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1-Önce Soruları Tıklayın Yanıtlamaya Çalışın.  
2-Verdiğiniz Yanıtların Şıklarını Kenara Yazın. 
3-Sonra  Yanıtlarınızı Kontrol Ediniz.
4-Yanlış Yanıtları Muhakeme Ediniz.

• 5-Gösteriyi İzleyin Tekrar Aynı İşlemi Yapınız.



GGöözlem Yoluyla zlem Yoluyla ÖÖğğrenme renme 
SSüürereççlerileri

GGöözlem yoluyla zlem yoluyla ööğğrenmenin 4 temel srenmenin 4 temel süüreci vardreci vardıır. r. 
Bunlar:Bunlar:

1.1. DikkatDikkat
2.2. HatHatıırlama rlama 
3.3. DavranDavranışışa Da Döönnüüşşttüürme rme 
4.4. GGüüddüülemeleme
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1)Dikkat etme süreci:
Gözlem yaparak öğrenmenin temel koşulu dikkat 

etmektir.Gözlem yoluyla öğrenmenin gerçekleşmesi için 
bireyin modelin yaptıklarını doğru olarak izleyip 
algılaması gerekir.Dikkatin oluşmasında model davranışı
yapan kişi, model davranışın özelliği ve model davranışı
öğrenen kişinin özelliği olmak üzere 3 faktör etkilidir.

Model davranışın özellikleri: basit,açık,ilgi çekici ve 
işlevsel değeri olması gerekir.

Gözlemleyen kişinin durumu ve özelliği gözlemlenen 
davranışa dikkat sağlamada önemlidir.Bunlar: algılama 
kapasitesi,duygusal durum,yatkınlık ve tercihler.
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2)Hat2)Hatıırlama srlama süüreci:reci:

GeGeççmimişşte bate başşkalarkalarıından gndan göördrdüüğğüümmüüz davranz davranışışlardan lardan 
yararlanabilmemiz iyararlanabilmemiz iççin hatin hatıırlamak zorundayrlamak zorundayıız. z. 
BaBaşşkalarkalarıından gndan göözlemledizlemlediğğimiz davranimiz davranışışlarlarıı beynimize beynimize 
kodlarkodlarıız.Bu kodlama iz.Bu kodlama işşleminde semboller, resimler, leminde semboller, resimler, 
hayali ve soyut nesnelerden yararlanhayali ve soyut nesnelerden yararlanıırrıız.z.

GGöözlemleyerek kazanzlemleyerek kazanıılan ve beyne kodlanan lan ve beyne kodlanan 
bilgilerin uygulanmasbilgilerin uygulanmasıı ve zihinsel olarak deneme ve ve zihinsel olarak deneme ve 
pratik yappratik yapıılmaslmasıı unutmayunutmayıı engeller.Bu davranengeller.Bu davranışışlarlarıın n 
hathatıırlanmasrlanmasıında bireyin zihinsel yapnda bireyin zihinsel yapıı ve kapasite ve kapasite 
durumu etkilidir.durumu etkilidir.
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3)Davran3)Davranışışa da döönnüüşşttüürme srme süürecireci

GGöözlemlenen davranzlemlenen davranışışlarlarıın kodlandn kodlandııktan sonra ktan sonra 
birey tarafbirey tarafıından davranndan davranışışa a 
ddöönnüüşşttüürrüülmesidir.Kilmesidir.Kişşi istenilen davrani istenilen davranışıışı
ggöördrdüükten sonra kendisi yaparsa kten sonra kendisi yaparsa ööğğrenme renme 
olur.Davranolur.Davranışışa da döönnüüşşttüürme srme süürecinde model, recinde model, 
ööğğretmen ve diretmen ve diğğer kier kişşilerin geri bildirimde ilerin geri bildirimde 
bulunmasbulunmasıı davrandavranışıışın istenilen dn istenilen düüzeye zeye 
getirilmesinde getirilmesinde öönemlidir.nemlidir.
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4)Güdüleme süreci:
İnsanlar dışarıdan her gördüğü davranışı

gözlemleyerek öğrenmezler.Gözlemlenen 
davranışın sonunda modelin çevreden almış
olduğu tepki o davranışı gözlemleyen tarafından 
taklit edilip edilmeyeceği kararını vermede 
etkilidir.Eğer gözlemlenen davranış sonunda 
model ödüllendirildiyse gözlemleyende aynı
davranışta bulunma isteği oluşur.Ceza 
durumunda ise aynı davranışı tekrarlamamaya 
özen gösterir.
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Sosyal Öğrenme Kavramının 
Eğitimde Uygulanması
Uygun Model Bulunması

A)Öğretmenler öğrencilerin dikkatini hangi davranışı
model almalarını istiyorlarsa o davranışa doğru 
yönlendirmelidirler. Öğrencilerin problem çözme ve 
araç gereç kullanma becerileri kazandıracak 
faaliyetlerde öğretmen ilk önce yapılacak işlerde 
kendini model olarak sunabilir.

