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Farklılaştırılmış öğretim;  

1.Bir araç, bir tutum, bir yaklaşım, bir felsefe, bir program uyarlama 

stratejisi, bir organizasyon stratejisi veya bir sınıf yönetimi modeli 

olarak ifade edilmektedir. 

2.Öğretim stratejilerinin çeşitliliği aracılığıyla öğrencilerin çeşitliliğine 

yanıt vermek anlamına gelir. 

 

Piaget'in bilişsel gelişim kuramına,  

Vygotsky'nin yakınsal gelişim alanına 

Gardner'ın çoklu zekâ kuramına 

Beyin temelli öğretim araştırmalarına 

Öğrenme stillerine dayanmaktadır 

 

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.) 

Vygotsky, yakınsal gelişim alanını, çocuğun bağımsız çalışma yoluyla 

yapabildiği gerçek gelişim seviyesi ile bir yetişkin veya akranlarıyla iş 

birliği içindeyken yapabileceği potansiyel gelişim seviyesi arasındaki 

mesafe olarak açıklamaktadır.  

 

İlkeleri: 

• Öğretmenden öğrenciye-öğrenciden öğretmene doğru iki taraflı 

olarak öğrenmeyi teşvik eden sosyal etkileşimler önem taşımaktadır.  

• Öğrenme sürecinde bireyin kendisinden daha bilgili birine 

(öğretmen, koç veya akıl hocası) ihtiyacı bulunmaktadır.  

• Öğrenciler kendilerinin ulaşabilecekleri veya bir rehber eşliğinde 

başarabilecekleri bir görev üzerinde çalıştıklarında daha etkili bir 

şekilde öğrenirler. 

Gardner'a göre her öğrencinin düşünme ve öğrenme konusunda 

güçlü tarafları bulunmaktadır. Öğrenciler, bu güçlü taraflarını 

kullanırken daha kolay öğrenir ve üretirler. 

 

 

Bloom'un taksonomisi;  

Hatırlama, Kavrama,  Uygulama, Analiz, Sentez, Değerlendirme  

Altı üst düzey düşünme becerisinden hareketle öğretmenlerden 

derslerin uygunluğunu ve karmaşıklığını göz önünde 

bulundurmalarını beklemektedir. Farklılaştırmayı destekleyen 

öğretmen, öğretim sürecini Bloom'un taksonomisi ile uyumlu hâle 

getirebilir ve süreç ilerledikçe öğrencilerin anlayışını derinleştirebilir. 
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Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımının Temel İlkeleri  

(İsteğe bağlı değil) 

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. 

Tomlinson, farklılaştırılmış öğretimi; hazırbulunuşluk düzeyleri, ilgi 

alanları ve öğrenme profillerindeki farklılıklara odaklanıldığında 

öğrencilerin en iyi öğrendiği öncülüne dayanan bir öğretim felsefesi 

olarak tanımlamaktadır. 

Farklılaştırmanın amacı, tüm öğrencileri seviyelerinin en üst 

düzeyine çıkarmaktır. 

Farklılaştırmanın uzun vadeli hedefi ise yaşam boyu öğrenmeyi 

geliştirmektir. 

Hazırbulunuşluk, öğrencinin belirli bir öğrenme alanıyla ilgili mevcut 

bilgi, anlayış ve beceri düzeyini ifade eder. 

İlgi, bireyin kendisi için önemli olduğunu düşündüğü bir konuya 

odaklanmasına neden olan bir duyguyu ifade eder. 

Öğrenme profilleri, bireyin nasıl öğrendiği ile ilgilidir ve zekâ 

tercihleri, cinsiyet, kültür veya öğrenme stilleri gibi unsurlardan 

etkilenir. 

Neden Farklılaştırılmış Öğretim? 

• Farklılaşmayı destekleyen öğretmenler, sınıfta bir iş birliği atmosferi 

yaratmaya yardımcı olarak zaman ve kaynakları esnek ve yaratıcı bir şekilde 

kullanabilirler. 

