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Renzulli
Öğrenme Sistemi

Renzulli Öğrenme SistemiRenzulli Öğrenme, iletişim, işbirliği, yaratıcı problem çözme ve eleştirel
düşünme gibi 21. Yüzyıl Öğrenme Becerilerinin geliştirilmesini tüm öğrenciler için destekler. Sistem
dünya genelinde milyonlarca öğrenci tarafından kullanılmakta olup araştırmalarında gösterdiği gibi
akademik başarı elde etmede liderlik görevi yapmakta ve sisteme olan ilgi her gün giderek artmaktadır.

Araştırma Tabanlı Öğrenme Sistemi
Renzulli Öğrenme, yetenek geliştirme, zenginleştirme, farklılaştırılmış öğretim ve müfredat, yetenekli
ve özel yetenekli öğrenci eğitimi alanlarında lider olan Connecticut Üniversitesi profesörleri Dr. Joseph
Renzulli ve Dr. Sally Reis’in 40 yılı aşkın araştırmasına dayanmaktadır. Öncü araştırmaları, öğrencilerin
yetenek tespiti, yetenek ve yaratıcılık geliştirmelerinin yanı sıra, okulun her alanda gelişimi için örgütsel
modeller ve müfredat stratejileri üzerine odaklandı. Çığır açan çalışmaları şunları içerir:

Renzulli Öğrenme, öğrencilere kişiselleştirilmiş bir öğrenme ortamı sunarken onların öğrenmeye olan
ilgilerinin ve akademik performanslarının artmasını sağlayan etkileşimli bir çevrimiçi sistemdir.Sistem,
öğrencinin güçlü akademik alanlarını, ilgi alanlarını, öğrenme stillerini ve tercih ettiği ifade tarzlarını
hızlı bir şekilde tanımlar ve her öğrenciyi binlerce kişiselleştirilmiş, ilgi çekici, eğitim kaynakları ve
etkinlikleri ile eşleştirir. Renzulli Öğrenme, öğretmenlerin öğrencileri için tercih edecekleri öğretim
yöntemlerini kolayca ayırt etmelerini ve öğrenci motivasyonunu artırmalarını sağlar.

Araştırmalar, Renzulli Öğrenme’nin aşağıdaki öğrenci grupları dâhil
olmak üzere tüm öğrencilere fayda sağladığını göstermektedir:
Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrenciler

•

Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler

•

Akademik Başarısı Yüksek Olan Öğrenciler

•

İngilizce Dilini Öğrenenler (ELL)

•

Risk Grubunda Olan Öğrenciler

•

Diğer Tüm Öğrenciler

•

www.RenzulliLearning.com

Üç Halka Üstün Zekâlılık Anlayışı
Joseph Renzulli tarafından geliştirilen Üç Halka Üstün Zekâlılık Anlayışı, üstün yetenekli ve yetenekli
öğrencileri saptamada devrim yaratan gelişimsel bir yaklaşımdır. Üç Halka şunları içerir: Ortalamanın
Üstünde Yetenek, Yaratıcılık ve Motivasyon. Bu üç özelliğin birleşimine sahip öğrenciler, yetenekli davranış
sergilerler. Bu öğrencilerin potansiyellerinin tamamına ulaşmaları için onlara müfredatta sunulanların
üstünde ve ötesinde görevler verilmesi gerekmektedir.

www.RenzulliLearning.com
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Zenginleştirmenin Üçlü Modeli

1. Tip
Zenginleştirme:
Genel Keşif Etkinlikleri
Type I

General Exploratory Activities

Okul Genelinde Zenginleştirme Modeli (SEM)

2. Tip
Zenginleştirme:
Grupla Eğitim Etkinlikleri
Type II
Group Training Activities

3. Tip
Zenginleştirme:
Gerçek Yaşam Problemlerine Yönelik
Bireysel veya Küçük Grup Araştırmaları
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Type III
Individual & Small Group
Investigations of Real Problems
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Üstün yetenekli öğrencilere yönelik zorlu görevleri, ilgi bağlılık ve motivasyonu arttırmak için Üç Halka
Üstün Zekâlılık Anlayışı ile birlikte kullanılmak üzere bir zenginleştirme modeli olarak geliştirimiştir.
Zenginleştirme Üçlü Modeli gençlerin çeşitli konulara, ilgi alanlarına ve çalışma alanlarına maruz
kalmasını sağlayarak, onlara kendi seçtikleri ilgi alanlarında gelişmiş içerik sağlamak ve süreçte farklı
eğitim becerileri sunacak eğitim metodolojisi uygulayarak eğitmek ve bu yolla bu gençleri yaratıcı
üretkenliğe teşvik etmek demektir.

www.RenzulliLearning.com

Renzulli ve Reis tarafından geliştirilen SEM, tüm öğrencilerin güçlü yanlarını ve yeteneklerini geliştirmek
için kullanılan farklılaştırılmış bir model olup, akademik olarak yetenekli öğrencilere de meydan okuyucu
ve onları motive edici bir zenginleştirme programı sunar. Bu modeli uygulayan okullar, bir okuldaki tüm
öğrencilere zenginleştirme sağlamak için Zenginleştirme Üçlü Modeli’ni kullanır. SEM, öğrencilerin ilgi
alanları, öğrenme stilleri ve tercih ettikleri ifade ve üretim biçimleri etrafında oluşturulan eğlenceli ve
zorlayıcı öğrenme deneyimlerinin kullanılmasıyla, öğrencilerde yüksek düzeyde katılım, sorumluluk ve
etkileşim sağlar.
Renzulli Öğrenme Sisteminin temelini, Üç Halka Anlayışı, Zenginleştirme Üçlü Modeli ve SEM üzerine
yapılan araştırmaların sonucunda belirlenen üstün yetenekli öğrenci eğitiminin öğretim stratejileri ve
pedagojisi oluşturur. Bu eğitim yöntemi ve pedagojisi tüm öğrencilere fayda sağlamak için kullanılır.

