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Özet

Summary

Yap›land›rmac› yaklaﬂ›m bilgi, ö¤renme ve ö¤reticinin ne oldu¤u, de¤iﬂmeyen
ve do¤ru bilginin olup olmad›¤› ile ilgili sorulara yan›t arayarak, bilginin do¤as›yla ilgilenmiﬂtir. Davran›ﬂ ve biliﬂsel ö¤renme
kuramlar› birbirinden farkl› ilkeler üzerinde
kurulsa da, her ikisinin felsefi temelinde
nesnelcilik yer almaktad›r. Yap›land›rmac›
yaklaﬂ›mda bilginin, ö¤renenin önceki de¤er yarg›lar› ve yaﬂant›lar› taraf›ndan üretildi¤i düﬂünülür. Gerçek bilgi, bireyin yaﬂant›s›ndan ba¤›ms›z olarak gerçekleﬂemez. Son zamanlarda yap›land›rmac›
yaklaﬂ›m›n e¤itim ortamlar›ndaki uygulamalar›n›n yayg›nlaﬂt›¤› görülmektedir.
Konulara dayal› yaklaﬂ›mdan ö¤reneni
özellikle de sorunlar› merkeze alan yaklaﬂ›mlara geçiﬂ zorunlu olmuﬂtur. Sorun
merkezli program tasar›m›nda ö¤renenlerin toplumsal sorunlar›, gereksinimleri, ilgi
ve yetenekleri üzerinde durulmaktad›r.
Günümüzde HIV/AIDS ile ilgili bilgiler
özellikle örgün e¤itimin yüksekö¤retim
aﬂamas›nda verilmektedir. Ancak yurt d›ﬂ›nda sözü edilen konu okul öncesi aﬂamaya kadar inmiﬂtir. Bu de¤iﬂim
HIV/AIDS ile ilgili program tasar›m› ve konular›n veriliﬂ tarz›n› da etkilemiﬂtir. Bu
çal›ﬂmada sözü edilen konuda ö¤retici ve
ö¤renen rollerindeki de¤iﬂime de¤inilmiﬂtir. Sonuç olarak ö¤reticinin kolaylaﬂt›r›c›,
araﬂt›r›c› ve tasarlay›c› olarak özetlenebilecek rollerinin yan›s›ra ö¤renen de ö¤renmelerini kendi yap›land›racakt›r.

Constructivist approach looks for the
answers to the questions about knowledge, meaning of learning and teaching,
whether an invariable and true knowledge
exist. By searching answers for these questions it deals with the nature of knowledge. Although behavioural and cognitive
learning theories based on the different
principles, objectivity is the philosophical
foundation of both. In constructivist approach it’s considered that knowledge is produced from the past experiences of a learner. True knowledge can not exist irrespective of the life of an individual. It’s seen that recently the application of the
constructivist approach in education is become widespread. The transition from the
subject based approach to a learner and
especially problems based approaches
had been necessary. In the question based programme design societal problem
of learners, needs, interests and abilities
are emphasized. The information about
HIV and AIDS are given especially at the
higher education stage of the formal education. However in other countries it is given from the preschool stage. This change effects the curriculum development
and the way in which the subjects are presented. The subject that is presented in
this research mentions the change in the
roles of a teacher and a learner. Consequently the roles of a teacher can be summarized as facilitator, investigator and designer. Furthermore, a learner constructivist his/her learning by himself/herself.

Anahtar kelimeler: HIV/AIDS e¤itim
program›, yap›land›rmac›l›k

Key words: HIV/AIDS curriculum,
constructivism

TÜRK

AIDS

HIV

DERG‹S‹

2005; 8(3) 77

Ö¤renenin
etkin oldu¤u
yap›land›rmac›l›kta
ö¤renme daha
uzun süreli
kal›c› olur,
transfer
edilebilir,
anlaml› ve
kullan›ﬂl›d›r.

Ì

TÜRK

AIDS

HIV

DERG‹S‹

2005; 8(3) 78

Giriﬂ
Piaget, yirminci yüzy›l›n ilk yar›s›nda
karﬂ›m›za ç›kan yap›land›rmac› kuram›n temsilcilerinden biridir. Piaget’nin
kuram›, ö¤renenin çevre ile etkileﬂmedeki etkin rolü üzerine odaklanm›ﬂt›r.
Yap›land›rmac› kuramda ö¤renme; etkin, birikimli ve amaç yönelimli bir süreçtir. Burada ö¤renen bilgiyi anlaml›
hale getirmek için baz› ﬂeyler yapmak
zorunda oldu¤u için etkindir. Yap›land›rmac›l›k etkin ve yaﬂayan sistemleri gerektirmektedir. Bu kuram ö¤renenlerin
yeni bilgileri kazanmalar› ve karmaﬂ›k
bilgileri anlamalar› için yeni bilginin ayr›nt›l› olarak incelenmesi ve eski bilgilerle iliﬂki kurulmas› gerekti¤i için yap›land›rmac› ad›n› taﬂ›makta ve ö¤renenlerin
bilgiyi anlamalar› ve yap›land›rmalar›
vurgulanmaktad›r (1).

