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ÖZET 

         Resim-iş eğitiminde, öğretim yaklaşımlarının duyum sistemine hitap edecek 

biçimde oluşturulmamasından dolayı algısal sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlara 

bakacak olursak; sınıfların kalabalık oluşu ve ayrıca ders kitaplarına bire bir 

denecek şekilde bağımlılık, uygulama çalışmalarında fiziki mekân eksiklikleri, 

yaratıcı düşünceyi ürüne dönüştürme de önemli olan atölye çalışma ortamlarının 

yetersiz oluşu, araştırma alanlarının kısıtlılığı gibi sorunlara birde öğrenci ve 

öğretmen donanımsızlığı eklenince bu sorunlara bakmamak elzem olmaktadır. Bu 

sebepledir ki eğitimcileri bu araştırmalara çeken sistemin içindeki problemler 

olmaktadır.  

         Bu çalışmanın amacı; resim-iş eğitimine ilişkin işbirlikli öğrenme yaklaşımı 

ile ilgili bilgiler vererek, düşünce ve uygulamadaki sorunları gidermektir. Resim-

iş eğitimi alanındaki yaptırılacak bu araştırmalar, yaratıcı düşünceyi 

biçimlendirdiği gibi, zengin bir ifade dili de kazandırmaktadır. Bu çalışmanın 

önemli olan diğer bir yanı da derslerde karşılaşılan sorunların aşılabilmesi için, 

sorunların öğretim elemanlarıyla görüşülerek çözüm yolları sunmasıdır.  
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KURAMSAL ÇERÇEVE 

 

         Ülkemizde çağdaş eğitim de çağdaş yaklaşımlar değişmeyen bir süreçtir. 

Çağdaş yaklaşımlar bu süreç içerisinde birçok bilimsel tartışmalara neden 

olmuştur (Atan, bt). Resim-iş eğitiminde de çağdaş yaklaşımlar bilimsel 

tartışmaların konuları arasında yer almaktadır. Resim-iş eğitimi alanında 

karşılaşılan sorunlar için, eğitim sistemi sorgulanarak bu sorunların nasıl 

çözüleceği tartışılmaktadır. 

        Çağdaş yaklaşımların resim-iş eğitimi derslerinde öğrencileri başarıya 

ulaştırabilmesi için, eğitimcilerin bu yaklaşımlara öncelikle olumlu tutum ve ilgi 

göstermeleri gerekmektedir. Daha sonra, program kapsamındaki yeni dersler 

öğretilerek başarıya varılmaya çalışılmalıdır. Resim-iş eğitimi derslerinde öğrenci 

ve öğretmen diyaloğu ile bilgi akışının hızlandırılması mümkün olabilmektedir. 

Ayrıca başarıya ulaşma çabası eğitimcileri öğretim uygulama yaklaşımları 

geliştirmek üzere çalışmaya yöneltmiştir. 

         Bu çağdaş yaklaşımlardan biri olan işbirlikli öğrenme yaklaşımının, diğer 

disiplinlerden farklı olarak resim-iş eğitiminde yer alması oldukça yakın bir 

zaman dilimini kaplamaktadır. Günümüzde resim-iş eğitimi derslerindeki 

çalışmalara bakıldığında işbirlikli yaklaşımda olması gereken grup 

çalışmalarından çok, derslerin bireysel çalışmalara ağırlık verilerek işlendiği 

görülmektedir. Oysaki eğitim kurumlarının resim-iş eğitimi dersleri, temel ilke ve 

amaçları doğrultusunda bireysel çalışmaları ve grup çalışmalarını gerektirmektedir 

(Yılmaz, 2005). 

        İşbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımı, öğrencilerin en az iki kişiden oluşan 

gruplar oluşturarak, ortak bir amaç için birlikte çalışarak, konuyu kavrayarak, 

öğrenme yaklaşımıdır (Demirel, 2006; Christison, 1990). Yani; işbirlikli öğrenme 

yaklaşımı bir grup çalışmasıdır, ancak her grup çalışması işbirlikli öğrenmedir, 

diyemeyiz (Kurtuluş, 1998). Bir grup çalışmasının işbirlikli öğrenme olabilmesi 

için gruptaki öğrencilerin birbirleriyle etkileşime girerek, ortak bir çalışma 

sonucunda ürün sergilemeleri söz konusudur (Demirel, 1991; Slavin, 1991). 