www.RenzulliLearning.com
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Sıradışı Bir Başarı İçin, Güçlendirici ve
Etkileyici Bir Farklılaştırma Modeli
Öğrencilere zengin, çok yönlü bir öğrenme deneyimi sunmayı önemseyen eğitimciler, geleneksel, tek tip
müfredata dayalı bir öğretim sisteminin öğrencilerin ilgisini çekmeyeceğini, başarılarını artırmayacağını
ya da tam öğrenmeyi gerçekleştirmeyeceğini bilmektedirler.
Ancak buna rağmen, öğretmenlerin her zaman her öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayacak uygun içeriği,
öğretimi farklılaştıracak zaman ve kaynakları olmayabilir. Renzulli Öğrenme ise tüm öğrencilerin
potansiyellerinin desteklenmesine ve sürekli öğrenmeye olanak sağlayarak müfredat farklılaştırmayı
kolaylaştırır. Başlangıçta Okul Çapında Zenginleştirme Modelini desteklemek için geliştirilen Renzulli
Öğrenme yenilikçi ve öğrencilerin güçlü yönlerine odaklanan yaklaşımı ile öğrenciler, öğretmenler,
yöneticiler ve ebeveynler adına eğitimde devrim niteliğindedir.

Farklılaştırmanın 5 Boyutu

1. İçerik Farklılaştırma
Her öğrencinin akademik olarak güçlü yönünü
desteklemek için ihtiyaca göre müfredat
geliştirmek ve bir gelişim kılavuzunu takip etmek
öğrencilerin başarılarını arttıracaktır.

ifade şekillerine uygun üretim yapmalarına ve öğrencilerini benzer stillerle gruplandırmalarına olanak
sağlayarak farklılaştırmayı mümkün kılar. Renzulli Öğrenmede yer alan kullanıma hazır proje ve ödev
şablonları çok çeşitli müfredat konularını ve standartlarını kapsamakla birlikte gerektiğinde tamamen
özelleştirilebilir.

• Yöneticiler Renzulli Öğrenme, öğrencilerin öğrenmeye olan ilgilerinin artmasını sağlayan, tüm
öğrenciler için bireyselleştirilmiş, uygun maliyetli, etkin bir yaklaşımdır. Yöneticiler kolaylıkla öğrenci
profili raporu oluşturabildikleri gibi, ortak müfredat ve diğer standartlar için öğretim kalitesini yükseltecek
araçları bulduklarında sistemin ne kadar değerli olduğunu görecek ve takdir edeceklerdir.

• Ebeveynler Renzulli Öğrenme ile ebeveynler çocuklarının eğitimine dâhil olabilir; onların
gelişimlerini çevrimiçi olarak izleyebilir ve çocuklarının etkinlik ve/veya ödevleri hakkında güncel bilgiler
alabilirler.

Her öğrencinin kendine özgü öğrenme wstilleri
vardır. Bu stillere hitap eden ders biçimlerinin
sağlanması öğrencinin katılımını arttırabilir.

Müfredat İçeriği
(Bilgi)

• Öğrenciler Renzulli Öğrenme ile öğrenciler yeni konu ve kavramları keşfederken sahip oldukları
doğal coşkuları ve ilgi alanları onlara rehberlik eder. Her öğrenciye kendi öğrenme profiline uyan
kişiselleştirilmiş bir kaynak listesi sunulur.
• Öğretmenler Renzulli Öğrenme, öğretmenlerin öğrencilerinin tam öğrenme ve ürün farklılaştırırken

2. Öğretim Stillerini Farklılaştırma

Öğretim Yöntemleri
(Pedagoji)

SİZ
Sınıf Düzeni
(Sınıf Yönetimi)

Öğrenci Ürünleri
(İfade Etme
Yöntemleri)

4. Ürünleri Farklılaştırma

Düzenlemesini
Farklılaştırma
3. Sınıfın
Benzer ilgi alanlarına ve akademik güce sahip
öğrencilerin bir arada olması öğrenciler
arasındaki işbirliğini teşvik edecektir.

5. Farklılaştıracak güce sahipsiniz

Öğrenciler, tercih ettikleri ifade biçimlerine
uygun olarak ortaya koydukları çalışmaları ile
hem yaptıkları işten keyif alırlar hem de ortaya
çıkan ürünün kalitesi artar.

Günlük öğretimde de bu farklılaştırma stratejilerini uygulamak herkes için çok daha

www.RenzulliLearning.com
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Renzulli Öğrenme Sisteminin Özellikleri
Renzulli Öğrenme her öğrenciye yönelik yetenek gelişimini kişiselleştirerek, öğrencilerin katılım ve
başarısını artırmaları için gereken araçları ve kaynakları sağlar.

Sistemin temel bileşenleri şunları içerir:
Renzulli Profil Belirleyici
Renzulli Profil Belirleyici, öğrencinin ilgisini ve akademik performansını artırmak için
bir yol haritası sağlayarak onun en iyi olduğu ilk 3 ilgi alanını, öğrenme ve ifade
stillerini tanımlamak için güçlü yönlere dayalı bir değerlendirme yöntemi kullanır.

Zenginleştirme Kaynakları
Öğrenciler profillerini tamamladıklarında, kendilerine özgü, kişiselleştirilmiş
zenginleştirme etkinliklerini içeren veri tabanına erişebilecekler. Araştırmayı
kategorilere ve ilgi alanlarına göre yapabilirler. Öğrencilere, kendi potansiyellerini
ortaya koyma ve kendi kendine öğrenme fırsatı verildiğinde bundan heyecan duyarak
mutlu olurlar.

