
Senaryo Temelli Eğitim
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“Bir”lik, parçalanmamıslık!

• “Bilge ögretmenler, farklı ögretileri ortak bir tema üzerinde 
birlestirecek yolları bulurlar. Örnegin, balinaların incelenmesi yalnızca 
fen dersinin konusu degildir.fen dersinin konusu degildir. 

• Balinalarla ilgili kitapların okunması, yazılması, üzerinde 
konusulması, dil ile birlestirilebilir. Balinaların söyledikleri sarkılar 
müzikle; resimlerinin çizilmesi veya boyanması ya da modellerininmüzikle; resimlerinin çizilmesi veya boyanması ya da modellerinin 
yapılması görsel sanatlarla; agırlık ve boyutlarının incelenmesi 
matematikle; öldürülmeleriyle ilgili tarihsel bilgiler ise sosyal 

Öçalısmalarla iliskilendirilebilir. Ögrenilmesi istenilen çesitli konuları, 
ortak bir tema ya da odak noktası çevresinde örgütlemek için yollar 
bulunuz”..

• The Tao of Teaching, By: Greta Nagel, Ph.D., Primus, New York, 1994, 
Sayfa 117 (Bu yayın BEYAZ NOKTA® VAKFI’nca Türkçe’ye

2

Sayfa 117 (Bu yayın, BEYAZ NOKTA® VAKFI’nca Türkçe’ye 
çevirtilmistir..)



SENARYO TEMELLI EGITIM (STE)

• Günümüz Türkiye’si okullarında ders isleme 
konusundaki en önemli sorun bir bütünkonusundaki en önemli sorun, bir bütün  
olması gereken derslerin asırı 
parçalanmıslıgıdır. p ç g

• Halbuki yasam içinde aritmetik, geometri, 
fizik, kimya, toplumbilim ve dil gibi dallar y p g
ayrı ayrı degil, birbirinin içine geçmis 
biçimde yani bir “bütün” olarak bulunurlar.
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EGITIM: peki ama niçin?

• Egitimin amacı-çogu zaman unutulup, 
sınavlara hazırlanmak sanılsa da çocuksınavlara hazırlanmak sanılsa da- çocuk 
veya gençlerin bu gün ya da yarınki yasam 
sahneleri içinde karsılasabilecegi sorunlara ç g
"hazırlamak" degil midir? 

• Bunun iyi yapılabilmesi, öncelikle o yasam y y p y
bölümlerinin, dershane denilen "yapay 
yasam platosu" içinde aslına uygun biçimde 

l d l b l d Y i bicanlandırılmasına baglıdır. Yani aynen bir 
film gibi !
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EGITIM=DEFORMASYON

• Dershane denilen yer aslında bir "mekan 
deformasyonu" yaratır gerçek yasam öyledeformasyonu  yaratır. gerçek yasam öyle 
bir yerde geçmez. 

• Ders süreleri bir "zaman deformasyonu"Ders süreleri bir zaman deformasyonu  
yaratır. 

• Nihayet, gerçek hayat bir kisininNihayet, gerçek hayat bir kisinin 
ögretmenligi altında geçmez. Bu da ayrı bir 
deformasyon nedenidir.

5



HEM DEFORMASYON HEM PARÇALAMA!

• Bu üç ayrı deformasyona ugrayan ders, 
üstüne üstlük bir de parçalara ayrılır:üstüne üstlük bir de parçalara ayrılır: 
Aritmetik, dil, yabancı dil, spor vs..
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SOYUTLAMA ERISKINLER ICIN BILESOYUTLAMA ERISKINLER ICIN BILE 
GÜÇTÜR!

• Örnegin bir kagıt üzerine ya da 
karatahtaya çizilen ve "su dörtgen birkaratahtaya çizilen ve su dörtgen bir 
otomobil olsa" soyutlaması, bir eriskine 
tam bir otomobil hatırlatırken çocuk, o 
dörtgenin otomobil olmadıgını düsünür;  
çocuklarımızın derslerde bir türlü 
ö i l i i bö l bü ü üögrenemeyislerinin ve böylece büyüyünce 
sadece "birseylerin kendini degil adını 
bilen" insanlara dönüsmesinin nedenibilen  insanlara dönüsmesinin nedeni 
budur.
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BIR SEYIN ADI KENDI DEGILDIR!!

