gereksinmelerine uy-
gun stratejileri seçmek, ö¤retimi yap›lan stratejinin özel-
liklerini ve uygulama biçimini aç›klamak ve örneklen-
dirmek, ö¤rencilerin ö¤renmekte olduklar› strateji ile il-
gili tart›flmalar›n› sa¤lamak ve ö¤rencilere olabildi¤ince
çok uygulama çal›flmas› yapt›rarak stratejinin kullan›m›-
n› beceriye dönüfltürmek.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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