Farklılaştırılmış Ödevler-Çalışmalar
Renzulli Öğrenme planlama aracı ile öğretmenler, öğrencilerin daha iyi akademik
sonuçlar elde etmelerine ve daha yüksek seviyelere ulaşabilmelerine olanak
sağlayacak ilgi çekici öğrenme alanları, ödevler/ev çalışmaları, farklı tarzda
öğretim yöntemleri oluşturabilir. Sorgulamaya dayalı öğrenme, Renzulli Öğrenme
zenginleştirme etkinlikleri veya öğretmen tarafından verilen görevleri yaparak
öğrencilerin soruları araştırmalarını, soru yaratmalarını ve cevaplamalarını
kolaylaştırmayı sağlar.

Gruplandırma ve Raporlama Araçları
Renzulli Öğrenme, öğrencilerin güçlü olan ortak yönlerine, ilgi alanlarına, öğrenme
ve ifade stillerine odaklanarak, öğretmenlerin öğrencilerini gruplamasına ve
raporlamasına olanak sağlamak suretiyle öğrenmeyi kolaylaştıran bir yöntemdir.
Öğrenciler birlikte çalışarak ileri düzey yönetsel ve öğrenme becerileri geliştirebilir
ve bu sayede öğretmenler öğrencilerin ilerlemelerini kolaylıkla izleyebilir.

www.RenzulliLearning.com

Proje Yönetimi
Renzulli Yönteminin proje modülü, öğrencilerin potansiyelini destekleyen ve ilgi
alanı odaklı bir araçtır. Bu modül, özellikle ilgi çekici araştırmalara yoğunlaşarak,
birlikte öğrenme ve işbirliği temeline dayanır. Renzulli’nin Proje Oluşturma Sihirbazı
öğretmen odaklı olabileceği gibi öğrencilerin bağımsız çalışmasına da olanak sağlar.

Kişisel Başarı Planı
Özellikle orta ve lise düzeyi öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine yardımcı
olmak için tasarlanan Renzulli Kişisel Başarı Planı, öğrencilere akademik ve kariyer
hedefleri oluşturmasının yanı sıra bu hedeflere ulaşmak için de hareket/ aksiyon
planları geliştirmeye olanak sağlar.

Renzulli İngilizce Öğrenim / Öğrenme Hızlandırıcı
Renzulli Öğrenme, İngilizce Öğrenim Hızlandırcısı (ELL) olarak kullanıldığında,
öğretmenler kişiselleştirilmiş öğrenme, akran destekli öğrenme, işbirliğine dayalı
grup çalışması da dâhil olmak üzere bu yöntemdeki en iyi uygulamalara kolaylıkla
erişebilir. Öğrenciler Renzulli Profil Oluşturucuyu ilgi alanlarını, ifade ve öğrenme
stillerini belirlemek amacıyla kendi anadillerinde doldururlar. Öğrencilerin profil
sonuçları İngilizce olarak da görülebilir. Renzulli Öğrenmeyi (ELL) Hızlandırıcı olarak
kullanmak için ayrıca bir ücret ödenmesine gerek yoktur.

Yaratıcılık Değerlendirmesi ve Gelişimi
Cebeci Yaratıcılık Testi, yaratıcılıktaki dört alanın dijital bir değerlendirmesidir:
Akıcılık, esneklik, özgünlük, zenginleştirme/detaylandırma. CTC, Renzulli Yönteminin
içindedir ve okullara kolay ve uygun maliyette bir yaratıcılık değerlendirme çözümünü
beraberinde sunar. CTC, Renzulli Öğrenme Sistemi/Yöntemi ile birlikte, yaratıcılık
değerlendirmesi ve gelişimi için Dünyanın ilk eksiksiz çözümüdür. Halen saha
testleri süren CTC, Renzulli Öğretim Sisteminin içinde yer almaktadır ve bunun için
ayrıca bir ücret talep edilmemektedir.

Tam Yetenek Portföyü
Portföy, öğrencilerin akademik çalışmalarını sergilemelerini ve bu çalışmaların
Renzulli Öğrenme kayıtlarında saklanmasını sağlar. Portföy öğrenci dergilerini, ortak
amaçlı grupları ziyeret edilen zenginleştime sayfalarını, favori internet sayfalarını ve
devam eden ya da tamamlanmış projeleri ve ödevleri içerir.

www.RenzulliLearning.com
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RENZULLI
PROFİL BELİRLEYİCİ

Renzulli Öğrenme, öğretimi ayırt etmeye ve öğrenmeyi tüm öğrenciler
için kişiselleştirmeye olanak sağlayan kolay ve etkili bir yoldur.
Öğretimi farklılaştırma ve kişiselleştirme, öğrencilerin ilgi alanlarını, beğenilerini ve beğenmediklerini,
iletişim kurmalarını ve öğrenmeyi sevme yöntemlerini anlama ile başlar. Öğrenciler bireysel olarak
kendilerine hitap eden çok özel öğrenme fırsatlarıyla eşleştirildiğinde daha fazla katılım, daha derin
öğrenme ve motivasyon artışı gösterirler. 40 yılı aşkın araştırmaları yansıtan ve Dünyanın farklı yerlerindeki
öğrencilerle birlikte kullanılan Renzulli Profiler, öğrencilerin ilgi alanları ve tercih ettikleri iletişim ve
öğrenme yöntemlerini belirleyecek bir dizi soru ile her öğrencinin benzersiz bir profilini ortaya çıkarır.
Öğrenciler, Renzulli Öğrenmenin internet sayfasına giriş yapar. Rensulli Profiler’i tamamlar. Ortaya çıkan
sonuç o öğrencinin ilgi alanının, öğrenme ve ifade stilinin kapsamlı bir dijital görüntüsüdür. Anaokulu-12
sınıfları için kullanabilen Renzulli Profiler, öğretmenlerin öğrencilerini daha iyi tanımasını sağlamakla
birlikte aynı zamanda öğrencileri öğrenmeye teşvik edereek akademik başarının artmasını sağlar.

