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Önsöz

Sevgili Ö¤retmenler,

Yaflad›¤›m›z yüzy›lda h›zla de¤iflen yaflam koflullar›na paralel olarak toplumsal

süreklili¤i sa¤layacak insan gücünü yetifltirme görevini e¤itim kurumlar› üstlen-

mifltir. E¤itim kurumlar› toplumun gereksinim ve beklentilerine yan›t verebilecek;

kiflisel ve sosyal anlamda hak ve sorumluluklar›na iliflkin gerekli bilgi ve beceriye

sahip vatandafllar yetifltirmeye çal›flmaktad›r. Bu ba¤lamda ö¤rencilerin, içinde ya-

flad›klar› toplumu ve dünyay› anlamland›rmalar›na yard›m eden Hayat Bilgisi ve

Sosyal Bilgiler derslerinin, ilkö¤retimde sözü edilen bilgi ve becerilerin kazand›r›l-

mas›na hizmet eden temel ve en önemli dersler oldu¤u söylenebilir. Ö¤renciler

bu dersler yoluyla içinde yaflad›klar› toplumu tan›ma ve toplumsal kiflilik kazan-

ma olana¤› elde ederler. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersleri sorgulayan, arafl-

t›ran, elefltirel ve yarat›c› düflünen, çevresine karfl› duyarl›, sorumluluk üstlenen,

demokratik yaflam biçimini benimsemifl etkili vatandafllar yetifltirilmesinde önem-

li rol oynamaktad›r.

Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerinin amaçlar›na ulaflabilmesi ve bu ders-

lerde etkili ö¤retimin gerçeklefltirilebilmesi, ö¤retmenlerin bu derslere iliflkin ye-

terli bilgi sahibi olmalar› ile do¤rudan iliflkilidir. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler

derslerinin ö¤retimine iliflkin haz›rlanan bu kitapta, öncelikle, Hayat Bilgisi der-

sinin tan›m›, kapsam› ve ilkö¤retim program›ndaki yeri aç›klanarak Hayat Bilgisi

dersi ö¤retim program› tan›t›lm›flt›r. Daha sonra, Sosyal Bilgiler dersinin tan›m›,

kapsam› ve ilkö¤retim program›ndaki yeri incelenmifl; Sosyal Bilgiler dersi ö¤re-

tim program› tan›t›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Etkili bir Sosyal Bilgiler ö¤retiminin gerçek-

lefltirilmesine yönelik olarak Sosyal Bilgiler ö¤retiminde kullan›lan ilke, strateji,

yöntem ve teknikler ele al›nm›fl; Sosyal Bilgiler ö¤retiminde yeni yaklafl›mlara yer

verilmifltir. Sosyal Bilgiler ö¤retiminde kullan›lan araç gereçler, Sosyal Bilgiler ö¤-

retiminde bilgi ve iletiflim teknolojilerinden yararlanma, Sosyal Bilgilerde ö¤retim

etkinliklerinin planlanmas›, Sosyal Bilgilerde bilgi, beceri ve de¤erlerin kazand›-

r›lmas›, Sosyal Bilgilerde ölçme ve de¤erlendirme kitapta yer verilen konular ara-

s›ndad›r. Kitapta, son olarak, Sosyal Bilgiler ve dünya vatandafll›¤› konusu ele

al›nm›flt›r. 

Elinizdeki kitap, kendi kendinize çal›flarak ö¤renmenize olanak sa¤layacak bir

biçimde, uzaktan e¤itim ilkelerine uygun olarak haz›rlanm›flt›r. Kitaptan etkili ola-

rak yararlanabilmek için her ünitenin bafl›nda yer alan amaçlar›m›z bölümünü

okuman›z önem tafl›maktad›r. Ünite bafl›nda yer verilen örnek olay konuya dikka-

tinizi çekecek; anahtar kavramlar ve içindekiler bölümü ö¤renecekleriniz konu-

sunda size ipucu sa¤layacakt›r. Üniteleri çal›fl›rken metin aralar›nda yer alan s›ra

sizde sorular›n› yan›tlamaya özen gösteriniz. Ünitelerin ana metinlerini okuduktan
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sonra özet bölümlerini okuyunuz ve kendimizi s›nayal›m sorular›n› yan›tlamaya

çal›flarak konular› ö¤renip ö¤renemedi¤inizi, ö¤renme eksikliklerinizin neler ol-

du¤unu belirlemeye çal›fl›n›z. Bu etkinlikler konular› daha kolay ve kal›c› biçim-

de ö¤renmenize ve ö¤rendiklerinizi pekifltirmenize yard›mc› olacakt›r. Ünitelerle

ilgili daha ayr›nt›l› bilgi edinmek için, ünitelerin sonunda yer alan yararlan›lan ve

baflvurulabilecek kaynaklara ulaflmaya çal›fl›n›z.

Kitab›n sizlere yararl› olaca¤›n› umuyor, çal›flmalar›n›zda baflar›lar diliyorum.

Editör

Prof.Dr. fiefik YAfiAR
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xii Ku l lan ›m K › lavuzu

Girifl: Ünitede ifllenen ko-
nulara iliflkin bilgi veren,
konuya bafllamadan önce
sizi düflünmeye iten, gerek-
ti¤inde konular› daha iyi
kavrayabilmeniz için yap-
man›z gerekenleri belirten
k›sa aç›klamalard›r.

Amaçlar›m›z: Ünite-
yi tamamlad›¤›n›zda kazana-
ca¤›n›z bilgi ve becerilerdir.

endi kendine ö¤renme
ilkelerine göre

haz›rlanm›fl olan bu kitab›n
ifllevlerini ö¤renmek için
haz›rlanan “Kullan›m
K›lavuzu”, konular›
anlaman›zda ve s›navlara
haz›rlanman›zda sizlere
fayda sa¤layacakt›r.

K

S›ra Sizde: ‹fllenen konular› kavray›p kav-
ramad›¤›n›z› kendi kendinize ölçmenize

yard›mc› olmay› amaçlayan, düflünmeye ve uy-
gulamaya yönlendiren sorulard›r.
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Yana Ç›kma: Metin içinde yer alan
önemli kavram ve ifadelere iliflkin ta-
n›m ya da aç›klamalard›r. Önemse-
meniz gereken noktalar› gösterir. Me-
tin içinde yap›lan aç›klamalar›n bir
tür çok k›sa özeti gibi düflünülebilir.

N

Örnek Olay: Ünitede ifllenen konular›n günlük yaflama
yans›malar›n› içeren, kuramsal aç›klamalarla çevrenizde
yaflanan olaylar aras›nda ba¤ kurman›za yard›mc› olma-
y› hedefleyen örnek olaylar, anektodlar, al›nt›lar ya da
gazete haberleridir.

‹çindekiler: Ünite içinde hangi konular›n
ifllenece¤ini gösterir. Ana konular›n bafl-
l›klar›n› içerir.

Anahtar Kavramlar: Ünitede
aç›mlanan temel kavramlar-
d›r. Ünitedeki önemli nokta-
lara iliflkin ipuçlar› verir.
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Özet: Ünitede ayr›nt›l› iflle-
nen konular›n önemli nokta-
lar› tekrar vurgulan›r. 

Kendimizi S›nayal›m: Ünitede ifl-
lenen konular› ö¤renip ö¤renme-
di¤inizi kendi kendinize ölçmenizi
sa¤layacak, bir tür s›nava haz›rl›k
testidir. S›navlarda ç›kabilecek
türde sorular› içerir. 

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›: "S›ra Sizde"ler-
de yer alan sorular›n cevaplar›n› içerir.
Her hangi bir S›ra Sizde sorusuna verdi-
¤iniz cevap ile bu bölümdeki cevab› kar-
fl›laflt›rarak, ilgili konuyu ne ölçüde ö¤-
rendi¤inizi belirleyebilirsiniz.

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
Kaynaklar: ‹fllenen konulara ilifl-
kin daha genifl bilgi edinmek is-
terseniz bu bölümde yer alan kay-
naklar› inceleyebilirsiniz.  

Yaflam›n ‹çinden: Üni-
tede aktar›lan kuramsal aç›k-
lamalar ile günlük yaflam›m›z-
da karfl›laflt›¤›m›z olaylar ara-
s›nda iliflki kurman›z› sa¤la-
mak için verilmifl haber ve
al›nt›lard›r. ”

“
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anah-
tar›: "Kendimizi S›nayal›m" bölü-
mündeki sorular›n cevaplar›n› ve il-
gili olduklar› konular› içerir. Yanl›fl
cevaplad›¤›n›z sorularla ilgili ko-
nular› tekrar etmeniz s›navdaki
baflar›n›z› art›rabilir.    Yararlan›lan ‹nternet Adresleri:

‹fllenen konulara iliflkin daha ge-
nifl bilgi edinmek isterseniz bu bö-
lümdeki internet adreslerinden
yararlanabilirsiniz.
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Hayat Bilgisi
Dersinin Tan›m›,
Kapsam› ve ‹lkö¤retim
Program›ndaki Yeri

‹lkö¤retim okullar› 1, 2 ve 3. s›n›flarda okutulan Hayat Bilgisi dersi; bireyleri de¤i-
flen toplum yaflam›na haz›rlamakta, ça¤›n gereklerine uygun davran›fllar› gelifltir-
mede birey için gerekli temeli oluflturmaktad›r. Hayat Bilgisi, çocu¤un okula bafl-
lad›¤› ilk y›llarda, onun bir “bütün” olarak geliflmesini sa¤layan ilk derstir. Türki-
ye’de 1926 y›l›ndan bu yana okutulan Hayat Bilgisi dersi, ö¤rencilerin kendileri-
ni gelifltirmelerinde önemli bir rol üstlenmektedir.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra;

‹lkö¤retim programlar›nda Hayat Bilgisi dersinin önemini kavramak,
Hayat Bilgisi ö¤retiminin amaçlar›n› aç›klamak,
Hayat Bilgisi ö¤retiminin içeri¤ini aç›klamak,
Hayat Bilgisi dersinde düzenlenen ö¤retme-ö¤renme sürecini aç›klamak,
Hayat Bilgisi ö¤retiminde kullan›lan de¤erlendirme araç ve tekniklerini
kavramak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

N
N
N
N
N
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• G‹R‹fi
• HAYAT B‹LG‹S‹ DERS‹N‹N TANIMI, KAPSAMI VE ‹LKÖ⁄RET‹M 

PROGRAMINDAK‹ YER‹
• Hayat Bilgisi Dersinin Tan›m› ve Kapsam›
• Tarihsel Süreç ‹çinde Hayat Bilgisi Dersinin ‹lkö¤retim 

Programlar›ndaki Yeri 
• HAYAT B‹LG‹S‹ Ö⁄RET‹M‹N‹N AMAÇLARI
• HAYAT B‹LG‹S‹ Ö⁄RET‹M‹N‹N ‹ÇER‹⁄‹
• HAYAT B‹LG‹S‹ Ö⁄RET‹M‹NDE Ö⁄RETME-Ö⁄RENME SÜREÇLER‹

• Hayat Bilgisi Dersinde Uygulanabilecek Örnek Etkinlikler
• Hayat Bilgisi Ö¤retiminde Araç Gereç Kullan›m›

• HAYAT B‹LG‹S‹ Ö⁄RET‹M‹NDE DE⁄ERLEND‹RME
• Gözlem
• Kontrol Listesi
• Anket
• Anekdot ve Günlükler
• Öz De¤erlendirme
• Ö¤renci Ürün Dosyas›

Örnek Olay

Ahmet bir gün okuldan eve gelmifl ve dedesinin kendilerini ziyarete geldi¤ini
görünce çok sevinmifl. Dedesiyle biraz hasret giderdikten sonra ödevlerini yapmaya
bafllam›fl. Ödevlerini yaparken dedesini yaln›z b›rakmak istemedi¤i için “Hem
ödevlerimi yapay›m hem dedemin yan›nda oturay›m.” diye düflünmüfl. Ödevini
yaparken dedesine flöyle bir soru sormufl: “Dedeci¤im bizim soy a¤ac›m›z var m›?
Senin dedelerin buraya nereden gelmiflti?” Dedesi, Ahmet ders çal›flt›¤›n› söylemiflti;
ama benim yan›mda dikkatini derslerine veremiyor herhalde diye düflünerek:
“O¤lum, bizim hikâyelerimizle ilgilenece¤ine dersine çal›flsana!” diye yan›t vermifl.
Ahmet “Dede zaten ödevimi yap›yorum, onun için sordum soy a¤ac›m›z›,
dedelerimizi.” Dede, bu çocuk herhalde ders çal›flmak yerine sohbet etmek istiyor
diye düflünerek, “O¤lum sen sorular›n› çöz! Ne dersiymifl bu; yoksa ‘hayat’ dersi
mi?” diye Ahmet’e k›zm›fl.

2 Hayat  Bi lg is i  ve  Sosyal  Bi lg i ler  Ö¤ret imi

Anahtar Kavramlar
• Hayat Bilgisi
• Amaç
• ‹çerik

• Ö¤retme-Ö¤renme Süreçleri
• De¤erlendirme

‹çindekiler



G‹R‹fi
Hayat Bilgisi dersi, çocu¤un zihinsel geliflimine yard›m eden ve bu yolla onun çev-
resine karfl› bilinçli, etkili ve baflar›l› bir biçimde uyumunu sa¤lamaya çal›flan ilk
derstir. Bu nedenle, Hayat Bilgisi dersinin amac›; çocu¤un zihinsel, duygusal ve
sosyal geliflimine yard›m etmektedir. Bu niteli¤i dolay›s›yla ilkö¤retim birinci basa-
makta Türkçe, Matematik, Resim, Müzik ve Beden E¤itimi derslerinin hareket nok-
tas›n› oluflturan Hayat Bilgisi, ikinci basamakta yer alan Fen ve Teknoloji ile Sos-
yal Bilgiler derslerinin de temelini oluflturur.

Bu ünitede öncelikle, Hayat Bilgisi dersinin tan›m›, kapsam› ve ilkö¤retim prog-
ram›ndaki yeri üzerinde durulmufl, sonra, Hayat Bilgisi ö¤retiminin amaçlar›, içeri-
¤i irdelenmifl, daha sonra da Hayat Bilgisi ö¤retiminde ö¤retme-ö¤renme süreçle-
ri kapsam›nda etkinlik örneklerine yer verilerek Hayat Bilgisi ö¤retiminde de¤er-
lendirmeden söz edilmifltir.

HAYAT B‹LG‹S‹ DERS‹N‹N TANIMI, KAPSAMI VE
‹LKÖ⁄RET‹M PROGRAMINDAK‹ YER‹
Hayat Bilgisi dersi, çocu¤un yaflam›nda çok önemli yeri olan bir aland›r. Bu ders
yoluyla ö¤rencilerde kendini ve çevresini tan›ma, kendini gelifltirerek çevresine
uyum gösterme, çok yönlü ve yarat›c› düflünme, problem çözme gibi özelliklerin
temelleri at›l›r. Böylece, çocu¤un çevresi ve yaflam› ile ilgili düflünceleri, duygula-
r› ve hareketleri biçimlenir. Çocu¤un alg›, dikkat, ak›l yürütme ve düflünme bece-
rileri; uygulanacak iyi bir ö¤retimle en iyi biçimde geliflme olana¤› bulur.

Hayat Bilgisi dersi ile yaflam aras›nda çok yak›n bir iliflki ve iç içelik vard›r. E¤i-
timin amaçlar›ndan biri, bireyin çevresine etkin olarak uyumunu sa¤lamakt›r. Ha-
yat Bilgisi dersi de bireyleri bu amaca ulaflt›ran derslerin bafl›nda gelmektedir. Ha-
yat Bilgisi dersinin konular›, çocu¤un çevresinden al›nd›¤› için bu dersteki konular
çocuk için anlaml› ve ifllevseldir. Hayat Bilgisi dersi içine Türkçe, Matematik, Re-
sim, Müzik ve Beden E¤itimi gibi ilkö¤retim birinci basamakta okutulan bütün
dersler belli bir ölçüde girer.

Hayat Bilgisi dersinin ilkö¤retim program›ndaki yeri ile ilgili olarak neler söyleyebiliriz? 

Hayat Bilgisi Dersinin Tan›m› ve Kapsam›
Bugün ilkö¤retim 1, 2 ve 3. s›n›flarda haftada befler saat olarak okutulan Hayat
Bilgisi dersi içinde Fen ve Teknoloji ile Sosyal Bilgiler derslerine iliflkin konular
yer almaktad›r. Bu ders, 4 ve 5. s›n›flarda “Fen ve Teknoloji” ile “Sosyal Bilgiler”
olarak ayr›lmakta; “Fen ve Teknoloji” dersi haftada dört, “Sosyal Bilgiler” dersi
ise haftada üç ders saati olarak okutulmaktad›r. Hayat Bilgisi dersinde çocukla-
ra, bilgiden daha çok iyi yaflay›fl, iyi tutum ve iyi davran›fllar kazand›r›lmas›na
önem verilmektedir. Hayat Bilgisi dersi, çocu¤un çevresine bilinçli olarak uyu-
munu sa¤layan ilk derstir. Bu bak›mdan, Hayat Bilgisi dersi, ilkö¤retim birinci
basamak derslerinin bel kemi¤ini oluflturdu¤u gibi ikinci basamak derslerine de
temel oluflturmaktad›r.

Sönmez (1998, s.8) Hayat Bilgisini, do¤al ve toplumsal gerçekle kan›tlamaya
dayal› bir ba¤ kurma süreci ve bu sürecin sonunda elde edilen dirik bilgiler ola-
rak tan›mlamaktad›r.

Sözer (1998, s.28)’e göre Hayat Bilgisi, çok temel düzeyde ve bir bütün olarak
do¤al, toplumsal, sanatsal, ça¤dafl düflünce ve de¤erlerin tümünü içinde bulundu-
rur. Çocuklar ilk elde bunlar›n içinde yer alan baflat kültürel de¤erleri ö¤renip be-
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nimseyerek yaflama haz›rlan›rlar. Bu nedenle, Hayat Bilgisi dersi, bu özelliklerin
tümünü kapsamal›d›r.

Hayat Bilgisi dersinin de¤iflik tan›mlar› yap›lmakla birlikte, tan›mlar›n ortak
özelliklere sahip oldu¤u görülmektedir. Örne¤in, Hayat Bilgisi dersinin, ilkö¤retim
1, 2 ve 3. s›n›flarda okutuluyor olmas›, çocu¤a bilgiden daha çok iyi yaflay›fl, tutum
ve davran›fllar kazand›r›lmas›na önem vermesi, çocu¤un çevresine bilinçli olarak
uyumunu sa¤lamas›, do¤al ve toplumsal yaflamla ilgili olmas›, yaflama dair her ko-
nuyu ö¤rencilerin geliflim özellikleri çerçevesinde ele almas› gibi.

Tarihsel Süreç ‹çinde Hayat Bilgisi Dersinin ‹lkö¤retim
Programlar›ndaki Yeri
Almanya d›fl›nda, son yüz elli y›ld›r Türkiye’deki ö¤retim programlar›n›n geliflimi
üzerinde etkili olan ülkelerin hiçbirinde, ülkemizde Cumhuriyet’in ilk y›llar›ndan
bu yana uygulanan Hayat Bilgisi program›na benzeyen bir program bulunmamak-
tad›r. Örne¤in, her eyaletinde az çok birbirinden farkl› programlar uygulanan
Amerika Birleflik Devletleri’nde, Türkiye’de Hayat Bilgisi dersinde verilen konula-
r›n büyük bir bölümü 20. yüzy›l bafllar›ndan itibaren Sosyal Bilgiler dersinde ele
al›nmaktad›r. Do¤a Bilimlerine ait konular ise, Yaflam Bilim dersinde ifllenmekte-
dir. Bu iki dersin program› da Türkiye’deki Hayat Bilgisi dersi gibi disiplinler ara-
s› yaklafl›m temel al›narak oluflturulmufltur (Öztürk ve Dilek, 2003, s.67).

Hayat Bilgisi e¤itiminin ne zaman ve nerede bafllad›¤› kesin olarak bilinme-
mekle birlikte, insano¤lunun var oldu¤u andan itibaren hem fen hem de sosyal bi-
limler e¤itimi bafllam›flt›r denilebilir (Sönmez, 1998, s.13). Hayat Bilgisi dersinin te-
melleri Eflatun’a kadar dayanmaktad›r. Eflatun, ö¤renen kiflinin eflyaya yaklaflt›r›l-
mas›n›, ona eflyan›n gösterilmesini ve onun kullan›lmas›n› istemifltir. Eflatun’un bu
düflüncesi bugün Hayat Bilgisi dersinin amac› ile örtüflmektedir. 17. yüzy›l e¤itim-
cilerinden Comenius, e¤itimde temel olarak Hayat Bilgisi konular›na yer veren ve
Hayat Bilgisi dersinin kurucusu olarak bilinen kiflidir. “Orbis Sensualium Pictus”
adl› eserinde Comenius, Hayat Bilgisi konular›n› her fleyden önce dil konular›na
ba¤lam›fl ve derse ilk s›n›flar için en uygun biçimi vermifltir (Baysal, 1995, s.25).

Abdülmecit’in 1845’te yay›nlad›¤› “Hat” adl› eserde, ilkö¤retimden genelde ce-
haletin giderilmesi, genel ö¤renimin uygulanmas› ve dinî e¤itim ile yaflamsal bir
e¤itimin ve ö¤retimin verilmesi beklenmektedir. 1926 y›l›na dek ilkokullarda Tabi-
at Tetkiki, Ziraat ve H›fz›s›hha, Co¤rafya ve Tarih Mebadisi, Musabahat-› Ahlâkiye
ve Malumat-› Vataniye derslerine yer verilmifltir (Baymur, 1937, s.39). 1926 y›l›nda
ç›kar›lan ‹lk Mektep Müfredat Program›nda bu dersler Hayat Bilgisi ad› alt›nda top-
lanm›fl ve ilkö¤retim 1, 2 ve 3. s›n›flarda okutulmaya bafllanm›flt›r.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u zaman›ndaki e¤itim programlar›nda Kur’an ö¤retimine
a¤›rl›k verilmifltir. Islahat hareketi ile bafllay›p Tanzimat ile devam eden yenileflme
çal›flmalar› s›ras›nda, S›byan okullar›n›n programlar›na ‹mlâ, Malumat-› Nafia (Ya-
rarl› Bilgiler, Hayat Bilgisi), Aritmetik ve Co¤rafya gibi derslerin eklenmesi planlan-
m›fl ancak gerçeklefltirilememifltir. 1869 tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesi
uyar›nca, e¤itim sistemine Bat› kültürü düflüncesi girmifl ve e¤itim programlar›nda
yer alan derslerde kimi de¤ifliklikler yap›lm›flt›r (Kodaman, 1991, s.62). Bu tarihe
dek okullarda Eflya Tedrisat› ad› alt›nda Hayat Bilgisi dersi okutulmam›fl; ancak,
Dürus-› Eflya ve Malumat-› Nafia ad› alt›nda konular› bak›m›ndan Hayat Bilgisine
yak›n bir ders okutulmufltur. II. Meflrutiyet Dönemi’nde, 1913 y›l›nda, Tedrisat-› ‹p-
tidaiye Kanunu Muvakkati (Geçici ‹lkö¤retim Yasas›) ile ilkokul alt› y›l olmufl ve
iki s›n›fl› üç devreye ayr›lm›flt›r. Yeni haz›rlanan programa ilk üç s›n›fta Hayat Bil-
gisi ile ilgili dersler konulmufltur (Baymur, 1937, s.12).
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Hayat Bilgisi, ilkö¤retim
okullar› 1, 2 ve 3.
s›n›flarda okutulan Sosyal
Bilimler, Fen Bilimleri gibi
birçok disiplinin bir araya
gelmesi ile oluflan ve
ö¤rencinin yaflad›¤›
toplumla uyum içinde
olmas›n› sa¤layan, bilgi,
beceri ve tutumlar› içeren
bir ders.



Cumhuriyet Dönemi’nde ilkö¤retimle ilgili olarak 1926, 1930, 1932, 1936, 1948,
1968, 1989, 1993, 1995, 1998 ve son olarak 2004 y›llar›nda program gelifltirme ça-
l›flmalar› yap›lm›flt›r.

HAYAT B‹LG‹S‹ Ö⁄RET‹M‹N‹N AMAÇLARI
Hayat Bilgisi dersiyle, çocu¤un do¤al ve sosyal çevresini bir bütün olarak tan›ma-
s› ve bu ortam içinde kendisini gelifltirmesi amaçlanmaktad›r. Hayat Bilgisi dersin-
de çocuk, çevresindeki canl› ve cans›z do¤ay› ve orada geçen olgu ve olaylar› in-
celeyerek, do¤ru bilgi, beceri ve al›flkanl›klar kazanmaya çal›fl›r. Ayr›ca, çocuk Ha-
yat Bilgisi dersinde; aile, okul, köy, kasaba ve kent gibi kavramlarla karfl› karfl›ya
geldi¤i için çevresine karfl› bir duyarl›l›k gelifltirir. Böylece, çocu¤a, daha küçük
yafllardan itibaren yurt ve ulus sevgisi afl›lanabilir. Hayat Bilgisi dersiyle çocuklar›
demokratik bir toplumun vatandafllar› olarak haz›rlamak ve karfl›laflacaklar› prob-
lemlerin çözümlerine iliflkin kararlar almalar›nda yard›mc› olmak amaçlan›r.

Hayat Bilgisi dersiyle ö¤rencilere kazand›r›lmak istenen amaçlar nelerdir?

Hayat Bilgisi dersinin varolufl amac›, en yal›n biçimde, “ö¤renciyi yaflama haz›r-
lamak” olarak aç›klanabilir. Ö¤renci yaflama haz›rlan›rken, kendisini ve çevresini
tan›ma, kendisini gelifltirerek çevresine uyum sa¤lama, çok yönlü ve yarat›c› dü-
flünme ve problem çözme gibi bilgi ve beceriler kazan›r.

Hayat Bilgisi dersiyle ö¤rencilere kazand›r›lacak amaçlar flöyle s›ralanabilir:
• Ö¤rencileri nesne, olay ve olgularla karfl› karfl›ya getirerek onlar›n alg›lama

yeteneklerinin geliflmesini sa¤lamak,
• Ö¤rencileri sosyal, kültürel ve kiflisel yönden gelifltirerek onlar›n yak›n çev-

relerini daha iyi tan›malar›na ve gerek do¤al gerek toplumsal yaflama kolay-
ca uyum sa¤lamalar›na olanak tan›yacak bir biçimde yetifltirmek,

• Ö¤rencilere toplumun gereksinimleri yönünde belli bilgi, beceri ve tutumlar
kazand›rarak, onlarda yaflam ve çevreyle ilgili düflünce ve duygular›n gelifl-
mesini sa¤lamak.

Hayat Bilgisi dersinin amaçlar› incelendi¤inde, amaçlar›n hem milli e¤itimin ge-
nel amaçlar› hem de ilkö¤retim programlar›nda yer alan Sosyal Bilgiler ile Fen ve
Teknoloji derslerinin amaçlar› ile paralellik gösterdi¤i görülmektedir. Hayat Bilgisi
ö¤retiminin amaçlar›, ö¤rencilerin demokratik bir toplumun vatandafllar› olarak
problemlerinin çözümlerinde gerçekçi kararlar almalar›na yard›mc› olmaktad›r.

Türkiye’de okulöncesi e¤itimin yeterince yayg›nlaflt›r›lmam›fl olmas›, ö¤rencile-
re erken yafllarda kazanmalar› gereken temel bilgi, beceri ve tutumlar›n, ilkö¤reti-
min ilk y›llar›nda kazand›r›lmas›n› zorunlu duruma getirmifltir. Bu nedenle, Hayat
Bilgisi program›n›n amaçlar› oluflturulurken, ö¤rencilerin yaflam›na dair, uygula-
maya dönük bilgi, beceri ve tutumlar› içermesi önem tafl›maktad›r (Öztürk ve Di-
lek, 2003, s.59). Ayr›ca, çocuklar›n ancak %25’i okulöncesi e¤itim kurumlar›na de-
vem edebildi¤i için, çocuklar›n erken yafllarda kazanmalar› gereken sevgi, sayg›,
hoflgörü, dürüstlük, adil olma vb. de¤erlerin kazan›m› raslant›ya b›rak›lmaktad›r.
Bu nedenle, ilkö¤retimin ilk y›l›ndan itibaren tüm derslerle birlikte Hayat Bilgisi
dersinde de de¤er e¤itimine önem verilmelidir.
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Yap›land›rmac› anlay›fl
temel al›narak haz›rlanan
yeni program›n, bundan
önce uygulanan
programlardan yaklafl›m
bak›m›ndan farkl› oldu¤u
söylenebilir.
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De¤er e¤itiminin amac›;
ö¤rencilerin zihinsel, sosyal
ve kiflisel olarak iyi özellikler
gelifltirmelerini sa¤lamakt›r.



HAYAT B‹LG‹S‹ Ö⁄RET‹M‹N‹N ‹ÇER‹⁄‹
Hayat Bilgisi dersinin temel konusu, çocu¤un içinde bulundu¤u çevredeki nesne
ve olaylard›r. Programda verilen konular, çevrenin özelliklerine ve ö¤rencilerin ki-
flisel gereksinimlerine göre gelifltirilebilir. Hayat Bilgisi dersinde çocu¤a bilgiden
daha çok iyi yaflay›fl, iyi tutum ve iyi davran›fllar kazand›r›lmas›na önem verilir. Ço-
cu¤un çevresi ile ilgili olarak daha önce edindi¤i yanl›fl ve eksik bilgiler de bu
derste düzeltilir (Binbafl›o¤lu, 1981, s.9).

‹lkö¤retimde 1, 2, ve 3. s›n›flarda okutulmakta olan Hayat Bilgisi dersi; do¤al,
toplumsal, sanatsal, ça¤dafl düflünce ve de¤erlerin bileflkesinden oluflmaktad›r. Bu
nedenle, Hayat Bilgisi dersinin kapsam› bu özellikleri içermelidir. Bu alanlar›n her
birinin Hayat Bilgisi dersinin içinde hangi oranda yer alaca¤›, ö¤rencinin içinde ya-
flad›¤› ortama, onun haz›rbulunuflluk düzeyine ve kazand›r›lacak davran›flsal amaç-
lara göre de¤iflebilir (Sönmez, 1998, s.8). Hayat Bilgisi dersinin kapsam›n› olufltu-
ran bu alanlar, yaflam›n tüm alanlar›na iliflkin özellikleri yans›tabilecek niteliktedir.
Bundan dolay›, Hayat Bilgisi dersi, yaflamda var olan her fleyi içerebilir. Bu yönü
ile Hayat Bilgisi insan davran›fllar›n› inceleyen davran›fl bilimlerinden yararlan›r.
Ayr›ca, do¤al, befleri ve sosyal bilimlerle ilgili bilgi, beceri ve ilkeler de e¤itim
programlar›nda yer al›r (Ak›no¤lu, 2003, s.12).

Hayat Bilgisi dersi içinde hangi konular yer almaktad›r?

Hayat Bilgisi dersinde, alan›n temel niteliklerine uygun olarak her konudan ya-
rarlanma ve alan› birlefltirme gere¤i oldu¤undan içeri¤ini çok yönlü bir yaklafl›m
içinde incelemek gerekir. Hayat Bilgisi dersinin konusu, çocu¤un çevresi oldu¤un-
dan, çevredeki nesne, olay, olgu ve problemleri incelemede yard›mc› olabilecek
sosyal alanlar, fen alanlar›, ifade ve beceri alanlar› dersin konusunu oluflturur. Bu
bak›mdan, Türkçe, Matematik, Resim-‹fl, Müzik ve Beden E¤itimi dersleriyle Hayat
Bilgisi dersi bir bütünlük içinde ele al›nmal›d›r.

Hayat Bilgisi dersinde içerik belirlenirken, çocu¤un çevresinde ne gibi fleylere
ilgi gösterdi¤i; anlat›m, düflünme ve uyum yetene¤inin ne düzeyde oldu¤u ve çev-
resinde yapt›¤› araflt›rmalardan edindi¤i izlenimler, düflünceler belirlenmelidir. Ay-
r›ca, çocu¤un içinde bulundu¤u geliflim döneminin özellikleri de göz önünde bu-
lundurulmal›d›r. Aileden, çevreden, kal›t›msal özelliklerden kaynaklanan farkl›l›k-
lar› olmas›na karfl›n somut ifllemler dönemindeki çocuklar›n ilgi gösterdi¤i fleyler,
oynama, soru sorma ve düflünme becerileri birbirine benzer. Yine somut ifllemler
dönemindeki çocuklar, genelde, insanlar›n etkinlikleri, hayvanlar›n yararlar›, ma-
kine ve aletlerin iflleyifli, Ay ve Günefl’in hareketleri, ya¤mur ve kar gibi do¤a olay-
lar›n›n nedenleri, aile içi olaylar gibi konular› çok merak ederler. Bu nedenle, Ha-
yat Bilgisi dersinin içeri¤i oluflturulurken çocuklar›n bu özellikleri göz önünde bu-
lundurulmal›; çocu¤un kendisi, ailesi ve yak›n çevresi ile ilgili konular temel al›n-
mal›d›r (Baymur, 1937, s.32).

Hayat Bilgisi dersi, çocu¤un yaflam›na dönük bir ders oldu¤undan çocuk bu
ders yoluyla kendisini, ailesini ve yak›n çevresini tan›maktad›r. Dersin ad›ndan an-
lafl›ld›¤› üzere bu derste yaflama dair pek çok fley dersin konusunu oluflturmakta-
d›r. Ö¤rencinin ad›n›, soyad›n› söyleyerek arkadafllar›yla tan›flmas› bile bu dersin
konular› aras›ndad›r. Yine bu derste, çocu¤un aile içindeki yaflam›na ve toplumda
yaflay›fl kurallar›na iliflkin konular ifllenmektedir.
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‹çeri¤in tümünün hareket
noktas›; çevrede geçen olay,
olgu ve nesnelerden birbiri
ile ilgili olanlar
birlefltirilerek bir ünite
oluflturulur. Böylece, hem
ifllevsel bir ö¤retim program›
oluflturulmufl hem de
çocu¤un kiflili¤inin bütün
olarak geliflmesi sa¤lanm›fl
olur.



‹çeri¤in düzenlenmesinde önemli bir etmen de ö¤rencinin içinde yaflad›¤› or-
tamd›r. Ö¤rencilerin ö¤renmelerini kolaylaflt›rmak ve kal›c›l›¤› sa¤lamak için ör-
nekler, olgu ve olaylar ö¤rencinin içinde yaflad›¤› ortamdan seçilmelidir. Örne¤in,
mevsimler ile ilgili bir konu ifllenirken, örnekler; ö¤rencinin bulundu¤u do¤al, top-
lumsal, sanatsal, düflünsel de¤erlerden seçilmelidir. Ö¤rencilere konular› kendi
çevreleri ile iliflkilendirmelerine olanak sa¤layacak “ Sonbahar gelince çevrenizde-
ki a¤açlarda, da¤larda, ovalarda ne gibi de¤ifliklikler oldu?”, “Bu mevsimde hangi
yiyecekleri daha çok yiyorsunuz?”, “Hangi giysileri giyiyorsunuz?” gibi sorular yö-
neltilebilir (Sönmez, 1998, s.54).

Di¤er tüm derslerde oldu¤u gibi Hayat Bilgisi dersinde de içerik belirlenirken,
programda yer alan amaçlar temel al›narak, bu amaçlar› gerçeklefltirmek üzere içe-
rik oluflturulur. Hayat Bilgisi dersinde içerik oluflturulurken, programda yer alan
ünitelerin yan› s›ra, güncel olaylar, belirli gün ve haftalar da konu edilmektedir.
Örne¤in, K›z›lay Haftas›’nda, Hayat Bilgisi dersinde K›z›lay ile ilgili aç›klamalar ya-
p›lmakta; Türkçe, Matematik, Resim-‹fl, Müzik gibi di¤er derslerde de K›z›lay ile il-
gili etkinliklere yer verilmektedir.

Hayat Bilgisi dersinde içeri¤in düzenlenmesinde ise içinde bulunulan yerin do-
¤al durumu, kültürel ve toplumsal de¤erleri de göz önünde bulundurulur. Örne-
¤in, da¤l›k bir köyde yaflan›yorsa, “yaflan›lan yer, yak›n çevre ve toplum yaflam›”
ile ilgili anlat›lan konular, verilen örnekler köy yaflam› ve içinde bulunulan do¤al
çevreye uygun olmal›d›r.

HAYAT B‹LG‹S‹ Ö⁄RET‹M‹NDE Ö⁄RETME-Ö⁄RENME 
SÜREÇLER‹
Ö¤rencilere istenen davran›fllar›n kazand›r›lmas›n› sa¤layan ö¤renme yaflant›lar›-
n›n düzenlenmesi, program gelifltirme çal›flmalar›n›n süreç boyutunda ele al›nmak-
tad›r. Hayat Bilgisi dersinde de, ö¤rencilerde istenen davran›fllar›n geliflebilmesi
için yaflant›lar›n etkili bir biçimde düzenlenmesi söz konusudur. Bir baflka deyiflle,
bu yaflant›lar›n düzenlenmesinde, belli ölçütlerin olmas› ve bu yaflant›lar›n bireye
nas›l ö¤retilece¤inin bilinmesi gerekir. Hayat Bilgisi dersinde, programda yer alan
amaçlara ulaflmak üzere seçilerek düzenlenen içerik, ö¤retme-ö¤renme süreçlerin-
de ö¤rencilere sunulur. Gerçeklefltirilen ö¤retme-ö¤renme etkinlikleri ile amaçlara
ulafl›lmaya çal›fl›l›r. Bu nedenle, ö¤retme-ö¤renme süreçlerinin niteli¤inin, ö¤ren-
menin gerçekleflmesinde büyük bir etkisi vard›r.

Hayat Bilgisi dersinde de ö¤retme-ö¤renme süreçleri düzenlenirken ö¤renme
ve ö¤retme ilkelerinin, ö¤renme ve ö¤retme stratejilerinin, ö¤retim yöntem ve tek-
niklerinin, araç ve gereçlerin birbirine uyumlu olarak amaçlar› gerçeklefltirilebile-
cek nitelikte, ö¤rencilerin ilgi, gereksinim ve haz›rbulunuflluk düzeylerine uygun
olarak ifle koflulmas› gerekmektedir.

Ö¤retmen Hayat Bilgisi dersinin ö¤retiminde hangi ilkeleri göz önünde bulundurmal›d›r? 

Çocuklar›n geliflim özelikleri göz önünde bulundurularak Hayat Bilgisi dersinin
ö¤retimine yönelik etkinliklerde dikkate al›nmas› gereken ilkeler bulunmaktad›r.
Bu ilkeler flöyle s›ralanabilir:

• Hayat Bilgisi dersi, çocuktaki alg› geliflimine dayan›r. Çocuk d›fl dünyay› bü-
tün olarak alg›lar. Bu nedenle, ilkö¤retim birinci basamaktaki ö¤retim, “top-
lu ö¤retim” esas›na göre düzenlenir.
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• Hayat Bilgisi dersi içeri¤inin, ö¤rencinin ilgisini çekecek biçimde oluflturul-
mas›na özen gösterilir. Ayr›ca, dersin içeri¤i, günlük yaflama uygun oldu-
¤undan ö¤retmen ve ö¤renci yaflant›lar›n›n paylafl›m› derse iyi bir girifl nok-
tas› oluflturur.

• Hayat Bilgisi dersinde, konular›n hareket noktas›, genelde çevre oldu¤un-
dan derste “yak›ndan uza¤a” ilkesine çok önem verilir.

• Hayat Bilgisi dersinde f›rsat ö¤retiminden yararlan›l›r. Her gün karfl›lafl›lan
güncel olgu ve olaylar, toplum için önemli görülen belirli gün ve haftalar ile
e¤itsel kol çal›flmalar› Hayat Bilgisi dersinin ö¤retiminin amaçlar›n›n gerçek-
leflmesine uygun birçok olanak sunar. 

• Hayat Bilgisi dersiyle çocuklar kendilerine, çevrelerine ve yaflama karfl› duy-
gu ve düflüncelerini oluflturduklar›ndan bu dersin ö¤retimi s›ras›nda pekifl-
tireçlere ve grup çal›flmalar›na ayr› bir önem verilerek, ö¤rencilerin kendile-
rini önemli hissetmelerini sa¤layacak ortamlar oluflturulur. 

• Hayat Bilgisi dersinde model alma yoluyla ö¤retimin gerçeklefltirilmesine
özen gösterilir.

Hayat Bilgisi dersinde kullan›lan yöntem ve teknikler nelerdir?

Hayat Bilgisi dersinde düzanlat›m, soru-yan›t, tart›flma, küme çal›flmas›, prob-
lem çözme, gösterip yapt›rma gibi pek çok ö¤retim yöntem ve tekni¤i kullan›lmak-
la birlikte, ö¤rencilerin daha çok derse etkin kat›l›m›n› sa¤layarak, onlar›n iflbirli¤i
yapmalar›n› ve e¤lenerek ö¤renmelerini olanakl› k›lan etkinliklere a¤›rl›k verilir.

Hayat Bilgisi Dersinde Uygulanabilecek Örnek Etkinlikler
Hayat Bilgisi dersi, konular›n› yaflamdan ald›¤›ndan, ö¤rencinin kendisiyle ilgili
olaylar derste konu edildi¤inden, ö¤rencilerin derse kat›l›m›n› sa¤lay›c›, kendi dü-
flüncelerini ifade edecekleri yöntem ve teknikler kullan›lmal›; yeni programa uy-
gun de¤iflik etkinlikler düzenlenmelidir. Afla¤›da bu etkinliklere iliflkin çeflitli ör-
nekler sunulmaktad›r.

Etkinlik 1
Derste mevsimlere göre yenilen meyveler konusu ifllenirken, renkli kartonlara yaz
mevsiminde yenilen meyvelerin adlar› ayr› ayr› yaz›l›r. Ayr› bir meyve ad›n›n yaz›-
l› oldu¤u küçük kartonlar, tahtaya kar›fl›k olarak as›l›r ve ö¤rencilerden meyveleri
en çok sevdiklerinden en az sevdiklerine do¤ru s›ralamalar› istenir. Böyle bir et-

kinlikle ö¤renci, Hayat Bilgisi
dersinde ifllenen meyveleri ö¤-
renirken konuyu kendi yafla-
m›yla iliflkilendirmifl olur. Ö¤-
rencilerin bilgileri önem s›ras›-
na dizmeleri esas›na dayanan
ve merdiven s›ralama olarak
adland›r›lan bu etkinlik yoluy-
la, ö¤renmenin insan zihninde
bir yap›land›rma sonucu olufl-
tu¤unu aç›klayan yap›land›r-
mac›l›¤a dönük bir ö¤renme
ortam› sa¤lan›r. Ayr›ca, ö¤ren-
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cilere birbirlerini dinleme ve birbirlerinin yaflant› ve düflüncelerine sayg› ile bakma
becerisi de kazand›r›lm›fl olur.

Etkinlik 2
Derste çevremizde gördü¤ümüz
hayvanlar konusu ifllenirken, her
bir parma¤a resim ya da de¤iflik
materyallerden yararlan›larak bir
hayvan karakteri verilir ve parmak-
lar›n verilen hayvan rolüne uygun
konuflarak aç›klamalar yapmas›
sa¤lan›r. Bu etkinlik, gerek ö¤ret-
men gerekse ö¤renci taraf›ndan
yap›labilir. Ö¤rencilerin böyle bir
etkinlik yaparak yarat›c› düflünme
becerilerini gelifltirmeleri sa¤lan›r
ve kal›c› ö¤renmeler gerçekleflir.

Etkinlik 3
Hayat Bilgisi dersinde, ö¤rencilerin kendilerini ifade etmelerini, yaflamlar›yla ilgili
olaylar› birbirleriyle paylaflmalar›n› sa¤lay›c› ortamlar oluflturulur. Hayat Bilgisi
dersinin ö¤rencilere yaflama iliflkin bilgi, beceri ve tutumlar kazand›rma gibi bir
amac› oldu¤undan düzenlenen etkinliklerin bu amaca ulaflt›r›c› nitelikte olmas›na
özen gösterilir. Bu amaçla, derslerinde iflaret levhas› düzenleyen bir ö¤retmen, s›-
n›f›n bir köflesinde pano oluflturur ve derste yaflanan olaylardan yola ç›karak pa-
nonun doldurulmas›n› sa¤lar.

Ö¤retmen s›n›fta bir ö¤renciye soru yöneltti¤inde, ö¤renci sorunun yan›t›n› dü-
flünürken arkadafllar›n›n tümü, “Ö¤retmenim ben söyleyebilir miyim?” diyerek ö¤-
retmenin soru sordu¤u ö¤rencinin yan›t vermesini beklemezse, ö¤retmen bu dav-
ran›fl› gösteren bir ö¤renciye yapt›¤› davran›fl›n yanl›fl oldu¤unu aç›klayarak ö¤ren-
ciden düzenlenen panoya asmak üzere bir fley yazmas›n› ister. Bu durumda “Her-
kesin düflünmek için zamana gereksinimi vard›r.” gibi bir cümle yaz›l›p panoya
as›l›rsa, iflaret levhas› kullan›lm›fl olur.

Oluflturulan panoda as›l› olan cümleler yaflant› ürünü oldu¤u ve ö¤renci sürek-
li biçimde yaz›l› cümlelerle karfl› karfl›ya kald›¤› için ö¤rencinin davran›fllar›nda ka-
l›c› izli de¤ifliklikler meydana gelebilir. Ö¤retmenin ve ö¤rencilerin yarat›c›l›klar›-
na göre bu levha, renkli ka¤›tlar ve kartonlar kullan›larak çeflitli biçimlerde haz›r-
lanabilir.

Etkinlik 4
Hayat Bilgisi dersi ö¤rencinin yaflam›yla, yak›n çevresiyle ilgili bilgi, beceri ve tu-
tumlar› ö¤rencilere kazand›rmay› amaçlamaktad›r. Bu nedenle, Hayat Bilgisi der-
sinde güncel olaylar ele al›n›p derse konu edilir ve bu amaçla ö¤retmen çeflitli et-
kinlikler düzenler. Örne¤in, bülten tahtas› üzerine büyük bir Dünya haritas› yerlefl-
tirilerek, tahtan›n bir bölümüne gazete, dergi gibi çeflitli kaynaklardan toplanan ha-
berler as›l›r. Haberin geçti¤i yer ile haber aras›nda iliflki kurmak üzere renkli ipler-
den ve kurdelelerden yararlan›labilir. Kullan›m amac›na göre haber haritalar›na
ö¤retmen ve ö¤renciler yarat›c›l›klar›n› kullanarak farkl› biçimler verebilirler.
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Etkinlik 5
Güncel olaylar› derste konu edinmek üzere, her çocuk güncel olaylar› kaydetmek
için bir defter ya da yerel gazete ve di¤er kaynaklardan toplad›¤› kupürleri koymak

için bir dosya tutar. Ancak,
hem defter hem de dosyan›n
birlikte bireysel olarak sorum-
lulu¤unu üstlenmek çocuklar
için zor olabilece¤inden, s›n›f-
ta ortaklafla bir defter ya da
kupür dosyas› oluflturulabilir.
Bu etkinli¤in kullan›m› s›ra-
s›nda çocuklar, farkl› haber
konular›n› araflt›rmak üzere
gruplara ayr›l›rlar. Örne¤in,
bir grup Dünya haberlerini ra-
porlaflt›r›rken, di¤er grup ulu-
sal haberleri raporlaflt›r›r.

Etkinlik 6
Evin bölümleri ifllenirken, s›n›-
f›n bir köflesinde, ileride ö¤-
renme merkezi olarak da kul-
lan›labilecek küçük minder,
kilim ve sehpalar kullan›larak
bir oturma odas› düzenlene-
bilir. Hayat Bilgisi dersi kap-
sam›nda evin bir bölümü ola-
rak adland›r›lan bu köfle, ör-
ne¤in, Türkçe dersinde kitap
okuma yeri olarak Müzik der-
sinde flark› sözü yazma, beste
yapma köflesi, Resim dersin-
de sergi salonu olarak kulla-

n›labilir. Böyle bir çal›flman›n
ö¤rencilere, s›n›flar›na ait olma, s›n›flar›n›, dolay›s›yla, okullar›n› daha çok sevme,
arkadafllar›yla daha iyi iliflkiler gelifltirme gibi pek çok katk›s› olabilir.

Hayat Bilgisi dersinde, ö¤rencilerin derse kat›l›m›n› ve yaflamla ilgili deneyim-
lerini arkadafllar›yla paylafl›m›n› sa¤layan daha pek çok etkinlik düzenlenebilir.

Hayat Bilgisi, günlük ders çizelgesinde ilk ders oldu¤undan, derse giriflte yap›-
lan dikkat çekme ve güdülemeye dönük çal›flmalar, ö¤rencilerin Hayat Bilgisi der-
sine haz›rlanmalar›na olanak sa¤lad›¤› gibi o gün okula uyum sa¤lamalar›n› da ola-
nakl› k›lar. Bu nedenle, Hayat Bilgisi dersinde yap›lan çal›flmalar›n ayr› bir önemi
bulunmaktad›r. Örne¤in, ö¤retmen, Hayat Bilgisi dersini s›n›fa, “Kim bizimle bafl›-
na gelen önemli ve ilginç bir olay› paylaflmak ister?” gibi bir soru yönelterek bafl-
lat›r. Böylece, ö¤rencilere, kendileri ve aileleriyle ilgili paylaflmak istedikleri olay-
lar ile ilgili konuflma olana¤› sa¤lanm›fl olur. Ayr›ca, derslerde daha az baflar›l› olan
edilgen ö¤rencilerin de arkadafllar›n›n karfl›s›nda konuflup, kendilerini ifade ede-
bilmeleri için ortam yarat›lm›fl olunur.
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Yine derse giriflte, ö¤rencilerin derse dikkatini çekip, konu üzerinde düflünme-
lerini sa¤lamak için onlara konu ile ilgili bildikleri ve bilmek istedikleri sorulabilir.
Ö¤renci, konu ile ilgili bildiklerini düflünüp, söyleyerek ön bilgilerini hat›rlar ve
kendisini derse haz›rlar. Bildiklerini söyledikten sonra, bilmek istediklerini de ö¤-
retmeni ve arkadafllar›yla paylaflarak konu üzerinde ak›l yürütür. Ö¤retmen de
dersi ifllerken, ö¤rencilerin bilmek istedikleri konular üzerinde aç›klamalar yapar-
sa, hem ö¤rencinin merak›n› gidermifl olur hem de ö¤renci, ö¤retmeninin kendi
düflüncelerine önem verdi¤ini hisseder. Ayr›ca, Hayat Bilgisi dersine dikkat çek-
mek için güncel olaylar›n kullan›m› da etkili bir yoldur.

Hayat Bilgisi Ö¤retiminde Araç Gereç Kullan›m›
Ö¤retme-ö¤renme süreçlerinin baflar›yla gerçekleflmesi, e¤itim ortam›nda konu-
nun gerektirdi¤i her türlü ögenin yer almas›na ve bunlar›n yeri ve zaman› geldik-
çe birbirlerini tamamlayacak biçimde kullan›lmas›na ba¤l›d›r. E¤itim ortam› içinde
yer alan çeflitli ders araç gereçleri, uygun biçimde kullan›ld›¤›nda, ö¤retim so-
mutlafl›r, ö¤rencilerin ö¤renmeleri kolaylafl›r ve kal›c› ö¤renmeler gerçekleflir. 

Hayat Bilgisinin ö¤retiminde, ö¤rencilerin bilgileri kavrayabilmeleri ve uygula-
yabilmeleri için çeflitli ö¤retim araç gereçlerinden yararlan›labilir. Hayat Bilgisi der-
sinin araçlar›, çocu¤un evde okulda, çevrede ve do¤ada karfl›laflt›¤› tüm uyar›c›lar-
d›r. Film, foto¤raf, slayt, teyp, radyo, televizyon, tepegöz gibi araç gereçler çeflitli
konular›n ö¤retiminde kullan›labilir. Ayr›ca, de¤iflik konularda haz›rlanm›fl kolek-
siyonlar, üç boyutlu modeller, maketler, kum havuzu, kum masas›, çeflitli resim,
plan, harita, tarih fleridi de kullan›labilir.

Hayat Bilgisi dersinde, do¤ada ve toplumsal çevrede bulunan bitki, hayvan,
toprak ve yaprak gibi ögeler ile okul, ev, belediye, postane, hastane, dispanser,
sa¤l›k oca¤›, doktor, hemflire, da¤, ova, vadi, yayla, dere ve tafl›tlar gibi ögeler bi-
rinci derecede kaynaklar olarak ele al›nabilir. Ayr›ca, rende, çekiç, keser, tornavi-
da, i¤ne, sarg› bezi, k›z›lay dolab›, renkli resim setleri, bilgisayar, telefon, mektup,
projektör, kantar, terazi, kukla, kartpostal, saat, tahta çeflitleri, tarihî an›tlar, giysi-
ler, yiyecekler vb. Hayat Bilgisi dersinde yeri ve zaman› geldi¤inde etkili bir biçim-
de kullan›lan araç gereçlerdir (Sönmez, 1998, s.117).

Hayat Bilgisi dersi, ilkö¤retim okullar›n›n 1, 2 ve 3. s›n›flar›nda yer alan bir ders
oldu¤undan, bu derste, karmafl›k, kullan›m› zor, ayr›nt›l› araç gereçlerin kullan›m›
ö¤rencilerin özellikleri bak›m›ndan uygun de¤ildir. Bu nedenle, Hayat Bilgisi der-
sinde günlük yaflamda kullan›lan, ö¤rencilerin anlamalar›n› kolaylaflt›ran, h›zland›-
r›c› basit araç gereçlerin kullan›m› daha etkili olabilir. Örne¤in, aile konusu ifllenir-
ken, ailenin foto¤raf albümü ve aile soy a¤ac› gibi ögeler ders materyali olarak kul-
lan›labilir.

Hayat Bilgisi ö¤retiminde, temel kaynak ders kitab› olmakla birlikte, bugün bu-
na ek olarak, ünite dergilerini, radyo ve televizyon programlar›n›; toplumsal, çev-
resel ve güncel olgu ve olaylar›; haritalar›, küreleri, afiflleri, posterleri ve kartpos-
tallar› vb. birçok araç gereci saymak olanakl›d›r.

HAYAT B‹LG‹S‹ Ö⁄RET‹M‹NDE DE⁄ERLEND‹RME
Hayat Bilgisi dersi, çocu¤un kendi yaflam›n› ve yak›n çevresini incelerken, insan
iliflkilerini ve kendini gelifltirmeyi, yaflama iliflkin duygu ve düflünceler oluflturma-
y› amaçlamaktad›r. Bir baflka deyiflle, Hayat Bilgisi dersinde, çocuklar›n birtak›m
bilgi ve becerileri kazanmalar›n›n yan› s›ra, onlar›n belli de¤er, tutum, ilgi, al›flkan-
l›k ve inançlar› gelifltirmeleri beklenmektedir. Biliflsel, duyuflsal ve devinimsel tür-
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de amaçlar› bulunan Hayat Bilgisi dersinde ö¤renci baflar›s›n›n de¤erlendirilmesi
çok yönlü olarak gerçeklefltirilmektedir.

Hayat Bilgisi dersinin de¤erlendirilmesinde nelere dikkat edilmelidir?

Yap›land›rmac› anlay›fl›n uyguland›¤› Hayat Bilgisi derslerinde de¤erlendirme,
ö¤rencilerin derslerden ve yaflamdaki deneyimlerinden elde ettikleri bilgileri, kav-
ramlar› kullanmalar›, süreçlerin ve becerilerin gelifltirilmesi; tutum, de¤er ve ilgile-
rin belirlenmesi gibi amaçlarla yap›lmaktad›r. Bu amaçla, Hayat Bilgisi dersinde
ö¤renci baflar›s›n›n de¤erlendirilmesi sürecinde, yaz›l› yoklamalar, sözlü yoklamalar
ve çeflitli test türleri kullan›labilece¤i gibi kimi zaman da baflka araç ve tekniklerden
de yararlan›labilmektedir.

Afla¤›da Hayat Bilgisi dersi kapsam›nda uygulanan “ö¤rendim kart›”na bir ö¤-
rencinin vermifl oldu¤u yan›tlar örnek olarak sunulmufltur:

• Ben bu derste çok fley ö¤rendim.
• Ö¤rendiklerim eski fleyleri yeniden keflfetmemi sa¤lad›. 
• Bu derste ö¤rendiklerimden sonra dördüncü s›n›f› merak etmeye bafllad›m.
• S›n›ftakiler ile ayn› düflüncede de¤ilim. 
• Sonuç olarak, aile ve okulda sevgi, sayg›,  hoflgörü ve dayan›flmay› ö¤-

rendim.
Ö¤rencinin “ö¤rendim kart›”na yazd›¤› yan›tlara, yap›land›rmac› anlay›fl›n il-

keleri aç›s›ndan bak›ld›¤›nda flunlar söylenebilir:
Yap›land›rmac› anlay›flta konular bütünden parçaya do¤ru ifllenmektedir. Ö¤-

renci, birinci maddede “Çok fley ö¤rendim.” yan›t› ile bütünlük içinde ö¤rendikle-
rinin çok oldu¤unu belirtmekte; ancak, ö¤rendiklerine iliflkin “çok fley” yan›t› ile
ne ö¤rendi¤ine iliflkin bilgi vermemektedir. ‹kinci maddede ö¤renci, önceki bilgi-
lerinden söz ederek yap›land›rmac›l›¤›n “yeni ö¤renmelerin geçmifl yaflant›lar üze-
rine kuruldu¤u” ilkesinin kullan›ld›¤›na iflaret etmifltir. O gün ifllenen Hayat Bilgisi
dersi, ö¤rencinin geçmifl bilgileri ile o gün ö¤rendi¤i yeni bilgiler aras›nda iliflki
kurmas›n› sa¤lam›flt›r. Üçüncü maddede ise ö¤renci, bir üst s›n›f› merak etmeye
bafllad›¤› yan›t›n› vermifltir. Merak, ö¤rencinin ö¤renme düzeyini art›ran bir etmen
olarak ö¤rencide ortaya ç›km›flt›r. Dördüncü maddede ö¤renci, s›n›ftakiler ile ayn›
düflüncede olmad›¤›n› belirterek elefltirel düflünme becerisinin geliflti¤ini göster-
mektedir. Beflinci maddede ise ö¤renci, “Aile ve okulda sevgi, sayg›, hoflgörü ve
dayan›flmay› ö¤rendim.” yan›t› ile ilk maddedeki bütünlük sezilen “çok fley” yan›-
t›n› aile ve okulda sevgi, sayg›, hoflgörü ve dayan›flma biçiminde parçalara ay›rm›fl-
t›r. Ö¤rencinin ö¤rendim kart›na verdi¤i yan›tlar incelendi¤inde yap›land›rmac›l›-
¤›n temel ilkelerinin ö¤retim sürecinde yaflama geçirildi¤i anlafl›lmaktad›r.

Hayat Bilgisi dersinde ö¤renci baflar›s›n›n de¤erlendirilmesi amac›yla yukar›da
sunulan “ö¤rendim kart›” d›fl›nda baflka de¤erlendirme araç ve teknikleri de kulla-
n›labilmektedir. Bu araç ve teknikleri gözlem, kontrol listesi, anket, anekdot ve
günlükler, öz de¤erlendirme ve ö¤renci ürün dosyas›  biçimde s›ralamak olanakl›-
d›r. Burada önemli olan, amaçlara uygun araç ve tekniklerin belirlenmesi ve bun-
lar›n birbirlerini tamamlayacak biçimde kullan›lmas›d›r.

Gözlem
Çocuklar› daha iyi tan›mak, geliflimlerini izlemek ve gereksinimlerini daha iyi an-
lamak için kullan›lan tekniklerden biridir. Gözlem yoluyla ö¤retmen; Hayat Bilgisi
dersinde ö¤rencilerin iletiflim becerilerini, tutumlar›n›, duygular›n› ve ilgilerini izle-
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yerek ö¤rencilerinin geliflimleri hakk›nda bilgi edinebilir. Örne¤in, derste ö¤renci-
lerin yak›n çevreleri ve insanlarla iliflkileri, toplumsal yaflay›flla ilgili davran›fllar› ne
ölçüde kazand›¤›n› belirlemek amac›yla gözlem yap›labilir.

Kontrol Listesi
Ö¤rencilerin belli kavramlar›, davran›fllar› kazanma durumlar›n› de¤erlendirmek
amac›yla kullan›labilir. Kontrol listeleri, gözlem formlar› ile birlikte kullan›l›rsa de-
¤erlendirmenin güvenirli¤i artar.

Anket
Hayat Bilgisi dersinde ö¤rencilerin belli bir kavram ya da konu ile ilgili görüflleri-
ni ortaya ç›karmak için kullan›labilir. Ayr›ca, ö¤retmen; anket yoluyla ö¤rencileri-
nin al›flkanl›klar›, ailesi ve sosyo-kültürel çevresi ile ilgili bilgi toplayabilir. Örne¤in
ö¤retmen, ö¤rencilerin aile içindeki görev ve sorumluklar›n› yerine getirip getir-
medi¤ini belirlemek üzere anket uygulayabilir. Ö¤retmen, anket sonuçlar›na göre
ö¤rencilerin hangi davran›fllar›nda eksiklikler oldu¤unu belirleyerek ö¤rencilerle
görüflmeler yapabilir.

Anekdot ve Günlükler
Hayat Bilgisi dersinde çocuklar›n yaflamlar›yla ilgili konular ele al›nd›¤›ndan bu
derste de¤erlendirme araçlar› olarak anekdot ve günlüklerin kullan›m› oldukça uy-
gundur. Anekdot, çocu¤un yaflam›nda karfl›laflt›¤› önemli olaylar›n yaz›l› olarak an-
lat›lmas›d›r. Hayat Bilgisi dersinde de çocuk, anekdotlar› kullanarak derste ö¤ren-
di¤i konular ile yaflant›s› aras›nda iliflki kurarak yaflam›yla ilgili bilgiler verir. Yine
çocuk, bireysel günlü¤üne kendi yapt›¤› etkinlikleri yazarak kendi yaflam›n› göz-
den geçirme ve planlama olana¤› bulur.

Öz De¤erlendirme
Belli bir konuda bireyin kendi kendini de¤erlendirmesine öz de¤erlendirme den-
mektedir. Öz de¤erlendirme; ö¤rencilerin okulda yapt›klar› çal›flmalar› nas›l dü-
flündüklerini ve nas›l yapt›klar›n› de¤erlendirmelerini sa¤layan, yeteneklerini ken-
di kendilerinin keflfetmelerine yard›mc› olan bir yaklafl›md›r. Öz de¤erlendirme,
ö¤rencilerin güçlü ve zay›f yönlerini tan›malar›na yard›m ederek güdülenme dü-
zeylerinin yükselmesini sa¤lar. Performans›n›n düzeyi hakk›nda karar vermek için
kiflisel ya da kifliler aras› ölçüt koymada ö¤rencilere olanaklar sunar. Ö¤rencilerin
de¤iflik durumlarda davran›fllar›n› kontrol alt›na almalar›n› sa¤lar.

Ö¤renci Ürün Dosyas›
Hayat Bilgisi dersinde ö¤rencilerin yapt›klar› çal›flmalar› toplamak üzere ö¤renci
ürün dosyalar› oluflturulabilir. Ö¤renci ürün dosyas›, ö¤rencilerin dersle ilgili çal›fl-
malar›, harcad›klar› çabalar› ve geçirdikleri evreleri gösteren baflar›lar›n›n koleksi-
yonudur. Dönem boyunca oluflturulan ürün dosyas›, ö¤rencinin geliflimini ö¤ret-
menlerin ve velilerin izleyebilmesine olanak sa¤lar.
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‹lkö¤retim programlar›nda Hayat Bilgisi dersi-

nin önemini kavramak

Hayat Bilgisi dersi, çocu¤un zihinsel geliflimine
yard›m eden ve bu yolla onun çevresine karfl› bi-
linçli, etkili ve baflar›l› bir biçimde uyumunu sa¤-
lamaya çal›flan ilk derstir. Bugün ilkö¤retim 1, 2
ve 3. s›n›flarda haftada befler saat olarak okutu-
lan Hayat Bilgisi dersi içinde Fen ve Teknoloji ile
Sosyal Bilgiler dersleri ile ilgili konular yer al-
maktad›r. Hayat Bilgisi, ilkö¤retim okullar› 1, 2
ve 3. s›n›flarda okutulan; Sosyal Bilimler, Fen Bi-
limleri gibi birçok disiplinin bir araya gelmesi ile
oluflan ve ö¤rencinin yaflad›¤› toplumla uyum
içinde olmas›n› sa¤layan bilgi, beceri ve tutumla-
r› içeren bir derstir. Hayat Bilgisi dersi içine
Türkçe, Matematik, Resim, Müzik ve Beden E¤i-
timi gibi ilkö¤retim birinci basamakta okutulan
birçok dersin içeri¤i belli bir ölçüde girer. Hayat
Bilgisi dersiyle çocuk, temel özellikleri ve gerek-
sinimlerine göre geliflirken ayn› zamanda toplu-
mun beklentileri yönünde de bilgi, beceri ve tu-
tumlar kazan›r.

Hayat Bilgisi ö¤retiminin amaçlar›n› aç›klamak

Hayat Bilgisi dersinde çocuk, çevresindeki canl›
ve cans›z do¤ay› ve orada geçen olgu ve olayla-
r› inceleyerek, do¤ru bilgi, beceri ve al›flkanl›klar
kazanmaya çal›fl›r. Bu ders ile ö¤rencileri demok-
ratik bir toplumun vatandafllar› olarak haz›rla-
mak ve onlar›n problemlerin çözümlerine iliflkin
kararlar almalar›nda yard›mc› olmak amaçlan›r.
Hayat Bilgisi dersi çocu¤un yaflam›na dönük bir
ders oldu¤undan çocuk; bu ders yoluyla kendi-
sini, ailesini ve yak›n çevresini tan›maya çal›fl›r.
Hayat Bilgisi dersi ö¤rencileri nesne, olay ve ol-
gularla karfl› karfl›ya getirerek onlar›n alg›lama
yeteneklerinin geliflmesini sa¤lar. Ö¤rencileri
sosyal, kültürel ve kiflisel yönden gelifltirerek on-
lar›n yak›n çevrelerini daha iyi tan›malar›na ve
gerek do¤al gerek toplumsal yaflama kolayca
uyum sa¤lamalar›na olanak tan›yacak biçimde
yetifltirir. Ayr›ca, ö¤rencilere toplumun gereksi-
nimleri yönünde belli bilgi, beceri ve tutumlar›
kazand›rarak, onlarda yaflam ve çevreleriyle ilgi-
li ilk düflünce ve duygular›n geliflmesini sa¤lar.

Hayat Bilgisi ö¤retiminin içeri¤ini aç›klamak

Dersin ad›ndan anlafl›ld›¤› üzere, bu derste yafla-
ma dair pek çok fley dersin konusunu olufltur-
maktad›r. Hayat Bilgisi dersinin temel konusu,
çocu¤un içinde bulundu¤u çevredeki nesne ve
olaylard›r. Hayat Bilgisi dersinin konusu çocu-
¤un çevresi oldu¤undan çevredeki nesne, olay
ve problemleri incelemede yard›mc› olabilecek
sosyal alanlar, fen alanlar›, ifade ve beceri alan-
lar› dersin konusunu oluflturur.

Hayat Bilgisi dersinde düzenlenen ö¤retme-ö¤-

renme sürecini aç›klamak

Hayat Bilgisi dersinde ö¤retme-ö¤renme süreçle-
ri düzenlenirken ö¤renme ve ö¤retme ilkeleri-
nin, ö¤renme ve ö¤retme stratejilerinin, ö¤retim
yöntem ve tekniklerinin, araç ve gereçlerin birbi-
rine uyumlu olarak amaçlar› gerçeklefltirecek ni-
telikte; ö¤rencilerin ilgi, gereksinim ve haz›rbu-
lunuflluk düzeylerine uygun olarak ifle koflulma-
s› gerekmektedir. Hayat Bilgisi dersinde, düzan-
lat›m, soru-yan›t, tart›flma, küme çal›flmas›, prob-
lem çözme, gösterip yapt›rma gibi pek çok ö¤re-
tim yöntem ve tekni¤i kullan›lmakla birlikte, ö¤-
rencilerin derse etkin kat›l›m›n› sa¤layarak onla-
r›n iflbirli¤i yapmalar›n›, e¤lenerek ö¤renmelerini
sa¤layan etkinliklere a¤›rl›k verilir. Hayat Bilgisi
dersinde çeflitli araç gereçlerin uygun biçimde
kullan›lmas›, ö¤retimi somut hale getirir; ö¤ren-
cilerin ö¤renmelerini kolaylaflt›r›r, kal›c› ö¤ren-
melerin oluflmas›na yard›m eder. Hayat Bilgisi
dersinde kullan›lan araçlar, genelde çocu¤un
evinde, okulda, çevresinde ve do¤ada bulunan
tüm uyar›c›lard›r.

Hayat Bilgisi ö¤retiminde kullan›lan de¤erlen-

dirme araç ve tekniklerini kavramak

Hayat Bilgisi dersiyle ilgili olarak ö¤renci bafla-
r›s›n›n de¤erlendirilmesinde amaçlara göre ya-
z›l› yoklama, sözlü yoklama ve çeflitli test tür-
leri kullan›labilece¤i gibi gözlem, kontrol liste-
si, anket, anekdot ve günlükler, öz de¤erlen-
dirme ve ö¤renci ürün dosyas› vb. araç ve tek-
nikler de kullan›labilir.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi Hayat Bilgisi dersine iliflkin

dikkate al›nmas› gereken özelliklerden biri de¤ildir?

a. Hayat Bilgisinin ezber bir ders olmamas›

b. Hayat Bilgisi dersinde yak›n çevreden yararla-

n›lmas›

c. Hayat Bilgisi dersinde çeflitli yöntem ve teknik-

lerin ifle koflulmas›

d. Hayat Bilgisi dersinde içeri¤e iliflkin bilgilerin

ö¤rencilerin zihinlerine depolanmas›

e. Hayat Bilgisi dersinde ö¤rencilerin bilgiyi zihin-

lerinde kendilerinin anlamland›rmalar›na olanak

tan›mas›

2. Hayat Bilgisi dersiyle ilgili olarak afla¤›daki ifadeler-

den hangisi do¤rudur?

a. ‹lkö¤retim Program›nda Hayat Bilgisi dersinin

süresi alt› saattir.

b. Uygulanmakta olan Hayat Bilgisi program› 1998

y›l›nda gelifltirilmifltir.

c. Hayat Bilgisi dersi için haz›rlanan ö¤retim etkin-

liklerini uygulamak güçtür.

d. Hayat Bilgisi dersi ilkö¤retim 1, 2 ve 3. s›n›fta

okutulmaktad›r.

e. Hayat Bilgisi dersinin de¤erlendirilmesi olanakl›

de¤ildir.

3. Çocu¤un okula bafllad›¤› y›llarda bütün olarak gelifl-

mesini sa¤layan ilk ders afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Hayat Bilgisi
b. Fen ve Teknoloji
c. Sosyal Bilgiler
d. Türkçe
e. Matematik

4. Afla¤›dakilerden hangisi Hayat Bilgisi dersinin amaç-

lar›ndan biri de¤ildir?

a. Ö¤rencilerin alg›lama yeteneklerini gelifltirmek

b. Ö¤rencilerin bedensel geliflimlerini h›zland›r-

mak

c. Ö¤rencileri sosyal, kültürel ve kiflisel yönden

gelifltirmek

d. Ö¤rencilerin yak›n çevrelerini tan›malar›n› sa¤-

lamak

e. Ö¤rencide yaflam ile ilgili ilk düflünceleri olufl-

turmak

5. “Herkesin görüflü farkl› olabilir”, “Birbirimize sayg›-

l› olal›m” gibi sloganlar› yazarak s›n›ftaki panoya asma-

s›, ö¤retmenin afla¤›daki etkinliklerden hangisini kul-

land›¤›n› göstermektedir?

a. S›n›rl› çeflitlilik sunma

b. Uygulama çal›flmalar› yapma

c. ‹flaret levhalar› oluflturma

d. Sonuç cümlesi yazma

e. Kavram tablosu oluflturma

6. Ö¤rencilerin dönem boyunca yapt›klar› tüm çal›fl-

malar›n bir dosyada toplanarak de¤erlendirilmesi tekni-

¤ine ne ad verilir?

a. Anket

b. Ö¤renci ürün dosyas›

c. Gözlem

d. Öz De¤erlendirme

e. Günlük

7. Belirli bir konu ile ilgili olarak ö¤rencilerin görüflle-

rini belirlemek isteyen ö¤retmenin kullanmas› gereken

teknik afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Anket

b. Baflar› testleri

c. Ö¤renci ürün dosyas›

d. Anekdot

e. Gözlem

8. Hayat Bilgisi dersi kapsam›nda ö¤rencilerinden ya-

flamlar›nda önemli yer tutan bir olay ya da durumu ya-

z›l› olarak anlatmalar›n› isteyen ö¤retmenin kulland›¤›

teknik afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Gözlem

b. Görüflme

c. Kontrol listesi

d. Anekdot

e. Anket

Kendimizi S›nayal›m
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9. Ö¤rencilerin toplumsal yaflamla ilgili davran›fllar›

ne ölçüde kazand›¤›n› belirlemek isteyen bir ö¤ret-

menin kullanmas› gereken teknik afla¤›dakilerden

hangisidir?

a. Anket

b. Anekdot

c. Ö¤renci ürün dosyas›

d. Yaz›l› yoklama

e. Gözlem

10. Hayat Bilgisi dersinde “ne kadar ö¤renme gerçek-

leflti?” sorusuna program›n hangi ö¤esi yan›t verir?

a. Ö¤retme-ö¤renme süreçleri

b. Amaç

c. ‹çerik

d. De¤erlendirme

e. Yöntem

Yaflamak, Sevmek ve Ö¤renmek 

Zeynep Ö¤retmen, yeni tan›flt›¤› 4. s›n›f ö¤rencilerinin

önünde ayakta durdu¤u ilk gün onlara bakt› ve hepsi-

ni ayn› gözle gördü¤ünü söyledi. Ancak, Zeynep Ö¤-

retmenin bu söyledi¤i ile düflündü¤ü ayn› de¤ildi. En

önde, s›ras›na adeta çökmüfl gibi oturan küçük bir ö¤-

renci vard›. Ad› Zafer. Zeynep Ö¤retmen, Zafer’i bir

süre gözlemifl; onun di¤er çocuklarla oynayamad›¤›n›,

onlardan biraz farkl› oldu¤unu, giysilerinin kirli, düzen-

siz ve da¤›n›k bir ö¤renci oldu¤unu düflünmüfltü.

Zeynep Ö¤retmen Zafer’in dosyas›n› inceledi¤inde flafl-

k›nl›¤a düflmüfltü. Çünkü, önceki ö¤retmenin düflünce-

leri ile kendi düflünceleri birbirine hiç benzemiyordu.

Önceki ö¤retmeni birinci s›n›f›n sonunda “Zafer zeki,

düzenli, titiz bir çocuk. Ödevlerini düzenli olarak yap›-

yor, çok iyi huylu.” diye yazm›flt›. ‹kinci y›l›n sonunda,

“Mükemmel bir ö¤renci, arkadafllar› taraf›ndan sevili-

yor. Ancak, evde annesinin amans›z hastal›¤› onu üzü-

yor ve san›r›m evdeki yaflam› çok zor” diyordu. Üçün-

cü y›l›n sonunda, “Annesinin ölümü onun için çok zor

oldu. Babas› ona yeterince ilgi gösteremiyor ve e¤er bir

fleyler yap›lmazsa evdeki olumsuz yaflam onu etkileye-

cek” diye yazm›flt›. Zeynep Ö¤retmen flimdi durumu

anlam›flt› ve kendinden utan›yordu. 

Bir gün ö¤renciler yeni y›l çekiliflinde birbirlerine güzel

ka¤›tlara sar›lm›fl süslü kurdelelerle paketlenmifl yeni y›l

hediyeleri getirmifllerdi. Zafer’in arma¤an› ise kendi-

sineydi ve burufluk, kahverengi bir kese ka¤›d›na bece-

riksizce sar›lm›flt›. Bunu di¤er ö¤rencilerin önünde aç-

mak ona çok ac› verdi. Baz›lar›, paketten ç›kan birkaç

tafl› düflmüfl bilezi¤i ve üçte biri dolu parfüm fliflesini gö-

rünce gülmeye bafllad›lar. Ancak, ö¤retmen, bilezi¤in ne

kadar zarif oldu¤unu söyleyerek ve parfümden de bir-

kaç damla bile¤ine s›karak onlar›n gülmelerini bast›rd›.

O gün okuldan sonra Zafer, ö¤retmenin yan›na gelerek;

“Ö¤retmenim, bugün hep annem gibi koktunuz.” dedi.

Ö¤retmen bu durumdan çok etkilendi. O günden sonra

da çocuklara okuma, yazma ve matematik ö¤retmekten

daha önemli fleyler oldu¤unu düflünmeye bafllad›. Za-

fer’e özel bir ilgi gösterdi. Onunla çal›fl›rken zekâs›n›n

tekrar canland›¤›n› hissetti. Cesaret verdikçe Zafer gelifli-

yordu. Y›l›n sonuna do¤ru Zafer; çal›flkan, kendisine gü-

venen, kendisini ve çevresini seven bir ö¤renci olmufltu.

Zeynep Ö¤retmen, y›llar sonra kap›s›n›n alt›nda bir not

buldu. Not, Zafer’dendi. Tüm yaflant›s›ndaki en iyi ö¤-

Yaflam›n ‹çinden

“
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retmenin kendisi oldu¤unu, çok iyi bir dereceyle üni-

versiteden mezun oldu¤unu yaz›yordu. Mektubun al-

t›ndaki imza biraz uzundu. Zafer Vural, T›p Doktoru.

‹lkbaharda bir mektup daha ald› Zeynep Ö¤retmen Za-

fer’den. Zafer evlenece¤ini yazm›flt›. Babas›n› da kay-

betti¤i için dü¤ünde damad›n ailesi için ayr›lan yere

oturup oturamayaca¤›n› soruyordu. Tabi ki oturabilirdi.

Zeynep Ö¤retmen törene giderken özenle saklad›¤› bir-

kaç tafl› düflmüfl olan o bilezi¤i takt›. Zafer’in ona verdi-

¤i ve annesi gibi koktu¤unu söyledi¤i parfümden sür-

meyi de ihmal etmedi.

Birbirlerini sevgiyle kucaklarlarken Zafer, onun kula¤›-

na “Bana inand›¤›n›z için çok teflekkürler ö¤retmenim,

kendimi önemli hissetmemi sa¤lad›¤›n›z için ve beni

böyle de¤ifltirdi¤iniz için de...” diye f›s›ldad›.

Ö¤rencilere kuramsal bilgiler aktar›larak onlar›n akade-

mik baflar›lar› art›r›labilir. Ancak, ö¤rencilere kendileri-

ne güven, kendileriyle ve çevreleriyle bar›fl›k olma, ya-

flama dair olumlu tutum gelifltirme özellikleri kazand›r›-

l›rsa akademik baflar› da zaten bunlar›n beraberinde ge-

lecektir.

Kaynak: http://www.blogcu.com/huzunadasi

1. d Ayr›nt›l› bilgi için “Hayat Bilgisi Dersinin Tan›m›

ve Kapsam›” konusuna bak›n›z. 

2. d Ayr›nt›l› bilgi için “Hayat Bilgisi Dersinin Tan›m›

ve Kapsam›” konusuna bak›n›z.

3. a Ayr›nt›l› bilgi için “Hayat Bilgisi Dersinin Tan›m›

ve Kapsam›” konusuna bak›n›z.

4. b Ayr›nt›l› bilgi için “ Hayat Bilgisi Ö¤retiminde

Amaçlar”  konusuna bak›n›z.

5. c Ayr›nt›l› bilgi için “Hayat Bilgisi Dersinde

Uygulanabilecek Örnek Etkinlikler” konusuna

bak›n›z.

6. b Ayr›nt›l› bilgi için “Hayat Bilgisi Ö¤retiminde

De¤erlendirme” konusuna bak›n›z.

7. a Ayr›nt›l› bilgi için “Hayat Bilgisi Ö¤retiminde

De¤erlendirme” konusuna bak›n›z.

8. d Ayr›nt›l› bilgi için “Hayat Bilgisi Ö¤retiminde

De¤erlendirme” konusuna bak›n›z.

9. e Ayr›nt›l› bilgi için “Hayat Bilgisi Ö¤retiminde

De¤erlendirme” konusuna bak›n›z.

10. d Ayr›nt›l› bilgi için “Hayat Bilgisi Ö¤retiminde

De¤erlendirme” konusuna bak›n›z.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1

Hayat Bilgisi dersi, ilkö¤retim birinci ve ikinci basamak

derslerinin temelini oluflturmas› nedeniyle ilkö¤retim

programlar›nda yaflamsal bir öneme sahiptir. Hayat Bil-

gisi, çocu¤un çevresine bilinçli olarak uyumunu sa¤la-

yan ilk derstir. Bugün ilkö¤retim 1, 2 ve 3. s›n›flarda

haftada befl saat süre ile okutulan Hayat Bilgisi dersi

içinde Fen ve Teknoloji ile Sosyal Bilgiler dersleri ile il-

gili konular yer almaktad›r. Bu ders 4 ve 5. s›n›flarda

“Fen ve Teknoloji” ile “Sosyal Bilgiler” dersleri biçimin-

de ayr›lmaktad›r. ‹lkö¤retim birinci basamakta Türkçe,

Matematik, Resim, Müzik ve Beden E¤itimi derslerinin

hareket noktas›n› oluflturan Hayat Bilgisi dersi, okula

bafllad›¤› ilk y›llarda; çocu¤un bir “bütün” olarak gelifl-

mesini sa¤lar.

S›ra Sizde 2

Hayat Bilgisi dersinin temel amac›, ö¤renciyi yaflama

haz›rlamakt›r. Bu ders ö¤rencileri nesne, olay ve olgu-

larla karfl› karfl›ya getirerek onlar›n alg›lama yetenekle-

rinin geliflmesini sa¤lar. Yine bu ders; ö¤rencileri sos-

yal, kültürel ve kiflisel yönden gelifltirerek onlar›n yak›n

çevrelerini tan›malar›na ve gerek do¤al gerek toplum-

sal yaflama kolayca uyum sa¤lamalar›na katk›da bulu-

nur. Ö¤rencilere toplumun gereksinimleri yönünde bir-

tak›m bilgi, beceri ve tutumlar kazand›rarak onlarda ya-

flam ve çevre ile ilgili düflünce ve duygular›n geliflmesi-

ne olanak sa¤lar.