 • Farklılaştırılmış öğretim, farklılıkları barındıran bir topluluk olarak sınıfı 

destekler. Tüm öğrencilerin başarılı olabileceği ve fayda elde edebileceği bir 

ortamın oluşmasına olanak tanır. 

 • Farklılaştırılmış bir sınıfta öğrenciler birbirlerinden hazırbulunuşluk, ilgi 

alanları ve öğrenme profillerine göre önemli ölçüde farklılaşırlar.  

• Farklılaştırılmış bir sınıfta öğretmen, sınıftaki her öğrencinin öğrenme 

potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için bu farklılıkları hesaba katmak 

zorundadır. 

• Farklılaştırılmış öğretim, öğretmenin öğrenme ortamındaki farklı öğrenme 

stillerini destekleyerek ve öğrenci farklılıklarını dikkate alarak öğrenmenin 

içeriğini ve sürecini planlamasına olanak tanır. Ayrıca grup öğrenimini teşvik 

eder ve bireysel ya da bağımsız öğrenme için fırsatlar yaratılabilir. 

 • Öğrencilerinin öğrenme ihtiyaçlarının farkında olan öğretmenler, onların en 

iyi öğrenecekleri yollar hakkında verimli seçimler yapmalarına yardımcı olur. 
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Farklılaştırılmış Öğretimde Kullanılan Yöntem ve Teknikler 

İstasyonlar: Öğrencilerin eş zamanlı olarak çeşitli öğrenme aktivitelerini 

gerçekleştirebilecekleri merkezlerdir. İstasyonlar, aynı ortamdadır. 

İstasyonlar; öğrenme istasyonu, uygulama istasyonu, proje istasyonu, 

sanat istasyonu, müzik istasyonu olabileceği gibi öğrenci ilgi ve ihtiyaçları 

doğrultusunda farklı istasyonlar da oluşturulabilir. 

 

Merkezler: Kısmen istasyonlara benzemektedir. Merkezlerde aynı 

konunun farklı yollarla öğrenilmesi amaçlanır. (Bu da istasyondan ayrılan 

yönüdür.) İlgi ve öğrenme olmak üzere iki merkez türü kullanılmaktadır. 

Öğrenme merkezleri, öğrenciye bir konuyu öğretmek ve öğrenilmiş bir 

konunun pekiştirilmesini sağlamak amacıyla sınıfların bir köşesinde 

hazırlanan etkinlik ve malzemelerin oldukları yerlerdir. 

İlgi merkezleri ise öğrencilerin konu hakkında, kendi ilgi alanlarında çalışma 

yapmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan yerlerdir. 

 

Öğrenme Ajandaları: Her öğrenci için farklı görevlerin verildiği bir 

uygulamadır. Her öğrencinin bir ajandası bulunur. İki haftada 

tamamlanacak görevler yazar. Amacı derse destek olmaktır. 

 

Karmaşık Öğretim: Birbirinden farklı öğrencilerin grupları için 

geliştirilmiştir. Küçük grup uygulamasıdır. Birbirlerinin olumlu yönlerinin 

farkına varmış olur. Öğretmenler gruplar arasında hareket ederler. Açık 

uçlu sorular sorar. Zamanla öğretmenler öğrencilere kendi öğrenmelerinin 

sorumluluğunu ve yetkisini devrederler. 

 

Yörünge Çalışmaları: proje yönteminin bireysel uygulanan şekli olarak 

tanımlanabilir. Projelerin işlenen konunun yörüngesi etrafından 

seçilmesinden gelir. Planlanması ve yürütülmesi ile sunumun nasıl 

yapılacağı konusunda da karar öğrencilerin kendisine aittir. Öğrenci proje 

konusunu kendisi seçer. Proje süresi 3-6 haftadır. 

Giriş Noktaları: Üst bilişsel öğrenme kuramlarına dayanmaktadır. 

Öğrencilere aynı anda farklı giriş noktalarından başlama imkânı sunulur. 

Giriş noktaları çoklu zekâ alanlarına göre tasarlanmaktadır.  