Arapça

Çince

Haiti
Kreyolu

İtalyanca

İspanyolca

Renzulli Profiler’ın farklı dillere çevirileri sadece bir başlangıç. Renzulli Öğrenmenin dinamik tasarımı farklı
coğrafyalardaki kültürel farklılıkları gözeterek herhangi bir dilde ya da müfredatta özelleştirmeye olanak tanır.
Örneğin, Çin veya Japonya gibi Batılı olmayan kültürler ABD’den farklı gelenek ve müfredata sahiptirler. Ama bu
ülkeler de Renzulli Öğrenme sistemini kolaylıkla kullanabilir ve sisteme öğrenci katılımı sağlayabilir.
Renzulli Öğrenme Yönetimi

www.RenzulliLearning.com

Portekizce
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ZENGİNLEŞTİRME
KAYNAKLARI
Renzulli Öğrenme, öğrencilerin ilgi alanlarını takip edebilmeleri, zorlu
ve ilginç çalışmaları tamamlayabilmeleri için gereksinimleri olan web
içeriklerine ulaşmada güvenli ve kişiselleştirilmiş bir yol sağlar.
Bir öğrencinin Renzuli Profiler sonucu, “Renzulli Öğrenme” küratörlüğünde web tabanlı kaynak veri
tabanına uygulandığında, sistem öğrencinin ilgi alanı, ifade stili ve öğrenme stili kombinasyonuna bakarak
o öğrenci için etkinliklerin bir listesini oluşturur. Bu etkinlik listeleri güvenli ve öğrencilerin yaşlarına
uygun bir ortamda kendi kendilerine öğrenmelerine olanak veren, üzerinde arama ve sıralama fonksiyonları
bulunan bir kütüphane içinde bulunur.

Bu etkinlikler sayesinde
öğrenciler:
• Pasif alıcı olmak yerine bilgiyi aktif olarak
araştıran bireylere dönüşürler.
• Kişiselleştirilmiş, birbirinden farklı etkinlikleri
kullanarak daha zengin ve daha anlamlı bir eğitim
deneyimi kazanırlar.
• Motivasyona dayalı çalışma ve kendi kontrolleri
altındaki öğrenme yöntemi sayesinde kendi
kurallar bütününü oluştururlar.

Renzulli Öğrenme, Harvard, MIT, Princeton gibi Dünyanın en iyi 50
üniversitesinin 25’i tarafından ortaya çıkarılan, Edx adlı sistem üzerinden
iletilen ileri düzeydeki dersleri içermektedir. Edx etkinlikleri Renzulli
Öğrenme içerisindeki ilgi alanlarına, öğrenme ve ifade stillerine uyumlu, lise
ve yükseköğrenim seviyesindeki öğrencilere yönelik dersler sunacaktır.
Dersler şunları içerir: Bilgisayar bilimi, mühendislik, iş kurma, veri bilimi, sağlık hizmeti, psikoloji,
yazım, elektronik, biyoloji ve daha fazlası!

Zenginleştirme etkinlikleri, kişiye özel olup kişilerin ilgi alanlarına, öğreme ve ifade stillerine odaklanarak her
öğrencinin Renzulli Profilini esas alır. Bu yöntem, öğrencinin konuyu öğrenme ilgisini ve başarısını artırır.

Üstün yetenekli öğrencilerim ve zenginleştirilmiş sınıflarımda Renzulli Öğrenmeyi her hafta derslerimde
kullanıyorum. İlgi alanları cebirden matematiğe, görsel sanatlardan antik tarihe uzanan ve 3 ayrı sınıf seviyesinde
öğretmenlik yaptığım sınıflarda Renzulli Öğrenmenin sunduğu kişiselleştirilmiş öğrenmenin avantajlarını yaşıyorum
Bu sistem öğrencilerimin öğrenme aşkını ve akademik seviyelerini mesai saatlerim dışında çok daha az zaman
harcayarak belirlememe yardımcı oluyor. Ayrıca kullandığım bu kaynakların otoriteler tarafından onaylanmış
olduğunu biliyorum. Bu da bana öğrencilerimin kaliteli kaynaklara ulaştığı konusunda güvence veriyor. Öğrencilerim
aynı zamanda bu kaynakların kendi bireysel öğrenme stillerine uygun olmasından çok mutlu.
Brittany Motes, Vernon Pubic Schools, Connecticut, USA

www.RenzulliLearning.com
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FARKLILAŞTIRILMIŞ
GÖREVLER / ATAMALAR

Her öğrencinin kişiselleştirilmiş profiline göre dersleri
kolaylıkla özelleştirir:

Renzulli Öğrenme, öğretmenlerin her bir öğrenci için saatler
harcayarak özel içerikler geliştirmeye gerek kalmadan onlar için
farklılaştırılmış ev çalışmaları oluşturmalarına olanak verir.

İlgi Alanı: Tarih
İfade Etme Tercihi: Yazma
Öğrenme Tercihi: Teknoloji

İlgi Alanı: Yazma
İfade Etme Tercihi: Teknoloji
Öğrenme Tercihi: Eğitsel Oyunlar

İlgi Alanı: Spor
İfade Etme Tercihi: Sözel Anlatım
Öğrenme Tercihi: Bireysel

Öğretmenler Renzulli Öğrenmedeki kaynaklara üç farklı yolla erişebilirler:
1. Öğrenciler kendi Zenginleştirme Etkinliklerini araştırabilirler.