Yap›land›rmac› Anlay›ﬂ
Ö¤renen hedefini bildi¤i zaman baﬂar›l›
olmaktad›r. Bu nedenle amaç yönelimlidir. Yap›land›rmac› e¤itim kuramlar›,
ö¤renmede ö¤renenin kendi ö¤renme
amaçlar›na ulaﬂmada istekli olmas› ve
ö¤renme sürecinde sosyal etkileﬂimin
önemi olmas› ﬂeklinde iki boyutun önemini vurgulam›ﬂlard›r. Yap›land›rmac›
kurama dayal› geliﬂtirilen etkin ö¤renmenin de bu noktalar› temel ald›¤› görülmektedir.
Etkin ö¤renmede ö¤retici ve ö¤renen
bilgiyi birlikte toplamakta ve entelektüel
bir de¤er eklemektedir (2). Ö¤renenin
yeni bilgileri var olan bilgileriyle örgütlemesi yap›land›rmac›l›¤›n odak noktas›d›r. Ö¤renme çevresi, ö¤renenin ö¤renmeye etkin olarak kat›l›m›na olanak tan›mal›d›r. Ö¤renme çevresi yar›ﬂmay›
de¤il, iﬂbirli¤ini desteklemelidir. E¤er
ö¤renen etkin olarak kat›l›r ve içeri¤i ö¤retici ve arkadaﬂlar›yla tart›ﬂarak iﬂbirli¤i içinde ö¤renirse, ö¤renme sürecinin
kontrolünü de elinde tutacakt›r. Edilgen
bir biçimde dersi dinleyenler ise yaln›zca verilen bilgilerle s›n›rl›d›rlar (3). Ö¤renenin etkin oldu¤u yap›land›rmac›l›kta
ö¤renme daha uzun süreli kal›c› olur,
transfer edilebilir, anlaml› ve kullan›ﬂl›d›r.

Yap›land›rmac› ö¤renmenin önemli
bir özelli¤i de gerçek yaﬂam ve uygulamalarla iliﬂkisinin kurulmas›d›r. Ayn› zamanda sorun ve olay tabanl› ile yans›t›c› olan yap›land›rmac› ö¤renme kuram›,
etkin ö¤renme için iyi bir ortam oluﬂturmaktad›r. Son y›llarda gittikçe yayg›nlaﬂan etkin ö¤renme, ö¤renmeyi ö¤renme
ve biliﬂ ötesi kavramlar ile de gittikçe
bütünleﬂmektedir. Biliﬂ bilgisi, etkin ö¤renmenin temelidir. Biliﬂ ötesi olarak da
isimlendirilen bu süreç aﬂa¤›daki aﬂamalar› içermektedir:
• De¤iﬂik de¤erlendirme türleri (tart›ﬂma, yazma süreci, günlükler, okumaya odaklanma) sonucunda gerçekleﬂtirilen ö¤renme sürecinin fark›nda
olma
• De¤iﬂik ﬂekillerde oluﬂturulan ö¤renme ö¤retme etkinlikleri ile ö¤renme
tekniklerini bilinçli bir biçimde kullanarak (alt›n› çizme, not alma, soru
sorma, çal›ﬂma yöntemleri, kavram
haritalar›, planlama) gerçekleﬂtirilen
ö¤renme süreci bilgisi
• Her ö¤renenin bilinçli seçimler ile
kendi ö¤renme stiline dayal› al›ﬂt›rmalarla gerçekleﬂtirilen ö¤renme sürecini izleme
Yap›land›rmac›lar beyni bilgisayara
benzeten görüﬂleri kabul etmezler. Beyin daha esnek, kendini de¤iﬂtiren, yaﬂayan, özgün, geliﬂen ve kendini yeniden ﬂekillendiren bir yap› olarak kabul
edilir. Birey yeni bir ﬂeyler ö¤renirken
önceki yaﬂant›lar› ve zihinsel yap›lar›n›
kullan›r. Böylece her yeni kavram ya da
yaﬂant› bireyin zihninde var olan yaﬂayan bir anlam a¤› içinde özümsenir.
Baﬂka bir söylemle yap›land›rmac› ö¤renme, çevre ve beyin aras›ndaki dinamik etkileﬂimdir.
Yap›land›rmac› ö¤renme kuram›yla
ilgilenen pek çok e¤itimci ve araﬂt›rmac› kuram›n ilkelerini ve özelliklerini tart›ﬂmakta ve çal›ﬂmalar›nda kendi yap›land›rd›klar› ilke ve özellikleri yans›tmaktad›r. Bu e¤itimcilerden Murphy’ye
göre yap›lanmac› ö¤renme ortamlar›n›n
temel özellikleri ﬂunlard›r (4):
• ‹çerik ve kavramlar çoklu bak›ﬂ aç›lar›yla sunulur.

