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Yeni bilgiler önceden yapılanmış bilgilerin üzerine  bina edilir. 
Yapılandırmacı öğrenme, var olanlarla yeni olan öğrenmeler arasında bağ 
kurma ve her yeni bilgiyi var olanlarla bütünleştirme sürecidir. 
Yapılandırmacılık Nedir? 
Sürekli değişim içinde bulunan dünya, yenilikleri ve gelişmeyi kavrayan, bunun yanında 
kendi üzerine düşen görevlerin de farkında olan bireylere ihtiyaç duymaktadır. Bir toplumun 
çağdaş toplumlar düzeyine ulaşması için; bilgilerin, inançların ve duyguların bireylere 
doğrudan aktarılması yeterli değildir. 

Günümüzde bireylerden, bilgi tüketmekten çok bilgi üretmeleri beklenmektedir. Çağdaş 
dünyanın kabul ettiği birey, kendisine aktarılan bilgileri aynen kabul eden, yönlendirilmeyi ve 
biçimlendirilmeyi bekleyen değil, bilgiyi yorumlayarak anlamın yaratılması sürecine etkin 
olarak katılanlardır (Yıldırım ve Şimşek, 1999: 9). 

Bilgini doğası ve öğrenme, yapılandırmacılığın temel dayanağı olmuştur (Brooks ve Brooks, 
1993 :23>. Yapılandırmacılık,öğretimle ilgili bir kuram değil,bilgi ve öğrenme ile ilgili bir 
kuramdır.Bu kuram bilgiyi temelden kurmaya dayanır (Demirel 2000:233) Özünde, öğrenin 
bilgiyi yapılandırması ve uygulamaya  koyması vardır (Perkins,1999: 8). 

Öğrenenlerin bilgiyi nasıl öğrendiklerine ilişkin bir kuram olarak  gelişmeye başlayan 
yapılandırmacılık zamanla öğrenenlerin bilgiyi nasıl yapılandırdıklarına ilişkin bir yaklaşım  
halini almıştır. Yapılandırmacılıkta bilginin  tekrarı değil, bilginin transferi ve  yeniden 
yapılandırılması söz konusudur(Perkins, 1999:8). 

Yapılandırmacı eğitimin en önemli özelliği,öğrenenin bilgiyi yapılandırmasına, 
oluşturmasına, yorumlamasına ve geliştirmesine fırsat vermesidir. Alışılmış yöntemde 
öğretmen bilgiyi verebilir ya da öğrenenler bilgiyi kitaplardan veya başka kaynaklardan 
edinebilirler. Ama bilgiyi algılamak, bilgiyi yapılandırmak ile eş anlamlı değildir Öğrenen, 
yeni bir bilgi ile karşılaştığında, dünyayı tanımlama ve açık ama için önceden oluşturduğu 
kurallarını kullanır veya algıladığı bilgiyi açıklamak için yeni kurallar oluşturur (Brooks ve 
Brooks, 1993: 9). Bir başka deyişle yapılandırmacılık cevre ile insan beyni arasında güçlü bir 
bağ kurmadır. 

Yapılandırmacı öğrenmede temele alınanlar aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

1 Bilgiyi araştırma yorumlama ve analiz etme. 

2. Bilgiyi ve düşündürme sürecini geliştirme. 

3. Geçmişteki  yaşantılarla yeni yaşantıları bütünleştirme. 

Öğrenenin etkin rol aldığı yapılandırmacı öğrenmede sadece okumak ve dinlemek  yerine 
tartışma,fikirleri savunma,hipotez kurma,sorgulama ve fikirler paylaşma gibi öğrenme 



sürecine etkin katılım yoluyla öğrenme gerçekleştirir. Bireylerin etkileşimi önemlidir. 
Öğrenenler, bilgiyi olduğu gibi kabul etmezler, bilgiyi yaratır ya da tekrar 
keşfederler(Perkins, 1999: 7). 

