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EDT5301 Öğretim Tasarımı

Doç.Dr. Şirin Karadeniz

Temel Kavramlar

Eğitim Öğretim

Tasarım
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Öğretim tasarımı

• Farklı yazarlara göre tanımı nedir?

• Bizim tanımımız ne olabilir?

• Neden öğretim tasarımı?

– Yararları

Öğretim tasarımı ve Đnsan 
Performansı Teknolojisi

• “Çalışma ortamında bireylerin performansını 
maksimuma çıkarmak”

• Performans teknolojisi uzmanı

• ÖT ve İPT arasındaki örtüşme
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Öğretim Tasarımı Sürecinin 
Temelini Oluşturan Varsayımlar

Varsayım 1: ÖT süreci, hem sistematik 

prosedüre hem de plandaki uygulama 

detaylarına önem verilmesini gerektirir.

Öğretim Tasarımı Sürecinin 
Temelini Oluşturan Varsayımlar

Varsayım 2: ÖT süreci bir öğretim probleminin 

tanımlanmasıyla başlar.



9/27/2012

4

Öğretim Tasarımı Sürecinin 
Temelini Oluşturan Varsayımlar

Varsayım 3: Bir ÖT planı, esas olarak, öğretim 

tasarımcısı ve öğretimi planlayan ekibin kullanması 

amacıyla geliştirilir.

Öğretim Tasarımı Sürecinin 
Temelini Oluşturan Varsayımlar

Varsayım 4: Planlama esnasındaki tüm çabaların amacı, tüm 

öğrencilerin minumum başarı göstermesinden  çok, tatmin 

edici bir başarı seviyesine ulaşmalarının sağlanması olmalıdır.
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Öğretim Tasarımı Sürecinin 
Temelini Oluşturan Varsayımlar

Varsayım 5: Öğretimin başarısı, bilginin ÖT 

sürecine doğru aktarılmasına bağlıdır.

Öğretim Tasarımı Sürecinin 
Temelini Oluşturan Varsayımlar

Varsayım 6: ÖT süreci, içerikten çok öğrenene 

odaklanır.
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Öğretim Tasarımı Sürecinin 
Temelini Oluşturan Varsayımlar

Varsayım 7: Öğretimi tasarlamak için tek bir en 

iyi yol yoktur.

Morrison, Ross, Kemp

• Öğrenmenin ne 
derecede 
gerçekleştiğini 
nasıl anlarız?

• Öğrenenlerin ne 
öğrenmesini 
veya 
başarmasını 
istiyoruz?

• Eğitim 
programının 
içerdiği bilgi ve 
beceriler en iyi 
nasıl öğrenilir?

• Program kim için 
geliştiriliyor?

Öğrenen 
kişiler Yöntemler

DeğerlendirmeHedefler
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Morrison, Ross, Kemp

Öğretim 
Tasarımcısı

Konu Alanı 
Uzmanı

Değerlendirici Diğer Bireyler

ÖT’de Kim Kimdir?
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• ÖT tanımı

• Neden ÖT kullanmalıyız? Yararları nelerdir?

• ÖT ve İnsan Performans Teknolojisi

• ÖT’nin temel varsayımları

• Modelin temel öğeleri

• Öğretim Tasarımcısı ne iş yapar?

Özet

EDT5301 Öğretim Tasarımı

Doç.Dr. Şirin Karadeniz
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Öğretim İhtiyacını Belirleme
Doç.Dr. Şirin Karadeniz

ÖĞRETİM TASARIMI MODELİ
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Performansın 
beklentilerin altında 

olması?
Performans problemleri:
• Yeni bir ürün veya prosedürler
• Ortaya çıkan bir problemi çözmek
• Şirketin büyümesi
• Stratejik planlama

Öğretim cevap mıdır?

İhtiyaç, ihtiyaç değerlendirmesi ve ihtiyaç 
analizi kavramları

İhtiyaç değerlendirme süreci, dört işleve 
hizmet eder:

•Belirli bir göreve yönelik ihtiyaçların, yani 
performansı etkileyen problemlerin neler olduğunu 
belirler.

•Kritik ihtiyaçları belirler.
•Problemin çözüm yönetimindeki öncelikleri belirler.
•Bir eğitimin etkililiğini değerlendirmede temel 

verileri sağlar.

İhtiyaçların Değerlendirilmesi
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•Ulusal standarda göre hedef kitlenin durumu (Örn: SBS, ÖSS vb.)Normatif ihtiyaçlar

•Alan belirlenerek mevcut statünün belirlenmesi ve karşılaştırılmasıGöreceli ihtiyaçlar

•Performansını geliştirmek isteyen güdülenmiş kişiler ile görüşme 
ve anketHissedilen ihtiyaçlar

•Profesyonel gelişim veya bir kursun daha fazla verilmesiİfade edilen ihtiyaçlar

•Planlı değişimin bir parçasıdır
Öngörülen veya gelecekteki 

ihtiyaçlar

•Deprem vb. kritik olaylara hazırlık veya «Eğer ne» sorusunun 
cevabıdır.Kritik olay ihtiyaçları

İhtiyaç Türleri ve Veri Kaynakları

İhtiyaç analizi yapma

Delphi
metodu

(f)
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∗ İhtiyaç analizi problemi belirlemek için yollar ararken, hedef analizi 
problemi önererek başlar. Kısacası problem bellidir. 
∗ Örn. Yeni bir yazılımın kullanılmaya başlanması

∗ Uzman birkaç kişi ile yapılırken ihtiyaç analizinde farklı 
kaynaklardan veriler toplanır.

