ÖÐRENME
Öðrenme, bireyin çevresi ile etkileþimi sonucu kalýcý olan davranýþ kazanmasýdýr.

Öðrenme planlý ve düzenli etkileþim sonucu olur.

Eðitimde hedef, toplumun geliþimine katký saðlayacak bireyi geliþtirmektir.
Öðretim sonucunda öðrencilerin kazanmasýný istediðimiz davranýþlar 3 baþlýk altýnda
incelenir. Satranç derslerinde oranlarý deðiþmekle birlikte her üç kazanýmý da görmek olasýdýr.
1-Zihinsel kazanýmlar
2-Duyuþsal kazanýmlar
3-Bedensel kazanýmlar

1-Zihinsel Kazanýmlar
Öðretilen kavramlar, tanýmlar ile ilgili bilgiler zihinsel kazanýmlara ait örneklerdir. Bilgi
düzeyinde öðrenilen her þey zihinsel kazanýmdýr.
Örnek: Pat konumunu bilmek, mat konumlarýný bilmek zihinsel bir kazanýmdýr.

2-Duyuþsal Kazanýmlar
Öðrencilere kazandýrýlan paylaþma, hoþgörü baþkalarýna karþý saygýlý olma gibi tutumlar
duyuþsal kazanýmlara örnektir.Yeterli bilgi düzeyi oluþmadan duyuþsal alandaki davranýþlarý
kazandýrmak olasý deðildir. Çünkü bilmediðimiz bir nesneye olguya karþý herhangi bir sevgi, nefret
korku gibi duygu hissetmemiz olasý deðildir. Dersin niteliðine göre duyuþsal kazanýmlara verilen
önem deðiþebilir. Sosyal bilgiler dersinde vatanýný, ailesini arkadaþlarýný sevme, büyüklerine karþý
saygýlý olma, yasalara uyma gibi duyuþsal alanla ilgili davranýþlarý kazandýrmak esastýr.
Satranç derslerinde satranç ile ilgili zihinsel kazanýmlar yanýnda, onlarýn sosyal geliþimine
katký saðlamak amacýyla duyuþsal davranýþlar kazanmasýna olanak saðlamalýyýz Çünkü, eðitimde
amaç daha iyi bir birey yetiþtirmektir.
Bunun için öðrencilerin sadece bilgi ile donatýlmalarý yeterli olmaz. Öðrencilerin duygusal
geliþmelerine de katkýda bulunmalýyýz.
Satranç dersleri anlatýlýrken paylaþma, hoþgörü, baþkalarýna karþý saygýlý olmak,
öðretmenlerini, vatanýný sevmek, doðaya karþý duyarlý olmak gibi pek çok duyuþsal davranýþýn
öðretilmesi gereklidir. Ancak satranç derslerinde özellikle üzerinde durmamýz gereken konu
centilmenliktir.
Ýyi bir satranç sporcusu olmanýn yanýnda, baþkalarýna saygýlý, kendi yeteneklerini iyi bilen,
doðaya duyarlý, kendine güvenen, sorumluluklarýný bilen, kendisi ve çevresi ile barýþýk, olaylarý
objektif deðerlendirebilen, mutlu bireyler yetiþtirmektir.
Satranç ile yaþam arasýnda baþka hiçbir oyunda bulunmayan benzerlikler vardýr. Çünkü
satranç yaþamýn içinden çýkmýþ bir oyundur. Hayatta hep var olmuþ ve hep var olacak mücadelenin
tahtaya yansýmasýdýr. Milli takým eski antrenörü GM. Vasukov bunu “Satranç büyük hayatýn küçük
bir modelidir” diye tanýmlamýþtýr. Çocuklarýmýza yönelik mesajlarda bu modeli araç olarak
kullanabiliriz.
Satranç için doðru olanýn hayat içinde geçerli olduðunu unutmamalýyýz. Satranç dersleri
sýrasýnda çocuklara verdiðimiz mesajlarýn hayat içinde geçerli olduðunu bilmeliyiz.
Satranç derslerinde :
·
Önce düþün sonra oyna.
Bu satranç derslerinde öðrencilere yaptýðýmýz bir uyarýdýr. Ama bunun hayata dönük bir mesaj
olabileceðini de bilmeliyiz.