Yapılan ortak çalışmada öğrenciler iş bölümü yaparak her öğrenci kendisine 



düşen bölümü tek başına çalışmaktadır. Ayrıca yapılan çalışmada çalışmanın 

özelliklerine, uygulanacak olan tekniğe bağlı olarak daha büyük gruplar 

oluşturulabilmektedir. İşbirlikli öğrenme yaklaşımını kullanarak sınıftaki bütün 

öğrencilerden tek bir grup oluşturularak ortak bir çalışma yaptırılabilmektedir 

(Saban, 2005). 

        Resim-iş eğitiminde karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri getiren işbirlikli 

öğrenme yaklaşımının uygulanması, bu yaklaşımın uygulanması ile sorunlara ne 

gibi çözümler getirilebilir? Bu araştırma, eğitim bilimlerinin öğretme-öğrenme 

sürecine yönelik işbirlikli yaklaşımın, sınıflarda ve atölyelerde uygulanma 

sırasındaki durumunu, uygulanma sorunlarını, işbirlikli öğrenme yaklaşımını 

uygulayan öğretim elemanlarının düşüncelerini yorumlayarak katkı sağlamak 

amacını taşımaktadır. 

       Bu araştırma ile toplanan veriler Trakya Üniversitesi’nde görev yapan ve 

işbirlikli öğrenme yaklaşım ile ilgili uygulamalar gerçekleştiren 5 öğretim 

elemanının görüşleri, işbirlikli öğrenme yaklaşımı ile ilgili yayınlanmış tezler ve 

makaleler ile sınırlıdır. 

 

 



MATERYAL VE YÖNTEMLER 

 

         Eğitim sistemimizde güncel sorunlara, değişik bakış açılarıyla bakma 

gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Bu gereksinimler de göz önüne alınarak yapılan 

bu araştırma betimsel türde nitel bir çalışmadır. Araştırmanın verileri toplanırken 

yönlendirici olmayan ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu 

tekniğin kullanılmasındaki sebep araştırmanın amacına uygun olarak, görüşülen 

öğretim elemanlarının ve araştırmacıların deneyimlerini keşfe yönelik bir görüşme 

sürecinin hedeflenmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 1999). Bu tür görüşme büyük 

ölçüde açık uçlu sorulara dayanmaktadır.  

 

Katılımcılar 

 

        Araştırma da, yapılan tarama çalışması sonucu, işbirlikli öğrenme yaklaşımı 

ile ilgili resim-iş eğitiminde uygulama gerçekleştirmiş ve Edirne’de bulunan 8 

öğretim elemanının görüşlerinden oluşturması hedeflenmiştir. Bu araştırma 

yapılırken bazı öğretim elemanlarıyla görüşme için ortak bir zamanın uygun 

olmaması sebebiyle 5 öğretim elemanıyla görüşülebilmiştir. Araştırma için 

görüşülen öğretim elemanları Trakya Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Ayrıca 

yapılan araştırmalardan 1’i doktora tezi, 3’ü yüksek lisans tezi, 3’ü ise makale 

türündedir.  

          

Verilerin Analizi 

 

         Bu araştırmada veriler incelenirken betimsel analiz yapılmıştır. Bu 

yaklaşımda veriler ve ulaşılan sonuçlar betimsel olarak birbirine yakın olmaktadır. 

Öğretim elemanlarıyla yapılan görüşmelerden aktarımlar yapılmış ve gözlem 

notları orijinaline yakın olarak betimlenmiştir. Araştırmada yeterli veri düzeyine 

ulaşıldığında, neden ve nasıl sorularını açıklayabilmek amacıyla ayrıntıya yer 

verilmemeye çalışılmıştır. Bu aşamada tümevarımcı analiz tekniği kullanılmıştır 

(Yıldırım ve Şimşek, 1999). 



