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Bu kitabın temelini TÜBİTAK tarafından desteklenen, 2005/6- 2008/9 akademik yılları 

arasında uygulanan, “işbirlikli öğrenme yöntemlerinin grup liderleri yardımıyla yaygınlaştırıl-

ması ve uygulama aşamasındaki problemlere çözüm üretilmesi” adlı proje oluşturmaktadır. 

Proje, Diyarbakır’daki 5 ortaöğretim kurumunun 10 farklı sınıfında, 9–10–11 ve 12 yıllarını 

kapsayan, biyoloji derslerinde uygulanmıştır. Proje’nin ilk iki yılındaki çalışmalar için elde edi-

len materyaller bu kitapta sunulmuş olup, grup liderlerinin işbirlikli öğrenme aktivitelerine 

olan etkisini de kapsayan 11. ve 12. sınıf öğretim programının konularını kapsayan uygulama 

materyalleri, ikinci bir kitapta sunulacaktır.

İşbirlikli öğrenme ile ilgili kaynaklar, genelde bu yöntemlerin teorisi üzerinde yoğunlaş-

makta, yöntemin uygulama aşamalarını belirtmemektedir. Bu kaynaklar, çoğunlukla araş-

tırma makalelerinden oluşmakta ve bu kaynaklardan yararlanarak bir öğretmenin işbirlikli 

öğrenme yöntemlerini sınıfında uygulaması kolay değildir. Alan ayırımı yapılmadan çok çe-

şitli yöntemler anlatıldığından bunların hangi alanlarda ve bu alanların hangi konusunda 

uygulanabileceğini belirlemek, bir öğretmen için kolay değildir.

Bu kitapta temel amacımız, biyoloji, fizik, kimya ve fen bilgisi öğretmen adayları ve öğ-

retmenlerine işbirlikli öğrenmenin nasıl uygulanabileceğini bir örnek olarak biyoloji orta-

öğretim öğretim programlarında konu konu ele alarak uygulamalı bir şekilde göstermektir. 

Diğer kaynaklardan elde edilebilecek işbirlikli öğrenme ile ilgili gerekli görülmeyen teorik 

kısım üzerinde durulmamıştır. Anlatılan işbirlikli öğrenme yöntemleri, fen bilgisi alanında 

uygulanabilen veya araştırmacılar tarafından uygulanması önerilen yöntemlerle sınırlı tutul-

muştur. 

Bu kitap, iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda işbirlikli öğrenme yöntemleri ile ilgili ge-

nel bilgiler, uygulama düşünülerek olabildiğince basitleştirilip okuyucuya anlatılmıştır. İkinci 

kısımda ise 9. ve 10. sınıf öğretim programının konu konu işbirlikli öğrenme ile nasıl öğre-

tilebileceği gösterilmektedir. Bu kısımda, İŞ-ÖY projesi kapsamında oluşturulan materyaller 

bulunmaktadır.

Bu kitabın yazılmasına kaynak teşkil eden araştırmayı finansal açıdan destekleyen 

TÜBİTAK’a, araştırmada yer alan bütün öğretmen ve öğrencilere ve kitabın basımında emeği 

geçen tüm Eflatun Yayınevi çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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BÖLÜM 1: 

İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME 
YÖNTEMLERİNİN ÖNEMİ 

 
 