·
Piyonlar geri gitmez.
Satranç dersinde verdiðimiz bir bilgi, ancak içinde hayata dönük pek çok mesajý sakladýðýný da
bilmeliyiz.
·
Zamaný iyi kullan.
Satrançta sýk kullandýðýmýz bu uyarý sadece satranç için deðil hayatýn her alaný için geçerli bir
uyarýdýr.
·
Plan yap.
Öðrencilere yaptýðýmýz bu uyarýda hayata yönelik önemli mesaj var.
·
Dokunulan taþ oynanýr.
Verilen sözün yerine getirilmesine yönelik bir uyarý var.
Bunlara benzer þekilde :
·
Durumu deðerlendir.
·
Kurallara uy.
·
Rakibine karþý saygýlý ol.
Biz bunu yapmasak bile bu mesaj oyunun yapýsýnda zaten var. Ýstemesek te bu mesaj bir
ölçüde alýnacaktýr. Satrancýn eðitimdeki önemi büyük ölçüde buradadýr. Ancak öðretmenlerin
derinlerde duran amaçlarý açýða çýkarmak, onlarý daha anlaþýlýr bir þekilde çocuklara sunmak,
satrançtaki uyarýlarý hayata yansýtmak gibi görevleri vardýr. Satranç öðretmenleri bu uyarýlarý
duyuþsal kazanýmlarýn saðlanmasýnýn bir yolu olarak deðerlendirilmesi gerekir.

3-Bedensel Kazanýmlar
Bir hareketin nasýl yapýlacaðýný öðrenmek gibi bedenin kullanýmý ile ilgili kazanýmlardýr.
Bazý derslerde bu kazanýmýn saðlanmasý diðer kazanýmlara göre daha deðerlidir. Keman çalmasýný
öðretmek için elin doðru pozisyon almasý gerekir. Beden eðitimi dersinde takla atmasýný beceri ile
yapmak, bunu teorik olarak bilmekten daha önemlidir.
Satranç dersleri verilirken öðrencilere kazandýrmamýz gereken bedensel kazanýmlar vardýr.
Burada amaç hem satranç kurallarýna hem de centilmenliðe uygun davranýþlarý kazandýrmak
olmalýdýr.
Örnek:

Rok hamlesinin kurallara uygun bir þekilde yapýlmasýný saðlamak. Önce þahýn tutulmasý
satranç kurallarý açýsýndan önemlidir.
·
Saat kullanýmýný kurallara ve centilmenliðe uygun olarak yapýlmasý davranýþýný
kazandýrmak.
·
Taþ alýþlarýnda centilmenliðe uygun davranmasýný, piyon terfisinde ise centilmenliðe ve
satranç kurallarýna uygun davranýþý kazandýrmak.
Öðrenme duyu organlara sayesinde olur. Bu nedenle elden geldiðince fazla duyu organýný etkin hale
getirmek gerekir. Öðretim böylelikle etkili, verimli, baþarýlý ve kalýcý olmaktadýr.
Genel olarak öðrenmede beþ duyunun deðiþik oranlarda etkisi vardýr. Görme duyusu % 83 ,
koklama duyusu % 3,5 , iþitme duyusu ,% 11, dokunma duyusu % 1,5 ve tatma duyusunun etkisi % 1
olarak saptanmýþtýr.

Öðrenme Ýlkeleri
Öðrenmenin daha kolay ve daha kalýcý olmasý için uyulmasý gereken bazý ilkeler vardýr.
1-Öðrencinin eðitim sürecine etkin katýlýmýný saðlamak.
2-Hedefler gerçekçi olmalý öðrencinin bunlarý benimsemesi öðrenmeyi olumlu etkiler.
3-Öðrenci öðrenme sürecinde kendi durumunda bir geliþme gördüðü sürece baþarýlý olur.
4-Baþarýsýzlýða karþý en etkili yöntem, arka arkaya baþarý getirecek etkinlikler düzenlemektir.
5-Öðrenciyi güdülemek, yüreklendirmek öðrenme etkinliðini artýrýr.
6-Öðrenme bir bütünlük içinde planlanmalý ve yürütülmelidir.
7-Öðrenme, öðrencinin öðrenme hýzýna göre ayarlanmalýdýr.
8-Pratik yapma ve ezberlemede tekrarýn önemi büyüktür.
9-Aralýklý ve farklý biçimlerde yapýlan tekrar kalýcýlýðý artýrýr.

ÖÐRETME

Öðretme, öðrenmeyi saðlayan faaliyetlerin hepsine öðretme denir.

Öðrencilere istenilen davranýþlarý kazandýrma iþlemine öðretme denir.

Öðretme, bireyin bilgi, beceri, tutum ve deðerlendirme gücünü geliþtirmesini saðlama ve
gerçekleþtirmesidir.

Öðretme dünyadaki en saygýn iþlerindendir.
Öðretme, öðrenmekten daha zordur. Bu nedenle öðretme sanatýndan bahsedilir.
Ýstenilen davranýþlar öðrencilere öðretme yöntemleri ile kazandýrýlýr. Bu amaç ile kullanýlan pek çok
öðretme yöntemi vardýr.

Bunlardan birinin diðerine üstün olduðunu söylemek doðru deðildir.

Her yöntemin üstün ve zayýf yönleri vardýr.

Bu nedenle tek bir yöntem yerine deðiþik yöntemler kullanýlmalýdýr.

ÖÐRETME YÖNTEMLERÝ
Öðretme faaliyetlerinde kullanýlan yöntemlerdir.

