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1 Giriş

1.1 Rapor Hakkında

1.1.1 Raporun Amaçları

Final Raporu, ortaklar tarafından gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarına genel bir bakış
sağlar ve projedeki tüm süreci özetler. Rapor, yüksek öğretim kurumlarında kullanılacak olası
en iyi senaryoları ortaya çıkarmak için teoriyi uygulamanın nasıl bütünleştiği hususunda
okuyucuya bilgi sunmaktadır. Üstün yetenekli öğrenciler çoğu zaman öğretmenler için
üstesinden gelinmesi gereken bir sorun olarak algılanırlar. Bu durumun bir sorun olup
olmayacağı öğretmenin eğitsel yetenekleri ile yakından ilgilidir. Bir diğer ifade ile üstün
yetenekli öğrencilerin potansiyellerinin etkin bir biçimde açığa çıkarılması ve geliştirilmesi
öğretmenlerin bu öğrencilere gösterdiği ilgi ile birlikte şekillenmektedir. Belirli yöntem ve
tekniklerin kullanımının arkasında duran kavramları daha derinlemesine anlamak, gelecekteki
öğretmenler için oldukça önemlidir. Bu doğrultuda, üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler için
öğretim sürecinde çeşitli yöntemlerin etkin kullanımı önemli etki sağlamaktadır. Deneyimsel
öğrenmeden bahsederken “öğretme” teriminden kaçınılması gerekse de burada kullanılması
gerekiyor çünkü hala geleneksel okul eğitimi çerçevesinde hareket etmekteyiz.

1.1.2 Belgenin Yapısı

Giriş bölümü, üstün yetenekli çocukların gelişim teorisi, deneyimsel öğrenme ve sanal
gerçeklik kullanımı hakkında genel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu teoriler, üstün yetenekli
öğrencilere yeterli desteği sağlamada çok önemlidir. İlk bölüm ayrıca senaryoların
geliştirilmesiyle bağlantılı iş sürecini belgelemeyi amaçlamaktadır. İkinci bölüm tamamen
yüksek öğretim kurumlarında kullanılacak senaryoların sunulmasına ayrılmıştır. Raporun
üçüncü bölümü, ortakların yaptığı tüm çabaları özetler ve senaryoların analizinden elde
edilen sonuçları ortaya koyar. Ayrıca gelecekteki uygulamalar için yol göstermeyi
amaçlamaktadır.

1.2 Üstün Yetenekli ve Zekalı Öğrenciler

1.2.1 Çoklu Zekâ Kuramında “Üstün Yetenekliler”

Geleneksel anlayışta "üstün zekalı" terimi alışılmadık derecede yüksek sözel becerilere sahip,
standartlaştırılmış genel yetenek testlerinde veya okul eğitiminde en iyi sonuçları elde eden
öğrencileri ifade etmektedir. Son yıllarda, “üstün yetenekli olma” olgusunu anlamada önemli
adımlar atılmıştır. Eğitimciler için üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesi çok önemlidir.
Çoğu zaman, öğretmenler;

● kendi yaşındaki çoğu öğrenciden daha hızlı ve bağımsız öğrenen,

● gelişmiş kelime bilgisine ve ileri okuma ve yazma becerilerine sahip,

● Zorlu görevlerde kolaylıkla motive olan ve kendilerini olağan başarı standartlarından daha
yüksekte gören öğrencileri üstün olarak tanımlamaktadır.
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Bu durum bazı yanlış anlaşılmaları da
beraberinde getirmiştir. Örneğin; "üstün
zekalı" terimi müzik, yaratıcı yazarlık veya
sanat gibi bir dizi etkinlikteki alışılmadık
yetenekleri içerecek şekilde kullanılmıştır.
Son zamanlarda geliştirilen ve "yetenekli"
kelimesinin anlamını yeniden
şekillendiren ana teori, Howard Gardner
tarafından geliştirilen Çoklu Zekâ
Kuramı'dır. Gardner, bilişsel yeteneklere
odaklanan tek bir tür “genel zekâ”
olmadığını savunmaktadır. Gardner
zekayı, Mantıksal / Matematiksel,
Dilbilimsel, Müzikal, Mekansal,
Bedensel-Kinestetik, Natüralist,
Kişilerarası ve Kişilerarası olmak üzere sekiz ayrı türde tanımlamıştır. Gardner’a göre,
dilbilimsel ve mantıksal-matematiksel zekâ türlerine en çok okulda ve toplumda değer
verilmektedir.

1.2.2 Üstünlerin Sorunları

Üstün öğrencilerin sorunları tanımlarken tartışılması gereken iki konu vardır. İlki bireyin
gelişimi ile ilgili olan kişisel beceriler; ikincisi ise öğretmenler ve bir bütün olarak eğitim
sistemi ile ilgilidir. Sorun, öğretmenler üstün yetenekli çocuğun becerilerini tanımadığında ve
geliştiremediğinde ortaya çıkar. Böyle bir durumda, üstün yetenekli öğrencinin yeteneği,
akranları onun başlangıç düzeyine yetiştikçe gözden kaybolabilir. Olağandışı beceri veya bilgi
düzeyine uyum sağlamadan, üstün zekalı veya yetenekli öğrencilerin okuldan sıkılmaları ve
sonunda can sıkıntısının davranış problemlerine dönüşmesi oldukça yaygındır.

Üstün yetenekli öğrencilere özel ihtiyaçları olan çocuklar deniyor ve diğer engelli çocuklarla
aynı kategoride değerlendiriliyorlar. Bu bakış açısı ilk bakışta haksız gibi görünüyor, ancak
eğitimcilerin ve eğitim hizmeti sağlayıcılarının bakış açısına göre bu oldukça olağan bir
durum. Bu öğrencilerin her iki durumda da öğretmenin ve tüm sistemin özel desteğine ve ek
ilgisine ihtiyaçları vardır. Neyse ki birçok eğitimci, üstün zekalı ve yetenekli öğrencileri
engelden ziyade çeşitliliğin örnekleri olarak görüyor. Bu nedenle, öğretmenler sorumluluğu
özel eğitim uzmanlarına bırakmak yerine, öğrenme ortamını zenginleştirmek için
çabalıyorlar.