• Hedefleri ö¤renenler belirler ya da
ö¤reticilerle anlaﬂmaya var›rlar.
• Ö¤retici rehber, gözlemci, ö¤renen
ve yönlendirici görevlerini üstlenir.
• Ö¤renen, ö¤renmesini kontrol etme
ve sürdürmede rol al›r.
• Ö¤renme ortam›, içerik ve görevler
özgün ve gerçek yaﬂam›n karmaﬂ›kl›¤›n› yans›tacak biçimdedir.
• Bilgiyi taklit etme de¤il, yap›land›rma
vurgulanmaktad›r.
• Bilgiyi yap›land›rma sosyal anlaﬂma
ve iﬂbirli¤i yoluyla gerçekleﬂir.
• Bireyin önbilgileri, inançlar› ve tutumlar› bilgiyi yap›land›rma sürecinde
dikkate al›n›r.
• Problem çözme, üst düzey düﬂünme
becerileri ve derinlemesine kavrama
üzerinde durulur.
• Hatalar, bireylerin daha önceki yap›lar› hakk›nda daha fazla bilgi verir.
• Keﬂfetme yoluyla ö¤renme, ö¤renenlerin bilgiyi ba¤›ms›z bir biçimde araﬂt›rmas› ve hedeflerine ulaﬂmak için
süreci yönetmesi için destek verir.
• Bilginin karmaﬂ›kl›¤› kavramsal iliﬂkiler ve disiplinler aras› ö¤renme ile
yans›t›l›r.
• Farkl› bak›ﬂ aç›lar›n› görmek için iﬂbirlikli ö¤renme yaklaﬂ›mlar› kullan›l›r.
• De¤erlendirme özgündür ve ö¤renme sürecine dahildir.

Yap›land›rmac› Yaklaﬂ›ma
Dönüﬂümün Gerekçesi
Yap›land›rmac›l›k yararc› ve varoluﬂçu
e¤itim felsefesine dayanmaktad›r. Bu
farkl›l›k, davran›ﬂç› kuram›n etkisindeki
klasik e¤itim programlar›n›n de¤iﬂikli¤e
u¤ramas›na yol açm›ﬂt›r. E¤itim program›n›n merkezinde ö¤renenin ve sorunlar›n olmas›; ö¤renme hedeflerinin sürece dayal› ve üst düzey ö¤renmeye yönelik belirlenmesini, ö¤renme içeri¤inin
ö¤renenlerin ilgilerine dayal› ve gerçek
yaﬂamla ba¤lant›l› olmas›n›, ö¤renmeö¤retme ve de¤erlendirme etkinliklerinin
ö¤renenlerle birlikte planlanmas›, uygulanmas› ve de¤erlendirilmesini gerektirmektedir.

Yap›land›rmac› yaklaﬂ›mda aﬂamal›
ortamlama ve her ö¤renen için ayn› hedefleri saptama yerine, üst düzey düﬂünme becerilerine yönelik hedefler
üzerinde yo¤unlaﬂ›lmakta ve ö¤renenlerin gereksinimleri dikkate al›nmaktad›r. Bu nedenle ad› geçen yaklaﬂ›mda
bilgi de¤iﬂime aç›kt›r, kesin gerçekler
yerine yaﬂayan de¤iﬂebilen ve uygulanabilen bilgiler vard›r. Yap›land›rmac›
e¤itim programlar›nda tüm ö¤renenler
için ayn› hedefleri belirleme ve hepsinin
bu hedeflere ayn› düzeyde ulaﬂmas›n›
bekleme yaklaﬂ›m›ndan vazgeçilmiﬂtir.
Yap›land›rmac›lar özetle “ne ö¤retilmeli” yerine, “birey nas›l ö¤renir” sorusu
ile ilgilenmektedir. Bu vurgu tümdengelim yaklaﬂ›m› kullan›lmas›n› sa¤lamakta, içerik temel kavram ve ilkeler etraf›nda yap›land›r›lmaktad›r. Böylece ö¤renenler önce bütünü görmekte, daha
sonra ayr›nt›l› ve derinlemesine incelemeler yapmaktad›r. Do¤al olarak ö¤reticinin rolü de ö¤renmeye rehberlik etmek, ö¤reneni yönlendirmek ve düﬂünmelerine yard›mc› olmakt›r (5,6,7).
E¤itimciler klasik yöntemlerle yap›lan
e¤itimin ezber ö¤renmeye yöneltti¤ini
ve eksik ö¤renmelerle sonuçland›¤›n›
belirtmektedir. Bu nedenle son zamanlarda yap›land›rmac› yaklaﬂ›m›n e¤itim
ortamlar›ndaki uygulamalar›n›n yayg›nlaﬂt›¤› görülmektedir.
Sözkonusu dönüﬂüm program tasar›mlar›n› de derinden etkilemiﬂtir. Konulara dayal› yaklaﬂ›mdan ö¤reneni özellikle de sorunlar› merkeze alan yaklaﬂ›mlara geçiﬂ zorunlu olmuﬂtur. Sorun
merkezli program tasar›m›nda ö¤renenlerin toplumsal sorunlar›, gereksinimleri,
ilgi ve yetenekleri üzerinde durulmaktad›r. Bu ﬂekilde tasar›mlanan programlar
arac›l›¤› ile toplumda önemli sorunlar›n
çözümünde yetenekli, fikir sahibi bireylerin yetiﬂmesi ve sonuç olarak sa¤l›kl›
bir toplum yarat›lmas› amaçlanmaktad›r. Sorun merkezli tasar›mlar›n yeniden
kurmac›l›k e¤itim felsefesine dayand›¤›
söylenebilir.
Toplumsal sorunlar ve yeniden kurmac›l›k tasar›m›, toplumun sosyal, politik, ekonomik geliﬂmelerinin program tasar›m› ile ba¤lant›s› üzerinde durmakta-
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d›r. E¤itimcilerin haz›rlayacaklar› program tasar›mlar›yla, toplumun geliﬂmesine katk› getirecekleri düﬂünülmektedir.
Bu yaklaﬂ›mda zaman›n sürekli olarak
toplumda de¤iﬂikliklere neden oldu¤u,
bu de¤iﬂimin en iyi ﬂekilde okul arac›l›¤›yla gerçekleﬂtirilebilece¤i ya da düzenlenebilece¤i ileri sürülmektedir (8).

