
Genel Bilgi

• Sunuş, öğretmenin aktif rol aldığı öğrencilerin de "alıcı" konumda bulunduğu bir öğretim 
yaklaşımıdır. 

• Bu yaklaşımda öğretmen bilgiyi sağlayan, bu bilgileri somutlaştırıcı örnekleri seçen, sunuş esnasında 
kullanılacak görsel ve işitsel destek öğelerine karar veren, öğrencilere uygun öğretim yöntemleriyle 
içeriği sunan kişidir.

• Sunuş yaklaşımı; öğretmen merkezli olması, öğrencide sorumluluk duygusu geliştirmemesi, 
öğrencileri pasif-alıcı konumuna sürüklemesi, üst düzey becerileri geliştirmemesi ve bilimsel 
kuşkuculuğu öğretmemesi gibi sebeplerden dolayı sıklıkla eleştirilmiştir.

• Sunuş yaklaşımı ile bir dersin başlangıcında olgu ve kavramların tanımlarının verilmesi ve gerekli 
açıklamaların yapılması öğrenmeyi sağlam temeller üzerine kurmayı kolaylaştırır.

• Sunuş yaklaşımı ayrıca zamandan ekonomi sağlamaktadır, çünkü olgu, kavram, ilke ve 
genellemeleri doğrudan sunmayı amaçlamaktadır.

• Sunuş Yaklaşımı birçok durumda da temel ilkelerine dikkat edilmeden kullanıldığı için kendisinden 
bekleneni verememektedir.

Uygulanışı

• Sunuş yaklaşımında öğrenci kazanımlar bilişsel, duyuşsal ve motor alanların en alt düzeylerinde 
olmaktadır. Bu yaklaşımı kullanarak öğrencilere üst düzey beceriler kazandırmak mümkün değildir. 
Bu sebeple sunuş yaklaşımını diğer yaklaşımlarla desteklemeyen öğretmenler, öğrencilerin üst düzey 
beceriler geliştirmelerine fırsat vermezler.

• Öğretmen, temel kavramları sunduktan sonra her kavramla ilgili örnekler sunmalı; öğrencilerin 
kavramları ve sunulan örnekleri anlayıp anlamadıklarını kontrol etmelidir. Öğretmen farklı
öğrencilere söz hakkı vermeli, örneklerin doğruluğu ve yanlışlığı üzerinde sınıf tartışma açmalıdır. 
Eğer öğrenciler doğru yanıt veremezlerse, öğrencileri ipuçlu sorularla yönlendirmelidir.

• Bu yaklaşımı kullanan öğretmen, kesintisiz konuşma süresini kısa tutmalıdır. Bu uygulanmazsa 
öğretim tek yönlü bilgi aktarımına döneceği için, öğrencilerin dikkatleri kısa sürede dağılır ve 
öğrenciler dersten koparlar. Daha da kötüsü, öğretmen öğrencilerden dönüt alamaz ve ders esnasında 
öğrencilerin iç dünyasında nelerin olup bittiğini bilemez.

• Öğretmen öğretim süreci esnasında sınıfı sürekli denetlemeli, öğrencilerden dönüt almalı, her bir 
öğrenciyle göz iletişimi kurmalı, her öğrenciye söz hakkı vermeye çalışmalıdır.

• Sunuş yaklaşımı, düz anlatım yöntemiyle karıştırılmamalıdır. Öğretmenler hem gösteri ve görüşme 
gibi farklı yöntemlerle sunularını zenginleştirebilirler, hem de resim, tablo, grafik, grafik gibi farklı
araç-gereçler kullanarak bu yaklaşımı etkin bir şekilde kullanabilirler.

• Sunuş yolunda, tümdengelimci bir tutum benimsemek gerekir. Aksi halde, parçalar halinde 
öğrencilere sunulan bilgiler anlamsızlaşarak öğrenciyi derse/konuya yabancılaştıran bir laf kalabalığı
haline gelebilir.
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