1.2.3 Destekleyici Önlemler Olarak Hızlandırma ve Zenginleştirme

Üstün zekalı ve yetenekli öğrencileri desteklemenin birçok yolu vardır. Bu tür durumlarda
yararlı olduğu düşünülen önlemler, olağan müfredatın hızlandırılması ve
zenginleştirilmesinin bir kombinasyonunu içerir (Schiever & Maker, 2003). Her iki çözümün
de artıları ve eksileri vardır.
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● Hızlandırma ya bir çocuğun sınıf atlamasını ya da öğretmenin müfredatı belirli bir sınıfta
yeniden tasarlamasını içermektedir. Böylece daha fazla materyal daha hızlı işlenir. Her iki
çözüm de faydalıdır, ancak bazı zorluklar olabilmektedir. Örneğin, sınıf atlamada öğrenciler
büyük yaş grupları ve olgunluk farklılıklarıyla yaşamaya hazır olmayabilir. Müfredatın yeniden
tasarlanması da öğrenci için yararlıdır, ancak yaygın olarak yapılması pratik değildir.

● Zenginleştirme olağan müfredat hedeflerine ve etkinliklerine eklenen ek veya farklı
içerikler sağlamayı içerir. Eğitimcilerin aynı sınıfta farklı öğrenme ihtiyaçları olan farklı bir
grup öğrenciyi eğitmek için kullandıkları çok çeşitli öğretim teknikleri ve ders uyarlamalarına
işaret etmektedir. Bu bağlamda farklılaşma terimi de kullanılmaktadır.

1.3 Deneyimsel Öğrenme

1.3.1 Temel Varsayımlar

Deneyimsel öğrenme teorisi, üstün zekalı ve
yetenekli öğrencilerin sınıfa dahil edilmesiyle
başa çıkmada yardımcı olabilir. Deneyimsel
öğrenme, deneyim yoluyla öğrenme
sürecidir ve daha spesifik olarak "yaptıkları
hakkında yansıtmaları yoluyla öğrenme"
olarak tanımlanır. Bu kavramda, öğrenmenin
etkili olabilmesi için her birinin mevcut
olması gereken dört süreç döngüsünü içerir.
Döngü, deneyime bireysel katılımla başlar,
ardından öğrenci, birçok bakışı ile bu
deneyim üzerine derinlemesine düşünür.
Daha sonra öğrenci mantıksal sonuçlar çıkarır
ve bu sonuçlara başkalarının teorik yapılarını ekleyebilir. Sonuçlar ve yapılar, bir sonraki
deneyimin başlangıcı olan somut kararlara götürür. Öğrenme döngüsü, 1984 yılında David
Kolb tarafından geliştirilmiş ve açıklanmıştır. Deneyimsel öğrenme, öğrenenlerin ve
öğretmenlerin rolleri kadar didaktik öğrenmeden farklıdır.

Tablo 1, öğrenme hedeflerine ilişkin örnekler ve bunları gerçekleştirmenin iki farklı yolunu
sunmaktadır.

Deneyimsel Öğrenme Didactik Öğrenme

İlk elden bilgi ile keşifler ve deneyler
yapar

başkalarının deneyimlerini duyar
veya okur

Kozmik eğitim (hayvanlar hakkında bilgi edinmek)

● Hayvanat bahçesine git
● hayvanat bahçesi ortamı ile

gözlem ve etkileşim yoluyla
öğrenme

● bir kitaptan hayvanlar hakkında
okumak

● Öğretmenin hayvanat
bahçesine yaptığı ziyaretten
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deneyimlerini anlatmasını
dinlemek

Mesleki Eğitim

● işi gölgelemek, birlikte çalışmak
ve başka bir bireyin rolüyle ilgili
deneyim kazanmak ve bu belirli
çalışma alanı hakkında fikir
edinmek

● meslek hakkında okumak
● eğitici videoları izlemek

learning bisiklet sürmeyi öğrenmek

● "burada ve şimdi" bisikletle
fiziksel olarak etkileşim kurma

● neyin işe yaradığını veya
başarısız olduğunu düşünme

● Binicilikte yapılan bir sonraki
denemede iyileştirmenin
yollarını düşünmek

● bisikletin yapımı hakkında
okuma / dinleme

● bisiklet kullanımına ilişkin
talimatlar alma

● en yaygın hatalar ve olası
çözümler hakkında okuma
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Table 1 Experiential learning vs Didactic learning. Own study.

Tabloya yerleştirilen örnekler, deneyimsel öğrenmenin, öğrenmeyi sınıfın ötesine geçen
ve daha kapsamlı bir öğrenme yöntemi getirmeye çalışan bir deneyim haline getirdiğini
göstermektedir. Öğrencinin rolü çok derin olduğundan, analitik beceriler, karar verme
becerileri ve problem çözme becerileri ile donatılmış olmaları gerekir. Öğrencilerin
motivasyonu da çok önemlidir ve bizi deneyimsel öğrenmede temel olan duygu ve
hislerin kabulüne götürür. Kolaylaştırıcı rolünü üstlenen öğretmenin rolünün bu kadar
önemli olmasının nedeni budur. Eğitimciler, uygun bir öğrenme ortamı yaratarak,
öğrenme sürecini başlatacak bir aktivite sağlayarak, yapıcı bir eleştirel inceleme için bir
atmosfer ve çerçeve yaratarak, herhangi bir kavramsal düşüncenin anlamlı sonuçlara ve
tanımlanmış iyileştirme fırsatlarına ilerlemesini sağlayarak yardımcı olurlar. Uygunsuz
kolaylaştırmanın öğrenmeye yardımcı olmaktan çok engelleyebileceğini unutmamak
gerekir.1

1.3.2 Teorinin Gelişimi

Teorinin geliştirilmesindeki en önemli girdi, deneyimsel öğrenme döngüsünü detaylandıran
Davis A. Kolb tarafından yapılmıştır. Başarıları teorinin çağdaş şekli için hayati öneme sahip
olsa da, bilişsel gelişimi anlamada önemli rol oynayan John Dewey, Kurt Lewin ve Jean
Piaget'in çalışmaları olmadan bu mümkün olamazdı. Teori, onu farklı açılardan analiz eden
diğer bilim adamları tarafından da zenginleştirilmiştir. Jennifer A. Moon, deneysel
öğrenmenin etkililiğine vurgu yapan kişiydi. Derinlemesine düşünme ve eleştirel düşünme
süreç için çok önemli olduğundan, Jacobson ve Ruddy'nin çalışmalarından burada
bahsedilmelidir. Onlar, öğretmenler için basit, pratik bir sorgulama modeli oluşturdular -
"kolaylaştırıcılar". Model, deneyimsel öğrenmede eleştirel düşünmeyi teşvik etmede
yardımcı olur. Öğrencilere öğrenme deneyimlerinden sonra 5 önemli soru sormaya odaklanır.