1. Giriş 
Davranışsal potansiyelde meydana gelen deneyimden kaynaklanan kısmen 

sürekli değişiklikler ya da öğrenme (Hergenhahn ve Olson, 2000), sosyal or-
tamda (Voygotski’nin sosyal yapısalcılığı) ya da iletişimle daha fazla meydana 
gelmektedir. Ortaöğretim sınıflarımızdaki öğrenci-öğrenci iletişimini kısıtlayan 
geleneksel öğretim yöntemi (öğretmen merkezli) maalesef akademik açıdan ve 
sosyal açıdan birey gelişimini istenen düzeye getirememektedir. Bu nedenle 
araştırmacılar, öğrenmeyi arttıran, bireyin öğrenmeden zevk almasını sağlayan, 
bireyi sosyal açıdan geliştiren öğrenme yöntemlerine yönelmişlerdir. Bu öğ-
renme yöntemlerinden birisi de işbirlikli öğrenmedir. Aslında işbirlikli çalış-
mak insanoğlunun ilk zamanlardan beri yaptığı işlerden birisidir. İnsanoğlu var 
olduğundan beri bir iş yaparken aralarında işbirliği yapmışlar. Piramitlerin 
yapılmasında, Efes’teki Artemis tapınağının ve Babil asma bahçelerinin inşa-
sında gruplar çalışmışlardır. Yapılan iş çoklu beceri, muhakeme ve tecrübe 
gerektirdiğinde, grupların bireylerden çok daha başarılı olduğu açıktır (Jonson 
ve ark, 1993). Gruplardan elde edilen güçten eğitim için okullarda yararlanıl-
mamasının çeşitli nedenleri vardır. Jonson ve ark, (1993) e göre bunun en az 
beş nedeni vardır. Bunlardan ilki, eğitimcilerinin çoğunun işbirlikli öğrenme 
ile geleneksel grup çalışması arasındaki farkı tam bilememelerinden kaynak-
lanmaktadır. İkincisi, alışkanlık haline gelmiş kurum kültüründe yalnız çalış-
manın doğal olarak algılanmasıdır. Üçüncüsü, toplumdaki birçok birey, birey-
sel rol ve sorumluluk almanın dışına çıkmaya direnç göstermektedir. Dördün-
cüsü: öğrenmeyi arttırmak için grup çalışması yapmanın bir riski vardır. Grup 
çalışmasında başarısız olma riski vardır. Beşincisi, grup şeklinde öğretmek, 
eğitimcilerin etkili grup çalışması için bilinenleri sıkı şekilde uygulamalarını 
gerektirir. Maalesef birçok eğitimci, çaba gerektirecek işlerden genelde kaçınır.  
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2. İşbirlikli Öğrenme  
Günümüzde işbirlikli öğrenmenin sınıflarda uygulanması, dünyanın deği-

şik yerlerinde (ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, İsrail v.b.) keşfe dayalı 
öğrenmeyi (discovery learning) yaymak ve öğrenmeyi sosyal bir aktivite olarak 
gerçekleştirmek için gittikçe yayılmaktadır (De lisi ve Golbeck, 1999). Bunun 
nedeni, geleneksel öğrenme metotlarının öğrencilerin derse olan merakını ve 
şevkini arttırmada ve dolayısıyla severek öğrenmeyi sağlamakta yetersiz kalma-
sıdır (Posner ve Markstein, 1994). Değişik alanlarda (Wohl and Klein-Wohl, 
1994; Lazarowitz and Karnesty, 1990; Sherman, 1994; Robertson, 1994) ve 
konularda (Slavin, 1983 and 1985; Gillies, 2000; Johnson and Johnson, 1990; 
Kagan et al., 1985; Watson et al., 1994; Miller and Harrington, 1990) işbir-
likli öğrenmenin etkinliği anlamak için yapılan araştırmalar, değişik işbirlikli 
öğrenme metotlarının (ÖTBG, Ayrılıp-birleşme, Birlikte Öğrenme, Grup araş-
tırması ve diğerleri) önerilmesine neden olmuştur. İşbirlikli öğrenme, öğren-
meyi en üst seviyede gerçekleştirmek amacı ile değişik yetenekleri olan öğren-
cilerin küçük gruplar halinde çalışarak ortak bir hedefe ulaşmalarını ifade 
eder (Johnson ve Johnson, 1994 ve 1999). İşbirlikli öğrenmenin geleneksel 
öğretim yöntemlerinden birçok üstünlüğü saptanmıştır. Örneğin, Shroyer 
(1989), işbirlikli öğrenmenin, geleneksel yolla olan öğretime göre deneysel 
olarak ispatlanmış önemli üstünlüğünü belirtmektedir: 

