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Önsöz
Sivil toplum alanından yeni birileri ile bir araya geldiğimizde kendimizi tanıtmaya hep aynı cümleyle başladığımızı fark ettim: “gençlik çalışmaları çemberinden geliyoruz.” Faaliyet gösterdiğimiz tek
alanın gençlik çalışmaları olmamasına rağmen neden ilk işaret ettiğimiz şey bu oluyor? Çünkü, DeM olarak bugün örgün eğitimde,
yetişkin eğitiminde, mesleki eğitimde her ne yapıyorsak, gençlik
çalışmalarından öğrendik. Deneyimsel öğrenme ile ilk tanışmamız
da yine gençlik çalışmaları alanında olmuştu. Bu tanışma yalnızca
bizim için geçerli değil, Türkiye’de sivil alanın deneyimsel öğrenme ile (tanışması demesek de) derinleşmesi Avrupa Gençlik Çalışmaları sayesinde olmuştur. Bu anlamda gençlik çalışmaları yaygın
eğitim içinde oldukça önemli bir yer tutar.
Deneyimsel öğrenme elbette hem örgün hem de yaygın eğitimin
diğer alanlarında da kullanılmakta fakat pratik uygulamalardaki
metodolojik çeşitlik neden gençlik çalışmalarında olduğu kadar
hiçbir alanda gelişmedi? Deneyimsel öğrenme kuramı özellikle
örgün eğitimi odağına alan bilim insanları tarafından geliştirilmiş
olmasına rağmen neden örgün eğitimde pratik karşılığını bu denli
göremiyoruz? Örgün eğitimin yaygın eğitim kadar özgür ve değişime
açık olmadığını söylediğinizi duyar gibiyim. Evet, haklısınız ama
bu gelişim farkını yaygın eğitimin diğer alanlarına baktığımızda
da görüyoruz. Örneğin, yetişkin eğitimi. Neden yetişkin eğitimi
alanında deneyimsel öğrenmenin pratik uygulamalarını gençlik
çalışmalarında olduğu kadar göremiyoruz?
Yaygın eğitimin her iki mahallesinde de eğitmenlik yapan birisi olarak kendime bu soruyu çok sordum. Tek bir yanıtı yok elbette ama
bence en önemli gerekçesi gençlik çalışmalarının deneysel oluşu.
Gençliğin getirdiği enerji, yeni şeyler deneme hevesi, yaratıcılığa
karşı duyulan heyecan ve en önemlisi hata yapmaktan çekinmeme
hali, deneyimsel öğrenme alanındaki metodolojik çeşitliliğin en çok
gençlik çalışmaları alanında ortaya çıkmasını sağladı. Akademide
deneyimsel öğrenmenin pratik uygulamaları çoğunlukla öğrenme
stilleri envanterinin farklı gruplara uygulanması ile sınırlı kalıyorken, gençlik çalışmalarında deneyimsel öğrenme döngüsünün tamamını kapsayan programlar, atölye planları ve öğrenme metotlarını bulabiliyor oluşumuz bu nedenledir. Bu anlamda hem örgün
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eğitimin hem yüksek öğrenimin hem de yetişkin eğitiminin gençlik
çalışmalarından öğreneceği çok şey olduğunu düşünüyorum.
Şimdi gelin madalyonun bir de diğer tarafına bakalım. Gençlik
çalışmalarının avantajları arasında saydığımız şeyler belirli noktalarda ise dezavantaja dönüşebiliyor. Bu dezavantajları deneyimsel öğrenme bağlamında değerlendireceğim. Sahanın pratiğe
odaklanması, deneyimsel öğrenme alanında metotların gelişimini
desteklerken diğer yandan pratiğe aşırı odaklanma hali deneyimsel öğrenme kuramı açısından doğru olmayan bilgilerin de kontrolsüz biçimde yayılmasını sağladı diyebiliriz. Deneyimsel öğrenme
kuramı hakkındaki bilgiler çoğunlukla sahada diğer eğitmenlerin
sunumlarından öğrenilmekte. O sunumu dinleyen bir gençlik liderinin deneyimsel öğrenme hakkında öğrendiği yanlış bilgileri başkalarına aktardığını ve yanlış bilginin böylelikle ülke sınırlarını dahi
aşarak uluslararası dolaşımda nasıl hızla yayıldığını bizzat kendi
gözlerimle gördüm.
Bir iki örnekle somutlaştıralım. Deneyimsel öğrenme dediğimizde
aklımıza ilk gelen modellerden birisi öğrenme döngüsüdür. Farklı
eğitimlerde döngünün çok farklı şekilde tanıtıldığına şahit oldum.
Yap, gözden geçir ve planla aşamalarından oluşan üç adımlı döngü
modeline veya deneyimle, yansıt, yorumla, genelle, uygula ve tekrarla aşamalarından oluşan altı adımlı döngü modeline rastlamak
mümkün. Deneyimsel öğrenme bütüncül bir öğrenme kuramıdır;
insanın dört temel gelişim alanı olan duygusal, algısal, simgesel
ve davranışsal gelişim (Kolb, 1984:104) alanları, Kolb döngüsünün
somut deneyim, yansıtıcı gözlem, soyut kavramsallaştırma ve aktif
uygulamadan oluşan dört adımının arkasındaki modeldir. Dahası
öğrenme stilleri ve eğitici rol profilleri gibi envanterler de bu dört
mod üzerine inşa edilir. Bu nedenle döngüyü anlatırken kuramın
kendisine bağlı kalmamız çok önemlidir.
Deneyimsel öğrenmenin diğer bir yanlış kullanımını ise öğrenme
stilleri sınıflandırmasında görürüz. Öğrenmeye farklı pencerelerden bakan pek çok yaklaşım ve bu yaklaşımların ışığında geliştirilmiş pek çok öğrenme stilleri mevcuttur. Bunların her biri üzerinde tartışmayacağız. Ancak deneyimsel öğrenme bağlamındaki
öğrenme stilleri konusunda yine gençlik çalışmaları alanında hızla
yayılmış olan yanlış bir bilgiye rastlamaktayız: Peter Honey ve Alan
Mumford’ın (1982) geliştirdikleri öğrenme stilleri envanteri. Envan-
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ter pek çok eğitimde ve kaynakta deneyimsel öğrenme döngüsünü
temel alan öğrenme stilleri olarak tanıtılmaktadır. Halbuki Kolb’lar
bu envanterin deneyimsel öğrenme teorisi ile tamamen uyumsuz
olduğunu detaylı bir şekilde açıklamışlardır. Öğrenme Stilleri 4.0
Rehberinde Kolb’lar (Kolb & Kolb, 2013: 68-69) şöyle söylemektedir; “Öğrenme stillerini öğrenme döngüsüne dayandırırken, dört
öğrenme modunu da farklı şekilde tanımlamaktadırlar. Modlardan
üçü deneyimsel öğrenme döngüsüne benzerlik göstermektedir;
Yansıtan = Yansıtıcı Gözlem, Teorisyen = Soyut Kavramsallaştırma
ve Pragmatist = Aktif Uygulama; fakat dördüncü mod olan Aktivist
eşittir Somut Deneyim değildir, bu mod döngüdeki somut deneyim
ve aktif uygulama arasında karışıklık yaratmaktadır.” Daha sonra
Mumford da geliştirdikleri envanterin Kolb döngüsünü temel almadığını ifade etmiştir (Swailes & Senior, 2001: 215). Ne var ki Mumford ve Honey’nin envanterinin deneyimsel öğrenme stilleri adıyla
kullanıldığına halen rastlıyoruz.
Bu iki örnek dahi, özellikle Avrupa’daki yaygın eğitim alanında
deneyimsel öğrenmenin metodolojik gelişiminde öncü olan gençlik
çalışmalarının deneyimsel öğrenmenin kuramsal tarafı ile olan zayıf
bağını işaret edebilmektedir. Ancak yine de deneyimsel öğrenmenin
kuramı üzerine çalışanlara kıyasla çok daha fazla pratik kullanımın
gençlik çalışanları tarafından yapıldığını da unutmamamız gerekir.
Gençlik çalışmaları ile ilgili böyle bir değerlendirme yapmamın sebebi, elinizde bulunan bu kitabın, sahadaki hangi gözlemlerimize
ve deneyimlerimize dayandığını açıklayabilmektir. 2017 yılında
yayımladığımız Ezilenlerin Deneyimsel Pedagojisi kitabı, nasıl deneyimsel öğrenmenin metalaşmasına dair gözlem ve deneyimlerimize dayanan bir kitapsa, elinizde bulunan bu kitap da deneyimsel
öğrenme kuramı ile ilgili yaygın eğitim alanında dolaşan yanlış bilgileri düzeltmek ihtiyacına dayanmaktadır.
Bu ihtiyacı karşılamak üzere 2019 yılında “Yaygın Eğitim için Diyalog” isimli bir proje başlattık. Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum Diyaloğu V Hibe Programı kapsamında desteklenen projemiz
sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün Yaygın Eğitim Programları arasına
eklenmek üzere Eğitimciler İçin Deneyimsel Öğrenme Kurs Programını geliştirdik. Kurs Programı, yaygın eğitim alanında deneyimsel
öğrenme metodolojisini kullanacak eğitimciler için ihtiyaç duyduk-
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ları tüm bilgileri içerecek şekilde tasarlandı. Elinizde bulunan bu
kitap da bu kurs programı ve benzer programlar için kullanılacak bir
referans kaynak olması amacıyla hazırlandı.
Yaygın Eğitim için Diyalog Projesi, misyonu deneyimsel öğrenmeyi
eğitimin ve öğrenmenin her alanında geliştirmek ve yaygınlaştırmak olan derneğimizin önemli başarıları arasında yerini aldı. Bu
başarıyı elbette tek başımıza elde etmemiz mümkün olmazdı. Bu
nedenle sözlerimi, somut çıktısı bu kitap olan ancak çok daha fazla
kalıcı sonuçlar üretmiş olan projemizin değerli paydaşlarına teşekkür ederek tamamlamak istiyorum.
Öncelikle projemize sağladıkları fon ve destekten ötürü Sivil Toplum
Diyaloğu Programı paydaşları olan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığı AB Başkanlığı’na, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye
Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne, Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonuna derneğimiz ve ortaklarımız adına yürekten teşekkür ediyorum. Proje ortaklarımız; Türkiye’den MESVAK Müteşebbis Gelişim Vakfı’nın Başkanı Sayın Nurettin Konaklı nezdinde tüm
vakıf ekibine, Estonya’dan AEYC Açık Gençlik Merkezleri Derneği
Başkanı Sayın Kerli Kõiv nezdinde tüm dernek ekibine, Yunanistan’dan ERGON Eğitim Başkanı Sayın Dimitrios Gatsidis nezdinde
tüm dernek ekibine teşekkür ediyorum. Proje paydaşlarımız; Estonya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Kurulu’na ve
süreçte bizlerle birlikte olan Sayın Anu Reinsalu’ya ve Sayın Agne
Kekišev’e; Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik Fabrikası’na ve süreçte bizlerle birlikte olan Sayın Prof. Dr. Bülent Yılmaz’a ve Sayın
Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç’e teşekkür ediyorum. Bu kitabın oluşması sürecinde gerçekleştirdiğimiz Eğitici Eğitiminin kıymetli eğitmenleri Halit Mirahmetoğlu ve Tuğba Ata Solmaz’a teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı’na ve desteklerini
esirgemeyen Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa Safran’a, Bakan
Yardımcısı Sayın Reha Denemeç’e ve Strateji Geliştirme Başkanı
Sayın Mehmet Fatih Leblebici’ye, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük’e, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Sayın Mete Kızılkaya’ya ve Programlar ve Öğretim Materyalleri Şube
Müdürü Sayın Dr. Öğ. Üyesi Yeliz Çelen’e şükranlarımı sunuyorum.
Mustafa Erdoğan
Yönetim Kurulu Başkanı
Deneyimsel Eğitim Merkezi
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Giriş
Deneyimsel Eğitim Merkezi Derneği olarak yürüttüğümüz ve AB –
Türkiye arası Sivil Toplum Diyaloğu Destekleme Hibe Programı
(CSD-V) kapsamında finanse edilen “Yaygın Eğitim İçin Diyalog”
projemiz, Türkiye Estonya ve Yunanistan’da faaliyet gösteren
kamu kurumları ile Sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek Eğitim
alanında sürdürülebilir işbirlikleri kurulması, sivil eğitmenlerin
mesleki tanınırlığı ve yaygın eğitimin geliştirilmesi konularında
önemli katkılar sunmuştur.
Projeyi kurgularken 3 temel sorunu ele aldık. (1) Yaklaşık 20 yıldır,
Türkiye Ulusal Ajansı, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile
AB Programları kapsamında yapılan eğitimlerde, “Eğitmen” olarak
görev alan biz sivil toplum eğitmenlerinin, AB projeleri çerçevesi
dışına çıktığımızda herhangi bir Mesleki tanınırlığımızın olmaması;
(2) Yaygın eğitim alanında faaliyet gösteren aktörler arasında
Ulusal ve Uluslararası düzeyde yapısal diyaloğun bulunmaması,
var olan işbirliklerinin sürdürülebilir olmaması; (3) Gerek kamu
kurumları tarafından gerekse STK’lar tarafından düzenlenen eğitim
programlarının niteliğinin ve uygulanan metodolojinin etkinliğinin
istenilen seviyede olmaması.
Projemiz kapsamında, Türkiye’de eğitim alanında faaliyet gösteren
35 STK’nın katılımı ile oluşturulan Sivil Toplum Eğitim Platformu
(STEP)’in iki kez bir araya gelmesi, toplantılardan birine MEB yetkilisinin katılım göstermesi projemizin sürdürülebilir diyalog hedefi
doğrultusunda atılmış en kıymetli adımlardan biri oldu. Yine proje
kapsamında, Estonya ve Yunanistan’da gerçekleştirilen “AB-Türkiye İşbirliği” konferansları ile AB- Türkiye diyaloğu ve kamu – STK
işbirliği konularında yerel ve uluslararası kamuoyunda pozitif algı
oluşturulmasına önemli katkılar sağlandı.
Türkiye, Yunanistan ve Estonya’dan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının proje konsorsiyumunda yer alması hem üretilen
içeriği zenginleştirdi hem de sürdürülebilir bir işbirliği modeli oluşturulmasını sağladı. Proje ortaklarımız Müteşebbis Gelişim Vakfı,
Ergon Eğitim, Estonya Açık Gençlik Merkezleri Birliği’nin diyaloğa,
paylaşmaya ve en önemlisi üretmeye yönelik bağlılıkları, proje iştirakçilerimiz Estonya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, Türkiye Milli
Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve
Abdullah Gül Üniversitesi’nin bu süreçteki çok değerli katkıları, pro-
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jemizin başarıyla gerçekleştirilmesinde tamamlayıcı bir unsur oldu.
Deneyimsel öğrenme teorisinin yaygın eğitim programlarında daha
etkin kullanılması ve bu sayede hem kamu kurumları hem de sivil alanda gerçekleştirilen Yaygın Eğitim çalışmalarının kalitesinin
arttırılması projemizde ele aldığımız önemli bir konu idi. Proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz eğitici eğitimi ile, kamu ve sivil toplum
alanlarında çalışan 25 eğitmenin deneyimsel öğrenme tabanlı eğitim müfredatı tasarlama ve uygulama yetkinlikleri geliştirildi. Eğitici
eğitimine katılan eğitmenlerin çevrimiçi öğrenme yolculuğu yapabilecekleri DeMLAND portalı hazırlandı.
Projemizde, Avrupa Komisyonunun belirlediği ve T.C Milli Eğitim
Bakanlığı’nın da resmen tanıdığı, 8 Anahtar Yetkinlik konularında
Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde eğitimler düzenlenmesi için
önemli adımlar atıldı. Eğitici eğitimi ve sonrasındaki e-öğrenme
sürecini tamamlayan 25 eğitmenimizin, çevrimiçi ve yüz yüze gerçekleştirdikleri yerel eğitimler ile Türkiye genelinde 1000’den fazla
gencin deneyimsel öğrenme tabanlı 8 Anahtar Yetkinlik eğitimlerine
katılması sağlandı.
2020 Ekim ayında, Türkiye’de bir ilk olan ve Deneyimsel Öğrenme
Teorisinin kurucuları David ve Alice Kolb’un onursal başkanlığını
üstlendikleri “Deneyimsel Öğrenme Kongresi” gerçekleştirildi.
52 Ülkeden 400 kişinin takip ettiği kongrede Yaygın Eğitim’in
Uluslararası aktörleri Konuşmacı ve / veya katılımcı olarak yer
alması ile projede elde edilen kazanımların ulusal ve uluslararası
ölçekte yaygınlaştırılması sağlandı.
Tüm bu kazanımlar ışığında, “Yaygın Eğitim İçin Diyalog” projesinin
Avrupa ve Türkiye’de inşa edilmesi planlanan kapsayıcı diyaloga
önemli katkılar sunduğuna ve bu proje ile 2009 yılından bu
yana yaygın eğitim alanında yürütmekte olduğumuz hak temelli
çalışmaların filizlenerek büyük bir vizyona dönüştüğüne inanıyoruz.
Eğitim alanında çalışmalar yürüten tüm kişi ve kurumlara yönelik
hazırladığımız bu kitap ile, deneyimsel öğrenmenin gücüne inanan
tüm eğitim emekçilerini öğrenme çemberimize davet ediyoruz.
M. Volkan Müderrisoğlu
Genel Koordinatör
DeM Deneyimsel Eğitim Merkezi
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“Eğitim dünyayı değiştirmez. Eğitim insanı değiştirir, insan da
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Yaygın Eğitim

Mustafa Erdoğan

Yaygın Eğitimin Tanımı
Yaygın eğitim ya da formel olmayan eğitim kavramları konusunda
farklı tanımlamalar olsa da hemen hemen hepsinin yaygın eğitimin
örgün eğitimin dışındaki bir alanı kapsadığı konusunda hem fikir
olduğunu görmek mümkündür (Rogers, 2005).
Phlilip Coombs ve Ahmed Manzoor’un (1974), “Attacking Rural
Powerty”, “How Non Formal Education Can Help” isimli kitaplarında yaygın eğitim şöyle tanımlanmaktadır; “Burada kullanıldığı
şekliyle yaygın eğitim, nüfus içindeki belirli alt gruplara, yetişkinlere
ve çocuklara seçilen öğrenme türlerini sağlamak için örgün eğitim
sisteminin dışında yürütülen herhangi bir organize ve sistematik
eğitim etkinliğidir.”
UNESCO’ya göre ise yaygın eğitimin belirleyici özelliği, bireylerin
yaşam boyu öğrenmeleri sürecinde örgün eğitime ek, alternatif ve/
veya tamamlayıcı olmasıdır. Yaygın eğitim her yaştan insana hitap
eder; süre kısa ve/veya düşük yoğunluklu olabilir ve genelde kısa
kurslar, atölye çalışmaları veya seminerler şeklinde sağlanır. Yaygın eğitim, yetişkinlerin ve gençlerin okur yazarlık, yaşam becerileri, iş becerileri ve sosyal veya kültürel gelişimlerine katkıda bulunan
programları kapsar. (UNESCO, 2019).
Avrupa Konseyi’ne göre Yaygın eğitim, örgün eğitim müfredatının
dışında bir dizi beceri ve yetkinliği geliştirmek üzere tasarlanmış
gençler için planlı, yapılandırılmış programlar ve kişisel ve sosyal
eğitim süreçlerini ifade eder (Avrupa Konseyi, 2019).
1970’lerden beri devam eden tartışmalar ve gelişmeler ile yaygın
eğitim kavramının günümüze yaklaştıkça özellikle kuzey ülkelerinde yaşam boyu öğrenme kavramı ile iç içe tartışıldığına şahit olmaktayız (Hoppers, 2006).
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Yaygın Eğitimin Kısa Tarihçesi
16. yüzyıldan itibaren 1950’lere kadar yalnızca “okullaşma” olarak
görülen eğitim anlayışına karşı Ivan Illich ve Paulo Freire gibi eğitimcilerin seslerini yükseltmeye başladıklarını görmekteyiz. Illich
ve Freire, okulların hükümdarların ve zengin insanların amacına
hizmet ettiğini düşünüyorlardı. Okul eğitimi kitaba dayalı ezberci
öğrenmeye odaklanıyordu. Okullar verdikleri eğitimin insanların yaşamıyla ilgili olup olmadığını umursamıyordu. Bu yüzden bu eğitimciler eğitimde pratik ve insanları güçlendirmeye yönelik bir yenilik
yapılması gerektiğini savundular. Bu savunu aslında bugünkü anlamıyla yaygın eğitimin başlangıcı oldu. Buradan yola çıkarak, yaygın
eğitimin aslında eğitim sisteminde bir yenilik hareketi olarak doğduğunu söyleyebiliriz. Bu yeniliği başlatan önemli isimlerden birisi de
John Dewey’dir. Önde gelen eğitimcilerden biri olan John Dewey,
çiftçilere gelişmiş tarım tekniklerini öğreten enstitülerin kurulması
için ilham vermiştir. Daha sonra Ruby Kidds çalışan yetişkinlerin
iş durumunu iyileştirmek için yetişkin eğitimini, Malcolm Knowles
‘Andragoji’ olarak adlandırılan yetişkin öğretme ve öğrenme yöntemini geliştirmiştir. Avrupa’da ise yaygın eğitim çalışmalarının başta
fabrikalar için işçileri eğitmek üzere kullanılan yetişkin eğitimi programları ile başladığını görmekteyiz.
Gelişmekte olan ülkeler tüm çocuklar, gençler ve yetişkinlere okullar
aracılığıyla temel eğitim sağlamakta yetersiz kalmaktaydı. Ayrıca
yaygın eğitim yoluyla çocuklara ve gençlere temel eğitim sağlamak
için de eğitimde yenilik yapma gerekliliği ortaya çıkmıştı. Bu yenilikler kapsamında bazı yaygın eğitim yaklaşımları kendini göstermiştir. Çocuklar, gençler ve yetişkinlere yaygın eğitim vermek için
kullanılan temelde iki yaklaşım vardır. Bir tanesi alternatif yöntemlerle temel eğitim sağlamak için uygulanan okuryazarlık programları altındaki program yaklaşımıdır. Bu anlamda alternatif eğitim olarak da adlandırabileceğimiz bu yaklaşım, öğretmen, müfredat, ders
kitapları ve bina gibi ihtiyaçları doğurduğundan, kısıtlı yerlerde denenmiş ve yalnızca bu denemeler baz alınarak yaygınlaştırılmaya
çalışılmıştır. Bu yaklaşıma aynı zamanda “kademeli yaklaşım” adı
verilmiştir. Aynı zamanda Asya’daki Çin ve Vietnam gibi bazı sosyalist ülkeler, toplumun tüm güçlerini harekete geçirerek kitlelere
temel eğitim sağlamak için bir Kitle Okuryazarlık Kampanyası Yaklaşımı başlattığı görülmektedir. Kitle okuryazarlık kampanyasında
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tüm öğretmenler, öğrenciler, hükümet personeli, parti çalışanları,
ev hanımları yani toplumun tüm bireylerinin hem öğrenici hem öğretmen rolünde olmaları beklenmiştir. Bu yere bağlı, zamana bağlı
ve sonuç odaklı bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım kapsamındaki uygulamalar yaygın eğitimdeki en ünlü yenilikleri ortaya çıkarmıştır. Sosyalist olmayan ülkeler de okuma yazma kampanyasının yurttaşlık
eğitimi sağlamak için, kısa vadede yararlı bir çözüm olabileceğini
görmüş, bu nedenle Güney Kore, Tayland, Myanmar ve Endonezya gibi ülkeler 1950 ve 1960’lı yıllarda okuryazarlık kampanyaları
başlatmışlardır. Bir süre sonra, Tayland, Endonezya, Filipinler ve
gibi ülkelerden oluşan bir grup, Millî Eğitim Bakanlığı altında ayrı bir
Yaygın Eğitim Departmanı oluşturarak yaygın eğitimi kurumsallaştırmıştır (Sakya, et al., January 2001).
Yaygın eğitimin ortaya çıktığı yirminci yüzyılın ortalarında okuryazarlık çalışmalarına odaklanıldığını görmekteyiz. Çünkü o yıllar eğitime görece erişimi daha kısıtlı olan toplumun imkânı kısıtlı kesimlerinin sosyal eşitliğin sağlanması için ihtiyaç duydukları en temel
yetkinlik okuryazarlıktı. Bu nedenle bir yandan okul sistemine bir
eleştiri olarak doğan yaygın eğitim diğer yandan okula erişimi olmayan kitlelerin toplumsal hayata katılımları için önemli bir misyon
üstlenmiştir.
Bu misyon, sonraki bölümlerde de göreceğimiz üzere, (özellikle Avrupa gençlik çalışmalarında) bu sosyal dahil etme ve katılım yaklaşımını korumakla birlikte daha başka yetkinliklere odaklanmış,
vatandaşların kişisel ve sosyal gelişimlerini amaçlayan içerik ve
programlar üretilmiştir.

Türkiye’de Yaygın Eğitim
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda Türk milli eğitim sisteminin, örgün ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümden oluştuğu
belirtilmektedir. Örgün eğitim, okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını; yaygın eğitim ise örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsamaktadır (“Milli Eğitim Temel Kanunu”, 1973). Türkiye’de
Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki yaygın eğitim çalışmaları Hayat
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.
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Söz konusu kanunun 40. maddesinde yaygın eğitimin amaç, kapsam ve görevleri şöyle açıklanmıştır (“Milli Eğitim Temel Kanunu”,
1973): “Yaygın eğitimin özel amacı, milli eğitimin genel amaçlarına
ve temel ilkelerine uygun olarak, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş yahut herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden
çıkmış vatandaşlara, örgün eğitimin yanında veya dışında:
1. Okuma yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için
sürekli eğitim imkânları hazırlamak.
2. Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmelerine uymalarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlamak.
3. Milli kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak.
4. Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak.
5. İktisadi gücün arttırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini benimsetmek.
6. Boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak.
7. Kısa sureli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslekleri
edinmelerini sağlayıcı imkanlar hazırlamak.
8. Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.”
Yukarıda sayılan maddelerden de anlaşılacağı üzere, yaygın eğitimin bir yandan örgün eğitimi tamamlayıcı bir niteliğe, bir yandan
mesleki eğitimi destekleyici bir amaca diğer yandan ise örgün ve
mesleki eğitim alanlarında daha az kapsanan kişisel ve sosyal becerilere hizmet eden bir içeriğe sahiptir.
Yaygın eğitim hem yazın alanında hem de sahada sürekli örgün
eğitimin dışındaki alanı ifade ediyor olsa da yeri geldiğinde resmi
eğitim sistemini tamamlayıcı (ki bu eğitime erişimde eşitliğin sağlanması ile yakından ilgilidir) bir özelliğe sahip, yeri geldiğinde ise
resmi eğitim sisteminin öncelikleri arasında girmeyen konuları (insan hakları, demokrasi, toplumsal cinsiyet eşitliği vb.) öncelik haline getirerek resmi eğitim sistemine alternatif bir duruşa sahiptir.
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Yaygın eğitimin yukarıda belirttiğimiz alternatif olma niteliğini özellikle AB Gençlik Programlarında görmek mümkündür.

AB Gençlik Programlarında Yaygın Eğitim
Bugün Erasmus+ Gençlik Programı olarak bilinen AB Gençlik Programının temelleri 1960’larda gerçekleştirilen ilk gençlik değişimleri ile atılmıştır. Bu değişimlerin etkileri Avrupa Parlamentosunun,
gençlerin üye ülkeler arasında değişimlerine olanak tanıyacak bir
programa özel bir bütçe ayırmasını sağlamıştır. 1989-1991 yılları
arasında ilk pilot çalışması uygulanan Avrupa için Gençlik Programının (Youth for Europe I) ikinci fazı 1992-1994 döneminde, üçüncü fazı ise 1995-1999 dönemlerinde hayata geçirilmiştir. Gençlik
alanında Avrupa iş birliğinin temelleri olan bu uygulamaları 1998 yılında başlayan Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı takip etmiş ve en
nihayetinde 2000 yılında yedi yıl sürecek olan kapsamlı bir gençlik
programı başlatılmıştır (2006).
AB Gençlik Programları tasarlanırken, Avrupa çapında gençlik
politikaları alanında yapılan çalışmalar ve düzenlemeler sayesinde gençlerin toplumsal hayata katılımlarını destekleyici çalışmalar yapılmaya başlanmış, aktif yurttaşlık perspektifinde gençlerin
kamu yönetimine katılımları amaçlanmıştır (Certel, 2008, s.216).
Bu amaçlara yönelik en önemli atıfları Kasım 2001’de Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen “Avrupa gençliği için yeni bir devinim gücü Beyaz Kitap” (A new impetus for European Youth White
Paper); politika belgesinde de görmek mümkündür (White Paper,
2002). Bu amaçlardan da anlaşılacağı üzere AB Gençlik Programları çerçevesinde yürütülen yaygın eğitim çalışmaları, örgün eğitimi
tamamlama rolünden ziyade, örgün eğitimin öncelikleri arasında
pek girmeyen sosyal farkındalık ve becerileri kapsamı altında almaktadır.
Bu programlar merkezde Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü, ülkelerde ise Ulusal Ajanslar tarafından yürütülmektedir. AB Gençlik Programları, yıllar içinde farklı fazlarında alt
program bileşenleri ve isimleri değişse de temelde iki kategoride
yaygın eğitim/öğrenme ve gelişim destekleri suna gelmektedir:
• Doğrudan gençleri destekleyen araçlar
• Gençlik çalışanlarını/eğitmenleri destekleyen araçlar
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Doğrudan gençleri destekleyen araçlar; gençlik değişimleri, gençlerin farklı ülkelerde ve kendi ülkelerinde gönüllük yapmasını sağlan programlardan oluşmaktadır. Gençlik çalışanlarını/eğitmenleri
destekleyen araçlar ise eğitim kursları, seminerler gibi uluslararası
hareketlilik projelerinden ve gençlik çalışmaları alanında yenilik ve
iş birliğini destekleyen programlardan oluşmaktadır. Bu araçlara
Ulusal Ajansların gençlik çalışanlarına yönelik çeşitli tematik alanlarda düzenlediği eğitim programlarını da eklemek gerekir.
Özellikle 2008 yılında SALTO’nun “Advanced Learning and Training Opportunities for Youth” (Gençlik için ileri düzey eğitim ve öğrenme fırsatları) kurulması, gençlik çalışanlarının yaygın eğitim konusundaki kapasitelerinin artırılması hususunda önemli bir dönüm
noktası olmuştur. SALTO-GENÇLİK, gençlik alanındaki Avrupa öncelikli alanlarda çalışan altı Kaynak Merkezinden oluşan bir ağdır.
Avrupa Komisyonunun Eğitim Stratejisinin bir parçası olarak, SALTO, gençlik çalışanları ve gençlik liderleri için yaygın eğitim kaynakları sağlar ve Avrupa Komisyonu Erasmus + Gençlik Programı
çerçevesinde kurumları ve Ulusal Ajansları desteklemek için eğitim
ve iş birliği faaliyetleri düzenler (Bowyer, 2015).