B)Yeni davranışların kazandırılmasında öğretmenin uygun 
model olması önemlidir.Öğretmenin kullandığı dil ve 
kelimeler, öğrencilere karşı tutum ve davranışları
öğrenciler tarafından model olarak alınır.
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C)C)ÖÖğğrencilerin rencilerin ööğğrendikleri davranrendikleri davranışışlar modeller yoluyla lar modeller yoluyla 
pekipekişştirilebilir.Bilinen davrantirilebilir.Bilinen davranışışlarlarıın modeller tarafn modeller tarafıından ndan 
uygulanduygulandığıığınnıı ggöözlemlemek o davranzlemlemek o davranışışlarlarıın gn güçüçlendirilmesini lendirilmesini 
sasağğlar.lar.

D)D)Sosyal Sosyal ööğğrenme kuramrenme kuramıında nda ööğğretmenlerin sretmenlerin sıınnııfta model olma fta model olma 
durumu durumu ööğğretmenin niteliretmenin niteliğği ile doi ile doğğru orantru orantııllııddıır. Er. Eğğer er ööğğretmen retmen 
ööğğrencileriyle iyi ilirencileriyle iyi ilişşki iki iççinde ise inde ise ööğğrencilerine model olabilir. rencilerine model olabilir. 
ÖÖğğretmenin retmenin ççalalışışma planma planıı, standard, standardıı, ilkeleri ve , ilkeleri ve ööğğrenciye karrenciye karşışı
olumlu tutumu iyi bir model olmasolumlu tutumu iyi bir model olmasıına katkna katkıı sasağğlar.lar.

E)E)BazBazıı durumlarda durumlarda ççok iyi bir ok iyi bir ööğğretmen sretmen sıınnııfta belki fta belki ççok az bir ok az bir 
ööğğrenci gurubu tarafrenci gurubu tarafıından model alndan model alıınabilir. Bu durumlarda nabilir. Bu durumlarda 
ööğğretmenin gretmenin göörevi revi ööğğrencilerin beklenti ve amarencilerin beklenti ve amaççlarlarıınnıı tantanııyorsa yorsa 
onlara istendik davranonlara istendik davranışışlara dikkat etmelerini ve model lara dikkat etmelerini ve model 
olmalarolmalarıınnıı sasağğlamaya lamaya ççalalışışmalmalııddıır.r.

F)F)İİstenilen davranstenilen davranışıışın gn güçüçlendirilmesi ve istenmeyen davranlendirilmesi ve istenmeyen davranışıışın n 
sonlandsonlandıırrıılmaslmasıında bu kuramnda bu kuramıın ilkeleri benimsenebilir.n ilkeleri benimsenebilir.



Öz Yeterliliğin Geliştirilmesi

A)Başaramama korkusu yaşayan öğrencilere 
öğretmenin yapacağı rehberlik iki yoldan 
olabilir:

1)Yapılacak faaliyetler alt birimlere bölünüp 
öğrenciye belli aşamalar halinde verilerek 
başarma duygusu geliştirilir.

2)Öğrenciye diğer bir öğrenci veya öğretmen 
tarafından destek verilerek faaliyet 
tamamlattırılır ve böylece başarma duygusu 
gelişir.

Bireyin yapmış olduğu işlerde başarılı olması
kişinin gelecekte benzer faaliyetlerde yine 
başarılı olacağı duygusunu geliştirir ve bu 
duygu öz yeterliliğin temelini oluşturur.
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B)B)BBüüttüün n ööğğrencilerde aynrencilerde aynıı zamanda zamanda 
aynaynıı performans istenildiperformans istenildiğğinde inde 
bireysel farklbireysel farklııllııklar dikkate alklar dikkate alıınmamnmamışış
olur. Bu nedenle son yolur. Bu nedenle son yııllarda illarda işş
birlibirliğğine dayaline dayalıı ööğğrenme yaklarenme yaklaşışımmıı
tercih edilmektedir.tercih edilmektedir.

