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CCOO⁄⁄RRAAFFYYAA ÖÖ⁄⁄RREETT‹‹MM‹‹NNDDEE
TTEELLEEVV‹‹ZZYYOONN VVEE VV‹‹DDEEOO KKUULLLLAANNIIMMII

HHiillmmii DDEEMM‹‹RRKKAAYYAA**

HHaalliill TTOOKKCCAANN****

ÖÖzzeett
Televizyon, ço¤unlukla evlerde pasif olarak kullan›lan bir araçt›r. S›n›f-

larda ders ifllerken televizyonun etkili bir e¤itim arac› olarak kullan›labilmesi
için çok dikkatli ve yarat›c› düflünme ve planlama aktivitelerine gereksinim du-
yulmaktad›r. Televizyon, kullan›c›lar›n üzerinde uzun uzun düflünmelerini ge-
rektiren ya da büyük miktarda bilgi içeren bir araç olarak görülmemelidir. E¤i-
timde amaç sadece bol miktardaki bilgiyi sunmak olsayd›, bu yüksek kalitede
bir slayt projeksiyon makinesinden perdeye yans›t›lan bilgi, ço¤alt›lm›fl foto¤raf
ve harita kopyalar›yla daha kolay yap›labilirdi. Bütün televizyon programlar›,
bir mekan ya da durumun genel görünümünü h›zl› bir flekilde görmek için iyi
bir araçt›r. Ayr›ca, ö¤renmeyi pekifltirmek aç›s›ndan da mükemmel özelliklere
sahiptir. Bir televizyon program› izlerken not almak uygun bir davran›flt›r. Fa-
kat, ö¤rencilerin not alabilmelerini sa¤lamak için program belirli noktalarda
durdurularak ara verilmesi gerekmektedir. Co¤rafyan›n bir bölümü gerçek bil-
gilerle ilgilenirken, bir bölümü de alg›lamalar› kapsamaktad›r. Örne¤in, uzakta-
ki yerleri alg›lama yolu, büyük ölçüde izlenen görsel imgelere dayanmaktad›r.
Bu çal›flmada co¤rafya ö¤retiminde etkili bir Televizyon ve video kullan›m›n›n
nas›l olaca¤›na iliflkin örnekler verilmeye çal›fl›lm›flt›r. 

AAnnaahhttaarr SSöözzccüükklleerr:: Co¤rafya ö¤retimi, televizyonla ilgili materyaller,
e¤itsel co¤rafya programlar›, aktif izleme stratejileri, kopmufl menderes gölü

GGiirriiflfl
E¤itim alan›nda günümüze kadar gelifltirilmifl etkili kitle iletiflim araçlar›ndan

birisi de televizyondur. E¤itim aç›s›ndan televizyon çok boyutlu ve genel bir iletiflim
arac› olarak görülmektedir. Televizyon, kodlanm›fl anlaml› bilgi örüntülerini de¤ifltir-
me, iletme, yans›tma ve sunma yetene¤ine sahiptir (Alkan, 1998, 176). Televizyon, efl-
ya, olgu ve olaylar›n küçük bir ekranda iki boyutlu, sesli, siyah-beyaz ya da renkli gö-
rüntüler halinde izlenmesini sa¤lar. Televizyonun en güçlü yan›, olgu ve olaylar›n ol-
du¤u anda oldu¤u gibi verilmesidir (Ergin, 1998, 128).

Önceleri derslerde ö¤retmenin anlat›m› ile karatahta ve tebeflir kullan›m› ha-
kim durumdayken, günümüzde çok çeflitli multi-medya kaynaklar› kullan›labilmek-
tedir. Co¤rafya ö¤retimi ve ö¤renimi için bu araçlar›n her birisinin ayr› ayr› güçlü ve
zay›f yönlerinin araflt›r›lmas› çok önemli de¤ildir. Bu çal›flmada,  televizyon ile ilgili
kaynaklar›n nas›l kullan›laca¤›, onlar›n nas›l de¤erlendirilece¤i ve s›n›fta nas›l kulla-
n›labilece¤i konular› üzerinde durulacakt›r.
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Yap›lan çeflitli araflt›rmalardan elde edilen bulgular, co¤rafya ö¤retmenlerinin
televizyon ve video kullanmay› sevdiklerini ortaya ç›karm›flt›r. Çünkü televizyon ve
video;

- Uzak mekanlar› s›n›fa getirir.
- Yeryüzünün farkl› bölümlerinde yaflayan insanlar›n görüfllerini dinleme f›r-

sat› verir.
- Anlafl›lmas› zor bir kavram ya da süreci aç›klarken görüntü, grafik ve yo-

rumlar› bir arada verebilir.
- Bir dizi harita kullanarak, Dünya üzerindeki büyük bir bölge ya da noktan›n

lokasyonunu gösterir ve izah eder.
- Çeflitli co¤rafi fenomenlerle iliflkili olarak, belirli bir zaman sürecinde mey-

dana gelen de¤ifliklikleri görsel olarak sunabilir (Durbin, 1996, 261).
- Video ve film kay›tlar›, ö¤rencilere günefl tutulmas›, yanarda¤ ya da savafl gi-

bi do¤rudan gözlenmesi tehlikeli ya da imkans›z olaylar› gözleme olana¤› sunar (Ya-
l›n, 2003, 140).