BULGULAR 

        Araştırma sonucunda elde edilen bulgular aşağıda sözü edilen dört soruya 

verilen cevaplar ve yapılan görüşmelere dayanarak Trakya Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Eğitimi Bölümü’ndeki Resim-iş Eğitimi dersleri için geçerlidir. Ayrıca 

araştırma sonucunda sorulara verilen cevaplar haricinde diğer görüşlerde 

belirtildiği gibi ele alınarak karşılaştırılmıştır. Bu sorular şunlardır: 

Derslerde karşılaşılan güncel sorunlar nelerdir? 

İşbirlikli öğrenme yaklaşımının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar nelerdir? 

Resim-iş Eğitiminde İşbirlikli öğrenme yaklaşımının temel özellikleri uygulamada 

nasıl olmalıdır? 

Uygulanan işbirlikli öğrenme yaklaşımına yönelik eleştirileriniz nelerdir? 

I. Öğretim Elemanı: Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş Ana Sanat 

dalında 1988 yılından bu yana görev yapmaktadır. Haftalık ders yükü toplam 22 

saattir. 

a) Derslerde Karşılaşılan Güncel Sorunlar Nelerdir? 

         Eğitim esnasında kısıtlı malzemeyle derslere katılmaya çalışan öğrencilerin 

başarısızlıklarının nedenine bakıldığında ekonomik sıkıntılardan kaynaklandığı 

açıkça görülmektedir. Ekonomik sıkıntılarını aşmaya çalışan bu öğrenciler 

dışarıda çalıştıklarından devamsızlık ve yorgunluktan kaynaklanan algısal 

problemler yaşamaktadırlar. Ayrıca grup içerisindeki çalışmalara katılmakta 

zorlanmaktadırlar. 

b) İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar 

Nelerdir? 

         Projelerde yer alabilme de özgüven eksikliği ve buna bağlı çekingenlikte 

öğrencilerde görülmektedir. Ancak sorumlu eğitmenin bilgi ve tecrübelerine bağlı 

yaklaşımları ve tüm öğrencilere aynı mesafedeki tutumları, kendine olan güven 

arttırıcı eylemlere dönüştürmektedir.  

c) Resim-iş Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımının Temel Özellikleri 

Uygulamada Nasıl Olmalıdır? 



        Uygulama esnasında edinilen tüm bilgilerin uyum şekliyle birbirlerine 

bağlılığı söz konusu olmaktadır. Düşüncedeki sergilenen oluşumların, uygulama 

da benzer paralellik göstermesi gerekmektedir. 

d) Uygulanan İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Eleştirileriniz 

Nelerdir? 

         Öğrenme yöntemleri içinde bireysel yeteneklerin ortaya çıkarılmasında, 

öğrencinin bilgiye ulaşabilmesi önemli bir yer tutmaktadır. Bunun için çeşitli 

öğrenme metotları takip edilir. Bu metotlar arasında işbirlikli öğrenme, 

öğrencilerin ortak sorumluluk almaktan kaçarak görevini diğer öğrencilere 

yıkmasına sebep olabilmektedir. 

II. Öğretim Elemanı: Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş Ana Sanat 

dalında 1999 yılından bu yana görev yapmaktadır. Haftalık ders yükü toplam 16 

saattir. 

a) Derslerde Karşılaşılan Güncel Sorunlar Nelerdir? 

          2006 yılında gerçekleştirilen Eğitim ve Öğretim programlarında yenilenme 

ile resim-iş derslerinin Görsel Sanatlar adı altında düzenlenmesine karşın, M. E. 

B. ve Y.Ö.K. işbirliğinin olmaması nedeniyle, Resim-iş öğretmenliğinde aynı adla 

bir ders programının konulmamış olması karşılaşılan sorunlardan biridir. 1998 

programında uygulanan Sanat Öğretimi Uygulamaları I ve II, Sanat Öğretimi 

Deneyimi I ve II, derslerinin kaldırılmış olması ve yerlerinin doldurulmamış 

olması ise diğer sorunlar arasında yer almaktadır. 

