
Uygulanışı

• Öğrenci herhangi bir problemi çözebilmek içini bir dizi etkinlikler gerçekleştirir. Öğrencilere faydalı
olabilmek için, ele alınan problemin öğrenci düzeyine uygun olmasına ver problemin çözümü için 
yeterli zaman verilmesine dikkat edilmelidir.

• Öğrencilerin bu sürece başlamadan önce, bazı alt düzey önkoşul becerilerle donanımlı olmaları
gerekir. Bu nedenle öğrenmenler, bu yaklaşımı kullanmadan önce öğrencilerin bu temel becerilerle 
donanımlı olup olmadıklarını kontrol etmeli; eğer değillerse bazı etkinliklerle bunu sağlamalıdır.

• Bu yaklaşıma başvurulduğunda, öğrencilerin gerçek problemlerle yüzleşmeleri ve problemi çözmek 
için çabalarken gerçekçi deneyimler edinebilmeleri önemlidir. Yaklaşımın özü, yaşamda karşılaşılan 
bir problemin sistemin bir yaklaşımla ele alınması ve çözülmesidir.

• Öğretmen bu yaklaşımda yol gösterici ve yardım edici rolünde olmalıdır. Eğer öğrenciler kendi 
başlarına problemi çözemezlerse, öğretmen kendisi problemi çözme yoluna girmemeli; benzer bir 
problem aracılığıyla öğrencilerin akıl yürütmelerine yardımcı olmalıdır.

• Bu yaklaşımda birçok yöntem ve teknik bir arada kullanılabilir.

Avantajları

• Öğrenci aktif bir rol aldığı için, hem konu üzerine daha iyi odaklanır hem de sorumluluk duygusu 
geliştirir.

• Üzerinde çalışılan problemin her zaman tek doğru yanıtı olmayacağı içini öğrencileri çok yönlü 
düşünmeye ve farklı perspektifleri görmeye sevk eder.

• Öğrenciler bir problem üzerinde çalıştıkları için, çözüm üretme becerilerini geliştirirler.

• Öğrencilerin bir probleme çözüm üretmek için çabalamaları, onları salt ezber yerine derinlemesine bir 
bilgi işlem sürecine sevk eder. Öğrenciler genellikte üst düzey kazanımlar elde ederler ve alternatif 
beceriler geliştirirler.

• Öğrencilerde araştırma becerilerini ve bilimsel düşünce gücünü geliştirir.

• Öğrenci aktif olduğu için, daha güdüleyicidir. Öğrencilere problemleri çözmenin veya üretmenin 
hazzını yaşatır.

Sınırlılıkları

• Sunuş ve buluş yollarına göre daha fazla zaman gerektirir.

• Bazı durumlarda fazla materyal gerektirebilir.

• Ele alınan problemlerin her zaman öğrencinin hayatı ve bağlamıyla ilgisini kurmak zor olabilir.

• Geniş ölçekli problemler ele alındığında, problemin tamamen çözülmesi mümkün olmayabilir. Bu da 
öğrencilerin güdülenmesini olumsuz yönde etkileyebilir.

• Son derece öğrenci-merkezli bir yaklaşım olması sebebiyle, kalabalık sınıflarda bazı sıkıtılar ortaya 
çıkabilir.

• Öğrenciler, öğretmenin beklediği sonucu bulmaya yönelebilirler. Bu da yapılan çalışmanın 
sonuçlarını çarpıtabilir.

• Her konunun öğretimine uygun bir yaklaşım olmayabilir.

Olası Hatalar

• Problemin, öğrencinin bilişsel süreçlerini zorlamayacak kadar kolay olması.

• Öğrencinin gerçek hayatında bir problem olarak karşılaşmadığı durumların problem olarak öne 
sürülmesi.

• Örnek  Havuz problemleri                
• Öğrencinin yapması gereken işlemleri öğretmenin yapması.

• Problemin sonucu ile ilgili öğretmen beklentilerinin açığa vurulması.

• Problemin çözümü için öğrenciye yeterince zaman verilmemesi.
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