Okullar›m›zda televizyon ile beraber video bulmak mümkündür. Ancak bu
araçlar› derslerde kullanan ö¤retmen yok gibidir. Tafl›nmas› ve kullan›lmas› kolay
olan video derslerde bize oldukça yard›mc› olur. Ö¤rencinin hem görsel hem de iflit-
sel duyular›na hitap etmesi ö¤retimde verimlili¤i artt›r›r. Örne¤in; ülkemizdeki vol-
kan faaliyetlerinin ne zaman ve nas›l bafllad›¤›n› anlatan ö¤rencinin, konuya girifl
yapt›ktan sonra volkanizman›n yeryüzünü nas›l flekillendirdi¤ini ve nas›l so¤udu¤u-
nu gösteren bir belgeseli videoya koyarak s›n›fta izletse ve yeri geldikçe görüntüyü
durdurup konular› anlat›rsa ö¤rencinin kafas›nda bu konu daha iyi yer edecektir
(Güngördü,  2002, 120).

Televizyon ve video kullan›m›nda bir tak›m s›n›rl›l›klar ve k›s›tlamalar oldu-
¤u göz ard› edilemez. Televizyon ve video yoluyla co¤rafya dersi ifllenirken baz› des-
tekleyici materyallere gereksinim vard›r. Co¤rafya ö¤retiminde televizyon ve video
kullan›m›n›n s›n›rl›l›klar› afla¤›daki gibi s›ralamak mümkündür 

- Harita üzerinde detaylar› ve özel yerel bilgileri aç›klamak zordur.
- Karmafl›k co¤rafi verileri aç›klamak zordur.
- Bir konuyla ilgili ayr›nt›l› ve karmafl›k bak›fl aç›lar›n› vermek zordur.
-‹zleyicilere karmafl›k bilgileri özümseyebilmeleri için yeterli zaman ay›rmak

zordur (Durbin, 1996, 261).

K›sacas›, televizyon büyük miktarlarda bilgiyi kapsayan ya da izleyicilerin ko-
nular üzerinde uzun uzun durmalar›n› konuflmalar›n› sa¤layan bir araç olarak görül-
memelidir. E¤er, amaç büyük miktarlarda bilgiyi ö¤rencilere aktarmak olsayd›, bir
ekran üzerine yans›t›lan yüksek kaliteli bir slayt projeksiyonu ya da ço¤alt›lm›fl foto¤-
raf ve harita örnekleri genellikle co¤rafya dersi için daha kullan›fll› olurdu. Televiz-
yon hiçbir zaman ö¤retmenin yerini alan bir araç olarak kullan›lmamal›d›r. Televiz-
yon ö¤retmenin ö¤retme  ve ö¤renme s›ras›nda kullanm›fl oldu¤u çeflitli araç gereç-
lerden sadece bir tanesidir. Ö¤retmenlerin araçlar konusunda bilmesi gereken temel
ilke, ne kadar modern olursa olsun herhangi bir arac›n ö¤retmenin yerinde de¤il, yal-
n›zca yan›nda kullan›labilece¤idir (Küçükahmet, 2003, 109).

CCoo¤¤rraaffyyaa ÖÖ¤¤rreettiimmiinnddee TTeelleevviizzyyoonnllaa ‹‹llggiillii KKaayynnaakkllaarr››nn EEnn ‹‹yyii fifieekkiillddee KKuullllaann››mm››

Okullardaki popülaritesine ra¤men çocuklar›n televizyon yoluyla ö¤renme du-
rumlar›na iliflkin araflt›rma say›s›n›n bu kadar az olmas› düflündürücüdür. Afla¤›da
Roberts (1987) taraf›ndan yap›lan  bir araflt›rmadan elde edilen baz› bulgular flunlard›r;
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“Bir grup stajyer ö¤retmene bir televizyon program› izlettirildikten sonra,
programdan ö¤rendiklerini not almalar› istenmifltir. Program 5 dakika sonra durdu-
rularak deneklerden ald›klar› notlar› yüksek sesle okumalar› istenmifltir. Daha sonra
ö¤rencilerden izledikleri program esnas›nda alm›fl olduklar› notlar› silmeleri isten-
mifltir. Bütün ö¤renciler az önce izledikleri programla ilgili notlar› hat›rlayamam›fllar-
d›r. Bu göstermektedir ki, ö¤renciler gördükleri resimleri zihinlerinde de¤erlendire-
memifllerdir. Ö¤renciler izledikleri program›, basit bir anlatma-not alma al›flt›rmas›
gibi görmüfllerdir. Bu yüzden gördüklerini zihinlerinde de¤erlendirme f›rsat› bula-
mam›fllard›r. Böylece görsel bilgi belle¤e kaydedilememifltir”