         Resim-iş öğretmenliği bölümü öğretmen yetiştiren bir kurum olmasına 

rağmen öğretmen adaylarının mezun olduktan sonra görev alacakları II. Kademe 

Görsel Sanatlar, teknoloji ve tasarım dersleri hakkında hiçbir bilgi ve deneyime 

sahip olamamaktadırlar. II. Kademe de okutulan adı geçen derslere Resim-iş 

öğretmenliği müfredatında yer verilmesi gerekmektedir.  

b) İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar 

Nelerdir? 

        Yaparak ve yaşayarak yerinde gözleme, deneyimlere dayanmadığı için kağıt 

üzerinde kalan düşünceler ve uygulanabilirliği test edilme süreçlerini yaşamamış 

olduklarından üretime dönük, araç ve gereç kullanımında ilk başlarda sıkıntılarla 



karşılaşılmaktadır. İlk kez bir yüksek okulda pratik denemeler yapılıyor olması, 

belli zorluklardan sonra, denedikçe, gördükçe alışılabilmekte, grup fikrini bu 

pratik kazanımlardan sonra oluşturulabildiğinde görülmektedir. En önemlisi, 

materyallerin, araç ve gereçlerin fonksiyonlarını iyi bilmek ve kullanabilmektir. 

Gerekli malzemeyi toplamak, malzemenin sağladığı olanaklar, malzemenin 

sınırlarının da iyi bilinmesi gerekmektedir. Örneğin, alçı uygulamasında 

yanlışlıkla üstübeç kullanılması ya da uygulama da yanlış alçı seçimi gibi.  

c) Resim-iş Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımının Temel Özellikleri 

Uygulamada Nasıl Olmalıdır? 

       Ortak proje çalışmasının gerçekleştirilmesinde tüm grup üyelerinin konu 

üzerinde yeterli bilgi edinme düşüncesine sahip olmaları gerekmektedir. 

Bireylerin gerekli bilgiye sahip olması, sağlıklı bir grup çalışmasının 

sürdürülebilmesinin temel özelliği olarak kabul edilmektedir. En önemlisi de 

gerçekleştirilebilir bir projeyle yola çıkıldığında, sonuçlandırabileceklerine 

inanmalarıdır. Örneğin; hem bilgiye hem sezgilerimize hem de yeni dizgeler 

oluşturula bilecek tasarım gücünün ağır bastığı uygulamalardan olan simulasyon 

benzetimlerden yola çıkarak çağrışımlar içeren grup çalışmalarında grup 

bireylerinin ortak sorumluluğu çok yüksek olmaktadır. I ve II kademe de 

rekreaktif atık, atık malzemelerle yeni şeyler üretmekte simulasyonun temelini 

oluşturmaktadır. Eski şemsiyeden yarasa tasarımı, su bidonundan kuğu kuşu 

tasarımı gibi.  

        Öğrenilen, araştırılan, paylaşılan, geniş bir perspektifte değişim yaşam 

koşullarıyla farklılıklar gösteren evrensel kültür verme ve söz sahibi olup bilinçli 

ürünler ortaya çıkarabilme sanatın varmak istediği sanatçısının içerisinde yer 

almak istediği bir yer olmaktadır. 

d) Uygulanan İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Eleştirileriniz 

Nelerdir? 

        Sanat Öğretimi Uygulamaları dersinde üç boyutlu uygulamalara yönelik 

proje kapsamında, grup çalışmaları gerçekleştirdiğimizde ilk ve orta öğretimden 

böyle bir alışkanlıkla gelinmediği için, ortak paylaşım, grup içinde görev dağılımı 

ve bilincini ortaya koymada, kişilere yönelik sorumsuzluklar gözlemlenmektedir. 



Grup çalışmalarında, birlikte öğretimin bir yanı da öğrencilerin I ve II. 

Kademeden bu yana, sosyal gelişimleri açısından katılımcı olmadıkları, bir 

şekilde sorumluluklardan kaçtıklarıdır. Diğer arkadaşlarının da görevini üstlenen 

öğrenciler gerçek anlamda paylaşımı yaşamaktadır. Ancak gerçek duyarlılıkta bu 

azınlıkta kalan öğrencilerde bulunmaktadır. Dolayısıyla birlikte gerçekleştirilecek 

öğrenmelerde kesintiye uğramış olmaktadır. 