Satranç derslerinde kullanabileceðimiz baþlýca öðretme yöntemleri:

Sunuþ yolu ile öðretme

Keþif ( Buluþ ) yolu ile öðretme

Gösterip-yaptýrma yolu ile öðretme

Soru-cevap yolu ile öðretme

Drama yöntemi
Öðretme yönteminin belirlenmesi
Bir davranýþýn kazandýrýlmasýnda hangi yöntemin kullanýlacaðý belirleyen etkenler:
1-Öðretilecek konuya göre deðiþir.
Örnek:Satrancýn yararlarý anlatýlýrken sunuþ yöntemi daha uygun olurken, vezir matý anlatýlýrken
buluþ yolu ile öðretme daha etkin olabilir.
2-Öðrencinin yaþýna göre deðiþir.
Bir konuyu 8 yaþýndaki bir çocuk ile 20 yaþýndaki bir gence ayný þekilde anlatamazsýnýz.
Örnek:
Atýn hareketini büyüklere düz anlatým yöntemi ile öðretebilirsiniz. Ancak ayný konuyu çocuklara
anlatýrken gösterip- yaptýrma yöntemi daha etkindir. Satrancýn ilk derslerinde sunuþ ve drama
yöntemi daha çok kullanýlýrken daha ileri derslerde buluþ yöntemi daha aðýrlýk kazanýr.

3-Öðretmene göre deðiþir.
Her öðretmenin uzmanlaþtýðý kendini daha baþarýlý bulduðu öðretme yöntemleri olabilir.
Öðretmen bunlardan birini tercih edebilir.
Örnek: Bazý öðretmenler drama yönteminde baþarýlýdýrlar. Hemen her konuyu bu yöntemle anlatma
becerisini gösterirler.
4-Öðrenci sayýsýna göre deðiþir.
Kalabalýk sýnýflarda zorunlu olarak sunuþ yöntemine daha aðýrlýk verilir.
Sýnýf mevcudu azaldýkça soru-cevap yöntemi ve tartýþma yöntemi daha aðýrlýk kazanýr. Kalabalýk
sýnýflarda buluþ ve drama yöntemini uygulamak zordur.

1-Sunuþ Yolu ile Öðretme Yöntemi
Sunuþ yolu ile öðretme kavram ve genellemelerin açýklayýcý ve yorumlayýcý bir yaklaþýmla
öðretme yoludur. Bu öðretme yöntemi öðretmen tarafýndan çok dikkatli bir þekilde düzenlemiþ ve
öðrenci tarafýndan alýnmaya hazýr bir duruma getirilmiþ bilgilerin verilme sürecidir.
Bu öðretme yönteminde asýl faktör öðretmendir. Diðer bir deyiþle öðretmen etkinliðin
merkezindedir. Bu yaklaþýmýnda iþlenen derste bilgiyi saðlayan kavramlara ve genellemeleri sunan
bunlarý açýklamaya yarayan örnekleri veren öðretmendir.
Bu yaklaþýmda; kavram ve genellemeler önce sýnýfa verilir. Ardýndan bunu açýklayýcý
örnekler sunulur. Konu yeterince anlaþýlýncaya ve öðrencilerde anlamlý bir birikim oluþuncaya
kadar örnekler verilmeye devam edilir.
Uygulama:
Þah çekmek bir kavramdýr. Öðretmen bu konuyu öðretirken sunuþ yöntemini kullanabilir.
Önce þah çekme kavramýný anlatýr. Bunlar ile ilgili örnekleri kendi verir.Bu yöntemi kullanan
öðretmen diðer tekniklerden de yararlanabilir. Konunun daha iyi anlaþýlmasý için soru-cevap
tekniðinden yararlanýlabilir.
Örnek:
Þah çekmeyi anlatan öðretmen konunu daha iyi anlaþýlmasý için bu at þah çekebilir mi? Filin
þah çekebilmesi için hangi hamleyi yapmalýdýr? gibi sorular sormalýdýr.Ardýndan bununla ilgili
diðer örnekleri sunar. Dersin daha iyi anlaþýlmasý için daha sonra gösterip yaptýrma tekniðini
kullanabilir.
Sunuþ yolu ile öðretme tekniði yaygýn olarak kullanýlan etkili öðretme yöntemidir. Özellikle
kavramlarýn, öðretilmesinde etkin bir yöntemdir. Bu yöntemin olumsuz yönü öðrenciyi pasif
kýlmasý ve katýlýmsýz dinleyici konumuna getirmesidir.Ýstenmeyen bu durumu ortadan kaldýrmak
için öðretmen bu yöntemi diðer öðretme teknikleri ile zenginleþtirebilir.
Sunuþ yolu ile öðretmenin aþamalarý:
Sunuþ yolu ile öðretmede 3 temel aþama vardýr.
Birinci aþama planlamadýr. Öðrencilerin konu ile neleri anlamasý, neleri yapabilir duruma
gelmesi belirlenmelidir. Bu dersin sonunda öðrenci hangi davranýþlarý kazanmalýdýr? Böylece
kazanýmlar saptanmalýdýr.
Örnek:
Örnek olarak þah çekme konusunu ele alalým.

