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Özet: Klasik eğitim anlayışından farklı olarak öğrencinin ve 

öğretmenin rolünün değiştiği öğrenci merkezli eğitim metodunda, bireyler 

öğrenim yaşantıları süresince pek çok gelişme ile karşı karşıya kalır. 

Kendilerini daha fazla geliştirir ve toplumla ilişkilerini daha iyi seviyelere 

yükseltirler. 

1. Giriş 

Eğitim; ülkelerin ekonomik, politik, sosyal yönden kalkınmasında en 

büyük faktördür. Zaman ilerledikçe eğitimin bu yönünün tartıĢılmasından 

çok eğitimi daha iyi hangi seviyelere getirebiliriz sorusu gündemi 

oluĢturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda sosyologlar, psikologlar, eğitim 

bilimcileri çeĢitli modeller sunmuĢlardır. Bu modellerin uygulanması 

aĢamasında çeĢitli pilot bölgeler tayin edilmiĢ, uygulama sonuçları 

belirlenerek yeni modeller geliĢtirilmiĢtir. GeliĢtirilen bu modellerden biri de 

“ ÖĞRENCĠ MERKEZLĠ EĞĠTĠM “ dir.  
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Genel olarak söylemek gerekirse, öğrenci merkezli eğitim artık “ 

öğretimin merkezinde sadece öğretmen vardır ” paradigmasını yıkmıĢtır. 

Bu modelde kaynak ve amaç öğrencidir. Özellikle araĢtırmacı, kendini 

yenileyen bir öğretim uygulanmak isteniyorsa uygulanacak yöntem öğrenci 

merkezli eğitim olmalıdır. 

Öğrenci Merkezli Eğitimin Avantajları: 

 Bireyin, araĢtırmacı yönünü açığa çıkarır, 

 Bireyi çift taraflı; öğrenen ve öğrendiğini öğreten bir kiĢi 

olmasını sağlar, 

 Bireyin, iletiĢim becerisini geliĢtirir, 

 Bireyin hayal gücünü ve düĢünme ufkunu geliĢtirir, 

 Öğretmen, klasik öğretim metotlarını bırakıp yeni öğretim 

metotları geliĢtirir, 

 Öğretmen, çağdaş eğitim anlayışı doğrultusunda 

öğrencilerle birlikte aktif olur, onlarla birlikte 

öğrenir, bu sırada onları yönlendirir ve öğrencilerin 

kendilerinin öğrenmelerine uygun ortam hazırlar. 

2. Öğrenci Merkezli Eğitimin Gelişimi 

Ġnsan kiĢiliğinin tam geliĢtirilmesi sürecinde her öğrencinin 

eğitimden yararlandırılması için öğrenci merkezli eğitim anlayıĢına 

gereksinim duyulur. Bu gereksinme öğrencinin kendisi ve eğitimle ilgili 

karar ve yönetim süreçlerine katılımı ile karĢılanabilir. 

Okul ve eğitim sisteminin merkezine öğrenciyi yerleĢtiren bu 

yaklaĢım, eğitimin hedeflerini öğrencilerin bireysel geliĢimleri ve 

gereksinimleri doğrultusunda yapılandırmaktadır. Bu metodun amacı 



 

 

Varol, A.; Varol, C.; Gür, K.; Doğan, ġ.; Bulut, M.; Demir, F.: “Fırat Üniversitesi 

Teknik Eğitim Fakültesi Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulamaları”, BiliĢim 

Teknolojileri IĢığında Eğitim Konferansı ve Sergisi, BTIE 2002, 20-22 Mayıs 2002, 

S: 242-246, Ankara 

 1181 

öğrenci başarısını artırmaktır. Öğrenci baĢarısının artırılması gibi bir hedef, 

öncelikle “ Başarılı öğrenci kimdir? ” sorusunun yanıtlanmasını gerektirir.  

Öğrenci merkezli eğitim yeni bir kavram değildir. John Dewey 

1916‟ da Demokrasi ve Eğitim adlı kitabında, bir laboratuar okulunu iĢ 

birliğine dayalı sosyal bir organizasyonun vurgulandığı bir eğitim planı 

olarak tanımlamıĢtır (Dewey, 1916, s: 21). Dewey‟ in laboratuar okulu, 

öğrencinin ihtiyaçları üzerine odaklanmıĢtır. Dewey‟ in felsefesi öğrenci 

merkezli sınıflarda oldukça belirgin bir yere sahiptir. Bu okullarda, 

öğrencilerin kendi konularını kendilerinin seçmelerine ve yine kendi 

adımları ile ilerlemelerine izin veriliyordu. Amerika BirleĢik Devletleri‟nin 

eğitim vizyonunun değiĢmesine neden olan sanayi devrimi baĢlangıcına 

kadar, öğrenci merkezli yaklaĢım tüm okullarda yaygın bir Ģekilde 

uygulanmaktaydı. 