∗ Zaman ve maliyet açısından dar kapsamlıdır.

∗ Farklı yaklaşımlar: İhtiyaç analizi içerisinde de yapılabilir. İhtiyaç 
analizinin verilerini de kullanabilir.

Hedef Analizi

Amacı 
belirlemek
•Uzman bir grupla

Hedefleri 
belirlemek
•Uzman grup, herbir

amaç için öğrenen 
kişinin 
performansını 
tanımlayan hedefler 
belirler 

Hedefleri 
gözden 

geçirmek

Hedefleri 
sıralamak

Hedefleri tekrar 
gözden 

geçirmek

Son bir 
derecelendirme 

yapılması

Hedef Analizinin Alt Basamağı
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Performans Değerlendirmesi

Performans Değerlendirmesi
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Öğrenen Kişi ve 
Bağlam Analizi
Doç.Dr. Şirin Karadeniz

Öğrenen Kişinin Özellikleri

• Cinsiyet, yaş,  iş tecrübesi, 
eğitim ve kültürGenel 

özellikler

• Hazır bulunuşluk düzeyi: Ön 
koşul bilgi, beceri ve tutum 
yeterlikleri

Özel giriş 
özellikleri

• Bireylerin bilgiyi nasıl işlediği 
ve öğrenme görevlerine 
nasıl yaklaşım gösterdiği

Öğrenme 
stilleri
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Öğrenen Kişinin Özellikleri

• Okul notu, eğitim düzeyi, not 
ortalaması, alınan dersler, 
notlar, standart testlerden 
alınan puanlarAkademik bilgi

• Yaş ve olgunluk düzeyi, konuya 
ilişkin motivasyon ve tutum, 
beklentiler ve mesleki 
beklentiler, iş deneyimi, özel 
yetenekler, motor beceriler, 
çevresel koşullarda çalışma 
becerisi

Kişisel ve sosyal 
özellikler

Öğrenen Kişinin Özellikleri
• Farklı geçmiş ve davranışları olan 

etnik kültürlere sahip bireyler
• Önyargısız materyaller ve çeşitli 

öğretim yöntemleri

Öğrenmede 
kültürel farklılıkları 

gösteren kişiler

• Fiziksel engelli bireyler vd.
• ÖT’na uzmanın katılımı

Engelli 
öğrenenler

•Andragoji: Açık hedefler, 
yapılandırılmış program, yararı ve 
pratik kullanımı, zaman, bilgili öğretim 
elemanı, deneyimler, öz denetimli ve 
bağımsız, karar alma, daha az 
esneklik ve işbirliği

Yetişkin 
öğrenenler 
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Bağlamsal Analiz
� Bağlam, öğretim ve öğrenmeyi 

engelleyebilen veya kolaylaştırabilen 
engellerin toplamıdır.

� Bağlamsal analiz, öğretim tasarımı ve 
sunumunu etkileyecek çevresel faktörler 
hakkında bilgi sağlar. 

Bağlam türleri
� Yönlendirici bağlam

� Öğrenen kişinin öğretime katkı olarak getirdiği 
bilgi, beceri ve tutumu

� Öğrenen kişinin, öğretimin yararına ilişkin algısı

� Transfer bağlamı
� Bilgi ve becerilerin eğitim sonrasında da 

uygulanması

� Öğretim bağlamı
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Öğretim Bağlamı

Zaman

Bağlamsal Bir Analizin 
Yürütülmesi

Veri toplama
• Anket
• Gözlem
• Görüşme 

Verilerin analizi
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GÖREV ANALIZI
Doç.Dr. Şirin Karadeniz

ÖĞRETİM TASARIMI MODELİ
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GÖREV ANALIZININ YARARLARI

Performans problemini çözmek için gerekli 
olan içeriği belirler.

Konu alanı uzmanının her basamağı tek tek 
göz önüne almasını sağlar.

Tasarımcı, içeriği öğrencilerin bakış 
açısından görebilir.

GÖREV ANALIZI

Görev analizine hazırlık

Konu alanı uzmanı

Öğretim tsarımcısı

Görev analizi teknikleri

Konu/tema/kavram analizi

Yöntem analizi

Kritik olay metodu
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KONU ANALİZİ

�Konu: Görev Analizi

�I. Yöntemleri
� A. Konu analizi: Hedeflenen dersin içeriğini ve içeriğin yapısını 

belirler.

� B. Yöntem analizi: Görevlerin tamamlanması için gerekli olan 
adımların belirlenmesi.

� C. Kritik olay metodu: Olaydan olaya değişkenlik gösteren işlemleri 
analiz eder.

İÇERIK YAPISI

•Konuların yapı taşlarıdır.

•Öğrenmek için ezberlenmesi ve hatırlanması gerekir.

•Örnekler:

•İsimleri simgeler, yerler, tarihler

•Tanımlar

•Obje ve olaylara ilişkin açıklamalar

Olgular

•Benzer ya da bağlantılı fikirleri, olayları, ya da objeleri 
gruplandırmak için kullanılan kategorilerdir.

•Somut kavramlar örn: meyve

•Soyut kavramlar örn: güvenlik, barış, adalet vb.

Kavramlar
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İÇERIK YAPISI

• İki kavram arasındaki ilişkiyi açıklar.

• Örn: Fiyat düştükçe talep artar.