Þah çekme konusunda öðrencilere þah çekme kavramý öðretilecek.

Öðrenci tahta üzerine böyle bir durum varsa bunu gösterebilecek.

Ayrýca konumda þah çekilebilecek hamleler varsa bunlarý tahtada gösterebilecek beceriye sahip
olacak.

Ýkinci aþama uygulama aþamasýdýr. Burada iþlenmesi gereken konu ile ilgili kavramlar
anlatýlýr. Öðretmen bu konu ile ilgili örnekler sunar. Örnekler kolaydan zora ve basitten karmaþýða
doðru bir sýra izlemesi gerekir. Öðretmen örnekleri açýklarken diðer teknikleri kullanmasý ve
bunlardan yararlanmasýný bilmelidir.
Örnek:

Þah çekme kavramý öðretmen tarafýndan anlatýlýr. Bunun önemi vurgulanýr.

Öðretmen bu þah çekme ile ilgili örnekleri panoda gösterir.

Öðretmen yeni örnek sunar. Bu örnek ile ilgili sorular sorar. (At þah çekebilir mi? Fil þah çekmesi
için hangi hamleyi yapmalýdýr.) Bu sorularýn açýklanmasýnda soru-cevap ve tartýþma tekniði
kullanýlýr.


Üçüncü aþama konunun pekiþtirildiði ve deðerlendirmenin yapýldýðý aþamasýdýr.Bu aþama
konu ile ilgili alýþtýrmalarýn yapýldýðý bölümdür. Bu alýþtýrmalarýn çözümünde soru-cevap, tartýþma
gibi teknikler kullanýlmalýdýr.
Sunuþ yolu ile anlatmada dikkat edilecek konular :

Anlatýlacak konular mantýklý bir sýra izlemesi gerekir. Örnek:Önce þah çekmek daha sonra açarak
þah çekmek anlatýlmalýdýr.

Öðretmen fazla konuþmamalýdýr. Öðretmen fazla konuþursa öðrenci düþünmekten vazgeçer.

Derse baþlarken neyin öðretileceði açýklanmalýdýr. Ardýndan niçin öðretileceði açýklanmalýdýr.
Neyi, neden öðreneceðini bilen öðrenci derse daha kolay katýlýr. Ayný zamanda öðrendikleri daha
kolay akýlda kalýr.

Öðretmen merkezli bir yöntem olmasý nedeniyle, öðrenci katýlýmýný saðlamak amacýyla diðer
tekniklerde kullanýlmalýdýr.

Öðrenci soru sormaya özendirilmelidir.

Keþfetme (Buluþ ) yolu ile öðretme yöntemi
Verilen bilgiler yardýmý ile daha fazla bilgiye ulaþmayý saðlayan öðretme yöntemidir.
Keþfetme yöntemi ile öðretme öðrenci merkezlidir. Öðretmen rehber görevini üslenir. Öðretmen
yeni bilgilere ulaþma olanaklarýný hazýrlar. Ancak bilgiye ulaþma öðrenci tarafýndan gerçekleþtirilir.
Buluþ yolu ile öðretimin baþarýlý bir þekilde uygulanabilmesi için öðrencinin o konu ile ilgili
temel kavramlarý bilmesi gerekir.
Örnek: Kale matý, buluþ yolu ile öðretmeye uygundur. Ancak öðrencinin bu konu ile ilgili temel olan
kalenin hareketi, þahýn hareketi, þah çekme, mat ve opozisyon kavramlarýnýn ne olduðunu bilmesi
gerekir.
Buluþ yolu ile öðretim bir tüme varým yoludur. Öðrenci burada saðladýðý kazanýmlarý diðer
alanlarda da gösterebilmelidir. Diðer bir anlatýmla öðrenci bu kazanýmlarla genelleme
yapabilmelidir.
Örnek : Beyaz kale ile mat yapmasýný öðrenen bir çocuk, siyah kale ile veya baþka bir konumda da
mat yapmasýný bilmelidir.
Öðretmenin yönlendirici rolü baþarýda önemlidir. Buluþ yolu ile öðretmede, öðrenciler
örnekleri inceleyerek kavram ve genellemelere ulaþýrlar. Öðrencilerin örnek üzerinde gerekli
iþlemleri yapmasý saðlanmalýdýr. Bu iþlemler ile ilgili sorular öðrencilere sorulmalýdýr.