AB Gençlik Çalışmalarında Deneyimsel Öğrenme
Gençlik çalışmalarında deneyimsel öğrenmenin kullanımı Avrupa’da AB Gençlik Programlarının öncesine dayanmaktadır. Örneğin CISV International (Children’s International Summer Villages – Çocuklara Yönelik Uluslararası Yaz Köyleri) 1951’den beri
11 yaşından büyük çocuklara ve gençlere uluslararası hareketlilik
programları sunuyor. Bu kamplarda deneyimsel öğrenmenin temel
eğitim metodolojisi olduğu görülmektedir (Thorpe ve Watson, 2014,
ss. 195,196). Thrope ve Watson bu programlarda deneyimsel öğrenmenin nasıl geliştirileceği ile ilgili araştırma projelerinin de uygulandığından bahsetmektedir. Etkinlikleri yürüten kolaylaştırıcıların
deneyimsel öğrenme döngüsünü programa nasıl daha iyi adapte
etmek üzere çalıştıklarını görmekteyiz.
CISV International örneğinden de anlamak mümkün ki deneyimsel
öğrenme yaklaşımının AB Gençlik Programında önerilen bir metodoloji olması aslında bu yaklaşımın programdan önce Avrupa’da
gençlik çalışmalarında kullanılıyor olmasından kaynaklanmaktadır.
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Bunu AB Gençlik Programlarının politik temelini oluşturan Beyaz
Kitabın deneyimsel öğrenmeye olan atfından da anlamak mümkündür. Beyaz Kitap 4 anahtar mesajı ortaya koymuştur (Oktay, 2003).
1. Kendilerini sorumlu birer yurttaş olarak gören gençlerin aktif
vatandaşlık için karar verme sürecine dahil edilmeleri,
2. Gençler arasında özerkliğin geliştirilmesi,
3. Gençlerin çoğunluğunun, Avrupa bütünleşmesini destekleyen değerlerle aynı değerleri savunmaları,
4. Geleneksel yöntemlerle sınırlı kalınmaksızın, eğitim ve yetiştirme (training) bir bütün olarak ele alınarak deneyimleme
alanlarının tanınması ve genişletilmesi.
Politika belgesi özellikle dördüncü anahtar mesajda şu detaylara
yer vermektedir: “Tamamen başarılı olmak için, öğrenmenin örgün
ve örgün olmayan boyutları arasındaki bu bağlantı; bireysel gelişim
kavramını göz önünde bulundurmalı ve gençlere uygun olan, akranlar arası öğrenmeyi teşvik eden ayrıca sonuçtan ziyade sürecin
önemine odaklanan eğitim araç ve yöntemlerini kullanmalıdır.”
Gençlik çalışmalarındaki yaygın eğitim faaliyetlerinin nasıl bir metodolojide olması gerektiğinin altını çizen adeta bir manifesto niteliğinde olan bu metin; Avrupa gençlik çalışmalarında aktif yer alan
eğitmenler ve gençlik çalışanlarının deneyime dayılı interaktif
eğitim metotlarını daha fazla kullanmalarını ve geliştirmelerini
teşvik etmiştir.
Gençlik çalışmalarında deneyimsel öğrenme tabanlı yaygın eğitim
metodolojisinin gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlayan en önemli unsurlardan birisi de Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu’nun
Gençlik Alanındaki İş birliğidir. Bu iş birliği sonucunda gençlik çalışanları ve eğitmenlerin kullanımı için pek çok eğitim kılavuzu üretilmiştir. Bu kaynakların başında ise “Eğitimin Temelleri” isimli kılavuz
kitap gelir. Kılavuzun öğrenme ve eğitim metodolojisine yer veren
üçüncü bölümünde, Kolb’un deneyimsel öğrenme döngüsünden ve
yaygın eğitim çalışmalarında nasıl kullanılacağından ayrıntıları ile
bahseder (Buldioski, et al., 2014).
Özetlemek gerekirse, AB Gençlik Programlarının arka bahçesini
temsil eden ikinci dünya savaşı sonrası yaygınlaşmaya başlayan
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gençlik değişimleri ve gönüllülük çalışmalarında kullanılmaya başlayan, daha sonra Beyaz Kitapta bir politika belgesinde açıkça işaret edilen deneyimsel öğrenme metodolojisi, AB Gençlik Programları kapsamında gençlik eğitmenleri için oluşturulan kaynaklarda
metodolojik detayları ile paylaşılmış ve Avrupa Gençlik çalışmalarında kullanılan en temel eğitim yaklaşımı haline gelmiştir.
Aşağıdaki bölümde inceleyeceğimiz üzere, Türkiye Ulusal Ajansının (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı) kuruluşundan ve AB Gençlik Programlarının ülkemizde başlamasından
sonra deneyimsel öğrenme metodolojisinin Türkiye’deki gençlik
çalışmaları alanında hızla yaygınlaşmış olması hiç de şaşırtıcı değildir.
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“Eğitim hayata hazırlık değildir, hayatın ta kendisidir.”
John Dewey
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Deneyimsel Öğrenmenin Dayandığı Temel Felsefe:
Pragmatizm (Faydacılık/Yararcılık)
Deneyimsel öğrenme kuramı, pragmatist düşünceye dayalıdır.
Uygulama odaklı olan pragmatist düşünceye göre bilgi; çevreyle
etkileşim ve deneyimler yoluyla elde edilmektedir. Bilgiler, bilimsel
yöntemlerle denenip kontrol edildiği oranda geçerlidir. Pragmatizme göre bilgi, uygulanabilir ve sorun çözmede işlevsel olduğu ölçüde değerlidir.
Ontolojik açıdan pragmatizm, gerçeğin değişken ve doğrulanabilir
olduğunu savunmaktadır. Epistemolojik açıdan ise ‘bilgi nedir?’ sorusu yerine ‘nasıl biliriz?’, ‘ne biliyoruz?’ gibi sorulara odaklanmaktadır. Pragmatist düşünce, bilginin evrensel ve değişmez olduğu
fikrine karşı çıkarken bilginin değişkenliğini kabul etmektedir. Sürekli değişim halindeki evrende, bilgi de değişmektedir. Bu süreçte
bilgiyi edinmenin yolu, deneyimlemek ve sorun çözmektir. Pragmatizme aksiyoloji açısından bakıldığında değerlerin de değişim
içinde olduğunun kabul edildiği görülmektedir. Değerler zamandan
zamana, bireyden bireye, toplumdan topluma farklılaşmaktadır.
Pragmatizmde bireysel ve sosyal gelişmeye katkısı olan her şey
değerli kabul edilirken insanı, toplumu ve deneyimleri sınırlandıran
her şeyin değersiz görülebileceği savunulmaktadır. Mantık açısından pragmatizm, sorun çözme sürecinde akıl yürütmeye odaklanmakta, bu süreci daha çok tümevarımsal biçimde ele almaktadır.
Diğer ifadeyle, yaşanan deneyimler, örnek durumlar, bütüne ve
sorunların çözümüne götürmektedir (Gutek, 2013; Ornstein ve Levine, 2006).
Bir felsefi hareket olarak pragmatist düşünce, 1800’lerin sonunda
Amerika Birleşik Devletleri’nde Charles Sanders Peirce, William
James ve John Dewey’in çalışmalarıyla yaygınlaşmıştır. Pragmatist düşüncenin en önemli temsilcisi kabul edilen Dewey (1938),
deneyim ve öğrenme arasındaki ilişkileri yoğun olarak incelemiştir.
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Öğrenmenin deneyimler yoluyla oluştuğunu ifade eden Dewey, her
deneyimin ‘eğitsel’ değerinin olmadığını, deneyimlerin bireyi entelektüel ve ahlaki açıdan geliştirdiği, topluma fayda sağladığı ölçüde
‘eğitsel’ açıdan değerli kabul edilebileceğini savunmuştur.
Pragmatist eğitimde, deneyim kazandırma bağlamında, etkileşimli
ve demokratik eğitim ortamlarının oluşturulması önemli görülmektedir. Öğrenenlerin ilgi ve meraklarına odaklanan pragmatist eğitim,
disiplinler arası yaklaşımın benimsendiği, sorun çözme süreçleriyle desteklenen bir öğrenme sürecinin tasarlanmasını gerektirir. Bu
süreçte, farklı bireysel özelliklere sahip olan öğrenenlerin birlikte
öğrenebileceği deneyimler yaşanmalıdır. İdealist ve realist eğitimin
temel sorunu bilginin edinilmesi iken pragmatist eğitim, deneyim
edinme ve sorun çözme sürecine odaklanmaktadır. Pragmatist eğitim anlayışına göre, çevre ve insanın sürekli değişim içinde olması
sebebiyle bilginin ezberlenmesinin bir faydası yoktur. Bu nedenle
uygulamalarla deneyim kazanmak önemli görülmektedir Pragmatistlere göre öğrenme, bireysel veya grupça sorun çözme etkinliği
sırasında gerçekleşmektedir (Gordon, 2016; Ornstein & Hunkins,
2004).
Tüm bu bilgiler ışığında, deneyimsel öğrenmenin dayandığı temel
felsefe olan pragmatizmin temel ilkeleri aşağıdaki gibi özetlenebilir.
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilgiye deneyimlerle ulaşılır.
Bilgi, sürekli bir değişim içindedir.
Bireysel ve toplumsal fayda esastır.
Bilginin kaynağı, uygulamadır.
Demokrasi bir yaşam tarzıdır.
Esnek ve özgür düşünce önemlidir.
Bireyin kendini gerçekleştirmesi önemlidir.
Eylemler, fikirlerden önemlidir.

Deneyimsel Öğrenmenin Kurucuları
Deneyimsel öğrenmenin temelleri, deneyimlerin insanlar tarafından
işlenme sürecine odaklanmış olan bilim insanlarının çalışmalarına
dayanmaktadır. Deneyimsel öğrenme, bütüncül ve somut bir modelde Kolb’un Deneyimsel Öğrenme Kuramında ortaya konmuştur.
Deneyimsel öğrenmenin kurucuları hakkında bazı önemli bilgiler
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kronolojik sırayla aşağıda özetlenmektedir.
William James (1842-1910)
Pragmatizmin kurucusu Peirce kabul edilmekle birlikte, bu felsefenin dünyada tanınmasını sağlayan düşünür James’dir. Harvard
Üniversitesi’nde tıp ve fen bilimleri alanlarında eğitim almış, aynı
üniversitede profesör olarak görev yapmıştır. Psikolojinin Prensipleri (1890) ve Pragmatizm (1907) önemli eserlerindendir. James’e
göre bilgi; uygulanabilir, yararlı ve verimli olduğu ölçüde değerlidir.
Önemli olan teori ve kuramsal bilgi değil onların uygulanabilir olup
olmadığıdır. İlk psikoloji laboratuvarını kuran James, pragmatizmin
hem bireysel hem toplumsal faydasını vurgulamıştır. Kuramsal
bilgilerin insanı ve dünyayı ilgilendiren bir sorunu çözdüğü ölçüde
değerli olduğu görüşünü ortaya koymuştur (Cresswell, Wagoner&Hayes, 2017; Suckiel, 2006; Vinski, 2019). İnsan deneyimlerinin
sayısız olduğu ve buna bağlı olarak gerçekliğin de aynı oranda çoklu olduğu vurgusunu yapmıştır. Söz ettiği deneyim sadece fiziksel
değil, psikolojik ve manevi deneyimleri de kapsamaktadır. Böylelikle birbirinden bağımsız ama birbiriyle bağlantılı iki bilme yolundan
söz etmiştir. James’in bu fikirlerinin deneyimsel öğrenmede kavrama (somut deneyim) ve anlama (soyut kavramsallaştırma) yoluyla
bilme olarak kendini gösterdiği söylenebilir (Kolb&Kolb, 2017).
John Dewey (1859-1952)
Pragmatizmin öncüsü ve eğitim alanında uygulayıcısıdır. Öğretmenlikle başladığı kariyerine John Hopkins Üniversitesi’nde lisansüstü eğitimini felsefe alanında tamamlayarak Chicago ve Columbia Üniversitelerinde öğretim üyesi olarak devam etmiştir (Jackson,
2006). Düşüncenin kaynağının bir şüphe, tereddüt veya kafa karışıklığının olduğunu, denge bozan bir deneyimin ardından düşünmeye başlandığını ifade etmiştir. Bu süreçte bireyler karşı karşıya
kaldığı sorunları çözmek için öncelikle benzer diğer sorunları nasıl çözdüğüne ilişkin deneyimlerini hatırlamaktadır. Ancak Dewey,
önceki deneyimlerin doğrudan yeni soruna uygulanmasını değil,
çözümün bir süre askıda bırakılmasını, yeni çözüm yolları düşünülmesini ve yeni bir çözüm yoluna ulaşılmasını önermiştir (Dewey,
1933).
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Kurduğu laboratuvar okulunda, öğrenenlere önceki deneyimlerini
hatırlatacak oyun, araştırma, kendini ifade etme gibi etkinliklere
yer verilen, küçük bir demokratik toplum modeli kurmuştur. Demokratik toplum düzeninin temelinin demokratik okullar olduğunu savunmuştur. Bireylerin gelişim özelliklerini ve bireysel farklılıklarını
dikkate almak koşuluyla yaparak yaşayarak öğrenme modelinin
geliştirilmesine çalışmıştır.
Eğitim için «sadece bir vazoya su doldurmak değil, her bitkinin ihtiyaç duyduğu koşullarda büyümesine yardımcı olmak» metaforunu
kullanmıştır. Benzer şekilde, “Eğitim hayata hazırlık değil hayatın
kendisi olmalıdır” görüşü çığır açmıştır. Bireyi ve toplumu geliştirme işlevi olan deneyimlerin eğitsel açıdan değerli olduğunu ifade
etmiştir. Dewey’e göre öğrenme; bireysel deneyimlerle gerçekleşir
ve her bir deneyim sonraki deneyiminin alt yapısını oluşturur. Öğrenen merkezli, yaparak yaşayarak, deneyimleyerek öğrenme anlayışı, deneyimsel öğrenmenin temel düşüncelerini oluşturmuştur
(Dewey, 1993; Talisse, 2000).
Carl Gustav Jung (1875-1961)
İsviçreli psikiyatr Jung, Basel Üniversitesi’nde tıp eğitimi aldıktan
sonra aynı üniversitede lisansüstü eğitimini 1902 yılında tamamlamıştır. Uluslararası Psikanaliz Birliğinin ilk başkanı olmuştur.
1907’de Freud ile tanışmış, ortak çalışmalar yapmıştır. 1913’te bilimsel görüş farklılıkları nedeniyle yolları ayrılmış ve Jung analitik
psikoloji olarak bilinen kendi yaklaşımını geliştirmiştir. İnsan gelişimini bireysel farklılıklarıyla bütüncül olarak açıklamıştır. Her bireyin bir iç bir de dış dünyası olduğunu savunan Jung, temelde içe
dönük- dışa dönük olmak üzere iki kişilik tipi tanımlamıştır (Beebe,
2017).
İnsan davranışındaki sınırsız varyasyonları sınıflandırmak için
algılama, düşünme, hissetme ve sezgi olmak üzere, dünyayı anlamlandırmada birbirine zıt işlevleri olan dört temel modu ortaya
koymuştur. Bu modlara ilişkin tercihler doğrultusunda kişilik tiplerini açıklamıştır. Jung, bireylerin yaşamları boyunca kişilik tiplerinde
değişim olduğunu, yetişkin bir insanın bu dört moddan ikisini daha
fazla, diğerlerini daha az tercih ettiğini savunmuş ve bu durumu
bireyselleşme olarak açıklamıştır (Germain, 2002). Jung tarafından
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ortaya konan bir başka kavram olan kolektif bilinçaltı, tüm deneyimlerin zihinde depolandığını ifade etmektedir. Buna göre, insan
sadece kendi geçmiş deneyimleriyle değil tüm insanlık tarihinin deneyimleriyle zihinsel bağlantıdadır. Diğer bir ifadeyle, tüm insanlığın bir bilinçaltının olduğunu, bazı korku ya da becerilerin önceki
nesillerden aktarıldığını savunmuştur (Shamdasani &Sonu, 2003).
Jung’ın kişilik tiplerine ilişkin çalışmalarının, deneyimsel öğrenmede önemli bir yeri olan öğrenme stilleriyle ilgili araştırmaların temelini oluşturduğu söylenebilir. Jung’ın kişilik tiplerinin bazı özellikleri
aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.
Jung’ın Kişilik Tipleri
Dünya ile ilişki şekli

Karar verme şekli

Algı şekli
Muhakeme
şekli

Dışa Dönük Tip

İçe Dönük Tip

Yargısal Tip

Algısal Tip

Duygusal

Sezgisel

Diğer insan ve nesnelere, dış dünyaya
dönük

Karar sürecinde veya
sorun çözerken belirli
bir sıraya odaklanmak

Duygularla algılamaya, somut olaylara ve
gerçeklere odaklanmak

etme Düşünen Tip

Mantık çerçevesinde analiz yapmaya
odaklanmak

Fikir ve duygulara, iç
dünyaya dönük

Bilgi toplamaya ve
olabildiğince çok veri
edinmeye odaklanmak

Olasılıklara, hayal
gücüne, anlamlara
odaklanmak, bütüncül bakmak

Duygusal Tip

İnsani değerlere
odaklanmak, inanç ve
beğenilere göre karar
vermek

Kurt Lewin (1890-1947)
Freiburg Üniversitesi’nde tıp eğitimi almaya başlamış ancak bir
sonraki yıl Berlin Humboldt Üniversitesi’nde felsefe bölümüne geçiş
yapmıştır. Modern sosyal psikolojinin kurucusu kabul edilmektedir.
Lewin’e göre, öğrenilenler, bireysel deneyimlerin toplamıdır. Geliştirdiği alan kuramı ile fiziksel alan kavramını psikolojiye taşımıştır.
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Çevresel faktörlerin davranışlar üzerindeki etkisini vurgulayarak
davranışların bağlamlar içinde incelenmesi gerektiğini savunmuştur. Yaşam alanını, bireyin belirli bir andaki davranışını belirleyen
tüm olguların toplamı biçiminde ifade etmiştir. Bu olguları da bireyi ve çevreyi betimleyenler olarak incelemiştir. Bireylere davranış
kazandırma veya istenmeyen davranışları değiştirme yolunun, onların psikolojik çevrelerinde değişiklik yapılması olduğunu savunmuştur (Lewin, 1997). Alan, her bir parçanın diğerinden etkilendiği
dinamik bir sistem olarak tanımlanmıştır. Bireyin çevresindeki yaşam alanının kendi üzerinde oluşturduğu destekleyici, güdüleyici
veya engelleyici güçlerin etkisiyle bireyin davranışları şekillenmektedir (Schultz ve Schultz 2004). Alan kuramı, sistematik bütünlüğe
dikkat çekmektedir. Bu bağlamda, olaylar değerlendirilirken bireyi
etkileyen tüm alanın göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanmaktadır (Kirchner, 2000).
Yaşam alanındaki değişiklikler, bireylerin dinamik olan yaşam alanını yeniden yapılandırır. Bu şekilde davranışa neden olan uyarıcılarda farklılaşma olur. Bu uyarıcılar yaklaşma ya da kaçınma oluşturabilir ve her yaşam alanında bu şekilde birden fazla güç olabilir.
Bu güçlerin etkisiyle, bireylerin davranış, etkileşim veya seçimlerinde farklılıklar olur (Schultz ve Schultz 2004). Öğrenme alanı kavramı, deneyimsel öğrenmenin uygulanmasında temel kavramlardan
biri olmuştur. Öğrenme sürecindeki deneyimler sonraki öğrenmeleri tetiklemelidir. Lewin, sosyal bilimlerde çok önemli bir yöntem
olan eylem araştırmasının da fikir babası kabul edilmektedir. Eylem
araştırmaları, sorunun gerçekleştiği bağlamla ilgili çalışmalar sonucunda çözüm bulma çalışmalarını kapsamaktadır.
Jean Piaget (1896-1980)
İsviçreli psikolog Piaget, Neuchatel Üniversitesi’nde doktorasını
tamamlamış, Cenevre Üniversitesi’nde kariyerine devam etmiştir.
Çocuk gelişimi ve psikolojisi üzerine önemli çalışmalar yapan Piaget, bir dönem Carl Gustav Jung’ın da öğrencisi olmuştur. Bilişsel
yapının gelişimi alanındaki çalışmaları çığır açmıştır. Öğrenmeyi;
eski ve yeni bilginin zihinde bir araya gelmesiyle oluşan çelişki ve
dengesizlikleri giderme süreci olarak açıklamıştır. Bu tanım, bilişsel
yapılandırmacılığın temelini oluşturmuştur.
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Zihinsel gelişimin biyolojik olgunlaşmaya uyumlu şekilde gerçekleştiğini savunmuştur. Zihindeki anlama ya da anlamlandırmaları ‘şema’ adını verdiği bilişsel dünyanın yapı taşları olarak kabul
etmiştir. İnsanın sürekli olarak şemaları organize etme eğiliminde
olduğunu, şemaların zihinde dağınık olarak kalmadığını, ilişkilendirilen şemaların üst düzey şemaların oluşturulmasını sağladığını
ifade etmiştir. Bu süreçte karşılaşılan yeni bilginin mevcut zihinsel
şemaların kullanılarak algılanması özümleme, yeni bilginin mevcut
şemalarla açıklanamadığı durumda yeni şemaların oluşturulması
uyum, özümleme ve uyum arasında dengenin kurulması da dengeleme olarak adlandırılmıştır (Hanfstingl, Benke &Zhang, 2019;
Pascual-Leone, 2012). Piaget (Miller, 1997)’e göre gelişim, bireyin
aktif olarak rol aldığı deneyimlerin ve bu deneyimler üzerine sürdürülen bilişsel işlemlerin sonucunda gerçekleşmektedir. Yaşayan bir
organizma olarak insan bu süreçle birlikte, bilişsel gelişim açısından bir dengeye ulaşır. Ancak ulaşılan denge durumu, sürekli ve
kalıcı değildir. Birey, sürekli olarak bilişsel sisteminde dengesizliğe
yol açan yeni durumlarla, deneyimlerle karşılaşır. Her defasında
daha üst düzeyde bir denge sağlayarak gelişimini sürdürür (Miller,
1997; Piaget, 1977).
Bilişsel gelişim; fiziksel olgunlaşma, deneyim, toplumsal aktarım ve
dengelenme süreçlerini kapsayan bir bütün olarak açıklanmıştır.
Özetle; zihindeki şemalar, yeni durum ve deneyimleri açıklamaya
çalışır. Açıklanamadığı durumda oluşan dengesizlik yeni şemaların
oluşturulmasıyla giderilir. Piaget’in zekanın deneyimle şekillenme
sürecini bir döngü biçiminde ele alışı, deneyimsel öğrenme çalışmalarında temel noktalardan birini oluşturmuştur.
Lev Vygotsky (1896-1934)
Henüz 38 yaşındayken hayatını kaybetmiş olan Rus psikolog Vygotsky, kısa ömründe sosyokültürel gelişim kuramını ortaya koyan
önemli bir isimdir. Moskova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitimine
başlamış, ardından hukuk fakültesine geçiş yapmış, daha sonra
felsefe, tarih, edebiyat, psikoloji alanlarında çeşitli üniversitelerde
eğitim almıştır. İnsan gelişimini psikolojik süreçlerle değil, sosyal
süreçlerle açıklamış, kültür ve tarihin bireylerin gelişimindeki etkisine odaklanmıştır. O’na göre bilişsel yetkinlikler, çocuk ve gençlerin
toplumdaki daha olgun bireylerle etkileşim süreçlerinde kazanılır ve
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bu süreç bilişsel çıraklık olarak adlandırılır.
Bilişsel çıraklık, formel veya formel olmayan eğitimler yoluyla gerçekleşebilmektedir. Gelişimde içsel süreçlere odaklanan Piaget’in
tersine Vygotsky, yaşamın ilk yıllarından itibaren toplumsal rehberliğin önemine yoğunlaşmıştır. Bu rehberlikle, birey zaman içinde
katıldığı toplumsal etkinlikler ve edindiği deneyimlerle bağımsız
problem çözücüye dönüşmektedir (Daniels, 2016; Dixon-Krauss,
1996) Birey bu süreçte zorlandığı noktalarda diğer bireylerin kendisine yaptığı rehberlikle sonuca ulaşabilmektedir. İş birlikli öğrenme,
grup içinde birbirinden öğrenme süreçleri, Vygotsky’nin görüşlerini temel almaktadır. Vygostky, “Yakınsal Gelişim Alanı” kavramını
geliştirmiştir. Yakınsal Gelişim Alanı’na göre, bireyin tek başına
gerçekleştirebildikleri ile bir yetişkin veya kendinden farklı deneyim
bilgisi olan akranıyla beraber ortaya koyabildikleri farklıdır. Yakınsal
gelişim alanına göre öğrenme, birinin diğerinden daha fazla bilgi
veren veya pratik yaptıran konumda olduğu iki zihin gücünü kapsayan dinamik bir sosyal olaydır. Bu sosyal süreçte, daha deneyimli
ve bilgili olan kişi, kendi deneyim ve bilgilerini diğerine kazandırır,
başlangıçta sık yaptığı açıklama, ipucu verme, uygulama yaptırma
gibi yardımlarını zamanla azaltır ve diğer bireyin yetkinlik kazanması sağlanır. Kazanılan bu yetkinlik, bir başka becerinin yakınsal
gelişim alanının alt sınırını oluşturabilir (Santrock, 1995). Görüldüğü gibi Vygostky’nin yaklaşımında da döngüsel bir devamlılık söz
konusudur. Vygostky’nin çalışmalarının etkileri, takım çalışması,
grupla birlikte hareket etme, birbirinden öğrenme, birlikte sorun çözebilme gibi uygulamalarda görülmektedir.
Carl Rogers (1902-1987)
Birey (danışan) merkezli terapi ve psikoterapi araştırmalarının kurucusu kabul edilen Rogers, hümanist psikolojinin önderlerindendir.
Wisconsin Üniversitesi Ziraat bölümünde eğitimine başlamış, Tarih
bölümüne geçiş yapmıştır. Yüksek lisans eğitimine Teoloji bölümünde başlamış, doktora eğitimine Columbia Üniversitesi Eğitim
Fakültesinde devam etmiştir. Rochester, Ohio ve Chicago Üniversitelerinde görev yapmıştır.
Rogers’e göre, her birey doğuştan kendini gerçekleştirme eğilimindedir. Eğitimin amacı, bireylerin kapasitelerini tam olarak kullan-
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masına yardımcı olarak kendilerini gerçekleştirmesini sağlamaktır.
Bu süreçte öğretmenler, öğrenmeyi kolaylaştırıcı rolde olmalıdır
(Rogers, 1961). Olumlu öğrenme atmosferinin önemini vurgulayan
Rogers, öğretmen ve öğrenci arasındaki iyi ilişkilerin öğrencilerin
kendilerini güvende ve yeterli hissetmesini, akranlarıyla da olumlu ilişkiler kurmasını sağladığını ifade etmiştir (Olivier & Archambault, 2017). Kendini gerçekleştirme sürecinde yeni deneyimlere
açık olma ve değişme isteği yönlendiricidir. Dolayısıyla öğrenme
ortamlarında deneyim kazanma önemlidir. Bilişsel öğrenmelerin,
deneyimsel öğrenme olmadıkça anlamlı olmadığını vurgulamıştır.
Deneyimsel öğrenme ile bireyler, kendi kendine öğrenmeyi başlatan (self-initiated) konumda olduğu için kalıcı öğrenme gerçekleşir.
Rogers (1969), etkili bir öğretmen ve terapistin insani özellikler açısından benzer niteliklere sahip olması gerektiğini ifade etmiştir. Bu
özellikler; sahicilik (yüzeysel olmayan, tutarlı bir tutum), kabul, güven, takdir, saygı, empati olarak özetlenmiştir. Öğretmenin bilgi aktaran rolden çıkması gerektiğini, öğrencinin nasıl öğreneceğini ve
değişen koşullara nasıl uyum sağlayabileceğini kazandırma rolünü
benimsemesi gerektiğini ifade etmiştir. Eğitimin insancıl yönüne verilmesi gereken önemi belirten bu görüşler, deneyimsel öğrenmenin gelişmesine önemli katkıda bulunmuştur.
Paulo Freire (1921-1997)
Brezilyalı eğitimci, filozof Freire, eleştirel pedagojinin en önemli
temsilcisidir. Recife Üniversitesi’nde eğitim almış, bir süre Portekizce öğretmenliği yaptıktan sonra aynı üniversitede doktora eğitimini tamamlayıp eğitim tarihi ve felsefesi alanında görev yapmıştır.
İlerleyen yıllarda Harvard Üniversitesi’nde dersler vermiş, yetişkin
eğitimi, yetişkin okuryazarlığı, bilinçlenme konularındaki yazıları bu
üniversite tarafından yayınlanmıştır. Freire tarafından ortaya konan bilgi kuramındaki odak kavramlardan biri; ‘praksis’tir. Eylemle
başlayan öğrenme, düşünce ile şekillenmektedir. Bu süreç daha
fazla eylemin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Öğrenme, öğrenenlerin eyleme geçme ve dünyada değişiklik oluşturma kapasitelerini
arttırmaya yönelik bir süreçtir. Geleneksel eğitim anlayışını, bilgiyi
bir yatırım olarak gören bankacı eğitim olarak adlandırır ve bu anlayışta diyaloğa yer verme yerine bilgilerin mit haline getiriliyor oluşunu eleştirir. Geleneksel, otoriter eğitimin ezilenlerin özgürleşmesini
engellediğine inanmıştır. Freire, değişimin eylem ve/veya politik
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değişimle sonuçlanacak bir diyalog ve düşünme süreci yoluyla gerçekleşeceğini savunmuştur. İşte bu süreç; praksis (praxis) olarak
adlandırılmıştır. Praksis; insanların dünyayı dönüştürmek için düşünmesi ve eyleme geçmesi, bilinçli eylemdir (Erdoğan, 2017; Freire, 2000; Rugut & Osman, 2013).
Freire’nin eğitim anlayışı, eğitimcinin ve öğrenenin bilgiyi birlikte
araştırdıkları bir süreç olarak adlandırdığı “diyalog” üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu araştırma, praksis temelinde sadece entelektüel
değil eylemsel bir süreçtir. Bu bağlamda öğrenme ortamlarını geleneksel anlamda bir derslik değil, bilginin birlikte araştırıldığı bir buluşma yeri olarak görmüştür. Freire için, eleştirel olmak ezilmenin
farkına varmak, buna karşı eyleme geçmek, bunu aynı anlayışa
sahip diğer insanlarla dayanışma içinde ve sürekli olarak yapmak
demektir (Freire, 2000; Freire&Macedo, 1987; Gottesman 2010).
Freire’nin özellikle eleştirel bilinç ve diyalog konusundaki düşünceleri, deneyimsel öğrenmeye önemli katkılar sağlamıştır.
D. A. Kolb (1939-)
Lisans derecesini 1961’de Knox, Yüksek Lisans (1964) ve doktora
(1967) derecelerini Harvard Üniversitesi’nden almıştır. Deneyimsel
öğrenmeye katkıları nedeniyle SUNY Empire State Üniversitesi,
Franklin Üniversitesi, Buckingham Üniversitesi ve Knox Üniversitesi tarafından fahri doktora dereceleriyle ödüllendirilmiştir. 2008’de
David A. Kolb, ABD Ulusal Deneyimsel Eğitim Derneği’nden Yılın
Eğitim Öncüleri ödülünü (Alice Kolb ile) ve diğer pek çok uluslararası ödülü almıştır. Yukarıda sayılan bilim insanlarının düşüncelerinden etkilenerek deneyimsel öğrenme çalışmalarını, somut, anlaşılır
ve kapsamlı bir modelde ortaya koymuştur.
Kolb’un deneyimsel öğrenme modelinin dayandığı temel önermeler
aşağıdaki gibi özetlenebilir (Kolb &Kolb, 2005).
1. Öğrenme, sonuç değil süreç odaklı olmalıdır. Eğitimin planlanmasında deneyimin sürekli olarak yeniden yapılandırılması
sağlanmalıdır.
2. Tüm öğrenmeler, gerçekte yeniden öğrenmedir. Öğrenme sürecinde öğrenenlerin fikirleri incelenebilir, test edilebilir ve yeni
fikirlerle entegre edilerek yeni öğrenmeler sağlanabilir.
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3. Öğrenme süreci, öğrenenlerin düşünceleri, yansıtmaları, sorun
çözme biçimleri gibi farklılıkları içermektedir. Bu farklılıklar, onlar için bir sonraki öğrenme sürecinde yönlendirici rol oynamaktadır.
4. Öğrenme; bilme, düşünme, hissetme, algılama ve davranışı
kapsayan bütüncül bir süreçtir.
5. Öğrenme, bireylerin yeni deneyimleri özümseyerek önceki deneyimlerinden kazandıkları kavramlara uydurulması ve bu kavramların yeni deneyimlerle bağdaştırılması yoluyla gerçekleşmektedir.
6. Öğrenme, daha önceden belli ve değişmez olan fikirlerin aktarılması olan geleneksel öğretime değil ‘öğrenme”nin öğrenen
tarafından oluşturulduğu yapılandırmacı kurama dayalıdır.
Görüldüğü gibi deneyimsel öğrenmede temel düşünce, öğrenmenin bütüncül bir olgu ve deneyime dayanan bir süreç olmasıdır.
Kolb (1984; 2015) deneyimsel öğrenme döngüsünü; somut deneyimlerin soyut kavramlara dönüştürüldüğü ve bu kavramların yeni
deneyimlerin edinilmesinde kullanıldığı bir süreç olarak ifade etmektedir. Bu süreçte deneyimi kavrama (prehension) ve deneyimi
dönüştürme (transformation), birbirini destekleyen temel iki boyuttur. Yeni deneyimi kavrama, bilgiyi önceki deneyimlerden edinilen
mevcut birikimin içine alma süreci anlamına gelirken, deneyimi
dönüştürme bu bilgilerin yorumlanma ve kullanılma biçimiyle ilgilidir. Deneyimsel öğrenme döngüsü deneyimi kavrama boyutunda
somut deneyim ve soyut kavramsallaştırma, deneyimi dönüştürme
boyutunda ise yansıtıcı gözlem ve aktif uygulama öğrenme yollarıyla ilişkilendirilerek oluşturulmuştur. Öğrenme, bu dört öğrenme
yolu arasındaki yaratıcı gerginliğin çözümü sürecinde oluşmaktadır. İdeal bir öğrenme süreci de bu idealize edilmiş olan döngüye
uygun bir yapılandırma gerektirmektedir. Bu süreç, deneyimleme,
yansıtma, düşünme ve yapma biçiminde özetlenebilir (Kolb, 2015).
Deneyimsel öğrenme döngüsü aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
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DENEYİMİ DÖNÜŞTÜRME
DENEYİMİ