1 https://www.experientiallearning.org/library/beyond-ropes-principles-facilitating-experiential-learning/

https://www.experientiallearning.org/library/beyond-ropes-principles-facilitating-experiential-learning/
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● Fark ettiniz mi?

● Bu neden oldu?

● Hayatta bu olur mu?

● Bu neden oluyor?

● Bunu nasıl kullanabilirsiniz?

1.4 Sanal Gerçeklik

1.4.1 Tanımlar ve Sanal Gerçeklik Araçları

Sanal Gerçeklik, bir kişinin elektronik cihazlar kullanarak yapay üç boyutlu bir ortamda
etkileşime girebildiği, bilgisayar tarafından üretilen bir simülasyondur. Sanal gerçeklikte
kullanılan çok az cihaz vardır, en önemlileri ekranlı özel gözlükler ve sensörlü eldivenlerdir.
Sanal Gerçekliği sınıfta uygulamak için bütün bir sınıf kiti almak mantıklı olacaktır.
Eğitimcilerin kulaklık sayısının yanı sıra şarj cihazlarına, tablete, wifi yönlendiricisine,
kameraya ihtiyaçları olacaktır.

1.4.2 Sanal Gerçekliğin Geliştirilmesi ve Kullanımı

Sanal gerçeklik uygulamaları son yıllarda adını sıklıkla duyduğumuz bir uygulama. Sanal
gerçeklik için kullanılan ilk cihazlar, boyutları ve ağırlığı nedeniyle kullanım açısından çok
pahalı ve rahatsız ediciydi. Ekonomik nedenler, VR'ın daha popüler hale gelmesine engel
oldu. Hızlı teknoloji geliştirme hızı nedeniyle, cihazlar ve uygulamalar daha uygun fiyatlı hale
geldi. Sanal gerçekliğin eğitim amaçlı kullanımının ilk örnekleri, simülasyon olanakları
sağlayan son derece profesyonel eğitimlerle ilişkilendirildi. Örneğin; astronotlar ve pilotların
eğitiminde sanal gerçeklik teknolojisinden yararlanılmaktadır. VR teknolojileri, geniş ölçekte
kullanılmak için hala çok pahalıdır, ancak bunları yapısal fonlardan finanse etmenin bazı
olanakları, onları yüksek öğretim sektöründe daha popüler hale getirmektedir. Sanal
Laboratuvarlar aşağıdaki konu alanlarında tanıtılmaktadır: Elektronik ve Haberleşme,
Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya
Mühendisliği, Biyoteknoloji ve Biyomedikal Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Fizik Bilimleri.

Sanal Laboratuvarların avantajları:

● Öğrencileri meraklarını uyandırarak deneyler yapmaya teşvik edin. Bu, deney yoluyla
(bazen uzaktan deneme) temel ve gelişmiş kavramları öğrenmelerine yardımcı olur.

● Öğrencilerin ek web kaynakları, video dersler, animasyonlu gösteriler ve öz değerlendirme
dahil olmak üzere çeşitli öğrenme araçlarından yararlanabilecekleri eksiksiz bir Öğrenim
Yönetim Sistemi sağlamak.

● Zaman ve coğrafi mesafelerdeki kısıtlamalar nedeniyle sınırlı sayıda kullanıcı tarafından
kullanılabilen maliyetli ekipman ve kaynakları paylaşmak

Ortalama insanlar için sanal gerçeklik oyunla bağlantılı olsa da yavaş yavaş düşük eğitim
seviyelerindeki sınıflara doğru ilerliyor. Okul eğitimi perspektifinden bakıldığında, VR
teknolojileri, öğrencilerin öğrenme sürecine dahil edilmesine yardımcı olabilir. Sunduğu
olanaklar, deneysel öğrenmeyi uygulamaya koymayı gerçekten mümkün kılıyor. Çocuklar
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sınıfın dışına, farklı yerlere götürülebilir. Çeşitli etkinliklere katılabilir ve daha sonra bunlar
üzerinde derinlemesine düşünebilirler.

VR eğitim uygulamalarının üreticilerinden birinin “Engage” olarak adlandırılması oldukça
sembolik. VR'nin gelişimi, grafik ve BT dalının kenarında yer alan büyüyen bir uzmanlıktır.
Yeni VR uygulamaları, eğitimcilere tam bir yönetim sistemi sağlar. Yerleşik nesne ve içerik
kitaplıkları, tarihsel ortamların yeniden oluşturulmasına ve gerçek tarihsel olayları
gerçekleştirmek için rol oynama tekniklerinin kullanılmasına izin verir. Bu nedenle VR
çözümü, öğrencileri öğrenme sürecine etkili bir şekilde dahil eder. VR eğitim ortamında
herhangi bir sınır yok gibi görünüyor. Tek sınır, eğitimcilerin hayal gücü ve becerileridir.
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2 Senaryolar

2.1 Senaryo I

Topic: Katı, sıvı ve gazlar

Kazanımlar: ● Katı, sıvı ve gazlar arasındaki farklılıkları belirler.
● Maddenin üç halinin karakteristik özelliklerini tanımlar.
● Katı, sıvı ve gazlara örnekler verir.