Örnek:
Kale matýnda öðretmen hangi hamleyi yaparsýnýz? Bu hamleyi niçin yaptýn gibi sorular sormalýdýr.
Bu yöntemde öðretmen ipucu hariç açýklamalarda bulunmamalý sadece yol gösterici olmalýdýr.
Öðretmen konunun baþka alanlara kaymasýna izin vermemeli; böyle bir durumla karþýlaþýrsa 'bizim
konumuz o deðil ' uyarýsý ile konuyu toplamasýn bilmelidir.
Vezir matýnýn buluþ yolu ile anlatýmý
Vezir matýnýn bu yöntem ile anlatýlabilmesi için öðrencinin bazý temel bilgileri öðrenmiþ
olmasý gerekir. Bu nedenle vezir matý ilk ele alýnacak konulardan biri olmamalýdýr.
Vezir matý için gerekli temel bilgiler:
1-Vezirin hareketi
2-Þahýn hareketi
3-Þah çekme
4-Mat yapma
5-Vezir matýnýn tahtanýn kenarýnda gerçekleþebileceðini bilmelidir.
Vezir matýnýn buluþ yolu ile anlatýmý ancak bu temel verilerin öðretilmesinden sonra
olasýdýr. Bu bilgilerin verilmesinden sonra öðretmen uygun bir konumu panoya yerleþtirir.
Öðrencilerde önlerindeki tahta üzerinde konumu oluþtururlar. Öðretmen vezir ile mat yapmak için
nasýl oynanmasý gerektiði sorar.
Öðrenciler kendi bilgilerine göre mat yapmaya çalýþýrlar. Öðretmen birkaç dakika
bekledikten sonra hangi hamlenin yapýlmasý gerektiðini, bunun nedenini sorar. Ne yapýlmasý
gerektiði konusunda ipucu verebilir. Mat yapmasýný baþaran öðrenciye pekiþtireç verir. Öðretmen
daha sonra bu matý kendisi yaparak öðrenmeyi daha kalýcý kýlar. Bu arada gerekli açýklamalarý
yapar.
Öðretmen bu konu ile ilgili alýþtýrmalarý sorar. Öðrencilerden bunlarý çözmelerini ister.
Alýþtýrmalarýn çözümü sýrasýnda öðretmen rehber görevini üslenir. Onlarý konu ile ilgili sorular ile
yönlendirir.
Bu yöntemin en iyi yönlerinden biri de öðrencilerin sosyal geliþimine katkýda bulunmasýdýr.
Bu yöntemde öðrenci soru sormasýný, kendini ifade etmesini öðrenir. Öðrenci baþarýlý olduðunu
gördükçe kendine olan güveni artar.
Buluþ yöntemi ile öðrenme modeli problem çözme becerilerinin geliþtirilmesi için uygun bir
modeldir. Bu modelde doðuþtan var olan merak ve baþarma gibi iç motivasyonlardan yararlanýlmasý
önerilir. Bu eðitim modelinde iç motivasyon saðlayan bu etkenlerden yararlanýlýr. Öðretmen,
öðrenciyi baþarma duygusunu tadabileceði problemlere yöneltmelidir. Öðrencinin yanlýþ yola
gitmemesi için yönlendirilmelidir. Öðrenci çözüme doðru adým adým kendi buluþlarý ile
ulaþmalýdýr.
Öðrencinin, öðrenmeye hazýr olmasýný saðlamak amacýyla merak ve baþarý gibi iç güdüleri
kullanýlmalýdýr. Öðrencinin merak duymasýný saðlamak üzere sorulan problemler aþýrý zorluktan
dolayý bir bezginlik veya ayný þeylerin tekrarýndan dolayý bir býkkýnlýk oluþturmamalýdýr.
·
Verilecek problemler genel hedefe uygun olmalýdýr.
·
Seçilen sorular çocuðun zihinsel geliþimine uygun olmalýdýr.
·
Problemde ne istendiði net bir þekilde belirtilmelidir.
Her sorudan sonra uygun bir süre verilmelidir. Öðretmen bu soru ile bir belirsizlik durumu
oluþturulur. Belirsizlik insan oðlu için rahatsýzlýk veren bir durumdur. Ýnsan oðlu bu durumu anlama
ve sorunu çözmenin yollarýný arar. Bu insan oðlunun doðal bir tepkisidir. Bunu oluþturan merak ve
baþarma iç güdüleridir. Öðrencinin merak ve baþarma iç güdülerinden yararlanarak bu problemi
çözmesi istenir.

Öðrenme sürecinde verilecek ödüllerin nitelik ve sýklýðý belirlenmelidir. Öðretmenin
görevi sürekli pekiþtireç daðýtmak olmamalýdýr. Öðrencinin kendi kendisini deðerlendirebilecek
duruma gelmesine yardýmcý olmalýdýr.
Satranç derslerinin ilk günlerinde sunuþ tekniði daha çok kullanýlan bir yöntemdir. Ýlerleyen
derslerle birlikte buluþ yöntemi kullanýmý artar.