Yap›land›rmac› Ortamlarda
Ö¤retici
Klasik ortamlarda bir ö¤retici ortam›n
önünde, konuﬂmalar›n ço¤unu yaparken ve ö¤renenleri kafalar›n› boﬂ bir varil gibi doldurmaya çal›ﬂ›rken görebilirsiniz. Yap›land›rmac› ortamlarda ise ö¤renenler küçük gruplarla çal›ﬂ›rken ö¤retici ö¤renenleri izler, onlarla konuﬂur,
sorular sorar ve yönlendirir. Yap›land›rmac› ortamlardaki ö¤retici rolleri ﬂunlard›r (9,10).
• Dersi ve ö¤retimi yönlendirmede ö¤renen sorular›n› ve düﬂüncelerini
araﬂt›rmak
• Ö¤renenlerin önbilgilerini aç›¤a ç›karmak
• Ö¤renen liderli¤i, iﬂbirli¤i ve kat›l›m›n› sa¤lamak
• Ortam kontrolünü ö¤renenlere b›rakmaya istekli olmak
• Derse yön vermek için ö¤renen düﬂüncesi, yaﬂant›s› ve ilgilerini kullanmak
• Yaz›l› materyaller ve uzmanlar gibi
alternatif kaynaklar sunmak
• Ö¤renenin ö¤renebilece¤i pek çok
kaynaktan birisi olmak
• Aç›k uçlu sorular sormak, ö¤renenleri kendi sorular› ve yan›tlar›n› düﬂünmeye yönlendirmek
• Sorular› cevapland›rmak için zaman
tan›mak
• Ö¤renenleri olaylar›n nedenlerini ve
sonuçlar›n› bulmaya teﬂvik etmek
• Ö¤renenleri kendi düﬂüncelerini test
etmeye, kendi sorular›n› yan›tlamaya
ve kendi varsay›mlar›n› oluﬂturmaya
teﬂvik etmek
• Ö¤retici fikri ya da kitapta yaz›lanlardan önce ö¤renen fikirlerini araﬂt›rmak
• Ö¤renenleri di¤er bireylerin kavramlar›n› sorgulamaya teﬂvik etmek

• ‹ﬂbirli¤i, bireysel sayg›y› vurgulayan
iﬂbirlikli ö¤renme stratejileri kullanmak
• Yans›tma ve analiz için yeterli zaman
tan›mak, ö¤renenlerin tüm fikirlerini
dikkate almak ve de¤er vermek
• Analiz etme, yaratma gibi üst düzey
biliﬂsel kavramlar› kullanmak
• Kendini analizi desteklemek
Ö¤renenler, ö¤reticinin kafas›ndaki
tek do¤ruyu bulmak zorunda b›rak›lmamal›d›r. Yap›land›rmac› bir ö¤renme ortam› düzenleme ö¤reticiler için s›k› bir
çal›ﬂmay› gerektirir. Yap›land›rmac› ö¤reticiler, ö¤renenlerin önceki yaﬂant›larla okula geldi¤ini ve ö¤renenlerin önbilgileri ile yeni bilgi aras›nda ba¤lant› kurmak gerekti¤ini anlam›ﬂlard›r.

Yap›land›rmac› Ortamlarda
Ö¤renen
Etkin bir ö¤retim için ö¤reticinin ortam
atmosferinde bütün iletiﬂimlere aç›k olmas› gerekmektedir. Ö¤retici-ö¤retici,
ö¤retici-ö¤renen etkileﬂimi yan›nda ö¤renen-ö¤renen etkileﬂimine de imkân
haz›rlamal›d›r. Örne¤in, grup tart›ﬂmalar›, örnek olay incelemeleri, problem
çözme gibi yöntemleri uygulayan ö¤retici, ö¤renenlerinin kendi aralar›nda konuﬂmalar›na, birbirlerinden etkilenmelerine ve birbirinden bir ﬂeyler ö¤renmelerine yard›mc› olmal›d›r. Özetle etkin ö¤renme sürecinde ö¤reticinin; kolaylaﬂt›r›c›l›k, araﬂt›r›c›l›k ve tasar›mc›l›k olmak
üzere üç temel görevi vard›r (11).
Ö¤renenler bilgiyi pasif olarak almak
ve ezberlemek yerine ö¤renme sürecinde sorumluluk almal›d›r. Bilgiyi yap›land›ran ö¤renenler, gerekti¤i durumlarda
bilgi ve becerilerini kullanarak karﬂ›laﬂt›klar› problemleri çözebilirler. ‹nsanlar
günlük yaﬂamlar›nda pek çok problemle
karﬂ› karﬂ›ya kalmaktad›rlar. Okullar›n
kendi problemlerini çözebilen bireyler
yetiﬂtirmesi gerekmektedir. Oysa okullarda s›kl›kla karﬂ›laﬂ›lan ö¤retici merkezli, ö¤renene etkin olma ﬂans› tan›mayan, bilginin yaln›zca hat›rland›¤› etkinlikler mekanik ö¤renmeyi gerçekleﬂtirmekten ileriye gidememektedir.