Öğrenme Sözleşmesi: Öğrencilerin eğitim sürecine aktif olarak 

katılmalarını artırmak, onlara bağımsız çalışma alışkanlığı kazandırmak ve 

kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını sağlamak amacıyla kullanılan 

bir stratejidir. Öğretmen ve öğrenci arasında yapılan bir anlaşmadır. 

Öğrenme-öğretme sürecinde aktif rol alan öğrencidir. 

Katlı Öğretim: Bireysel farklılaşmanın öğretim ortamında meydana 

getireceği olumsuzluğu gidermek amacıyla kullanılmaktadır. Farklı zorluk 

seviyelerinde ilgili görevlerden oluşan çeşitli etkinlikler bulunur. Katlı 

öğretim, farklı öğrenme ihtiyaçlarına sahip olan öğrencilerin aynı konu 

üzerinde fakat farklı karmaşıklık ve soyutluk düzeyinde çalışmalarını sağlar. 

Bloom taksonomisine göre katlar, basitten karmaşığa doğru, kolaydan zora 

ve bilinenden bilinmeyene olmak üzere birbirinin ön koşulu olacak şekilde 

aşamalı (taksonomik) olarak sıralanır. 

Grup Araştırmaları: Öğretmenin rolü, araştırma süresince grup üyelerine 

yol gösterme amacı ile grup üyelerinin araştırma süresince ulaşabilecekleri 

kaynaklarla ilgili farkındalık kazanmalarını sağlamaktır. Bu stratejide 

öğretmen öğrencilere konu seçimi konusunda rehberlik eder ve ilgi 

alanlarına göre sınıfı gruplara ayırır. 
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Farklılaştırılmış Öğretimde Değerlendirme Teknikleri 

Öğretim Öncesinde; 

( amacı ön değerlendirmedir.) 

 

Köşe Kapmaca: sınıfın köşelerine üzerinde “neredeyse hiç”, “bazen”, 

“sıklıkla” ve “kesinlikle” ifadeleri yazan kartlar yerleştirilir. Kendi 

köşesine giden öğrenci, konu hakkında ne bildiğini ve neden bu 

köşede olduğunu açıklar.  

 

Kutu Yapma: öğrenci bir kâğıda büyük bir kutu çizer, bu kutunun içine 

küçük bir kutu çizer. Dıştaki kutuya “Ne biliyorum?” içteki kutuya ise 

“Ne bilmeliyim?” sorusunu yazar. 

 

Evet-Hayır Kartları: Öğretmen, soru sorduğu zaman bu kartlardan 

kendi durumlarına uygun olanı kaldırmalarını ister. 

 

Öğretim Sürecinde;   

(Geri bildirim) 

Parmakla İşaretleme: 

• Başparmak yukarı doğru olduğunda, konu hakkında çok şey 

biliyorum, 

 • Başparmak yana doğru olduğunda, konu hakkında biraz bilgim var,  

• Başparmak aşağıya doğru olduğunda, konu hakkında çok az bilgim 

var anlamındadır. 

 

Yumruk Yapma: öz değerlendirme tekniği 

“Bu konuyu ne derece iyi biliyorum?” sorusunu kendi kendine 

sorması istenir. 

• 5 parmak açık olduğunda: Birisine açıklayabilecek kadar iyi 

biliyorum.  

• 4 parmak açık olduğunda: Yalnız başıma yapabilecek kadar 

biliyorum. 

 • 3 parmak açık olduğunda: Biraz yardıma ihtiyacım var.  

• 2 parmak açık olduğunda: Daha fazla pratik yapmaya ihtiyacım var. 

 • 1 parmak açık olduğunda: Henüz öğrenmenin başındayım, 

anlamına gelmektedir. 

 

Gerçekle Yüzleşme: 

3 adet kart dağıtılır. Mutlu, sakin ve üzüntülü üç adet yüz resmi çizilir. 

Öğrenciler konuya yönelik duygularla cevaplanabilecek durumlarda 

ellerindeki bireysel kartlarda yer alan mutlu, ciddi ve üzgün yüz 

ifadelerinden birini seçerek havaya kaldırırlar. 
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Öğretim Sonrasında: 

İstenilen hedefi, bilgi veya beceriyi başarıyla öğrenip öğrenmediğini 

görmesi amacıyla yapılır. 

