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iŞBiRLiKLi ÖGRENME iLE GELENEKSEL ÖGRENME GRUPLARı
ARASıNDAKi FARKLAR

Vesile YILDIZ*

ÖZET: İşbirlikli öğrenme, üzerinde birçok araştınna ya-
pılan, bilişsel ve duyuşsal öğrenme ürünleri üzerinde
olumlu etkileri kanıtlanmış bir öğretim yöntemidir. Bu ya-
zının amacı işbirlikli öğrenme ile geleneksel öğrenme
grupları arasındaki öğretmen ve öğrencinin rolü, öğrenme
etkinliğini planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerin-
deki farklılıkları ortaya koyarak işbirlikli öğrenme ve sınıf-
lardaki öğrenme gruplarının özelliklerini açıklamaktır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER: İşbirlikli öğrenme grupları,
geleneksel öğrenme grupları

ABSTRACT: Cooperative learning is a teaching method
into which a lot of research has been carriedout and which
has been proved to have a positive effect on cognitive and
affective outcomes. The aim of this artide is to show the
differences between cooperative learning and tradiational
learning groups in terms of the role of the teacher and the
student, planning the learning activities, implementation
and evaluation processes and to explain the characteristics
of cooperative and traditionallearning groups.

KEY WORDS: Cooperative leaming groups, traditional
leaming groups.

GiRiş

İşbirlikli öğrenme, aktif öğrenme yöntemleri-
nin temelindeki konuşma, dinleme, yazma ve yan-
sımanın kullanıldığı, bilişsel ve duyuşsal öğrenme

ürünleri üzerinde olumlu etkileri kanıtlanmış işbir-
liği becerilerinin ön plana çıktığı temelinde sosyal
etkileşim olan, öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap ve-
rebilen, zihinsel yeteneklerini kullanmasını sağla-
yan, kendi öğrenmesi ile ilgili kararlar almasına
olanak veren, bir öğretim yöntemidir [1, 2, 3, 4,
5,6, 7,8,9].

Bu yazıda önce işbirlikli öğrenme yöntemi
açıklanarak geleneksel öğrenme grubu ile arasın-
daki farklar ortaya konacaktır. Daha sonra işbirlik-

li öğrenme grupları açıklanacak, buna bağlı ola-
rak da sınıflarda hangi grubun gerçek işbirlikli öğ-
renme grubu olduğunun anlaşılabilmesi için sınıf-
lardaki öğrenme grupları özetlenecektir.

iŞBiRıiKıi ÖGRENME NEDiR?

Son yıllarda pek çok eğitimcinin ilgisini çe-

ken işbirlikli öğrenme etkinlikleri hem tüm sınıfa
yönelik geleneksel öğretim yöntemlerine hem de

bireysel öğretim yöntemlerine seçenek oluştur-
maktadır [4]. Kısaca işbirlikli öğrenme değişik ye-

tenek, cinsiyet, ırk ve sosyal beceri düzeylerinden

gelen öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda

küçük gruplar halinde çalışarak ve birbirlerinin

öğrenmesine yardım ederek öğrenmeyi gerçekleş-
tirmeleri sürecidir [1,5]. Gantile ise işbirlikli öğ-
renmeyi, bir amaca ulaşılmaya çalışılırken öğren-

ciler arasındaki (varolacak) iç ilişki türü olarak ta-
nımlamaktadır [10].

İşbirlikli öğrenme, öğretmenin yönergelerini

izlemenin, mekanik bir beraber çalışmanın ötesin-

dedir. Hareketlerin arkasında düzenli bir çevre ve

sağlam bir arkadaşlık vardır [3].

İşbirlikli eylem için bir soru vardır: "Ne yap-
mamız gerekiyor?" (Ne yapmam değil). Çalışma-

ya başlamadan önce de "Neyi tamamlamamız ge-

rekiyor" durumunun tüm grup üyelerince açığa
çıkarılması gerekmektedir. Gruptaki her üyenin

kendine düşen kısmı tamamlaması ve işbirlikli ça-
baya katkıda bulunduğunu hissetmesi çok önemli-

dir. İşbirlikli öğrenme çalışmasında üyeler kendi-
lerine şu soruları sorabilirler:
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1. Hepimiz tarafından anlaşılıp kabul edil-
miş, paylaşılmış bir grup amacımız var
mı? (Grup ürünü).