Durum: Üstün yetenekli öğrenci sınıfta sıkılmış bir durumdadır. Diğer öğrenciler
ve yaptıkları ile ilgilenmemektedir. Pencereden dışarı bakarak hayal
kurmaktadır.

Zenginleştirme için: Renzulli’nin Üçlü Zenginleştirme Modeli
Bardak taş kum ve su ile doldurulur. (Genel Keşfedici Etkinlikler)
Daha sonra öğrencilere sorular sorulur. Örneğin; çakıl taşları niye
aşağıya çöktü? Hava kabarcıkları niye yukarı çıkıyor? (Grup
Etkinlikleri)
Öğrencilerden maddenin hallerini gösteren bir deney planlamaları
istenir.  (Gerçek Problemlere ilişkin Bireysel Araştırma)
Senaryonun sonunda, üstün yetenekli öğrencinin tasarladığı
deneyi sınıfa sunduğu gözlenir.

Hızlandırma için: Öğretmen dersi her zamanki gibi işler. Üstün yetenekli öğrenci
ders öncesinde araştırmaya dayalı bir çalışma hazırlaması
konusunda bilgilendirilir. Bu çalışmanın derste işleyeceği konuyu
içermesi gereklidir. Örneğin; maddenin başka hali var mı? (İçerik
Temelli Hızlandırma) Öğretmen öğrenciden hazırladığı çalışmayı
derste sunmasını ister. Öğrenci çalışmasını sunar. Senaryonun
sonunda, üstün yetenekli öğrenciyi gelecekteki çalışmalarını
planlarken görürüz.

2.2 Senaryo II

Konu: Doğal Afetler

Kazanımlar: ● Doğal afetlerin türlerini açıklar ve tanımlar.
● Doğal afetlerin nasıl oluştuğunu açıklar.
● Doğal afetlerin etkilerini açıklar.
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Durum: Üstün yetenekli öğrenciyi sınıfta öğretmeni sürekli sorgularken
görürüz.

Zenginleştirme için:

Katmanlı Program C Basamağı
Öğrenciler doğal afetler ile ilgili bir film izlerler. Daha sonra,
filmde duydukları 5 kavramı yazmaları istenir. Öğrencilerden
sorular soruları cevaplamaları istenir. Örneğin; Doğal afetler
nelerdir? Ülkemizde karşılaştığımız doğal afetler nelerdir?

B Basamağı
Öğrencilerden verilen doğal afetlerle ilgili çalışma yaprağını
doldurmaları istenir. Öğrencilere dünyanın çeşitli bölgelerinde
gerçekleşen doğal afetleri gösteren harita verilir. En yıkıcı doğal
afetleri listelemeleri istenir.

A Basamağı
Öğrencilerden aşağıdaki hususlarda araştırma yaparak bir rapor
yazmaları istenir:
Doğal afetlerden kendimizi nasıl koruyabiliriz?
Sivil toplum kuruluşları doğal afetlerde yardımcı olurlar.
Senaryonun sonunda üstün yetenekli öğrenciyi çalışma yaparken
görürüz.

Kapsayıcı Eğitim için: İşbirlikli öğrenme
Öğretmen öğrencilere işleyecekleri konu ile ilgili bilgi verir.
Öğrenciler yetenek bakımından karışık gruplara ayrılır. (Üstün
yetenekli öğrenci de bir gruba dahil olur). Her gruptan doğal
afetlerle ilgili açık uçlu sorular hazırlamaları istenir. Gruplar
hazırladıkları soruları diğer gruplara sorarlar. Öğrencilerden her
soruyu tartışmaları istenir. Senaryonun sonunda, üstün yetenekli
öğrenciyi diğer öğrencilerle birlikte çalışırken görürüz.

2.3 Senaryo III

AŞAMA 1:

Birinci aşamada, dersin içeriğini oluşturan konuya karar verdik,
örneğin; Şimdiki ve gelecekteki meslekler, motivasyon ve
öğrencilerde çoklu zekâ.

AŞAMA 2: Somut
Deneyim

● Zekâ kavramını tanımlar ve bunun motivasyon ve gelecekteki
meslekler ile bağlantısını bilir.
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● Zekanın türlerini bilir ve tanımlar, her bir zeka türü ile
bağlantılı meslekleri tanımak için yeteneklerimizin zeka
türleri ve günlük aktivitelerimiz ile ilişkisini bilir.

● Kişisel Yaşam Planı hazırlamak için kişisel ve profesyonel
düzeyde kısa, uzun ve orta vadeli etkinliklerini belirler.

AŞAMA 3: Somut
Deneyim (Durum)

Üstün yetenekli öğrenci sınıfta hiçbir etkinlikte bulunmadan uzun
zaman öğretmeni dinlemekten yorulmuştur. Öğrenci
motivasyonunu kaybetmiş ve okuldaki öğrencilerin yaptıklarının
kendi ilgi alanının çok dışında olmasını anlayamamaktadır. Ne
istediğimi elde etmek için uzun yıllar beklemem gerekli mi?
Yapmak istediğim mesleği biliyor muyum? Öyle bir meslek var mı?

AŞAMA 4: Model
Seçimi

Bu aşamadan sonra, gelecekteki öğretmenimizin sanal gerçeklik
gözlüğünü kullanması ve üstün yetenekli öğrenciyi derse dahil
etmesi istenir. Eğitim alan öğretmen Koechlin vd. (2003) modelini
seçer. Bu model, bilişsel kontrolün işlevlerini tanımlayan kaskad
modelidir.

AŞAMA 5: İşlem.
Analiz, bütün
öğrenciler bir arada.

Öğrencilerden onları motive eden şeylerin neler olduğunu
herhangi bir materyal kullanarak, istedikleri şekilde sunması
istenir. Öğrencilere bazı sorular sorulur. Örneğin; Motivasyon ve
zekâ arasındaki farklar nelerdir? Bu ikisi arasında bir bağlantı var
mı? Hangi günlük etkinliklerinizde zekayı kullanıyorsunuz? Günden
güne motive olduğunuz ve zekanızı kullandığınız etkinlikler var
mı?

Figür 1. Koechlin Modeli, bilişsel kontrolün işlevlerini ilişkin
kaskad modeli.