Sarmal Oluşturma: 

Öğrenme konusuna yönelik çeşitli sorular yöneltilir. Sorulan soruların 

cevaplarını öğrencilerin kâğıda yazmaları istenir. Dairedeki her 

öğrenci dönüşümsel olarak söz hakkı alır ve kâğıda yazdıklarını okur. 

SimitTekniği: 

Bir simit şekli çizer. Şeklin dış tarafına ''öğreniyorum'' ve iç tarafına 

''biliyorum'' ifadeleri yazılır. Daha sonra öğrencilerden konu 

hakkındaki bilgilerini paylaşmaları istenir. 

 

Konuşma Halkası: 

Öğrencilerden üçer kişilik gruplar oluşturulur. Öğrencilere A, B ve C 

isimleri verilir. A, B, C sırasıyla konuşulur. Öğrencilerin konu hakkında 

konuşacak bir şeyleri kalmayıncaya kadar devam edilir. 

 

Döngüsel Yansıma: 

Konuların yazılı olduğu kâğıtlar asılır. Öğrenciler küçük gruplara 

ayrılarak köşelere giderler ve burada bulunan kâğıtlara konu 

hakkındaki düşüncelerini yazarlar. Öğrenciler döngüsel olarak sınıfın 

köşelerinde hareket etmeye devam eder. 

Portfolyo:  

Portfolyolar, hedeflenen kavram ve becerilerin uygulanması ve 

anlaşılmasının kanıtını destekleyen ölçütlere dayalı çok özel 

amaçlarla öğrenci çalışmalarının bir araya getirilmesidir. 

E-portfolyo; öğrencilerin çalışmalarını, projelerini, raporlarını ve 

hedeflere ulaşma yollarını gösterdiği; diğer belgeleri sergileyebildiği, 

dijital bir koleksiyondur. 

Destekleyici kanıtlar sağlar ve çok daha kapsamlı bir görünüm sunar. 

Bazı öğretmenler dâhil edilen ürünleri tanımlamak için renkli noktalar 

kullanır. Bu renklerin kullanımı;  

Öğrenci tarafından seçilen ürünlerde “kırmızı nokta”,  

Öğretmen tarafından seçilen ürünlerde “sarı nokta”,  

Öğretmen ve öğrencinin birlikte seçtiği ürünlerde “yeşil nokta” 

şeklinde olabilir. 

 

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. 
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İÇERİK FARKLILAŞTIRMA 

İçerik, öğretim sürecinin girdisidir. Bu girdi, öğretilmesi beklenen 

konuların bütünüdür. Ancak içeriğin belirlenmesindeki en kritik 

faktörlerden biri öğretmenin hem konu hem de öğrencileri 

hakkındaki bilgisidir. 

İçeriğe erişimi farklılaştırma yollarından bazıları şunlardır:  

• Öğrencilerin bireysel farklılığına hitap edecek farklı okuma 

düzeylerinde metin veya roman kullanma,  

• Bilgiyi hem bütünden parçaya hem de parçadan bütüne 

yaklaşımlarıyla sunma,  

• Farklı seviyelerdeki okuma malzemeleri ile çalışan öğrencileri 

destekleme ve onları cesaretlendirme,  

• Bir konu ile ilgili desteğe ihtiyacı olan öğrencilerle aynı konuda ileri 

düzeyde olan öğrencilere seviyelerine uygun çalışmalar verme,  

• İçeriği hazırbulunuşluk düzeylerine göre farklılaştırmanın amacı, 

öğrencilerden öğrenmeleri istenen temel bilgi ve beceriyi öğrencinin 

okuma ve anlama kapasitesiyle eşleştirmektir. 

 • Farklılaştırmanın amacı, öğrenci ilgileri üzerine inşa edilen veya 

öğrenci ilgi alanlarını genişletebilen fikirlerin ve öğretim araçlarının 

programa dâhil edilmesidir. Öğrencinin tercih ettiği öğrenme 

yöntemine uygun öğretim araç gereç ve uygulamalarının işe 

koşularak öğrencilerin öğrenme kapasitelerini en üst düzeye 

çıkarmak ve bu sayede hem etkili hem de keyifli öğrenme ortamı 

oluşturmaktır. 

