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B�rl�kte öğrenme: Farklı yeteneklerdek� 
öğrenc�ler�n b�r araya get�r�ld�ğ� grupların 
oluşumunu sağlayan ve öğrenc�ler�n güçlü 
yönler�n� ortaya çıkararak gel�şt�rmeye �mkan 
vereb�len �ş b�rl�kl� öğret�m tekn�ğ�d�r (KPSS, 
2003).

Eğ�t�c� drama: Çocuğun yaşantıları 
konusunda b�l�nçlenmes�n� 
sağlama,farkındalık oluşturma ve çocukların 
eğ�t�m amaçlı olarak sürece katılımını 
sağlama düşünces�yle gerçekleşt�r�len drama 
türüdür (Taşpınar. 2010).

Hedeften haberdar etme (Gözden 
geç�rme): Ele alınacak olan ders�n sonunda 
elde ed�lecek kazanımları vurgulama, 
öğrenc�y� beklent�ye sokma ve derste elde 
ed�lecek b�lg� ve becer�ler� �fade etme şek-
l�nde sürdürülen b�r süreçt�r (Sönmez, 2007). 
Gözden geç�rme basamağında derste 
kazandırılacak hedef ve hedeflerle �lg�l� 
davranışlar bu basamakta öğrenc�lere 
sunulur (Sönmez, 2008).

 5E model�: Bybee ve arkadaşları tarafından
 gel�şt�r�lerek rapor ed�len, öğrenc�n�n 
sürec�n merkez�nde yer aldığı, g�rme, 
keşfetme,  açıklama, der�nleşt�rme ve 
değerlend�rme  aşamalarından oluşan 
öğret�m  model�d�r (Özbek,2012).

Etk�n katılım: Öğrenme öğretme sürec�nde 
öğrenme �ş�n�n öğrenc� tarafından 
gerçekleşt�r�lmes�, öğrenc�n�n sürec�n 
merkez�nde yer alarak öğrenmen�n 
sorumluluğunu taşımasıdır (Söylemez,2009).

F�k�r taraması: Öğret�m etk�nl�kler�n�n devam 
ett�ğ� süreçte derse �lg�y� artırma, öğrenc�ler�n 
dersten sıkılmalarını önleme 4-9 k�ş�l�k 
gruplar hal�nde bey�n fırtınası mantığına 
uygun olarak bell� b�r sorunun ele alınıp 
tartışıldığı süreçt�r 

İpucu: Öğrenme sürec�nde öğrenc�ye ney� 
öğreneceğ�n�, bunları öğren�rken ne 
yapacağını anlatmak �ç�n kullanılan ve 
öğrenmey� kolaylaştıran tüm �let�lerd�r 
(Tan,2009).

Kolekyum: B�r� “soru soran”, d�ğer� 
“uzmanlardan ” oluşan ve uzman gruba 
konunun daha �y� aydınlanması �ç�n soru 
sorarak sürdürülen b�r öğret�m sürec�d�r. 
(Taşpmar, 2007).

Kavram har�tası: Konuya �l�şk�n kavramların 
ve kavramlar arası �l�şk�ler�n �k� boyutlu şema 
hal�nde göster�ld�ğ� b�r tekn�kt�r (Novak ve 
Govv�n, 1984).

Ps�komotor becer�ler: Z�h�n kas 
koord�nasyonu sonucu dev�n�msel boyutta 
gerçekleşen kullanma, yapma, uygulama 
şekl�nde serg�lenen uygulamaya dayalı 
öğrenme ürünler�d�r (Dem�rel,Yağcı. 2002).

Sebat (Sabır): Okulda öğrenme model�ne 
göre öğrenc�ler�n gönüllü olarak harcadıkları 
zamandır (Dem�rel,2012).

Sosyodrama: Toplumun ya da grubun 
sorunlarına dayalı olarak gerçekleşt�r�len 
drama türüdür 

Takım - oyun - turnuva: Gruplar arasında 
her hafta turnuva düzenlenmes�, mevcut 
�mkanlardan yararlanarak grubun turnuvada 
en �y� şek�lde tems�l ed�lmes� ve sürec�n 
sonucunda en çok puanı alan grubun 
turnuvanın gal�b� sayılması şekl�nde 
sürdürülen �ş b�rl�kl� öğret�m sürec�d�r 
(Açıkgöz,2009).

Örgütley�c�ler: B�lg�ler�n öğrenc�n�n b�l�şsel, 
duyuşsal ve fiz�ksel n�tel�kler�ne uygun olarak 
düzenlenmes�, anlamlı öğrenmen�n etk�l� b�r 
şek�lde gerçekleşmes�n� sağlamada öneml� 
b�r yere sah�p olan uygulama b�ç�m�d�r 
(Pehl�van, 2006).
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