AŞAMA 6: Tasarlama.
İkili gruplar halinde
çalışma.

Bunun için, her öğrenci on yıl sonraki kendine mektup yazar. Onlar
için neyin önemli olacağını açıklayarak; uyarılarını, önerilerini ve
sorularını yazarlar.

AŞAMA 7: Uygulama.
İkili gruplar halinde
çalışma.

Öğrenciler kendi Kişisel Yaşam Planlarını hazırlarlar. Olası
meslekleri araştırırlar, kendilerini ileride gördükleri yer ve
etkinlikleri yazarlar.
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AŞAMA 8: Sergileme.
Küçük Gruplar
halinde çalışma.

Kişisel Yaşam Planlarını sınıftaki diğer arkadaşlarının bulunduğu
küçük gruplar ile paylaşırlar. Öğrencilere sorular sorulur: Planda
hedeflediklerine ulaşman için hangi etkinliklerde bulunman
gerekir? Seni bugün motive etmeyen ama gelecekte motive
edecek bir şeyi yapmanın sence anlamı var mı? Şu anda
arzuladıklarımız, motivasyonumuz ve yeteneğimiz ile günlük
yaptıklarımız arasında bir bağlantı var mı? Nasıl?

AŞAMA 9:
Çalışmanın
sürdürülmesi. Bütün
öğrenciler birlikte.

Sınıftaki öğrencilerin ifadelerinden sonuçlara ilişkin çıkarımlar
yapılır. Sınıftaki arkadaşlarınızın vizyonu sizi ve kişisel yaşam
planınızı nasıl etkiledi? Bütün bu açıklamalar Howard Gardner’ın
(1983) Çoklu Zekâ Kuramı ile ilişkilendirilir. Bu öneri kişisel yaşam
planınızı ve gelecekteki etkinliklerinizi nasıl etkiledi?

AŞAMA 10: Bu aşamada, gelecekteki öğretmenimizin ikinci alternatifi
seçtiğinde ne ile karşılaştığı açıklanmıştır. Senaryoda yer alan
yazılı metinler sanal gerçeklik ortamında açık bir şekilde
görülmektedir.
1. Öğretmen konuyu olağan şekilde, öğrencilerin yeteneğini,
motivasyonunu ve zekâ düzeylerini dikkate almadan işler.
2. Öğrenciler etkinlikleri monoton bir şekilde yaparlar. Meslekler
hakkında konuşma yaparlar ama kendi ilgi, motivasyon ve zekâ
türleri ile bağlantı kurmazlar.
3. Öğretmen öğrencilerden hazırladıkları ödevleri sunmalarını
ister. Her bir mesleğin görevini tanımlarlar.
4. Öğrenciler çalışmalarını sunarlar.
5. Senaryonun sonunda, öğrencinin gelecekteki konu ile ilgili
çalışmasını planladığını görürüz (konuşma baloncuğu içinde).

2.4 SENARYO IV

AŞAMA 1:
Birinci aşamada, dersin içeriğini oluşturan konuya karar verdik,
örneğin; öz-saygı ve benlik kavramı için bilgi ve duygusal
yönetimin gelişimi.

AŞAMA 2: Somut
Deneyim

Kazanımlar:

● Duygu kavramını tanımlar ve bu kavramın öz-saygı ve benlik
kavramı ile ilişkisini kurar.

● Farklı duygu türlerini tanımlar ve bilir, duygu türlerinin günlük
durumumuz ile bağlantısını bilir, günlük etkinliklerini
gerçekleştirirken nasıl hissettiğini tanımlar.

● Mutluluğun farklı tiplerini öğrenir.



v

● Yukarıdaki kazanımlara ulaşmak amacıyla bir yöntem geliştirir.

AŞAMA 3: Somut
Deneyim (Durum)

Üstün yetenekli öğrenci kendini iyi hissetmemektedir, ne
olduğunu anlayamamaktadır, ama son aylarda birçok durumda
kendisini üzgün ve terkedilmiş hissetmektedir. Öğrenci bu konu ile
ilgili kimse ile konuşmaya cesaret edememektedir. Kimsenin
anlayacağını düşünmemektedir.

AŞAMA 4: Model
Seçimi

Bu aşamadan sonra, gelecekteki öğretmenimizin sanal gerçeklik
gözlüğünü kullanması ve üstün yetenekli öğrenciyi derse dahil
etmesi istenir. Eğitim alan öğretmen öğrencinin kazanımları
edinmesi amacıyla Proje Temelli Öğrenmeyi seçer.

AŞAMA 5: İşlem.
Analiz, bütün
öğrenciler bir arada.

Dönem sonunda, öğrencilerden bir aileleri ve arkadaşları ile
paylaşacakları bir etkinlik tasarlamaları istenir. Projenin son ürünü
olarak bunu tasarlamaları istenir. Kısa bir film? Bir oyun? Kendi
şarkılarını içeren bir konser? Resim sergisi? Öğrencilerin açık ve
net bir biçimde hedeflerini belirlemesi önemlidir. Öğrencilere
bunun ile ilgili sorular sorulur. Örneğin; Bütün bu yorumlardan
sonra seni motive eden nedir? Bu etkinlikleri yapacağını
düşünüyor musun? Olumlama olumlu ya da olumsuz, öğretmen
öz-saygı ve benlik kavramı hakkında konuşur, farklılıklarını açıklar,
herkesin bu iki kavrama ilişkin beklentilerini konuşur. Kişinin
beklentilerine bağlı olarak öz-saygı ve benlik kavramı arasındaki
uyum az olduğu takdirde bütün bunlar duygularla ilişkilendirilir,
böylece kişi her tür etkinliği yerine getirir, ama duygusal
bakımdan zarar görebilir.

AŞAMA 6: Tasarlama.
İkili gruplar halinde
çalışma.

Proje hakkında beyin fırtınası yapılır. Öğrencilere ilk adımın ne
olduğu sorulur ve bu duygular ve kendi deneyimleri ile
ilişkilendirilir.

AŞAMA 7: Uygulama.
İkili gruplar halinde
çalışma.