S›ra Sizde 3

Hayat Bilgisi denince yaflama dair her konu akl›m›za

gelebilir. Hayat Bilgisi dersinin konusu çocu¤un çevre-

si oldu¤undan, çevredeki nesne, olay ve problemleri

incelemede yard›mc› olabilecek sosyal alanlar, fen alan-

lar›, ifade ve beceri alanlar› dersin konusunu oluflturur.

Örne¤in, aile, okul, toplum, vücudumuz, sa¤l›¤›m›z,

günlük yaflam›m›z, do¤a olaylar›, kitle iletiflim teknolo-

jileri gibi.

S›ra Sizde 4

Hayat Bilgisi dersinde çocuklar›n geliflim özelliklerinin

yan› s›ra birçok ilke göz önünde bulundurulur. Bunlar›

flöyle s›ralayabiliriz: Ö¤retim, “toplu ö¤retim” esaslar›na

göre düzenlenir. ‹çerik, ö¤rencinin ilgisini çekecek bi-

çimde oluflturulur. Konular›n hareket noktas› olarak

çevre temel al›n›r. F›rsat ö¤retiminden yararlan›l›r. Ö¤-

retim sürecinde pekifltireçlere ve grup çal›flmalar›na ay-

r› bir önem verilir. Ö¤retimde model alma benimsenir.

S›ra Sizde 5

Hayat Bilgisi dersinde düzanlat›m, soru-yan›t, tart›flma,

küme çal›flmas›, problem çözme ve gösterip yapt›rma

gibi pek çok ö¤retim yöntem ve tekni¤i kullan›l›r. Bu-

nunla birlikte, ö¤rencilerin ö¤retme-ö¤renme sürecine

etkin kat›l›mlar›n› ve iflbirli¤i yapmalar›n› sa¤layan et-

kinliklere a¤›rl›k verilir.

S›ra Sizde 6

Hayat Bilgisi dersinde çocuklarda belli bilgi ve becerile-

rin yan› s›ra birtak›m de¤er, ilgi, tutum, al›flkanl›k ve

inançlar›n gelifltirilmesi beklenir. Bu nedenle, biliflsel,

duyuflsal ve devinimsel nitelikte amaçlar› bulunan Ha-

yat Bilgisi dersinde ö¤renci baflar›s›n›n de¤erlendirilme-

si çok yönlü bir temele dayand›r›l›r. ‹lkö¤retim 1, 2 ve 3.

s›n›flarda okutulan bu derste ö¤rencilerin okuma-yazma

ile ilgili özellikleri göz önünde bulundurulmal›d›r.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Hayat Bilgisi Dersi 
Ö¤retim Program›

E¤itimin amac›; bilgi edinmeyi ve onu kullanmay› bilen, yeni bilgiler üretmede ön-
ceki bilgilerinden yararlanan birey yetifltirmektir. E¤itimin bu amaca ulaflmas›n-
da yap›land›rmac› yaklafl›m önemli rol oynamaktad›r. Yap›land›rmac› anlay›fl
›fl›¤›nda de¤iflen ilkö¤retim programlar›ndan biri de Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim
Program›d›r. ‹lkö¤retim birinci, ikinci ve üçüncü s›n›f ö¤rencilerinin içinde bu-
lunduklar› do¤al ve toplumsal çevreyi tan›malar› ve ona uyum sa¤layabilmeleri
için gerekli davran›fllar› kazanmalar›nda Hayat Bilgisi dersi önemli bir ifllevi yeri-
ne getirmektedir. Bu nedenle, Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›n›n özellikleri-
nin ortaya konmas› önemli görülmektedir.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra;

Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›n›n geliflimini kavramak,
Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›n›n temel özelliklerini aç›klamak,
Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›n›n temel ögelerini aç›klamak,
Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›n› temel özellikleri bak›m›ndan de¤er-
lendirmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

2

N
N
N
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• G‹R‹fi
• HAYAT B‹LG‹S‹ DERS‹ Ö⁄RET‹M PROGRAMININ GEL‹fi‹M‹
• HAYAT B‹LG‹S‹ DERS‹ Ö⁄RET‹M PROGRAMININ TEMEL ÖZELL‹KLER‹

• Program›n Haz›rlanma Gerekçesi
• Program›n Vizyonu
• Program›n Temel Yaklafl›m› ve Yap›s›
• Ö¤rencilere Kazand›r›lacak Beceriler
• Ö¤rencilere Kazand›r›lacak Kiflisel Nitelikler
• Ara Disiplinler

• HAYAT B‹LG‹S‹ DERS‹ Ö⁄RET‹M PROGRAMININ TEMEL ÖGELER‹
• Program›n Amaçlar›
• Program›n ‹çeri¤i
• Ö¤retme-Ö¤renme Süreci
• De¤erlendirme

Örnek Olay

Bahad›r Ö¤retmen, mesle¤inde henüz birinci y›l›n› çal›flmakta olan oldukça idea-
list bir ö¤retmendir. Ö¤retmenler odas›nda Baha Ö¤retmen ile, ö¤rencilerinin
hangi becerileri ve kiflisel özellikleri kazanmalar›n› istedi¤ini paylaflm›fl ve bu
amaçla Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›n›n temel özelliklerini vurgulam›flt›r.
Bahad›r Ö¤retmen’e göre Hayat Bilgisi Dersi Program›, ö¤retme-ö¤renme sürecin-
de ö¤rencilerin etkin olmas›n› öngören, ezbercilikten uzak, yaflam›n içinden ger-
çek deneyimler yoluyla ö¤renmeye dayal›, yaflam becerilerini ve kiflisel nitelikleri
gelifltirmeye yönelik bir programd›r. Bahad›r Ö¤retmen, program›n bu özellikleri
›fl›¤›nda, ö¤rencilerin kendi ö¤renmelerinde daha fazla sorumluluk üstlendikleri-
ni söyler. Ayr›ca, daha az bilgi edindirmeye ve daha çok beceri ve nitelik kazan-
d›rmaya yönelik bir program oldu¤u için ö¤rencilerin araflt›rmaya ve çal›flmaya
daha fazla zaman ay›rd›klar›n› ifade eder. Ancak, veliler bu durumdan flikâyetçi-
dir. Ö¤retmen, ö¤rencilere art›k eskisi gibi konu anlatmamakta, dersler daha çok
ö¤renci etkinliklerine dayal› olarak yürütülmektedir. Baflka bir flikâyet konusu ise
art›k Bahad›r Ö¤retmen’in yaz›l› s›nav ve çoktan seçmeli testler gibi geleneksel de-
¤erlendirme tekniklerini neredeyse hiç kullanmamas›, bunun yerine ö¤rencilere
ürün dosyalar› ve proje ödevleri haz›rlatmas›; üstelik onlar›n kendilerini de¤erlen-
dirmelerini beklemesidir. Veliler çocuklar›n bir fley ö¤renmedikleri duygusuna ka-
p›lmakta, dolay›s›yla onlar›n ilerleyen y›llarda Sosyal Bilgiler ile Fen ve Teknoloji
derslerinden baflar›s›z olacaklar› kayg›s›n› yaflamaktad›rlar. Sizce veliler, bu kay-
g›lar›nda ne derece hakl›d›rlar?

Anahtar Kavramlar
• Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim 

Program›
• Kazan›m
• ‹çerik

• Ö¤renme Alan›
• Ö¤retme-Ö¤renme Süreci
• Ara Disiplinler
• De¤erlendirme

‹çindekiler



G‹R‹fi
E¤itim sistemi içinde ilkö¤retim kurumlar›, ö¤rencilerin hem toplumsal rolleri be-
nimsemeleri hem de daha sonraki yaflamlar›na haz›rlanmalar› aç›s›ndan yaflamsal
öneme sahiptir. Her düzeydeki e¤itim kurumunda oldu¤u gibi ilkö¤retim kurum-
lar›nda da e¤itim ö¤retim uygulamalar›n›n niteli¤ini en çok etkileyen etmenlerin
bafl›nda, e¤itim programlar› gelmektedir. E¤itimin bireylere bilgi edindirme amac›
yerini; problem çözme becerisine sahip, de¤iflen koflullara uyum sa¤layabilen bi-
reyler yetifltirmeye b›rakm›flt›r. De¤iflen bu anlay›fl, e¤itim programlar›n›n da ö¤-
rencilerin ön bilgilerinin dikkate al›nd›¤› ve ö¤rencinin kendi ö¤renmesinde so-
rumluluk ald›¤› biçimde düzenlenmesini gerekli k›lm›flt›r. Bu görüfl do¤rultusunda
de¤iflen programlardan biri de Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›d›r.

Türk E¤itim Sistemi’nde ilkö¤retim birinci, ikinci ve üçüncü s›n›fta yer verilen
Hayat Bilgisi dersi, toplu ö¤retim esas›na dayal› olarak okutulmaktad›r. Bu ders,
çocuklar› yaflama haz›rlamay› amaçlayan ve onlar›n yaflam boyu ö¤renecekleri bil-
gilere temel olan; do¤al, toplumsal, sanatsal ve düflünsel de¤erlerden oluflan bir
derstir. Çocuklar›n gerek kendilerini gerek içinde yaflad›klar› toplumu ve dünyay›
tan›y›p ona uyum sa¤lamalar› için tasarlanan Hayat Bilgisi dersi; 1926, 1936, 1948,
1968 ilkokul programlar› ile 1998 ve 2004 ilkö¤retim programlar›nda ayn› adla yer
alm›flt›r.

Hayat Bilgisi dersi ile bireyler, de¤iflen toplum yaflam›na haz›rlanmaktad›r. Bil-
ginin ve e¤itimin öneminin artt›¤› günümüzde, Hayat Bilgisi dersiyle ça¤›n gerek-
lerine uygun davran›fllar gelifltirmede birey için ilk temel at›lmaktad›r. Ayr›ca, Ha-
yat Bilgisi dersi ile çocu¤un kendi özelliklerini tan›mas›, çevresindeki do¤al olay-
lar› anlamas›, sosyal çevresini alg›lamas› ve bu çevre içinde kendisini gelifltirmesi
amaçlanmaktad›r. Dolay›s›yla, 1926’dan beri Hayat Bilgisi dersi ö¤retim program-
lar›n›n ö¤rencilerin kendilerini gelifltirmelerinde önemli bir rol üstlendi¤i söylene-
bilir (Belet, 1999, s.i).

Bu ünitede önce, Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›n›n geliflimi üzerinde
durulmufl, daha sonra s›ras›yla, Hayat Bilgisi dersi ö¤retim program›n›n temel özel-
likleri ve Hayat Bilgisi dersi ö¤retim program›n›n temel ögeleri ayr›nt›l› olarak aç›k-
lanm›flt›r.

HAYAT B‹LG‹S‹ DERS‹ Ö⁄RET‹M PROGRAMININ
GEL‹fi‹M‹
Hayat Bilgisi, ilkö¤retimin ilk üç s›n›f›nda okutulan, çocuklar›n iyi bir insan ve
iyi bir vatandafl olmalar› ve çevrelerine uyum sa¤lamalar› için gerekli davran›fl-
lar› kazanmalar›n› amaçlayan bir derstir. Ö¤renci, Hayat Bilgisi dersiyle aflamal›
bir biçimde geliflen somut alandan soyut alana do¤ru bilgi, duygu ve eylem ola-
rak aç›l›m gücü kazanmakta; böylece, kendisini, çevresini ve yaflam› keflfetmeyi
ö¤renmektedir.

Cumhuriyet döneminde, ilkö¤retim programlar› gözden geçirilerek yeniden dü-
zenlenmifltir. Bu dönemin önemli geliflmelerinden biri, John Dewey’in Türkiye’ye
gelerek e¤itim sistemine iliflkin bir rapor haz›rlamas›d›r. Bu do¤rultuda 1926 tarih-
li ‹lk Mektepler Müfredat Program› ile ö¤retim etkinliklerine toplu ö¤retim ilkesi
getirilmifltir. 1926 ‹lkokul Program›nda, ilkokulun temel amac›, genç kuflaklar› et-
kin biçimde çevresine uyum göstermek yoluyla iyi vatandafl olarak yetifltirmek bi-
çiminde belirlenmifltir. Bu program ile Hayat Bilgisi dersine birinci, ikinci ve üçün-
cü s›n›flarda haftada dört saat olmak üzere yer verilmifltir. 1926 ‹lkokul Progra-
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m›nda, birçok ders Hayat Bilgisi dersi ad› alt›nda toplanm›fl ve bu ders, mihver
ders olarak kabul edilmifltir (Baymur, 1937, s. 48; Kodaman, 1999, ss. 17-22).

1936 ‹lkokul Program›nda 1926 ‹lkokul Program›ndaki amaca; bireyleri, beden-
ce ve ruhça en iyi al›flkanl›klara sahip, milli, medeni ve insani fikir ve hislere sahip
bir hale getirmek gibi ilkeler eklenmifltir. Bu programda, 1926 ‹lkokul Program›n›n
toplu ö¤retim anlay›fl›na dayal› olarak Hayat Bilgisi dersi ile çocu¤un aile ve okul-
dan bafllayarak yak›n çevresini kavramas› ve bu çevredeki nesne, kifli ve olaylarla
iyi ve etkili bir uyum içinde bulunmas›, kendi becerilerini de bunlarla ba¤lant›l›
olarak gelifltirmesi amaçlanm›flt›r (Öztürk ve Dilek, 2002, s.2). Baflka bir deyiflle,
1936 y›l›nda 1926 ‹lkokul Program›, 10 y›ll›k bir uygulama deneyiminden edinilen
izlenimlerle yenilenmifl, programdaki amaçlar ve ö¤retim ilkeleri yeniden gözden
geçirilmifltir. Bu programda Hayat Bilgisi dersi birinci s›n›fta befl, ikinci s›n›fta alt›
ve üçüncü s›n›fta yedi saat olarak yer alm›flt›r.

1948 ‹lkokul Program›nda Hayat Bilgisi dersinin amaçlar›, 1936 y›l› ‹lkokul
Program›’n›n amaçlar› ile paralellik göstermektedir. Amaçlar 1948 ve 1961 ‹lkokul
Programlar›nda tabiat ve toplumsal yaflay›flla ilgili iki bafll›k alt›nda toplanm›fl; ders,
birinci s›n›fta befl, ikinci s›n›fta alt› ve üçüncü s›n›fta yedi saat olarak yer alm›flt›r.
Ayr›ca, 1948 ‹lkokul Program›nda, Hayat Bilgisi dersinin çevre koflullar› dikkate
al›narak ifllenmesinin gereklili¤i vurgulanm›flt›r.

1962 ve 1965 ‹lkokul Program› taslaklar›nda Hayat Bilgisi ve daha sonraki Sos-
yal Bilgiler dersi, “Toplum ve Ülke ‹ncelemeleri” dersleri bafll›¤› alt›nda yer alm›fl-
t›r. 1936 ve 1948 programlar›nda konular halinde s›ralanan dersler, 1968 ‹lkokul
Program›nda üniteler çerçevesinde toplanm›flt›r. 1968 ‹lkokul Program›nda amaç-
lar; a) yak›n çevreyi tan›ma ile ilgili yetenek ve becerileri gelifltirme yönünden, b)
vatandafll›k görevleri ve sorumluluklar› yönünden, c) toplumda insanlar›n birbirle-
riyle olan iliflkileri yönünden, d) ekonomik yaflama fikrini ve yeteneklerini gelifltir-
me yönünden e) daha iyi yaflama yeteneklerini gelifltirme yönünden olmak üzere
befl bafll›k alt›nda toplanm›flt›r (Sönmez, 1998, s.10). Programa göre Hayat Bilgisi
dersi; bir gözlem, yaflama, ifl ve deney dersidir. Dolay›s›yla dersin konusu, çocu-
¤un yak›n çevresiyle ilgilidir. Uygulamada ö¤retmenlere esneklik sa¤lama anlay›-
fl›n› benimseyen bir çerçeve program niteli¤i tafl›yan 1968 ‹lkokul Program›, Hayat
Bilgisi dersinin birinci devrede bir mihver ders oldu¤unu kabul eder. Buna göre
Türkçe, Matematik, Müzik, Beden E¤itimi, Resim ve ‹fl dersleri Hayat Bilgisinin ko-
nular›yla iliflki kurularak ifllenir. Ayr›ca bu programda, Belirli Gün ve Haftalar Lis-
tesi her s›n›f düzeyinde konulardan önce verilmifl ve ilk kez Hayat Bilgisi Dersinin
Araçlar› bafll›¤› programa eklenmifltir (Çelenk ve di¤erleri, 2000, s. 36).

1968 ‹lkokul Program›n› önceki programlardan uygulama aç›s›ndan ay›ran önem-
li özelliklerinden biri de Hayat Bilgisi dersinin küme çal›flmalar›na olanak sa¤lama-
s›d›r. 1968 ‹lkokul Program›nda Hayat Bilgisi dersi; birinci, ikinci ve üçüncü s›n›flar
için alt› saat olarak belirlenmifltir. 1968 y›l›ndan sonra ise, yeni bir Hayat Bilgisi der-
si ö¤retim program›n›n gelifltirilmesi uzun y›llar alm›flt›r (Belet, 1999, s. 12). 

1998 ‹lkö¤retim Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›, ça¤dafl program gelifltirme
anlay›fl›na uygun olarak haz›rlanm›flt›r. Programda genel amaçlar›n yan› s›ra, özel ve
davran›flsal amaçlara da yer verilmifltir. Ayn› zamanda, 1998 Hayat Bilgisi Program›,
genel amaçlar› ve uygulamayla ilgili ilkeleri aç›s›ndan 1968 ‹lkokul Program› ile pa-
ralellik göstermektedir. 1998 Hayat Bilgisi Program›, 1968 ‹lkokul Program› ile karfl›-
laflt›r›ld›¤›nda kimi ünitelerin ç›kar›ld›¤›, kimilerinin adlar›n›n de¤ifltirildi¤i, kimi üni-
telerin ise aynen kald›¤› görülmektedir. Bu program›n di¤er programdan ayr›lan bir
yönü de programda “ölçme de¤erlendirme” bölümüne yer verilmesidir.
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Türkiye’de 1926, 1936, 1948, 1968, 1998 ve 2004 programlar› genel olarak ince-
lendi¤inde Hayat Bilgisi dersiyle ö¤rencilerin yaflad›klar› do¤ay› tan›mas›, toplu-
mun bir parças› olarak uyum içinde yaflama becerisi kazanmas›, ulusal ve evrensel
de¤erleri benimsemesi amaçlanm›flt›r. 

En son 2004 y›l›nda 2566 say›l› Tebli¤ler Dergisi’nde 2005-2006 ö¤retim y›l›n-
dan bafllayarak uygulanmak üzere kabul edilen Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Prog-
ram›, temel amac› bak›m›ndan 1998 program› ile örtüflmekte; ancak yap›s› ve fel-
sefesi bak›m›ndan farkl›l›klar göstermektedir. Çizelge 2.1’de verilen 1998 ve 2004
Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Programlar› aras›ndaki farkl›l›klar›n belirlenmesinin
yeni program›n özelliklerinin kavranmas›na katk› sa¤layaca¤› düflünülmektedir.

‹lkö¤retim programlar› kapsam›nda Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Programlar›n›n geliflimi-
ni, amaçlar› ve felsefesi aç›s›ndan de¤erlendiriniz.

Yap›land›rmac› anlay›fl›n bilgiye ve ö¤renmeye bak›fl›, davran›flç› kuram›n etki-
sindeki 1998 Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›n›n de¤iflikli¤e u¤ramas›na yol
açm›flt›r. E¤itim program›n›n merkezinde ö¤renenin olmas›, ö¤renme hedeflerinin
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1998 Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program› 2004 Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›

Davran›flç› yaklafl›m› yans›tmaktad›r. Yap›land›rmac› yaklafl›m› yans›tmaktad›r.

Program›n amac›, do¤rudan gözlenebilen ve
ölçülebilen hedefler ve davran›fllar biçiminde ifade
edilmifltir.

Program›n amac›, bireyin do¤rudan gözlenebilen
davran›fllar›n›n yan› s›ra dolayl› olarak gözlenebilen
tutumlar›n›, de¤erlerini ve becerilerini de kapsayan
“kazan›mlar” biçiminde ifade edilmifltir.

‹çerik, üniteler biçiminde sunulmufltur. ‹çeri¤in sunulmas›nda “tematik” yaklafl›m 
benimsenmifltir.

Ö¤retmen, ö¤rencilere bilgiyi yap›land›rarak sunar.
Ö¤retmen merkezlidir.

Ö¤renciler, ö¤renme  sürecinde etkin olup, bilgiyi
bizzat kendileri yap›land›r›rlar. Ö¤renci merkezlidir.

Olgular yetiflkinin bak›fl aç›s› temel al›narak 
sunulmufltur.

Olgular ö¤rencinin bak›fl aç›s› temel al›narak 
sunulmufltur.

Yo¤un bilgi aktar›m› söz konusudur. Bu nedenle,
program› yetifltirme güçlü¤ü yaflanabilmektedir.

Ö¤rencinin günlük yaflamda kullanabilece¤i bilgi ve
deneyimlerin kendisi taraf›ndan yap›land›r›lmas› söz
konusudur. Süre bak›m›ndan esnektir.

Gözlenebilir davran›fllar ön plandad›r. Süreçten çok
ürün de¤erlendirilmektedir.

Araflt›rma, inceleme, sorgulama, plan yapma,
elefltirel düflünme gibi üst düzey zihinsel süreçler
vurgulanmaktad›r. Ürün yan›nda süreç
de¤erlendirmeye de a¤›rl›k verilmektedir.

Tüm ö¤renciler ayn› ö¤renme yöntem ve
teknikleriyle ö¤renir.

Bireysel farkl›l›klar do¤rultusunda ö¤rencilerin zekâ
alanlar› ve ö¤renme stilleri dikkate al›n›r.

Ö¤rencilerin biliflsel/zihinsel geliflimi ön plandad›r. Bireylerde aranan temel de¤erler ve nitelikler
vurgulanm›flt›r.

Ünite yaklafl›m›n›n benimsenmifl olmas› nedeniyle
çeflitli disiplinlerle ve ara disiplinlerle do¤rudan
ba¤lant›lar kurulmam›flt›r.

Türkçe, Matematik vb. disiplinler yan›nda spor
kültürü, afet e¤itimi gibi  birçok ara disiplinle
ba¤lant› kurulmufltur.

Ö¤retme ö¤renme sürecinde geleneksel yöntem ve
teknikler kullan›lmaktad›r.

Ö¤rencinin etkin oldu¤u yöntem ve teknikler ön
plandad›r.

Ürünü de¤erlendirmeye yönelik de¤erlendirme
araç  ve teknikleri kullan›lmaktad›r.

Ürünün yan› s›ra süreci de¤erlendirmeye yönelik
de¤erlendirme araç ve teknikleri kullan›lmaktad›r.

Çocu¤un  “toplumun bir üyesi” olma özelli¤i ön
plandad›r.

Her çocu¤un  özgün bir birey oldu¤u varsay›m›na
dayal›d›r. Bireysel farkl›l›klar›n tan›nmas› için çaba
gösterilir.

Çizelge 2.1
Hayat Bilgisi Dersi
Ö¤retim
Program›nda Yer
Alan Temel
De¤ifliklikler

Kaynak: MEB.
(2005). ‹lkö¤retim
Hayat Bilgisi Dersi
Ö¤retim Program› ve
K›lavuzu (1, 2 ve 3.
s›n›flar). Ankara:
Devlet Kitaplar› Mü-
dürlü¤ü Bas›mevi.



sürece dayal› ve üst düzey ö¤renmeye yönelik olarak belirlenmesi; ö¤renme içeri-
¤inin ö¤rencilerin ilgilerine dayal› ve gerçek yaflamla ba¤lant›l› olmas›n›, ö¤retme
ö¤renme süreci ve de¤erlendirme etkinliklerinin ö¤renenlerle birlikte planlanma-
s›n›, uygulanmas›n› ve de¤erlendirilmesini gerektirmektedir. 

HAYAT B‹LG‹S‹ DERS‹ Ö⁄RET‹M PROGRAMININ 
TEMEL ÖZELL‹KLER‹
Çocuklar›n hem kendilerini hem de içinde yaflad›klar› toplumu ve dünyay› tan›ma-
lar› için tasarlanan Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›n›n öncelikli amac›, ö¤ren-
cilerin temel yaflam becerilerini kazanmalar›na ve olumlu kiflisel nitelikler gelifltir-
melerine yard›mc› olmakt›r. Bununla birlikte, Hayat Bilgisi dersinde ö¤renciler,
dördüncü ve beflinci s›n›f programlar›nda yer alan Sosyal Bilgiler ile Fen ve Tek-
noloji derslerine temel oluflturabilecek bilgileri de kazan›rlar. Bu program, ilkö¤re-
tim okullar›n›n birinci, ikinci ve üçüncü s›n›flar›nda ö¤renim gören ö¤rencilere yö-
nelik olarak

• Hayat Bilgisi dersi kazan›mlar›n›,
• Kazan›mlara ö¤rencilerin hangi temalar çerçevesinde ve hangi ö¤retme-ö¤-

renme durumlar›nda eriflebileceklerini,
• Ö¤retme-ö¤renme sürecinin ve kazan›mlar›n nas›l de¤erlendirilece¤ini içer-

mektedir.
Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program› biçimsel olarak incelendi¤inde ise prog-

ram hakk›nda temel bilgilerin verildi¤i bölüm, ortak olarak okutulan temalar›n ol-
du¤u bölüm ve programda yap›lan temel de¤iflikliklerin verildi¤i bölüm olmak
üzere üç bölümden oluflmaktad›r.

Program›n Haz›rlanma Gerekçesi
2004 Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›n›n haz›rlanmas›nda;

• program›n bilim alanlar›ndaki de¤iflmelere ve ö¤renme anlay›fl›ndaki gelifl-
melere uyumlu hale getirilmek istenmesi, 

• e¤itimde kaliteyi art›rma gereksinimi, ekonomiye ve demokrasiye duyarl›l›-
¤›n sa¤lanmas›, 

• bireysel ve ulusal de¤erlerin küresel de¤erlerle bütünlük kazanmas›, 
• sekiz y›ll›k temel e¤itim için program bütünlü¤ü oluflturma iste¤i, 
• e¤itimde niteli¤i art›rma çabalar› ve herkes için e¤itim hakk›n›n yayg›nlaflt›-

r›lmas›, 
• ö¤renme etkinliklerinin günlük yaflamla bütünlefltirilme gereksinimi gibi 

gerekçeler etkili olmufltur.
E¤itim sisteminde programa dayal› sorunlar›n giderilmesi, ö¤renci merkezli

yaklafl›mlar›n benimsenmesi, araflt›ran ve sorgulayan bireylerin yetifltirilmesi; iyi
vatandafl, iyi tüketici ve üretici, demokrasiye ve ekonomiye duyarl› bireyler yetifl-
tirilmesi de program›n haz›rlanma gerekçeleri aras›nda say›labilir. Bunun d›fl›nda,
Hayat Bilgisi dersini, ö¤rencilerde kiflisel nitelikleri gelifltirebilecek ve kimi temel
becerileri kazand›rabilecek biçime dönüfltürme iste¤i de program›n haz›rlanmas›n-
da etkili olmufltur. 

Program›n Vizyonu
Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›n›n vizyonu, derse ayr›lan zaman›n büyük bir
bölümünde ö¤rencilerin kendi giriflimleriyle gerçeklefltirecekleri ve ö¤retmenlerin
ö¤rencilere do¤rudan bilgi aktarmak yerine yol gösterece¤i etkinlikler arac›l›¤› ile
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• ö¤renmekten keyif alan,
• kendisi, toplumsal çevresi ve do¤a ile bar›fl›k,
• kendini, milletini, vatan›n› ve do¤ay› tan›yan, koruyan ve gelifltiren,
• gündelik yaflamda gereksinim duyulan temel bilgilere, yaflam becerilerine

ve ça¤›n gerektirdi¤i donan›ma sahip,
• de¤iflikliklere dinamik bir biçimde uyum sa¤layabilecek kadar esnek,
• mutlu bireyler yetifltirmek

biçiminde belirlenmifltir (MEB, 2005, s. 7). 

Program›n Temel Yaklafl›m› ve Yap›s›
Günümüz e¤itim anlay›fl›nda, ö¤rencilerin ö¤retme-ö¤renme sürecine etkin kat›-
l›mlar›n›n sa¤lanmas›, ö¤renmeye güdülenmeleri için gerekli uyar›c›lar›n verilmesi
ve böylece, bilgiyi kendilerinin yap›land›rmalar› önem kazanmaktad›r. Bu anlay›fl
do¤rultusunda, tüm e¤itim programlar›nda oldu¤u gibi Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim
Program›nda da yap›land›rmac› yaklafl›m›n temel al›nd›¤› bir anlay›fl sergilenmek-
tedir. Ö¤renenlerin bilgiyi nas›l ö¤rendikleriyle ilgili bir kuram olarak ortaya ç›kan
ve zamanla ö¤renenlerin bilgiyi nas›l yap›land›rd›klar›na iliflkin bir yaklafl›m haline
dönüflen yap›land›rmac›l›k, bilginin biriktirilmesi ve ezberlenmesi ile ilgili olmay›p
düflünülmesi ve analiz edilmesi ile ilgilidir.

Yap›land›rmac› anlay›fl do¤rultusunda biçimlenen Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim
Program›nda insan; biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel yönleriyle bir bütün
olarak ve de¤iflimin hem öznesi hem de nesnesi olarak ele al›nm›flt›r. Bu noktadan
hareketle programda Birey, Toplum, Do¤a olmak üzere üç ana ö¤renme alan› olufl-
turulmufltur. Toplu ö¤retim yaklafl›m›n›n da bir gere¤i olarak bu üç ö¤renme ala-
n›n› ayn› anda kuflatabilen üç tema belirlenmifltir. Programda belirlenen temalar›n
adlar› ise Okul Heyecan›m, Benim Eflsiz Yuvam; Dün, Bugün, Yar›n’d›r.

Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›n›n bir baflka önemli özelli¤i ise okul-aile
iflbirli¤ine önem vermesidir. Bu do¤rultuda programda, okul ve ailenin iflbirli¤inin
çocu¤un okula yönelik olumlu tutum gelifltirmesine ve öz benlik duygusunun ge-
liflmesine yard›mc› olaca¤› vurgulanm›flt›r.

Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›nda, çocuklar›n temel yaflam becerilerinin
yan› s›ra olumlu kiflisel nitelikler gelifltirmeleri amaçlanmaktad›r. Ayr›ca, bu temel
yaflam becerilerinin ve kiflisel niteliklerin temalar arac›l›¤› ile kazand›r›lmas› sa¤la-
n›rken çeflitli ara disiplinler ile efllefltirilmesi yoluna gidilmifltir. Hayat Bilgisi Dersi
Ö¤retim Program›n›n çat›s› fiekil 2.1’de gösterilmifltir.
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fiekil 2.1

Hayat Bilgisi Dersi
Ö¤retim
Program›n›n Çat›s›

Kaynak: MEB.
(2005). ‹lkö¤retim
Hayat Bilgisi Dersi
Ö¤retim Program› ve
K›lavuzu (1, 2 ve 3.
s›n›flar). Ankara:
Devlet Kitaplar›
Müdürlü¤ü
Bas›mevi.

OKUL HEYECANIM

DÜN, BUGÜN, YARINBEN‹M EfiS‹Z YUVAM

YAfiAM BECER‹LER‹
K‹fi‹SEL N‹TEL‹KLER
ARA D‹S‹PL‹NLER

D‹⁄ER DERSLERLE
‹L‹fiK‹LER

B‹REY, TOPLUM,
DO⁄A

B‹REY, TOPLUM,
DO⁄A



Ö¤rencilere Kazand›r›lacak Beceriler
Hayat Bilgisi dersi, çocu¤un var olan bilgilerini anlaml› hale getirmesine ve sistem-
lefltirmesine, yeni bilgi ve becerileri kazanmas›na olanak sa¤layan bir derstir. Bu
dersle ö¤rencilere birtak›m beceriler kazand›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Ö¤renciler,
Hayat Bilgisi dersi arac›l›¤› ile kazanacaklar› becerileri; karfl›laflt›klar› nesneler,
olaylar ve materyallere iliflkin bilgileri ifllemekte kullan›rlar. Hayat Bilgisi dersiyle
bilgiyi edinme, düzenleme ve kullanma ile kifliler aras› iliflkilerle ilgili beceriler ge-
lifltirilmedikçe çocuklar›n temalarla ilgili sonuçlara ulaflmalar› söz konusu olma-
maktad›r. Bu becerilerin kazand›r›lmas›n›n, olgunlaflma ve deneyim kazanma yo-
luyla gerçeklefltirilebilece¤i söylenebilir. Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program› yo-
luyla ö¤rencilere kazand›r›lmas› amaçlanan temel yaflam becerileri Çizelge 2.2’de
verilmifltir.
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Elefltirel düflünme

Yarat›c› düflünme

‹letiflim

Araflt›rma

Problem çözme

Karar verme

Bilgi teknolojilerini kullanma

Giriflimcilik

Kaynaklar› etkili kullanma Zaman, para ve materyal kullanma
Bilinçli tüketici olma
Çevre bilinci gelifltirme ve çevredeki kaynaklar›
etkili kullanma
Planlama ve üretim

Ana dili etkili ve do¤ru kullanma

Güvenlik ve korunmay› sa¤lama Sa¤l›k ve güvenlik kurallar›na uyma
Do¤al afetlerden korunma
Trafikte güvenli¤i sa¤lama
Hay›r diyebilme
Sa¤l›¤›n› koruma

Çizelge 2.2
Hayat Bilgisi
Ö¤retim Program›
Arac›l›¤› ‹le
Ö¤rencilere
Kazand›r›lmas›
‹stenen Temel Yaflam
Becerileri

Kaynak: MEB,
2005’ten
uyarlanm›flt›r.

Öz yönetim Etik davranma
E¤lenme
Ö¤renmeyi ö¤renme
Amaç belirleme
Kendini tan›ma ve kiflisel geliflimini izleme
Duygu yönetimi
Kariyer planlama
Sorumluluk
Zaman ve mekân› do¤ru alg›lama
Kat›l›m, paylafl›m, iflbirli¤i ve tak›m çal›flmas› yapma

‹flbirli¤i ve tak›m çal›flmas› Liderlik
Farkl›l›klara sayg› duyma

Bilimin temel kavramlar›n› tan›ma De¤iflim
Etkileflim
Neden sonuç iliflkisi
De¤iflkenlik/benzerlik
Karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k
Süreklilik
Korunum

Temalarla ilgili temel kavramlar› tan›ma



Ö¤rencilere Kazand›r›lacak Kiflisel Nitelikler
Bilginin nicel ve nitel olarak de¤iflmesi ve bilginin depolanmas› ve yay›lmas›ndaki
geliflmeler, ülkelerin e¤itim sistemlerini ve yetifltirmek istedikleri insan modelini
tekrar gözden geçirmesine neden olmaktad›r. Baflka bir ifade ile üretilen bilgiyi
kendinde depolayan bireyler yetifltirmek yerine; gereksinimlerinin fark›nda olan,
yaflam› daha iyi anlamland›rabilen, edindi¤i bilgileri kullanabilen, içinde yaflad›¤›
toplumun ve dünyan›n de¤erlerini benimseyen bireyler yetifltirmek, e¤itimin hede-
fi haline dönüflmüfltür.

E¤itimin belirlenen bu temel hedefine ba¤l› olarak bireylerin yaflam kalitesini
art›rmay› amaçlayan Hayat Bilgisi dersi arac›l›¤› ile ö¤rencilere kazand›r›lmak iste-
nen kiflisel nitelikler; öz sayg›, öz güven, toplumsall›k, sab›r, hoflgörü, sevgi, bar›fl,
yard›mseverlik, do¤ruluk ve dürüstlük, adalet, yeniliklere aç›kl›k, vatanseverlik ve
kültürel de¤erleri koruma ve gelifltirme biçiminde s›ralanabilir.

Ara Disiplinler
Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›nda, temel yaflam becerileri ve kiflisel nitelik-
ler, çeflitli temalar biçiminde verilirken bunlar›n çeflitli ara disiplinlerle efllefltirile-
rek verilmesi yoluna gidilmifltir. Ara disiplinler, program haz›rlama sürecinde göz
önünde bulundurulan ana disiplinlerle aç›k ve kapsay›c› biçimde örtüflen di¤er di-
siplinler olarak tan›mlanm›flt›r. Bu ara disiplinler; afet e¤itimi, giriflimcilik, insan
haklar› ve vatandafll›k, kariyer bilinci gelifltirme, özel e¤itim, psikolojik dan›flma,
sa¤l›k kültürü, spor kültürü ve olimpik e¤itim biçiminde s›ralanm›flt›r.

Programda birbirini bütünleyecek biçimde tan›mlanan beceriler, temalar, ara
disiplinler ve kiflisel niteliklere fiekil 2.2’de yer verilmifltir.

1998 ve 2004 Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Programlar›n›, temel yaklafl›mlar› ve genel özel-
likleri aç›s›ndan karfl›laflt›r›n›z. 
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Ara Disiplin: Ana disiplinleri
kapsay›c› ve tamamlay›c›
disiplindir.

BECER‹LER
Elefltirel düflünme, yarat›c› düflünme,
araflt›rma, iletiflim, problem çözme, bilgi
teknolojilerini kullanma, giriflimcilik,
Türkçe'yi do¤ru, güzel ve etkili kullanma,
karar verme, kaynaklar› etkili kullanma,
güvenlik ve korunmay› sa¤lama, öz
yönetim, bilimin temel kavramlar›n› tan›ma,
temalarla ilgil i kavramlar› tan›ma

K‹fi‹SEL N‹TEL‹KLER
Öz sayg›, öz güven, toplumsall›k, sab›r,
hoflgörü, sevgi, bar›fl, yard›mseverlik,
do¤ruluk ve dürüstlük, adalet, yeniliklere
aç›kl›k, vatanseverlik ve kültürel
de¤erleri koruma ve gelifltirme

TEMALAR
• Okul Heyecan›m
• Benim Eflsiz Yuvam
• Dün, Bugün, Yar›n

ARA D‹S‹PL‹NLER
Afetten korunma ve güvenli yaflam,
giriflimcilik, insan haklar› ve vatandafll›k,
kariyer bilinci gelifltirme, özel e¤itim,
psikolojik dan›flma, sa¤l›k kültürü, spor
kültürü ve olimpik e¤itim

fiekil 2.2

Hayat Bilgisi Dersi
Ö¤retim
Program›ndaki
Beceriler, Temalar,
Ara Disiplinler ve
Kiflisel Nitelikler

Kaynak: MEB,
2005’ten
uyarlanm›flt›r.
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HAYAT B‹LG‹S‹ DERS‹ Ö⁄RET‹M PROGRAMININ 
TEMEL ÖGELER‹
Bir ö¤retim program›; aralar›nda yak›n ve dinamik iliflkiler bulunan amaç, içerik,
ö¤retme-ö¤renme süreci ve de¤erlendirme olmak üzere dört temel ögeden olufl-
maktad›r. Programda, amaçlar kiflide gözlenmesi beklenen istendik özelliklerdir.
“Niçin ö¤retiyoruz?” sorusunun yan›t›, bir program›n amaçlar›n› iflaret etmektedir.
Amaçlara ulaflmak için “Ö¤rencilere ne ö¤retelim?” sorusunun yan›t› programda
içerik ögesidir. Ö¤retme-ö¤renme sürecinde ö¤rencilere içeri¤in nas›l sunulaca¤›
ve onlara içeri¤in nas›l kazand›r›laca¤› üzerinde durulur. Program›n son ögesi olan
de¤erlendirme sürecinde ise “Ö¤rencilere içerik ne ölçüde kazand›r›ld›?”, “Amaçla-
ra ne kadar ulafl›ld›?” sorular›na yan›t aran›r. Bu ba¤lamda, Hayat Bilgisi Dersi Ö¤-
retim Program› amaç, içerik, ö¤retme-ö¤renme süreci ve de¤erlendirme ögelerin-
den oluflmaktad›r.

Program›n Amaçlar›
Hayat Bilgisi dersi, di¤er derslerin merkezinde yer alan ve yaflamsal özelli¤i yük-
sek bir ders olma niteli¤i tafl›maktad›r. Cumhuriyet’in kuruluflundan bu yana, Ha-
yat Bilgisi dersleriyle ö¤rencilerin yaflad›klar› do¤ay› tan›mas›, toplumla bütünlefl-
mesi, yaflad›¤› çevreye uyum sa¤lamas› ve fiziksel, ruhsal aç›dan sa¤l›kl›; zihinsel
aç›dan güçlü olmalar› amaçlanm›flt›r. Ayn› zamanda, ö¤rencilerin ulusuna ba¤l›, in-
sani ve evrensel de¤erlerle bütünleflmifl olarak yetifltirilmeleri planlanm›flt›r (Sa-
banc› ve fiahin, 2005, s.383). 

Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›nda dersin temel yaklafl›m› do¤rultusunda
amaçlar, kazan›m biçiminde ifade edilmifltir. Kazan›mlar, ö¤renme süreci içinde
planlanm›fl ve düzenlenmifl yaflant›lar yoluyla ö¤rencilerde do¤rudan görülmesi
beklenen davran›fllar›n yan› s›ra bilgi, beceri, tutum ve de¤erler olarak tan›mlan-
maktad›r. Hayat Bilgisi dersiyle ö¤rencileri demokratik bir toplumun vatandafllar›
olarak haz›rlama ve onlar›n her türlü problemle ilgili ak›lc› kararlar almalar›na yar-
d›mc› olma amaçlanmaktad›r. Bu çerçevede ö¤rencilerin belli de¤erler sistemi ge-
lifltirmesi ve toplumdaki sosyal yaflama kat›lmas› için temeller at›lmaktad›r (Belet,
1999, s.8). 

Yenilenen Hayat Bilgisi Ö¤retim Program›nda Türk Milli E¤itiminin genel amaç-
lar›n› gerçeklefltirebilmek amac›yla çocuklar› yaflama haz›rlay›p yaflam kalitelerini
art›racak temel yaflam becerilerini kazanmalar›n› sa¤lamak, ö¤rencilerin bireysel
farkl›l›klar›n› dikkate alarak olumlu kiflisel nitelikler gelifltirmelerine yard›mc› ol-
mak, ö¤rencilerde üst düzey düflünme becerilerini gelifltirmek ve ö¤rencilere temel
de¤erleri kazand›rmak, çocuklar›n Sosyal Bilgiler ile Fen ve Teknoloji derslerine
temel oluflturacak nitelikte bilgilere de sahip olmalar›n› sa¤lamak, haklar›n› ve so-
rumluluklar›n› bilen iyi bir birey, etkili ve sorumlu vatandafllar yetifltirmek amaç-
lanmaktad›r (MEB, 2005, s.9). Programda bu amaç do¤rultusunda kazan›mlar be-
lirlenirken konu bütünlü¤ünden çok beceriler, kiflisel nitelikler, temalar, ara disip-
linler ve Atatürkçülük temel al›nm›flt›r. Kazan›mlar, ö¤renci etkinliklerinin temele
al›nmas› ile geçeklefltirilece¤i için ö¤retme-ö¤renme süreci bu program›n en kritik
ögesidir.

Çocuklarda geliflmesi amaçlanan temel yaflam becerileri, olumlu kiflisel nitelik-
ler; Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji derslerine temel oluflturacak bilgiler belirle-
nen temalarla bütünlefltirilerek kazan›mlar oluflturulmufltur. Örne¤in, “Evde kural-
lar›n neden gerekli oldu¤unu aç›klar.”, “Baflkalar› bir hata yapt›¤›nda bunu hoflgö-
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Kazan›m: Ö¤retme-ö¤renme
sürecinde gerçeklefltirilen
yaflant›lar sonunda
edinilmesi beklenen bilgi,
beceri ve de¤erler.

Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim
Program›n›n Amaçlar›:
• Çocuklar›n temel yaflam

becerilerini
kazanmalar›n› sa¤lamak, 

• Ö¤rencilerin olumlu
kiflisel nitelikler
gelifltirmelerine yard›mc›
olmak, 

• Ö¤rencilerde üst düzey
düflünme becerilerini
gelifltirmek,

• Çocuklara temel de¤erleri
kazand›rmak, 

• Sosyal Bilgiler ile Fen ve
Teknoloji dersleri için alt
yap› oluflturmak, 

• Haklar›n› ve
sorumluluklar›n› bilen iyi
bir birey, etkili ve sorumlu
vatandafl yetifltirmek.



rü ile karfl›lar.”, “Her ifli belirlenen zaman içinde yapar.” ve “Kaynak kitaplardan
nas›l yararlanaca¤›n› bilir.” gibi kazan›mlar belirlenmifltir. “Okul Heyecan›m”, “Be-
nim Eflsiz Yuvam” ve “Dün, Bugün, Yar›n” olarak adland›r›lan üç temaya iliflkin
kazan›mlar belirlenirken ö¤rencilerin ö¤renme stilleri ve farkl› zekâ türlerine sahip
olduklar› göz önünde bulundurulmufltur. Kimi kazan›mlar her üç s›n›fta da tekrar-
lanm›flt›r. Ara disiplinlere iliflkin kazan›mlar, di¤er derslerde oldu¤u gibi Hayat Bil-
gisi Dersi Ö¤retim Program› ile de bütünlefltirilmifltir. Ayr›ca, Hayat Bilgisi dersi ka-
zan›mlar›, ara disiplin kazan›mlar› ile efllefltirilerek verilmifltir. Ara disiplinler alt›n-
da verilen kazan›mlar›n bir k›sm›n›n da dersin kazan›mlar›nda oldu¤u gibi davra-
n›flsal olarak ifade edildi¤i görülmüfltür (E¤itim Reformu Giriflimi, 2005).

Program›n ‹çeri¤i
Ö¤retim amaçlar›n›n gerçekleflmesine yönelik ifllenecek konular, program›n içeri-
¤ini oluflturmaktad›r. ‹çeri¤in geçerli¤i aç›s›ndan en önemli ölçüt ise, içeri¤in prog-
ram›n amaçlar› ile tutarl› olmas›d›r. Bu temel ölçüt do¤rultusunda içeri¤in yap›lan-
d›r›lmas› gerekir. ‹çeri¤in yap›land›r›lmas›nda, yani içeri¤i oluflturan konular›n s›-
ralanmas›nda kullan›labilecek kimi yaklafl›mlar vard›r. 

Hayat Bilgisi dersi içeri¤inin s›ralanmas›nda program›n yap›s› ve anlay›fl›na uy-
gun olarak benimsenen yaklafl›m, sarmal program anlay›fl›d›r. Sarmal program an-
lay›fl›nda, içeri¤in omurgas›n› oluflturan temel kavram ya da konular›n ö¤retimi,
birbirini izleyen y›llarda kapsam› geniflleyerek devam eder. Burada genifllemenin
yönü somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene do¤rudur. Üst s›n›flara geçildikçe
ö¤renciler konular› daha genifl ve karmafl›k biçimde ö¤renirler (Öztürk, 2006,
s.28).

Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›nda bütüncül bir yaklafl›m izlenerek fark-
l› disiplinlere ait bilgilerin toplulaflt›r›ld›¤› tematik yaklafl›m benimsenmifltir. Hayat
Bilgisi programlar› genel olarak incelendi¤inde, dersin içeri¤inin 1936 ve 1948
‹lkokul Programlar›nda konular halinde, 1968 ‹lkokul Program› ve 1998 ‹lkö¤retim
Program›nda toplulaflt›rma ilkesinden hareketle üniteler halinde, 2004 ‹lkö¤retim
Program›nda ise üniteler yerine, yine toplu ö¤retim yaklafl›m›na uygun olarak te-
malar oluflturularak sunuldu¤u görülmektedir (Öztürk, 2006, s.28).

Tematik yaklafl›m›n uygulanabilmesinin ön koflullar›ndan biri de ö¤retmenlerin
ve e¤itimle ilgili herkesin çocuklar›n dünyas›n› bir bütün olarak görebilmeleri ge-
rekti¤idir. Programda insan, bir bütün olarak ele al›nm›fl; bilgi, beceri ve de¤erle-
rin birlikte ifllendi¤i “Birey”, “Toplum” ve “Do¤a” olmak üzere üç ana ö¤renme ala-
n› belirlenmifltir. De¤iflim, bu ö¤renme alanlar›n› kuflatan daha genel bir boyut ola-
rak düflünülmüfltür. Ö¤renme alanlar›nda yak›n çevreden uza¤a do¤ru bir ö¤ren-
me belirlenmifltir (MEB, 2005, s.9).

Hayat Bilgisi dersi için ö¤renme alanlar›na yönelik düzenlenecek etkinliklerde
benimsenen toplu ö¤retim yaklafl›m›n›n da bir gere¤i olarak üç ö¤renme alan› ya-
n›nda “Okul Heyecan›m”, “Benim Eflsiz Yuvam” ve “Dün, Bugün, Yar›n” ad› alt›n-
da üç tema belirlenmifltir. Üç y›l boyunca ayn› adland›rmayla devam eden temalar,
kazan›mlar›n pekifltirilmesini, önceki ö¤renme temellerinin üzerine yenilerinin ek-
lenmesini ve çocu¤un gereksinme ve geliflim düzeylerine uygun içerik belirlenme-
sini sa¤lamaktad›r. S›n›f düzeylerine ve temalara göre kazan›m say›lar› ve bu kaza-
n›mlara yönelik ayr›lan ders saati süresi Çizelge 2.3’te verilmifltir.
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Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim
Program› içeri¤inin
s›ralanmas›nda sarmal
program anlay›fl›
benimsenmifltir.

Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim
Program›nda “Birey”,
“Toplum” ve “Do¤a”
ö¤renme alanlar› ile “Okul
Heyecan›m”, “Benim Eflsiz
Yuvam” ve “Dün, Bugün,
Yar›n” temalar›
belirlenmifltir.



Yenilenen programda ö¤rencilerin bak›fl aç›lar› temel al›nm›flt›r. Ö¤rencilerin
bilgileri kendi yaflant›lar› ve deneyimlerine dayal› olarak yap›land›rmalar› hedef-
lenmifltir. Belirlenen kazan›mlar›n çeflitli disiplinler arac›l›¤›yla ö¤rencide davran›-
fla dönüflmesi beklenmektedir. Ayr›ca program, tek bir disiplin yerine disiplinler
aras› yap›y› yans›tan ö¤renme alanlar› üzerine kurulmufltur. Bu nedenle, dünya-
daki e¤ilimlere uygun oldu¤u ve ö¤rencilerin olgu, olay ya da genellemeleri fark-
l› aç›lardan de¤erlendirmelerine olanak sa¤lad›¤› söylenebilir.

Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›nda temalar, beceriler, kiflisel nitelikler ve
ara disiplinler di¤er derslerle bütünlefltirilebilmektedir. 2004 Hayat Bilgisi Dersi
Ö¤retim Program›nda temalar›n seçiminde kimi ölçütler göz önünde bulundurul-
mufltur. Temalar›n seçimindeki ölçütler flöyle s›ralanabilir (MEB, 2005, s.14): 

• Ö¤rencilerin ilgisini çekebilecek nitelikte olmas›,
• Ö¤rencide merak ve araflt›rma iste¤i uyand›rmas›, 
• Ö¤rencilerin do¤al ö¤renme yolunu izlemelerine olanak tan›mas›, 
• Ö¤rencilerin kiflisel nitelikleri kazanmalar›n› sa¤lamas›, 
• Farkl› ö¤renme yaklafl›mlar›na uygun olmas› ve birçok alana uygulanabil-

mesi, 
• Ö¤rencileri derin ve genifl bir ö¤renmeye güdülemesi.

Ö¤retme-Ö¤renme Süreci
Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›, bilgilerin giderek ço¤almas› nedeniyle, ö¤-
retme-ö¤renme sürecinde ö¤rencilerin bilgilerini güncelleyebilme becerilerinin ge-
lifltirilmesi üzerine kuruludur. Bu da, ö¤rencilerin derse etkin kat›l›mlar›n›n sa¤lan-
mas›n› ve ö¤retmenlerin ö¤rencilerin bireysel farkl›l›klar›n› göz önüne alarak fark-
l› ö¤renme stilleri ve zekâ alanlar›na göre ortam haz›rlamalar›n› gerektirmektedir. 

Ö¤renme stilleri, zekâ türleri ve özellikleri programda aç›klanm›flt›r. Bu yönüy-
le Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›, ö¤retmene yol gösterici bir kaynak niteli-
¤i tafl›maktad›r. Ö¤renme stilleri; hayalci, düflünür, karar veren, aktör, görsel, iflit-
sel, kinestetik ve dokunsal olarak belirlenmifltir. Farkl› zekâ alanlar› ise, sözel,
mant›ksal, görsel, müziksel, bedensel, sosyal, içsel ve do¤ac› olarak s›ralanm›flt›r. 

Programda, ayr›ca, ö¤rencilerin ileride alacaklar› Fen ve Teknoloji ile Sosyal Bil-
giler dersine temel oluflturabilecek ve günlük yaflamda da gereksinim duyabilecek-
leri baz› kavramlar›n aç›klanmas› gerekmektedir. Bu kavramlar aras›nda duygu,
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Temalar

S›n›flar Okul Heyecan›m

Kazan›m Ders
Say›s› Saati

Benim Eflsiz Yuvam

Kazan›m Ders
Say›s› Saati

Dün, Bugün, Yar›n

Kazan›m Ders
Say›s› Saati

Toplam

Kazan›m Ders
Say›s› Saati

K. S. D. S. % K. S. D. S. % K. S. D. S. % K. S. D. S.

1. s›n›f 9 2 5 0 4 5 6 4 0 5 80

2. s›n›f 3 3. 5 7 1 9 4 6 9 4 80

3. s›n›f 4 4 0 6 3 1 3 3 9 13 80

Çizelge 2.3
Hayat Bilgisi Ö¤retim Program›nda Kazan›m Say›lar›na Göre Temalar ‹çin Gereken Süre

Kaynak: MEB. (2005). ‹lkö¤retim Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program› ve K›lavuzu (1, 2 ve 3. s›n›flar). Ankara:
Devlet Kitaplar› Müdürlü¤ü Bas›mevi.



beslenme, okul, s›n›f, eflya, sorun, çözüm, trafik, tafl›t, iletiflim arac›, do¤al afet, say-
g›, sevgi, bar›fl, sorumluluk, tasarruf, de¤iflim, süreklilik, alet, makine, grafik, proje,
kroki, yönerge, bilgi teknolojisi gibi kavramlar yer almaktad›r. Temalara ve s›n›fla-
ra göre belirlenen bu kavramlar›n derslerde do¤rudan do¤ruya tan›m›n› yapmak
yerine, kavramla ilgili kazan›mlara iliflkin ö¤retme-ö¤renme etkinlikleri tamamlan-
d›ktan sonra, ö¤renciler taraf›ndan bulunmas›n›n sa¤lanmas› önerilmektedir.

Hayat Bilgisi dersi, ö¤rencilerin dersi edilgen bir biçimde izleyip dinlemek ye-
rine sürece etkin olarak kat›ld›klar›, gerekti¤inde birer araflt›rmac› gibi hareket ede-
bildikleri bir ortamd›r. Hayat Bilgisi dersinde, çocuklar›n bir olgu ya da olay hak-
k›nda kendi etkinlikleri yoluyla uyar›c›lar› anlamland›rmalar› ve bilgiyi yap›land›r-
malar› gerekmektedir. Bu nedenle, Hayat Bilgisi etkinliklerinin özü ve bafllang›ç
noktas›;

• çocu¤un bir olay/olgu ile do¤rudan karfl›laflmas›,
• çocu¤un çevresindekilerle do¤rudan etkileflmesi,
• çocu¤un kendi fiziksel ve zihinsel çabas›yla do¤rudan ö¤renmesi olmal›d›r. 
Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›nda belirlenen kazan›mlar do¤rultusunda

ö¤retme-ö¤renme sürecine yönelik planlama fiekil 2.3’te verilmifltir.

Hayat Bilgisi dersinde ö¤retme-ö¤renme süreci düzenlenirken hangi ölçütler dikkate al›n-
mal›d›r?

De¤erlendirme 
De¤erlendirme, genel anlamda, bir ölçme sonucu elde edilen sonuçlar›n bir ölçüt-
le karfl›laflt›r›larak bir yarg›ya varma sürecidir. De¤erlendirme, ö¤rencileri tan›ma
ve yerlefltirme, ö¤rencilerin ö¤renme eksiklikleri ile güçlüklerini belirleyerek bun-
lar› ortadan kald›rma ya da ö¤renme düzeyini belirleyerek not verme amac›yla ger-
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KAZANIMLAR

Temalar
Ara disiplinler

Beceriler
Kiflisel Nitelikler

‹liflki, ilerleme, devaml›l›k,
uygunluk, denge, tutarl›k,
ba¤lant›

‹letiflim

Ö¤renme stratejilerini
gelifltirme

Gerçek dünyada ilk elden
deneyim kazanma

Kendi ö¤renmesinin
sorumlulu¤unu alma

Öz sayg› ve öz güven

Ö¤renme ve ö¤retme
stillerinin çeflitlili¤i

Ö¤renme stilleri

‹flbirli¤i

Oyun, drama ile yaz›l›, sözlü
ve sanatsal deneyimler

Problem çözme

ETK‹L‹ Ö⁄RENME

ETK‹NL‹KLER

KAVRAMLAR

fiekil 2.3

Hayat Bilgisi Dersi
Ö¤retim
Program›nda
Ö¤retme Ö¤renme
Sürecine Yönelik
Planlama

Kaynak: MEB.
(2005). ‹lkö¤retim
Hayat Bilgisi Dersi
Ö¤retim Program› ve
K›lavuzu (1, 2 ve 3.
s›n›flar). Ankara:
Devlet Kitaplar›
Müdürlü¤ü
Bas›mevi, s. 65.



çeklefltirilir. Bu do¤rultuda Hayat Bilgisi dersinde de¤erlendirme, ö¤rencilerin ö¤-
renme düzeyini belirlemeye ve ö¤renme sürecinde yaflanan eksikliklerin ve aksak-
l›klar›n belirlenip afl›lmas›na yönelik olarak yap›lmaktad›r. Yap›land›rmac› yakla-
fl›m ›fl›¤›nda yenilenen Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›nda de¤erlendirme
yaklafl›m› da de¤iflmifltir. Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›nda de¤erlendirme,
yaln›zca ö¤renme ürününü de¤il, ö¤renme sürecinin izlenmesi ve gerekirse s›n›f
etkinliklerinin de¤ifltirilmesini temel al›r. De¤erlendirme, ö¤rencilerin ne bilmedik-
lerini de¤il, ne bildiklerini ortaya koymay› amaçlayan bir süreçtir. 

Yap›land›rmac› anlay›fla göre de¤erlendirme yap›l›rken dikkat edilmesi gereken
birtak›m ilkeler söz konusudur. Bu ilkeler flöyle s›ralanabilir: 

• De¤erlendirilmesi gereken tüm ögelerin de¤erlendirilmesi,
• De¤erlendirmenin kapsaml› bir biçimde gerçeklefltirilmesi, 
• De¤erlendirmenin genifl bir zaman diliminde gerçeklefltirilmesi, 
• De¤erlendirmenin kazan›mlar do¤rultusunda gerçeklefltirilmesi,
• De¤erlendirmenin ö¤retme-ö¤renme sürecinin parças› olarak uygulanmas›,
• De¤erlendirme sürecinde birçok ölçme arac›n›n birlikte kullan›lmas›.
Son y›llarda ürün odakl› ölçme de¤erlendirmenin yerini, süreç odakl› yaklafl›m-

lar›n almas›na paralel olarak Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›nda da her ö¤-
renciye ne bildi¤ini gösterme konusunda daha fazla flans vermek için çoklu de¤er-
lendirme araçlar›n›n kullan›lmas› önerilmektedir. Programda, Hayat Bilgisi dersin-
de kullan›labilecek de¤erlendirme araç ve teknikleri flöyle s›ralanmaktad›r (MEB,
2005, ss.77-80): 

• Gösteri, 
• Anektod, 
• Tart›flma, 
• Sergileme, 
• Deney, 
• Görüflme, 
• Gözlem, 
• Sözlü sunum, 
• Proje, 
• Öz de¤erlendirme, 
• Testler, 
• Ö¤renci ürün dosyas› (portfolyo), 
• Performans de¤erlendirme.
Programda, bu araç ve tekniklerle ilgili ayr›nt›l› aç›klamalar yap›larak örnek

formlara yer verilmifltir.

Hayat Bilgisi dersinde de¤erlendirme sürecinde hangi ögeler dikkate al›nmal›d›r?
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Hayat Bilgisi dersi ö¤retim programlar›n›n geli-

flimini kavramak

1926 tarihli ‹lk Mektepler Müfredat Program› ile
ö¤retim etkinliklerine toplu ö¤retim ilkesi getiril-
mifl; Hayat Bilgisi dersine haftada dört saat olmak
üzere birinci, ikinci ve üçüncü s›n›flarda yer veril-
meye bafllanm›flt›r. 1926 ‹lkokul Program›nda bir-
çok ders, Hayat Bilgisi dersi ad› alt›nda toplanm›fl
ve bu ders mihver ders olarak kabul edilmifltir.
1936 ‹lkokul Program›nda, önceki programa bir-
tak›m ekler yap›lm›fl ve özellikle programdaki
amaçlar ve ö¤retim ilkeleri yeniden gözden geçi-
rilmifltir. Bu programda Hayat Bilgisi dersi birinci
s›n›fta befl, ikinci s›n›fta alt› ve üçüncü s›n›fta yedi
saat olarak yer alm›flt›r. 1948 ‹lkokul Program›nda
Hayat Bilgisi dersinin amaçlar›, 1936 y›l› progra-
m›n›n amaçlar› ile paralellik tafl›maktad›r. Amaç-
lar 1948 ve 1961 ‹lkokul Programlar›nda tabiat ve
toplumsal yaflay›flla ilgili iki bafll›k alt›nda toplan-
m›fl; birinci s›n›fta befl, ikinci s›n›fta alt› ve üçün-
cü s›n›fta yedi saat olarak yer alm›flt›r. 1948 ‹lko-
kul Program›nda Hayat Bilgisi dersinin çevre ko-
flullar› dikkate al›narak ifllenmesi gereklili¤i önem
kazanm›flt›r. 1968 ‹lkokul Program›nda dersler,
üniteler çerçevesinde toplanm›flt›r. 1968 progra-
m›, Hayat Bilgisi dersinin birinci devrede bel ke-
mi¤i niteli¤inde bir mihver ders oldu¤unu vurgu-
lamaktad›r. 1998 ‹lkö¤retim Hayat Bilgisi Dersi
Ö¤retim Program›, ça¤dafl program gelifltirme il-
kelerine uygun olarak haz›rlanm›flt›r. Programda
genel amaçlar›n yan› s›ra özel ve davran›flsal
amaçlara da yer verilmifltir. Bu program›n di¤er
programdan bir fark› da ölçme de¤erlendirme bö-
lümünün olmas›d›r. 2004 Hayat Bilgisi Dersi Ö¤-
retim Program›, yap›land›rmac› yaklafl›m ›fl›¤›nda
tematik yaklafl›mla haz›rlanm›fl bir program olma
özelli¤i tafl›maktad›r.

Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›n›n temel

özelliklerini aç›klamak

Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›, yap›lan-
d›rmac› yaklafl›m do¤rultusunda haz›rlanm›fl bir
programd›r. Bu program›n vizyonu; kendi ö¤-
renmesinden sorumlu olan; kendini, milletini,
vatan›n› ve do¤ay› tan›yan, koruyan ve geliflti-
ren; gündelik yaflamda gereksinim duyulan te-

mel bilgilere, yaflam becerilerine ve ça¤›n gerek-
tirdi¤i donan›ma sahip bireyler yetifltirmek ola-
rak belirlenmifltir. Programda belirlenen kaza-
n›mlar do¤rultusunda ö¤renme etkinlikleri ger-
çeklefltirmenin yan› s›ra kimi becerilerin kazan-
d›r›lmas› öngörülmüfltür. Hayat Bilgisi dersiyle
bilgiyi edinme, düzenleme ve kullanma ile kifli-
ler aras› iliflkilerle ilgili temel yaflam becerileri
gelifltirilmedikçe, çocuklar›n anlayarak temalarla
ilgili sonuçlara ulaflmalar›n›n söz konusu olma-
yaca¤› ifade edilmifltir. Program›n bir baflka özel-
li¤i ise, e¤itimin belirlenen temel amac›na ba¤l›
olarak bireylerin yaflam kalitesini art›rmaya yö-
nelik ö¤rencilere kazand›r›lmas› istenen kiflisel
niteliklerin belirlenmifl olmas›d›r. Programda bu
niteliklerin ö¤rencilere kazand›r›lmas› gerekti¤i
vurgulanmaktad›r. Ayr›ca, Hayat Bilgisi Dersi Ö¤-
retim Program›nda, temel yaflam becerileri ve ki-
flisel niteliklerin temalar arac›l›¤›yla kazand›r›l-
mas› yan›nda bunlar›n çeflitli ara disiplinlerle efl-
lefltirilerek verilmesi yoluna gidilmifltir.

Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›n› olufltu-

ran ögelerin temel özelliklerini aç›klamak

Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›, kazan›m-
lar biçiminde ifade edilmifl amaçlar, ö¤renme
alanlar› ve temalar fleklinde düzenlenen içerik,
ö¤retme-ö¤renme süreci ve de¤erlendirme öge-
lerinden oluflmaktad›r. Programda kazan›mlar
belirlenirken konu bütünlü¤ünden çok beceri-
ler, kiflisel nitelikler, temalar, ara disiplinler ve
Atatürkçülük esas al›nm›flt›r. Kazan›mlar, ö¤renci
etkinliklerinin temele al›nmas› ile geçeklefltirile-
ce¤i için ö¤retme-ö¤renme süreci, bu program›n
en kritik ögesidir. Hayat Bilgisi Ö¤retim Progra-
m›nda bütüncül bir yaklafl›m izlenerek farkl› di-
siplinlere ait bilgilerin toplulaflt›r›ld›¤› tematik

yaklafl›m benimsenmifltir. Programda insan, bir
bütün olarak ele al›nm›fl; bilgi, beceri ve de¤er-
lerin birlikte ifllendi¤i “Birey”, “Toplum” ve “Do-

¤a” olmak üzere üç ana ö¤renme alan› ve “Okul

Heyecan›m”, “Benim Eflsiz Yuvam” ve “Dün, Bu-

gün, Yar›n” ad› alt›nda üç tema belirlenmifltir.
Son y›llarda ürün odakl› e¤itim yaklafl›mlar›n›n
yerini süreç odakl› yaklafl›mlar›n almas›na para-
lel olarak sürece/performansa dayal› de¤erlen-

Özet

1
N
A M A Ç

2
N
A M A Ç

3
N
A M A Ç



36 Hayat  Bi lg is i  ve  Sosyal  Bi lg i ler  Ö¤ret imi

dirmeyi öngören de¤erlendirme yaklafl›mlar›n›n
önem kazanmas›yla Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim
Program›nda her ö¤renciye ne bildi¤ini göster-
me konusunda daha fazla flans vermek için çok-
lu de¤erlendirme araçlar›n›n kullan›lmas› öneril-
mektedir.

Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›n› temel

özellikleri bak›m›ndan de¤erlendirmek

Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›, yap›lan-
d›rmac› ö¤renme yaklafl›m› temel al›narak haz›r-
lanm›flt›r. Bu programda amaçlar, do¤rudan göz-
lenebilen davran›fllar yan›nda dolayl› olarak göz-
lenebilen tutumlar›, de¤erleri ve becerileri de
kapsayan kazan›mlar olarak ifade edilmifltir. ‹çe-
rik, temalar olarak sunulmufltur. Süre bak›m›n-
dan esnek olan bu programda, ö¤renci merkeze
al›nm›flt›r. Disiplinler aras› bir yaklafl›mla haz›rla-
nan programda, ürünün yan› s›ra sürecin de de-
¤erlendirilmesi öngörülmüfltür.
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1. Afla¤›da verilen ilkö¤retim programlar›n›n hangisin-
de ilk kez toplu ö¤retim ilkesi getirilmifl ve Hayat Bilgi-
si dersi mihver ders olarak kabul edilmifltir?

a. 1926 Program›
b. 1936 Program›
c. 1948 Program›
d. 1962 Program›
e. 1968 Program›

2. Hayat Bilgisi dersi içeri¤inin düzenlenmesine iliflkin
afla¤›da verilenlerden hangisi do¤rudur?

a. 1936 Program›nda üniteler biçiminde 
b. 1948 Program›nda üniteler biçiminde
c. 1968 Program›nda konular biçiminde
d. 1998 Program›nda temalar biçiminde
e. 2004 Program›nda temalar biçiminde 

3. Afla¤›dakilerden hangisi, Hayat Bilgisi Dersi Ö¤re-
tim Program›n›n amaçlar›ndan biri de¤ildir?

a. ‹çinde yaflanan do¤ay› tan›ma
b. Toplumun bir parças› olarak uyum içinde

yaflama
c. Ulusal ve evrensel de¤erleri benimseme
d. Temel yaflam becerileri kazanma
e. Bilim ve teknolojideki geliflmeleri izleme

4. Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›nda, içeri¤in s›-
ralanmas›nda benimsenen yaklafl›m afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Çok disiplinli program yaklafl›m›
b. Geniflleyen çevre program› yaklafl›m›
c. Sarmal program yaklafl›m›
d. Tek disiplinli program yaklafl›m›
e. ‹fllevsel program yaklafl›m›

5. Afla¤›dakilerden hangisi Hayat Bilgisi dersinde tema
seçiminde göz önünde bulundurulan özelliklerden biri
de¤ildir? 

a. ‹lgi çekici olmas›
b. Tek alana yönelik olmas›
c. Merak ve araflt›rma iste¤i yaratmas›
d. Kiflisel nitelikleri kazand›rmay› sa¤lamas›
e. Kapsaml› bir güdüleme sa¤lamas›

6. Afla¤›dakilerden hangisi Hayat Bilgisi dersinde ö¤-
retme-ö¤renme sürecindeki etkinliklerin gerçeklefltiril-
mesinde göz önünde bulundurulmas› gereken özellik-
lerden biridir?

a. Genifl zaman diliminde gerçeklefltirilmesi
b. Etkinlikler s›ras›nda tüm davran›fllar›n de¤erlen-

dirilmesi
c. Ö¤rencinin dinleme olanaklar›n›n gelifltirilmesi
d. Gerçek dünyadan ilk elden deneyim kazan›lmas›
e. Bilgi kaynaklar›n›n ö¤renciye sunulmas›

7. Afla¤›dakilerden hangisi Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim
Program›nda belirlenen ara disiplinlerden biridir?

a. ‹nsan Haklar› ve Vatandafll›k
b. Öz yönetim
c. Birey, Toplum, Do¤a
d. Kültürel De¤erleri Koruma
e. Yeniliklere Aç›kl›k

8. Afla¤›dakilerden hangisi Hayat Bilgisi dersi etkinlik-
lerinin özü ve bafllang›ç noktalar›ndan biri de¤ildir?

a. Ö¤renenin olguyla do¤rudan karfl›laflmas›
b. Ö¤renenin olayla do¤rudan karfl›laflmas›
c. Ö¤renenin çevresiyle do¤rudan etkileflimi
d. Ö¤renenin fiziksel ve zihinsel çabas›yla ö¤ren-

mesi
e. Çocu¤un dolayl› ö¤renme kaynaklar›n› etkin

kullanmas›

9. Afla¤›dakilerden hangisi Hayat Bilgisi dersinde de-
¤erlendirmede dikkat edilmesi gereken özelliklerden
biridir?

a. Süreç sonunda de¤erlendirme yap›lmas›
b. Çoklu de¤erlendirme araçlar›n›n kullan›lmas›
c. De¤erlendirmede  belli kazan›mlar›n ön planda

olmas›
d. De¤erlendirme ölçütünün ö¤renme alan›na gö-

re belirlenmesi
e. Ürün odakl› de¤erlendirme yap›lmas›

10. 2005-2006 ö¤retim y›l›ndan bafllanarak kullan›lan
Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›n›n önceki prog-
ramdan fark› afla¤›dakilerden hangisinde yanl›fl olarak
verilmifltir?

a. Yap›land›rmac› yaklafl›ma dayal›d›r.
b. ‹çerik ö¤renme alanlar›na dayal›d›r.
c. Ba¤›l de¤erlendirme yaklafl›m› benimsenir.
d. Tematik yaklafl›m benimsenir.
e. Sürece dayal› de¤erlendirme yap›l›r.

Kendimizi S›nayal›m



38 Hayat  Bi lg is i  ve  Sosyal  Bi lg i ler  Ö¤ret imi

Sorumluluk Sahibi Çocuklar 

Günümüzde anne babalara, “Nas›l bir çocuk yetifltir-
mek istiyorsunuz?” diye sordu¤umuzda, al›nan cevaplar
genelde birbirine benziyor. Mutlu, baflar›l›, uyumlu, öz
güven sahibi, yeteneklerini ortaya ç›karabilen... Ebe-
veynlerin ideal insan tan›m›na yak›n kifliler yetifltirebil-
meleri için çocuklar›na küçük yafllarda kazand›rmalar›
gereken de¤erler vard›r. Bu de¤erler çocu¤un yetiflme-
sinde mutlu bir hayat›n anahtarlar›d›r. Bu de¤erlerden
birisi de sorumluluk bilincidir. 
Sorumluluk Nedir? Sorumluluk k›saca, “Bireyin uyum
sa¤lamas›, üzerine düflen görevleri yerine getirmesi ve
kendine ait bir olay›n baflkalar› üzerindeki etkilerinin
sonuçlar›n› üstlenmesi, baflkalar›n›n haklar›na sayg› gös-
termesi ve kendi davran›fl›n›n sonuçlar›na sahip ç›kabil-
mesi” olarak tan›mlanmaktad›r.
Sorumluluk Sahibi Çocuklar: Kendi kararlar›n› vere-
bilen, karar al›rken ellerindeki kaynaklar› kullanabilen,
de¤er yarg›lar›n› gözeten, ba¤›ms›z davranabilen, ken-
dine güvenli, baflkalar›n›n haklar›n› çi¤nemeden kendi
gereksinimlerini karfl›layabilen çocuklard›r. Yapt›¤› ifli
sonuna kadar götüren ve yapmakta oldu¤u bir davran›-
fl›n olas› sonuçlar›na katlanmay› göze alan çocu¤a so-
rumlu çocuk olarak bakabiliriz. 
Sorumluluk Duygusunun Geliflimi: Sorumlulu¤u ö¤-
renmek de t›pk› di¤er becerileri ö¤renmek gibidir. Ço-
cuk ne kadar çok denerse bu konuda o kadar çok ba-
flar›l› olur. Çocu¤un kendi kendini yöneten, yüksek
benlik sayg›s›na sahip, doyumlu bir birey olarak gelifl-
mesi, büyük ölçüde ona sa¤lanan f›rsatlara ve ebeveyn
yaklafl›m›na ba¤l›d›r. 
Koruyucu ebeveyn yaklafl›m›, çocu¤un ba¤›ms›zl›k ve
sorumluluk hissetmesini engeller. Ebeveynler iyi niyet-
le yaklaflt›klar›n› düflünerek çocuklar› için her fleyi yap-
malar› gerekti¤ine inan›rlar ve onlar›n bütün yapt›kla-
r›ndan kendilerini sorumlu hissederler. Yeme¤inden gi-
yimine, ev ödevlerinden hobi ve arkadafl seçimlerine
kadar, çocuk ad›na her fleye karar verirler. Çünkü onla-
ra göre çocuklar›n davran›fllar› kendi anne babal›klar›-
n›n yeterlili¤ini yans›t›r. Fakat çocuklar›n› bütün sonuç-
lardan koruduklar› için onlar›n öz güvenlerini ve ba-
¤›ms›zl›klar›n› yok edebilirler. Bir baflka aile tutumu
olan destekleyici yaklafl›m, çocu¤un s›n›rlar içinde ka-
rar vermesine ve bu kararlar›n sorumlulu¤unu tafl›mas›-
na olanak tan›r. Bu yöntem, sorumluluk almay› içeren
bir yaklafl›md›r. Ayn› zamanda, öz disiplini, yani kendi
kendini yönlendirme yetene¤ini gelifltirir. Bu tutumu
benimseyen aileler, evdeki ifller konusunda çocuktan

yard›m beklediklerini aç›kça belirtirler. Böylece bafllan-
g›çta çocu¤un acemice yapaca¤› bu ifller, daha sonra de-
neyime ve sorumlulu¤a dönüflecektir. Bu nedenle, iki
buçuk yafl›ndan bafllayarak döke saça da olsa çocu¤un
çorbas›n› kendi bafl›na içmesine f›rsat vermek, kendi
odas›nda kendi yata¤›nda yatmas›na ortam haz›rlamak,
sofra haz›rlama, al›flverifl, araba temizli¤i gibi konularda
onun yard›m›n› beklemek, “sorumluluk” konusunda ço-
cu¤u cesaretlendirici ve destekleyici bir ortam sa¤lar. Bu
ortam, çocu¤un kendi kendine yetmesine ve kendini
yönetmesine f›rsat verece¤inden onun kendine olan gü-
venini de art›racakt›r. Çocu¤unuzun öncelikle evde ba-
z› sorumluluklar üstlenerek sorumluluk bilincinin gelifl-
mesi, onun okul ile ilgili sorumluluklar›n› da daha kolay
üstlenmesine ve karfl›laflabilece¤i sorunlarla bafl edebil-
mesine yard›mc› olacakt›r. Çocu¤un yafl› ne olursa ol-
sun, sorumluluk almay› ö¤renmenin anlam›, flu üç alan-
da kabul edilebilir davran›fllar gösterebilmektir: 
• Kurallara uymak, 
• Sa¤duyu kullanmak, 
• Tercihlerin ya da seçimlerin sonucuna katlanmak.
Ancak, sorumluluk, baflkalar›n›n söyledi¤i her fleyi ye-
rine getirme olarak düflünülmemelidir. Ebeveyninin,
ö¤retmeninin ya da çevresindeki herhangi birinin söy-
lediklerini yerine getiren çocu¤a sorumlu çocuk gözüy-
le bakamay›z. Bu flekilde davranan çocuk, gerekti¤inde
öncelik vermesi gereken konular›n ayr›m›n› yapamaz.
Örne¤in, ertesi gün dersi varken arkadafl› ça¤›rd› diye
gezmeye giden çocuk sorumlu de¤ildir. 
Çocu¤a Sorumluluk Bilinci Nas›l Kazand›r›l›r? Ço-
cu¤umuzdan beklentilerimizin gerçekleflmesi durumu-
na göre onun sorumluluklar›n› ö¤rendi¤ini ya da ö¤-
renmedi¤ini düflünürüz. Her ebeveynin farkl› beklenti-
leri olacakt›r. Her çocuk, ayn› zamanda, ayn› sorumlu-
lu¤u alamaz. Çocuklar›n kiflilik özellikleri, fiziksel yap›-
lar› dikkate al›nmal›d›r. Burada önemli olan çocuklar›n
kendi iflini yaparken engellenmemesidir. Koruyucu an-
ne-babalar bebeklikten itibaren “O yiyemez, çocuktur.”,
“O giyemez çocuktur” deyip çocu¤un her iflini kendile-
ri yaparlar, ilkö¤retim ça¤›na gelindi¤inde okul çantas›-
n› haz›rlama ifli bile annenin görevidir. Baz›lar›n›n bu-
nu abartarak ev ödevlerini bile yapt›¤› görülür. S›k s›k
görürüz; bir soru soruldu¤unda çocu¤un yerine cevap
vermeye kalkan anne babalar›, iflte bu ve benzeri dav-
ran›fllar çocukta sorumluluk duygusu ve kiflilik geliflimi-
ni olumsuz etkileyen ebeveyn tutumlar›d›r. Her gerek-
sinimi anne baba taraf›ndan karfl›lanan, devaml› neyi,
nerede ve nas›l yapaca¤› kendisine hat›rlat›lan, yanl›fl
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yapt›¤›nda azarlanan ve k›nanan çocuklar, gölge bir ki-
flili¤e sahiptir. Anne babaya sormadan bir ifl yapmay›
tercih etmezler, kendilerine güvenlerini kaybedebilir-
ler. Karfl›laflt›klar› bir problemi çözmekte güçlük çeke-
bilirler. Böyle çocuklarda okul korkusu çok yayg›nd›r,
okula uyum sa¤lamakta zorluk çekebilirler. Duygular›-
n›, tepkilerini rahatça ifade etmesine, gerekti¤inde ‘ha-
y›r’ demesine izin verilmeyen çocuklarda, ba¤›ms›z bir
kiflilik geliflmedi¤i için sorumluluk duygusu da kazan-
makta zorlan›rlar. “O daha çocuk, kendi bafl›na ka-

rar veremez.”, “Onun için do¤ru olan› yap›yoruz.”,

“Hay›r, öyle demek istemiyorsun.”, “O zay›f al›yor,

ben üzülüyorum.” cümleleri s›kl›kla kaç›n›lmas› gere-
ken cümlelerdir. 

Kaynak: e¤itim.milliyet.com.tr adresindeki 07.07.2006
tarihli yaz›dan al›nm›flt›r.
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Program›n›n Temel Ögeleri” konusuna bak›n›z.

9. b Ayr›nt›l› bilgi için “Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim
Program›n›n Temel Ögeleri” konusuna bak›n›z.

10. c Ayr›nt›l› bilgi için “Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim
Program›n›n Temel Özellikleri” konusuna
bak›n›z.

S›ra Sizde 1 

Türkiye’de 1926, 1936, 1948, 1968, 1998 ve 2004 prog-
ramlar›nda ayn› adla yer alan Hayat Bilgisi Dersinin
Programlar› genel olarak incelendi¤inde; fiziksel, ruh-
sal aç›dan sa¤l›kl›; zihinsel becerilerini etkin biçimde
kullanabilen, yaflad›klar› do¤ay› tan›yan, toplumun bir
parças› olarak uyum içinde yaflama becerisi kazanm›fl,
ulusal ve evrensel de¤erleri benimsemifl bireyler yetifl-
tirmenin amaçland›¤› görülmektedir. Ayn› zamanda,
Hayat Bilgisi dersi ile ö¤rencileri Sosyal Bilgiler ile Fen
ve Teknoloji dersine haz›rlamak da programlarda önem-
le üzerinde durulan konulardan biri olmufltur. Prog-
ramlar›n felsefeleri incelendi¤inde ise, e¤itim alan›nda
yap›lan araflt›rmalar ve ö¤renme yaklafl›mlar›ndaki de-
¤ifliklikler; Hayat Bilgisi Program›na da yans›m›fl, prog-
ramlar davran›flç› ö¤renme yaklafl›m›ndan biliflsel yak-
lafl›ma, son olarak da yap›land›rmac› ö¤renme yaklafl›-
m›na do¤ru bir de¤iflim göstermifltir.