Sanayi devrimi ile birlikte okullar Dewey‟ in felsefesinden 

uzaklaĢarak, ABD‟ye Thomas Mann tarafından getirilen sanayi ya da fabrika 

sistemli eğitimi benimsediler. Bu okullarda, öğrenciler kronolojik olarak 

gruplandırılıyor, aynı kitaplardan ve aynı materyallerden, soru sormayan ve 

itaat eden bir tarzda öğrenmeleri bekleniyordu. Bu sistem tüm öğrencileri 

aynı yöntemlerle fabrikaların üretim hatlarında çalıĢmaya hazırlamak üzerine 

kurulmuĢtu ve bir süre yararlı da olmuĢtu. Ancak, günümüzde bilgisayarlar 

ve robotlar daha önce iĢçilerin yaptığı tek düze ve sıkıcı iĢleri devralmaya 

baĢlamıĢlardır. 

Sanayi devriminden önce eğitim, özel öğretmenlerle ya da 

birleĢtirilmiĢ sınıflarda karma yaĢ gruplarıyla yapılmaktaydı. Daha büyük 

öğrencilerin küçük sınıf arkadaĢlarına yardım etmeleri, iĢ birliği ruhuna 

sahip olmaları beklenmekteydi ve okulların çoğunda takım çalıĢması temel 

felsefeydi. 
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Yirminci yüzyılın ikinci yarısında ise öğrenci merkezli eğitimden 

çok fabrika sistemi geliĢim göstermiĢti. Sanayi devriminin kitlelerin 

eğitiminde yeni ihtiyaçlar yaratması üzerine, Mann‟ ın üretim hattı modeli 

tüm ABD‟ye yayıldı. 1957‟de Sputnik‟ in uzaya fırlatılması ile ABD, 

ekonomik ve teknolojik alanda, diğer ulusların gerisinde olduğunu gördü. Bu 

durum politikaların ve uygulamaların yeniden gözden geçirilmesine neden 

oldu. Böylece okullar, öğrenci merkezli kavramı ile yeniden tanıĢtı. 

1980‟li yılların baĢında ABD eğitim sisteminin giderek artan 

eleĢtirilerle karĢı karĢıya kaldığı görülmektedir. Bir çok kiĢi öğretmenleri, 

diğerleri yöneticileri suçlarken, araĢtırmacılar son on yıl ile Ģimdinin öğrenci 

performansını karĢılaĢtıran istatistikleri tartıĢtı. Sonuç olarak bazı pansuman 

tedbirler ve acil uygulamalar hayata geçirildi, fakat bütün öğrencilere kaliteli 

eğitim verme amacına ulaĢmada baĢarısız kalındı. Bu baĢarısızlıklar 

sonucunda okullarda devam eden huzursuzluk yeni bir fikrin doğmasına 

neden oldu. Sistemin reforma ihtiyacı var! 

1990‟larla birlikte sistem değiĢikliği talebi, geleneksel ilkeler ve 

uygulamaların sorgulanmasına yol açtı. Bunun sonucunda da öğrenci 

merkezli kavramı yeniden ilgi uyandırdı. Amerikan Psikoloji Birliği, öğrenci 

merkezli okulun özelliklerini tanımlayan genel ilkelerin belirlendiği bir 

çalıĢma yayımladı. Bu çalıĢmada, öğrenmeyi sağlayan çevresel koĢullar 

bağlamında öğrenciyi ve öğrenme sürecini tanımlayan öğrenci merkezli 

eğitim psikolojisinin on iki ilkesi üzerinde uzlaĢma sağlandı. Bu ilkelerden 

öğrenci merkezli okul kavramının yapılanmasını sağlayan bir çok yapı, süreç 

ve uygulama ortaya çıktı. öğrenci merkezli eğitim psikolojisinin on iki ilkesi: 
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1. Öğrenme Sürecinin Doğası: Öğrenme, bireyin kendi algıları, 

düĢünceleri ve duygularından süzerek edindiği bilgi ve deneyimlerinden 

anlamı keĢfetmesi ve yapılandırması sürecidir. 