• Örn: Kırmızı ışıkta dur.

İlkeler ve 
kurallar

• Öğrenenin verilen bir görevi 
tamamlamak için yerine getirmesi 
gereken adımlar dizisidir.

• Örn: Kek tarifi

• Örn: yazılımdaki hatayı onarma

Yöntemler

İÇERIK YAPISI

• İnsanlarla etkileşimde kullanılan sözel 
ve sözel olmayan beceriler.

• Örn: Mülakat becerilerini geliştirme

• Örn: Gruba liderlik etme

Bireyler 
arası 

beceriler

• Davranışlara sonuç veren eğilimlerdir.

• Örn: Güvenlik önlemleriTutumlar
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KON ANALIZI YAPARKEN

� Ana kategorileri belirleme

� Her bir kategoriyi daha detaylı tanımlama

� Bu taslaktaki olguları, kavramları ve ilkeleri belirleme

� Tekrar taslağı gözden geçirme ve düzenleme

� Değişik içerik yapılarını belirleme (olgular, kavramlar, ilkeler, bireyler 
arası beceriler ve tutumlar)

� İlişkili içerik yapılarını gruplandırma

� Bir mantık dahilinde sıralı bir şekilde düzenleme

� Sonuç taslağını hazırlama

YÖNTEM ANALİZİ

� Somut veya soyut davranışların uygun yapıdaki adımlara bölünmesi. 

� 3 soru içerir:
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YÖNTEM ANALİZİ: TABLO

� Yöntem analizi tablosu

Adım İpucu

1.

2.

i.

ii.

YÖNTEM 
ANALİZİ: AKIŞ
ŞEMASI
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YÖNTEM ANALİZİ YAPARKEN

� Her bir adımla ilgili ip uçları ve geribildirimleri tanımla

� Adımlar ve sıralamaları konu alanı uzmanına göre değil genel geçer 
kabul edilenlere göre olmalıdır

� Karar verme adımları tanımlama

� Bütün adımların tam ve doğru bir şekilde tanımlandığını kontrol etme

� Kritik adımları (sakatlanmalar, ekipman hasarları ve kayıpları) tanımlama

KRİTİK OLAY METODU

�Olaydan olaya değişkenlik gösteren bir işlemi analiz etme

�Daha çok bireyler arası beceriler ve tutumları analiz etmede 
kullanılır.
� Örn: Disiplin sorunu olan öğrenciler ile başa çıkma

� Örn: Satış işlemi gerçekleştirme

� Örn: Bireylerarası anlaşmazlıkların çözümü

�Konu alanı uzmanına şu sorular sorulabilir:
� Bir görevi başarı ile tamamlama esnasındaki üç olayın tanımlanması

� Bir görevin başarısız olma esnasındaki üç olayın tanımlanması
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KRİTİK OLAY METODU

� Kritik olay mülakatı üç çeşit biliye dayanır?

GÖREV ANALİZİ YAPARKEN

Kendi kendinin konu 
alanı uzmanı olmak

• Bir uzmandan kontrol  veya 
destek için yardım isteme

Veri toplama teknikleri

• Literatür tarama

• Konu alanı uzmanı ile 
mülakat

• Kayıt tutma metodları
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� �

Doç.Dr. Şirin Karadeniz

Hedefler, görev analizine dayanır
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Uygun öğretim tasarlamak, etkinlik ve 
kaynakları belirlemek için bir araçtır.

Öğrenmenin değerlendirilmesi için bir 
çerçevedir.

Öğrenciye yol gösteren bir kılavuzdur.
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� Hedef yazmada iki yaklaşım: Sonuca odaklanırlar.

o Davranışsal hedefler

• Öğrenenin, öğretimde belirtilen bilgi ya da becerileri 
kavradığını gösterebilmesi için ne tür davranışlar 
sergilemelidir?

o Bilişsel hedefler

• Öğrenmenin üst seviyeleri (yorumlamak, kavramak vb.) 
tanımlamak için kullanılır.
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� Zorunlu bölümler:
o Eylem fiili ve referans konu içeriği (cümledeki söz bölümleri)

• Örn: Bir DVD oynatıcıyı çalıştırmak.

� Seçmeli bölümler:
o Başarı düzeyi: Kabul edilebilir minumum performans

• Ne kadar doğru?, Ne kadar iyi? Ne kadar sürede? …

• Örn: Öğretim tasarımı aşamalarını doğru bir şekilde sıralamak

o Performans koşulları: Şartlar ve kaynaklar

• Belirli bir ekipman gerekli mi? Belirli bir kitaba, tabloya, diğer 
referanslara izin verilmiş mi? Zaman sınırlaması var mı? 
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� Nihai hedef (bir konunun en önemli hedef(ler)i) ve 
alt hedefler (destekleyici hedefler)
o Klima bakımını yapma

• Klimanın parçalarını belirleme

• Klimayı açma ve temizleme

• Klima dış ünitesini açma ve temizleme
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� İki kısmı vardır:
o Birincisi, genel öğretim hedef cümlesi (kavramak, 

anlamak, yorumlamak, değerlendirmek, kullanmak vb.)

o İkincisi Hedefin başarıldığını gösteren performans 
örnekleri.

o ERIC’i kullanarak bilgiye ulaşır
• Verilen konu ile ilgili bir makaleye ulaşır

• İlgili literatüre ait bir kaynaklar listesi derler.

• Arama için dar ve genel anahtar kelimeleri kullanır.