Renzulli Öğrenme:

2. Öğretmenler zenginleştirme etkinliklerini araştırabilirler ve bunları öğrencilere atayabilir.

• Renzulli Öğrenme öğretmenlerin, daha önce sadece hayal edebildikleri şekilde, her öğrencinin öğrenme
profilini konu ya da akademik standart seçimine uygulayarak öğretimde farklılaşmaya izin verir.

3. Öğretmenler, Renzulli Öğrenmeye ev çalışmaları ya da harici kaynaklar ekleyebilir.

• Öğretmenlerin konuya ve not/yetenek seviyesine göre ev çalışmaları oluşturmalarını sağlar.
• Renzulli Öğrenme, aynı konu üzerinde farklı seviyelerde olsalar dahi her bir öğrencinin kendi seviyesinde
profilini belirlemek ve farklılaştırılmış etkinlikleri tanımlamak için kendi veri tabanını filtreleyerek kendi
tescilli farklılaştırma motorunu kullanır. Öğretmenler öğrencinin araştırmasına rehberlik etmek için farklı
sorular ve farklı kaynaklar da ekleyebilir.

Bu paha biçilmez kaynak, şunları anlamama olanak veriyor: Birbirinden farklı öğrenci topluluklarının ihtiyaçlarını
karşılayacak temel çözümleri ve ilgi alanlarına göre farklılaştırmayı. Birçok farklı okulda farklı öğrencilere hizmet
verdiğim için bu araç sayesinde okul dışında da onlarla iletişim halinde kalmama yardımcı oluyor.

• Bir konuyu ve standardı ele alarak her öğrencinin öğrenme profiline uygun farklılaştırılmış ev çalışmaları
oluşturur.

Julie Ledford, Fort Worth ISD, Texas, USA

www.RenzulliLearning.com
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GRUPLAMA ve
RAPORLAMA ARAÇLARI
Renzulli Öğrenme, öğretmenlerin öğrenci profillerine, zenginleştirme
kümelerine, akran destekli öğrenmeye veya yönetsel becerilerinin
gelişimini desteklemek için diğer kriterlere dayalı özel gruplar
oluşturmasını kolaylaştırır.

PROJE YÖNETİMİ
Renzulli Öğrenme öğrencilerin bireysel ve grup projelerini
yönetmelerini sağlar. Böylelikle öğrencilerin daha derin sorgulama
yapmalarını ve öğrenmelerini teşvik eder.
Proje tabanlı öğrenmeye katılım, öğrencinin akademik başarısını,
kalıcılığını artırmayı ve yaratıcı problem çözme, eleştirel
düşünme gibi kritik 21. Yy becerilerini geliştirmeyi olumlu yönde
etkilemektedir. Proje tabanlı öğrenme farklı öğrenme yetilerine
sahip öğrencilerin ihtiyaçlarını da karşılayarak kendi tercihlerini
ve ilgi alanlarını yansıtan formlarda ürünler üretmelerini sağlar.
Renzulli Öğrenmede yer alan proje tabanlı öğrenme pedagojisi,
öğrencilerin gerçek hayattaki problemleri keşfedermişçesine
kaynakları uygun hale getirmesini sağlayan Proje Oluşturma
Sihirbazını kullanır. İlgi alanlarına uygun projeler sayesinde
öğrenciler ileride bağımsız çalışanlar, eleştirel düşünenler ve yaşam boyu öğrenenler olmak için motive
olurlar.

Renzulli Profiler sonuçları, öğretmenlerin öğrencilerini farklı öğretim amaçları için esnek bir şekilde
gruplandırmalarını sağlar. Gruplama, ilgi alanları öğrenme stilleri veya ifade stilleri baz alınarak
gerçekleştirilebilir. Öğretmenler ayrıca öğrencilerin birbirleri ile iletişim kurmaları ve birlikte çalışmalarına
yönelik ortak bir alan sağlamak amacıyla özel veya ortak gruplar oluşturabilir. Yönetici raporları, bölgelerin
çeşitli parametrelerdeki kullanımı analiz etmelerini ve öğrencilerin ilgi alanlarını, öğrenme stillerini ve
ürün tercihlerini okul ve bölge bazında özetlemelerini sağlar.

Kendi kendine öğrenme, birçok öğrenci için mükemmel derecede özgürleştircidir. Sınıfın geri kalanı ile
birlikte adım adım ilerlemek yerine Renzulli Öğrenmenin uyumlu ve duyarlı yapısı sayesinde öğrenciler kendi
hızlarını keşfederek ilerler.
Kathleen Smith, Fort Worth ISD, Texas, Amerika Birleşik Devletleri

www.RenzulliLearning.com

Renzulli Öğrenme, tek aşamalı, proje tabanlı bir öğrenme çözümüdür. Bu çözüm, öğretmenlere çevrimiçi,
özelleştirebilir proje tabanlı öğrenme amaçları ve tek bir sanal ortamda bulunan kaynakların kullanıldığı
bir olanak sağlar.
Öğrenciler, öğretmenler tarafından kaynak gösterilen sorular ve görevlerle kısa ve uzun vadeli projeleri
tamamlarlar. Zaman çizelgeleri ve mesajlaşma sistemi, öğretmenlerin öğrencileri gözlemlemesine ve
onlara rehberlik etmesine olanak verir. Öğrenciler çalışmalarını 21. Yy becerilerini sergilemelerini ve
uygulamalarını sağlayan ürünlerle sonuçlandırır.

