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Bilginin  hızlı bir şekilde artması ve buna bağlı olarak yaşanan toplumsal 
değişim ler, bireylerin yeni bilg i, ve becerilere sahip olm ası ihtiyacını gündeme 
getirmektedir. Bireylerin toplumsal değişim e ayak uydurabilmesi ve yeni bilgileri 
hayatlarına uygulayabilmesi, öğrenmenin okul sürecinden sonra tamamlanan değil 
hayat boyu devam eden bir süreç olarak ele alınm ası ile mümkün olmaktadır. Öz- 
düzenlemeye dayalı öğrenme, sınıf içersinde akademik başarının önemli bir belirleyicisi 
olm akla birlikte bireylerin  hayat boyu öğrenm eleri üzerinde de etk isi olan bir 
unsurdur.

Öğrenme, öğrenenin kendi düşüncelerinin farkında olması, stratejik olması, 
kendini yönetmesi, kısaca kendi kendinin öğretmeni olması ile mümkün olmaktadır. 
Okuldan ayrıldıktan sonra kendi öğrenmelerini yönetmek zorunda kalan öğrenciler, 
amaçlar oluşturabilmeye, kendi öğrenme süreçlerini izleyebilmeye, öğrenmelerindeki 
güçlüklerin üstesinden gelebilm eye ve kullandıkları öğrenm e stratejilerini çeşitli 
ortam lara uygun hale getirebilm eye ihtiyaç duyarlar. B öy lelik le  kendi öğrenm e 
amaçlarını belirlemede özerkliğe sahip olarak ve bu am açlan gerçekleştirebileceğine 
ilişkin bir öz-yeterlilik duygusuyla okuldan aynlan öğrenenleler, hayatlan boyunca 
öğrenmelerinde daha donanımlı bir özeliğe sahip olurlar.

Bu çalışm anın am acı, öğren cilerin  akadem ik başarıları ve hayat boyu 
öğrenmeleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olan öz-düzenlemeye dayalı öğrenmeyi 
sağlayan sınıf ortamının oluşturulmasına yönelik kuramsal bir bakış açısı sunmaktadır. 
Bu bakış açısı içersinde öz-düzenlem eye dayalı öğrenm enin tanımı yapılm ış, öz- 
düzenlem eye dayalı öğrenm eyi sağlayan sın ıf ortam ının oluşturulmasında tem el 
alınması gereken ilkelerden bahsedilmiş, böyle bir sınıf ortamı içersinde öğretmenin, 
öğren cin in , öğrenm e stra te jilerin in , kayn akların , araç-g ereçlerin , öğretim  ve 
değerlendirme sürecinin özellikleri hakkında bilgi verilmiştir.
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