
Genel Bilgi

• Öğrenciler öğrenirken; okuduğunu anlayamama, öğrendiğini unutma, konunun önemini 
yakalayamama, çok çabaya rağmen başarısız olma gibi bir dizi güçlüklerle karşılaşırlar. Bu 
güçlüklerin temelinde dışsal faktörler olabileceği gibi, içsel faktörler de (öğrencinin kişisel özelliği, 
vs.) olabilir.

• Öğrenenin bilgi edinme sürecini olumlu yönde etkilemek amacıyla geliştirilen öğrenme 
yaklaşımları, öğrenenin öğrenme sürecinde meşgul olduğu düşünce ve davranışları ifade eder.

Tekrar Yaklaşımı

• Olduğu şekliyle hatırlanması istenilen bilgilerin kazanılması amacıyla başvurulan tekrar 
yaklaşımında temel etkinlik, öğrenilecek içeriğin tekrarlanmasıdır.

• Bir metin ya da anlatımdaki ifadeleri tekrar etme, bir metindeki ayrıntıları tanımlama, okuma gibi 
davranışlar, bu yaklaşımda başvurulan bazı yollardır.

• Bu yaklaşım; en temel bilişsel öğrenmelerde, ezber gerektiren özel durumlarda ve bazı motor 
becerilerin otomatikleştirilmesi amacıyla başvurulabilecek önemli bir yaklaşımdır.

• Ancak öğrenci bu yaklaşıma sıklıkla başvurursa, öğrenmenin doğasıyla ilgili yanlış inançları ve 
dolayısıyla ezberci anlayışı içselleştirebilir.

• Öğrenenin mekanik ezberden kurtulabilmesi için, tekrar esnasında bazı zihinsel teknikleri işe 
koşmasında fayda vardır. Bu tekniklerden bazılarını şu şekilde açıklamışlardır:

1) Farkındalık: Öğrenmeye çabalarken,  öğrenilecek materyal üzerine dikkati yoğunlaştırarak 
düşünmek faydalıdır ve gerçekte unutmayı da geciktirir.

2) Birleştirmek: Yeni bilgi, başka bir şey ile birleştirilirse daha kolay hatırlanabilir.
3) Bağ Sistemi Oluşturma: İki fikri birbirine bağlamayı, sonra bunları  üçüncü, dördüncü fikirlere 

bağlamayı içerir.
4) Alaylı Birleştirme: İki öğenin alaylı bir biçimde birleştirilmesi esasına dayanır. Birleşimin etkili 

olması için imkânsız, mantıksız ve gülünç bir birleştirme yapmak gerekir. Bu amaçla öğeler yer 
değiştirebilir, oranlar/miktarlar abartılabilir veya alaylı bir eylem düşünülebilir.

5) Anahtar Kelimeler: Bir düşünce ve düşünceler zincirini temsil edebilmek için seçilen bir kelimeyi 
temsil eder.

6) İkame Etme: Genellikle soyut olan bir kavramı hatırlayabilmek için; somut bir zihinsel resim, 
kavram veya bağlam oluşturmayı ifade eder.

Anlamdırma Yaklaşımı

• Kişilerin önceki deneyimleri sonucunda edindikleri bilgilerle yeni gelen bilgiler arasında ilişkiler 
kurmak ve yeni bilgileri mevcut bilgileriyle bütünleştirmeleri esasına dayanan bir yaklaşımdır.

• Bu yaklaşımın temelinde öğrencinin yeni karşılaştığı bilgiyi olduğu şekliyle belleğe kaydetmesi 
değil, yeni karşılaştığı bilgiyi önceki bilgileriyle bütünleştirerek yeni anlamlar ortaya koyması söz 
konusudur.

• Bu yaklaşıma göre öğrencinin yeni bilişsel kazanımlar edinebilmesi için, mevcut bilgi birikimi 
önemli bir kaynaştırıcı olarak işlev görür.

• Anlamdırma yaklaşımı, yeni kazanımların eskileriyle öğrenen tarafından bütünleştirildiği bir 
yaklaşımdır.

• Bu yaklaşımda başvurulan bazı teknikler zihinsel imge oluşturma, cümlede kullanma, başka 
sözcüklerle anlatma, özetleme, benzetim oluşturma, üretici not alma ve soru yanıtlamadır.

Temel Öğrenme Yaklaşımları
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