Dr. Renzuli herkesin fayda göreceği bir method ortaya koyuyor. Bu yazılım da bunun en çarpıcı örneği.
Renzuli öğrenme öğrencilere yeni yetenekler, kabiliyetler, ilgi alanları ve tüm bunları geliştirmek adına
kaynakları sağlayan bir yöntemdir. Aynı zamanda öğretmenlerin öğrencilerinin ilgi alanlarna göre farklılaşan
ve onları öğrenmeye teşvik eden öğrenim stillerini kolaylıkla farklılaştırmasına olanak tanır.
Coral Marsh, Pinellas County Schools, Florida, USA

www.RenzulliLearning.com
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KİŞİSEL
BAŞARI PLANI

İNGİLİZCE ÖĞRENİM
HIZLANDIRICI

Eğitimciler orta öğretim öğrencilerinlisine ve kariyer hazırlık
hedeflerini gerçekleştirebilmeleri adına onları “Düşün, Hayal et,
Planla ve Başar” mottosu kullanarak motive edebilirler.

Renzuli Öğrenme, İngilizce öğrenmek isteyen öğrencileri İngilizce
tabanlı akademik konularda eğitmeye ve dil öğrenimi ortak
kazanımlarına dayalı ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmeye etkili
bir şekilde yardımcı olur.

Kişisel Başarı Planı, öğrencilerin kendi eğitim değerlerine sahip olmasını hedefleyen, araştırma
bazlı, hedef odaklı bir değerlendirme ve geliştirme aracıdır. New York Eğitim Departmanı ortaklığı ile
birlikte geliştirilmiş olan bu plan öğrencilerin özgüvenlerini arttırarak başarılı olmaları konusunda
kendilerine güvenmelerini sağlar. Öğrenciler kendi Kişisel Başarı Planlarını oluşturmaya ilgi alanlarının,
kahramanlarının, yardımcılarının ve kariyer hedeflerinin “ilk 3 listesini” belirleyerek başlarlar. Daha
sonra planlarını oluşturarak kısa ve uzun vadeli sosyal, akademik ve en sonunda da ekonomik hedeflerini
belirlerler. Öğrencilere daha sonra ilgi alanları ve ifade stillerine uygun, gerek geleneksel gerekse özgün
kariyer olanakları ve proje fikirleri hakkında bilgi verilir.

Kişisel Başarı Planı ;
• İlgi alanlarını belirleyerek,
• Bu ilgi alanlarını yetenek olarak geliştirip
rol modelleri belirleyerek,
• Anlamlı ve ulaşılabilir hedefler belirleyere
öğrencilere destek olur.

Kişisel Başarı Planı, başarılabilir bir dizi görevler içeren bir yol haritası beraberinde öğrencilerin kişisel
başarıya ulaşmalarına ve bu konuda kendilerine güvenmelerine olanak verir. Bu plan aynı zamanda
öğretmen ve eğitimcilerin, öğrencilerinin kariyer ilgi alanlarını nasıl anlayacakları, notlarında ve ders
katılımlarında başarı ve motivasyonlarını nasıl arttıracaklarını anlamaları konularında strateji oluştırmalarına
yardımcı olur.

www.RenzulliLearning.com

“İngilizce Dilini Öğrenen ve İngilizce öğrenim gören öğrencilerin sayısı hızla artmaktadır.
Renzuli Öğrenme sistemini İngilizce Öğrenim ( ELL) Hızlandırıcısı olarak kullanmak, İngilizce
dilini öğrenme başarısını arttırmaktadır. Öğrenciler Renzulli Profil Oluşturucuyu ilgi alanlarını,
ifade ve öğrenme stillerini belirlemek amacıyla kendi anadillerinde doldururlar. Öğrencilerin
profil sonuçları İngilizce olarak aynı zamanda öğretmenleri tarafından da görülebilir. Bir İngilizce
Öğrenim hızlandırıcı olarak Renzulli Yöntemini kullanmak okulları dil öğretiminde aşağıdakileri
de içeren en iyi uygulamaları kolaylıkla hayata geçirmelerine olanak verir.
•

Kişiselleştirilmiş Öğretim

•

İş birliğine Dayalı Grup Çalışması

•

Akran Destekli Öğrenme

İngilizce dilini öğrenmeyi hızlandırma konusundaki güçlü kişiselleştirilmiş yaklaşımı ile
benzersizdir. Sonuç öğrencilerin İngilizceyi daha hızlı öğrenmesi ve edinilen dil becerilerinin diğer
içerik alanlarına yönlendirilebiliyor olmasıdır. Renzulli Profil Ölçer, İspanyolca, Arapça, Çince,
Fransızca, Almanca, Haiti Kreyolu, Portekizce, Rusça, Türkçe ve Ukraynaca gibi bir düzineden
fazla dilde mevuttur. Her ay daha fazla dil eklenmektedir! İngilizce Öğrenme Hızlandırıcı Renzüli
Öğrenme içerisinde yer alır ve ayrıca bir ücreti yoktur.

Renzulli Öğrenmeden İngilizce Dili Öğretimini arttırma aracı olarak yaz kamplarımızda yararlanıyoruz. Çinli
ebeveynler Renzulli Profil Belirleyici sonuçlarından çok etkilendiler. Bu aynı zamanda çocuklarını daha iyi
anlamalarına neden oldu. Renzulli Sisteminin Çin’de büyüyor olmasını görmekten çok heyecanlıyız ve biz
ebeveynler olarak Profil sonuçlarını çocuklarımızın eğitimlerine nasıl farklı şekillerde katkı sağlayacağını
görmek için sabırsızlanıyoruz.
Marty Pagano, Etkin Eğitim, Shenyang, Çin

www.RenzulliLearning.com
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YARATICILIK
DEĞERLENDİRME &
GELİŞTİRME

