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Eğitimin planlı 
ve programlı 
yapılan boyutuna 
öğretim denir. 

Eğitim programlarının 
belli bir öğretim düzeyi 
için (örneğin ilköğretim, 
ortaöğretim) yapılanlarına da öğretim 
programı denmektedir.
Öğretim, oluşturulan eğitim kurumları 
aracılığı ile farklı düzeylerde yapılabilir. 
Öğretim okul öncesinden başlayarak, 
yüksek öğretime ve oradan hizmet içi 
eğitim gibi farklı yaş ve amaçlara hizmet 
eden geniş bir yelpazede gerçekleştirilir.
Öğretimin amacı öğrenene (bireye) planlı, 
programlı ve örgütlenmiş etkinliklerle 
yeni davranışlar, bilgiler, beceriler, 
tutumlar ve değerler kazandırmaktır.
Öğretim etkinlikleri öğretmenler aracılığı 
ile onların rehberliğinde yapılır. Öğretim 
etkinlikleri sonunda öğrenme ortaya 
çıkar. Öğretimin öğretme boyutu daha 
çok öğretmen nitelikleri ile öğrenme 
boyutu ise öğrenen nitelikleri ile yakından 
ilişkilidir.
Öğretme etkinlikleri her zaman 
öğrenmenin olacağını garanti altına 
alamaz. Bazı öğrenciler iyi bir öğretim 
sonucunda öğrenemeyebileceği gibi, 
bazı öğrencilerde kötü bir öğretim 
sonunda bile öğrenebilir.

Öğretim, eğitimin okul içindeki 
bölümünü kapsayan kısmıdır. Diğer bir 
ifadeyle öğretim, eğitimin okullarda 
planlı, programlı ve profesyonel kişiler 
tarafından verilen bölümüdür. Bir birey 
okula başladığında ona neyin ne zaman, 
nerede, ne şekilde, ne kadar sürece, 
hangi araçlarla ve kim tarafından 
öğretileceği daha önceden planlanmış 
olup hedeflerle birlikte yazılı şekle 
getirilmiştir. Öğretim boyunca bu plan ve 
programın dışına çıkılmaz.
Öğretimde hedefler daima olumlu 
yöndedir. Olumsuz bir davranışı 
kazandırmak hiçbir zaman öğretimin 
hedefleri arasında yoktur. 
Öğretim, profesyonel kişiler olan 
öğretmenler tarafından verilir. Yani bir 
anne babanın çocuğuna yeni bilgiler 
öğretmesi öğretim değildir. Öğretimin 
olabilmesi için plan program şarttır. Aynı 
zamanda öğretim bir eğitim kurumunda 
verilmek durumundadır. Evde çocuğuna 
yeni bilgiler veren bir anne babanın 
yaptığı öğretim değil eğitimdir. Daha 
detaya inecek olursak eğitimin bir alt dalı 
olan informal eğitimdir

HÜLYA KIRAL
Sınıf Öğretmeni

ÖĞRETİM NEDİR?

20.09.2021 Pazartesi
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
21.09.2021 Salı

16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K.
22.09.2021 Çarşamba

12:30 Tenis (Preschool)
15:40 Basketbol Okulu
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)

23.09.2021 Perşembe

09:30 Tüm Okul Fotoğraf Çekimi 
(Öğrenci - Öğretmen)

15:40 İngilizce Destek Programı

24.09.2021 Cuma
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi / Satranç
15:40 Masa Tenisi / Piyano Okulu
25.09.2021Cumartesi
6,7,8. Sınıflar Hafta sonu Destek 
Programı Başlangıcı
09:00 Destek Programı (Gr678)
11:30 Yaratıcı Drama Atöl. (Preschool)
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Primary)

 HAFTANIN ETKİNLİKLERİ

Beyazlaştıkça kirlenen nedir?