S›ra Sizde 2

Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›; davran›flç› yakla-
fl›m yerine yap›land›rmac› yaklafl›m›n benimsendi¤i, ö¤-
retmen merkezli ortamlardan ö¤renci merkezli ortamla-
ra geçildi¤i, bilgi edinmek yerine yap›land›r›lm›fl bece-
rilerin kazand›r›lmaya çal›fl›ld›¤›, bireysel özelliklerin
daha çok dikkate al›nd›¤›, de¤erlendirmede yaln›zca
ürünün de¤il sürecin de de¤erlendirildi¤i bir biçime dö-
nüflmüfltür.

S›ra Sizde 3 

Ö¤retme ö¤renme süreci düzenlenirken; 
• Ö¤rencilerin derse etkin kat›l›mlar› sa¤lanmal›d›r.
• Ö¤rencilerin bireysel farkl›l›klar›, farkl› ö¤renme stil-

leri ve zekâ alanlar› do¤rultusunda ö¤renme ortam-
lar› düzenlenmelidir.

• Ö¤rencilerin ileride alacaklar› Fen ve Teknoloji ile
Sosyal Bilgiler dersine temel oluflturabilecek ve gün-
lük yaflamda da gereksinim duyabilecekleri baz› kav-
ramlar›n tan›t›m› yap›lmal›d›r.

• Temalarla ilgili kavramlar›n, ö¤renciler taraf›ndan
bulunmas› sa¤lanmal›d›r.

• Çocuklar›n bir olgu ya da olay hakk›nda kendi et-
kinlikleri yoluyla uyar›c›lar› anlamland›rmalar› ve
bilgiyi yap›land›rmalar› sa¤lanmal›d›r.

”

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 4

Hayat Bilgisi dersinde de¤erlendirme sürecinde: 
• Ürün odakl› e¤itim yaklafl›mlar›n›n yan› s›ra süreç

odakl› de¤erlendirme yaklafl›mlar› da kullan›lma-
l›d›r.

• De¤erlendirilmesi gereken tüm davran›fllar de¤er-
lendirilmelidir.

• Kapsaml› bir de¤erlendirme yap›lmal›d›r.
• De¤erlendirme, genifl bir zaman diliminde gerçek-

lefltirilmelidir.
• Ö¤rencilerin kazanmas› gereken kazan›mlar ölçüt

al›narak de¤erlendirme yap›lmal›, de¤erlendirme,
ö¤retme ö¤renme sürecinin parças› olarak uygulan-
mal›d›r.

• Birçok ölçme arac› birlikte kullan›lmal›d›r.

Baymur, A. F. (1937). Hayat Bilgisi Ö¤retimi. ‹stan-
bul: Devlet Bas›mevi.

Belet, D. (1999). ‹lkö¤retim Kurumlar›nda Uygula-

nan Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›n›n

De¤erlendirilmesi. Yay›nlanmam›fl Yüksek Lisans
Tezi. Eskiflehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.

Çelenk, S, N. Tertemiz, ve N. Kalayc› (2000). ‹lkö¤re-

tim Programlar› ve Geliflmeler. Ankara: Nobel
Yay›nlar›.

Ergüder, Ü. http://www.erg.sabanci.edu/docs/mufre-
dat-raporu.doc internet adresinden 22.01.2007 tari-
hinde al›nm›flt›r.

Kodaman, B. (1999). Abdülhamit Devri E¤itim Siste-

mi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Bas›mevi.
MEB. (2005). ‹lkö¤retim Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim

Program› ve K›lavuzu (1, 2 ve 3. s›n›flar). Anka-
ra: Devlet Kitaplar› Müdürlü¤ü Bas›mevi.

Öztürk, C. ve Dursun D. (2002). Hayat Bilgisi ve Sosyal
Bilgiler Ö¤retim Programlar›. Hayat Bilgisi ve Sos-

yal Bilgiler Ö¤retimi. (Editörler: C. Öztürk ve D.
Dilek). Ankara: Pegem A Yay›nc›l›k, ss.47-81.

Sabanc›, A. ve fiahin, A. (2005). Ö¤retmenin Etkinlik
Odakl› Hayat Bilgisi Ö¤retiminde S›n›f Yönetimi De-
¤iflkenleri Aç›s›ndan De¤erlendirilmesi: Bilen Ö¤-
retmenden Bildiren Ö¤retmene Do¤ru. E¤itimde

Yans›malar VIII. Yeni ‹lkö¤retim Programlar›-

n› De¤erlendirme Sempozyumu. Ankara: Sim
Matbaas›.

Sönmez, V. (1998). Hayat Bilgisi Ö¤retimi ve Ö¤ret-

men K›lavuzu. Ankara: An› Yay›nc›l›k.
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http://www.anitkabir.org/index.php?action=viewarticle&artid=33,
http://tr.wikipedia.org/ wiki/Gemi#Bal.C4.B1k.C3.A7.C4.B1_tekneleri
http://www.resimleri.gen.tr/ev-resimleri/ev-emlak-12.php
http://www.finahsap.com.tr/
http://www.dogadayasam.com/new_page_58.htm

Sosyal Bilimler, genelde, toplumdaki insan davran›fllar›yla ilgilenen disiplinleri
içerir. Temel amaç, bilginin gelifltirilmesidir ve genellikle sosyal yaflay›fl, insan ilifl-
kileri, sosyal kurumlar; insan davran›fllar›n› etkileyen de¤iflmelerin neden ve so-
nuçlar›n›n saptanmas›, araflt›r›lmas›, anlafl›lmas› ve yorumlanmas› gibi konular
üzerinde durur. Sosyal Bilgiler ise program›n yap›s› ile ilgili bir kavramd›r ve bir
toplumu oluflturan bireylerin o toplumdaki yaflay›fl›, iliflkileri, kültürü, öteki top-
lumlarla olan iliflkileri içindeki yerini ve bu konulardaki ortak ve temel bilgilerin
oldukça kapsaml› bir bölümünü oluflturmaktad›r. 

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra;

Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler kavramlar›n› aç›klamak,
Sosyal Bilgiler dersinin tan›m›n› yaparak kapsam›n› belirlemek,
Sosyal Bilgilerin ö¤retim boyutu ve geliflimini özetlemek,
Sosyal Bilgilerin ilkö¤retim program›ndaki yerini de¤erlendirmek için gerek-
li bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

N
N
N
N
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• G‹R‹fi
• SOSYAL B‹L‹MLER VE SOSYAL B‹LG‹LER
• SOSYAL B‹LG‹LER DERS‹N‹N TANIMI VE KAPSAMI
• SOSYAL B‹LG‹LER‹N Ö⁄RET‹M BOYUTU VE GEL‹fi‹M‹
• SOSYAL B‹LG‹LER‹N ‹LKÖ⁄RET‹M PROGRAMINDAK‹ YER‹

Örnek Olay

‹lkö¤retim ikinci s›n›fa giden Ercan, üst s›n›flar›n derslerini çok merak ediyordu.
Bir gün evlerine halas›n›n dördüncü s›n›fa giden k›z› Zeynep gelince merak›ndan
Zeynep’in defterlerini kar›flt›rmaya bafllad›. Bakt›¤› defterde hem Tarih hem Co¤-
rafya ile ilgili çal›flmalar vard›. Ercan, Tarih ve Co¤rafya ile ilgili çal›flmalar› oku-
dukça neden bu iki dersle ilgili çal›flmalar ayn› defterde yer al›yor diye düflünme-
ye bafllad›. Defteri alarak hemen Zeynep’in yan›na kofltu ve “Zeynep Abla neden
hem Tarih hem Co¤rafya dersleri için ayn› defteri kullan›yorsun?” diye sordu. Zey-
nep gülerek “Ercan, bu benim Sosyal Bilgiler dersi için kulland›¤›m defter.” diye
yan›t verdi.
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Anahtar Kavramlar
• Sosyal Bilgiler
• Sosyal Bilimler

• Sosyal Bilgiler Program›
• ‹lkö¤retim Program›

‹çindekiler



G‹R‹fi
Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilimlerin bulgu ve ayr›flt›rmalar›n›n bir toplumda yaflayan
insanlar için gerekli olan temel ve ortak ögelerini kapsamaktad›r. Sosyal Bilgiler
dersi, temel kültür ögelerini birçok alandaki çal›flmalardan sa¤lanan bulgulardan,
disiplinler aras› bir yaklafl›mla seçilip yo¤rularak oluflturulmufl bilgileri içinde bü-
tünlefltiren; ilkö¤retim düzeyine ve çocu¤un küresel alg›lama özelli¤ine uygun du-
ruma getirilmifl bir derstir. 

Sosyal Bilgiler derslerinde ö¤rencilerin, düzeylerine göre, program›n öngörmüfl ol-
du¤u birtak›m olgusal bilgileri ö¤renmifl olmalar› gerekmektedir. Özellikle, sorun çöze-
bilmede, bu olgular›n önceden edinilmifl olmas› büyük önem tafl›r. Daha sonra, sorun
çözme becerilerinin kazand›r›lmas› aflamas›na geçilebilecektir. Bu ünitede, öncelikle
Sosyal Bilimler ile Sosyal Bilgiler aras›ndaki iliflkiler gözden geçirilecek ve Sosyal Bilgi-
ler dersinin tan›m› ve kapsam› üzerinde durulacakt›r. Daha sonra, Sosyal Bilgiler ö¤re-
timi ve gelifliminden söz edilerek Sosyal Bilgilerin ilkö¤retimdeki yeri incelenecektir. 

SOSYAL B‹L‹MLER VE SOSYAL B‹LG‹LER
“Sosyal Bilimler” ve “Sosyal Bilgiler” kavramlar›n›n ço¤u kez efl anlaml› olarak kul-
lan›ld›klar› görülmektedir. Ancak, e¤itim-ö¤retim süreci içinde bu iki kavram›n
farkl› olarak ele al›nd›klar›n› belirtmek gerekir. Sosyal Bilgiler ö¤retiminde içerik,
genellikle Sosyal Bilimlerle ilgili olan disiplinlerden seçilmektedir. Bu bak›mdan
Sosyal Bilimler ile Sosyal Bilgiler, birer kavram olarak efl anlaml› olmasalar bile
aralar›nda yak›n iliflki vard›r. 

Sosyal Bilimler, genel olarak insanlar›n di¤er insanlarla ve toplumla olan iliflki-
lerini inceleyen bir disiplinler toplulu¤udur. Sosyal Bilimlerin Ö¤retimi denildi¤in-
de ise, e¤itimin; ça¤dafl uygarl›¤›n zorunlu k›ld›¤›, sosyal olgunlu¤u ve uyumu sa¤-
layan ve gelifltiren bir dal› anlafl›lmaktad›r. 

Bat›l› kimi bilim adamlar›n›n de¤erlendirmelerine göre, Sosyal Bilimlerin ö¤re-
tim için seçilmifl olan ve de¤iflmeyen bölümünü ‘Sosyal Bilgiler’ oluflturmaktad›r.
Var›fl (1973) ise Sosyal Bilimlerin ‘bilgi yap›s›’ ile ilgili, Sosyal Bilgilerin de ‘prog-
ram yap›s›’ ile ilgili kavramlar oldu¤una de¤inmektedir. Bir toplumu oluflturan bi-
reylerin o toplumdaki yaflay›fl›, iliflkileri, kültürü, öteki toplumlarla olan iliflkiler
içindeki yerini ve bu konulardaki ortak ve temel bilgilerin oldukça kapsaml› bir
bölümünü ‘Sosyal Bilgiler’ oluflturmaktad›r. 

Öztürk (2006, s.38), Martorella (1998)’ya dayanarak Sosyal Bilimlere ait akade-
mik disiplinlerin Sosyal Bilgilerin yap› tafllar› oldu¤unu belirtmekte ve Sosyal Bi-
limlere ait olgu, bilgi, kavram ve genellemelerin büyük ölçüde onun içeri¤ini olufl-
turdu¤unu dile getirmektedir.

Toplumsal yaflamda yer alan düzenlemeler, her türlü ilke ve genellemeler bu
alan›n konusu olabilir. Bilindi¤i gibi, ilkö¤retim kurumlar›ndaki Sosyal Bilgiler
derslerinde olgulara bir bütün içinde yer verilir. Bunun nedeni, özellikle bu yafl-
larda çocu¤un her türlü olguyu ayr› ayr› ve parça parça de¤il bir bütün içinde al-
g›lamas›ndan kaynaklan›r. Birey, böylece daha kolay ö¤renip anlayabilecektir. ‹n-
sano¤lunun yap›s›nda var olan ve ilkö¤renimine devam etti¤i bu somut ifllemler
döneminde süregelen küresel alg›lama özelli¤ini ve bunun yan› s›ra, Sosyal Bilim-
lerin bütüncül bir yaklafl›ma uygun düflen niteli¤ini, ö¤retim boyutu bak›m›ndan
gözden uzak tutmamak gerekir. 

Sosyal Bilimler ile Sosyal Bilgiler aras›ndaki iliflkiyi nas›l aç›klars›n›z?
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SOSYAL B‹LG‹LER DERS‹N‹N TANIMI VE KAPSAMI 
Bir toplumda yaflayan insanlar›n yaflay›fl›, iliflkileri; o toplumun kültürü, dünya
toplumlar› içindeki yeri, çeflitli uluslarla ba¤lant›lar› konusundaki temel ve genel
bilgilerinin önemli bir bölümünü “Sosyal Bilgiler” oluflturmaktad›r. Ancak, Sosyal
Bilgiler; Tarih, Co¤rafya, Vatandafll›k ve ‹nsan Haklar› E¤itimi gibi günümüzde
ilkö¤retim programlar›nda yer alan ve asl›nda “Sosyal Bilimler” denilen Sosyoloji,
Ekonomi, Psikoloji, Antropoloji vb. disiplinlerden seçilerek o yafllardaki ö¤renci-
lerin düzeyine uygun, daha somut ve daha yal›n özelliklere sahip duruma getiri-
len konular› içermektedir. Son y›llarda toplumsal geliflmelerin h›zlanmas› ve bi-
limsel bilginin h›zla artmas›yla ortaya ç›kan ‘bilgi patlamas›’ sonucu, Sosyal Bilim-
ler içinde yeni disiplinler oluflmakta ve disiplinler aras› çal›flmalar giderek önem
kazanmaktad›r.

Sosyal Bilimlerin büyük ölçüde ortak ve birbirini tamamlay›c› yönlere sahip bu-
lunmas›, disiplinler aras› yaklafl›m› desteklemekte; ayr›ca bunu gerekli de k›lmak-
tad›r. ‹flte Sosyal Bilgiler, daha önce de belirtildi¤i gibi böyle bir yaklafl›ma ola-
nak tan›rken temel kültür ögelerini, birçok alandaki çal›flmalardan sa¤lanan
bulgulardan, disiplinler aras› bir yaklafl›mla al›p yo¤uran; ilkö¤retim düze-
yine ve kendi yap›s›na, kendi do¤as›na uygun bir anlay›flla varl›¤›n› bütün-
lefltiren bir ders olarak programdaki yerini almaktad›r. 

Sosyal Bilgilerin kapsad›¤› alanlar fiekil 3.1’de görülebilir.

Özellikle, ilkö¤retimde, çocuk toplumsallaflt›r›l›rken s›n›fta de¤iflik bilim dallar›
ile ilgili ilke ve genellemeler, ayr› ayr› dersler olarak de¤il onlar›n ortak noktalar›
al›narak belirli bir bütün içinde, birbiriyle kaynaflt›r›lm›fl olarak sunulur. Bütünü
görüp anlamak ve ona uygun ö¤renme yaflant›lar› içine girmek daha kolayd›r.
Böyle bir yaklafl›m, çocu¤un geliflim ve ö¤renme ilkelerine de uygun düflmektedir.
Ö¤retimde bütünlük yaklafl›m›n›n izlenmesi, ö¤rencilere önemli yararlar sa¤lar.
Böylece ö¤renciler, toplum içindeki yetiflkin vatandafl rolüne çok yönlü olarak da-
ha iyi haz›rlanabilirler. Ayr›ca, böyle bir yaklafl›m ö¤retmenlere esneklik, hayal gü-
cü ve yarat›c›l›k olanaklar› sa¤lar. 

Sosyal Bilgiler dersini nas›l tan›mlars›n›z?
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Öteki
Alanlar

Tarih Co¤rafya
Felsefe

Sosyoloji

Piskoloji

Antropoloji
E¤itim

Hukuk

Ekonomi Sosyal Bilgiler

fiekil 3.1

Sosyal Bilgilerin
Kapsam›

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

2



‹lkö¤retimdeki Sosyal Bilgiler dersinin, çocu¤un içinde bulundu¤u toplumsal
yaflamla çok yak›ndan ilgili bulundu¤unu belirtmek gerekir. Bu derste çocuk, özel-
likle içinde yaflad›¤› yak›n ve uzak toplumsal çevresini; geçmifli, bugünü ve gele-
ce¤i ile yak›ndan tan›ma olana¤›n› bulur. Denebilir ki bu ders, toplumun idealleri-
ni çocu¤a kazand›rmakla yükümlüdür. Bu derste çocuk, toplumsal sorunlarla kar-
fl› karfl›ya b›rak›l›r ve kendisinin toplumsal yaflamla kaynaflmas› sa¤lan›r. Bu yolla
Sosyal Bilgiler dersi, çocu¤un toplumsal kiflili¤inin oluflturulmas› ve gelifltirilmesin-
de önemli bir ifllevi yerine getirmifl olur. 

Öte yandan, Atatürk’ün önderli¤inde, Cumhuriyet yönetiminin ifl bafl›na geldi-
¤i 1923 y›l›ndan bu yana Türk ulusu, ça¤dafl ve demokratik bir yaflam sürme ça-
bas› içinde h›zla geliflimini sürdürmektedir. Demokrasiyi yerlefltirmek, her fleyden
önce bilgiyle, kültürle, hak ve özgürlüklere de¤er veren bir anlay›flla, iyi vatandafl
olma özelliklerini kazanma ile olabilir. Türk çocuklar›n›n da bu de¤erleri ö¤ren-
melerini sa¤layarak demokratik yaflant›lar›n onlara küçük yafllardan itibaren ka-
zand›r›lmas›na çal›flmak, Sosyal Bilgiler dersinin ülkemizdeki önemli görevlerin-
den biridir. 

K›saca belirtmek gerekirse, Sosyal Bilgiler dersi, çocu¤a “yaflant›” kazand›ran bir
derstir. Sosyal Bilgiler, bireye toplumsal yaflamla ilgili ö¤renme yaflant›lar› sa¤layan
ve yaflamsal de¤eri çok yüksek olan bir ders olarak ifllevini gerçeklefltirmektedir.

SOSYAL B‹LG‹LER‹N Ö⁄RET‹M BOYUTU VE GEL‹fi‹M‹ 
‹nsan davran›fllar›n› daha çok toplumsal ve kültürel yönleriyle ele alan bilim dalla-
r›n› içinde toplayan Sosyal Bilimlerin, genelde, Tarih ve Ahlâk Felsefesi ile baflla-
d›¤› görülür. Zamanla, Sosyal Bilimlere giren ana disiplinlerden yeni yeni disiplin-
lerin do¤du¤una tan›k olunmaktad›r. 

19. yüzy›la girmeden önce, bugünkü bildi¤imiz anlamda Sosyal Bilimlerden söz
etmek pek olanakl› de¤ildi. Bu alanlar›n ayr› birer disiplin olarak kabul ediliflleri,
politika ve sanayi alan›ndaki büyük devrimlerin sonras›na rastlar. Sosyal Bilimlerin
19. yüzy›ldaki gelifliminde rolü olan düflünceler, asl›nda 17. ve 18. yüzy›llarda or-
taya ç›km›flt›r. fiöyle ki, bu yüzy›llarda t›pk› bir Do¤a Bilimi gibi bir Sosyal Bilim
ideali de h›zla yayg›nlaflmaya bafllad›. Dünyadaki insan yaflant›s› ile ilgili konular
üzerindeki bilginin giderek ço¤almas› sonucu, insan davran›fl›n›n sosyal ve kültü-
rel niteli¤i ile Biyolojiden ba¤›ms›z, tarihsel ya da geleneksel temeli fark edilmeye
baflland›. 19. yüzy›lda Sosyal Bilimlerin temel konular›, Frans›z ve sanayi devrimi-
nin eski toplumsal düzeni sarsmas› ile ortaya ç›kan sorunlara çözüm aray›fllar›ndan
do¤mufltur. Evrimsel de¤iflmeleri giderek h›zland›ran köklü dönüflümler, toplum-
sal düflünceye de yans›yarak bu alanda yeni sözcük ve yeni kavramlar›n ortaya
ç›kmas›na yol açt›. Eski sözcük ve kavramlara yeni anlamlar yüklendi. Bu yüzy›l-
da, Sosyal Bilimlerin bütün alanlar›n› etkileyen üç güçlü ak›mdan söz etmek uy-
gun olur: 1) Olguculuk, 2) ‹nsanc›l›k ve 3) Evrim Kuram›. Bunlar, insan davran›fl-
lar›n›, toplum yaflant›lar›n›, Tarih ve Ahlâk Felsefesini uzun y›llar etkileyen ak›mlar
olmufltur. 

19. yüzy›lda felsefe ile bilim aras›nda kesin bir ayr›m yap›lm›fl ve toplumun bi-
limsel bir biçimde incelenmesi giderek önem kazanm›flt›r. 

Zamanla, 19. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru, Sosyal Bilimlere giren disiplinlerin say›-
s›nda da art›fllar olmaya bafllad›. Önceleri, ‹ktisat ayr› bir bilim dal› olarak ortaya
ç›kt›; onu Siyaset, Antropoloji, Sosyoloji, Sosyal Psikoloji gibi disiplinler izledi. Uz-
manlaflmay› gerektiren bu bilimler, Do¤a Bilimlerini, ‹nsan Bilimlerini ve toplu-
mun büyük bir kesimini ilgilendiren çeflitli alanlar› içine alan genifl bir sürecin par-
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ças›yd›. Bu bilimler arac›l›¤›yla 20. yüzy›la aktar›lan büyük bir bilgi birikimi, hiç
kuflkusuz, do¤rudan do¤ruya birer uzlaflman›n sonucu olarak görülebilir. 

Günümüzde, Sosyal Bilimler kapsam›nda ayr› ayr› disiplinler içinde, her
gün biraz daha artan bilgi birikimiyle 21. yüzy›la aktar›m›n› sürdüren bu bilim
dallar›, giderek daha da ayr›nt›l› biçimde, baflka uzmanl›k dallar›na bölünmeyi
sürdürmektedir.

Ne var ki bugün, genelde birbiriyle iliflkili de olsa, bu denli çok bilgi kümeleri-
ne ayr›l›p yeni yeni disiplinlerin ve uzmanl›k alanlar›n›n ortaya ç›kmas›na olanak
sa¤lansa bile ilkö¤retim ça¤›nda çocu¤a kazand›r›lacak bilgi yönünden durum bi-
raz farkl›d›r. Çünkü, yaflam bir bütündür, günlük yaflamdaki olgular genelde bir
bütünlük göstermektedir. Çocu¤un zihinsel geliflimi tümdengelimden tümevar›ma
do¤ru olmaktad›r. Çocuk, öncelikle bütünü alg›lar ve onu anlamak için çaba gös-
terir. Parça parça ve ayr›nt›l› düflünmeye bu ça¤da pek yönelemez. Daha sonrala-
r› yavafl yavafl ayr›nt›l› düflünmeye bafllar. Temel olan, tümdengelimdir ve onlara
kazand›rmak istedi¤imiz istendik davran›fllar›n parça parça de¤il bir bütün içinde
verilmesi gerekir. Zamanla, farkl› olgu ve olaylar›n sorunlar üzerindeki etkilerini
gördükçe çocuk, çok boyutlu düflünmeye bafllar. Bu bak›mdan ilkö¤retim ça¤›n-
daki çocu¤a olgu ve olaylar›n çeflitli yönlerini çok boyutlu görmesi aç›s›ndan, Sos-
yal Bilimler kapsam›na giren birçok bilginin “Sosyal Bilgiler” ad› alt›nda ve bir bü-
tünlük içinde verilmesinde önemli yararlar görülmektedir. Çünkü, temel konu, ge-
nelde insan ve toplum oldu¤una göre Sosyal Bilgileri oluflturan konular aras›nda
çok yak›n bir iliflki vard›r. Bir baflka deyiflle, Sosyal Bilgiler dersi, temelinde insan
ve toplum bulunmas› nedeniyle, Sosyal Bilimlerin bir bileflkesi olarak düzenlen-
meli ve ö¤renciye öyle verilmelidir. 

Sosyal Bilgiler e¤itiminin dünyada ne zaman ve nerede bafllad›¤› kesin olarak
bilinmemekle birlikte, bu alandaki çal›flmalar ve e¤itim etkinlikleri oldukça eskile-
re dayanmaktad›r. Eski M›s›r ve Perslerde, toplumsal yaflamla ilgili birtak›m bilgi ve
becerilerin insanlara kazand›r›lmaya çal›fl›ld›¤› bilinmektedir. Daha sonralar› Antik
Roma’da, kimi okullarda Aritmetik ve Geometri ile birlikte Mitoloji, Tarih, Co¤raf-
ya, Hukuk ve Felsefe gibi derslerin verildi¤i görülür. ‹lk kez “Sosyal Bilgiler” ad›y-
la bir dersin ilk ve ortaokullarda okutulmas›n› Frans›z düflünürü Condercet (1743-
1794) savunmufltur. 

Amerika Birleflik Devletleri’nde (ABD) 18. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru “Ahlâk E¤i-
timi”nin içinde kimi toplumsal kurallar›n ö¤retildi¤ine tan›k olunmaktad›r. Ancak,
ABD’de Ulusal E¤itim Konseyi 1892 y›l›nda, ülkede “ulusal toplum” anlay›fl›n› olufl-
turmak üzere Tarih, Co¤rafya ve Vatandafll›k Bilgisi konular›ndan oluflan bir tür
Sosyal Bilgiler dersi içeri¤inin okutulmas›n› kararlaflt›rm›fl ve böyle bir dersin ö¤re-
timi böylece bafllat›lm›flt›r. Bununla birlikte, Sosyal Bilgiler terimi, ABD’de ilk kez
1916 y›l›nda kullan›lmaya bafllanm›flt›r. 

Türk E¤itim Tarihi’nde ise, Türklerin ‹slâmiyet’i kabul edifllerinden önce, top-
lumsal yaflamla ilgili birtak›m bilgi ve kurallarla, gelenek görenekler; çocuk ve
gençlere ö¤retilmeye çal›fl›lm›flt›r. ‹slâmiyet’in kabul ediliflinden sonra da, daha
çok ‹slâm dinine temel olan konular›n kazand›r›lmas› yoluna gidilmifl; Osmanl›lar-
da, özellikle s›byan mektepleri ve medreselerde, din temeline dayal› bilgiler prog-
ramlarda a¤›rl›k tafl›rken Sosyal Bilimler içinde yer alan kimi dersler, kurumlar›n
ö¤retim düzeylerine uygun biçimde (mekteb-i iptidaiye, rüfltiye, idadiye, sultaniye
ve darülfünunda) belirli saat ve sürelerde okutulmufltur. Bu durumun genel olarak
Cumhuriyet dönemine dek sürdü¤ü görülür. 
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Cumhuriyet döneminde ilkö¤retimle ilgili olarak de¤iflik y›llarda (1926, 1930,
1932, 1936, 1948, 1962, 1968, 1989, 1993, 1998 ve 2004) program düzenlemelerine
gidilmifltir. 1926 program›nda, ilkokullar›n temel amac›n›n “genç kufla¤›n çevresi-
ne etkin olarak uyumunu sa¤lamak üzere iyi vatandafllar yetifltirmek” oldu¤u vur-
gulanarak Tarih, Co¤rafya ve Yurt Bilgisi adlar›yla dördüncü ve beflinci s›n›flara
haftada ikifler saat Sosyal Bilgiler içeri¤ine uygun dersler konulmufltur. Bu dersler,
daha sonraki programlarda da ilkeler, içerik ve haftal›k sürelerde yap›lan kimi de-
¤iflikliklerle uzun y›llar yer alm›flt›r. 

1952 y›l›nda Ö¤retmen Okullar› program›na, daha önce ayr› ayr› dersler olarak
okutulan Tarih, Co¤rafya ve Yurttafll›k Bilgisi yerine, Sosyal Bilgiler adl› yeni bir
dersin konuldu¤u görülür. Öte yandan, 1952 y›l›nda toplanan Beflinci Milli E¤itim
fiûras›’nda, Sosyal Bilgiler dersinin ilkö¤retim ve ortaö¤retim kurumlar›nda da oku-
tulmas› kararlaflt›r›lm›fl olmas›na karfl›n ancak 1962 y›l›nda, s›n›rl› biçimde uygula-
maya konulmufl bulunan ‹lkokul Program Tasla¤›’na bu dersin “Toplum ve Ülke
‹ncelemeleri” ad›yla girdi¤i bilinmektedir. Daha sonra 1968 tarihli yeni ‹lkokul
Program›’nda ayn› ders, “Sosyal Bilgiler” ad›yla benimsenmifl; dördüncü ve beflin-
ci s›n›flarda haftada befler saat olarak okutulmufltur.

Tarih, Co¤rafya ve Yurttafll›k Bilgisi olarak ayr› ayr› okutulan dersler, ilk kez ne zaman tek
bir ders olarak okutulmaya bafllanm›flt›r?

Ortaokullarda (bugünkü ilkö¤retimin 6,7. ve 8. s›n›flar›) ise 1924 y›l›ndan bafl-
layarak 1967 y›l›na dek de¤iflik tarihlerdeki program düzenlemelerinde Tarih ve
Co¤rafya dersleri ayn› adla fakat zaman zaman de¤iflen haftal›k sürelerle (ikifler,
üçer ya da birer saat olarak) yer alm›flt›r. Bu derslerin yan›nda, ayr›ca, yine zaman
zaman de¤iflen adlarla Malûmat-› Vataniye, Vatani Malûmat, Yurt Bilgisi, Yurttafll›k
Bilgisi, Vatandafll›k Bilgileri (tümü ayn› ders) haftada ikifler ya da birer saat olarak
uzun y›llar okutulmufltur. 

Daha sonra, 1968 program›nda Tarih, Co¤rafya ve Yurttafll›k Bilgisi dersleri Sos-
yal Bilgiler ad› alt›nda birlefltirilmifl ve bu ders ortaokullar›n birinci ve ikinci s›n›f-
lar›nda haftada befl saat, üçüncü s›n›flar›nda ise dört saat olarak okutulmufltur.
1985 y›l›nda, ortaokullarda Sosyal Bilgiler e¤itimine son verildi¤ini ve bunun yeri-
ne Milli Co¤rafya, Milli Tarih derslerinin bafllat›ld›¤›n› görüyoruz. Daha sonra, 1992
y›l›nda da yeni bir Vatandafll›k Bilgileri program› uygulamaya geçirilmifl, 1993’te de
Milli Tarih ile Vatandafll›k Bilgileri programlar›nda kimi de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.

1997 y›l›nda sekiz y›ll›k zorunlu ve kesintisiz ilkö¤retim uygulamas› ile ilgili ya-
san›n yürürlü¤e girmesinden sonra, Milli E¤itim Bakanl›¤› Talim ve Terbiye Kuru-
lu Baflkanl›¤›n›n 10.09.1997 tarih ve 143 say›l› karar› ile ilkö¤retim okullar›nda oku-
tulan Milli Tarih ve Milli Co¤rafya dersleri uygulamadan kald›r›lm›fl, yerlerine Sos-
yal Bilgiler dersinin konmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. Milli E¤itim Bakanl›¤›nca yeniden
haz›rlanarak 1998’de kabul edilen “Sosyal Bilgiler Dersi Ö¤retim Program›”, ilkö¤-
retim 4, 5, 6. ve 7. s›n›flara yönelik olup “ö¤retimin kalitesini yükseltmek, ezberci
bir e¤itim yerine günün ihtiyaçlar›na cevap vermek” amac›n› tafl›m›fl ve 2005 y›l›-
na dek yürürlükte kalm›flt›r. 1998 y›l›nda uygulamaya konulmufl olan Sosyal Bilgi-
ler Program›n›n, önceki y›llarda belirli bir süre uygulanm›fl olan programa göre da-
ha da gelifltirildi¤i ve günün koflullar› ile gereksinimlerine uygun duruma getirildi-
¤i söylenebilir. Program gelifltirme ilkelerine göre programlar›n sürekli olarak de-
¤erlendirilmesi ve de¤erlendirme sonuçlar›na göre sürekli olarak gelifltirilmesi ge-
rekir. Bu nedenle, programla ilgili gelifltirme çal›flmalar›n›n bir süreç içinde sürme-
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si kaç›n›lmazd›r. Nitekim, 2003-2004 ö¤retim y›l›nda Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›n-
dan yeniden haz›rlama çal›flmalar› bafllat›lm›fl, haz›rlanan program 2004-2005 ö¤re-
tim y›l›nda kimi illerde pilot olarak uygulamaya konulmufltur. Taslak olarak haz›r-
lanan program›n, gerekli düzeltmelerden sonra, 2005-2006 ö¤retim y›l›nda Milli
E¤itim Bakanl›¤› Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›n›n 14.07.2005 tarih ve 118 sa-
y›l› karar›yla ilkö¤retimin 4, 5, 6. ve 7. s›n›flar›nda, haftada üçer saat olarak tüm ül-
kede uygulamas› bafllat›lm›flt›r.

SOSYAL B‹LG‹LER‹N ‹LKÖ⁄RET‹M PROGRAMINDAK‹
YER‹
E¤itim kurumlar›n›n en önemli amaçlar›ndan biri, ö¤rencilerini, her fleyden önce,
yaflad›¤› topluma yararl›, iyi, sorumlu birer vatandafl olarak yetifltirmektir. Ö¤ren-
cileri bu amaca ulaflt›rmada onlara ilk temel bilgileri kazand›rmak için, ilkö¤retim
okullar› program›na öncelikle (birinci, ikinci, üçüncü s›n›flara) Hayat Bilgisi, ar-
d›ndan da (dördüncü, beflinci, alt›nc› ve yedinci s›n›flara) Sosyal Bilgiler dersleri
konulmufltur. 

Bu dersler arac›l›¤›yla ö¤rencilere, Atatürk ilke ve ink›lâplar›na ba¤l›; lâik, de-
mokratik, ça¤dafl de¤erleri benimseyen ve koruyan bireyler olarak yetiflmeleri için
ilk temel bilgiler verilir. Onlara Atatürk’ün “ulusal kültürümüzü ça¤dafl uygarl›k
düzeyinin üstüne ç›karma” idealini gerçeklefltirme bilinci kazand›r›l›r. Bunun için
de programdaki konular Tarih, Co¤rafya, Ekonomi, Psikoloji, Sosyoloji, Antropo-
loji, Hukuk, E¤itim gibi çeflitli sosyal bilim alanlar›yla iliflkili olarak çok yönlü bir
bütün içinde ele al›n›r ve ifllenir. 

‹lkö¤retimdeki Sosyal Bilgiler Program›, ö¤rencilere yak›n ve uzak çevrelerini
tan›t›p onlar› bir yandan toplumsallaflt›r›rken bir yandan da yukar›da sözü edilen
de¤erleri onlara en iyi biçimde kazand›rmaya çal›flacakt›r. 

Günümüzde büyük bir h›zla artmakta olan bilgi, geliflen teknoloji ve ilerleyen
toplumun sürekli yenilenen gereksinimleri, insanlar›n e¤itim yaflam›nda da de¤i-
flen durumlara göre program gereksinimini art›rmaktad›r. E¤itimde “program” kav-
ram›, bu nedenle, en s›k kullan›lan kavramlar aras›ndad›r. 

Bir program›n ögeleri aras›nda amaç, içerik, ö¤retme-ö¤renme süreci ve de¤er-
lendirme boyutlar› önemli yer tutar. Bir e¤itim program›n›n temel ögelerinden bi-
rincisi olan “amaç” (hedef) boyutunda “Niçin?” sorusuna yan›t bulmaya çal›fl›r›z.
Söz gelimi, “Sosyal Bilgiler dersini niçin ö¤retiyoruz?” “Bu dersin program›n›n
amaçlar› neler olacak?” “Sosyal Bilgiler dersinin ilkö¤retim okulunda okutulmas›-
n›n amac› nedir?” gibi sorular›n yan›tlanmas› gerekir. ‹çerik boyutunda ise “Ne?”
sorusunun yan›t› önemlidir. “Ne ö¤retmeliyiz ki programda yer alan amaçlar› ger-
çeklefltirebilelim?” Ö¤retme-ö¤renme süreci boyutunda da “Nas›l?” sorusuna yan›t
arar›z. “Program›n içeri¤ini nas›l sunal›m ki belirledi¤imiz amaçlara ulaflabilelim?”
Ölçme-De¤erlendirme boyutunda da nitelik denetimi yap›lmaktad›r. Bu ifl, yap›lan
ö¤retimin niteli¤inin denetlenmesi ve program amaçlar›n›n gerçekleflip gerçeklefl-
medi¤inin ortaya ç›kar›lmas› demektir. 

Bir program›n haz›rlan›p gelifltirilmesinde bu ögelerle ilgili olarak ortaya konan
boyutlar, gerçekten büyük önem tafl›r ve bugün gerek ortaö¤retimdeki Sosyal Bi-
limlere iliflkin disiplinlerde gerekse ilkö¤retimdeki Sosyal Bilgiler derslerinde bir
program haz›rlama ve gelifltirme etkinli¤inde bu noktalara gereken özen gösterilir. 

‹kinci Dünya Savafl›’ndan (1939-1945) 1960’l› y›llara de¤in süren dönemde,
Amerika Birleflik Devletleri’nde merkezî ve ulusal program çal›flmalar›n›n önem
kazanmas› ve bu konudaki görüfllerin Sosyal Bilimlere de yans›mas› sonucu, ders
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içeriklerinin önceden saptanmas›na karfl› güçlü bir tepki bafllam›fl; bireysel uyum,
toplumsal gereksinimler ve vatandafll›k e¤itimi gibi konularda içeri¤in “çevre” et-
menine göre belirlenmesi Sosyal Bilimlerde a¤›rl›k kazanm›flt›r. Bu durum, “Sosyal
Bilgiler ö¤retimi” anlay›fl›n›n da yerleflmesinde etkili olmufltur. Bu hareketin belir-
gin niteli¤i, ö¤rencilerin sosyal yaflama yönelik konular› ayr› ayr› disiplinlerden ö¤-
renmelerini sa¤lamak yerine, sosyal sorunlardan hareket ederek verilmesi gere-
kenleri tek bir disiplin içinde, bir bütün olarak “Sosyal Bilgiler” ad› alt›nda vermek-
tir. Bu anlay›fl›n gerçekten de birçok Bat› ülkesindeki okullar›n ö¤retim program-
lar›nda genifl çapta uygulamaya yans›d›¤› söylenebilir. 

Günümüzde, Sosyal Bilimlerin ö¤retiminde “bilimsel yaklafl›m” a¤›rl›k tafl›mak-
la birlikte, içeri¤in ayr› ayr› disiplinlerde yo¤unlaflarak m›, yoksa disiplinler aras›
bir yaklafl›mla, “Sosyal Bilgiler” kapsam› içinde çocu¤un alg›lama özelli¤ine uygun
bir biçimde küresel bir de¤erlendirme anlay›fl› ile mi verilmesi gerekti¤i konusu
üzerinde odaklanmaktad›r. 

Son y›llarda bilimsel çevredeki e¤ilimin, Sosyal Bilgiler ö¤retiminde izlenen “bü-
tünlük” yaklafl›m›n›n hiçbir zaman göz ard› edilmemesi noktas›nda oldu¤u söylene-
bilir. Nitekim, dünyadaki son geliflme ve uygulamalar çerçevesinde, Türk ilkö¤reti-
minde de dördüncü ve beflinci s›n›flarda Sosyal Bilgiler Program› uygulamas› sürege-
lirken alt›nc› ve yedinci s›n›flarda ayr› ayr› okutulmakta olan Milli Tarih ve Milli Co¤-
rafya programlar›n›n uygulanmas›na son verilmifl ve 1998-1999 ö¤retim y›l›ndan bafl-
layarak Sosyal Bilgiler ö¤retiminin bu s›n›flarda da sürdürülmesi kararlaflt›r›lm›flt›r. 

‹lkö¤retimdeki “Sosyal Bilgiler” dersinin ö¤retimindeki en önemli amaç, ö¤ren-
ciye “toplumsal kiflilik” kazand›rmakt›r. Toplumsal kiflili¤in de en önemli özelli¤i
“iyi bir vatandafl” olmakt›r. Burada iyi bir vatandafl olmaktan amaç, bireyin görev ve
sorumluluklar›n› bilmesi, çevresine ve çevresindeki olaylara karfl› bilinçli olmas›d›r.
Sosyal Bilgiler dersi, bireyin gerek kendisine gerekse ailesine, çevresindeki di¤er in-
sanlara, yasalara ve devlete karfl› görev ve sorumluluklar›n›n neler oldu¤unu ve
özellikle toplumsal çevresine etkili bir biçimde nas›l uyum sa¤layaca¤›n› ö¤retir. 

Sosyal Bilgiler dersinin ö¤retimindeki en önemli amaç nedir?

Ulusal Ba¤›ms›zl›k Savafl›’n›n bitiminde büyük ölçüde gençli¤e güvenmifl olan
Atatürk, özellikle toplumsal de¤iflmeyi ve ça¤dafllaflmay› gerçeklefltirmek amac›yla
e¤itime ve kültüre öncelik vermifltir. Atatürk’e göre Cumhuriyet yönetiminin ray›-
na oturmas›nda, devrimlerin yerleflmesinde en önemli etken, e¤itim ve bireyin
ça¤dafl biçimde kültürlenmesidir. Bu nedenle, Cumhuriyet döneminde bafll›ca ilke-
ler; ulusall›k, bilimsellik, ça¤dafll›k ve lâiklik olmufltur.

Bütün bu de¤erlerin ö¤rencilere, dolay›s›yla Türk toplumuna, kazand›r›lmas›n-
da Cumhuriyet döneminin bafl›ndan beri programlarda zaman zaman de¤iflen ad-
larla yer verilen Sosyal Bilimlerle ilgili disiplinlerin ve ilkö¤retimdeki Sosyal Bilgi-
ler derslerinin önemli rolü bulunmaktad›r. Ö¤renciler, toplumun sorumlu birer bi-
reyi olarak toplumsallaflmak ve toplum içinde demokratik bir yaflam sürdürmek
durumunda olduklar›na göre okul programlar›nda Sosyal Bilimler ile Sosyal Bilgi-
lerin yeri ve ö¤retimine iliflkin çabalar ve getirdi¤i sorunlar her zaman önemini sür-
dürecektir. Yaln›z, her alan›n program›nda oldu¤u gibi, gerek Sosyal Bilimler prog-
ramlar›nda gerekse Sosyal Bilgiler program›nda ‘nitelik’ konusunun önemini göz
ard› etmemek gerekir. E¤itimin ülke kalk›nmas›na katk› getirmesinde, e¤itimin ni-
teli¤i ne denli önemliyse, e¤itimin niteli¤inde de uygulanan e¤itim programlar›n›n
rolü o denli önem tafl›maktad›r. 
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Bu noktada yaln›zca Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgilerde de¤il sanatla, Fen Bi-
limleriyle ve teknolojiyle ilgili her alanda, e¤itimde nitelik araman›n önemi tart›fl›l-
maz. E¤itimdeki nitelik kavram› çok boyutludur ve e¤itim uygulamalar›nda en iyi-
yi, en mükemmeli bulma anlam›nda kullan›l›r. Ça¤dafl toplumsal yaflamdaki bilim-
sel ve teknolojik ilerlemelerin gün geçtikçe ve h›zla önemli boyutlara ulaflmas›, da-
ha nitelikli insan gücüne olan gereksinimi karfl›lamada e¤itim programlar›n›n titiz-
likle gelifltirilip uygulanmas›n› gerektirir. Bu gereklilik, Sosyal Bilim programlar›n-
da ayr› bir önceli¤e sahiptir. Sürekli ve h›zl› bir de¤iflim içinde bulunan bir toplum-
da, tüm yetiflenleri bu de¤iflime uyum sa¤layabilmeleri için, belirlenen amaçlar
do¤rultusunda, öncelikle ilkö¤retimde güçlü bir Sosyal Bilgiler e¤itimi almalar›;
sonra da sanat, fen ya da teknik alanlara yönelseler bile ortaö¤retimdeki Sosyal Bi-
lim dallar›nda bilgi ve kültür da¤arc›klar›n› en iyi biçimde gelifltirmeleri önemli bir
kofluldur. Ancak, bilindi¤i gibi, bir e¤itim sistemi içinde yer alm›fl olan e¤itim ku-
rumlar›n›n tümü, amaçlar›n› uygulamakta olduklar› programlar›yla gerçeklefltirme-
ye çal›fl›rlar. Kurumun e¤itim amac› ne olursa olsun, Sosyal Bilgilerin ve Sosyal Bi-
lim dallar›n›n insan yaflam›ndaki vazgeçilmez rolünü gözden uzak tutmamak ve bu
konu alan›na programlarda yeterince yer ay›rmak gerekir. 

‹lkö¤retimdeki Sosyal Bilgiler program› uygulamas›, dördüncü ve beflinci s›n›f-
larda sürerken 1998’deki düzenlemeye göre alt›nc› ve yedinci s›n›flara da getiril-
mifltir. Bu uygulama 2005’te yürürlü¤e girmifl olan Sosyal Bilgiler program›na da
aynen yans›m›flt›r. ‹lkö¤retimin ilk üç y›l›nda ise, bu dersin yerine Hayat Bilgisi bu-
lunmaktad›r. Bir baflka deyiflle, Hayat Bilgisi dersi, Sosyal Bilgiler dersinin çekirde-
¤ini oluflturur.

Hayat Bilgisi derslerinde ö¤renilen temel kavram ve bilgiler; yak›ndan uza¤a,
basitten karmafl›¤a, somuttan soyuta ilkelerine uygun biçimde, konular› bak›m›n-
dan birbirinin ön koflulu olma durumuna göre derinlik ve genifllik aç›s›ndan biraz
daha kapsaml› olarak ve gerektikçe yeni konular›n da eklenmesiyle Sosyal Bilgiler
derslerinde de y›llara göre yo¤unlaflarak sürer. 

Nitekim, 2004 ‹lkö¤retim Sosyal Bilgiler Dersi Ö¤retim Program›nda da vurgu-
land›¤› gibi tüm dünyada bireysel, toplumsal ve ekonomik alanda yaflanmakta
olan de¤iflimi ve geliflimi; ülkemizde de demografik yap›da, ailenin niteli¤inde,
yaflam biçimlerinde, üretim ve tüketim kal›plar›nda, bilimsellik anlay›fl›nda, top-
lumsal cinsiyet alan›nda, bilgi teknolojisinde, ifl iliflkileri ve ifl gücünün niteli¤in-
de, yerelleflme ve küreselleflme süreçlerinde görmek olanakl›d›r. Tüm bu de¤iflik-
lik ve geliflmeleri e¤itim sistemimize ve programlar›m›za yans›tmak bir zorunluluk
olmaktad›r. Bu nedenle, haz›rlanm›fl olan yeni programda, dünyada yaflanan tüm
bu de¤iflmeler ve geliflmelerle birlikte, Avrupa Birli¤i normlar›n›n ve e¤itim anla-
y›fl›n›n, mevcut programlar›n de¤erlendirmelerine iliflkin sonuçlar›n ve ihtiyaç
analizlerinin dikkate al›nm›fl oldu¤u belirtilmektedir. Ayr›ca, program›n vizyonu
ortaya konarken de 21. yüzy›l›n ça¤dafl Atatürk ilkeleri ve ink›lâplar›n› benimse-
mifl, Türk tarihini ve kültürünü kavram›fl, temel demokratik de¤erlerle donanm›fl
ve insan haklar›na sayg›l›, yaflad›¤› çevreye duyarl›, bilgiyi deneyimlerine göre yo-
rumlay›p sosyal ve kültürel ba¤lam içinde oluflturan, kullanan ve düzenleyen
(elefltirel düflünen, yarat›c›, do¤ru karar veren), sosyal kat›l›m becerileri geliflmifl,
Sosyal Bilimcilerin bilimsel bilgiyi üretirken kulland›klar› yöntemleri kazanm›fl;
sosyal yaflamda etkin, üretken, haklar›n› ve sorumluluklar›n› bilen Türkiye Cum-
huriyeti vatandafllar›n› yetifltirmek oldu¤u vurgulanm›flt›r. Sosyal Bilgiler dersi,
bugün ‹lkö¤retim Program›nda yer alan böyle bir vizyon çerçevesinde ifllevini
gerçeklefltirmek durumundad›r. 
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Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler kavramlar›n›

aç›klamak

Sosyal Bilimler genel olarak insanlar›n di¤er in-
sanlarla ve toplumla olan iliflkilerini inceleyen
bir disiplinler toplulu¤udur. Sosyal Bilgiler ise,
program yap›s› ile ilgili bir kavram olup bir top-
lumu oluflturan bireylerin yaflay›fl›, iliflkileri, kül-
türü, toplumun öteki toplumlarla olan iliflkiler
içindeki yerini ve bu konulardaki ortak ve temel
bilgilerin oldukça kapsaml› bir bölümünü olufl-
turur.

Sosyal Bilgiler dersinin tan›m›n› yaparak kapsa-

m›n› belirlemek

Sosyal Bilgiler dersi, temel kültür ögelerini bir-
çok alandaki çal›flmalardan sa¤lanan bulgular-
dan, disiplinler aras› bir yaklafl›mla seçilip yo¤ru-
lurak oluflturulmufl bilgileri içinde bütünlefltiren,
ilkö¤retim düzeyine ve çocu¤un küresel alg›la-
ma özelli¤ine uygun duruma getirilmifl bir ders-
tir. Sosyal Bilgiler; Tarih, Co¤rafya, Vatandafll›k
ve ‹nsan Haklar› E¤itimi gibi günümüzde ilkö¤-
retim programlar›nda yer alan ve asl›nda “Sosyal
Bilimler” denilen Sosyoloji, Ekonomi, Psikoloji,
Antropoloji vb. disiplinlerden seçilerek o yafllar-
daki ö¤rencilerin düzeyine uygun, daha somut
ve daha yal›n özelliklere sahip duruma getirilen
konular› içerir.

Sosyal Bilgilerin ö¤retim boyutunu ve geliflimini

özetlemek

Sosyal Bilimlerin 19. yüzy›ldaki gelifliminde rolü
olan düflünceler, asl›nda 17. ve 18. yüzy›llarda
ortaya ç›km›flt›r. Çocu¤a, Sosyal Bilimler kapsa-
m›na giren birçok bilginin “Sosyal Bilgiler” ad›
alt›nda, bir bütünlük içinde verilmesinde önemli
yararlar vard›r. Sosyal Bilgiler dersi, temelinde
insan ve toplum bulunmas› nedeniyle, Sosyal Bi-
limlerin bir bileflkesi olarak düzenlenmeli ve ö¤-
renciye öyle verilmelidir. ‹lk kez “Sosyal Bilgiler”
ad›yla bir dersin ilk ve ortaokullarda okutulmas›-
n› Frans›z düflünürü Condercet (1743-1794) sa-
vunmufltur. Bunun yan›nda, Sosyal Bilgiler teri-
mi Amerika Birleflik Devletleri’nde ilk kez 1916
y›l›nda kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Türkiye’de ise
‹lkokul Program Tasla¤›’na bu dersin “Toplum
ve Ülke ‹ncelemeleri” ad›yla 1962 y›l›nda girdi¤i
bilinmektedir. 1968 tarihli ‹lkokul Program›’nda
ise ayn› ders, “Sosyal Bilgiler” ad›yla benimsen-
mifl ve dördüncü, beflinci s›n›flarda haftada befler
saat olarak okutulmufltur. 

Sosyal Bilgilerin ilkö¤retim program›ndaki yeri-

ni de¤erlendirmek

‹lkö¤retimdeki Sosyal Bilgiler program› uygula-
mas›, dördüncü ve beflinci s›n›flarda sürerken
1998’deki düzenlemeye göre alt›nc› ve yedinci
s›n›flara da getirilmifltir. Bu uygulama 2005’te yü-
rürlü¤e giren Sosyal Bilgiler program›na da ay-
nen yans›m›flt›r. 2004 program›n›n vizyonu belir-
lenirken 21. yüzy›l›n ça¤dafl Atatürk ilkeleri ve
ink›lâplar›n› benimsemifl, Türk tarihini ve kültü-
rünü kavram›fl, temel demokratik de¤erlerle do-
nanm›fl, insan haklar›na sayg›l›, yaflad›¤› çevreye
duyarl›, elefltirel düflünen, yarat›c›, do¤ru karar-
lar veren Türkiye Cumhuriyeti vatandafllar› yetifl-
tirmek çabalar› özellikle vurgulanm›flt›r. 
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1. Sosyal Bilimlerin Dünyada, afla¤›da belirtilen disip-
linlerden hangileri ile bafllad›¤› bilinmektedir?

a. Befleri Bilimler
b. Tarih ve Ahlâk Felsefesi
c. Felsefe ve Klasik Diller
d. Tarih ve Sosyoloji
e. Sosyoloji ve Mant›k

2. Daha önceleri ayr› ayr› olarak okutulan Tarih,
Co¤rafya ve Yurttafll›k Bilgisi dersleri ülkemizde Sosyal
Bilgiler dersi olarak ilk kez 1952 y›l›nda afla¤›daki
okullardan hangisinde okutulmaya bafllanm›flt›r?

a. ‹lkö¤retmen okullar›nda
b. ‹lkokullarda
c. ‹lkö¤retim okullar›nda
d. ‹lkokul ve ortaokullarda
e. Ortaokullarda

3. ‹nsan›n insanla ve çevresiyle/toplumla olan iliflkile-
rini inceleyen disiplinler toplulu¤una ne ad verilir?

a. Do¤a Bilimleri
b. Befleri Bilimler
c. Davran›fl Bilimleri
d. Kültürel Antropoloji
e. Sosyal Bilimler

4. Sosal Bilgiler dersinin en önemli özelli¤i iyi vatan-
dafl niteliklerini kazand›rmakt›r. Buna göre bu dersin
en önemli amac› afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Ö¤renciye toplumsal kiflilik kazand›rmak
b. Ö¤renciye toplumun kültürel ögelerini tan›tmak
c. Ö¤rencinin toplum içinde bireysel geliflimini

sa¤lamak
d. Ö¤renciyi en iyi biçimde yar›nlara haz›rlamak 
e. Ö¤renciyi, toplumun geçmifli, bugünü ve gele-

ce¤i konusunda bilinçlendirmek 

5. Sosyal Bilimlerin temel amac› afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. ‹nsan davran›fllar›n› gelifltirmek
b. ‹nsan iliflkilerini gelifltirmek
c. Bilgiyi gelifltirmek
d. Toplum bilimlerini gelifltirmek
e. Toplumsal davran›fllar› gelifltirmek

6. Sosyal Bilgiler dersi 1962 tarihli ‹lkokul Program Tas-
la¤›’na hangi adla geçmifltir?

a. ‹fl ve Hayat Bilgisi
b. Sosyal Geliflmeler
c. Toplumsal Etkinlikler
d. Toplum ve Yurt Bilgisi
e. Toplum ve Ülke ‹ncelemeleri

7. Afla¤›daki cümlelerden hangisi do¤ru de¤ildir?

a. “Sosyal Bilgiler” çocu¤a yaflant› kazand›ran bir
derstir.

b. “Sosyal Bilgiler” bireye toplumsal yaflama iliflkin
ö¤renmeler sa¤lar.

c. “Sosyal Bilgiler” bireye, sosyal yaflama yönelik
konular› ayr› ayr› disiplinler yoluyla kazand›r-
maya çal›fl›r.

d. “Sosyal Bilgiler” çocu¤a iyi yurttafl olma özellik-
lerini kazand›r›r.

e. “Sosyal Bilgiler” toplumun ideallerini çocu¤a ka-
zand›rmakla yükümlüdür. 

8. Sosyal Bilimlerin “bilgi” yap›s› ile ilgili bir kavram
oldu¤unu belirten Var›fl’a göre Sosyal Bilgiler ne ile
ilgilidir?

a. ‹çerik
b. Program
c. Davran›fl
d. Ö¤retim
e. Kazan›m

9. Sosyal Bilgiler ö¤retiminde izlenen hangi yaklafl›m›n
göz ard› edilmeme düflüncesi son y›llarda bilimsel
çevrelerce yayg›n olarak kabul görmektedir?

a. Ulusal yaklafl›m
b. Toplumsal yaklafl›m
c. Bireysel yaklafl›m
d. Bütünlük yaklafl›m›
e. Yak›n çevre yaklafl›m› 

10. Sosyal Bilgiler dersinin çekirde¤ini oluflturan ve ço-
cukta bulunan küresel alg›lama özelli¤inin gere¤ine uy-
gun düflen ders afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Türkçe
b. Görsel Sanatlar
c. Fen ve Teknoloji
d. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
e. Hayat Bilgisi

Kendimizi S›nayal›m
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Napolyon 420 bin kiflilik ordusuyla, 24 Haziran 1812’de
Moskova’ya sefere ç›kt›¤›nda 50 bin kifliyle Fransa’ya
geri dönmek zorunda kalm›flt›. Bu a¤›r yenilginin sebe-
bi fliddetli k›fl flartlar›yd›. Hatta Napolyon bu seferde
“Rus ordular›na de¤il, a¤›r k›fl flartlar›na yenildik.” de-
miflti. Gerçekten de Napolyon bu sefere ç›karken Do¤u
Avrupa’n›n Kas›m ve Aral›k aylar›ndaki çetin k›fl flartlar›-
n› dikkate almam›flt›. Co¤rafi flartlar bak›m›ndan sefere
ç›k›fl zamanlamas›n›, bu ünlü devlet adam› ve komutan›
bile yanl›fl yapm›fl, büyük bir hezimete u¤ram›flt›. 
Uluslararas› iliflkilerde, ülke yönetiminde özellikle dev-
let adamlar›n›n ve yöneticilerinin hem ülkelerinin co¤-
rafyas›n› hem de dünya co¤rafyas›n› çok iyi bilmeleri
gerekmektedir. 
Atatürk “Ben askeri meseleleri oldu¤u gibi, siyasi mese-
leleri de haritadan mütalâa ederim” derken bu bilimin
önemini vurgulam›flt›r (Niçin Co¤rafya?, 2007).

Kaynak: http://www.cografya.biz/index.php?ind=revi-
ews&op=entry_view&iden=135

1. b Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgilerin Ö¤retim
Boyutu ve Geliflimi” konusuna bak›n›z.

2. a Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgilerin Ö¤retim
Boyutu ve Geliflimi” konusuna bak›n›z.

3. e Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilimler ve Sosyal
Bilgiler” konusuna bak›n›z.

4. a Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgilerin ‹lkö¤retim
Program›ndaki Yeri” konusuna bak›n›z.

5. c Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilimler ve Sosyal
Bilgiler” konusuna bak›n›z.

6. e Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgilerin Ö¤retim
Boyutu ve Geliflimi” konusuna bak›n›z.

7. c Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgiler Dersinin
Tan›m› ve Kapsam›” konusuna bak›n›z.

8. b Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilimler ve Sosyal
Bilgiler” konusuna bak›n›z.

9. d Ayr›nt›l› bilgi için “ Sosyal Bilgilerin ‹lkö¤retim
Program›ndaki Yeri” konusuna bak›n›z.

10. e Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgilerin ‹lkö¤retim
Program›ndaki Yeri” konusuna bak›n›z.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

“Sosyal Bilimler” ve “Sosyal Bilgiler” kavramlar› ço¤u
kez efl anlaml› olarak kullan›lmakla birlikte, bu iki kav-
ram›n farkl› olarak ele al›nd›¤› söylenebilir. Sosyal Bil-
giler ö¤retiminde içerik, genellikle Sosyal Bilimlerle il-
gili olan disiplinlerden seçilmektedir. Bu bak›mdan
Sosyal Bilimler ile Sosyal Bilgiler, birer kavram olarak
efl anlaml› olmasalar bile aralar›nda yak›n iliflki vard›r.
Sosyal Bilimler genel olarak insanlar›n di¤er insanlarla
ve toplumla olan iliflkilerini inceleyen bir disiplinler
toplulu¤udur. Bir toplumu oluflturan bireylerin yaflay›-
fl›, iliflkileri, kültürü, toplumun öteki toplumlarla olan
iliflkiler içindeki yerini ve bu konulardaki ortak ve te-
mel bilgilerin oldukça kapsaml› bir bölümünü ise ‘Sos-
yal Bilgiler’ oluflturmaktad›r. Sosyal Bilimler ‘bilgi yap›-
s›’ ile ilgili, Sosyal Bilgiler ise ‘program yap›s›’ ile ilgili
kavramlard›r.

Yaflam›n ‹çinden Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

”

“



Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
Kaynaklar
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S›ra Sizde 2

Sosyal Bilgiler, temel kültür ögelerini, birçok alandaki
çal›flmalardan sa¤lanan bulgulardan, disiplinler aras› bir
yaklafl›mla al›p yo¤uran; ilkö¤retim düzeyine ve kendi
yap›s›na, kendi do¤as›na uygun bir anlay›flla varl›¤›n›
bütünlefltiren bir ders olarak tan›mlanabilir.

S›ra Sizde 3

1952 y›l›nda Ö¤retmen Okullar› program›na, daha ön-
ce ayr› ayr› dersler olarak okutulan Tarih, Co¤rafya ve
Yurttafll›k Bilgisi yerine, Sosyal Bilgiler adl› yeni bir der-
sin konuldu¤u görülür. Öte yandan, 1952 y›l›nda topla-
nan Beflinci Milli E¤itim fiûras›’nda, Sosyal Bilgiler der-
sinin ilkö¤retim ve ortaö¤retim kurumlar›nda da oku-
tulmas› kararlaflt›r›lm›fl olmas›na karfl›n ancak 1962 y›-
l›nda, s›n›rl› biçimde uygulamaya konulmufl bulunan
‹lkokul Program Tasla¤›’na bu dersin “Toplum ve Ülke
‹ncelemeleri” ad›yla girdi¤i bilinmektedir. Daha sonra,
1968 tarihli ‹lkokul Program›nda ayn› ders, “Sosyal Bil-
giler” ad›yla benimsenmifl, dördüncü ve beflinci s›n›flar-
da haftada befler saat olarak okutulmufltur.

S›ra Sizde 4

‹lkö¤retimdeki “Sosyal Bilgiler” dersinin ö¤retimindeki
en önemli amaç, ö¤renciye “toplumsal kiflilik” kazan-
d›rmakt›r. Toplumsal kiflili¤in de en önemli özelli¤i “iyi
bir vatandafl” olmakt›r. Burada iyi bir vatandafl olmak-
tan amaç kiflinin görev ve sorumluluklar›n› bilmesi, çev-
resine ve çevresindeki olaylara karfl› bilinçli olmas›d›r.
Sosyal Bilgiler dersi, bireyin gerek kendisine gerekse
ailesine, çevresindeki di¤er insanlara, yasalara ve dev-
lete karfl› görev ve sorumluluklar›n›n neler oldu¤unu
ve özellikle toplumsal çevresine nas›l etkili bir biçimde
uyum gösterece¤ini ö¤retir. 
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Sosyal Bilgiler Dersi 
Ö¤retim Program›

Sürekli ve h›zl› bir de¤iflim içinde bulunan bir toplumda, yetiflmekte olan kuflakla-
r›n de¤iflmelere uyum sa¤layabilmeleri için ilkö¤retimde güçlü bir Sosyal Bilgiler
e¤itimi almalar› gerekmektedir. Çünkü, toplumlar, gerek ulusal gerek evrensel de-
¤erleri ö¤rencilerine genelde Sosyal Bilgiler e¤itimi yoluyla kazand›rmaktad›r. Te-
mel amac›, ö¤rencilere kifliler aras› iliflkilerin ve ekonomik bak›fl aç›s›n›n kazand›-
r›lmas›, temel vatandafll›k hak ve sorumluluklar›n›n kavrat›lmas› ve yasalar›n ön-
gördü¤ü davran›fl biçimlerinin benimsetilmesi olan Sosyal Bilgiler dersinde, öngö-
rülen tüm nitelikler Sosyal Bilgiler Program› yoluyla kazand›r›lmaktad›r. Bu ne-
denle, Sosyal Bilgiler Dersi Ö¤retim Program›, ö¤rencilere kazand›r›lacak davra-
n›fllardan içeri¤e, ö¤retme-ö¤renme sürecine ve de¤erlendirmeye de¤in tüm çal›fl-
malara k›lavuzluk etmektedir.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra;

Sosyal Bilgiler Program›n›n Türkiye’deki geliflimini kavramak,
1998 Sosyal Bilgiler Program› ile 2004 Sosyal Bilgiler Program› aras›ndaki
farkl›l›klar› görmek, 
Sosyal Bilgiler Program›n›n yap›sal özelliklerini tan›mak,
Sosyal Bilgiler Program›n› oluflturan ögelerin temel özelliklerini kavramak
için gerekli bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

N
N
N
N
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Örnek Olay

Sosyal Bilgiler Program› neden de¤iflti?
Ö¤retmenler odas›nda teneffüs saatiydi. Tüm ö¤retmenler oradayd›. Okulun s›n›f
ö¤retmenleri kendi aralar›nda konufluyorlard›. Konu Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n
yeni haz›rlam›fl oldu¤u ilkö¤retim program›yd›. 

Özlem Ö¤retmen “Önceki programlar gibi olmasa bari. Yine de¤ifltirmeseler.”
diye bafllad›. Fatih Ö¤retmen ona destek verdi: “Önceki program›n üzerinden çok
zaman geçmedi daha. Ayr›ca, önceki program›n neresi kötüydü? Niye de¤ifltirdiler
ki! ” dedi. Selma Ö¤retmen söze kar›flt›: “Arkadafllar, programlar›n sürekli geliflti-
rilmesi gerekir. Dünya ve Türkiye h›zla de¤ifliyor. Programlar›n bu de¤iflmeye ön-
cülük etmesi gerekir. Program›n yeniden haz›rlanma gerekçelerini okuduysan›z
hakl› gerekçeler söz konusu.” dedi. Bu arada arkadafllar›n› uzaktan izleyen Sinan
Ö¤retmen “Biraz önce Sosyal Bilgiler dersini iflledik. Program› anlamak gerçekten
zor. Biraz da karmafl›k görünüyor. Örne¤in ö¤renme alanlar› var. Ö¤renme alan-
lar› ünite ve konular› kaps›yor galiba.” dedi. Selma Ö¤retmen “Amaç ve davran›fl-
sal amaçlar da de¤iflmifl. Amaçlar yerine kazan›mlar kullan›l›yor. Yine ara disip-
linler var. Bu ara disiplinler oldukça anlaml› geldi bana.” dedi.

Fatih Ö¤retmen “Ben bu program› anlamakta zorlan›yorum. Ancak, çok güzel
taraflar› da var gibi geliyor. Çocuklar daha etkin, biz biraz daha geride duruyo-
ruz gibi. Ayr›ca, veliler de iflin içine girdi de¤il mi?” diye devam etti. Selma Ö¤ret-
men “Ben de¤erlendirmeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Art›k, yaln›zca test yap-
mayaca¤›z. Ö¤rencinin yaln›zca s›navlar›na bakmayaca¤›z. Ö¤renmeyi çok yön-
lü de¤erlendirece¤iz. Ö¤rencinin süreçteki etkinliklerini de göz önüne alaca¤›z.
Performans de¤erlendirme, portfolyo de¤erlendirme, ölçekler, projeler, rubrikler...”
Özlem Ö¤retmen “Ne kadar çok de¤erlendirme arac› ve tekni¤i var. Bunlar› nas›l
nota dönüfltürece¤iz? Bize çok ifl ç›kt›, çok. Kim yapacak bu kadar ifli?” diye ç›k›-
flarak “Peki OKS ne olacak? Ö¤rencileri s›navlara nas›l haz›rlayaca¤›z? Bu yeni
yaklafl›m dedikleri yap›land›rmac›l›kla bu s›navlar örtüflmüyor.” dedi. Tart›flma
uzay›p gitti. Tekrar ders zili çald›. Bu konuflmalar, tüm s›n›f ö¤retmenlerinin yeni
program›n öncekilerden farkl› oldu¤u konusunda ayn› görüflte olduklar›n› gösteri-
yordu.
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Anahtar Kavramlar
• Program
• Sosyal Bilgiler Program›
• Kazan›m
• ‹çerik
• Ö¤renme Alan›
• Ö¤retme- Ö¤renme Süreci

• Ara Disiplinler
• De¤erlendirme
• Öz De¤erlendirme
• Portfolyo De¤erlendirme
• Proje Çal›flmalar›
• Performans De¤erlendirme

• G‹R‹fi
• SOSYAL B‹LG‹LER PROGRAMININ TÜRK‹YE’DEK‹ GEL‹fi‹M‹
• SOSYAL B‹LG‹LER PROGRAMI
• SOSYAL B‹LG‹LER PROGRAMININ YAPISAL ÖZELL‹KLER‹ 

• Program›n Haz›rlanma Gerekçesi
• Program›n Vizyonu
• Program›n Temel Yaklafl›m› 
• Program›n Deseni 

• SOSYAL B‹LG‹LER PROGRAMININ TEMEL ÖGELER‹
• Program›n Amaçlar›
• Program›n ‹çeri¤i 
• Ö¤retme-Ö¤renme Süreci
• De¤erlendirme

‹çindekiler



G‹R‹fi
Sosyal Bilgiler Program›, demokratik bir toplumda etkili birey kat›l›m›n› gerçeklefl-
tirerek ve çocuklara çeflitli bilgi, beceri ve de¤erler kazand›rarak onlar›n kendi ye-
tenekleri do¤rultusunda topluma katk› sa¤lamalar›n› ve mutlu bir yaflam sürmele-
rini sa¤lamaya çal›flmaktad›r. Sosyal Bilgiler Program› yoluyla, toplumun kültürel
miras› yeni kuflaklara aktar›l›rken ayn› zamanda ö¤rencilerin araflt›rma, inceleme,
problem çözme ve elefltirel düflünme becerileri de gelifltirilmektedir. Böylece gü-
nümüz toplumunun bireylerden bekledi¤i araflt›ran, sorgulayan, bilgiye ulaflan,
ö¤renmeyi ö¤renen, iyi iletiflim kuran, iflbirli¤i içinde çal›flan ve çevre ile bütünle-
flen bireylerin yetifltirilmesi olanakl› olmaktad›r. Bu yönüyle Sosyal Bilgiler Progra-
m›, ö¤rencilerin çok yönlü yetiflmesinde önemli bir ifllevi yerine getirmektedir.

Bu ünitede, önce Türkiye’de Sosyal Bilgiler Programlar›nda gerçeklefltirilen ge-
liflmelere de¤inilmifl, daha sonra 2005-2006 ö¤retim y›l›nda uygulamaya konulan
yeni Sosyal Bilgiler Program›, yap›sal özellikleri ve temel ögeleri ba¤lam›nda ay-
r›nt›l› olarak aç›klanm›flt›r. 

SOSYAL B‹LG‹LER PROGRAMININ TÜRK‹YE’DEK‹ 
GEL‹fi‹M‹
Türkiye’de “Sosyal Bilgiler” ad›yla bir ders, disiplinler aras› ve çok disiplinli bir prog-
ram yaklafl›m› olarak ilk kez 1968 ‹lkokul Program›nda benimsenmifltir. Osmanl›
Devleti’nde ve 1968 y›l›na kadar Cumhuriyet döneminde bu dersin kapsam›na giren
disiplinler, ilkö¤retim düzeyinde ayr› dersler olarak yer alm›flt›r. Bu ders, daha önce
Tarih, Co¤rafya ve Vatandafll›k Bilgisi’ne yüklenen önemli görevleri devralm›flt›r
(Öztürk ve Dilek, 2002, s.72). 1968 ‹lkokul Program› kapsam›nda ele al›nan Sosyal
Bilgiler Program›, o y›llarda ABD’de egemen olan “Yeni Sosyal Bilgiler” ak›m›ndan
etkilenmifltir. Ancak, bu hareketi destekleyecek ö¤retim araç gereçlerinin bulunma-
y›fl› ve ö¤retmenlerin gerekli mesleki donan›mdan yoksun oluflu gibi nedenlerle
Türkiye’deki ilkö¤retim okullar›nda geleneksel yaklafl›m egemenli¤ini sürdürmüfltür
(Erden, tarihsiz, ss.13-14). 1985 y›l›nda Ortaokul Program›nda Sosyal Bilgiler e¤iti-
mine son verilerek bunun yerine “Milli Co¤rafya” ve “Milli Tarih” dersleri konulmufl;
ancak, 1997 y›l›nda sekiz y›ll›k zorunlu ve kesintisiz ilkö¤retim uygulamas› ile bir-
likte tekrar “Sosyal Bilgiler” dersine dönüfl yap›lm›flt›r. 1998 y›l›nda haz›rlanan “Sos-
yal Bilgiler Ö¤retim Program›”, 2005 y›l›na kadar uygulanm›flt›r. 

Türkiye’de “Sosyal Bilgiler” ad›yla bir ders ilk kez hangi programda yer alm›flt›r?

Türkiye’de 1998 y›l› ve öncesindeki Sosyal Bilgiler Programlar› çeflitli aç›lardan
elefltirilmifltir. Bu elefltirilerden kimileri flöyle s›ralanabilir (Öztürk ve Dilek, 2002,
s.78; Çelenk, Tertemiz ve Kalayc›, 2000, s.142; Sözer, 1998, s.25):

• Programlar tüm ilgililerin kat›l›m›yla gelifltirilmemifltir. 
• 1968-1998 y›llar› aras›nda Sosyal Bilgiler Programlar› bak›m›ndan önemli ge-

lifltirme çabalar›na rastlanmam›flt›r. Ayr›ca, 1998 Sosyal Bilgiler Program›n›n
program ögelerini bile önemsememesi önemli bir eksikliktir.

• Dünyada Sosyal Bilgiler ö¤retimine iliflkin de¤iflimler yaflan›rken 1998 y›l›n-
da ilkö¤retimin sekiz y›la ç›kar›lmas› ile haz›rlanan Sosyal Bilgiler Progra-
m›nda içerik, kapsam ve s›ra yönünden birtak›m de¤ifliklikler yap›lm›fl; an-
cak, amaçlarda önemli bir de¤ifliklik yap›lmam›flt›r.

• Programlarda ilkö¤retim ça¤›ndaki çocuklar›n haz›rbulunuflluk düzeyleri
göz önünde bulundurulmam›flt›r.
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• Programlarda kimi zaman içeri¤e yap›lan eklemeler programla uyumlu hale
getirilmemifltir.

• Programlarda ö¤retme-ö¤renme süreci ve de¤erlendirme ögelerine yer ve-
rilmemifltir.

• Programlarda, ulusal-evrensel tarih dengesi aç›s›ndan komflu ülkeler ve
Türk dünyas› d›fl›ndaki ülkelere yer verilmemesi, önemli bir eksiklik olarak
göze çarpmaktad›r.

• Programlarda bilgi, de¤er, tutum ve beceri dengesi sa¤lanamam›fl; bilgi, ön
plana ç›kar›lm›flt›r. 

• Programlarda içerik ile ö¤rencilere afl›r› bilgi yüklenmifl; bunun sonucunda
ö¤renciler, bilgi ile gerçek yaflam ba¤lant›s›n› kuramayarak ezbere yönel-
mifltir.

Milli E¤itim Bakanl›¤› 2004 y›l›nda yapt›¤› bir çal›flma ile ilkö¤retimde uygula-
nan programlar› yeniden haz›rlam›flt›r. Bu kapsamda Sosyal Bilgiler dersi progra-
m›nda da de¤iflikli¤e gidilmifltir. Sosyal Bilgiler dersi önceden 4-7. s›n›flar aras›nda
yer al›rken 2004 program›nda 8. s›n›fta da yer alm›flt›r. 

2004 Sosyal Bilgiler Program›n›n bundan önce uygulanan programlardan yak-
lafl›m bak›m›ndan oldukça farkl› oldu¤u söylenebilir. Buna göre 1998 Sosyal Bilgi-
ler Program› ile 2004 Sosyal Bilgiler program› aras›nda temel anlay›fl, amaç, içerik,
ö¤retme-ö¤renme süreci ve de¤erlendirme süreçleri bak›m›ndan önemli farkl›l›k-
lar bulunmaktad›r. 1998 Sosyal Bilgiler Program› davran›flç›, 2004 Sosyal Bilgiler
Program› ise yap›land›rmac› bir anlay›flla haz›rlanm›flt›r. 1998 Sosyal Bilgiler Prog-
ram›n›n temel amac›, iyi vatandafl yetifltirmek iken 2004 Program›n›n temel amac›
ise etkili ve sorumlu vatandafl yetifltirmektir. 1998 Sosyal Bilgiler Program›nda
vatandafll›k bilgisi aktar›m› olarak Sosyal Bilgiler yaklafl›m› benimsenirken 2004
Sosyal Bilgiler Program›nda Sosyal Bilimler olarak Sosyal Bilgiler ve yans›t›c› in-
celeme alan› olarak Sosyal Bilgiler anlay›fl› benimsenmifl, her iki yaklafl›m bütün-
lefltirilerek kullan›lm›flt›r. 

1998 Sosyal Bilgiler Program›nda 43, 2004 Sosyal Bilgiler Program›nda 17 genel
amaca yer verilmifltir. 1998 Sosyal Bilgiler Program›nda amaç ve davran›flsal amaç
kavramlar› kullan›l›rken 2004 Sosyal Bilgiler Program›nda kazan›m kavram› kulla-
n›lm›flt›r. 1998 Sosyal Bilgiler Program›nda içerik ön plandad›r ve içerik yo¤undur.
Oysa, 2004 Sosyal Bilgiler Program›nda beceriler ön plandad›r ve içerik hafifletil-
mifltir. Yine 1998 Sosyal Bilgiler Program›nda içerik, ünite ve konular ba¤lam›nda
ele al›nm›flken 2004 Sosyal Bilgiler Program›nda içerik ö¤renme alanlar› temelinde
düzenlenmifltir. Ayr›ca, 1998 Sosyal Bilgiler Program›nda geniflleyen program an-
lay›fl› benimsenmiflken 2004 Sosyal Bilgiler Program›nda sarmal program anlay›fl›
benimsenmifl ve disiplinler aras› program deseni çerçevesinde üniteler oluflturul-
mufltur. Ö¤retme-ö¤renme süreci aç›s›ndan 1998 Sosyal Bilgiler Program› ö¤ret-
men, 2004 Sosyal Bilgiler Program› ise ö¤renci merkezlidir. De¤erlendirme süreci
aç›s›ndan da 1998 Sosyal Bilgiler Program› sonuç, 2004 Sosyal Bilgiler Program› ise
sonucun yan› s›ra süreç de¤erlendirmeye odaklanm›flt›r.

SOSYAL B‹LG‹LER PROGRAMI 
Sosyal Bilgiler Program›, sosyal bilim disiplinlerine dayal› olarak oluflturulan, top-
lumsal kültürün aktar›m›na katk›da bulunan, düflünme, karar verme, topluma etkin
kat›l›m için gerekli bireysel yeterliklerin; bilgi, beceri ve de¤erlerin ö¤rencilerin ge-
liflim özelliklerine uygun bir biçimde kazand›r›lmaya çal›fl›ld›¤› bir program olarak
tan›mlanabilir. Sosyal Bilgiler Program›nda ünite ve konu düzenlemesinde ço¤un-
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lukla Tarih, Co¤rafya ya da di¤er sosyal bilim disiplinlerinden birinin öncelikli ola-
rak vurguland›¤› disiplinler aras› yaklafl›m benimsenmektedir (Michaelis ve Garcia,
1996, s.2).

Sosyal Bilgiler dersi ile ö¤rencilerin giderek karmafl›klaflan dünyay› daha iyi an-
lamalar› ve yaflama etkin biçimde kat›lmalar› sa¤lanmaktad›r. Sosyal Bilgiler dersi-
nin, ö¤rencileri, bugünün ve yar›n›n dünyas›nda haklar›n› bilen ve üretken vatan-
dafllar olarak haz›rlad›¤› kabul edilmektedir. Amerika Birleflik Devletleri’nde bulu-
nan Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyinin (NCSS) Program ‹flleri Birimine göre yirmi bi-
rinci yüzy›lda Sosyal Bilgiler Program› afla¤›daki özelliklere sahip olmal›d›r (Morri-
son, 1993, ss.262- 267):

• ‹yi gelifltirilmifl bir Sosyal Bilgiler Program›, demokraside vatandafllar›n üst-
lenece¤i rollere iliflkin aç›k bir anlay›fl oluflturmal›d›r. Toplumsal yaflam›n ni-
teli¤ini art›rmaya yönelik olarak vatandafll›kla ilgili etkinliklerin yan› s›ra
kültürel ve gönüllü etkinliklere kat›l›m olana¤› sa¤lamal›d›r.

• Sosyal Bilgiler dersi, çeflitli uygarl›klara iliflkin Tarih, Co¤rafya, Vatandafll›k
ve Ekonomiye iliflkin bilgileri birlikte ve her birine eflit oranda olacak biçim-
de yer vermelidir. Yaln›zca bir ya da iki ana uygarl›¤a, co¤rafi bölgeye odak-
lanan, di¤er uygarl›klar› göz ard› eden bir program yeterli de¤ildir. 

• Sosyal Bilgiler, ‹nsan Bilimleri ile Do¤a Bilimleri aras›nda ba¤ kurulmas›n›
sa¤lamal›d›r. Ö¤rencilerin bilimin dallar› aras›ndaki iliflkiyi görmeleri, konu
alanlar›ndaki bütünlü¤ü anlamalar› teflvik edilmelidir.

• Sosyal Bilgiler dersinde içerik bilgisi, ö¤renciler taraf›ndan al›n›p kabul edi-
lecek, ezberlenecek bir yap› olarak görülmemelidir. Ö¤renciler; geçmiflte
yaflanan ve tarihi biçimlendiren olaylar›n fark›nda olmal›, bu olaylar›n ne-
denlerini keflfetmek için sorular sormal›d›r. Ö¤renciler, gelece¤i biçimlen-
dirme kapasitelerinin fark›na varmal›d›r.

• Okuma, yazma, gözlem, tart›flma, rol oynama, benzetim, istatistiksel veriler-
le çal›flma vb. Sosyal Bilgiler Program›n›n bir parças› olmal›d›r. Ö¤retme
stratejileri, ö¤rencilerin ba¤›ms›z ve iflbirli¤ine dayal› olarak ö¤renmelerini
sa¤lamal›; problem çözme, karar verme, tart›flma ve çat›flmalar› çözme bece-
rilerini gelifltirmelidir.