 Yüksek başarı ve iyi kavrama; işbirlikli öğrenme yöntemleri kullanıla-
rak ders işlendiğinde, akademik açıdan öğrenciler daha başarılı olmak-
tadırlar. Öğrenilen konular daha iyi kavranmakta, bilgi daha uzun süre 
bellekte kalmaktadır. Araştırmalar işbirlikli öğrenmenin diğer öğretme 
yöntemlerine oranla öğrencilerin sosyal, duyuşsal ve psiko-motor 
yönden olduğu kadar, bilişsel yönden de gelişmelerine daha fazla kat-
kıda bulunduğunu göstermektedir.      

 Muhakeme stratejilerinin kullanılmasında artış ve eleştirel düşünme 
becerilerinin kazanılması; öğrenilen konular sosyal bir ortamda payla-
şılıp, değerlendirildiği için neden- sonuç ilişkisi sorgulanmakta, öğren-
ciler konular arasında mantıksal ilişkiler kurup, öğrendiklerini grup 
ortamında tartışıp öğrendiklerinden, eleştirel yönden yaklaşmaları da-
ha fazla mümkün olmaktadır. 

 Arkadaşlarına ve derse karşı olumlu davranış gösterme; birbirlerine 
yardım ederek öğrenen öğrenciler, diğer öğrencilerin öğrenmelerinde 
olan katkılarının farkına vardıklarından onlara karşı olan saygıları ar-
tar. Genel olarak bir derste başarılı olan öğrencinin, derse olan tutu-
munda olumlu davranış sergilediği gözlemlenir. İşbirlikli ortamda, bi-
rey başarısı grup başarısı için gerekli olduğu için öğrenciler bütün grup 
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arkadaşlarının öğrenmelerinden emin olup değerlendirmelerde başarılı 
olmak zorundalar. Değerlendirmelerde başarılı olan öğrencinin derse 
bakışı olumlu yönde gelişir.    

 Kendine olan güvenin artması; öğrenciler grup ortamında çalışırken 
bildiklerini anlatmak, bilmediklerini diğer grup arkadaşlarından öğ-
renmek, sormak, tartışmalarda fikrini savunmak durumundadırlar. Bu 
nedenle konuyu daha iyi öğrenirler ve öğretmen tarafından yapılan 
konu değerlendirmelerinde daha başarılı olurlar. Bu da kendilerine 
olan güvenlerini artırır. Öğrencinin fikirleri grup ortamında başkaları 
ile paylaşıldığı için, sınıf içinde “yanlış bir şeyler söylersem arkadaşla-
rım veya öğretmenim benimle alay ederler, küçük düşerim” korkusu 
olmaz.    

 Olaylara değişik açılardan bakabilme; bireylerin olaylara bakış açıları 
farklı olduklarından, grup ortamında öğrenilenler, farklı bireyler tara-
fından farklı şekillerde dillendirilip savunulur. Böyle durumlarda öğ-
renciler kendi görüşlerinden başka diğer grup üyelerinin de bir konuya 
yaklaşımlarını öğrenirler. Bu şekilde öğrenci, olaylara farklı açılardan 
bakabilmeyi öğrenir.  

 Başkalarıyla işbirliği yeteneğinin gelişmesi; yöntemin adının da işaret 
ettiği gibi öğrenciler başarılı olmak için aralarında işbirliği yapmak zo-
rundadırlar. Grup başarısı, grup üyelerinin tek tek başarılı olmalarıyla 
ölçüldüğü için, bireyler birbirlerine yardım etmek zorundadırlar. Öğ-
renciler, beğensinler beğenmesinler, farklı bireylerle grubun hedefi 
için sürekli olarak iletişim halinde olmak durumundadırlar. İŞ-ÖY 
projesi süresince yaygın olarak başlangıçta grup oluşumu sırasında bazı 
öğrencilerin, diğer bazı öğrencilerle aynı grupta olmayı ısrarla isteme-
diklerini gözlemledik. Buna karşın belli bir süre sonra bu öğrenciler 
arasında bir bağ oluşmakta ve bir süre beraber çalıştıktan sonra yeni 
grup oluşumunda, öğrencilerin grup arkadaşlarından ayrılmak isteme-
dikleri gözlendi.    

