
TÜM DERS NOTLARI 
TÜM DENEME VE TESTLER 

FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI 
 

 Farklılaştırılmış öğretim, öğretim stratejilerinin çeşitliliği aracılığı ile öğrencilerin çeşitliliğine yanıt 

verme anlamına gelir.  

 

 Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı; Piaget'in bilişsel gelişim kuramına, Vygotsky'nin yakınsal gelişim 

alanına ve Gardner'ın çoklu zekâ kuramına, beyin temelli öğretim araştırmalarına ve öğrenme 

stillerine dayanmaktadır. 

 

 Tüm öğrenciler farklıdır ve farklılaştırmayı destekleyen öğretmen, sınıfındaki çeşitli öğrenme 

ihtiyaçlarını daha iyi ele almasına ve yönetmesine yardımcı olan farklı stratejiler kullanmalıdır. 

 

 Öğrencilerin art arda zihinsel temsillerin parçalanması ve yeniden yapılandırılması yoluyla nasıl 

öğrendiklerini ortaya çıkaran ilk kişi Jean Piaget'tir. Piaget'e göre çocuk, dünya üzerinde hareket 

ederek ve dünyaya ilişkin yaptığı kavramsallaştırmaları birbirine bağlayarak öğrenir. 

 

 Farklılaştırılmış bir sınıf ortamında öğretim süreci, zekâ alanlarına göre şekillendirilir. Bu noktada 

Bloom'un taksonomisi; hatırlama – kavrama – uygulama – analiz - sentez ve değerlendirme 

düzeylerine göre şekillenmelidir. 

 

 Farklılaştırılmış öğretim aynı zamanda hem Gardner'ın çoklu zekâ teorisinden hem de Bloom'un 

taksonomisinden ilham almaktadır. 

 

Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımının Temel İlkeleri 
 

1. Güçlü bir sınıf topluluğu, grup üyelerinin her biri için öğrenmeyi destekler.  

2. Nitelikli öğretim programı her sınıfa özeldir.  

3. Öğrenciler için ulaşılabilir görevler, grup içerisindeki bireysel farklılıkları dengeler ve tüm öğrencilerin 

kapasitesine saygı gösterir.  

4. Tüm öğrenciler için yüksek öğrenme hedefleri içerir.  

5. Süreç içerisinde devam eden değerlendirme duyarlı öğretim hakkında bilgi verir.  

6. Farklılaştırılmış bir sınıfta, öğrencilerin kendi özel ihtiyaçları için tasarlanmış görevler üzerinde benzer bir 

hazırlık düzeyine sahip akranlarıyla çalışmaları gereken zamanlar vardır.  

7. Esnek sınıf yönetimi, bir sınıftaki tüm öğrenciler için farklılaştırma ve etkili öğrenme için gerekli yapı ve 

açıklık dengesini sağlar. 

 

Farklılaştırılmış Öğretimin Amacı 
Tüm öğrencileri seviyelerinin en üst düzeyine çıkarmak. Yaşam boyu öğrenme. (Uzun vadeli hedef)  

https://testcoz.webdeogren.com/category/meb-uzman-basogretmenlik-kariyer-sinavi
https://www.webdeogren.com/forum/tpmod/dl=cat22268


Bireysel farklılıkların başında hazırbulunuşluk, ilgi ve öğrenme profilleri önde gelen etmenlerdir.  

 

YÖNTEM ve TEKNİKLER 
İstasyonlar: Öğrencilerin eş zamanlı olarak çeşitli öğrenme aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri 

merkezlerdir. İstasyonlar, aynı ortamdadır. 

Merkezler: Kısmen istasyonlara benzemektedir. İstasyonlarda olduğu gibi merkezler de aynı ortamda yer 

alır. Fakat merkezlerde aynı konunun farklı yollarla öğrenilmesi amaçlanır. Bu da istasyondan ayrılan 

yönüdür. Pratikte, ilgi ve öğrenme olmak üzere iki merkez türü kullanılmaktadır. 

Öğrenme Ajandaları: Ajandalar stratejisi, her öğrenci için farklı görevlerin verildiği bir uygulamadır. 

Karmaşık Öğretim: Karmaşık öğretim, birçok özellik açısından birbirinden farklı öğrencilerin grupları için 

geliştirilmiştir. Her öğrencinin farklı bir yönden çalışmaya katkı yapması sağlanır. 