TAM YETENEK PORTFÖYÜ

Yaratıcılığın geliştirilmesi ve ölçülmesi günümüzde her
zamankinden daha önemli.
Yaratıcılık, eğitimde ve kariyer planlamada olduğu kadar işverenlerin de öz geçmişlerde özellikle
aradıkları en önemli becerilerden biridir. Yaratıcı kabiliyetin ölçümünde kullanılan en yaygın
yöntemler genelde kağıt üstünde olup elle değerlendirilir ve bu çok zaman alan ve pahalı bir ölçme
yöntemidir. Cebeci Yaratıcılık Testi (CTC) bir dijital yaratıcılık değerlendirmesi olup 4 alandan
oluşur: akıcılık, esneklik, orijinallik ve zenginleştirme.
Renzuli Öğrenme Sistemi CTC yapan her bir kişi
için güç ve ilgi alanı bazlı bir profil ortaya çıkarır ve
zengin yaratıcılık etkinlikleri sunar. CTC ve Renzulli
Öğrenme birlikte çalışarak yaratıcılık değerlendirmesi
ve geliştirmesi için eksiksiz bir çözüm sağlar. Sistemin
dinamik veritabanı tasarımı farklı dillerde kullanılmasına
olanak vermekle birlikte dünyadaki tüm öğrencilerin 21.
yy’ ın kritik derecede önemli olan yaratıcılık becerilerini
geliştirmelerine yardımcı olur.
Cebeci Yaratıcılık Testi okullara kolay ve uygun maliyetli
yaratıcılık değerlendirme çözümü sağlar. CTC ‘nin saha
testleri sürmekedir. CTC Renzuli Öğrenme içerisinde yer
almaktadır ve ayrıca bir ücrete tabi değildir.

Gelecek bizden problem çözen, etkili kararlar alabilen, liderlik edebilen, yaratıcı ve esnek, demokratik
değerlere sahip inovatif bireyler bekliyor.
SEM Takımı, Bilfen Okulları, İstanbul, Türkiye
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Renzuli Öğrenme, öğrencilerin en iyi çalışmalarını sergilemelerini
ve bu becerilerini öğretmenleri, akranları ve ebeveynleri ile
paylaşmalarını sağlar.
Renzuli Tam Yetenek Portföyü, öğrencilerin akademik çalışmalarını sergilemelerini ve bu çalışmalarını
Renzulli Öğretim kayıtlarında saklanmalarını sağlar. Tam Yetenek Portföyü, eğitim hayatları boyunca
öğrencilerle birlikte yolculuk eder. Öğrencilerin lise başvurularına dâhil etmek istedikleri, daha
önceki başarıları ve yaratıcı çalışmalarının bir hatırlatıcısı olarak görev yapar.
Portföy, ziyaret edilen zenginleştirme internet sayfalarını, tamamlanan aktiviteleri, çevrimiçi Renzuli
kaynak, proje ve görevlerindeki başarıları da kayıt altında tutar. Portföy aynı zamanda öğrencilere,
öğretmenlere, rehberlik danışmanlarına ve velilere onların gelecekteki eğitim ve kariyer planları
üzerinde karar vermelerinde yardımcı olabilecek bir sürekli kayıt veritabanı sağlar.
Renzuli öğrenme bana bir öğretmen olarak işimde daha etkili olabilmek için gereken araçları, içeriği ve
bilgileri sağladı. Bu sayede okul yönetimi tarafından belirlenen gereklilikleri de karşılamak sureti ile
öğrencilerimin akademik, sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını karşılabiliyorum. Elde ettiğim öğrenci profil
bilgisini çocuğun gerçekçi tecrübelere dayalı olarak eğitilmesinde kullanabiliyorum. Kişisel Başarı Planı ve
Tam Yetenek Portföyü, öğrencilerin tecrübelerinin bilincinde olmaları ve yaşamlarının yönlerini belirlemede
ihtiyaç duydukları bilgiyi sağlıyor.
Louis Pavone, New York Şehri Devlet Okulları, New York, Amerika Birleşik Devleti
www.RenzulliLearning.com
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TÜM PARÇALARI
BİRLEŞTİRMEK

Nasıl tek bir çözüm
bu kadar fazla şey yapabilir?

Renzuli öğrenmenin merkezinde Profil Ölçer/Belirleyici yer alır. Renzuli Öğrenmenin tüm
bileşenleri, her öğrencinin öğrenme deneyimini kişiselleştirmek amacıyla kullanılan Profil
Ölçer in gücünü arttırmaya olanak verir.

Gruplandırma
ve Raporlama
Araçları

Zenginleştirme
Kaynakları

Kişisel Başarı
Planı

Renzulli Profil
Ölçer / Belirleyici

Proje
Yönetimi

Görevler

Renzuli öğrenmenin gücü, tüm bileşenlerin birlikte çalışarak her bir öğrenci için son derece
kişiselleştirilmiş bir öğrenme tecrübesi yaşatmasına dayanır. Renzuli Profil deki girdiler öğrenmeye
katılımı arttırmak amacı ile farklı sistem bileşenlerine uygulanır. Bu bileşenlerden gelen sinerji
sonrası ortaya çıkan içerik, farklı dillerde ve her öğrencinin öz geçmişindeki profili ile uygun haldedir
ve öğrenciyi daha yüksek başarılara yöneltir. Sonuç olarak Renzuli Öğrenme, tüm öğrencilerin
motivasyon, eleştirel düşünme, derin araştırma, bilgiyi değerlendirme, zorlayıcı akademik içeriklerle
baş edebilme konularında ustalaşmalarını sağlayan bir eğitim içeriğidir.
Renzulli Öğrenmenin küresel gücü budur!