AKTİF
UYGULAMA

KAVRAMA

SOMUT DENEYİM

YANSITICI
GÖZLEM

SOYUT
KAVRAMSALLAŞTIRMA
Kolb’un Deneyimsel Öğrenme Döngüsü
Şekilde görüldüğü gibi, ideal öğrenme döngüsü; somut deneyim ile
başlar, deneyimlenenler üzerinde düşünme gerçekleşir, deneyime
ilişkin zihinsel modeller kullanılır veya oluşturulur, fikirler eyleme
geçirilir. Tüm bunlar yeni bir deneyime yol açar ve döngü süreklilik
kazanır.
Deneyimsel öğrenme kuramında, bireylerin öğrenme tercihlerine
bağlı olarak, öğrenme döngüsü boyunca dönerek hareket ettikleri
kendilerine özgü yollar; öğrenme stilleri olarak açıklanmıştır. Öğrenme stilleri, bireylerin genetik yapısı, yaşam deneyimleri ve çevre
koşullarına bağlı olarak değişmektedir. Farklı öğrenme yolları bir
arada kullanılabilmektedir. Öğrenme öğretme sürecinin deneyimsel
öğrenme döngüsüne uygun biçimde planlanması, farklı öğrenme
stillerine sahip olan bireylerin öğrenme öğretme sürecinden etkili biçimde yararlanmasına olanak sağlamaktadır. Her bir öğrenme
stili, güçlü ve zayıf yönleriyle birbirinden farklıdır. Deneyimsel öğrenme döngüsü, bireylerin kendi öğrenme stillerinin güçlü yönlerinden yararlanmalarına olanak sağlarken zayıf yönlerinin de geliştirilmesi için fırsat sunmaktadır (Erdoğan, 2019; Evin Gencel, 2020;
Kolb, 1984; Kolb&Kolb, 2013).
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Deneyimsel öğrenme kuramında, öğrenenlerin öğrenme döngüsüne tam olarak bağlanması için, döngünün dört moduna da dahil
olabileceği bir öğrenme alanı oluşturulması gerektiği vurgulanmaktadır. Öğrenme alanı; saygının hâkim olduğu, konuksever, davetkâr bir alan olmalıdır. Güvenli, destekleyici ve aynı zamanda bazı
zorluklarla baş etmeye yöneltici olmalıdır. Davranış, yaklaşım ve
beceri geliştirme/dönüştürme sürecine giren bireylerin “rahat alanlarından” çıkıp bazı zorluklarla baş etmeleri gereken, öz-değerlendirme ve öz eleştiri yapacakları “öğrenme alanına” geçmeleri gerekir (Kolb&Kolb, 2013).
Wallace (2018), eğitimde bazı konuların kısa süre popüler olup
daha sonra bu ilgiyi kaybetmesinin önemli nedeninin bilimsel ve
teorik olarak detaylı açıklamalara yer verilmesi ancak uygulamaya
nasıl entegre edileceğinin somutlaştırılamamış olmasıdır. Deneyimsel öğrenme döngüsü, sağlam kuramsal temelleri ve uygulamaya yansıtılma sürecini detaylı olarak ortaya koyması ile farklı
öğrenme stillerine uygun bir öğrenme ortamının nasıl sağlanacağını açıklaması bakımından önemlidir. Tüm dünyada deneyimsel
öğrenmeye ilişkin araştırmalar artarak devam etmektedir.
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Deneyimsel Öğrenme Döngüsü
Deneyimsel Öğrenme Teorisi, Uygulama-Yansıtma ve Deneyimleme-Soyutlama ile ilgili ikili diyalektiğin çözümlenmesi ile ilerleyen
bir öğrenme döngüsüne dayalıdır.
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AKTİF
UYGULAMA

KAVRAMA

SOMUT DENEYİM

YANSITICI
GÖZLEM

SOYUT
KAVRAMSALLAŞTIRMA

Öğrenme deneyimin dönüştürülmesi yoluyla bilginin yaratılmasını
sağlayan süreç» olarak tanımlanır. (Kolb, 1984, s. 41). Deneyimi
kavrama, bilgiyi içeri alma süreci anlamına gelirken, deneyimi dönüştürme bireylerin bu bilgileri nasıl yorumladığı ve bunlarla nasıl
hareket edeceğiyle ilgilidir. Deneyimsel Öğrenme Teorisi Modeli,
diyalektik olarak birbiriyle bağlantılı iki deneyimi kavrama modunu
(Somut Deneyim ve Soyut Kavramsallaştırma) ve diyalektik olarak birbiriyle bağlantılı iki deneyimi dönüştürme modunu (Yansıtıcı
Gözlem ve Aktif Uygulama) tanımlamaktadır (Kolb & Kolb, 2013).
Öğrenme, bu dört öğrenme modu arasındaki yaratıcı gerginliğin
çözümünden meydana gelmektedir. Bu süreç, öğrenenin tüm te-
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mel fonksiyonları dâhil ettiği (deneyimleme, yansıtma, düşünme
ve yapma) ideal bir öğrenme döngüsü olarak tasvir edilmiştir; bu,
öğrenme durumuna ve öğrenilen bilgiye duyarlı ve tekrarlanan bir
süreçtir. Somut deneyimler, gözlemler ve yansımalar için zemin
oluşturur. Bu yansımalar özümsenir ve eylem için yeni uygulamalar
yaratılmasını sağlayabilecek soyut kavramlara ayrıştırılır. Bu kavramlar aktif olarak test edilebilir ve yeni deneyimler yaratmada kılavuz görevi görürler (Kolb & Kolb 2013).
Döngünün birinci adımı olan Somut Deneyim kısmı Lewin’in de ifade ettiği “şimdi ve burada” deneyimidir. Bu kısım beş duyumuz ile
içinde olduğumuz ve edindiğimiz deneyimler yolu ile içsel tepkimeler yaşadığımız anı ifade eder. Tıpkı bisiklet sürmeyi yeni öğrenmeye çalışan bir çocuğun ilk denemesinde düşmesi gibi. Bu deneme
esnasında hissettiği heyecan, korku, merak, endişe duygularının
tamamının içinde olduğu ve maruz kaldığı şey somut bir deneyimdir. Bunu döngünün ikinci adımı olan Yansıtıcı Gözlem aşaması
takip eder. Bu aşama yaşanılan deneyimin analiz edildiği ve çevreye dair yapılan gözlemler ile birleştirildiği aşamadır. Bisikletten
düşen çocuğun neden düştüğünü sorgulaması, bisiklet süren diğer
çocukları gözlemleyerek durumu anlamaya çalışması buna iyi bir
örnek olabilir. Kendi iç dünyasında yaptığı tüm bu analiz ve yansıtmalarla birlikte çocuk yeni soyut bilgilere erişir. Bu ise döngünün üçüncü adımı olan Soyut Kavramsallaştırma adımını tanımlar.
Örneğin, “hızlı gidince denge kurmak daha kolay, yavaş gidince
denge kurmak daha zordur” soyut bilgisine ulaşır. Bu bilgiyi kendisi
üretebileceği gibi, birisi de ona söyleyebilir. Fakat burada önemli
olan çocuğun bu soyut bilgiyi yaşadığı somut deneyim ile ilişkilendirmiş olmasıdır. Bu ilişkilendirme içinde yansıtıcı gözlem adımı elzemdir. Yeni soyut bilgi ve kavramlara sahip olan çocuk döngünün
dördüncü aşamasına gelir. Edinmiş olduğu bu yeni bilgiyi döngünün dördüncü aşaması olan Aktif Uygulama adımında test eder. Bu
uygulama kişiye doğal olarak yeni bir deneyim sağlar ve döngü hiç
durmadan devam eder. Kolb’a göre, insanlar yaşamları boyunca
şu dört temel alanda gelişmektelerdir: 1. Duygusal (duyarlılık ve
hissetme becerileri), 2. Simgesel (bilişsel ve düşünme becerileri),
3. Davranışsal (hareket etme ve davranış kazanma becerileri), 4.
Algısal (gözlem becerileri) (Kolb, 1984:104).

43

YAYGIN EĞİTİM & DENEYİMSEL ÖĞRENME

Deneyimsel Öğrenme Büyüme ve Gelişim Modeli
Gelişim sürecindeki bu dört boyut, Kolb’un ortaya koyduğu deneyimsel öğrenme döngüsü ile ilişkilidir. Bu ilişkide, şekil 2’de görüleceği üzere, koninin tabanı düşük seviyede gelişmeyi, üst noktası
ise en yüksek düzeydeki gelişmeyi ifade eder.

Ayrıca Kolb, gelişme sürecinin üç aşamada gerçekleştiğini belirtmektedir. Bunlar edinme (acquisition), uzmanlık (specialization) ve
entegrasyon (integration) aşamalarıdır (Gencel, 2006). Ergenliğe
(16 yaş) kadar edinilen temel öğrenme yetkinlikleri, edinme aşaması içinde gerçekleşir. Bu aşamada, birey kendini yakından tanımaya başlar ve kendisini diğer insanlardan ayıran özelliklerinin farkına
varmasını sağlayan içsel yapı kademeli olarak gelişir ve bu gelişim
sürecinin sonucunda bireysel öğrenme stilleri oluşmaya başlar. 1640 yaş arasındaki uzmanlık adı verilen ikinci aşamada örgün eğitim
ve mesleki yaşam kaynaklı kavrama ve dönüştürme becerileri en
yüksek noktaya ulaşır. Entegrasyon sürecinde ise (40 yaş üzeri)
bireyler baskın ve baskın olmayan öğrenme stillerinin farkına varılır
ve bireysel gelişim en üst noktaya ulaşır (Kolb, 1984: 140-142).
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Kolb Öğrenme Stilleri
Birey; yukarıda açıkladığımız bu üç aşamada yaş alırken ve deneyimsel öğrenme döngüsünün etrafında dönmeye devam ederken,
4 boyutun bazılarında diğerlerine göre daha fazla gelişim gösterir
ki bu 4 boyut (duygusal, algısal, simgesel, davranışsal) deneyimsel
öğrenme döngüsünün dört adımına denk gelir (somut deneyim, yansıtıcı gözlem, soyut kavramsallaştırma, aktif uygulama). Bu gelişim
farkları, kişilerin öğrenme stillerini belirlemektedir. Bu gelişim farkları aşağıdaki tabloda da göreceğiniz 5 temel davranış seviyesindeki
kişisel nitelikler ve çevresel farklardan kaynaklanmaktadır.
Davranış
Seviyesi

Değiştirme

Özümseme

Ayrıştırma

Eğitim ve
Uzmanlık

İçe dönük
hissetme

Sanat, Dil,
Psikoloji,
Tarih

İçe dönük
sezgi

Dışa dönük
düşünme

Sosyal hizmetler,
Sanat

Bilim, Araştırma

Mühendislik, Satış, SosTıp, Teknoyal hizmet,
loji
Eğitim

Değer verme
becerileri

Düşünme
becerileri

Kişilik Türü

Profesyonel
Kariyer
Meslek
Uyumsal
Yetkinlikler

Kişisel meslekler

Matematik,
Fizik, Fen

Bilgi ile ilgili
meslekler

Dışa dönük
duygu

Mühendislik, Eğitim, İleTıp
tişim, Hemşirelik

Teknik meslekler

Karar verme
becerileri

Öğrenme stilleri ve 5 davranış seviyesi arasındaki ilişkiler
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Yerleştirme

Yönetimsel
meslekler
Eylem becerileri
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Somut Deneyim

Yerleştirme
(Accomodating)

Değiştirme
(Diverging)

Ayrıştırma
(Converging)

Özümseme
(Assimilating)

Aktif
Uygulama

Yansıtıcı
Gözlem

Soyut Kavramsallaştırma
Kolb’un Öğrenme Stilleri Sınıflaması (Gencel, 2006).
David Kolb tarafından geliştirilen Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri (KÖSE) ve bu öğrenme stillerini esas alan Kolb’un Deneyimsel
Öğrenme Teorisi, yüksek öğretimde en iyi bilinen öğrenme teorilerinden biridir. Bu teorinin, 1971 yılında ilk kez açıklanmasından
itibaren (Kolb, 1984), deneyimsel öğrenmenin uygulanması ve teorinin geliştirilmesine yönelik pek çok çalışma yapılmıştır (Özdemir,
2015). Son 40 yılda Öğrenme Stili Envanterinin yayınlanmış altı
versiyonu bulunmaktadır. Bu süre zarfında, envanter, puanlama ve
teknik özelliklerle ilgili bilgiler ilgilenen diğer araştırmacılarla açıkça
paylaşılmıştır. Araştırmalarının sonuçları, envanterin sürekli iyileştirilmesinde de etkili olmuştur.
Öğrenme Stilleri Envanteri 1. (Kolb, 1971 & Kolb, 1976): Envanterin ilki 1969 yılında MIT’de müfredat geliştirme projesinin bir sonucu
olarak ortaya çıkmıştır (Kolb, Rubin & McIntyre 1971). Başlangıçta,
öğrencilerin deneyimsel öğrenme sürecini ve deneyimlerden elde
ettikleri özgün bireysel öğrenme tarzlarını anlamalarına yardımcı
olmak için tasarlanmış ve deneysel bir eğitim alıştırması olarak geliştirilmiştir. “Öğrenme stili” terimi, insanların nasıl öğrendikleri konusunda bu bireysel farklılıkları tanımlamak için kullanılmıştır.
Öğrenme Stilleri Envanteri 2. (Kolb, 1985): 1985 yılında güncellenen envanter, yalnızca kelimelerden oluşan ilk versiyona göre daha
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da geliştirişmiş ve puanlanan cümleleri içerir hale getirilmiştir. İkinci
versiyon ile yapılan araştırma, envanter için geçerlilik sağlamaya
devam etmiş, 1985’ten itibaren üçüncü versiyonun yayınlandığı
1999’a kadar Öğrenme Stilleri II’nin kullanıldığı 630 bilimsel çalışma yayınlanmıştır.
Öğrenme Stilleri Envanteri 3. (Kolb 1999): 1999›da puanlamayı kolaylaştırmak için renk kodlu bir puanlama sayfası içeren bir kişisel
puanlama ve yorumlama kitapçığı oluşturulmuştur. Ekip çalışması,
çatışma yönetimi, kişisel ve profesyonel iletişim ve kariyer seçimi
ve gelişimi hakkında yeni uygulama bilgileri bu kitapçığa eklenmiştir. 21
Öğrenme Stilleri Envanteri 3.1 (Kolb, 2005): Kolb Öğrenme Stilleri
Envanteri (KÖSE) 3.1, KÖSE 3›ü 6977 kullanıcısı olan yeni bir normatif veri örneği içerecek şekilde değiştirmiştir. Biçim, maddeler,
puanlama ve yorumlama kitapçığı KÖSE 3 ile aynı kalmıştır. KÖSE
3.1›deki tek değişiklik ham KÖSE puanlarını dönüştürmek için kullanılan norm çizelgeleri olmuştur.
Öğrenme Stilleri Envanteri 3.2 (Kolb & Kolb, 2013): KÖSE 3.2,
KÖSE 4.0›ın yeni dokuz öğrenme stili tipolojisini bir kâğıt versiyonuna dahil etmek için 2013 yılında oluşturulmuştur. Envanterin kendisi ve normatif örnek, KÖSE 3.1 ile aynıdır. Kişisel puanlama ve
yorum kitapçığı, dokuz öğrenme stilini ve bunların problem çözme,
ilişkiler vb. konularındaki uygulamalarını açıklayacak şekilde revize
edilmiştir.
Kolb Öğrenme Stili Envanteri 4.0
1999’dan beri KÖSE’nin ilk büyük revizyonu ve orijinal öğrenme
stilleri envanterinin 1971’de yayınlanmasından bu yana üçüncüsü
büyük revizyonu olmuştur. Bu dördüncü versiyon, dünyanın dört bir
yanındaki bilim insanlarının ve binlerce katılımcının verilerini içermektedir.
Yeni 9 Öğrenme Stili Tipolojisi
Yıllar boyunca yapılan deneysel ve klinik çalışmalardan elde edilen veriler, orijinal 4 öğrenme stili türünün (Yerleştirme, Değiştirme,
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Özümseme, Ayrıştırma), bireysel öğrenme stillerinin benzersiz modellerini daha iyi tanımlayan ve kafa karışıklıklarını azaltan 9 stil
tipolojisine getirilebileceğini göstermiştir. Yeni dokuz stil, Başlatan,
Deneyimleyen, İmgeleyen, Yansıtan, Analiz Eden, Düşünen, Karar
Veren, Yapan ve Dengeleyen olarak sınıflandırılmıştır.
Yeni 9 Öğrenme Stili
Kolb’un yeni 9 Öğrenme Stilinin isimleri ve açıklamaları 2017 yılında DeM Deneyimsel Eğitim Merkezi’nin (DeM, 2017) yayınladığı
Ezilenlerin Deneyimsel Pedagojisi isimli kitap ile Türkçeleştirilmiştir. David Kolb ve Alice Kolb KÖSE 4.0 için yayınladıkları rehberde
yeni öğrenme stilleri hakkında özetle aşağıdaki bilgileri paylaşmaktadırlar (Kolb & Kolb 2013).
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Deneyimleyen Stil
Deneyimleyen stilin karakteristik özelliği,
deneyime derin şekilde dâhil olarak anlam bulma kabiliyetidir. Aktif uygulama ve
yansıtıcı gözlemi dengelerken somut deneyimden yararlanır. Deneyimleyen stile
sahip insanlar: Etkileşimler yönünden
zengin öğrenme alanlarını ve arkadaşları
ve iş arkadaşları ile devamlı iletişimi tercih ederler. Gruplar halinde çalışmanın
keyfini çıkarabildikleri halde, işleri halletmek için tek başlarına çalışma zamanına da ihtiyaç duyarlar. İşyerindeki ilerlemeleri ve kişisel yaşamları hakkında yapıcı geribildirim
almaları önemlidir. Öğretmenleriyle bireysel bir ilişki kurmaları onlar
için önemlidir.
DENEYİMLEYEN

Deneyimleyen Öğrenme Stiline sahip olan kişiler genelde:
• Hayattaki deneyimlerinden ve bağlamlara derin katılımlarından
öğrenirler.
• Öğrenmek için, insanlara ve olaylara karşı hislerine ve tepkilerine güvenirler.
• Diğer insanların hislerine karşı hassastırlar ve anlamlı ilişkiler
kurma konusunda ustadırlar.
• Açık fikirlidirler ve farklı fikirleri kabul edebilirler, bu da bağımsız olarak yargıda bulunma konusunda zorluk yaşamalarına yol
açabilir.
• Problem çözme yaklaşımları yaratıcı ve alışılmışın dışındadır
• Bir soruna mantıksal yaklaşmak yerine sezgisel yaklaşırlar ve
daha sonra yansıtma ve eylem üzerinden onaylanma ihtiyacı
duyarlar.
• Hassas, empati kurabilen, yardımsever ve sezgisel biri olarak
görülürler.
• Arkadaşları ve iş arkadaşları ile etkileşim ve süregelen iletişim
yönünden zengin olan öğrenme ortamlarını tercih ederler.
• Grup çalışmasından hoşlanırlar fakat yalnız çalışmaya ve bir
şeyleri tamamlamaya da ihtiyaç duyarlar.
• İş hayatlarında ve kişisel yaşamlarında yapıcı geribildirim almaya heveslidirler.
• Öğretmenleriyle kişisel ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri sürdürmek isterler.
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Deneyimleyen öğrenme stiline sahip olan kişiler ne demiş?
Susan– İnsan Kaynakları Direktörü: Yıllardan beri, yeni ilişkiler
kurmanın neden bu kadar hoşuma gittiğini ve beyin fırtınası, planlama ve proje uygulama sırasında neden bu kadar neşeli hissettiğimi
sıklıkla sorguladım. Nadiren kendi başıma çalışmaktan keyif aldım
ve bunu yapmak zorunda olduğumda hep boğuluyormuş gibi hissettim. Sohbet etmek, başkaları hakkında öğrenmek ve onlardan
öğrenmek heyecan verici ve bazen azıcık ilişki kurduğum bir insanın bile bana nasıl ruhunu açtığını görmek beni şaşırtıyor. Bana
insanlara soru sorduğum ve onlarla zengin ve tehdit edici olmayan,
düşünceli tartışmalar yaratabilecek şekilde ilişki kurduğum söylendi, belki de bana çabucak açılmalarının sebebi budur.
Camille– Üniversite Öğrencisi: Birçok soyut öğrenici sınıf arkadaşımın aksine, benim, yansıtmak ve daha sonra harekete geçmek
yerine ilk önce harekete geçme ve daha sonra yansıtma eğilimim
var. Bir projeyi tamamlamak için amaçlar belirlemek, birçok aktivitede bulunmak ve farklı bakış açılarını denemek için diğer öğrencilerle birlikte sınıfta veya sınıf dışında çalışmaktan hoşlanıyorum. Hassas ve diğerlerini düşünen bir insan olduğumu düşünüyorum, fakat
insanları etkilemekten ve durumu değiştirmekten de hoşlanıyorum.
Kariyer hedefim bir ergen psikoloğu olmak çünkü ergenlerle açık
fikirli bir yaklaşımla iyi bir ilişki kurmakta iyiyim. Çocuklarla etkileşim
halinde olmayı çok istiyorum. Bu yüzden çocuklarla etkileşim halinde olmak için birçok fırsatın olduğu Çocuk Müzesi’nde çalışıyorum.
Marianne– Danışman: Deneyimleme sayesinde öğreniyorum ve
bu öğrenme şeklimin en net tanımı. Genelde gerçek deneyimleri
yansıtırım ve yeni fikir ve teorileri duyduğumda aralarındaki benzerlikleri düşünürüm. Detaylı araştırma yapmak yerine, girdileri diğer kişilerden isterim. Daha sonra, yeni bakış açısı ve yeni çözüm
uygulamalarıyla hızlıca aktif deney yapmak isterim. Döngü devam
eder ve öğrendiklerimden çeşitli somut deneyimler edinirim.
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İmgeleyen Stil
İmgeleyen stil, deneyimleri gözlemleyerek
ve yansıtarak olasılıkları hayal etme yeteneğiyle karakterizedir. Somut deneyim
ve yansıtıcı gözlem öğrenme adımlarını
birleştirir. İmgeleyen stile sahip insanlar:
Açık ve serbestçe akan konuşmalar geçen ve bilgi toplayabilecekleri, açık fikirle
dinleyebilecekleri ve kişisel geribildirim
alabilecekleri gruplar içinde çalışmayı severler. Beyin fırtınası oturumları gibi geniş
bir yelpazede fikir üretmeyi gerektiren durumlardan keyif alabilirler.
Kolaylaştırıcı bir rol üstlenen, hassas ve yaratıcı öğretmenlerden
hoşlanırlar.
İMGELEYEN

İmgeleyen Öğrenme Stiline sahip olan kişiler genelde:
• Gözlemlemek için bir adım geri çekilirler ve deneyimleri ve hislerinin üzerine yansıtırlar.
• Olayları farklı bakış açılarından görme becerileri vardır.
• İnsanların hislerine duyarlılık gösterirler.
• Farklı fikirleri ve bakış açılarını hesaba katabilirler ve farklılıklar
arasında köprü görevi görürler.
• Belirsizlik durumunda rahat olabilirler ve olayları siyah- beyaz
olarak görmekten kaçınırlar.
• Harekete geçmek yerine olaylara gözlemleyerek yaklaşırlar.
• İyi bir dinleyicidirler, olaylardaki, ilişkilerdeki ve grup etkileşimlerindeki kalıpları tespit edebilirler ve bunun ne anlama geldiğini
bilirler.
• Geniş bir kültürel ilgi alanları vardır ve bilgi edinmekten hoşlanırlar.
• Belirli bir hareket tarzının etkilerini ve olanaklarını hayal etmede
ve alternatif yollar ve yaklaşımlar yaratmada iyidirler.
• İlgili, kabul eden, yaratıcı, hassas ve açık fikirli kişiler olarak
görülürler.
• Bilgi toplayabilecekleri, açık fikirli bir şekilde dinleyebilecekleri
ve kişisel olarak geribildirim alabilecekleri, açık ve serbest akan
sohbetlerin olduğu gruplar halinde çalışarak öğrenirler.
• Beyin fırtınası oturumları gibi çok çeşitli fikirler üretme imkânı
sunan durumlardan hoşlanırlar.
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•

Kolaylaştırıcı rolü üstelenen, hassas ve yaratıcı öğretmenleri
tercih ederler.

İmgeleyen öğrenme stiline sahip olan kişiler ne demiş?
Annie– Danışman: Şanslıyım ki Öğrenme Stilleri Envanterim Yaratıcılık konusuna güçlü bir güven duyduğuma işaret ediyor. Bu
değerlendirmeyi yaptığımda, öğrenme stilleri hakkında önceden
bir bilgi sahibi değildim, bu değerlendirmeyi açık fikirlilikle ve en
tür bir öğrenme stilini tercih edeceğime dair bir önyargım olmadan
yaptım (bu arada İmgeleyen öğrenicinin gücü ortaya çıktı). Grup
çalışmalarında, arkama yaslanmayı ve insanların harekete geçmeden önce nasıl bir araya geldiklerini görmeyi seviyorum. İnsanların
duygularına karşı çok duyarlıyım ve genellikle gerçekte ne tartışıldığından çok bir konuşmanın tonlamasıyla ilgili daha çok şey
söyleyebilirim. Beyin fırtınası yapmayı ve bunu mümkün olduğunca
kullanmayı seviyorum, ailemle akşam yemeğinde ne yiyeceğimize
karar vermekten tutun da çalışırken veya iş yerinde bir toplantıya
kadar. Olayların dışında düşünüyorum (yaratıcı) ve sorunun kökenine ulaşmayı seviyorum (sorun tanıma). Her karakteristik özellik
kendimi nasıl gördüğüme bağlı olarak gerçek.
Lorain– Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş Yöneticisi: Hayalci bir
öğrenci olarak, bireyler arasında ve gruplar arasında, sistemler ve
olaylar arasında duygusal enerji modellerinin “yüzeyini” görmeme
izin veren, “helikopter görünümü” nü birden çok perspektifte görme yeteneğine sahibim. Büyük resmi görebilmem, belirli bir karar
veya işlem yapıldığında neler olabileceği ihtimalini fark etmeme ve
tahmin etmeme izin veriyor. Sonuç olarak, bireysel, grup, sistem
veya olay enerjisini yeni yönlere yönlendirebilirim. Öğrenme stilimin dezavantajı, aşırı yaratıcı eğilimim nedeniyle, gördüğüm tüm
olanakların ve bakış açılarının dikkatimi dağıtabilecek etkiye sahip
olması. Etrafımdaki insanlardan “büyük resmi planlayan” veya “küresel olarak olayları görme yeteneğine sahip olduğum” konusunda
sık sık geri bildirim aldım.
Robin– Danışman/Eğitici: Neden İmgeleyen bir öğrenici olduğumu anlayabiliyorum. Benim görevlendirildiğim proje ekipleri ve
kilisedeki dini çalışma dersleri gibi grup çalışmalarında, önce izleyen ve dinleyen, sonra katılan biri olduğum konusunda geri bildirim
aldım; katıldığımda, insanlar konuyu veya soruyu düşündüğümü
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bildikleri için girdilerimi dinliyor ve değer veriyorlar; aynı konu veya
durum üzerinde birden çok bakış açısını temsil edebilirim; eyleme
geçme ve bir şeyleri bitirme konusunda önyargılarım var. Örneğin,
özel bir golf dersine birlikte katıldık ve kocamın golf topuna vuruşunu iyileştirme yaklaşımının ideal bir golf vuruşunun bileşenlerini
analiz etmek, aklında var olanları yıkmak ve sonra topa vuruşunun
model alınan vuruşa benzeyip benzemediğini test etmek olduğunu gördük. Topa vuruşumu, iyi bir topa vuruşu hissederek, iyi bir
vuruşla kötü bir vuruş arasındaki farkı anlatabilmeyi öğrenerek ve
daha sonra iyi bir vuruşu zihnimde ve vücudumda hissedene kadar
tekrar ederek geliştirdim.
Yansıtan Stil
Yansıtan stil, sürekli yansıtma yoluyla
deneyim ve fikirler arasında bağlantı
kurma yeteneğiyle karakterizedir. Somut deneyim ve soyut kavramsallaştırmayı dengelerken yansıtıcı gözlemden
yararlanır. Yansıtan stile sahip insanlar:
Diyalog ve tartışmalar açısından zengin öğrenme alanlarında başarılı olurlar, fakat aynı zamanda derslerden, bağımsız projelerden ve okumalardan da
rahatça öğrenirler. Derin düşünce yönündeki tercihlerinden dolayı,
kendi deneyimlerini yansıtmaları ve anlamlandırmaları için zamana
ihtiyaç duyabilirler. Bireysel ve grup olarak yansıtma fırsatları sunan ve fikirleri keşfetmeye açık öğretmenlere değer verirler.
YANSITAN

Yansıtan Öğrenme Stiline sahip olan kişiler genelde:
• Gözlemlemeyi ve üzerine düşünmeyi öğrenmenin birincil temeli
olarak kullanırlar.
• Farklı alternatifler ve bakış açıları sağlayan ve problemleri tanımlayan durumlardan hoşlanırlar.
• Keskin bir gözlem duygusuna sahiptirler ve olayların, gerçeklerin ve insanların etkileşimlerinin altında yatan derin anlamları
anlayabilirler.
• Duygu ve düşünceleri ilişkilendirmede denge kurabilme yetisine sahipken, bir şeylerin üzerine derin düşünme konusunda
kapasiteleri de vardır.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Olaylar hakkında bilgi almak için diğer insanlarla, onların düşünceleri ve yansımaları hakkında konuşmaya değer verirler.
Bilgiyi, anlamlı ve düzenli hale getirmek için organize eder veya
analiz ederler.
Takım içerisinde veya organizasyonlarla çalışırken, sağlıklı iletişim ve etkili çıktılar üreten süreçler yaratma konusunda başarı
gösterirler.
Yaratıcı fikirlerle ve sorunlara çözümlerle gelmekte iyidirler fakat bunu uygulamayı başkalarına bırakmayı tercih ederler.
İnsanların hisleri, düşünceleri ve ihtiyaçları konusunda hassastırlar ve farklı fikirleri ve bakış açılarını bir araya getirerek ortak
payda bulabilirler.
Sessiz/sakin, anlayışlı, titiz, hassas ve derin biri olarak görülürler.
Zengin diyalog ve tartışma içeren öğrenme ortamlarında gelişirler, fakat derslerde, bağımsız projelerde ve okumalarda da
rahat hissederler.
Deneyimlerinin üzerine düşünmek ve anlamlandırmak için kendi başına geçirecekleri zamana ihtiyaçları vardır.
Bireysel yansımalara ve grup yansımalarına fırsat sağlayan ve
yeni fikirler keşfetmeye açık olan öğretmenleri tercih ederler.