III. Öğretim Elemanı: Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş Ana Sanat 

dalında 1999 yılından bu yana görev yapmaktadır. Haftalık ders yükü toplam 18 

saattir. 

a) Derslerde Karşılaşılan Güncel Sorunlar Nelerdir? 

       Özel yetenek sınavları ile öğrenme hakkı kazanan öğrencilerin bilinçli bir 

şekilde yönlendirilmemeleri ve ekonomik sıkıntı çeken aile yapılarının öğrencinin 

uygulamalarında destek vermeyişi de ayrı bir sorun teşkil etmektedir. Tüm bu 

sıkıntıların sonunda ortaya çıkan ayrıca bir de disiplin sorunları gözlenmektedir.  

b) İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar 

Nelerdir? 

        Yapılacak grup çalışması hakkında, öncelikle grupların nasıl işbirliği 

oluşturacakları, grup içinde görev paylaşımının önemini, ekip ruhunun, fertlerin 

sorumluluk anlayışına bağlı geliştiğini görev bilincine sahip olmayan bireylerin 

projenin gerçekleşmemesine neden olacağı altı çizilerek belirtilmelidir. 

c) Resim-iş Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımının Temel Özellikleri 

Uygulamada Nasıl Olmalıdır? 

         Araştırmanın zenginliği, paylaşımın idealliği düşünüldüğünde işbirlikçi 

yaklaşımın önemi ortaya çıkmaktadır. 

d) Uygulanan İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Eleştirileriniz 

Nelerdir? 

         Yetişen genç nesilde toplumsal ve sanatsal bozukluklar teşhis edilmektedir. 

Oysaki sanat öğrencisi çevresiyle konuşan ve beslenen bir aydın olması 

gerekmektedir. Bu gibi problemler yaşayan öğrenciler işbirlikli öğrenme 

yaklaşımı uygulanarak, grup içerisinde paylaşım, özgüven, yaratıcı ve sorumluluk 

sahibi olmaktadır. 



IV. Öğretim Elemanı: Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş Ana Sanat 

dalında 1993 yılından bu yana görev yapmaktadır. Haftalık ders yükü toplam 18 

saattir. 

a) Derslerde Karşılaşılan Güncel Sorunlar Nelerdir? 

        Eğitim ve öğretimde gözlemlenen ezberci eğitimden kaynaklanan 

sorunsallardır. Öğrenciler araştırmadan uzak ezbere yönelik çalışmaktadır. Eğitim 

ve öğretimin sistemsiz bir şekilde ortaya çıkardığı bu öğrenciler, ezberci, 

araştırmacı olmayan, okumayan, geleceğini görmeyen, plansız bir yapının üretimi 

olarak meslek hayatına giriş yapmaktadırlar.  

b) İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar 

Nelerdir? 

        Sanatsal çalışmaların içerisinde özgünlük kelimesi bazen aşırı özgürlük 

olarak adlandırılmaktadır.  Özgürlük toplumsal paylaşımları kısıtlamaktadır. 

c) Resim-iş Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımının Temel Özellikleri 

Uygulamada Nasıl Olmalıdır? 

         Görsel algı ve duyum teoriyle birleşeceğinden toplumsal ilişkiler boyutu 

önem kazanmaktadır. Paylaşım, değerlendirme, öz eleştiri, işbirlikçi yaklaşımda 

önem kazanmaktadır. Bu yaklaşımla öğrencilere sorumluluk bilinci ve görev 

paylaşımının önemi kazandırılarak öğrenmelerdeki kesintiler engellenmektedir. 

d) Uygulanan İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Eleştirileriniz 

Nelerdir? 

        Resim-iş eğitimi derslerinde yapılan grup çalışmalarında her öğrenci aynı 

performansı göstermemektedir. Bazı öğrenciler diğerlerine göre çalışmalarına 

daha fazla yoğunlaşmaktadır. Bu öğrenciler arasında sorunlara yol açmaktadır. 

V. Öğretim Elemanı: Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş Ana Sanat 

dalında 2005 yılından bu yana görev yapmaktadır. Haftalık ders yükü toplam 16 

saattir. 

a) Derslerde Karşılaşılan Güncel Sorunlar Nelerdir? 

