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EĞİTİM

B ir şeyi neden yaparız? Bunun cevabı 
eyleme geçmemizi sağlayan itici güç 
anlamına gelen güdüler, diğer bir 
adıyla motivasyondur. 

Motivasyon, insanların ne 
istediğinin, neyi kendine hedef 
seçtiğinin altında yatan unsurdur. 
Motivasyon, istekleri, arzuları, 
ihtiyaçları, dürtüleri ve ilgileri 
kapsayan, davranışa enerji ve yön 
veren güçtür. Bu güç organizmayı 
etkileyerek bir amaç için harekete 
geçmesini sağlar. Bir kişinin yaptığı 
işi sevmesi ile sevmemesi arasındaki 
fark, işin kalitesi ile öne çıkmaktadır. 
Etkili eğitim programlarında motivasyon 

unsuru göz ardı edildiğinde istenilen sonuç 
elde edilemez. Kişinin motivasyonu, eğitimde 
özellikle üzerinde durulması gereken önemli bir 

faktördür. Eğitim programları ile 
öğretim tasarımı oluşturulurken ve 
öğretimde metotlar belirlenirken 
motivasyon, öğretimin hem 
duyuşsal basamağı için hem de 
bilişsel ve psikomotor basamakları 
için önemli bir ihtiyaçtır. 

Öğrenci Motivasyonu Neden 
Önemli?
Son yıllarda eğitimcilerin önemini 
fark etmesiyle birlikte motivasyon, 

psikolojinin olduğu kadar eğitimin de araştırma 
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konularından biri olmuştur. Peki, öğrenci 
motivasyonu neden üzerinde durulması 
gereken bir konudur? Merak, azim ve tutum 
oluşturma gibi duyuşsal öğrenme basamakları 
motivasyondan etkilenir ve öğrenme sürecini 
etkiler. Öğrenci, motivasyonunun yüksek 
olmasıyla birlikte öğrenmeye karşı olumlu bir 
tutum geliştirir ve öğrenme sürecinde daha çok 
sorumluluk alır. Öğrenciler öğrenme sürecinde 
hedefler koyabilir ve bu hedeflere ulaşmak 
için stratejiler oluşturarak öğrenme sürecini 
değerlendirebilir. Motivasyonun eğitimdeki 
önemini fark eden araştırmacılar, öğrencileri 
motive edecek öğrenci merkezli ve bireysel 
eğitim modelleri oluşturma çalışmalarına 
başlamışlardır. Öğrenme bireyselliğinin 
yanında yapılandırmacı eğitim modeli de 
öğrenci merkezli yaklaşımı temel alarak öğrenci 
motivasyonunu geliştirmeyi amaçlamıştır.
Yapılandırmacı eğitim anlayışı ile birlikte 
vurgulanan öğrenci merkezli öğrenimde 
motivasyon ve doğru metotların kullanımı 
öğrenim ortamının kalitesini arttırmaktadır. 
Öğrenciler bireysel olarak motivasyona sahip 
olabileceği gibi eğitimcinin eğitim ortamında bu 
sürekliliği sağlaması gerekmektedir. Eğitimcilerin 
önemli görevlerinden biri de öğrencilerin kendi 
motivasyonunu oluşturmasına ve bireysel olarak 
hangi metotlarda daha etkili öğrenebileceğini 
keşfetmelerine yardımcı olmaktır.

Öğrenciyi Evinde Hissettirecek Koşullar 
Başarı Getiriyor
Son dönemlerde eğitimde iyi bir başarı 
yakalayan ülkelerden biri Finlandiya’dır. 
Finlandiya eğitim sisteminde, öğrenci merkezli 
yaklaşımı temel alarak öğrenci bireyselliğini 
ve öz değerlendirme metodunu eğitim 
sistemiyle bütünleştirmiştir. Böylelikle öğrenci 
motivasyonunu yüksek tutarak başarıya ulaşmış 
bir eğitim sistemi örneği olmuştur. Her yıl 
PISA sonuçlarında en üst sıralarda olduğunu 
gördüğümüz Finlandiya’da sınav sistemi 
merkezi sınavlar yerine öz değerlendirme 
modeline dayanmaktadır. Finlandiya eğitim 
sisteminde örnek olan ve bu eğitim sistemini 
PISA sonuçlarında üst seviyeye taşıyan faktörler 
nelerdir? Österlind’in (1998) aktardığına göre 
Finlandiya’da öğretmen odaklı eğitim yerine 
öğrencilerin öğrenmek istedikleri konuları 
not aldığı, öğrenme günlükleri ve çalışma 
planlama defterleri oluşturdukları öğrenci 
merkezli bir eğitim verilmektedir. Öğretmenler 
öğrencilerin çalışma defterlerini takip ederek 
öğrenme sürecini ve ilerlemeyi takip etmektedir. 
Değerlendirme sisteminin öğrencileri öğrenme 
sürecinin sorumluluğunu almaya teşvik etmesinin 
yanında, eğitim ortamı da öğrencilerin yüksek 

motivasyona sahip olmalarına ve sonuç olarak 
başarılı olmalarına olanak sağlamaktadır. Rahat 
bir sınıf ortamı, okul içinde ayakkabı yerine 
çorap giyilmesi ve öğrenciyi evinde hissettirecek 
tüm koşulların sağlanması öğrencilerin okula 
isteyerek gelmesi ve öğretimin etkili olması 
sonucunu doğurmaktadır. Finlandiya örneğinde 
olduğu gibi başarılı ve özgün bir eğitim 
sistemi geliştirmek için öğrenci motivasyonunu 
arttırmamız gerekmektedir. 
Bu noktada, öğretimde teknoloji kullanımı 
önem taşımaktadır. Öğretim teknolojileri 
öğrencilere daha zengin öğrenme ortamları 
sunarak, öğrenen bireyi merkeze alarak ve 
motivasyonun artmasını sağlayarak, öğrenme 
ve öğretme sürecinde önemli rol oynamaktadır. 
Ayrıca online kaynak kullanımının; farklı, zengin 
ve eğitici içerikler sunmak, bilişim kültürünü 
yaygınlaştırmak, sosyal ağ yapısıyla bilgi 
alışverişinde bulunmayı mümkün kılmak, zengin 
bir arşiv imkânı sunmak, öğrenme sürecinde 
yeniden yapılandırma ve bilgiden bilgi üretmeyi 
mümkün kılmak, farklı öğrenme stillerine ayrı 
ayrı hitap edebilmek, öğretmenleri ortak bir 
paydada buluşturmak gibi faydalarının olduğu 
görülmektedir.

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, eğitime 
verdikleri önem ve eğitim süreci sonunda alınan 
ürünlerle yakından ilişkilidir. Bu durumda eğitim 
merkezlerinin ve özellikle bilim merkezleri 
konumundaki üniversitelerin, öğrenci ve eğitimci 
motivasyonunu önemseyen ve bunun için doğru 
ve çağa uygun metotlarla donanmış yapılar 
olması gerekmektedir. 
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