PİYANO EĞİTİMİ VE ÖĞRENME SÜRECİ

Piyano eğitimi doğası 
gereği bireysel bir 
eğitim sistemine 
dayalıdır. Piyano çalma, 

daha çok devinişsel ( psiko-
motor) boyutun ağırlıkta 
olduğu hem bilişsel hem 
de duyuşsal boyutları olan 
bir beceridir. Motor beceri 
gelişimi düzenli çalışmalar, egzersizlerle 
sağlanır. Bazı öğrenciler öğrenirken sorunlar 
yaşarlar. Çalıştıkları halde öğrenememekten, 
çalışmalarından verimli sonuç 
alamamaktan şikayet ederler. 
Sorun, öğrencilerin nasıl 
öğreneceklerini bilmemelerinden 
kaynaklanmaktadır. Tam da bu 
noktada gereken, bir yol gösterici 
yani eğitmendir.
Çocuk yaştaki öğrenciler piyano 
çalma isteğiyle eğitmene 
geldiklerinde önlerindeki 
sürecin farkında olmazlar. Buna 
öğrencilerin velileri de dahildir. 
Ancak unutulmamalıdır ki bir 
enstrümana hakimiyet kazanmak, 
yeni bir uzvu eğitmek gibidir. Bir 
futbolcuyu örnek alalım. Futbolcu, 
en önemli maçına çıkar ve tüm 
izleyiciler ona hayran kalır. Fakat 
bilmezler ki o futbolcu o maça 
çıkana kadar binlerce antrenman 
yapmış, gecesini gündüzüne 
katmış, belki sakatlıklar geçirmiş, belki 
motivasyon problemleri yaşamış ancak 
hepsinin üstesinden gelmiş ve o gün o maça 
çıkabilmiştir. Tabii küçük bir çocuğa bu süreci 
baştan anlatmanın bir gereği yoktur çünkü 

aksiyon ister. Öğrendiğini görmek, başkaları, 
ailesi tarafından övgü almak, beğeni toplamak 
ister. Tam da bu noktada yaşa göre eğitim 
metotları devreye girer.
Beceri kazanmanın 3 aşaması vardır: (1-) 
Taklit (2-) İşlem (3-) Ustalık. O’Malley’e 
(1990,s.25) göre, birçok öğrenci için beceri 
öğrenme bilişsel aşamayla başlar. 1. aşamada 
öğrenci becerinin temel hareketlerini yapmayı 
öğretmeninin eğitsel desteğiyle başarabilir.
Öğretmenini model olarak alır ve beceriyi icra 

etmede öğrencinin ilk deneyimleri gerçekleşir. 
Zamanlamada, hareketlerin düzgünlüğünde, 
doğruluğunda ve koordinasyonunda sorunlar 
vardır. Bu evredeki bir piyano öğrencisi, 
öğretmenin gözetiminde parmak alıştırmaları 

yapabilmektedir. 2. aşamada, öğrenci, 
beceriyi öğretmeninin yardımı olmaksızın 
bağımsız olarak yapabilmektedir. Motor 
beceri öğrenmenin bu döneminde, öğrenci 
öğretmeninden direktifler almadan ya da bilinçli 
olarak düşünmeden beceriyi gerçekleştirebilir. 
Fakat, doğruluk, akıcılık henüz tam olarak 
başarılmamıştır. Bu aşamadaki bir piyano 
öğrencisi klavyeye bakmadan çalmayı başarsa 
da, yanlış notalara basmaya devam etme gibi 
davranışlara devam etmektedir. 3. ve son 
aşamada, öğrenci beceriyi düzgün, etkili ve 

kolaylıkla yapabilmektedir. Bilinçsiz 
bir çabayla beceriyi yapabilmede 
otomatikleşme gelişir ve böylece 
öğrenci aktivitenin diğer öğelerine 
odaklanmada serbestleşir. Bu 
aşamada,
piyano öğrencisi parmaklarına 
bakma ihtiyacı duymadan farklı 
ses alanlarındaki farklı notaları 
zorlanmadan çalabilir (Orlich,1994, 
s.133). Araba sürerken 
konuşabilmek de bu aşama için 
örnek gösterilebilir. Yani, birey aynı 
anda iki farklı işi, iki farklı beceriyi 
yapabilmektedir.
Piyano öğrenim süreci kişinin 
yaşına, algısına ve becerisine göre 
değişiklik gösterebilir. 5 yaşında iki 
çocuktan biri 3 ayda iki eli aynı anda 
kullanma becerisine ulaşamamış, 
diğer çocuk da eser çalışmasına 

başlamış olabilir. Bu gibi durumlarda 
eğitimcinin hangi çocuğa nasıl bir strateji 
uygulanması gerektiğini bilmesi gerekir.