İkili grupların önerilerinden 4 etkinlik seçilir ve her öğrenci kendi
ilgisine göre birine yerleştirilir. Öğrencilere bu etkinliği nasıl
seçtikleri sorulur. Sizi bu etkinliğe ne bağlıyor? Bu etkinliği
yaparken ne hissediyorsun? Kapasite ve beceri bakımından
katkıları neler? Bu öneri ile hangi duygusal deneyimlerini
ilişkilendiriyorlar? Daha sonra, öğretmen David Goleman’ın
kuramına odaklanarak duygusal zekâ hakkında konuşur.
Öğrencilerin duygusal durumları ile başa çıkmalarına ilişkin
teknikleri ve deneyimlerini paylaştıkları bir tartışma ortamı
oluşturulur.

AŞAMA 8: Sergileme.
Küçük Gruplar
halinde çalışma.

Öğrencilere etkinliği tasarlamaları için zaman verilir, roller
dağıtılır, bütçe oluşturulur, para sağlanır, somutlaştırılır ve
projenin son etkinliğine ilişkin çalışılır. Öğretmen etkinlik



v

hakkında ne hissettiğine ilişkin konuşur. Çalışmanın, resimlerin
diğerlerinin beğenisine göre olmadığı konuşulur. Başkaları
anlamadığında, değer vermediğinde, beni kabul etmediğinde ben
ne hissediyorum? Başkaları benim nasıl biri olduğumu etkiliyor
mu? İyi hissetmek için başkalarının beni onaylamasına ihtiyaç
duyuyor muyum?

AŞAMA 9:
Çalışmanın
Sürdürülmesi.

Sınıftaki öğrencilerin ifadelerinden sonuçlara ilişkin çıkarımlar
yapılır. Kısa film, resimler, oyun ve etkinlikler sınıfın tamamı ile
paylaşılır. Öğretmen bütün bu konuşmaları mutluluk, duygular ve
benlik kavramı ile ilişkilendirir. Mutlu olmak ne demek? Mutluluğa
nasıl ulaşılır? Bir amaç mı? Bir yol mu? Bu etkinlik beni nasıl
etkiledi? Kendim hakkında ne keşfettim?

AŞAMA 10: Bu aşamada, gelecekteki öğretmenimizin ikinci alternatifi
seçtiğinde ne ile karşılaştığı açıklanmıştır. Senaryoda yer alan
yazılı metinler sanal gerçeklik ortamında açık bir şekilde
görülmektedir.
1. Öğretmen konuyu olağan şekilde, öğrencilerin yeteneğini,
motivasyonunu ve zekâ düzeylerini dikkate almadan işler.
2. Öğrenciler etkinlikleri monoton bir şekilde yaparlar. Öz-güven
ve benlik kavramı hakkında konuşma yaparlar ve bazı soruları
yanıtlarlar.
3. Öğretmen öğrencilerin yanıtlarını değerlendirir, içten
konuştukları takdirde daha iyi notlar alırlar.
4. Öğrenci çalışmasını sunar.

2.5 SENARYO V

AŞAMA 1:
Birinci aşamada, dersin içeriğini oluşturan konuya karar verdik,
örneğin: üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin karakteristik
özellikleri, farklılıkları ve önyargıları.

AŞAMA 2: Somut
Deneyim

● Üstün zekalı ve yetenekli çocuklara ilişkin önyargıları

kuramsal olarak açıklamak. Kalıtsal mı yoksa çok çalışma ile

kazanılabilecek bir şey mi?

● Üstün zekalı ve yetenekli olmaya ilişkin alanları belirlemek.

Bu özellik insana yaşamda nasıl yardımcı olmaktadır?

● Üstün zekalı ve yetenekli kavramları arasındaki farklılıkları

belirlemek, terimleri uygun şekilde kullanmak, bu çocukların

özel ihtiyaçlarını açıklamak.
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AŞAMA 3: Somut
Deneyim (Durum)

Üstün yetenekli öğrenci dersle ilgilenmemekte ve kendi kendine
resimler yapmaktadır. Yetenekli olmanın gelecekte daha kolay
başlangıç yapmaya yarayıp yaramayacağını merak etmektedir, bu
kişi iyi bir işe sahip olabilecek mi?

AŞAMA 4: Model
Seçimi Bu aşamadan sonra, gelecekteki öğretmenimizin sanal gerçeklik

gözlüğünü kullanması ve üstün yetenekli öğrenciyi derse dahil

etmesi istenir. Ders sırasında öğretmen Kolb’un deneyimsel

öğrenme Modelini kullanacaktır.

Figür 2. Kolb’un Deneyimsel Öğrenme Modeli
AŞAMA 5: İşlem.
Analiz, bütün
öğrenciler bir arada.

Öğretmen “üstün zekâ” ve “yetenek” kavramlarını tahtaya yazar.

Öğrencilere bu iki kavram arasında ne gibi bir farklılık olduğu

sorulur. Bu gibi niteliklere sahip olmak yaşamda bize yardım eder

mi? Bu nitelikler kazanılabilir mi? Verilen bütün yanıtlar tahtaya

yazılır.

AŞAMA 6:
Tasarlama. İkili
gruplar halinde
çalışma.

Bu farklılıkların ne gibi sonuçlara yol açacağı, bu kişilerle nasıl

iletişim kurulacağı, bu nitelikleri nasıl yaşamımıza nasıl entegre

edeceğimiz tartışılır.

AŞAMA 7:
Uygulama. İkili
gruplar halinde
çalışma

Grupların çalışmalarından elde edilen sonuçların, katılımcıların

derste anlattığı hikayelerin ya da ilgili açıklamaların ve soruların

birbiri ile ilişkisi kurulur. Böylece, verilen bilginin sadece

hatırlanması yerine uygulamaya konulması için uygun ortam

oluşturulur.
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AŞAMA 8: Sergileme.
Küçük Gruplar
halinde çalışma.