Resimleri yorumlama ve tan›mlama sanat›, zihinsel beceri gerektiren ve çok
dikkat isteyen bir ifltir. Bu yüzden ö¤retmenler, ö¤rencilerini bu konuda cesaretlen-
dirmek için çeflitli stratejiler gelifltirmelidirler. Çocuklar›n ekranda iflittikleri ya da
okuduklar›n›n yan›nda gördükleri kelimeleri de gelifltirmeyi ö¤renmeleri önemlidir.
Co¤rafya ö¤retmenleri için program seçiminde televizyon yap›mc›lar›n›n harcad›kla-
r› zaman ve para miktar›, bütün avantajlar›na ra¤men bofla harcanm›fl para ve zaman
olarak de¤erlendirilebilir.

Ö¤retmenler, geçmifl y›llarda televizyonla ilgili kaynaklar› nas›l kulland›klar›-
n› göz önünde bulundurarak bir ünite çal›flmas›nda  televizyonun kullan›fll› olup ol-
mad›¤›na karar verebilirler:

1- Bir ünite çal›flmas› için teflvik edici oldu mu?
2- Bir süreci aç›klad› m›?
3- Önemli bir problemi ortaya ç›kard› m›?
4- Bir örnek olay ya da anahtar bir düflünceyi aç›klad› m›?
5- ‹ncelenen bir lokasyon ile di¤er bir lokasyonu karfl›laflt›rd› m›?
6- Ünite çal›flmas›n›n sonunda özet verildi mi?

Her bir bölümün amac›na uygunlu¤una göre yukar›daki bütün sorular›n kul-
lan›lmas› önerilmektedir. Ayr›ca televizyon kullan›larak ifllenen bir co¤rafya dersin-
de afla¤›daki kurallara dikkat edildi mi?

1. Ara verilmeksizin bütün program izlettirildi mi?
2. ‹zolasyon için bir klip kullan›ld› m›?
3. Serpifltirilmifl etkinliklerle bir dizi klip kullan›ld› m›?

Bir durum ya da yerin genel görünümünü h›zl› bir flekilde vermek ve ö¤ren-
meyi pekifltirmek için bütün televizyon programlar› etkili bir güce sahiptir. Klipler,
çok özel ö¤renme ürünleri için kullan›fll›d›r. Program›n özel kliplerden daha fazla
kullan›m›, ö¤rencilerin belli bir kanala birkaç dakika geçmelerine imkan verir. 

Genellikle televizyon yoluyla gösterilen bir co¤rafya program›, bir inceleme
sürecini izler ve ö¤rencilerin konuyu özümsemelerinden önce izlettirilir. Ö¤renciler,
örnek olay çal›flmas› ile bafl bafla b›rak›l›r ve konusu televizyondaki program bafll›k-
lar›nda s›k s›k gösterilen en hassas noktay› tan›mlar. Bu hassas nokta, her zaman aç›k-
ça verilmez. Hassas noktalar, cevab› beklenmeyen sorular fleklinde olabilir, müziksel
sözler, bir hava foto¤raf›, grafik ya da metin görüntüsü olabilir.

Bunlar, bir program›n basit bir flekilde anlat›lmas› amac›yla verilirler. Bir ö¤-
retmen ara s›ra program› durdurarak ö¤rencilerine aç›klama yapar ya da ö¤renciler-
den çeflitli etkinlikler yapmalar›n› ister.

u HHiillmmii DDeemmiirrkkaayyaa//HHaalliill TTookkccaann
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Program izlettirildikten sonra, ö¤retmen afla¤›daki sorulara cevap aramal›d›r. 

1. Ö¤renciler not ald›lar m›?
2. Ö¤renciler program› s›k›lmadan izlediler mi?
3. Ö¤renciler bir bölümü izledikten sonra tüm s›n›f tart›flmas› yapt›lar m›?
4. Bir bölümü izledikten sonra, iliflkili bir etkinlik yapt›lar m›?
5. Farkl› ö¤renci gruplar› için çeflitli görevler (ödev) belirlendi mi?