2. Öğrenme Sürecinin Amacı: Her öğrenci, elde ettiği verilerden bir 

anlam yaratmak, bunu gözden geçirmek ve diğerleri için anlaĢılır hale 

getirmek üzere çaba gösterir. 

3. Bilginin Yapısı: Her öğrenci daha derin bir anlama etkinliğini 

yapılandırmak için eski ve yeni bilgileri arasında özgün bağlantılar kurar. 

4. BiliĢ Bilgisi (metacognition): Öğrenci, nasıl düĢüneceğini 

planlayıp, gözlemleyip, değerlendirerek sorgulayıcı ve yaratıcı düĢünme 

becerilerini geliĢtirir. 

5. Güdülemenin öğrenmeye Etkileri: öğrencinin kontrol düzeyi, 

sorumluluk duygusu, hedefleri, ilgi alanları, yeterlikleri ve beklentileri 

baĢarma güdüsünü besleyen etmenlerdir. 

6. Öğrenme Ġçin Ġçsel Güdü: Her öğrenci doğal bir öğrenme 

eğilimine sahiptir. Bu eğilim olumsuz deneyimlerle engellendiğinde 

öğrenme zorlaĢmaya baĢlar. 

7. Güdü Artırıcı, Öğrenmeyi GeliĢtiren Ödevler: Merak, yaratıcılık 

ve kompleks düĢünmeyi harekete geçiren güvenilir ödevler verildiğinde 

öğrenci giderek zorlaĢan ödevler yapmaya güdülenir. 

8. Öğrenmenin GeliĢimsel Doğası: Her birey farklı zamanlarda, 

farklı geliĢim adımları boyunca ilerleyerek geliĢir. 

9. Sosyal ve Kültürel ÇeĢitlilik: Farklı öz geçmiĢ, ilgi ve değerlere 

sahip bireylerin birbirleri ile etkileĢimi, öğrenmeyi kolaylaĢtırır. 
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10. Olumlu ĠliĢkiler: Öğrencilerin birbirine destek olması, ilgi ve 

saygı göstermesi gibi olumlu iliĢkiler öğrenmeyi artırır. 

11. Bireysel Farklılıklar: Her öğrenci kalıtsal olarak taĢıdığı genler 

ve çevresel etmenlerin bir araya gelmesi ile Ģekillenir ve bu nedenle 

öğrenmeye karĢı farklı yetenek tercih ve eğilimlere sahiptir.
6
 

 

2.1. Öğrenci Merkezli Eğitimin Dayandığı Temel Ölçütler 

* Öğrenci merkezli eğitimin gerçekleĢmesinde en önemli faktör 

öğrencinin konuya olan ilgisidir. Bu da bireyin konuya ya da etkinliğe 

duyduğu ilgiye ve oluĢan güdüye bağlıdır. 

* Bir konunun gerçek yaĢantılar yolu ile öğretilmesi, öğrenilmesi 

bireyde kalıcı davranıĢ değiĢiklikleri meydana gelmesini sağlar. Öğrenci 

merkezli eğitimde de klasik eğitimde olduğu gibi öğretmenler tarafından 

gerçek, gözlenebilir örnekler verilmelidir. Böylelikle soyut olan kavramlar 

somutlaĢtırılır. 

* Değerlendirme aĢaması öğrenci merkezli eğitimde bireylerin 

öğrenme hızlarına göre düzenlenir. 

Bir öğretmenin veya okulun öğrenci merkezli bir eğitim 

gerçekleĢtirebilmesi için öncelikle bazı tedbirler alması gerekir. 

Öğrenci Merkezli Eğitimin Uygulanılabilmesi için Gereken 

Tedbirler 

Eğitim, öğretim yapılan ortam bu uygulama için yeterli fiziksel 

düzeneğe sahip olmalı. 

                                                 
6
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Uygulamanın yaĢam süresinin, sürekliliğinin sağlıklı olması için belli bir 

zaman kat edilmeli. 

Öğretim yöntemleri, kitaplar, planlar uygulamaya yönelik olmalı.  

Sadece okul içi faaliyetler değil okul dıĢı veya ders dıĢı etkinliklere de yer 

verilmeli. 