Her kazanılan bilgiyi bir sonraki bilgiyi yapılandırmaya zemin hazırlarlar.Çünkü, yeni bilgiler 
önceden yapılanmış üzerine bina edilir.Böylece yapılandırmacı öğrenme var olanlarla  yeni 
olan öğrenmeler arasında bağ kurma ve her yeni bilgiyi var olanlarla bütünleştirme sürecidir. 
Ancak bu süreç, sadece bilgilerin üst üste yığılması olarak algılanmamalıdır. Birey bilgiyi 
gerçekten yapı!andırmışsa kendi yorumunu yapacak ve bilgiyi temelden kuracaktır. 
Yapılandırmacılık, bilginin biriktirilmesi ve ezberlenmesi değil, düşünme ve analiz etme ile 
ilgilidir. 

Yapılandırmacı öğrenmede asıl olan bilginin öğrenen tarafından alınıp kabul görmesi değil, 
bireyin bilgiden nasıl bir anlam çıkardığıdır. Bilgi, öğrenenin varolan değer yargıları ve 
yaşantıları tarafından üretilir. Yapılandırmacılıkta bütün çaba, öğrenmelerin kalıcılığının 
sağlamasının ve üst düzey bilişsel becerilerin oluşturulmasına katkı getirmektir. 

Yapılandırmacı yaklaşım temele alınarak gerçekleştirilen öğrenme-öğretme süreçleri 
geleneksel yaklaşımlara göre bazı farklılıklar gösterir. Bu farklılıklar öğretim programının 
öğelerinde de ortaya çıkar. 

Hedefler 
Yapılandırmacı yaklaşımı temel alan eğitim programı, öğrenmenin kalıcılığını sağlayacak ve 
üst düzey bilişsel becerilerini geliştirecek şekilde tasarlanır, Böyle bir yaklaşımda merkezde 
öğrenci vardır 

Yapılandırmacılık, öğrenenlere öğrenmeyi öğretmekte ve onlar için bilgiyi anlamlı 
kılmaktadır. Eğitimin yeni hedefi; bilgiyi nasıl ve nerede kullanacağını bilen, kendi öğrenme 
yöntemlerini tanıyıp etkili bir biçimde kullanan ve yeni bilgiler üretmede önceki bilgilerinden 
yararlanan bir insan modeli yaratmadır. Bu hedefe ulaşmada yapılandırmacı yaklaşım önemli 
bir rol oynamaktadır (Abbott, 1999: 68). 

Yapılandırmacı eğitim ortamında hedef, öğrenenin bilgiyi temelden kurmasıdır. Öğrenenler 
sınıfa yaşantılarıyla gelirler ve öğrenmeye etkin katılarak bilgiyi zihinsel olarak 
yapılandırırlar. Bu bağlamda öğrenenler kendi düşünce ve yorumlarını geliştirirler. Öğrenme 
aktarılan belirli bir bilgi kümesini almayı değil, öğrenenlerin etkili düşünme, usa vurma, sorun 
çözme ve öğrenme becerilerini kazanmasını içerir (Alkan ve diğerleri, 1995: 57). 

Yapılandırmacı öğrenmeyi temele alan program tasarımcıları “bireylere ne öğretilmeli sorusu 
yerine nen nasıl öğrenir?’ sorusuyla ilgilenirler. Yapılandırmacı tasarımcılar, program 
geliştirmeye bireylenin var olan bilgilerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olacak bir çalışma 
ile başlarlar (Seiley, 1999: 16). 

Yapılandırmacı öğrenmede amaç, öğrenenlerin önceden belli bir hiyerarşiye göre belirlenmiş 
hedeflere ulaşmalarına yardımcı olmak değil, öğrenenlerin bilgiyi zihinsel olarak 
anlamlandırmaları için öğrenme fırsatları sağlamaktır (Wilson, 1996: 208). 

Öğrenenlerin sahip olduğu bilgi birikimi farklılık gösterdiğinden, yapılandırmacılıkta tek 
doğru yerine, iki birey aynı kavrama farklı anlamlar yükleyebilir. Bu nedenle hedefler kesin 
olarak belirlenemez. sadece öğrenenlerin ulaşmaları beklenen genel hedefler vardır. 
Davranışlar daha genel bir şekilde hedef ifadelerinin içinde yer almaktadır (Holloway, 1999: 
85). 