Bir program üzerine not almak, geçerli bir aktivite olabilir. Fakat görüntüye
ara verilmesi, ö¤renciye hat›rlamas› için belli bir süre tan›mas› aç›s›ndan önemlidir.
Ö¤renciye izledi¤i programla ilgili yaz›l› bir ödev vermeksizin izlettirilmesi genellik-
le tavsiye edilmektedir. Fakat, her zaman ö¤rencilerden program› izledikten sonra
program›n ana hatlar› ve düflünceleri al›nmal›d›r. Bir programda gösterilen belli ko-
nularla ilgili tart›flma için zaman ay›rmak ve görüntülere uygun olarak tart›flmalar›
de¤ifltirmek önemlidir. 

Ö¤retmenler, genellikle ö¤rencilere bir co¤rafya program›n› izlettirdikten son-
ra ayn› anda birçok fleyi yapmaya kalk›flmaktad›rlar. Böyle durumlarda. ö¤retim he-
defi ile ö¤retmenin beklentileri aras›nda bir uyumsuzluk ortaya ç›kmaktad›r. Bu tip
ö¤retmenler, ö¤rencilerden görüntüsünü izledikleri ülkenin ana yer yüzü flekillerini
tam olarak ö¤renmelerini beklemektedirler. Ö¤retmenler, yine ö¤rencilerinden izle-
dikleri ülkenin ekonomik ve sosyal geliflimini, ülkenin temel sorun ve süreçlerinin ve
orada yaflayan insanlar›n duygu ve düflünce yap›s›n› kavramalar›n› beklemektedirler.
Ö¤rencilerin bir bölümü bütün bunlar› rahatl›kla kavrayabilirler. Fakat ö¤rencilerin
büyük k›sm›n›n bu özellikleri tamamen kavrayamayacaklar› bir gerçektir. Böyle du-
rumlarda dersler, her bir ö¤renciye özel bir ödev ya da projenin verildi¤i iflbirlikçi s›-
n›f ortamlar›nda ifllenirse, ö¤renme ürünlerinin daha verimli olmas› beklenir.

Butt (1991) yapt›¤› araflt›rmada, ö¤retmen ve ö¤rencilerin televizyon ve video
destekli e¤itim yaklafl›mlar› üzerine daha fazla çal›flma yapmalar›n› istemekte ve ö¤-
retime yönelik film yap›mc›lar›n›n rollerini ortaya ç›karacak çal›flmalar yap›lmas› ge-
rekti¤ini ifade etmektedir. Film yap›mc›lar›n›n haz›rlam›fl olduklar› baz› belgeselle-
rin, co¤rafya ö¤retmenlerinin kullanmalar› için çok uygun oldu¤unu belirtmektedir.

Afla¤›da farkl› yaklafl›mlara uygun olarak baz› düflüncelere yer verilmifltir. ‹n-
celemelerde kullan›labilecek mekan ve co¤rafi temalarla iliflkili baz› etkinlikler veril-
mifltir. Bu etkinlikleri incelerken, ö¤retmenlerin yararl› oldu¤una inand›klar› etkili
e¤itsel kaynaklardan zevk alabilecekleri bir ortam›n oluflturuldu¤u aktif izleme stra-
tejileri konusunda düflünmeleri önerilmektedir.

AAllgg››llaarr›› AArraaflfltt››rrmmaa

Co¤rafyan›n büyük bir bölümü gerçeklerle ilgili iken, bir bölümü de alg›lara
dayan›r. Uzak yerleri alg›lama biçimimiz, büyük ölçüde bize gösterilen görsel flekil-
lere ba¤l› olacakt›r. Ö¤renciler, kendilerine ö¤retilen yerlerle ilgili bilgilere önceden
sahip olabilirler ya da çeflitli yaflant›lar geçirmifl olabilirler. Bu yüzden co¤rafya ö¤ret-
menleri ders ifllerken bu durumu göz önünde bulundurmal› ve ö¤rencilerin gösteri-
len yerlerle ilgili ön-bilgilerini dikkate almal›d›rlar.

‹ncelenecek yer ile ilgili olarak listesi ç›kar›lan kavramlara yönelik yap›lacak
bir beyin f›rt›nas› tekni¤i uygulamak, derse bafllamak için en uygun yol olacakt›r.