2.2. Üniversitemizde Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulamaları 

Fırat Üniversitesi‟nin bazı bölümlerinde gerçekleĢtirilen eğitimin 

merkezinde öğrenci yer almaktadır. Üniversitenin eğitim anlayıĢına uygun 

olarak araĢtırmacı, hazır bilgiyle yetinmeyen, grup çalıĢmalarına önem 

veren, sürekli bilgi alıĢ – veriĢi halinde bulunan öğrenciler yetiĢtirilmektedir.  

Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi 

Bölümünde bazı derslerin iĢleyiĢine uygun olarak öğrenciler tarafından 

projeler sunulmakta, bu projelerin hazırlanma evresinde öğrenciler arasında 

güçlü iletiĢim kurabilecekleri ortamlar oluĢmaktadır. Projeler hazırlandıktan 

sonra gruplar halinde veya bireysel olarak projelerin sunulması 

gerçekleĢtirilir. Dinleyiciler sadece öğrencinin bulunduğu sınıfın mensupları 

olabileceği gibi daha kalabalık gruplarda olabilir. Her sene bölümümüz 

tarafından düzenlenen çeĢitli paneller yardımıyla öğrenciler kalabalık 

grupların karĢısında nasıl konuĢması gerektiğini öğrenmektedirler.  

Bölümümüzde proje temelli derslerimizden biri de ROBOTĠK 

dersidir. Bölümümüzün sanal ortamda da gerçekleĢtirdiği bu ders Prof. Dr. 

Asaf VAROL „ un denetiminde iĢlenmektedir. Bu ders için sınıf mevcuduna 

uygun olarak 5-6 kiĢiden oluĢan gruplar oluĢturulmakta ve her grup üyesi 

kullanılacak malzemeye uygun olarak, hayal ettikleri bir otomasyon 

projesini taslak halinde ( ön rapor olarak ) dersin ilgili hocasına 

bildirmektedir. Kısa bir süre içerisinde dersin hocası bu projeleri 
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değerlendirir, proje teklifine uygun olarak notlar verir ve uygun projeyi grup 

üyelerine bildirerek öğrencilerin onu yapması istenir. Bir hafta gibi bir süre 

zarfında öğrenciler seçilen sistemi FISCHERTECHNIK firmasının 

sunduğu robot seti ile meydana getirirler. Lego parçaları kullanılarak 

oluĢturulan sistem diğer öğrencilere ve öğretmenlere tanıtılır. Tanıtım 

aĢamasında da hazırlık aĢamasında olduğu gibi grup üyeleri arasında bir iĢ 

bölümü vardır. Sistem tanıtımı videoya çekilerek öğrencilerin önceki 

çekimlerden yararlanmaları ve diğer kiĢilerin bu yöntem hakkında bilgi 

edinmeleri sağlanır.  

Üniversiteye ait FIRAT Televizyonunda Robotik dersi ile ilgili 

yapılan video çekimleri kurgulanır ve her hafta belirli saatlerde yayımlanır. 

Bu yayın sayesinde öğrenci, kendi çalıĢmasını televizyondan seyretmiĢ 

olmaktadır. Video kasetler bilgisayar ortamına aktarılır ve Internet üzerinden 

bu çalıĢmaların kısa görüntüleri, bu dersi alan diğer mekanlardaki 

öğrencilere aktarılır. Video konferans sistemi de kampus içerisinde, sistem 

tamamlayıcısı olarak kullanılır. 

3. Sonuç 

Önerilen modern eğitim sistemlerinin çoğunda öğrenci aktif bir rol 

üstlenir. Ezber yerine, sorarak, araĢtırarak öğrenme ön plandadır. 

Eğitimcinin görevi bilgileri tek tek iletmek değil, eğitimi yönlendirmek ve 

bilginin sağlanması konusunda yol göstermektir. Öğrenci merkezli eğitim 

uygulamalarının sonucunda, öğrencilerin imkan tanındığında mükemmel 

projeler üretebildikleri kanıtlanır. Çünkü öğrenci hayal dünyasının gizli 

kapısını bu yöntem sayesinde açma olanağı bulur. Öğrencinin kendisine olan 

güveni artar, öğrenciler; büyük kitleler karĢısında verdikleri konferanslar 

sayesinde, toplum önünde nasıl konuĢmaları gerektiğini öğrenirler. Öğrenci 

merkezli eğitim sayesinde, öğrenciler derslerinde daha baĢarılı olurlar. 
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