        Öğrencilerin resim–iş derslerinde bir ürün meydana getirebilmeleri için, 

inanmanın oluşturulmaması, öğrenciyi çalışmalarında başarısızlığa götürmektedir. 



Araştırmalarında yeterli veriyi toplayamaması, edinilen bilginin yanlış 

değerlendirilmesi daha çalışmanın başında öğrenciyi sıkıntıya sokmaktadır.  

         Bilgi becerinin, beceri de yaratıcılığın oluşumunu sağlamaktadır. Sanat 

öğrencisi teorik düşüncenin pratikle birleşmesinde koordinasyonunu kuran kişi 

olmaktadır. Bilginin yetersizliğinde beceriksizlik, beceriksizliğin oluşumundan da 

inançsızlığın oluşacağına göre çok muhtemeldir ki ortaya çıkanda yetersizlik 

olmamalıdır. Elimizdeki mevcut görülen öğrenci profili bu şekilde oluşmaktadır.  

b) İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar 

Nelerdir? 

        Daha geniş ve araştırılmış bilgi ise sorumluluklar alarak varılmaya çalışılmış 

olsa daha çabuk ve sağlam bilgi kaynağına ulaşılmış olmaktadır. Araştırmalardan 

bilgiye sahip olunmadan sarf edilen her söz temeli olmayan bir binanın inşasına 

benzemektedir. Aileden ve temel eğitimden gelen ezberci eğitimin getirdiği 

sorunsallardır. Öğrenci işbirlikli öğrenme yaklaşımıyla bu ezberci eğitim 

sisteminden kurtarılmaktadır. 

c) Resim-iş Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımının Temel Özellikleri 

Uygulamada Nasıl Olmalıdır? 

       Araştırmacı, sorgulamacı, sorun çözücü ve karşılıklı düşüncelere değer verici 

katılımcılar oluşturulması işbirlikli yaklaşımın uygulanmasını gerektirmektedir. 

Bu yaklaşım uygulanırken eğitimci öğrenciyle birebir ilgilenmesi gerekmektedir. 

Grup çalışmalarında öğrencilerin eşit şekilde çalışmaları sağlanmalıdır.   

d) Uygulanan İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Eleştirileriniz 

Nelerdir? 

        Sınıf içerisinde öğrenciler arasında görülen anlaşmazlıklar çoğu zaman 

yapılan çalışma üzerinde de etkili olmaktadır. Bu aşama da öğrencilere grup 

çalışmalarında isteksizlik yaratmaktadır. 

TARTIŞMA 

        İşbirlikli öğrenme yaklaşımı ile resim-iş derslerinde öğrencinin başarıya 

ulaşabilmesi için öncelikle eğitimcinin öğrenciye olumlu tutum ve ilgi göstermesi, 

öğrenciyi araştırıp sorgulamaya, düşünmeye ve sorun çözmeye yönlendirmesi 



gerekmektedir. Uygulama çalışmalarında sorunlarla karşılaşıldığında eleştiriler 

yapılmalı fakat farklı düşünceler benimsetilmemelidir.  

        Öğrenci okuma alışkanlığına yönlendirilmeli hazır bilgi verilmemelidir. 

Verilecek bilgiler programlanarak süreç içerisinde öğrencinin konumu gözlenerek 

verilmelidir. Bilgi yöntem faaliyetlerinde meydana gelen öğrenme yöntemlerine 

öğretmelerin odaklanması onların rollerinin değiştirilmesine yardım eder. 

Öğretmen merkezli öğrenmeden öğrenci merkezli öğrenmeye bir hareketlilik olur 

(Panitz, 1999).  

       Yapılacak çalışmalarda öğrencinin ilgisini çekecek konular ele alınarak 

öğretilmeli yararlanılacak kaynakların nasıl temin edileceği öğretilmelidir. 