Ö¤reneni merkeze alan etkinliklerin
a¤›rl›kl› olarak kullan›ld›¤› yap›land›rmac› ortamlarda, bireyler kendi kendine
ö¤renme olana¤›na kavuﬂmaktad›r. Ö¤renenler, ö¤retimin planlanmas›, uygulanmas› ve de¤erlendirilmesi aﬂamalar›na etkin biçimde kat›l›rlar. Önemi e¤itimciler taraf›ndan her f›rsatta vurgulanan problem çözme becerisi tüm ö¤renenlere mutlaka kazand›r›lmal›d›r. Çünkü bilgiyi alan de¤il, kullanabilen ve kendi baﬂ›na ö¤renebilen bireyler bilgi ve
teknolojideki h›zl› art›ﬂla baﬂa ç›kabilecektir. Problem çözme, beraberinde
eleﬂtirel ve yarat›c› düﬂünmeyi de getirmektedir. Eleﬂtiren, sorgulayan ve problemlere yarat›c› çözümler üreten ö¤renenler, ülkelerin geliﬂmesini etkileyecektir.
Phillips yap›land›rmac› yaklaﬂ›mda
ö¤renen bireylerin üç rolü üzerinde durmaktad›r (12).
• Etkin ö¤renen: Bilgi ve anlay›ﬂ etkin
bir biçimde kazan›lmaktad›r. Yap›land›rmac›l›k ö¤renene ö¤renme sürecinde etkin bir rol yüklemektedir.
Yap›land›rmac› ortamlarda yaln›zca
dinleme, okuma ve rutin etkinlikler
yerine, tart›ﬂma, hipotezler oluﬂturma, araﬂt›rma, sorunlar› irdeleme etkinlikleri a¤›rl›kl›d›r.
• Sosyal ö¤renen: Bilgi sosyal ortamlarda yap›land›r›lmaktad›r. Yap›land›rmac›l›kta bilginin sosyalleﬂerek
yap›land›r›ld›¤› önemle vurgulanmaktad›r. Bilgiyi yap›land›rmada bireylerle etkileﬂim içinde olmak gerekmektedir.
• Yarat›c› ö¤renen: Bireyler bilgiyi yeniden yaratma ihtiyac› içindedir. Ö¤reticiler ö¤renenlerin bilimsel kuramlar›, farkl› bak›ﬂ aç›lar›n› keﬂfetmelerine olanaklar haz›rlamal›d›r.
Ö¤renenlerin ö¤renme sürecinde etkin olabilmeleri için, ö¤reticinin rehberli¤ine ihtiyaçlar› vard›r. Yap›land›rmac›
ö¤renme, ö¤reticinin sorumlulu¤u b›rakt›¤› anlam›na gelmez. Ö¤reticinin rolü
ö¤renenlerin ö¤renmesine yard›mc› olmak için iﬂbirli¤i yapmakt›r. Ö¤retici ö¤renen etkinli¤i ve ö¤renmesini izleyen
pasif bir birey de¤ildir, ö¤reneni desteklemesi gerekir.

HIV/AIDS Programlar›na
Yönelik Do¤urgular
Yap›land›rmac› yaklaﬂ›mda bilginin, ö¤renenin önceki de¤er yarg›lar› ve yaﬂant›lar› taraf›ndan üretildi¤i düﬂünülür.
Gerçek bilgi, bireyin yaﬂant›s›ndan ba¤›ms›z olarak gerçekleﬂemez. Yap›land›rmac›l›k, pozitivist yaklaﬂ›m›n tersine
bilgi ile birey aras›ndaki ikili¤i, gerçekli¤in bireyden ba¤›ms›z gerçekleﬂti¤ini ve
baﬂka biri taraf›ndan aktar›labilece¤ini
kabul etmez. Piaget’nin de vurgulad›¤›
gibi yap›land›rmac›l›kta bilgi, uyum sa¤lay›c› bir faaliyettir. Yap›land›rmac› yaklaﬂ›mda d›ﬂ dünyadaki olay ve durumlar›n do¤ru temsil edilmesi anlam›ndaki
gerçek yerine yaﬂayan kavram› kullan›lmaktad›r. Yap›land›rmac› yaklaﬂ›mda
kavramlar, modeller, kuramlar yaﬂayan
süreçlerdir. Dünyay› tan›mlamak için tek
bir gerçek yoktur (13).
Günümüzde HIV/AIDS ile ilgili bilgiler
özellikle örgün e¤itimin yüksekö¤retim
aﬂamas›nda verilmektedir. Ancak yurt
d›ﬂ›nda sözü edilen konu okul öncesi
aﬂamaya kadar inmiﬂtir. 2004 y›l›nda
yap›lan bir çal›ﬂmada ilkö¤retim programlar›n›n ikinci aﬂamas›nda bile
HIV/AIDS konusunun yetersiz ve konu
merkezli iﬂlendi¤i ortaya ç›km›ﬂt› (14).
Öncelikle ilkö¤retim programlar›n›n
birinci aﬂamas›nda gerçekleﬂtirilen de¤iﬂim ﬂimdileri 6, 7 ve 8. s›n›flar› kapsayacak biçimde geniﬂlemekte ve 2007 y›l› itibar› ile ortaö¤retim aﬂamas›nda uygulanmaya baﬂlanacakt›r. Dolay›s› ile
HIV/AIDS ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi e¤itim programlar›n›n da bu anlay›ﬂa dayal› geliﬂtirilmesi önem taﬂ›maktad›r (15,16).
Birçok ülkede yap›land›rmac› yaklaﬂ›ma geçiﬂ; hedefler kadar içerik, ö¤retim
süreçleri ve s›nama durumlar›n› da de¤iﬂime u¤ratm›ﬂt›r. Tabldot bir anlay›ﬂ yerini alakart bir yaklaﬂ›ma b›rakmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bilginin yutulmas›ndan çok çi¤nenmesine dayal› bir felsefi de¤iﬂim yaﬂanm›ﬂt›r. Özellikle etkin ö¤renme stratejilerinin gündeme gelmesi ö¤retici davran›mlar›nda bile de¤iﬂikli¤e yol açm›ﬂt›r. Örne¤in Tablo 1’de klasik ve yap›land›rmac› ortamlarda kullan›lan dil ile ilgili
bir karﬂ›laﬂt›rmaya yer verilmiﬂtir:
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Tablo 1: Klasik ve yap›land›rmac› ortamlarda kullan›lan dilin karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Klasik Dil