Farklılaştırmanın Temel Ögeleri 

İçerik, öğretim sürecinin “girdisi”dir. 

Süreç, öğrencilerin bilgiyi aktif olarak işleyip anlamlandırmaya 

çalışmalarıyla başlar. Genellikle “etkinlikler” yoluyla gerçekleştirilir. 

Ürün, öğrencilerin öğrenmelerinin hedeflendiği temel bilgi ve 

becerileri süreç içerisinde öğrendiklerini, anladıklarını ve 

yapabildiklerini göstermenin yollarıdır. 

Etkili bir farklılaştırmadan söz edilebilmesi için öğrenme ortamının 

aşağıdaki özellikleri içinde barındırması önemlidir.  

• 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. 
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Farklılaştırılmış Öğretimde Öğretmen Rolleri 

Öğrenciler okula Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde belirlediği 

bilişsel ve duyuşsal ihtiyaçlarla gelirler. Öğretmenin kalitesini 

belirleyici faktörler: 

1. Öğretmenin eylemlerini şekillendiren felsefedir. ( İstek) 

2. Yetkinlik düzeyidir. (beceri) 

Farklılaştırılmış sınıfta öğretmen mesajları 

Davet mesajı: Burada olmanızdan, sizi daha iyi tanıyacak olmaktan 

çok memnunum ve sınıfa önemli deneyimler ve özellikler 

getirdiğinizin farkındayım. Burayı sizin için değerli bir öğrenme 

ortamı yapmak için elimden geleni yapmak istiyorum. 

 Yatırım mesajı: Bu sınıfta ve dünyada önemli olduğunuzdan, 

olabildiğince hızlı ve çok büyümenize yardımcı olmak için çok 

çalışacağım.  

Kalıcılık mesajı: Her zaman ilk denemenizde her şeyi doğru 

yapamayabilirsiniz. Ben de sizin için ve sizinle birlikte başarınızı 

geliştirecek yaklaşımlar bulmak için çalışacağım. Sizden asla 

vazgeçmeyeceğim. 

 Fırsat mesajı: Gençsiniz ve dünyada var olan olasılıkları yeni 

öğreniyorsunuz. Kendinizi çeşitli ortamlarda, çeşitli rollerde ve çeşitli 

içeriklerle görmeniz için sizlere fırsatlar sunmak istiyorum. Bu, 

geleceğe hazırlanmanız ve sizin için var olan olasılıkları görüp 

heyecanlanmanız için bir fırsattır. 

Düşünme mesajı: Sizi dinleyeceğim, sizden öğreneceğim, sizi 

sınıfımızda çalışırken gözlemleyeceğim, ilerlemenizi inceleyeceğim ve 

rehberliğinizi isteyeceğim. İşimi ve sizin için nasıl çalıştığımı mümkün 

olduğunca sık düşüneceğim. Daha bilinçli ve etkili bir öğretmen 

olabilmek için kendimden bunu bekliyorum. Daha bilinçli ve etkili bir 

öğrenci olabilmeniz için sizden de aynısını isteyeceğim. 

Duygular ve Öğrenme 

Korku içerisinde yaşayan öğrenciler öğrenemez. Stres düzeyi yükseldikçe 

üst düşünme seviyelerine erişme azalır. Beyindeki duygusal merkez, bilişsel 

merkezi kontrolü altına alır. Eğer öğrenciler başarıyı hayal etmiyor veya 

arzulamıyorlarsa kendilerini daha çok öğrenmeye zorlama girişimi 

konusunda istekli olmamaları kaçınılmazdır. Zihin temelli eğitim için 

literatürde üç temel unsur vurgulanmaktadır. Bunlar: duygusal iklim 

ve ilişki (veya rahatlatılmış uyanıklık) ve karmaşık deneyimde öğretim 

veya (derinleştirmedir). 