Yansıtan öğrenme stiline sahip olan kişiler ne demiş?
Jerry– İnsan Kaynakları Yöneticisi: Yansıtan öğrenme stili, özellikle eğitim kariyerimde deneyimlediğim, geleneksel öğretim yöntemlerine çok uygundur. Sınıfta ders işlemek oldum olası hoşuma gitmiştir ve bağımsız olarak iyi çalışırım. Çok çeşitli bilgilerle
çalışmayı sürdürebilir, kalıplar ve temalar bulabilir ve esas (altta
yatan) teorileri kolayca anlayabilirim. Sonuç olarak, akademik performansım hep güçlü olmuştur. Not alma konusunda hırslıyımdır.
Not defterlerim ve profesyonel okumalarım, okumalar sayesinde
ortaya çıkan sayısız kenar notlarıyla doludur. Bunlar öğrenmeme
eşlik eden, üzerine düşündüklerimi, beyin fırtınası ve kavramsallaştırmayı temsil ediyor. Bu bilgilerin üzerine düşünme ve düzenleme
fırsatı, öğrendiklerimi unutmamak için kritik öneme sahip. Aktif olarak deneyimlemeye geçerken, gücünü gösteren bir iş arkadaşıyla
ortak çalıştığımda en çok başarılı olurum. Gözlemlemeyi kullanırken, gücü benimkinden farklı olan bir rol modelden daha iyi öğrenebilirim.
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Her zaman birçok ilgi alanım olmuştur, bunlar en çok da entelektüel
doğası olan konulardadır. Büyüdükçe, ilgi alanlarım da kavramlar
ve teorilerle ilişkili hale gelmiştir. Sağlığım ve fitness hedeflerim,
dışsal veya sosyal faktörlerden ziyade daha çok sağlıklı olmak kavramı üzerinden şekillenmiştir.
Kirk– Organizasyonel Gelişim Danışmanı: Yansıtan öğrenme
stiliyle çok iyi ilişki kurabilirim. Kendimi, düşünmek için zaman ayırabildiğim ve edindiğim bilgilerin üzerine düşünebildiğim zaman en
iyi şekilde öğrenen biri olarak görüyorum. Hayatımda, olayları ve
durumları “aşırı işleyen” biri olduğumu söyleyenler oldu. “… hakkında daha fazla konuşmak isterim.” dediğimde kocam derin bir nefes
alıyor. İlk önce, bilgiyi işliyorum ve bu bilgi veya durum hakkında
nasıl hissettiğimi sorguluyorum ve sonra daha kolay bir şekilde
harekete geçebiliyorum. Kişisel hayatımda veya profesyonel yaşamımda bir durumu değerlendirirken, kendi çıkarımıma varmadan
önce ilk tepkim, bulabildiğim kadar çok insandan, toplayabildiğim
kadar çok farklı bilgi ve bakış açıları toplamak oluyor. Profesyonel
yaşamımda, sıklıkla benden beyin fırtınaları oturumlarında liderlik
etmem isteniyor, sanki bu benim için oldukça doğalmış gibi. Diğerlerinin hisleri konusunda hassasım ve sanırım ben bu şekilde doğdum.
Analiz Eden Stil
Analiz eden stilin karakteristik özelliği,
yansıtma yoluyla fikirleri bütünleştirme
ve sistematik hale getirme kabiliyetidir.
Yansıtıcı gözlem ile soyut kavramsallaştırmayı birleştirir. Analiz Eden stile sahip
insanlar: Analitik ve kavramsal becerilerini kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri öğrenme alanlarında başarılı olurlar.
Dersleri, okumaları, analitik modelleri
keşfetmeyi ve konuları enine boyuna
düşünmek için zamanları olmasını tercih edebilirler. Gruplar içinde
çalışmaktansa tek başlarına çalışmayı tercih ederler. Derslerinde
ve onlarla olan etkileşimlerinde onların düşünme ve analiz süreçlerini model alan öğretmenleri tercih ederler.
ANALİZ EDEN

55

YAYGIN EĞİTİM & DENEYİMSEL ÖĞRENME

Analiz Eden Öğrenme Stiline sahip olan kişiler genelde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Çok çeşitli bilgileri alıp, kısa ve mantıklı bir forma sokmak konusunda iyidirler.
Daha az insan odaklıdırlar, soyut fikirler ve kavramlarla daha
fazla ilgilenirler.
Bir teorinin, pratik değerinden çok kulağa mantıklı gelmesini
daha fazla önemserler.
Dikkatlice analiz ederler ve harekete geçmeden önce her adımı
belirler ve tartarlar.
İleriyi planlarlar, riskleri azaltma ve potansiyel tehlike ve tuzakları önceden tahmin edebilirler.
Diğer insanlarla veya olaylarla ilgilenirken mantıksal ve nesnel
anlayışlarına güvenirler.
Duygularının, kararlarının önüne geçmesine izin vermekten kaçınırlar.
Mantıklı, organize, güvenilir, dikkatli ve düşünceli olarak görülürler.
Analitik ve kavramsal yetenekleri kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri öğrenme ortamlarında gelişirler.
Dersleri, okumaları, analitik modelleri ve bir şeyler etrafında etraflıca düşünmeyi tercih ederler.
Grup çalışmaları yerine yalnız çalışmayı tercih ederler.
Derslerinde, düşünme ve analiz etme sürecini modelleştiren ve
etkileşime geçen öğretmenleri tercih ederler.

Analiz Eden öğrenme stiline sahip olan kişiler ne demiş?
Scott– Sanat Öğrencisi: Sanat Okulu’na geldiğimde, grafik tasarım alanında uzmanlaşmaya karar verdim. Her zaman tasarım sürecinin kavramsal kısmını çizme aşamasında bulundum. Bir şeyleri soyut olarak görebiliyorum ve bu grafik tasarımın en eğlenceli
tarafı. Şimdi neden analiz eden öğrenme stiline sahip olduğumu
anlayabiliyorum. Kavramsal becerilerim üzerine çalışmaktan hoşlanıyorum çünkü bu beni tatmin ediyor ve bunda iyiyim. Bir kere,
öğretmenimiz bize bir tasarım görevi verdi. Ben bir parça ürettim ve
bununla gurur duyuyordum ve bunu öğretmenime üzerine eleştiri
yapması için götürdüm. Çalışmama baktı ve “Konseptini sevdim ve
çizim yeteneğin mükemmel. Ama bu çalışmadan hiçbir şey hissedemiyorum. Deneyimlediklerin benimle iletişime geçmiyor.” Söyle-
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dikleri beni şaşırtmıştı. Fakat şimdi Öğrenme Stilleri Envanterine
bakınca ne demek istediğini anlıyorum. Öğrenirken, hislerimi çok
fazla kullanmıyorum. Bir şeyleri deneyimlemek için nadiren gerçek
dünyaya açılıyorum. Stüdyomda kalıp kafamdaki projeler üzerine
çalışmaktan hoşlanıyorum. Eğer iyi bir sanatçı olmak istiyorsam,
daha az gelişmiş yeteneklerim üzerine çalışıp daha esnek olmalıyım.
Jane– Yüksek Öğrenim Yöneticisi: Güçlü bir analitik öğrenen
olarak, “sistematik planlama” konusunda başarılıyım. İstisnai bir
planlamacı olarak lanse edilirim. Aslında, her gün, günümün bir
kısmını; günü, haftayı ve ayı önceden planlamaya ayırırım. Bunu
listeler, elektronik tablolar, takvimler ve hatta yapışkanlı notlar, kâğıt peçeteler ve kendime attığım e-postalar –sonunda ana listeye
eklenirler- aracılığıyla yaparım. Ayrıca, şu anki işim toplantıların ve
aktivitelerin geniş çapta planlanmasını gerektiriyor. Öğrenme stilim
bu pozisyondaki başarıma pozitif anlamda katkı sağlıyor. Öğrenme
stilim, kariyerimde ve uzun vadedeki kariyer hedeflerimde bir artı
olabilir fakat kişisel ilişkilerimde zararlı olabileceğini düşünüyorum.
Fikir ve kavramları titizlikle ve sürekli olarak anlayarak, kendiliğinden olan şeylere ve kaosa çok fazla izin vermem. Bazen deneyimleri kaçırıyorum çünkü takvimime uymuyorlar. Tüm bu akışı biraz
gevşetip, büyüme ve öğrenme için yeni deneyimlere ve fırsatlara
açılan kapıları açacağım.
Michelle– Üniversite Öğrencisi: Bir şeyleri anlamlandırmaya çalışmaktan neden hoşlandığımı anlıyorum. Her türlü veriyi ve bilgiyi
toplayıp bir araya koyarak anlamlı hale getirebilirim. Sınıf arkadaşım, bunun benim güçlü yanım olmasına rağmen aynı zamanda
zayıflığımın bir göstergesi olduğunu belirtti. Bana şöyle dedi, “sınıfta genellikle kafanda çok güzel noktalar geliştiriyorsun, fakat sonra
bunu açıkça paylaşmıyorsun.” Çünkü küçük bir grup insanla veya
birebir kişilerle bir fikri tartışırken kendimi daha rahat hissediyorum
fakat geniş bir sınıfta bu rahatlığı yakalamak benim için zor oluyor.
Ben çok bireysel düşünür bir insanım. Bir fikri yansıtmak ve düşünmek bana kolay geliyor, fakat sınıfın ortasında değil. Kalabalık
ve ürkütücü bir ortamda çalışmaktansa yalnız başıma çalışmakta
daha iyiyim. Aynı şekilde, grup içinde çalışmak yerine yalnız başıma çalışmayı tercih ederim çünkü ben her zaman güçlü bir bireysel
öğrenici olmuşumdur. Matematik her zaman hoşuma gitmiştir, çün-
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kü matematik denklemleri iletişim gerektirmeyen saf bir rasyonel
egzersizdir.
Düşünen Stil
Düşünen stil, soyut ve mantıksal akıl
yürütme sürecine disiplinli bir şekilde
dâhil olma kapasitesi ile karakterizedir. Aktif uygulama ve yansıtıcı gözlemi dengelerken soyut kavramsallaştırmadan yararlanır. Düşünen stile sahip
insanlar: En iyi şekilde, açık yönlendirmeler ve öğrenme gündemleri olan iyi
yapılandırılmış öğrenme alanlarında
öğrenebilirler. Deneyler tasarlayabilecekleri ya da yürütebilecekleri veya verileri işleyebilecekleri ortamlarda da başarılı olabilirler. Yalnız çalışmayı tercih edebilirler ve
konuları detaylı olarak düşünmek için zamana ihtiyaç duyabilirler.
Bir öğretmenin onların alanında uzman olması onlar için birinci derecede önemlidir.
DÜŞÜNEN

Düşünen Öğrenme Stiline sahip olan kişiler genelde:
• Öncelikle soyut fikirlere, teorilere ve kavramlara derin katılım
sağlayarak öğrenirler.
• Düşünsel ürünlere önem verirler, özlü fikir ve modellere geniş
bir yelpazede veri ve bilgi eklemekten hoşlanırlar.
• Sayılarla çalışmaktan ve soyut muhakeme ve analitik beceriler
gerektiren zihinsel faaliyetlerde bulunmaktan hoşlanırlar.
• Argümanlarını desteklemek veya sonuçları tahmin etmek için
nicel bilgilere dayanırlar.
• Nitel bilgidense nicel bilgilerle çalışmayı tercih ederler.
• Kendi başlarına çalışırlar ve kişisel meselelerdense daha teknik görevler almayı tercih ederler.
• Planlama ve hedef belirleme konusunda iyilerdir, ancak asıl
hedeflerini gerçekleştirmekten çok planlarının kalitesine daha
fazla odaklanırlar.
• Dünya hakkındaki görüşlerinde ve fikirlerinde tutarlılık ve doğruluğu yakalamak için çabalarlar.
• Duygularını ifade ederken kontrollüdürler, kısa ve öz konuşurlar.
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Çok fazla düşündükten sonra harekete geçerler.
Hatadan kaçınmak için çok çalışırlar.
Kesin, dakik, güvenilir, tutarlı ve iç görülü olarak görülürler.
İyi planlanmış net yönlendirmeler ve öğrenme gündemleriyle
en iyi şekilde öğrenirler.
Tasarlayabilecekleri, deney yapabilecekleri veya verileri değiştirebilecekleri öğrenme ortamlarında gelişirler.
Yalnız çalışmayı tercih ederler ve bir şeyleri etraflıca düşünmek
için zaman ayırırlar.
Öğretmenlerin kendi alanlarındaki uzmanlığına önem verirler.

Düşünen öğrenme stiline sahip olan kişiler ne demiş?
Jake– Üniversite Öğrencisi: Öğrenme stilimin açıklamalarının,
benim öğrenme tarzıma uyduğunu düşünüyorum. Ders işlemekten
hoşlanmıyorum ve sadece oturup öğretmenin/profesörün konuşmasını dinlemektense, laboratuvarda bilgiler ışığında çalışmayı
istiyorum. Bence matematiği çok sevmemin nedeni de bir şeyleri
etraflıca düşünebilmem ve problemleri çözebiliyor olmam. Arkadaşlarımla veya aile üyelerimle yaşadığım problemlerden çok matematik veya fizik problemleri üzerinde çalışmaktan hoşlanıyorum.
Marianne– Finansal Analist: Problem çözmeyi, karar vermeyi seviyorum ve kişisel meselelerden çok teknik konuları tercih ederim.
Bir öğrenme ortamında, bir konunun veya teorinin pratik uygulamasını görmem gerekiyor. Bilgiyi özümsemek, bu bilginin hakkında
etraflıca düşünmek, bilgiyi planlamak ve organize etmek için zamana ihtiyaç duyuyorum. Standardı yakalamak ve hatta onu aşmak
için ne yapmam gerektiğini kesinlikle bilmem gerekiyor. Aslında, bu
bilgiye sahip olmadığımda veya gruptaki diğer kişiler bilgiye sahip
olmadan hareket ettiğinde veya bilgiyi özümsemem için bana zaman tanımadıklarında hayal kırıklığına uğruyorum. Yargılayan kişinin gözünde başarının ve başarısızlığın nasıl göründüğünü bilmem
gerekiyor. Bilgiyi işlemek ve yenilemek için yalnız başıma zaman
geçirmeye ihtiyaç duyuyorum. İşyerindeki görevlerden markette
alınacaklara ve bir seyahat için hazırlanmaya kadar her şey için
bir “yapılacaklar” listesi hazırlıyorum. Yanlış karar alma korkusuyla
karar vermekten ve bu kararlardan sorumlu olmaktan hoşlanmıyorum. Araba kullanırken hangi yöne sapacağın, ne tavsiye vereceğin
veya hangi hediyeyi alacağın gibi kararlardan bahsediyorum. Bu
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kadar düşünme merkezli olmam muhtemelen seçenekleri planlama-geliştirme ve karar verme arasında zorlanmama neden oluyor.
Brian– Editör ve Basın Odası Müdürü: Öğrenme Stilleri Envanterinin benim “Düşünen” olduğumu söylemesi benim için sürpriz
değil. Harekete geçmeyi ve izlemeyi de oldukça tercih etmeme
rağmen düşünerek daha fazla öğreniyorum. Genellikle, yeni bir
şeyler öğrenmeye başladığımda, ilk eğilimim konuyla ilgili bir “nasıl yapılır” kitabı bulmaktır. Bu özellikle teknik konularda daha geçerli; örneğin bilgisayar sistemiyle ilgili bir işlemde, organizasyon
gelişiminde, yelkenli konusunda veya yavru bir köpeği eğitmede.
Ayrıca, yemek pişirme veya gitar çalmayı öğrenme gibi daha çok
yaratıcılık gerektiren konularda da bu geçerlidir. Mesela gitar konusuna dönelim, sadece oturup müziği dinlemektense “büyük resmi”
görmeye ihtiyacım var –teori, ölçekler vs-. İnsanların duygularının
farkında olsam da bir projeye veya probleme yönelik farklı fikirlere
açık olsam da genelde bu tarz şeylere duygusal olarak değil mantıksal olarak yaklaşmayı ve bir şeyleri kovalamaktansa kısa yoldan
ilerlemeyi tercih ediyorum.
Karar Veren Stil
Karar veren stil, problem çözümleri ve
eylem planları hakkında karar vermek
için teorileri ve modelleri kullanma becerisi ile karakterize edilir. Soyut kavramsallaştırma ve aktif uygulamayı birleştirir. Karar Veren stile sahip insanlar:
Yeni fikirler, simülasyonlar, laboratuvar
görevleri ve pratik uygulamalarla deney
yapabilecekleri öğrenme alanlarında
en iyi şekilde öğrenebilirler. Net standartlar ve hedefler belirleyen ve doğru veya yanlış cevapları olan
problemler ve sorularla değerlendirme yapan öğretmenleri tercih
ederler.
KARAR VEREN

Karar Veren Öğrenme Stiline sahip kişiler genelde:
• Fikirler ve teoriler için pratik kullanımlar bulmakta iyidirler.
• Soruları veya problemleri rasyonel olarak değerlendirip sorunları çözme ve karar verme becerisine sahiplerdir.
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Kavram ve düşüncelerdeki hataları gerçek dünyada test ederek
tanımlayabilirler.
Net hedefler belirleyip, değerlendirir ve hedeflerine ulaşmak
için en iyi yola karar verirler.
Etkili ve odaklıdırlar ve ayakları yere basmayan durumlar veya
bilgiler olarak gördükleri şeylerin dikkatlerini dağıtmasından
kaçınırlar, ancak bazen önemli bilgileri atlayabilir veya yanlış
sorunu çözüyor olabilirler.
İnsanların duygularını ve kişilerarası sorunlarından ziyade,
problemlerini daha etkin bir şekilde çözmelerine yardımcı olmaya yoğunlaşabilirler.
Odaklanmış, pragmatik, rasyonel ve belirleyici olarak görülürler.
En iyi, yeni fikirler, simülasyonlar, laboratuvar görevleri ve pratik
uygulamalar ile deney yapabilecekleri durumlarda öğrenirler.
Değerlendirmeyi doğru ya da yanlış cevapları olan problemlerle
ve sorularla yapan net standartlar ve hedefler koyan öğretmenleri tercih ederler.

Karar Veren Öğrenme Stiline sahip kişiler ne demişler?
George- Satış Müdürü: Öğrenme tarzım “karar veren” ve bunun kendimi nasıl gördüğümle çok uyumlu olduğuna inanıyorum.
Bölgesel satış yönetimi sorumluluklarımın yanı sıra, satış verimliliği fonksiyonunu da denetliyorum. Satış verimliliği ekibim, çeşitli
araçların, teknolojilerin ve eğitimin pratik uygulamasına kuruluşun
daha etkili ve verimli olmasına nasıl yardımcı olacağına odaklanır. «Karar Veren” öğrenme ve çalışma tarzı tercihim göz önüne
alındığında hem iç hem de dış kaynaklardan kuruluşa bilgi toplamaktan zevk alıyorum. Satış ekibinin rekabet avantajı yaratmada
başarılı olmasını sağlamak için sorunları çözmeyi ve karar vermeyi
severim. Bunun bir örneği olarak, satış ekibiyle aktif bir şekilde yeni
ürünler alarak denemeler yapıyorum; satış verimlilik ekibim tarafından organizasyon yapısı, teşvik edici tazminat, performans tanıma,
araç ve teknolojiyi mümkün kılma ile ilgili pratik uygulamalar bulma
konusunda fikirler oluşturmak. Ancak doğası gereği içe dönük olduğum ve bu nedenle sosyal ve kişilerarası meselelere karşı teknik
görev ve problemlerle uğraşmayı tercih ettiğim için insanları daha
iyi anlamalı ve daha açık fikirli olmalıyım. Ayrıca işimde ve genel
olarak yaşamımda çok az yansıma kullanıyorum. Benim durumum-
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da, öğrenme tarzı eğilimlerini “hayal eden” olan karımdan öğrenebilirim ve şimdi spektrumun karşıt uçlarındaki sorunlara yaklaştığımızı bilerek iletişimimizi geliştirmeyi umuyorum.
Charles- Yönetim Danışmanı: “Karar veren” stilinde öğrenen birisi
olarak, somut bir şeyden ziyade anlayışlı bir perspektiften durumları anlama arzum var. Modeller ve teoriler tercihim, neden doğada daha kavramsal olan derslerde başarılı olduğumu doğruluyor.
Somutluk yerine kavramsal olarak iletişim kurmaya karşı doğal bir
eğilimim var. Örneğin bu durum, karımın kavramsaldan daha somut bir yapıda olduğu için, kavramsal bir açıklama yaptığım zaman
konudan kopmasını açıklıyor. Aynı zamanda, çocuklarımı daha somut bir düzeyde anlama ve iletişim kurmayı öğrenme konusundaki
zorluğumu da doğruluyor. Yansıtmak ve düşünmek yerine öğrendiklerime göre hareket etme arzum var. Deneme ve test etme fırsatı bulana kadar bir şeyi tam olarak anladığımı hissetmiyorum. Karar
veren stilim, diğer öğrenme stilleriyle birlikteyken hissettiğim gerilimi açıklıyor. Başlatan stiline sahip kişilerleyken, eyleme ve çözümlere geçmeden önce durumu daha net bir şekilde anlama ihtiyacım
olduğunu hissediyorum. Analiz eden tarza sahip olanlarla birlikte
olduğumda, “Bu model veya teori işe yarayacak mı?” ve “Bunu ne
zaman test edeceğiz?” sorularını sorma ihtiyacım olduğunu hissediyorum. Birçok fikir ifade edilip üretildikten sonra yönlendirilerek
kapanış yapılmasına ihtiyaç duyuyorum.
Amanda- Yönetim Danışmanı: Karar veren öğrenme tarzı birçok
farklı nedenden dolayı bana oldukça uygun. Bu tanımı gördüğümde gözüme çarpan ilk şey, genellikle doğru çözüme yaklaşmakta
olduğumdu. Bu kesinlikle çoğu durumun benim için nasıl sona erdiğinin bir göstergesi. Hem yalnız hem de insanlarla durumlara girme eğilimindeyim ve gelecekle ilgili bir planla sonuçlanan veri ve
gerçeklerle açık ve net bir analiz yapabiliyorum. Hayatım boyunca
insanlar bana gerçeği bulmak için çöpleri bile bilgeliğim sayesinde kolaylıkla temizleyebileceğimi söylediler. Hayatımdaki insanlar,
bir çözüme ihtiyaçları olduğunda dürüst ve net olduğum için bana
yöneliyorlar. Zor kararlara, diğerlerinden daha çabuk cevap verme
eğilimindeyim, ancak bu fevri veya itici karar verme ile karıştırılmamalıdır. Aksine, bu cevabı analiz edip geldiğimde cevabımdan
eminim. Bu benim kariyerimde ve kişisel dünyamda etkileşim için
çok belirleyici ve kesin bir hava vererek harikalar yarattı.
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Yapan Stil
Yapan stil, insanları ve görevleri entegre eden, hedefe yönelik eylem için güçlü bir motivasyonla karakterize edilir.
Somut deneyim ve soyut kavramsallaştırmayı dengelerken aktif uygulamadan
yararlanır. Yapan stile sahip insanlar:
En iyi şekilde iş başında öğrenme yoluyla, meslektaşları ile tartışmalar yaparak ve ekip halinde çalışarak öğrenirler. Pratik gerçek dünya deneyimine
sahip olan ve taklit edebilecekleri öğretmenleri tercih ederler.
YAPAN

Yapan Öğrenme Stiline sahip kişiler genelde:
• İşlerin yapılmasına ve hedeflere odaklılardır.
• Mevcut durumla ilgili deneyimlerini ve bununla başa çıkma fikirlerini konseptleriyle birleştirerek plan uygulamada veya fikirleri
test etmede iyilerdir.
• İnsanların ihtiyaçlarına dikkat ederken, teknik analiz yoluyla
soru veya sorunları çözme yeteneklerini kullanarak, görev ve
insan gereksinimlerini belirleme ve bütünleştirme konusunda
üstünlük sağlarlar.
• Hem duygularını ve eylemlerini kullanabilecekleri pratik bir dünyada hem de kavramsal yeteneklerini gerektiren teknik bir dünyada eşit şekilde rahat davranabilirler.
• Mevcut operasyonları & sistemleri iyileştirmek ve sonuç üretmek için çalışırlar.
• Karmaşık operasyonları ve sistemleri koordine eden liderlik pozisyonlarında üstünlerdir.
• Yansıma yerine eylemi tercih ederler. Bazen sonuçlarını, alternatif seçenekleri veya çözümleri göz önünde bulundurmadan
bir fikre bağlı kalırlar.
• Dinamik, stratejik, cana yakın ve sorumluluk sahibi olarak görülürler.
• En iyi şekilde, meslektaşlarıyla tartışarak ve takım halinde çalışarak öğrenirler.
• Taklit edebilecekleri, pratik, gerçek dünya deneyimine sahip öğretmenleri tercih ederler.
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Yapan Öğrenme Stiline sahip kişiler ne demişler?
Elizabeth- Perakende Mağaza Müdürü: “Yapan” stilinin bir öğreneni olarak, kolayca yapım aşamasına geçtiğimi anlıyorum ve işleri
tamamlamak konusunda daha rahat hissediyorum. Ne zaman bir
görevim olsa, başlamak için sabırsızlanıyorum. Genellikle, en iyi
hamlenin ne olacağına dair güçlü bir içgüdü sahibi olurum. Bir sonraki adımım da bu sezgiyi onaylamak için veri aramak olur, sezgilerimin neyi ve niçin belirli bir yöne işaret ettiğini düşünüyorum, kavramsal yönümü konunun etrafına dolaştırmayı seviyorum. İnsanları
ve diğer kaynakları kullanarak algımı desteklemek için birkaç bilgi
ararım. Önemli bir kararsa ve emin değilsem, saygı duyduğum insanlarla konuşarak zaman geçiririm ancak veri toplamak için çok
fazla zaman harcamam. Bir kez harekete geçmeye hazırsam, harekete geçerim. Yaparak ve risk alarak rahat öğreniyorum. Risk almanın olumlu tarafı, çok şey halledebiliyorum, bir şeyden diğerine
geçiyorum, vitesleri kolayca değiştiriyorum. Risk almanın olumsuz
tarafı ise, bazen sonuçlar, ayrıntılı araştırmadığım veya yaparak
öğrendiğim için benim istediğim kadar mükemmel olmayıp beni şaşırtabiliyor.
Nancy- Bağımsız Danışman: Öğrenme tarzımın “Yapan” olduğuna katılıyorum. Öğrenme sürecim sırasında harekete geçmem için
bir “ihtiyaç” hissediyorum. Meslektaşlarım, çalışanlarım ve ailem,
benim harekete geçme tutkumun onları bana çeken etken olduğuna katılıyorlar. Aynı zamanda bu, benim zayıf noktam, diğer verileri değerlendirmek ve diğer potansiyel fikirleri yansıtmak için, tüm
veri kaynaklarını toplamayı tamamlamadan, “gerçeklerde” zaman
geçirmeden, harekete geçtiğim zaman anlamına geliyor. Dikkatli
olmadığımda, zaman kısıtlı olduğunda, son teslim tarihlerini karşılama ve görevleri yerine getirme konusunda iç baskı hissettiğimde,
öğrenme sürecinin Yansıtıcı Gözlem parçasını tamamen atlarım ve
derin analize dayanan ancak verilerin sindirilmesi için çok az zaman harcatan bilgiyi çok hızlı işleyebilirim.
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Başlatan Stil
Başlatan stil, deneyimler ve durumlarla
başa çıkabilmek için harekete geçme
kabiliyeti ile karakterizedir. Aktif uygulama ve somut deneyim içerir. Başlatan
stile sahip insanlar: İşleri yaptırmak,
hedefler belirlemek ve bir projeyi tamamlamak amacıyla farklı yaklaşımlar
denemek için diğerleriyle birlikte çalışabildikleri dinamik öğrenme alanlarında
başarılı olurlar. Kendi yaşam deneyimlerinden öğrenmeleri için yardım eden, koç veya mentör rolünde
olan öğretmenleri tercih ederler.
BAŞLATAN

Başlatan Öğrenme Stiline sahip kişiler genelde:
• Yaparak edinilen deneyim ve gerçek hayat hallerinden öğrenmeyi tercih ederler.
• Yeni ve zorlayıcı deneyimler içinde yer almaya heveslidirler.
• Görevlerde liderlik yapmaya gönüllüdürler.
• Değişen ortamlarda aşırı tartışmalara maruz kalmadan hızlıca
ve kararlı hareket edebilirler.
• Kendi ayakları üzerinde rahat düşünebilirler.
• İşlerindeki ve hayatlarındaki başarıları için genel olasılıkları ve
yeni fırsatları tanımlamayabilirler ve risk almaya heveslilerdir.
• Yeni projeler başlatırken, uygulamalara fikirler eklerken ve eylem rotaları tanımlarken inisiyatif alırlar.
• Mevcut koşullara uyum sağlayarak en iyisini öğrenirler ama
geçmiş olaylar hakkındaki düşüncelerden veya gelecekteki eylemler için yapılan planlamalardan daha az öğrenirler.
• Mantıksal analizden ziyade içgüdüsel duyguları üzerinde hareket etme eğilimi gösterirler. Bilgi için diğerlerinden çok kendi
teknik analizlerine güvenirler.
• Doğal, enerjik, ikna edici ve cesur olarak görülürler.
• Görevlerini tamamlamak, başkalarıyla birlikte çalışabilecekleri
dinamik öğrenme durumlarında başarılı olmak, hedefleri belirlemek ve bir projeyi tamamlamak için farklı yaklaşımları denerler.
• Yaşam deneyimlerinde öğrenmelerine yardımcı olabilecek koç
veya montör rolünü üstlenen öğretmenleri tercih ederler.
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Başlatan Öğrenme Stiline sahip kişiler ne demişler?
Rosalyn- İnsan Kaynakları Müdürü: Basit bir kelimeyle ... evet,
öğrenme tarzım için “Başlatan” etiketine katılıyorum. Yaşıtlarım, liderlerim, aile üyelerim ve arkadaşlarım beni hızlıca eylem odaklı
olarak tanımlayabilirler. Kararları beklerken sabırsızım ve genellikle
harekete geçmek için bir planla konuya atlıyorum. İnsan kaynakları
müdürü olarak yaptığım çalışmada eyleme geçmek için bu önyargı
bana son derece iyi hizmet etti. Perakende işi sürekli değişiyor. Bu
değişimin ortasında bazı insanlar kararsızlıkla ve işin içinde bulunduğu aşırı hıza dayanarak hareket edememe durumuyla eğirilebilirler. Ben ise hızlı kararlar alıyorum. Eylemsiz bir günüm çok nadirdir.
İhtiyaçları belirleme ve bu ihtiyaçları hızlı bir şekilde yerine getirme
becerim, şirket ortamındaki başarım için çok önemlidir. Yöneticim
yeni bilgiler bulma ve uygulama konusunda inanılmaz bir yeteneğim olduğunu söylemişti. Bunun merakımla ve risk almaya istekli
olmamla ilgili olduğunu düşünüyorum.
Ginny- Üniversite öğrencisi: En çok “Yaparak öğrendiğimde” başarılı oluyorum. Yeni bir spor, yeni bir aktivite ya da yeni bir bilgi
öğrenmek fark etmeksizin hayata uygulayabilmem öğrendiklerimi
sürdürebilmem için önemlidir. Örneğin, yelken ya da tırmanma için
düğümlerin nasıl bağlanacağını öğrenirken eğitmenin yaptığı şeyi
izleyip eylemi de tekrarlama fırsatına sahip olmalıyım. Tekrarlamadığım herhangi bir eylemin benim aklımda kalması oldukça zor. Sınıf koşullarında, sadece derslerden ya da kitaplardan öğrenmek
benim için çok zorlu. Bir okuma veya ders hakkında tartışmak ve
tartışmak için sınıf arkadaşlarımla bağlantı kurmak, aklımda tutmamı kolaylaştırıyor.
Julie- Okul yöneticisi: Gerçekten, uygulamalı deneyimlerden çok
keyif alıyorum. Bir tecrübeyle paylaşmak, takım halinde çalışmak
ve meslektaşlarımla birlikte hedefler koymak öğrenmeyi tercih ettiğim somut yollardır. Meslektaşlarım ve ekip arkadaşlarım geri dönüşlerinde beni iyi içgüdüleri olan, “yapan”, güçlü ve bağlı bir ekip
üyesi olarak tanımlıyorlar. İşimi seviyorum, ancak öğrenme tarzımda bir dengesizliğe neden olduğunu da anladım, çok yansıtıcı biri
olmadığımı fark ettim. Yaptıklarım hakkında her zaman etkinlik ve
program değerlendirmeleri yaparken, yaptığım şeyi neden yaptığımı düşünmek için nadiren zaman ayırırım. Bu benim kişisel haya-
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tım için de söylenebilir. Bir şeyleri düşünmek yerine hızlı bir şekilde
tepki veririm. İnsanları fikirlere tercih ederim ve benim için ilham
verici bir konuşma mantıklı bir teoriden daha etkileyici olur.
Dengeleyen Stil
Dengeleyen stilin karakteristik özelliği
uyum yeteneğidir; eyleme karşı yansıtmanın ve uygulamaya karşı düşünmenin artı ve eksilerini tartar. Somut
deneyim, soyut kavramsallaştırma, aktif uygulama ve yansıtıcı gözlemi dengeler. Dengeleyen stile sahip insanlar:
Dört öğrenme modunun tümünü kullanabilecekleri öğrenme ortamlarında
daha fazla memnun olma eğilimindedirler: derslerden, tartışma gruplarından, beyin fırtınası oturumlarından, laboratuvarlardan ve iş başında öğrenme yöntemlerinden
öğrenirler. Farklı öğrenme ortamlarına adapte olabildikleri için, farklı öğretim yaklaşımları olan öğretmenlerden öğrenebilirler.
DENGELEYEN

Dengeleyen Öğrenme Stiline sahip kişiler genelde:
• Öğrenme yaklaşımlarını, hissetmekten düşünmeye ve yapmaktan yansıtmaya dönüştürebilirler.
• Duruma göre öğrenme yaklaşımlarını değiştirirler.
• Yeni deneyimlere açık ve sorunları tanımlayıp çözme konusunda eşit derecede ustalardır.
• Konularda farklı bakış açıları görürler ve farklı tarzlara sahip
insanlar arasındaki farklılıklarda köprü görevi üstlenirler.
• Konularla ilgili kararlar almanın ya da farklı alternatifler arasında seçim yapmanın zor olacağını düşünürler.
• Görevin yerine getirilmesi ve ekibin daha etkili bir şekilde öğrenmesine yardımcı olmak için bir takımdaki eksik öğrenme stilini uyarlama ve doldurma olasılıkları yüksektir.
• Hayatları boyunca birçok kez iş ve kariyer değiştirmelerine neden olabilecek çeşitli çıkarların peşinden gitme ihtimalleri vardır.
• Meraklı, açık, esnek, çok yetenekli ve becerikli olarak görülürler.
• Derslerden öğrenme, tartışma grupları, beyin fırtınası oturum-
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•

ları, laboratuvarlar ve iş başında öğrenme gibi öğrenme döngüsünün dört aşamasında da çalışabilecekleri durumlarda daha
çok tatmin olabilirler.
Uyum sağlama yetenekleri sayesinde farklı yaklaşımlara sahip
öğretmenlerden ders alabilirler.