Tam Yetenek
Portföyü

İngilizce
Dilini
Öğrenme
Hızlandırıcısı

Yaratıcılık
Değerlendirme
&
Geliştirme

İlk önce 3 Halkalı yetenek kavramından haberdar olduk. Akabinde SEM i (Okul çapında Zenginleştirme
Modeli ) kurmaya karar verdik. Profil Belirleyici her bir öğrenciyi anlayabilmemiz adına harika bir araç
Birçok ilgili web sitesine giriş için hazır bağlantılar öğrecilere büyük zaman kazandırmakta. Bugün Renzuli
Öğrenme ile hem öğrenciler hem de öğretmenler olarak zamanlarımızı çok daha etkin kullanabiliyoruz. Bu
model hem kapsamlı hem de çok yönlü. Çünkü tüm paydaşlarına, yani öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve
okul yöneticilerine aynı anda hizmet ediyor.
Jay Amaran, Edvantage Foundation, Bangalore, Hindistan

www.RenzulliLearning.com
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Profesyonel Geliştirme Hizmetleri
Renzuli Öğrenme’nin Mesleki Gelişim Hizmetleri, eğitimcilerin teorik bilgileri sınıflarda
uygulanabilecek hale getirmelerine olanak sağlar. Öğretmenler, öğrencilerin katılımını ve konuya
ilgilerinien üst seviyeye çıkarabilmek adına Renzuli’nin standart bazlı kaynaklarını kullanmayı
öğrenirler. Okulunuzun ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özel uygulama planımızla sizleri adım adım
yönlendiririz. Yaşadığınız toplumdaki konularla ilgili kişilerle biraraya gelmekten, var olan dersleri
desteklemeye, farklılaştırılmış “problem bazlı öğrenme” tabanlı müfredat geliştirmeye, yetenekli
ekibiniz için genişletilmiş öneriler sunmaya ya da tüm okul genelinde bir zenginleştirici model
sunmaya kadar her konuda bırakın ekiplerimiz size yol göstersin!

Ücretlendirme
Renzulli Öğrenme Sistem ücretlendirmesini öğrenmek için web sitemizi ziyaret ediniz:
www.RenzulliLearning.com/pricing/
İletişim / Bize Ulaşın:
Renzulli Learning
837 Whalley Avenue
New Haven, Connecticut 06515, USA

Telefon: +1 (203) 680-8301
Ücretsiz Hat: 800-498-8576
Email: info@RenzulliLearning.com
Web: www.RenzulliLearning.com

1.Aşama : Öğrenci ve öğretmen sitelerini keşfetme
• Renzuli Öğrenim Sistemi ile Farklılaşmanın beş boyutunu müfredata uygulamayı öğrenin
• Profil Belirleyiciyi öğrencinin bakış açısından tecrübe edinin
• Öğrenci sitesini keşfetme
• Zenginleştirme aktiviteleri
• Portföy Özellikleri
• Proje Yönetimi
• Kişisel Başarı Planı
• Öğretmen araçlarını keşfetme: Öğrenci Yönetimi, Ders geliştirme
2.Aşama: Öğretmen sitesine derin dalış
• Sınıf yönetim araçlarının günlük eğitime adaptasyonu
• Mevcut ders planlarını öğrenci ihtiyaçlarına göre uyarlayan sanal ödevler ve projeler geliştirin
• Sorgulamaya ve projelere dayalı öğrenci takibi
3. Aşama: Ekibinize özel uyarlanmış Planlama
• Proje yönetimi ve hayat planlama becerileri için gelişmiş program özelliklerini kullanın
• Kullanıcı yönetimi, raporlama ve planlama amaçlı olarak yönetici sayfası nasıl kullanılmalı?
• Çok çeşitli özel kullanıcı girişimleri ile öğretimi farklılaştırın
• İleri düzey akademisyenler
• Beceri geliştirme akademisyenleri
• Okulu bırakmayı önleme
• Risk Durumunda müdahale
• İngilizce Dil Gelişimi
• Özel Eğitim- Kişiselleştirilmiş Eğitim Programları (IEP)

www.RenzulliLearning.com

Başarı için çözüm Ortakları:
Renzulli Öğrenme sizin sisteminiz! Lütfen bize değer katabileceğinizi ve öğrencilerinizin
yüksek akademik başarıları yolunda yararlı olabileceğini düşündüğünüz web aktivitelerini
çekinmeden bize önerin. Taleplerinizi Renzuli Öğrenmeye dâhil edebilmek ve bütün
öğretmenlerin ve öğrencilerin yararlanabilmeleri adına gözden geçireceğiz. Bunun için
Öğretmenin sitesi bağlantısından “Araç çubuğu” sekmesini tıklayın.
Renzuli Öğrenme, içerik farklılaştırmayı, eğitim stratejilerini, sınıf organizasyonlarını ve öğrenci çalışma
çıktılarını tek bir çözüm altında sunarak öğretmenlerin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına yardımcı
olur. Eğer Proje ya da sorgulama bazlı bir öğrenme sistemini hayata geçirmek istiyorsanız, eğer yetenekli
ve özel öğrencilerin katılımını ve meydan okumalarını arzu ediyorsanız ya da tamamlayıcı karma bir eğitim
modeli düşünüyorsanız tecrübeli be profesyonel geliştirme ekibimiz size yardımcı olmaktan ve Renzuli
entargrasyonunun verimliğinini maksimize etmekten mutluluk duyacaklar.
www.RenzulliLearning.com

837 Whalley Ave, New Haven, Connecticut,
USA +1 (203) 680-8301 Ücretsiz Hat: 800-498-8576
www.RenzulliLearning.com

Küresel Eğitimde İnovasyon
Renzulli Öğrenme, bir LPI Öğrenme iştiraki olarak danışmanlık yönetimi ve destek hizmetleri veren bir kuruluştur.
LPI Öğrenme, dünya çapında inovatif eğitim programları sunarak, katılımcılara 21. Yüzyılda başarılı olmak için
gerekli olan rekabet avantajını sağlar. www.LPILearning.org

