
Genel Bilgi

Buluş yaklaşımı; öğrencinin genellemelerle kendi çabasıyla keşfederek ulaşmasının sağlandığı
öğrenci-merkezli bir yaklaşımdır.

•

Öğretmenin temel görevi; paket bilgileri öğrencilere aktarmak değil, öğürenlerin kendi 
deneyimleriyle öğrenebilecekleri ortamları oluşturmaktır.

•

Sunuş yolunda kavram ve genellemeler başlangıçta öğretmen tarafından sunulurken , buluş
yaklaşımında öğrenciyi düşündürme ve keşfetmeye götüren sorular veya örnek olaylar sunulur; 
verilen örneklerden yola çıkarak öğrencinin temel ilkelere ve genellemelere kendi çabasıyla 
ulaşması sağlanır.

•

Sunuş yaklaşımında olduğu gibi buluş yaklaşımına başvuran öğretmenin de etkili bir hazırlık 
yapması gerekir.

•

Öğretmen öğretimsel içeriği problem haline dönüştüren öyle bir uyarıcı (soru, görsel, örnek olay, 
vs.) sunmalıdır ki, bu uyaranlar öğrencileri etkin düşünmek vasıtasıyla kavram ve genellemeleri 
bulmaya götürmeli.

•

Ders esnasında öğretmenin temel görevi; üstlendiği "rehber" konumu aracılığıyla öğrencileri buluşa 
yöneltecek sorular hazırlamak, onları bu sorularla yönlendirmek ve temel kavram veya ilkeleri 
bulmalarına yardımcı olmaktır.

•

Buluş yaklaşımı; fazla zaman gerektirmesi ve aşırı kalabalık sınıflarda uygun olmaması gibi 
sebeplerden dolayı eleştirilmiştir.

•

Ancak söz konusu yaklaşım, kullanım kolaylığı, aklı kullanmayı öğretmesi, öğrencilerin üst düzey 
beceriler geliştirmelerini desteklemesi ve öğrencin kendine olan güvenini geliştirmesi gibi bazı
özelliklerinden dolayı da tercih edilmektedir.

•

Uygulanışı

Buluş yaklaşımına başvurulduğunda öğrenci kazanımları bilişsel alanda kavrama, analiz ve 
değerlendirme; duyuşsal alanda ise tepkide bulunma ve değer verme basamaklarında olmalıdır.

•

Öğretmen eğer ilke ve ya gerekçe bulduracaksa, konuyla ilgili en az iki-üç örneği sınıfa getirerek 
öğrencilere sunmalı ve öğrencilerin örnek üzerinden gerekli işlemleri yapmalarını sağlamalıdır.

•

Öğrenci kazanımlarını oluşturacak açık uçlu (nedenli, niçinli, niyeli, nasıllı, vb.) sorular sormalı ve 
öğrencilerden gerekçeli yanıt almalı ve sınıfta tartışma ortamını sürdürmelidir. Tartışma ve 
öğrencilerin yapacağı işlemler doğru yanıt bulunana kadar devam etmelidir.

•

Öğretmen; ipuçları hariç olmak üzere anlatımda ve açıklamada bulunmamaya özen göstermeli, bir 
yol gösterici olmalıdır.

•

Genellikle tümevarım ve analoji (benzetme) gibi akıl yürütme yollarını öğrencilerin kullanmalarını
gerektirecek etkinlikler tasarlamalıdır.

•

Öğrenciler kavramı, ilkeyi, nedeni, niçini, nasılı bulduktan sonra onlardan konuya uygun düşen yeni 
örnekler bulmaları istenmelidir.

•

Öğrenmen tartışmanın konu dışına veya ilgisiz alanlara kaymasına izin vermemeli; böyle bir 
durumla karşılaştığında ilk fırsatta uygun sorularla tartışmayı ilgili konu üzerine çekmelidir.

•

Buluş yaklaşımına bağlı herhangi bir etkinliği yürütebilmek için öğrencilerin bilgi düzeyince 
önkoşul bilgi ve becerilere sahip olmaları gerekiyorsa, öğrencilerin bu önkoşul becerileri 
kazanmaları sağlanmalıdır.

•
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