Ödül ve ceza tarzındaki uygulamaların yaratıcılığı engellediğini, içsel 

motivasyona müdahale ettiğini ve öğrenmeyi öğrenme olasılığını azalttığını 

göstermektedir. Ödüller ve cezalar, öz güdülenme şansını ve öğrenmeyi bir 

ödül olarak görmeyi azaltır. Ödülleri kullanmanın beş işlevsel alternatifi 

şunlardır:  

• Tehdidi ortadan kaldırmak  

• Güçlü bir olumlu iklim yaratmak 

 • Geri bildirimi artırmak  

• Hedefleri belirlemek  

• Olumlu duyguları harekete geçirmek ve bunlara ilgi uyandırmaktır. 
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Durum; belirli bir duruş, solunum hızı ve vücuttaki kimyasal 

dengeden oluşan bir andır.  

Yapıcı stres veya akış durumu yaratan, seçim yapma şansı bulunan ve 

karşılıklı saygının olduğu sınıflar, öğrenciler için destekleyici öğrenme 

çevreleridir. 

 

Sınıf İklimi  

Farklılaştırılmış bir sınıfta tüm öğrenciler kendilerini, risk alma 

konusunda ve öğrendiklerini veya eksikliklerini ifade edebilecek 

kadar emin ve güvende hissetmektedirler. 

Yetenekli öğrenciler, kendilerinden tüm bilgileri bilmelerinin 

beklendiğini düşünürler. Bu, strese neden olabilir ve öğrenime 

müdahale edebilir. Anlamadığı hususları ifade etmesini önleyebilir. 

Bir öğrenciye “anladığı zaman” şaşıran bir ifade ile bakmak, onun 

anlamasının beklenmediği anlamına gelebilir. Genellikle bu durum, 

potansiyele bir sınır koyar. 

Uygun aydınlatma, temizlik, düzenlilik ve öğrenci çalışmalarının 

paylaşımı gibi şeyler olumlu bir atmosfere katkıda bulunur. Öğrenci 

başarısını kolaylaştırmak için bol ve uygun kaynaklar gereklidir. 

Sınıftaki her öğrenci çok farklıdır ve herkesin kendini güvende 

hissetmesi gerekir. Başarılı bir iyileştirmenin her anı, bir ömür boyu 

olumlu değişiklik yapar. 

 

Farklılaştırılmış öğretimin planlanma aşamaları 

1. Temel standartları belirlenir.  

Öğrencilerin bilmeleri gerekenler, yapabilmeleri gerekenler veya 

öğrenme sonrasında olmaları gereken durumlar açık olmalıdır. Veri 

toplamak için biçimlendirici değerlendirme stratejisini belirlenir. 

Ayrıca öğrencilerin belirlenen kazanımlara ulaşıp ulaşmadıklarını 

açıkça gösteren uygun bir final değerlendirmesi hazırlanır. 

2. İçeriği, bilgi ve becerileri bütüncül bir şekilde kazandıracak şekilde 

yapılandırılır.  

3. Öğrencilerin neyi bildikleri ve neleri öğrenmeleri gerektiği 

belirlenir. Bu, beyindeki uzun süreli bellekte depo edilmiş ön bilgilere 

ulaşmayı sağlar.  

4. Öğrencilerin öğrenmeleri gereken bilgi ve beceriler ile bunları 

kazanmaları için neler gerektiğini belirlenir. 

Bu aşamada bilginin küçük grupla mı yoksa büyük grupla mı 

edinileceğine; öğretimin ilgi alanı mı yoksa hazır bulunuşluk 

temelinde mi olacağına karar verilmelidir. Materyaller temin 

edilmelidir.  

Öğrencilerin, yeni bilgiyi anlamaları ve onu kalıcı hâle getirebilmeleri 

amacıyla pratik yapma fırsatına ihtiyaçları vardır.  

5. Öğrencilerin bildiklerini göstermelerine fırsat sağlanır. Kaliteli bir 

biçimlendirici değerlendirme aracı seçilmelidir.  

 “Tek beden herkese uymaz.” uygulama teması, farklılaştırılmış 

öğretiminin bir ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. 