Dengeleyen Öğrenme Stiline sahip kişiler ne demişler?
Cloe- Üniversite birinci sınıf öğrencisi: Dengeleyen öğrenme
stiline sahip olmam oldukça anlamlı. Diğer insanlardan farklı olduğumu düşünürdüm ama nedenini ne açıdan olduğunu hiç anlayamadım. Örneğin, sınavdayken bir şıkkı diğerine tercih etmek benim
için oldukça zordu. Şimdi bunların hepsi anlamlandı. Artık kendime,
“bunların hepsini öğrenirken yapıyorum” diyorum. Sınıf arkadaşlarımın öğrenme stillerine her baktığımda hepsinin herhangi bir yolu
seçebildiğini görüyordum ve kendime, “işte yine başlıyorum, hiçbir yere uygun değilim” diyordum. Oysa ben her farklı durumda ne
yapmam gerektiğini görebiliyorum. Örneğin, geçen gün sınıfta grup
çalışması yaptık. Eğitmenin bize atadığı bir vaka incelemesine bir
çözüm bulmamız gerekiyordu. Bazı sınıf arkadaşlarımın beyin fırtınası yapmaktan hoşlandıklarını, bazılarının ise sadece geri durup
düşünmek istediklerini görebiliyordum. Vaka incelemesi, ne yapacağımız hakkında karar vermemiz gereken bir noktaya geldi ve ben
ne yapmamız gerektiğini biliyordum. Bu benim üstlendiğim roldü.
Çoğu zaman kimsenin göremediği şeyleri görmenin berbat bir şey
olduğunu hissediyordum. Şimdi ise farklı bir bakış açım var ve olduğum kişi için minnettarım. Ben Dengeleyerek öğreniyorum ve
öğrenme stilimin sonucu olarak birçok kuvvetli yanım olduğunu biliyorum.
Mary Lou- Sanat okulu öğrencisi: Öğrenme stili testimin sonucuna hiç şaşırmadım. Ben kesinlikle dengeleyen bir öğreniciyim.
Geçmişte birçok farklı kişilik testi yaptım ve hepsinde de tam ortada
sonuçlar aldım. İnsanlar bana kürtaj yanlısı veya kürtaj karşıtı mı ya
da liberal mi muhafazakâr mı olduğumu sorduklarında benim için
bir taraf seçmek çok zor çünkü ben güçlü ve zayıf yönleri argümanların her iki tarafında da görebiliyorum.
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Karen– CEO’nun Personel Şefi
“Her konuda bilgili ama hiçbir şeyde uzman değil.” Bu zaman aşımına uğrayan ifade, gazetecileri tanımlamak için sıkça kullanılırdı ve kesinlikle benim yirmi yıllık meslek hayatımda da geçerliydi.
Güvenlik, siyaset, eğitim ve çocuk refahı gibi konularda çalıştım.
Üniversitedeki arkadaşlarım tıp veya lisansüstü okullara devam
ederken ben birçok şeyden az az öğrenmeye devam ettim.
Jina- Danışman
Çok çeşitli şekillerde rahat öğrendiğim için, beni çok yönlü bir ekip
üyesi yapan farklı durumlara ve bağlamlara kendimi uyarlayabilirim. Genelde bir işi tamamlamak için ne gerekiyorsa yapabilirim.
Ayrıca farklı birçok yoldan öğrenme becerilerimi dayandırabileceğim, yeni beceri ve konseptleri almaya eğilimliyimdir.

Eğitici Rol Profilleri
Eğitimci olmak, bir insan için hem en ödüllendirici hem de zorlayıcı şeydir. Bir kişinin öğrenmesini ve gelişmesini teşvik etmek, çok
sayıda karmaşık zorluğa (öğrenen kişinin ihtiyaç ve ilgi alanları,
konuyla ilgili bilgi birikimi, bilginin daha derin anlamı ve etkileri ve
öğrencinin hayatındaki zorluklara pratik olarak uygulanması) dikkat
gerektiren karmaşık bir iştir. Öğretmenler, eğitmenler, koçlar, liderler ve ebeveynler olarak; sık sık kendimizi bu eğitim zorluklarıyla
karşı karşıya buluruz (Kolb & Kolb, 2017).
Deneyimsel öğrenme teorisinin eğitim için en önemli anlamı, eğitim programlarını öğrenme döngüsünde ilerleyecek şekilde tasarlamaktır. Böylece öğrenciler tüm öğrenme stillerini kullanabilecek ve
öğrenme döngüsünü tamamlayabileceklerdir.
“Tecrübeli, başarılı eğitimcilerle yapılan görüşmelerimizde ve gözlemlerimizde, ‘öğrenme döngüsü etrafında öğretme’ eğiliminde olduklarını görüyoruz. Eğitim faaliyetlerini dört öğrenme modunda
da hitap edecek şekilde düzenlediklerini görüyoruz (deneyimleme,
yansıtma, düşünme ve harekete geçme). Bunun yanı sıra, döngünün etrafında öğrencileri yönlendirebiliyor, döngünün hangi aşamasına değindiklerine bağlı olarak eğitici rollerini değiştirebiliyorlar.
Aslında benimsemiş oldukları bu rol, bir öğrenme stilinden diğerine
geçişi kolaylaştırmak için tasarlanmış bir öğrenme alanı yaratıyor”
(Kolb & Kolb, 2013).
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Kolb Eğitimci Rolü Profili (KERP Kolb Educator Role Profile), başkalarını eğitmek için tercih ettiğimiz yaklaşımı değerlendirmek ve
başkalarının öğrenmelerine ve gelişimlerine yardımcı olma konusundaki etkinliğimizi en üst düzeye çıkarmak için bir çerçeve sunmaktadır. Deneyimsel Öğrenme Teorisinden türetilen eğitimci rollerinin bütünsel bir tipolojisi üzerine kuruludur (Kolb & Kolb, 2017).
Öğrenme döngüsü ve farklı öğrenme stilleri etrafında öğretmek,
kişinin öğrencilere karşı takındığı rolü yeniden düzenleme ihtiyacını da beraberinde getirir. Eğitici Rol Profili, Eğiticilerin tercih ettikleri öğretim rolünü anlamalarına ve öğrenme döngüsü etrafında
bir öğretime nasıl uyum sağlayabileceklerini planlamalarına yardım etmek için oluşturulmuştur. Eğitici Rol Profilleri, öğretim rolü
tercihlerinin öğretim ve öğrenme ile ilgili inançlar, eğitim sürecine
dair hedefler, tercih edilen öğretim tarzı ve eğitici uygulamaların bir
kombinasyonu olarak ortaya çıkar. Eğitici rolleri, resmi sınıf içi öğretim görevini üstlenen bireylerle sınırlı değildir. Bu çerçeve; lider,
antrenör, ebeveyn, arkadaş gibi hayatın her aşamasında “öğretme
rolüne sahip olan” tüm bireyler için kullanılabilir.
Eğitici Rol Profili (ERP); Kolaylaştırıcı, Uzman, Değerlendirici ve
Koç olarak dört rol pozisyonu tanımlamaktadır. Eğiticiler, öğrencilerin deneyimsel öğrenmenin dört aşamasını geçerek öğrenme
kapasitelerini en üst düzeye çıkarmaları için bu rolleri benimserler
(Kolb & Kolb, 2017).
Öğretim rolü, öğrenciler ve öğrenme talepleri de dahil olmak üzere
öğrenme ortamına cevaben oluşan planlı bir davranışlar bütünüdür. Her öğretim rolü, bir deneyim edinme ve bir de deneyim değiştirme biçimini kullanarak öğrencileri benzersiz bir şekilde öğrenmeye teşvik eder.
Kolaylaştırıcı rolünde eğiticiler, öğrencilerin kendi deneyimleriyle
temasa geçmelerine ve bunlar üzerinde düşünmelerine yardım etmek için somut deneyim ve yansıtıcı gözlemi kullanırlar.
Konu uzmanları, yansıtıcı gözlem ve soyut kavramsallaştırma
yöntemlerini kullanarak, öğrencilerin yansımayı düzenleyip konuya
dair bilgi tabanına bağlamasına yardımcı olurlar. Öğrencilere, daha
sonraki analizlerde kullanılacak model veya kuramları sağlayabilirler.
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Standart belirleyici ve değerlendirici rolü, öğrencilerin, bilgiyi
performans hedeflerine yönelik olarak uygulamalarına yardımcı olmak için soyut kavramsallaştırma ve aktif uygulamayı kullanır. Bu
rolde, eğiticiler, belirledikleri standartlara göre öğrenci performansını yakından izleyerek düzenli geri bildirim sağlarlar.
Son olarak, koçluk rolünü benimseyen eğiticiler, öğrencileri bireysel olarak anlamlı hedeflere doğru harekete geçirmek için somut
deneyim ve aktif uygulamadan yararlanırlar. Bu roller öğrenci karşısında konu, uygulama karşısında bilgi odakları şeklinde ifade edilebilir (Kolb & Kolb, 2013).
David Kolb ve Alice Kolb, 2011 yılında geliştirmiş oldukları eğitici rol
profilleri ile ilgili özetle şu nitelikleri paylaşırlar (Kolb & Kolb, 2013,
Kolb & Kolb 2017):
Kolaylaştırıcı Rolü: Kolaylaştırıcı rolünde, eğiticiler, öğrencilerin
kişisel deneyimleriyle bağlantı kurma ve bunun üzerinde düşünmelerine yardım ederler. Öğrencilerin ilgi, içsel motivasyon ve kendilerine dair bilgilerini ortaya çıkarmak için samimi ve olumlu bir
stil benimserler. Bunu, çoğunlukla küçük gruplar halinde diyalogları
teşvik ederek gerçekleştirirler. Öğrencilerle kişisel ilişkiler kurarlar.
Uzman Rolü: Konu uzmanı rolünde ise eğiticiler, bir konunun öğrencilerdeki yansımalarını konunun bilgi tabanına bağlanmasında
öğrencilere yardım ederler. Otoriter ve yansıtıcı bir stil benimserler. Konuya dair bilgiyi sistematik olarak düzenleyip analiz ederken,
çoğunlukla örneklerle, modellemeyle ve eleştirel düşünceyi teşvik
ederek öğretirler. Bu bilgi, çoğunlukla dersler ve yazılı metinler aracılığıyla aktarılır.
Değerlendirici Rolü: Standart belirleyici ve değerlendirici olarak
eğiticiler, öğrencilerin performans gereksinimlerini karşılamak için
bilgi ve beceri uygulamasında ustalaşmalarına yardımcı olurlar.
Nitelikli performans için gereken bilgi gereksinimlerini belirleyen,
sonuç odaklı ve objektif bir stil benimserler. Öğrencilerin, kendi öğrenme süreçlerini değerlendirmeleri için performans egzersizleri
oluştururlar.
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Koç Rolü: Koçluk rolünü benimseyen eğiticiler ise, öğrencilere
hedeflerini gerçekleştirmek için bilgiyi kullanmayı öğretirler. Kendi
yaşamlarına dair deneyimlerden ders çıkarmalarına yardım etmek
için çoğunlukla bireylerle birebir çalışıp iş birliğine dayalı, cesaret
verici bir stil benimserler. Kişisel gelişim planlarının oluşturulmasına yardımcı olur ve performansla ilgili geri bildirim yolları sağlarlar.

Kolb Eğitici Rol Profilleri çalışması deneyimsel öğrenme alanı için
oldukça tamamlayıcı bir çerçeve oluşturmuştur. Çünkü bugüne
kadar yapılan çalışmaların neredeyse tamamında öğrenmeye ve
öğrenene odaklanılmış, bütüncül bir öğrenme için döngünün dört
modunda da ilerlenmesi gerektiği söylenmiş ancak eğiticilerin programlarında bu bütüncül döngüyü takip etmek için ne tür rollerde
bulunmaları gerektiği eksik kalmıştı. Eğitici rol profilleri bu eksiği
tamamlayan çok önemli bir çalışma olarak deneyimsel öğrenme
alanında yerini almıştır.
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Öğrenme Alanları
Deneyimsel olarak, öğrenci merkezli eğitim 21. yüzyılda yaygın bir
şekilde kabul görmüş, artan sayıda hizmet içi eğitim, probleme dayalı eğitim, aksiyon eğitimi, macera eğitimi, simülasyon ve oyun
gibi deneyimsel öğrenme uygulamalarında kendini göstermiştir.
Genel olarak deneyimsel eğitim ile ilişkilendirilen bu yaklaşımların
ötesinde, deneyimsel öğrenme teorisi, deneyimsel eğitimciler tarafından en az 30 alanda ve akademik disiplinlerde uygulama rehberi
olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Deneyimsel öğrenme teorisinin ilkeleri ve kavramlarının, orta öğretim ve lise eğitimi, lisans
eğitimi ve mesleki eğitim programları geliştirmek ve sunmak için de
yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir (Kolb, Kolb, Passarelli, &
Sharma, 2014).
Deneyimsel öğrenme programları hem içerisinde kullanılan metotlarda hem de bütününde deneyimsel öğrenme döngüsünün takip
edildiği programlardır. Bu nedenle eğitim programı tasarlanırken
yalnızca her bir atölyenin veya atölyedeki metodun deneyimsel öğrenme ile olan uyumuna değil, aynı zamanda programın genel akışının da deneyimsel öğrenme döngüsü ile uyumuna dikkat etmek
gerekir (DeM, 2017).
Eğer öğrenme gerçekleşecekse, bunun için bir alan gereklidir. Bir
öğrencinin öğrenme döngüsüne tam olarak katılması için, döngünün dört moduna (hissetme, yansıtma, düşünme ve eylem) dahil
olacak bir alan sağlanmalıdır. Herkese saygı ile karakterize edilen
misafirperver bir alan. Bu öğrenme alanı güvenli ve destekleyici
ama aynı zamanda zorlayıcı da olmalıdır. Öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerinden sorumlu olmalarına izin vermeli ve uzmanlığı
geliştirmek için tekrarlanan uygulamalara zaman ayırmalıdır (Kolb
& Kolb, 2013). Öğrenmenin en verimli şekilde gerçekleşeceği bir
öğrenme habitatının eğiticiler tarafından özenle inşa edilmesi gerekmektedir.
Kolb’lar (Alice Kolb & David Kolb) işte bu habitatın önemini işaret etmek için Öğrenme Alanı konseptini geliştirmişlerdir. Öğrenme
alanı, öğrenmenin gerçekleştiği fiziksel alanın çok ötesinde bir anlam taşımaktadır. Öğrenmenin fiziksel, kültürel, kurumsal, sosyal
ve psikolojik boyutlarının tamamını kapsayan çok yönlü bir konsepttir. Bu boyutların tamamı öğrenicinin deneyiminde bir araya ge-
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lirler. Öğrenme alanı konsepti; Lewin, Bronfrenbrenner, Vygotsky,
Nonaka ve Konno’nun insan gelişiminin çevre ile ilişkisini inceleyen
çalışmalarına dayanmaktadır (Kolb & Kolb, 2017).

PSİKOLOJİK
SOSYAL
KURUMSAL
KÜLTÜREL
FİZİKSEL

- Öğrenme stili
- Öğrenme becerileri
- Değerler
- Akranlar
- Öğretmenler
- Topluluk üyeleri
- Politika
- Kurumlar
- Gelenekler
- Değerler
- Normlar ve tarih
- Dil
- Sınıﬂar
- Mimari yapı
- Çevre

Öğrenme Alanlarının Boyutları
Öğrenme alanının önemini vurgulayan bir diğer kavram ise Dewey’in
eğitim felsefesindeki temel kavramlardan birisi olan deneyimin devamlılığıdır. Bu devamlılık öğrenmeyi teşvik eden ya da engelleyen
deneyimleri düzenler. “Tüm gerçek öğrenmenin deneyimle ortaya
çıkıyor olması, tüm deneyimlerin gerçekten eğitici olduğu anlamına
gelmez… Bazı deneyimler yanlış eğiticidir. Herhangi bir deneyim,
daha ileri deneyimlerin büyümesini durdurma veya çarpıtma etkisine haiz yanlış eğiticidir… Bu nedenle, deneyime dayalı bir eğitimin
temel sorunu, sonraki deneyimlerde verimli ve yaratıcı bir şekilde
yaşayacak mevcut deneyimlerin türünü seçmektir (Dewey 1938:
25-28).” Bu nedenle deneyimsel öğrenimin arttırılması, öğrenciler
için ‘gelişim üreten’ deneyimleri teşvik eden öğrenme alanlarının
yaratılmasıyla sağlanabilir. Kolb’lar bu öğrenme alanlarının altı temel niteliğini aşağıdaki şekilde açıklamışlardır.
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Pozitif Bir Öğrenme Alanı Oluşturmak
Öğrenme sürecine, umut ve korku duyguları kaçınılmaz bir şekilde
eşlik ederler. Umut, uzmanlaşma, anlama ve beraberinde gelecek
olan güçlenmeye dairdir. Korkunun ise pek çok tarafı vardır; hata
yapmak, başarısızlığa uğramak, aptalca görünmek, başkalarının
önünde utanmak ve aşağılanmış hissetmek hatta kendi kimliğimizi ve öz-değerimizi sorgulamaktan korkarız. Dolayısıyla eğitimciler olarak zorlu görevimiz; öğrenenlerin umutlarını, beklentilerini
ve korkularını anlayarak, onların korkularının üstesinden gelerek
uzmanlaşmaları için saygı ve desteğin sağlandığı bir öğrenme
alanı oluşturmaktır. Pozitif bir öğrenme alanı; öğrenicilerin kendilerini psikolojik olarak güvende hissettikleri, öğrenenlere ve geçmiş deneyimlerine saygı duyulduğu, koşulsuz bir pozitif yaklaşımın
sergilendiği, zorluğun ve desteğin dengeli bir şekilde sağlandığı
bir alandan oluşur. Öğrenicilerin isimlerinin eğitici ve diğerleri tarafından bilinmesi saygı duyulma halinin ilk adımıdır. Öğrenicilerin
aralarındaki buzların kırılması, kendi deneyim, ilgi ve fikirleri ile ilgilenilmesi ve bir öğrenme topluluğuna kendilerini ait hissetmeleri
bu pozitif öğrenme alanının temel karakteristik özellikleridir (Kolb
& Kolb, 2017: 178-188). Bu güvende hissetme duygusunun bir diğer önemli yanı ise deneyimsel öğrenme metodolojisinin ortaya çıkardığı bir gereklilik olmasıdır. Deneyimsel öğrenme döngüsünde
ilerlerken öğrenicilerin kendi deneyimlerini, duygu ve düşüncelerini
rahatlıkla paylaşabiliyor olması gerekir; bunun içinse grubun kendilerini yargılamayacağına ve duygularına saygı duyacağına dair bir
güven duygusuna ihtiyaç duyarlar.
Öğrenen Merkezli Bir Öğrenme Alanı Oluşturmak
Deneyimsel öğrenmenin teorisi öğrenen merkezli bir yaklaşıma sahiptir. Öğrenme sürecinin tamamı öğrenenin deneyimini bütüncül
bir şekilde merkeze alan bir şekilde ilerler. Eğitimci ve konu merkezli olan geleneksel eğitim yaklaşımını açık bir şekilde eleştiren
deneyimsel öğrenme teorisi eğiticinin oynadığı rolün de bu yaklaşıma göre şekillenmesi gerektiğini savunur. Bunun yanı sıra bir
eğitim programının deneyime dayalı olması, öğrenen merkezli olması için yeterli değildir. Kolb’lara göre deneyimsel öğrenme veya
yapılandırmacı metodolojileri uygulayan eğitimcilerin sıkça yaptığı
temel hatalardan birisi de ders planını, egzersizi ve simülasyonu
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öğreniciler ile birlikte değil, yalnızca bir teknik olarak öğrenicilere
uygulamalarıdır. Burada işaret edilen önemli detay, tüm metodoloji ve içeriğin öğrencilerin aktif katılımı ile şekillenmesi gerektiğidir.
Öğrenen merkezli bir öğrenme alanı; eğitimcinin öğrenenin deneyimine eşlik ettiği, eğitimin başlangıç noktasını öğrenenin yaşam
deneyimlerinin ve bu deneyimleri nasıl anladıklarının oluşturduğu
bir alandır. Bu alan öğrenicilerin dikkatleri, ilgileri ve inançlarının ortaya çıkarıldığı, bunların üzerinden öğrenme sürecinin başlatıldığı
bir alandır. Öğrenen merkezli öğrenme alanının öne çıkan bir diğer
özelliği de eğitimcinin öğreniciler ile iş birliği içinde olmasıdır. Eğitimci tabii ki eğitim konusunun uzmanı ve öğrenme sürecinin aktif
uygulayıcısıdır fakat eğitimcinin de öğreniciler gibi öğrenen konumunda olduğu alanlar öğrenicilerin güçlendirildiği alanlardır (Kolb
& Kolb, 2017: 237-264). Tüm bu özelliklerin titizlikle inşa edilmesi
için öğrenicilerin yakından tanınması, eğitim programından ne beklediklerinin, ilgilerini nelerin çektiğinin keşfedilmesi ve eğitim programına ‘öğreten’ olarak katkıda bulunacakları alanların açılması
oldukça önemlidir.
Oyunbaz Bir Öğrenme Alanı Oluşturmak
Piaget, Dewey, Vygotsky başta olmak üzere deneyimsel öğrenmenin bilim insanları, öğrenme gelişimin bütüncül sürecinde oyunun
ne denli önemli olduğunun altını çizmektedir. Deneyimsel öğrenme
teorisinde oyun ve öğrenme insan gelişimi için birbirinden ayrılmaz
iki unsurdur. Oyun; çocukluktan yetişkinliğe sağlıklı gelişim için
sürekli yeni-düşünce yapılarını hayatımızda uygulamamızı sağlayan, bu sayede aşırı uzmanlaşmadan kaçınmak için kapasitemizi
artıran, kritik bir yapı iskeleti görevi görür. “Huizinga’ya göre insan,
Homo Sapiens bilen kişi olarak değil, Homo Ludens oynayan kişi
olarak tarih sahnesine çıkar” (Kolb & Kolb, 2017: 284). Yani oyun
yalnızca çocuk gelişiminde değil, yetişkin gelişiminde de önemli bir
rol oynar. Fakat yetişkinlerin oyun ile ilişkisi çocuklardan farklıdır.
Oyun; irrasyonel ile rasyonel, oyuncu olmak ile ciddi olmak, hayali
ile gerçek, keyfe keder olmak ile kurallar ile sınırlı olmak arasındaki
diyalektikte gerçekleşir. Buldukları her şeyi anında oyuna çevirebilen çocukların aksine yetişkinlerin, oyun oynamak için farklı bir
gerçeklik düzlemine adım atmaları gerekir. Dolayısı ile oyunbaz bir
öğrenme alanı oluşturabilmek için yetişkinlerin bu farklı gerçeklik
düzlemine geçebilecekleri pozitif ve yargılanmadıkları bir ekosis-
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teme ihtiyaç duyulur. Bu ekosistemin temel prensiplerinin başında
oyun oynamanın gönüllü olması gerekliliği gelir. Yetişkinler özgür
ve gönüllü bir şekilde bu alanda oyun oynarlar. Diğer bir prensip
ise oyun kurallarının bu alanın hem sınırlarını belirleyen hem de bu
alanın devamlılığını sağlayan en önemli unsurlar olmasıdır. Oyun
sürecinde iki tip davranış modu bulunmaktadır; epistemik (gerçeklikle ilgili olmak) ve oyunbaz davranış modları. Örneğin epistemik
davranış sürecinde çocuklar ciddi ve odaklıdırlar, bir oyuncağı tüm
boyutları ile ele alır ve incelerler; ancak bu inceleme tamamlandığında oyuncakla tamamen oyunbaz bir modda oynamaya başlarlar.
Yetişkinler de çocuklarınkine benzer bir şekilde oyuna yaklaşırlar;
epistemik süreci atlatıp oyunbaz moda geçebilmeleri için hazırlanmaları gerekir. Oyun deneyimsel öğrenme döngüsünde derin
bir ‘somut deneyim’ oluşturmak için mükemmel bir araçtır (Kolb &
Kolb, 2017: 283-296).
Konuşmaya Dayalı Öğrenme İçin Alan Oluşturmak
Karşılıklı konuşmanın temel amacı aslında öğrenmektir. Karşılıklı
konuşma sırasında birey, konuşma ve dinlemenin birleştirildiği bir
öğrenme döngüsünde ilerler. İnsanlar sırasıyla “okuma” ve “esneme” denen adımları takip ederek birbirleri ile etkileşime girerler. Kişilerden birisi okuma adımında geribildirim alır (Somut Deneyim) ve
anlayışları formüle eder (Yansıtıcı Gözlem), diğer kişi ise esneme
adımında bu anlayışlar üzerine anlamlar oluşturur (Soyut Kavramsallaştırma) ve bu anlamlar üzerine eylemde bulunur (Somut Deneyim). Kişiler arasında bu değişim devam ettikçe her iki taraf da sırasıyla okuma ve esneme adımları arasında geçiş yaparlar. Karşılıklı
konuşmaya dayalı bir öğrenme alanı oluşturmanın pek çok formu
vardır; eğitimcinin öğrenicilerin önünde bir masada oturmaktansa
onlarla birlikte bir çemberde oturması gibi fiziksel bir alan veya bu
fiziksel alan tarafından beslenen dinlemeye açık bir duygusal alan.
Konuşmaya dayalı bir öğrenme alanının iki ayrı yönü bulunmaktadır; birincisi bu alanı tanımlayan ve koruyan sınırlar, ikincisi ise
karşılıklı konuşmayı şekillendiren iç süreçtir. Konuşma devam ettikçe sınırlar iç süreçleri, iç süreçler ise sınırları yeniden şekillendirir.
Kolb’lar konuşmaya dayalı öğrenme alanını beş diyalektik boyut
ile tanımlarlar. Bunlar; deneyim ve düşünme diyalektiği, eylem ve
yansıtma diyalektiği, söylev ve başvuru diyalektiği, bireysellik ve
ilişkisellik diyalektiği, statü ve beraberlik diyalektiğidir. Bu diyalektik
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boyutlardan herhangi biri diğerini domine ettiğinde öğrenme azalır.
Deneyim ve düşünme diyalektiğinin dengeli olabilmesi için konuşma sırasında duyguların ve soyut rasyonel konuların dengeli bir şekilde ele alınması gerekir. Söylev ve başvuru diyalektiğinin dengeli
olması için kişilerin konuyu nasıl anladıklarını açıkladıkları süreç ile
konuşma sonucunda konuyu nasıl yeniden yorumladıklarını paylaştıkları sürece dengeli bir vakit ayrılması gerekir. Bireysellik ve
ilişkisellik diyalektiğini dengeli bir şekilde yürütmek için birey hem
kendi düşüncelerini dışa vurmalı hem de bu düşüncelerin ilişkili olduğu geçmiş deneyimleri paylaşabilmelidir. Statü ve beraberlik arasında denge kurabilmek için ise öğrenicilere hem kendi argümanlarını savunacak bir alan açılmalı hem de başkalarının argümanları
ile bağ kuracak bir alan sağlanmalıdır. Konuşmaya dayalı öğrenme
alanının karakteristik özelliklerini yukarıdaki gibi özetleyen Kolb’lar
son olarak bu alanın çok önemli bir prensibinin de altını çizerler;
konuşmanın doğal gelişimi. Öğrenme alanında öğrenciler arasında devam eden konuşma zamanla evrilir ve bir yöne doğru gider.
Bu gelişim sürecinin yalnızca konu merkezli değil aynı zamanda
öğrenen merkezli olması gerekir. Dolayısıyla eğitimci konuşma sürecini bir bütün olarak ele almalı, farklı zaman dilimindeki konuşmalar arasında bağ kurmalı ve öğrenicilerin dikkat ve ilgilerine göre
organik bir şekilde gelişen konuşma alanına olanak sağlamalıdır
(Kolb & Kolb, 2017: 189-236).
Yansıtıcı Düşünme İçin Bir Alan Oluşturmak
Yansıtıcı düşünme alanında öğrenciler daha eleştirel bir düşünme
aşamasına geçebiliyor olmalıdırlar. Düşünme, kafamızın içindeki
veya aklımızdan o anda geçen her şeyi ifade ederken yansıtıcı düşünme ise bu düşünceler arasında kıyas yapmayı, bunları irdelemeyi ve anlamlandırmayı içerir. Kolb’lar düşünme halinden Yansıtıcı düşünme haline geçiş sürecini düalizmden çeşitliliğe, çeşitlilikten
göreceliğe ve görecelikten kararlılığa doğru ilerleyen üç temel aşama ile tanımlarlar. Düalizm aşamasında dünya öğrenicilere sadece
doğrular ve yanlışlardan oluşan bir kesinlik halinde görünür. Tüm
sorular için doğru yanıtlar vardır, eğitimciler bu yanıtlara sahiptir
ve doğruları öğrenicilere öğretmekle sorumludurlar. Çeşitlilik aşamasında bilgi yalnızca bazı alanlarda mutlaktır, çoğu alanda hiçbir
şeyden kesin bir şekilde emin olunamaz. Bu aşamada belirsizlik
geçici olarak görülür, herkesin görüşü herkesinki kadar geçerlidir.
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Öğreniciler her yanıtın eğitimci tarafından gelmeyeceğini anlarlar
ve konuya farklı boyutlardan yaklaşmaya başkalarının görüşlerini
incelemeye başlarlar. Görecelik aşamasında öğreniciler bilginin
bağlamsal ve göreceli olduğunun farkındadırlar. Tek bir doğru veya
tek bir yanlış yoktur. Kendi ve başkalarının argümanlarının zayıf ve
güçlü yanlarını analiz etmeye başlarlar. Son olarak kararlılık aşamasında öğreniciler tüm bu farklı bakış açıları arasında kendilerine
en uygununu test ederek ve değerlendirerek seçerler. Kendi sentezlerini oluştururlar ve bu sentez aynı zamanda kendi kişiselleştirilmiş değerleri, yaşam biçimini ve kimliklerini şekillendirir (Kolb &
Kolb, 2017: 265-282).
Derin Öğrenme için Alanlar Oluşturmak
Derin öğrenme konsepti, deneyimsel öğrenmenin dört moduna
(deneyimleme, yansıtma, düşünme ve eylem) bütüncül bir şekilde entegre olan bir gelişim süreci anlamına gelir. Derin öğrenmeyi
geliştiren ve sürdüren alanlar oluşturmak için öncelikle öğrenicilere
deneyimlerini tekrar ettikleri zamana yayılan bir alan sağlanmalıdır. Bu alan eğitimciler tarafından desteklenen, öğrenicilerin deneyimsel öğrenme döngüsünün etrafında döndükleri ve performans
gösterip geribildirim aldıkları bir süreci gerektirir. Derin öğrenme
alanında öğreniciler ileri düzey uzmanlığa ulaşabilmek için eğitimciler tarafından sağlanan devamlı pratiğe, uzun dönem bir kararlılık
içinse yine eğitimciler tarafından verilen destek ve ödüllendirilmeye
ihtiyaç duyarlar. Derin öğrenme sürecindeki ilerleme; deneyimsel
öğrenme teorisinin edinme, uzmanlaşma ve entegrasyon adları verilen üç seviyeden oluşan gelişim aşamaları modelinde gerçekleşir.
Bkz. Şekil 2. İlk seviyede öğrenme kaydedilen ve performans odaklıdır. Bu aşamada yalnızca öğrenme stilinin vurguladığı iki öğrenme
modu kullanılır. İkinci seviyede öğrenme yorumlanan ve öğrenme
odaklıdır. Bu aşamada öğrenici döngünün üç öğrenme modunu
dahil eden bir süreçtedir. Üçüncü seviyede ise öğrenme entegre
edilen ve gelişim odaklıdır. Bu aşamada öğrenici döngünün dört
öğrenme modunu da tam-döngüde-öğrenme denilen bütüncül bir
öğrenme sürecine dahil edebilmektedir. Derin öğrenmeyi geliştiren
ve sürdüren alanlar oluşturmak bu alanda eğitimci olarak farklı rollerde bulunmamızı da gerektirmektedir. Her şeyden önce eğitimcinin öğrenicilerin konu ile ilgili hangi gelişim alanında olduklarını
anlaması oldukça önemlidir. Edinme aşamasındaki öğreniciler için
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kolaylaştırıcı rolü, uzmanlaşma aşamasındaki öğreniciler için standart belirleyici ve değerlendirici rolü, entegrasyon aşamasındaki
öğreniciler içinse koçluk rolü en uygun eğitici rolleridir. Derin öğrenmeyi destekleyecek diğer bir temel unsur ise eğitim programının
döngünün tamamında ilerleyecek bir metodolojiye sahip olmasıdır.
Böylelikle öğreniciler, döngünün dört moduna da temas eden bir
gelişim sürecinde ilerleyebileceklerdir. Bu ilerleme öğrenme esnekliğini beraberinde getirecek ve tam-döngüde-öğrenme denilen en
üst düzey gelişim noktasına doğru ilerlemelerine yardımcı olacaktır
(Kolb & Kolb, 2017: 297-327).

