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“YAŞAM BOYU SPOR DERSİ”

TARTIŞMA YÖNTEMİ



“Anlatılan konu ne kadar ilgi çekici 
olursa olsun, 

Öğrenciler ne kadar dikkatli dinlerlerse 
dinlesinler ve 

Öğretmen bilgiyi ne kadar sıralı ve yavaş 
anlatırsa anlatsın 

DİNLEYEREK öğrenme sınırlı 
kalmaktadır.”





ÖĞRETMEN 
MERKEZLİ

• Aktif olan öğretmen

• Öğretmen bilgiyi aktarır, 
öğrenci dinler ve 
öğrenmeye çalışır.

• Öğrenci pasif ve alıcı 
durumdadır.

ÖĞRENCİ 
MERKEZLİ

• Öğrenciler de aktiftir

• Öğrenciler hedef bilgiye 
kendileri ulaşırlar.



ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

DAHA ÇOK 
ÖĞRETMENİN AKTİF 

OLDUĞU YÖNTEMLER

Anlatım yöntemi

Gösterip-Yaptırma 
Yöntemi

ÖĞRETMEN VE 
ÖĞRENCİNİN 

BİRLİKTE AKTİF 
OLDUĞU YÖNTEMLER

TARTIŞMA 
YÖNTEMİ

Örnek olay yöntemi

DAHA ÇOK 
ÖĞRENCİLERİN AKTİF 
OLDUĞU YÖNTEMLER

Problem çözme

İşbirlikçi öğrenme

Proje tabanlı öğretim



TARTIŞMA YÖNTEMİ



 Bir konu üzerinde öğrencileri düşünmeye 
yönelten ve konu hakkında karşılıklı 
görüşlerin ortaya konulması amacıyla 
kullanılan bir yöntemdir. 



• MERKEZDEÖğrenci

• YÖNETİCİ KONUMDA 
DEĞİL

• YÖNLENDİRİCİ
Öğretmen



 Öğretmen-öğrenci etkileşimi söz konusudur.

Öğrenciler derslerde aktif olurlar:

Soru sorma

Dinleme 

Konuşma 

Düşünme gibi yetenekleri geliştirir.



 Analiz, sentez ve değerlendirme gücü 
kazandırır.

 Tartışma yöntemi ile elde edilen bilgiler daha 
uzun süre hafızada kalır.



 İletişim becerilerinin gelişmesine fayda 
sağlar.

Öğretmene, öğrencilerini daha iyi tanıma 
fırsatı sağlar.

Öğrenciler başkalarının görüşlerine saygı 
duymayı öğrenirler. 



 Çok zaman alır. 

 Kalabalık sınıflarda uygulanması güçtür.

 Tartışma istenilmeyen yönlere kayarak amaçtan 
uzaklaşılabilir.

 Bazı öğrenciler tartışmaya katılmak 
istemeyebilir.

 Tartışmanın yönetilmesinde yetersiz kalındığı 
durumlarda disiplinsizlikler ortaya çıkabilir.



 Tartışmanın bir amacı olmalı ve amaç 
tartışma sırasında daima göz önünde 
bulundurulmalıdır.

 Tartışma konularının seçimine özen 
gösterilmelidir.

 Tartışma sonunda ortaya çıkan sonuçlar
öğretmen tarafından özetlenmeli. 



 Görüş geliştirme
 Münazara 
 Sempozyum 
 Panel 
 Açık oturum
 Forum 
 Zıt panel 
 Çalışma grubu
 Kollegyum

 Delphi tekniği
 Workshop 
 Sokrat emineri
 Sokratik tartışma
 GÜDÜMLÜ TARTIŞMA 
 Vızıltı/Philips



Öğrencilere doğrular 
hakkında tek yönlü 

düşünmelerini sağlayan 
ve sonucu belli olan 

tartışmalardır. 



Öğrencilere başlangıçta 
kazanacağı hedef 

söylenir. 

Sonra hedefe yönelik 
sorular sorularak 

öğrencilerin verdiği 
cevaplarla hedefe 
ulaşması sağlanır. 



Egzersiz alışkanlığının çocukluktan itibaren 
kazandırılması ve yetişkinliğe taşınması 

gerektiği uzun zamandır düşünülmektedir. 
(Powell ve Dysinger, 1987).

Varacağımız 

HEDEF:

Çocukluk döneminde 
yapılan egzersiz, 

yetişkinlikte kronik 
hastalıklara yakalanma 

riskini azaltacaktır.



H: Egzersizin etkileriyle ilgili olarak kendimize 
aşağıdaki soruları yöneltebiliriz:

1. Çocukluk çağında yapılan egzersizin 
çocukluktaki etkileri nelerdir?

2. Çocukluk çağında yapılan egzersizin 
yetişkinlikteki etkileri nelerdir? 