Hedefler öğretmen ve öğrencinin ortak kararı ile belirlenir. Bu kararlara öğrencilerin 
katılması, öğrenenin hedefe ulaşması isteğini arttırır (Ülgen, 1994: 174). 



Öğrenme Yaşantıları 
Öğrenme yaşantıları eğitim durumlarının öğrenci a düzenlenmesi, kazandırılması planlanan 
öğrenme yaşantılarının bir düzeneğe göre sıralanmasıdır. 

Program geliştirme sürecinde, yapılandırmacı tasarımcılar, öğretmeden çok öğrenme 
ortamlarını tasarımlamaya odaklandıklarından, öğrenme yaşantılarının düzenlenmesine daha 
fazla önem veriler (Erdem, 2001: 37). 

Yapılandırmacı yaklaşımda eğitim programında içerik olup olmamasından çok öğrenenin 
süreç içinde içerik ile etkileşimde bulunma ve onu anlamlandırabilmesi önemlidir. 
Öğrenenlerin ortak ilgilerinden ortak içerik belirlenir. Öğrenme yaşantıları konuların ya da 
alanların önceden belirlenmiş şekline göre değil, bireyin içinde bulunduğu bağlama göre 
düzenlenir (Erdem, 2001: 41). 

Yapılandırmacı öğrenmede, kullanılan stratejiler şunlardır: Drama, proje çalışmaları, 
tasarımlayarak öğrenme, öğreterek öğrenme, işbirlikli öğrenme (Wilson, 1997: 8). 

Öğrenenler yeni öğrendikleri ile geçmiş yaşantılarında kazandıkları bilgileri bütünleştirmek 
ve bilgiyi anlamlandırmak için tekrar, anlamlandırma ve örgütleme stratejilerinden 
yararlanabilirler. 

Yapılandırmacı öğrenme ortamının temel öğesi öğrenendir. Öğrenenle. demokratik bir sınıf 
ortamında günlük yaşam problemlerinin karmaşıklığını çözerek yaşam boyu kullanacakları 
bilgilerini oluştururlar. Yapılandırmacı yaklaşımda sınıf ortamı, öğrenenleri öğrenmeye 
motive etmek ve öğrenenlerin konuya ilgisini çekmek için öğrenmeye uygun olarak 
düzenlenir. Bu düzenlemenin nasıl olacağına öğretmen ve öğrenen!er birlikte karar veriler. 

Yapılandırmacı yaklaşımda eğitim ortamı bilgilerin aktarıldığı bir yer değildir. Öğrenmenin 
öğrencinin entelektüel etkinlikleriyle sağlandığı, sorgulamaların ve araştırmalarının yapıldığı, 
düşünme, uslamlama, sorun çözme ve öğrenme becerilerinin geliştirildiği bir yerdir. 

Öğrencilerin bağımsız düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek amacıyla 
öğrenme-öğretme sürecinde özel bir iletişim biçimi benimsenir. Bu iletişim biçiminde 
öğrencilere ‘Bu konu ile ilgili olarak ne düşürüyorsunuz?, ‘Niçin böyle düşünüyorsunuz?”, 
“Nasıl bu sonuca ulaştınız gibi sorular yöneltilir. Öğrencilere “evet’ ve “hayır yanıtı 
gerektiren sorulan yöneltmekten özellikle kaçınılır.  

Yapılandırmacı eğitim ortamları, bireylerin öğrenme ortamıyla daha fazla etkileşimde 
bulunmalarına, dolayısıyla zengin öğrenme yaşantıları geçirmelerine olanak sağlayacak 
şekilde düzenlenmelidir. Böylece bireyler, daha önceki öğrendiklerini sınama, yanlışlarını 
düzeltme ve hatta önceki bilgilerinden vazgeçerek yerine yenilerini koyma fırsatı elde ederler 
(Yaşar, 1998: 596). 

Yapılandırmacı anlayış bilinçli, yaratıcı, araştıran, soruşturan, neyi, nereden ve niçin 
öğrendiğini bilen, kendi teknolojisini üretebilen öğrenenleri gerektirir. Yapılandırmacılıkta 
teknoloji etkin öğrenme, amaçlı öğrenme, özgün öğrenme ve işbirlikli öğrenme amacıyla 
kullanılır (Jonassen, Peck and Wilsom, 1999: 218). 