2. Her birimiz ödev de sorumluluk alıp kat-
kıda bulunuyor muyuz?

3. İşbirlikli bir grubun çalışması için gerekli
olan davranışları gösteriyor muyuz? [5].
Bu noktada işbirlikli öğrenmenin daha iyi
anlaşılabilmesi için geleneksel öğrenme
grupları ile karşılaştırma yapmaya gerek

görülmüştür.

İşbirlikli Öğrenme İle Geleneksel

Öğrenme Grupları Arasındaki Farklar

Bütün grup çalışmaları işbirlikli öğrenme et-

kinlikleri olarak değerlendirilmemelidir. Sadece

çocukları gruplara yerleştirerek birlikte çalışmala-
rını istemekle, çocukların işbirliği yapacakları dü-

şünülmemelidir. Çocukların birbirine yakın otur-
maları ve onların bir grup olduğunu söylemeleri

işbirliğini sağlamamaktadır [11]. Açıkgöz'ün de

belirttiği gibi her küçük grup çalışması özellikle
okullarımızda uygulanmakta olan küme çalışması

da işbirlikli öğrenme değildir. İşbirlikli öğrenme-

nin uygulandığı sınıflar, ne çocukların tek tek ya

da gruplar halinde yarıştıkları ne de sıralar halinde
oturup öğretmenleri dinledikleri ya da bireysel

çalışma yaptıkları yerlermr. Tersine işbirlikli sı-

nıflar, çocukların küçük gruplar halinde etkile-

şimde bulunduğu, öğretmenlerin aralarda dolaşa-

rak gereksinim duyanlara yardımcı olduğu yerler-

dir [1].

İşbirlikli öğrenmeyi diğer küçük grup çalış-

malarından ayıran en önemli özellik grup çalışma-
sının grup üyelerinin işbirliği yapmalarını sağla-

yacak biçimde yapılandınlmasıdır. Çocukların
yalnız öğrenmeleri önemliyken diğerleriyle çalışa-

rak öğrenmeleri de en az bunun kadar önemlidir.

İşbirlikli öğrenme gruplarında çocuklar nasıl yar-
dım edip alacaklarını öğrenirler. Aksi takdirde
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grup çalışması bir üyenin başkalarıyla etkileşimde

bulunmadan bireysel çalışmaya dönüşecektir. İş-
birlikli öğrenme durumunda amaca ulaşmalar kar-
şılıklı olarak ilişkilidir; bir çocuk amacına ulaştı-

ğında onunla bağlantılı tüm çocuklar ortaklaşa
amaçlarına ulaşırlar [5, 10, 12].

İşbirlikli öğrenme gruptaki çocuklara iki so-

rumluluk verir: Hedeflenen davranışı öğrenme ve

diğer grup üyelerinin hepsinin aynı şekilde yaptı-
ğından emin olmak [13]. Johnson ve Johnson
gruptaki bir çocuğun bireyselolarak hedeflerine

ancak diğer üyeler de başarılı olurlarsa ulaşabile-

ceğini, Hawkins, Douck ve Liskner de işbirlikli

öğrenmenin olumlu ödüller için bir çocuğu diğeri-

ne bağımlı kıldığı nı belirtmektedir [10]. İşbirlikli

öğrenme ile geleneksel öğrenme grupları arasın-
daki farklar Tablo 1'de özetlenmiştir.

Tablo i işbirlikli öğrenme ile geleneksel öğ-

renme grupları arasında öğretmeni n ve öğrenci-

nin rolü, öğrenme etkinliğini planlama, uygulama
ve değerlendirme süreçleri açısından farklılıkları-
nı ortaya koymaktadır. Bundan sonraki bölümde

planlama, uygulama ve değerlendirmeye ilişkin
farklılıklar ayrıntılı biçimde ortaya konacaktır.