Yap›land›rmac› Dil

Bugün size bulaﬂ yollar›n› ö¤retece¤im.
Sunu plan›m› de¤iﬂtirmeliyim.
Bu ders CYBH konusunu tamamlamal›y›m.

Bugün bulaﬂ yollar›n› ö¤reneceksiniz.
Ö¤renme plan›n› de¤iﬂtirmelisiniz.
Gelecek ders CYBH konusunu
keﬂfedeceksiniz.
Ne araﬂt›r›yorsunuz?
Bugün kaç kiﬂi ö¤renme yaﬂant›lar›n›
paylaﬂacak?

Hangi üniteyle ilgili çal›ﬂ›yorsun?
Bugün kaç kiﬂi sunu yapacak?
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Yap›land›rmac› ile klasik ortamlar›na
iliﬂkin karﬂ›laﬂt›rmalara dayal› olarak
HIV/AIDS ile ilgili bir oturumdaki örnek
de¤iﬂimler ise Tablo 2’de örneklendirilerek verilmiﬂtir.
Tablodaki sütunlar izlendi¤inde özellikle program tasarlarken hedefler ba¤lam›nda HIV/AIDS ile ilgili bilgilerin önceden haz›rlan›p ö¤renenlere gönderilmesi, dersin ise daha çok bu bilginin yap›land›r›lmas› için kullan›lmas› gereklidir. Seminer tarz›ndaki programlarda bireye göre farkl› kazan›mlar çok daha
de¤erlidir. ‹çerik aç›s›ndan bak›ld›¤›nda
HIV/AIDS’le ilgili temel ilke ve kavramlar
hareket noktas›d›r. Ülkemizde yürütülen
çal›ﬂmalarla benzeﬂmekle birlikte bilgideki geniﬂlik ve derinleﬂme ba¤lam›nda
farkl›laﬂmaktad›r. Çünkü program daha
çok ö¤renci sorgular›na göre ilerlemektedir. Ö¤renme kaynaklar› aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda özellikle HIV/AIDS ile e¤itim etkinliklerinde bulunan kurum ve kuruluﬂlar›n etkinliklerinde sadece bir kitaba ba¤›ml›l›k yarat›lmamakla birlikte ö¤renen çal›ﬂmalar›yla bu daha zenginleﬂtirilebilir. Hacettepe Üniversitesi AIDS
Tedavi ve Araﬂt›rma Merkezi’nin etkinliklerinde kitab›n yan› s›ra; dergi, farkl›
alanlardan uzmanlar, canl› kaynaklar,
bu hastal›kla mücadele edenler, ilgili bilimsel etkinliklere kat›l›m gibi çeﬂitli ortam ve olanaklar say›labilir.
Yap›land›rmac› anlay›ﬂta ö¤retim
hizmetini etkileyen unsurlar›n baﬂ›nda
ö¤renenin sahip oldu¤u bireysel özellikler ve ön bilgi düzeyi gelmektedir. Bu
nedenle öncelikle programa baﬂlamadan önce ö¤renenlerin çeﬂitli yollarla ön
bilgi düzeyinin belirlenmesi zorunludur.
Bu do¤rultuda içerik ö¤renen gereksinimlerine göre ö¤renen ve ö¤retici tara-

f›ndan birlikte yap›land›r›lmal›d›r. Bu durumda ö¤retici sadece HIV/AIDS ile ilgili alt konu alan› bilgi vericisi de¤il ayn›
zamanda sürece rehberlik eden, içeri¤i
tasarlayan ve kolaylaﬂt›ran bir kimlik içine bürünecektir. Ö¤reticideki bu de¤iﬂim ö¤renende de çeﬂitli de¤iﬂimleri tetikleyecektir. Araﬂt›ran, eleﬂtiren, sorun
çözen, düﬂünen bilgiyi toplayan, analiz
eden ve sunan bir kiﬂi olarak ö¤renen,
bir bilgi olmaktan öte bulaﬂ yollar›n› yaﬂamsal önemi oldu¤u için ö¤renecektir.
Her programda bu nedenle konu seçimi
iste¤e ba¤l› olmak üzere, ö¤renenlere
çeﬂitli akademik sorumluluklar verilmelidir. Ö¤renen sadece dinlemek için misafir konumunda etkinli¤e kat›lmamal›d›r. De¤erlendirmede ö¤retici taraf›ndan
yap›lan, onun karar›na b›rak›lan s›navlar› kullanmak yerine biçimlendirici ve
geliﬂimsel de¤erlendirme yaklaﬂ›m›na
dayal› gözlemler, proje çal›ﬂmalar›, ö¤renen dosyalar› kullan›lmal›d›r. Bunun
için HIV/AIDS ile ilgili temel çal›ﬂma
alanlar› derinlemesine belirtilmelidir.