Gösterip-Yaptýrma Yöntemi
Hiçbir öðretim yöntemi tek baþýna tüm derslerin öðretilmesinde yeterli deðildir. Bir
öðretme yöntemi ile öðrencilerin tüm öðrenim gereksinimlerini karþýlamak olasý deðildir. Özellikle
uygulama ve hareket ile ilgili kazanýmlarýn saðlanabilmesi için gösterip-yaptýrma yöntemi tercih
edilmesi gereken etkin bir yöntemdir. Bir beceriyi kazandýrmanýn en etkili yolu onun uygulamasýný
yapmaktýr. Uygulayarak öðretmek anlatmaktan daha kolaydýr.
Bu yöntemde eylem en olgun þekli ile öðretmen tarafýndan yapýlýr. Öðretmen uygulamayý
yaparken gerekli açýklamalarý yapar. Daha sonra öðrencilerin ayný becerileri tekrarlamasý istenir.
Satranç derslerinde kullanýmý:
Gösterip yaptýrma yönteminin satranç derslerinde geniþ bir kullaným alaný vardýr. Özellikle
centilmenliðe uygun davranýþlarýn öðretilmesinde en etkin yöntemdir. Taþ alma ve piyon terfi gibi
hamlelerin gerek satranç kurallarýna gerekse centilmenliðe uygun olarak nasýl yapýlmasý
gerektiðini en iyi açýklayan öðretme yöntemidir.
Taþlarýn hareketlerini öðretmek için de bu yöntem etkilidir. Örneðin at hamlesini
öðretilmesinde; öðretmenin tercih edebileceði en etkili yöntem bu uygulamayý tahta üzerinde
yapmasýdýr.
Rok hamlesini öðretmenin en kolay yolu gösterip-yaptýrmadýr.
Bu yöntem adýndan da anlaþýlacaðý gibi iki aþamalýdýr.
Birinci aþama gösterme, ikinci aþama ise yaptýrmadýr.
Gösterme tekniði :
Bu teknikte zihinsel ve bedensel becerileri kazandýrmak için öðretmen hedef davranýþý
basamaklarýna göre en mükemmel þekilde yapar. Gerekli zamanlarda uygun açýklamalarda
bulunur. Ýþleme ait basamaklar tahtaya yazýlýr. Ýþlem daha iyi anlaþýlmasý için tekrar edilir.
Örnek-1
Taþ alma konusu anlatýlýrken, öðretmen bu eylemi tahtada (panoda ) gösterir. Bu
konudaki basamaklarý belirtir.
Kalenin taþ almasý:
Kale c4 karesinde bulunuyor.
1-Kale yatay yolda giderek siyah fili alabilir.
2-Kale aldýðý taþý tahta dýþýna çýkartýr.
3-Kale aldýðý taþýn bulunduðu kareye yerleþir.
Örnek-2
Öðretmen rok hamlesini yaparken gerekli açýklamalarý yapar. Ýþleme ait basamaklarý
belirtir.
1-Kýsa Rok (Küçük Rok): Þah kanadýnda yapýlan rokdur.
1.Siyah þah rok yapmak amacýyla kaleye doðru iki kare ilerler.
2.Ýki kare ilerleyen þah e8 karesinden g8 karesine gelir.
3.Kale þahýn üzerinden atlayarak þahýn yanýna konur.
4.Kale h8 karesinden f8 karesine gelmiþtir.

Yaptýrma tekniði:
Gösterme tekniðinde yapýlmasý istenen beceriler öðrencilerin her birine yaptýrýlmalýdýr.
Öðretmen her bir öðrenciyi denetim altýnda tutmalý yanlýþlar hemen düzeltilmeli hareketin doðrusu
hemen gösterilmelidir. Doðru davranýþýn öðrenci tarafýndan yapýlmasý istenmelidir. Çünkü yanlýþ
kazanýlan bir davranýþý sonradan düzeltmek zordur. Rok hamlesinde önce kaleyi tutmak. Bu yanlýþ
uygulama ilerde önemli sorunlara neden olabilir. Öðretmen bu tür yanlýþlarý görüldüðü anda
düzeltmelidir.
Gösterip-yaptýrma tekniðinde uyulmasý gereken ilkeler:
1-Kazandýrýlacak davranýþ öðretmen tarafýndan en olgun þekli ile yapýlmalý gerekli açýklamalar ve
yinelemeler yapýlmalýdýr.
2-Her öðrenci gösterilen davranýþý gördüðü ve anladýðý biçimde yapmalýdýr. Yanlýþlar öðretmen
tarafýndan anýnda düzeltilmelidir.
3-Uygulamalarda her bir öðrencinin beceriyi yapýp, uygun sayýda tekrarlamasý olanak verilmelidir.
Tekrar etme öðrenilen becerinin kalýcýlýðýný saðlar.
4-Becerinin ortaya çýkmasý için bütün basamaklar sýrasýyla belirtilmelidir.
Gerekirse öðrencilerden not tutmasý istenmelidir.
5-Öðrencilerin derse katýlýmý saðlanmalýdýr. Öðrencilerin hepsinin istenen uygulamayý yapmasý
istenmelidir.
Özellikleri

Gösteri öðretmen merkezli, yapma iþlemi de öðrenci merkezlidir.