Etkinlik, hedef davranışlara ulaşma amacıyla öğrenme öğretme sürecini zenginleştiren ve 
öğrenmelerin kalıcılığını artıran sınıf içi-dışı faaliyetlerdir (Şahan, 2000: 4 ).Öğrenenler, 
bilgiyi yapılandırmada her konuya, alana ya da öğrenene göre düzenlenmiş olan farklı 
etkinliklerde yer alırlar. 

Yapılandırmacılık yaklaşımında amaç, öğrenenlerin ne yapacaklarını önceden belirlemek 
değil, bireylere araçlar ve öğrenme materyalleri ile öğrenmeye kendi istekleri doğrultusunda 
yön  vermeleri için fırsat vermektir (Erdem, 2001: 58). 



Sınama Durumları 
Yapılandırmacı öğrenmede hedeflerin ve öğrenme yaşantılarının belirlenmesinde olduğu gibi, 
sınama durumlarında da öğretmen - öğrenci işbirliği esastır. Bu yaklaşımda sınama 
durumlarının  işlevi, öğrenene yardımcı olmaktır. 

Yapılandırmacı değerlendirmede ,değerlendirme  yapılsa da öğrenme devam eder. Geleneksel 
ö’ araçları yerine, önceki öğrenmelerin yeni durumlara uygulanması değerlendirilir. Bu 
noktada ezberlenen bilgiler değil, özümsenen bilgiler değerlendirilir (Brooks ve Brooks, 
1993: 96-97). 

Yapılandırmacı değerlendirmede ürün değil süreç değerlendirilir. Özgün, performans ve tümel 
değerlendirme gibi değerlendirme teknikleri kullanılır. 

Yapılandırmacı değerlendirme, öğrenenleri birbirleri ile karşılaştırmak ye yerine onlara 
öğrenmelerini paylaşmaları ve daha fazla öğrenmeleri için fırsat verir. 

Öğretmenin Rolü 
Yapılandırmacı öğrenmeyi temel alan bir eğit in programının başarılı olabilmesi için, program 
uygulayarak öğretmenlerin birtakım niteliklere sahip olması gerekir. 

Yapılandırmacı öğretmen açık fikirli, çağdaş, kendini yenileyebilen, bireysel farklılıkları 
dikkate alan ve alana da çok iyi olmanın yanında, bilgiyi aktaran değil uygun öğrenme 
yaşantılarını sağlayan ve öğrenenlerle birlikte öğrenen olmalıdır(Selley, 1999:22). 

Yapılandırmacı öğretmen; bireye uygun etkinlikler yaratma, öğrenenlerin hem birbirleri ile 
hem de kendisi ile i!e kurmalarını cesaretlendirme, işbirliğini teşvik etme, öğrenenlerin fikir 
ve sorularını açıkça ifade edecekleri ortamları  oluşturma gibi rolleri yerine getirmek 
durumundadır (Brooks ve Brooks, 1999:21). 

Öğretmen, öğrenenlerin bireysel farklılıklarına uygun seçenekler sunar, yönergeler verir, her 
öğrenenin kendi kararını kendisinin oluşturmasına yardımcı olur. Bu noktada öğretmen- yol 
gösterici ve rehberdir. Öğretmenler, problemi öğrenenler için çözmek yerine öğrencinin 
çözümlemesi için ortam hazırlarlar (Brooks ve Brooks, 1999: 23). 

Öğretmen düşündürücü sorular sorarak öğrenenleri araştırmaya ve problem çözmeye teşvik 
eder. Öğretmen, öğrenene soru sorar ama neyi ya da nasıl düşüneceğini söylemez. 
Yapılandırmacı öğretmen kuzey yıldızı gibidir, öğrencinin nereye gideceğini söylemez fakat 
yolunu bulmasına yardımcı olur (Brooks ve Brooks, 1999: 23). 

Öğretmen otorite değil sınıf içinde gözlemcidir. Yapılandırmacılıkta sınıf yönetimi emir 
verme ya da zor kullanma ile yapılmaz. Denetim dolaylı, duygusal ve zihinseldir. 