DeM Çözümleme Modeli
DeM Çözümleme Modeli iki kısımdan oluşur.
Yansıtma Kısmı
Deneyimsel Girdi -> Hatırlama + Yansıtma = Kavramsallaştırma
Dönüştürme Kısmı
Kavramsal Girdi -> İlişkilendirme + Dönüştürme = Planlama
Bu adımlar peşi sıra aynı oturumda yapılabileceği gibi, uzunluğa
göre farklı oturumlar içinde farklı metotlar kullanılarak da yapılabilir.
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Deneyimsel Girdi
Çözümlemenin amacı bir deneyimden yola çıkarak yeni öğrenme
çıktılarına ulaşmaktır. Bu çerçevede tasarlanan deneyimsel öğrenme oyunları iyi bir çözümleme ile derin bir öğrenmeye dönüştürülebilirler. Her ne kadar deneyimsel öğrenme oyunlarını döngünün
içerisinde “deneyimsel girdi” olarak kullanıyor olsak da gerçek deneyimlerin de bu bölümde yer alabileceğini düşünmeliyiz. Unutmamalıyız ki oyunun amacı katılımcıya deneyim yaşatmaktır. Bu
anlamda eğer çözümlenebilecek gerçek bir deneyim varsa yine bu
çözümleme adımları ile deneyimsel öğrenme döngüsü işletilebilir.
Örneğin, katılımcıların yakın zamanda grup olarak yaşadıkları bir
deneyim varsa yine çemberde bir araya gelip yaşanan deneyim çözümlenebilir. Deneyimsel öğrenme sürecinde çözümleme yapmak
için illa oyun oynamak gerekmez.
1. Hatırlama – Deneyimi Hatırlama
Çözümlemeye genelde duygulardan başlamakta fayda vardır.
Deneyim sürecinde katılımcılar çok farklı duygu durumlarını yaşamış ve farkında olmasalar da hissettiklerini karar ve davranışlarına yansıtmışlardır. Katılımcıların biriken duygularını ifade edip
rahatlamaları gerekir. Damasio, LeDoux, Zull ve diğerleri (aktaran
Kolb & Kolb 2013) aklın ve duyguların öğrenme ve hafıza üzerindeki etkileri açısından birbirleriyle ayrılmaz şekilde ilişkili olduğuna
dair ikna edici araştırma kanıtları sunmuşlardır. Bu nedenle daha
sonra duygular üzerine analiz yapabilmek ve duygular ile nedenler arasında bağ kurabilmek için önce hissedilenlerin dillendirilmesi oldukça önemlidir. Oyun sırasında yaşananlar analiz edilmeden
önce neler yaşandığının hatırlanmasında fayda vardır. Bu noktada
oyunun en başından sonuna kadar adım adım neler yaşandığı sorulur. Deneyim ortak olmasına rağmen neler yaşandığı ile ilgili farklı
yorumlar gelir ki bu, katılımcıların yaşananlara farklı pencerelerden
de bakabilmelerine yardımcı olur. Deneyim sırasında katılımcılar
hem iç hem de dış gözlemde bulunurlar. Bu nedenle neler yaşandığı sorulurken, katılımcının neler yaptığı ve başkalarının yaptıklarına dair gözlemleri birlikte sorulur. Bu aşamada deneyim sırasında
yaşananlar adeta parçalara ayrılır ve analiz edilmeye hazır hale
getirilir. Bu adımda temel soru “Ne?” sorusudur.

81

YAYGIN EĞİTİM & DENEYİMSEL ÖĞRENME

Çözümleme Soruları:
• Şu an ne hissediyorsunuz?
• Oyunun yönergesini dinledikten sonra her şey sizin için açık
mıydı?
• Oyuna başlamadan önce neler olacağını beklediniz?
• Oyun sırasında neler hissettiniz?
• Neler yaşandı? Siz ne yaptınız?
• Başkaları ne yapıyordu? Neler gözlemlediniz?
• Neler hissettiniz?
• Neler düşündünüz?
Öneriler:
• Katılımcılar doğrudan yaşadıkları deneyim üzerine konuşmak
ve hatta sahip oldukları çıkarımları paylaşmak eğiliminde olabilirler. Böyle durumlarda adım adım ilerleyeceğinizi, önce duyguları dinlemek istediğinizi söyleyebilirsiniz.
• Çemberde direkt neler hissettiklerini paylaşmaları her katılımcı
için kolay olmayabilir. Bu nedenle önce herkesten “şu an ne
hissettiğinizi bir kelimeyle duyabilir miyim?” diyerek duygularını
alabilirsiniz.
• Yoğun duyguların yaşandığı deneyimlerden sonra katılımcıların
duygularını ifade etme ihtiyacında olabileceğini dikkate alarak
bu bölümün süresini planlamalısınız.
• Duygu paylaşımı sırasında paylaşılan hislerin başkaları tarafından yargılanmamasına veya saygısızlık edilmemesine büyük
dikkat göstermeniz gerekir.
• Oyunun kendi içinde aşamaları vardır. Neler yaşandığını bu
aşamalara göre kronolojik olarak sormak faydalı olacaktır.
2. Yansıtma – Deneyimi Yansıtma
Bu aşama, deneyimsel öğrenme döngüsündeki soyut kavramsallaştırma bölümünün hazırlandığı aşamadır. Bu aşamada yaşanan
deneyim uygun sorularla analiz edilir. Dolayısıyla ilk aşamada hisler ve gözlemler ne kadar detaylı bir şekilde alınırsa sorgulama da
o kadar kolay olur. Bu noktada önemli olan katılımcının artık deneyime karşı tamamen yabancılaşmış olması ve dışardan objektif bir
gözle sorguluyor olmasıdır. Katılımcıların, yaşananların nedenlerine ve sonuçlarına karşı kendi düşüncelerini ifade etmeleri beklenir.
Bu adımda temel soru “Neden?” sorusudur?
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Çözümleme Soruları:
• Neden böyle hissettiniz?
• Sizce neden bunlar yaşandı?
• Siz neden öyle davrandınız?
• Başkaları sizce neden böyle davrandı?
• Sonucun böyle olmasının nedenleri nedir?
Öneriler:
• Katılımcılar doğrudan kavramsallaştırma aşamasına geçme
eğiliminde olabilirler böyle durumlarda biraz daha sabırlı olmalarını rica edebilirsiniz.
• Oyun içinde yaşanan herhangi bir tartışma veya çatışma bu
bölümde tekrar açılabilir. Bu noktada mutlaka müdahale edip,
yaşanan deneyimin bir araç olduğunu hatırlatmalı ve katılımcıları tekrar üst-bilişsel bir noktaya çekmelisiniz. Bu tür durumların oluşmaması için oyun sonrası yıkama yapmak bu nedenle
oldukça önemlidir.
3. Kavramsallaştırma – Deneyimden Yeni Kavramlara
Bu aşamada katılımcılardan, deneyimlerinden ve deneyim üzerine
yapılan analizden neler öğrendiklerini, hangi sonuçlara vardıklarını düşünmeleri istenir. Bu nokta; deneyim, gözlem ve kavramların
harmanlanarak yeni bilgilere, yeni farkındalıklara ve yeni kavramlara ulaşıldığı noktadır. Katılımcıların çıkarımlarını grup ile paylaşmaları oldukça önemlidir çünkü her bireyin farklı çıkarımları olabilir
ve bunlar paylaşıldıkça grup daha fazla çıkarıma sahip olmuş olur.
Çözümleme Soruları:
• Bu deneyim ve üzerine konuştuklarımız bize ne anlatıyor?
• Tüm bu deneyim ve tartışmalarımızdan hangi çıkarımlara varıyorsunuz?
• Bu konuştuklarımızın gerçek hayatta sizce ne gibi karşılıkları
var?
• Bu oyunu bir kez daha oynasanız neleri farklı yapardınız?
Öneriler:
• Öğrenme kelimesi herkes için aynı anlama gelmeyebiliyor. Bazı
katılımcılar öğrenmeyi yalnızca bilgi edinmek olarak görebiliyor.
• Bu nedenle, ya daha önceden programda ya da bu aşamada
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•

Yetkinlik Üçgeninden bahsedebilirsiniz. (Bilgi, Beceri, Tutum)
Katılımcıların çıkarımlarını (eğitim konunuza bağlı olarak) insan
davranışları, sosyal ilişkiler, ekonomi, politika, felsefe gibi kategorilerde de sorabilirsiniz.

Kavramsal Girdi
Bu bölüm, deneyimsel öğrenme döngüsü içerisinde oldukça önemli
bir yer tutar. Hedef grubunuzun profiline, yaşına ve oturum sürenize
göre değişmekle birlikte her durumda yaşanan deneyimin var olan
konseptler ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Yalnızca duyguların
yansıtılması ve sınırlı çıkarımların paylaşılması deneyimsel öğrenme döngüsünün tamamlanmasını eksik bırakabilir. Bu kavramsal
girdiler kapsamlı teoriler, kuramlar, modeller olabileceği gibi hedef
grup ve konuya göre değişebilen katılımcıların sahip oldukları kavramsal bilgiler de olabilir. Örneğin, yetişkinlerle yapılan demokrasi
konulu bir deneyimlemenin çözümlemesinde demokrasi kuramları
ile ilgili bilgi paylaşmak kavramsallaştırmayı derinleştirecektir. Bunun yanı sıra çocuklarla yapılan hijyen konulu bir oyun etkinliğinde
çocuklara sağlık ve hastalıklar konusunda bildikleri diğer bilgiler
sorulabilir ve yine hijyen konusu ile ilişkilendirilebilir. Kavramsal bilgiler illa oyun ve ardından yapılan yansıtmadan sonra paylaşılmak
zorunda değildir. Daha önce katılımcıların okumalarını yaptıkları,
derste işledikleri veya araştırdıkları bir konunun hatırlanması da
pekâlâ bu bölümde değerlendirilebilir. Örneğin, eğitim programına
gelmeden önce okunan bir kitap, oyunun çözümleme aşamasında hatırlatılarak oradaki kavramsal bilgiler oyun ve gerçek hayatla
ilişkilendirilebilir. Deneyimsel öğrenme uygulaması yapan her eğitmenin aynı zamanda kavramsal bilgi aktaracak uzmanlığa sahip olması gerektiğini söyleyemeyiz ancak deneyimsel öğrenme tabanlı
bir programın içinde kavramsal bilgilerin araştırıldığı/paylaşıldığı bir
bölüm mutlaka olmalıdır.
4. İlişkilendirme – Kavramların İlişkilendirilmesi
Bu bölümde, oturumunun ve programın konusu ile ilgili teoriler ve
konseptler ve modeller paylaşılır. Örneğin, takım çalışması ile ilgili bir oyundan sonra çözümlemenin bu aşamasında “Tuckman’ın
Takımların Oluşum Süreci Modeli” paylaşılabilir. Veya çatışma yönetimi ile ilgili bir oyun oynandı ise bu aşamada “Thomas-Kilmann
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Çatışma Çözümleme Modeli” paylaşılabilir. Bu bölüm kavramsallaştırmanın en üst düzeye ulaştığı aşamadır. Bu noktada katılımcılar oyun sırasındaki deneyimlerini ve yansıtma aşamasındaki
ifadelerini paylaşıyor olduğunuz konseptler ile ilişkilendirmelidirler.
Çözümleme Soruları:
• Bu teorinin/konseptin/bilginin söyledikleri ile yaşadığınız deneyim
arasında ne bağ görüyorsunuz?
• Davranışlarınız bu kavramsal önermelerin hangisine uyuyor, hangisine uymuyor?
• Bu kavramsal bilgilerin söylediği hangi şeyi yapsaydınız oyun
daha farklı olabilirdi?
• Bu konsept, bu konuda daha yetkin olabilmeniz için size yardımcı
olur mu?
Öneriler:
• Konseptlerden bahsederken şematik modellemeleri kullanabilirsiniz.
• Kısa bir oturumda fazla uzun teori anlatmaktan kaçınmaya çalışın.
• Konu ile ilgili mümkünse en az 2 konsept paylaşın.
• Mutlaka paylaştığınız orijinal konseptlerin sahiplerini belirtin ve
referans gösterin.
• Bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler için kaynaklar
ve yöntemler önerin.
5. Dönüştürme – Gerçeği Dönüştürme
Deneyimsel öğrenmenin felsefesinde gelişme üreten bir deneyim,
sadece çalışması yapılan bir konuyla doğrudan ilgili bir deneyimi
değil, öğrencinin toplam deneyimsel yaşam alanını ifade etmektedir. Buna fiziksel ve sosyal çevresi ile ilişkilerinin kalitesi de dâhildir (Kolb & Kolb 2013). Bu nedenle eğitimin konusunun yalnızca
öğrenme oyunundaki deneyimle değil aynı zamanda katılımcının
kendi deneyimleri ile de ilişkilendirilmesi gerekir. Katılımcılar edindikleri bilgi ve becerileri pratikte nasıl kullanacaklarını düşünme ve
planlama ihtiyacında olurlar.
Çözümleme Soruları:
• Tüm bu çıkarımlarımız sizce gerçek hayatta başka konuları da
kapsıyor mu?
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•
•
•
•

Gerçek hayatınızda benzer zorluklar yaşıyor musunuz?
Bu öğrendiklerimizi hayatınızda nerelerde kullanabiliriz?
Öğrendiklerinizi uygulamanız veya uygulayabiliyor hale gelmeniz durumunda ne tür faydalar ortaya çıkabilir?
Bir öğrenme planı yapabilecek motivasyonu hissediyor musunuz?

Öneriler:
• Kolb’un “Öğrenme Alanı Modeli”nde yer alan boyutları dikkate alarak katılımcılarınızın kendi gerçeklikleri ile ilişki kumasını
kolaylaştırabilirsiniz. (Fiziksel, kültürel, kurumsal, sosyal, psikolojik alanlar)
• Deneyimsel öğrenme döngüsü durmadan devam eden bir spiral gibidir. Doğal olarak katılımcıların önceki deneyimleri, bugün
öğrendikleri ve yarınki yeni deneyimleri arasında bağ kurmaları
gerekir.
6. Planlama – Kavramlardan Yeni Deneyimlere
Deneyimsel öğrenme döngüsünün tekrar yeni bir deneyimle daha
gelişmiş bir şekilde devam edebilmesi için katılımcılarınızın öğrendikleri/farkına vardıkları konularda kendilerini nasıl geliştirecekleri
ile ilgili planlama yapmalarına yardımcı olmalısınız. Bu plan yapma
sürecini kolaylaştırmak için bir sonraki sayfadaki şablonunu kullanabilirsiniz.
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Öğrenme Hedef Planı (Kolb & Kolb 2013)
Başlatan
Şimdi hangi adımı
atmalıyım? Nasıl
başlayabilirim?
Fırsatlar nerededir? Buna bir şans
tanıyabilir miyim?
Yapan
Bu planı nasıl
uygulayabilirim?
Ne kadar zamanım var? Hangi
kaynaklara ihtiyacım var? Sonraki
adımlar nelerdir?
Kim bu konuda
yol almama yardımcı olabilir?
Karar Veren
Hedefim nedir?
Maliyet/fayda
analizi nedir? Bu
sorunu nasıl çözebilirim? Kararım
nedir? Ne işe
yarıyor ne yaramıyor? Asıl önemli
olan nedir?

Deneyimleyen
Bu sorunu şu anda
mı yaşıyorum?
Sezgilerim bana ne
söylüyor? Diğerleri
bunun hakkında
ne hissediyor? Şu
anda dikkatim nerede?
Dengeleyen
Kör bir nokta var
mı? Bütün olasılıkları düşündüm mü
ve tüm seçenekleri
tarttım mı? Yaklaşımımı değiştirmem
gerekiyor mu?

İmgeleyen
Olasılıklar nelerdir?
Vizyonum nedir? Bu
durum hakkında nasıl
hissediyorum? Başkaları ne düşünüyor? Ne
olacağını hayal etmeliyim?

Düşünen
Objektif davranıyor
muyum? Rakamlar
bana ne anlatıyor?
Doğru muyum? Ve
düşünceli miyim?
Duygularımı bir kenara koydum mu?
Bu mantıklı bir yaklaşım mı?

Analiz Eden
Ne olacağına dair bir
senaryo
oluşturabilir
miyim? Hangi stratejilere ihtiyacım var? Planım nedir? Kavramsal
olarak mantıklı düşünüyor muyum?
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Yansıtan
Buna bakmanın başka
bir yolu nedir? Varsayımlarım nelerdir? En
anlamlı bilgiler hangileridir? Başka neleri
düşünmem lazım?

“İyi bir teori kadar pratik bir şey yoktur.”
Kurt Lewin
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Öğrenme İhtiyaç Analizi
Öğrenme İhtiyacı
Öğrenme ihtiyacı; öğrenenin mevcut bilgi, beceri ve yeterlilikleri ile
belirli bir görevi ya da görevler dizisini yerine getirme, bir performansı sergileme için sahip olması gereken bilgi, beceri ve yeterlikler
arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir anlatımla ihtiyaç;
gözlenen durum ile beklenen durum arasındaki farktır. Bireylerin
sahip olması gereken ve olmadığında eksikliği duyulan, tamamlanması gereken koşul ve özelliklerdir. Öğrenme ihtiyacı, eğitim
ve öğretimde temel role sahiptir. Öğrenme hedef/kazanımlarının
belirlenmesi, uygun içeriğin seçimi, öğrenme-öğretme sürecinin tasarlanması ve hedeflere ulaşma düzeyinin değerlendirilmesi, yapılan ihtiyaç analizine dayanır (Chen, Heritage & Lee, 2005; Grant,
2002; Reviere, 1996). Dewey (1997) de öğrenenlerin güçlü ve zayıf
yönleri, ilgi ve alışkanlıklarının sürekli olarak izlenip yorumlanması
gerektiğini vurgulamıştır. Bu vurgu, pek çok araştırmacı tarafından
öğrenme ihtiyacı analizinin devamlı olarak yapılması gerektiğine
işaret etmesi biçiminde yorumlanmaktadır (Baker, 2001; Black &
Wiliam, 2004). Eğitim programlarının işlevsel, öğrenme-öğretme
süreçlerinin verimli olması ihtiyaç analizinin gerçekçi ve doğru biçimde yapılmasına bağlıdır.
İhtiyaç Analizi
Eğitim programlarının tasarlanması ve geliştirilmesi sürecinde gerçekçi ihtiyaçların belirlenmesi için ayrıntılı bir analiz yapılmalıdır.
İhtiyaç analizi, program geliştirme sürecinin ilk basamağıdır. Bu süreçte sadece öğrenenin beklenti ve gereksinimleri değil; toplum,
ekonomi, politik faktörler, süre/zaman, konu alanı, insan kaynakları
ve diğer kaynaklar da göz önünde bulundurulmaktadır. İhtiyaç analizi; sürekli devam eden bir değerlendirme ve inceleme sürecidir
(Patton, 1997; Watanabe, 2006). İhtiyaç analizinin temel amaçları;
sorun/sorunları tanımlama, öğrenme ve perfomans arasındaki uyumu sağlama, mevcut koşulları iyileştirebilecek çözüm stratejileri ve
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eylem planı geliştirme, gelecek için avantajlı durumlar oluşturma,
öğrenme, gelişme ve/veya büyümeyi sağlama (Sleezer, Russ-Eft &
Gupta, 2014) olarak özetlenmektedir.
İhtiyaç analizi süreci; planlama, veri toplama, verileri analiz etme,
sonuçları raporlaştırma aşamalarından oluşmaktadır. Bu süreç,
eğitim programlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi amacıyla yapılan ilkesel ve yöntemsel işlemler bütünü (Oliva,
1988; Nunan, 1988) olarak da yorumlanmakta, eğitim-öğretim sürecinin merkezi olarak değerlendirilmektedir (Hewitt, 2006). İhtiyaç
analizi belirleme sürecinde, farklı yaklaşımlar ve bunlara uygun teknikler kullanılmaktadır.
İhtiyaç Analizi Yaklaşımları
İhtiyaç analizi yaklaşımları genel olarak farklar, demokratik, betimsel, analitik ve kritik durum yaklaşımı olarak incelenebilir (Demirel,
2009; Pennington, 1980).
•

Farklar Yaklaşımı: En yaygın olarak kullanılan yaklaşımlardan biridir. Öğrenme ihtiyacı, ulaşılması beklenen başarı/beceri düzeyi ile ulaşılan başarı/beceri düzeyi arasındaki farkın
incelenmesi yoluyla belirlenir. Genellikle testlerle elde edilen
nicel verilerin kullanıldığı bu yaklaşım, okullarda ve diğer eğitim
kurumlarında tercih edilmektedir. Bireylere kazandırılmak istenen yeterlilikler belirlendikten sonra, bireylerin ulaştığı yeterlikle
karşılaştırılır ve aradaki fark ihtiyaç olarak tanımlanır.

•

Demokratik Yaklaşım: Bu yaklaşımda ihtiyaç analizi sürecine
çok sayıda toplumsal grup katılmaktadır. Bu durum olumlu bir
yön olarak kabul edilmekle birlikte bazı riskleri de barındırdığına
dikkat çekilmektedir. Öğrenme ihtiyacı, çoğunluk, baskı grupları, demokratik temsil gücü olan toplulukların talepleri dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu noktada, çoğunluğun talebinin
değerli bir eğitsel ihtiyacı ortaya koymayabileceği ihtimali göz
önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, ihtiyaç analizi sürecinde demokratik yaklaşımının tek başına demokratik yaklaşımın
benimsenmesi yerine diğer yaklaşımlarla birlikte uygulanması
yolu seçilebilir.
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•

Betimsel Yaklaşım: Bir durumun veya eğitimin yokluğunun
oluşturduğu zarar ile o durum veya eğitimin varlığının sağlayacağı faydanın incelenerek eğitim ihtiyacın saptanmasıdır. Öğrencilerin Matematik dersindeki başarısızlığının önemli bir nedeninin Türkçe dersindeki eksikleri olduğu düşünülerek Türkçe
dersi için ek eğitim düzenlenmesi, betimsel yaklaşıma örnektir.
Türkçe ek derslerinin varlığının Matematik başarısını arttırmada sağlayacağı fayda göz önüne alınmıştır.

•

Analitik Yaklaşım: Bu yaklaşımda, güncel eğitim ihtiyacını belirlemek yerine uzak gelecekte ortaya çıkması olası durumların
analiz edilmesi benimsenmiştir. Bu bağlamda, geleceğe dönük
sorgulama ve eleştirel düşünme yoluyla teknolojik gelişmeler,
ulusal ve uluslararası dönüşümler göz önünde bulundurulmaktadır. Gelecekte karşılaşılması muhtemel durumların gerektirdiği bilgi, beceri ve yeterlikler ihtiyaç olarak kabul edilmektedir.

•

Kritik Durum Yaklaşımı: Bu yaklaşım, beklenmedik ve ani bir
şekilde gerçekleşen durumlarda oluşan ihtiyaçların tespit edilip
giderilmesini amaçlamaktadır. Örneğin 2020 yılında Covid-19
salgınıyla birlikte eğitimde alınan veya güçlü bir deprem sonrası çadırlarda eğitim yapma zorunluluğu doğduğunda alınan
tedbirler kritik durum yaklaşımına örnek olarak gösterilebilir.

İhtiyaç belirleme süreci, benimsenen ihtiyaç analizi yaklaşımına uygun olarak seçilen analiz teknikleriyle gerçekleştirilmektedir.
İhtiyaç Analizi Teknikleri
İhtiyaç analizi sürecinde kullanılan teknikler; yaygın olarak Delphi,
Progel (Program Geliştirme), Meslek-İş Analizi, Gözlem, Görüşme,
Testler/Anketler/Ölçekler, Kaynak (Literatür) Tarama olarak sınıflandırılmaktadır. Bu tekniklerin özellikleri çeşitli yazarlar tarafından
aşağıdaki gibi açıklanmaktadır (Chedi, 2017; Demirel, 2009; McCawley, 2009; Norton & Moser, 2008; Prammanee, 2015).
Delphi Tekniği: Konuyla ilgili uzmanların hem fikir olduğu görüşlerin ihtiyaç olarak belirlenmesi sürecidir. Bu süreçte bir araya gelmeyen uzmanlar, görüş alınan uzman grubunda kimlerin yer aldığı
konusunda da bilgi sahibi değildir. Böylece birbirinden etkilenme
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veya önyargı geliştirme gibi olumsuz faktörler elemine edilmektedir.
Delphi, dört aşamada gerçekleştirilir. İlk turda birbirinden bağımsız ve kendisinden başka hangi uzmanların sürece dahil olduğu
bilgisine sahip olmayan uzmanlara ihtiyaç analizini tespit etmeye
yönelik bir açık uçlu soru e-posta, mektup aracılığıyla sorulur. İkinci
turda uzmanlardan gelen cevaplardan soru maddeleri oluşturulur
ve bu soru maddeleri aynı uzmanlara geri gönderilir. Uzmanlar her
bir maddeye «katılıyorum» «katılmıyorum» «kararsızım» cevaplarından birini seçerek cevaplarını tekrar araştırmacıya gönderir.
Üçüncü turda uzmanların tamamının hemfikir olmadığı maddeler
elenerek daha az sayıda soru maddesi yeniden uzmanlara gönderir. Uzmanlar, yine bu maddelere katılma durumlarını belirtir. Dördüncü turda araştırmacı tüm uzmanların hemfikir olduğu maddeleri
listeleyerek son kez uzmanlara gönderir ve görüşlerini alır. Böylelikle son turda oluşan liste, uzmanların tamamının ihtiyaç olarak
gördüğü maddeleri içermiş olur ki bu son liste «eğitim ihtiyacı» olarak saptanmış olur.
Progel Tekniği (Da-cum): Pro-gel (developing a curriculum); program ve geliştirme sözcüklerinin ilk hecelerinden oluşturulmuştur.
İhtiyaç; belirli bir alanın veya mesleğin gerektirdiği önemli yeterliliklerin, o meslekte veya alanda çalışan 5-9 kişilik bir panel grubu tarafından ortaya konması yoluyla belirlenir. Bu teknikte, işin uzmanları, bir araya gelerek eğitim alacak bireylerin edinmesi gereken
yeterlilikleri tartışma, beyin fırtınası gibi etkinliklerle belirlemektedir.
Meslek Analizi: Pro-gel tekniğiyle benzer özellikler taşır. Ancak
daha uzun zaman alır, daha kapsamlı bir mesleki analiz yapılır.
Mesleğin gerektirdiklerinin ayrıntılı biçimde analiz edilmesi sürecidir. Bu teknikle, bir iş veya mesleğe ilişki bilgi, beceri ve tutum bağlamlarında beklenenler ortaya konur. Bu süreçte, o iş ortamında
çalışan, alanlarında usta bireylerin birlikte çalışmasıyla gerçekleşir.
Gözlem: Hedef kitle, doğal ortamda ya da öğrenme ortamlarında
gözlemlenerek ihtiyaçlar tespit edilmeye çalışılır. Yapılandırılmış
veya yapılandırılmamış formlar ile ya da görüntü kayıtlarıyla veri
elde edilir. Gözlem sürecinde, hedef doğrultusunda belirlenen özellikler incelenir.
Görüşme: Hedef kitlenin beklenti ve ihtiyaçları görüşme ortamı
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oluşturularak doğrudan sorulur. Bireysel veya odak grup toplantıları şeklinde yapılabilir.
Testler/Anketler/Ölçekler: Bireylerin istenen özelliklere hangi düzeyde sahip olduğunu belirlemek amacıyla uygulanır. Testler, eğitimin başında, eğitim süreci devam ederken veya eğitimin sonunda
uygulanabilir. Başarı testleri, tutum ölçekleri, anketler, envanterlerden elde edilen puanlara göre eğitim ihtiyacı belirlenir.
Kaynak (Literatür) Tarama: Eğitim konusuyla ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel çalışma bulgularının, varsa inceleme raporlarının,
programlar, yasa, yönetmelikler gibi yazılı kaynakların analizi yoluyla eğitim ihtiyacı belirlenebilir.

