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� Flipped Classroom (FC) çalışmalarını 
incelemek, 
◦ Hangi alanlarda çalışılmış
◦ Nasıl çalışmalar yapılmış
◦ Durumu değerlendirip

Üniversitemizde yapılmakta olan ya da yapılacak 
çalışmalara yön verebilecek potansiyeli oluşturmak.



� Veri tabanları
((((EBSCOHOST; Education Research Complete, Academic Search
Complete, Web of Science (Science Citation Index Expanded
(SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts
and Humanities Citation Index (A&HCI) with Conference
Proceedings Citation Index in Science (CPCI-S) and in Social
Sciences and Humanities (CPCI-SSH), ProQuest Dissertations))))

� Anahtar Kelimeler
“Flipped classroom” “inverted classroom” “flipping the
classroom” 



İncelenen

Çalışmalar 

(55)

Faculty

(4)

Nicel

(14)
Nitel (1) Mixed (5)

Teorik 
(16)

Tez (15)



� Makaleler İncelenirken;

Title, Publication type/year, Country
Research design/model,Treatment verification
Sampling method, Subject area/topic , School/Grade
level, Sample size, Age range, Gender, Duration, Type of
outcomes, How are dependent variables measured?, Type
of teaching methods, Inferential Statistics, Analysis
Technique, Presence of Learning management system,
Chat etc. , How long are the videos?







1. Programların aşırı yüklü olması
2. Yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri
3. 60 dak dersin 10 dak video ile etkin anlatılabilmesi
4. Öğrenme Piramidi



Avantajları/DezavantajAvantajları/DezavantajAvantajları/DezavantajAvantajları/Dezavantaj

SORUMLULUK = Students to become more responsible for their learning

ZAMANIN ETKİN KULLANIMI= Efficient use of class time

KATILIM = Increase meaningful engagement

AKTİF ÖĞRENME = More active learning opportunities

ETKİLEŞİM = Increased interaction

ÖĞRENME SİTİLLERİ = Address multiple learning styles

ÖĞRETİMİ FARKLILAŞTIRMAK = Provides the time and structure needed to 
differentiate instruction

KAVRAMA DERİNLİĞİ = More time to explore concepts deeply

NESİLE UYGUN = More aligned to how this generation of students learns

ZAMAN ALICI = The time spent for previewing internet videos=



� Araştırma sonuçlarına göre;

◦ FC is underexplored enough in all educational grades

◦ Research designs and methodological issues are also insufficient.

� Gerçek-deneysel araştırma deseni yok

� Öğrenci başarıları önceki dönemlerle karşılaştırılmış

� “Kesinlikle akademik başarı artar/azalır” yargısı yok

� Genelleme yapılamıyor

� Sağlam bir teorik çerçeveye oturmuş araştırma yok

� Duyuşsal boyut üzerinde etkisi var

◦ Self-efficacy, Intrinsic Motivation, Perceptions, Attitudes



� Bu model ile ilgili tartışmalar ve modelin etkisi üzerine 

konuşulanlar veri sonuclarından ziyade anektoda 

dayanıyor

� Çok az araştırma FC ortamının neden olabileceği öğrenci 

öğrenme potansiyeli üzerine etkisini titizlikle 

değerlendirmek amacıyla yapılmıştır

� Akademik literatür FC’ nin etkinliği hakkında araştırma 

yapan gerçek nicel çalışmalar bakımından son derece 

sınırlıdır



� Tüm öğrencilerin teknoloji erişimi sağlanmalı

� Teorik bir alt-yapıya dayandırılmalı

◦ Hangi aşamada öğrencilerin ne/nasıl yapacağı

◦ Öğreticinin görevi

◦ Tüm ders materyalleri önceden hazırlanmalı

� Quiz’lerden yararlanılmalı

� Videolar çok uzun olmamalı

� Sınafta konu anlatmak tamamen bitmemeli

� Treatment verification (Uygulamayı doğrulama)olmalı



� FC ortamında öğrenci liderliğindeki tartışmalar olmalıdır

� Üst düzey düşünme becerileri desteklenmeli (higher-order thinking

skills)

� Öğrenci işbirliği teşvik edilmeli

� Otantik (gerçek yaşam) problemleri sağlanmalı

� Öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu aldıklarından 

emin olunmalı

� Aktif öğrenmenin,  problem çözmenin ve eleştirel düşünmenin 

olduğu ortamlar yaratılmalı



� Farklı öğretim yöntemleri FC entegre edilebilir

� True-exp design kurulmalı

� FC ortamındaki öğrenci etkileşimleri nitel olarak ortaya 

çıkarılmalı

� En belirgin öğrenme stillerine göre sectionlar oluşturulabilir

� Problem çözme becerileri üzerine etkisi,

� Motivasyonun farklı boyutları üzerine etkisi

� Akademik başarı üzerine etkisi araştırılabilir

� Öğrenciler kendi videolarını çekebilir