Daha çok öðrencilerin psiko-motor becerileri kazanmasýnda etkilidir.

Öðrenciler becerilerini yaparak ve yaþayarak geliþtirir, öðrenir.
Sýnýrlýlýklarý:
1. Kazandýrýlacak beceriler önce öðretmenler tarafýndan yapýlarak öðrencilere gösterilmeli.
2. Her öðrenciye istenilen beceriyi kazanmasý için yeterli zaman ve tekrar yapma þansý verilmeli.
3. Gösteri anýnda kullanýlacak þema, grafik, slayt ve film gibi araç gereçler önceden hazýrlanmalý.
4. Beceriler sýrayla ve aþamalý olarak öðretilmeli, bir beceri tam öðrenilmeden diðerine
geçilmemeli.
5. Öðrencilere önce basit, kolay ve yapabilecekleri iþler yaptýrýlmalý.

Soru-cevap yöntemi (Teknik )
Sýnýf etkinliklerinde soru sorulmasý ve cevap verilmesi yolu ile tartýþmanýn yürütüldüðü bir
öðretme yöntemidir. Bu yöntem düþünmeyi ve konuþmayý özendirmesi nedeniyle önemli bir
yöntemdir. Ayrýca anlatýlan konularýn daha iyi anlaþýlmasýna katký saðlamasý nedeniyle oldukça
kullanýþlýdýr.

Ýyi bir sorunun özellikleri

Soru öðrencinin anlayabileceði bir dille ifade edilmeli. Soru açýk, basit ve anlaþýlýr olmalý.

Soru sormanýn amacý güdüleme olmalý. Yeni bir bilginin oluþmasýný saðlamalýdýr.

Öðrencinin yanýtlayamayacaðý güçlükte bir soru sorup onu utandýrmamalý.

Çok kolay soru ise zaman kaybýna neden olup, kazanýmý olmayacaðýndan sorulmamalýdýr.

Soru sorma tekniði

Öðretmen soruyu hoþ bir tavýrla, samimi bir konuþma ile sormalýdýr. Öðrenci soruyu
cevaplandýramazsa veya yetersiz kalýrsa anlayýþ ile karþýlamalý küçük düþürücü davranýþlardan
kaçýnmalý

Bütün sýnýfý ilgilendirecek sorular sorulmalý öðrencilere düþünmeleri için yeterli süre tanýnmalý

Her öðrenciye olabildiðince eþit sayýda soru sorulmalý

Sýnýfý dikkatli ve ilgili tutmak için ilgi çekici düþündürücü sorular sorulmalýdýr.

Cevabý tek kelimelik olan (evet- hayýr ) sorulardan kaçýnýlmalýdýr.
Ýlgisiz öðrencilerin dikkatini çekmek amacýyla soru direk isme hitap edilerek yapýlabilir.


Soru-cevap yönteminin üstün yönleri:

Soru cevap yöntemi düþünmeyi özendirir.

Açýklanmasý gereken konular açýklýða kavuþur.

Öðrencilerin yorumlama yeteneklerini geliþtirir.

Akýlda tutmak kolaylaþýr.

Öðrencinin sosyal geliþimine katký saðlar.

Soru cevap yönteminin eksik yönleri:

Öðrencilerin ilgisini çekmek ve bunu sürdürmek zordur.

Yetenek düzeyi düþük olan öðrencilerin soru ve cevaplarý anlamasý ve onlardan bir kazaným
saðlamalarý sýnýrlýdýr.

Soru ve cevap yöntemi diðer yöntemler ile desteklenmezse konunun anlaþýlmasý zorlaþýr.
Satranç derslerinde soru-cevap yöntemini bir dersin anlatýmýndan çok o dersin daha iyi
anlaþýlmasýna yardýmcý olmasý için kullanabiliriz. Bu amaçla bu tekniðin satranç derslerinde
kullaným alaný geniþtir.
Uygulamasý: Taþlarýn hareketi anlatýldýktan sonra konunun daha açýklýða kavuþmasý için sorucevap tekniði kullanýlmalýdýr. Taþlarýn kaç kareye gidebilecekleri, belirtilen kareye neden
gidemeyeceði gibi sorular sorulabilir.
Örnek:Taþ deðiþimlerinde hangi taþ deðiþimleri yapýlabilir. Bu taþ deðiþimi iyi midir? Nedenlerini
açýklayýnýz gibi sorular yöneltilebilir.