Eğitim Programlarının Temel Öğeleri
Eğitimi yönlendiren sistemler olarak kabul edilen eğitim programları;
öğrenene, eğitim kurumları içinde veya kurum dışında sağlanacak
öğrenme yaşantıları ve etkinlikler planıdır. Öğrenenlere kazandırılması planlanan özellikler, bu özelliklerin kazanılmasını sağlayacak
öğrenme ortamları ve içerik, sürecin sonunda hedeflenen özelliklerin gerçekleşme düzeyini belirlemek üzere değerlendirme etkinlikleri tasarlanmaktadır. Nitelikli bir eğitim programı; doğru ve ayrıntılı
bir ihtiyaç analizi sonunda, açık ve net bir eğitim felsefesine dayalı
olarak geliştirilmiş olmalıdır. Öğrenenlere kavram, ilke veya becerilerle ilgili anlamlı, derinlemesine ve aşamalı olarak öğrenecekleri
ortamları sağlamalıdır. Öğrenenleri hem duyuşsal hem bilişsel olarak eğitim sürecine bağlayan özellikleri taşımalıdır. Farklı bireysel
özellikler taşıyan ve farklı hızlarda öğrenen öğrencilerin kapasitelerini geliştirmeye, onlara farklı deneyimler yaşatmaya olanak sağlamalıdır. Farklı disiplinleri ilişkilendirmeli, esnek, işlevsel, uygulanabilir ve ekonomik olmalıdır (Erickson, 2002; Lunenburg, 2011;
Tomlinson, 2005; Oliva, 1988; Ornstein & Hunkins, 2018).
Bir eğitim programı; temelde Hedef/Kazanımlar-İçerik-Öğrenme
Öğretme Süreci- Ölçme ve Değerlendirme öğelerinden oluşmaktadır. Bu öğelerin özellikleri aşağıda özetlenmektedir (Demirel, 2009;
Grant, 2014; Lunenburg, 2011; Oliva, 1988; Ornstein & Hunkins,
2018)
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Hedef /Kazanım: Diğer tüm öğelerin yönlendiricisi olan temel öğedir. Uzak, genel ve özel hedefler olmak üzere üç düzeyde incelenir.
Öğrenenlerde oluşacak bilişsel, duyuşsal ve psikomotor değişiklikleri, özellikleri kapsar.
Uzak hedefler; bir ülkenin eğitim felsefesi ve anayasası ile uyumlu
olarak, ulaşılmak istenen ideal insan özelliklerini ifade eder. Uzak
hedeflerin bir ülkenin eğitim sistemini yönlendirdiği söylenebilir.
Genel hedefler ise; uzak hedeflerde özellikleri tanımlanan ideal insana ulaşmak için öğrenenlere eğitim kurumlarında kazandırılması
gereken özellikleri ifade etmektedir (Ortaöğretimin Genel Hedefleri,
Yükseköğretimin Genel Hedefleri, Yetişkin Eğitiminin Genel Hedefleri gibi) Özel hedefler/kazanımlar; öğrenenlere belli bir ders veya
kurs kapsamında kazandırılmak istenen özellikleri içermektedir.
Bilişsel, duyuşsal, devinişsel olarak ayrıntılı biçimde ifade edilen
hedeflerdir. Yapılandırmacı eğitim anlayışıyla birlikte kazanım kavramı yaygınlaşmıştır.
Bilişsel Alan Hedefleri/Kazanımları: Bilişsel alan hedeflerinin sınıflandırılmasında yaygın olarak Bloom ve arkadaşları (1956) tarafından ortaya konan, bilişsel alandaki öğrenmeleri temelden üst
düzeye doğru bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme olarak sıralayan taksonomi kullanılmıştır. Bloom’un bilişsel
alan taksonomisi 2001 yılında güncellenmiş, bilgi boyutu; olgusal,
kavramsal, işlemsel ve üstbilişsel bilgi olmak üzere ele alınmıştır.
Olgusal bilgiler; terminoloji ve belirli bir içerik bilgisini, kavramsal
bilgiler; ilkeler, genellemeler, kuramlar, sınıflamalar, yapı ve modelleri, işlemsel bilgiler; bir şeyin nasıl yapılacağına ilişkin yöntem,
algoritma ve tekniklere ilişkin bilgileri, üstbilişsel bilgiler ise bireyin kendi biliş süreci hakkındaki bilgiyi içermektedir. Bilişsel süreç boyutu ise; en basit öğrenmelerimizden en karmaşığa doğru
«hatırlama, anlama, uygulama, çözümleme, değerlendirme, yaratma» şeklinde sıralanmıştır (Anderson & Krathwol, 2001; Krathwol,
2002) Uygulama ve sonraki aşamalar, üst düzey öğrenmeler olarak
adlandırılır ve öğrenme sürecindeki asıl hedef; öğrenenleri bu noktalara taşımak olmalıdır. Aşağıdaki örnek, bilişsel süreç boyutunun
anlaşılmasını kolaylaştırabilir.
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Öğrenici;
• “Deneyimsel öğrenme kuramının temel ilkelerini sayar” hatırlama basamağındadır. Yorum yapmadan mevcut bilgiyi tekrarlamaktadır.
• “Deneyimsel öğrenmenin önemini kendi cümleleriyle açıklar”
anlama basamağındadır.
• “Deneyimsel öğrenme ilkelerini verilen bir durumda kullanır” uygulama basamağındadır.
• “Deneyimsel öğrenme döngüsünün öğeleri arasındaki ilişkileri
yorumlar” çözümleme basamağındadır.
• “Bir öğrenme durumunun deneyimsel öğrenmeye uygun olup
olmadığını kriterlere göre değerlendirir” değerlendirme basamağındadır,
• “Deneyimsel öğrenme kuramına uygun yeni bir öğrenme süreci
planla” yaratma basamağındadır.
Duyuşsal Alan Hedefleri/Kazanımları: Duyuşsal alan, duygu ve
tutumları kapsamaktadır. Bu alandaki öğrenmeler, en temelden
başlayıp tutumla uyumlu davranış göstermeye doğru «alma, tepkide bulunma, değer verme, örgütleme, kişilik haline getirme» şeklinde sıralanmaktadır. Aşağıdaki örnek, duyuşsal alanın anlaşılmasını
kolaylaştırabilir.
Öğrenici;
• “Deneyimsel öğrenme kuramına dayalı eğitimin olumlu yönlerini fark eder” alma basamağındadır. Belli bir durum, fikir veya
nesnenin kişinin dikkatini çekmesi ve farkındalık söz konusudur.
• “Deneyimsel öğrenme kuramına dayalı eğitim vermeye istekli olur” tepkide bulunma basamağındadır. Belli bir durum, fikir
veya nesneyle ilgilenme, isteklilik söz konusudur.
• “Deneyimsel öğrenme kuramına dayalı eğitimin ilkelerini savunur” ve “Geleneksel eğitim yerine deneyimsel öğrenmeyi tercih
eder” değer verme basamağındadır.
• “Deneyimsel öğrenme eğitimlerine katılır” örgütleme basamağındadır.
• “Öğrenme süreçlerinde deneyimsel öğrenme felsefesini benimser” ve “Deneyimsel öğrenmenin gerektirdiği bireysel farklılıklara saygı, esneklik gibi özellikleri hayatının her alanında uygular”
kişilik haline getirme basamağındadır.
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Psikomotor (devinişsel) Alan Hedefleri/Kazanımları: Zihin kas
koordinasyonu gerektiren öğrenmelerimizi ifade etmektedir. En
basit öğrenmelerimizden en karmaşığa doğru «algılama, kurulma,
kılavuzla yapma, beceri haline getirme, duruma uydurma ve yaratma» şeklinde sıralanır. Aşağıdaki örnek bu alanın anlaşılmasını
kolaylaştırabilir.
Öğrenici;
• “Bir müzik aletinin çalan kişiyi izler” hareketleri algılaması bakımından algılama basamağındadır.
• “O müzik aletini çalmaya kendini bedensel ve zihinsel olarak
hazır hale getirir” kurulma basamağındadır.
• “Öğretmenin yardımıyla o müzik aletini çalmaya çalışır” kılavuzla yapma basamağındadır.
• “Müzik aletini tek başına uygun biçimde çalar” beceri haline getirme basamağındadır.
• “Bir müzik aletini çalarken kullandığı becerileri, bir başka müzik
aleti çalarken kullanır” duruma uydurma basamağındadır.
• “Müzik aletini, kendine özgü bir tarzda yeni bir stilde çalar” yaratma basamağındadır.
Eğitim Programının Öğeleri

İçerik: Eğitim programında belirlenen hedeflere/kazanımlara ulaşmak için “Öğrencilere ne öğretelim?” sorusuna cevap veren öğedir.
Hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik bilgilerin düzenlenmiş, sis-

97

YAYGIN EĞİTİM & DENEYİMSEL ÖĞRENME

tematik hale getirilmiş bütünüdür. Eğitim programlarında yer alan
konular, üniteler içerik öğesini oluşturmaktadır. İçerik belirlenirken;
hedeflerle ilişkili olma, bilimsellik, önceki öğrenmelerle kaynaşıklık,
işlevsellik gibi ölçütler göz önünde bulundurulmalıdır.
Öğrenme Öğretme Süreci: Eğitim programında belirlenen hedeflere/
kazanımlara ulaşmak için «Nasıl öğretelim? Öğrenme öğretme sürecini nasıl tasarlayalım?» sorusuna cevap veren öğedir. Bu öğe;
öğretme yaklaşımı, yöntem ve teknikler, sınıf düzeni, araç-gereçler
ve materyaller, süre, öğrenen özellikleri, öğretmen özellikleri gibi
öğrenci ve öğretmeni etkileyen tüm değişkenleri içermektedir. Hedef/kazanıma uygun, öğrenci özelliklerine uygun ve ekonomik olmalıdır. Yapılandırmacı eğitim anlayışıyla birlikte öğrenen merkezli
yaklaşımlarla, öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrendiği, ön bilgi ve
deneyimlerini sürece yansıtma olanağı bulduğu, üst düzey düşünme becerilerini ve olumlu duyuşsal özellikleri destekleyen süreçlerin tasarlanması bu öğede odak olmuştur.
Ölçme ve Değerlendirme: Eğitim programında hedeflenen özelliklere “Ne kadar ulaşıldı? Ne kadar öğrenildi?» sorusuna cevap
veren öğedir. Genel olarak öğrencilerin hedef/kazanıma ulaşma
düzeylerini, uygulanan eğitim programının başarı düzeyini belirlemek üzere süreç sonunda değerlendirme yapılır. Eğitim programının başlangıcında da öğrencileri tanıma, ön bilgi düzeylerini belirleme amaçlı değerlendirmeler yapılır. Eğitim programı uygulanırken
süreçteki eksiklileri tespit edip önlem almak için süreç içinde de
değerlendirmeler yapılır. Yapılandırmacı eğitim anlayışıyla birlikte,
süreç sonunda yapılan ürün değerlendirme yerine öğrencilerin gelişim süreçlerini değerlendirme odak olmuştur.
Eğitim programlarının en temel ve yönlendirici öğesinin hedef öğesi
olduğu kabul edilir. Programın tüm öğeleri birbiriyle ilişkilidir ve her
öğe birbiriyle tutarlı olmalıdır.

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenme-öğretme sürecinde eğitim programının, öğrencinin, öğrenme öğretme sürecinin, eğitimcinin başarı ve performans kalitesinin sürekli olarak değerlendirilmesi gereklidir. Ölçme ve değerlendirme, program geliştirmenin ilk basamağı olan ihtiyaç analizi
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sürecinden itibaren çeşitli amaçlarla sürekli olarak yapılmaktadır.
Ölçme ve değerlendirme farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Farklılıkların ve değişkenliğin belirlenmesi, betimlenmesi, derecelenmesi, sınıflanması, karşılaştırılması amacıyla ölçme yapılır. Değerlendirme ise ölçme sonuçlarının belli kriterlerle karşılaştırılarak bir
karara ulaşma sürecidir. Diğer bir ifadeyle, ölçme ile bir betimleme yapılırken, değerlendirme ile karara ulaşılmaktadır (Masters,
2014). Eğitimde ölçme ve değerlendirme; eğitim ihtiyacını, öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyini, öğrenme eksikliklerini, öğrenme öğretme sürecinin niteliğini belirleme, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal
ve psikomotor olarak neler yapabildiğini keşfetme, öğrencilerin gelişim düzeylerini inceleme, öğrencilerin bireysel farklılıklarını belirleyip öğrenme süreçlerini planlama, eğitimcilere ve karar vericilere
geri bildirim sağlama gibi pek çok önemli amaca hizmet etmektedir
(Linn, 2008; Skinner, 2002; Scriven, 1991; Waree, 2019).
Geleneksel ve Alternatif (Çağdaş) Ölçme ve Değerlendirme
Sonuç ve ürüne odaklı olan geleneksel ölçme ve değerlendirme
anlayışı, genellikle tek bir sınava dayalı olarak gerçekleştirilir. Öğrenme öğretme sürecinden bağımsız bir işlem olarak yapılır ve sıklıkla eğitim sürecinin sonunda uygulanır. Özetleyici değerlendirme
olarak da anılan bu değerlendirme; öğrencinin süreç içindeki gelişimini, öğrenme öğretme sürecindeki uygulamaların etkisini ihmal
ettiği için eleştirilir. Klasik Sınavlar, Sözlü Sınavlar, D/Y Testleri, Eşleştirmeli Testler, Kısa Cevaplı (Tamamlamalı) Testler, Çoktan Seçmeli Testler aracılığıyla yapılan geleneksel ölçme ve değerlendirme
çoğunlukla bilginin tekrarlanmasını, tek bir doğru cevabın bulunmasını gerektirir. Sonuçların genellikle nicel olarak ifade edildiği değerlendirme işini sadece öğretmen yapar. Geleneksel kağıt kalem
testlerinin yüzeysel öğrenmelere neden olduğu ayrıca pek çok üst
düzey öğrenmeyi ölçmekte yetersiz olduğu vurgulanmaktadır (Mc
Alpine, 2002; Francisco, Nakhleh, Nurrenbern & Miller, 2002).
Yapılandırmacı öğrenme anlayışının benimsenmesi ve öğrenen
merkezli eğitimin yaygınlaşmasıyla birlikte ölçme ve değerlendirme
anlayışında da değişim gerçekleşmiştir. Öğrencilerin gelişim süreçlerinin incelenmesi, üst düzey düşünme becerilerinin, sorun çözme
becerilerinin değerlendirilmesi, yaşam becerileri, sorumluluk bilinci
gibi becerilerin değerlendirilmesi ve bu değerlendirmenin eğitim sürecinin sonunda değil, süreç devam ederken alternatif ölçme araç-
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larıyla yapılması söz konusu olmuştur. Alternatif ölçme ve değerlendirme; yapılandırmacı eğitime uygun, geleneksel olmayan tüm
ölçme ve değerlendirme süreçlerini kapsayan bir kavramdır. Alternatif ölçme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme süreciyle iç içe
bir süreçtir. Öğrencilerin ezberleme değil anlama ve derinlemesine
öğrenme düzeyleri belirlenir. Öz-değerlendirme, akran değerlendirme gibi uygulamalarla öğrencilerin de değerlendirme sürecine
katılımları sağlanır. Nitel ve nicel sonuçlar birlikte bütüncül olarak
yorumlanır. Tek bir doğru cevabın aranması yerine ‘kabul edilebilir’ kavramı önemli görülür (Bahous, 2008; Mintah, 2003; Popham,
2014; Pellegrino ve Hilton, 2012). Alternatif değerlendirme ile öğrencilerin bilgiyi anlamlandırma ve bunu performansa dönüştürme
becerilerini çeşitli uygulamalarla ölçmek mümkündür.
Alternatif değerlendirmeyle birlikte en sık söz edilen kavram performans olmuştur. Performans değerlendirmede, öğrencilerin
üst düzey düşünme becerilerinin gelişmesini sağlayacak etkinliklere ilişkin çalışma ve ürünleri değerlendirilir. Bu süreçte, bilginin
kullanılması ve uygulanması, sorun çözülmesi söz konusudur (Tai
ve Yuen, 2007). Makale, özet, anı, oyun, piyes vb. yazma, grafik, tablo, şekil, şema vb. oluşturma, afiş, poster, broşür, kitapçık,
bulmaca vb. hazırlama, işlenen konuyla ilgili toplumsal sorunları
tespit edip çözüm için araştırma yapma, deney- etkinlik tasarlama,
uygulama, rol oynama, sunum yapma, model-maket vb. tasarlama
performans örnekleridir.
Öğrencilerin dönem veya yıl boyunca yaptıkları çalışmaların, sergiledikleri performansların belli standartlara göre organize edilmiş
sistemli ve amaçlı bir şekilde bir dosyada toplanıp değerlendirilmesi, portfolyo olarak adlandırılır. Portfolyo, öğrenmeyi değerlendirmekten çok “öğrenme için değerlendirme” aracı olarak kabul
edilir. Öğrencilerde öz-disiplin geliştirme, öğrenme sorumluluğunu
almalarını sağlama, gelişim süreçlerini izleme, süreç ve ürünü birlikte değerlendirme gibi olumlu etkileri vardır (Dannefer, 2013; Evin
Gencel, 2017)
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10 GÖSTERGELER
1. ÖĞRENME ALANLARI
1.1. Pozitif Bir
Öğrenme Alanı
Oluşturmak

Kabul Edilemez

Yetersiz

Gelişime Açık

1.1.1 Tanışma

Öğrenicilerin birbirini
tanıyacakları hiç bir
uygulama yapılmadı.

Eğitimciler ve
öğrenicilerden yalnızca
bazıları birbirlerinin
isimlerini öğrendiler.

Eğitimciler ve
öğrenicilerin tamamı
birbirlerinin isimlerini
öğrendiler.

Eğitimciler ve
öğrenicilerin tamamı
birbirlerinin isimlerini
öğrendiler ve birbirlerini
kişisel olarak yakından
tanıdılar.

1.1.2 Grup
Dinamiği

Grup içinde buzların
kırılmasını ve güven
duygusunun
oluşturulmasını
sağlayacak hiçbir
uygulama yapılmadı.

Eğitimciler ve
öğrenicilerden yalnızca
bazıları arasındaki buzlar
kırıldı.

Eğitimciler ve
öğrenicilerin tamamı
arasındaki buzlar kırıldı
ve grup dinamiği
yükseltildi.

Eğitimciler ve
öğrenicilerin tamamı
arasındaki buzlar kırıldı,
grup dinamiği yükseltildi
ve grup içinde bir takım
ruhu oluşturuldu.

Yeterli

Alternatif ölçme ve değerlendirmede önemli uygulamalardan bir diğer rubriklerdir (dereceli puanlama anahtarı). Öznel değerlendirmelerin, rubrikler ile belirli bir düzeyde nesnel hale gelmesi sağlanır.
Rubriklerde, belli bir sürecin sonunda beklenen performans farklı
boyut ve düzeylere bölünerek değerlendirilir. Rubrikler, kriterlerden
oluşur. Her bir boyut ve düzeyden alınacak puanların ölçütleri belirlenir. Bütüncül (holistik) veya analitik rubrikler kullanılabilir. Bütüncül rubriklerde, performans veya da etkinlik parçalara ayrılmadan, bütün olarak değerlendirilir. Analitik rubriklerde ise süreç veya
performans bölümlere ayrılır, her bir beceri alt becerilerin puanlanması şeklinde puanlanır. Bütüncül rubriğe göre daha detaylı bilgi
sağlar. Rubrikler, beklenenin ne olduğunu net ortaya koyduğu için
öğrenci ve öğretmen açısından kullanılması kolaydır. Öğrenciler öz
değerlendirme olanağı da bulurlar. Performans veya portfolyo değerlendirme sürecinde de rubriklerden faydalanılabilir (Campbell,
2005; Erdoğan, 2019; Popham, 1997). Aşağıda Erdoğan (2019:68)
tarafından geliştirilen rubrikten bir kesit örnek olarak sunulmuştur.
Rubriklerle birlikte kontrol listeleri de kullanılabilir. Kontrol listeleri,
belirli bir etkinlik ya da ürün için hazırlanan performans ölçütlerinden oluşan listedir. Her bir ölçüt için evet/hayır ya da var/yok biçiminde işaretleme yapılır. Uygulaması kolaydır. Öz değerlendirme
ve akran değerlendirmesi için de kullanılabilir. Ancak performansın
varlığı ya da yokluğu ile ilgili veri sağlarken, perfomansın kalitesine
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ilişkin veri sağlamamaktadır (Modak & Biswas, 1999)
Alternatif değerlendirme, öğrenci katılımına yer vermektedir. Öğrenciler, öğrenme sorumluluğunu üstlendiği gibi değerlendirme
sürecinde de öz-değerlendirme ve akran değerlendirmesi ile
etkindir. Öğrenciler hem kendilerinin hem benzer seviyedeki diğer
öğrencilerin performanslarının, ortaya koydukları ürünlerin kalitesini belirli ölçütler açısından değerlendirmektedir. Böylelikle öğrenciler arasında iş birliği, diyalog, demokratik ortam desteklenmektedir.
Bireyin kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanımasını sağlar. Öz-denetim, yansıtıcı düşünme gibi becerilerin gelişmesi ve motivasyonun
artmasına da olumlu etkileri bulunur. Ancak bu değerlendirme, puanlarının güvenirliği açısından eleştirilmektedir. Bu dezavantajın
giderilmesi için değerlendirme sürecinde öğrencilerin iyi bir şekilde
bilgilendirilmesi, yapılan değerlendirmenin öğrenme süreci açısından öneminin açıklanması ve sadece öz-değerlendirme ve akran
değerlendirmesini dikkate alarak not verilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır (Bushell, 2006; Donnon Mcllwrick ve Wololoschuk,
2013; Roberts, 2006)
Alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerinden bir diğeri Tanılayıcı Dallanmış Ağaçtır. Doğru/Yanlış tipi sorulara benzer ve
birbiriyle ilişkili önermelerin bir ağaç diyagramına yerleştirilmesiyle oluşturulur. Öğrenciler, doğru veya yanlış cevaplarıyla bu ağaç
diyagramından bir çıkışa ulaşırlar ve cevaplarının doğruluğu oranında yüksek bir puan elde ederler. Tanılayıcı dallanmış ağaç ile
konuyla ilgili zihindeki yanlış bağlantıların, yanlış ve eksik bilgilerin
ortaya çıkarıldığı ifade edilir (Johnstone, McAlpine & MacGuire,
1986). Öğrenciler verdikleri cevaplar doğrultusunda diyagramdaki
farklı çıkış noktalarına ulaşır. Verilen doğru cevaplar 1, yanlış cevaplar 0 ile puanlanır. Böylelikle her bir çıkışın ve tüm sprular doğru
cevaplandığında ulaşılacak doğru çıkışın puanı belli olur. Yanlış cevaplar incelenerek öğrenme öğretme sürecinde eksikliklerin giderilmesine yönelik önlemler alınabilir.
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Tanılayıcı Dallanmış Ağaç
d

1 = > 2 puan

d

(Doğru) y

2 = > 1 puan

y

E ifadesi

d

3 = > 3 puan

(Doğru) y

4 = > 2 puan

d

5 = > 1 puan

y

6 = > 2 puan

d

7 = > 0 puan

(Yanlış) y

8 = > 1 puan

D ifadesi

B ifadesi

d

(Yanlış)

A ifadesi

(Doğru)

y

F ifadesi

C ifadesi

(Doğru)

d

y

(Yanlış)
G ifadesi

Aşağıdaki örnekte de görüleceği gibi öğrenci, her bir önerme için
var olan doğru ve yanlış seçeneklerinden birini tercih ettiğini bir
başka önermeyle karşılaşmaktadır. Bu örnekte tam puan almak için
öğrencinin 3.çıkıştan çıkması gereklidir.

103

Deneyimsel Öğrenme
pragmatizme dayanır

Y

D

Jung’ın kişilik tipleri çalışmaları
öğrenme stillerine temel olmuştur

Deneyimsel Öğrenmede ﬁkirler
eylemlerde daha önemlidir

Y

D

104
Y

D

Öğrenme alanı öğrenci için
rahatlatıcı olmalı hem bazı
zorluklar içermelidir.

Praksis kavramı sınırsız
düşünmeyi ifade eder

Vygostky öğrenmede sosyal
süreçlere odaklanmıştır

Kolb’un Deneyimsel Öğrenme
döngüsü soyut
kavramsallaştırmayla başlar

Y

D

Y

D

Y

D

Y

D

8. çıkış

7. çıkış

6. çıkış

5. çıkış

4. çıkış

3. çıkış

2. çıkış

1. çıkış
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Yapılandırılmış Grid; alternatif ölçme araçlarından bir diğeri olarak kullanılmaktadır. Gridin, ölçme ve değerlendirme amacıyla kullanılması çalışmaları Egan (1972) ile başlamıştır. Öğrenen merkezli eğitim anlayışının benimsenmesiyle birlikte öğrenme öğretme
sürecinin değerlendirilmesine yönelik ölçme araçlarının kullanılma
ihtiyacı artmış ve 1970’li yıllarda geliştirilmiş olmasına rağmen son
yıllarda popüler hale gelmiştir.

PROGRAM TASARIMI

Kavram öğrenme, öğrenilen kavramları mantıksal olarak sıralama,
gruplama gibi amaçlarla kullanılabilmektedir. 9 veya 12 kutucuktan oluşan bir grid üzerinden istenilen sayıda soru oluşturulabilir. Grid ile rastgele verilen bilgiler, öğrenciler tarafından yeniden
seçilir, düzenlenir ve bu süreçteki düşünme süreçleri, gerekçeleri
öğretmenler tarafından gözlemlenir. Her bir kutucuğa ayrı bir bilgi
yazılabileceği gibi resim, şekil, formül vb içerikler de kullanılabilir.
Kutucuklarda yer alan bilgiler birden fazla sorunun cevabını oluşturur. Öğrencilerden beklenen; soruyla ilgili olan kutucukları seçip diğerlerinden ayırmasıdır. Her bir soruda seçilecek ya da sıralanacak
kutucuk sayısı farklı olduğu için öğrencinin tahminle doğruyu bulma
olasılığı ve şans başarısı azalmaktadır (Hassan, Hill & Reid 2004;
Johnstone, Bahar, & Hansell 2000). Puanlama sistemi, öğrencilerin
kısmi bilgilerini değerlendirme olanağı da sağlamaktadır. formülü
ile öğrencilerin seçtiği doğru ve yanlış kutucukların, toplam doğru
ve yanlış kutucuk sayısına oran farkı bulunur. Bu sonuç (-1) ile (+1)
arasında değişir. Negatif değerleri pozitife dönüştürmek için 1 ile
toplanır. Son olarak 5 ile çarpılarak 0-10 puan arasında bir puan
elde edilir (Johnstone, Bahar, & Hansell 2000). Aşağıda bir yapılandırılmış grid örneği verilmiştir.
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c
c

4

3

c
c

C4 = Toplam yanlış kutucuk sayısı

2

Lewin

C3= Seçilen yanlış kutucuk sayısı

Soru 2. Öğrenme sürecini döngü olarak açıklayan düşünürler
hangileridir?

Jung

Caroll

Caine

C2= Toplam doğru kutucuk sayısı

C1= Seçilen doğru kutucuk sayısı

1

Piaget

Lewin

Vygotsky

Soru 1. D.Kolb, Deneyimsel Öğrenme kuramını geliştirirken hangi
bilim insanlarından etkilenmiştir?

Bloom

James
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“En ilginç ikilem; ancak kendimi olduğum gibi kabul ettikten
sonra değişebilmemdir.”
Carl Rogers
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Referans Alınan Bileşenler & Alt Bileşenleri
Değerlendirme Yöntemi
Kalite Kriterleri
Göstergeler
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DeM Rubrik
Mustafa Erdoğan
Bir yaygın eğitim programının Deneyimsel Öğrenme Kuramı ile ne
kadar uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesine yardımcı olacak nitel bir ölçme aracı geliştirdik. Deneyimsel Öğrenme Kuramının kurucuları olan David A. Kolb ve Alice Y. Kolb, rubriği detaylı bir
şekilde incelemiş ve sonrasında yapılan canlı mülakatta rubriğin
deneyimsel öğrenme kuramının tüm bileşenlerini içerdiğini ve yaygın eğitim programlarının ölçümü için kullanılabileceğini belirtmişlerdir (Erdogan, 2019).

Referans Alınan Bileşenler & Alt Bileşenleri
Bir yaygın eğitim programının deneyimsel öğrenme teorisine uygunluğunu ölçmek için teorinin içinde yer alan iki temel bileşen
seçilmiştir. Bu bileşenlerden birisi Öğrenme Alanları konsepti, diğeri ise Eğitici Rol Profilleri konseptidir. Öğrenme alanları, aslında
deneyimsel öğrenme tabanlı bir eğitim programı için geliştirilmesi
gereken öğrenme habitatını işaret etmektedir. Bu habitat bütüncül
bir şekilde inşa edilmedikçe içindeki öğrenme süreci de tam olarak deneyimsel değildir. Eğitici rol profilleri ise aslında bir eğiticinin,
eğitim programında deneyimsel öğrenme döngüsünün etrafında
dönen çeşitlendirilmiş bir metodoloji izlemesi gerekliliği ile ilgili bir
kavramsam çerçeve sunmaktadır. Deneyimsel öğrenme teorisinde öğrenme ancak döngünün dört moduna da temas edildiğinde
bütüncül sayıldığı için, bir eğitim programının deneyimsel öğrenme döngüsünün tamamını kapsayıp kapsamadığını, eğiticilerin bu
öğrenme alanlarında hangi rolleri oynadıklarına bakarak anlamak
mümkündür. Bu nedenle, öğrenme alanları eğitim programlarının
ekosistemini tanımlarken rol profilleri ise eğiticilerin bu ekosistem
içerisinde oynadıkları rolleri vurgular. Öğrenme alanı konsepti kendi içerisinde altı ayrı öğrenme alanını, eğitici rol profilleri konsepti
ise kendi içinde dört farklı eğitici rollerini tanımlar. Dolayısı ile nitel
öğrenme aracı bu iki temel bileşenin alt bileşenlerini (6+4=10 alt
bileşen) doğrudan referans olarak almıştır.
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Değerlendirilecek Kalite Kriterleri
On adet alt bileşen belirlendikten sora her bir alt bileşenin bir eğitim
programında tam bir şekilde bulunmasını sağlayacak kalite kriterleri geliştirilmiştir. Bu geliştirme sırasında hem teorinin ilgili bölümlerinde vurgulanan nitel özellikler dikkate alınmış hem de AB gençlik
programı yaygın eğitim çalışmalarında kullanılan eğitim yöntemleri
bu nitel özellikler ile ilişkilendirilmiştir. Bu geliştirme süreci sonunda
toplamda 29 kalite kriteri ortaya çıkmıştır.
Doğrulanacak Göstergeler & Ölçeklendirme
Her bir kalite kriterinin bir eğitim programında ne kadar sağlandığının ölçülebilmesi içinse dörtlü skalaya sahip kalite göstergeleri
belirlenmiştir (toplamda 116 gösterge). Bu kalite göstergeleri yine
hem teorinin ilgili bölümlerinde vurgulanan nitel özellikler dikkate
alınarak hem de AB gençlik programı yaygın eğitim çalışmalarında kullanılan somut eğitim metotları ilişkilendirilerek geliştirilmiştir.
Göstergeler on numaralı başlıkta detaylı bir şekilde paylaşılmıştır.
Dörtlü skalaya sahip göstergeler aşağıdaki temel seviyelere ayrılmıştır.
Kabul Edilemez: Bu seviye, ilgili kalite kriterini sağlayacak hiçbir
donenin programda bulunmadığını ifade eder.
Yetersiz: Bu seviye, ilgili kalite kriterinin programa eklenmeye çalışıldığını, oldukça eksik veya yanlış uygulandığını ve büyük bir gelişim ihtiyacı olduğunu ifade eder.
Gelişime Açık: Bu seviye, ilgili kalite kriterinin programda belirgin
bir şekilde yer aldığını ancak teorisinin altını çizdiği bazı niteliklerin halen eksik olduğunu ve küçük bir gelişim ihtiyacı bulunduğunu
ifade eder.
Yeterli: Bu seviye, ilgili kalite kriterinin teoride belirtilen tüm temel
nitelikleri barındıracak bir şekilde programda bulunduğunu ifade
eder.

Değerlendirme Yöntemi
Bu nitel ölçme aracının 180 derece değerlendirme yöntemi ile kullanılması önerilmektedir. Eğitim programı sonunda hem eğitici(ler)in
hem de katılımcıların ayrı ayrı puanlama yapması ve katılımcı puan
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ortalaması ile eğitimci puan ortalamasının ortalamalarının alınarak
programın değerlendirilmesi çok daha anlamlı sonuçlar üretecektir.
Bunun yanı sıra bu araç yalnızca eğitimcilerin geçmiş programlarını değerlendirdikleri bir öz-yansıtma aracı olarak da kullanılabilir.
Son olarak bu araç yalnızca eğitim programı sona erdikten sonra
değerlendirme amacıyla değil eğitim programı tasarlanırken hazırlık amacıyla bir kontrol listesi olarak da kullanılabileceğinin altını
çizmek gerekir.