C)C)ÖÖğğrencilerin barencilerin başşararııssıız olduz olduğğunu unu 
ggöören ren ööğğretmenler kendilerini retmenler kendilerini 
ööğğretmenlik bilgi ve becerisini retmenlik bilgi ve becerisini 
sorgulayarak kendi sorgulayarak kendi ööğğretmenliretmenliğğiyle iyle 
ilgili ilgili ööz yeterlilik inanz yeterlilik inanççlarlarıınnıı
ggüçüçlendirmeye lendirmeye ççalalışışmalmalııddıır.r.
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Sosyal Öğrenmenin Sınıf 
Ortamında Uygulanışı

Sosyal öğrenme kuramına ilişkin öğrenilenlere   
dayanarak öğretmenin, öğrencilerine yeni davranışlar 
oluşturmada aşağıdaki gibi bir sıra izlenmesi önerilebilir.

Model davranışı belirleme-öğretmen aşağıdaki 
davranışları geliştirmeyi hedef alabilir.
Bilişsel ve devinsek beceriler
Ortak duygu
Görgü kuralları
Duygusal tepkiler
Başkalarına karşı davranma şekli
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Modeli belirlemeModeli belirleme--ööğğretmen model olarak kimi neyi retmen model olarak kimi neyi 
kullanacakullanacağığına karar verir.na karar verir.
ÖÖğğretmenretmen
DiDiğğer er ööğğrencilerrenciler
Toplumdaki insanlarToplumdaki insanlar
Kahramanlar,film yKahramanlar,film yııldldıızlarzlarıı, ba, başşararııllıı sporcular vssporcular vs……

Model davranModel davranışıışı sunmaksunmak--ööğğrenilmesini istedirenilmesini istediğği i 
davrandavranışıışı nasnasııl sunacal sunacağığınnıı belirler.belirler.
Dikkat Dikkat ççekmeekme
HatHatıırlamaya yardrlamaya yardıım etmekm etmek
YapmasYapmasıına yardna yardıımcmcıı olmakolmak
GGüüddüülemeklemek

Model davranModel davranışıışı iişşlevsel hale getirmelevsel hale getirme--ööğğrencilerin rencilerin 
davrandavranışıışı ggööstermesine ve sstermesine ve süürdrdüürmesini denetler.rmesini denetler.
Olumlu davranOlumlu davranışıışı ööddüüllendirmek istenilen davranllendirmek istenilen davranışıışı pekipekişştirmektirmek
İİstenilmeyen davranstenilmeyen davranışıışı cezalandcezalandıırmak yada grmak yada göörmezden gelmekrmezden gelmek



ÖÖĞĞRETMENE RETMENE ÖÖNERNERİİLERLER
ÖÖğğrencilerin bireysel farklrencilerin bireysel farklııllııklarklarıına uygun bir na uygun bir ööğğrenme ortamrenme ortamıı
oluoluşşturmaya ve turmaya ve ööğğrenme etkinliklerini renme etkinliklerini ççeeşşitlendirmeye itlendirmeye ççalalışıışınnıız.z.
İİyi yi ööğğrencileri model grencileri model göösterirken daha sterirken daha ççok davranok davranışıışı vurgulamaya vurgulamaya 
öözen gzen göösteriniz.steriniz.
ÖÖğğretmen olarak retmen olarak ööğğrenciler tarafrenciler tarafıından her yndan her yöönden model alnden model alıındndığıığınnıızzıı
unutmayunutmayıınnıız.z.
SSıınnııfta fta ööğğrenme ve direnme ve diğğer sosyal etkinlikler ier sosyal etkinlikler iççin heterojen gruplar in heterojen gruplar 
oluoluşşturup iturup işşbirlibirliğği yapti yaptıırrıınnıız.z.
İİstendik davranstendik davranışışlarlarıın sonunda yapn sonunda yapıılan pekilan pekişştirmeler ditirmeler diğğer er 
ööğğrencilerin grencilerin göörmesini sarmesini sağğlaylayıınn
İİstenilmeyen davranstenilmeyen davranışışlarlarıın kabul edilmezlin kabul edilmezliğğine uygun tepki ine uygun tepki 
ggöösteriniz.steriniz.
Model olarak Model olarak ööz yeterliliz yeterliliğğinizin yinizin yüüksek olduksek olduğğunu, yunu, yüüksek ksek 
motivasyona ve motivasyona ve ööğğretme heyecanretme heyecanıına sahip olduna sahip olduğğunu gunu göösteriniz.steriniz.
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