• Bir seyin adının kendi sanılması ayrı bir 
bozulma türüdür.

• “Buna açı ortay  teoremi DENILIR", "bunun 
ADI Newton çekim yasasıdır", "Anadolu 
d k ll d " "bdaki göllerin ADLARI.....dır", "bu 
savasa........ DENILIR " gibisinden ögretilerin 
hemen hiçbir egitsel degerinin olmadıgıhemen hiçbir egitsel degerinin olmadıgı, 
basta ÖGRETMENLER olmak üzere  
ÖGRENCI ve VELI’lerce  daima  hatırda 
tutulmalıdır..
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Senaryo ögrenilmesi istenilenlerin neyeSenaryo ögrenilmesi istenilenlerin neyeSenaryo, ögrenilmesi istenilenlerin neye Senaryo, ögrenilmesi istenilenlerin neye 
yaradıgını somutça deneyimleme aracıdır!yaradıgını somutça deneyimleme aracıdır!

• Ögrenci Merkezli Egitim ya da diger 
adlarıyla Projeye Dayalı Ögrenme, Senaryo 

Ö ÖTemelli Ögrenme, Aktif Ögrenme denilen 
egitimin, (ögretme) ye dayalı geleneksel 
egitimden baslıca farklarından birisiegitimden baslıca farklarından birisi 
"senaryo" denilen kavramdır. Bu kavram, 
burada açıklanan “parçalanmıslıgı” birburada açıklanan parçalanmıslıgı  bir 
ölçüde de olsa gidermek, böylece derslerle 
gerçek yasamı birbirine yaklastırmak 
amacını tasımaktadır.
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SENARYO ADIMLARI:SENARYO ADIMLARI:
1. Egitsel hedef belirleme

• Asagıda, bir dersin senaryo temelli olarak 
islenebilmesi için  gerekenler, egitimcilerin 
kullanabilecekleri ölçüde somutlastırılarak 
adımlar halinde verilmektedir.
ADIM 1 E i l h d fl i i i b l l k l• ADIM 1- Egitsel hedeflerinizi, belirli - tekil 
- açık biçimde belirleyiniz!

• Ders programlarındaki baslıklar bu halleriyle• Ders programlarındaki baslıklar, bu halleriyle 
senaryo üretmeye  uygun degillerdir. Çevresinde bir 
senaryo örülmek istenilen baslık(lar), önce belirli-
t kil k it l h d fl h li ti il liditekil-açık egitsel hedefler haline getirilmelidir.
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SENARYO ADIMLARI:SENARYO ADIMLARI:
1. Egitsel hedef belirleme -devam-

• Örnegin (yeryüzü sekilleri) gibi bir konu 
baslıgı, ilk bakısta yeterli bir (egitsel hedef) 
sanılabilir. Ama bu haliyle ancak kendisinden 
bahsedilebilir, üzerinde konusulabilir, ama 
bir ögrenme hedefi olamaz Çünkü tekilbir ögrenme hedefi olamaz. Çünkü tekil 
degildir ve yeryüzü sekilleri ile ilgili yüzlerce 
ayrı ögrenme hedefi olabilir.ayrı ögrenme hedefi olabilir.
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SENARYO ADIMLARI:SENARYO ADIMLARI:
1. Egitsel hedef belirleme -devam-

• Bir egitsel hedef, varilmak istenilen 
nokta(lar)ı belirtmelidir. Örnegin, 
“ögrencinin, çesitli yeryüzü sekillerinin 
zaman içindeki olusumları hakkında genel 
bilgi sahibi olması” gibisinden bir hedef basitbilgi sahibi olması  gibisinden bir hedef basit 
ama belirli, tekil ve açık'tır. Bu ifadeyi, 
“ögrencinin, yeryüzü sekillerini ögrenmesi”ögrencinin, yeryüzü sekillerini ögrenmesi  
gibi açık uçlu bir ifadeden ayıran netlige 
özellikle dikkat edilmelidir. Birkaç örnek 
daha;
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SENARYO ADIMLARI:SENARYO ADIMLARI:
1. Egitsel hedef belirleme -devam-