 Daha az rahatsız edici davranış ve daha fazla konuya yoğunlaşma; ge-
leneksel öğretme yöntemleri öğretmen merkezli olduğu için sınıf or-
tamında, ders esnasında öğrencilerin derse katkıları sınırlı olmaktadır. 
Öğrenciler, dersin büyük bir kısmını sadece dinleyerek geçirmek zo-
rundadırlar. Böyle durumlarda belli bir süre sonra sıkılan öğrencilerin 
arkadaşlarını ve öğretmeni rahatsız edici davranış sergilemeleri kaçı-
nılmaz olmaktadır. Öğretmenler de zamanın büyük kısmını konuyu 
öğretmek yerine, öğrencilerin sergiledikleri olumsuz davranışlarla mü-
cadele ederek geçirmek zorunda kalmaktadır. Oysa işbirlikli öğrenme-



4 Birinci Bölüm ⏐ İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin Önemi 

 

de öğrenciler kendi öğrenmelerinden sorumlu olduklarından, derse 
yoğunlaşmak zorunda kalmaktadırlar. Sürekli meşgul olduklarından 
rahatsız edici davranış gösterme eğilimleri azalmaktadır.  

 Yüksek motivasyon (güdüleme); gruplar arası rekabet, öğrencilerin di-
ğer gruplardan daha iyi olma isteklerini arttırmaktadır. Bireylerin ne-
den olduğu grup başarısı sonucundaki ödüllendirme, öğrencilerin yap-
tıkları işe daha fazla önem vermelerine neden olmaktadır. Başarılı ol-
mak, öğrencinin derse olan ilgisini daha fazla arttırır. Araştırma sıra-
sında düşük not veya bireysel sınava girmeme gibi nedenlerle, grup 
puanının düşmesine sebep olan grup üyelerine, grubun diğer üyeleri-
nin tepkide bulundukları sıklıkla gözlendi.     

 Öğretmene karşı saygının artması; araştırmalar, grup çalışması sırasın-
da öğrencilerin sorumluluk almalarını sağlayıp, kendilerini ifade etme-
lerine fırsat verdiği, öğrenciler arasında ayrımcılığı ortadan kaldırdığı 
için öğrencilerin öğretmenlere olan saygısının arttığını göstermektedir.  

 Başkalarını anlama ve başkaları tarafından anlaşılma; grup ortamında 
paylaşım olduğu için, farklı bakış açılarına saygılı olmayı, kendi fikri-
nin başkaları tarafından saygıyla dinlenmesi ve paylaşılması, öğrencile-
rin birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlamaktadır.  

 Sorumluluk bilincinin artması; işbirlikli öğrenmede, öğrenme sorum-
luluğu öğrenciye verilir. Bireyin sorumluluğun yerine getirilmesinin 
grup başarısını etkilemesinden dolayı, öğrenci bir işi başarılı bir şekil-
de yapmanın gerektirdiği sorumluluğu almayı öğrenip geliştirir. 

Bu faydalarına karşın, işbirlikli öğrenme yöntemlerinin öğretmenler tara-
fından yeterince kullanıldığını iddia etmek mümkün değildir. Bu, öğretmenle-
rin değişik öğretme yöntemleri bilgisine yerince sahip olamamalarının dışında, 
genelde mevcut durumu değiştirmeye olan dirençlerinden de kaynaklanmak-
tadır. Değişim, bireylerin düşünce ve yapma şekillerini farklılaştırmalarıdır 
(Fullan, 1991). Bu tanım, şunları kapsamaktadır: 

 Değişim, zamanla olan bir olgudur. 