� İçeriği:
o Eylem fiili 

o referans konu içeriği

o Başarı düzeyi

o Performans koşulları

o Zaman faktörü performansı ölçüyorsa kriter, maksimum bir sınır 
oluşturuyorsa koşuldur.

• Örn: Öğrenenler koşu pistinde 400 metreyi, 2 dakikanın altında 
koşacaklar.

• Örn: Çalışmayan bir lamba anahtarını öğrenci 30 dakika içinde 
değiştirecek.
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� İki bölümü:
o Davranışı açıklayan düşüncenin tespiti

o Gözlemlendiğinde tutumu gösterecek davranışların 
belirlenmesi

• Şirket müşterileri ile olumlu ilişki geliştirmek

• Müşterilerle randevulaşmak için harekete geçer.

• Herbir müşteriye ismiyle hitap eder, nazik davranır.

• İstenen bilgiyi hemen sağlar...
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ÖĞRETİMİ TASARLAMA: 
SIRALAMA
Doç.Dr. Şirin Karadeniz

Sıralama Şemaları

• Öğrenci ihtiyaçları ve özelliklerine göre
• Öğrenme ile ilgili sıralama

• İçeriğin türüne göre
• Gerçek yaşamla ilgili sıralama
• Kavramlarla ilgili sıralama

Sıralama Şemaları

• İçerik uzmanlığı sıralaması
• Görev uzmanlığı sıralaması

Ayrıntılama kuramı sıralaması
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Öğrenme ile ilgili sıralama

Gerçek yaşam ile ilgili sıralama
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Kavramlar ile ilgili sıralama

Ayrıntılama Kuramı Sıralaması

• Gözlenebilecek yönlerle başlayıp, teorinin daha 
detaylı veya karmaşık yönleriyle ilerlemek gerekir. 

• Kavramların sıralanması ve ilişkileri
• Üst kavram
• Denk kavramlar
• Alt kavramlar

İçerik uzmanlığı sıralaması

• Görevleri sıralama
• En basitten karmaşığa doğru

Görev uzmanlığı sıralaması
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ÖĞRETİMİ TASARLAMA: 
STRATEJİLER

Doç.Dr. Şirin Karadeniz

Stratejiler

Sunum stratejileri

• Bilginin öğrenciye sunumu: 
Düzanlatım, çoklu ortam, web temelli 
öğrenme vb.

• Bireyselleştirilmiş öğretim veya grupla 
öğretim

Üretici stratejiler

• Öğrenenin var olan bilgi ile yeni bilgi 
arasındaki ilişkiyi kurması ve motive 
olması
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Üretici Stratejiler

Hatırlama 
stratejileri

Tekrarlama, prova etme, gözden geçirme, 
hatırlatıcılar

Bütünleştirme 
stratejileri

Kendi kelimeleri ile ifade etme, sorular ve örnekler 
üretme

Örgütleme 
stratejileri

Ana fikirleri analiz etme, sınıflandırma, tablolar 
kullanma

Detaylandırma 
stratejileri

Kendi fikirlerini ekleme: Zihinsel haritalar üretme, 
diyagramlar çizme, cümle detaylandırmaları 

Genişletilmiş Performans-İçerik Matrisi
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Olgular

Somut ve soyut 
olgular: 
Somutlaştırma

Kullanılabilecek üretici 
stratejiler:

• Prova-pratik

• (içinden tekrar etmek, 
yazmak, olguyla ilgili 
soruları cevaplandırmak)

• Detaylandırma

• (Olgunun neden doğru 
olduğunu veya önemini 
açıklamak)

• Hatırlatıcılar

• (Altını çizme, akrostiş) 

Kavramlar

Somut ve soyut 
kavramlar: 
Somutlaştırma

Kullanılabilecek üretici 
stratejiler:

• Hatırlamak için: tekrar etme, 
prova, gözden geçirme, 
hatırlatıcılar

• Bütünleştirme:

• Örnek yaptırma

• Örgütleme:

• Sınıflandırma: Kavrama ilişkin 
örnek ve zıt örnekleri 
listeleme veya diğer kavramlar 
ile benzerlik ve farklılıklarını 
tanımlama
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İlke ve Kurallar

Kural Örnek Bütünleştirme (İlkeyi 

kendi cümlesi ile ifade etme)

Örnek Kural Bütünleştirme 

Örnek Kural
Örgütleme (İlkenin 

temel parçalarını bulma, ilkeyi 
benzerleri ile karşılaştırma)

Örnek Kural Detaylandırma (İlkeyi 

açıklayan bir diyagram çizme)

Yöntem

• Bir işi başarmak için gerçekleştirilmesi gereken 
adımların sırasıdır 

– (Örn: matematik problemi çözme, tamir etme).

• Hatırlama performansı

• Uygulama performansı
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Bilişsel Yöntemler

Gösterme Örgütleme Detaylandırma Pratik

Görevin 
modellenmesi

Gösterme Örgütleme Pratik

Psikomotor Yöntemler

Bireyler Arası Beceriler ve Tutum

Model sunma 

•Video vb.

Örgütleme

•Sözel ve imajsal
modeller: Sürecin 
ifade edilmesi, 
adımlar arası 
ilişkiler vb.