• Sosyal Bilgiler Program›n› destekleyecek ö¤renme materyalleri konularla il-
gili yaz›l› kaynaklar›, özgün belgeleri, edebi eserleri, filmleri, televizyon ve
etkileflimli medyay›; foto¤raflar, kay›tlar, tarihsel haritalar gibi kültürel ma-
teryalleri; sosyal, ekonomik ve co¤rafi bilgileri analiz edecek bilgisayar
programlar›n› içermelidir. Sosyal Bilgiler dersi, ö¤rencilere çeflitli kaynaklar-
dan elde edilen bilginin güvenirli¤ini s›namay›, bilgiyi edinme ve kullanma
yollar›n›n fark›nda olmas›n› sa¤lamal›d›r. 

• Sosyal Bilgiler e¤itimi, etkili bireysel ve toplumsal yaflam becerileri edinebil-
meleri için ö¤rencilere dersin amaçlar› do¤rultusunda yeterli zaman ve de-
rinlemesine çal›flma olana¤› sunmal›d›r.

Sosyal Bilgiler Program›n›n evrensel özelliklerinden içerik neyi amaçlamal›d›r? 

2005-2006 ö¤retim y›l›nda uygulamaya konan Sosyal Bilgiler Program›nda Sos-
yal Bilgiler, “Bireyin toplumsal var oluflunu gerçeklefltirebilmesine yard›mc› olma-
s› amac›yla Tarih, Co¤rafya, Ekonomi, Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji, Felsefe, Si-
yaset Bilimi ve Hukuk gibi Sosyal Bilimleri ve Vatandafll›k Bilgisi konular›n› yans›-
tan, ö¤renme alanlar›n›n bir ünite ya da tema alt›nda birlefltirilmesini içeren, insan›n
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sosyal ve do¤al çevresiyle etkilefliminin geçmifl, bugün ve gelecek ba¤lam›nda in-
celendi¤i, toplu ö¤retim anlay›fl›ndan hareketle oluflturulmufl bir ilkö¤retim dersi”
olarak tan›mlanmaktad›r. Bu tan›m kapsam›nda, Sosyal Bilgiler Program›; 

• her ö¤rencinin birey olarak kendine özgü oldu¤unu kabul eder.
• ö¤rencilerin gelecekteki yaflamlar›na ›fl›k tutarak bireylerden beklenen nite-

liklerin gelifltirilmesine duyarl›l›k gösterir.
• bilgi, kavram, de¤er ve becerilerin geliflmesini sa¤layarak ö¤renmeyi ö¤ren-

menin gerçekleflmesini ön planda tutar.
• ö¤rencileri düflünmeye, soru sormaya ve görüfl al›flverifli yapmaya özendirir.
• ö¤rencilerin fiziksel ve duygusal aç›dan sa¤l›kl› ve mutlu bireyler olarak ye-

tiflmesini amaçlar.
• millî kimli¤i merkeze alarak evrensel de¤erlerin benimsenmesine önem verir.
• ö¤rencilerin kendi örf ve âdetleri çerçevesinde ruhsal, ahlâkî, sosyal ve kül-

türel yönlerden geliflmesini hedefler.
• ö¤rencilerin haklar›n› bilen ve kullanan, sorumluluklar›n› yerine getiren bi-

reyler olarak yetiflmesini önemser.
• ö¤rencilerin toplumsal sorunlara karfl› duyarl› olmas›n› sa¤lar.
• ö¤rencilerin ö¤renme sürecinde deneyimlerini kullanmas›na ve çevreyle et-

kileflim kurmas›na olanak sa¤lar.
• her ö¤renciye ulaflabilmek için ö¤retme-ö¤renme yöntem ve tekniklerinde-

ki çeflitlili¤i dikkate al›r.
• periyodik olarak ö¤renci çal›flma dosyalar›na bak›larak ö¤retme ve ö¤renme

süreçlerinin ak›fl› içerisinde de¤erlendirmeye olanak sa¤lar (MEB, 2004, s.44).
Sosyal Bilgiler Program›n›n bu evrensel özellikleri ba¤lam›nda, 2004 Sosyal Bil-

giler Program›n›, Sosyal Bilgiler Program›n›n yap›sal özellikleri ve Sosyal Bilgiler
Program›n›n temel ögeleri olarak iki bafll›k alt›nda incelemek olanakl›d›r.

SOSYAL B‹LG‹LER PROGRAMININ 
YAPISAL ÖZELL‹KLER‹
Sosyal Bilgiler Program›n›n yap›sal özellikleri kapsam›nda program›n haz›rlanma
gerekçesi, vizyonu, temel yaklafl›m› ve program›n deseni üzerinde durulmufltur.

Program›n Haz›rlanma Gerekçesi
Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n 2004 y›l›nda haz›rlad›¤› ve 2005-2006 ö¤retim y›l›nda uy-
gulamaya bafllad›¤› yeni ilkö¤retim program›, birtak›m gerekçelerden yola ç›k›la-
rak haz›rlanm›flt›r. Milli E¤itim Bakanl›¤›; ilkö¤retim program›n›n bilim ve tekno-
lojideki geliflmelerin e¤itim bilimlerine yans›mas›, e¤itimde kalite ve eflitli¤in art›-
r›lmas›, ekonomiye ve demokrasiye duyarl›l›¤›n sa¤lanmas›, bireysel ve ulusal de-
¤erlerin küresel de¤erler içinde gelifltirilmesi, sekiz y›ll›k temel e¤itim için prog-
ram bütünlü¤ünün sa¤lanmas›, yatay ve dikey eksende kavramsal bütünlü¤ün
oluflturulmas›, ö¤retim programlar›n›n Avrupa Birli¤i normlar› ile uyumlu hale ge-
tirilmesi gibi gerekçelerle haz›rland›¤›n› belirtmifltir. Ayr›ca, Milli E¤itim Bakanl›-
¤›, Milli E¤itim fiuras› ve benzeri platformlarda s›kl›kla ö¤retim programlar›n›n ö¤-
rencilerin bilgiye ulaflma yollar›n› ö¤renmelerine, sorun çözme ve karar verme
becerilerini gelifltirmelerine olanak sa¤layacak biçimde yeniden düzenlenmesine
gereksinim duyuldu¤unu bu gereksinimler do¤rultusunda dünyada yaflanan gelifl-
meler göz önüne al›narak ö¤retim programlar›nda yeni yaklafl›mlar›n önem ka-
zand›¤›n›n vurguland›¤›n› belirtmektedir. Bu yaklafl›mla ö¤renci merkezli, dolay›-
s›yla etkinlik merkezli, Sosyal Bilgiler aç›s›ndan bilgi ve beceriyi dengeleyen, ö¤-
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rencinin kendi yaflant›lar›n› ve bireysel farkl›l›klar›n› dikkate alarak çevresiyle et-
kileflimine olanak sa¤layan yeni bir anlay›fl›n yaflama geçirilmeye çal›fl›ld›¤› ifade
edilmektedir.

Öte yandan, Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n gerekçesinde de belirtti¤i gibi, son y›l-
larda birçok geliflmifl ülkede programlarda çeflitli düzenlemelere gidilmifl ve yap›-
land›rmac› yaklafl›m, program haz›rlama sürecinde ifle koflulmufltur. Özellikle,
Amerika Birleflik Devletleri, Avustralya, Finlandiya, Kanada ve Yeni Zelanda gibi
ülkelerde yap›land›rmac› yaklafl›m ›fl›¤›nda programlar haz›rlanarak uygulamaya
konulmufltur. E¤itimde son zamanlarda ad›ndan s›kça söz edilen yap›land›rmac›
kuram, yeni ilkö¤retim programlar›n›n dolay›s›yla Sosyal Bilgiler program›n›n ge-
lifltirilmesinde temel al›nm›flt›r.

2004 Sosyal Bilgiler Program›n›n haz›rlanmas›nda niçin yap›land›rmac›l›k benimsenmifltir?

2004 Sosyal Bilgiler Program› haz›rlan›rken Atatürk’ün çizdi¤i vizyon, dünyada-
ki geliflmeler, Avrupa Birli¤i normlar›, yasal çerçevede öngörülen insan yetifltirme
modeli, bilimsel anlay›fl, kat›l›mc› bir yaklafl›m ve uygulamac›lar›n görüfllerinin göz
önüne al›nd›¤› vurgulanmaktad›r.

Program›n haz›rlanma sürecinde, çeflitli ülkelerin e¤itim sistemlerinin incelen-
di¤i; PISA, TIMSS, PIRLS vb. uluslararas› araflt›rmalar›n sonuçlar›n›n de¤erlendiril-
di¤i, bilimsel araflt›rma sonuçlar›ndan yararlan›ld›¤›; çeflitli sivil toplum kuruluflla-
r›ndan, ö¤retmen, ö¤renci, veli ve müfettifllerden görüfl al›nd›¤› belirtilmektedir.
Ayr›ca, programlar haz›rlan›rken tüm ilgililerin kat›l›m›n›n sa¤lanmas›na ve katk›-
lar›n›n al›nmas›na özen gösterildi¤i vurgulanmaktad›r.

Program›n Vizyonu
Sosyal Bilgiler Program›n›n vizyonunun “21. yüzy›l›n ça¤dafl, Atatürk ilkeleri ve
ink›lâplar›n› benimsemifl, Türk tarihini ve kültürünü kavram›fl, temel demokratik
de¤erlerle donanm›fl, insan haklar›na sayg›l›, yaflad›¤› çevreye duyarl›; bilgiyi de-
neyimlerine göre yorumlay›p sosyal ve kültürel ba¤lam içinde oluflturan, kullanan
ve düzenleyen (elefltirel düflünen, do¤ru karar veren) sosyal kat›l›m becerileri ge-
liflmifl, sosyal bilimcilerin bilimsel bilgiyi üretirken kulland›klar› yöntemleri kazan-
m›fl; sosyal yaflamda etkin, üretken, haklar›n› ve sorumluluklar›n› bilen Türkiye
Cumhuriyeti vatandafllar›n› yetifltirmek” oldu¤u belirtilmektedir (MEB, 2004). 

Program›n Temel Yaklafl›m›
Bir e¤itim program›, bir ülkenin e¤itim felsefesinin yans›mas›n› tafl›yan en somut
örneklerden biridir. Bu ba¤lamda, 2004 ‹lkö¤retim Program›, Türk e¤itim anlay›fl›-
n›n de¤iflti¤ini göstermektedir. 2004 Sosyal Bilgiler Ö¤retimi Program› “davran›flç›”
bir nitelik sergileyen önceki programlardan farkl› olarak yap›land›rmac› anlay›fl
çerçevesinde oluflturulmufltur (Safran, 2004, ss.54-55).

Sosyal Bilgiler Program›nda, program›n temel yaklafl›m› flöyle aç›klanmaktad›r:
“Bilgi, insanl›k tarihinin her döneminde önemli olmakla beraber iletiflim olanakla-
r›n›n küçülttü¤ü dünyam›zda en önemli etken durumuna gelmifltir. Ça¤›m›zda tar-
t›fl›lmaz üstünlük ‘bilgiyi üreten’ ve ‘bilgiyi kullanan’lar›nd›r. Bilginin kazan›lmas›n-
da, kullan›lmas›nda ve donan›ml› insan gücünün yetifltirilmesinde de en önemli
görev, e¤itim sistemimize düflmektedir.” Program›n temel yaklafl›m›n›n “ö¤renci
merkezli, dolay›s›yla etkinlik merkezli, Sosyal Bilgiler aç›s›ndan bilgi ve beceriyi
dengeleyen, ö¤rencinin kendi yaflant›lar›n› ve bireysel farkl›l›klar›n› dikkate alarak
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çevreyle etkileflimine olanak sa¤layan yeni bir anlay›fl› yaflama geçirme” oldu¤u
belirtilmektedir. Bunun için Sosyal Bilgiler Program›n›n, vatandafll›k aktar›m› ola-
rak Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilimler olarak Sosyal Bilgiler, yans›t›c› düflünme olarak
Sosyal Bilgiler yaklafl›mlar›n› önemsedi¤i vurgulanmaktad›r. 

Vatandafll›k Bilgisi Aktar›m› Olarak Sosyal Bilgiler: Vatandafll›k Bilgisi ak-
tar›m› olarak Sosyal Bilgiler, ö¤retmen merkezli ö¤renme yaklafl›m›na dayanmak-
ta ve kültürün temel de¤er ve inançlar›n› gelecek kuflaklara aktar›m›n› sa¤lar. Sos-
yal Bilgiler Program›n›n en temel amaçlar›ndan biri vatandafll›k e¤itimidir. Bu yak-
lafl›mda amaç, toplumun kültürel de¤erlerini genç kuflaklara aktarmakt›r. Bir an-
lamda vatandafll›k e¤itimi, yetiflmekte olan kuflaklar›n yetiflen kuflaklar›n de¤er,
inan›fl ve tutumlar›yla donat›lmas› anlay›fl›d›r. Bu aç›dan vatandafll›k e¤itimi anla-
y›fl›n›n daha çok mevcut de¤erlerin korunmas›n› amaçlad›¤› söylenebilir.

Geleneksel bir anlay›fl olmas›na karfl›n vatandafll›k e¤itimi, bugün Sosyal Bilgi-
lerin en temel vurgusunu oluflturmaktad›r. H›zla de¤iflen toplumsal yaflam vatan-
dafll›k anlay›fl›n› da de¤ifltirmifltir. Çünkü, günümüzde küreselleflme nedeniyle va-
tandafllar›n yaln›zca kendi ülkelerine ba¤›ml›l›¤› azalm›flt›r. ‹nsanlar birçok ülke ile
iletiflim halinde oldu¤undan vatandafll›k yaln›zca yerel bir kavram olmaktan ç›k-
m›fl, evrensel düzeyde bir anlam kazanm›flt›r. Bugün vatandafll›k, bireyin hak ve
sorumluluklar›n›n bilincinde olmas›, do¤al ve toplumsal çevresine karfl› sayg›l›
davranmas› ve hatta toplumsal koflullar› gelifltirme konusunda duyarl› olmas› gibi
oldukça kapsaml› bir boyutta ele al›nmaktad›r. 

Sosyal Bilimler Olarak Sosyal Bilgiler: Ö¤rencilerin Sosyal Bilimlerin temel
ilke ve içeri¤ini anlamalar› için onlara yard›mc› olmay› ve Sosyal Bilimcilerin bilim-
sel bilgilere ulafl›rken kulland›klar› yöntemleri ö¤renciye kazand›rmay› amaçlar.
Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilim alanlar›ndan seçilerek oluflturulmufl disiplinler aras› bir
alan olarak Sosyal Bilimlerin e¤itimini temel almaktad›r. Dolay›s›yla bu yaklafl›m›n
içeri¤ini Sosyal Bilimlerden seçilen bilgiler oluflturmaktad›r. Bu aç›dan bu yaklafl›-
m›n amac›n›n, Sosyal Bilimlerin temel ilke ve içeri¤ini anlamada çocuklara yard›m-
c› olmak oldu¤u söylenebilir. 

Sosyal Bilim e¤itimi yaklafl›m›nda, Sosyal Bilimlerden seçilerek oluflturulmufl
içeri¤in çocuklarla paylafl›lmas›n›n yan› s›ra, Sosyal Bilimlerin olgu ve olaylara yak-
lafl›m biçimleri ile Sosyal Bilimcilerin bilimsel bilgiye ulafl›rken kulland›klar› yön-
temler de tan›t›lmaktad›r. Böylece, çocuklar›n dünyaya Sosyal Bilimcilerin bak›fl aç›-
s›yla bakmalar› sa¤lanmaktad›r. Öte yandan, “insan›n insanla ve çevresiyle olan ilifl-
kilerini inceleyen disiplinler toplulu¤u” olarak tan›mlanan Sosyal Bilimler yoluyla
ö¤renciler; sosyal yaflam›, insan davran›fllar›n›, insan›n insanlarla ve çevresiyle etki-
leflimini ö¤renirler. Bunu da Sosyal Bilimlerin temel ilke ve kavramlar›n› inceleye-
rek gerçeklefltirirler. Özellikle ortak ve birbirini tamamlay›c› yönlere sahip olan ve
disiplinler aras› yaklafl›m› destekleyen Sosyal Bilimler, ö¤rencilere çok yönlü bak›fl
aç›lar› sa¤lar. Ö¤renciler Sosyal Bilim alanlar›ndan süzülerek oluflturulan içerik yo-
luyla disiplinler aras› iliflkileri daha kolay kavrarlar. Böylece, e¤itimde ço¤u zaman
elefltirilen her disiplinin ayr› ayr› ö¤retilmesi sonucu, çocuklar›n bir derste ö¤rendik-
lerini di¤er derslere transfer edemedikleri elefltirisinin de önüne geçilmifl olur. Bu,
ayn› zamanda çeflitli disiplinlerden elde edilen bilgileri bütünlefltirme olana¤› sa¤lar.

Problem Çözme ve Yans›t›c› Düflünme Alan› Olarak Sosyal Bilgiler: Sos-
yal sonuçlar› olmayan bir e¤itim düflünülemez. Bir baflka deyiflle, e¤itimi sosyal ol-
gu ve olaylardan ba¤›ms›z düflünme olana¤› yoktur. Bu nedenle, e¤itim program-
lar›nda içeri¤in toplumda meydana gelen sosyal olaylara da yer vermesi beklen-
mektedir. Okullar›n toplumsal geliflmede ifllevsel olabilmesi için, ülkedeki ve dün-
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yadaki sosyal sorunlar› programlar›na tafl›mas› gerekir. Sosyal sorunlar›n program-
da yer bulmas›, bu sorunlar üzerinde duyarl›l›¤› art›raca¤› gibi çözüm üretilmesine
de katk› sa¤lar.

Problem çözme ve yans›t›c› düflünme yaklafl›m›n›n temelini araflt›rma ve ince-
leme oluflturmaktad›r. Çocuklar, gerçek yaflam problemleri ile karfl› karfl›ya b›rak›-
l›rlar ve problemleri inceleyerek problem çözme becerilerini gelifltirirler. Bu yakla-
fl›mda, önemli problemlerin çözümünde bilgi ve beceri sahibi bireylerin yetifltiril-
mesi amaçlanmaktad›r. E¤er ald›klar› kararlar, bireylerin yaflamlar›n› ve toplumda-
ki di¤er insanlar› etkiliyorsa, problem çözme ve yans›t›c› düflünme e¤itimi Sosyal
Bilgiler Program›n›n temel bir ögesi olmal›d›r. Bu yaklafl›m temel al›narak olufltu-
rulmufl bir içerik, çeflitli toplumsal sorunlarla karfl› karfl›ya gelen çocuklar›n sorun-
lar›n çözümünde çok yönlü düflünmelerini, araflt›rmaya dayanan bir yaklafl›m izle-
melerini, mant›kl› ve analitik bir yaklafl›mla sonuca ulaflmalar›n› sa¤layacakt›r. Bi-
limsel düflünce olarak da adland›r›labilecek olan bu süreç, çocuklar›n çevrelerin-
deki olgular› tan›mlamalar›n›, aç›klamalar›n› ve de¤erlendirmelerini sa¤lar. Öte
yandan, çocuklar›n düflüncelerini sosyal sorunlar üzerine çevirmeleri, olaylar›n
sosyal sonuçlar›n› ö¤renmeleri ve sorunlar›n çözümünde yap›c› ve iflbirli¤i içinde
çal›flmalar› bak›m›ndan da bu yaklafl›m yararl› olacakt›r.

Sosyal Bilgilerin do¤as›na iliflkin bu üç yaklafl›m, farkl› anlay›fllara sahip olma-
s›na karfl›n önemli ç›kt›lara sahiptir. Bu yaklafl›mlardan yaln›zca birini benimsemek
do¤ru olmaz. Etkili bir Sosyal Bilgiler program›nda ne vatandafll›k e¤itiminden ne
Sosyal Bilimler e¤itiminden ne de problem çözme ve yans›t›c› düflünmeden vaz-
geçmek olas› de¤ildir. Bu nedenle, Sosyal Bilgilerde içerik oluflturulurken bu yak-
lafl›mlar›n tümü göz önünde bulundurulmal›, bütüncül bir yaklafl›m sergilenmelidir. 

Sosyal Bilgiler Program›nda içerik oluflturmada, vatandafll›k aktar›m› olarak Sosyal Bilgi-
ler, Sosyal Bilimler olarak Sosyal Bilgiler, yans›t›c› düflünme alan› olarak Sosyal Bilgiler
yaklafl›mlar› aras›ndaki iliflki nas›l aç›klanabilir?

Program›n Deseni
Her program çeflitli program desenlerine göre yap›land›r›l›r. Sosyal Bilgiler Progra-
m›n›n yap›land›r›lmas›nda kullan›lan üç program deseni bulunmaktad›r. Bunlar;
disiplinler aras› yaklafl›m, tek disiplinli yaklafl›m ve çok disiplinli yaklafl›md›r (Öz-
türk ve Dilek, 2003, ss.51-52). 1998 Sosyal Bilgiler Program›nda tek disiplinli ve
çok disiplinli yaklafl›mlar›n birlikte kullan›ld›¤› görülmektedir. 2004 Sosyal Bilgiler
Program› ise, disiplinler aras› yaklafl›mla haz›rlanm›flt›r. Ayr›ca, geniflleyen program
anlay›fl› yerine sarmal program anlay›fl› benimsenmifl, disiplinler aras› program
deseni çerçevesinde üniteler oluflturulmufltur. ‹çerik sadece Tarih, Co¤rafya ve Va-
tandafll›k Bilgisi e¤itimi ile s›n›rland›r›lmam›fl; Sosyal Bilimlerin tüm disiplinlerinin
ö¤retimine yönelik etkinliklere yer verilmifltir. Önceki programlarda yeterince den-
gelenmeyen ulusal-evrensel dengesi, bu programda dengelenmeye çal›fl›lm›flt›r.

2004 Sosyal Bilgiler Program›; bu yap›sal özellikler bak›m›ndan incelendi¤inde,
ö¤renme alanlar› ve ünitelerin Sosyal Bilim disiplinleri ba¤lam›nda disiplinler ara-
s› bir yaklafl›mla oluflturuldu¤u, her ö¤renme alan›nda bir Sosyal Bilim disiplininin
a¤›rl›kl› olarak vurguland›¤› görülmektedir. Programda etkili vatandafll›k konusun-
da ö¤rencilerin demokratik haklar›n› ve sorumluluklar›n› ö¤renmesine, ö¤retme-
ö¤renme sürecine ve yaflama etkin biçimde kat›lmas›na dönük etkinlikler dikkati
çekmektedir. Yap›land›rmac› anlay›fl çerçevesinde Sosyal Bilgiler dersini sözel bil-
gilerin ezberlendi¤i bir konu alan› olmaktan kurtarmay› amaçlayan 2004 Sosyal
Bilgiler Program›n›n yap›sal özellikleri bak›m›ndan alan yaz›nda belirtilen ögelerle
örtüfltü¤ü söylenebilir.
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SOSYAL B‹LG‹LER PROGRAMININ TEMEL ÖGELER‹
Bir program›n amaç, içerik, ö¤retme-ö¤renme süreci ve de¤erlendirme olmak üzere
dört temel ögesi bulunmaktad›r. Bu ögeler aras›nda dinamik iliflkiler söz konusudur. 

Program›n Amaçlar› 
Her toplum kendi insan›n›, kendi istekleri do¤rultusunda yetifltirmek durumundad›r.
Genifl anlamda amaçlar, bir toplumun yetifltirdi¤i insanda bulunmas›n› öngördü¤ü
özelliklerdir. Okullar da önceden belirlenen bu özellikleri ö¤rencilere kazand›rabil-
mek için programdaki amaçlar do¤rultusunda etkinlikte bulunur.

Sosyal Bilgiler dersinin dolay›s›yla Sosyal Bilgiler Program›n›n evrensel düzey-
deki amaçlar› flu flekilde s›ralanmaktad›r (Turner, 1999, s.8):

• Demokratik de¤erleri benimsemifl vatandafllar yetifltirme,
• Ö¤rencilere, daha sonraki ö¤renim yaflamlar›nda gereksinim duyacaklar›

bilgi ve becerileri kazand›rma,
• Ça¤dafl ve sosyal konulara iliflkin bilinç ve anlay›fl gelifltirme,
• Kavram gelifltirme,
• Sosyal Bilimlerin yöntemlerini ö¤retme,
• Sosyal Bilgileri ö¤renmeye isteklilik konusunda ö¤rencileri güdüleme,
• Problem çözme ve karar verme becerilerini gelifltirme,
• Dünya vizyonuna sahip, küresel de¤erle donat›lm›fl vatandafllar yetifltirme.
Sosyal Bilgiler dersinin amaçlar›, ABD Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi (NCSS) ta-

raf›ndan da flöyle belirtilmektedir (NCSS, 1992):
• Toplumsal yaflam anlay›fl› çerçevesinde bireysel ve kültürel kimli¤i tan›mlama,
• Okulda ve toplumda kat›l›m ve gözlem etkinliklerini gerçeklefltirme,
• Dünyayla ilgili önemli konulara iliflkin duyarl›l›k gelifltirme,
• Demokratik ilkelere dayal› olarak karar verme becerilerini kazanma, 
• Toplumsal olaylara vatandafl olarak kat›l›m sa¤lama.
Evrensel düzeyde Sosyal Bilgiler dersi için belirlenen amaçlara bak›ld›¤›nda,

toplumsal yap› içerisinde bireysel, toplumsal ve kültürel kimli¤inin bilincinde olan;
demokratik de¤erleri ve yaflam biçimini benimsemifl, ülkesini ve tüm dünyay› ilgi-
lendiren sorunlara duyarl›, problem çözebilen, karar verebilen ve vatandafll›k so-
rumlulu¤unun gerektirdi¤i kat›l›m becerilerini kazanm›fl bireyler yetifltirilmesinin
vurguland›¤› görülmektedir.

Sosyal Bilgiler Program›n›n evrensel düzeydeki amaçlar› nas›l bir birey yetifltirmeyi ön-
görmektedir?

2004 Sosyal Bilgiler Program›n›n genel amaçlar› ayr›nt›l› olarak incelendi¤inde,
amaçlar›n vatandafll›k aktar›m› olarak Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilimler olarak Sosyal
Bilgiler ve yans›t›c› düflünme alan› olarak Sosyal Bilgiler anlay›fllar›n› yans›tt›¤› gö-
rülmektedir. Ayr›ca, amaçlar›n, Sosyal Bilgilerle ilgili olarak daha evrensel bir ba-
k›fl aç›s› getirdi¤i ve çok farkl› disiplinleri kapsayan bir çerçeve çizdi¤i söylenebilir.

Programda, amaçlarla ilgili olarak gerçeklefltirilen en önemli de¤ifliklik ise der-
sin özel amaçlar›n›n kazan›m olarak ifade edilmesidir. 1998 ve daha önceki Sosyal
Bilgiler Ö¤retimi Programlar›nda davran›flç› yaklafl›m do¤rultusunda davran›flsal
olarak ifade edilen amaçlar, 2004 Sosyal Bilgiler Ö¤retimi Program›nda yap›land›r-
mac› yaklafl›m do¤rultusunda kazan›mlar biçiminde ifade edilmifltir. Ö¤renme
alanlar›n›n içeri¤ini somutlaflt›ran “kazan›m”, ö¤renme süreci içinde planlanm›fl
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ve düzenlenmifl yaflant›lar yoluyla ö¤rencilerin kazanmas› beklenen bilgi, beceri,
tutum ve de¤erlerdir. Davran›flç› yaklafl›mda bilgi, beceri ve de¤er ayr› kategoriler
halinde ele al›nmaktayken yap›land›rmac› yaklafl›m, bunlar›n her birini anlaml› bir
bütün içine yerlefltirmeyi temel alm›flt›r (Safran, 2004). 

2004 Sosyal Bilgiler Program›ndaki kazan›mlar, di¤er derslerle de iliflkilendiril-
mifltir. 4. s›n›fta 46, 5. s›n›fta ise 47 kazan›m bulunmaktad›r. 2004 Sosyal Bilgiler
Ö¤retimi Program›nda yer alan 4. s›n›ftaki 46 kazan›mdan 16’s›n›n Türkçe, 10 ka-
zan›m›n Fen ve Teknoloji, 7 kazan›m›n ise Matematik dersi ile iliflkilendirildi¤i gö-
rülmektedir. 5. s›n›ftaki 47 kazan›mdan 6’s›n›n Matematik, 4’ünün Türkçe, 1’inin
ise Fen ve Teknoloji dersi ve 4 kazan›m›n da Rehberlik Servisi ile iliflkisi kurulmufl-
tur. Kazan›mlar›n di¤er derslerle iliflkilendirilmesi oldukça önemli bir geliflme iken
baz› iliflkilendirmelerin neden yap›ld›¤› aç›k de¤ildir ve dersler aras› iliflkilendirme-
ler 5. s›n›fa geldikçe azalmaktad›r (Paykoç, 2005). Ayr›ca, amaçlar, önceki prog-
ramlara göre azalm›flt›r. Amaçlarda bilgi, beceri, de¤er, tutum, davran›fl dengesi
sa¤lanmaya çal›fl›lm›flt›r. Bu nedenle, ünitelerde do¤rudan verilecek de¤er ve do¤-
rudan verilecek beceriler belirlenmifltir. 

Program›n ‹çeri¤i
‹çerik genifl anlam›yla ö¤renilecek olan bilgi, beceri, tutum ve de¤erler olarak da
düflünülebilir. Bu nedenle, içerik denince yaln›zca bilgi düflünülmemeli; bilgiyle
birlikte beceri, tutum ve de¤erler de dikkate al›nmal›d›r. Seefeldt (1988), gelece¤e
iliflkin yönelimler çerçevesinde Sosyal Bilgilerin bilgi, beceri, tutum ve de¤erler
üzerine odaklanmas› gerekti¤ini belirtmektedir. 

Sosyal anlay›fl ve davran›fllar›n kazand›r›lmas›n› amaç edinen Sosyal Bilgilerde
içeri¤in seçimi ve düzenlenmesi son derece önemlidir. Sosyal Bilgilerde çocu¤un
toplumsal yaflam› tüm yönleriyle anlamas› ve karfl›laflt›¤› sorunlar› çözebilmesi için
ö¤rendi¤i bilgi ve becerileri kullanabilmesi gerekmektedir. Bunun için de Sosyal
Bilgilerde olgu ve olaylar birlikte ele al›nmaktad›r. Tarih, Co¤rafya, Ekonomi ve
Vatandafll›k Bilgisi gibi alanlar› kapsayan Sosyal Bilgilerde içeri¤in bu alanlar›n bir-
birleriyle iliflkileri göz önüne al›narak oluflturulmas› bir zorunluluktur. 

2004 Sosyal Bilgiler Program›nda Program›n yap›s›; beceriler, kavramlar, de¤er-
ler üzerine kurulmufltur. Sosyal Bilgilerin bilgi temeli kapsam›nda programda be-
ceri, kavram ve de¤erlere özel bir önem verildi¤i görülmektedir. Bu kapsamda 4.
s›n›ftan 8. s›n›fa kadar ö¤rencilere kazand›r›lmas› gereken beceriler, kavramlar ve
de¤erler programda ayr›nt›l› olarak belirtilmifltir.

2004 Sosyal Bilgiler Program›nda içerik, önceki programlara göre esnek tutul-
mufltur. Önceki programlarda konular ve alt konular yer al›rken 2004 program›n-
da ö¤renme alanlar› do¤rultusunda oluflturulan ünitelere ve ünitelerdeki kaza-
n›mlar› gerçeklefltirmeye yönelik etkinliklere yer verilmifltir. Sosyal Bilgiler Prog-
ram›nda ilk kez vurgulanan ö¤renme alan›, “birbiriyle iliflkili beceri, tema, kavram
ve de¤erlerin bir bütün olarak görülebildi¤i, ö¤renmeyi düzenleyen yap›” olarak
tan›mlanmaktad›r. Buna göre ö¤renme alan›, ifllenecek ünitelerde dikkate al›nma-
s› gereken ve ö¤renmeyi düzenleyecek bir yap›y› ifade etmektedir. Ö¤renme
alanlar›, bir ya da birden fazla akademik disiplini içermekte ve 4. s›n›ftan 8. s›n›-
fa kadar devam etmektedir. Sosyal Bilgiler Program› dokuz ö¤renme alan› çerçe-
vesinde yap›land›r›lm›flt›r. 
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Kazan›m: Ö¤renme süreci
içinde planlanm›fl ve 
düzenlenmifl yaflant›lar
yoluyla ö¤rencilerin 
kazanmas› beklenen bilgi,
beceri, tutum ve de¤erler.

Ö¤renme Alan›: Birbiriyle
iliflkili beceri, tema, kavram
ve de¤erlerin bir bütün 
olarak görülebildi¤i, 
ö¤renmeyi düzenleyen 
yap›. 



Sosyal Bilgiler Program› 4 ve 5. s›n›f ö¤renme alanlar›, üniteler ve süreleri Tab-
lo 4.2’de gösterilmifltir.

Sosyal Bilgiler Program›nda içeri¤in yap›s›; birbiri ile iliflkili beceri, tema ve
kavramlar›n bir bütün olarak görülebildi¤i, ö¤renmeyi s›n›fland›ran ö¤renme ala-
n›, bu ö¤renme alan› içinde yer alan ünite, ö¤renme sürecinde planlanm›fl ve dü-
zenlenmifl yaflant›lar yoluyla ö¤rencinin kazanmas› beklenen bilgi, beceri ve tu-
tumlar› belirten kazan›mlar; kazan›mlara ulafl›lmas›n› sa¤layan etkinlik örnekleri
ve kazan›mlarla etkinlikleri, üniteler ve di¤er dersler aras›ndaki iliflkilendirmeyi ve
ayn› zamanda beceri, de¤er ve de¤erlendirmeyi aç›klayan aç›klamalardan olufl-
maktad›r. Ö¤renme alan›, ünite, kazan›mlar, etkinlik örnekleri ve aç›klamalarla il-
gili örnek Tablo 4.3’te gösterilmektedir.
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Tablo 4.2 ‹lkö¤retim Sosyal Bilgiler Program› 4 ve 5. S›n›f Ö¤renme Alanlar›, Üniteler ve Süreleri

4. SINIF

Ö⁄RENME ALANI ÜN‹TELER KAZANIM
SAYILARI ORANI SÜRE/DERS 

SAAT‹

Birey ve Toplum Kendimi Tan›yorum 6 11 12

Kültür ve Miras Geçmiflimi Ö¤reniyorum 6 14 15

‹nsanlar, Yerler ve Çevreler Yaflad›¤›m›z Yer 8 14 15

Üretim, Da¤›t›m ve Tüketim Üretimden Tüketime 7 14 15

Bilim, Teknoloji ve Toplum ‹yi ki Var 6 11 12

Gruplar, Kurumlar ve 
Sosyal Örgütler Hep Birlikte 5 11 12

Güç, Yönetim ve Toplum ‹nsanlar ve Yönetim 4 14 15

Küresel Ba¤lant›lar Uzaktaki Arkadafllar›m 4 11 12

Toplam 46 100 108

5. SINIF

Ö⁄RENME ALANI ÜN‹TELER KAZANIM
SAYILARI ORANI SÜRE/DERS 

SAAT‹

Birey ve Toplum Haklar›m› Ö¤reniyorum 4 11 12

Kültür ve Miras Ad›m Ad›m Türkiye 6 14 15

‹nsanlar, Yerler ve Çevreler Bölgemizi Tan›yal›m 8 14 15

Üretim, Da¤›t›m ve Tüketim Ürettiklerimiz 7 14 15

Bilim, Teknoloji ve Toplum Gerçekleflen Düfller 6 11 12

Gruplar, Kurumlar ve 
Sosyal Örgütler Toplum ‹çin Çal›flanlar 5 11 12

Güç, Yönetim ve Toplum Bir Ülke Bir Bayrak 5 14 15

Küresel Ba¤lant›lar Hepimizin Dünyas› 6 11 12

Toplam 47 100 108



2004 Sosyal Bilgiler Program›nda içeri¤in iliflkilendirilmesine büyük önem ve-
rilmifltir. Bu ba¤lamda üniteler, dersler ve ara disiplinler aras›nda iliflkilendirme ya-
p›lmas› istenmektedir. Bir baflka deyiflle, ö¤renme alan›nda yer alan ünitelerde ön-
görülen kazan›mlarla di¤er ünitelerin, derslerin ve ara disiplinlerin kazan›mlar› ara-
s›nda iliflkiler kurulmas› beklenmektedir. Ara disiplinler, ilk kez 2004 Sosyal Bilgiler
Program›nda yer alm›flt›r. Sosyal Bilgiler Program›nda yer alan ara disiplinler flöy-
le s›ralanabilir:

• Giriflimcilik E¤itimi
• Rehberlik E¤itimi
• Temel Afet E¤itimi
• Kariyer E¤itimi
• Sa¤l›k Kültürü E¤itimi
• ‹nsan Haklar› ve Vatandafll›k E¤itimi
• Özel E¤itim
• Spor Kültürü ve Olimpik E¤itim
Örne¤in, Temel Afet E¤itimine yönelik kazan›mlarla iliflkilendirilecek 4. s›n›f ‹n-

sanlar, Yerler, Çevreler: Yaflad›¤›m›z Yer ünitesi kazan›mlar› Tablo 4.4’te verilmifltir.
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Ö⁄RENME ALANI: B‹REY VE TOPLUM 4. SINIF

ÜN‹TE KAZANIMLAR ETK‹NL‹K ÖRNEKLER‹ AÇIKLAMLAR

KEND‹M‹ 

TANIYORUM

Bu ünitenin sonunda ö¤ren-
ciler:

1. Bireysel farkl›l›klar› tan›r
ve kabul eder.

2. Duygu ve düflünceleri
aras›ndaki iliflkiyi fark
eder.

3. Farkl› durumlara ait duygu
ve düflüncelerini ifade
eder.

4. Baflkalar›n›n duygu ve
düflüncelerini sayg› ile
karfl›lar.

5. Yaflama iliflkin belli bafll›
olaylar› kronolojik s›raya
koyar.

6. Sahip oldu¤u kimlik
belgelerindeki bilgileri
analiz ederek kiflisel
kimli¤ine iliflkin
ç›kar›mlarda bulunur.

“Küçük farklar” (Kiflisel
eflyalar kullan›larak
insanlardaki farkl›l›klara
örnekler gösterilir.) (1.
kazan›m)
“Farkl› ve Özel” (‹nsanlar›n
farkl›l›klar›n›n bir zenginlik
oldu¤una örnekler
gösterilir.) (1. kazan›m)
“Günlük Tutma” (Duygu ve
düflüncelerin ifade edildi¤i
günlükler tutulur.) (2. ve 3.
kazan›m)
“Mevlana’dan Hoflgörü
Hikâyeleri” (Mevlana’n›n
hoflgörü anlay›fl›n› içeren
metinler incelenir.) (4.
kazan›m)
“Yaflamdan Kesitler”
(Yaflam› etkileyen olaylar›
temel alan bir zaman fleridi
oluflturulur.) (5. kazan›m)
“Atatürk’ün Kimlik Belgesi”
(Atatürk’ün kimlik bilgileri
günümüzde kullan›lan bofl bir
nüfus cüzdan›na ifllenir.) (1.
ve 6. kazan›m)
“Bu Benim Kimli¤im” (Nüfus
cüzdan›, okul kimli¤i, spor
kulübü kimli¤i vb. kimlik
belgelerindeki bilgiler
incelenerek kimli¤i oluflturan
ana ögeler fark edilir. (6.
kazan›m)

Rehberlik Servisi: Bireysel
farkl›l›klar› tan›ma, duygu ve
düflünceleri ifade etme
konular›nda iflbirli¤i
yapmal›d›r.

3. ve 5. kazan›m için Türkçe:
Konuflma-Yazma

5. kazan›m için Matematik:
Zaman ölçüleri

Giriflimcilik (1-1)
Kariyer Bilinci Gelifltirme 
(1-2)
Rehberlik ve Psikolojik
Dan›flma (1-1)
Sa¤l›k Kültürü (1-11);
(4-10)

Do¤rudan verilecek beceri:
Kan›t› tan›ma ve kullanma
Do¤rudan verilecek de¤er:
Duygu ve düflüncelere sayg›
ve hoflgörü
Bu ünitede gözlem, öz
de¤erlendirme formu, aç›k
uçlu sorular kullan›larak
de¤erlendirme yap›labilir.

Tablo 4.3 Sosyal Bilgiler Program› Ünite, Kazan›mlar, Etkinlik Örnekleri ve Aç›klamalar



Ö¤retme-Ö¤renme Süreci
Sosyal Bilgiler dersinde ö¤retme-ö¤renme sürecinin etkili olabilmesi için sürecin
anlaml›, bütünlefltirici, de¤er temelli, zorlay›c› ve etkin olmas› gerekti¤i vurgulan-
maktad›r. Birbirleriyle eflit derecede öneme sahip bu befl özellik flu flekilde aç›kla-
nabilir (NCSS, 2002):

• Sosyal Bilgiler dersinde ö¤retme-ö¤renme sürecinin anlaml› olabilmesi için
ö¤rencilerin yeni ö¤rendikleri bilgilerle önceki bilgi ve deneyimlerini iliflki-
lendirmesi, elefltirel ve yarat›c› düflünmelerinin desteklenmesi gerekir. Bu
süreçte ö¤renciler ayr›nt›l› bilgiyi ezberlemek yerine, ö¤rendikleri bilgi ve
becerileri okulda ve okul d›fl›nda nas›l kullanabileceklerini araflt›r›rlar.

• Sosyal Bilgiler dersinde ö¤retme-ö¤renme sürecinin bütünlefltirici olabilme-
si için süreçte geçmifl yaflant›lar ve gelece¤e bak›fl kapsam›nda zaman›n bü-
tünlefltirilmesi; programdaki konular arac›l›¤›yla okuma, yazma, iletiflim,
araflt›rma, gözlem, analiz ve sentez gibi tüm derslere yönelik becerilerin bü-
tünlefltirilmesi gerekir.

• Sosyal Bilgiler dersinde ö¤retme-ö¤renme sürecinin uygun oranda zorlay›c›
olmas›, ö¤rencilerden e¤itimsel amaçlar› kazanabilmeleri için bireysel ya da
bir grubun üyesi olarak etkinliklere kat›lmalar› ve kendilerine verilen so-
rumluluklar› dikkatli ve özenli biçimde yerine getirmelerinin beklenmesi an-
lam›na gelir. 

• Sosyal Bilgiler dersinde ö¤retme-ö¤renme sürecinin de¤er temelli olmas›,
konular›n etik boyutlar›n›n ve sosyal de¤erlerin sürece yans›t›lmas› anlam›-
na gelmektedir. Ö¤renciler bu derste arkadafllar›yla sosyal etkileflimde bulu-
nurken onlar›n haklar›na sayg›l› olmay›, temel demokratik kavramlar› ve il-
keleri, karar verme süreçlerine kat›l›m sa¤lamay› ö¤renmelidir.

• Sosyal Bilgiler dersinde ö¤retme-ö¤renme sürecinin etkin olmas› ile ö¤ren-
cilerin sürece etkin biçimde kat›larak önceki bilgileri, inançlar›, deneyimleri
ile yeni konu aras›nda ba¤lant›lar gelifltirerek içeri¤i anlamland›rmalar› anla-
fl›lmaktad›r. Ö¤renciler sorular sorarak düflüncelerini paylaflarak yaflamla
ba¤lant› kurarak kendi anlamlar›n› kendileri oluflturmal›d›r.

2004 Sosyal Bilgiler Program›, ö¤retme-ö¤renme sürecinde yap›land›rmac› ö¤-
renme kuram›n›n anlay›fl›n› yans›tmaktad›r. Yap›land›rmac› anlay›flta ö¤renci, d›fl
uyar›c›lar›n edilgen bir al›c›s› olmay›p, onlar›n özümleyicisi ve davran›fllar›n etkin
oluflturucusudur. Ö¤renci kendi ö¤renmesinden sorumludur ve kendisine sunulan
bilgiler aras›ndan uygun olanlar› seçen ve iflleyen kifli olarak ö¤renmede etkin olan
kiflidir. Bu nedenle, yap›land›rmac› kuram›n öngördü¤ü e¤itim ortamlar›nda birey-
lerin ö¤renmede daha fazla sorumluluk almalar› ve etkin olmalar› gerekmektedir.
Ö¤rencilerin zengin ö¤renme yaflant›lar› geçirmelerine ve çevreleri ile daha fazla
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Tablo 4.4
Sosyal Bilgiler 
Program› 
Kazan›mlar› ile 
Eflleflen Ara Disiplin
Alan Kazan›mlar›

TEMEL AFET E⁄‹T‹M‹ 4. SINIF

Kazan›mlar ‹nsanlar, Yerler, Çevreler: 
Yaflad›¤›m›z Yer

1. Depremle ilgili bilgileri hat›rlar ve uygu-

lar.

2. Deprem ve depreme haz›rl›kla ilgili soru

sorar ve yan›tlar.

3. Depremle ilgili yanl›fl bilgilerden do¤ru bil-

giye ulafl›r.

Do¤al afetler karfl›s›nda haz›rl›kl› olur.



etkileflimde bulunmalar›na olanak sa¤layacak etkinliklere yer verilmesi, kuram›n
önemli bir öngörüsüdür. Zengin e¤itsel yaflant›lar› içeren ortamlar yoluyla ö¤ren-
ciler, daha önce zihinlerinde yap›land›rd›klar› bilgilerin do¤rulu¤unu s›nama, yan-
l›fllar›n› düzeltme ve belki de önceki bilgilerinden farkl› yeni flemalar oluflturabilir-
ler (Yaflar, 1998, ss.68-75). Yeni programda, özellikle, ö¤renme alanlar› ve ö¤ren-
me alanlar›na ait üniteler belirlenmifl; ancak, ö¤retme-ö¤renme sürecinde yap›la-
cak etkinlikleri ö¤retmenlerin belirlemesi istenmifltir. Ayr›ca, ünitelere iliflkin örnek
etkinliklere programda yer verilmifltir (Yaflar, 2005, ss.329-342).

2004 Sosyal Bilgiler Program›n›n önceki programlardan ayr›lan en temel özelli-
¤i ö¤renci merkezli ö¤retimi amaçlamas›d›r. 2004 Sosyal Bilgiler Program›nda ö¤-
renci merkezli yaklafl›ma uygun ve tutarl› ögelere yer verilmifltir. Aç›klamalar bö-
lümünde kapsaml›, örnekli ve somut aç›klamalara yer verilmifl; ö¤retmenlerin
programda verilen etkinlikler d›fl›nda, çevresel etmenleri göz önünde bulundura-
rak kazan›mlar do¤rultusunda etkinlikler haz›rlayabilecekleri belirtilmektedir. 

Programda gerekli bilgi, beceri, tutum ve de¤erleri kazand›rmada ifle koflulabi-
lecek etkinlikler flöyle s›ralanmaktad›r (MEB, 2004, ss.103-105):

Örnek Olay Analizi (Çözümlemesi): Ö¤rencilerin ifllenen konuyla ilgili örnek
olaylar› ifllenen konu ilkeleri aç›s›ndan çözümlemesidir. Örne¤in, erozyonun ne-
denlerinin saptanmas›.

Sonuç Ç›karma: Ö¤rencilerin ifllenen konuda ulaflt›klar› sonuçlar› belirlemele-
ridir. Örne¤in, bir bölgenin yeryüzü flekilleri ifllendikten sonra o bölgeyle ilgili
“Sonuç olarak .......... bölgesi kurak ve verimsiz bir bölgedir.” biçiminde sonuçlar
ç›karma.

Geri Plandaki Düflünceleri Bulma: Ö¤rencilerin ifllenen konuyu ya da konuy-
la ilgili olaylar› analiz ederek aç›kça ifade edilmemifl düflünceleri keflfetmeye çal›fl-
mas›d›r. Örne¤in; tarihi bir olay ifllendi¤i zaman kiflilerin neden böyle davrand›k-
lar›n›, ne düflünüyor olduklar›n› bulma. ‹ncelenen bir yaz›da yazar›n amac›, varsa-
y›mlar› gibi metinde aç›kça yer almayan düflüncelerini saptama.

Slogan Bulma: Ö¤rencilerden ifllenen konunun ana düflüncesini yans›tan bir
slogan üretmeleri istenir. Örne¤in, çevreye duyarl›l›k ya da çocuk haklar› konusu
ifllenirken konuyla ilgili bir slogan istenebilir.

Reklam Haz›rlama/Poster, Afifl Haz›rlama: Ö¤rencilerden ifllenen konuya ilifl-
kin televizyon ya da gazete için tan›t›c› reklâm, poster, ya da afifl tasarlamas› is-
tenir. Reklamlar görsel, iflitsel ya da hareketli olabilir. Örne¤in, bir sivil toplum
kuruluflu için tan›t›m çal›flmas› yap›labilir ya da giriflimcilik ögesini de içerme aç›-
s›ndan kendilerinin s›n›fta oluflturacaklar› marketler, al›flverifl merkezleri için rek-
lamlar haz›rlanabilir.

fiiir-Öykü Yazma/fiark› Yapma: Ö¤rencilerin ifllenen konular›n orta noktalar›n›
yans›tan fliir ya da öykü yazmalar› ya da ö¤renme malzemesinin, ö¤renilenlerin
flark›yla anlat›lmas›d›r. Örne¤in; ya¤murun oluflumunun fliiri, flark›s› ya da Milli
Mücadele sürecini ya da farkl› ülkelerdeki çocuklar›n yaflamlar›n› anlatan öyküler
yaz›labilir.

Görsel ‹mge Oluflturma: Ö¤rencilerin ifllenen konuyu grafik, resim, flekil vb.
herhangi bir görsel imge ile göstermesidir. Örne¤in, yönetim birimlerini gösteren
bir flema ya da üretim- da¤›t›m-tüketim örüntüsünü gösteren bir ak›fl flemas› olufl-
turulabilir.

Önem S›ras›na Koyma: Ö¤rencilerin, ifllenen konudaki ana düflünceleri, ilkele-
ri ya da anahtar sözcükleri önem s›ras›na koymalar›d›r. Örne¤in; ö¤renciler bir me-
tindeki düflüncelerin ve tarihteki yap›lan bir anlaflman›n maddelerini, bir olay›n
nedenlerini önem s›ras›na koyabilir.
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Bafll›k Bulma: Ö¤rencilerin okuduklar› bir metin ya da izledikleri olaya bafll›k
koymalar›, e¤er varsa varolan bafll›¤› de¤ifltirmeleridir. Bafll›k bulma her konuda
kullan›labilir.

S›n›flama: Ö¤rencilerin belli bir konuda bilgi toplamalar› ve onlar› s›n›flayarak
sunmalar›d›r. Örne¤in, sigaran›n zararlar›, teknolojik ürünlerin kullan›m alanlar›,
afetlerden korunma yollar› gibi bilgilerin toplanmas› ve s›n›flanmas›.

Örnek Verme: Ö¤rencilerin ifllenen konular› aç›kl›¤a kavuflturucu örnekler ver-
mesidir. Çevresindeki sa¤l›k ve yard›m kurulufllar›na örnekler verebilir.

Kendini De¤erlendirme: Ö¤rencilerin neyi ne kadar ö¤rendiklerinin incelenme-
si, ö¤renme sürecinin bafl›ndaki ve sonundaki düzeyine bakarak ne kadar geliflme
gösterdiklerinin saptanmas›d›r.

Yordama Yapma: S›n›fta ifllenen konunun ifllenmemifl bölümüyle ilgili tahmin-
lerde bulunma ve bu tahminlerin gerekçelerini aç›klamad›r. Örne¤in, bir öykünün
ya da tarihteki bir olay›n sonucunu tahmin etme.

Bulmaca: Ö¤rencilerin konu ile ilgili bulmaca haz›rlamalar› ya da ö¤retmen ta-
raf›ndan haz›rlanm›fl bulmacay› çözmeleridir. Kavram ö¤retiminde kullan›labilir.

Dramatizasyon: Ö¤rencilerin, ö¤renilenleri dramatize ederek göstermeleridir. Örne-
¤in; trafik polisi, yaya, sürücü vb. rolleri oynayarak trafik kurallar› konusu ifllenebilir.

Öneride Bulunma: Ö¤rencilerin ifllenen konuda ilgili kiflilere öneride bulun-
mas›d›r. Örne¤in, yerel yönetimler konusunda yöneticilere, bilinçli tüketicilik ko-
nusunda tüketicilere öneride bulunabilirler. Her düzeydeki ö¤renciler, ö¤rendikle-
ri konularla ilgili kendilerinden sonraki ö¤renciler için öneriler haz›rlayabilirler.
Bu, ö¤rencilerin konu ve ö¤renme süreci hakk›nda düflünmelerini sa¤layacakt›r.

Karfl›laflt›rma: Ö¤rencilerin, ö¤renilenler aras›ndaki farklar› ya da benzerlikleri
saptamas›d›r. Örne¤in, tarihsel olaylarla güncel olaylar›n benzerlikleri ya da ülke-
leraras› farkl›l›klar incelenebilir.

Problem Çözme: Ö¤rencilerin, ö¤renilenleri kullanarak yan›t› kaynaklarda ol-
mayan problemleri çözmeleridir. Örne¤in, “ ......... bölgesine bir baraj infla edecek olsan›z
tam olarak nereye infla ederdiniz?” biçimindeki bir problem, iyi bir problem olabilir.

Görüflme Yapma: Ö¤rencilerin ö¤renilenlerle ilgili olarak birbirlerine ya da bil-
gi almak amac›yla toplumdaki insanlara sorular sormas› ve bu sorular›n yan›tlan-
mas›d›r. Örne¤in; ö¤renciler, sa¤l›k konusunda doktorlarla, meslekler konusunda
meslek sahipleriyle, yönetim konusunda yöneticilerle görüflebilirler.

Alan Gezileri: Ö¤rencilerin, ö¤renilenlerle ilgili olarak çeflitli mekânlara yapt›k-
lar› inceleme gezileridir. Geziler, do¤al çevrede, müzede ve kent içindeki kurum-
larda olabilir. Ancak, gezilerin amaçlara hizmet etmesi için gezi öncesinde nelere
dikkat edilece¤i tüm ayr›nt›lar›yla belirlenmelidir

Kavram Haritas› Oluflturma: Konu ile ilgili bafll›ca kavramlar›n, merkezi bir
kavram etraf›nda birbirleriyle iliflkilerini gösterecek bir haritan›n oluflturulmas›d›r.
Örne¤in; demokrasi kavram› etraf›nda, ulusal egemenlik, lâiklik, eflitlik, Cumhuri-
yet gibi kavramlara yer verilebilir.

Kan›tlama: Ö¤rencilerin, ö¤renilenlerle ilgili bir yarg›y› destekleyici bilgileri
toplamalar›, bu bilgileri çözümlemeleri ve o yarg›y› do¤rulayan kan›tlar olarak
sunmalar›d›r. Örne¤in; Türkiye’nin çölleflmekte oldu¤u, kültürün geçmiflinden bu-
güne tafl›nd›¤›, baz› mesleklerin kaybolmaya yüz tuttu¤u düflüncelerini kan›tlama-
ya çal›flmak gibi.

Tüm bu uygulamalarla birlikte empati kurma, de¤erlendirme, benzetim, günlük
yaflamla iliflkilendirme, not alma, görüfl tarama, gözlem, formüllefltirme, haber top-
lama, önceki düflündükleriyle karfl›laflt›rma, bildikleriyle ba¤ kurma, dosya olufltur-
ma, öykü tamamlama, ö¤retim malzemesi haz›rlama, çal›flma yapra¤›, koleksiyon
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yapma, denence (hipotez) oluflturma ve s›nama, y›ll›k haz›rlama, tersinden düflün-
me, anlaflma imzalama, pandomim, ö¤rendiklerini listeleme, proje, gazete ç›karma,
yeniden yazma gibi uygulamalar etraf›nda farkl› ö¤retim etkinlikleri haz›rlanabilir.

De¤erlendirme
Sosyal Bilgiler dersi için yap›lacak de¤erlendirme etkinliklerinde, ö¤rencilerin Sos-
yal Bilgiler Program›n›n tüm boyutlar›nda sa¤lad›¤› geliflme ve baflar› ölçülmeye ve
kaydedilmeye çal›fl›l›r.

Sosyal Bilgiler Program›nda; yarat›c› ve elefltirel düflünme, problem çözme, ka-
rar verme, araflt›rma, giriflimcilik gibi genel becerilerin yan›nda, zaman ve krono-
lojiyi alg›lama, de¤iflim ve süreklili¤i alg›lama, kan›t kullanma gibi tarihsel beceri-
lerle mekân› alg›lama, gözlem yapma gibi co¤rafi becerileri gelifltirmesi ve bu ko-
nudaki önemli yaklafl›mlar› kavratmas› bak›m›ndan ö¤rencinin e¤itimine önemli
katk›lar sa¤layaca¤› belirtilmektedir. Sadece yaz›l› ve sözlü sorular ile ö¤renci ba-
flar›s›n› de¤erlendirmenin uygun olmayaca¤› düflüncesinden yola ç›k›larak prog-
ramda çoklu de¤erlendirme benimsenmifltir (MEB, 2004, ss. 107-108).

Sosyal Bilgiler Program›nda; yaln›zca ö¤renme ürünü de¤il, ö¤renme sürecinin
de de¤erlendirilmesi benimsenmifltir. De¤erlendirme, ö¤rencilerin neyi bilmedi¤i-
ni de¤il, ne bildiklerini görmeyi amaçlayan bir süreçtir. Bu amaçla, e¤itim-ö¤retim
sürecini destekleyici nitelikte çeflitli de¤erlendirme araç ve tekniklerine yer veril-
mifltir. Ö¤retmenlerden süreci de¤erlendirmek amac›yla programda verilen ölçme
ve de¤erlendirme araç ve tekniklerini kullanarak ya da bunlardan esinlenerek üni-
telerdeki kazan›mlara uygun de¤erlendirme araç ve tekniklerini gelifltirmeleri bek-
lenmektedir. Örne¤in; ö¤retmenlerin derslerin ifllenifli sürecinde ö¤rencilerin yap›-
lan etkinliklere kat›lma düzeylerini gözlem formlar›yla üniteler sonunda ö¤rencile-
rin hangi becerilere sahip olduklar›n›, kendilerini de¤erlendirmeleri için “Bunlar›
Yapabiliyorum” adl› formu kullanmalar› önerilebilir.

Sosyal Bilgiler Program›nda ö¤retmenlerin geleneksel olarak nitelenen, çoktan
seçmeli, uzun cevapl› yaz›l› yoklama, k›sa cevapl›, do¤ru-yanl›fl ve efllefltirme türü
ölçme araç ve tekniklerinin yan› s›ra daha çok süreci de¤erlendirmeye hizmet
eden flu ölçme araç ve tekniklerini de kullanmalar› önerilmektedir  (MEB, 2004, ss.
111-117):

• Gösteri 
• Anekdotlar 
• Tart›flma
• Sergileme 
• Deneyler 
• Görüflme 
• Gözlemler 
• Sözlü Sunum 
• Projeler
• Araflt›rma Kâ¤›tlar› 
• Öz De¤erlendirme
• Performans De¤erlendirme
• Ö¤renci Ürün Dosyas› (Portfolyo)
• Dereceleme Ölçekleri (Rubric)
• Tutum Ölçekleri
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Sosyal Bilgiler Program›n›n Türkiye’deki gelifli-

mini kavramak

Türkiye’de “Sosyal Bilgiler” ad›yla bir ders, disip-
linler aras› ve çok disiplinli bir program yaklafl›-
m› olarak ilk kez 1968 ‹lkokul Program›nda be-
nimsenmifltir. Sosyal Bilgiler daha önce Tarih,
Co¤rafya ve Vatandafll›k Bilgisi’ne yüklenen
önemli görevleri devralm›flt›r. 1985 y›l›nda Or-
taokul Program›nda Sosyal Bilgiler e¤itimine son
verilerek bunun yerine “Milli Co¤rafya” ve “Milli
Tarih” dersleri konulmufl; ancak, 1997 y›l›nda se-
kiz y›ll›k zorunlu ve kesintisiz ilkö¤retim uygula-
mas› ile birlikte tekrar “Sosyal Bilgiler” dersine
dönüfl yap›lm›flt›r. 1998 y›l›nda haz›rlanan “Sos-
yal Bilgiler Ö¤retim Program›” 2005 y›l›na kadar
uygulanm›flt›r. Milli E¤itim Bakanl›¤› 2004 y›l›nda
yapt›¤› bir çal›flma ile ilkö¤retimde uygulanan
programlar› yeniden haz›rlam›flt›r. Bu kapsamda
Sosyal Bilgiler dersi program›nda da de¤iflikli¤e
gidilmifltir. Sosyal Bilgiler dersi önceden 4-7. s›-
n›flar aras›nda yer al›rken, 2004 program›nda 8.
s›n›fta da yer alm›flt›r. 

1998 Sosyal Bilgiler Program› ile 2004 Sosyal Bil-

giler Program› aras›ndaki farkl›l›klar› görmek

1998 Sosyal Bilgiler Program› davran›flç›, 2004
Sosyal Bilgiler Program› yap›land›rmac› bir anla-
y›flla haz›rlanm›flt›r. 1998 Sosyal Bilgiler Progra-
m›n›n temel amac›, iyi vatandafl yetifltirmek iken
2004 Program›n›n temel amac›, etkili ve sorumlu
vatandafl yetifltirmektir. 1998 Sosyal Bilgiler prog-
ram›nda vatandafll›k bilgisi aktar›m› olarak Sos-
yal Bilgiler yaklafl›m› benimsenirken 2004 Sosyal
Bilgiler Program›nda Sosyal Bilimler olarak Sos-
yal Bilgiler ve yans›t›c› inceleme alan› olarak Sos-
yal Bilgiler anlay›fl› benimsenmifl, her iki yakla-
fl›m bütünlefltirilerek kullan›lm›flt›r. 1998 Sosyal
Bilgiler Program›nda 43, 2004 Sosyal Bilgiler
Program›nda 17 genel amaca yer verilmifltir. 1998
Sosyal Bilgiler Program›nda amaç ve davran›flsal
amaç kavram› kullan›l›rken 2004 Sosyal Bilgiler
Program›nda kazan›m kavram› kullan›lm›flt›r.
1998 Sosyal Bilgiler Program›nda içerik ön plan-
dad›r ve içerik yo¤undur. Oysa, 2004 Sosyal Bil-
giler Program›nda beceriler ön plandad›r ve içe-
rik hafifletilmifltir. Yine 1998 Sosyal Bilgiler Prog-

ram›nda içerik ünite ve konular ba¤lam›nda ele
al›nm›flken, 2004 Sosyal Bilgiler Program›nda içe-
rik ö¤renme alanlar› temelinde düzenlenmifltir.
Ö¤retme-ö¤renme süreci aç›s›ndan 1998 Sosyal
Bilgiler Program› ö¤retmen, 2004 Sosyal Bilgiler
Program› ise ö¤renci merkezlidir. De¤erlendirme
süreci aç›s›ndan da 1998 Sosyal Bilgiler Program›
sonuç de¤erlendirmeye, 2004 Sosyal Bilgiler
Program› sonucun yan› s›ra süreç de¤erlendir-
meye odaklanm›flt›r.

Sosyal Bilgiler Program›n›n yap›sal özelliklerini

tan›mak 

Sosyal Bilgiler Program›n›n yap›sal özellikleri
kapsam›nda program›n haz›rlanma gerekçeleri,
vizyonu, temel yaklafl›m› ve program deseni flöy-
ledir: Sosyal Bilgiler Program›; bilim ve teknolo-
jideki geliflmelerin e¤itim bilimlerine yans›mas›,
e¤itimde kalite ve eflitli¤in art›r›lmas›, ekonomiye
ve demokrasiye duyarl›l›¤›n sa¤lanmas›, bireysel
ve ulusal de¤erlerin küresel de¤erler içinde gelifl-
tirilmesi, sekiz y›ll›k temel e¤itim için program
bütünlü¤ünün sa¤lanmas›, yatay ve dikey eksen-
de kavramsal bütünlü¤ün oluflturulmas›, ö¤retim
programlar›n›n Avrupa Birli¤i normlar› ile uyum-
lu hale getirilmesi gibi gerekçelerle haz›rlanm›fl-
t›r. Sosyal Bilgiler Program›n›n vizyonu, 21. yüz-
y›l›n ça¤dafl, Atatürk ilkeleri ve ink›lâplar›n› be-
nimsemifl, Türk tarihini ve kültürünü kavram›fl,
temel demokratik de¤erlerle donanm›fl ve insan
haklar›na sayg›l›, yaflad›¤› çevreye duyarl›, bilgiyi
deneyimlerine göre yorumlay›p sosyal ve kültü-
rel ba¤lam içinde oluflturan, kullanan ve düzen-
leyen (elefltirel düflünen, do¤ru karar veren), sos-
yal kat›l›m becerileri geliflmifl, sosyal bilimcilerin
bilimsel bilgiyi üretirken kulland›klar› yöntemleri
kazanm›fl, sosyal yaflamda etkin, üretken, hakla-
r›n› ve sorumluluklar›n› bilen Türkiye Cumhuri-
yeti vatandafllar›n› yetifltirmektir. Sosyal Bilgiler
Program› yap›land›rmac› kuram çerçevesinde ö¤-
renci merkezli, dolay›s›yla etkinlik merkezli, Sos-
yal Bilgiler aç›s›ndan bilgi ve beceriyi dengele-
yen, ö¤rencinin kendi yaflant›lar›n› ve bireysel
farkl›l›klar›n› dikkate alarak çevreyle etkileflimine
olanak sa¤layan yeni bir anlay›fl› yaflama geçirme
olarak belirtilmektedir. Bunun için, Sosyal Bilgi-
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ler Program›, vatandafll›k aktar›m› olarak Sosyal 
Bilgiler, Sosyal Bilimler olarak Sosyal Bilgiler,
yans›t›c› düflünme alan› olarak Sosyal Bilgiler yak-
lafl›mlar›n› benimsemifltir. 2004 Sosyal Bilgiler
Program›, program deseni olarak da disiplinler
aras› yaklafl›mla haz›rlanm›flt›r. Ayr›ca, geniflle-
yen program anlay›fl› yerine sarmal program an-
lay›fl› benimsenmifl, disiplinler aras› program de-
seni çerçevesinde üniteler oluflturulmufltur. 

Sosyal Bilgiler Program›n› oluflturan ögelerin te-

mel özelliklerini kavramak

Sosyal Bilgiler Program›, toplumsal yap› içerisin-
de bireysel, toplumsal ve kültürel kimli¤inin bi-
lincinde olan; demokratik de¤erleri ve yaflam bi-
çimini benimsemifl, ülkesini ve tüm dünyay› ilgi-
lendiren sorunlara duyarl›, problem çözebilen,
karar verebilen ve vatandafll›k sorumlulu¤unun
gerektirdi¤i kat›l›m becerilerini kazanm›fl birey-
ler yetifltirilmesini amaçlamaktad›r. Programda,
amaçlarla ilgili olarak gerçeklefltirilen en önemli
de¤ifliklik ise, dersin özel amaçlar›n›n “kazan›m”
olarak ifade edilmesidir. Sosyal Bilgilerin bilgi te-
meli kapsam›nda programda beceri, kavram ve
de¤erlere özel bir önem verildi¤i görülmektedir.
Sosyal Bilgilerin bilgi temeli, sosyal bilimler için-
de yer alan disiplinlerden oluflmaktad›r. Sosyal
bilimler içinde Antropoloji, Sosyoloji, Tarih, Co¤-
rafya, Ekonomi, Psikoloji, Politika gibi disiplinler
yer almaktad›r. Ancak, Sosyal Bilgilerin konu
alanlar›, genellikle, Tarih, Co¤rafya, Vatandafll›k
Bilgileri ve Ekonomi disiplinlerinden oluflmakta-
d›r. Sosyal Bilgiler Program›nda içeri¤in yap›s›, be-
ceriler, kavramlar ve de¤erler üzerine kurulmufl

tur. Sosyal Bilgiler Program›nda içeri¤in iliflkilen-
dirilmesine büyük önem verilmifltir. Bu ba¤lam-
da ö¤renme alan›nda yer alan ünitelerde öngö-
rülen kazan›mlarla di¤er ünitelerin, derslerin ve
ara disiplinlerin kazan›mlar› aras›nda iliflkiler ku-
rulmas› beklenmektedir. Sosyal Bilgiler Progra-
m›n›n önceki programlardan ayr›lan en temel
özelli¤i, ö¤renci merkezli ö¤retimi amaçlamas›-
d›r. Sosyal Bilgiler Program›nda ö¤renci merkez-
li yaklafl›ma uygun ve tutarl› ö¤elere yer veril-
mifltir. Aç›klamalar bölümünde kapsaml›, örnek-
li ve somut aç›klamalara yer verilmifl; ö¤retmen-
lerin programda verilen etkinlikler d›fl›nda, çev-
resel etmenleri göz önünde bulundurarak kaza-
n›mlar do¤rultusunda etkinlikler haz›rlayabile-
cekleri belirtilmifltir. Sosyal Bilgiler Program› de-
¤erlendirmede, sonuç de¤erlendirme yaklafl›m›-
n›n yan› s›ra, süreç de¤erlendirme yaklafl›m›n›
benimsemifltir. Bu amaçla e¤itim-ö¤retim süreci-
ni destekleyici nitelikte çeflitli de¤erlendirme araç
ve tekniklerine yer verilmifltir. Sosyal Bilgiler
Program›nda ö¤retmenlerin, geleneksel olarak
nitelenen, çoktan seçmeli, uzun cevapl› yaz›l›
yoklama, k›sa cevapl›, do¤ru-yanl›fl ve efllefltirme
türü ölçme araçlar›n›n yan› s›ra, daha çok süreci
de¤erlendirmeye hizmet eden gösteri, anekdot-
lar, ürün dosyas›, performans de¤erlendirme,
proje, sözlü sunum gibi ölçme araç ve teknikle-
rini de kullanmalar› önerilmektedir.
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1. Türkiye’de Sosyal Bilgiler ad›yla bir ders ilk defa
hangi tarihte benimsenmifltir?

a. 1926
b. 1936
c. 1948
d. 1968
e. 1989

2. Afla¤›dakilerden hangisi Türkiye’de 1998 y›l› ve
öncesindeki Sosyal Bilgiler Programlar›na yönelik
yap›lan elefltirilerden biri de¤ildir?

a. Programlar tüm ilgililerin kat›l›m›yla gelifltirilme-
mifltir. 

b. 1968-1998 y›llar› aras›nda Sosyal Bilgiler Prog-
ramlar› bak›m›ndan önemli gelifltirme çabalar›na
rastlanmam›flt›r. 

c. Dünyada Sosyal Bilgiler ö¤retimine iliflkin de¤i-
flimler yaflan›rken 1998 y›l›nda ilkö¤retimin se-
kiz y›la ç›kar›lmas› ile haz›rlanan Sosyal Bilgiler
Program›nda içerik, kapsam ve s›ra yönünden
birtak›m de¤ifliklikler yap›lm›fl; ancak, amaçlar-
da önemli bir de¤ifliklik yap›lmam›flt›r.

d. Programlarda ilkö¤retim ça¤›ndaki çocuklar›n
haz›r bulunuflluk düzeyleri göz önünde bulun-
durulmam›flt›r.

e. Programlarda içeri¤e günlük yaflam ve akade-
mik anlay›fla uygun yap›lan eklemeler yap›lma-
m›flt›r.

3. 2004 Sosyal Bilgiler Program› hangi kuram temel al›-
narak haz›rlanm›flt›r?

a. Davran›flç›
b. Yap›land›rmac›
c. Biliflsel kuram
d. Sosyal ö¤renme kuram› 
e. Bulufl yoluyla ö¤renme kuram›

4. 2004 Sosyal Bilgiler Program›n› içerik bak›m›ndan
1998 Sosyal Bilgiler Program›ndan ay›ran fark
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. ‹çeri¤in ö¤renme alanlar› çerçevesinde temel-
lendirilmesi

b. ‹çeri¤in Sosyal Bilim dallar›ndan seçilmesi
c. ‹çerikte ünitelere yer verilmesi
d. ‹çerikle amaçlar ya da kazan›mlar aras›nda iliflki

kurulmas› 
e. ‹çerikte bilgi, beceri ve de¤erlere yer verilmesi

5. Afla¤›dakilerden hangisi 2004 Sosyal Bilgiler Progra-
m›n›n haz›rlanma gerekçelerinden biri de¤ildir?

a. Bilim ve teknolojideki geliflmelerin e¤itim bilim-
lerine yans›mas›

b. Programlar›n ortaö¤retim programlar›yla uyum-
lu duruma getirilmesi

c. E¤itimde kalite ve eflitli¤in art›r›lmas›
d. Ekonomiye ve demokrasiye duyarl›l›¤›n sa¤lan-

mas›
e. Bireysel ve ulusal de¤erlerin küresel de¤erler

içinde gelifltirilmesi,

6. Bilimsel araflt›rmalar sonucu güvenilir bir biçimde
oluflturulmufl bir sav, inanç ya da yarg›ya ne ad verilir?

a. Bilgi
b. Beceri
c. De¤er
d. Tutum
e. Genelleme

7. Afla¤›dakilerden hangisi Sosyal Bilgiler Program›nda
öngörülen ara disiplinlerden biri de¤ildir?

a. Giriflimcilik E¤itimi
b. Rehberlik E¤itimi
c. Temel Afet E¤itimi
d. Kariyer E¤itimi
e. Araflt›rma E¤itimi 

8. Afla¤›dakilerden hangisi Sosyal Bilgiler Program› ö¤-
retme-ö¤renme sürecinin özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Anlaml›l›k
b. Bütünlefltiricilik
c. Bilgi yay›c›l›k
d. Zorlay›c›l›k 
e. De¤er temellilik

9. Ö¤retmenlerin programda verilen etkinlikler d›fl›n-
da, çevresel etmenleri göz önünde bulundurarak kaza-
n›mlar do¤rultusunda etkinlikler haz›rlayabileceklerinin
belirtildi¤i bölüm afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Ö¤renme alan›
b. Üniteler
c. Etkinlikler 
d. Aç›klamalar 
e. Ara disiplinler

10. 2004 Sosyal Bilgiler Program› de¤erlendirmede
afla¤›daki anlay›fllardan hangisini benimsemifltir?

a. Sonuç de¤erlendirme
b. Sonuç ve Süreç de¤erlendirme
c. Mutlak de¤erlendirme
d. Ba¤›l de¤erlendirme
e. Alternatif de¤erlendirme

Kendimizi S›nayal›m
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Ülkelerin e¤itim sistemlerinin yap›, ifllev ve iflleyiflleri
ile e¤itim programlar› kendi iç toplumsal dinamikleri-
nin yan› s›ra bilgi ve teknolojinin geliflmesi, biliflim ve
iletiflim olanaklar›n›n yayg›nlaflmas›; küreselleflme, ül-
keler aras› ekonomik ve siyasi birleflme gibi uluslarara-
s› oluflumlardan da etkilenir. Özellikle, bilginin, tekno-
lojinin ve ürünlerinin h›zla geliflmesi ve yay›lmas›, her
ülkede bireysel ve toplumsal yaflamda, toplumsal sis-
temlerde ve üretim-istihdam iliflkilerinde köklü de¤iflik-
liklere neden olmaktad›r. Okullar›n, bireyleri bu de¤ifli-
me uyum sa¤layabilecek biçimde yetifltirebilmeleri için
e¤itim programlar›n›n ça¤dafl geliflmeler ve de¤iflimler
do¤rultusunda oluflturulmas› kaç›n›lmaz bir gereklilik-
tir. Bu aç›dan bir ülkenin e¤itim sistemi içinde uygula-
nan e¤itim programlar›, öncelikle ülkenin kendi iç top-
lumsal dinamikleri, gereksinimleri ve yaflant›lar›ndan
kaynaklanmak durumundad›r. Aksi durumda, di¤er ül-
kelere bakarak, onlar›n kendi yap›lar› ve gereksinimle-
rinden kaynaklanan felsefe, yönelim ve model ithalleri-
nin geçerlili¤i ve uzun dönemli katk›s› olamaz. 
Ülkemizde de, özellikle yeni bir siyasi, ekonomik ve
kültürel oluflum olan Avrupa Birli¤ine uyum amac›yla
toplumsal yaflamda ve toplumsal sistemlerde oldukça
kapsaml› de¤iflimlerin gerçeklefltirilmesinin zorunlu ol-
du¤u bir dönemde, e¤itim basamaklar›nda yap›sal dü-
zenlemelerin yap›lmas› ve bu düzenlemeler do¤rultu-
sunda e¤itim programlar›n›n gelifltirilmesi gereksinimi
vard›r. 2005-2006 ö¤retim y›l›ndan itibaren uygulanma-
ya konulan “Yeni ‹lkö¤retim Program›”n›n bu gereksi-
nime dayand›r›ld›¤› kuflkusuzdur. Bu çerçevede prog-
ram›n “ö¤renci merkezli” ya da “yap›land›rmac›” yakla-
fl›mdan hareketle etkinlik temelli, ö¤rencinin ö¤renme
sürecine etkin olarak kat›lmas›n› amaçlayan, dersler
aras› yatay ve dikey iliflkileri dikkate alan, s›n›f içi ve
s›n›f d›fl› ö¤renme deneyimlerini bütünlefltirmeye önem
veren bir anlay›flla gelifltirilmeye çal›fl›ld›¤› görülmekte-
dir. Bu özellikler dikkate al›nd›¤› zaman, yeni progra-
m›n, ilkö¤retim düzeyindeki e¤itime önemli katk›lar
getirme potansiyeli oldu¤u söylenebilir. Ancak, bu
program›n haz›rlanmas› aflamas›nda program gelifltir-
me süreci ve ilkeleri yönünden önemli eksiklerin oldu-
¤u ve uygulamada ciddi sorunlar›n yafland›¤› da bili-
nen bir gerçektir.

Kaynak: EPÖ Profesörler Kurulu (2006). E¤itim Prog-
ramlar› ve Ö¤retim Alan› Profesörler Kurulu ‹lkö¤retim
1-5. S›n›flar Ö¤retim Programlar›n› De¤erlendirme Top-
lant›s› (Eskiflehir) Sonuç Bildirisi. 
ilkogretim-online.org.tr/vol5say1/sbildirge%5B1%5D.
pdf  adresinden 10.10.2006 tarihinde al›nm›flt›r.

1. d Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgiler Program›n›n
Türkiye’deki Geliflimi” konusuna bak›n›z.

2. e Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgiler Program›n›n
Türkiye’deki Geliflimi” konusuna bak›n›z.

3. b Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgiler Program›n›n
Türkiye’deki Geliflimi” konusuna bak›n›z.

4. a Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgiler Program›n›n
Türkiye’deki Geliflimi” konusuna bak›n›z.

5. b Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgiler Program›n›n
Yap›sal Özellikleri” konusuna bak›n›z.

6. a Ayr›nt›l› bilgi için “Program›n›n Temel Ö¤eleri”
konusuna bak›n›z.

7. e Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgiler Program›n›n
Temel Ögeleri” konusuna bak›n›z.

8. c Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgiler Program›n›n
Temel Ögeleri” konusuna bak›n›z.

9. d Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgiler Program›n›n
Temel Ögeleri” konusuna bak›n›z

10. b Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgiler Program›n›n
Temel Ögeleri” konusuna bak›n›z.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Türkiye’de “Sosyal Bilgiler” ad›yla bir ders, disiplinler a-
ras› ve çok disiplinli bir program yaklafl›m› olarak ilk
defa 1968 y›l›nda benimsenmifltir. Osmanl› Devleti’nde
ve 1968 y›l›na kadar Cumhuriyet Dönemi’nde, bu dersin
kapsam›na giren Tarih, Co¤rafya ve Vatandafll›k Bilgisi
gibi disiplinler ilkö¤retim düzeyinde ayr› dersler olarak
yer alm›flt›r.

S›ra Sizde 2

Sosyal Bilgiler dersinde içerik bilgisi, ö¤renciler taraf›n-
dan al›n›p kabul edilecek ve ezberlenecek bir yap› ola-
rak görülmemelidir. ‹çerik ö¤rencilerin geçmiflte yafla-
nan ve tarihi biçimlendiren olaylar›n fark›nda olmas›n›
ve keflfetmek için sorular sormas›n› sa¤lamal›d›r. Yine
içerik, ö¤rencilerin gelece¤i biçimlendirmede kapasite-
lerinin fark›na varmalar›na yard›m etmelidir.

S›ra Sizde 3

Son y›llarda birçok geliflmifl ülkede programlarda çeflit-
li düzenlemelere gidilmifl ve yap›land›rmac› yaklafl›m
program haz›rlama sürecinde ifle koflulmufltur. Özellik-
le, Amerika Birleflik Devletleri, Avustralya, Finlandiya,
Kanada ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde yap›land›rmac›

Yaflam›n ‹çinden

”

“
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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yaklafl›m ›fl›¤›nda programlar haz›rlanarak uygulamaya
konulmufltur. E¤itimde son zamanlarda ad›ndan s›kça
söz edilen yap›land›rmac› kuram, yeni ilkö¤retim prog-
ramlar›n›n ve dolay›s›yla 2004 Sosyal Bilgiler Program›-
n›n gelifltirilmesinde temel al›nm›flt›r. 

S›ra Sizde 4

Sosyal Bilgilerde içerik oluflturulurken bu yaklafl›mlar›n
tümü göz önünde bulundurulmal› ve bütüncül bir yak-
lafl›m sergilenmelidir. Sosyal Bilgiler vatandafll›k e¤iti-
minin niteli¤ini yükseltmek sorumlulu¤una sahiptir. Bu,
Sosyal Bilim alanlar›ndan seçilerek oluflturulan içerik
yoluyla gerçekleflecektir. Bu içerik, çocuklar›n problem
çözme ve yans›t›c› düflünme becerilerini art›racak bi-
çimde düzenlenmeli ve sunulmal›d›r.

S›ra Sizde 5

Sosyal Bilgiler dersinin evrensel düzeyde belirlenen
amaçlar›, toplumsal yap› içerisinde bireysel, toplumsal
ve kültürel kimli¤inin bilincinde olan, demokratik de-
¤erleri ve yaflam biçimini benimsemifl, ülkesini ve tüm
dünyay› ilgilendiren sorunlara duyarl›; problem çözebi-
len, karar verebilen ve vatandafll›k sorumlulu¤unun ge-
rektirdi¤i kat›l›m becerilerini kazanm›fl bireyler yetiflti-
rilmesini öngörmektedir.
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Sosyal Bilgiler 
Ö¤retiminde Kullan›lan
‹lke, Strateji, Yöntem 
ve Teknikler

http://www.ar-el.k12.tr/okullar/ilkogretim.htm
http://www.odtugvo.k12.tr/denizli/d_eo.asp
http://www.efdal.com/ilkokul/

Ö¤retim hizmetinin gerçeklefltirilmesi sürecinde, ö¤rencilerin bilgiyi nas›l elde ede-
cekleri konusunda ö¤retmen ve ö¤rencilerin izleyecekleri ilke, strateji, yöntem ve
tekniklerin önemi kuflkusuz yads›namaz. Bu konuda, gerek ö¤rencilerin gerekse
ö¤retmenin iflini kolaylaflt›racak ve etkili ö¤retme-ö¤renmeyi sa¤layacak yöntem ve
teknikler ifle koflulur. S›n›ftaki ö¤retme-ö¤renme etkilefliminde izlenen çeflitli ilkeler,
stratejiler yan›nda, etkili ve baflar›l› bir sonuç elde edebilmede bu yöntem ve tek-
niklerin rolü büyüktür. 

