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Okul Dışı Öğrenme 
Ortamları



John Dewey, okulu;

“…tezgahları, laboratuvarları, tarlaları, ahırları… olmalıdır. 
Amaç çocuklara bir sanat ve meslek öğretmek değil, 

yaparak öğrenmelerini sağlamak olmalıdır.” 

şeklinde ifade etmektedir.
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Çevrenizde okul dışında öğrenmeyi destekleyici hangi 
ortamlar vardır?
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Okul dışı öğrenme ortamlarını, okul ortamlarına göre 
hangi unsurlar daha çekici hale getirmektedir?
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Okul Dışı Etkinlik

Ders kapsamında düzenlenen, okul binası dışındaki her alanda 
gerçekleştirilebilen, planlı, programlı ve kazanımlara uygun 
olarak gerçekleştirilen etkinliklerdir (Ernst, 2014).
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Okul Dışı Etkinlik

Çocukların farklı ortamlarda farklı deneyimler kazanarak, 
yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlar. 

Bu ortamlara örnek olarak; müzeler, hayvanat bahçeleri, 
planetaryum, botanik bahçeleri, fabrikalar, sanat merkezleri 
verilebilir.
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Okul Dışı Öğrenme Ortamı

1987 yılında Lauren Resnick tarafından Amerikan Eğitim 
Araştırmaları Birliği’nin başkanlığını yaptığı dönemde ortaya 
attığı bir kavramdır.

Öğrencilerde öğrenme güçlüklerini ortadan kaldırmak, 
öğrencilerin becerilerini geliştirmek, toplumsal bağları 
güçlendirmek ve eğitime olan ilgiyi arttırmak hedefler 
arasındadır.
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Okul Dışı Öğrenme Ortamı

Eğitim/öğretim programları kapsamında yer alan konu ve 
kazanımlar doğrultusunda öğrencilerin kendi bölgelerinin 
üretim, kültür, sanat ve coğrafi kapasitesini keşfetmesine; 
bitki ve hayvan türlerini, yöresel özelliklerini, oyun ve 
folklorunu tanımasına; derslerle bütünleşik veya ders dışı 
etkinlik olarak yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine imkân 
sağlamak amacıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 
gerçekleştirildiği yerlerdir (MEB).
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Okul Dışı Öğrenme Ortamları

• Devlet kurumlarına ait tüm müzeler ile tescilli özel müzeler,
• Kamu kurumlarına ait bilim ve sanat merkezleri,
• Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenmiş tarihi ve

kültürel alanlar,
• Kamu kurumlarına ait kütüphaneler ile edebiyat müze

kütüphaneleri,
…
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Okul Dışı Öğrenme Ortamları

…
• Doğal sit alanları ve ören yerleri,
• Teknoparklar,
• Ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar,
• Üniversiteler,
• Millî, tematik park ve bahçelerden
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Okul Dışı Öğrenme Ortamları

Okul dışı eğitim bir yandan çeşitli öğretim ortamları sunmakta 
öte yandan doğal çevrede insanın çeşitli duyularını 
geliştirebilmektedir (Demirhan, 1998).

Aynı zamanda okul dışı öğrenme ortamı başarıyı da yükseltir 
(Bakioğlu vd., 2018). 
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Okul Dışı Öğrenme Neden Gereklidir?

• Akademik başarıyı artırır. 

• Farklı ortamlarda beceri ve bağımsızlık geliştirir.

• Gençler için öğrenmeyi daha ilgi çekici ve alakalı hale getirir.

• Sınıf dışında öğrenme birçok farklı müfredat alanı için destek 
sağlar.
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Sizce neden okul dışı öğrenme ortamları başarıyı etkiler?
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