• Fiziki çevrenin yasamımız açısından önem 
tasıyan özelliklerinin farkına varılabilmesi  
için, yeryüzü sekillerinin özelliklerinin 
incelenmesi.. veya
Ç k l l k• Çevre kirlenmesi olgusunun mekanizmasının 
anlasılması yoluyla, yeryüzü sekillerinin bu 
olgu üzerindeki etkilerinin anlasılması vbolgu üzerindeki etkilerinin anlasılması.. vb.
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SENARYO ADIMLARI:SENARYO ADIMLARI:
1. Egitsel hedef belirleme -devam-

• Bu noktada söyle bir itiraz akla gelebilir: “Müfredat ve 
ders programları konu baslıkları biçimindedir. 
Bunları egitsel hedeflere çevirmede her ögretmen ayrıBunları egitsel hedeflere çevirmede her ögretmen ayrı 
yorum yapabilir. Bu durum keyfilige yol açmaz mı?”

• Dogrudur ve gerçekten de her ögretmen, içinde 
bulunulan fizik ve sosyal çevrenin özelliklerine göre 
bu baslıkları egitsel hedeflere çevirme yorumunubu baslıkları egitsel hedeflere çevirme yorumunu 
yapmak özgürlügüne (ve ödevine) sahiptir. Senaryo 
üretimindeki özgürlük de biraz buradan gelmektedir..
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SENARYO ADIMLARI:SENARYO ADIMLARI:
2. Senaryo gelistirme

• ADIM 2- Adım 1 uyarınca belirlediginiz 
(Egitsel Hedefler) çevresinde bir senaryo 
düsününüz! 

• Üretilmek istenilen senaryonun ögrencinin 
il i i i k bil i i i l l bi likilgisini çekebilmesi için, onlarla birlikte 
gelistirilmesi önerilir. 
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li i i i lSenaryo gelistirme: iyi ama nasıl?

• Soru: Senaryolar yapılması gereken bir seyleri• Soru: Senaryolar, yapılması gereken bir seyleri 
mutlaka istemeli mi?

• Cevap: Evet, mutlaka bir seyler istemelidir. Proje 
grubundan somut talep(ler)i olmayan senaryolar 
ögrencilere yavan gelecek, onların ilgisini 
çekmeyecektir. 5 Agustos 1998 tarihli Milliyet ç y g y
gazetesindeki bir haberde, iki Ingiliz çocuga verilen  
bir ödevin, çesitli ülkeleri gezerek o kültürleri 
incelemesi istedigi belirtilmektedirincelemesi istedigi belirtilmektedir. 

• Burada “somut talep” deyimiyle, gerçek bir yasam 
sorununu çözmek, bir projeyi gerçeklestirmek, 

ö l di i i bi l kl k b ibi “igözledigimiz bir olayı açıklamak ve bu gibi “ise 
yaradıgı” belli olan talepler kastedilmektedir. 
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Ogrencileri ilgilendiren bir (core) seçilir!Ogrencileri ilgilendiren bir (core) seçilir!

• Bu konuları birlestiren bir senaryo üretmek 
için alanlardan birisi “çekirdek” (core)için, alanlardan birisi çekirdek  (core) 
olarak seçilir. Burada fizik ve beden egitimi 
aynı yasam olgusunu ele almıs oldugu için y y g g ç
bu ikisinden birisi, örnegin fizik alanı “core” 
olarak seçilebilir.

• Bundan sonraki adım olarak, ögrencilerin 
çogunlugunun yasamlarını etkileyen bir 
l il lidi B i ö i “t fikolgu seçilmelidir. Bu ise örnegin “trafik 

kazaları” olabilir.
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(Core) üzeri kaplanır..