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra;

Sosyal Bilgiler ö¤retiminde temel ilkeleri belirlemek,
Belli bafll› ö¤retme stratejilerini kavramak,
Ö¤retimde yöntemler, teknikler ve kullan›m›n› özetlemek,
Sosyal Bilgiler ö¤retiminde izlenen belli bafll› yöntemleri aç›klamak,
Sosyal Bilgiler ö¤retiminde izlenen belli bafll› teknikleri de¤erlendirmek 
için gerekli bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

N
N
N
N
N

5



• G‹R‹fi
• SOSYAL B‹LG‹LER Ö⁄RET‹M‹NDE TEMEL ‹LKELER
• BELL‹ BAfiLI Ö⁄RETME STRATEJ‹LER‹

• Sunufl Yoluyla Ö¤retme Stratejisi
• Bulufl Yoluyla Ö¤retme Staratejisi
• Araflt›rma-‹nceleme Yoluyla Ö¤retme Stratejisi

• Ö⁄RET‹MDE YÖNTEMLER, TEKN‹KLER VE KULLANIMI
• SOSYAL B‹LG‹LER Ö⁄RET‹M‹NDE ‹ZLENEN BELL‹ BAfiLI YÖNTEMLER

• Düzanlat›m Yöntemi
• Soru-Yan›t Yöntemi
• Sorun Çözme Yöntemi
• Küme Tart›flmas› Yöntemi
• Aç›koturum
• Sunulu Tart›flma
• Savl› Tart›flma 
• Toplu Çal›flma

• SOSYAL B‹LG‹LER Ö⁄RET‹M‹NDE ‹ZLENEN BELL‹ BAfiLI TEKN‹KLER
• Küme Çal›flmas›
• Bireysel Çal›flma
• Beyin F›rt›nas›
• Oyunlaflt›rma
• Benzetim
• Gözlem
• Gösteri

Örnek Olay

K›zlar› Ayfle’nin tüm derslerde baflar›l› oldu¤unu düflünen ailesi, dönem sonu ge-
lip k›zlar›n›n karnesini görünce büyük bir flaflk›nl›¤a u¤rar. Ayfle’nin tüm dersleri-
nin iyi olmas›na karfl›n, Sosyal Bilgiler ders notu biraz düflüktür. Bu durum karfl›-
s›nda anne ve babas› Ayfle’yi ça¤›rarak konuflmaya bafllarlar.
- K›z›m, sen çok sosyal bir çocuksun. Sosyal Bilgiler ders notun niye böyle düflük?
- Anne ben Sosyal Bilgiler dersini hiç anlam›yorum. Ö¤retmen sürekli bir fleyler

yazd›r›yor. Ben de sadece yazd›rd›klar›n› okuyorum.
- K›z›m Sosyal Bilgiler dersi bu, hep yaz› m› yaz›yorsunuz? Sosyal Bilgiler sosyal

olan konular› çal›flmak de¤il midir? Yaz› yazmak d›fl›nda, sosyal konular› ça-
l›flman›n baflka yolu yok mu acaba?
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Anahtar Kavramlar
• Sosyal Bilgiler Ö¤retimi
• Ö¤retim ‹lkeleri

• Ö¤retim Stratejileri
• Ö¤retim Yöntem ve Teknikleri

‹çindekiler



G‹R‹fi
Sosyal Bilimler içinde yer alan disiplinler ile bu disiplinlerin bir bölümünün içeri-
¤inden seçilip ilkö¤retim düzeyine uyarlanan Sosyal Bilgiler dersinin daha çok bi-
liflsel yönü a¤›r bast›¤›ndan, genellikle bu alan, bilgi kazand›ran derslerin ilke, stra-
teji, yöntem ve tekniklerini benimsemektedir. Bu bak›mdan, özellikle, ilkö¤retim-
de, Hayat Bilgisi, Fen ve Teknoloji gibi derslerde gözlemlemeye, deneye, yaflam ve
incelemeye, yaparak-yaflayarak ö¤renmeye a¤›rl›k veren yöntem ve teknikler, Sos-
yal Bilgiler dersinde etkisini biraz daha yitirmekte, sözel yönü a¤›r basan yaklafl›m-
lar önem kazanmaktad›r. 

Bu ünitede, öncelikle, Sosyal Bilgiler ö¤retiminde dikkate al›nmas› gereken bir-
tak›m temel ilkeler ve stratejiler üzerinde durulacak; daha sonra, ö¤retimde yön-
tem ve teknik kavramlar› irdelenerek Sosyal Bilgiler ö¤retiminde izlenen belli bafl-
l› yöntem ve teknikler çeflitli yönleriyle gözden geçirilecektir. 

SOSYAL B‹LG‹LER Ö⁄RET‹M‹NDE TEMEL ‹LKELER
Türk Millî E¤itim Sisteminin dayand›¤› temel ilkeler, 14 madde içinde, 1973 tarihli
ve 1739 say›l› Milli E¤itim Temel Yasas›’nda, “eflitlik, süreklilik, Atatürk ‹nk›lâplar›
ve Türk Milliyetçili¤i, fert ve toplum ihtiyaçlar›, yöneltme, f›rsat ve imkân eflitli¤i,
e¤itim hakk›, demokrasi e¤itimi, lâiklik, bilimsellik, planl›l›k, karma e¤itim, okul-
aile iflbirli¤i, her yerde e¤itim” biçiminde yer almaktad›r. Okullardaki e¤itim-ö¤re-
tim etkinliklerinde, bütün derslerin ö¤retiminde bu ilkelerin gerçeklefltirilmesine
öncelik verilecektir. Millî e¤itim sistemimizin dayand›¤› bu temel ilkeler ›fl›¤›nda,
her alan›n kendi özelliklerine göre, genel ve özel birtak›m kurallar›, ilkeleri vard›r.
O alan›n ö¤retimi söz konusu oldu¤unda, bunlar›n dikkate al›nmas› ve özenle uy-
gulanmas› büyük önem tafl›r. Sosyal Bilgiler ö¤retiminde ö¤retmenlerimizin
dikkatle izlemeleri gereken özellikler ve bu özelliklerden kaynaklanan te-
mel ilkeler flöyle s›ralanabilir:

• Sosyal Bilgiler dersi, çocu¤un alg› geliflimiyle çok yak›ndan ilgilidir. Ço-
cuk, içinde yaflad›¤› yak›n ve uzak çevreyi küresel olarak alg›lar. Bu ne-
denle, ilkö¤retim kurumlar›n›n 4, 5, 6 ve 7. s›n›flar›nda okutulmakta olan “Sos-
yal Bilgiler” dersi çocu¤un bu özelli¤ine uygun olarak gerçeklefltirilmelidir.

• Sosyal Bilgiler dersinde ö¤renciler kolayl›kla güdülenebilir. Örne¤in;
günlük olaylar bu ders için iyi bir bafllang›ç olabilir. Güncel konulardan ifle gi-
riflerek sosyal olay ve olgular üzerinde ak›l yürütmek son derece yararl›d›r.

• Sosyal Bilgiler dersi bir muhakeme dersidir. Sözel becerilere a¤›rl›k ve-
rilmesi nedeniyle, ezberlemeyi öne almak yanl›fl olur. Toplumsal sorunlar
ve nedenleri bu derste tart›fl›lacak ve ö¤renilecektir. Ezberleme ile ö¤reni-
lenler k›sa süre sonra unutulur, oysa muhakeme yoluyla gerçekleflen ö¤ren-
meler daha kal›c› olur. 

• Sosyal Bilgiler dersinde çevre etmeni çok önemlidir. Çevre etmenine
önem verirken “yak›ndan uza¤a” ilkesine özen göstermek gerekir. Ço-
cuklar›n çevrelerine olan do¤al ilgilerinin bu yönde oldu¤u unutulmamal›d›r.
Bu nedenle, Sosyal Bilgiler dersinin konular›, ilk olarak çocu¤un en yak›n›nda
bulunan konulardan bafllar ve giderek topluma, ulusa, insanl›¤a do¤ru geliflir. 

• Sosyal Bilgiler dersinde f›rsat ve olanaklardan olabildi¤ince yararlan-
mak ve ö¤retimi buna göre düzenleyip sürdürmek gerekir. Bu konu,
daha önce sözü edildi¤i gibi, günlük olaylar ve güncel konularla çok yak›n-
dan ilgilidir. Kutlanan günler ve haftalar, anma günleri, ulusal bayramlar vb.
bu ifl için oldukça uygundur. 
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• Sosyal Bilgiler dersinde kronolojik geliflme ilkesine ayr› bir özen gös-
terilmelidir. Sosyal Bilgiler kapsam›na giren konularda, ö¤retime, temel
kavram ve becerilerden bafllay›p ak›lc› bir s›ra ve yaklafl›mla, daha ileri kav-
ram ve becerilere do¤ru gitmek gerekir. 

• Sosyal Bilgiler dersinde yaflamsal de¤eri olan konular önceliklidir.
Bu nedenle, en çok yaflamsal olan konudan, en az yaflamsal olana do¤ru bir
gidifl izlenmelidir. Burada önemli olan, programlarda, öncelikle yaflamsall›-
¤› olan konulara yer verilmesidir. 

• Sosyal Bilgiler dersinde çocuklar›n, özellikle ilgi geliflimlerine dikkat
edilir. Bu noktada, çocuklar›n aflama aflama, fiziksel ve zihinsel yönden
sa¤l›kl› bir geliflme göstermesi kuflkusuz çok önemlidir. Bu bak›mdan konu-
lara, onlar›n yal›n, s›radan ilgileriyle bafllay›p, onlar geliflip olgunlaflt›kça da-
ha kapsaml› ve karmafl›k ilgilerine do¤ru gidilmelidir. 

Bu özellik ve ilkeler d›fl›nda gerek Sosyal Bilgiler dersinin gerekse sosyal bi-
limlere giren disiplinlerin ö¤retiminde, ö¤rencilerin düzeyi ve gereksinimleri,
kuflkusuz, temel hareket noktas› olacakt›r. Ö¤rencilerin bilgi ve davran›fl olarak
düzeylerinin belirlenmesi ve ö¤retimin bu temele dayand›r›lmas› önemli bir ge-
rekliliktir. Onlar›n gereksinimlerinin neler oldu¤u kesinlikle göz önünde bu-
lundurulmal›d›r.

Sosyal Bilgiler ö¤retiminde temel ilkeler nelerdir?

BELL‹ BAfiLI Ö⁄RETME STRATEJ‹LER‹
Çeflitli konu alanlar› içinde Sosyal Bilgiler, kavramlar›n, ilkelerin ve özellikle, sözel
nitelik tafl›yan bilginin ço¤unlukta bulundu¤u ilkö¤retime yönelik bir konu alan›-
d›r. Konu alan›n›n daha çok sözel nitelik tafl›mas› sonucu, bireye kazand›r›lacak
içerik, e¤er anlafl›lmas› güç bir bilgi y›¤›n› özelli¤i de gösteriyorsa, ö¤rencinin ez-
berlemeye yönelmesine neden olmaktad›r. Ezberleme yerine, kimi ö¤renme ve
ö¤retme stratejilerinden yararlanarak dersin daha çok anlaml› duruma getirilmesi;
bu ifl için de ö¤renmeyi kolaylaflt›r›c› birtak›m yaklafl›mlar›n ifle koflulmas› olumlu
sonuçlar› da birlikte getirecektir. E¤itim programlar›n›n kapsad›¤› içeri¤in ö¤renci-
ye kazand›r›lmas›nda, bir ö¤retmen olarak bu yaklafl›mlar› iyi bilmek ve e¤itim-ö¤-
retim etkinliklerinde uygulamak önemlidir.

Ö¤retme stratejileri en genifl anlam›yla, ö¤retmenin dersini ifllerken ö¤rencile-
rinin ö¤renmesini sa¤lamak için izledi¤i genel yollard›r. Yaflar ve Gültekin’in de
belirtti¤i gibi (2006, s.112), ö¤retme stratejileri, ö¤retme-ö¤renme sürecinde, ö¤-
renmenin gerçeklefltirilmesi amac›yla tasar›mlanan bir dizi etkinli¤i içerir. Ö¤retme
stratejileri genelde, ö¤retmen merkezli ö¤retme stratejileri ve ö¤renci merkezli ö¤-
retme stratejileri olmak üzere iki kümede s›n›fland›r›l›r. Her iki kümedeki ö¤retme
stratejilerinin birlikte kullan›ld›¤› karma ö¤retme stratejilerinden de söz edilebilir.
Karma ö¤retme stratejileri, ö¤retim amaçlar› ve içeri¤e göre her iki ö¤retme strate-
jisinin birlikte ifle koflulmas›n› gerektirir. 

E¤itim-ö¤retim etkinliklerinde yararlan›lan çok say›da ö¤retme stratejisinden
söz etmek olanakl›d›r. Çeflitli araflt›rmac› ve yazarlar de¤iflik adlar alt›nda farkl› ya
da birbirine benzer yaklafl›mlar ortaya koymufltur. Burada üç tür ö¤retme stratejisi
üzerinde durulacakt›r. Bunlar: 

• Sunufl Yoluyla Ö¤retme Stratejisi
• Bulufl Yoluyla Ö¤retme Stratejisi
• Araflt›rma-‹nceleme Yoluyla Ö¤retme Stratejisi
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Sunufl Yoluyla Ö¤retme Stratejisi
Bu strateji, ö¤retmen merkezli ö¤retme stratejilerindendir. Ö¤retmenin görevi, e¤i-
tim durumlar›n› iyice düzenledikten sonra, (en uygun araç gereçleri seçip kullana-
rak) konuyu genelden özele do¤ru sistemli ve anlaml› bir biçimde ö¤rencilere sun-
mak olarak özetlenebilir. Bu süreçte bilgilerin iyi düzenlenmifl ve s›ralanm›fl olma-
s› ön kofluldur. Önce, genel ilke ve kavramlardan ifle bafllan›r, giderek daha ayr›n-
t›l› bilgilerin kazand›r›lmas›na do¤ru gidilir. Ö¤rencilerin ön ö¤renmelerinin can-
land›r›larak yeni ö¤renmeleriyle iliflkilendirilmesi önemlidir. Daha çok, biliflsel ni-
telikte, anlaml› ö¤renmelerin oluflturulmas› ve gelifltirilmesini amaç edinen bir yak-
lafl›m› savunur.

Sunufl yoluyla ö¤retme stratejisinin temel özellikleri dört madde içinde topla-
nabilir:

1. Ö¤retmen ile ö¤rencileri aras›nda yo¤un bir etkileflim söz kurulmal›-
d›r. S›n›fta ö¤retmenle ö¤rencilerin ve ö¤rencilerin birbirleri ile bir iletiflimi
vard›r ve derse etkin kat›l›m büyük önem tafl›r. Bafllang›çta, ö¤retmen daha
etkin durumda ise de, konunun ifllenifli ilerledikçe ö¤renciler de görüfllerini
belirterek örneklerini, tepkilerini aç›klay›p tart›fl›rlar. Çünkü, ö¤renecek olan
kifli ö¤rencidir. Dersin sonuna dek, sürekli olarak ö¤retmen etkin durumda
kal›r ve sürekli ö¤retmen konuflursa ö¤rencilerin ö¤renip ö¤renmediklerini
denetleme olana¤› bulamaz.

2. Sunufl yoluyla ö¤retme yaklafl›m›nda ö¤rencilere bol miktarda ör-
nek verilmelidir. Sosyal Bilgiler dersinde örnek bulma konusunda pek
s›k›nt› çekilmez. Örneklerin birbirine çok yak›n olmamas›na ve farkl› özel-
likler içermesine dikkat edilmelidir. Sosyal Bilgilerde sözel ö¤renmelere
daha fazla a¤›rl›k verildi¤inden, konuya iliflkin getirilecek örnekler, levha-
lar, flemalar, foto¤raflar ya da resimler gibi, özellikle görselli¤i olan kimi
uyar›c›lar soyut kavram ve bilgilerin anlaml› k›l›nmas›nda büyük yararlar
sa¤lar.

3. Sunufl yoluyla ö¤retmede, genelden özele do¤ru giden aflamal› bir s›-
ra izlenmelidir. Önce, oldukça genel olan, genifl kapsaml› bilgilere a¤›rl›k
verilmeli; giderek daha özel, daha dar kapsaml› kavram ve bilgilerin sunu-
muna geçilmelidir. Bir baflka deyiflle, sunufl, aflamal› biçimde gerçeklefltiril-
meli; bilgiler birbirinin önkoflulu olabilecek tarzda s›ralanmal›d›r. 

4. Bu tür ö¤retme yaklafl›m›nda, ö¤retme etkinli¤i aflama aflama geliflir.
Ders, ön düzenleyicilerle bafllam›flt›r. Ön düzenleyiciler, derste sunuflu ya-
p›lacak bilgi da¤arc›¤›n›n genel bir çerçevesini çizerek konuya iliflkin ayr›n-
t›lar›n yerlefltirilece¤i bir yap› oluflturur. Böylece, ö¤rencilerin, ortaya ko-
nan görüfl ve düflünceler aras›ndaki iliflkileri görebilmeleri, yeni bilgileri ön
bilgileriyle iliflkilendirmeleri ve sonuçta anlaml› bir ö¤renmeyi gerçeklefltir-
meleri sa¤lan›r. Bu bak›mdan, bu ön düzenleyiciler, sunulacak yeni bilgi ile
ö¤rencilerin var olan bilgileri aras›nda kavramsal bir köprü oluflturmufl
olur.

Ö¤rencilerin herhangi bir konuyla ilgili yeterli biliflsel davran›fl ve özelliklere
sahip olmad›¤› durumlarda, sunufl yoluyla izlenecek bir strateji, ö¤renmeyi sa¤la-
mada oldukça etkili olmaktad›r. Ö¤retmen merkezli bir ö¤retme stratejisi oldu¤un-
dan, bu yaklafl›m› kullanarak ö¤retmen bilgiyi olabildi¤ince etkili ve h›zl› bir bi-
çimde ö¤renciye sunma olana¤›n› bulabilir.
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Bulufl Yoluyla Ö¤retme Stratejisi
Bu strateji, ö¤renci merkezli ö¤retme stratejilerindendir. Ö¤rencilerin kendi et-
kinliklerine ve gözlemlerine dayal› olarak yarg›ya varmas›n› teflvik edici bir ö¤-
retme yaklafl›m›na yöneliktir. Ö¤retmenin görevi, önceden paketlenmifl bilgiyi
ö¤renciye sunmak yerine, ö¤rencinin kendi çabas›yla ö¤renmesini gerçeklefltire-
bilece¤i bir ortam› oluflturmaya çal›flmakt›r. Ö¤renci, olgular› ve olaylar› bir sos-
yal bilimci gibi irdeleyebilmeli; bulufla dayal› bir yol izleyerek etkin bir araflt›rma-
c› gibi etkinlik göstermelidir. Sosyal Bilgiler dersi, özellikle ilkö¤retimin ikinci ya-
r›s›nda ö¤rencilere bu olana¤› daha iyi verebilir. Ayr›ca, ö¤renciler de, bu dö-
nemde belli bir geliflmifllik düzeyine gelmifl olacaklar›ndan, ö¤renme sürecine et-
kin olarak kat›labilirler. Bulufl yoluyla ö¤renmede, ö¤rencinin merak güdüsü
uyand›r›larak konuyla ilgili güdülenmesi sa¤lan›r. Bu güdülenmifllik düzeyi çal›fl-
ma boyunca sürdürülmelidir. Ö¤renci ba¤›ms›z olarak sorun çözmeye yönlendi-
rilmeli; bilgiyi al›p özümlemekten çok, bilgiyi ayr›flt›rmaya, uygulamaya ve bire-
flime (senteze) teflvik edilmelidir. Böylece, ö¤renci, ilkeleri, genellemeleri kendi
çabas›yla bulur. Ö¤renci, ö¤retmenin s›n›fa getirece¤i çeflitli örnekler üzerinde
kafa yorabilmeli; konunun yap›s›n› çözümleyebilmeli; görüfl ve düflünceler ara-
s›ndaki temel iliflkileri, ilkeleri, keflfedebilmeli; benzer sorunlar› çözmek için gü-
dülenmeli ve yönlendirilmelidir. 

Araflt›rma-‹nceleme Yoluyla Ö¤retme Stratejisi 
Araflt›rma ve incelemeyi temel alan bu yaklafl›m ise, yine ö¤renci merkezli ö¤ret-
me stratejilerinden olup bu yolla gerçeklefltirilecek ö¤renme-ö¤retme etkinli¤inde
sorun (problem) çözme yöntemi izlenir. Bu yolla ö¤renci, ö¤retmenin yol gösteri-
cili¤inde, araflt›rmalar ve incelemeler yaparak bir sorunun nas›l çözümlenebilece-
¤ini ö¤renmifl olur. Sorunlara karmafl›k olarak de¤il de, sistemli bir süreç içinde
yaklafl›labilirse çok olumlu sonuçlar elde edilebilir. Önemli olan, gerçeklefltirilecek
aflamalar› do¤ru izlemek ve yap›lmas› gerekenleri do¤ru yapmakt›r. Bu yaklafl›m-
da, ö¤retmenden çok ö¤renciye ifl düfler. Ö¤retmen dikkatli bir gözlemci, denetçi
ve gerekti¤inde k›lavuz durumundad›r. Ö¤renci ise, sorunla bafl bafla gelip araflt›-
racak, inceleyecek, çözüm yolunu ya tek bafl›na ya da ö¤renci arkadafllar›yla kü-
me çal›flmas› yaparak birlikte bulacakt›r. 

Bu strateji izlendi¤inde, ö¤renciler çok yönlü araflt›rarak ve sorgulayarak so-
runa çözüm yolunu kendileri bulacaklar› gibi, gerçeklefltirecekleri etkinliklere
kendileri karar verdiklerinden, daha kolay güdülenirler ve daha etkili ö¤renirler.
Bu strateji, ö¤rencilere planl› ve düzenli çal›flma al›flkanl›¤› kazand›rman›n yan›
s›ra, araflt›rma ve inceleme yapma, sorun çözme ve elefltirel düflünme gibi önem-
li beceriler kazand›r›r. Her fleyden önemlisi, araflt›rma-inceleme yoluyla ö¤retme
stratejisi, ö¤rencilerin sorunlara bilimsel yaklaflmalar›n› sa¤lar (Yaflar ve Gülte-
kin, 2006, s.117). 

Ö¤retme stratejisi nedir? Ö¤retme stratejileri nas›l s›n›fland›r›lmaktad›r?

Ö⁄RET‹MDE YÖNTEMLER, TEKN‹KLER VE KULLANIMI 
Yöntem sözcü¤ü, e¤itimde daha çok bir sorunu çözmek, bir deneyi sonuçlan-
d›rmak, bir konuyu ö¤renmek ya da ö¤retmek gibi amaçlara ulaflmak için
bilinçli olarak seçilen ve izlenen düzenli yol anlam›nda kullan›lmaktad›r. Tek-
nik ise, Bat›’dan gelmifl bir sözcük olup herhangi bir sanat, üretim ve ö¤retim
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etkinli¤i için baflvurulmas› gereken beceri, ifllem ya da yol demektir. Ö¤ret-
men, ö¤retim s›ras›nda bir yöntemi kullan›rken o yöntemin içinde yer alabilen bir-
kaç teknikten (birkaç beceri, ifllem ya da yoldan) yararlanabilmektedir. 

Bu nedenle, çeflitli bilim disiplinleri ile ilkö¤retimdeki Sosyal Bilgiler derslerin-
de kullan›lan yöntem ve tekniklerden söz ederken bunlar›n kimilerinin oldukça
kapsaml›, kimilerinin de daha dar bir çerçevede kullan›ld›klar›n› göz önüne alarak
bir bölümünde yöntem, bir bölümünde ise teknik sözcü¤ünün kullan›lmas› uygun
görülmüfltür. 

“Yöntem” kavram›, genel olarak “nas›l ö¤retelim?” sorusuna yan›t vermek üze-
re, e¤itimde belirlenen amaçlar› gerçeklefltirebilmek için, içeri¤in kazand›r›lmas›n-
da yararlan›lacak ö¤retim biçimini ortaya koyar. Bu nedenle, herhangi bir e¤itim
amac›n› gerçeklefltirmede, bir baflka deyiflle, ö¤renmeyi sa¤lamada, birden çok
yöntemden yararlanmak olanakl› oldu¤u gibi gereklidir de. Örne¤in, düzanlat›m
yöntemiyle soru-yan›t yöntemini iç içe, birlikte kullanmak ve kimi zaman küme
tart›flmas›na da yer vermek gerekli olabilir. Bir ö¤renme-ö¤retme durumunda en
iyi, en etkili tek bir yöntemden söz etmek ve yaln›zca o yöntemle yetinmek yanl›fl
olur. Bugün kullan›lan ö¤retim yöntemleri aras›nda, kesin bir seçim yaparak flu ya
da bu yöntemin en iyi yöntem oldu¤unu ileri sürmek de do¤ru de¤ildir. Her yön-
temin olumsuz ve olumlu yönleri vard›r. Ö¤retim hizmetinin gerçeklefltirilmesinde,
bunlar› bilmek bir ö¤retmen için önemlidir.

Ö¤retmen, Sosyal Bilgiler dersinde kullanaca¤› yöntem ve teknikleri belirlerken nelere
dikkat etmelidir?

Yap›lan araflt›rma ve incelemeler, izlenen stratejiler do¤rultusunda, ö¤renmeye
yard›mc› olup katk›da bulunacak ö¤retim yöntem ve tekniklerinin çeflitli biçimler-
de kümelendirilebilece¤ini göstermektedir. Afla¤›da, kullan›l›fl yerleri ve özellikle-
ri bak›m›ndan, yöntem ve teknikler bafll›ca dört kümede toplanm›flt›r:

• Ö¤retmen a¤›rl›kl› yöntem ve teknikler
• Etkileflim a¤›rl›kl› yöntem ve teknikler
• Bireysel a¤›rl›kl› yöntem ve teknikler
• Yaflant›lara dayal› yöntem ve teknikler
Ö¤retmen a¤›rl›kl› yöntem ve teknikler; düzanlat›m, soru-yan›t, gösteri gibi ö¤-

retmen a¤›rl›kl› olan ve genellikle tek yönlü iletiflime yer veren; geçmiflte çok kul-
lan›lm›fl, günümüzde de çok kullan›lan geleneksel yöntem ve teknikleri kapsa-
maktad›r. Soru-yan›t d›fl›nda, ö¤renciler daha çok edilgindir. Düzanlat›m, büyük s›-
n›flar için daha uygundur. Soru-yan›t›n ise ö¤renciyi denetleyen bir yan› vard›r.
Gösteride ço¤unlukla becerilerin uygulanmas› söz konusudur. 

Etkileflim a¤›rl›kl› yöntem ve teknikler; aç›koturum, sunulu tart›flma, savl› tart›fl-
ma, toplu çal›flma gibi küme tart›flmas› türleri, küme tasar›mlar› gibi etkileflime
önem ve öncelik veren ö¤retim yöntem ve teknikleridir. Ö¤renci kat›l›ml›d›r, çok
kalabal›k olmayan kümelerde çok olumlu sonuçlar verir. Demokratik yaklafl›mlara
yer vermesi; hem biliflsel hem de duyuflsal yönleri olmas›; s›n›f içinde iletiflime ola-
nak sa¤lamas›; özellikle küme tasar›mlar›nda, sonuçta bir ürünün ortaya ç›kmas›
bak›m›ndan son derece yararl›d›r.

Bireysel a¤›rl›kl› yöntem ve teknikler; bilgisayar destekli ö¤retim, modüllerle
ö¤retim, programl› ö¤retim, bireysel tasar›mlar gibi ö¤rencilerin bireysel olarak
gerçeklefltirdikleri çal›flmalarda yararlan›lan ö¤retim yöntemleri ya da teknikleridir.
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Ö¤renciler yaparak-yaflayarak kendi kendilerine çal›flarak ö¤renmeyi gerçekleflti-
rirler. Ö¤retmenler, genelde birer rehberdir. Ö¤rencilerin kendi kendilerine ö¤ren-
me konusunda çaba göstermeleri ö¤renmenin önemli ölçüde kal›c› olmas›nda bü-
yük bir etkendir. Bireysel farkl›l›klara önem vermesi ve hemen dönüt sa¤lamas›
olumlu göstergelerdendir. 

Yaflant›lara dayal› yöntem ve teknikler kümesi içinde, deneylik (Laboratuvar)
yöntemi, rol oynama, ö¤retim uygulamalar›, benzetleme ve oyunlar yer al›r. Ö¤-
renme ile ilgili etkinliklere do¤rudan ö¤rencinin kendisi de kat›ld›¤› ve ço¤u za-
man yaparak-yaflarak, s›nama-yan›lmalarla ö¤renme etkinli¤inin içinde bulundu¤u
için ö¤renmeler kal›c› olur ve ö¤renilenler kolay kolay unutulmaz. 

Ö¤retmen, daha önce üzerinde durulan ö¤retim stratejilerini belirleyip neler
yap›laca¤›n›, hangi ö¤retim yöntem ve tekniklerini kullanaca¤›n›, hangi araç-gereç-
lerden yararlanaca¤›n› tasarlad›ktan sonra, s›ra bunlar›n uygulanmas› aflamas›na
gelir. Sosyal Bilgiler dersinde ö¤renciyi bilgi kaynaklar›na baflvurmaya ve bulduk-
lar› bilgileri karfl›laflt›rmaya ve bunlardan sonuç ç›karmaya olanak sa¤layan anla-
t›m araçlar›na yer veren yöntem ve tekniklere gerek vard›r. Sosyal Bilgiler dersin-
de düzanlat›m yöntemi zaman zaman geçerli olsa da, en az düzeye indirilmelidir.
Sosyal Bilgiler dersinin ö¤retiminde, ö¤retmen, ö¤rencilere ders anlatma yerine,
ö¤rencilerin konular›n› kendi kendilerine haz›rlamalar›na yard›m eden bir rehber
durumundad›r. 

Yöntem ve teknik nedir? Ö¤retimde kullan›l›fl yerleri ve özellikleri bak›m›ndan yöntem ve
teknikler nas›l s›n›fland›r›lmaktad›r?

SOSYAL B‹LG‹LER Ö⁄RET‹M‹NDE ‹ZLENEN 
BELL‹ BAfiLI YÖNTEMLER
Sosyal Bilgiler, daha çok sözel yönü a¤›r basan bir ders olmas› nedeniyle, bu der-
sin ö¤retiminde buna olanak sa¤layan yöntem ve teknikler tercih edilir. Bununla
birlikte, “Ö¤retimde her durum için geçerli, sihirli bir yöntem ve teknik olmad›¤›
gibi, iyi ya da kötü olarak nitelendirilebilecek bir yöntem ve teknik de söz konu-
su de¤ildir. ‹yi yöntem, ö¤rencileri belirlenen amaçlara en etkili ve en kolay ulafl-
t›ran yöntemdir. Ayr›ca, yöntem ve tekniklerin birbirlerine üstünlükleri de yoktur”
(Yaflar, 1998). En uygun yöntemi dersin ve konunun özelliklerine göre ö¤retmen
belirleyecek ve kullanacakt›r. Sosyal Bilgiler dersinde en çok kullan›lan yöntemler;
Düzanlat›m Yöntemi, Soru-Yan›t Yöntemi, Sorun Çözme Yöntemi ve Küme Tart›fl-
mas› Yöntemidir. Bu yöntemler, afla¤›da ayr› ayr› ele al›narak incelenmifltir.

Düzanlat›m Yöntemi
Bu yöntem, “anlatma”, “takrir” ya da “konferans” yöntemi olarak da adland›r›l›r.
‹lkö¤retimde Sosyal Bilgiler derslerinde ve bütün sosyal bilim alanlar›nda yayg›n
olarak kullan›lmaktad›r. Yanl›fl ve afl›r› kullan›m sonucu zaman zaman çok eleflti-
ri almas›na karfl›n, yerine ve gere¤ine göre kullan›l›rsa baflar›l› sonuçlar almada et-
kili bir yöntemdir. 

Düzanlat›m yönteminin, ö¤retimde uzun y›llard›r kullan›lan bir yöntem olmas›
yan›nda; dünyada çeflitli araflt›rmac›lar›n de¤iflik zamanlarda yapt›klar› araflt›rmala-
ra göre, di¤er birçok yöntemden daha etkili bir yöntem oldu¤u kan›tlanm›flt›r. Bu
kan›y› do¤rulayan pek çok araflt›rma vard›r. Ne var ki, yöntemin kullan›lmas›nda
belirli ilkelere dikkat edilmesi ve bilinçli kullan›lmas› önemli bir kofluldur.
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Düzanlat›m Yöntemi: S›n›f
içi çal›flmalarda, daha çok,
ö¤retmenin etkin olmas›n›
gerektiren, ö¤retim
program›nda yer alan
konular›n anlat›l›p
aç›klanmas›n› ö¤retmenden
bekleyen ve yine ö¤retmenin
uyand›raca¤› ilgi ile
ö¤rencilerin duygu, düflünce
ve görüfllerinde istenilen
geliflmelerin sa¤lanmas›n›
öngören geleneksel bir
ö¤retim yöntemi.



Bu yöntemde, ö¤retmen, s›n›f›n ve tüm ö¤renme etkinliklerinin odak noktas›n›
oluflturur. Çünkü, bir ö¤retme-ö¤renme etkinli¤inde, anlatma, aç›klama ve ko-
nuflma önemli bir yer tutar. Ö¤retim sürecinin niteli¤i de bunu gerektirir. Ayr›ca,
bu yöntem yorumlay›c›, aç›mlay›c›, belirtici ve ayd›nlat›c› yönleriyle ö¤retim-
de olumlu bir iflleve sahiptir. Yaln›z, ö¤rencinin ö¤renme h›z› yöntemin uygulan›-
fl›nda dikkate al›nmal›d›r. Ö¤retimde, düzanlat›m yöntemi özellikle flu durum-
larda tercih edilir:

• Etkinlikleri sunmada,
• Ö¤rencileri güdülemede,
• Ünite ve konular› özetlemede,
• Anlafl›lmas› güç bölümleri anlafl›l›r k›lmada,
• Konular aras›ndaki boflluklar› doldurup geçiflleri sa¤lamada,
• Ö¤rencilerin ulaflamad›¤› bilgileri aç›klamada.
Ö¤retim s›ras›nda, düzanlat›m yöntemi kullan›ld›¤›nda, ö¤renciler ço¤unlukla

edilgin (dinleyici) durumda bulunurlar. Uzun süre ders dinlemek onlar› yorar. Ö¤-
renmeyi sa¤lamak için anlat›m›n k›sa ve öz olmas› gerekir. Ayr›ca, anlat›m s›ras›n-
da görsel-iflitsel araçlardan yararlanmak ve zaman zaman baflka yöntemleri de iflin
içine sokmak yararl› sonuçlar verir. Bu yöntemde, ö¤retmen, ö¤rencilerin, anlat›-
lanlar› ne denli kavrad›klar›n›, güçlüklerinin neler oldu¤unu denetleme ve de¤er-
lendirme olana¤›n› bulamaz. Ö¤retmenle ö¤renciler aras›nda karfl›l›kl› bir etkileflim
ortam› kurulamaz. Devinimsel becerilerin ö¤renilmesi oldukça güçtür. 

Bu yöntem, ö¤rencilerin etik, estetik ve ulusal duygular›n›n gelifltirilmesinde et-
kin bir rol oynar. Ö¤renciler dikkatle dinlemeyi, not almay› ö¤renirler. Ö¤retmen
düzenli ve planl› bir anlat›ma yer verirse zaman› iyi kullanm›fl olur. Uygulanmas›
kolay ve ekonomiktir. Ö¤retim s›ras›nda beklenmedik bir bilgi ile karfl›lafl›lmaya-
ca¤›ndan ö¤retmen için güvenli bir yöntemdir. Sosyal Bilgiler ö¤retiminde, bu
yöntem kullan›l›rken en çok dikkat edilecek nokta, k›sa bir süre içinde ö¤rencile-
re çok fazla bilgi yüklenece¤inden, onlar› s›kmamaya özen göstermektir. Bunun
için de, daha önce belirtildi¤i gibi, düz anlat›m yöntemi di¤er yöntemlerle birlikte
kullan›lmal›d›r.

Bu yöntemi etkili biçimde kullanabilmek için; anlat›m›n olabildi¤ince k›sa, öz,
amaca uygun, planl› ve ö¤rencilerin düzeyine uygun olmas›na özen gösterilmeli-
dir. Görsel-iflitsel araçlardan yararlanmak ilgiyi tazeler. Ö¤retmen sesini iyi kullan-
mal›, anlat›m› tekdüzelikten kurtarmal›; ö¤rencilere, ara s›ra soru sorma olana¤›
vermeli, zaman zaman dersi espri ile süslemelidir. Ö¤retmenin arada bir yapaca¤›
jest ve mimikler dersi canl› ve sevimli k›lar. Derste, konuya ayr›lan süre iyi kulla-
n›lmal›, gereksiz ayr›nt›lara girilmemelidir. Dersin sonunda ve bafl›nda yap›lacak
k›sa yinelemeler ö¤renmeyi pekifltirir. Ö¤renciler not tutmay› ö¤renmeli, not tutma
konusunda teflvik edilmelidir. Ö¤retmen anlat›m›n› ö¤rencilerle göz iletiflimi kura-
rak sürdürmeli, böylece ilgiyi sürekli olarak canl› tutmal›d›r. 

Dersin sonunda, bir de¤erlendirme etkinli¤ine yer verilece¤ini ve bu çerçeve-
de bir tür soru-yan›t çal›flmas› yap›laca¤›n› ö¤renciler önceden bilmelidir. De¤er-
lendirme, yaln›zca bir yaz›l› ya da sözlü s›nav yapmak de¤ildir. Ö¤retmenin anla-
t›m› sona erince yap›lacak bir güdümlü tart›flma, ö¤retmenin s›n›fa soraca¤›, iflle-
nen konu ile ilgili birkaç toparlay›c› soru, böyle bir de¤erlendirme için son derece
yararl›d›r. Ö¤renciler buna haz›rl›kl› olurlarsa düzanlat›m yönteminden daha yarar-
l› sonuçlar al›nabilir. 
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Soru-Yan›t Yöntemi
Soru-yan›t, genellikle, düzanlat›m yönteminin s›k›c› olmamas›n› sa¤lamada ve ö¤-
retimi daha etkili k›lmada çok yararlan›lan ve her teknikle birlikte kullan›labilen
bir ö¤retim yöntemidir. Soru-yan›t yönteminin geleneksel kullan›m›, bir ölçüde,
do¤urtuculuk türüne benzer gibi görünmekle birlikte, geleneksel kullan›mda
daha çok, önceden belirlenmifl olan sorular soruldu¤unda, bunlar›n kal›plaflm›fl
yan›tlar›n› hemen, duraksamadan söylemek temeldir. Bir baflka deyiflle, ezbercili-
¤i teflvik eden bir yaklafl›m olarak görülür ve verilecek yan›tlar›n önceden bellen-
mesini gerektirir. Oysa bugünkü anlay›fla göre, sorulan sorular›n yan›tlanmas› ile
birlikte, bunlar›n tart›fl›lmas›, aç›klanmas›, yorumlanarak birtak›m genellemelere
gidilmesi söz konusudur. Böylece, verilen do¤ru yan›tlar›n yüzeysel biçimde ez-
berlenmesi yerine, zihinsel yeteneklerin kullan›lmas› temel al›narak ö¤renilenlerin
kal›c› olmas› sa¤lan›r. Eski bir ö¤retim yöntemi olmas›n›n yan›nda, do¤ru kullan›-
l›rsa ö¤renmeyi denetleme ve gelifltirmede iyi bir araçt›r. 

Soru-yan›t yönteminden özellikle flu amaçlarla yararlan›labilir:
• Ö¤rencilerin bilgisini yoklama ve de¤erlendirmede,
• Derse ya da konuya ilgi uyand›rmada ve güdülemede, 
• Yarat›c› ve yap›c› düflünmeye özendirmede, 
• Düflünceleri bir düzen içinde anlatabilme olana¤› sa¤lamada, 
• Ö¤rencilerle iletiflim kurmada,
• Neden-sonuç iliflkilerini göstermede, 
• Dikkati önemli noktalar üzerinde toplamada,
• Ö¤renme etkinliklerinin planlanmas›nda,
• Nesnel (objektif) de¤erlendirme yetene¤i gelifltirmede.
Soru-yan›t yönteminde ö¤rencilere yöneltilecek sorunun niteli¤i önem tafl›mak-

tad›r. ‹yi bir sorunun düzgün bir Türkçe ile, ö¤rencilerin anlayabilece¤i düzey ve
belirginlikte sorulmufl olmas› gerekir. Örne¤in, “Almanya nas›l bir ülkedir?” ya da
“Sosyal Bilgiler nas›l bir fleydir?” denildi¤inde, bu sorular›n ne amaçla soruldu¤u,
ne demek istendi¤i belli olmad›¤›ndan, soruya ayr›ca bir aç›klama getirmek gere-
kir. ‹yi bir soru amac›na uygun ve belirtici olmal›d›r. Bunun yan›nda, düflündürü-
cü yönü a¤›r basan bir soru de¤erlidir. Sorular iyi düflünülerek düzenlenmemiflse
ö¤rencilerde etki b›rakmayabilir. Çok say›da ö¤rencinin kat›l›m›n› sa¤layacak özel-
likte sorular sorulmal›d›r. Ayr›ca, ö¤retimde bireysel ayr›l›klar ilkesinin de göz
önünde tutulmas› gerekir. Ö¤retmen soru sorarken bu ilkeyi her zaman dikkate al-
mal›; çok basit olmayan, ö¤rencinin bulundu¤u düzeye uygun, üstesinden gelebi-
lece¤i a¤›rl›kta sorular sormal›d›r. Bunun yan›nda, ö¤renciler de soru sorma konu-
sunda teflvik edilmelidir. Soru-yan›t çal›flmas› s›ras›nda ö¤retmenin hoflgörülü ve
sevecen olmas› ö¤rencilerini yüreklendirici bir tutum izlemesi önemlidir. 

Soru-yan›t yönteminin etkili olmas› için, her sorunun bir amac› olmal› ve soru
somut, anlafl›l›r, k›sa, dil bilgisi kurallar›na uygun, düflünmeye ve araflt›rmaya yö-
neltecek özellikte olmal›; soru cümlesinin içinde birkaç soru bulunmamal›, soru-
nun yan›t› içerisinde olmamal›d›r. Soru, yaln›zca “evet” ya da “hay›r” biçiminde bir
yan›t› gerektirmemeli; ö¤rencilerin bilgi, yetenek ve geliflim düzeylerine uygun ol-
mal›; bütün s›n›fa yönelik olarak sorulmal›, ö¤renciye belirli bir düflünme pay› ve-
rilmeli ve yan›t yaln›zca bir ö¤renciden istenmelidir. Sorular de¤iflik ö¤rencilere
yöneltilmeli, yan›t veremeyen ö¤renci üzerinde direnmemeli; baflka ö¤renciden
yan›t alma yoluna gidilmelidir. Soruyu duymama, anlayamama gibi durumlar d›fl›n-
da, yinelemekten kaç›nmal›, ö¤renciden al›nan yan›tlara mutlaka dönüt vermeli,
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Soru-Yan›t Yöntemi: Daha
çok, ö¤retmenin, bir konuyla
ilgili olarak ö¤rencilere
sorular sormas› ve ald›¤›
yan›tlar› elefltirel bir
yaklafl›mla de¤erlendirerek
ö¤retim yapmas›. 



al›nan yan›t›n bofllukta kalmamas›na özen göstermeli ve soru sorma konusunda
ö¤renciler de teflvik edilmelidir. 

Sorun Çözme Yöntemi
Sorun çözme yöntemi, birçok yazar taraf›ndan, 21. yüzy›l›n ö¤retim yöntemi ola-
rak görülmekte, di¤erlerinin yaln›zca ö¤retim teknikleri ve stratejilerden olufltu¤u
belirtilmektedir. Onlara göre, en yal›n anlam›yla, sorun çözme, bir konu üzerinde
ak›l yürütme sürecidir. Sorun çözme süreci de, düflüncenin (ak›l yürütmenin) uy-
gulanmas›ndan baflka birfley de¤ildir. ‹nsano¤lunun sorun çözmeyi ö¤renmesi en
az üç milyon y›l alm›flt›r. Bu yöntem, bilgiyi aktarma yerine, yarat›c› bilgiyi üret-
mek için çocuklara yarat›c› ve üretici olmay› öneren bir yaklafl›m biçimini ortaya
koyar. Böylece, ö¤renciler bu yöntemi kullanarak, bilgileri ö¤renmeyi, beceri ve
tutumlar›n› gelifltirerek bunlar› kullanmay› ve karfl›laflacaklar› sorunlar› çözmeyi
rahatça baflarabilirler. Gerçekten, ö¤retmen ve ö¤renciler, ezberleme ve aktarma-
ya a¤›rl›k veren yöntem ve teknikler yerine, sorun çözme yöntemini kullan›rlarsa
gerek bugüne gerekse gelece¤e en iyi biçimde haz›rlanma olana¤› da bulmufl ola-
caklard›r. 

Bilindi¤i gibi, bugün art›k, ö¤retmenler birer bilgi aktar›c›s› de¤il, ö¤rencilerin
bilgi edinmelerine yard›mc› olan birer rehber durumundad›r. Dolay›s›yla, okul
programlar›n›n da, ö¤rencilerin sorun çözme becerilerini gelifltirmeye yönelik bi-
çimde haz›rlanmas›na önem verilmelidir. Bu yöntem kullan›larak, konuya sistema-
tik yaklafl›mla e¤ilmek, sorunu çözmede ve ö¤renmeyi sa¤lamada olumlu sonuç-
lar verir. Ö¤retmen, dikkatli bir gözlemci, denetçi ve gerekti¤inde rehber duru-
mundad›r. Ö¤renci, sorunla bafl bafla gelecek, çözüm yolunu ya tek bafl›na ya da
ö¤renci arkadafllar›yla küme çal›flmas› yaparak birlikte bulacakt›r. Çünkü, sorun
çözme etkili bir ö¤renme ve bireysel yetenekleri gelifltirme yoludur. Ö¤renci ço¤u
zaman sorunla kendi kendine u¤raflacak ya da küme içinde görev alarak çözüme
ulaflacak ve kal›c› bir ö¤renmeyi gerçeklefltirecektir. Derslik durumu da, dört bir
yan›n› kuflatan çevresi ile, de¤iflik sorunlar›n dile getirildi¤i, araflt›r›ld›¤› ve çözüm-
lendi¤i do¤al bir laboratuvard›r. Sorun çözme yöntemiyle ö¤retme yaklafl›m› bilim-
sel araflt›rma yöntemini temel almaktad›r. Bu yolla yap›lan ö¤retimde ö¤rencilere
planl› çal›flma al›flkanl›¤› kazand›r›lm›fl olur. Ö¤renme yaflant›lar› kal›c›d›r ve bire-
ye, yaflama kolayl›kla uyumu konusunda önemli katk›lar sa¤lar. Ö¤renciler çal›fl-
malara etkin biçimde kat›ld›klar›ndan, ileride karfl›laflacaklar› sorunlar için çözüm
modeli gelifltirmeyi ö¤renirler ve sonuca ulaflma çabas› içinde, ba¤›ms›z düflüne-
bilme ve nesnel karar verme yetene¤ini kazan›rlar. 

Sorun çözme yönteminin etkili kullan›m› için, ö¤rencilerin gereksinimlerine uy-
gun bir sorun seçilmeli, seçilen sorun e¤itsel de¤er tafl›mal›, ö¤retim program›n›n
amaçlar›na uygun olmal›d›r. Ayr›ca, sorunun önemi ö¤rencilere gösterilmeli, her-
kesin konu ile ilgilenmesi ve çözüm için katk› getirmesi sa¤lanmal›d›r. Sorunun,
özellikle tan›mlanmas› ve s›n›rland›r›lmas›nda ö¤retmen olarak ö¤rencilere yar-
d›mc› olmak gerekir. Sorun, ö¤rencilerin olgunluk ve beceri düzeylerine uygun
olarak sunulmal›; onlar›n geliflmifllik düzeylerinin çok üstünde ve alt›nda çözüm
istenmemelidir. Bu arada, gerek duyulan araç gereçlerin ve kaynaklar›n sa¤lan-
mas›nda ö¤rencilere yard›m gerekebilir. Okula ve ö¤rencilere ekonomik külfet
yüklemekten kaç›nmal›d›r. Ö¤retmen, ö¤retimin sa¤l›kl› ve verimli yürütülmesin-
den sorumlu oldu¤unu unutmamal›; gözetim, denetim ve rehberlik görevini ihmal
etmemelidir. 
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Sorun: Problem. Çözümü,
yarat›c› düflünmeyi
gerektiren önemli ve güç
durum. 

Sorun Çözme: Yeni olay ya
da durumlar karfl›s›nda var
olan iliflkileri ortaya
ç›karma, yeni iliflkiler kurma
ve güdülen amaca göre belli
bir sonuç elde etme ifli.

Sorun Çözme Yöntemi:
Sorunu anlama ve
tan›mlama, varsay›ma
dayal› bir çözüm biçimi
tasarlama, bu çözüm
biçimini doyurucu kan›tlar
buluncaya de¤in deneme
gibi etkinlikleri kapsayan
düflünme ve uygulama yolu.



Küme Tart›flmas› Yöntemi
Bu yöntem, sosyal bilimlerle ilgili derslerde ve ilkö¤retimdeki Sosyal Bilgiler ders-
lerinde, özellikle kavrama düzeyindeki davran›fllar›n kazand›r›lmas›nda çok s›k
kullan›lmaktad›r. Ö¤retmenin k›lavuzlu¤unda, ö¤rencilerin, bir konuyla ilgili ola-
rak konuflup tart›flmas› ve olas› çözüm yollar›n› aramalar› temeline dayan›r. Bilin-
di¤i gibi, birçok bilgi ve becerinin ö¤retilmesinde, topluca çal›flman›n, ortak ya-
flant›lar› paylaflman›n, birlikte inceleme ve de¤erlendirmeler yapman›n önemi
yads›namaz. 

Bu bak›mdan, ö¤renciler, bu yöntem kullan›ld›¤›nda, bilgi ve görüfllerini aç›k-
ça ortaya koyma olana¤›n› bulurlar ve sorunlar› daha iyi tan›mlayarak çözüm yol-
lar› önerirler. Ancak, anlaml› bir tart›flma için gerekli bilgi ve olgunlu¤a sahip bu-
lunmayan ö¤rencilerle bu yöntemi uygulamak oldukça güçtür. Küme tart›flmas›
yöntemi ile dersi ifllemek, ö¤rencilerin elefltirel düflünme yeteneklerini gelifltirir ve
ö¤renciler, kendilerini anlatma, yak›n ve uzak çevrelerindeki insanlar› tan›ma, ba-
¤›ms›z düflünebilme, kiflisel düflüncelerini s›nama olana¤›na kavuflurlar.

Bu yöntem, genellikle küçük kümelerde daha etkilidir. En fazla 20-25 dolay›n-
da ö¤renciyle etkin olarak gerçeklefltirilebilir, geri kalan ö¤renciler dinleyici duru-
munda bulunurlar. Tart›flman›n türü elveriflli ise ard›ndan bir forum düzenlenerek
di¤er ö¤rencilerin de kat›l›m› sa¤lanabilir. Küme tart›flmas› yönteminde, seçilen
konu çok önemlidir, konunun tart›fl›labilir özellikte olmas› büyük önem tafl›r. Tar-
t›flman›n sonunda herhangi bir sonuca ulafl›lmal›, konu ortada b›rak›lmamal›d›r.
Ö¤retmen, tart›flman›n bilimsel düzeyde ve nitelikli biçimde gerçeklefltirilmesinde
titizlik göstermelidir. 

Sosyal Bilgiler ile sosyal bilimlere giren disiplinlerin ö¤retiminde çok kullan›-
lan kimi küme tart›flmas› türleri flunlard›r: Aç›koturum, sunulu tart›flma, savl› tar-
t›flma (münazara), toplu çal›flma (seminer). Afla¤›da bu tart›flma türleri k›saca
aç›klanm›flt›r.

Aç›koturum
Genellikle 3-7 kifliden oluflan küçük bir konuflmac› kümesinin, ilgi çekici bir ko-
nuyu ya da sorunu büyük bir topluluk karfl›s›nda tart›flmas› amac›yla yapt›klar›
toplant›d›r. Bir tür “yuvarlak masa” görüflmesidir. Ö¤retimde, e¤itsel de¤eri olan
bir konu seçildikten sonra, bunun, de¤iflik ö¤rencilerin görüfllerine dayand›r›larak
tart›fl›lmas› ve aç›kl›¤a kavuflturulmas› en önemli amac› oluflturur. Temel olan, kü-
me içinde ortak düflünceyi ve ortak çal›flmay› özendirmek; kat›l›mc›lar›n tart›flarak
ö¤renmesini sa¤lamakt›r. Ö¤retmenin ya da onun uygun görece¤i bir baflkan›n yö-
netimi alt›nda, konuflmac› üyeler, daha önceden belirlenmifl olan konuya iliflkin
görüfllerini belirli bir düzen ve süre içinde aç›klad›ktan sonra, baflkandan söz al›p
birbirlerine yan›t verirler; konuyu tart›fl›rlar. Daha sonra da, toplant›da bulunan
herkesin (bir derslik içinde ise derslikte bulunan bütün ö¤rencilerin) konuya ilifl-
kin görüfllerini almak üzere bir forum yap›l›r. Forum, tart›flmaya, izleyici duru-
munda bulunanlar›n da kat›lmalar›na olanak sa¤layan bir tart›flma biçimidir. Fo-
rum, önceki küme tart›flmas›ndan hemen sonra yap›ld›¤› için ayn› baflkan taraf›n-
dan yönetilir. Forumdan sonra, önceki konuflmac› üyelere, görüfl ve elefltirileri ya-
n›tlamalar› için bir kez daha söz verilir ve daha sonra da baflkan, bir özet ve genel
de¤erlendirme yaparak forumu kapat›r.
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Küme Tart›flmas› Yöntemi:
Bireylerin ö¤renme- ö¤retme
sürecine etkin kat›l›m›n›,
etkili iletiflim kurma
becerisini, iflbirli¤i
yapmas›n› ve olaylar› gözden
geçirip birlikte sonuca
ulaflmas›n› öngören bir
ö¤retim yöntemi. 



Sunulu Tart›flma
Belli bir konu üzerinde de¤iflik düflünce ve görüfllerin ortaya konulmas› amac›n›
güden ve say›s› genellikle dördü geçmeyen konuflmac›lar›n önceden haz›rlad›kla-
r› bildirilerini sunmalar›yla bafllay›p geliflen bir tart›flma düzeni ya da türüdür. Su-
nulu tart›flmada görevlendirilmifl konuflmac› üyeler aras›nda tart›flma yap›lmaz. Her
üye 5 ile 20 dakika aras›nda konuflmas›n› yapmal› ya da bildirisini sunmal›d›r. Su-
nulu tart›flmay› ö¤renciler gerçeklefltirece¤ine göre, aralar›nda düzey bak›m›ndan
farkl›l›klar bulunmamal›d›r. “Bildiri sunma” temel oldu¤undan, konuflmac›lar ko-
nuflmalar›n› (bildirilerini) önceden haz›rlam›fl olmal›d›r. Sunular›n sonunda, aç›ko-
turumdaki gibi, forum yap›larak izleyicilerin kat›l›m› da sa¤lanabilir. Sunulu tart›fl-
ma okul ya da derslikte ö¤retim amac›yla yap›laca¤›ndan, çok say›da ö¤rencinin il-
gisini çekmek ve kat›l›m›n› sa¤lamak için, hemen ard›ndan bir foruma yer verilme-
si son derece yararl›d›r. Böylece, di¤er ö¤rencilerin de bildiri sunan üyelere soru
sormalar›na ve görüfl belirtmelerine olanak sa¤lanm›fl olur. 

Savl› Tart›flma
‹ki konuflmac› kümesinin, belli bir konu ya da sorun üzerinde kendi savlar›n› kar-
fl›l›kl› olarak savunmas›ndan oluflan bir tart›flma türüdür. Savunulan düflünce ve
görüflün kazan›lmas› ya da yitirilmesi söz konusudur. Tart›flman›n sonunda bir jü-
rinin karar› gerekir. Belli bir konunun lehinde ya da aleyhinde konuflmak üzere
genellikle üçer ya da alt›flar üyeden oluflan iki ayr› küme oluflturulur. Ayr›ca, tar-
t›flmay› yöneten bir baflkan ile üç kifliden oluflan bir jüri vard›r. Bu jürinin üyele-
rinden biri jürinin baflkan›d›r. Toplant› öncesi, her iki kümedeki üyeler konuyla il-
gili haz›rl›klar›n› bitirdikten sonra, belirtilen günde, kendilerine verilen süre içinde
görüfllerini savunurlar, karfl› kümenin görüfllerini çürütmeye çal›fl›rlar. Daha sonra,
jüri, daha baflar›l› bir savunma yaparak kazanan küme konusunda karar›n› verir ve
baflkan› da aç›klamas›n› yapar. Tart›flmadan önce yap›lan haz›rl›k çal›flmalar›, a)
analiz (çözümleme), b) aç›klay›c› kan›t ve belgelerin saptanmas›, c) çürütücü ka-
n›t ve belgelerin saptanmas› olmak üzere üç evreden oluflur. Tart›flma s›ras›nda da,
s›ras›yla bu evreler izlenir. 

Savl› tart›flmada as›l büyük küme izleyici durumundad›r. Burada yer alan ö¤-
renciler, benimsedikleri görüfl ve düflünceleri savunan kümeyi alk›fl ve gösterilerle
destekleyerek jüriyi etkilemeye çal›fl›rlar. Bilimsel yönü fazla güçlü olmayan bir
tart›flma türü olmakla birlikte, benimsenen bir düflünceyi savunma, dili iyi kullan-
ma, çabuk yan›t haz›rlama gibi yetenekleri gelifltirdi¤i için gerek ilkö¤retim gerek-
se ortaö¤retim kurumlar›nda çok s›k kullan›lmaktad›r. Genellikle ard› ard›na gelen
iki ders saati içinde gerçeklefltirilerek sonuçland›r›labilir. Ayr›ca, savl› tart›flma, bir-
birine ters düflen, karfl›t düflüncelerin ortaya konularak görüflülmesine olanak ver-
di¤i için ö¤rencilerin çok ilgisini çeken ve onlarda tart›flmalara kat›lma iste¤i uyan-
d›ran bir küme tart›flmas› türüdür. Yaln›z, savl› tart›flma yap›lmas›na karar veren
ö¤retmenin, konu seçiminden tart›flmalar›n belli bir düzeyde yürütülmesine dek
her konuda çok dikkatli ve titiz olmas› gerekir. 

Toplu Çal›flma
Bir konu üzerinde bilgi al›flveriflinde bulunmak ya da tart›flma yapmak amac›yla
düzenlenen toplant›d›r. Ortaö¤retim kurumlar›nda bir ö¤retmenin ya da üniversi-
telerde ve yüksekokullarda, bir ö¤retim üyesinin yönetimi alt›nda birtak›m konu
ve sorunlar üzerinde ö¤rencilerin yapt›klar› incelemelerle ilgili olarak rapor haz›r-
lama ve tart›flma biçiminde yürütülen küme çal›flmas›d›r. ‹lkö¤retim okullar›n›n
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ikinci basama¤›ndaki Sosyal Bilgiler derslerinde toplu çal›flma uygulamalar›na yer
verilebilir. Ancak, konu ve çal›flmalar›n ö¤renci düzeyine uygun biçim ve somut-
lukta ele al›nmas› gerekir. 

Küme tart›flmas› yöntemi, bütün türleriyle ö¤rencilerde, söz söyleme, soru sor-
ma, sorulan sorular› yan›tlama, bir konu üzerinde tart›flma yapma gibi yetenekler
gelifltirdi¤i; böylece, arkadafllar›na, kendi düflünce ve görüfllerini aç›klayarak onla-
r›n da düflüncelerini ö¤renme olana¤› sa¤lad›¤› için büyük ölçüde ifllevselli¤i olan
bir yöntemdir. Küme içinde aidiyet duygusu gelifltirdi¤inden, ö¤renciler birbirleriy-
le daha iyi arkadafll›k kurarlar ve birbirlerine karfl› daha iyi davran›rlar. Küme tar-
t›flmas›n›n hangi türü kullan›l›rsa kullan›ls›n, ö¤retmen-ö¤renci etkileflimi oldukça
yo¤undur ve ayr›ca, bu yöntemle ö¤rencilere analiz, sentez ve de¤erlendirme yap-
ma gücü de kazand›r›lm›fl olur. 

Bu yöntemden yeterince yarar sa¤layabilmek için birtak›m kural ve ilkelere uy-
mak gerekecektir. Bunlardan kimileri flöyle özetlenebilir:

• Ö¤retmen, tart›flma ortam›n› düzenlemeden önce, konu seçimine özen gös-
termeli; ilginç ve e¤itsel de¤er tafl›yan bir konuya yer vermelidir. Konu seçi-
minde ö¤rencilerin de görüfllerinin al›nmas› yararl› olur; ancak, ö¤retmenin
k›lavuzlu¤una her zaman gereksinim vard›r. 

• Tart›flma kümesinin iyi oluflturulmas›na çaba gösterilmelidir. Bunun için, tar-
t›flma kümelerini olabildi¤ince küçük tutmak ve her küme oluflumunda fark-
l› ö¤rencilere ayr› ayr› görevler vermek yerinde olur.

• Tart›flmadan önce iyi bir haz›rl›k yap›lmas› gereklidir. Ön haz›rl›k yap›lma-
dan gerçeklefltirilecek bir tart›flma bofla zaman harcamakt›r. Üyelere haz›rl›k
için zaman ve olanak verilmelidir. Ayr›ca, tart›flma ortam›n›n da haz›rlanma-
s› önem tafl›r. 

SOSYAL B‹LG‹LER Ö⁄RET‹M‹NDE ‹ZLENEN 
BELL‹ BAfiLI TEKN‹KLER
Mesle¤inde baflar›l› ve bilgili bir ö¤retmenin s›n›f›nda yararlanabilece¤i çok say›da
teknikten söz edilebilir. Ö¤retmen, bildi¤i ö¤retim teknikleri aras›ndan hem kendi
kiflili¤ine ve ö¤rencilerine hem de dersine ve konu alan›na uygun düflen teknikle-
ri seçecek ve kullanacakt›r. Afla¤›da, ilkö¤retimdeki Sosyal Bilgiler derslerinde en
çok baflvurulan kimi ö¤retim teknikleri ayr› ayr›, k›saca incelenmifltir.

Küme Çal›flmas›
Küme çal›flmas›, ö¤retmenin k›lavuzlu¤unda, belli say›da ö¤rencinin, bir iflbirli-
¤i içerisinde ve ortak amaçlar do¤rultusunda belirli bir konu üzerinde birlikte
yapt›klar› çal›flmad›r. Bu teknikte, küme içinde bulunan bütün ö¤rencilerin, ger-
çeklefltirilmesi planlanan etkinliklere kat›l›m› temeldir. Küme tart›flmas› türleriy-
le kar›flt›r›lmamal›d›r. 

Küme çal›flmas› için, s›n›f 6-7 kifliden oluflan kümelere ayr›l›r. Her küme, ö¤ret-
menin yard›m›yla, daha önceden belirlenmifl bir konu üzerinde haz›rl›k ve çal›fl-
malar yapar. Bu ifl için gerekli kaynaklar (ders kitaplar›, yard›mc› ders kitaplar›,
sözlükler, ansiklopediler, y›ll›klar, dergiler vb.) ile araç gereçler (resimler, çizimler,
levhalar, haritalar, tepegöz vb.) önceden saptanarak sa¤lan›r. Ö¤rencilerin biri bafl-
kan, biri sözcü, biri yaz›c›d›r. Di¤er ö¤rencilere de gereksinimlere göre farkl› gö-
revler verilebilir. Her kümenin üyeleri, çevrelerindeki di¤er kümeleri rahats›z et-
meyecek ve etkilemeyecek biçimde, konu üzerinde konuflup tart›fl›rlar. Ö¤retmen
s›rayla kümeleri tek tek dolaflarak gerekti¤inde yap›lan etkinliklere yard›mc› olur.
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Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde
‹zlenen Bellibafll› Teknikler:
• Küme çal›flmas›
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• Beyin f›rt›nas›
• Oyunlaflt›rma 
• Benzetim
• Gözlem
• Gösteri 



Bireysel Çal›flma 
Ö¤rencilerin genellikle tek bafllar›na, ancak bir ö¤retmenin gözetimi ve k›lavuzlu-
¤unda girifltikleri bir ö¤renme etkinli¤idir. Her ö¤rencinin kiflisel yetenek ve ilgisi-
ni dikkate alarak gerçeklefltirilen bir ö¤retim uygulamas›d›r. Çok kalabal›k s›n›flar-
da uygulamak güç olmakla birlikte, belirli konulara ilgi duyan, yetenekli kimi ö¤-
rencilere bireysel çal›flma yapt›r›labilir. Kuflkusuz, böyle bir tekni¤i uygulayabil-
mek için ö¤retmenin ö¤rencilerini iyi tan›mas› gerekir. Ö¤retmen, kaynak ve araç
gereç sa¤lamada, yap›lacak çal›flmalar›n planlanmas›nda ö¤renciye yard›mc› olma-
l›d›r. S›n›f içinde yap›lan çeflitli ö¤retme-ö¤renme etkinlikleri aras›nda, kimi zaman
bireysel çal›flmalara da yer verilmesi ö¤renciler için güdüleyici ve ilgi çekici olur. 

Beyin F›rt›nas›
Beyin f›rt›nas›, “bulufl f›rt›nas›” da denilen, yarat›c› sorun çözme gücünü heyecan-
l› bir ortamda gelifltirmeyi amaçlayan; ö¤rencilerin, hayal kurarak ve bir sorun ya
da konu üzerinde görüfl ve düflüncelerini f›rt›na h›z›yla aç›klay›p tart›flarak orta-
ya koymalar›na ve bu yolla ö¤renmelerine olanak sa¤layan bir küme tart›flmas›
tekni¤idir.

Özellikle, ilkö¤retim ça¤›ndaki ö¤renciler heyecanl›, hareketli etkinliklere ola-
nak sa¤layan böyle bir küme çal›flmas›na büyük ilgi duyarlar. Ortaya konulan her
görüfl, küme üyelerinin yeni birtak›m bulufl ve düflüncelerini aç›klamalar›na olanak
sa¤lar. Ancak, görüfllerin dile getirilmesi ve tart›fl›lmas› s›ras›nda, elefltiriye dönük
bir yaklafl›m uygulanmaz. Önemli olan, konuyla ilgili görüfl ve düflüncelerin ola-
bildi¤ince h›zl› belirtilmesi, bir yandan bunlar›n yaz›ya dökülmesi ve sonunda bir
de¤erlendirmeye gidilmesidir. Sorun ya da konu, de¤iflik çözüm yollar›n›n öneril-
mesine olanak verecek yap›da olmal›d›r. 

Beyin f›rt›nas› tekni¤inin uygulanmas›nda, flu özellikler dikkate al›nmal›d›r:
• Görüfl ve düflünceler dile getirilirken çok ayr›nt›l› aç›klamalardan ve eleflti-

rilerden kaç›n›lmal›, yarat›c› düflüncelerin ortaya ç›kmas› kolaylaflt›r›lmal›d›r.
• Görüfl ve düflünceler, oluflturulan olumlu ve sayg›n bir ortamda rahatça

aç›klanmal›d›r. Mant›¤›n süzgecinden geçirilmeden özgürce yap›lacak ko-
nuflmalar yarat›c› düflüncelerin ortaya ç›kmas›na olanak sa¤layacakt›r. Tar-
t›flmaya kat›l›m ne denli çok olursa, yarat›c› düflüncelerin say›s› da o denli
fazla olur.

• Ö¤retmen s›n›f› sürekli olarak güdülemeli; konuflma ve tart›flmalar› canl›
bir havada, karfl›l›kl› bir etki-tepki zinciri içinde, h›zla sürdürmeye çaba
göstermelidir. 

• Tart›flmada, süre önceden s›n›rland›r›lmamal›; belirlenmifl olan süre içinde
olabildi¤ince çok kifli konuflabilmelidir. Küme üyeleri görüfl ve düflüncele-
rini aç›klad›ktan sonra, en iyi ve en uygun bulunan öneriler görevli yaz›-
c›lar taraf›ndan not edilmeli benzer görüfller birlefltirilmeli; ayr›lan süre so-
na erince de söylenenlerin, ayr›flt›r›lmas›ndan sonra bir de¤erlendirmesi
yap›lmal›d›r. 

Beyin f›rt›nas› tekni¤i, s›n›f içindeki etkinliklere çeflni katan; ö¤rencilerin geri-
limlerini azalt›p duygu ve düflüncelerini kolayl›kla dile getirmelerine olanak sa¤la-
yan; bir sorunun çözümünde denence (hipotez) gelifltirme (çözüm yollar› üretme)
al›flkanl›¤›n› kazand›ran; daha çok biliflsel ve duyuflsal özelliklere yönelik bir tek-
nik olarak görülmektedir.
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Oyunlaflt›rma
Oyunlaflt›rma çeflitli kaynaklarda, rol yapma, rol oynama, oyun düzeni vb. adlarla
yer alan; genellikle, ö¤rencilerin, ö¤renilmesi amaçlanan bir konuyla ilgili olarak,
kendilerini belirli kiflilerin yerine koyarak çeflitli olay ve iliflkileri canland›rmalar›
temeline dayanan bir ö¤retim tekni¤idir. Oyunlaflt›rmada önceden yaz›lan bir se-
naryoya göre çal›fl›lmas› ya da prova yap›lmas› gerekmez. Ö¤renciler, kendilerini
özgür bulduklar› bir ortamda, belirli bir konunun ö¤renilmesine dönük olarak iç-
lerinden geldi¤i gibi, olay ve durumlar› sergileyerek görüfl, düflünce ve davran›flla-
r› oyunlaflt›r›rlar. Kuflkusuz, konuyu önceden bilmek yararl›d›r. Ö¤retmen, her za-
manki gibi, gerekti¤inde yard›mc› olma ve k›lavuzluk etme görevini sürdürmelidir.
Ö¤renciler böyle bir etkinli¤e gerek psikolojik, gerekse sosyo-kültürel yönden ye-
terince haz›r m›d›r? Seçilen konu oyunlaflt›rmaya ne denli uygundur? Rol almak is-
teyen ö¤renciler role ve görev almaya elveriflli midir? Oyunlaflt›rmaya ayr›lacak
ders saati süresi ne olmal›d›r? Bu tür sorulara verilecek yan›tlar ö¤retmen için ol-
dukça önemlidir. Ancak, özellikle istekli ö¤rencilerin, özenle seçilerek görevlendi-
rilmesi yerinde olur. ‹stekli olmayan ö¤renciler görev almalar› konusunda zorlan-
mamal›, ama yüreklendirilmelidir. 

Okulda, bir derslikte, ö¤retim amac›yla gerçeklefltirilecek bir oyunlaflt›rma et-
kinli¤inde ö¤rencilerin elde edece¤i yararlar flöyle s›ralanabilir:

• Do¤rudan yaflayarak ve duyu organlar›n› kullanarak (görerek, ifliterek, do-
kunarak) ö¤renme olana¤› sa¤lan›r. 

• Toplumsal yaflamda karfl›lafl›lan çeflitli iliflkiler somut biçimde görülebilir. 
• Çeflitli olay, durum ve davran›fllar›n de¤iflik biçimlerde alg›lan›p yorumlan-

mas›na tan›k olunur. 
• Rol yapma, konuflma ve yarat›c›l›k gibi yeteneklerin ortaya konulmas›na

olanak sa¤lam›fl olur. 
• Baflkalar›n›n düflünce, duygu ve kayg›lar›n› ö¤renme ve paylaflma olana¤›

do¤ar. 
• Birtak›m kuramsal bilgilerle gerçek ya da gerçe¤e yak›n yaflam durumlar›

aras›ndaki iliflkiler daha iyi görülebilir. 
• De¤iflik düflünce, yorum ve elefltirileri hoflgörüyle karfl›lama al›flkanl›¤› ka-

zan›l›r.
• Dikkatli dinleme, etkili ve ak›c› konuflma yetene¤i geliflir; böylece, kiflinin

kendine güveni ve dile olan egemenli¤i artar. 
• Bilgilerin etkili kullan›m› sa¤lanarak ö¤renilenler pekifltirilmifl olur.

Benzetim
Benzetim, bir ölçüde, oyunlaflt›rmaya benzeyen, s›n›f ortam›nda ö¤rencilerin bir
olay ya da durumu gerçekmifl gibi göstererek, üzerinde birtak›m ö¤renme etkinlik-
lerini gerçeklefltirmeyi temel alan bir ö¤retim tekni¤idir. Yaln›z, oyunlaflt›rmada
ö¤renciler, bir rolü belirli bir metne ba¤l› kalmadan içlerinden geldi¤i gibi yorum-
lay›p oynayabilirlerken; benzetim tekni¤inde, üstlendikleri bir rolü gerçek yaflam-
dakine uygun bir biçimde oynamak ve olanak ölçüsünde gerçe¤i canland›rmak
durumundad›r. Geleneksel yöntem ve tekniklerin yan›nda, zaman zaman bu tek-
ni¤in kullan›lmas›yla s›n›fa bir hareket, bir canl›l›k da getirilmifl olur.

Ö¤retmen, s›n›fta bu tekni¤i uygulayaca¤› zaman, belirledi¤i amaçlar do¤rultu-
sunda, ö¤rencilere rollerini da¤›t›r ve gerçeklefltirmelerini istedi¤i olay› anlat›r. Da-
ha sonra, ö¤renciler gerçe¤e uygun biçimde rollerini oynarlar. S›n›f içinde etkinlik-
ler sürerken ö¤retmen ö¤rencilere an›nda dönüt verebilir. Ancak, sorunu çözme
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etkinlikleri ile karar verme sürecine kar›flmaz; yol gösterici ve yard›mc› olma göre-
vini sürdürür. ‹yi bir gözlemci ve dikkatli bir denetleyicidir. Çal›flman›n sonunda,
amaçlara ulafl›l›p ulafl›lamad›¤› mutlaka de¤erlendirilmelidir. 

Uygulamada, zaman s›n›rl›d›r ve yarat›lmak istenen olay ya da durumun özel-
likle çarp›c›, vurgulanmas›nda yarar bulunan yönleri seçilir. Bu teknik, ö¤rencileri
derse ve konuya güdüleyen, yap›lacak etkinliklere onlar›n kat›l›mlar›n› sa¤layan,
böylece, yaparak-yaflayarak ö¤renmeyi olanakl› k›lan etkili bir ö¤retme tekni¤idir. 

Gözlem
Ö¤retimde gözlem, belli e¤itsel amaçlar› gerçeklefltirmek için herhangi bir olay ya
da varl›¤›, önceden haz›rlanm›fl olan bir plan çerçevesinde incelemek amac›yla ya-
p›l›r. Gözlem, bir olay›, bir gerçe¤i ya da bir nesneyi iyi anlamak için bu olay, ger-
çek ya da nesnenin türlü belirti ve koflullar›n› izleme ve inceleme iflidir.

Gözlemin ö¤renmeye büyük bir katk›s› vard›r. Ancak, ilgili konunun iflleniflin-
den k›sa süre önce ya da konu ifllenirken ya da konunun iflleniflinden k›sa süre
sonra gözlem yap›l›rsa, ba¤lant›y› kurmak daha kolay olaca¤›ndan pekifltirici bir
etki sa¤lar, daha kal›c› bir ö¤renme elde edilir. Ayr›ca, ö¤rencilerin do¤rudan bil-
gi edinmelerinde, inceleme ve araflt›rmalarla birtak›m temel becerileri kazanmala-
r›nda, ö¤rendikleri soyut bilgilerle somut durumlar aras›nda iliflki kurabilmelerin-
de gözlemin rolü büyüktür. Çünkü, gözlem olay, nesne ve olgular›n alg›lanmas›-
d›r. Bu alg›lama bilimsel yollarla ve planl› olarak yap›l›r. Masrafl› ve biraz zaman
al›c› bir etkinlik olmakla birlikte kal›c› bir bilgi sa¤lar. Gözlem, bir plana göre ya-
p›l›r. Yap›lan gözlem en k›sa sürede de¤erlendirilmelidir. De¤erlendirme, çeflitli bi-
çimlerde yap›labilir. Örne¤in, konunun ifllenifli ve gözlemin yap›lmas›ndan sonra,
s›n›f içinde gerçeklefltirilecek bir “soru-yan›t çal›flmas›” ya da “serbest tart›flma”,
araç gereçlerden yararlan›larak yap›lacak bir özetleme, bireysel ya da kümece ha-
z›rlanacak raporlar›n sunulmas› ve yorumlanmas› son derece yararl› olur. 

Gösteri 
“Gösteri”, bir izleyici kümesinin önünde, bir iflin, bir davran›fl›n nas›l gerçeklefltiri-
lece¤ini göstermek ya da bir ilkeyi, bir beceriyi aç›klamak için baflvurulan bir ö¤-
retim tekni¤idir. Görsel-iflitsel özelli¤i olmas› nedeniyle, kimi kural, ilke ve yasala-
r›n anlat›lmas›nda, birtak›m beceri ve özelliklerin gösterilmesinde, yaz›l› ve sözel
ö¤retime göre daha fazla etkilidir. Gösteri, güvenilir bilgi elde etmede, yüksek
standarda sahip ö¤retim tekniklerine örnek oluflturur.

Soyut birtak›m bilgi ve kavramlar›n ö¤retilmesinde ve sözcüklerle anlat›m›n
güç oldu¤u durumlarda özellikle tercih edilmesinde yarar görülen gösteri tekni¤i,
somut ve kal›c› bir ö¤renmenin gerçekleflmesine önemli katk› getirir. Ancak, tek-
ni¤in uygulan›fl› s›ras›nda, yaln›zca ö¤retmen etkin, ö¤renci edilgin durumda bu-
lunmamal›d›r. Ö¤retmen gösterinin uygulanmas›n› ö¤renciden de istemelidir. An-
cak, oyunlaflt›rmada oldu¤u gibi, istekli olmayan ö¤rencilerin gösteri için görev
almas›nda ›srarl› olunmamal›d›r. Bu tür ö¤renciler, ilgili di¤er etkinliklere kat›labi-
lirler. Ö¤retmen bu tekni¤i uygulayaca¤›n› önceden kararlaflt›rarak plan›na alm›fl
ise, gerekli araç gereci ve ayr›lacak süreyi de düflünmeli; geribildirim (dönüt) için
birtak›m sorular haz›rlamal›, gösterinin sonunda ö¤rencilerle birlikte bir özetle-
meye yer vermelidir.

Sosyal Bilgiler ö¤retiminde izlenen belli bafll› yöntem ve teknikler nelerdir?
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Bir gözlem plan›nda;
• gözlemi yapan ve 

kat›lanlar,
• gözlemin yap›ld›¤› yer ve

ulafl›m,
• gözlenecek olay ve 

nesne(ler),
• gözlemin süresi,
• gözlemin amac›,
• gözlemin türü 

(bireysel/kümece),
• gözlemin tekni¤i 

(do¤al/yöneltimli),
• gözlemde kullan›lacak

araç gereçler,
• de¤erlendirme, 
gibi bilgilere yer verilir.
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Sosyal Bilgiler ö¤retiminde temel ilkeleri belirlemek

Sosyal Bilgiler dersi, çocu¤un alg› geliflimiyle çok
yak›ndan ilgilidir. Çocuk içinde yaflad›¤› çevreyi
küresel olarak alg›lar. Bu derste ö¤renciler kolay
güdülenebilece¤i gibi çevre etmeni çok önemli-
dir. Bu nedenle, “yak›ndan uza¤a” ilkesine özen
gösterilmelidir. Sosyal Bilgiler dersi, bir muhake-
me dersidir ve bu derste f›rsat ve olanaklardan
olabildi¤ince yararlanmak, kronolojik geliflme il-
kesine özen göstermek, yaflamsal konulara ön-
celik vermek ve çocuklar›n ilgi geliflimlerine dik-
kat etmek büyük önem tafl›r.

Belli bafll› ö¤retme stratejilerini kavramak

Ö¤retme stratejileri, en genifl anlam›yla, ö¤ret-
menin dersini ifllerken ö¤rencilerinin ö¤renmesi-
ni sa¤lamak için izledi¤i genel yollard›r. Ö¤ret-
me stratejileri, genelde, ö¤retmen merkezli ya da
ö¤renci merkezlidir. Ayr›ca, karma ö¤retme stra-
tejilerinden de söz edilebilir. E¤itim ö¤retimde
yararlan›lan çok say›da ö¤retme stratejisi vard›r.
Bunlardan, sunufl yoluyla ö¤retme stratejisi, bu-
lufl yoluyla ö¤retme stratejisi ve araflt›rma incele-
me yoluyla ö¤retme stratejisi en çok kullan›lan
stratejiler aras›nda say›labilir. 

Ö¤retimde yöntemler, teknikler ve kullan›m›n›

özetlemek

“Yöntem” kavram›, genel olarak “Nas›l ö¤rete-
lim?” sorusuna yan›t vermek üzere, e¤itimde be-
lirlenen amaçlar› gelifltirebilmek için içeri¤in ka-
zand›r›lmas›nda yararlan›lacak ö¤retim biçimini
ortaya koyar. Ö¤retmen, ö¤retim s›ras›nda bir
yöntemi kullan›rken o yöntemin içinde yer alabi-
len birkaç teknikten yararlanabilir. Yap›lan arafl-
t›rma ve incelemeler, izlenen stratejiler do¤rultu-
sunda, ö¤renmeye katk›da bulunacak ö¤retim
yöntem ve tekniklerinin çeflitli biçimlerde küme-
lendirilebilece¤ini göstermektedir. Kullan›l›fl yer-
leri ve özellikleri bak›m›ndan yöntem ve teknik-
leri dört kümede toplanabilir: Bunlar; 1) Ö¤ret-
men a¤›rl›kl› yöntem ve teknikler, 2) Etkileflim
a¤›rl›kl› yöntem ve teknikler, 3) Bireysel a¤›rl›kl›
yöntem ve teknikler, 4) Yaflant›lara dayal› yön-
tem ve tekniklerdir.