Detaylandırma

•Zihinsel tekrar

•Video veya vaka 
çalışmaları

Açık uygulama

•Rol oynama 
ardından tartışma
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ÖĞRETİM MESAJI TASARIMI

Doç.Dr. Şirin Karadeniz

Öğretim Öncesi Stratejiler
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Öğretim Öncesi Stratejiler

• Seviye tespit sınavından farklı: İçerik hakkındaki farkındalığı 
arttırma.

• Kısa olmalı.

• Açık uçlu sorular 

• Çok hedef varsa, birkaç hedefi temsil edecek sorular

Öntest

• Koşul, kriter yerine geliştirilmesi gereken davranışa odaklanma

• Uzun hedef listelerini gruplandırma

• «Sen/siz» ifadelerini kullanma
Hedefler

• Dersin ana temasını tanıtıcı yazı: içeriğin özeti

• Bir problem sunma

• Modülün nasıl yardımcı olacağının açıklaması

• Kısa olmalı

Özetler

• Karşılaştırmalı: Öğrenen içeriğe yabancı değilse, yeni ve eski 
bilgiyi karşılaştırma

• Açıklayıcı: Öğrenen içeriğe yabancıysa, öğrenin konuya ilişkin 
bildiklerini kapsar.

• Öğrenenin anlayabileceği şekilde, ders içeriğinden oluşturulur. 

Ön 
Düzenleyiciler

Metin için Mesaj Tasarımı

Öğrenen ile 
materyal 

arasındaki 
arayüz

Mesajın etkili 
iletimi

• Metnin yapısı

• Yapının uyumluluğu

• İçeriğin geçmiş deneyimler 
ile uyumu

Tasarım 
unsurları
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Metnin İçerik Yapısını Vurgulama: Metin Yapıları

Madde veya fikirlerin 
listesi

Fikir veya objelerin 
karşılaştırılması

Zamansal sıralama

Neden-sonuç yapıları 
veya açıklamaları

Tanımlar ve örnek yapılar

• Deney yapmak için gerekli 
malzemeler

• Gezegen ve ay arasındaki 
farklılıklar

• İkinci dereceden denklemin 
çözümü için adımlar

• İlişki: Enflasyon arttıkça 
alım gücü düşer.

• Kılcal damar kavramı ve 
örneği.

Metnin İçerik Yapısını Vurgulama: Açık İşaretler
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Metnin İçerik Yapısını Vurgulama: Tipografik İşaretler

Başlık Anahtar kelime veya ifadelerdir. Hedefler dikkate alınabilir.

Tipografik tasarım: Farklı seviye başlıkları için farklı 
düzenlemeler (APA Kılavuzu)

Sayfa 
düzeni

Beyaz boşluk

Yatay veya dikey kullanım

Tipografik
Çeşitlilik

Sayfada çok fazla çeşitlilik olmamalı

Materyalin bütününde süreklilik olmalı

Öğretimde Resim ve Grafikler

Etkililik

• Örneklendirme

• Somutlaştırma

• Resim ve faaliyet arasındaki denge

Resimlerin işlevleri

• Dekorasyon

• Temsil

• Organizasyon 

• Açıklama

• Transformasyon
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Öğretimde Resim ve Grafikler: Dekoratif Resimler

Öğretimde Resim ve Grafikler: Temsil
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Öğretimde Resim ve Grafikler: Organizasyon 

Öğretimde Resim ve Grafikler: Açıklama
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Öğretimde Resim ve Grafikler: Trasnformasyon

Öğretimde Resimlerin Kullanımı

Öğrenmeyi 
arttırma

Buluna
bilirlik

Ek 
maliyet
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ÖĞRETİM MATERYALLERİNİ 
GELİŞTİRME

Doç.Dr. Şirin Karadeniz

ÖĞRETİM TASARIMI MODELİ
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Öğretimi Geliştirmek İçin İlkeler

İlkeler

Somutlaşt
ırın

Adım 
boyutunu 

kontrol 
edin

Uygun bir 
hız 

kullanın

Tutarlığı 
koruyun

İpuçları 
kullanın

Öğretimi Geliştirmek İçin İlkeler : Hız
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Bilişsel Yük: Öğrenme Süreci

Bilişsel Yük: İki çeşidi

Harici Yük

Öğretim tasarımı Mesaj tasarımı

Yerleşik Yük

Çok az öğe 
etkileşimli içerik 
(Örn: Oksijen O, 

Karbon C)

Çok öğe etkileşimli 
içerik 

(Birçok öğe  ve 
aralarındaki ilişki)
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Bilişsel Yük: Yerleşik Yük

Bilişsel Yük: Amaçsızlık Etkisi

• Yükü azaltmak için planlanmamış (amaçsız) 
problemler katma
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Bilişsel Yük: İşlevsel-örnek etkisi

• Sadece problem ve son çözüm adımını sunmak 
yerine her bir adımı teker teker sunarak problemin 
nasıl çözüleceğini gösterme.

Bilişsel Yük: Bölünmüş Dikkat Etkisi
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Bilişsel Yük: Fazlalık

Öğretim Metodu

Grup sunumları

• Güçlü yanları

• Sınırlılıklar

• Uygulamalar

• Etkili sunum için 
yapılacaklar

• Uzaktan eğitim

Kendi kendine 
(Kişiselleştirmiş) 

öğrenme

• Güçlü yanları

• Sınırlılıklar

• Etkili öğrenme için 
rehber ilkeler

• Planlama için kontrol 
listesi

• Değişen roller

Küçük gruplar halinde 
öğrenme

• Güçlü yanları

• Sınırlılıklar

• Küçük grupla 
öğrenme çeşitleri

• Tartışma

• Panel tartışması

• Rehberli tasarım

• Durum çalışması

• Rol oynama

• Simülasyon

• Oyunlar

• İşbirlikli öğrenme
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ÖĞRETİM TASARIMI MODELİ
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Değerlendirme Türleri

Süreç ÖT 
tasarımı 
uygula-

ması

Ürün
Belirli bir 

süre

Onay-
layıcı

Değerlendirme Türleri

• Tasarım sürecinde kullanılır.