• Simdi, yasam olgusu olarak seçilen 
“trafik kazaları” çekirdek olarak seçilentrafik kazaları ,  çekirdek olarak seçilen 
“fizik alanı” üzerine bir kaplama olarak 
geçirilir. Yani, trafik kazalarının fiziksel g ç ,
bakımdan incelenmesi senaryonun 
çekirdegini olusturacak, diger alanlar 
(matematik, Türkçe vb) bu çekirdegin 
çevresine örülecektir. Artık bunlara göre 
bir senaryo olusturulabilir:bir senaryo olusturulabilir:
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I t bö l bi !!Iste böyle bir senaryo!!
Trafik kazalarındaki yaralanma ve ölümlerin azaltılması için bir dizi 

ö l li ti il i b l l i t ili B ö l lönlem gelistirilmesi ve bunların uygulanması isteniliyor. Bu önlemler 
içinde -en azından- sunlar bulunmalıdır:

• 1 Otomobillerde kullanılmak üzere enerji emen “bir seyler”in1.Otomobillerde kullanılmak üzere, enerji emen bir seyler in 
tasarlanması,

• 2.Kazalarda, çok küçük çocukların genellikle küçük yaralanmalarla 
kurtulabilmelerinin nedenlerinin arastırılıp açıklanması ve bu 
baglamda 1 takla ve yuvarlanmanın ne kadar enerji emebildiginin 
hesaplanmasıhesaplanması,

• 3.Çevre halkını bu konularda bilinçlendirmek üzere çesitli araçlardan 
olusan bir “paket” olusturulup uygulanması ve bu baglamda:
– Internet’in kullanımı,
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I t bö l bi dIste böyle bir senaryo -devam-
– Gazete / brosür vbg malzeme yapımı ve yayımı ve bunlar kullanılarak 

insanlara kazalardan korunma konusunda en etkin mesajların 
ulastırılması yolları gelistirilmesi ve bunların uygulanması,

– Bu mesajların tasarımlanmasında dil ögelerinin degisik kullanımlarından– Bu mesajların tasarımlanmasında, dil ögelerinin degisik kullanımlarından 
yararlanma yollarının aranılıp bulunması,

– Bu isler için gerekli paranın bulunması amacıyla bir plan yapılıp 
uygulanması ve bu plan içinde bir sarkı besteleme konusunun da 
bulunması.

• 4.Kaza istatistiklerini en iyi ifade edebilecek bir sayı sistemi gelistirilmesi y y g
amacıyla:
– Çesitli sayı sistemlerinin hangi islere yaradıgının arastırılması, Buna 

göre kazaları en iyi ifade edebilecek bir sistem düsünülmesi ve bunungöre, kazaları en iyi ifade edebilecek bir sistem düsünülmesi ve bunun 
için “ezbersizlik çubukları” gibi fiziki bir aracın  gelistirilmesi.
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SENARYO HAZIRLANIRKEN SUSENARYO HAZIRLANIRKEN SU 
BAGLANTILAR BULUNMALI!

• Asagıda, Thornburg Center for Professional 
Development tarafından yayımlanmıs birDevelopment tarafından yayımlanmıs bir 
makaleden alınan bir bölüm vardır.

• Ögretmenler, çesitli senaryoları 
hazırlarken, su 7 baglantıyı kurmaya 
dikkat etmelidirler.
I i ü kl i k l jik• Içerige, süreç yeteneklerine, teknolojik 
kabiliyetlere, gerçek hayat/dünya 
durumlarına toplum kaynaklarınadurumlarına, toplum kaynaklarına, 
otantik degerlere ve “destek alma”ya..
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Ö k 1 Bütü t i tl itti?Örnek -1: Bütün turistler nereye gitti?

• Asagıdaki senaryo, 6ncı sınıflar için bir 
sosyal çalısma örnegidir. Problem, sehir 
tarafından olusturulmak istenen turisttarafından olusturulmak istenen turist 
brosürlerinin  uygunsuz tasarımı nedeniyle 
reddedilmesi ve atılmasıdır. Bunun sonucu 
olarak sehre gelen ziyaretçiler birçok tarihi 
mekanı kaçırırlar, turizm can çekisir ve 
Ticaret/Turizm Odası yöneticileri hayal 
kırıklıgına ugrarlar.
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Ö k 1 Bü ü i l i i?Örnek -1: Bütün turistler nereye gitti?
-devam-