(Biddle, Gorely ve Stensel, 2004)





HEDEF: Çocukluk 
döneminde yapılan egzersiz, 

yetişkinlikte kronik 
hastalıklara yakalanma 

riskini azaltacaktır.

1.YOL

2.YOL

3.YOL



H: Çocuklukta yapılan egzersiz neyi etkiler?

1.
yo

l

1.yol



 H: Çocuklukta yapılan egzersiz neyi etkiler?

 Ö1: Çocuklukta yapılan egzersiz yetişkinlikteki egzersizi 
etkiler. 

 H: Yetişkinlikteki egzersiz neyi etkiler?

 Ö2: Yetişkinlikteki egzersiz, yetişkinlikteki sağlığı etkiler.

 H: Yani yetişkinlikte kronik hastalıklara 
yakalanma riskini azaltır diyebiliriz. (HEDEF)



H: Çocuklukta yapılan egzersiz başka neyi etkiler?

2.yol

2
.yo

l



 H: Çocuklukta yapılan egzersiz başka neyi etkiler?

 Ö3: Çocuklukta yapılan egzersiz çocukluktaki sağlığı 
etkiler. 

 H: Peki çocukluktaki sağlık neyi etkiler?

 Ö4: Çocukluktaki sağlık, yetişkinlikteki sağlığı etkiler.

 H: Yani yetişkinlikte kronik hastalıklara 
yakalanma riskini azaltır diyebiliriz. (HEDEF)



H: Çocukluktaki sağlık neyi etkiler?

3.yol



 H: Çocukluktaki sağlık neyi etkiler?

 Ö5: Çocukluktaki sağlık, yetişkinlikte egzersiz yapmayı 
etkileyecektir. 

 H: Peki yetişkinlikteki egzersiz neyi etkiler?

 Ö6: Yetişkinlikteki egzersiz, yetişkinlikteki sağlığı etkiler.

 H: Yani yetişkinlikte kronik hastalıklara 
yakalanma riskini azaltır diyebiliriz. (HEDEF)



Varacağımız 

HEDEF:

Diyet ve egzersizi 
birlikte yapan obez

bireylerde, vücut 
ağırlığında duraksama 
erken dönemde olmaz.

Obezite tüm yaşlarda artan sorun 
haline geldiği için, ek müdahaleler 

önemlidir ve ağırlık  yönetimine 
gerek duyulmaktadır. 

Ağırlık kazanımını önlemek, ağırlık 
kaybı sağlamak ve vücut ağırlığını 

korumak için; günlük 40-90dk
fiziksel aktiviteye gerek 

duyulmaktadır.   



 H: Diyet yapan bireyin vücut ağırlığında ne gözlenir?

 Ö1:  Vücut ağırlığında azalma olur.

 H: Vücut ağırlığındaki azalma hangi vücut bileşeninde gerçekleşir?

 Ö2: Vücut yağından kayıp olur.

 H: Sadece vücut yağında mı kayıp olur?

 Ö3: Hayır, yağsız vücut ağırlığında da kayıp olur.

 H: Yağsız vücut ağırlığında kayıp olunca Bazal Metabolik Hızda (BMH) 
ne gibi değişiklikler olur?

 Ö4: BMH’da azalma gözlenir.



 H: BMH’ı azalan obez bir bireyde ,diyete devam ederse, bir süre sonra 
ne gözlenir?

 Ö5: Vücut ağırlığında duraksama olur.

 H: Peki egzersiz sonrası hangi vücut bileşeninde değişiklik olur?

 Ö6: Kaslarda artış olur.

 H: Kas artışının BMH üzerine etkisi nedir?

 Ö7: BMH hızını arttırır.

 H: Diyet yapan ve BMH hızı artan obez bireyde vücut ağırlığında  
duraksama erken dönemde gözlenir mi?

 Ö8:  Hayır, gözlenmez.



 H:  Yani diyet yapan bireylerde, diyetle birlikte 
egzersiz yapılması vücut ağırlığında erken dönemde 

duraksamaya sebep olmayacağı için  ağırlık 
yönetimi daha etkin sonuçlanır. (HEDEF)



FİNALDE 
SORU

FİNAL 
SONUCU 

ORT %

FİNAL SONUCU 
TAM PUAN ALAN 
ÖĞRENCİ SAYISI 

(%)

FİNAL SONUCU 
CEVAPLAYAMAYAN 

ÖĞRENCİ SAYISI 
(%)

BAŞARI 
DURUMU

Örnek 
Uygulama-I

74/100 (BB) 6/20 (%30) 0/20 (%0) Başarılı

VİZE:
(tabloyla beraber)

81/100 (BA) 12/20 (%60) 4/20 (%20) Başarılı

Örnek 
Uygulama-II

81/100 (BA) 8/20 (%40) 1/20 (%5) Başarılı