İşbirlikli Öğrenme Uygulamalarında

Planlama, Uygulama ve Değerlendirme
Sürecine İlişkin Farklılıklar

1. İşbirlikli öğrenme çalışmalarına başlama-
dan önce akademik ve sosyal becerilerinin kazanı-
mı ile ilgili amaçlar belirlenir. Akademik iş tespit

edilir ve onunla ilgili araç-gereç hazırlanır. Sosyal
becerilerin öğretimi; beceriyi tanımlama ve ihtiya-
cı gösterme, çalışma akışında yerini belirleme, öğ-

rencilerin pratik yapmasını sağlama, başarılı du-
rumları gösterme, beceriyi doğal olarak oluştura-

na kadar pratik çalışmayı sürdürme gibi aşamalar-
dan geçer.

2. İşbirlikli öğrenme çalışmalarında öğren-

ciler sekiz aşamada görev yaparlar. Bunlar:
Grupların oluşturulması, görevin analizi ve öğ-
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Grup üyeleri arasındaki olumlu bağımlılığa dayalıdır. Grupta olumlu bağımlılık gözlenmez.

Gruptaki bir çocuk bireyselolarak hedeflerine ancak di-
ğer çocuklar da başarılı olursa ulaşabilir. Bu bağımlılı-
ğın içinde amaç, ödül, kaynak, rol, sembol tanıtım, fan-
tezi birliği, görev, ve tepki bağımlılığı vardır.

Heterojen gruplar oluşturulur. Gruplar, yetenek, cinsi-
Heterojen grupları oluşturulmasına dikkat edilmez.yet, ırk, sosyal ve kişilik özellikleri açısından karmadır.

Böyle bir gruplama, engelli ve zayıf çocukların sınıf ta Homojen bir grup yapısı gözlenir.

bir yeri olmasını sağlar.

Liderlik grup üyeleri arasında paylaşılmaktadır. Grubu yönlendiren bir lider vardır.

Üyeler birbirlerinin öğrenme sorumluluğunu taşırlar. Üyeler nadiren diğerlerinin öğrenmesi için sorumluluk du-
Grup sorumluluğu vardır. yarlar. Bireysel sorumluluk var.

Her üyenin en iyi derecede öğrenebilmesi için üyeler
arasında iyi çalışma ilişkilerinin yapılandırılması amaç- Çoğunlukla tek başına çalışma vardır. Grup üyeleri birey-
lanır. Gruptan çıkmış tek bir ürüne vurgu yapılır. İş ve sel ürünler yaratırlar ve yapılan işe önem verirler.
devamlılık önemsenir. İlerlerneye yönelik dayanışma
vardır.

Sosyal beceriler doğrudan öğretilir (liderlik, iletişim ye- Sosyal becerilere daha az önem verilir. Bireyler arası iliş-
teneği, birbirine karşı dürüstlük, karar verme, grup için- kiler ve küçük grup becerileri genellikle yanlış biçimlendi-
deki çatışmaların çözümü, paylaşma gibi). rilir, yarışma vardır.

Öğretmenin gözlemci ve katılımcı bir rolü vardır. Grup Öğretınen gruplara nadiren karışır, gözlemlerde bulunur,
sürecinde ortaya çıkan sorunları çözer, yönlendirme ya- gruba önem vermez, bireysel çalışmalar değerlendirilir.
parak dönüt verir.

Öğretınen, grupların daha etkili çalışabilmesi için uygu- Uygulama sürecindeki gerekli işlemlerin yapılandırılması-
lama sürecindeki gerekli işlemleri yapılandırır. na dikkat edilmez.