Kalite Kriterleri
Pozitif Bir Öğrenme Alanı Oluşturmak
Tanışma
Eğitimciler ve öğrenicilerin tamamının birbirlerinin isimlerini öğrenmeleri ve birbirlerini kişisel olarak yakından tanımaları.
Grup Dinamiği
Eğitimciler ve öğrenicilerin tamamı arasındaki buzların kırılması,
grup dinamiğinin yükseltilmesi ve grup içinde bir takım ruhunun
oluşturulması.
Temel Kurallar
Etkin grup öğrenme sürecini ve grup içindeki saygıyı güvence altına alacak grup kurallarının eğitimci ve grubun tamamının aktif katılımı ile oluşturulması.
Öğrenen Merkezli Bir Öğrenme Alanı Oluşturmak
Beklentiler & Katkılar
Öğrenicilerin beklentilerini ve katkılarını ifade etmeleri, bu beklenti
ve katkıların hep birlikte analiz edilmesi ve programın bu beklentileri karşılamak ve katkılara yer açmak üzere hep birlikte revize
edilmesi.
Metodoloji
Çok çeşitli eğitim yöntemlerinin eğitimci tarafından yapılan analiz
ışığında öğrenicilerin öğrenme tercihleri/öğrenme zorlukları dikkate
alınarak seçilmesi. Öğrenicilerin eğitim yöntemleri konusunda yansıtma yapacak/geribildirim verecek alanlara sahip olmaları. Eği-
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timcinin bu geribildirimleri dikkate alarak eğitim yöntemlerini tekrar
adapte etmesi.
Katılımcı Değerlendirmesi
Programın öğreniciler tarafından hem program sırasında hem de
program sonrasında değerlendirilmesi. Program sırasında alınan
geribildirimlerin dikkate alınması ve programın revize edilmesi.
Oyunbaz Bir Öğrenme Alanı Oluşturmak
Hareketlendiriciler
Hareketlendirici oyunların uygulanması ve hareketlendiriciler seçilirken hem öğrenicilerin profillerinin hem de grup dinamiğinin dikkate alınması.
Öğrenme Oyunları
Öğrenme oyunlarının, ısındırıcılar sayesinde öğrenicilerin birlikte
oynamaya hazırlandıktan sonra uygulanması ve oyun sonrasında
gerçek hayata geri dönmeleri için soğuma uygulamalarının yapılması.
Eğlenmek
Öğrenicilerin birlikte oynayıp eğlenecekleri informal sosyal aktivitelerin olması, bu aktivitelerde eğitimcinin de yer alması ve bu aktiviteler eğitimcinin desteği ile öğrenicilerin kendisi tarafından organize
edilmesi.
Konuşmaya Dayalı Öğrenme İçin Alan Oluşturmak
Tartışma
Öğrencilerin konular üzerinde tartıştıkları uygulamaların olması,
bu tartışmaların hem eğitimci ve öğreniciler arasında hem de öğrenicilerin kendi aralarında gerçekleşmesi ve tartışmalarda uygun
moderasyon sayesinde konuşma ve dinlemenin dengeli olmasının
sağlanması.
Çözümleme
Çözümlemelerin (debrief), öğrenme döngüsünün; deneyim, yansıtma, düşünme ve eylemden oluşan dört adımının tamamı dikkate
alınarak yapılandırılması.
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Konuşmanın Doğal Gelişimi
Eğitimcinin program sırasında yapılan konuşmalar arasında bağlantı kurması ve konuşmaların doğal gelişim sürecinin hem eğitimin
konusu hem de öğrencilerin ilgileri dikkate alınarak kolaylaştırılması.
Yansıtıcı Düşünme İçin Bir Alan Oluşturmak
Düalizmden Çeşitliliğe
Öğrenicilerin konu ile ilgili kendileri ve başkaları hakkındaki kalıp
düşüncelerini ortaya çıkartacak paylaşım aktivitelerinin yapılması
ve öğrenicilerin başkalarının farklı görüşlerini de dinleme-keşfetme
fırsatı bulabilmeleri. Öğrenicilerin bu farklı görüşler hakkında yansıtma yapma ve eleştirel bir şekilde düşünmek için gerekli alana
sahip olmaları.
Çeşitlilikten Göreceliğe
Tartışma aktivitelerinin öğrenicilerin kendi argümanlarını savundukları ve anlaşmazlıkları detaylıca inceledikleri bir şekilde yapılması.
Ayrıca öğrenicilerin kendi varsayımları hakkında tekrar eleştirel bir
şekilde düşünmek için gerekli alana sahip olmaları.
Görecelikten Kararlılığa
Öğrenicilerin farklı alternatif yaklaşımları denedikleri ve kullandıkları aktivitelerin yapılması. Öğrenicilerin belirsizlik ve görecelilikle
ile baş etme deneyimlerini yansıttıkları alanlara ve hangi konularda
daha fazla araştırma yapacakları ile ilgili kendi öğrenme süreçlerini
yapılandırdıkları fırsatlara sahip olmaları.
Derin Öğrenmeyi Geliştirmek &
Sürdürmek İçin Alanlar Oluşturmak
Öğrenme Stilleri & Öğrenme Esnekliği
Kolb Öğrenme Stillerinin tanıtılması ve Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri veya başka bir araç yoluyla öğrenicilerin kendi öğrenme
stillerini keşfettikleri uygulamaların yapılması ayrıca öğrenicilerin,
döngünün-tamamında-öğrenme adına gerekli olan öğrenme esnekliklerini nasıl geliştirecekleri konusunda plan yapmak için desteklenmeleri.
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Gelişim Aşamaları
Deneyimsel öğrenme gelişim teorisi konseptinin katılımcılara tanıtılması ve öğrenicilerin eğitim konuları ile ilgili hangi gelişim süreçlerinde olduklarını keşfettikleri uygulamaların yapılması. Ayrıca
eğitimcinin, her bir öğrenici için gelişim sürecine uygun bir eğitimci
rolünü oynaması.
Kolaylaştırıcı
Konu İlgili Deneyimleme
Öğrenicilerin eğitim konularının tamamını oyun/hissetme/gerçek
yaşam deneyimleri yoluyla deneyimlemeleri ve öğrenicilerin bu deneyimler ile ilgili ne hissettiklerini konuştukları bir alana sahip olmaları.
Katılımcıların Kendi Deneyimleri
Öğrenicilerin, eğitim konularının tamamı ile ilgili geçmiş deneyimlerini paylaştıkları fırsatlara ve bu konular ile ilgili ne hissettiklerini
paylaştıkları bir alana sahip olmaları.
Yansıtma
Öğrenicilerin, devam eden gelişimleri üzerine yansıtma yapacakları alanlara sürekli bir şekilde sahip olmaları ve onlar için en uygun
yansıtma için çok çeşitli yöntemlerin uygulanması.
Konu Uzmanı
Bilginin Toplanması ve Analiz Edilmesi
Öğrenicilerin eğitim konularının tamamı hakkında bilgiyi araştırdıkları/topladıkları/aldıkları ve bu bilgileri karşılaştırıp eleştirel bir şekilde inceledikleri fırsatlara sahip olmaları.
Bilginin İlişkilendirilmesi
Öğrenicilerin yeni soyut bilgilerin tamamını geçmiş somut deneyimler ve kavramlar ile ilişkilendirdikleri alanların olması ve öğrenicilerin kendi öz bilgilerini geliştirecekleri fırsatlara sahip olmaları.
Bilgi Kaynakları
Eğitimci tarafından öğrenicilerle eğitim konularının tamamı ile ilgili
bilgi kaynaklarının paylaşılması ve öğrenicilerin kendi kaynaklarını
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da paylaşma fırsatı bulmaları.
Standart Belirleyici & Değerlendirici
Standartların Belirlenmesi
Performans standartları/öğrenme hedeflerinin eğitimci tarafından
hem eğitim konusuna hem de öğrenicilerin gerçek yaşam zorluklarına göre öğrenicilerin aktif katılımı ile belirlenmesi. Ayrıca gelişim
hedeflerinin her bir öğrenici için öğreniciyle birlikte kişiselleştirilmesi.
Geribildirim
Öğrenicilerin öğrendikleri yeni bilgiyi deneme/pratik etme şansına
sahip olmaları ve eğitimci tarafından öğrenicilerle birlikte belirlenmiş performans standartlarına göre yapıcı geribildirim almaları.
Öz Değerlendirme
Öğrenicilerin öz değerlendirme yapma şansına sahip olmaları, bu
değerlendirmenin performans standartlarına göre yapılması ve eğitimcinin desteği ile bu değerlendirme temel alınarak yeni gelişim
hedefleri belirledikleri alanlara sahip olmaları.

Koç
Koçluk
Öğrenicilerin planlı ve zamanlanmış koçluk desteği almaları ve
koçluğun deneyimsel öğrenme döngüsüne göre yapılandırılması.
Öğrenme Planı
Öğrenicilerin kurs sonunda daha fazla neleri öğrenmeleri gerektiğini belirlemeleri ve zamanlanmış somut adımları içeren bireysel öğrenme planları yapmaları. Bu planın, gelişim sürecinin eğitimciyle
birlikte değerlendirileceği bir toplantıyı da içeriyor olması.
Gerçek Yaşam Uygulamaları
Öğrenicilerin yeni bilgiyi gerçek yaşam bağlamında uygulamaları
ardından bu yeni deneyimlerin eğitimci ve öğreniciler tarafından
yansıtılması değerlendirilmesi ve öğrenicilerin değerlendirme sonuçlarını temel alarak yeni gelişim hedefleri ve eylem planları oluşturmaları.
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BİLEŞEN ALT BİLEŞEN

KALİTE KRİTERİ

Pozitif Bir Öğrenme Alanı Tanışma
Oluşturmak
Grup Dinamiği
Temel Kurallar
Öğrenen Merkezli
Alanı Oluşturmak

Öğrenme Beklentiler & Katkılar
Metodoloji

ÖĞRENME ALANLARI

Katılımcı Değerlendirmesi
Oyunbaz Bir Öğrenme Alanı Hareketlendiriciler
Oluşturmak
Öğrenme Oyunları
Eğlenmek
Konuşmaya Dayalı Öğrenme Tartışma
İçin Alan Oluşturmak
Çözümleme
Konuşmanın Doğal Gelişimi
Yansıtıcı Düşünme İçin Bir Alan Düalizmden Çeşitliliğe
Oluşturmak
Çeşitlilikten Göreceliğe
Görecelikten Kararlılığa
Derin Öğrenmeyi Geliştirmek Öğrenme Stilleri & Öğrenme Esnekliği
ve Sürdürmek İçin Alanlar
Oluşturmak
Gelişim Aşamaları
Kolaylaştırıcı

Konu İlgili Deneyimleme
Katılımcıların Kendi Deneyimleri

EĞİTİCİ ROLLERİ

Yansıtma
Konu Uzmanı

Bilginin Toplanması ve Analiz Edilmesi
Bilginin İlişkilendirilmesi
Bilgi Kaynakları

Standart Belirleyici & Değer- Standartların Belirlenmesi
lendirici
Geribildirim
Öz Değerlendirme
Koç

Koçluk
Öğrenme Planı
Gerçek Yaşam Uygulamaları

Nitel Ölçme Tablosu Bileşenleri & Kalite Kriterleri
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1.1.3
Temel Kurallar

Hiçbir öğrenme kuralı oluşturulmadı.

Etkin grup öğrenme
sürecini ve grup içindeki saygıyı güvence
altına alacak grup
kuralları yalnızca
eğitimci tarafından
oluşturuldu.

Eğitimciler ve öğrenicilerden yalnızca
bazıları arasındaki
buzlar kırıldı.

Grup içinde buzların
kırılmasını ve güven
duygusunun oluşturulmasını sağlayacak hiçbir uygulama
yapılmadı.

1.1.2
Grup Dinamiği

Etkin grup öğrenme sürecini
ve grup içindeki
saygıyı güvence
altına alacak grup
kuralları eğitimci
tarafından ve yalnızca grubun bir
kısmının katılımı ile
oluşturuldu.

Eğitimciler ve öğrenicilerin tamamı
arasındaki buzlar
kırıldı ve grup dinamiği yükseltildi.

Eğitimciler ve öğrenicilerin tamamı
birbirlerinin isimlerini öğrendiler.

Eğitimciler ve öğrenicilerden yalnızca
bazıları birbirlerinin
isimlerini öğrendiler.

Gelişime Açık

Yetersiz

Öğrenicilerin birbirini
tanıyacakları hiçbir
uygulama yapılmadı.

Kabul Edilemez

1.1.1
Tanışma

1.1. Pozitif Bir
Öğrenme Alanı
Oluşturmak

1. ÖĞRENME ALANLARI

Göstergeler

Etkin grup öğrenme sürecini ve grup içindeki
saygıyı güvence altına
alacak grup kuralları
eğitimci ve grubun tamamının aktif katılımı ile
oluşturuldu.

Eğitimciler ve öğrenicilerin tamamı arasındaki
buzlar kırıldı, grup dinamiği yükseltildi ve grup
içinde bir takım ruhu oluşturuldu.

Eğitimcilerin ve öğrenicilerin tamamı birbirlerinin
isimlerini öğrendiler ve
birbirlerini kişisel olarak
yakından tanıdılar.

Yeterli

YAYGIN EĞİTİM & DENEYİMSEL ÖĞRENME

Çok çeşitli eğitim
yöntemleri eğitimci
tarafından yapılan
analiz ışığında
öğrenicilerin
öğrenme tercihleri/
öğrenme zorlukları
dikkate alınarak
seçildi.

Bazı farklı eğitim
yöntemleri eğitimci
tarafından yapılan
varsayım ışığında
öğrenicilerin öğrenme tercihleri/öğrenme zorlukları dikkate
alınarak seçildi.

Eğitim yöntemleri
öğrenicilerin öğrenme tercihleri/
öğrenme zorlukları
dikkate alınarak seçilmedi. Tek düze bir
yöntem izlendi.

1.2.2
Metodoloji

Gelişime Açık

Öğreniciler
Öğreniciler
beklentilerini ve
beklentilerini ve
katkılarını ifade ettiler. katkılarını ifade
ettiler ve program
bu beklentileri
karşılamak ve
katkılara yer
açmak üzere eğitici
tarafından revize
edildi.

Yetersiz

Öğrenicilere
programdan
beklentileri ve
programa olası
katkıları hiç
sorulmadı.

Kabul Edilemez

1.2.1
Beklentiler & Katkılar

1.2. Öğrenen
Merkezli Bir
Öğrenme Alanı
Oluşturmak

Çok çeşitli eğitim
yöntemleri eğitimci
tarafından yapılan analiz
ışığında öğrenicilerin
öğrenme tercihleri/
öğrenme zorlukları dikkate
alınarak seçildi. Öğreniciler
eğitim yöntemleri
konusunda yansıtma
yapacak/geribildirim
verecek alanlara sahip
oldular. Eğitimci bu
geribildirimleri dikkate
alarak eğitim yöntemlerini
tekrar adapte etti.

Öğreniciler beklentilerini
ve katkılarını ifade ettiler,
bu beklenti ve katkılar hep
birlikte analiz edildi ve
program bu beklentileri
karşılamak ve katkılara yer
açmak üzere hep birlikte
revize edildi.

Yeterli
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1.3.1
Hareketlendiriciler

Hiçbir hareketlendirici oyun uygulanmadı.

Kabul Edilemez

1.3. Oyunbaz Bir
Öğrenme Alanı
Oluşturmak
Hareketlendirici
oyunlar uygulandı
fakat hareketlendiriciler seçilirken
öğrenicilerin profilleri
ve grup dinamiği hiç
dikkate alınmadı.

Yetersiz

Program öğreniciler Program öğreniciler
tarafından değerlen- tarafından yalnızca
dirilmedi.
programın sonunda
değerlendirildi.

1.2.3
Katılımcı Değerlendirmesi

Hareketlendirici
oyunlar uygulandı
fakat hareketlendiriciler seçilirken
yalnızca öğrenicilerin profilleri dikkate
alındı.

Gelişime Açık

Program öğreniciler tarafından hem
program sonunda
hem de program
sırasında değerlendirildi.

Hareketlendirici oyunlar
uygulandı ve hareketlendiriciler seçilirken hem
öğrenicilerin profilleri hem
de grup dinamiği dikkate
alındı.

Yeterli

Program öğreniciler tarafından hem program
sonunda hem de program
sırasında değerlendirildi.
Program sırasında alınan
geribildirimler dikkate
alındı ve program revize
edildi.
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Öğrenicilerin birlikte
oynayıp eğlenecekleri
hiçbir informal sosyal
aktivite olmadı.

1.3.3
Eğlenmek
Öğrenicilerin birlikte
oynayıp eğlenecekleri
informal sosyal
aktiviteler oldu ancak
bu aktivitelere eğitimci
dahil olmadı.

Hiçbir öğrenme oyu- Öğrenme oyunları
nu uygulanmadı.
uygulandı fakat grup,
birlikte oynamaya
hazırlanmadı.

1.3.2
Öğrenme Oyunları

Öğrenicilerin
birlikte oynayıp
eğlenecekleri
informal sosyal
aktiviteler oldu, bu
aktivitelerde eğitimci
de yer aldı fakat bu
aktiviteler yalnızca
eğitimci tarafından
organize edildi.

Öğrenme oyunları,
ısındırıcılar
sayesinde öğreniciler
birlikte oynamaya
hazırlandıktan sonra
uygulandı fakat
oyun sonrasında
gerçek hayata geri
dönmeleri için hiçbir
soğuma uygulaması
yapılmadı.
Öğrenicilerin birlikte
oynayıp eğlenecekleri
informal sosyal aktiviteler
oldu, bu aktivitelerde
eğitimci de yer aldı ve
bu aktiviteler eğitimcinin
desteği ile öğrenicilerin
kendisi tarafından organize
edildi.

Öğrenme oyunları,
ısındırıcılar sayesinde
öğreniciler birlikte
oynamaya hazırlandıktan
sonra uygulandı ve oyun
sonrasında gerçek hayata
geri dönmeleri için soğuma
uygulamaları yapıldı.
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Deneyimleme/aktivite sonrasında yalnızca aktivitenin değerlendirmesi yapıldı.

Deneyimleme sonrasında herhangi bir
çözümleme yapılmadı.

1.4.2
Çözümleme (Debrief)

Öğrencilerin konular
üzerinde tartıştıkları
uygulamalar vardı
ancak bu tartışmalar
yalnızca eğitimci ve
öğreniciler arasında
oldu, öğreniciler kendi
aralarında tartışma
fırsatı bulmadılar.

Öğrenicilerin eğitim
konuları üzerine
tartıştıkları hiçbir
uygulama yapılmadı.

1.4.1
Tartışma

Yetersiz

Kabul Edilemez

1.4. Konuşmaya Dayalı Öğrenme İçin Alan
Oluşturmak
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Çözümlemeler
yapıldı fakat
çözümlemeler
öğrenme
döngüsünün
dört adımı
dikkate alınarak
yapılandırılmadı.

Öğrencilerin konular
üzerinde tartıştıkları
uygulamalar vardı,
bu hem eğitimci ve
öğreniciler arasında
hem de öğrenicilerin
kendi aralarında
gerçekleşti ancak
tartışmalar bir kişi
veya birkaç öğrenici
tarafından domine
edildi.

Gelişime Açık

Çözümlemeler, öğrenme
döngüsünün; deneyim,
yansıtma, düşünme ve
eylemden oluşan dört
adımının tamamı dikkate
alınarak yapılandırıldı.

Öğrencilerin konular
üzerinde tartıştıkları
uygulamalar vardı,
bu hem eğitimci ve
öğreniciler arasında hem
de öğrenicilerin kendi
aralarında gerçekleşti
ve tartışmalarda uygun
moderasyon sayesinde
konuşma ve dinleme
dengeliydi.

Yeterli
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Öğrenicilerin konu ile
ilgili kendi ve başkaları
hakkındaki kalıp
düşüncelerini ortaya
çıkartacak hiçbir
paylaşım aktivitesi
yapılmadı.

Kabul Edilemez

1.5. Yansıtıcı Düşünme İçin Bir
Alan Oluşturmak

1.5.1
Düalizmden Çeşitliliğe

Program sırasında
yapılan karşılıklı
konuşmalar arasında hiçbir bağlantı
kurulmadı.

1.4.3
Konuşmanın Doğal Gelişimi

Öğrenicilerin konu ile
ilgili kendi ve başkaları
hakkındaki kalıp
düşüncelerini ortaya
çıkartacak paylaşım
aktiviteleri yapıldı
ancak öğreniciler
başkalarının farklı
görüşlerini dinlemekeşfetme fırsatı
bulamadılar.

Yetersiz

Eğitimci program
sırasında yapılan
konuşmalar arasında bazen bağlantı
kurdu.

Öğrenicilerin konu
ile ilgili kendi ve
başkaları hakkındaki
kalıp düşüncelerini
ortaya çıkartacak
paylaşım aktiviteleri
yapıldı ve aynı
zamanda öğreniciler
başkalarının farklı
görüşlerini de
dinleme-keşfetme
fırsatı bulabildiler.

Gelişime Açık

Eğitimci program
sırasında yapılan
konuşmalar arasında bağlantı kurdu
fakat konuşmaların
gelişim sürecini
yalnızca eğitimin
konusunu dikkate
alarak kolaylaştırdı.

Öğrenicilerin konu ile
ilgili kendi ve başkaları
hakkındaki kalıp
düşüncelerini ortaya
çıkartacak paylaşım
aktiviteleri yapıldı ve
aynı zamanda öğreniciler
başkalarının farklı
görüşlerini de dinlemekeşfetme fırsatı bulabildiler.
Öğreniciler bu farklı
görüşler hakkında yansıtma
yapma ve eleştirel bir
şekilde düşünmek için
gerekli alana sahip oldular.

Yeterli

Eğitimci program sırasında yapılan konuşmalar
arasında bağlantı kurdu
ve konuşmaların doğal
gelişim sürecini hem eğitimin konusunu hem de
öğrencilerin ilgilerini dikkate alarak kolaylaştırdı.
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Öğrenicilerin kendi
argümanlarını
savundukları herhangi
bir tartışma aktivitesi
yapılmadı.

Öğrenicilerin farklı
alternatif yaklaşımları
denedikleri ve
kullandıkları hiçbir
aktivite yapılmadı.

1.5.2
Çeşitlilikten
Göreceliğe

1.5.3
Görecelikten Kararlılığa
Öğrenicilerin farklı
alternatif yaklaşımları
denedikleri ve
kullandıkları aktiviteler
yapıldı fakat
öğreniciler belirsizlik
ve görecelilikle ile baş
etme deneyimlerini
yansıtacak hiçbir alana
sahip olmadılar.

Tartışma aktiviteleri
yalnızca öğrenicilerin
kendi argümanlarını
savundukları bir şekilde yapıldı.

Öğrenicilerin
farklı alternatif
yaklaşımları
denedikleri ve
kullandıkları
aktiviteler yapıldı
ve öğreniciler
belirsizlik ve
görecelilikle ile baş
etme deneyimlerini
yansıttıkları alanlara
sahip oldular.

Tartışma aktiviteleri
öğrenicilerin kendi
argümanlarını savundukları ve anlaşmazlıkları detaylıca inceledikleri bir
şekilde yapıldı.

Öğrenicilerin farklı alternatif
yaklaşımları denedikleri
ve kullandıkları aktiviteler
yapıldı. Öğreniciler
belirsizlik ve görecelilikle
ile baş etme deneyimlerini
yansıttıkları alanlara ve
hangi konularda daha fazla
araştırma yapacakları ile
ilgili kendi öğrenme süreçlerini yapılandırdıkları
fırsatlara sahip oldular.

Tartışma aktiviteleri öğrenicilerin kendi argümanlarını savundukları ve
anlaşmazlıkları detaylıca
inceledikleri bir şekilde
yapıldı. Ayrıca öğreniciler kendi varsayımları
hakkında tekrar eleştirel
bir şekilde düşünmek
için gerekli alana sahip
oldular.
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1.6.1
Öğrenme Stilleri &
Öğrenme Esnekliği

Kolb Öğrenme Stillerini tanınan hiçbir
uygulama yapılmadı.

1.6. Derin Öğren- Kabul Edilemez
meyi Geliştirmek
& Sürdürmek İçin
Alanlar Oluşturmak
Kolb Öğrenme Stilleri tanıtıldı ancak
öğrenicilerin kendi
öğrenme stillerini
keşfedecekleri hiçbir
uygulama yapılmadı.

Yetersiz

Kolb Öğrenme
Stilleri tanıtıldı ve
Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri veya
başka bir araç yoluyla öğrenicilerin
kendi öğrenme
stillerini keşfettikleri
uygulamalar yapıldı.

Gelişime Açık

Kolb Öğrenme Stilleri
tanıtıldı ve Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri
veya başka bir araç
yoluyla öğrenicilerin
kendi öğrenme stillerini
keşfettikleri uygulamalar
yapıldı ayrıca öğreniciler,
döngünün tamamında
öğrenme adına gerekli olan
öğrenme esnekliklerini
nasıl geliştirecekleri
konusunda plan yapmak
için desteklendiler.

Yeterli
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Deneyimsel öğrenme gelişim teorisi
konsepti katılımcılara tanıtılmadı.

Kabul Edilemez

Öğrenicilere eğitim
konuları ile ilgili
hiçbir deneyimleme
sunulmadı.

2.1. Kolaylaştırıcı

2.1.1
Konu İlgili Deneyimleme

2. EĞİTİCİ ROLLERİ

1.6.2
Gelişim Aşamaları

124
Öğreniciler eğitim
konularından bazılarını
oyun/hissetme/
gerçek yaşam
deneyimleri yoluyla
deneyimlediler.

Yetersiz

Deneyimsel öğrenme gelişim teorisi
konsepti katılımcılara tanıtıldı fakat öğrenicilerin eğitim konuları ile ilgili hangi
gelişim süreçlerinde
olduklarını keşfedecekleri hiçbir uygulama yapılmadı.

Öğreniciler eğitim
konularının tamamını
oyun/hissetme/
gerçek yaşam
deneyimleri yoluyla
deneyimlediler
fakat öğreniciler bu
deneyimler ile ilgili
ne hissettiklerini
konuşacak bir alana
sahip olmadılar.

Gelişime Açık

Deneyimsel öğrenme gelişim
teorisi konsepti
katılımcılara tanıtıldı ve öğrenicilerin
eğitim konuları ile
ilgili hangi gelişim
süreçlerinde olduklarını keşfettikleri
uygulamalar yapıldı.

Öğreniciler eğitim
konularının tamamını
oyun/hissetme/gerçek
yaşam deneyimleri
yoluyla deneyimlediler ve
öğreniciler bu deneyimler
ile ilgili ne hissettiklerini
konuştukları bir alana
sahip oldular.

Yeterli

Deneyimsel öğrenme
gelişim teorisi konsepti
katılımcılara tanıtıldı ve
öğrenicilerin eğitim konuları ile ilgili hangi gelişim
süreçlerinde olduklarını
keşfettikleri uygulamalar
yapıldı. Ayrıca eğitimci,
her bir öğrenici için gelişim sürecine uygun bir
eğitimci rolü oynadı.

YAYGIN EĞİTİM & DENEYİMSEL ÖĞRENME

Öğreniciler, devam
eden gelişimleri
üzerine yansıtma
yapacakları alanlara
bazen sahip oldular.

2.1.3
Yansıtma

Öğreniciler, devam
eden gelişimleri
üzerine yansıtma
yapacakları hiçbir
alana sahip olmadılar.

Öğreniciler, eğitim
konularından yalnızca
bazıları ile ilgili
geçmiş deneyimlerini
paylaştıkları fırsatlara
sahip oldular.

2.1.2
Öğreniciler, eğitim
Katılımcıların Ken- konuları ile ilgili
geçmiş deneyimlerini
di Deneyimleri
paylaştıkları hiçbir
fırsata sahip
olmadılar.

Öğreniciler, devam
eden gelişimleri
üzerine yansıtma
yapacakları alanlara
sürekli bir şekilde
sahip oldular.

Öğreniciler, eğitim
konularının tamamı
ile ilgili geçmiş
deneyimlerini
paylaştıkları
fırsatlara sahip
oldular fakat bu
konularla ilgili ne
hissettiklerini paylaştıkları bir alana
sahip olmadılar.
Öğreniciler, devam eden
gelişimleri üzerine yansıtma
yapacakları alanlara sürekli
bir şekilde sahip oldular
ve onlar için en uygun
yansıtma için çok çeşitli
yöntemler uygulandı.

Öğreniciler, eğitim
konularının tamamı ile
ilgili geçmiş deneyimlerini
paylaştıkları fırsatlara ve bu
konularla ilgili ne hissettiklerini paylaştıkları bir
alana sahip oldular.

DeM RUBRİK

125

Öğrenicilerin yeni
soyut bilgilerin
tamamını geçmiş
somut deneyimler
ve kavramlarla ilişkilendirdikleri alanlar
vardı.
Eğitimci tarafından
öğrenicilerle eğitim
konularının tamamı
ile ilgili bilgi kaynakları paylaşıldı

Öğrenicilerin yeni
soyut bilgilerden
yalnızca bazılarını
geçmiş somut
deneyimler ve
kavramlar ile
ilişkilendirdikleri
alanlar vardı.
Eğitimci tarafından
öğrenicilerle yalnızca
eğitim konularından
bazıları ile ilgili bilgi
kaynakları paylaşıldı

Öğrenicilerin yeni
soyut bilgileri geçmiş
somut deneyimler
ve kavramlar ile
ilişkilendirdikleri
hiçbir alan yoktu.

Öğreniciler ile
hiçbir bilgi kaynağı
paylaşılmadı.

2.2.2. Bilginin İlişkilendirilmesi

2.2.3.
Bilgi Kaynakları

Öğreniciler eğitim
konularının tamamı
hakkında bilgiyi
araştırdıkları/
topladıkları/aldıkları
fırsatlara sahip
oldular.

Öğreniciler eğitim
konularının yalnızca
bazıları hakkında
bilgiyi araştırdıkları/
topladıkları/aldıkları
fırsatlara sahip oldular.

2.2.1. Bilginin Top- Öğreniciler eğitim
lanması ve Analiz konuları hakkında
Edilmesi
bilgiyi araştırdıkları/
topladıkları/aldıkları
hiçbir fırsata sahip
olmadılar.

Gelişime Açık

Yetersiz

2.2. Konu Uzmanı Kabul Edilemez
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Eğitimci tarafından öğrenicilerle eğitim konularının tamamı ile ilgili bilgi
kaynakları paylaşıldı ve
öğreniciler kendi kaynaklarını da paylaşma fırsatı
buldular.

Öğrenicilerin yeni soyut
bilgilerin tamamını
geçmiş somut deneyimler
ve kavramlar ile
ilişkilendirdikleri alanlar
vardı ve öğreniciler kendi
öz bilgilerini geliştirecekleri
fırsatlara sahip oldular.

Öğreniciler eğitim
konularının tamamı
hakkında bilgiyi
araştırdıkları/topladıkları/
aldıkları ve bu bilgileri
karşılaştırıp eleştirel
bir şekilde inceledikleri
fırsatlara sahip oldular.

Yeterli
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Hiçbir performans
standardı/öğrenme
hedefi belirlenmedi.

Öğreniciler
öğrendikleri yeni
bilgiyi pratik etmedi
ve geribildirim
almadılar.

2.3.2. Geribildirim

Kabul Edilemez

2.3.1. Standartların Belirlenmesi

2.3. Değerlendirici
Performans standartları/
öğrenme hedefleri eğitimci tarafından hem eğitim
konusuna hem de öğrenicilerin gerçek yaşam
zorluklarına göre öğrenicilerin aktif katılımı ile
belirlendi. Ayrıca gelişim
hedefleri her bir öğrenici
için öğreniciyle birlikte
kişiselleştirildi.
Öğreniciler öğrendikleri
yeni bilgiyi deneme/pratik
etme şansına sahip oldular
ve eğitimci tarafından
öğreniciler ile birlikte
belirlenmiş performans
standartlarına göre yapıcı
geribildirim aldılar.
Öğreniciler
öğrendikleri yeni
bilgiyi deneme/
pratik etme şansına
sahip oldular ve
eğitimci tarafından
yapıcı geribildirim
aldılar.

Öğreniciler
öğrendikleri yeni
bilgiyi deneme/pratik
etme şansına sahip
oldular ancak eğitimci
tarafından yapıcı
geribildirim almadılar.

Yeterli

Performans standartları/öğrenme
hedefleri eğitimci
tarafından hem
eğitim konusuna
hem de öğrenicilerin gerçek yaşam
zorluklarına göre
öğrenicilerin aktif
katılımı ile belirlendi.

Gelişime Açık

Performans standartları/öğrenme
hedefleri eğitimci
tarafından yalnızca
eğitim konusuna
göre belirlendi.

Yetersiz
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Öğreniciler öz
değerlendirme
yaptıkları hiçbir şansa
sahip olmadılar.

Kabul Edilemez

Öğreniciler için hiçbir
koçluk desteği yoktu.

Öğreniciler gelecek
hiçin hiçbir öğrenme
planı yapmadılar.

2.3.3.
Öz Değerlendirme

2.4. Koç

2.4.1. Koçluk

2.4.2. Öğrenme
Planı

Gelişime Açık

Öğreniciler öz
değerlendirme
yapma şansa
sahip oldular ve
bu değerlendirme
performans
standartlarına göre
yapıldı.
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Öğreniciler kurs
sonunda daha fazla
neleri öğrenmeleri
gerektiğini belirlediler
ancak zamanlanmış
somut adımları içeren
bireysel öğrenme
planları yapmadılar.

Öğreniciler kurs
sonunda daha fazla
neleri öğrenmeleri
gerektiğini
belirlediler ve
zamanlanmış somut
adımları içeren
bireysel öğrenme
planları yaptılar.

Öğreniciler için kısmen Öğreniciler planlı ve
zamanlanmış koçluk
koçluk desteği vardı
desteği aldılar.
fakat bu destek
tamamen planlı
değildi.

Yetersiz

Öğreniciler öz
değerlendirme
yapma şansa sahip
oldular ancak bu
değerlendirme
performans
standartlarına göre
yapılmadı.

Öğreniciler kurs sonunda
daha fazla neleri
öğrenmeleri gerektiğini
belirlediler ve zamanlanmış
somut adımları içeren
bireysel öğrenme planları
yaptılar. Bu plan, gelişim
sürecinin eğitimciyle birlikte değerlendirileceği bir
toplantıyı da içeriyordu.

Öğreniciler planlı ve
zamanlanmış koçluk desteği
aldılar ve koçluk deneyimsel
öğrenme döngüsüne göre
yapılandırıldı.

Yeterli

Öğreniciler öz
değerlendirme yapma
şansa sahip oldular, bu
değerlendirme performans
standartlarına göre yapıldı
ve eğitimcinin desteği ile
bu değerlendirme temel
alınarak yeni gelişim
hedefleri belirledikleri
alanlara sahip oldular.
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2.4.3. Gerçek Yaşam Uygulamaları

Gerçek hayat bağlamında yeni bilginin
hiçbir uygulaması
yoktu.
Öğreniciler yeni
bilgiyi gerçek
yaşam bağlamında
uyguladılar ancak
sonrasında hiçbir
değerlendirme
yapılmadı.
Öğreniciler yeni
bilgiyi gerçek
yaşam bağlamında
uyguladılar ve bu
yeni deneyimler
eğitimci ve
öğreniciler
tarafından yansıtıldı
ve değerlendirildi.
Öğreniciler yeni bilgiyi
gerçek yaşam bağlamında
uyguladılar ardından bu
yeni deneyimler eğitimci
ve öğreniciler tarafından
yansıtıldı ve değerlendirildi
ve öğreniciler
değerlendirme sonuçlarını
temel alarak yeni gelişim
hedefleri ve eylem planları
oluşturdular.
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