Dersi daha ilginç, e¤lenceli ve bilgi verici hale getirmek için farkl› mekanlarla
ilgili televizyon programlar› ö¤renme-ö¤retme sürecinin bir ö¤esi olarak kullan›labi-
lir. Örne¤in, derse müzik eflli¤inde yorumsuz olarak bir Afrika k›t’as›na ait bir klip

CCoo¤¤rraaffyyaa ÖÖ¤¤rreettiimmiinnddee TTeelleevviizzyyoonn vvee VViiddeeoo KKuullllaann››mm›› u
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gösterilerek  bafllanabilir. Klibi izleyen ö¤renciler, görmüfl olduklar› flekilleri tan›mla-
y›c› s›fatlar seçebilirler. Belirlenen bu s›fatlar, tahtaya yaz›ld›ktan sonra s›n›f ortam›n-
da tart›fl›l›r. Bu ifadeler kabataslak çizilmifl bir harita üzerine de yerlefltirilebilir. So-
nuçta, ö¤rencilerin alg›lama farkl›l›klar› ortaya ç›kar›lm›fl olacakt›r. Baz› ö¤rencilerin
olumsuz (yo¤un, kuflat›lm›fl ve bunal›ml›), baz› ö¤rencilerin ise olumlu (merakl›, di-
namik ve zengin) oldu¤u görülecektir.

Bu tür al›flt›rmalar, insanlar›n mekanlarla ilgili alg›lar›n› etkileyen unsurlar›
araflt›rmalar›na yard›m eder. Al›flt›rmalar, co¤rafi mekanlar› incelerken ö¤rencilerin
olgularla birlikte tutum ve de¤erlerle ilgili alg›lar›na da yard›mc› olurlar. 

TTaann››mmllaammaallaarraa YYeerr VVeerrmmee

Tüm bireyler, yeni kavramlar› resimler ve kelime ça¤r›fl›mlar› yoluyla ö¤renir-
ler. Co¤rafya ö¤retmenleri, küçük yafllardaki ö¤rencilerinin söz da¤arc›klar›n› gelifl-
tirme görevini meslektafllar›yla iflbirli¤i içerisinde gerçeklefltirebilirler. A.B.D’de böl-
gelerin karfl›laflt›r›lmas›na yönelik olarak yap›lan bir araflt›rmada, bir ö¤retmen ve 35
ö¤rencisine 5 dakikal›k bir süre zarf›nda Colorada Nehrini anlatan bir belgesel izlet-
tirilmifltir. Ö¤retmen, belgesel filmi canl› ve ayr›nt›l› bir manzara üzerinde iken gö-
rüntüyü dondurdu ve önceden kabataslak bir flekilde haz›rlanm›fl Arizona Çölü hari-
tas› üzerine not almalar›n› istedi. Bir di¤er duraksama esnas›nda, ö¤retmen içerisin-
de farkl› s›fatlar›n yaz›l› oldu¤u bir zarf kullanarak ö¤rencilerinden Ren nehrinin do-
¤al görünümünü tan›mlayan uygun kelimeler seçmelerini istemifltir (Durbin,
1996:265).

fifieekkiill 11.. KKeelliimmee--fifieekkiill YYöönntteemmiiyyllee HHaazz››rrllaannmm››flfl  AAffrriikkaa KK››ttaass›› HHaarriittaass››

Daha sonra, ö¤rencilerden seçtikleri kelimeleri uygun bir flekilde yerlefltirerek
kelimelerden meydana getirecekleri bir flekil (wordscape) oluflturmalar›n› istemifl-
tir(Durbin, 1995). Kelime-flekil ve kelime-fliirler, co¤rafi söz da¤arc›¤›n› gelifltirmede
kullan›labilecek ilginç yöntemler aras›nda gösterilebilir.
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fifieekkiill 22.. fifiiiiirr –– fifieekkiill YYöönntteemmiiyyllee HHaazz››rrllaannmm››flfl BBiirr MMeennddeerreess  fifieekkllii 

CCoo¤¤rraaffii OOllgguullaarr›› AAçç››kkllaammaa

E¤itsel co¤rafya programlar›, genellikle grafikleri de kapsam›na almaktad›r.
Bu tür programlar, mekanlar›n niçin birbirine benzediklerini ya da baz› yer flekilleri-
nin niçin belirli yerlerde bulunduklar›n› aç›klamaya yönelik olarak tasarlanmaktad›r-
lar. Böyle programlar, yer flekilleri ve co¤rafî mekanlardaki farkl›l›klar› göstermede
son derece baflar›l› olurlar (Sharp, 1995). Afla¤›da televizyon programlar›yla birlikte
grafiklerinin kullan›m›na iliflkin örnekler verilmifltir.

ÖÖ¤¤rreettmmeenn AA

11-12 yafllar›ndaki çocuklardan oluflan bir s›n›fta;

ÖÖddeevv:: Dünyan›n farkl› bölgelerinde niçin farkl› iklim tiplerinin görüldü¤ünü aç›kla-
ma.