Grup üyelerine bireysel sorumluluk verilir. Bu sorumlu- Grup çalışmasında paylaşımı sağlamak için yeterince bi-
luk, her üyenin değerlendirileceği ve çalışacağı mater- reysel sorumluluk yoktur. Birbirlerinin çalışmalarından ara
yalle ilgilidir. Üyeler birbirlerine ilerlemeleri ile ilgili sıra yararlanma gözlenir.
dönüt verirler. Grup üyeleri kime yardım edilmesi ve
kimin güdülenmesi gerektiğini bilirler. Grup, amaca
ulaşmak için belirlediği yolda grup etkinliğini en iyi
kullanacak şekilde ilerler.
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Tablo 1. İşbirlikli Öğrenme İle Geleneksel Öğrenme Grupları Arasındaki Farklar

Kaynak: Miller, 1989; Johnson, Johnson ve Holubec, 1990, 1994; Gömleksiz, 1993.

renme işlevinin seçilmesi, bir akış şemasının çi-

zilmesi, işleme katılım, bilgi toplama ve analiz,

geliştirme planlarının yapılması, planın uygu-

lanması, değişiklikler gerektiğinde bunların uy-

gulanması.

3. İşbirlikli öğrenme yöntemi tek bir teknik-

ten oluşmadığı için uygulanacak teknik dersin
amacına, konuya, öğrencilerin öğrenme düzeyine,

yetenek ve eldeki olanaklara bakılarak önceden

tespit edilir. Bununla birlikte bu tekniğin dersin

hangi aşamasında ne kadar süre ile kullanılacağı

önceden planlanır.

4. Çalışma alanı ve sınıf çocukların katılımı-
nı ve konsantrasyonlarını olumlu yönde etkileye-

cek şekilde düzenlenir. (mobilyaların düzenlen-

mesinde belirli bölgelere etiket ve işaretler konul-
ması gibi) Gruplar yüzyüze etkileşimi sağlayacak

şekildeoturur.
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5. Gruplar çocuklar belli bir düzeye gelince-
ye kadar öğretmen tarafından rastgele belirlenir.
Rastgele seşimde değişik belirleyiciler kullanılır.

Doğum yerleri, yaptıkları işler, kıyafetlerindeki
renk, oyun kartları gibi. Örneğin hayvanların
isimlerine göre aynı hayvanı çekenler bir grubu
oluşturur.

6. Grup büyüklüğü mevcut materyal, akade-
mik işin türü, çalışmaya aynlan zaman süreci, öğ-
rencilerin sahip olduğu sosyal becerilere göre de-
ğişiklik gösterir. Öğrenciler istenilen sosyal bece-
rilere ulaşıncaya kadar 2-3 kişilik küçük gruplarda
çalıştınlır.

7. Olumlu bağımlılığı sağlayabilmek için ça-
lışmalarda grup üyelerine malzeme getirici, yazıcı
okuyucu, sözcü, gözcü, kontrol edici, özetleyici,
destekleyici, iş bittikten sonra temizleyici, araştır-
macı gibi roller verilir. Rollerin dağıtımı sırasında

öğrencilerin ilgisini çeken yollar izlenir, grupta
saçı en uzun olan yazıcı, boyu en uzun olan oku-
yucu, ikinci olan malzeme getirici gibi.

8. Çalışmanın akışını bozmadan çıkabilecek
gürültüyü azaltmak için önceden bazı sinyaller ha-
tırlatmalar kullanılır. Az gürültü için farklı, tam
sessizlik için farklı işaretler kullanma gibi.

9. Öğretmen uygulamayı başlatmadan önce
akademik işi, görevi, hedefleri kavram ve strateji-
leri, prosedürü, başarı için kriterleri, beklentileri
açıklayarak grup çalışmasını ve amacını öğrenci-

lere net bir şekilde ifade eder. Daha sonra grup
üyeleri aynı anda aynı akademik iş için çalışmaya
başlarıar.

10. Çalışmalar devam ederken öğretmen, fi-
kir ve düşüncelerin paylaşılmasında, gruptaki her
üyenin katılımının sağlanmasında düşüncelerin
birbirleriyle ilişkilendirilmesinde, grup raporunun
veya projesinin hazırlanmasında destek olur. Bu-
nun dışında öğretmen geri bildirim vererek, unu-
tulanlan ilave ederek, yapılacak işin anlaşılıp an-
laşılmadığını ve diğer gruplarla kurulan iletişimi
kontrol ederek, incelenen kavramları mevcut biliş-

sel çerçeve içine yerleştirerek sürekli öğrencilerin
arasındadır .
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11. Bir grubun çalışmasını diğerlerinden ön-
ce bitirmesi durumunda erken bitiren grubun yap-
tıkları öğretmen tarafından kontrol edilir. Bir za-
man limiti konularak yeni kısa görevler verilir.
Bunun dışında erken bitiren grubun üyeleri diğer
gruplara yardım için de gönderilebilir.