• Öğretim programının geliştirme sürecinin kalite kontrolüdür.

• ÖT aşamaları açısından sorular cevaplandırılır.

Süreç Değerlendirmesi

• Hedeflere ne derecede ulaşıldı?

• Ders sonunda kullanılır.

• Son test veya son uygulanan sınavlar

• Öğrenmenin verimliği, maliyet, programa karşı tepkiler vb.

Ürün Değerlendirme

• Öğretim sürekli değerlendirilmelidir. 

• Birden çok veri toplama aracı ile öğretimden bir süre sonra gerçekleştirilir.

Onaylayıcı Değerlendirme
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Süreç, Ürün ve Onaylayıcı 
Değerlendirmeler Arasındaki İlişki

• Üçü de öğretim hedefleri tarafından yönlendirilir.
Öğretim hedeflerinin 

rolü

• Birden fazla veri kaynağı kullanmayı gerektirir.

Birden çok veri kaynağı 
daha fazla bilgi 

anlamına gelmektedir.

• Süreç değerlendirmesi tasarım süreci ve ürüne eşit 
miktarda yoğunlaşırken diğerleri ürünler üzerine daha 
fazla yoğunlaşır.

Süreçler ve Ürünler

• Süreç değerlendirmesi öntest, gömülü test (program 
süresince) ve son teste eşit miktarda ağırlık verirken 
diğerleri son teste oldukça ağırlık vermektedir.

Testin Zamanlanması

Değerlendirme ve Öğretim 
Hedefleri Arasındaki İlişki

• Hedefleri ölçüler ile eşleştirmek 

– Ölçüm türleri ve araçlarının hedef ile örtüşmesi

• Alternatif çıktılar için önerilen ölçüler

– Değerlendirme ölçümlerinin seçiminde maliyet, 
zaman, araçların mevcut olması vb. faktörler de göz 
önüne alınmalıdır.
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Sınavların Geçerlik ve Güvenirliği

• Geçerlik

– Bir test, sadece konunun hedefleri ile belirlenmiş 
içeriği ölçmelidir.

– İki geçerlik türü:
• Görünüm geçerliği (Uzman)

• İçerik geçerliği

– Test madde sayısı ve öğretim hedefleri ile ilişkisi için 
tablo
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Sınavların Geçerlik ve Güvenirliği

• Güvenirlik

– Testin her kullanımında tutarlı sonuçlar 
üretmesi

– Güvenirliği bir çok faktör etkiler.

«Bir ölçme aracının geçerli olması için öncelikle 
güvenilir olması gerekmektedir.»

Başarının standartları

• Göreceli

–Bir öğrencinin başarısının sınıftaki 
diğerler öğrencilerin başarısı ile 
karşılaştırma.

–Norm tabanlı
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Başarının standartları
• Mutlak

– Belirlenmiş bir standart baz alınarak ölçme

– Bu standart, hedefler tarafından belirlenen 
kriterlerdir.
• Tüm öğrencileri belirlenen performans standartlarına (örn: 

%80) ulaştırmaya çalışır.

Başarının standartları

• Ölçme konuları

– Norm tabanlı değerlendirme � Maddelerin 
ayrıştırıcılığı
• Zor, orta ve kolay seviyede soruların dengeli yer alması

– Norm tabanlı yaklaşım rekabeti vurgularken, kriter 
tabanlı yaklaşım öğrenciler arası yardımlaşmayı 
geliştirir.

• Öz değerlendirme

– Öğrencinin, bireysel olarak ilerleyişini 
değerlendirmesi
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Başarının standartları

• Ön test

– Faydaları

– Dezavantajları

• Ön yeterlikler için test 

– Test veya ders sırasında bir soru

• Performansı arttırmak için test

– Ön test- Son test

Başarının standartları
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DEĞERLENDİRME ARAÇLARININ 
GELİŞTİRİLMESİ

Doç.Dr. Şirin Karadeniz

Bilgiyi Ölçme

• Öğretim hedefleri ile Değerlendirme Arasındaki 
İlişki

– Eylem fiileri ve ölçme soruları
• Tanımlama

• Listeleme

• Açıklama

• Çözme

• Kıyaslama

• Organize etme

• Karar verme
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Bilgiyi Ölçme

Objektif Testler

• Çoktan seçmeli

• Doğru/Yanlış 

• Eşleştirmeli

Yapılandırılmış 
Cevaplı Testler

• Kısa cevap

• Açık uçlu

• Problem çözme

Beceri ve Davranışları Ölçmek

• Performans değerlendirme 

– Süreç, ürün veya her ikisini değerlendirme?