 Başlangıçta endişe ve belirsizlik içerir. 

 Teknik ve psikolojik yardım çok önemlidir. 

 Yeni öğrenme becerileri yavaş yavaş olmakta ve bu süreç gelişimseldir.  

 Okulun içinde bulunduğu kurumsal şartlar, okuldaki gelişimin başarılı 
veya başarısız olması üzerinde büyük etkiye sahiptir. 

 Başarılı bir değişim, işbirliğinin olduğu bir ortamda zorlama ve destek 
gerektirir.  
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Bu zorlukları göğüslemek ve gerekli sabrı göstermek, genelde öğretmenle-
rin kolay kolay seçtikleri bir yol değildir.  

3. İşbirlikli Öğrenme İle İlgili Önemli Sorular 
İşbirlikli öğrenmenin çok sayıda akademik ve sosyal faydalarının araştır-

malarla ortaya konulmasına rağmen, bu yöntemlerle ilgili, özellikle, yöntemle-
rin felsefesini ve nasıl uygulanacağını tam olarak bilmeyenler tarafından bazı 
çekinceler ve sorular sorulmaktadır. Kagan (1992) işbirlikli öğrenme ile ilgili 
sık sık sorulan önemli soruları şöyle cevaplandırmaktadır: 

 Öğrencileri yarışmacı bir dünyaya hazırladığımız bir dönemde işbir-
likli öğrenme yöntemleri ile öğretme yanlış değil mi? 

Etrafımıza baktığımızda, işbirliğine dayalı görev ve iletişimi içermeyen bir 
iş söylemek neredeyse mümkün değildir. Örneğin bir öğretmenin sağlıklı bir 
eğitim için okul içinde, kendi branşındaki ve diğer branştaki öğretmenlerle 
işbirliği yapması gerektiği gibi hem öğrencilerle iyi iletişim kurmasını bilmeli, 
hem de öğrencilerin aileleri ile iletişim halinde olması gerekmektedir. Bir has-
tanede çalışan doktor ve diğer elemanlar arasında işbirliğin olması, hasta sağlı-
ğı ve kurum başarısı için oldukça önemlidir. Son yıllarda işinden olan kişilerin 
eksik oldukları noktaların başında, işi ile ilgili yetersizlikten daha fazla, o işte 
çalışan diğer kişilerle olan iletişim eksikliğinin olduğu görülmektedir. Bu yüz-
den eğitimin bir amacı da ileriki yaşama dönük olarak bireye, başka bireylerle 
işbirliği yapabilecek yetenekler kazandırmak olmalıdır.   

Diğer öğrenme yöntemlerinde olduğu gibi işbirlikli öğrenme yöntemleri-
nin de her zaman ve her şartta uygulanması gerektiği düşünülemez. Derste 
işlenecek konuya göre bir öğretme yöntemi uygulamak verimli bir ders için 
faydalı olduğundan öğretme yöntemlerini birbirlerini tamamlayan parçalar 
olarak algılamak gerekmektedir. Yöntemlerin farklı açılardan birbirleriyle kı-
yaslanmaları bu yüzden isabetli olmayabilir.  

 Bu yöntemlerle başarılı öğrencilerin öğrenmeleri yavaşlamıyor mu? 
Başarılı öğrenciler daha az başarılı öğrencilerle ilgileneceklerine kendi 
başlarına çalışsalar daha fazla öğrenmezler mi? 

Bu sorunun şaşırtıcı olmasının en büyük nedeni, genelde öğretmenler tara-
fından sorulmasıdır. Öğretmen olarak çok iyi biliyoruz ki öğretme sürecinde 
sürekli olarak daha fazla öğreniyoruz. Bazen bildiğimizi sandığımız bir konuyu 
birisine anlatırken, anlattığımız kişiden gelen bir soru, bilgimizde eksikliği 
ortaya çıkarır. Aynı şekilde zihnimize doğru yerleştirmediğimiz bir kavram 