12. Gruplar yaptıkları çalışma ile ilgili bir so-
nuca ulaştığında çalışmalannı bitirirler. Değer-
lendirme işlemine çocuklar da katılır, öğrenmenin
nitelik ve niceliği belirlenir.

13.Grup çalışmasının bitirilmesinde grup
üyelerinin arkadaşlarına yeni gruplara gittiklerin-
de götürecekleri referans mektuplan hazırlama,
grup fotoğraflannı çekme, grubun yaptığı çalış-
maları ve raporlan sergileme, açıklama, yayınla-
ma, en iyi yaptıkları üç şeyi ve daha sonra yapa-
cakları bir şeyi belirtme gibi değişik çalışmalar
yapılır [1,4,6,9, 11, 13, 14, 15,24,25]. Bu du-
rum, sınıflarda uygulanan işbirlikli öğrenme ilke-
lerinin oluşturulmadığı, yapılandınlmamış grup
çalışmalarının işbirlikli öğrenme yöntemi olmadı-
ğını göstermektedir.

İşbirlikli öğrenmenin yanşmalı ve bireysel
çalışmalarla karşılaştınldığında ise aşağıdaki nite-
liklere sahip olduğu ortaya çıkmıştır.

ı. Başarmak için daha fazla çaba: Bu durum,

tüm çocukların üstün başarı ve üretici olmaları,
zamanı iyi değerlendirme, üst düzeyde muhakeme
ve düşünme yeteneğine sahip olmaları durumunu
içerir.

2. Çocuklar arasında daha olumlu ilişkiler:
Karşılıklı ilişkilerde güven, farklılıkları ve birle-

şimleri anlayışla karşılarna, bireysel ve akademik
desteğin alınması bu kapsamdadır.

3. Daha fazla psikolojik destek: Genel psikolo-
jik rahatlama, sosyal gelişme, kendine güven, olum-
suzluk ve stresekarşı koyma yeteneğini içerir [14].

İşbirlikli çalışmalarda iki durum söz konusu-
dur. İlki, çocuklann amaca ortak olması; diğeri
de, değişik yaklaşımlar gösterebilmesidir. Amaca
ulaşmak için birçok yololduğu durumlarda, ço-

cuklar kendi yollarını bulmaları ve bunları sonuna
kadar izlemeleri konusunda teşvik edilir [15].
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Araştırma sonuçlarına göre işbirlikli öğren-

menin yarışma ve bireysel çalışmaya göre birçok
öğrenme ürünü üzerinde olumlu etkileri vardır
[1]. Bundan sonraki bölümde işbirlikli öğrenmeyi

daha iyi tanıyabilmek için işbirlikli öğrenme grup-
ları açıklanacaktır.

iŞBiRLiKLi ÖGRENME GRUPLARı

Çocuklar belli amaçları paylaşmak üzere bir
araya gelerek işbirlikli öğrenme gruplarını oluştu-
rurlar. Bunlar üç şekilde oluşabilir.

1. Formal işbirlikli öğrenme gruplan: Bu tür
gruplar bir ders saati veya birkaç hafta süreli ola-
rak oluşturulabilir. Öğrenciler bizzat katılarak ma-
teryali organize eder, açıklar, özetler ve mevcut
kavramlar ile birleştirir.

2. İnformal işbirlikli öğrenme grupları: Bir-
kaç dakika ile bir ders arasında değişen süreler
için oluşturulur. Bu sistem konuşma, gösteri, film
ve video gibi doğrudan öğretmede kullanılır. Öğ-
rencilerin dikkatlerinin öğretilmek istenen mater-
yale çekilmesi amaçlanır.

Tablo 2. Sınıflardaki Öğrenme Grupları
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3. İşbirliği esaslı guplar: Bunlar uzun süreli-
dir (En az bir yıl). Heterojen gruplardır. Üyelik
kalıcıdır. Yardımlaşma, teşvik, akademik gelişme-
ye yardım vardır. Uzun dönemli sorumluluk yük-
leyen ilişkiler oluşturulur [14, 16].