– Sınırlılıklar ve engeller

– Test şartları: Gerçek veya simüle ortamlar

• Otantik değerlendirme: Gerçek yaşam ortamında 
performansın değerlendirilmesi



28.11.2012

3

Beceri ve Davranışları Ölçmek: 
Çeşitleri
Doğrudan sınama

• Yöntem

Doğal olarak ortaya çıkan sonuçların analizi

• Yöntem

• Performansın derecelendirmesi

• Kontrol listeleri

• Derecelendirme ölçekleri

• Rubrikler

• Anektod kayıtları

• Dolaylı kontrol listesi/Derecelendirme ölçütleri

• Portfolio değerlendirmesi

Tutumlar 
İki kullanım alanı

• Öğretimi değerlendirme

• Tutum çıktılarını değerlendirme

Veri toplama yöntemleri

• Gözlem/Anektod kayıtları

• Davranışın değerlendirilmesi

• Anketler

• Derecelendirme ölçekleri

• Görüşme
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DEĞERLENDIRME 
KULLANARAK PROGRAMLARI
GELIŞTIRMEK: SÜREÇ VE ÜRÜN 
DEĞERLENDIRMELERI
Doç.Dr. Şirin Karadeniz

Süreç Değerlendirmesi İçin Bir Model
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Analiz

• Nicel (frekans, grafik ve histogram, betimsel istatistikler: 
ortalama, standart sapma, yüzde)

• Nitel (Katılımcıların görüşleri)

Raporlama

• Rapor içeriği:
• Özet

• Değerlendirme amaçları
• Değerlendirme hedefleri

• Hedef ders/ünite tanımı

• Yöntem
• Katılımcılar

• Araçlar

• Sonuçlar
• Analizler

• Bulgular

• Öneriler
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Süreç Değerlendirmesinin Çeşitleri

• Konu alanı uzmanı ve/veya Uygun danışmanlar
• Öğretimin nasıl daha iyi hale getirilebileceği ile ilgilenir.

Uzman temelli çalışmalar

• Öğretimin nasıl işlediği ile ilgilenir.
• Öğretimin süresi, alıştırmaların sayısının yeterliliği vb.

Karar merkezli çalışmalar

• Dersin etkililiğini değerlendirme
• Hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiği
• Örn: Öntest-sontest deseni

Hedef tabanlı çalışmalar

• Pilot uygulama sonuçlarının hedef kitleye ulaştırılması ile projenin desteklenmesi

Halkla ilişkiler kaynaklı

Süreç Değerlendirmesinin Aşamaları
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Ürün Değerlendirmesi: Program Çıktılarını 
Belirleme

• Etkililik: Öğrenciler belirlenen 
hedeflere ne dereceye kadar 
ulaşabildiler?

• Hedeflere ulaşma yüzdesi
• %85 veya 90-90 (öğrencilerin 

%90’ı, hedeflerin %90’ına 
ulaşması)

Programın etkililiği
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Ürün Değerlendirmesi: Program Çıktılarını 
Belirleme

Ürün Değerlendirme Yöntemleri

Aşamaları

• Bilişin değerlendirilmesi
• Duyuşsal sonuçların değerlendirilmesi (Öğrenci ve 

eğitimcilerin yorumları)
• Görüşler
• İlgiler
• Tutum

Veri toplama araçları

Ürün Değerlendirmesi: Program Çıktılarını 
Belirleme

• Öğrencinin gereksinim 
duyduğu süre

• Gereksinim duyulan öğretim 
elemanları ve personel

• Olanakların kullanımı

Programın verimliliği
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Ürün Değerlendirmesi: Program Çıktılarını 
Belirleme

• Geliştirme maliyeti
• Uygulama maliyeti

Program maliyeti

• Öğrenen başına düşen harcama 
miktarı

Eğitim masraf göstergesi

Onaylayıcı Değerlendirme: Zamana Göre 
Çıktıları Tanımlama

• Süreklidir.
• Öğretim programının çıktılarına odaklanma.
• Ürün değerlendirmesinin devamı niteliğindedir.
• Çalışma ortamında veri toplanır.

Özellikleri

• Temel bilgi, beceri ve yeterlikler
• Mesleki ortamdaki performans

Eğitim programları

• Kursun uygunluğu
• Çalışanların yeterlikleri
• Kurumsal yararları

Yetiştirme programları
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Öğrenme Kuramı ve 
Öğretim Kuramı

Doç.Dr. Şirin Karadeniz

Giriş

Öğrenme 
kuramı

•Nasıl öğrendiğimiz

Öğretme 
kuramı

•İstenilen öğrenmenin 
gerçekleşmesini nasıl sağladığınız

Öğretim 
tasarımı modeli

•Etkili bir ders ortaya koymak için 
öğretim kuramını nasıl uyguladığımız
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Öğretim Kuramları ve 
Modellerinin Uygulanması

Öğretim kuramı veya modellerin 
verimliliğini etkileyen unsurlar

•Öğrenme gereksinimlerini belirlemem analizi 
için yeterlilik

•Koşulları ve öğretim uygulamalarını ölçme
•Bir öğrenme kuramı ile bağdaştırılabilirlik
•Öğrenme kuramı, öğretim kuramı ve öğretim 

modelinin net bir şekilde bağlanması

Öğrenme Kuramı Türleri

Davranışçı Kuram

Sosyal Öğrenme Kuramı

Bilişsel Kuram
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Davranışçı Kuram

Temel Özellikleri

•Skinner, Pavlov, Thorndike
•Tepki-Pekiştirme, Cezalandırma
•Zihinsel yapılar ile uğraşmaz

İlkeler ve uygulamalar

ÖT açısından sonuçları

Sosyal Öğrenme Kuramı

Temel Özellikleri

• Bandura
• Davranışçı ve Bilişsel yaklaşım arasındaki köprü
• Gözlem ve model alma yoluyla başkalarından 

öğrenme

İlkeler ve uygulamalar

ÖT açısından sonuçları
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Bilişsel Kuram

Temel Özellikleri

•Piageti Ausubel, Vygotsky, Bruner
•Bilgiyi işleme, bilişin sosyokültürel doğası
•Şema, ön bilgi ile ilişkilendirme, özümseme 

ve yerleştirme

İlkeler ve uygulamalar

ÖT açısından sonuçları

Hangi kuramı kullanmalı?