YYöönntteemm:: Yeryüzüne düflen günefl ›fl›nlar›n›n bir küre üzerinde gösterildi¤i grafikle
birlikte Dünyan›n hava durumu üzerine haz›rlanm›fl bir televizyon program› kullan›-
l›r. S›n›ftaki bütün ö¤renciler program› bafltan sona kadar izlerler. Daha sonra, ö¤ren-
cilere içerisinde 20 ifadeden oluflan bir liste verilir. Onlardan hangi ifadelerin do¤ru,
hangi ifadelerin yanl›fl ve hangi ifadelerden emin olmad›klar›n› belirlemeleri istenir.
Bu aflamada, program ö¤rencilere tekrar izlettirilir. Ö¤rencilerin yafl düzeyleri dikka-
te al›narak, kendi yafl düzeylerine uygun yorumlar yazmalar› istenir.

ÖÖ¤¤rreettmmeenn BB

11-12 yafllar›ndaki çocuklardan oluflan bir s›n›fta;

ÖÖddeevv:: Farkl› etkinlikleri kullanarak bir kopmufl menderes gölü’nün oluflum basa-
maklar›n› ö¤renme.

YYöönntteemm:: Ö¤rencilere bir kopmufl menderes gölü oluflumunu gösteren “Le Rhône Sa-
vage” adl› BBC TV program›ndan al›nan bir video film izlettirilir. Video film göste-
rildikten sonra, oluflum sürecindeki dört farkl› basamak ö¤renciler taraf›ndan bafl-
lang›ç aflamas›ndan olgunluk safhas›na do¤ru düzenli bir flekilde yerlefltirilir. Ö¤-
renciler bu ifllemi h›zl› ve kolay bir flekilde tamamlayabilirler. Bu aflamada ö¤renci-
lere, oluflum zincirine yerlefltirmeleri için daha karmafl›k aç›klamalar verilir. Son bir
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etkinlik olarak, bülten tahtas› kullan›larak bir baflka nehir için görsel aç›klamalar ta-
sarlanabilir.

fifieekkiill 33.. BBiirr KKooppmmuuflfl MMeennddeerreess GGööllüünnüünn OOlluuflfluumm BBaassaammaakkllaarr››

KKoonnuullaarr›› ‹‹nncceelleemmee

Co¤rafya ö¤retmenleri derslerinde s›k s›k rol oynama, tart›flma, benzetiflim gi-
bi yöntem ve teknikleri kullan›rlar. Bu tür yöntem ve teknikler ö¤rencilerin belli bir
konu hakk›nda farkl› bak›fl aç›lar›n› ortaya koymalar›na ve de¤erlendirmelerine ola-
nak sa¤lar. Ö¤renciler, sonraki aflamalarda daha ileri kan›tlar› da de¤erlendirebilirler.
Bunlar, yanl› ve yans›z kan›tlar olabilir. Ö¤renciler, niçin farkl› bak›fl aç›lar›n›n orta-
ya ç›kt›¤›n› de¤erlendirerek, kendi tutum ve davran›fllar›n›n ne olmas› gerekti¤ine ka-
rar verebilirler.

Televizyon ile ilgili araç-gereçler, bu ö¤retim alan›nda özel bir öneme sahiptir.
Kitaplardan farkl› olarak televizyonla olaylar yerinde gözlemlenebilir ve gerçek in-
sanlar›n bireysel fikirlerine do¤rudan ulafl›labilir. Televizyon, ayn› zamanda insanla-
r› düflünmeye teflvik eden ve çabuk ö¤renmeyi sa¤layan konuflma baloncuklar› ile ö¤-
retim için de uygun bir araçt›r.
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Afla¤›daki flekilde gösterilen konuflma baloncuklar›, “1994 Sel Felaketi” adl› bir
programdan al›nm›flt›r. Bu insanlar›n gösterildi¤i klip, nehirler üzerinde insanlar›n 

fifieekkiill 44.. ‹‹kkii KKoonnuuflflmmaa BBaalloonnccuu¤¤uu-- SSoollddaakkii AA..BB..DD.. MMüühheennddiisslleerr OOddaass››nnddaann BBiirr 
AAkkaarrssuu MMüühheennddiissii,, SSaa¤¤ddaakkii BBiirr DDüünnyyaa DDoossttllaarr›› ÜÜyyeessiinnddeenn ((DDuurrbbiinn,, 11999966::226688))

etkilerini araflt›rmaya bafllamadan önce ö¤rencilere izlettirilebilir. Ö¤renciler konu
üzerine tart›flmalar yaparlar ve farkl› görüfllerden hangisine kat›lacaklar›na ya da
hangi yaklafl›m›n kendilerine daha uygun oldu¤una karar verirler. Daha sonra ö¤ren-
ciler program› bafltan sona kadar izlerler ve kendi düflüncelerini destekleyen kan›tla-
r› not al›rlar. Ö¤renciler, programdan ö¤rendikleri bilgilerle karfl›laflt›rmalar yapmak
amac›yla farkl› kaynaklar› (kitaplar, dergiler, ansiklopediler v.b.) araflt›r›rlar.