Sosyal Bilgiler ö¤retiminde izlenen belli bafll› yön-

temleri aç›klamak

Sosyal Bilgiler, daha çok sözel yönü a¤›r basan
bir derstir. O nedenle, bu derste, buna olanak
sa¤layan yöntem ve teknikler tercih edilir. Ö¤re-
timde her durum için geçerli, sihirli bir yöntem
ve teknik olmad›¤› gibi iyi ya da kötü olarak ni-
telendirebilece¤imiz bir yöntem ve teknik de söz
konusu de¤ildir. ‹yi yöntem, ö¤rencileri, belirle-
nen amaçlara en etkili ve en kolay ulaflt›ran yön-
temdir. En uygun yöntemi dersin ve konunun
özelliklerine göre ö¤retmen belirleyecek ve kul-
lanacakt›r. Sosyal Bilgiler dersinde en çok kulla-
n›lan yöntemler; Düzanlat›m Yöntemi, Soru-Ya-
n›t Yöntemi, Sorun Çözme Yöntemi ve Küme
Tart›flmas› Yöntemidir. 

Sosyal Bilgiler ö¤retiminde izlenen belli bafll› tek-

nikleri de¤erlendirmek

Mesle¤inde baflar›l› ve bilgili bir ö¤retmenin s›n›-
f›nda yararlanabilece¤i çok say›da teknik vard›r.
Ö¤retmen bildi¤i ö¤retim teknikleri aras›ndan
hem kendi kiflili¤ine ve ö¤rencilerine hem de
dersine ve konu alan›na uygun düflen teknikleri
seçecek ve kullanacakt›r. Sosyal Bilgiler dersinde
en çok baflvurulan ö¤retim teknikleri flunlard›r:
Küme Çal›flmas›, Bireysel Çal›flma, Beyin F›rt›na-
s›, Oyunlaflt›rma, Benzetim, Gözlem, Gösteri.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi Sosyal Bilgiler ö¤retiminde
ö¤retmenlerin dikkat etmesi gereken özelliklerden biridir?

a. Toplumsal yaflam› tan›tan bir ders olmas›na
b. Ö¤renciye toptan alg›lama özelli¤ini kazand›ran

bir ders olmas›na
c. Bir muhakeme dersi olmas›na
d. Topluma uyum kazand›ran bir ders olmas›na
e. Yaparak, yaflayarak ö¤renmeyi sa¤layan bir ders

olmas›na

2. Bir sorunu çözmek, bir deneyi sonuçland›rmak, bir
konuyu ö¤renmek ya da ö¤retmek gibi amaçlara ulafl-
mak için bilinçli olarak seçilen ve izlenen düzenli yola
ne ad verilir?

a. Strateji
b. Ö¤retim 
c. Ö¤retim tekni¤i
d. Teknik
e. Yöntem

3. “Yeni olay ya da durumlar karfl›s›nda var olan iliflki-
leri ortaya ç›karma, yeni iliflkiler kurma ve güdülen ama-
ca göre belirli bir sonuç elde etme ifli” hangi yöntemle
ilgilidir?

a. Soru-yan›t
b. Sorun çözme
c. Küme tart›flmas›
d. Düzanlat›m
e. Deneylik

4. Do¤rudan yaflayarak ö¤renme olana¤› sa¤lamas›;
dikkatli dinleme, etkili ve ak›c› konuflma yetene¤ini ge-
lifltirmesi; rol yapma, konuflma ve yarat›c›l›k gibi yete-
neklerin ortaya konulmas›na olanak sa¤lamas› afla¤›da-
ki ö¤retim tekniklerinden hangisi ile aç›klanabilir?

a. Bireysel çal›flma
b. Küme çal›flmas›
c. Beyin f›rt›nas›
d. Oyunlaflt›rma 
e. Gösteri 

5. Çok s›k kullan›lan ya da çok önemli olan konularla
bafllay›p, daha az kullan›lan ya da daha az önemli olan ko-
nulara do¤ru gitme afla¤›dakilerden hangisi ile aç›klan›r?

a. Yak›ndan uza¤a ilkesi
b. Yaflamsall›k ilkesi
c. Yineleme ilkesi
d. Küresel alg›lama ilkesi
e. Kronolojik geliflme ilkesi

6. Afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. En iyi ve en etkili tek bir yöntemden söz etmek
olanaks›zd›r.

b. Teknik; bir sanat, üretim ve ö¤retim etkinli¤inde
baflvurulan beceri, ifllem ya da yoldur.

c. Ö¤retimde, kullan›lan yöntemler içinde çeflitli
tekniklerden yararlan›labilir.

d. Ö¤renmeyi sa¤lamada birden çok yöntemden
yararlanmak gerekir.

e. Ö¤retmen a¤›rl›kl› yöntem ve teknikler demok-
ratik yaklafl›mlara büyük ölçüde yer verir.

7. Bir olay›, bir gerçe¤i ya da bir nesneyi iyi anlamak için
bu olay, gerçek ya da nesnenin türlü belirti ve koflullar›n›
izleme ve inceleme ifline ne ad verilir?

a. Benzetim
b. Gösteri
c. Gözlem
d. Küme çal›flmas›
e. Bireysel çal›flma

8. Ö¤retmenden çok ö¤renciye ifl düflen ö¤retme stra-
tejisi afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Araflt›rma inceleme yoluyla ö¤retme stratejisi
b. Bulufl yoluyla ö¤retme stratejisi
c. Sunufl yoluyla ö¤retme stratejisi
d. Ö¤retmen merkezli ö¤retme stratejisi
e. Bir sosyal bilimci gibi çal›flmay› öngören ö¤ret-

me stratejisi

9. Afla¤›dakilerden hangisi en çok yorumlay›c›, aç›m-
lay›c›, belirtici ve ayd›nlat›c› bir ö¤retim yöntemi özelli-
¤i gösterir?

a. Düzanlat›m yöntemi
b. Soru-yan›t yöntemi
c. Sorun çözme yöntemi
d. Küme tart›flmas› yöntemi
e. Deneylik yöntemi

10. Afla¤›dakilerden hangisi, sunufl yoluyla ö¤retme stra-
tejisinin temel özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Dersin bafl›nda ö¤retmenin daha etkin durumda
olmas›

b. Konuyu bol örneklerle aç›klamas›
c. Genelden özele giden ö¤retimi benimsemesi
d. Ö¤renciyi ba¤›ms›z sorun çözmeye yönlendir-

mesi
e. Ö¤retme etkinli¤ini aflama aflama gelifltirmesi

Kendimizi S›nayal›m
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Beflinci s›n›f ö¤rencilerinin Sosyal Bilgiler dersine ilifl-

kin görüfllerinden do¤rudan al›nt› örnekleri:

Kümenin bozulmas›n› istemiyorum, hep böyle kalma-
s›n› istiyorum. Ö¤retmenin hep haritada göstermesini
istiyorum.
Sosyal Bilgiler dersini seviyorum. Bu dersi soru-yan›t
fleklinde yapmam›zdan, ö¤retmenimizin bizimle ilgile-
nip anlay›ncaya kadar tekrarlamam›zdan.
Bu derste Atatürk ile ilgili fleyler ö¤reniyorum. Sevme-
di¤im yer yok. Çünkü bu derste anlat›m yap›yoruz. An-
lat›mda baflar›l› oluyoruz. Küme olmay› da çok seviyo-
rum. Bu derste anlat›m ve soru-yan›t yapmak istiyorum.
Ö¤retmene bilmedi¤im veya yan›ld›¤›m yerlerde soru
sormak istiyorum. Sormadan belki kendimiz yanl›fl dü-
flünürüz. Bu derste araflt›rma yap›l›yor, çok zevkli geçi-
yor, Sosyal Bilgiler dersi bana kal›rsa çok güzel bir ders
oluyor.
Eskiden kalma tarihi eserleri, madenleri ve Atatürk’ün
eflyalar›n› görmek istiyorum. An›tkabir’e gidip oradaki
eflyalar›, sanatlar› görüp tan›mak istiyorum. Bence bu
ders en iyi ve en verimli, ö¤retici bir ders, ama bunlara
bir de deneyler eklenince çok güzel olur.
Anlatmay› çok seviyorum. Araç ve gereçlerimi buluyo-
rum. Araflt›r›yorum. Yazd›klar›m› anlamaya çal›fl›yorum.
Ö¤retmenin yazd›rd›klar› bitince okuyorum. Sosyal Bil-
giler dersi çok zevkli geçiyor. Asl›nda bütün derslerin
Sosyal Bilgiler dersi olmas›n› isterim.

1. c Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde
Temel ‹lkeler” konusuna bak›n›z. 

2. e Ayr›nt›l› bilgi için “Ö¤retimde Yöntemler,
Teknikler ve Kullan›m›” konusuna bak›n›z.

3. b Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde
‹zlenen Bellibafll› Yöntemler” konusuna bak›n›z.

4. d Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde
‹zlenen Bellibafll› Teknikler” konusuna bak›n›z.

5. b Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde
Temel ‹lkeler” konusuna bak›n›z.

6. e Ayr›nt›l› bilgi için “Ö¤retimde Yöntemler,
Teknikler ve Kullan›m›” konusuna bak›n›z.

7. c Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde
‹zlenen Bellibafll› Teknikler” konusuna bak›n›z.

8. a Ayr›nt›l› bilgi için “Bellibafll› Ö¤retme
Stratejileri” konusuna bak›n›z.

9. a Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde
‹zlenen Bellibafll› Yöntemler” konusuna bak›n›z.

10. d Ayr›nt›l› bilgi için “Bellibafll› Ö¤retme
Stratejileri” konusuna bak›n›z.

Yaflam›n ‹çinden

”

“
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1

• Sosyal Bilgiler dersi, çocu¤un alg› geliflimiyle çok
yak›ndan ilgilidir. Çocuk, içinde yaflad›¤› yak›n ve
uzak çevreyi küresel olarak alg›lar. 

• Sosyal Bilgiler dersinde ö¤renciler kolayl›kla güdü-
lenebilir. 

• Sosyal Bilgiler dersi bir muhakeme dersidir. 
• Sosyal Bilgiler dersinde çevre etmeni çok önemli-

dir. Çevre etmenine önem verirken, “yak›ndan uza-
¤a” ilkesine özen göstermek gerekir.

• Sosyal Bilgiler dersinde f›rsat ve olanaklardan ola-
bildi¤ince yararlanmak ve ö¤retimi buna göre dü-
zenleyip sürdürmek gerekir. 

• Sosyal Bilgiler dersinde kronolojik geliflme ilkesine
ayr› bir özen gösterilmelidir.

• Sosyal Bilgiler dersinde yaflamsal de¤eri olan konu-
lar önceliklidir. 

• Sosyal Bilgiler dersinde çocuklar›n, özellikle ilgi ge-
liflimlerine dikkat edilir. 

S›ra Sizde 2

Ö¤retme stratejisi en genifl anlam›yla, ö¤retmenin der-
sini ifllerken ö¤rencilerinin ö¤renmesini sa¤lamak için
izledi¤i genel yollard›r. E¤itim ö¤retim etkinliklerinde
yararlan›lan, çok say›da ö¤retme stratejisinden söz et-
mek olanakl›d›r. Ö¤retme stratejileri genelde, ö¤retmen
merkezli ö¤retme stratejileri ve ö¤renci merkezli ö¤ret-
me stratejileri olmak üzere iki kümede s›n›fland›r›l›r.
Her iki kümedeki ö¤retme stratejilerinin birlikte kulla-
n›ld›¤› karma ö¤retme stratejilerinden de söz edilebilir. 

S›ra Sizde 3

Sosyal Bilgiler, daha çok sözel yönü a¤›r basan bir ders
olmas› nedeniyle, bu dersin ö¤retiminde buna olanak
sa¤layan yöntem ve teknikler tercih edilir. Bununla bir-
likte, ö¤retimde her durum için geçerli, sihirli bir yön-
tem ve teknik olmad›¤› gibi iyi ya da kötü olarak nite-
lendirilebilecek bir yöntem ve teknik de söz konusu
de¤ildir. ‹yi yöntem, ö¤rencileri belirlenen amaçlara en
etkili ve en kolay ulaflt›ran yöntemdir. Sosyal Bilgiler
dersinde ö¤renciyi bilgi kaynaklar›na baflvurmaya ve
bulduklar› bilgileri karfl›laflt›rmaya ve bunlardan sonuç
ç›karmaya olanak sa¤layan anlat›m araçlar›na yer veren
yöntem ve tekniklere gereksinim vard›r. En uygun yön-
temi dersin ve konunun özelliklerine göre ö¤retmen
belirleyecek ve kullanacakt›r.

S›ra Sizde 4

Yöntem sözcü¤ü, e¤itimde daha çok bir sorunu çöz-
mek, bir deneyi sonuçland›rmak, bir konuyu ö¤renmek
ya da ö¤retmek gibi amaçlara ulaflmak için bilinçli ola-
rak seçilen ve izlenen düzenli yol anlam›nda kullan›l-
maktad›r. Teknik ise, herhangi bir sanat, üretim ve ö¤-
retim etkinli¤i için baflvurulmas› gereken beceri, ifllem
ya da yol demektir. Ö¤retmen, ö¤retim s›ras›nda bir
yöntemi kullan›rken, o yöntemin içinde yer alabilen
birkaç teknikten yararlanabilir. Yap›lan araflt›rma ve in-
celemeler, izlenen stratejiler do¤rultusunda, ö¤renme-
ye katk›da bulunacak ö¤retim yöntem ve tekniklerinin
çeflitli biçimlerde kümelendirilebilece¤ini göstermekte-
dir. Kullan›l›fl yerleri ve özellikleri bak›m›ndan yöntem
ve teknikleri dört kümede toplayabiliriz. Bunlar, 1) Ö¤-
retmen a¤›rl›kl› yöntem ve teknikler, 2) Etkileflim a¤›r-
l›kl› yöntem ve teknikler, 3) Bireysel a¤›rl›kl› yöntem ve
teknikler, 4) Yaflant›lara dayal› yöntem ve tekniklerdir. 

S›ra Sizde 5

Sosyal Bilgiler dersinde en çok kullan›lan yöntemler;
düzanlat›m yöntemi, soru-yan›t yöntemi, sorun çözme
yöntemi ve küme tart›flmas› yöntemidir.
Sosyal Bilgiler dersinde baflvurulan ö¤retim teknikleri
küme çal›flmas›, bireysel çal›flma, beyin f›rt›nas›, oyun-
laflt›rma, benzetim, gözlem ve gösteridir.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Sosyal Bilgiler 
Ö¤retiminde 
Yeni Yaklafl›mlar

E¤itim program›n›n en ifle vuruk ögesi olan ö¤retme-ö¤renme süreci, ö¤rencinin
ö¤renmesine yönelik tüm yaflant›lar› içermektedir. Bu nedenle, ö¤retme-ö¤renme
sürecinin nas›l düzenlenmesi ve yürütülmesi gerekti¤i konusu, e¤itim bilimcileri
ö¤retme-ö¤renme süreci konusuna yöneltmekte; ö¤renmenin daha iyi sa¤lanabil-
mesi için yeni ö¤retim yaklafl›mlar› ortaya ç›kmaktad›r. Bu yeni yaklafl›mlar, Sos-
yal Bilgiler ö¤retiminde de yayg›n biçimde kullan›lmakta ve Sosyal Bilgiler ö¤reti-
mine önemli katk›lar sa¤lamaktad›r. 

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra;

Ö¤retme-ö¤renme sürecindeki yeni yaklafl›mlar›n neler oldu¤unu tan›mak,
Çoklu zekâ kuram›n›n Sosyal Bilgiler ö¤retimine katk›lar›n› anlamak,
Yap›land›rmac›l›¤›n Sosyal Bilgiler ö¤retiminde niçin kullan›lmas› gerekti¤i-
ni kavramak, 
Yarat›c›l›k ile Sosyal Bilgiler ö¤retimi aras›ndaki iliflkiyi kavramak, 
Sosyal Bilgiler dersinin elefltirel düflünmedeki rolünü anlamak için gerekli
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. 

N
N
N
N
N
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http://duzce.meb.gov.tr/08_DUYURULAR/OGR_TKN/OgretimYontemveteknikleri__dosya-
lar/image017.jpg



• G‹R‹fi
• Ö⁄RETME-Ö⁄RENME SÜREC‹NDE YEN‹ YAKLAfiIMLAR
• ÇOKLU ZEKÂ KURAMI
• YAPILANDIRMACILIK
• YARATICILIK
• ELEfiT‹REL DÜfiÜNME

Örnek Olay

Yavuz Sultan Selim ‹lkö¤retim Okulu’nda tatl› bir heyecan yaflan›yordu. Bugün
okulda “Ö¤retimde Yeni Yaklafl›mlar” ad›nda bir seminer vard›. Semineri, üniver-
sitenin e¤itim fakültesi ö¤retim üyelerinden Fatih Bey veriyordu. Okuldaki ö¤ret-
menler heyecanla seminerin bafllamas›n› bekliyorlard›. Ö¤retmenler, ö¤retimdeki
yeni yaklafl›mlar›n neler oldu¤unu çok merak ediyorlard›.

Seminer bafllad›. Fatih Bey, önce kendini tan›tt›, sonra sunusunun alt bafll›klar›-
n› paylaflt›. Fatih Bey’in sunusu; “ö¤retime etki eden etmenler”, “ö¤retimde yeni yak-
lafl›mlar” ve “yeni yaklafl›mlar›n ö¤retime yans›malar›” alt bafll›klar›ndan olufluyor-
du. Fatih Bey, sununun yaklafl›k bir saat sürece¤ini belirterek sunusuna bafllad›. 

Ö¤retmenler kendilerini sunuya kapt›rm›fllard›. Fatih Bey ö¤retimde yeni yak-
lafl›mlar alt bafll›¤›na geldi¤inde çoklu zekâ kuram›, etkin ö¤renme, iflbirli¤ine da-
yal› ö¤renme, yaflam boyu ö¤renme, yarat›c› ö¤renme, elefltirel düflünme, yans›t›c›
düflünme, yap›land›rmac›l›k gibi yaklafl›mlardan söz etti. Sonra, bilginin h›zla ço-
¤almas› ve yenilenmesine koflut olarak program gelifltirme alan›nda yeni düflünce-
lerin ortaya at›ld›¤›n›, bunlara uygun yeni e¤ilim ve yönelimlerin kuramdan uy-
gulamaya do¤ru yans›t›lmaya çal›fl›ld›¤›n› belirtti. Ancak, bu yeniliklerin program
uygulamalar›na yans›mas›n›n, yeni düflüncelerin ortaya at›lmas› kadar h›zl› ve
etkili olmad›¤›n›; ayn› zamanda ortaya at›lan bu geliflme ve düflüncelerin, daha
önce düflünülmüfl, gündeme getirilmeye çal›fl›lm›fl eski düflüncelerin ça¤dafl bir yo-
rumu ya da yeniden düzenlenmesi olarak karfl›m›za ç›kt›¤›n›n da unutulmamas›
gerekti¤ini vurgulad›. 

Seminer bitti¤inde ö¤retmenler, seminerin çok yararl› oldu¤u konusunda görüfl
birli¤i içindeydiler. Ö¤retmenler, yeni yaklafl›mlar›n kimilerinin yeni olmad›¤›n›,
ancak, yeniden yorumland›¤›n› anlad›lar. Ayr›ca, ö¤retmenler, bu yaklafl›mlar›
nas›l uygulamaya dönüfltürecekleri konusunda biraz düflünceliydiler. Fatih Bey
onlara uygulamal› bir seminer vererek bu kayg›lar›n› giderebilece¤ini söyledi¤in-
de ö¤retmenler çok mutlu oldular.
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Anahtar Kavramlar
• Ö¤retme-Ö¤renme Süreci
• Çoklu Zekâ Kuram›
• Yap›land›rmac›l›k

• Yarat›c›l›k
• Elefltirel Düflünme

‹çindekiler



G‹R‹fi
Ö¤retme-ö¤renme sürecinin nas›l düzenlenmesi ve yürütülmesi gerekti¤i günü-
müzde e¤itim bilimcilerin önemli bir u¤rafl› hâline gelmifltir. Yap›lan araflt›rmalar,
özellikle, ö¤retme-ö¤renme süreci konusunda yo¤unlaflmakta, yeni ö¤retim ku-
ramlar› gelifltirilmekte ve yeni yaklafl›mlar denenmektedir. Bilim ve teknolojide
meydana gelen yeni geliflmeler de e¤itim uygulamalar›n› etkilemekte ve ö¤retme-
ö¤renme süreçlerine yeni seçenekler sunmaktad›r. Bu yeni yaklafl›m ve seçenek-
ler, Sosyal Bilgiler ö¤retiminde de yayg›n biçimde kullan›lmaktad›r. 

Bu ünitede, ö¤retme-ö¤renme alan yaz›n›nda son y›llarda üzerinde s›kl›kla du-
rulan çoklu zekâ kuram›, yap›land›rmac›l›k, yarat›c›l›k ve elefltirel düflünme yakla-
fl›mlar›n›n ö¤retme-ö¤renme sürecine iliflkin bak›fl aç›lar› ile ö¤retmen ve ö¤renci-
ye yükledikleri yeni roller tart›fl›lm›fl, bu yaklafl›mlar›n Sosyal Bilgiler ö¤retimine
katk›lar› irdelenmifltir.

Ö⁄RETME-Ö⁄RENME SÜREC‹NDE YEN‹ YAKLAfiIMLAR
E¤itimin bir davran›fl de¤ifltirme süreci olarak tan›mlanmas›, e¤itim program›n›n di-
namik, kapsaml› ve sürekli bir yaflant›lar bütünü olarak görülmesine ve program
gelifltirme çal›flmalar›nda a¤›rl›¤›n ö¤retme-ö¤renme süreçleri üzerine yo¤unlaflma-
s›na yol açm›flt›r. Çünkü, e¤itim etkinliklerinin sonunda insanlara yeni davran›fllar
kazand›r›lmaktad›r. Davran›fl de¤ifltirme iflinin hangi etkinlikler yoluyla ve nas›l
gerçeklefltirilece¤i konusu, e¤itim bilimcilerini do¤rudan do¤ruya ö¤renme ifline
ve ö¤renmeyi gerçeklefltirmek üzere düzenlenen ö¤retme sürecine yöneltmekte-
dir. Çünkü, e¤itimde amaçlar, sa¤l›kl› bir biçimde oluflturulan ö¤retme-ö¤renme
süreci yoluyla ö¤renci davran›fllar›na dönüflmektedir. Bu nedenle, program gelifl-
tirme çal›flmalar›nda program›n bu dinamik yönüne a¤›rl›k verilmekte, davran›fl
de¤iflmesinin olufltu¤u ö¤retme-ö¤renme durumlar›n›n düzenlenmesi ve gelifltiril-
mesi önem kazanmaktad›r (Fidan, 1985, ss.3-4). Özellikle, biliflsel psikoloji alan›n-
daki birçok geliflme, ö¤retimi düzenlemede önemli sonuçlar do¤urmakta, bu so-
nuçlar, ö¤retimin düzenlenmesi ve gelifltirilmesinde çok önemli önerilerde bulun-
maktad›r (Senemo¤lu, 1997, s.383).

Bilginin h›zla ço¤almas› ve yenilenmesi, program gelifltirme alan›nda yeni dü-
flüncelerin ortaya at›lmas›na neden olmakta; bunlara uygun yeni e¤ilimler ve yö-
nelimler kuramdan uygulamaya do¤ru yans›t›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Ancak, bu ye-
niliklerin program uygulamalar›na yans›mas›, yeni düflüncelerin ortaya at›lmas› ka-
dar h›zl› ve etkili olmamaktad›r. Ayr›ca, ortaya at›lan bu geliflme ve düflüncelerin,
daha önce düflünülmüfl, gündeme getirilmeye çal›fl›lm›fl eski düflüncelerin ça¤dafl
bir yorumu ya da yeniden yap›lanmas› olarak karfl›m›za ç›kt›¤› da unutulmamal›-
d›r (Demirel, 2001, s.124). 

Günümüz toplumlar› yaln›zca birtak›m bilgileri kazanm›fl bireyler de¤il; ayn›
zamanda düflünen, araflt›ran, proje üreten, problem çözen bireyler yetifltirmeyi
amaçlamaktad›r. Bu nedenle, e¤itimin amac› çocuklara anlamay›, düflünmeyi, üret-
meyi, problem çözmeyi ö¤retmek olarak de¤iflmektedir. Bu amac› gerçeklefltirmek
için de ö¤retimde farkl› yaklafl›mlar denenmekte ve farkl› ö¤retim uygulamalar›na
yer verilmektedir. 

UNESCO, gerek okul ortam›nda gerek okul d›fl› ö¤renme ortamlar›nda, e¤itim-
de nicelikten çok nitelikten söz etmek gerekti¤inde; çoklu zekâ kuram›, etkin ö¤-
renme, iflbirli¤ine dayal› ö¤renme, yaflam boyu ö¤renme, yarat›c› ö¤renme, eleflti-
rel düflünme, yans›t›c› düflünme, yap›land›rmac›l›k kavramlar›n› gündeme getir-
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ortam›nda gerek okul d›fl›
ö¤renme ortamlar›nda,
e¤itimde nicelikten çok 
nitelikten söz etmek 
gerekti¤inde; çoklu zekâ
kuram›, etkin ö¤renme,
iflbirli¤ine dayal› ö¤renme,
yaflam boyu ö¤renme,
yarat›c› ö¤renme, elefltirel
düflünme, yans›t›c›
düflünme, yap›land›rmac›l›k
kavramlar›n› gündeme
getirmektedir.



mekte ve bu kavramlar›n e¤itimde program gelifltirme çal›flmalar›n› do¤rudan etki-
ledi¤ini belirtmektedir (Demirel, 2001, s.124). 

Bu kavram ya da yaklafl›mlar›n her birinin ö¤retme-ö¤renme süreçlerini farkl›
biçimde etkiledi¤i, ö¤retme-ö¤renme süreçlerine yeni boyutlar getirdi¤i, ö¤retime
yeni seçenekler sundu¤u ve ö¤retme-ö¤renme sürecinin niteli¤inin yükseltilmesi-
ne önemli katk›lar sa¤lad›¤› görülmektedir. Bu yaklafl›mlar, Sosyal Bilgiler ö¤reti-
mini de fazlas›yla etkilemektedir. Bu bölümde, Sosyal Bilgiler ö¤retiminde s›kl›kla
kullan›lan çoklu zekâ kuram›, yap›land›rmac›l›k, elefltirel düflünme ve yarat›c›l›k
konular›na de¤inilmifltir.

ÇOKLU ZEKÂ KURAMI
Çoklu zekâ kuram›, bireylerin ö¤renmek ve ö¤rendi¤ini göstermek için çeflitli ze-
kâ alanlar›na sahip oldu¤unu savunan bir ö¤renme kuram›d›r. Bu kuram, sözel-dil-
sel ve mant›ksal-matematiksel alanlar› kapsayan geleneksel zekâ anlay›fl›n› genifl-
letmifltir. Çoklu zekâ kuram›n› ileri süren Gardner, bir insan›n en az yedi temel ze-
kâ çeflitlemesinden oluflan genifl yetenekler yelpazesine sahip oldu¤unu öne sür-
müfltür. Bu zekâ alanlar›; dilsel zekâ, görsel zekâ, matematik zekâs›, bedensel (ki-
nestetik) zekâ, müzik zekâs›, kiflileraras› (sosyal) zekâ ve kiflinin kendine dönük
zekâs›d›r. Gardner, bu zekâ alanlar›na önce do¤ac› zekây›, daha sonra da varolufl-
çu zekây› eklemifltir (Gültekin, 2004, s.28).

Çoklu zekâ kuram›nda yer alan zekâ alanlar›n›n özellikleri flöyle özetlenebilir
(Bümen, 2002, ss.9-18; Armstrong, 2000, s.22; Saban, 2000, ss.37-42; Christison ve
Kennedy, 1999; Brualdy, 1996):

• Dilsel zekâ: Sözel ve yaz›l› olarak dili etkili kullanma yetene¤idir. Okuma,
yazma, dinleme ve konuflma ile iletiflim sa¤lamay› içerir. ‹yi geliflmifl sözel
becerileri ve sözcüklerin seslerine, anlamlar›na ve ritimlerine duyarl›l›¤› ifa-
de eder. Bilgiyi anlamay› ve yeni bilgiye ba¤lamaya yard›mc› olur. Dilsel ze-
kâya sahip olan bireyler, kavramlar ve kelimelerle düflünür, okumay› yaz-
may›, kelime oyunlar›n› sever, daha çok konuflarak ve ifliterek ö¤renirler.

• Mant›ksal-matematiksel zekâ: Say›lar› etkili bir biçimde kullanma yetene¤i-
dir. Bu zekâ alan›, say›lar, ak›l yürütme, tümdengelim, tümevar›m, problem
çözme, düflünceler aras›nda iliflki kurma gibi yetenekleri içerir. Daha çok bi-
limsel ve matematiksel düflünme ile iliflkilidir. Mant›ksal-matematiksel zekâ
potansiyeline sahip kifliler, neden-sonuç iliflkisi kurarak düflünürler, soru
sormay›, hesaplamay› ve mant›¤a dayal› bilmeceleri çözmeyi severler ve s›-
n›flayarak, genelleme yaparak, hesaplayarak ve mant›k yürüterek ö¤renirler.

• Görsel-uzaysal zekâ: Görsel dünyay› do¤ru alg›lama ve kiflinin kendi görsel
yaflant›lar›n› yeniden oluflturma yetene¤idir. Form, uzay, renk, çizgi, biçim,
desen, doku vb. sembolleri içerir. Görsel-uzaysal zekâya sahip bireyler, im-
gelerle ve resimlerle düflünür, resim çizmeyi, grafik oluflturmay›, tasar›mla-
may› ve desenlemeyi severler, olgu ve olaylar› görsellefltirerek ya da renk-
lerle ve resimlerle çal›flarak ö¤renirler.

• Müziksel zekâ: Duygu ve düflünceleri müziksel ses, ton ve ritimle anlatma
yetene¤idir. Birey bu ögeleri kullanarak flark› söylemek, beste yapmak,
bir enstrüman çalmak vb. yetenekler gelifltirebilir. Müziksel zekâya sahip
olan bireyler, ritimlerle ve melodilerle düflünürler, flark› söylemeyi ve din-
lemeyi, ›sl›k çalmay› ve tempo tutmay› severler ve ritim, melodi ve müzik-
le ö¤renirler.
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Çoklu Zekâ Kuram›:
Bireylerin ö¤renmek ve
ö¤rendi¤ini göstermek için
çeflitli zekâ alanlar›na sahip
oldu¤unu savunan bir
ö¤renme kuram›.



• Bedensel-kinestetik zekâ: Duygu, düflünce ya da görüflleri anlatmak için vü-
cut hareketlerini düzenlemede zihinsel süreçleri kullanma yetene¤idir. Bu
zekâ alan›, tüm vücutla ilgilidir. Vücut hareketlerini kontrol etmeyi ve vü-
cut ile zihin aras›nda bir uyum oluflturmay› içerir. Bedensel-kinestetik ze-
kâya sahip bireyler, dokunarak ve duyularla ö¤renirler, koflmay›, z›plama-
y›, dans etmeyi, rol oynamay› severler; k›sacas› yaparak yaflayarak daha iyi
ö¤renirler.

• Kiflisel (öze dönük) zekâ: Kendini bilme, tan›ma ve di¤erlerinden benzerlik
ve farkl›l›klar›n› anlama yetene¤idir. Kiflinin kendi hislerinin, de¤erlerinin,
inançlar›n›n ve düflünme biçimlerinin fark›nda olma kapasitesidir. Bireyin
duygular›n›, e¤ilimlerini ve di¤er özelliklerini içerir. Kiflisel zekâya sahip bi-
reyler, kendileri ile yo¤unlaflarak düflünürler, hayal kurmay›, amaç belirle-
meyi, sessiz kalmay› ve en ince ayr›nt›s›na kadar düflünmeyi severler, birey-
sel çal›flarak ve amaç belirleyerek ö¤renirler.

• Kifliler aras› (sosyal) zekâ: Baflkalar›n›n duygular›n›, motivasyonlar›n›, amaç-
lar›n› anlama ve etkili bir biçimde yan›t verme yetene¤idir. Çevredeki birey-
lerle iletiflim kurmay›, onlar› anlamay›, uzlaflmay› ve iflbirli¤i yapmay› içerir.
Kiflileraras› zekâ potansiyeline sahip bireyler, baflkalar›n›n düflüncelerini
dikkate alarak düflünürler, düzenlemeyi, uzlaflt›rmay› ve liderlik etmeyi se-
verler, iflbirli¤i içinde çal›flarak, sesli düflünerek ve iliflkilendirerek daha iyi
ö¤renirler.

• Do¤ac› zekâ: Do¤al çevreye ve içinde yaflayan canl›lara karfl› duyarl› olma
yetene¤idir. Bu zekâ alan›, do¤ayla bütünleflme, do¤al çevreye karfl› duyar-
l› olma, do¤ay› ve içindeki canl›lar› koruma, bitki yetifltirme ifliyle u¤raflma
vb. ilgilidir. Do¤ac› zekâs› güçlü olan bireyler, do¤a ve do¤an›n formlar›yla
düflünürler, hayvan yetifltirmeyi ve hayvanlarla oynamay›, bahçe iflleriyle
u¤raflmay›, do¤ay› incelemeyi, gezegene karfl› duyarl› olmay› severler. Do-
¤a gezilerine, hayvanlarla etkileflim için f›rsatlara ve do¤ay› incelemek için
araçlara gereksinim duyarlar.

Gardner’a göre bu sekiz zekâ herkeste belli miktarda bulunmaktad›r. Ancak,
her zekâ alan› bir bireyde ayn› derecede güçlü de¤ildir. Zekâ alanlar› aras›ndaki
güç fark›, bireylerin zekâ profillerini oluflturur. Bireyler güçlü olduklar› zekâ alan-
lar›nda parlak edimlerde bulunurken, zay›f olduklar› zekâ alanlar›nda sönük kala-
bilirler (Aç›kgöz, 2003, ss.286-287). Öte yandan, zekâ alanlar› anatomik olarak bir-
birlerinden ayr› olmalar›na karfl›n, Gardner bu sekiz zekâ alan›n›n nadiren bir-
birinden ba¤›ms›z hareket ettiklerini iddia etmektedir. Bireyler, beceri gelifltirirken
ya da problem çözerken, zekâ alanlar›n› ayn› zamanda ve bir bütün olarak kullan-
maktad›r. Örne¤in, bir dansç›, müziksel ritim ve müziksel çeflitlemeleri anlamada
güçlü müziksel zekâya, hareketleri baflar›yla tamamlamak için gerekli koordinas-
yon ve çevikli¤i sa¤layacak bedensel-kinestetik zekâya ve hareketleriyle izleyicisi-
ni nas›l etkileyece¤ini ya da duygusal olarak harekete geçirebilece¤ini anlamada
kifliler aras› zekâya sahipse alan›nda mükemmel olabilir (Brualdy, 1996). 

Son y›llarda yap›lan çal›flmalar ve Gardner’›n araflt›rmalar› zekân›n flu özellikle-
re sahip oldu¤unu ortaya koymufltur (Saban, 2000, s.37; Selçuk, Kay›l› ve Okut,
2002, s.12):

• ‹nsan, kendi zekâs›n› art›rma ya da gelifltirme yetene¤ine sahiptir. 
• Zekâ, yaln›zca de¤iflmekle kalmaz; ayn› zamanda, baflkalar›na da ö¤retile-

bilir.
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• ‹nsan zekâs›, beyin ve zihin sistemlerinin etkileflimi sonucu ortaya ç›kan çok
yönlü bir olgudur. 

• Çok çeflitlilik ve çok yönlülük göstermesine karfl›n insan zekâs›, kendi için-
de bir bütündür. Bir problem karfl›s›nda zekâ, onu çözmek için bir bütün-
lük içinde çal›fl›r.

• Her insan çeflitli zekâ alanlar›n›n tümüne sahiptir.
• Her insan zekâ alanlar›n›n her birini belli ölçülerde gelifltirebilir.
• Çeflitli zekâ alanlar› genellikle bir arada ve belli bir uyum içinde çal›fl›r.
• Bir insan›n her alanda zeki olabilmesinin birçok yolu bulunmaktad›r.
Gardner’a göre insanlar çeflitli düzeylerde sekiz zekâ alan›n›n tümüne sahiptir.

Öyleyse, ö¤rencilerin çoklu zekâlar›n› yönlendirme yoluyla ö¤retim gelifltirebilir.
Çoklu zekâ kuram›na göre ö¤renciler sekiz farkl› zekâ alan›na sahip olduklar›n-
dan, ö¤renme ve problem çözmede sekiz farkl› yol kullan›yorlar demektir (Gülte-
kin, 2004, s.31). O hâlde, ö¤rencilerin zekâ alanlar› ya da kendine özgü ö¤renme
yollar› belirlenirse daha iyi ö¤renmeleri sa¤lanabilir. Çünkü, zekâ alanlar› ö¤ren-
mede etkili bir araç olarak kullan›labilir. Örne¤in, görsel zekâs› güçlü ve flekiller
yoluyla ö¤renebilen bir ö¤renciye, matematik gibi soyut ve ö¤renimi güç bir alan,
görsellefltirilerek sunulabilir. 

Çoklu zekâ kuram›n›n ö¤retme-ö¤renme sürecine katk›lar› nelerdir?

Çoklu zekâ kuram›n›n uygulanmas›nda ö¤retmenin rolleri flöyle belirtilebilir
(Demirel, 2003, s.211; Saban, 2000, s.70):

• Ö¤rencilerin kendi yeteneklerini anlamalar›n› ve sahip oldu¤u zekâ alanla-
r›n›n fark›nda olmalar›n› sa¤lamak.

• Ö¤rencilerin tüm zekâ alanlar›n› gelifltirici ya da zekâ alanlar›n› kullanmala-
r›na yönelik etkinlikler haz›rlamak.

• Ö¤rencilerin güçlü olmad›klar› zekâ alanlar›n› gelifltirebilmeleri için sahip
olduklar› güçlü zekâ alanlar›n› nas›l ifle koflacaklar›n› göstermek.

• Ö¤rencilerin bireysel farkl›l›klar›n› gözlemlemek ve güçlü olduklar› zekâ
alanlar›n› belirlemek.

• Tüm zekâ alanlar›na ayn› oranda önem vermek.
• Ö¤rencilerin tüm duyu organlar›na dayal› ö¤renme yaflant›lar› sunarak etkin

ö¤renmelerini sa¤lamak.
• Ö¤rencilerin ö¤rendikleri bilgi, beceri ve performanslar›n› aç›k bir biçimde

de¤erlendirmek.
Ö¤retimden çok, ö¤renmenin vurguland›¤› çoklu zekâ kuram›nda ö¤renci, ö¤-

retme-ö¤renme sürecinin merkezindedir. Ö¤rencinin ö¤renme gücüne, geliflim h›-
z›na uymak ve ö¤retim s›ras›nda ö¤rencinin birkaç duyu organ›na birden hitap et-
mek temeldir. Bu nedenle, ö¤retmenin, ö¤rencilerin zekâ alanlar›n› dikkate alarak
ö¤retme etkinliklerini bireysel ö¤renmeye olanak verecek flekilde düzenlemesi
beklenmektedir.

Sonuç olarak, bir ö¤retim modeli olmamakla birlikte çoklu zekâ kuram›, ö¤re-
tim uygulamalar›na yeni bir bak›fl aç›s› getirmektedir. Özellikle, s›k›c› ve ezbere
dayal› bir ders olarak görülen Sosyal Bilgiler dersinde, sekiz ayr› zekâ türü ve bun-
lar için birçok alternatif ö¤renme yaklafl›m› ve ortam› sunan çoklu zekâ kuram›, bir
yandan ö¤rencilerin bireysel farkl›l›klar›n› dikkate alarak tüm ö¤rencilere eflit ö¤-
renme f›rsat› sa¤larken di¤er yandan, ö¤renmeyi daha zevkli ve e¤lenceli duruma
getirmektedir. Ayr›ca, çoklu zekâ kuram›, Sosyal Bilgiler dersinde günlük yaflamla
ba¤ kurulmas›na da büyük katk› sa¤lamaktad›r. 
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Çoklu zekâ kuram›na göre
ö¤renciler sekiz farkl› zekâ
alan›na sahip 
olduklar›ndan ö¤renme ve
problem çözmede sekiz farkl›
yol kullan›yorlar demektir.
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YAPILANDIRMACILIK
Yap›land›rmac›l›k, insanlar›n nas›l ö¤rendi¤i ve bilginin nas›l oluflturuldu¤unu
aç›klayan bir ö¤renme kuram›d›r. Yap›land›rmac› kurama göre ö¤renme, bireyin
zihninde oluflan içsel bir süreçtir. Birey, d›fl uyaranlar›n edilgen bir al›c›s› olmay›p
onlar›n özümleyicisi ve davran›fllar›n›n etkin oluflturucusudur. Bilgiler, insan zih-
ninde aynen tafl›narak depolanmaz. Yap›land›rmac› kuram, tüm ö¤renmelerin zi-
hindeki bir yap›land›rma sonucu olufltu¤u varsay›m› üzerine temellenir. Bu varsa-
y›m uyar›nca bireyler, ö¤renilecek ögeleri daha önce ö¤rendikleriyle zihinlerinde
iliflkilendirerek yap›land›r›rlar. Yap›land›rma süresince birey, zihninde bilgiyle ilgi-
li anlam oluflturmaya ve oluflturdu¤u anlam› içsellefltirmeye çal›fl›r (Yaflar, 1998, ss.
695-699). 

Yap›land›rmac› ö¤renme ortamlar›, bilginin anlaml› bir biçimde yap›land›r›lma-
s› ve etkili bir ö¤renmenin gerçekleflmesini sa¤layacak biçimde düzenlenir. Yap›-
land›rmac›l›¤›n ö¤renme ortamlar›na iliflkin düzenlemeleri, onun ö¤retme-ö¤ren-
me sürecine bak›fl aç›s›yla do¤rudan iliflkilidir. Geleneksel ö¤retimde, ö¤retimin
önceden belirlenen bir sonucu vard›r. Önceden belirlenmifl bilgi, ö¤rencinin zih-
nine aktar›lmaya çal›fl›l›r. Oysa, yap›land›rmac›l›kta ö¤renme sonuçlar› önceden
kestirilemedi¤inden, ö¤retim kontrol edici de¤il, destekleyici bir ifllev görür. Çün-
kü, yap›land›rmac›l›kta ö¤retim de¤il, ö¤renme vurgulan›r. Bu nedenle, neyin, na-
s›l ö¤retilece¤inden çok ö¤rencilerin en iyi biçimde nas›l ö¤renecekleri dikkate al›-
n›r (Gültekin, 2004, s.35). 

Yap›land›rmac› kuram›n öngördü¤ü e¤itim ortamlar›nda bireylerin daha fazla
sorumluluk almalar› ve etkin olmalar› gerekmektedir. Ö¤rencilerin zengin ö¤ren-
me yaflant›lar› geçirmelerine ve çevreleri ile daha fazla etkileflimde bulunmalar›na
olanak sa¤layacak etkinliklere yer verilmesi, kuram›n önemli bir ilkesidir. Zengin
e¤itsel yaflant›lar› içeren ortamlar yoluyla ö¤renciler daha önce zihinlerinde yap›-
land›rd›klar› bilgilerin do¤rulu¤unu s›nama ya da yanl›fllar›n› düzeltme olana¤› el-
de ederler (Yaflar, 1998, ss.695-699). 

Yap›land›rmac›l›k, bir ö¤retim yöntemi ya da stratejisi de¤il, bir ö¤renme kura-
m›d›r. Bu nedenle, yap›land›rmac›l›k, ö¤retime do¤rudan de¤il; farkl› uygulamalar-
la yans›maktad›r. ‹flbirli¤ine dayal› ö¤renme, probleme dayal› ö¤renme ve proje ta-
banl› ö¤renme yap›land›rmac› ö¤retme-ö¤renme anlay›fl›n›n önemli uygulamalar›-
n› oluflturmaktad›r. 

‹flbirli¤ine Dayal› Ö¤renme: ‹flbirli¤ine dayal› ö¤renme, ö¤rencilerin ortak bir
amaç do¤rultusunda küçük gruplar hâlinde birbirlerinin ö¤renmesine yard›m ede-
rek çal›flmalar›d›r. Grup üyeleri ya birbirlerine ö¤reterek ya da her üye iflin bir k›s-
m›n› yaparak yard›mlafl›rlar.

Bu yaklafl›m›n en önemli özelli¤i, ö¤rencilerin birbirlerinin ö¤renmesinden so-
rumlu olmas›d›r. Çünkü, gruptaki bir ö¤rencinin ö¤renmesi, gruptaki di¤er ö¤ren-
cilerin ö¤renmesinden ya da harcad›¤› çabalardan etkilenmektedir. Bu yaklafl›mda,
gruptaki her bir üye, di¤er üyeler baflarmadan kendisinin baflarmayaca¤›n› bildi¤i
için yeteneklerini son s›n›r›na kadar kullanarak arkadafllar›n›n ö¤renmesine yar-
d›mc› olur. Sonuçta elde edilen baflar›, bireyin de¤il; bireylerin katk›lar›yla elde
edilmifl grup baflar›s›d›r (Yaflar, Sözer ve Gültekin, 1999). Bu ba¤lamda, iflbirli¤ine
dayal› ö¤renmenin befl temel ilkesi bulunmaktad›r:

• Dayan›flma: Ö¤renciler grubun görevini yerine getirmesinde birbirlerine
gereksinimleri oldu¤unu bilmelidirler (birlikte batmak veya birlikte yüz-
mek).
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Yap›land›rmac›l›k,
insanlar›n nas›l ö¤rendi¤i ve
bilginin nas›l 
oluflturuldu¤unu aç›klayan
bir ö¤renme kuram›.



• Etkileflim: Grup içinde sözlü ve sözsüz iletiflim olmal›d›r.
• Bireysel sorumluluk: Grup üyelerinin birbirlerini desteklemesi ve birbirleri-

ne yard›m etmesi için bireysel ö¤renme olmal›d›r.
• Bireysel ve küçük grup becerileri: Ö¤rencilere iletiflim becerileri, liderlik be-

cerileri, karar verme, karfl›l›kl› güven ve düflünce ayr›l›klar›n› yönetme bece-
rileri ö¤retilmelidir. 

• Grup süreci: Grup üyelerinin amaçlar do¤rultusunda baflar›l› bir biçimde
ilerleyip ilerlemediklerini analiz ederek birlikte ve etkili olarak çal›flmalar›
sa¤lanmal›d›r.

‹flbirli¤ine dayal› ö¤renmede gruplar› oluflturma süreci, yaklafl›m›n baflar›l› ol-
mas›nda önemli bir yer tutmaktad›r. Her fleyden önce k›z ve erkek ö¤renci say›la-
r›n›n dengeli olmas› gerekmektedir. Bunun yan› s›ra, iflbirli¤ine dayal› ö¤renme
gruplar› oluflturulurken çeflitli ö¤renme düzeyine sahip ö¤rencilerin ayn› grupta bir
arada çal›flmas› ve grup baflar›s›n›n gruptaki her bireyin baflar›s›na ba¤l› olarak be-
lirlenmesi de gerekir. Ayr›ca, iflbirli¤ine dayal› ö¤renme teknikleri de grup olufltur-
mada etkili olmaktad›r (Senemo¤lu, 1997, ss.502-503).

‹flbirli¤ine dayal› ö¤renmede ö¤retmenin rolü, ö¤rencileri yönlendirme, gruplar
aras›ndaki iliflkileri düzenleme ve grup içindeki iflbirli¤i ve etkileflime rehberlik et-
mektir. Ö¤retmen, gruplar› gözleyerek ö¤rencilerin hangi noktalarda ne tür sorun-
larla karfl›laflt›klar›n› saptamaya çal›fl›r. Bu gözlemlerin bir yarar› da ö¤rencilerin
gösterdi¤i istenen ve istenmeyen davran›fllar› saptamakt›r (Büyükkaragöz, 1997,
s.105). 

‹flbirli¤ine dayal› ö¤renme, gerek probleme dayal› ö¤renme gerekse proje ta-
banl› ö¤renmenin ortak paydas› konumundad›r. Bu yönüyle iflbirli¤ine dayal› ö¤-
renme, ö¤retme-ö¤renme sürecinde grupla yap›lacak çal›flmalar› desteklemektedir.
‹flbirli¤ine dayal› ö¤renme, Sosyal Bilgiler dersinin do¤as›na en uygun yaklafl›mlar-
dan biridir. ‹flbirli¤ine dayal› ö¤renme, ö¤rencilerin demokratik bir toplumda sahip
olmalar› gereken sorumluluk alma, paylaflma, iflbirli¤i yapma, yard›mlaflma, ileti-
flim kurma, çat›flmalar› önleme gibi temel davran›fllar›n kazand›r›lmas›na büyük
katk› sa¤lamaktad›r.

Probleme Dayal› Ö¤renme: Probleme dayal› ö¤renme, karmafl›k ve gerçek ya-
flam problemlerinin araflt›r›lmas› ve çözümü etraf›nda düzenlenmifl ve bireylerin
gerek zihin gerek beceri yönünden etkin kat›l›mlar›n› gerektiren deneyime dayal›
ö¤renmedir (Saban, 2000, s.157). Probleme dayal› ö¤renmede, ö¤retmen taraf›n-
dan önceden saptanan karmafl›k bir problem durumuna sokulan ö¤renciler, etkin
sorumluluk al›rlar. Ö¤renciler, problemi tan›mlar ve araflt›rma yoluyla geçerli bir
çözüme ulaflmada gerekli olanlar› ö¤renirler. Çözüm için araflt›rma sürecine girer-
ler. Birkaç olas› çözüm önerisi üzerinde görüflüp birisi üzerinde karara var›rlar.

Probleme dayal› ö¤renme, ö¤rencilerin ö¤renme sürecine etkin kat›l›m›n› sa¤-
lar, ö¤renmede ilgi, istek ve merak uyand›r›r, ö¤rencilerde karar verme ve elefltirel
düflünme becerisi gelifltirir. Ayr›ca, probleme dayal› ö¤renme, ö¤rencileri yarat›c›
düflünmeye yöneltir ve ö¤rencilerde bilimsel araflt›rma sürecine yönelik tutum ve
beceriler gelifltirir. Ö¤renciler bilimsel araflt›rma süreci çerçevesinde gözlem yap-
ma, bilgi toplama, bilgileri düzenleme, karfl›laflt›rma, yorumlama, de¤erlendirme
ve özetleme, raporlaflt›rma gibi beceriler gelifltirirler.

Probleme dayal› ö¤renme süreci belli basamaklar› içerir. Bu basamaklar flöyle
aç›klanabilir (Saban, 2000, s.159; Bilen, 1999, s.163):

• Bulma: Ö¤renciler için bir problem durumu planlan›r.
• Haz›rlama: Ö¤renciler, problem durumuna haz›rlan›r.
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‹flbirli¤ine Dayal› 
Ö¤renmenin en önemli 
özelli¤i, ö¤rencilerin 
birbirlerinin ö¤renmesinden
sorumlu olmas›d›r. Çünkü,
gruptaki bir ö¤rencinin 
ö¤renmesi, gruptaki di¤er
ö¤rencilerin ö¤renmesinden
ya da harcad›¤› çabalardan
etkilenmektedir. 

Probleme Dayal› Ö¤renme:
Yaflamda karfl›lafl›lan 
problemlerin ya da problem
durumuna sokulmufl 
konular›n ö¤rencilerin etkin
kat›l›mlar› ile sistemli bir
biçimde çözülmesi.



• Karfl›laflt›rma: Ö¤renciler, problem durumu ile karfl›lafl›r.
• Saptama: Ö¤renciler, problem durumu hakk›nda ne bildiklerini, ne bilme-

leri gerekti¤ini ve kendi düflüncelerini belirler.
• Tan›mlama: Ö¤renciler, problemi tan›mlar.
• Toplama: Ö¤renciler, verileri toplar analiz eder ve birbirleriyle paylafl›r.
• Üretme: Ö¤renciler problem durumu için olas› çözümleri üretir.
• Kararlaflt›rma: Ö¤renciler, ürettikleri çözümler aras›ndan en uygun olan›n›

kararlaflt›r›r.
• Sunma: Ö¤renciler kararlaflt›rd›klar› çözümü sunar.
• Raporlaflt›rma: Ö¤renciler, problemin çözümüne iliflkin yürüttükleri süreci

raporlaflt›r›r.
Probleme dayal› ö¤renmede ö¤retmen bir kaynak olarak ö¤rencilere sorular

sorar, kavramlar› ö¤retir, problemleri belirler, problemleri ö¤rencilerin günlük ya-
flamlar›yla iliflkilendirir ve ö¤rencileri de¤erlendirir. Ö¤retmen, probleme dayal›
ö¤renmede, bir rehber, model ya da yard›mc› araflt›rmac› olarak süreçte yer al›r ve
ö¤renmenin belirleyicisi olur. Bunlar›n yan› s›ra, ö¤retmen, ö¤rencilere araç gereç
sa¤lar ve ö¤renmeyi yap›land›rmada rehberlik eder (Mark, 2001, s.2). 

Probleme dayal› ö¤renme, Sosyal Bilgiler dersinin amaçlar›n›n gerçekleflmesin-
de kullan›labilecek önemli yaklafl›mlardan biridir. Her fleyden önce, probleme da-
yal› ö¤renme, çocuklar›n, düflüncelerini sosyal sorunlar üzerine çevirmelerine,
olaylar›n sosyal sonuçlar›n› ö¤renmelerine ve sorunlar›n çözümünde yap›c› ve
iflbirli¤i içinde çal›flmalar›na yard›mc› olur. Öte yandan, probleme dayal› ö¤renme-
nin temelini araflt›rma-inceleme oluflturmaktad›r. Probleme dayal› ö¤renmede, ö¤-
renciler, gerçek yaflam problemleri ile karfl› karfl›ya b›rak›l›rlar; böylece, onlar›n
problem çözme becerileri geliflir. Yine, bu yaklafl›m, ö¤rencilerin, çeflitli toplumsal
sorunlar›n çözümünde çok yönlü düflünmelerini, araflt›rmaya dayanan bir yaklafl›m
izlemelerini, mant›kl› ve analitik bir yaklafl›mla sonuca ulaflmalar›n› sa¤lar. Ayr›ca,
probleme dayal› ö¤renme, ö¤rencilerin sorunlara disiplinler aras› yaklafl›mla bak-
malar›n› olanakl› k›larak onlara çok yönlü bak›fl aç›lar› sa¤lar. Ö¤renciler disiplin-
ler aras› iliflkileri daha kolay kavrarlar. Böylece, ö¤rencilerin Sosyal Bilgiler dersin-
de ö¤rendiklerini di¤er derslere transfer etmeleri olanakl› olur. 

Proje Tabanl› Ö¤renme: Proje tabanl› ö¤renme, ö¤rencilerin, somut bir fleyler
üretmek amac›yla tek bafllar›na ya da küçük gruplar hâlinde, gerçek yaflam konu-
lar› ya da problemlerini disiplinleraras› bir yaklafl›mla derinli¤ine incelemek için
uzun süre çal›flmalar› temeline dayanan bir ö¤renme yaklafl›m› olarak tan›mlanabi-
lir. Tan›mdan proje tabanl› ö¤renme etkinli¤inin, dört temel ögeyi içerdi¤i görül-
mektedir. Bunlar; genifl bir zaman, iflbirli¤i, inceleme ya da araflt›rma ve bir gö-
revle ilgili performans ya da gösteridir. 

Proje tabanl› ö¤renmenin çeflitli özellikleri vard›r. Bu özellikler flöyle s›ralana-
bilir:

• Proje tabanl› ö¤renme ö¤renci yönelimlidir. Ö¤renciler, gerek konuyu gerek
projenin kapsam› ve yap›s›n› belirleme özgürlü¤üne sahiptirler.

• Projeler, birkaç dersten bir ö¤retim y›l›na kadar genifl bir zaman periyodu-
na gereksinim duyar. ‹yi bir proje, bir hamlelik bir etkinlik olmay›p uzun sü-
reli bir çal›flmay› gerekli k›lar. Proje, günler, haftalar hatta aylarca sürebilir. 

• Projeler, genellikle, birçok disiplini ilgilendiren disiplinler aras› bir yaklafl›m-
la gerçeklefltirilir. Ö¤renciler, proje çal›flmalar›nda birçok bilim alan›ndan ya-
rarlan›r ve ortaya ç›kan düflünceler aras›nda disiplinler aras› iliflkiler kurarlar.
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Proje Tabanl› Ö¤renme:
Ö¤rencilerin, somut bir
fleyler üretmek amac›yla tek
bafllar›na ya da küçük 
gruplar hâlinde, gerçek
yaflam konular› ya da 
problemlerini 
disiplinler aras› bir
yaklafl›mla derinli¤ine
incelemek için uzun süre
çal›flmalar› temeline
dayanan bir ö¤renme
yaklafl›m›.



• Projeler, ö¤rencileri de yak›ndan ilgilendiren gerçek yaflam problemlerini ele
al›r. Ö¤renciler, projeler yoluyla gerçek yaflamla etkileflirler. 

• Projeler, yönlendirici soru ya da problemler üzerine odaklan›r. Özgün bir
soru, konu ya da problem, proje tabanl› ö¤renme etkinliklerine yol gösterir. 

• Projeler, kullan›labilen ya da baflkalar› taraf›ndan gözlenebilen bir ürün, su-
nu ya da performans ile sonuçlan›r. 

• Projeler, iflbirli¤i içinde çal›flmay› gerektirir. Ö¤renciler, gruplar hâlinde ça-
l›fl›rlar. 

• Projeler çoklu ortamlardan yararlanmay› gerektirir. Ö¤renciler bir ürün, su-
nu ya da gösterim yapmak için gerçek yaflam materyallerini ve teknolojile-
rini kullan›rlar. Kuflkusuz, teknoloji, proje tabanl› ö¤renmeyi destekler. 

Proje tabanl› ö¤renmenin bu özellikleri kapsam›nda, ö¤renciler, uzun zaman
periyodu içinde çok yönlü incelemeler yaparak gerçek yaflam problemleriyle ilgi-
lenirler. Ö¤renciler, süreç boyunca engellerle karfl›laflmalar›na karfl›n kaynaklar› ta-
rar, kaynaklara ulafl›r, bilgi toplar ve problemleri çözerler (Curtis, 2002).

Proje tabanl› ö¤renmenin gerçeklefltirilmesinde temel aflamalar vard›r ve bu
aflamalar projelerin baflar›yla tamamlanmas›nda büyük önem tafl›maktad›r. Söz ko-
nusu aflamalar temelde ayn› olmakla birlikte, bu alanda çal›flanlar›n bak›fl aç›lar›na
göre farkl› biçimlerde ele al›nmaktad›r. Tavalin (2003) Sosyal Bilgiler dersi için ger-
çeklefltirilecek projelerin; araflt›rma, kavram gelifltirme, ilk ürün, çal›flmadaki iler-
lemenin elefltirisi, projeyi tamamlama ve sunu aflamas› olmak üzere alt› aflamadan
olufltu¤unu belirtmektedir. 

Sosyal Bilgiler dersinde, ö¤renciler, konular› incelerken yeteneklerini göster-
mek, birincil kaynaklar kullanmak ve çal›flma konusunu ayd›nlat›rken sorular sor-
mak için proje haz›rlarlar. Projeler, ö¤rencilerin, ilk elden araflt›rman›n ne oldu¤u-
nu anlamalar› ve fikirlerini bir formdan di¤erine aktarmalar› amac›yla verilir. Kufl-
kusuz, iyi desenlenmifl bir proje, bir çal›flma ünitesini zenginlefltirir, ö¤rencinin ö¤-
renmesini derinlefltirir ve ona çok yönlü araflt›rma için f›rsat verir (Tavalin, 2003).
Proje tabanl› ö¤renme, bir ürün ortaya koymay› amaçlayan yararl› etkinlikler yo-
luyla, ö¤rencilere gerçek bir baflar› duygusu kazand›r›r. Projeler, Sosyal Bilgiler
dersinde ö¤rencilerin farkl› ö¤renme stillerini kullanmalar›na olanak verir. 

‹flbirli¤ine dayal› ö¤renme, probleme dayal› ö¤renme ve proje tabanl› ö¤renme
gibi yap›land›rmac› ö¤retme-ö¤renme anlay›fl›n›n önemli uygulamalar› da göster-
mektedir ki, yap›land›rmac›l›¤›n ö¤renme ortamlar›na iliflkin kimi do¤urgular› bu-
lunmaktad›r. Bu do¤urgulara koflut olarak ö¤retmene birtak›m görevler düflmekte-
dir. Bu görevler flöyle s›ralanabilir (Özkan, 2001, s.9):

• Ö¤retim, bilginin aktar›lmas› olmad›¤›na göre ö¤retmenler aktar›c› de¤il; ö¤-
rencinin anlad›klar›n›n uygunlu¤unu s›namak için ona olanak veren rehber-
dirler. 

• Ö¤renme ön bilgilerle iliflkili oldu¤undan ö¤retmenler, ö¤rencilerin ön bil-
gileri ile yeni yaflant›lar› aras›nda ba¤ kurmaya yard›m eden ö¤renme ortam-
lar› düzenlemelidirler. 

• Ö¤retmenler, ö¤renme yaflant›lar›n› kendileri ya da e¤itim sistemi için önem-
li olan problemler üzerine de¤il; ö¤renciler için önemli olan problemler
üzerine odakland›rmal›d›r. 

• Ö¤retmenler grup etkileflimini desteklemelidir. 
• Ö¤retmenler, ö¤rencileri çoklu bak›fl aç›lar› ile tan›flt›rmal›d›r. 
• Bilgi bireysel olarak yap›land›r›l›yorsa bunun için gerekli zaman› ö¤rencile-

re vermelidir. 
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Yap›land›rmac› ö¤renme anlay›fl›nda ö¤retmenin geleneksel ö¤retimdeki, s›n›f-
ta disiplin sa¤lama, bilgi aktarma vb. rollerinden s›yr›larak ö¤renmeyi kolaylaflt›r›-
c› bir yard›mc› bir dost ya da gereksinim duyuldu¤unda kendisine baflvurulabile-
cek bir dan›flman rolü oynamas› gerekmektedir (Yaflar, 1998, ss.695-699).

Yap›land›rmac›l›¤›n ö¤retim uygulamalar› Sosyal Bilgiler ö¤retimini nas›l etkilemektedir?

Yap›land›rmac›l›k, ö¤retim uygulamalar›yla, Sosyal Bilgiler dersinin kendisin-
den beklenen ifllevleri yerine getirebilmesinde kullan›labilecek önemli bir yakla-
fl›md›r. Sosyal Bilgiler dersinde, ö¤rencilere kazand›r›lan bilginin, gelecekte ifle ya-
ramas› ve okulda ya da gerçek yaflamda ortaya ç›kabilecek yeni problemlerin çö-
zümünde baflvurulabilecek niteli¤e sahip olabilmesi için ö¤rencinin problem çöz-
mesi, proje gelifltirmesi ve iflbirli¤i yapmas› gerekmektedir. Böylece, ö¤renciler,
araflt›rma yaparak, çoklu ortamlardan yararlanarak, disiplinler aras› çal›flarak bilgi-
lerini yap›land›rabilir ve bilgilerini sorunlar›n çözümünde kullanabilirler. Çünkü,
araflt›rmalar, okullarda bilginin ö¤rencilere sunuldu¤unu ve ö¤rencilerin bir fleyle-
ri bildi¤ini, ancak, onu kullanmada baflar›l› olamad›klar›n› göstermektedir.

YARATICILIK
Günümüz toplumunda özgünlü¤e büyük gereksinim duyulmakta, yaflam›n her
alan›nda yarat›c›l›¤›n ürünleri görülmektedir. Mayesky’nin de (2002, s.6) belirtti¤i
gibi yarat›c›l›k, tekerlek düflüncesinden vapur, telefon, otomobil, uçak, radyo ve
televizyon, bilgisayar, otomasyon, elektronik endüstrisi, nükleer güç ve uzay gezi-
lerine kadar ça¤dafllaflman›n temel kayna¤›d›r. Resim, edebiyat, müzik, drama gibi
tüm sanatsal yap›tlara kadar büyük bulufllar›n tüm kilometre tafllar› üst düzey ya-
rat›c› düflünmenin bir ürünüdür. Bu nedenle, toplumlar›n geliflimi ve insanl›¤›n flu
anda geldi¤i nokta, yarat›c› düflünmenin bir eseridir. Çünkü, yarat›c›l›k, yaflam›n
niteli¤ini art›rmaya katk›da bulunmaktad›r. 

Yarat›c›l›k, tan›mlanmas›ndaki güçlük nedeniyle farkl› kavramsal çerçeveler
içinde tan›mlanmaya çal›fl›lmaktad›r. Genel anlam› ile yarat›c›l›k, bireyin bilgi ve
becerilerini kullanarak yeni, özgün düflünce ya da ürün ortaya koymas›, farkl› ba-
k›fl aç›lar› ile karfl›laflt›¤› sorunlara çözüm aramas› ve çevresini düzenlemesi olarak
tan›mlanabilir.

Yarat›c›l›kla ilgili olarak kabul edilmesi gereken en önemli nokta herkesin bel-
li miktarda da olsa yarat›c›l›¤a sahip oldu¤udur. Çünkü, her insanda zekâ düzeyi
ne olursa olsun yarat›c›l›k yetene¤i bulunmaktad›r. Yarat›c›l›k, kal›tsall›ktan çok
e¤itimden etkilenmektedir (Gültekin, 2004, s.38). Bu nedenle, e¤itim kurumlar›,
bireylerdeki yarat›c› potansiyeli köreltmek yerine, ortaya ç›karmaya çal›flmal›d›r. 

Edvards ve Springate (1995), yarat›c›l›¤› gelifltirmede flu konulara dikkat edil-
mesi gerekti¤ini belirtmektedir:

Zaman: Çocuklar›n, araflt›rmalar› ve etkinlikleri en iyi biçimde yapmalar›
için genifl bir zamana gereksinimleri vard›r. Çünkü, zaman s›n›rlamas› yarat›c›l›-
¤› engeller.

Yer: Çocuklar, yapt›klar› etkinli¤i en iyi biçimde yapabilmek ve yar›m b›rakt›k-
lar› bir etkinli¤e daha sonra devam edebilmek için özendirici özellikleri olan bir
yere gereksinim duyarlar. S›n›rl› ve s›k›c› bir çevre yarat›c› çal›flmaya izin vermez.
Buna karfl›l›k do¤al ›fl›k alan, renklilik içeren, rahat ve çal›flmalar›n kolayca yap›l-
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Yarat›c›l›k: Bireyin bilgi ve
becerilerini kullanarak yeni,
özgün düflünce ya da ürün
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sorunlara çözüm aramas› ve
çevresini düzenlemesi.



mas›na olanak veren ve istek yaratan materyallerle donanm›fl bir yer ö¤rencilerin
yarat›c›l›¤›n› destekler.

Materyal: Çocuklar, büyük harcamalar gerektirmeyen, sat›n al›nm›fl ya da bu-
lunmufl art›k materyallerle de özgün ürünler yapabilirler. Bunun için, çeflitli etkin-
likler yapmaya olanak sa¤layan materyallere gereksinim duyulur. 

S›n›f iklimi: S›n›f iklimi, ö¤retmenin yönlendirmesi, yanl›fllar› ve hatalar› kabul
etmesi yan›nda risk alma, yenilik ve eflsizlik, belli oranda düzensizlik, gürültü ve
özgürlü¤ü yans›tmal›d›r. Bu, s›n›fta bir kar›fl›kl›k yaratmaz ve s›k› bir disiplin sa¤-
lamay› gerektirmez. S›n›fta, düzen ve düzensizlik ile özgürlük ve disiplin aras›nda
bir iklim yarat›lmal›d›r. 

Gereklilikler: Ö¤rencilerin en çok ilginç bulduklar› etkinlik, kendileri ve d›fl
dünya aras›nda oluflan yo¤un ve kuvvetli bir karfl›laflmad›r. Ö¤retmen bu macera-
lara uygun f›rsatlar sa¤lar. Çocuklar, yarat›c› olman›n somut bir esin kayna¤› ol-
maks›z›n gerçekleflmeyece¤ine inan›rlar. Bunun yerine do¤rudan duyular› ya da
haf›zalar›n›n bir ürünü üzerine çal›flmak isterler. Örne¤in, ö¤retmen bir gösteriyi
seyretme, bir gezi gerçeklefltirme, s›n›fa getirilen bir bitki ya da hayvanla ilgili göz-
lem ya da tart›flmadan önce ya da sonra ö¤rencilerin bilgi ve düflüncelerini paylafl-
malar› konusunda ö¤rencileri yüreklendirir.

E¤itim sistemi yoluyla yap›c›, yarat›c› ve üretici bireyler yetifltirebilmek için; ö¤-
rencinin etkin oldu¤u, rahat, e¤lenceli ve zaman bask›s›ndan uzak, farkl› düflünce-
lere karfl› hoflgörünün oldu¤u demokratik bir s›n›f ortam›na ve ö¤rencilerin yarat›-
c› düflüncelerini destekleyen zengin çevre ve uyar›c›lara gereksinim duyulmakta-
d›r. Kuflkusuz, yarat›c›l›¤›n geliflmesinde soru-yan›t, beyin f›rt›nas›, benzetiflim ve
oyunlar, örnek olay incelemesi, problem çözme, yarat›c› drama ve yarat›c› yazma
etkinlikleri gibi yöntem ve tekniklerin kullan›lmas›n›n yeri yads›namaz. Ayr›ca, de-
¤erlendirme etkinliklerinin de yarat›c›l›¤› destekleyici etkinliklerden oluflmas›n›n
da büyük önemi oldu¤u unutulmamal›d›r. Yarat›c› düflünceyi harekete geçirmek
için, yaln›zca “do¤ru yan›t› bulma”y› içeren de¤erlendirme yaklafl›mlar›ndan kaç›n-
mak gerekir (Gültekin, 2004, s.40). Yarat›c›l›¤› gelifltirmede dikkat edilmesi gere-
ken bu konular Sosyal Bilgiler için de geçerlidir. Sosyal Bilgiler do¤as› gere¤i, her
ö¤rencinin birey olarak kendine özgü oldu¤unu kabul eder ve ö¤rencilerin gele-
cekteki yaflamlar›na ›fl›k tutarak bireylerden beklenen niteliklerin gelifltirilmesine
duyarl›l›k gösterir. Ö¤rencilerin, özgür bir birey olarak fiziksel, duygusal özellikle-
rinin; ilgi, istek ve yeteneklerinin fark›na varmas›n› sa¤lar. Bu yönüyle, Sosyal Bil-
giler, ö¤rencilerin yarat›c›l›klar›n› gelifltirmede önemli bir potansiyele sahiptir.

Gerek e¤itim sisteminde gerek Sosyal Bilgilerde ö¤rencilerin yarat›c›l›klar› nas›l gelifltiri-
lebilir?

Yarat›c›l›¤›n gelifltirilmesinde en önemli rol ö¤retmene düflmektedir. Yarat›c›l›-
¤› yaln›zca yarat›c› ö¤retmenler gelifltirebilir. Mayesky (2002, ss.70-71), yarat›c›l›¤›
gelifltirmede ö¤retmenin tutumunun önemli oldu¤unu belirterek ö¤retmenin göz
önünde bulundurmas› gereken noktalar› flöyle s›ralamaktad›r:

• Küçük hatalar› hofl görmek: Çocuklar mükemmel olma konusunda afl›r›
kayg› duymad›klar› zaman, yarat›c› olmak için daha fazla enerjiye sahip
olurlar.

• Bir fleyi yapmada en iyi yolu söylemekten kaç›nmak: Çocuklara en iyi yolu
söylemek, çocu¤un gelecek sefer de ö¤retmene sorma gereksinimi duyma-
s›na neden olur.
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• Son ürün yerine çocuklar›n neler yapt›¤›ndan haberdar olmak: Yarat›c› et-
kinliklerde çocuklar süreçte zengin yaflant›lar geçirir ve önemli deneyimler
edinirler. Bu nedenle, son ürün, çocuk için onu yaparken geçirdi¤i dene-
yimler kadar önemli olmayabilir.

• Daima sessiz ve düzenli olmaya karfl› koymak: Sessizlik canl›l›¤›n, temizlik
buluflun dostu de¤ildir. Zamanlama ve esneklik yarat›c›l›¤› gelifltirmede
önemlidir.

• Kaynaflmak: Ö¤renciler etkinlik yaparken ö¤retmen onlara efllik eden bir
dost ve arkadafl olmal›d›r. Etkinlik, ö¤retmen taraf›ndan yap›l›yorsa ve et-
kinli¤in bir parças› ise daha de¤erli duruma gelir. Bu, çocuklar›n dünyalar›-
na girmeye yard›m eder ve ö¤rencileri güdüler.

Yarat›c›l›k, ilkö¤retimdeki tüm derslerde oldu¤u gibi, Sosyal Bilgiler ö¤retimin-
de de üzerinde durulmas› gereken önemli bir kavramd›r. Özellikle, yarat›c› etkin-
likler içeren bir Sosyal Bilgiler dersi, ö¤rencileri farkl› etkinlikler yapmaya yürek-
lendirmekte ve onlar›n olgu ve olaylara farkl› bak›fl aç›lar› gelifltirmelerine yard›m
etmektedir. Bu yaklafl›m, Sosyal Bilgiler dersini daha ilginç, e¤lenceli ve farkl› k›l-
maktad›r. Bu bak›mdan, yarat›c› bireylerin yetifltirilmesinde Sosyal Bilgiler dersi
önemli bir ifllevi yerine getirmektedir.

ELEfiT‹REL DÜfiÜNME
Bireyler yaflamlar› boyunca çok çeflitli bilgiler edinirler, bu bilgilerin de¤erlendiril-
mesi ve etkinlikte bulunurken bu bilgilerden yararlan›lmas› elefltirel düflünmeyi
gerektirir. Bu ba¤lamda, elefltirel düflünme, bilgiyi etkili bir biçimde kazanma, de-
¤erlendirme ve kullanabilme yetenek ve e¤ilimidir (Demirel, 1999, s.214). O hâl-
de, elefltirel düflünme, herhangi bir durum, sav ya da olay›n do¤rulu¤unu ve yan-
l›fll›¤›n› de¤erlendirerek karar vermeyi sa¤layan bir düflünme biçimidir (Gültekin,
2004, s.42).

Elefltirel düflünme; do¤ru, gerçek, hakl› ya da iyi diye ileri sürülen iddiay› irde-
leme, tart›flma ve gerçe¤i ortaya ç›karma etkinli¤i iken, yarat›c› düflünme, yeni ilifl-
kiler kurma, yeni sonuçlara ulaflma ve yeni çözümler getirme etkinli¤idir. Elefltirel
düflünmede tartma ve de¤erlendirme; yarat›c› düflünmede ise, oluflturma, kurma
ve yaratma ön plandad›r. Ancak, ister elefltirel isterse yarat›c› türden olsun, düflün-
me, temelde bir problem çözme etkinli¤idir (Y›ld›r›m, 1989, ss.29-31). 

Elefltirel düflünme; problem çözme, karar verme ve yarat›c› düflünceden olufltu-
¤u ileri sürülen düflünmenin dört de¤iflik sürecinden biridir. Elefltirel düflünme, tar-
t›flmalar› analiz etmek, özel anlam ve yorumlara nüfuz etmek, varsay›mlar için kap-
saml› ve mant›kl› muhakeme yapmak, özel baz› durumlar›n alt›nda yatan varsay›m
ve önyarg›lar› anlamak, bunlar› aç›k ve inand›r›c› bir biçimde sunmakt›r (Bakio¤lu
ve Hesapç›o¤lu, 1997, s.54). Elefltirel düflünme, k›saca, bir tartma, irdeleme ya da
bir de¤erlendirme etkinli¤idir. Bu etkinlik ya kuflkudan kaynaklan›r ya da do¤ru-
dan, gerçe¤i ve do¤ruyu bulma gereksiniminden do¤ar (Y›ld›r›m, 1989, s.30). Elefl-
tirel düflünme, bireyin düflündüklerini yap›land›rmas›na ve do¤ru kararlar almas›-
na yard›mc› olmas›n›n yan› s›ra, genifl bir bilgi birikimine sahip olarak düflünce so-
runlar›n› çözmesine ve düflündüklerini etkili bir biçimde uygulamas›na katk› sa¤-
lar (Cücelo¤lu, 1999, s.221). 

Bireyler niçin elefltirel düflünmelidir?

113Ünite  6  -  Sosyal  Bi lg i ler  Ö¤ret iminde Yeni  Yaklafl›mlar

Elefltirel Düflünme: Herhan-
gi bir durum, sav ya da ola-
y›n do¤rulu¤unu ve yanl›fll›-
¤›n› de¤erlendirerek karar 
vermeyi sa¤layan bir 
düflünme biçimi.

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

4



Elefltirel düflünmeyle ilgili iki varsay›mdan söz edilebilir. Bunlar, düflünme be-
cerilerinin ö¤retilebilir oldu¤u ve tüm ö¤rencilerin yüksek düzeyde düflünme ka-
pasitesine sahip bulundu¤udur (Gültekin, 2004, s.43). Kuflkusuz, ö¤rencilerin dü-
flünme becerilerini kullanabilmeleri için belli bir biliflsel olgunlu¤a ulaflm›fl olmala-
r› gerekir. Ancak, elefltirel düflünme küçük yafllardan itibaren kazand›r›lmaya çal›-
fl›lmal›d›r. Ayr›ca, ö¤rencilerin elefltirel düflünme kapasitelerinin art›r›labilece¤i de
göz ard› edilmemelidir.

Elefltirel düflünmenin ö¤retilmesinde kimi noktalara dikkat etmek gerekir. Bu
noktalar flöyle s›ralanabilir:

• Elefltirel düflünmenin ö¤retilmesinde ö¤rencileri düflünmeye yöneltecek,
elefltirel okuma-yazma, s›n›fland›rma, aç›k uçlu sorular sorma, tart›flma, ör-
nek olay, beyin f›rt›nas› vb. de¤iflik etkinliklerden yararlan›lmal›d›r.

• Elefltirel düflünmenin ö¤retilmesinde, iflbirli¤ine dayal› çal›flmalara önem ve-
rilmelidir. ‹flbirli¤ine dayal› çal›flmalar ö¤renciler aras›ndaki iletiflimi art›r›r,
farkl› düflüncelerin ortaya ç›kmas›n› sa¤lar ve sorunlara farkl› çözüm yollar›
bulunmas›na katk›da bulunur. 

• Elefltirel düflünmenin ö¤retilmesinde s›n›f ikliminin de önemli bir yeri oldu-
¤u için, s›n›f ikliminin rahat ve demokratik olmas›na özen gösterilmelidir.
Farkl› düflüncelere karfl› hoflgörü gelifltirilmesi, ö¤rencilerin düflüncelerini
çekinmeden söylemelerine olanak verilmesi ve ö¤rencilere yap›c› elefltiri
becerileri kazand›r›lmas›n›n demokratik bir s›n›f ortam›nda olanakl› olabile-
ce¤i unutulmamal›d›r.

Kuflkusuz, elefltirel düflünmenin gelifltirilmesinde en önemli sorumluluk ö¤ret-
mene düflmektedir. Bunun için de, her fleyden önce ö¤retmenin elefltirel düflünme
konusunda e¤itilmifl olmas› gerekir. Öncelikle, ö¤retmen, elefltirel düflünme süre-
cinde olumlu, rahat ve destekleyici bir s›n›f iklimi oluflturmal›d›r. 

Günümüzde bilgiyi kullanabilen, bilgiyi analiz ederek yararl› olan ve olmayan›
ay›rt edebilen, elefltirel düflünen, yeni ve yarat›c› düflünceler üretebilen bireylere
büyük gereksinim duyulmaktad›r. Bu ba¤lamda, elefltirel düflünme becerilerine sa-
hip bireyler yetifltirmek e¤itimin en önemli ifllevleri aras›nda say›lmaktad›r. O hâl-
de, e¤itimde çok bilen ve çok fazla yan›t veren de¤il; düflünen, araflt›ran, sorgula-
yan, üreten bireyler yetifltirmek temel olmal›d›r (Gültekin, 2004, s.45). Bu ba¤lam-
da, elefltirel düflünmenin gelifltirilmesinde Sosyal Bilgiler dersine büyük görevler
düflmektedir. Problem çözme ve yans›t›c› düflünme olarak Sosyal Bilgiler yaklafl›-
m›n›n yaflama geçirilmesinde elefltirel düflünmenin önemi büyüktür. E¤er ald›klar›
kararlar bireylerin yaflamlar›n› ve toplumdaki di¤er insanlar› etkiliyorsa düflünme
e¤itimi Sosyal Bilgiler program›n›n temel bir ögesi olmal›d›r. Ö¤rencilerin çok yön-
lü düflünmelerini, mant›kl› ve analitik bir yaklafl›mla sonuca ulaflmalar› ve do¤ru
kararlar almalar› isteniyorsa elefltirel düflünme, Sosyal Bilgiler dersinin ö¤rencilere
kazand›rmas› gerekli olan temel becerisi olmal›d›r. Çünkü, Sosyal Bilgiler, demok-
ratik de¤erleri ve yaflam biçimini benimsemifl; ülkesini ve tüm dünyay› ilgilendiren
sorunlara duyarl›; problem çözebilen, düflünen, karar verebilen ve vatandafll›k so-
rumlulu¤unun gerektirdi¤i kat›l›m becerilerini kazanm›fl bireylerin yetifltirilmesini
amaçlamaktad›r.
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Ö¤retme-ö¤renme sürecindeki yeni yaklafl›mla-

r›n neler oldu¤unu tan›mak

Çoklu zekâ kuram›, etkin ö¤renme, iflbirli¤ine da-
yal› ö¤renme, yaflam boyu ö¤renme, yarat›c› ö¤-
renme, elefltirel düflünme, yans›t›c› düflünme, ya-
p›land›rmac›l›k, ö¤retme-ö¤renme sürecindeki
yeni yaklafl›mlar olarak vurgulanmaktad›r. Ayr›ca,
bu kuram›n, e¤itimde program gelifltirme çal›fl-
malar›n› do¤rudan etkiledi¤i ileri sürülmektedir.

