
OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 

H a k k ı  T o y  

E ğ i t i m  E k o n o m i s i  v e  P l a n l a m a s ı  U z m a n ı  
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Genel ve Özel Amaçlarımız 
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Başlarken… 
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Sunum Planı 

Amaç 

Üst düzey düşünme  

Hazırlanma ve planlama 

Yönetim Teknikleri 

Gezinti Yürüyüşü 

Başlangıç Etkinlikleri 

Sınıfa dönüş 
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Okul dışı öğrenme ortamlarının 

amacı nedir? 

 

Öğrencilerin yaparak 
ve yaşayarak keyifle  
öğrenmelerini 
sağlar. 

Doğal bir çevrede 
öğrencilerin  yeteneklerini 
geliştirmelerine ve yeni 
bilgiler öğrenmelerine 
olanaklar sunar.  

Okul dışı öğrenme ortamları, 
doğaya çıkma dışında; müzeler, 
parklar, kültür merkezleri, 
sergiler vb. gibi pek çok yer 
okul dışı öğrenme ortamları 
olarak kurgulanabilir.  

Bilimsel bir araştırma, 
öğrencilerin doğal ışık altında 
daha çok öğrendiklerini 
bulgulamıştır.  
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Okul dışı öğrenme ortamları nelerdir? 
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 Hatırlama 

 Anlama 

 Uygulama 

 Çözümleme 

 Değerlendirme 

 Yaratma 

Yüksek Düzey Düşünme 
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Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına Çıkma 

Hazırlıkları ve Planlama 

Okul dışı öğrenme ortamının keşfedilmesi, önceden ortama ilişkin bir gezi 
yapılması ( Güvenlik: Su, zehirli şeyler, arılar, vb) 

Sınıf içinde koyulan kurallara benzer, model ve davranışlara ilişkin beklentilerin okul 
dışı eğitim ortamları için de hazırlamak. 

Yönetiminizi destekleyecek gönüllü yardımcıları planlamanıza ekleyiniz, gerekirse 
çağırmak. 

Bir sıra lideri ve küçük grup lideri belirlemek. 

Acil durumlar için mutlaka bir ilk yardım çantası, cep telefonu veya telsiz bulundurmak. 

Büro veya okul çalışanlarına mutlaka nerede olduğunuzu ve ne yaptığınızı anlatan 
planınızı paylaştığınızdan emin olmak. 
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Okul Dışı Öğrenme Ortamı Kılavuzu 

Öğrencilerin takip etmelerini beklediğiniz adımları ve teknikleri 
modellemek, 

Olası olumsuz durumları, beklenmedik durumlara ilişkin 
çocuklarla konuşmak, 

 

Fiziksel bir sınır belirlemek, 

Lider ile uyumlu ve bağlantıda kalmak, 

Belirlenmiş plana uymak, uygun yolları kullanmak, takip 
etmek. 
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 İşaretler Oluşturma (Örnekler) 
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Okul Dışı Öğrenme Ortamına Çıkmak 
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Ziyaret edilecek alan veya doğal alan 

bozmadan nasıl ziyaret edilir? 

Doğadaki yaşayan 
varlıklarla aramızdaki etik ve 

saygı gereği ortamdan 
ayrıldığımızda ziyaret alanını 

doğaya uygun bırakmak 
Yürüyüş koridoruna dikkat ederek 
sessizce yürümek, sessizliği önce 

kendinde sağlamak 
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Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Yönetimi 

•  Ekipmanların ve 
malzemelerin 
taşınmasında 
sorumlukların 
paylaşılması 

• Dikkat 
toplamalarına 
yardımcı olmak 

•Öğrencilerin 
stratejik 
yerleşiminin bir 
hat üzerinde veya 
gruplandırılarak 
yapılması 

• Ziyaret 
edilecek alana 
ilişkin güvenlik 
temelinde bir 
tartışmanın 
yapılması 

Zamanı iyi 
kullanmak 

Olası 
tehlikelerden 

söz etmek 

Yapılan 
etkinlikleri 

kontrol etme 

Öğrencilere 
belirli görevler 

vermek 
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Alanda Gezinme Yürüyüşü 
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İpuçları 

Hayvan Takip 
Çizelgesi 

Yaprak 
Çizelgesi 

Ağaç 
Çizelgesi 
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Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına İlişkin 

Etkinlik Konuları  

 

Etkinlikler 
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Okul Dışı Öğrenme Ortamları İçin En Uygun 

Etkinliği Seçme 
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Edebiyat 
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Matematik 

Sayma 

Bilgi 
toplama  ve 
tablolama 

Sıralama 
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Okul Dışı Öğrenme Ortamları ve Bilimler 
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Bilimler 

Farklı bilim alanları için tasarlanacak çoklu etkinlikler okul dışı 

öğrenme ortamları için oldukça uygundur.  
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Sosyal Bilimler 
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Sanat 
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Meteoroloji 

Hava Durumu 

Mevsimler 

Kış Etkinlikleri 
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Müzik 

Şarkı 

Doğayı 
Dinleme 

Kaydetme 

Konser 
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Özel Eğitim 
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Okula/sınıfa dönmek 

Doğanın kendi ekolojik koşulları içinde geride 
bırakılması? 

Sınıfta devam edecek etkinlikler varsa kaldığınız 
yerden devam edebilirsiniz. 

Ardınızda bir şey bıraktınız mı?  

Ardınızda kimseyi bırakmadığınızdan emin 
olunuz! 
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…teşekkür ederim! 
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