‹‹nnssaannllaarr››nn GGöörrüüflfllleerriinnii DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee

Sharp (1995, 77)’in yapt›¤› araflt›rmaya göre, uzak yerlerdeki insanlara yönelik
tepkiler çok karmafl›kt›r. Bu yüzden ö¤renciler, televizyonda gördüklerini ve iflittik-
lerini kendi kültürel bak›fl aç›lar› ile de¤erlendirmektedirler. Bu nedenle ö¤renciler,
uzak yerlerdeki insanlar› dinlediklerinde ve çeflitli bak›fl aç›lar›n› dikkatli bir flekilde
dinlemeleri istendi¤inde  ö¤retmenleri taraf›ndan gerekli aç›klamalarla desteklenme-
lidir. Bu aflamada ö¤renciler, televizyonda izledikleri insanlar›n söyledikleri sözlerin
yaz›l› bir kopyas›na da gereksinim duyabilirler.

‹nsan profillerinin de¤erlendirilmesi, ö¤rencilerin bireyleri daha iyi anlamala-
r›na ve farkl› kültürlerden insanlarla empati kurmalar›na ve onlar›n düflüncelerini an-
lamalar›na yard›mc› olacakt›r. Bu yöntem uyguland›¤›nda ö¤renciler tarihî de¤erleri,
baz› kültürel geçmifli ö¤renmenin ve programda gösterilen insanlarla empati kurarak
onlar›n duygular›n› anlayabilmenin niçin önemli oldu¤unu anlayabilirler.

Ö¤renciler s›k s›k bir yerin belli bir flekilde niçin de¤iflti¤ini anlamalar›na yar-
d›mc› olmas› için do¤rudan yerel sorunlarla ilgilenen insanlar›n ifadelerine baflvur-
mak isterler. Bunlar, bütün co¤rafya televizyon programlar›n›n çok önemli özellikle-
ri olup, bu programlar› oluflturmak ve düzene koymak için önemli çabalar harcan-
maktad›r. Bu konuda TRT’nin haz›rlam›fl oldu¤u programlar oldukça seviyeli ve ka-
liteli e¤itim programlar›d›r. Bunlara 1982’de bafllayan Aç›k Ö¤retim Fakültesi yay›m-
lar›, uzun y›llardan beri yay›mlanan çiftçi programlar›, Gide Gide GAP, Gezelim Gö-
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relim, Yörelerimiz Türkülerimiz, Bir Nefes Anadolu benzeri programlar örnek olarak
verilebilir (Do¤anay, 2002, 210) .

AAkkttiiff ‹‹zzlleemmee SSttrraatteejjiilleerrii

Televizyon, ço¤unlukla evlerde pasif olarak kullan›lan bir araçt›r. S›n›flara te-
levizyonla ilgili unsurlar›n getirilmesi, çok dikkatli olmay› ve imgesel düflünme plan-
lama etkinliklerini gerektirir. Alg›lar› araflt›rmak için çaba harc›yor muyum? Bir tar-
t›flma ortam› oluflturmaya, bir olaylar zincirini göstermeye, bir örnek olay incelemesi
yapmaya çal›fl›yor muyum? Bunlar aktif izleme stratejileridir. Ö¤retmenlerin görevi,
ö¤rencilerine farkl› ö¤renme f›rsatlar› sunmak ve televizyonu bir aktif ö¤renme ya-
flant›s› olarak s›n›fa getirmektir. Bunun için ö¤retmenler derslerinde televizyonu kul-
lan›rken afla¤›daki özelliklere dikkat etmelidir; 

• Ö¤rencilerin duygular›n› ortaya ç›karmaya çal›flmal›d›r,
• ‹zlenecek programla ilgili k›sa ve aç›k bir özet verilmelidir,
• Kliplerden önce, sonra ve klipler izlenirken yap›lmas› gereken ödevler aç›k

bir flekilde belirlenmelidir,
• Tart›flma, yazma ve çizme esnas›nda ö¤rencilere düflünmeleri ve cevap ver-

meleri için yeterli süre tan›nmal›d›r (Durbin, 1996, 269).

TTeelleevviizzyyoonn vvee VViiddeeoo iillee ‹‹llggiillii KKaayynnaakkllaarr NNaass››ll DDee¤¤eerrlleennddiirriillmmeelliiddiirr??

Televizyon ve video ile ilgili her kaynak farkl›d›r ve bu kaynaklar belli bir dü-
zen içerisinde de¤erlendirilmelidir.