Çoklu zekâ kuram›n›n Sosyal Bilgiler ö¤retimine

katk›lar›n› anlamak

Bir ö¤retim modeli olmamakla birlikte çoklu ze-
kâ kuram›, ö¤retim uygulamalar›na yeni bir ba-
k›fl aç›s› getirmektedir. Özellikle, s›k›c› ve ezbere
dayal› bir ders olarak görülen Sosyal Bilgiler der-
sinde, sekiz ayr› zekâ türü ve bunlar için birçok
alternatif ö¤renme yaklafl›m› ve ortam› sunan
çoklu zekâ kuram›, bir yandan ö¤rencilerin bi-
reysel farkl›l›klar›n› dikkate alarak tüm ö¤renci-
lere eflit ö¤renme f›rsat› sa¤larken di¤er yandan,
ö¤renmeyi daha zevkli ve e¤lenceli duruma ge-
tirmektedir. Ayr›ca, çoklu zekâ kuram›, Sosyal
Bilgiler dersinde günlük yaflamla ba¤ kurulmas›-
na büyük katk› sa¤lamaktad›r. 

Yap›land›rmac› kuram›n Sosyal Bilgiler ö¤reti-

minde niçin kullan›lmas› gerekti¤ini kavramak

Yap›land›rmac›l›k, ö¤retim uygulamalar›yla, Sos-
yal Bilgiler dersinin kendisinden beklenen ifllev-
leri yerine getirebilmesinde kullan›labilecek
önemli bir yaklafl›md›r. Sosyal Bilgiler dersinde,
ö¤rencilere kazand›r›lan bilginin, gelecekte ifle
yaramas› ve okulda ya da gerçek yaflamda orta-
ya ç›kabilecek yeni problemlerin çözümünde
baflvurulabilecek niteli¤e sahip olabilmesi için
ö¤rencinin problem çözmesi, proje gelifltirmesi
ve iflbirli¤i yapmas› gerekmektedir. Böylece, ö¤-
renciler, araflt›rma yaparak, çoklu ortamlardan
yararlanarak, disiplinler aras› çal›flarak bilgilerini
yap›land›rabilir ve bilgilerini sorunlar›n çözü-
münde kullanabilirler. 

Yarat›c›l›k ile Sosyal Bilgiler ö¤retimi aras›ndaki

iliflkiyi kavramak 

Yarat›c›l›k, ilkö¤retimdeki tüm dersler bak›m›n-
dan oldu¤u gibi, Sosyal Bilgiler ö¤retimi bak›-
m›ndan da üzerinde durulmas› gereken önemli
bir kavramd›r. Özellikle, yarat›c› etkinlikler içe-
ren bir Sosyal Bilgiler dersi, ö¤rencileri farkl› et-
kinlikler yapmaya yüreklendirmekte ve onlar›n
olgu ve olaylara farkl› bak›fl aç›lar› gelifltirmeleri-
ne yard›m etmektedir. Buna karfl›l›k, yarat›c›l›k
da Sosyal Bilgiler dersini daha ilginç, e¤lenceli
ve farkl› k›lmaktad›r. Bu bak›mdan, yarat›c› bi-
reylerin yetifltirilmesinde Sosyal Bilgiler dersi ö¤-
rencilere yeni ufuklar açarken, bireylerin de ya-
rat›c›l›klar› geliflmektedir.

Sosyal Bilgiler dersinin elefltirel düflünmedeki ro-

lünü anlamak

Bu ba¤lamda elefltirel düflünmenin gelifltirilme-
sinde Sosyal Bilgiler dersine büyük bir görevler
düflmektedir. Problem çözme ve yans›t›c› düflün-
me olarak Sosyal Bilgiler yaklafl›m›n›n yaflama
geçirilmesinde elefltirel düflünmenin önemi bü-
yüktür. E¤er ald›klar› kararlar bireylerin yaflamla-
r›n› ve toplumdaki di¤er insanlar› etkiliyorsa dü-
flünme e¤itimi Sosyal Bilgiler program›n›n temel
bir ögesi olmal›d›r. Ö¤rencilerin çok yönlü dü-
flünmelerini, mant›kl› ve analitik bir yaklafl›mla
sonuca ulaflmalar› ve do¤ru kararlar almalar› is-
teniyorsa elefltirel düflünme, Sosyal Bilgiler dersi-
nin ö¤rencilere kazand›rmas› gerekli olan temel
becerisi olmal›d›r.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi program gelifltirme çal›flma-
lar›nda a¤›rl›¤›n ö¤retme-ö¤renme sürecine verilmesi-
nin nedenlerinden biridir?

a. E¤itim etkinliklerinin sonunda insanlara yeni
davran›fllar kazand›r›lmas›

b. E¤itim programlar›n›n önemli bir ögesini olufl-
turmas›

c. E¤itimde yeni yaklafl›mlar›n ortaya ç›kmas›
d. Ö¤renci niteli¤inin de¤iflmesi
e. Velilerin e¤itime daha fazla ilgi göstermesi

2. Afla¤›dakilerden hangisi, zekâya iliflkin özelliklerden
biri de¤ildir?

a. ‹nsan›n kendi zekâs›n› art›rma ya da gelifltirme
yetene¤ine sahip olmas›

b. Zekân›n yaln›zca de¤iflmekle kalmay›p ayn› za-
manda baflkalar›na da ö¤retilebilir olmas›

c. Zekân›n beyin ve zihin sistemlerinin etkileflimi
sonucu ortaya ç›kan çok yönlü bir olgu olmas› 

d. Zeki insanlar›n ö¤renmede daha baflar›l› olmas›
e. Her baflar›l› insan›n çeflitli zekâ alanlar›n›n tümü-

ne sahip olmas›

3. Çevredeki bireylerle iletiflim kurmay›, onlar› anla-
may›, uzlaflmay› ve iflbirli¤i yapmay› içeren, baflkalar›-
n›n düflüncelerini dikkate alarak düflünen, düzenleme-
yi, uzlaflt›rmay› ve liderlik etmeyi seven ve iflbirli¤i için-
de çal›flarak sesli düflünen bireylerin sahip oldu¤u zekâ
türü afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Dilsel zekâ
b. Mant›ksal-matematiksel zekâ
c. Kiflisel zekâ
d. Kifliler aras› zekâ 
e. Görsel-uzaysal zekâ

4. Yap›land›rmac›l›¤›n temel çabas› nedir?
a. Ö¤renmede uyar›c›lar›n rolünü aç›klamak
b. Ö¤rencilerin zengin ö¤renme yaflant›lar› geçir-

melerine ve çevreleri ile daha fazla etkileflimde
bulunmalar›na olanak sa¤layacak etkinliklere
yer vermek

c. Ö¤renmenin kal›c›l›¤›n› sa¤lamak ve üst düzey
biliflsel becerilerin oluflturulmas›na katk› getirmek

d. Ö¤retim süreçlerinde uyar›c› ögelere yer veril-
mesini sa¤lamak

e. D›fl uyaranlar›n girdileriyle ö¤renci davran›fllar›n›n
ç›kt›lar› aras›nda oluflan de¤ifliklikleri aç›klamak

5. Ö¤rencilerin grubun görevini yerine getirmesinde
birbirlerine gereksinimleri oldu¤unu bilmesi iflbirli¤ine
dayal› ö¤renmenin hangi ilkesiyle ilgilidir? 

a. Esasl› bir dayan›flma
b. Yüz yüze etkileflim
c. Bireysel sorumluluk
d. Bireysel ve küçük grup becerileri
e. Grup süreci 

6. Probleme dayal› ö¤renme ile proje tabanl› ö¤renme
yaklafl›mlar›n›n ortak paydas› afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Bireyselli¤i vurgulama
b. Sorumluluklar› paylaflma
c. Kalite ve eflitli¤i art›rma
d. Bilgiyi analiz etme
e. ‹flbirli¤ine dayal› çal›flma

7. Afla¤›dakilerden hangisi, probleme dayal› ö¤renme-
de ö¤retmen rollerinden biri de¤ildir?

a. Kavramlar› ö¤retme
b. Problemleri yorumlama
c. Ö¤rencilere rehberlik etme
d. Süreçte yard›mc› araflt›rmac› olma
e. Problemleri ö¤rencilerin yaflamlar›yla iliflkilendirme 

8. Afla¤›dakilerden hangisi, yarat›c›l›¤› gelifltirmede dik-
kat edilmesi gereken konulardan biri de¤ildir?

a. Yer
b. Zaman
c. Planlama
d. Materyal
e. S›n›f iklimi

9. Afla¤›dakilerden hangisi, düflünmenin bileflenlerin-
den biri de¤ildir? 

a. Problem çözme
b. Analiz etme
c. Karar verme
d. Elefltirel düflünme
e. Yarat›c› düflünme

10. Afla¤›dakilerden hangisi, elefltirel düflünmeye iliflkin
varsay›mlardan biridir?

a. Küçük yafltaki çocuklar düflünme becerilerini
daha kolay kullanabilirler.

b. Elefltirel düflünme kapasitesi do¤ufltand›r, sonradan
geliflmez.

c. Her ö¤rencinin düflünme kapasitesi ayn› oranda
gelifltirilemez.

d. Düflünme kapasitesi disiplin içinde gerçekleflir.
e. Düflünme becerileri ö¤retilebilir.

Kendimizi S›nayal›m
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Denilebilir ki, ö¤rencilere düflünme becerilerini kazan-
d›rmak, ö¤retme-ö¤renme sürecinin özünü oluflturmal›-
d›r. Çünkü, düflünme sayesinde bilincimizi kontrol ede-
bilir ve yaflam›m›z› zeki bir birey olarak sürdürebiliriz.
Düflünmeyi ö¤renmek demek, anlaml› ö¤renmenin ger-
çekleflmesini sa¤lamak demektir. Çünkü, düflünme sa-
yesinde, parça parça olarak kazan›lan bilgiler bir bütün
haline getirilir ve faydal› ortamlara uyarlan›r. Nitekim,
düflünme, “mevcut bilgilerin ötesine gitme” veya

“mevcut bilgilerden yola ç›karak baflka bilgilere

ulaflmak” olarak da tan›mlanabilir. Di¤er bir deyifl-
le, düflünme, bireylerin kiflisel gözlem, deneyim ve du-
yularla ulaflt›klar› bilgileri kavramsallaflt›rmalar›, analiz
etmeleri, de¤erlendirmeleri ve farkl› durumlara uygula-
malar› için gerçeklefltirdikleri zihinsel bir etkinliktir. Bu
nedenle, ö¤rencilerde düflünme becerisi ve al›flkanl›¤›
gelifltirilmelidir.

Kaynak: Saban, A. (2000). Ö¤renme Ö¤retme Süre-

ci. Ankara: Nobel Yay›nlar›, s.159

1. a Ayr›nt›l› bilgi için “Ö¤retme-ö¤renme Sürecinde
Yeni Yaklafl›mlar” konusuna bak›n›z.

2. d Ayr›nt›l› bilgi için “Çoklu Zekâ Kuram›”
konusuna bak›n›z.

3. d Ayr›nt›l› bilgi için “Çoklu Zekâ Kuram›”
konusuna bak›n›z.

4. c Ayr›nt›l› bilgi için “Yap›land›rmac›l›k” konusuna
bak›n›z.

5. a Ayr›nt›l› bilgi için “Yap›land›rmac›l›k” konusuna
bak›n›z.

6. e Ayr›nt›l› bilgi için “Yap›land›rmac›l›k” konusuna
bak›n›z.

7. b Ayr›nt›l› bilgi için “Yap›land›rmac›l›k” konusuna
bak›n›z.

8. c Ayr›nt›l› bilgi için “Yarat›c›l›k” konusuna
bak›n›z.

9. e Ayr›nt›l› bilgi için “Elefltirel Düflünme” konusuna
bak›n›z.

10. e Ayr›nt›l› bilgi için “Elefltirel Düflünme” konusuna
bak›n›z.

Yaflam›n ‹çinden Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1
Çoklu zekâ kuram›, ö¤rencilerin çoklu zekâlar›n› yön-
lendirme yoluyla ö¤retimi gelifltirebilir. Çoklu zekâ ku-
ram›na göre ö¤renciler sekiz farkl› zekâ alan›na sahip
olduklar›ndan, ö¤renme ve problem çözmede sekiz
farkl› yol kullan›yorlar demektir. Ö¤rencilerin zekâ alan-
lar› ya da kendine özgü ö¤renme yollar› saptan›rsa da-
ha iyi ö¤renmeleri sa¤lanabilir. Çünkü zekâ alanlar› ö¤-
renmede etkili bir araç olarak kullan›labilir. Çoklu zekâ
kuram›, ö¤rencilerin, ö¤renme ortamlar›nda olumlu
duygular gelifltirmesine olanak vermektedir. E¤er ö¤-
renciler zevk ald›klar› yollarla çal›fl›rlarsa zorland›klar›
alanlarda bile daha baflar›l› olabilmektedirler. Örne¤in,
ritmik zekâs› güçlü olan ö¤rencilere Sosyal Bilgiler der-
si zor gelse bile, dersler dörtlükler ve flark›larla yap›ld›-
¤›nda ö¤renme daha verimli bir biçimde gerçekleflebil-
mektedir. Yine, çoklu zekâ kuram› sayesinde ö¤renci-
ler kendi üstün yanlar›n› keflfetmekte ve bunu güçlen-
dirme olana¤› bulabilmektedir. 

S›ra Sizde 2 
Yap›land›rmac›l›¤›n ö¤retim uygulamalar›ndan iflbirli¤i-
ne dayal› ö¤renme, gerek probleme dayal› ö¤renme,
gerekse proje tabanl› ö¤renmenin ortak paydas› konu-
mundad›r. Bu yönüyle iflbirli¤ine dayal› ö¤renme, ö¤-
retme-ö¤renme sürecinde grupla yap›lacak çal›flmalar›
desteklemektedir. ‹flbirli¤ine dayal› ö¤renme, Sosyal
Bilgiler dersinin do¤as›na en uygun yaklafl›mlardan bi-
ridir. Ö¤rencilerin demokratik bir toplumda sahip ol-
malar› gereken sorumluluk alma, paylaflma, iflbirli¤i
yapma, yard›mlaflma, iletiflim kurma, çat›flmalar› önle-
me gibi temel davran›fllar›n kazand›r›lmas›nda büyük
katk› sa¤lamaktad›r. Probleme dayal› ö¤renme Sosyal
Bilgiler dersinin amaçlar›n›n gerçekleflmesinde kullan›-
labilecek önemli yaklafl›mlardan biridir. Probleme da-
yal› ö¤renme, çocuklar›n, düflüncelerini sosyal sorunlar
üzerine çevirmeleri, olaylar›n sosyal sonuçlar›n› ö¤ren-
meleri ve sorunlar›n çözümünde yap›c› ve iflbirli¤i için-
de çal›flmalar›n› sa¤lar. Probleme dayal› ö¤renmede,
ö¤renciler, gerçek yaflam problemleri ile karfl› karfl›ya
b›rak›l›rlar; böylece, onlar›n problem çözme becerileri
geliflir. Böylece, toplumda, önemli problemlerin çözü-
münde bilgi ve beceri sahibi bireylerin yetifltirilmesi
olanakl› olur. Yine, bu yaklafl›m, ö¤rencilerin, çeflitli
toplumsal sorunlar›n çözümünde çok yönlü düflünme-
lerini, araflt›rmaya dayanan bir yaklafl›m izlemelerini,
mant›kl› ve analitik bir yaklafl›mla sonuca ulaflmalar›n›
sa¤lar. Ayr›ca, probleme dayal› ö¤renme, ö¤rencilerin
sorunlara disiplinler aras› yaklafl›mla bakmalar›n› ola-
nakl› k›larak ö¤rencilere çok yönlü bak›fl aç›lar› sa¤lar.

Sosyal Bilgiler dersinde, ö¤renciler, konular› incelerken
yeteneklerini göstermek, birincil kaynaklar kullanmak
ve çal›flma konusunu ayd›nlat›rken sorular sormak için
proje haz›rlarlar. Projeler, ö¤rencilerin, ilk elden araflt›r-
man›n ne oldu¤unu anlamalar› ve düflüncelerini bir
formdan di¤erine aktarmalar› amac›yla verilir. Proje ta-
banl› ö¤renme, bir ürün ortaya koymay› amaçlayan ya-
rarl› etkinlikler yoluyla, ö¤rencilere gerçek bir baflar›
duygusu kazand›r›r. Projeler, Sosyal Bilgiler dersinde
ö¤rencilerin farkl› ö¤renme stillerini kullanmalar›na ola-
nak verir. Bu nedenle, iyi desenlenmifl proje tabanl› ö¤-
renme etkinli¤i, ö¤rencilerin farkl› ö¤renme stillerini
kullanarak bilgilerini gösterebilecekleri bir etkinliktir. 

S›ra Sizde 3
E¤itim sistemi yoluyla yap›c›, yarat›c› ve üretici bireyler
yetifltirebilmek için; ö¤rencinin etkin oldu¤u, rahat, e¤-
lenceli ve zaman bask›s›ndan uzak, farkl› düflüncelere
karfl› hoflgörünün oldu¤u demokratik bir s›n›f ortam›na
ve ö¤rencilerin yarat›c› düflüncelerini destekleyen zen-
gin çevre ve uyar›c›lara gereksinim duyulmaktad›r. Kufl-
kusuz, yarat›c›l›¤›n geliflmesinde soru-yan›t, beyin f›rt›-
nas›, benzetiflim ve oyunlar, örnek olay incelemesi,
problem çözme, yarat›c› drama ve yarat›c› yazma etkin-
likleri gibi yöntem ve tekniklerin kullan›lmas›n›n yeri
yads›namaz. Ayr›ca, de¤erlendirme etkinliklerinin de
yarat›c›l›¤› destekleyici etkinliklerden oluflmas›n›n da
büyük önemi oldu¤u unutulmamal›d›r. Yarat›c› düflün-
ceyi harekete geçirmek için yaln›zca “do¤ru yan›t› bul-
ma”y› içeren de¤erlendirme yaklafl›mlar›ndan kaç›nmak
gerekir. Yarat›c›l›¤› gelifltirmede dikkat edilmesi gere-
ken bu konular Sosyal Bilgiler için de geçerlidir. Sosyal
Bilgiler do¤as› gere¤i, her ö¤rencinin birey olarak ken-
dine özgü oldu¤unu kabul eder ve ö¤rencilerin gele-
cekteki yaflamlar›na ›fl›k tutarak, bireylerden beklenen
niteliklerin gelifltirilmesine duyarl›l›k gösterir. Ö¤renci-
lerin, özgür bir birey olarak fiziksel, duygusal özellikle-
rinin; ilgi, istek ve yeteneklerinin fark›na varmas›n› sa¤-
lar. Bu yönüyle, Sosyal Bilgiler, ö¤rencilerin yarat›c›l›k-
lar›n› gelifltirmede önemli bir potansiyele sahiptir.

S›ra Sizde 4
Elefltirel düflünme, bireyin düflündüklerini yap›land›r-
mas›na ve do¤ru kararlar almas›na yard›mc› olmas›n›n
yan› s›ra, genifl bir bilgi birikimine sahip olarak düflün-
ce sorunlar›n› çözmesine ve düflündüklerini etkili bir bi-
çimde uygulamas›na katk› sa¤lar. Bu nedenle, ö¤renci-
ler herhangi bir sorun karfl›s›nda, mant›kl› ve tutarl› bir
biçimde alternatif çözüm yollar› bulmay› ö¤renmelidir.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Sosyal Bilgiler
Ö¤retiminde 
Kullan›lan
Araç Gereçler

Ö¤retme-ö¤renme sürecinin temel ögelerinden biri de araç gereçlerdir. Araç gereç-
lerin temel ifllevi, ö¤retme-ö¤renme sürecini daha ifllevsel ve etkili duruma getir-
mektir. Teknolojinin geliflmesine koflut olarak ortaya ç›kan araç gereçler say› ve çe-
flit olarak da artmaktad›r. Özellikle, ça¤dafl teknolojinin olanaklar›yla birkaç ara-
c›n birlikte kullan›labildi¤i çoklu ortamlar, ö¤retme ve ö¤renme etkinliklerine
önemli katk›lar getirmektedir.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra;

Ö¤retim sürecinde araç gereç kullanman›n önemini kavramak,
Sosyal Bilgiler ö¤retiminde kullan›labilecek araç gereçleri belirlemek,
Ö¤retim araç gereçlerinin seçiminde ve kullan›m›nda dikkat edilmesi gere-
ken etmenleri kavramak,
Sosyal Bilgiler ö¤retiminde araç gereçlerin etkili kullan›m›n› kavramak için
gerekli bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

N
N
N

N
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• G‹R‹fi
• Ö⁄RET‹M SÜREC‹NDE ARAÇ GEREÇ KULLANMANIN ÖNEM‹
• SOSYAL B‹LG‹LER Ö⁄RET‹M‹NDE KULLANILAB‹LECEK ARAÇ GEREÇLER

• Resimler, Levhalar, Afifller ve Posterler
• Zaman ve Tarih fieritleri
• Haritalar ve Küre
• Grafikler
• Tepegöz ve Episkop
• Radyo ve Kasetçalar
• Televizyon ve Video
• CD (Kompakt Disk)
• Bilgisayar
• ‹nternet
• Ders Kitaplar›
• Güncel Olaylar ve Güncel Sorunlar
• Gazete Kullan›m›
• Edebî Ürünler
• Kaynak Kifliler

• Ö⁄RET‹M ARAÇ GEREÇLER‹N‹N SEÇ‹M‹NDE VE KULLANIMINDA D‹KKAT 
ED‹LMES‹ GEREKEN ETMENLER
• Ö¤rencilerin Özellikleri
• Konunun Özellikleri
• Ö¤retimin Amaçlar›
• Ö¤renci Say›s›
• Fiziksel Koflullar
• Ö¤retmenin Özellikleri

• SOSYAL B‹LG‹LER Ö⁄RET‹M‹NDE ARAÇ GEREÇLER‹N ETK‹L‹ KULLANIMI

Örnek Olay

Oturduklar› mahalleden baflka bir yere tafl›n›nca okulunu de¤ifltirmek zorunda
kalan fiirin bu duruma çok üzülmüfltür. Yeni okuluna ve arkadafllar›na al›flmak-
ta güçlük çekece¤ini düflünmektedir. fiirin, yeni okuluna gitti¤i ilk gün o zamana
dek gördü¤ü ö¤retim sürecinden farkl› bir uygulamayla karfl›laflm›flt›r. Ö¤retmen
Sosyal Bilgiler dersinde konuyu anlatmak ve ö¤rencilere anlatt›rmak yerine ‹nter-
netten araflt›rma yapmalar›n› istemifl; konuyla ilgili e¤itim CD’leri izlettirmifl ve il-
gili gazete haberlerini s›n›fla paylaflm›flt›r. Okulda Sosyal Bilgiler dersiyle ilgili ö¤-
retim araç gereçlerinin yer ald›¤› bir Sosyal Bilgiler dersli¤inin olmas› ise fiirin’i
çok flafl›rtm›flt›r. fiirin, yeni okulunda Sosyal Bilgiler dersini daha çok sevmekte; ya-
flam›n kendisini yans›tan bu dersin önemini daha iyi kavramaktad›r.
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G‹R‹fi
Ö¤retme-ö¤renme etkinlikleri belli bir e¤itim ortam›nda gerçekleflir. E¤itim ortam›;
konunun niteli¤ine göre ö¤retme-ö¤renme sürecinde etkileflimde bulunulan araç
gereç, personel, tesis ve organizasyon gibi ögelerin oluflturdu¤u bir aland›r. E¤itim
ortam›nda konunun gerektirdi¤i her türlü ögenin bulunmas› ve bu ögelerin yeri ve
zaman› geldikçe birbirlerini tamamlayacak biçimde kullan›lmas›, ö¤retme-ö¤ren-
me etkinliklerinin amaçlar›na ulaflmas›nda önemli rol oynamaktad›r. E¤itim ortam›-
n›n temel ögelerinden birini oluflturan araç gereçler içeri¤in somutlaflt›r›lmas›na,
ö¤renciler için zengin, anlaml› ve kal›c› ö¤renme yaflant›lar›n›n düzenlenmesine ve
ö¤rencilerin daha etkin olmas›na olanak sa¤lar. Ancak, unutulmamas› gereken
nokta, e¤itim sürecinde kullan›lan araç gereçlerin, ö¤retmenle birlikte ve ö¤retme-
nin çabas›yla ifllevsel olabilen kaynaklar oldu¤udur.

Bu ünitede, öncelikle, ö¤retim sürecinde araç gereç kullanman›n önemine de-
¤inilecek; sonra, Sosyal Bilgiler ö¤retiminde kullan›labilecek araç gereçler tan›t›la-
rak kullan›m özellikleri ve yararlar› üzerinde durulacakt›r. Daha sonra, ö¤retim
araç gereçlerinin seçiminde ve kullan›m›nda dikkat edilmesi gereken etmenler
aç›klanarak Sosyal Bilgiler ö¤retiminde araç gereçlerin etkili kullan›m›n›n nas›l ger-
çeklefltirilebilece¤i ele al›nacakt›r.

Ö⁄RET‹M SÜREC‹NDE ARAÇ GEREÇ KULLANMANIN
ÖNEM‹
E¤itim, bireyleri yaflama haz›rlama süreci olmas›n›n yan› s›ra, yaflam›n kendisini
yans›tmal›d›r. Bu nedenle, e¤itim ortamlar›n›n yaflamla iç içe olmas› kaç›n›lmazd›r.
Bilginin aktar›lmas›nda ve ö¤renen bireylere rehberlik edilmesinde kullan›lan yön-
temler ve araç gereçler ortam kapsam›nda ele al›nmaktad›r. E¤itim ortamlar›n›n
gerçek yaflamla tutarl›l›k göstermesi, somutlaflt›r›lmas› ve ö¤renci için anlaml› du-
ruma getirilmesi ö¤renci baflar›s›na katk›da bulunan etmenlerin bafl›nda gelmekte-
dir (Yanpar fiahin ve Y›ld›r›m, 2001, s.3; Demirel, Sefero¤lu ve Ya¤c›, 2002, s.14).

Kullan›m amac› ne olursa olsun, araç gereçler etkili ve verimli bir ö¤retimin
vazgeçilmez ögesidir. Araç gereçler, ayn› zamanda, iletiflim araçlar› olarak e¤itim
sürecine katk› sa¤lamaktad›r. Etkili bir ö¤retme ve ö¤renme, iyi bir iletiflim sonu-
cu gerçekleflmekte; iyi bir iletiflim ise, ö¤retimi etkilemesi söz konusu olan araç ge-
reçlerin ö¤retim sürecinde kullan›lmas›yla olanakl› olabilmektedir.

Araç ve gereçler, birbirini tamamlayan, ancak, birlikte olduklar›nda ifllevsel ola-
bilen ögelerdir. Araç, genelde, mekanik nitelikte yard›mc› olup gereci sunmada
vazgeçilmez ögedir. Gereç ise, daha çok, yaz›l› bas›l› nitelikte olup; araç kayna¤›n
vazgeçilmez ögesidir. Örne¤in, yaz› tahtas›, projeksiyon makinesi, tepegöz, tele-
vizyon al›c›s› ve bilgisayar araç olarak adland›r›l›rken; tebeflir, film, film fleridi,
slaytlar, tepegöz saydamlar›, televizyon programlar› ve bilgisayar yaz›l›mlar› gereç
olarak adland›r›lmaktad›r. Araç gereçler, ö¤renme sürecine kat›lan duyu organ› sa-
y›s›n› art›rarak daha nitelikli ve kal›c› ö¤renmelerin gerçekleflmesine olanak sa¤lar-
lar. Ö¤retim sürecinde araç gereç kullanman›n birçok yarar› bulunmaktad›r. Araç
gereç kullanman›n sa¤lad›¤› bafll›ca yararlar flöyle s›ralanabilir (Yaflar, 2005, ss.143-
160; Gözütok, 2000, s.123):

• Ö¤rencilerin güdülenme düzeyini art›rarak onlar›n ö¤renmeye etkin kat›l›-
m›n› sa¤lar.

• Ö¤retme-ö¤renme sürecine çeflitlilik ve zenginlik katarak ö¤retimi ilgi çeki-
ci hâle getirir.
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• Ö¤renilecek konular üzerinde daha etkili al›flt›rma ve uygulama yapma ola-
na¤› sa¤lar.

• Ö¤renme için gerekli süre k›sal›r.
• Güvenli gözlem yapma olana¤› sunar.
• ‹çeri¤in düzenli bir biçimde sunulmas›n› sa¤lar.
• Ö¤retimi verimli ve zevkli k›lar.
• ‹çeri¤i somutlaflt›rarak anlafl›lmas›n› kolaylaflt›r›r.
• Ö¤renilen bilginin hat›rlanma düzeyini ve ö¤renmenin niteli¤ini art›r›r.
• Ö¤retimin bireysellefltirilmesine olanak sa¤lar.
Ö¤retimde kullan›lan araç gereçlerden istenilen düzeyde yarar sa¤lanmas›, ö¤-

retmenlerin araç gereçleri çok iyi tan›malar›na ve onlar› ö¤retim sürecinde etkili bi-
çimde kullanmalar› ile do¤rudan iliflkilidir. Ö¤retmenler, ö¤retim s›ras›nda kullana-
caklar› araç gereçlerin e¤itsel özelliklerini tan›mal›, nerede ve ne zaman kullana-
caklar›n› bilmelidirler. Bu ba¤lamda, ö¤retmenlerin araç gereç kullanman›n önemi-
ni kavramalar› ve araç gereç kullanma konusunda teflvik edilmeleri büyük önem
tafl›maktad›r.

Ö¤retim sürecinde araç gereç kullanma ne gibi yararlar sa¤lar?

SOSYAL B‹LG‹LER Ö⁄RET‹M‹NDE
KULLANILAB‹LECEK ARAÇ GEREÇLER
Sosyal Bilgiler dersinde kullan›labilecek çok say›da araç gereçten söz edilebilir.
Ö¤retmenlerin bu derste kullanabilecekleri araç gereçleri flöyle s›ralamak olanak-
l›d›r (Sönmez, 1997, ss.157-162):

• Gerçek eflya, giysi ve kal›nt›lar, an›tlar, süs eflyalar›, silahlar, paralar vb.,
• Yeryüzü flekilleri,
• Çevredeki bitki ve orman örtüsü, ya¤›fllar, s›cakl›k,
• Çevredeki kurum ve kurulufllar, görevli, yetkili ve ilgili kifliler,
• Üç boyutlu modeller, günefl sisteminin basit modeli, maketler,
• Bilgisayar ve ‹nternet,
• Televizyon, video, sinema, radyo, kaset çalar, ses bantlar›,
• Tepegöz, epidiyaskop, projeksiyon makinesi,
• Kum masas›, elektrikli dilsiz haritalar, plastik ya da kâ¤›ttan maketler, oyun-

caklar, bebekler, mankenler, küre,
• Pusula, termometre, barometre, rüzgâr f›r›lda¤› ve oku, saat, takvim,
• Tarih ve co¤rafya fleridi,
• Haritalar, atlaslar, resimler, foto¤raflar, krokiler, planlar, grafikler, levhalar,
• Kuklalar, birbirini izleyen resim seti, çizgi resimler, afifller, kitaplar, ansiklo-

pediler, dergiler, gazete kupürleri, broflürler,
• Karatahta, pazen tahta, manyetik tahta, bülten tahtas›, cam ve beyaz tahta.
Sosyal Bilgiler dersinde kullan›labilecek araç gereçleri kullan›m özelliklerine

göre de¤iflik biçimlerde s›n›fland›rmak olanakl›d›r. Araç gereçleri daha iyi tan›ma,
yerinde ve etkili kullanmaya da olanak sa¤layan bu s›n›flamalar inceleme kolayl›-
¤› bak›m›ndan da önem tafl›maktad›r. Ancak, ö¤retimde kullan›lan araç gereçleri
s›n›fland›rmada görüfl birli¤i sa¤layabilecek ortak bir ölçüt gelifltirmek oldukça
güçtür. Çünkü, kimi araç gereçler, kimi özellikleri yönünden belirli bir s›n›flama
içerisinde yer al›rken, kimi özellikleri yönünden de baflka bir s›n›flama içinde yer
alabilmektedir (Yaflar ve Gültekin, 2006, ss.287-311). Bu ünitede de, Sosyal Bilgi-
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ler dersinde kullan›labilecek araç gereçler herhangi bir s›n›flama içine al›nmaks›-
z›n s›ras›yla verilmifl; ö¤retim sürecinde bu araç gereçlerden etkili biçimde nas›l ya-
rarlan›labilece¤i üzerinde durulmufltur.

Sosyal Bilgiler ö¤retiminde kullan›labilecek bafll›ca araç gereçler nelerdir?

Resimler, Levhalar, Afifller ve Posterler
Resimler, levhalar, afifller ve posterler Sosyal Bilgiler ö¤retiminde en s›k kullan›lan
araçlar aras›nda yer al›r. Herhangi bir görüfl, konu ya da özelli¤e ö¤rencilerin ilgi-
sini çekmek amac›yla kullan›l›r. Bu araçlar, önceden tan›nmayan, bilinmeyen kifli,
cisim, olgu ve olaylar› daha iyi aç›klama ve anlaml› k›lman›n yan› s›ra, bunlara ilifl-
kin yanl›fl izlenim edinilmesini ve zihinde yanl›fl kavramlar›n oluflmas›n› önlemele-
ri bak›m›ndan önemlidir.

Resimler, yaz›l› ve sözlü anlat›m› önemli ölçüde destekleyen araçlard›r. Resim-
ler, ifllenen konuya uygun foto¤raflar olabilece¤i gibi, el yapmas›, renkli ya da
renksiz resimler fleklinde olabilir. Foto¤raf d›fl›nda, resimlerin düz, çizgi biçiminde,
flimflek kart (flash card), figürin vb. türleri vard›r. Günlük olaylar›n de¤erlendiril-
mesinde, do¤al afetlerin, turizm hareketlerinin, kültürel etkinliklerin, trafik kural-
lar›n›n, toplumsal kurallar›n anlat›lmas› ve ö¤retilmesinde gazete ve dergilerde yer
alan çeflitli resimlerden yararlan›labilir. Dersin ifllenifli s›ras›nda, gerek duyulunca
ö¤retmen taraf›ndan s›n›fa gösterilebilece¤i gibi, renkli kartonlara yap›flt›r›l›p bül-
ten tahtalar›na da as›labilir (Sözer, 1998, ss.121-139).

Levhalar, kal›n bir karton üzerinde yaz› ve renkli-renksiz resimlerin birlikte gö-
rüntülenmesidir. Levhalar, daha çok, herhangi bir görüfl, özellik ya da konuya ö¤-
rencilerin ilgilerini çekmek amac›yla haz›rlan›r. Bu nedenle, levhalar›n haz›rlanma-
s›nda, de¤iflik ve birbirine z›t renkler kullan›lmal›; ö¤rencilerin en arka s›radan bi-
le görebilecekleri büyüklükte ve tafl›nabilir hafiflikte olmas›na özen gösterilmelidir
(Küçükahmet, 2000).

Afifller, levhalara benzer biçimde düzenlenen; ancak, daha çok reklam amac›
tafl›yan araçlard›r. Bu nedenle, afifllerin haz›rlanmas›nda dikkat çekici, çarp›c›
renkler kullan›l›r. Sosyal Bilgiler dersinde, birçok konuda afifllerden yararlan›labi-
lir. Özellikle, toplumsal yaflamla ilgili konularda ve belirli gün ve haftalar›n kutlan-
mas›nda afifller genifl ölçüde kullan›labilir.

Posterler ise, görsel imajlar›n, yaz›l› metnin, rengin ve çizgilerin bir araya geti-
rilmesiyle oluflturulmufl kompozisyonlard›r. Posterler de Sosyal Bilgiler dersinde
yayg›n olarak kullan›labilir. Örne¤in, Vak›flar Genel Müdürlü¤ü, Turizm Bakanl›¤›
gibi çeflitli kurulufllar›n ülkemizin do¤al güzellikleri ile tarihi yap›tlar›na yönelik
haz›rlad›¤› posterler, ö¤rencilerin yurdumuzu tan›malar›na ve ö¤rendikleri bilgile-
ri zihinlerinde canland›r›p özümlemelerine yard›mc› olabilir (Erden, tarihsiz, s.190).

Resimler, levhalar, afifller ve posterler Sosyal Bilgiler dersinde hangi amaçla kullan›l-
maktad›r?

Zaman ve Tarih fieritleri
Sosyal Bilgiler dersinin en önemli amaçlar›ndan biri, ö¤rencilere zaman ve krono-
loji kavram›n›n kazand›r›lmas›n› sa¤lamakt›r. Zaman ve tarih fleridi, zaman kavra-
m›n›n ö¤rencilere kavrat›lmas›nda kullan›lan önemli araçlard›r. Zaman fleridi, mev-
simler ve önemli olaylar›n tarihlerini ö¤retmek için kullan›l›rken, tarih fleridi ise ta-
rihsel süreç içinde insanl›¤›n geçirdi¤i evrimi ö¤retmek amac›yla kullan›lmaktad›r.
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‹lkö¤retimin ilk befl y›l›nda ö¤renim görmekte olan ö¤rencilerin somut ifllemler dö-
neminde olduklar›; soyut düflünemedikleri göz önüne al›nd›¤›nda, zaman ve tarih
fleridi olaylar› somutlaflt›rmada oldukça yararl› olabilir (Sözer, 1998, ss.121-139).

Sosyal Bilgiler dersinde, tarih fleridini etkili bir biçimde kullanabilmek için, ö¤-
rencilerin kendilerine yönelik birer tarih fleridi haz›rlamalar› ve kendi yaflamlar›n-
daki önemli olgu ve olaylar› bu tarih fleridi üzerinde belirlemeleri istenebilir. Ayr›-
ca, ilkö¤retim okullar›nda, dördüncü ve beflinci s›n›flarda, dersli¤in bir duvar› tarih
fleridine ayr›labilir. Sosyal Bilgiler dersinin Tarih konular› ile ilgili üniteleri ifllenir-
ken, belirli gün, hafta ve olaylar›n birtak›m resimler de kullan›larak, bir tarih fleri-
dine, ö¤rencilerle birlikte ifllenmesi; zaman, olgu ve olaylar aras›ndaki iliflkilerin
daha kolay görülebilmesini sa¤layabilir (Erden, tarihsiz, s.189).

Haritalar ve Küre
Harita ve küre bir alan› sembolik olarak temsil eden araçlard›r. Harita ve kürenin
temel özelli¤i, yatay ve dikey olarak kesiflen hatlar›, farkl› renkleri, belirli bir ölçe-
¤i, sembolleri ve kullan›lan tüm sembollerin ne anlama geldi¤ini gösteren aç›kla-
malar› içermesidir. Harita ve küreleri okuyabilme, bu araçlardan yararlanabilme
Sosyal Bilgiler dersi için büyük önem tafl›r. Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi (NCSS)
bu alanla ilgili olarak ö¤rencilerin sahip olmalar› gereken becerileri flöyle s›rala-
maktad›r (Parker ve Jarolimek, 1997, s.128):

• Harita ve küre üzerinde yönleri belirleme, 
• Harita ve küre üzerinde yerleri konumland›rma,
• Ölçe¤i kullanarak mesafeleri hesaplama,
• Harita sembollerini yorumlama ve ne anlama geldiklerini zihninde canlan-

d›rma,
• Bir yerin konumunu tarif ederek aç›klama.
Harita ve kürenin ö¤retim sürecinde etkili ve verimli olarak kullan›labilmesi ö¤-

rencilerin bu becerilere sahip olmas›n› gerektirir.

Grafikler
Çizimle anlat›m biçimi olarak tan›mlanan grafikler say›sal verilerin görsellefltirile-
rek anlamland›r›lmas›n› sa¤lar (Do¤anay, 1993, s.164). Grafikler ö¤rencilerin ilgisi-
ni çekerek konuyu somutlaflt›r›r. Say›sal durumlar›n karfl›laflt›r›lmas›na olanak sa¤-
lad›¤› gibi, ö¤rencilerin yorumlama ve genelleme becerilerinin gelifltirilmesine yar-
d›mc› olur. Ö¤rencilerin haz›r bulunuflluk düzeylerine uygun olarak konularla ilgi-
li grafikler yapt›r›lmal›, grafiklerle ilgili çal›flmalar ö¤retim y›l› boyunca sürdürül-
melidir. Yaz›l› kaynaklardaki grafikler incelenip yorumlanmal›; ö¤renciler, çevrele-
rinde yapt›klar› incelemeler sonucu elde ettikleri verileri grafiklerle göstermelidir
(Nas, 2000, s.198).

Grafik ve tablolardan etkili bir biçimde yararlanabilmeleri için ö¤rencilere gra-
fik okuma ya da tablo yorumlama becerilerinin kazand›r›lm›fl olmas› gerekmekte-
dir. Örne¤in, ö¤renciler, Türkiye’de kifli bafl›na düflen otomobil say›s›na iliflkin bir
grafi¤i okuyam›yorlarsa öncelikle, bu bilgilerin grafik biçimine nas›l dönüfltürüldü-
¤ünün ö¤retilmesi gerekir. Grafik ve tablolar›n kullan›m›nda dikkat edilmesi gere-
ken noktalar flöyle s›ralanabilir (Welton ve Mallan, 1999):

• Tablo ve grafikler tam ve anlafl›l›r bilgi vermelidir. Ne ile ilgili oldu¤u, ne ile
iliflkisinin kuruldu¤u, hangi bilgi kayna¤›ndan al›nd›¤› gibi okuyucunun
kendi yorumunu yapmas›na yard›mc› olacak her fley tabloda belirtilmelidir.
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Çizimle anlat›m biçimi
olarak tan›mlanan grafikler,
say›sal verilerin
görsellefltirilerek
anlamland›r›lmas›n› sa¤lar.
Grafikler ö¤rencilerin ilgisini
çekerek konuyu
somutlaflt›r›r.



• Tüm sütun ve sat›rlar›n anlafl›l›r ve aç›k bir bafll›¤› olmal›d›r. Örne¤in, yük-
sekten alça¤a ya da alfabetik s›ra gibi. Yine, uygun yerlerde yüzde, binde gi-
bi ölçüm birimleri kullan›lmal›d›r.

• Verilerin kayna¤› dipnot olarak belirtilmelidir.
• Tablonun bafll›¤›, bilginin neyle ilgili oldu¤unu aç›kça ortaya koymal›d›r.

Grafik ve tablolar›n kullan›m›nda dikkat edilmesi gereken ilkeler nelerdir?

Tepegöz ve Episkop
Son y›llarda, ö¤retme-ö¤renme sürecinde yayg›n biçimde kullan›lan görsel araçlar-
dan biri de tepegözdür. Tepegöz, saydam ya da yans› denilen asetatlar üzerinde
bulunan resim, çizim ve yaz›lar›n perdeye ya da düz beyaz herhangi bir yüzeye
yans›t›lmas›n› sa¤layan bir araçt›r. Tepegöz, e¤itim kurumlar›nda yaz› tahtalar› gi-
bi kullan›labilir. Tepegöz saydam› üzerine her türlü yaz› yaz›labildi¤i gibi, herhan-
gi bir flekil ya da grafik de çizilebilmektedir. Bu araç kullan›l›rken, ö¤retmen ge-
nellikle ö¤rencileriyle yüz yüze bulunur. Bu nedenle, derslikteki ö¤rencilerin de-
netimi oldukça kolay olur (Yaflar, 2005, ss.143-160).

Episkop ise, saydam olmayan her türlü yaz›, resim, foto¤raf, grafik vb. çizimle-
rin renkli olarak büyütülerek perde ya da duvara yans›t›lmas›na olanak veren bir
ö¤retim arac›d›r. Episkop, opak projektör olarak da adland›r›l›r. Bu araçlara, ayr›-
ca bir parça eklenerek slayt (dia) ve film fleridi gösterme özelli¤i de kazand›r›labi-
lir. Bu parçan›n eklenmesiyle, söz konusu araç epidiyaskop ad›n› al›r. Böylece,
episkop, saydam olan ve saydam olmayan araçlar›n gösterimi için de kullan›l›r du-
ruma getirilebilmektedir. Ancak, episkop ve epidiyaskop, çok iyi karart›lm›fl ortam
gerektirdi¤inden ö¤rencilerin bir fleyi okumalar›, yaz› yazmalar› ya da gerekti¤in-
de not almalar› oldukça güçleflir. Özellikle, slaytlar, çeflitli ülkeler ile tarihi ve tu-
ristik kentlerin, yap›tlar›n tan›t›m›n› konu edinen Sosyal Bilgiler ö¤retiminde etkili
olarak kullan›labilir (Sözer, 1998, ss.121-139).

Radyo ve Kasetçalar
Radyo, ses sinyallerinin elektromanyetik dalgalar arac›l›¤›yla yay›nlanmas› olarak
tan›mlanabilir. Herhangi bir radyo kanal›ndaki yay›n› dinleyen dinleyici say›s› bir-
kaç kifli olabilece¤i gibi milyonlarca kifli de olabilir. Radyo icat edildi¤inden günü-
müze büyük insan kitlelerini etkilemeyi sürdüren önemli bir kitle iletiflim arac›d›r.
E¤itim hizmetinin genifl kitlelere ulaflt›r›lmas›nda da radyodan yararlan›lm›flt›r.
Radyonun e¤itsel yararlar› flu flekilde s›ralanabilir (Namlu ve Yüzer, 2005, s.90):

• Olaylar ve olgular an›nda iflitilir.
• Radyo programlar› ile bilgi edinilmek istenilen konuya özgü zaman ve yer

engelleri ortadan kald›r›l›r.
• Ö¤renciler, bir uzman› dinleyerek bir konuya iliflkin bilgilerini zenginlefl-

tirebilirler.
Kasetçalar, ö¤retimde, yaln›zca kula¤a seslenen ve bu nedenle yaln›zca iflitsel

özelli¤i olan bir ö¤retim arac›d›r. Her ortama tafl›nabilen bu arac›n kullan›m› ol-
dukça kolayd›r. Belli konular›n ö¤retimiyle ilgili olarak önceden haz›rlanan ses
bantlar› bu araçlar yoluyla yeri ve zaman› geldikçe etkili olarak kullan›labilmekte-
dir. Kasetçalar, yak›n çevrede ve okullarda kolayca bulunabilecek araçlardand›r.
Sosyal Bilgiler dersinde, güncel olaylar ile belirli gün ve haftalar konusunda rad-
yodan kasetçalara kaydedilen çeflitli programlardan yararlan›labilir.
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Tepegöz: Saydam (asetat)
üzerine görüntüsü al›nan
yaz›, flekil ya da grafik gibi
önceden haz›rlanm›fl
malzemeyi, güçlü bir ›fl›k
kayna¤› arac›l›¤›yla bir
mercek üzerine düflürüp
büyüterek perdeye yans›tan
ö¤retim arac›. 

Episkop: Saydam olmayan
her türlü yaz›, resim,
foto¤raf, grafik vb.
çizimlerin renkli olarak
büyütülerek perde ya da
duvara yans›t›lmas›na
olanak veren bir ö¤retim
arac›.



Sosyal Bilgiler dersinde radyo ve kasetçalardan nas›l yararlan›labilir?

Televizyon ve Video
Televizyon, bir olguya iliflkin görüntü ve seslerin elektromanyetik dalgalarla iletil-
mesi sonucunda, bunlar›n iki boyutlu, sesli, siyah-beyaz ya da renkli olarak izlen-
mesine olanak sa¤layan bir araçt›r (Yaflar, 2005, ss.143-160). Olgu ve olaylar› gö-
rüntü ve sesleriyle birlikte, hareketli olarak izleyicilere sunma olana¤› yaratan tele-
vizyon, görsel-iflitsel araç olarak e¤itimde önemli ifllevleri gerçeklefltirmektedir. Ör-
ne¤in, radyo gibi güncel olaylar ile belirli gün ve haftalara iliflkin anma ya da kut-
lama programlar›n›n derslik ortam›na getirilerek bunlar›n ö¤renciler taraf›ndan
dinlenmesine ve tart›fl›lmas›na yard›mc› olmaktad›r. Televizyonun radyodan üstün-
lü¤ü, hem göze hem de kula¤a yönelik olmas›d›r (Sözer, 1998, ss.121-139).

Televizyonun e¤itsel bak›mdan sa¤lad›¤› yararlar flöyle s›ralanabilir (Demirel,
Sefero¤lu ve Ya¤c›, 2002, s.95):

• S›n›fa getirilmesi olanakl› olmayan cisim, olgu ve olaylar› oldu¤u anda oldu-
¤u gibi gösterir ve duyurur.

• E¤itimin niteli¤ini art›r›r ve bu niteli¤in ülke çap›nda standartlaflmas›n›
sa¤lar.

• E¤itim hizmetlerinin yürütülmesinde yer, kaynak ve zaman tasarrufu sa¤lar.
• Örgün ve yayg›n e¤itim yoluyla ö¤renim gören ö¤rencilere destek sa¤lar.
• Yetiflkin e¤itimine yapt›¤› katk›yla toplumsal kalk›nmay› h›zland›r›r.
Video, ses ve görüntünün manyetik bir bant üzerine kaydedilmesine ve daha

sonra görüntülenmesine olanak sa¤layan bir araçt›r. Görsel- iflitsel bir araç olan vi-
deo, ders kitaplar› ve kasetçalar gibi di¤er araçlar›n yan›nda e¤itimde yerini alm›fl-
t›r. Video, ses ve görüntülerin tekrar kullan›lmas›n› sa¤layarak ö¤renmeyi zamana
ve mekâna ba¤›ml› bir etkinlik olmaktan ç›karmaktad›r. Video kendi bafl›na kulla-
n›ld›¤› gibi, e¤itimde kullan›lan di¤er araçlarla bir arada da kullan›labilmektedir
(Demirel, 2000, s.59). Videolar, gerek büyük gerek küçük gruplarla ö¤retim
s›ras›nda etkili olarak kullan›lmaktad›r. Sosyal Bilgiler dersinde birçok konunun
ö¤retiminde videodan çok yönlü olarak yararlanmak olanakl›d›r.

Videonun e¤itsel bak›mdan sa¤lad›¤› yararlar flöyle s›ralanabilir (Yaflar, 2005,
ss.143-160):

• S›n›f d›fl› olgu ve olaylar›n s›n›f ortam›na getirilmesini olanakl› k›lar.
• Bilgilerin daha düzenli ve ak›c› bir biçimde sunulmas›na olanak sa¤lar.
• Ö¤retime esneklik kazand›r›r ve ö¤retimin niteli¤ini yükseltir.
• Ö¤retim sürecinde ö¤renci tepkilerinin gözlenmesine olanak sa¤lar.
• Somut ve kal›c› ö¤renmelerin gerçekleflmesine yard›m eder.
Televizyon ve video, Sosyal Bilgiler dersi için ideal araçlard›r. Uygun televizyon

programlar› ya da video kasetleri ile farkl› ülkeler ve kültürler hakk›nda yer ve za-
man engeli olmaks›z›n bilgi edinilebilir. Ayr›ca, bu araçlar, ö¤rencinin sorumlu bir
vatandafl olarak yak›n çevresi, ülkesi ve Dünya ile ilgili haberleri izleyebilmesine
ve günceli yakalayabilmesine olanak sa¤lar (Sunal ve Haas, 2002, s.419).

Sosyal Bilgiler dersinde televizyon ve videodan nas›l yararlan›labilir?
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CD (Kompakt Disk)
CD’ler büyük veri depolama kapasiteleri; foto¤raf, video, grafik, metin ve di¤er
belgeleri bir arada tafl›yabilmeleri ile kullan›m kolayl›¤› sa¤lamaktad›rlar. Birçok
yeni Sosyal Bilgiler ders kitab› destekleyici CD’ler içermektedir. Sosyal Bilgiler der-
si için yararlan›labilecek ansiklopedi, atlas ve benzeri kaynaklar CD biçiminde ö¤-
rencilerin kullan›m›na sunulmaktad›r (Zarrillo, 2004, s.155). Bunlar d›fl›nda CD ha-
linde haz›rlanan pek çok yaz›l›m program›, ö¤rencilerin sorun çözme ve benzetim
gibi etkinliklere kat›lmas›n› sa¤lamakta; kendi bilgilerini yap›land›rmalar›n› ve ken-
di araflt›rmalar›n› oluflturmalar›n› teflvik etmektedir.

Bilgisayar
Ça¤›n arac› olarak nitelendirilen bilgisayar, bilgiyi iflleme, depolama ve istenildi¤i
zaman sunma gibi üç önemli özelli¤i ile e¤itimde önemli bir kullan›m alan›na sa-
hiptir. Bilgisayar›n ö¤retme-ö¤renme sürecinde bir araç olarak kullan›lmas›na bil-
gisayar destekli ö¤retim ad› verilmektedir. Bilgisayar destekli ö¤retim, ders içeri¤i-
nin sunulmas›nda ö¤rencinin do¤rudan bilgisayarla etkileflime girmesine olanak
sa¤lar (Kaya, 2005, s.210). Bilgisayar destekli ö¤retimde, ö¤rencilerin, konular› yi-
neleme; kavramlar›, ilkeleri ve yasalar› ö¤renme; sorun çözme yollar›n› izleyerek
gerekti¤inde gözlem yapma ve inceleme gibi etkinlikleri ö¤renmeleri sa¤lanabilir. 

Sosyal Bilgiler dersinde bilgisayarlardan ö¤retim arac› olarak çeflitli biçimlerde
yararlan›lmaktad›r. Bunlar flöyle s›ralanabilir (Yaflar, 2005, s.155):

Ders sunu arac› olarak bilgisayarlardan yararlanma: Ö¤retim program›
kapsam›nda yer alan konular›n tamamen ya da k›smen ö¤rencilere sunulmas›n›
gerektirir. Burada bilgisayar, geleneksel olarak ö¤retmenin ifllevini gerçeklefltirir. 

Al›flt›rma ve tekrar amac›yla bilgisayarlardan yararlanma: De¤iflik
yöntem ve tekniklerle ö¤renilmifl olan konular›n bilgisayar kullan›larak pekiflti-
rilmesi temeline dayan›r. Bu uygulama s›ras›nda ö¤renciler, ifllenen konuyla il-
gili çeflitli problemlerin çözümlerini, al›flt›rma ve tekrarlar› bilgisayar kullanarak
gerçeklefltirirler.

Özel ö¤retmen olarak bilgisayarlardan yararlanma: Bilgisayar, ö¤renciye
özel ders veren bir ö¤retmenin ifllevini yerine getirir. Bilgisayarlar›n bu tür kullan›-
m›, ö¤renciyle ilgili ayr›nt›l› bilgilerin bilgisayara yüklenmesini gerektirir. Ö¤renci
ile bilgisayar aras›ndaki etkileflim, ö¤rencinin durumuna göre yön de¤ifltirir.

Benzetim etkinlikleri sunu arac› olarak bilgisayarlardan yararlanma:
Üstünde inceleme yap›larak ö¤renilmesi gereken olay, olgu ve varl›klar›n ben-
zetiminin bilgisayar kullan›larak gerçeklefltirilmesi temeline dayan›r. Bu uygula-
ma ile ö¤renciler, olas› yanl›fllar›n› kolayca görüp kendilerine ve baflkalar›na za-
rar vermeden ve gereksiz malzeme kullan›m›na yol açmadan olay›n oluflumunu
izleyebilirler.

Ö¤retici oyunlar için bilgisayarlardan yararlanma: Ö¤rencileri güdülemek
ve belli etkinliklere yöneltmek için baflvurulur. Bu programlarla oyun sürecindeki
ö¤rencilerin üst düzeydeki zihinsel yetenekleri ve yarat›c›l›klar›n›n gelifltirilmesi
amaçlan›r.

Sosyal Bilgiler dersinde bilgisayar, hem rapor haz›rlama hem de ders sunu ara-
c› olarak kullan›labilir. Örne¤in, dünya ülkelerini çeflitli özellikleri bak›m›ndan in-
celemeyi planlayan ö¤renciler, küçük gruplar hâlinde çal›flarak bu amaçlar›na ula-
flabilirler. Bunun için s›n›ftaki ö¤renciler, 2-4 kifliden oluflan küçük gruplara ayr›-
l›rlar. Bu gruplar konuyla ilgili olarak kendi aralar›nda ifl bölümü yaparlar ve ‹nter-
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Bilgisayar: Bilgiyi iflleme,
depolama ve istenildi¤i
zaman sunma gibi üç
önemli özelli¤i ile e¤itimde
önemli bir kullan›m alan›na
sahiptir. Bilgisayar›n
ö¤retme-ö¤renme sürecinde
bir araç olarak
kullan›lmas›na ise
bilgisayar destekli ö¤retim
ad› verilmektedir.



netten yararlanarak iflleyecekleri ülkelerle ilgili harita, resim, bilgi vb. ögeleri top-
larlar. Sonra toplad›klar› bu bilgileri, bilgisayardaki uygun yaz›l›m programlar›n›
kullanarak bir düzene koyarlar ve sunu hâline getirirler. Sunuyla ilgili haz›rl›klar
tamamlad›ktan sonra ö¤renciler, yapt›klar› çal›flmay› yine bilgisayar kullanarak ar-
kadafllar›na s›n›f ortam›nda sunarlar. Gruplar hâlinde çal›flan ö¤renciler, ülkelerle
ilgili bilgilerin elde edilmesi, bilgilerin düzenlenmesi ve sununun haz›rlanmas› s›-
ras›nda sürekli olarak birbirleriyle ve gerekti¤inde ö¤retmenleriyle etkileflimde bu-
lunurlar. Bu ortamda ö¤retmen, bilgiyi tekelinde bulunduran kifli de¤il, ö¤rencile-
rin bilgiye ulaflmas›n› ve bilgiyi uygun bir biçimde düzenlemesini sa¤layan ve/ve-
ya kolaylaflt›ran bir dan›flman konumundad›r (Yaflar, 1998, ss.117-131).

Ö¤retimde bilgisayar kullanman›n yararlar› nelerdir?

‹nternet
‹nternet birbirine ba¤l› bilgisayarlardan oluflan dünya çap›ndaki bilgisayar a¤›d›r.
Bir anlamda ‹nternet, a¤lar›n a¤› olarak da nitelendirilebilir. ‹nternet yoluyla fizik-
sel olarak uzakta bulunan bireylerle haberleflilebilir, dünyan›n herhangi bir nokta-
s›ndaki kütüphanelere ulafl›labilir, farkl› flehir ya da ülkelerdeki bilimsel makale ve
raporlar incelenebilir, sanatsal ve kültürel etkinliklerden haberdar olunabilir (Ak-
koyunlu, 2005, s.113).

Günümüzde çok say›da okul, ‹nternete eriflim olana¤› bulmakta; Sosyal Bilgiler
ö¤retiminde kullan›lacak kaynak say›s› da sürekli artmaktad›r. Sosyal Bilgiler der-
si konular›yla ilgili olarak ö¤retmen ve ö¤rencilerin yararlanabilece¤i ‹nternet site-
lerinin say›s› oldukça fazlad›r (Martorella, 1998, s.321). Sosyal Bilgiler ö¤retiminde
‹nternetten etkili bir biçimde yararlan›labilmesinde, ‹nternet kaynaklar›na ulaflma,
bu kaynaklardaki bilgileri kullanma ve yorumlama konusunda ö¤retmenin rehber-
li¤i büyük önem tafl›maktad›r.

Ö¤retme-ö¤renme süreçleri bak›m›ndan ‹nternet’in e¤itsel yararlar› flöyle s›rala-
nabilir (Kaptan ve Korkmaz, 2001, s.64):

• ‹nternet ile birçok ö¤renme materyali s›n›fa getirilerek ö¤renme ortam›
zenginlefltirilebilmektedir.

• Dünyan›n her köflesindeki bilgiye ulaflma olana¤›, kitaplar›n s›n›rl›l›klar›n›
ortadan kald›rmaktad›r.

• ‹nternet e¤itimcilere yeni ö¤retim ortamlar› sa¤lamaktad›r.
• ‹nternet, okul ile okul d›fl› ögeleri (veliler, di¤er okullar vb.) birbirine

yaklaflt›rmaktad›r.
• ‹nternet projeleri ile ulusal ve uluslararas› birçok okulla iflbirli¤i yap›lmas›

olanakl› olabilmektedir.

‹nternetin e¤itsel yararlar› nelerdir?

Ders Kitaplar›
Ders kitaplar›, e¤itim sürecinin en temel ö¤renme kaynaklar›d›r. Ders kitaplar›na
ö¤retme-ö¤renme sürecinde yer verilmesinin birinci nedeni, programa uygun ola-
rak haz›rlanm›fl olmalar›d›r. E¤itim program›ndaki amaçlar, içerik, etkinlikler ve de-
¤erlendirme özelliklerine uygun bilgiler s›ras›yla ders kitaplar›nda yer almaktad›r.
Ders kitaplar›na ö¤retme-ö¤renme sürecinde yer verilmesinin ikinci nedeni, ders ki-
taplar›n›n bir ö¤retim arac› olarak ifle koflulmas›d›r. Pek çok ö¤retmenin bir ders ki-
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tab› seçmesinin ve kullanmas›n›n üçüncü nedeni ise rahatl›¤›d›r. Çünkü, takip etme
olana¤› ve ödevlendirme kayna¤› gibi özellikleri nedeniyle ders kitaplar› ö¤retmen-
lere ve ö¤rencilere kolayl›k sa¤lamaktad›r (Yanpar fiahin ve Y›ld›r›m, 2001, s.47).

Ö¤retme-ö¤renme sürecinde ders kitaplar›n›n yan› s›ra, yard›mc› ders kitaplar›
olarak adland›r›lan di¤er bas›l› kaynaklardan da yararlan›lmaktad›r. Burada ö¤ret-
mene düflen görev ders kitaplar› ve yard›mc› ders kitaplar›yla ilgili çal›flma beceri-
lerini ö¤rencilere kazand›rmakt›r. Ayr›ca, ö¤retmen, kitaplarda yer alan resim, flekil
ve grafik gibi görsel ögelerden de nas›l yararlan›laca¤› konusunda ö¤rencilere
rehberlik yapmal›d›r (Parker ve Jarolimek, 1997, s.328).

Güncel Olaylar ve Güncel Sorunlar
Güncel olaylar, bireyin yak›n çevresinde geliflen, birey ve toplum için önemli ve
yeni olaylar biçiminde tan›mlanmaktad›r. Güncel olaylar, ö¤rencilerin okulda ö¤-
rendikleri ile yaflam aras›nda ba¤ kurmalar›na, kazand›klar› bilgileri yaflamdaki so-
runlara uygulamalar›na, yaflad›klar› bölge ve ülkedeki güncel olaylar ile geliflmele-
ri izlemelerine olanak sa¤lar (Erden, tarihsiz, s.161).

Sosyal Bilgiler dersi, ö¤rencinin içinde bulundu¤u toplumsal yaflamla do¤rudan
iliflkili oldu¤undan, derste ifllenen konular›n toplumsal yaflamla iliflkilerinin kurul-
mas› dersin amaçlar›na ulaflmas› bak›m›ndan önemlidir. Dersteki konular›n güncel
olaylarla iliflkilendirilmesi yoluyla ö¤renciler olgu ve olaylar› daha iyi anlarlar, yo-
rumlarlar ve derslerde ö¤rendikleri ile yaflam aras›nda ba¤ kurarlar. Bu nedenle,
Sosyal Bilgiler ö¤retmenlerinin güncel olaylar›n ö¤retiminde gerçeklefltirecekleri
e¤itim etkinliklerini çok iyi planlay›p uygulamalar› ve s›n›f ortam›nda birtak›m dü-
zenlemeler yapmalar› gerekmektedir. Örne¤in, s›n›fta ö¤rencileri güncel olaylara
karfl› duyarl› olmalar› konusunda uyaracak gazeteler, haritalar ve di¤er materyaller
bulundurulmal›d›r. Haber bülteni panosu, günlük gazeteleri ve televizyonu kullan-
ma, afifl ve duvar resimleri haz›rlama, haberlere iliflkin karikatürler çizme Sosyal
Bilgiler dersinde güncel olaylar›n ö¤retiminde gerçeklefltirilebilecek etkinlikler ara-
s›nda say›labilir (Deveci, 2007, s.422).

Güncel olaylar ile güncel sorunlar› ö¤retimde kullanman›n bafll›ca yararlar›n›
flöyle aç›klamak olanakl›d›r (Kaltsounis, 1987, s.227):

• Ö¤renme ortam›n› ilgi çekici duruma getirir.
• Konuyu örneklendirerek ö¤rencilerin ö¤renmesini kolaylaflt›r›r.
• Ö¤rencilere sosyal etkinliklere kat›lma olana¤› sa¤lar.
• Anlaml› konular için kaynak oluflturur.
• Ö¤rencilerin, gerçekler ile kendi görüflleri aras›ndaki fark› ay›rt etmelerine

olanak sa¤lar.
• Ö¤rencilerin bir vatandafl olarak yaflad›klar› dünyay› daha iyi anlamalar›na

olanak sa¤lar.

Güncel olaylar ve güncel sorunlar› ö¤retim sürecinde kullanman›n sa¤land›¤› yararlar›
aç›klay›n›z. 

Gazete Kullan›m›
Dünyada yaflanan olaylar› insanlar›n önüne getiren güncel bir kaynak olan gazete,
e¤itsel bak›mdan çok yönlü ve dinamik bir ö¤renme arac›d›r. Sosyal Bilgiler der-
sinde gazete kullan›m› Sosyal Bilgiler ö¤retiminin amaçlar›n› gerçeklefltirmede
önemli bir araç olarak görülmektedir. Sosyal Bilgiler dersi arac›l›¤›yla gazetedeki
haberleri izlemeye, haberlerle ilgili konularda düflünce üretip yorum yapmaya al›-
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flan ö¤renciler, daha sonraki yaflant›lar›nda da bu al›flkanl›klar›n› sürdürürler (De-
veci, 2005). Sosyal Bilgiler dersinde gazeteye yer veren, dersin konular›n› gazete-
deki günlük haberlerle iliflkilendiren bir ö¤retmen, güncel olaylar› s›n›fa tafl›yarak
ö¤rencilerini güdüledi¤i gibi yak›n çevresinde, ülkesinde ve dünyada meydana ge-
len olaylara karfl› duyarl›, sorumlu bireyler yetifltirilmesine katk›da bulunur. Sosyal
Bilgiler derslerinde yaflam› s›n›f ortam›na tafl›yan gazetelerden de¤iflik biçimlerde
yararlan›labilir. Ö¤retmen, gazetelerden kesti¤i çeflitli metinleri ö¤rencilere vererek
ö¤rencilerin bir sayfa haz›rlamalar›n› isteyebilir. Ö¤rencilerden ifllenen konuyla il-
gili olarak gazete haberlerini taramalar› ve uygun olanlar›n› s›n›f panosuna asma-
lar› istenebilir.

Edebî Ürünler
Sosyal Bilgiler derslerinde kullan›labilecek edebî türler, sözlü ve yaz›l› edebiyat
ürünleri olarak iki bafll›k alt›nda toplanmaktad›r. Günümüzde, geçmifl dönemlere
ait sözlü edebiyat ürünleri de yaz›l› metinlere dönüfltürüldü¤ünden, tüm edebî
ürünlerin e¤itim ortamlar›nda birer yaz›l› materyal olarak kullan›lmas› olanakl› du-
ruma gelmifltir. Sosyal Bilgiler derslerinde ele al›nan konularla ilgili kullan›labile-
cek edebi ürünler efsaneler, destanlar, masallar, bilmeceler, atasözleri, halk hikâ-
yeleri, türküler, fliirler, öyküler, tarihî romanlar, gezi yaz›lar›, denemeler, makale-
ler, f›kralar, biyografiler, biyografik romanlar, monografiler, tiyatro eserleri, an›lar
ve mektuplar olarak s›ralanabilir (Öztürk ve Otluo¤lu, 2003, ss.101-102). Ö¤retme-
nin Sosyal Bilgiler dersinde edebi ürünlerden yararlanmas›nda, ö¤rencilerin düze-
yi ve konunun özelli¤ini göz önünde bulundurmas› önem tafl›r.

Kaynak Kifliler
Bir toplumun en önemli kayna¤› o toplumda yaflayan kiflilerdir. Ö¤rencilere top-
lumsal kiflilik kazand›rmay› amaç edinen Sosyal Bilgiler dersinde toplumda yafla-
yan kifliler önemli bir kaynak olarak ortaya ç›kmaktad›r. Sosyal Bilgiler dersinde
toplumdaki çeflitli meslek gruplar›nda çal›flan kifliler (kaymakam, avukat, doktor,
ressam, muhtar vb.), yerleflim biriminin en deneyimli kiflileri ve konu alan› uz-
manlar› kaynak kifli olarak kullan›labilir. Ö¤retme-ö¤renme sürecinde kaynak ki-
fliler ziyaret edilebilece¤i gibi, gerekli görülmesi durumunda onlar da s›n›fa davet
edilebilirler.

Sosyal Bilgiler dersinde kaynak kiflilerden yararlanman›n birçok katk›s› bulun-
maktad›r. Kaynak kifliler, ö¤rencilerin ilgisini çekmesinin yan› s›ra, onlar›n yeni bil-
giler edinmelerine ve yeni bak›fl aç›s› gelifltirmelerine olanak sa¤lar. Bu kifliler, ö¤-
rencilere mesleklerini tan›tabilirler, bulunduklar› yerin tarihiyle ilgili ilginç an›lar›-
n› anlatabilirler ya da çal›flt›klar› kurumu tan›tabilirler. Ancak, kaynak kifliden etki-
li biçimde yararlan›lmas›, ö¤retmenin kifliyle ve ö¤rencilerle önceden bir haz›rl›k
yapmas›n› gerektirir (Erden, tarihsiz, s.164).

Ö⁄RET‹M ARAÇ GEREÇLER‹N‹N SEÇ‹M‹NDE VE
KULLANIMINDA D‹KKAT ED‹LMES‹ GEREKEN
ETMENLER
Araç gereç kullan›m›, ö¤rencilere somut yaflant›lar›n sa¤lanaca¤› ortamlar›n olufltu-
rulmas›nda ö¤retmene yard›mc› olur. Ancak, ö¤retim araç gereçlerinin seçimi ve
kullan›m›, dikkatli bir planlamay› gerektirir. Ö¤retim araç gereçlerinin, kullan›m›
kolay ve ö¤renciyi en az çaba ile en k›sa sürede bilgiye ulaflt›r›c› nitelikte olmas›
gerekir. Ö¤retim materyallerinin ö¤retim ortam›ndaki en önemli rolünün ö¤retim
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ortam›n›n, ö¤renci için daha etkin ve anlaml› k›l›nmas›n› sa¤lamak oldu¤u unutul-
mamal›d›r. Araç gereçlerde kullan›lan nesneler uyumlu ve bütünlük içinde olmal›-
d›r. Örne¤in, kullan›lan yaz› aç›k, net ve kolay alg›lanabilir olmal›; renkler uyum-
lu olmal› ve kesinlikle abart›l› olmamal›d›r. Resim, çizim, yaz› ve renk vb. ögeler
ö¤rencilerin geliflim düzeylerine uygun olmal›d›r (Yanpar fiahin ve Y›ld›r›m, 2001,
ss.27-28).

Ö¤retim sürecinde kullan›lacak araç gereçler, gelifligüzel seçilip kullan›lmama-
l›d›r. Ö¤retim araç gereçlerinin seçiminde göz önünde bulundurulmas› gereken ki-
mi etmenler flöyle s›ralanabilir (Yaflar, 2005, ss.156-157; Yaflar ve Gültekin, 2006,
ss.306-308):

• Ö¤rencilerin özellikleri
• Konunun özellikleri
• Ö¤retimin amaçlar›
• Ö¤renci say›s›
• Fiziksel koflullar
• Ö¤retmenin özellikleri

Ö¤rencilerin Özellikleri
E¤itim ortamlar›nda kullan›lan araç gereçlerin, ö¤rencilerin biliflsel, deviniflsel ve
duyuflsal geliflim düzeyleri ile haz›rbulunuflluk durumlar›na uygun olmas› büyük
önem tafl›maktad›r. Somut ifllemler döneminde bulunan ilkö¤retim birinci basa-
maktaki ö¤renciler için Sosyal Bilgiler dersinde kullan›lacak araç gereçleri seçer-
ken onlar›n yaparak-yaflayarak ö¤renmelerine olanak sa¤layacak harita, küre, gün-
cel olaylar gibi araç gereçler tercih edilmelidir. Araç gereç seçiminde ö¤rencilerin
geliflim düzeylerinin yan› s›ra, konular› ö¤renmeye haz›rbulunuflluk düzeyleri de
önemli rol oynar. Örne¤in, ö¤rencilere yak›n çevreleri ve onun sorunlar› tan›t›lma-
dan onlara küresel sorunlarla ilgili bilgi vermek amac›yla bir televizyon program›-
n›n izlettirilmesi anlams›z olur.

Konunun Özellikleri
Araç gereç seçimini etkileyen etmenlerden bir di¤eri, ele al›nacak konunun özel-
likleridir. Ö¤retim sürecinde kullan›lan her araç gerecin belli bir mesaj› iletme ye-
terli¤ine sahip oldu¤u düflünüldü¤ünde, herhangi bir konunun ö¤retimi için çok
uygun olan bir araç gerecin baflka bir konunun ö¤retimi için uygun olmama olas›-
l›¤› ortaya ç›kmaktad›r. Benzer biçimde, her konunun ö¤retiminde kullan›labilecek
tek bir araç gereçten de söz edilmesi olanakl› de¤ildir. Bu nedenle, konular›n özel-
liklerine uygun araç gereçleri seçip kullanmak en etkili yoldur. Örne¤in, herhangi
bir mesle¤i tan›tmak için bir kaynak kifli s›n›fa ça¤r›labilir; herhangi bir güncel olay
ya da güncel soruna iliflkin olarak ise ‹nternetten yararlan›labilir.

Ö¤retimin Amaçlar›
Ö¤retme-ö¤renme sürecinde kullan›lacak araç gereçler ö¤retim amaçlar›yla uyum-
lu olmal›d›r. Ö¤rencilere bilgi kazand›r›lmak isteniyorsa baflka, beceri kazand›r›l-
mak isteniyorsa baflka, tutum kazand›r›lmak isteniyorsa baflka araç gereçler ifle ko-
flulmal›d›r. Örne¤in, ö¤rencilerini kültürel miras konusunda bilgilendirmek isteyen
bir ö¤retmen, onlar› bir müze gezisine götürebilir. Araflt›rma becerisini gelifltirmek
isteyen bir ö¤retmen ise ö¤rencilerinin ‹nternet ile etkileflimde bulunmalar›n› sa¤-
layacak ortamlar oluflturur.
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Ö¤renci Say›s›
Ö¤retim araç gereçlerinin seçiminde, s›n›ftaki ö¤renci say›s› dikkate al›nmas› gere-
ken etmenlerden biridir. Ö¤renci say›s›n›n az olmas› durumunda hemen hemen
tüm araç gereçlerden yararlanmak olanakl›d›r. Ancak, kalabal›k s›n›flarda, radyo,
televizyon gibi araçlar etkili bir biçimde kullan›lmayabilir. Bu tür ortamlarda resim,
flekil, yaz› gibi ögeleri büyüterek perdeye ya da duvara yans›tan tepegöz ya da
projektör gibi araçlar tercih edilebilir.

Fiziksel Koflullar
Derslikteki fiziksel koflullar ö¤retim araçlar›n›n kullan›lmas›nda önemli etkiye sa-
hiptir. Örne¤in, televizyon, video, tepegöz gibi araçlar›n kullan›labilmesi için ders-
likte uygun bir yerde elektrik prizinin olmas› gerekir. Karanl›k ortamda kullan›la-
bilecek, film, slayt makinesi gibi araçlar için de derslikte perde bulunmas› gerekir.
Ö¤rencilerin ‹nternete ba¤lan›p araflt›rma yapabilmeleri için ise yeteri kadar bilgi-
sayar, ‹nternet kurulumu ve ö¤rencilerin ö¤retmen ve arkadafllar›yla etkileflimde
bulunabilecekleri uygun bir s›n›f ortam›na gereksinim duyulmaktad›r.

Ö¤retmenin Özellikleri
Ö¤retim sürecinde kullan›lacak araç gereçlerin seçimini etkileyen etmenlerden bir
di¤eri ise, ö¤retmenin kiflisel özellikleridir. Araç gereçlerin e¤itim kurumlar›nda
bulunmas›, onlar›n ö¤retim sürecinde ö¤retmenler taraf›ndan mutlaka kullan›laca-
¤› anlam›na gelmemektedir. Ö¤retmenler çeflitli nedenlerle araç gereç kullanma-
maktad›rlar. Araflt›rma sonuçlar›na göre, ö¤retmenlerin büyük bölümü, araç gereç
kullan›m› bak›m›ndan kendilerini yeterli görmedikleri için ö¤retme-ö¤renme süre-
cinde araç gereç kullanmamaktad›r. Bu nedenle, ö¤retim araç gereçlerinin kullan›-
m›na iliflkin gerekli, bilgi, beceri ve deneyimler, ö¤retmen adaylar›na hizmet önce-
si e¤itimleri s›ras›nda, görev bafl›ndaki ö¤retmenlere de hizmet içi e¤itim yoluyla
mutlaka kazand›r›lmaya çal›fl›lmal›d›r.

Ö¤retim araç gereçlerinin seçiminde göz önünde bulundurulmas› gereken etmenler ne-
lerdir?

SOSYAL B‹LG‹LER Ö⁄RET‹M‹NDE ARAÇ GEREÇLER‹N
ETK‹L‹ KULLANIMI
Geliflen bilim ve teknoloji, günümüzde ö¤retmenlerin yararlanabilecekleri çok çe-
flitli e¤itim ortamlar›n› hizmete sunmaktad›r. Televizyon, video, bilgisayar, ‹nternet
bunlar aras›nda say›labilir. Sosyal Bilgiler dersinin ö¤retiminde ise ders kitaplar›,
görsel-iflitsel araçlar, radyo ve televizyon programlar›, toplumsal, çevresel ve gün-
cel olgu ve olaylar, haritalar ve küreler e¤itim ortam›n›n önemli ögelerindendir. Bu
ögelerin ö¤retimde yerinde ve etkili kullan›lmas› ö¤rencinin ilgisini çekti¤i gibi ö¤-
retimi zenginlefltirmekte; ö¤renmeyi kolaylaflt›rmaktad›r (Alkan ve Kurt, 1998,
s.94). Kimi e¤itim kurumlar›, gerek Sosyal Bilgiler ö¤retimi için gerekse di¤er ders-
ler için gereksinim duyulan ö¤retim araç gereçlerine sahip olmakla birlikte, bu
araçlardan gere¤i gibi yararlanamamaktad›rlar. Oysa, ö¤retim sürecinde gerçeklefl-
tirilecek kimi etkinliklerle bu araçlardan ö¤retim sürecinde etkili olarak yararlan-
mak olanakl›d›r. Örne¤in, tepegöz kullan›larak saydam üzerine aktar›lm›fl olan çe-
flitli resimler perdeye yans›t›l›r ve yans›yan görüntünün tüm s›n›f taraf›ndan görül-
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mesi sa¤lanabilir. S›n›fta bir haritan›n bile olmad›¤› durumlarda saydam üzerine
aktar›lm›fl bir resim yoluyla var›lmak istenen amaca kolayl›kla ulafl›labilir. Böylece,
ö¤rencilerin konuyu somut ve etkili bir biçimde ö¤renmeleri sa¤lanabilir.

Günümüzde ö¤retimde kullan›labilecek birçok araç gereçten söz etmek ola-
nakl›d›r. Di¤er yandan, Sosyal Bilgiler dersi için ö¤retmenin baflvurabilece¤i ya-
k›n çevre, güncel olaylar ve kaynak kifliler gibi toplum kaynaklar› da önemli yer
tutmaktad›r. Bu noktada ö¤retmene düflen görev, ö¤rencilerin özellikleri, konu-
nun özellikleri, ö¤retimin amaçlar›, ö¤renci say›s› ve fiziksel koflullar› göz önün-
de bulundurarak en uygun araç gereci seçerek ö¤retim ortam›nda kullanmaya
çal›flmakt›r. Ö¤retmen farkl› araç gereçlerin kullan›m› konusunda kendisini sü-
rekli gelifltirmeli, e¤itim ve ö¤retim teknolojileri alan›ndaki yenilikleri izlemeli-
dir. Bunun yan› s›ra ö¤retmen, ö¤retimde araç gereç kullan›m›n›n temel amac›-
n›n ö¤renmeyi kolaylaflt›rmak; konular› somutlaflt›rmak ve ö¤renci etkinli¤ini
art›rmak oldu¤unu göz ard› etmemelidir. Sosyal Bilgiler dersinde ö¤renme orta-
m›n› uygun araç gereçlerle donatarak etkili ve kal›c› ö¤renmeyi sa¤lamaya çaba
göstermelidir.

Sosyal Bilgiler dersinde ö¤retim araç gereçlerinin etkili kullan›m› nas›l gerçeklefltiri-
lebilir?
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Ö¤retmen, ö¤rencilerin
özellikleri, konunun
özellikleri, ö¤retimin
amaçlar›, ö¤renci say›s› ve
fiziksel koflullar› göz önünde
bulundurarak en uygun araç
gereci seçerek ö¤retim
ortam›nda kullanmaya
çal›flmal›; farkl› araç 
gereçlerin kullan›m›
konusunda kendisini sürekli
gelifltirmeli, e¤itim ve
ö¤retim teknolojileri
alan›ndaki yenilikleri
izlemelidir.
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Ö¤retim sürecinde araç gereç kullanman›n öne-

mini kavramak

Ö¤retim sürecinin temel ögelerinden biri araç
gereçlerdir. Araç gereçlerin temel ifllevi, ö¤re-
tim sürecini daha ifllevsel ve etkili duruma getir-
mektir. Araç gereçler, ö¤renme sürecine kat›lan
duyu organ› say›s›n› art›rarak daha nitelikli ve
kal›c› ö¤renmelerin gerçekleflmesine olanak
sa¤lar. Araç gereçler, ayn› zamanda iletiflim araç-
lar› olarak e¤itim sürecine katk› sa¤lamaktad›r.
Etkili bir ö¤retme ve ö¤renme, iyi bir iletiflim
sonucu gerçekleflmekte; iyi bir iletiflim ise, ö¤-
retimi etkilemesi söz konusu olan araç gereçle-
rin ö¤retim sürecinde kullan›lmas›yla olanakl›
olabilmektedir.