Edindiğimiz yeni bilgileri gerçek dünyada ve yaşamımızda

uygulamaya çalışıyoruz. Edindiğimiz bilgileri uygularsak ne

olacağını kontrol ediyoruz. Her bir aşamayı özetliyoruz. Üstün

zekalı ve yetenekli olmak yaşamımızın herhangi bir aşamasında,

örneğin okulda, bize yardımcı oluyor mu?

2.6 Senaryo VI

AŞAMA 1:
Birinci aşamada, dersin içeriğini oluşturan konuya karar verdik,
örneğin: farklı beceri ve yetenekler, benzerlikler, farklılıklar,
disiplinler.

AŞAMA 2: Somut
Deneyim

● (Çoklu Zekaya Giriş) “yetenekli” ve “üstün zekalı” kavramları

açıklanır.

● Üstün zekalı ve yetenekliler ile hangi etkinliklerin

gerçekleştirilmesi veya hangi etkinliklerden kaçınmamız

gerektiğine karar verilir.

● Çalışmalar sırasında hangi duygularımız bize eşlik ediyor?

Hoşlanmadığımız veya sevmediğimiz şeyler neler?

AŞAMA 3: Somut
Deneyim (Durum)

Üstün yetenekli öğrenci sınıfta sıkılmıştır ve neden bazen
hoşlanmadığı şeyleri yapmak zorunda olduğunu merak
etmektedir. Bu onu nasıl etkiler?

AŞAMA 4: Model
Seçimi Bu aşamadan sonra, gelecekteki öğretmenimizin sanal gerçeklik

gözlüğünü kullanması ve üstün yetenekli öğrenciyi derse dahil

etmesi istenir. Ders sırasında öğretmen Gardner’ın Çoklu Zekâ
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Kuramını seçer.

AŞAMA 5: İşlem.
Analiz, bütün
öğrenciler bir arada.

Öğrenciler farklı beceriler, iyi veya kötü olarak gerçekleştirilen

grup etkinlikleri hakkında düşünürler. “Üstün zekalı” ve

“yetenekli” kavramlarını disiplinler veya konular ile ilişkilendirirler.

AŞAMA 6: Tasarlama.
İkili gruplar halinde
çalışma.

Öğrenciler zekâ ve yetenek ile etkinlikler grubu olmak üzere iki
farklı gruba ayrılır. Her grupta yer alan öğrenciler (5 kişi) hangi
etkinlikleri gerçekleştireceğine ve zekâ ve yeteneği dikkate
aldıklarında hangilerinden kaçınmaları gerektiğine karar verir.

AŞAMA 7: Uygulama.
İkili gruplar halinde
çalışma.

Öğrencilere farklı çalışmalar verilir. Örneğin; bazı mantık
gerektiren bulmacalar, resim yapma çalışmaları, coğrafya soruları
gibi. Öğrenciler beceri ve yeteneklerine göre istedikleri çalışmayı
seçerler. Daha sonra çalışmalarını birbirleri ile rastgele
değiştirirler. Yapmak istedikleri çalışmalar yerine birbirlerinden
aldıkları çalışmaları yaparlar. Sonra, yapmak istemedikleri
çalışmaları yaparken ne hissettiklerine ilişkin bir tartışma
gerçekleştirilir. Çalışmanın nasıl gittiği, çalışmayı yapmak için
neye ihtiyaçları olduğu sorulur.

AŞAMA 8: Sergileme.
Küçük Gruplar
halinde çalışma.

En sonunda, öğretmen yapmak istemediğimiz çalışmaları

yapmamızın bizi nasıl etkilediğine ilişkin sınıfta konuşulanları

özetler.
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2.7 Senaryo VII

Konu: Matematik- Kesirler, ondalık sayılar, yüzdelik dilim

Kazanımlar: Kesirler, ondalık sayılar ve yüzdelerin eşdeğerlerini kullanarak,
konunun mantığını ve işlemleri anlama.

Durum: Üstün yetenekli öğrenci günlük çalışmasını bitirmiştir, sıkılmakta
ve sınıf içinde problemli davranışlar oluşturmaktadır.

Farklılaştırılmış
Öğretim:
Zenginleştirilmiş
Program-Kapsayıcı
Eğitim:

Sınıfta üstün yetenekli öğrencinin dışındaki öğrenciler problem
çözme, grafik sunumu ve çoktan seçmeli testler yoluyla sayıları
ondalıktan kesir haline veya tam tersi şeklinde dönüştürmektedir.
Asıl amaç dönüştürmenin kurallarını anlamaktır. Bununla birlikte,
üstün yetenekli öğrenciye ondalık, kesir ve yüzdelikleri gösteren
bir materyal verilir. Bu materyale örnek olarak resimler, semboller,
sözcük problemleri, gazeteler ve dizüstü bilgisayar gösterilebilir.
Öğretmen üstün yetenekli öğrenciden farklı şekillerde verilen
miktarların eşdeğerini bulmasını ister. (Örneğin: 3/10 = 0.30 =
30%). (8’-10’)

Buna ek olarak, üstün yetenekli öğrenciden bu miktarların uygun
şeklide sunulmasına örnek teşkil eden durumlar tasarlamasını
ister. Örneğin; spor olaylarına ilişkin veriler, inşaat yapımı ve
sosyal sorunlar ondalık, yüzdelik veya kesirler ile farklı şekilde
temsil edilebilir. Ancak, bu sayıları alışılmış ve daha işlevsel
şekilde kullanması istenir.

Verilen çalışma tamamlandığında; üstün yetenekli öğrenciden
çalışmasını sınıftaki diğer öğrencilere sunması istenir ve
öğretmenin danışmanlığında çalışması ile ilgili sorulan soruları
yanıtlaması istenir. Üstün yetenekli öğrencinin sunumunda
kesirlerin, belirli durumlarda ondalık sayıların ve yüzdelik dilimin
kullanılmasının avantaj ve dezavantajlarını özellikle vurgulamak
gereklidir (Örneğin; tıp alanında etkililiği, ailede yenilen pizza
miktarı) (10’ – 15’)..