Afla¤›da Durbin (1996, 262) taraf›ndan televizyon ile ilgili materyallerin kulla-
n›m›na yönelik gelifltirilen bir anket formu verilmifltir. Ö¤retim amaçl› kullan›lmak is-
tenen  video kasetlerin afla¤›daki anket formu dikkate al›narak incelenmesi durumun-
da, ö¤retmen ve ö¤rencilerin bu kasetleri daha kolay ve verimli bir flekilde kullanma-
lar› sa¤lanabilir.

ÇÇiizzeellggee 11:: Televizyon ile ‹lgili Materyallerin Kullan›m›na Yönelik Anket For-
mu 

(Durbin, 1996:262).
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Program›n Özeti  ve Zamanlamas› – Ders Program› Kullan›m› 

GGÖÖRRÜÜNNTTÜÜ

AAçç››kkll››kk Çok Net (  ) Net (  ) Net De¤il (  ) Hiç Net De¤il (  )

UUyygguunnlluukk Tamamen Uygun ( ) Uygun (  ) Uygun De¤il (  ) Hiç Uygun De¤il (  )

AANNLLAATTIIMM

DDiill ddüüzzeeyyii Çok Yüksek (  ) Yüksek (  ) Düflük (  ) Çok Düflük (  )

AAnnllaatt››mm››nn SSaaddeellii¤¤ii Çok Sade (  ) Sade (  ) Kar›fl›k (  ) Çok Kar›fl›k (  )

AAçç››kkllaammaallaarr››nn NNeettllii¤¤ii Çok Net (  ) Net (  ) Net De¤il (  ) Hiç Net De¤il (  )

GGRRAAFF‹‹KKLLEERR

AAçç››kkllaammaa DDüüzzeeyyii Tamamen Aç›klay›c› (  ) Aç›klay›c› (  ) Aç›klay›c› De¤il (  ) Hiç Aç›klay›c› De¤il (  )

‹‹ÇÇEERR‹‹KK

CCoo¤¤rraaffii ‹‹ççeerriikk Tamamen Do¤ru (  ) Do¤ru (  ) Yanl›fl (  ) Tamamen Yanl›fl (  )

DDee¤¤eerr DDuurruummuu Tamamen Tarafl› (  ) Tarafl› (  ) Tarafs›z (  ) Tamamen Tarafs›z (  )

DDii¤¤eerr KKoonnuullaarr::

                                                                               



SSoonnuuçç vvee ÖÖnneerriilleerr 

E¤itimde televizyon ve video kullan›m› soyut konular›n somutlaflt›r›lmas›nda
çok büyük etkiye sahiptir. Sadece “kuru söz”le yap›lacak bir co¤rafya ö¤retimi ise ez-
berden öteye gitmeyece¤inden bu derslerde televizyon ve video kullan›m› flartt›r.
Co¤rafya e¤itiminde televizyon ve video kullan›m› sayesinde hem ö¤rencilerin gör-
me ve iflitme duyular›na hitap edilerek konular›n çok daha kal›c› olmas› hem de ders-
lerin monotonluktan kurtularak zevkli bir hale gelmesi sa¤lanabilir.  Ö¤retmenlerin
televizyon ve video destekli ö¤retim yaparken çeflitli ö¤retim stratejileri kullanmala-
r›  da gerekmektedir. Ö¤retmenler ö¤retim stratejilerini seçilirken amaca uygun ol-
mas›na özen gösterilmeli ve bu amaç do¤rultusunda stratejilerini flekillendirmelidir-
ler.
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UUSSIINNGG TTEELLEEVVIISSUUAALL RREESSOOUURRCCEESS IINN 
GGEEOOGGRRAAPPHHYY TTEEAACCHHIINNGG

HHiillmmii DDEEMM‹‹RRKKAAYYAA**

HHaalliill TTOOKKCCAANN****

AAbbssttrraacctt
Television is mainly used passively in the home. Getting the most out of

televisual resources in the classroom involves thinking and planning activities
very carefully and imaginatively. Television is not a medium which enables the
user to dwell on things or to take in large quantities of information; a high qu-
ality slide projected onto a screen, or multiple copies of photographs and maps,
will often do the job much better. Whole television programmes are good for
providing a quick overview of a situation or place and are excellent for reinfor-
cing learning. Taking notes on a programme can be a valid activity, but breaks
in viewing are important to enable the learner to pause to recall. Much of geog-
raphy is about facts, but much also is about perception. The way that we perce-
ive distant places, for example, will depend to a very great extent on the visual
images we are shown. In this study, there are examples of related to how to ef-
fective using to televisual resources in geography teaching.

KKeeyy WWoorrddss:: Teaching geography, kelevisual resources, educational ge-
ography programmes, active watching strategies, ox-bow lake
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