• Sorulan sorular: Bunu nasıl çözebiliriz? 
Turistik ziyaret potansiyelini nasıl en üst 
düzeye getirebiliriz? Ögrenci gruplarından 
bir, tur video kasedi istenir. Bunu yapmak 
için; tarihi mekanı ziyaret edip o mekandaiçin; tarihi mekanı ziyaret edip o mekanda 
dagıtılan hediyelik esyadan kopyalar 
almaları, tarihi mekanın müdürüylealmaları, tarihi mekanın müdürüyle 
konusmaları, notlar almaları ve bir kaset 
yapmalarıgereklidir.  Eger takım basarılı 
olursa baska video-rehberler için 
kontratlarla ödüllendirileceklerdir.
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BAGLANTILAR

Içerik Baglantısı:
Dil S l• Sosyal Çalısma

– Çesitli kaynaklardan bilgi 
l

• Dil Sanatları
– Hikaye yazma 

kabiliyetleritoplama
– Mantıklı sıralanmıs dil 

tl l t ihi k

kabiliyetleri
– Bilgisayar veya daktilo 

kullanarak bunu kagıdasanatlarıyla tarihi mekan 
veya olay hakkında 
hikaye yaratma

kullanarak bunu kagıda 
dökme

– Sözlü sunum kabiliyetlerihikaye yaratma Sözlü sunum kabiliyetleri
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BAGLANTILAR -devam-

Süreç Baglantısı • Yerlestirme için bir arastırma 
stratejisi olusturma

• Teknik yazıları veya 
hikayeleri okuma ve 

stratejisi olusturma
• Notlar alma ve bilgileri 

açıklamay
yorumlandırma 

• Röportaj anketi olusturma

açıklama
• Grup dayanısması içinde 

çalısma
• Bir röportajı 

gerçeklestirebilme

çalısma
• Ürünü gözetleme ve 

degerlendirme
• Bilgiden ana noktaları 

özetleyebilme

g
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AG A A dBAGLANTILAR -devam-

T k l ji B l t G k Dü B l tTeknoloji Baglantısı
• Kaliteli video kasedi 

h l ö

Gerçek Dünya Baglantısı

hazırlamayı ögrenme
• Video kasedi düzenleme 

teknikleri

• Gerçek zamanda karar 
vermeteknikleri

• Bilgiye erismek için degisik 
teknolojileri kullanma

• Gerçek dünya 
kaynaklarını kullanmateknolojileri kullanma

• Kelime islemleme
• Röportaj yapmak için teknik

kaynaklarını kullanma
• Bütünsel düsünme 

gerekirRöportaj yapmak için teknik 
aletler

gerekir
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AG A A dBAGLANTILAR -devam-

K i H l T l K klKariyer Hazırlama
Fırsatları:

Toplum Kaynakları
Baglantısı:

• Özel danısman
• Yazar

• Turizm endüstrisi
• Reklam ajanslarıYazar

• Video teknisyeni
• Hikaye yazarı

Reklam ajansları
• Basımevleri
• Ses stüdyosuHikaye yazarı

• Radyo spikeri
Ses stüdyosu

• Radyo istasyonu
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AG A A dBAGLANTILAR -devam-

D t k Al B l t D B l tDestek Alma Baglantısı:

• Aletlerle yardım

Deger Baglantısı:

• Gerçek ürünler - kaset ve y
• Ögrencileri mekanlara tasıma
• Röportaj teknikleri hakkında

G ç
hikaye

• Kendini, ögretmeni ve Röportaj teknikleri hakkında 
yardım ve pratik

g
gözlemleri degerlendirmek  
için  birçok seviye

• Ögrenciler, ögrenme 
deneyimi için bütün 
sorumlulugu alırlarsorumlulugu alırlar
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O halde:
Ö il d k dil i i il il di bi• Ögrencilerden, kendilerini ilgilendiren bir 
sorunun çözümünü -ya da en azından 
uygulanabilir çözüm önerilerini- talep etmeyen, 
onların bugünkü yasamlarıyla ilgisi saglam g y y g g
olarak kurulmamıs egitim çabaları -uygulamada 
da görüldügü gibi- çok az ise yaramaktadırda görüldügü gibi- çok az ise yaramaktadır..

• “Bu sizin için yararlıdır” yaklasımı, yerini “bu 
benim için yararlıdır”a bırakmalıdır..
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Teşekkürler

www.tinaztitiz.comwww.tinaztitiz.com
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