
• Bruner, öğrencilerin kavram ve ilkelerle olan etkileşimleri sonucunda öğrenin gerçekleştiğini ve 
öğrencilerin ilkeleri kendilerinin bulabilecekleri deneyimler geçirmelerinin teşvik edilmesi gerektiğini 
savunur.

• Bruner, bir konuyu öğrencilere öğretmenin amacının, öğrencileri o konu ile doldurulmuş "yaşayan 
kütüphaneler" haline getirmek değil; aksine onların kendi kendilerine düşünmelerini problemlere bir 
tarihçi edasıyla yaklaşabilmelerini ve bilgi edinme sürecinde aktif rol almalarını sağlamak olduğunu 
dile getirmiştir.

• Bruner'in yaklaşımında, sadece bilginin doğasına değil, bilenin ve bilgi edinme sürecinin de doğasına 
vurgu yapmalıdır. 

• Bruner öğretim sürecinde hesaba katılması gereken dört temel kavrama dikkati çekmiştir: 

1) Konu Alanının Yapısı: Konu alanının yapısı, öğrencilerin öğrenecekleri konunun gelecekte 
hayatlarında nasıl bir yeri olacağıyla ilgilidir. Konu alanının yapısının öğretilmesi, bazı gerçekler ve 
tekniklerin öğretilmesi demek değil, bilginin transfer edilmesi ile ilgilidir.

2) Hazırbulmuşluk: Herhangi bir konuyu öğretmenin yolu; konunun yapısını öğrencinin gelişim 
aşaması, öğrencinin bakış açısı ve düşünme biçimiyle bağlantılı bir şekilde sunulmasında 
yatmaktadır. Bu amaçla üç temel faktör önem kazanmaktadır.

a) Çocuğun zihinsel gelişimi
b) Öğrenme davranışı
c) Sarmal program anlayışı
3) Öğrenme İsteği: 

• İnsanın doğasında öğrenme isteği vardır ve her çocuk bu içsel güdüye sahiptir.

• İçsel güdü, bir etkinlik veya eylemin dışında gelmez; bir etkinlik veya eylemin başarıyla son 
bulmasında gizlidir.

• Öğrenme isteğiyle ilgili içsel güdü örneklerinden biri meraktır. Genellikle açık olmayan eksik ve 
belirsiz durumlar karşısında insanın dikkati uyanır; ve bu belirsiz durum açık, tam ve berrak olana 
kadar dikkat uyanık kalır. Durumu açıklığa kavuşturmak aslında kendi başına tatmin edici bir 
durumdur.

• Öğrenme isteği ile ilgili ikinci içsel güdü örneği, "yeterli olma arzusu"dur. Kendimizi bir derece de 
olsa yeterli hissetmediğimiz konulara ilgi duymamız zordur. Ayrıca bir etkinlikte başarı duygusu 
tadabilmek içini o etkinliğin bir başlangıcı ve bir de sonunun olması gerekir.

• Öğrenme isteği ile ilgili ilişkili üçüncü güdü ise, "karşılıklılık"tır. Karşılıklılık, öğrenmenin sosyal 
boyutunu aynı zamanda içsel bir güdü olarak ortaya koyar. Bruner'e göre karşılıklılık; ortak bir amaç 
için başkalarıyla etkileşime ve birlikte hareket etmeye duyulan derin bir insani gereksinimi içerir.

4) Sezgici Düşünme:

• Sezgici düşünme, Bruner'e göre, buluş sürecinin bir parçası olmakla birlikte, dikkatli ve önceden 
belirlenmiş adımlarla gelişmez.

• Herhangi bir problem bütünün örtük bir biçimde algılanmasına bağlı olarak, bazı zihinsel "manevralar 
yapılır.

• Bu zihinsel manevralar sonucunda kişi kendisinin de tam olarak farkında olmadığı, doğru veya yanlış
bazı sonuçlara ulaşır.

• Buluş süreci bazı durumlarda doğal olarak gelişebileceği gibi, yapılandırılmış bir biçimde de 
işletilebilir. Jacobsen ve arkadaşları bu sürecin aşamalarını aşağıdaki şekilde ifade etmişlerdir.

- Öğretmenler örnekleri sunar.
- Öğrenciler örnekleri betimlerler.
- Öğretmen ek örnekler sunar.
- Öğrenciler ek örnekleri betimlerler ve önceliklerle karşılaştırırlar.
- Öğretmen ek örnek ya da örnek olmayacak durumlar sunar.
- Öğrenciler örnekleri karşılaştırırlar ve farklılıkları bulurlar.
- Öğretmen öğrencilerin ilişkileri keşfetmesine yardım eder.
- Öğrenciler ilişkileri açıklarlar.
- Öğretmen öğrencilerden benzer örnekler bulmalarını ister.
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