Yörünge Çalışmaları: Yörünge uygulaması, proje yönteminin bireysel uygulanan şekli olarak tanımlanabilir. 

Giriş Noktaları: Öğrencilere aynı anda farklı giriş noktalarından başlama imkânı sunulur. 

Öğrenme Sözleşmesi: Öğrencilerin eğitim sürecine aktif olarak katılmalarını artırmak, onlara bağımsız 

çalışma alışkanlığı kazandırmak ve kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını sağlamak amacıyla kullanılan 

bir stratejidir. 

Katlı Öğretim: Katlı öğretim; öğrencilerin hazırbulunuşluk, öğrenme hızları, ilgileri, bilişsel yetenekleri ve 

öğrenme stillerindeki bireysel farklılaşmanın öğretim ortamında meydana getireceği olumsuzluğu gidermek 

amacıyla kullanılmaktadır. 

Grup Araştırmaları: Bu stratejide öğretmen öğrencilere konu seçimi konusunda rehberlik eder ve ilgi 

alanlarına göre sınıfı gruplara ayırır. 

 
DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ 

* Öğretim Öncesinde Kullanılan Teknikler Öğretim öncesinde kullanılan değerlendirme tekniklerinin 

amacı ön değerlendirmedir. 

* Köşe Kapmaca  *  Evet-Hayır Kartları   * KutuYapma 

 

Öğretim Sürecinde Kullanılan Değerlendirme Teknikleri 
- Parmakla işaretleme 

- Yumruk yapma (parmaklar sırasıyla açılır) 

- Gerçekle yüzleşme (kartlara mutlu, sakin, üzüntülü yüzler çizilir) 

Öğretim Sonrasında Kullanılan Değerlendirme Teknikleri 
- Sarmal oluşturma   - Döngüsel yansıma 

- Simit tekniği    - Portfolyo 

- Konuşma Halkası 

 

- Portfolyo sürecinin ilk aşaması ürünlerin toplanması aşamasıdır.  

- Portfolyo sürecinin ikinci aşaması ürünlerin seçimidir.  

- Portfolyo sürecinin üçüncü aşamasında öğrenciler niçin bu parçanın seçildiğini ve hangi kriterleri sağladığını  

açıklar. 



- Dördüncü aşamada, öğrenciler bir dahaki sefer ne yapacaklarına, nelere odaklanacaklarına, neyin 

iyileştirilmesi gerektiğine ve takdir edileceklerin neler olacağına karar verebilirler.  

İÇERİK FARKLILAŞTIRMA 
- İçerik, öğretim sürecinin girdisidir. 

 

Farklılaştırmanın Temel Ögeleri 
- İçerik  - Süreç  - Ürün 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  
Bireysel Değerlendirme: Öz değerlendirme formu 

Grup Değerlendirme: “Kâğıdı Gönder!” Etkinliği 

 

Öğrenme Ortamı: 

• Öğretmen, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve fiziksel ihtiyaçlarına uyum sağlar ve yanıt verir.  

• Öğrenciler hem fiziksel hem de duygusal olarak kendilerini güvende hissederler.  

• Öğretmen, her öğrencinin doğasında var olan farklılıklara saygı duyar ve onları destekler.  

• Bireysel farklılıklar doğal ve olumlu kabul edilir.  

• Öğrenciler, öğrenenler olarak birbirlerine saygı duymayı ve birbirlerini desteklemeyi öğrenirler.  

• Öğretmen ve öğrenciler, günlük rutinler ve sınıf işleyişi hakkında karar verme sürecine katılırlar.  

• Sınıfın fiziksel düzenlemeleri esnektir ve öğrencilerin çeşitli öğrenme seçeneklerine erişimini 

destekler.  
Farklılaştırılmış öğretim, öğretmenlerin öğrenci çeşitliliğine yanıt olarak değiştirebilecekleri içerik, süreç, ürün 

ve öğrenme ortamı olan bu dört sınıf unsuruna vurgu yapar. Bu dört unsurun değiştirilmesi, öğrencilerin 

hazırbulunuşluk, ilgi alanları ve öğrenme profilleri arasındaki farklılıklara “yer açar” 

 

 