Pınar İNANLI
MÜzik Öğretmeni

Egzersiz sadece Olimpik 
başarı ya da süper 
atletler olabilmek 
için değildir. Yaş, 

cinsiyet ya da yaşamdaki rol 
ne olursa olsun, düzenli fiziksel 
aktiviteden faydalanılabilir. 
Egzersiz programına sadık 
kalınırsa, doğru bir diyet 
ile birlikte esenlik/genel iyilik 
halinin oluşmasına yardımcı 
olabilir ve kronik hastalıklar ve 
yetersizlik/özürlülük durumuna 
bile yardımcı olabilir. Kısaca 
egzersiz, sağlıklı olmak ve sağlıklı 
yaşamak için gerekli bir yoldur. 
Kişi her yaşta sağlığını korumak 
için egzersiz yapabilir, fakat 
egzersizin tipi yaş guruplarına göre 
değişiklik gösterir. Tüm egzersiz 
formaları her bireye eşit yarar 
sağlamaz. Yürüyüş, koşma, yüzme 
ve bisiklet gibi fleksör ve ekstansör 
kas guruplarının ritmik kasılma ve 
gevşemeleri kanın kalpten kaslara 
ve kaslardan kalbe doğru akımını 
kolaylaştırır. Egzersizin fizyolojik 
olarak en önemli yararı kalp ve 
akciğerlerin formunu korumak 
ve iyileştirmektir. Yaşlanma ile 
kalbin etkinliği azalınca oksijen kaslara daha 
yavaş dağıtılır. Egzersiz kalp kasının boyunu, 
odaların hacmini artırır ve etkinliğini iyileştirir, 

kalbin pompalama gücünü artırır. Egzersiz 
yüksek kan basıncını azaltır (hipertansiyon); 
diyastolik basınç yaş ile, 60-70 yaşlar arasında 
%10 yükselir. Düzenli egzersiz kan basıncını 
etkili olarak düşürür. Klinik deneylere göre 
en iyi egzersiz, arter ve venlerin büzülmesine 
yol açan, stres hormonları düzeyini 
azaltan egzersizdir. Ağırlık kaldırma yada 
dirençe dayalı çalışma, vücut ağırlıklarıyla 

çalışmalar haftada üç kez en az 20 dakika 
hızlı yürüyüş, koşu, bisiklet, ip atlama ya 
da bu egzersizlerin kombinasyonu kan 

basıncının düşmesine katkı sağlar. Dolayısıyla 
kalp ve dolaşım sistemimize katkı sağlar. 
Sporun fizyolojik faydaları dışında çeşitli 
alanlarda da bizlere faydaları bulunmaktadır. 
Sağlıkta İyileşme: Kalp ve akciğerlerin 
yeterliliğinde artış, kolesterol seviyesinde 
düşüş ,kas kuvvetinde artış , kan basıncında 
düşüş  , diyabet/kalp rahatsızlığı riskinde 

azalma , fazla yağlardan 
kurtulma, kiloda denge , kaslarda 
uyum ve uygunluk , postür ve 
beden duruşunda iyileşme .
Genel İyilik/Esenlik Durumunda 
İyileşme: daha fazla enerji, daha 
az stres, uyku kalitesinde iyileşme, 
stres ile baş etme yeteneğinde 
iyileşme, mental uyanıklık ve dikkat  
artışı, dinç ve zinde görünüm.
Sosyal Yaşamda Gelişme: 
kendi imajını iyileştirme, yeni 
arkadaşlar edinmek için fırsatlar 
bulma, arkadaşlarla ya da aile 
bireyleriyle bir aktiviteyi paylaşmak 
için fırsatlar bulma. Tahammül/
dayanma Gücünde Artış: üretkenlik 
artışı, fiziksel kabiliyette artışı, 
Daha az sakatlanma; yaralanma, 
hastalıklara karşı direnç/bağışıklıkta 
iyileşme katkıları da bulunmaktadır.

Beden Eğitimi Öğretmeni
Hakan Sağlam

DÜZENLİ EGZERSİZİN YARARLARI NELERDİR?

http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/After School Clubs.pdf