Sonsöz
Yap›land›rmac› ö¤renme etkinliklerinin
uyguland›¤› de¤iﬂik araﬂt›rmalar incelendi¤inde ilk basama¤›n ö¤renen ilgisini çekmek oldu¤u görülmektedir. Bunun
için bir gösteri sunulabilir, veriler gösterilir ya da bir film seyrettirilir. Ö¤renenlerin konu ile ilgili ön kavramlar›n› ortaya
ç›karmak için aç›k uçlu sorular sorulur.
Daha sonra, var olan bilgileri ile uyuﬂmayan baz› bilgiler ya da veriler sunulur. Ö¤renenlerin görev almalar›na izin
verilir. Önceki bilgilerle farkl› bilgi aras›nda uzlaﬂma sa¤lamak için ö¤renenlerin küçük gruplarda hipotez kurmalar›
ve deney yapmalar› sa¤lan›r. Küçük
grup etkileﬂiminde ö¤reticinin rolü, kay-

Tablo 2: Yap›land›rmac› ve klasik ortamlara iliﬂkin karﬂ›laﬂt›rmalara dayal› olarak HIV/AIDS
ile ilgili örnek de¤iﬂimler
Klasik Ortam

Nitelik

Hedefler
Ö¤renenden beklenen bilgiyi
hat›rlamas›d›r. Hat›rlanacak
bilgi ö¤reticinin söyledi¤i ya da
ö¤renenin okudu¤u olabilir.
E¤itim program›ndaki baﬂl›klard›r. Konu mant›ksal bir bütünlük içinde ve programdaki
s›ras›na uyularak iﬂlenir. Konular derinli¤ine inilmeden ve
di¤er alanlarla iliﬂki kurulmadan incelenir.

‹çerik

Ortam ve ortamdaki araçlard›r. Ö¤renme
kaynaklar›
Temelde ders kitab› vard›r.

Yap›land›rmac› Ortam
Ö¤renenlerin problem çözme bilgi ve becerisini kazanmas› beklenir. Bilgiyi hat›rlamak yeterli de¤ildir. Her ö¤renen kendi
ö¤renme hedefine ö¤retici ile birlikte karar verir.
Temel kavramlar ve ilkelerdir. Ö¤renen
sorular› dikkate alarak konular› hem geniﬂli¤ine hem de derinli¤ine inceleyerek
ﬂekillendirilir.

Ortam, ortam d›ﬂ› çevre ve gerçek yaﬂam
e¤itim ortam›d›r. Ders kitab›n›n yan›nda
uzmanlar, geziler, incelemeler, teknolojik
araç-gereçler kullan›l›r.

D›ﬂsal pekiﬂtireç, ipucu, dönüt
ve tekrar› sa¤lamak önemlidir.

Ö¤retim hizme - Ö¤renmeye etki eden bireysel özellikler,
tini etkileyen
önbilgiler ve içsel pekiﬂtireç önemlidir.
de¤iﬂkenler

Ö¤retici kontrolündedir. Ö¤retici anlat›r, örnek verir, ö¤renenlerin hat›rlamas› ve tekrarlamas› istenir. Konular kitapta
yer ald›¤› biçimde iﬂlenir. Ö¤renen-ö¤renen etkileﬂimi s›n›rl›d›r.

Ö¤renme
etkinliklerinin
planlanmas› ve
uygulanmas›

Ö¤renen ve ö¤retici karar verir. Yüzeysel
konular›n tekrarlanmas› yerine uygulama
ﬂans› tan›n›r, konu derinli¤ine incelenir.
Deneyler, incelemeler ve projeler temel
al›n›r. Ö¤renen- ö¤renen etkileﬂimi önemlidir.

Bilgiyi anlatan kiﬂidir.

Ö¤reticin rolü

Çevreyi düzenleyerek ö¤reneni etkin k›lan kiﬂidir. K›lavuz rolündedir, etkileﬂimi
sa¤lar. Ö¤renenlerinden de ö¤renir. Esnektir, de¤iﬂiklik ve yeniliklere aç›kt›r.

Bilginin pasif al›c›s›d›r.

Ö¤renenin rolü Araﬂt›ran, eleﬂtiren, problem çözen, düﬂünen kiﬂidir. Bilgiyi toplar, analiz eder ve
sunar.

Çal›ﬂmalar
Konu ve miktar her ö¤renen
için ayn›d›r. Ö¤retici taraf›ndan
belirlenir. Okuma-yazmaya yöneliktir.

Seçimliktir. Ö¤renen istedi¤i konuda istedi¤i derinlik ve geniﬂlikte haz›rlar. Araﬂt›rmaya yöneliktir.