Öğrenenin Roİü 
Yapılandırmacı öğrenme, öğrenenin kendi yetenekleri, güdüleri, inançları, tutumu ve 
tecrübelerinden edindikleri ile oluşan bir karar verme sürecidir. Birey öğrenme sürecinde 
seçici, yapıcı ve etkindir (Ülgen, 1994: 144). 

Öğrenmenin kontrolü bireydedir. Öğrenmeye öğretmeniyle birlikte yön verir. Öğrenenlerin 
önceki yaşantıları, öğrenme stilleri, bakış açıları ve hazır bulunuşluk düzeyleri öğrenmelerine 
yön veren etmenlerdendir. Öğrenen kendi kararlarını kendi alır (Brouks ve Brooks, 1993: 10). 

Birey, zihinsel özerkliğini kullanarak öğrenme sürecinde etkili rol almak için eleştirel ve 
yapıcı sorular sorar, diğer öğrenenlerle ve öğretmenle iletişim kurar, fikirleri tartışır. Öğrenen, 
öğrenme ortamlarındaki öğretici sorularıyla diğer bireylerin gelişiminede de katkıda bulunur  

( Lin ve diğerleri, 1996: 211). 



Yapılandırma sürecinde birey, zihninde bilgiyle ilgili anlam oluşturmaya ve oluşturduğu 
anlamı kendisine mal etmeye çalışır. Bir başka deyişle, bireyler öğrenmeyi kendilerine 
sunulan biçimiyle değil, zihinlerinde yapılandırdıkları biçimiyle oluştururlar (Yaşar, 1998: 
695). 

Mücadeleci, meraklı, girişimci ve sabırlı olmak, yapılandırmacı  öğrenmede bulunması 
gereken kişisel özelliklerdir. 

 

Öğrenenler bilgiyi araştırıp keşfederek, yaratarak, yorumlayarak ve çevre ile etkileşim 
kurarak yapılandırır. Böylece, içerik ve süreci aynı zamanda öğrenirler. 

Yapılandırıcı öğrenme ortamlarında sorumluluğunu yerine getiren bireylerin girişimci olma, 
kendini ifade etme, iletişim kurma, eleştirel gözle bakma, plan yapma, öğrendiklerini yaşamda 
kullanma gibi özelliklere sahip olması beklenir (Marlowe ve Page, 1998: 32). 

Sonuç 
Yapılandırmacı yaklaşıma göre tüm öğrenmeler zihinde bir yapılandırma sonucu 
oluşmaktadır. Yapılandırma eğitim ortamlarında bireylerin çevreleriyle daha fazla etkileşimde 
bulunmalarına olanak sağlayan işbirliğine dayalı öğrenme ve probleme dayalı öğrenme gibi 
öğrenenleri aktif kılan öğrenme yaklaşımlarından yararlanılır. Böylece öğrenenlerin problem 
çözme yetenekleri ve yaratıcılıklarının gelişmesi beklenir. 

Bu süreçte öğretmen daha çok öğrenme ortamını düzenleme ve danışmanlık rollerini üstlenir. 
Bu yaklaşımda asıl olan, öğrenenin öğrenme sürecinde aktif olması ve öğrendiklerini var olan 
bilgileri ile yapılandırıp anlamlandırmasıdır.. 

Yapılandırmacı yaklaşımın bu özellikleri eğitim alanında yeni gelişmelere önderlik edebilir. 
Öncelikle bu özelliklerin, öğrencileri öğrenme ortamında pasiflikten kurtarıp, bağımsız 
düşünebilen ve problem çözebilen bireyler haline getirmesi beklenir. Bireyler ezbere ve hazır 
bilgileri kullanmaya değil, düşünmeye yönlendirildiğinden bilişsel yönü gelişir; böylece, 
öğrenen öğrenmeyi aşılması zor yüksek bir duvar olarak değil, keşfedilmeyi bekleyen gizemli 
bir dünya olarak görür. Bu da öğrencilerin motivasyonunu artırarak bireyleri yeni öğrenme 
etkinliklerine yönlendirir. 
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