Bazı öğrenme grupları, öğrencinin öğrenme-

sini kolaylaştınr ve sınıf ortamının kalitesini arttı-
mken, bazı öğrenme grupları öğrencilerin öğren-
mesine engelolur, uyumsuzluk ve sınıf ortamında
hoşnutsuzluk yaratır. Bu durumda hangi grubun
gerçekten işbirlikli grup olduğunun bilinmesi ge-
rekmektedir. Aşağıdaki Tablo 2' de sınıflardaki
öğrenme grupları özetlenmektedir.

Tablo 2'de görüldüğü gibi öğrenme grupları
arasında öğrencilerin katılımı, amacı,birbirleriyle
ilişkileri, sorumlulukları, güdü ve grup sürecinin
işleyişi açısından farklılıklar vardır.

Sahte öğrenme ve geleneksel öğrenme gru-
bunda öğrencilerin birbirleriyle yarıştıkları ve
grup çalışmalarına karşı isteksiz oldukları görül-
mektedir. Grubun bir üyesi olarak değil de birey-
selolarak değerlendirileceklerine düşünmektedir-

Sahte (Pseudo)
Öğrenme Grubu

Geleneksel Sınıf
Öğrenme Grubu

İşbirlikli Öğrenme

Grubu

Yüksek Performans-
lı İşbirlikli Öğrenme

Grubu

Öğrencilerin birlikte çalışması istenmiştir. Fakat öğrenciler bu duruma karşı isteksizdir. çünkü per-
formansıarına göre değerlendirilmek istemektedirler. Görünürde birbirleriyle konuşurlar, fakat aslın-

da yarışmaktadırlar. Birbirlerinden bilgi saklamaya teşebbüs ederler, birbirlerini şaşırtır, yanıltırlar.
Böyle bir durumda sonuç yoktur; bireysel çalışmanın bu çalışmadan daha iyi olduğu belirtilir.

Öğrenciler beraber çalışmak üzere görevlendirilmiştir ve onlar da bu durumu kabullenmiştir. Burada
öğrenciler, grubun bir üyesi olarak değil ama bireyler olarak değerlendirileceklerine inanmaktadır.
Güdü yoktur, yardımlaşma ve paylaşma çok azdır. Bazı öğrenciler diğerlerinin çalışmasının altına
gizlenir. Burada elde edilen sonuçlar bireylerin genel potonsiyelinden daha düşüktür. Bireyler ara-
sındaki yarışmacılık artmıştır.

Öğrencilerden birlikte çalışmaları istenmiştir ve öğrenciler bundan memnundur. Başarılarının tüm grup
üyelerinin gayretlerine bağlı olduğuna inanırlar. ortak bir amaç için aynı anda aynı iş için çalışırlar.
Birbirlerine önem verirler; yüz yüze çalışmaktan hoşlanırlar. Bireysel ve akademik yönden destek olur-
lar. Her biri sorumluluk alır. Analizler yaparak amaçlarına nasıl ulaşacaklarını araştırırlar. Burada her
bir öğrencinin yalnız olarak ulaşabileceği akademik seviyenin üstüne Çıktığı özellikle vurgulanır.

İşbirlikli öğrenme grubunun tüm kriterlerine sahiptir. Bu grup yüksek performans anında tepki ekibi-
dir. Üyelerin birbirlerine karşı bağımlılığı üst seviyededir. Aralarında kuvvetli bir duygusal bağ var-
dır. Karşılıklı anlayışların çok üst seviyede olması onları grup dışındaki olup bitenlere de duyarlı ha-

le getirir. Grup dışında değerli birini bulduklarında hemen ilgilenir ve yardım ederler. Grubun başa-
nsı her zaman beklenenin üstündedir. Grup aynı zamanda çalışmalarından büyük zevk almaktadır.

Ender rastlanan bir grup yapısı olduğu belirtilir.