Ö¤retici taraf›ndan yap›l›r. Ka- De¤erlendirme
rar vericidir. Davran›ﬂ›n basamaklar› incelenir. Gözlenebilen
ve ölçülebilen davran›ﬂlard›r.
S›navlar kullan›l›r.

Ö¤retici- ö¤renen taraf›ndan yap›l›r. Biçimlendirici ve geliﬂimseldir. Biliﬂsel beceri / anlaml› bilgi de¤erlendirilir. Gözlemler,
proje çal›ﬂmalar›, ö¤renen dosyalar› kullan›l›r.

nak olarak gruplar aras›nda dolaﬂmak
ya da ö¤renenlerin çal›ﬂ›lan ilke ile ilgili
fikir geliﬂtirmesine yard›mc› olacak sorular sormakt›r. Etkinlikler için yeterli zamandan sonra, gruplar fikirlerini grupla
tart›ﬂ›r ve bir karara var›lmaya çal›ﬂ›l›r
(17,18,19,20,21,22).

Yap›land›rmac›l›k, bilgi kazan›m› ve
oluﬂturma sürecidir. Yap›land›rmac›l›k
temelinde nesnelcili¤in oldu¤u biliﬂsel
kuramlardan geliﬂmiﬂtir. Biliﬂsel kuramlara göre ö¤renme, do¤rudan gözlenmeyen zihinsel bir süreçtir. Yap›land›rmac› bak›ﬂ aç›s›na göre bilgi, ö¤renenin
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Yap›land›rmac›
ö¤renme
kuram›n›n her
ders ve düzey
için en iyi
ö¤renme
yaklaﬂ›m›
oldu¤u ve
ö¤renenlerin
bilgiyi
anlamland›rmalar›n›n tek
yolu oldu¤u
düﬂünülmemelidir.
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de¤er yarg›lar› ve yaﬂant›lar› taraf›ndan
üretilmektedir. Bilgi çevreden pasif bir
biçimde al›nmaz, alg›lanan birey taraf›ndan etkin olarak yap›land›r›l›r. Yap›land›rmac› ö¤renme kuram›; bireylerin kendi ö¤renmelerine etkin biçimde kat›ld›klar›nda daha fazla ö¤rendikleri ve kendileri için keﬂfederek, araﬂt›rarak ve çevre
ile iletiﬂim kurarak kendi bilgi yap›lar›n›
inﬂa ettikleri varsay›mlar› üzerine kurulmuﬂtur.
Yap›land›rmac› bir ö¤retici olmak,
ö¤renenin nas›l ö¤rendi¤ini bilmeyi ve
ö¤renmeyi motive etmeyi gerektirir. Yap›land›rmac›l›kta ö¤reticiler, ö¤renenlerin kendi bilgilerini etkin olarak yap›land›rabilece¤i ö¤renme ortamlar› düzenlemelidir. Bu s›n›flarda ö¤reticinin rolü
azalmak yerine daha artmakta ve
önemli duruma gelmektedir. Klasik ortamlarda bir ö¤retici s›n›f›n önünde, konuﬂman›n ço¤unu yaparken ve ö¤renene bilgiyi aktarmaya çal›ﬂ›rken görebiliriz. Yap›land›rmac› s›n›flarda ise, ö¤renenler küçük gruplarda çal›ﬂmakta,
problem çözmekte, görüﬂlerini paylaﬂmakta, bilgi toplamakta ve analiz etmekte, ortak kararlara varmaktad›r. Ö¤retici ö¤renenlerin çal›ﬂmalar›n› izleyerek, gerekti¤inde rehberlik yapmakta,
öneride bulunmakta ve ö¤renenlerin sorular›n› kendilerinin yan›tlamalar›na olanak yaratmaktad›r.
Yap›land›rmac› ö¤renmeler de¤erlendirilirken, ö¤renenlerin belirli yorumlar› yap›p yapmad›¤›na bakmak yerine,
yan›tlar› ne derece formüle edebildikleri
ve tart›ﬂt›klar› dikkate al›n›r. De¤erlendirme ö¤renmenin sonunda yap›lan ve
ö¤renen baﬂar›s›na karar vermek için
uygulanan bir faaliyet de¤ildir, süreçle
birlikte devam eder. Ürün ve süreç de¤erlendirme birlikte kullan›l›r. De¤erlendirmenin amac›, ö¤renenin geliﬂimini izlemek ve ö¤renmesini kolaylaﬂt›rmakt›r.
Bu amaçla çoktan seçmeli testler yerine, ö¤renenin bildi¤ini en iyi biçimde ortaya koymas›n› sa¤layan performans
de¤erlendirme, günlükler, gözlemler,
seçki dosyalar›, projeler, grup çal›ﬂmalar› gibi de¤iﬂik araçlar ve yöntemler
kullan›l›r. Ancak, yap›land›rmac› ö¤renme kuram›n›n her düzey ve her ders için

en iyi ö¤renme yaklaﬂ›m› oldu¤u ve ö¤renenlerin bilgiyi anlamland›rmalar›n›n
tek yolu oldu¤u düﬂünülmemelidir. Bu
do¤rultuda yurt d›ﬂ›nda yap›land›rmac›
yaklaﬂ›ma göre düzenlenen programlar
ülkemizde de gereksinim analizleri çerçevesinde geliﬂtirilmelidir.
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ziyaret ettiniz mi?
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