Dramatizasyon
Dramatizasyon öðretme sistemleri arasýnda son yýllarda sýklýkla yer alan bir öðretme
yöntemidir. Dramanýn sözlük anlamý “bir þey yapmak anlamýna gelir.” Bu yöntemin eðitimde
kullanýmý bir olayýn bir durumun oyunlaþtýrýlmasý þeklinde olur.
Drama, dramatizasyon sosyal hayat içinde ortaya çýkabilecek çeþitli olaylarý veya bir
durumu öðrencilerin oyuncu olarak katýldýklarý çeþitli sahneler içinde ortaya koymak ve dersi
bunun üzerine bina etmek demektir.
Uygun konular seçildiðinde her düzeyde ve her derste uygulanabilir. Özellikle satranç
baþlangýç derslerinde tercih edilebilir. Taþlarýn diziliþi, hareketi, taþ isteme, taþ alma.þah çekme ve
mat baþlýca kullaným alanlarý olabilir.
Ýnsan hayatýnda hayal gücünün en hür ve yaþama hakim olduðu dönemler, çocukluk
dönemleridir. Ýnsanlar, hayatlarýndaki en iyi tiyatro oyunculuðunu çocukluk dönemlerinde
yaparlar. Her çocuk mükemmel bir tiyatro oyuncusudur. Örneðini bir kere gördükten sonra
oynayamayacaðý rol yoktur. Ýnsan büyüdükçe rol oynama alanlarýný daraltmaya baþlar. Dolayýsýyla
eðitim-öðretim sýrasýnda da çocuklarýn bu özelliðinden faydalanmak gerekir.
Drama metodu, çocuk hayatýnda çok önemli bir yer tutan oyun yeteneðinin kontrollü bir
þekilde eðitim hayatýna aktarýlmasý demektir. Bu metodu iyi kullanmak için öðrencilerin bilgisi
kadar yaratýcýlýklarý da çok önemlidir.
Öðrencilerin bir kýsmý aktif olarak rol alýrken diðerleri seyirci konumundadýr. Etkinliðe ne
kadar çok öðrenci katýlýrsa istenen sonuç o denli fazla olur. Seyirci konumundaki öðrenciler
sadece izler durumda olsalar bile algýlama olanaðý bulduklarý için öðrenme deðeri fazladýr.
Dramada rol alan öðrenciler hem yaþama hem de yapma durumundadýr. Bu özelliðinden dolayý
drama “yaparak yaþayarak öðrenme” yöntemidir.

Drama yöntemi öðrenci merkezli olmasýna raðmen öðretmenin rolü fazladýr. Öðretmen
yönetmen konumundadýr. Öðretmenin bu konudaki becerisi dramanýn baþarýsýnda belirleyici rol
oynar.
Çocuk dramatize ettiði bir konuyu oynarken konunun gerektirdiði el, yüz hareketleri,
duygularý ve düþünceleri oyuna yansýtýr. Dramada karakterler gerçeðine uygun olmak
zorundadýr.Þah rolünü oynayan çocuk þah gibi davranýrken, piyon ise piyona özgü tavýrlarý
sergilemelidir. Eðer olanak varsa oyun kostüm ve müzikle zenginleþtirilebilir. Bu þekilde dersin
kalýcýlýðý ve sanatsal yönü artýrýlýr.
Yararlarý:

Öðrenciler rol oynama içinde kendi duygu ve düþüncelerini daha rahat ifade etme imkâný
bulabilirler.

Baþkalarý ile daha rahat iliþki kurma becerileri geliþtirirler.

Öðrencilerin dinleme ve konuþma becerileri geliþir.

Kiþinin kendine olan güvenini artýrýr. Kalýcý öðrenmeler saðlar.
Sýnýrlýlýklarý :
- Öðretmenin yaratýcý drama eðitimi almýþ olmasýný gerektiriyor
- Kalabalýk sýnýflarda uygulanýrken sorunlar yaþanabilir.
- Öðrencilerin temel iletiþim becerilerin geliþmiþ olmasý gerekir.
Satranç öðretiminin en zor olduðu dersler baþlangýç dersleridir. Öðretmenleri en fazla bu
dersler zorlar. Çünkü bu dönemde öðretmenin satrancý öðretmek kadar onu sevdirmek gibi bir
görevi daha vardýr. Öðretmen bu dönemi baþarýlý bir þekilde atlatýrsa bundan sonrasý nispeten daha
kolaydýr.
Bu dönemde öðretmen konularýn daha iyi anlatabilmek ve satrancý sevdirebilmek için
deðiþik etkinliklerde bulunmasý ve bunlarý en iyi bir þekilde uygulamasý gerekir. Bunun için
öðrencilere ilginç gelecek deðiþik etkinlikler yapmalýdýr. Bu dönem mat konusuna kadar devam
eder. Mat konumundan sonra öðretmen etkinliklerini satranç tahtasý üzerinde yapabilir. Öðretmen
bu derse gelinceye kadar öðrencilerde satranca karþý bir sevginin oluþmasýný saðlamalýdýr. Bu
nedenle mat konusu satranç öðretiminde eþik bir konudur.