Davranışsal Hedef: Üstün yetenekli öğrenci sınıf arkadaşlarına
günlük yaşam durumlarında kesirler, ondalık sayılar ve yüzdelik
dilim arasındaki ilişkiyi somut materyaller, resimler ve semboller
yoluyla eşdeğerlerini göstererek 15 dakikalık en az 2 örnekle
açıklar.
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2.8 Senaryo VIII

Konu: Yazılı Anlatım- Metnin Ana fikrini Değiştirmek

Kazanımlar: Verilen hikayelerde uygun anlatımı seçmek.

Durum: Üstün yetenekli öğrenci günlük çalışmasını bitirmiştir, sıkılmakta
ve sınıf içinde problemli davranışlar oluşturmaktadır.

Farklılaştırılmış
Öğretim:
Zenginleştirilmiş
Program-Kapsayıcı

Eğitim Compacting –
Inclusion:

Sınıfta üstün yetenekli öğrencinin dışındaki öğrenciler Jule Vern’in
“Seksen Günde Devri Alem” adlı kitabından bir alıntı okumaktadır.
Asıl amaç hikâye becerilerini geliştirmek ve fiillerin zamanlarını,
zaman zarflarını ve cümleleri hikayeleştirmede, geçmişte, şimdi
ve gelecekte gerçekleşen olayları doğru biçimde anlatmada
kullanmaktır.

Üstün yetenekli öğrenciden okuduğu alıntıyı yeniden yazması ve
metnin ana fikrini uygun ve doğru ifadeler kullanarak değiştirmesi
istenir. Yeni ana fikir üstün yetenekli öğrenci tarafından
seçilecektir. Bununla birlikte, öğretmen uygun ana fikri seçmede
yardımcı olmak için üstün yetenekli öğrenciye bazı örnekler verir.
Öğretmen metnin daha komik ve duygusal hale gelmesi için
örnekler sunar.

Metnin yeni versiyonunun yazılması için 15 dakika zaman verilir.
Üstün yetenekli öğrenciden yaptığı çalışmayı sınıftaki diğer
öğrencilere sunması istenir. Öğrenciye amacına ulaşmada ne tür
bir anlatım seçtiğini açıklaması için 15 dakika verilir.

Davranışsal Hedef: Üstün yetenekli öğrenci sınıf arkadaşlarına
verilen kısa metnin iki versiyonunu, her bir versiyonda hangi ana
fikre karar verdiğini, aynı zamanda ne tür bir anlatım kullandığını
açıklayarak 15 dakika içinde sunar.
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3 Sonuçlar

3.1 Senaryolar üzerine düşünceler

Ortaklar tarafından detaylandırılmış ve raporda sunulan sekiz senaryo vardır. Her biri farklı bir
konuyla ilgilidir. Dört senaryo, sınıf konularını ifade eder ve öğretmen adayları için kullanıma
hazır sınıf senaryolarının örnekleri olarak değerlendirilebilir. Sonraki dördü, "üstün zekalılar"
konusuyla bağlantılıdır ve öğretim deneyiminde farklı öğrencilerin ihtiyaçlarıyla başa çıkmak
için gerekli becerileri geliştirmeyi ve bilgiyi geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Senaryolar ayrıca farklı teori modellerini kullanır. Bu gerçek, üstün yetenekli öğrencilerin özel
ihtiyaçlarıyla baş edebilmek için eğitimcilerin farklı yaklaşımlar kullanabileceğini
göstermektedir. Hangi teorik modelin kullanılacağına ilişkin karar, öğretmen tarafından
“üstün zekalılar” ın gözlemlerinden elde edilen sonuçlara ikincildir.

Aynı teoriye dayanan senaryoların bile tüm adımları takip etmesine gerek olmadığı da dikkat
çekicidir. III, IV, V ve VI senaryolarında kullanılan Koechlin modeliyle ilgilidir. Son ikisi aşama 9
ve 10'u sunmaz. Bu gerçek, her bir vakayla başa çıkmak için her zaman kişisel stratejisini
seçen öğretmenin kilit rolünün altını çizer. Kişisel strateji (senaryo), sınıf ve müfredat
bağlamında bireyin gözlemlerinden sonra dikkatle seçilmiş farklı araç ve tekniklerin bir
karışımı olabilir.

Öğretmen adaylarının “üstün yetenekli öğrenciler” konusuna aşina olmasını sağlayan her
senaryoda Sanal Gerçeklik teknolojisinin kullanıldığının altı çizilmesi gerekir. Geleceğin
eğitimcileri durumu deneyimleyebilir ve simülasyonu öğrenme amacıyla kullanabilir.
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4 Ek

4.1 Ek 1 – Konuları ile senaryoların listesi

Senaryo I - Katı, sıvı ve gazlar

Scenario II – Doğal Afetler

Scenario III - Mevcut ve gelecekteki meslekler, motivasyonlar ve öğrencilerin çoklu zekaları.

Scenario IV - Benlik saygısı ve benlik kavramının gelişimi için bilgi ve duygusal yönetim.

Scenario V - Üstün zekalı ve yetenekli çocukların özellikleri, farklılıkları ve önyargıları.

Scenario VI - Farklı beceriler ve yetenekler, benzerlikleri, farklılıkları, disiplinleri üzerine

çalıştaylar.

Scenario VII - Matematik- Kesirler, ondalık sayılar, yüzdelik dilim

Scenario VIII - Yazılı Anlatım- Metnin Ana fikrini Değiştirmek
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4.2 Ek 2 – Senaryoların Taslakları

4.2.1 "Üstün zekalılar" için destekleyici önlemlerin kullanıldığı senaryo

Konu:

Kazanımlar:

Durum:

Farklılık için:

Hızlandırma için:

4.2.2 Katmanlı program senaryosu

Konu:

Kazanımlar:

Durum:

Zenginleştirme için:

Katmanlı Program

Kapsayıcı Eğitim için:

4.2.3 Koechlin modeline dayalı senaryo

AŞAMA 1:

AŞAMA 2: Somut deneyim

STEP 3: Somut deneyim.
(durum)

STEP 4: Model seçimi.
.

STEP 5: İşlem. Analiz



v

STEP 6: Tasarlama

STEP 7: Uygulama

STEP 8: Sergileme

STEP 9: Çalışmanın
Sürdürülmesi

STEP 10:


