
Yaklaşım

• Öğretmenler, öğrenme-öğretme etkinliklerini gerçekleştirirlerken öğrencilerin öğrenmelerini 
sağlamak amacıyla bazı öğretme yaklaşımlarını başvururlar.

• Yaklaşımlar, öğretme-öğrenme sürecinin amaçlarına ulaşabilmesi için izlenen genel çerçeveyi ifade 
ederler.

• Eğitim penceresinden ise, belirli öğrenme amaçlarına ulaşabilmek için "izlenen yol" olarak 
tanımlanmaktadır.

• Öğretme yaklaşımı; başvurulacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesine, kullanılacak araç ve 
gereçlerin seçimine ve bu öğelerin öğretim amaçlarının gerçeklemesine yönelik bütünleştirilmesine 
kaynaklık eder. Yöntem ise öğretmenlerin sınıfta öğrenmeyi sağlamak amacıyla yaptıkları
uygulamaları ifade eden daha özel bir kavramdır.

• Yöntem ile teknik de birbirine benzer, ancak ikisi aynı şey değildir. Teknik, bir öğretme yöntemini 
uygulamaya koyma biçimi olarak tanımlanır.

• Uygulayıcılar öğretim sürecini tasarlarken, bazı öğretim yaklaşımlarını başvururlar.

Uygulayıcıların Tercihlerini Etkileyen Faktörler

• Öğrenme-öğretme sürecinde hangi yaklaşımlara başvurulacağına karar verirken bu karar sürecini 
etkileyen içsel ve dışsal etmenler vardır. Bunlar;

- Amaçlanan kazanımlar: Belirlenen öğrenci kazanımlarının düzeyi, başvurulacak yaklaşımı
belirleyen en temel unsurlardandır. Eğer amaçlanan öğrenci kazanımları üst düzey ise bu kazanımları
gerçekleştirecek yaklaşımları tercih etmek gerekir. 

- İçerik: Ele alınan konu ve bu konunun nitelikleri de, öğretmenlerin hangi yaklaşımlara 
başvuracağını belirleyebilir. Güzel konuşma, noktalama işaretleri ve X şairin hayatı gibi üç farklı
konu ele alındığında, her biri için farklı öğretme-öğrenme yaklaşımları tercih edilebilir.

- Öğretmenin kişiliği: Öğretmenin kişilik özellikleri öğretim sürecinde belli yaklaşımlara ağırlık 
verilmesine sebep olabilir. Bu doğal bir eğilimdir, çünkü herkes kendini güçlü hissettiği alanda bir 
şeyler yapmak ister.

- Öğretmenin benimsediği felsefe: Öğretmenin benimsemiş olduğu felsefe, başvuracağı öğretim 
yaklaşımlarıyla ilgili kararlarını etkileyebilir.
Kullanılabilir zaman: Zaman, öğretmenlerin tercihini etkileyen önemli faktörlerdendir. Öğretmenin 
ihtiyaç duyduğu ve kullanabileceği zaman dilimi arasında bir fark olabilir.

-

- Maliyet: Yaklaşımları etkili kullanabilmek, bazı maliyetleri zorunlu hale getirebilir. Sunuş
yaklaşımını bile etkili kullanabilmek için, destekleyici öğe ve materyallere ihtiyaç duyulur. Bu 
materyallerin hazırlanması, para gerektirir.

- Öğrenci grubunun büyüklüğü: Öğrenci grubunun büyüklüğü de öğretmenlerin tercihlerini etkiler. 
Kalabalık sınıflarda öğrenci-merkezli yaklaşımları uygulamak zor ve problemlidir.

- Fiziksel olanaklar
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