Davranışçı Kuram

Sosyal Öğrenme Kuramı

Bilişsel Kuram
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ÖĞRETIM 
TASARIMCISININ IȘ 
YERINDEKI GÖREVI
Doç.Dr. Șirin Karadeniz

ÖĞRETIM TASARIMI MODELİ
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BİR KURUMDA ÖĞRETİM TASARIMI

Hedefler ve Hizmetler

Kurum İçindeki Yer

Bütçe Desteği
• Firmalar
• Eğitim Kurumları

Tasarımın Doğası
• Zaman
• Ders İșleyișinin Doğası
• Mevcut Kaynaklar

KONU ALANI UZMANI VE 
DANIȘMANLARLA ÇALIȘMA

Farklı Rollerde Konu Alanı Uzmanı

Firmalarda Öğretim Ortamı

Yüksek Öğrenim Ortamı

Diğer Kurumlar için Öğretim Geliștirmek

Diğer Danıșmanlar ve Ekip Üyeleri ile Beraber Çalıșma

Performans Danıșmanı

Grafik Tasarımcısı, Video Yapımcıları, Fotoğrafçılar

Programcılar, Çokluortam Tasarımcıları ve Web Tasarımcıları
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PROJE YÖNETİMİ

Proje Planlaması
• Projenin büyüklüğü
• Zaman planlaması

• Görev süreleri
• Kaynak
• Kritik yol
• Görevler arası ilișkiler

• Bütçe

PROJE YÖNETİMİ

Yönetim Aktiviteleri
• Kaynakları yönetme
• İzleme
• Projeyi rapor etme

Projeye Bașlarken

Projeyi Yönetmek
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ÖĞRETİMDE HUKUKİ SORUMLULUKLAR

Sözleșmeler

Öğretimde 
Yaygın 
Hukuki 
Problemler

Eğitimi vermede bașarısız olma

Duygusal travma ve eğitim sonucu ortaya çıkan fiziksel rahatsızlık

Telif hakkı ihlali

Ders içeriğinin ayrımcılığa yol açması

İnsan hatasından dolayı sakatlanmalar

Öğretime eriși

Ölçme ve değerlendirme

Sözleșme gerekliliklerini yerine getirememe

Eksik belge

Hukuk dıșı hareket

ÖĞRETIM 
TASARIMCISININ IȘ 
YERINDEKI GÖREVI
Doç.Dr. Șirin Karadeniz
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Doç.Dr. Şirin 
Karadeniz

ÖĞRETIM UYGULAMASI
IÇIN PLANLAMA

ÖĞRETIM TASARIMI MODELİ
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PLANLANMIŞ DEĞİŞİM

Kabullenme

Yayılma: Yenilik ile ilgili 
bilgi aktarma

Benimseme: Yeniliğin 
kullanılması ile ilgili karar.

Müşterinin öğretim programı 
ve ürünlerini kabul etmesi

Yenilik

• Yeniliğin avantajı
• Değerler, ihtiyaçlar ve tecrübeler ile uyumu
• Yeniliğin karmaşıklığı
• Yeniliği deneyebilme becerisi
• Sonuçların gözlenebilirliği

İletişim • Bilgilendirme: Doğrudan ve dolaylı reklam

Zaman

• Yenilikçiler
• Erken benimseyenler
• Erken çoğunluk
• Geciken çoğunluk
• Geri kalanlar

Sosyal Sistem • Hedef kitledeki liderler, paydaşlar ve ilişkiler

ROGERS’A GÖRE YAYILMA SÜRECİNİN DÖRT 
ÖĞESİ:



03.10.2012

3

Configuration
(Konfigürasyon)

Bireysel

Grup

Kurumsal

Kültürel 
ilişkiler

Linkage (İlişki)

Formal

Informal

Environment 
(Çevre)

Fiziksel

Sosyal

Entelektüel 

Resource 
(Kaynak)

Kavramsal kaynaklar
•Teknik beceri ve destek

Etki kaynakları
•İtibar, marka ödül...
•Ödül ve negatif etki kaynakları

Maddi kaynaklar
•Finansal destek
•Materyal kaynakları

Personel kaynakları

Kurumsal kaynaklar
•Teknoloji/iletişim ve personel 
altyapısı

Zaman kaynağı

CLER MODELİ: UYGULAMA PLANI

•Sınıflar
•Rezervasyon ve Düzenleme

•Medya araçları
•Planlama ve Kontrol

•Diğer ekipmanlar
•Ulaşım

•Öğrenen ve eğitmen
•Eğitim amaçlı ziyaretler

•Konaklama 
•Yiyecek

Öğretim 
sunumu

•Paketleme
•Çoğaltma
•Depolama
•Taşıma

Materyaller

•Zamanın planlanması
•Eğiticilerin eğitimi

•Öğretme ve sunum becerisi geliştirmeEğiticiler

UYGULAMA KARARLARI
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