Kaynak: Johnson, Johnson ve Holubec, 1994; Johnson ve Johnson, 1996.
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ler. Birbirleriyle yanştıklan ve bireyselolarak de-
ğerlendirileceğini inandıklan içinde bilgilerini
saklamakta ve öğrenmelerinde birbirine yardım

etmemektedirler. Her iki grupta da grup çalışma-
larının yapılandınlmadan uygulandığı ve başan-
nın bireysel çalışmaya göre daha düşük olduğu

görülmektedir .

Diğer iki işbirlikli öğrenme grubunda ise or-
tak bir amaç için yanşmadan çalıştıklanndan bir-
birlerine bireysel ve akademik yönden destek ol-
maktadırlar. Başanlarının grup olarak hepsinin ça-
lışmasıyla gerçekleşeceğine inandıklarından, ana-

lizler yaparak ortak grup ürünü için birbirlerini
destekleyerek güdülemektedirler. Bu durum her

iki grupta da başarının yükselmesine neden ol-
maktadır.

Vesile Yıldız [ J. of
Ed. 16-17

Tablo 2'de belirtilen öğrenme gruplarının
grup üyeleri üzerindeki grup etkisi ve performans
düzeyi arasındaki ilişkileri Şekill'de gösterilmek-
tedir

Grubun etkisi ile işbirlikli öğrenme grupla-
rında başarının giderek arttığı görülmektedir. İş-
birlikli öğrenmenin başanyı arttırmada önemli bir
öğretim yöntemi olduğu araştırmalar tarafından da
kanıtlanmıştır [1, 6, 8, 17, 18, 19,20,21,22,23]

Şekil2'de sahte (Pseudo) gruptan işbirlikli öğren-
me grubuna geçiş aşamalan ayrıntılı biçimde
açıklanmıştır.

İşbirlikli öğrenme çalışmalannda öğretmen
planlamayı ve sınıf düzenlemelerini dikkatli bir

şekilde hazırlamalıdır. Şekil 2'de görüldüğü gibi
sahte ve geleneksel öğrenme gruplannın işbirlikli

Şekil 1: Öğrenme Gruplanmn Grup Üyeleri Üzerindeki Grup Etkisi ve Perfonnans Düzeyi Arasındaki İlişki

B
A
Ş
A
R
i

D
Ü
Z
E
y
İ

Yük.<ıek
Perfonnansh

İşbirlikli
Öğrenme

Grubu

!._-

i
i
i

Kaynak: Johnson, Johnson ve Holubec, 1994; s.I:7

Geleneksel Sınıf
Öğrenme

Grubu

GRUP ETKİsİ
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Şekil 2: Sahte Gruptan İşbirlikli Öğrenme Grubuna Geçiş
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öğrenme gruplanna dönüşebilmesi için bir takım
koşullann yerine getirilmesi gereklidir. Bu koşul-
lar grup ödülü, olumlu bağımlılık, bireysel değer-
lendirilebilirlik, yüzyüze etkileşim, sosyal beceri-
ler, grup sürecinin değerlendirilmesi ve eşit başan
fırsatı olarak adlandırılmaktadır (1, 6, 13, 14). Bu

koşullar işbirlikli öğrenmeyi diğer öğrenme grup-
lanndan ayırarak işbirlikli öğrenmenin etkililiğini
arttırmaktadır.

SONUÇ

Sonuç olarak işbirlikli öğrenme öğrencileri
gruplan ayırıp birlikte çalışmaIanm söylemekle
gerçekleşmemektedir. Öğrencilere grup ödevleri-
nin yaptırılması, birbirleriyle tartışması, birbirleri-
ne yardım edilmesinin sağlanması da burada ye-
terli değildir. Gerçek anlamda işbirlikli öğrenme
uygulayabilmek için grup etkinlikleri düzenlenir-
ken iş ve ödül yapılanna dikkat edilmeli ve çalış-
ma yapılandırılmalıdır. Bunun dışında işbirlikli
öğrenme yöntemini kullanacak olan öğretmenler
yöntemi daha etkili ve amacına uygun olarak uy-
gulayabilmeleri için yetiştirilme sürecinden geçi-
rilmelidir.
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