Yapılacak ortak proje çalışmasının konusu ve kaynaklara öğrencilerin nasıl 

ulaşacaklarının öğretilmesi sağlıklı bir grup çalışmasının sürdürülebilmesinin 

temel özelliği olarak kabul edilmektedir. Öğretmen bilgi taşıyıcısıdır öğrenci ise 

diğer öğrenme kaynaklarını araştırır. (Manning, Lueking, 1991) . 

        Daha geniş ve araştırılmış bilgi ise sorumluluklar alarak varılmaya çalışılmış 

olsa daha çabuk ve sağlam bilgi kaynağına ulaşılmış olmaktadır. Bilgiye ulaşmada 

birey, temel eğitimden gelen ezberci eğitim sisteminden kaynaklanan sorunlarla 

karşı karşıya gelmektedir. Öğrenci işbirlikli öğrenme yaklaşımıyla bu ezberci 

eğitim sisteminden kurtarılmaktadır.  

         İşbirlikli öğrenme yaklaşımı, öğrencileri etkinliklere katılması için 

güdülemeye, işbirliği yapmaya, tekrarlamalı deneyimler sayesinde yeteneklerini 

geliştirmeye yöneltmektedir. Ayrıca işbirlikli öğrenme yaklaşımı öğrencilerde 

özgüven, ne istediğini bilme, kaygılarını yenme, uygulama, yardımlaşma, 

paylaşma ve saygılı olmayı geliştirme üzerine odaklanmıştır (Panitz, 1999).  

Resim-iş eğitimi alan bir sanat öğrencisinin de işbirlikli öğrenme yaklaşımı ile bu 

özelliklere sahip olarak gelecekte bu gün ulaşılan aşamayı geçmesi 

düşünülmelidir.  

           Çağdaş eğitim veren okullarda uygulamalarla sorunlara çözüm getiren 

kullanılması gerekli bir stratejidir. Çağımızda, işbirliği zorunlu bir ihtiyaç olarak 

karşımıza çıkmakta ve işbirliği ilkesinden hareketle doğan işbirlikli öğrenme 



metodunda işbirliğini engelleyen durumlar ortadan kaldırılarak etkili bir şekilde 

uygulanmalıdır (Yıldız, 2000). 

 

         İşbirlikli öğrenme yaklaşımı resim-iş derslerinde uygulanarak, daha önceden 

yapılan çalışmaları tekrarlamak yerine yeni bir şeyler üretebilme yeteneğine sahip 

olup, yaratıcı düşünme yeteneği olan insanlar yetiştirmek mümkün olmaktadır. 

Bireysel çabanın yaratıcı düşünmede daha önemli olduğu ve ortak bir amaç 

uğruna yapılan ortaklaşa etkinliklerin çeşitli biçimlerde ortaya çıktığı da bir 

gerçektir (Schiller, 1992). Bir diğer gerçekte işbirlikli öğrenme yaklaşımının 

neredeyse bütün öğrencilerde etkili olduğu fakat bireysel çalışma yönteminin bazı 

öğrenciler üzerinde etkili olduğudur  (Kurtuluş, 1998). 

SONUÇ 

        İşbirlikli öğrenme yaklaşımı bireylerin yeteneklerinin ortaya çıkarılarak 

bilgiye ulaşabilmelerinde önemli bir yer tutmaktadır. Birey, resim-iş derslerindeki 

ortak paylaşım sayesinde grup içerisindeki görev dağılımıyla sorumluluk bilinci 

taşıyarak, toplumsal ilişkiler boyutunda da başarıya ulaşmaktadır. Yani paylaşım, 

değerlendirme, öz eleştiri, özgünlük, yaratıcılık işbirlikçi yaklaşımda öğrenci de 

güdüm arttırıcı eylemlere dönüşmektedir. 

        Yapılan bu araştırma sonucunda, işbirlikli öğrenme yaklaşımının 

uygulanması ile eğitimin niteliği artacağı gibi kaygılarını yenebilen, yaratıcı, 

araştırmacı, paylaşımcı, kendine güvenen bireylerin yetişeceği konusunda 

araştırmacılar hemfikirdirler. Ayrıca araştırma sonuçları göstermektedir ki, 

işbirlikli öğrenme yaklaşımına, öğrencilerin en az bireysel öğrenmeleri kadar yer 

verilmelidir. 
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