Sosyal Bilgiler ö¤retiminde kullan›labilecek araç

gereçleri belirlemek

Sosyal Bilgiler dersinde kullan›labilecek araç ge-
reçler, gerçek eflya, giysi ve kal›nt›lar, an›tlar, süs
eflyalar›, silahlar, paralar vb., yeryüzü flekilleri,
çevredeki bitki ve orman örtüsü, ya¤›fllar, s›cak-
l›k, çevredeki kurum ve kurulufllar, görevli, yet-
kili ve ilgili kifliler, üç boyutlu modeller, günefl
sisteminin basit modeli, maketler, bilgisayarlar
ve ‹nternet, televizyon, video, sinema, radyo, ka-
setçalar, ses bantlar›, tepegöz, epidiyaskop, pro-
jektör, kum masas›, elektrikli dilsiz haritalar, plas-
tik ya da kâ¤›ttan maketler, oyuncaklar, bebek-
ler, mankenler, küre, pusula, termometre, baro-
metre, rüzgâr f›r›lda¤› ve oku, saat, takvim, tarih
ve co¤rafya fleridi, haritalar, atlaslar, resimler, fo-
to¤raflar, krokiler, planlar, grafikler, levhalar,
kuklalar, birbirini izleyen resim seti, çizgi resim-
ler, afifller, kitaplar, ansiklopediler, dergiler, ga-
zete kupürleri, broflürler, karatahta, pazen tahta,
manyetik tahta, bülten tahtas›, cam ve beyaz tah-
ta biçiminde s›ralanabilir.

Ö¤retim araç gereçlerinin seçiminde ve kulla-

n›m›nda dikkat edilmesi gereken etmenleri

kavramak

Ö¤retim araç gereçlerinin, kullan›m› kolay ve ö¤-
renciyi en az çaba ile en k›sa sürede bilgiye ulafl-
t›r›c› nitelikte olmas› gerekir. Ö¤retim materyal-
lerinin ö¤retim ortam›ndaki en önemli rolünün
ö¤retim ortam›n›n, ö¤renci için daha etkin ve an-
laml› k›l›nmas›n› sa¤lamak oldu¤u unutulmama-
l›d›r. Araç gereçlerde kullan›lan nesneler uyumlu
ve bütünlük içinde olmal›d›r. Örne¤in, kullan›-
lan yaz› aç›k, net ve kolay alg›lanabilir olmal›;
renkler uyumlu olmal› ve kesinlikle abart›l› ol-
mamal›d›r. Resim, çizim, yaz› ve renk vb. ögeler
ö¤rencilerin geliflim düzeylerine uygun olmal›-
d›r. Ö¤retim araç gereçlerinin seçiminde kimi et-
menler göz önünde bulundurulur. Bu etmenler,
ö¤rencilerin özellikleri, konunun özellikleri, ö¤-
retimin amaçlar›, ö¤renci say›s›, fiziksel koflullar
ve ö¤retmenin özellikleridir.

Sosyal Bilgiler ö¤retiminde araç gereçlerin etkili

kullan›m›n› kavramak 

Kimi e¤itim kurumlar›, gerek Sosyal Bilgiler ö¤-
retimi için gerekse di¤er dersler için gereksinim
duyulan ö¤retim araç gereçlerine sahip olmakla
birlikte, bu araçlardan gere¤i gibi yararlanama-
maktad›rlar. Oysa, ö¤retim sürecinde gerçeklefl-
tirilecek kimi etkinliklerle bu araç gereçlerden
ö¤retim sürecinde etkili olarak yararlanmak ola-
nakl›d›r. Di¤er yandan, Sosyal Bilgiler dersi için
ö¤retmenin baflvurabilece¤i yak›n çevre, güncel
olaylar ve kaynak kifliler gibi toplum kaynaklar›
da önemli yer tutmaktad›r. Bu noktada ö¤retme-
ne düflen görev, ö¤rencilerin özellikleri, konu-
nun özellikleri, ö¤retimin amaçlar›, ö¤renci say›-
s› ve fiziksel koflullar› göz önünde bulundurarak
en uygun araç gereci seçerek ö¤retim ortam›nda
kullanmaya çal›flmakt›r. Ö¤retmen farkl› araç ge-
reçlerin kullan›m› konusunda kendisini sürekli
gelifltirmeli, e¤itim ve ö¤retim teknolojileri ala-
n›ndaki yenilikleri izlemelidir. Bunun yan› s›ra
ö¤retmen, ö¤retimde araç gereç kullanman›n te-
mel amac›n›n ö¤renmeyi kolaylaflt›rmak; konula-
r› somutlaflt›rmak ve ö¤renci etkinli¤ini art›rmak
oldu¤unu göz ard› etmemelidir.

Özet
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1. Afla¤›dakilerden hangisi ö¤retim sürecinde araç ge-

reç kullanman›n sa¤lad›¤› yararlardan biri de¤ildir?

a. Ö¤retimin bireysellefltirilmesine olanak sa¤la-

mas›.

b. Güvenli gözlem yapma olana¤› sunmas›.

c. ‹çeri¤in düzenli bir biçimde sunulmas›n› sa¤la-

mas›.

d. Ö¤renme için gerekli olan zaman› art›rmas›.

e. ‹çeri¤i somutlaflt›rarak anlafl›lmas›n› kolaylaflt›r-

mas›.

2. Sosyal Bilgiler derslerinde geçen demokrasi, insan

haklar›, adalet, özgürlük gibi kimi soyut kavramlar›n

kazand›r›lmas›nda afla¤›daki araç gereçlerin hangilerin-

den daha çok yararlan›l›r?

a. Kitaplar, ansiklopediler, dergiler, gazete kupür-

leri, broflürler ve ‹nternet.

b. Gerçek eflya, giysi ve kal›nt›lar.

c. Haritalar, atlaslar, resimler, foto¤raflar, krokiler,

planlar, grafikler, levhalar.

d. Yeryüzü flekilleri, çevredeki bitki ve orman ör-

tüsü, ya¤›fllar, s›cakl›k.

e. Kum masas›, elektrikli dilsiz haritalar, plastik ya

da kâ¤›ttan maketler.

3. Sosyal Bilgiler dersinde ö¤rencilere bir yerin ko-

numunu tarif ederek aç›klama becerilerinin kazan-

d›r›lmas›nda hangi araç gereçlerin temel al›nmas›

beklenmektedir?

a. Zaman ve tarih fleritleri

b. Tepegöz ve episkop

c. Harita ve küre

d. Televizyon ve video

e. Radyo ve kasetçalar

4. Esra Ö¤retmen, 5. s›n›f Sosyal Bilgiler dersinde,

“Bölgemizi Tan›yal›m” ünitesinde ö¤rencilere bölge-

lerine iliflkin iklim özelliklerini aç›klamaya çal›flmak-

tad›r. Bu amaçla bölgenin iklim özelliklerine iliflkin

grafikleri ö¤rencilere göstererek ö¤rencilerden iklim

özelliklerini tahmin etmelerini ister. Ancak, ö¤renciler

gördükleri renkli flekillerden bir anlam ç›karamam›fl-

lard›r. Yukar›daki ifadeye göre, Esra Ö¤retmen’in araç

gereç olarak grafik kullan›m›nda göz ard› etti¤i nokta

hangisidir?

a. Grafiklerdeki renklerin okunurlu¤u ve anlafl›l›r-

l›¤› güçlefltirmesi.

b. Ö¤rencilere grafik okuma ya da tablo yorum-

lama becerilerinin daha önce kazand›r›lmam›fl

olmas›.

c. Grafiklerin ö¤rencilerin içinde yaflad›¤› bölgeye

ait olmamas›.

d. Ö¤rencilerin ö¤retim araç gereci olarak grafi¤i

benimsememeleri.

e. Konunun ö¤retim araç gereci olarak grafik kul-

lan›m›na uygun olmamas›.

5. Afla¤›dakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinde gün-

cel olaylara ve güncel sorunlara yer verilmesinin sa¤la-

yaca¤› katk›lardan biri de¤ildir?

a. Ö¤rencilerin, gerçekler ile kendi görüflleri ara-

s›ndaki fark› ay›rt etmelerine olanak sa¤lar.

b. Ö¤rencilerin bir vatandafl olarak yaflad›klar› dün-

yay› daha iyi anlamalar›na olanak sa¤lar. 

c. Ö¤rencilerin yaflad›klar› bölge ve ülkedeki gün-

cel olay ve geliflmeleri izlemelerine olanak sa¤lar.

d. Ö¤renme ortam›n› ilgi çekici duruma getirir.

e. Ö¤rencilerin ö¤retmenin güncel olaylara iliflkin

kiflisel görüflünü benimsemesini sa¤lar.

Kendimizi S›nayal›m



138 Hayat  Bi lg is i  ve  Sosyal  Bi lg i ler  Ö¤ret imi

6. Sosyal Bilgiler dersinde ifllenen konuyla ilgili olarak

ö¤rencilerin ‹nterneti kullanarak araflt›rma yapmalar›,

toplad›klar› bilgileri arkadafllar›na bilgisayar arac›l›¤›yla

sunmalar› bilgisayar›n Sosyal Bilgiler dersinde hangi bi-

çimde kullan›ld›¤›n› göstermektedir?

a. Ders sunu arac› olarak bilgisayarlardan yarar-

lanma

b. Al›flt›rma ve tekrar amac›yla bilgisayarlardan ya-

rarlanma

c. Özel ö¤retmen olarak bilgisayarlardan yararlanma

d. Benzetim etkinlikleri sunu arac› olarak bilgisa-

yarlardan yararlanma 

e. Ö¤retici oyunlar için bilgisayarlardan yararlanma

7. Afla¤›dakilerden hangisi, ö¤retim araç gereçlerinin

seçiminde göz önünde bulundurulmas› gereken etmen-

lerden biri de¤ildir?

a. Ö¤rencilerin özellikleri

b. Konunun özellikleri

c. Zümre ö¤retmenlerinin onay›

d. Ö¤renci say›s›

e. Fiziksel koflullar

8. Ö¤retmene iliflkin olarak ö¤retimde kullan›lacak

araç gereç seçimini etkileyen etmenlerden biri afla¤›-

dakilerden hangisidir?

a. Ö¤renci say›s›n›n fazla olmas›

b. Ö¤retmenin araç gereç kullan›m› bak›m›ndan

kendini yeterli görmemesi

c. Okulda yeterli fiziksel donan›m›n bulunmamas›

d. ‹fllenen konunun araç gereç kullan›m›na uygun

olmamas›

e. Ö¤rencilerin biliflsel haz›r bulunuflluk düzeyleri-

nin yeterli olmamas›

9. Genel anlamda Sosyal Bilgiler dersinde araç gereç-

lerin etkili kullan›m›n›n sa¤layaca¤› katk›lardan biri afla-

¤›dakilerden hangisidir?

a. Ö¤retim için daha fazla kaynak ayr›lmas›n›

sa¤lamak.

b. Ö¤retmenin ö¤retim sürecinde daha etkin olma-

s›n› sa¤lamak.

c. Ö¤rencilerin farkl› ülke kütüphanelerindeki veri

tabanlar›ndan yararlanmas›n› sa¤lamak.

d. Ö¤rencilerin güncel sorunlardan haberdar ol-

mas›n› sa¤lamak.

e. Düflünce ve kavramlar› görsellefltirmek, konula-

r› somutlaflt›rarak ö¤renci kat›l›m›n› art›rmak.

10. Sosyal Bilgiler dersinde tüm konular için sürekli ve

yaln›zca tepegöz ile saydamlar› kullanan bir ö¤retmen

için afla¤›dakilerden hangisi söylenebilir?

a. ‹fllenen konulardaki bilgileri görsellefltirerek

sunmaktad›r.

b. Ö¤retme-ö¤renme sürecinde ö¤renci kat›l›m›na

önem vermektedir.

c. Ö¤retim araç gereci kullan›m› konusunda ken-

disini yeterli görmemektedir.

d. Ö¤retim araç gereçlerini yerinde ve zaman›nda

etkili kullanamamaktad›r.

e. Ö¤retim için zaman ve kaynak tasarrufu sa¤la-

maktad›r.
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Bilgisayarl› E¤itime Destek Kampanyas›

Biliflim ve iletiflim teknolojileri, küresel çapta iletiflimin

yan› s›ra, daha h›zl› ve etkin e¤itim olanaklar› da sa¤la-

maktad›r. Üretken nesiller yetifltirebilmek için bu tek-

nolojilerden yararlanmak gerekirken devlet kaynaklar›

ne yaz›k ki yetersiz kalmaktad›r. ‹statistikler Türkiye’nin

metropolü ‹stanbul’da bile, 15-17 yafl grubundaki genç-

lerin %33,7’si ‹nternet’i hiç kullanamad›¤›n› göstermek-

tedir. ‹stanbul’da yaklafl›k 71 ö¤renciye bir bilgisayar

düflerken baz› geliflmifl ülkelerde bu oran, birkaç ö¤-

renciye bir bilgisayar olarak gerçekleflmektedir. Maddi

olanaks›zl›klar nedeniyle evine bilgisayar alamayan ö¤-

rencilerin, biliflim ve iletiflim teknolojileri ile okul s›rala-

r›nda tan›flmalar›n› sa¤lamak önemli bir toplumsal gö-

revdir. Bu amaçla Türkiye Biliflim Sanayicileri ve ‹fla-

damlar› Derne¤i ile Milli E¤itim Bakanl›¤› iflbirli¤i ile 5

Haziran 2005 günü “Bilgisayarl› E¤itime Destek” Kam-

panyas› bafllat›lm›flt›r. Toplanan ba¤›fllarla sat›n al›nan

bilgisayarlar Milli E¤itim Bakanl›¤›’na teslim edilecek ve

daha sonra ihtiyaç tespit edilen okullara iletilecektir.

Ba¤›flta bulunan gerçek ve tüzel kifliler, ba¤›fllad›klar›

miktarla sat›n al›nacak bilgisayarlar›n diledikleri okula,

ilçeye ve ile tahsis edilmesini isteyebileceklerdir.

Kaynak: http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyuru-
lar2005/BilEgitimeDestek/BilEgtDes_2005.htm

1. d Ayr›nt›l› bilgi için “Ö¤retim Sürecinde Araç
Gereç Kullanman›n Önemi” konusuna bak›n›z.

2. a Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde
Kullan›labilecek Araç Gereçler” konusuna
bak›n›z.

3. c Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde
Kullan›labilecek Araç Gereçler” konusuna
bak›n›z.

4. b Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde
Kullan›labilecek Araç Gereçler” konusuna
bak›n›z.

5. e Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde
Kullan›labilecek Araç Gereçler” konusuna
bak›n›z.

6. a Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde
Kullan›labilecek Araç Gereçler” konusuna
bak›n›z.

7. c Ayr›nt›l› bilgi için “Ö¤retim Araç Gereçlerinin
Seçiminde ve Kullan›m›nda Dikkat Edilmesi
Gereken Etmenler” konusuna bak›n›z.

8. b Ayr›nt›l› bilgi için “Ö¤retim Araç Gereçlerinin
Seçiminde ve Kullan›m›nda Dikkat Edilmesi
Gereken Etmenler” konusuna bak›n›z.

9. e Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde
Araç Gereçlerin Etkili Kullan›m›” konusuna
bak›n›z.

10. d Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde
Araç Gereçlerin Etkili Kullan›m›” konusuna
bak›n›z.

Yaflam›n ‹çinden Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

“

”
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S›ra Sizde 1

Ö¤retim sürecinde araç gereç kullanman›n sa¤lad›¤›
bafll›ca yararlar flöyle s›ralanabilir: Ö¤rencilerin güdü-
lenme düzeyini art›rarak onlar›n ö¤renmeye etkin kat›-
l›m›n› sa¤lar. Ö¤retme-ö¤renme ortam›na çeflitlilik ve
zenginlik katarak ö¤retimi ilgi çekici hâle getirir. Ö¤-
renme için gerekli süre k›sal›r. Güvenli gözlem yapma
olana¤› sunar. ‹çeri¤in düzenli bir biçimde sunulmas›n›
sa¤lar. Ö¤retimin bireysellefltirilmesine olanak sa¤lar.
Ö¤retimi verimli ve zevkli k›lar. ‹çeri¤i somutlaflt›rarak
anlafl›lmas›n› kolaylaflt›r›r. Ö¤renilen bilginin hat›rlan-
ma düzeyini ve ö¤renmenin niteli¤ini art›r›r. Ö¤renile-
cek konular üzerinde daha etkili al›flt›rma ve uygulama
yapma olana¤› sa¤lar.

S›ra Sizde 2

Sosyal Bilgiler dersinde kullan›labilecek araç gereçler
flöyle s›ralanabilir: Gerçek eflya, giysi ve kal›nt›lar, an›t-
lar, süs eflyalar›, silahlar, paralar vb., yeryüzü flekilleri,
çevredeki bitki ve orman örtüsü, ya¤›fllar, s›cakl›k, çev-
redeki kurum ve kurulufllar, görevli, yetkili ve ilgili ki-
fliler, üç boyutlu modeller, günefl sisteminin basit mo-
deli, maketler, bilgisayarlar ve ‹nternet, televizyon, vi-
deo, sinema, radyo, kaset çalar, ses bantlar›, tepegöz,
epidiyaskop, projektör, kum masas›, elektrikli dilsiz ha-
ritalar, plastik ya da ka¤›ttan maketler, oyuncaklar, be-
bekler, mankenler, küre, pusula, termometre, baromet-
re, rüzgâr f›r›lda¤› ve oku, saat, takvim, tarih ve co¤raf-
ya fleridi, haritalar, atlaslar, resimler, foto¤raflar, kroki-
ler, planlar, grafikler, levhalar, kuklalar, birbirini izle-
yen resim seti, çizgi resimler, afifller, kitaplar, ansiklo-
pediler, dergiler, gazete kupürleri, broflürler, karatahta,
pazen tahta, manyetik tahta, bülten tahtas›, cam ve be-
yaz tahta.

S›ra Sizde 3

Resimler, levhalar, afifller ve posterler Sosyal Bilgiler
ö¤retiminde en s›k kullan›lan araçlar aras›nda yer al›r.
Genelde, herhangi bir görüfl, konu ya da özelli¤e ö¤-
rencilerin ilgisini çekmek amac›yla kullan›l›r. Bunlar,
ö¤retmen ve ö¤renciler taraf›ndan kolayca sa¤lanabilen
ya da haz›rlanmas› olanakl› olan araçlard›r. Bu araçlar,
önceden tan›nmayan, bilinmeyen kifli, cisim, olgu ve
olaylar› daha iyi aç›klama ve anlaml› k›lman›n yan›nda,
bunlara iliflkin yanl›fl izlenim edinilmesini ve zihinde
yanl›fl kavramlar›n oluflmas›n› önler.

S›ra Sizde 4

Grafik ve tablolar›n kullan›m›nda dikkat edilmesi gere-

ken ilkeler flöyle s›ralanabilir: Tablo ve grafikler tam ve

anlafl›l›r bilgi vermelidir. Ne ile ilgili oldu¤u, ne ile ilifl-

kisinin kuruldu¤u, hangi bilgi kayna¤›ndan al›nd›¤› gi-

bi okuyucunun kendi yorumunu yapmas›na yard›mc›

olacak her fley tabloda belirtilmelidir. Tüm sütun ve sa-

t›rlar›n anlafl›l›r ve aç›k bir bafll›¤› olmal›d›r. Yine, uy-

gun yerlerde yüzde, binde gibi ölçüm birimleri kullan›l-

mal›d›r. Verilerin kayna¤› dipnot olarak belirtilmelidir.

Tablonun bafll›¤›, bilginin neyle ilgili oldu¤unu aç›kça

ortaya koymal›d›r.

S›ra Sizde 5

Sosyal Bilgiler dersinde, güncel olaylar ile belirli gün ve

haftalar konusunda radyodan kasetçalara kaydedilen

çeflitli programlar, gerek duyuldu¤unda, derslikte ö¤-

rencilere dinletilerek bir tart›flma ortam› yarat›labilir.

Sesleri saklamas›; çok amaçl› kullan›ma, ba¤›ms›z ö¤-

renmelere ve dönütlere olanak sa¤lamas›, kasetçalar›n,

ö¤retme-ö¤renme sürecinde yararl› bir araç olarak kul-

lan›lmas›n› olanakl› k›lmaktad›r.

S›ra Sizde 6

Sosyal Bilgiler dersinde, gerek televizyondan gerekse

videodan ö¤renciyi güdülemek ve ö¤retimi zenginlefl-

tirmek amac›yla etkili biçimde yararlan›labilir. Sosyal

Bilgilerde yer alan Tarih ve Co¤rafya ile ilgili konular,

birtak›m bilgi verici programlar, çeflitli belgeseller, e¤i-

tici filmler ve kimi haberler, yeri ve zaman› gelince ö¤-

rencilere izlettirilebilir. Ö¤renciler, televizyon arac›l›¤›

ile, kolayca gidip göremeyecekleri birçok yeri görme;

insanlar› ve canl› ya da cans›z çeflitli varl›klar› do¤al or-

tamlar›nda görüp tan›ma olana¤› bulurlar. 

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 7

Bilgisayar kullan›m›, ö¤rencilere zengin ve heyecan ve-
rici etkileflimli bir ö¤renme ortam› sa¤lar. Bilgisayar yo-
luyla sunulan ö¤renme etkinlikleri ö¤rencilerin ö¤ret-
me-ö¤renme süreciyle do¤rudan ilgilenmesine yard›m-
c› olur. Bu noktada, bilgisayar ve bilgisayar uygulama-
lar› yaln›zca ö¤retmenler için de¤il, ö¤renciler için de
etkilidir. Çünkü, e¤itimde bilgisayar kullan›m›, ö¤renci-
lere yeni ö¤renme etkinlikleri için olanaklar sunmakta;
örne¤in, onlar›n bilgileri toplay›p düzenlemelerine, ken-
di sunumlar›n› haz›rlamalar›na, tart›flma gruplar›na ka-
t›lmalar›na, elektronik yaz›flma gibi etkinliklerde bulu-
narak kendi ö¤renmelerini kontrol etmelerine yard›mc›
olmaktad›r.

S›ra Sizde 8

Ö¤retme-ö¤renme süreçleri bak›m›ndan ‹nternetin e¤it-
sel yararlar› flöyle s›ralanabilir: ‹nternet ile birçok ö¤-
renme materyali s›n›fa getirilerek ö¤renme ortam› zen-
ginlefltirilebilmektedir. Dünyan›n her köflesindeki bilgi-
ye ulaflma olana¤›, kitaplar›n s›n›rl›l›klar›n› ortadan kal-
d›rmaktad›r. ‹nternet e¤itimcilere yeni ö¤retim ortamla-
r› sa¤lamaktad›r. ‹nternet, okul ile okul d›fl› ögeleri (ve-
liler, di¤er okullar vb.) birbirine yaklaflt›rmaktad›r. ‹n-
ternet projeleri ile ulusal ve uluslararas› birçok okulla
iflbirli¤i yap›lmas› olanakl› olabilmektedir.

S›ra Sizde 9

Güncel olaylar ve güncel sorunlar ö¤renme ortam›n› il-
gi çekici duruma getirir. Konuyu örneklendirerek ö¤-
rencilerin ö¤renmesini kolaylaflt›r›r. Ö¤rencilere sosyal
etkinliklere kat›lma olana¤› sa¤lar. Anlaml› konular için
kaynak oluflturur. Ö¤rencilerin, gerçekler ile kendi gö-
rüflleri aras›ndaki fark› ay›rt etmelerine olanak sa¤lar.
Ö¤rencilerin bir vatandafl olarak yaflad›klar› dünyay›
daha iyi anlamalar›na olanak sa¤lar. 

S›ra Sizde 10

Ö¤retim araç gereçlerinin seçiminde, ö¤rencilerin özel-
likleri, konunun özellikleri, ö¤retimin amaçlar›, ö¤renci
say›s›, fiziksel koflullar ve ö¤retmenin özellikleri göz
önünde bulundurulur.

S›ra Sizde 11

Bilim ve teknolojinin büyük bir h›zla geliflti¤i günü-
müzde ö¤retimde kullan›labilecek birçok araç gereçten
söz etmek olanakl›d›r. Di¤er yandan, Sosyal Bilgiler
dersi için ö¤retmenin baflvurabilece¤i yak›n çevre, gün-
cel olaylar ve kaynak kifliler gibi toplum kaynaklar› da
önemli yer tutmaktad›r. Bu noktada ö¤retmene düflen
görev, ö¤rencilerin özellikleri, konunun özellikleri, ö¤-
retimin amaçlar›, ö¤renci say›s› ve fiziksel koflullar› göz
önünde bulundurarak en uygun araç gereci seçerek ö¤-
retim ortam›nda kullanmaya çal›flmakt›r. Ö¤retmen fark-
l› araç gereçlerin kullan›m› konusunda kendisini sürek-
li gelifltirmeli ve e¤itim teknolojileri alan›ndaki yenilik-
leri izlemelidir. Bunun yan› s›ra ö¤retmen, ö¤retimde
araç gereç kullan›m›n›n temel amac›n›n ö¤renmeyi ko-
laylaflt›rmak, konular› somutlaflt›rmak ve ö¤renci etkin-
li¤ini art›rmak oldu¤unu göz ard› etmemelidir. Sosyal
Bilgiler dersinde ö¤renme ortam›n› uygun araç gereç-
lerle donatarak etkili ve kal›c› ö¤renmeyi sa¤lamaya ça-
ba göstermelidir.
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Sosyal Bilgiler 
Ö¤retiminde Bilgi ve
‹letiflim
Teknolojilerinden
Yararlanma

Sosyal Bilgiler dersinde, etkili ve verimli ö¤retme-ö¤renme sürecinin gerçeklefltirile-
bilmesi için ö¤retmenler, bilgi ve iletiflim teknolojilerini ö¤retim program›yla bü-
tünlefltirmeli; bu teknolojileri belli bir plan çerçevesinde kullanmal› ve ö¤retimin
amaçlar›na ulafl›l›p ulafl›lmad›¤›n› belirlemeye özen göstermelidir. Bilgi ve iletiflim
teknolojilerinin ö¤retim sürecinde plan ve ön haz›rl›k yap›lmaks›z›n kullan›lmas›,
herhangi bir yarar sa¤lamayaca¤› gibi kimi durumlarda zararl› da olabilir.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra;

Bilgi ve iletiflim teknolojileriyle ilgili temel kavramlar› tan›mlamak,
Sosyal Bilgiler ö¤retiminde kullan›lan belli bafll› bilgi ve iletiflim teknolojileri-
ni aç›klamak,
Sosyal Bilgiler ö¤retiminde bilgisayardan yararlanmak,
Sosyal Bilgiler ö¤retiminde ‹nternetten yararlanmak,
Sosyal Bilgiler ö¤retiminde çoklu ortamlardan yararlanmak için gerekli bilgi
ve becerilere sahip olacaks›n›z.

N
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N
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• G‹R‹fi
• TEMEL KAVRAMLAR
• SOSYAL B‹LG‹LER Ö⁄RET‹M‹NDE B‹LG‹ VE ‹LET‹fi‹M TEKNOLOJ‹LER‹
• B‹LG‹SAYAR

• Ö¤retim Yaz›l›mlar›
• Uygulama Yaz›l›mlar›

• ‹NTERNET
• ‹nternette Arama Kurallar›
• Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde ‹nternet Kullan›m›

• ÇOKLU ORTAM
• Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde Çoklu Ortam Kullan›m›

Örnek Olay

Ahmet Ö¤retmen, bir ilkö¤retim okulunda beflinci s›n›f ö¤retmeni olarak görev
yapmaktad›r. Ahmet Ö¤retmenin okulunda tüm ö¤retmen ve ö¤rencilerin kullana-
bilece¤i bir Bilgi Teknolojileri S›n›f› vard›r. Bu s›n›fta 25 bilgisayar bulunmakta-
d›r. Bilgisayarlar ‹nternet eriflimine aç›kt›r ve çoklu ortam ögelerine sahiptir. Ayr›-
ca, Ahmet Ö¤retmenin kendi s›n›f›nda bir bilgisayar ve projeksiyon makinesi var-
d›r. Ahmet Ö¤retmen yenilikleri izleyen, teknoloji ile ö¤retimi bütünlefltirmeye ça-
l›flan bir ö¤retmen olup ö¤rencilerini bilgisayar ve ‹nternet kullanmaya yüreklen-
dirmektedir. Ahmet Ö¤retmen, yenilenen ilkö¤retim Sosyal Bilgiler ö¤retim progra-
m›nda ö¤rencilerde bilgi ve iletiflim teknolojileri kullanma becerisinin kazand›r›l-
mas›na önem verildi¤inin bilincindedir. Bu bilinçle hareket eden Ahmet Ö¤ret-
men, ö¤rencilerine Sosyal Bilgiler dersinde “Bölgemizi Tan›yal›m” ünitesinde pro-
je ödevi verir. Ö¤renciler befler kiflilik gruplar biçiminde ‹nternetten Eskiflehir ilinin
farkl› özelliklerini tan›tan bir sunum yapacaklard›r. Her grup kendisine bir konu
seçer. Örne¤in, Lületafl›, Bor Madeni, Anadolu Üniversitesi, S›cak Sular vb. Ahmet
Ö¤retmen ö¤rencilerle birlikte proje takvimini belirler ve ö¤rencilerin zaman›nda
projelerini tamamlamalar›n› sa¤lar. Daha sonra, gruplar projelerini s›n›fa sun-
arlar. Ancak, kimi gruplar›n konular›n› ‹nternet’ten bulduklar› bilgilerle örtüfltür-
dü¤ü, kimilerinin ise ‹nternetten ilgili ilgisiz bulduklar› her bilgiye sunular›nda
yer verdikleri ortaya ç›kar. Kimi gruplar›n ‹nternette bulduklar› bilgilerin do¤rulu-
¤unu kontrol edemedi¤i, sunular›ndaki bilgilerin birbiriyle çeliflti¤i, hatta yanl›fl
oldu¤u görülür. Ahmet Ö¤retmen, süreçte neler yapt›¤›n› bir daha gözden geçirir
ve nerede eksiklikler oldu¤unu belirlemeye çal›fl›r. Ahmet Ö¤retmenin yerine siz ol-
sayd›n›z ne yapard›n›z? Sosyal Bilgiler ö¤retiminde ö¤rencilerin ‹nterneti etkili ve
verimli kullanabilmeleri için Ahmet Ö¤retmene neler önerirsiniz? 
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Anahtar Kavramlar
• Bilgi
• ‹letiflim
• Bilgi ve ‹letiflim Teknolojileri

• Bilgisayar
• ‹nternet
• Çoklu Ortam

‹çindekiler



G‹R‹fi
E¤itimde bilgi ve iletiflim teknolojilerinin kullan›m› konusu, baflta e¤itimciler olmak
üzere aileler, ö¤renciler ve toplumun önemli bir bölümünün ortak düflüncesidir. Ay-
r›ca, 2005-2006 ö¤retim y›l›nda uygulamaya konulan ilkö¤retim program›nda, ö¤ren-
cilere kazand›r›lacak beceriler aras›nda bilgi ve iletiflim teknolojileri kullanma bece-
risine özel bir vurgu yap›lmaktad›r. Bu vurgu, Sosyal Bilgiler dersi ö¤retim progra-
m›nda da yer almaktad›r. Ancak, buradaki temel sorun, okullar›n sahip olduklar› bil-
gisayar, ‹nternet ve bilgi teknolojileri s›n›flar›n›n, ilkö¤retim program› kapsam›ndaki
derslerin ö¤retim program› ile nas›l bütünlefltirilece¤idir.

Bu ünitede, öncelikle, bilgi ve iletiflim teknolojilerine iliflkin temel kavramlar
aç›klanm›fl sonra, Sosyal Bilgiler ö¤retiminde kullan›labilecek belli bafll› bilgi ve
iletiflim teknolojileri tan›t›lm›flt›r. Daha sonra, tan›t›lan bilgi ve iletiflim teknolojile-
rinin Sosyal Bilgiler ö¤retiminde kullan›m örneklerine yer verilmifltir.

TEMEL KAVRAMLAR
Sosyal Bilgiler ö¤retiminde bilgi ve iletiflim teknolojilerini etkili ve verimli kullana-
bilmek için kimi temel kavramlar›n aç›klanmas›nda yarar vard›r. Bunlar; teknoloji,
iletiflim, veri, bilinti, bilgi, veri iflleme ve bilinti iflleme kavramlar›d›r.

Bilgi: Bir çerçeveye oturtulmufl deneyimlerin, de¤erlerin, bir kapsama oturtul-
mufl veri ile bilintinin ve uzman görüfllerinin bir araya getirilmesi ile oluflturulan bir
kar›fl›md›r. Bilgi oluflturulurken verilere, bilintilere ve en önemlisi, daha önce olufl-
turulan bilgilere dayan›l›r. Bu nedenle, her zaman ayn› veri ve bilinti kullan›larak
ayn› bilgi üretilmez (Aflkar ve Altun, 2006, s.15).

Veri: Toplad›¤›m›z, eriflti¤imiz, elde etti¤imiz say›lar, yaz›l› metinler, görüntü-
ler, ses, koku, tat vb. bulgular veri olarak adland›r›l›r. Örne¤in s›cakl›k verileri, uy-
du verileri, borsa verileri vb. (Aflkar ve Altun, 2006, s.14).

Bilinti: Verilerin uygun biçimde düzenlenerek sunulmufl halidir. Bilintinin bir
haber niteli¤i vard›r. Bu nedenle, bilintinin bir göndereni ya da haz›rlay›c›s› ve bir
de al›c›s›, bir baflka deyiflle, bilintiden baflka sonuçlar ç›karacak olanlar vard›r (Afl-
kar ve Altun, 2006, s.15).

Veri iflleme ve bilinti iflleme: Bilgisayar kullan›larak yeni veri ve bilinti elde
etmek için yap›lan ifllemlerdir (Aflkar ve Altun, 2006, s.15).

Sosyal Bilgiler dersi kapsam›nda, Meteoroloji Genel Müdürlü¤ü’nden al›nan ha-
va durumu raporu, bir kentin ekonomik göstergeleri, Türkiye’de meydana gelen
büyük deprem istatistikleri, sanal alan gezisi kapsam›nda Ayasofya Müzesi vb. ve-
ri ve bilintilere örnek verilebilir. Veriler, ifllenmemifl ham bilintilerdir. Bu bilintiler,
ulaflan kiflilerin katt›¤› anlam ve yorumlardan sonra bilgi olmaktad›r. Ö¤rencilere
verilen bir ödevde, ö¤renciler ‹nternetten bulduklar› kaynaklar› aynen kopyalay›p
getirmiflse bu ödev, veriler ve bilintiler düzeyinde düzenlenerek haz›rlanm›flt›r. An-
cak, ö¤renciler, ‹nternet’ten bulduklar› bilgileri yeniden düzenlemifl ve konuya ilifl-
kin kendi yorumlar›n› da ödevlerine yans›tm›fllarsa, bu ödevde bilinti ve verilerden
yeni bilgiler meydana getirmifllerdir.

Bilgi ve bilinti kavramlar› aras›ndaki fark› Sosyal Bilgiler dersinden bir örnek vererek
aç›klay›n›z.
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SOSYAL B‹LG‹LER Ö⁄RET‹M‹NDE B‹LG‹ VE ‹LET‹fi‹M
TEKNOLOJ‹LER‹
Sosyal Bilgiler ö¤retiminde bilgi ve iletiflim teknolojileri farkl› biçimlerde ve farkl›
amaçlar için kullan›labilir. Bunun için, okullar›n sahip oldu¤u teknolojik olanaklar
ve ö¤retmenlerin sahip oldu¤u teknoloji kullan›m becerileri dikkate al›nmal›d›r. Bu
kapsamda, Sosyal Bilgiler ö¤retiminde kullan›labilecek bilgi ve iletiflim teknolojile-
ri; bilgisayar, ‹nternet ve çoklu ortam uygulamalar› bafll›klar› alt›nda incelenebilir.

B‹LG‹SAYAR
Bilgisayarlar, ö¤renme-ö¤retme sürecinde yaz›l›m programlar› arac›l›¤›yla kullan›-
l›r. Bilgisayar yaz›l›mlar› farkl› biçimlerde s›n›fland›r›lmaktad›r. Bilgisayar yaz›l›m-
lar›, genelde, ö¤retim yaz›l›mlar› ve uygulama yaz›l›mlar› olarak iki biçimde s›n›f-
land›r›labilir (Aflkar ve Altun, 2006). Ö¤retim yaz›l›mlar›; özel ö¤retici yaz›l›mlar,
al›flt›rma ve tekrar yaz›l›mlar›, benzeflim yaz›l›mlar›, e¤itsel oyun yaz›l›mlar› ve
problem çözme yaz›l›mlar›d›r. Uygulama yaz›l›mlar› ise, kelime ifllemciler, elektro-
nik tablolama, veri tabanlar› ve sunum programlar› biçimindedir. Bu yaz›l›mlar›
hem ö¤retmenler hem de ö¤renciler kolayl›kla kullanabilir. Afla¤›da, ö¤retim ve
uygulama yaz›l›mlar› k›saca tan›t›ld›ktan sonra, Sosyal Bilgiler ö¤retimine iliflkin
örnekler verilerek aç›klanm›flt›r.

Ö¤retim Yaz›l›mlar›
Özel Ö¤retici Yaz›l›mlar: Özel ö¤retici yaz›l›mlar, ö¤retmen rolünü üstlenerek
dersin içeri¤ini sunan, içeri¤in ö¤renilmesi için al›flt›rma ve geri bildirim sa¤layan,
ö¤rencinin performans›n› de¤erlendiren ve yönlendiren programlard›r (Kuzu,
2006, s.34). Özel ö¤retici yaz›l›mlar, bir anlamda özenle oluflturulmufl ders kitapla-
r›na benzer (Odabafl›, 2000, s.107). Özel ö¤retici yaz›l›mlarda, ö¤renciler kendile-
rine yöneltilen sorular› do¤ru yan›tlad›klar›nda yeni ö¤retim materyalleri ile karfl›-
lafl›rlar. Ancak, ö¤renciler kendilerine yöneltilen sorular› yanl›fl yan›tlarsa do¤ru
yan›t› verinceye kadar soruyu tekrarlar (Welton ve Mallan, 1999, s.342).

Ö¤retici yaz›l›mlara, Nigel’in Dünyas› (Nigel’s World) adl› yaz›l›m örnek verile-
bilir. Bu yaz›l›mda ö¤rencilerde harita okuma becerisi ve co¤rafya bilgileri konu-
sunda karar verme becerisinin gelifltirilmesi amaçlanmaktad›r. Bu yaz›l›mda Nigel
adl› çocuk, dünyay› dolafl›rken karfl›laflt›¤› büyüleyici maceralar› ve ö¤renme dene-
yimlerini kullan›c›larla paylafl›r. Nigel dünyay› dolaflan korkusuz bir ‹skoçyal›d›r ve
gezdi¤i ülkeler hakk›nda bilgiler verir. Nigel, dünyay› foto¤raflarla anlat›r. Böyle-
ce, yaz›l›m arac›l›¤›yla Nigel, ö¤rencilere temel harita okuma becerisi kazand›r›r ve
dünya co¤rafyas› hakk›nda bilgiler verir (Maxim, 2006, ss.446-447). 

Al›flt›rma ve Tekrar Yaz›l›mlar›: Al›flt›rma ve tekrar yaz›l›mlar›, ö¤renilmifl
kavramsal ve ifllemsel bilgilerin gelifltirilmesi, uygulanmas› ve ö¤renilen konularla
ilgili yanl›fl anlamalar›n ortaya ç›kar›l›p düzeltilmesi için tasarlanm›fl yaz›l›mlard›r
(Kuzu, 2006, s.40). Al›flt›rma ve tekrar yaz›l›mlar›; grafik, resim ve ses özellikleri
nedeniyle ö¤renmeyi zevkli hale getirir. Buna karfl›n, k›smen do¤ru yan›tlar› ve ha-
tal› imla girifllerini kabul etmemesi (Cin, 2002, s.351) ve yeni kavramlar›n ö¤retil-
mesinde yetersiz kalmas› (Odabafl›, 2000, s.109) bu yaz›l›mlar›n s›n›rl›l›¤›n› olufltu-
rur. Al›flt›rma ve tekrar yaz›l›mlar›, elektronik kitaplara benzer. Ancak, bu yaz›l›mlar
geleneksel kitaplardan farkl›d›r. Geleneksel kitaplarda materyal aflamal› olarak su-
nulmaz, raslant›sal olarak sunulur. Bu yaz›l›mlar› kullan›rken ö¤renciler ayn› etkin-
likler ve ayn› sorularla karfl›laflmazlar. Ayr›ca, bu programlar e¤itsel oyun program-
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lar›na benzetilirler. Çünkü, farkl› renk, resim ve animasyonlar kullan›l›r. Ço¤u al›fl-
t›rma ve tekrar program›nda ö¤rencilere an›nda dönüt verilir (Welton ve Mallan,
1999, s.342).

Benzeflim Yaz›l›mlar›: Benzeflim yaz›l›mlar›, ö¤retmenin anlataca¤› konuya
iliflkin durumlar›n sanal bir ortamda ö¤renciler için oluflturulmas›d›r. Bu yaz›l›mlar,
karmafl›k olgu ve olaylar› bilgisayar yard›m›yla s›n›f ortam›na getirmeyi sa¤lar
(Odabafl›, 2000, s.110). Benzeflim yaz›l›mlar›, Sosyal Bilgiler ö¤retiminde farkl› bi-
çimlerde kullan›labilir. Örne¤in, yer flekilleri çok uzun bir zaman dilimi içerisinde
oluflmaktad›r ve bu durumu gözlemek olanaks›zd›r. Ancak, benzeflim program› ile
bir vadinin, bir da¤›n ya da herhangi bir yer fleklinin oluflumu k›sa bir zaman dili-
minde aflama aflama gösterilebilir. Geçmiflte yaflam›fl bir toplumun, kaz›lardan el-
de edilen bilgilerine dayanarak yaflad›¤› bölge, yaflam biçimleri, toplumsal yaflam›
ve evleri benzeflim yaz›l›mlar› ile canland›r›labilir (Cin, 2002, ss.351-352).

Sosyal Bilgiler dersi kapsam›ndaki konular›n önemli bir bölümü do¤ada tekra-
r› olanakl› olmayan ya da çok uzun y›llar sonra etkileri ortaya ç›kabilecek sosyal
olay ve olgularla ilgilidir. Bu nedenle, do¤al ve sosyal olaylar ile olgular›n ö¤ren-
me sürecinde deneysel olarak gözlenmesi olanakl› de¤ildir. Bunun için ö¤rencile-
re benzeflim yaz›l›mlar› arac›l›¤›yla gerçek yaflam deneyimlerine yak›n yaflant›lar
geçirmeleri sa¤lanmaya çal›fl›l›r (Acun, 2006, s.322). Benzeflim programlar›, zama-
n›n etkili kullan›lmas›n› engelleyebilir. Ö¤renciler, benzeflim programlar›n› video
oyunu gibi alg›layabilir. Bu durum ö¤rencilerin amaçlardan uzaklaflmas›na neden
olabilir. Ö¤retmenler, ö¤rencilerin konuya dikkatini çekme, amaçlara yönlendirme
konular›na dikkat etmelidir (Welton ve Mallan, 1999, s.342). Benzeflim programla-
r›, ö¤rencilere özgün ö¤renme deneyimleri sunabilir. Örne¤in, 1800’lü y›llarda bir
tren istasyonunun yap›lmas›nda, ö¤renciler tren istasyonu için uygun bir yer ve ge-
rekli malzemeleri belirlerler. Ancak, ö¤rencilerin belirledikleri istasyon yerinin ik-
limi ya¤murludur, belirlenen bölgede salg›n hastal›klar ve h›rs›zl›k olaylar› yaflan-
maktad›r. Bu durum, stoklar›n ve malzemelerin eksilmesine neden olmaktad›r.
Ö¤renciler, karfl›laflt›klar› bu sorunlara iliflkin farkl› seçeneklere karar vermek zo-
runda kal›rlar. Ö¤renciler yola devam etme karar› al›rlarsa zaman kaybedebilir,
hastal›klar ile u¤raflmak zorunda kalabilir ya da dondurucu so¤uk ve tipi gibi ha-
va koflullar›na karfl› koymak zorunda kalabilirler. Programda, ö¤rencilere sunulan
seçimlerin olas› sonuçlar›n›n neler olabilece¤i belirtilir. Bu süreçte ö¤rencilerin ka-
rar verme becerileri geliflir. Ö¤renciler bireysel olarak bu programdan yararlanabi-
lece¤i gibi küçük gruplar biçiminde de çal›flabilirler (Maxim, 2006, s.447).

Benzeflim program›n›n Sosyal Bilgiler ö¤retimindeki yeri ve önemini tart›fl›n›z.

E¤itsel Oyun Yaz›l›mlar›: E¤itsel oyun yaz›l›mlar›, ö¤rencilerin oyun oynama
isteklerinden ders konular›n› oynayarak ö¤renmelerini ya da problem çözme be-
cerilerini oyun oynayarak gelifltirmelerini sa¤layan yaz›l›mlard›r (Kuzu, 2006, s.4).
Bilgisayar oyunlar›, çocuklar›n olgu ve olaylar› alg›lama, kritik durumlara iliflkin
karar alma ve etkinlikte bulunma bilgi ve becerilerinin kazand›r›lmas›na katk› sa¤-
lar (Odabafl›, 2000, s.111). E¤itsel oyun yaz›l›mlar› Sosyal Bilgiler ö¤retiminde etki-
li bir biçimde ifle koflulabilir. Örne¤in, oyunda polis rolünü üstlenen bir ö¤renci
oyunu kazanmak için nerede, ne zaman ve nas›l karar vermesi gerekti¤ini düflüne-
rek hem problem çözme yetene¤ini gelifltirir hem de polisin toplumdaki rolünün,
tutum ve davran›fllar›n›n nas›l olmas› gerekti¤ini ö¤renebilir (Cin, 2002, s.352).
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E¤itsel oyun yaz›mlar›n› kullanan ö¤renciler sürekli etkindir. Örne¤in, “Age of
Empires” gibi strateji oyunlar›nda ö¤renciler savafl ve yay›lma, strateji ve jeopolitik
gibi birçok kavram› ö¤renebilirler. Ayr›ca, bu tür oyunlar ö¤rencilerin problem
çözme, kurallara uyma, yarat›c›l›k ve çözüm üretme gibi becerileri kazanmalar›na
da yard›mc› olur. Bu tür oyunlar eski bilgilerin tekrar edilmesini, rekabet ve iflbir-
li¤i içinde çal›flma beceri ve iste¤ini de gelifltirebilir (Yi¤it ve di¤erleri, 2005; Akt.
Acun, 2006, s.323).

Sosyal Bilgiler dersinde yararlan›labilecek bir baflka e¤itsel oyun yaz›l›m›na Kültür
Bakanl›¤› web sayfas›ndaki www.kulturcocuk.gov.tr adresindeki Haritada ‹llerin Ye-
rini Bulabilir misin? adl› oyun örnek olarak verilebilir. Bu oyunda, ekrana Türkiye ‹l-
ler Haritas› gelmekte, haritadaki herhangi bir ilin üzerine fare ile t›klan›ld›¤›nda dört
il ad› yan›tlanmas› gereken seçenekler biçiminde gelmektedir. Do¤ru ilin ad› seçildi-
¤inde Gülen Yüz ve Bildin yaz›s› gelmekte, yanl›fl il ad› seçildi¤inde A¤layan Yüz ve
Bilemedin yaz›s› gelmektedir. Ayr›ca, verilen yan›ta göre puan al›nmakta, haritada ka-
lan il say›s› ve baflar› yüzde olarak istatistik biçiminde gösterilmektedir. Do¤ru yan›t
verilen ilin haritadaki yeri farkl› bir renk almakta, o il bir daha seçilememektedir. Se-
çilen il için farkl› bölgelerden illerin ad› yan›t seçeneklerinde yer almaktad›r.

Problem Çözme Yaz›l›mlar›: Problem çözme becerisini kazand›rmay› amaç-
layan e¤itim yaz›l›mlar›, “problemi çözmek için gerekli bilginin” ö¤retilmesini
amaçlamaktad›r. Bu nedenle, problem çözme yaz›l›mlar›n›n tasar›m›, haz›rlanmas›
ve gelifltirilmesi di¤er ö¤retim yaz›l›mlar›na oranla daha zordur (Kuzu, 2006, s.58).
Bilgisayar ve bilgisayar destekli e¤itimin yayg›nlaflmas›yla birlikte, genel problem
çözme ve bir dersin ö¤retim program›na özgü problem çözme hedeflerine ulaflma
önemli etkinlik alanlar› olarak görülmektedir (Akp›nar, 2003, s.135).

Sosyal Bilgiler ö¤retiminde, problem çözme yaz›l›mlar›, sosyal olgu ve olaylar
aras›ndaki iliflkilerin görülmesi, olgu ve olaylar›n neden ve sonuçlar›n›n anlafl›lmas›,
çözüm önerileri getirilmesi, olgu ve olaylara iliflkin bilgi toplama, düzenleme, analiz
ve sentez oluflturma, gelece¤e yönelik kestirimde bulunma gibi amaçlarla kullan›la-
bilir.

Uygulama Yaz›l›mlar›
Kelime ‹fllemciler: Kelime ifllemciler, bilgisayar ortam›nda bir metin oluflturulma-
s›, düzenlenmesi, biçimlendirilmesi, metinlere grafik, resim ve tablo eklenmesini,
gerekti¤inde saklanarak, yeniden eriflimini olanakl› k›lan ve istenilen niteli¤e ula-
fl›nca yaz›c›dan ç›kt›s›n› almak için kullan›lan programlard›r (Aflkar ve Altun, 2006,
s.42; Akp›nar, 2003, s.140). Kelime ifllemci programlar›na, Microsoft Word, Apple
Works ve Star Office örnek verilebilir. Ancak, bunlar içinde en yayg›n olarak kul-
lan›lan kelime ifllemci program›n›n Microsoft Word oldu¤u söylenebilir. Kelime ifl-
lemciler, Sosyal Bilgiler dersinde, ö¤retim planlar›, çal›flma yapraklar›, ödev ve
proje gibi çal›flmalar›n raporlaflt›r›lmas›, s›nav sorular› haz›rlama gibi birçok amaç
için kullan›labilir. Ayr›ca, kelime ifllemcide haz›rlanan dokümanlar, yaz›lar farkl›
biçim, büyüklük, renk vb. özelliklerde de oluflturulabilir, metinler sütunlara bölü-
nebilir, sayfalara resim, grafik, tablo eklenebilir. Sayfalarca haz›rlanm›fl metinler dil
bilgisi bak›m›ndan kelime ifllemci program›yla kontrol edilebilir, metinler farkl› bi-
çimlerde kay›t edilebilir.

Sosyal Bilgiler dersi beflinci s›n›f Ad›m Ad›m Türkiye için fiehirlerin Hat›rlatt›k-
lar› konusunda MS Word kelime ifllemci program›yla bir çal›flma yapra¤› haz›rla-
nabilir. Bu konuda haz›rlanm›fl çal›flma yapra¤› örne¤i Çizelge 8.1’de verilmifltir. 
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Çizelge 8.1’deki Çal›flma Yapra¤›n›n bafll›¤› 14 punto, kal›n ve harflerin tümü

BÜYÜK yaz›lm›flt›r. Eskiflehir Kentinin Simgeleri bafll›¤› 12 punto, kal›n ve ilk harf-

leri büyük yaz›lm›flt›r. Çizelgedeki di¤er metinler 10 punto’dur. Metinler Times
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ÇALIfiMA YAPRA⁄I

Eskiflehir Kentinin Simgeleri

Afla¤›da, Eskiflehir kentini simgeleyen resimler verilmifltir. ‹nternet’te http://www.eskisehir.gov.tr

adresine girerek bu resimlerle ilgili bilgilere ulaflabilirsiniz. Ulaflt›¤›n›z bilgileri kendi cümlelerinizle

resimlerin sa¤ taraf›ndaki boflluklara yaz›n›z. Ayn› ‹nternet adresinde yer alan, ancak afla¤›da yer

verilmeyen Eskiflehir kentinin simgeleri olan di¤er resimleri kullanarak siz de bir çal›flma yapra¤›

haz›rlayabilirsiniz.

Ö¤rencinin Ad› ve Soyad› :

Nasreddin Hoca:

Frigya Vadisi Yaz›l›kaya:

Lüle Tafl›: 

Kapl›calar:

Bor Madeni:

Anadolu Üniversitesi:

Eskiflehir Spor:

Çizelge 8.1
MS Word Kelime
‹fllemci Program›nda
Haz›rlanm›fl
Çal›flma Yapra¤›
Örne¤i



New Roman yaz› karakterinde haz›rlanm›flt›r. Resimler ‹nternet’ten kopyalan›p ya-

p›flt›r›lm›fl ve resimlerin adlar› e¤ik yaz›lm›flt›r. Çizelge, tek ve çift sütun biçiminde

oluflturulmufltur. Bu örnekte, Kelime ‹fllemci uygulama yaz›l›m›n›n kimi özellikleri

kullan›lm›flt›r. Bu özelliklerin daha fazlas› kullan›labilir.

Elektronik Tablolar: Elektronik tablolar; verilerin bilgisayara girilmesi, düzen-

lenmesi, hesaplamalar›n yap›l›p grafiksel olarak sunulmas›n› sa¤layan programlar-

d›r (Aflkar ve Altun, 2006, s.52). Elektronik tablolar, kelime ifllemci yaz›l›mlardan

sonra en yayg›n olarak kullan›lan genel amaçl› yaz›l›mlard›r. Bu yaz›l›mla, say›sal

veriler, sat›r ve sütunlar biçiminde düzenlenebilir ve bunlar›n iliflkilendirilmesi ya-

p›labilir. Sat›r ve sütunlar kullan›c›ya bir kareli defter biçiminde sunulur. Kullan›c›-

lar verilerini sat›r ve sütunlara istedi¤i biçimde yerlefltirebilirler (Akp›nar, 2003,

s.140).

Elektronik tablolar arac›l›¤›yla veriler grafik biçiminde görsellefltirilebilir. Sosyal

Bilgiler ö¤retiminde elektronik tablolar birçok amaç için kullan›labilir. Örne¤in,

ö¤rencilere verilen performans ve proje ödevleri MS Excel uygulama yaz›l›m› ara-

c›l›¤›yla izlenebilir ve de¤erlendirebilir. De¤erlendirme sonuçlar›, grafik olarak

görsellefltirilebilir. Yine Sosyal Bilgiler dersi beflinci s›n›f Ad›m Ad›m Türkiye için

fiehirlerin Hat›rlatt›klar› konusunda MS Excel elektronik tablolama uygulama ya-

z›l›m› ile ö¤rencilere Eskiflehir kentinin E¤itim ve Kültür durumunu ortaya koyma-

ya yönelik bir performans ödevi verilebilir. Ö¤rencilerin, http://www.eskise-

hir.gov.tr adresinden Eskiflehir kentinin E¤itim ve Kültür durumuna iliflkin afla¤›da-

ki verilere ulaflt›¤›n› varsayal›m. Bu verileri kullanarak ö¤renciler MS Excel progra-

m›nda bir grafik oluflturup bu grafi¤i yorumlayabilirler. Afla¤›da, Eskiflehir Valili¤i

web sayfas›ndan ulafl›lm›fl kentin e¤itim ve kültür durumunu gösteren veriler yer

almaktad›r. Bu veriler kullan›larak Çizelge 8.2’deki gibi Eskiflehir Kentinin Kültürel

Özelliklerine iliflkin sütun grafik oluflturulabilir. MS Excel program›nda oluflturula-

cak grafik, sütün, çizgi, pasta vb. biçimlerde haz›rlanabilir. Ayr›ca, grafik farkl›

renklerde de haz›rlanabilir.
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Kaynak: http://www.eskisehir.gov.tr/genel_bilgiler.asp Grafik 1. Eskiflehir Kentinin Kültürel Özellikleri
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Veri Tabanlar›: Veri tabanlar›, baz› belgelerin dosyas›n› tutma ifllevine benze-
yen, ses, görüntü ve matematiksel de¤er tafl›yan her türlü bilginin bir arada tutul-
du¤u dosyalama sistemi olarak tan›mlanabilir. Kelime ifllemciler ve elektronik tab-
lolama yapan araçlar da bir tür veri taban› olarak görülebilir. Ancak, veri taban›
programlar›n› di¤erlerinden ay›ran temel özellik, veri depolamada, veri aramada
ve çok miktarda depolanan veriler aras›nda istenilen veriye en k›sa sürede ve en
do¤ru biçimde ulaflmay› sa¤lamas›d›r (Aflkar ve Altun, 2006, s.58). Bir veri taban›,
bir dizi verinin düzenlenmesi ve düzenlenen verilerin iliflkilendirilerek raporlaflt›-
r›lmas›n› sa¤lar. Veri taban› yaz›l›m› verileri düzenlemeye, veri eklemeye, veri sil-
meye, veri de¤ifltirmeye, verileri analiz etmeye ve raporlaflt›rmaya yard›mc› olur
(Akp›nar, 2003, s.141). Belirli bir düzen içinde saklanan kay›tl› bilgiler sayesinde
veri tabanlar›, özellikle çeflitli düzeylerdeki karar verme süreçlerinde yayg›n olarak
kullan›lmaktad›r. Veri taban›n› yöneten ve sorgulayan bilgisayar yaz›l›m›na veri ta-
ban› yönetim sistemi ad› verilir (Kiper ve Tercan, 2007, s.162).

Sosyal Bilgiler dersi beflinci s›n›f Ad›m Ad›m Türkiye için fiehirlerin Hat›rlatt›k-
lar› konusunda MS Access uygulama yaz›l›m› arac›l›¤›yla bir veri taban› oluflturu-
labilir. Bu konuda gereksinim duyulan bilgi, belge ve foto¤raflar Eskiflehir Valili-
¤i’nin http://www.eskisehir.gov.tr adresli web sayfas›ndan edinilebilir. Böylece,
oluflturulacak veri taban› arac›l›¤›yla ö¤rencilerin, yaflad›klar› kent olan Eskiflehir
ile ilgili her türlü ödev ve proje için güvenilir ve do¤ru bilgilere ulaflmalar› sa¤la-
n›r. Eskiflehir kentine iliflkin oluflturulacak bir veri taban›nda yer alabilecek bafll›k-
lara iliflkin örnek Resim 8.1. de verilmifltir.

Sunu Programlar›: Sunu programlar›, herhangi bir konuda yürütülen çal›flma-
lar sonucunda ortaya ç›kan bilgi birikiminin belirli bir ilgi grubu ile paylafl›m›nda,
çoklu ortam özelliklerinden de yararlan›larak belirli bir s›ralama düzeni içerisinde
sunumuna olanak sa¤layan yaz›l›m araçlar›d›r (Aflkar ve Altun, 2006, s.69). Sunu
programlar› arac›l›¤›yla bir grup dinleyiciye, izleyiciye ya da bir s›n›fa düflüncele-
rin ve mesajlar›n bir bilgisayar yard›m›yla sunulmas› için haz›rlanacak dosyalara
sunum dosyas›, bunlar›n yarat›lmas› için kullan›lan programlara da sunum prog-
ramlar› denir (Akp›nar, 2003, s.141).

Sosyal Bilgiler dersi kapsam›ndaki her tür konu için sunum haz›rlanabilir. Su-
nuyu ö¤retmen ya da ö¤renciler ayr› ayr› oluflturabilirler. Örne¤in, Sosyal Bilgiler
dersi beflinci s›n›f Ad›m Ad›m Türkiye için fiehirlerin Hat›rlatt›klar› konusunda ö¤-
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renciler, Eskiflehir’de Termal Turizm projesi için MS Powerpoint uygulama yaz›l›-
m›n› kullanarak bir sunum haz›rlayabilirler. Bu sunuda, ö¤renciler ‹nternet kay-
naklar›n› kullanabilirler. Ö¤renciler haz›rlayacaklar› sunulara Eskiflehir’deki kapl›-
ca resimlerini, kapl›calarda yapt›klar› röportaj› ses dosyas› olarak ekleyebilirler. Yi-
ne slaytlarda farkl› yaz› biçimlerine yer verebilirler. Böylece, ö¤renciler hem proje
konular›na iliflkin bilgilere hem de sunum program›n›n resim ve ses gibi özellikle-
rine birlikte yer vermifl olurlar.

Sosyal Bilgiler ö¤retiminde uygulama yaz›l›mlar›n›n kullan›labilece¤i etkinlik örnekleri
nelerdir? Tart›fl›n›z.

‹NTERNET
‹nternetin ö¤renme sürecinde kullan›lmas› için birçok neden ve yol vard›r. Bunlar,
ö¤rencilerin bilgi ve iletiflim teknolojilerini ö¤renmeleri baflta olmak üzere, iflbirli-
¤ine dayal› ö¤renme ve farkl› yaz›l›m ortamlar›na ulaflmak biçiminde s›n›rs›z say›-
dad›r. Ö¤retmen ve ö¤renciler, yeni bilgi kaynaklar›na ulaflabilirler ve bu kaynak-
lar üzerinde farkl› etkinlikler yapabilirler. ‹nternet, araflt›rma yapmak için olufltu-
rulmufl en zengin kaynakt›r (Akp›nar, 2005, s.123). ‹nternetin okullarda kullan›l-
mas›yla ö¤rencilerin ve ö¤retmenlerin afla¤›daki kazan›mlar› elde etmeleri söz ko-
nusudur (Akbaba-Altun ve Altun, 2000):

• ‹nternet, bireylere bilgileri karfl›l›kl› paylaflma ortam› yarat›r ve bireylerin di-
¤er kullan›c›larla düflüncelerini tart›flabilmesini sa¤lar.

• ‹nternet, belli bir ö¤renci ve ö¤retmen grubuna, ortak ilgi alanlar› çerçeve-
sinde farkl› bölgelerdeki insanlarla iletiflim kurma olana¤› sa¤lar.

• ‹nternet, ö¤rencilere kendi kendilerine dünya çap›ndaki bu a¤ üzerinden
arama ve araflt›rma yapma becerileri kazand›r›r. Uygun tekniklerle bu kaza-
n›mlar, eriflilen bilgileri etkin kullanma davran›fllar›na da dönüfltürülebilir. 

‹nternette ö¤renciler, bireysel ya da grup olarak projeler gelifltirebilir ve araflt›r-
malar yapabilir. Bunun için arama motorlar› ve sanal kütüphaneler ifle koflulabilir.
Ö¤renciler çal›flmalar›n› kendi s›n›f ve okullar›n›n yan› s›ra baflka okullardan ö¤-
rencilerle de sürdürebilirler. Ayr›ca, haz›rlad›klar› çal›flmalar› dosyalar biçiminde
birbirlerine gönderebilir ve çal›flmalar› hakk›nda tart›flmalara kat›labilirler (Akp›-
nar, 2005, s.124).

Sosyal Bilgiler ö¤retiminde, ‹nternetin etkili ve verimli olarak kullan›lmas›nda,
arama kurallar›n›n bilinmesi gerekmektedir. Ö¤rencileri ‹nternette arama kurallar›
konusunda bilgilendirmek gerekmektedir. Böylece, ö¤renciler, ‹nternetteki arama-
lar›n› planl› ve amaçl› bir biçimde yapabilirler.

‹nternette Arama Kurallar›
‹nternette herhangi bir konuda yap›lacak aramada gereksinimden fazla bilgiyle
karfl›lafl›labilir. Ulafl›lan bilgilerin önemli bir bölümü ifle yaramayabilir. Hatta kimi
durumlarda, ulafl›lan bilgiler bilinen ve do¤ru san›lan bilgilerle çeliflebilir. Bu ne-
denle, ‹nternette etkili arama yapmak için kimi arama kurallar›na dikkat etmek ge-
rekebilir. ‹nternetteki belli bafll› arama kurallar› afla¤›da k›saca aç›klanm›flt›r (Akko-
yunlu, 2003, ss.120-121):

(“”), (+) ve (-) Sembolleri ‹le Arama Yapma: Ço¤u arama motorunda t›rnak ifla-
reti (“”) içine al›nm›fl kelimeler bir bütün olarak taran›r. Kimi sözcüklerin önüne
konan art› (+) iflareti, o sözcü¤ün mutlaka aranan konular›n içinde geçmesi gerek-
ti¤ini, eksi (-) iflareti ise arama sonuçlar› içinde bu kelimelerin geçmedi¤i sayfala-
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r›n bulunmas› gerekti¤ini simgeler. (+) sembolü AND, (-) sembolü NOT ba¤lac› ile
ayn› anlama gelir.

Anahtar Sözcüklerle Arama Yapma: Arama motorlar›yla arama yap›l›rken ge-
nelde anahtar sözcükler kullan›l›r. Anahtar sözcük, arad›¤›n›z konuyla ilgili, o ko-
nuyu en iyi aç›klayan sözcüktür. Örne¤in; e¤itim, Sosyal Bilgiler, proje tabanl› ö¤-
renme gibi. Ancak, anahtar sözcüklerle yap›lan taramalar da sizi do¤rudan hedefi-
nize ulaflt›rmayabilir. Arama motorlar›n› yönlendirmek ve daha etkili sonuçlar elde
etmek için Boole ba¤laçlar› kullan›labilir.

Boole Ba¤laçlar›yla Arama Yapma: Bir ‹ngiliz matematikçisi olan Boole’un
ad›yla an›lan ba¤laçlar, anahtar sözcükler aras›nda iliflki kurarak tarama yap›lmas›-
n› sa¤larlar. Bunun için arama motorunda yer alan kimi ba¤laç ve sembolleri kul-
lanmak gerekir. Bunun için afla¤›da aç›klanan anahtar sözcüklerle iliflkilendirilen
ba¤laçlar ve sembollerin hangilerinin kullan›laca¤›na karar vermede arama motor-
lar›n›n incelenmesi gerekir. Ba¤laçlar, birden fazla sözcükle tarama yap›laca¤› za-
man kullan›l›r. Ba¤laçlar, AND (VE), OR (YA DA) ya da NOT (DE⁄‹L) biçiminde
üç türdür. AND (VE) - iki sözcük AND ba¤lac›yla birlefltirilerek arama motoruna
yaz›ld›¤›nda iki sözcü¤ün ayn› kaynak içinde ve yan yana bulunmas› istenmifl ve
tarama daralt›lm›fl olur. OR (YA DA) - iki sözcük OR ba¤lac›yla birlefltirilerek ara-
ma motoruna yaz›ld›¤›nda genelde yaz›lan sözcüklerin efl anlaml›lar›yla tarama ya-
p›lmas› istenmifl ve tarama geniflletilmifl olur. OR ba¤lac›yla arama motoru girilen
sözcükleri bir arada ya da ayr› ayr› içeren kaynaklar› ekrana getirir. NOT (DE⁄‹L)
- herhangi bir sözcük tarama kapsam› d›fl›nda tutulmak istendi¤inde bu ba¤laç kul-
lan›l›r.

Kesme ‹flaretleriyle (*, ?, $), Dil ve Tarih K›s›tlamas› Yaparak Arama Yapma:
Kesme iflaretleriyle ayn› sözcükten türetilen tüm sözcüklere eriflmek amac›yla ara-
ma yap›l›r. (Örnek, afifl* sözcü¤ü yaz›ld›¤›nda arama sonucunda afiflçi, afiflçilik,
afiflleme gibi sayfalara da ulafl›lacakt›r). Dil k›s›tlamas› yap›ld›¤› zaman, aran›lan
sözcükler, yaln›zca istenilen dilin (Almanca, ‹ngilizce, Frans›zca, Rusça gibi) dokü-
manlar› içinde aranacakt›r. Tarih k›s›tlamas›nda ise belirlenen tarihler aras›ndaki
dokümanlara ulafl›labilir.

Yukar›da verilen arama kurallar›na göre örne¤in, Google arama motoruna giri-
len bir anahtar sözcük sonucunda, arama motoru, girilen sözcükle ilgili olarak ‹n-
ternette yer alan tüm sayfalar› ekrana getirecektir. Bu sayfalar›n içinde metin, ses,
grafik, resim gibi ögeler olabilir. Google arama motoru aç›l›fl sayfas›nda, anahtar
sözcü¤ün girildi¤i alan›n hemen üstünde, Web, Grafik, Gruplar ve Dizin gibi bafl-
l›klar görülür. Genelde, arama için anahtar sözcük girildi¤inde, Web yazan bölü-
mün etkin oldu¤u görülür ve do¤rudan Google’da “Ara” sözcü¤ü t›klan›rsa içinde
her türlü ögenin oldu¤u sayfalar ekrana gelir. Ancak, anahtar sözcü¤ü girdikten
sonra örne¤in, Grafikler bölümü iflaretlenip “Resimlerde Ara” denirse bu kez ekra-
na resim, harita, foto¤raf ve grafik gibi görsel a¤›rl›kl› içeri¤in geldi¤i görülür. Ör-
ne¤i; Sosyal Bilgiler dersi için, Google’da harita aranaca¤›n› varsayal›m. Anahtar
sözcük olarak Türkiye haritas› yaz›p Grafikleri seçip “Resimlerde Ara” denildi¤in-
de, Türkiye ile ilgili haritalar ekrana gelecektir. Bu nedenle, arama yaparken hem
arama kurallar›n› hem de arama motorunun sunmufl oldu¤u olanaklar› birlikte kul-
lanmakta yarar vard›r. 

Sosyal Bilgiler dersinde, arama motorlar› kullan›larak ö¤rencilere anahtar
sözcüklerle farkl› arama kurallar›na göre uygulama yapt›rmak yararl› olacakt›r.
Özellikle, arama kurallar›n› s›ras›yla uygulayarak ö¤rencilerin sonuçlardaki farkl›-
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l›klar› görmesi sa¤lanmal›d›r. Örne¤in; resim, harita ya da metin ararken neler ya-
p›ld›¤› ö¤rencilere uygulamal› olarak gösterilmelidir.

Atatürk anahtar sözcü¤ünü kullanarak Google arama motorunda yapabilece¤iniz farkl›
arama stratejileri ve sonuçlar›n› yaz›n›z.

Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde ‹nternet Kullan›m›
Sosyal Bilgiler ö¤retiminde ‹nternet’ten etkili bir biçimde yararlanabilmek için ö¤-
retmenlerin, ö¤rencilere, ‹nternet kaynaklar›na nas›l ulafl›lacaklar›, bu kaynaklar-
daki bilgileri nas›l kullanacaklar› ve yorumlayacaklar› konular›nda rehberlik etme-
leri gerekmektedir (Welton ve Mallan, 1999). Web, ses, görüntü, video ve metin gi-
bi yo¤un ögelerden oluflmaktad›r. Bu nedenle, ‹nternet ortam›ndan yararlanarak
dersini ifllemek isteyen bir ö¤retmenin flu noktalara dikkat etmesinde yarar
görülmektedir (Aflkar ve Altun, 2006, ss.89-91):

• Kullanaca¤›n›z araç gereçlerin haz›rl›¤›n› önceden yap›n›z: Sosyal Bilgiler
dersinin içeri¤ine uygun araç gereçlerin seçimi, dersin kazan›mlar› için kul-
lanabilece¤iniz en önemli stratejilerden biridir. Bu nedenle, öncelikle, ders-
te kullanaca¤›n›z araç gereçleri inceleyiniz. ‹nceledi¤iniz araç gereçlerin ö¤-
rencilerinizin geliflim düzeyi ve gereksinimlerine uygun oldu¤una karar ve-
riniz.

• Uygun adresleri iflaretleyiniz: Sosyal Bilgiler dersinin içeri¤ine uygun web
sayfalar›n› tarayarak bunlar› belirleyebilirsiniz. Belirledi¤iniz bu sayfalar›,
web görüntüleyici program›n›zda s›k kullan›lanlara ekleyebilirsiniz. Burada
ekledi¤iniz sayfalar› alt bafll›klar biçiminde s›n›fland›rabilirsiniz. Böylece, ay-
n› konuda tekrar arama yapmak zorunda kalmazs›n›z.

• Ön haz›rl›k etkinlikleri planlay›n›z: Derse, do¤rudan daha önceden belirle-
mifl oldu¤unuz web sayfalar› arac›l›¤›yla bafllamay›n›z. Bunun yerine, Sosyal
Bilgiler dersi kapsam›nda iflleyece¤iniz konulara iliflkin kimi etkinlikler plan-
lay›n›z. Böylece, ö¤rencilerinizi iflleyece¤iniz konulara girifl oluflturabilecek
ve ‹nternete yönlendirebilecek etkinlikler haz›rlam›fl olursunuz.

• Uygulamalar› belirli bir amaç do¤rultusunda planlay›n›z: Ö¤renciler için
web sayfalar›nda gezinti yapmak oldukça e¤lenceli olabilir. Bu durum, ‹nter-
netin do¤as› gere¤idir. Bu nedenle, ö¤renciler web sayfalar›nda gezinirken
kolayl›kla konudan uzaklaflabilirler. Bunu önlemek için derste yap›lacak et-
kinlikler ve ö¤rencilerden beklenenler aç›k bir biçimde belirlenmelidir.

• Yönlendirici olunuz: Okullar›n ‹nternet kullan›m›na yönelik “kabul edilebi-
lir kullan›m ilkeleri” belirlemesi gerekir. Bu ilkelere uyulup uyulmad›¤› dü-
zenli olarak kontrol edilmeli ve ö¤renciler bu konuda yönlendirilmelidir.

• Etik ilkelere uyunuz: ‹nternet ortam›nda her türden veriye ulaflmak olas›d›r.
Bu verileri kendi ürünümüz gibi kullanmamal›y›z. Ulafl›lan verilerin kaynak-
lar›n› göstermek gereklidir. Ö¤rencilere, ‹nterneti hangi amaçla kullanabile-
ceklerini hat›rlat›n›z.

Sosyal Bilgiler dersi, ö¤retim program›nda dördüncü ve beflinci s›n›fta bilgisayar
ve ‹nternet kullan›m›n› gerektiren etkinliklere yer verilmifltir. Bu kapsamda, dördün-
cü s›n›fta önerilen befl etkinlik için ‹nternet’te araflt›rma yapma becerisine öncelik ve-
rilmifltir. Beflinci s›n›fta ise bilgisayar ve ‹nternet kullan›m› gerektiren on etkinli¤e yer
verilmifltir. Yer verilen etkinliklerin dördü için ‹nternet adresi verilmifl, alt› etkinlik
için ise ö¤rencilerin ‹nternette araflt›rma yapmalar› önerilmifltir. Ayr›ca, her iki s›n›fta

154 Hayat  Bi lg is i  ve  Sosyal  Bi lg i ler  Ö¤ret imi

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

4



da sanal alan gezisi yap›lmas› öngörülmüfltür (Ersoy, 2007, ss.55-57). Sosyal Bilgiler
dersinin ö¤retim sürecinde, ‹nternetin sunmufl oldu¤u tüm hizmetler ifle koflulabilir.
Bunlardan, sanal alan gezisi ve arama motorlar›n›n kullan›m› afla¤›da aç›klanm›flt›r:

Sanal Alan Gezisi: ‹nternet, görsel gerçeklik yoluyla insanlar›n farkl› yerleri gö-
rebilmeleri için olanaklar sunar. Bir ö¤renci, farkl› bölgeleri sanal ortamda ziyaret
edebilir. Farkl› ülkelerdeki çal›flmalara kat›labilir. Sanal alan gezileri, ö¤rencilere
gerçek bir geziye benzeyen anlaml› ö¤renme yaflant›lar› sunar. Sosyal Bilgiler der-
sinde yap›lacak bir sanal alan gezisinde, ö¤retmenin yapm›fl oldu¤u haz›rl›k çal›fl-
malar› çok önemlidir. Ö¤rencilerin, sanal alan gezilerini yaln›zca çeflitli raporlar›na
kesme ve yap›flt›rma yapmak için kulland›klar› görülmektedir. Ö¤retmenlerin, sa-
nal alan gezilerini ö¤rencilerin bafltan bafla bir keflif yapabilecekleri, bilgiyi eleflti-
rel olarak analiz edebilecekleri ve bilgileri kendi kendilerine sunabilecekleri biçim-
de yap›land›rd›klar› görülmektedir. Ö¤retmenler, sanal alan gezisi yap›labilecek si-
teleri önceden belirlemeli ve ö¤rencilerin sanal alan gezi s›ras›nda önemli bilgile-
re odaklanmalar›n› sa¤lamal›d›rlar. Ayr›ca, ö¤retmen, ö¤rencilere, sanal alan gezi-
si yap›lacak siteyi nas›l gezeceklerine iliflkin yaz›l› yönergeler vermelidir. Sanal
alan gezisi tamamland›ktan sonra ö¤rencilerin edindikleri bilgileri elefltirel olarak
analiz etmeleri, daha önceki bilgileri ile karfl›laflt›rmalar› sa¤lanmal›d›r (Zarrillo,
2004, s.151).

Sanal alan gezisi, tematik web sayfalar›nda çevirimiçi ö¤renme deneyiminin ya-
flanmas›na ve web’de bir koleksiyon olarak düzenlenmifl sayfalar›n keflfedilmesine
olanak sa¤layan bir rehberdir (Foley, 2003). Sanal alan gezisi, web’de yer alan bir-
biriyle iliflkili imgelerin koleksiyonudur. Bu koleksiyon, yaz› ya da di¤er çoklu
ortam ö¤eleri ile desteklenerek, farkl› biçimlerde kullan›c›lara gerçek zaman ve ye-
re uygun bir ziyaret olana¤› verecek biçimde sunulabilir (Nix, 1999). Web ortam›n-
da farkl› biçimlerde sanal alan gezisi örnekleri yer almaktad›r. Basit bir sanal alan
gezisi, bir web sayfas›ndaki ba¤lant› listelerini içerir. Bu ba¤lant›lar arac›l›¤›yla il-
gili web sayfas› gezilebilir. Bir baflka sanal gezisi ise gerçek zamanl› olan›d›r. Bu
türü video konferans teknolojisinin kullan›m›n› içerir. Gerçek zamanl› sanal alan
gezileri, ö¤rencilerin, bir yeri görsel olarak ziyaret etmelerine, oradaki insanlar ve
yerler hakk›nda bilgiler ö¤renmelerine olanak sa¤lar (Wikipedia, 2007).

Sanal alan gezisi, Sosyal Bilgiler dersi kapsam›nda tarihi mekânlar, müzeler ve
kamu kurumlar› gibi yerlere yap›lan s›n›f gezilerinin, ‹nternet ortam›nda yap›lan
biçimi olarak görülebilir. Ancak, sanal alan gezisi yaln›zca ‹nternette yap›lmayabi-
lir. Örne¤in; Kurtulufl Savafl›’n›n geçti¤i bölgeler, müzeler, kamu kurumlar› taraf›n-
dan haz›rlanm›fl CD’ler arac›l›¤›yla da sanal alan gezisi yap›labilir. 

Kültür Bakanl›¤› web sayfas›ndaki Sanal Gezinti bölümüne ba¤lan›ld›¤›nda;Tür-
kiye’deki kimi saraylara, müzelere, camilere, kiliselere, manast›rlara ve Beyaz›t
Meydan›, K›z Kulesi gibi di¤er mekânlara da sanal gezi yap›labilmektedir. Kültür
Bakanl›¤› web sayfas›nda sanal gezi yapabilmek için bilgisayar›n›zda Quicktime
program› yüklü olmal›d›r. Ayr›ca, sitedeki film üzerinde shift tuflu ile gezi yapt›¤›-
n›z alanlara yaklaflabilir, ctrl tuflu ile uzaklaflabilir, 360° tur için fare ile film üzerin-
de dolaflabilirsiniz. Bu durum, sanal gezi yapanlara saray ya da müze içinde dola-
fl›yor izlenimi verir. Ayr›ca, örne¤in, saraylara ‹nternet ortam›ndan yap›lan bir gezi
s›ras›nda, geziye müzik efllik etmektedir. Gezi s›ras›nda, ö¤retmen ya da ö¤renci-
ler filmi durdurup aç›klamalar yapabilir. Sanal alan gezisi bittikten sonra, ö¤renci-
lere, kelime ifllemcide haz›rlanan bir çal›flma yapra¤› da¤›t›labilir. Böylece, yap›lan
sanal alan gezisinden ö¤rencilerin ne ö¤rendikleri de¤erlendirilebilir.
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Ö¤retmen ya da ö¤renciler de sanal alan gezisi düzenleyebilir. Bunun için, diji-
tal kamera ya da foto¤raf makinesi kullan›labilir. Örne¤in, Ad›m Ad›m Türkiye üni-
tesinde Bölgemizi Tan›yal›m konusunda ö¤retmen Eskiflehir’deki Frig Vadisi’ne
yapm›fl oldu¤u bir geziyi dijital kamera ile kay›t etmifl olsun. Daha sonra, ö¤retmen,
bu kay›tlar› düzenleyebilir, gerekli görürse, düzenledi¤i filme ses ekleyerek aç›kla-
malar yapabilir; böylece “Frig Vadisi” ile ilgili kendi sanal alan gezisini oluflturabilir.

Arama Motorlar›: Arama motorlar› Sosyal Bilgiler ö¤retiminde etkili bir biçim-
de ifle koflulabilir. Sosyal Bilgiler dördüncü ve beflinci s›n›fta ‹nternetin daha çok
araflt›rma yapmak amac›yla kullan›lmas›n›n önerildi¤i görülmektedir. ‹nternette yer
alan bilgi ve belgelere ulaflmada arama motorlar›n› kullanmak gerekir. Bunun için
aramak istenilen konuya iliflkin bilgisayar ekran›nda aç›lan herhangi bir arama mo-
torunun metin kutusuna anahtar sözcük ya da sözcükleri yaz›p “ara” dü¤mesine
t›klamak yeterlidir. Daha sonra arama motoruna yaz›lan sözcük ya da sözcüklerle
ilgili ‹nternette yer alan sayfalar ekrana gelecektir. Ancak, arama sonucunda ifle ya-
ramayacak ilgisiz sayfalar da gelecektir. Bunun önüne geçebilmek ve ‹nternette et-
kili bir arama yapabilmek için kimi teknikler gelifltirilmifltir.

‹nternetten ödev ve proje haz›rlayacak ö¤renciler, girebilecekleri web siteleri-
nin adresleri, kullanabilecekleri arama motorlar›n›n adlar› ve anahtar sözcükler gi-
bi konularda yönlendirmelidirler. Ö¤renciler, ‹nternetten erifltikleri kaynaklar›n
güvenilir olup olmad›¤›n› anlamalar› ve kontrol etmeleri için bilgilendirilmelidirler.
Ayr›ca, ö¤rencilere, genifl kapsaml› ödev ve proje vermek yerine, grup ödevleri ya
da projelerin verilmesi daha ifllevsel olur (Odabafl›, Kabakç› ve Çoklar, 2007, s.126).
‹lkö¤retim ö¤rencileri için ‹nternetten araflt›rma yapma, ödev ve proje haz›rlama-
da yaflanabilecek en önemli sorunlar›n bafl›nda, erifltikleri bilgilerin güvenilir olup
olmad›¤› gelmektedir. Bu anlamda, ö¤renciler, erifltikleri s›n›rs›z bilgiler içinde
kaybolabilir, amaçtan uzaklaflabilir ve yanl›fl bilgiler elde edebilirler. Kimi durum-
larda ise, masum bir araflt›rma için ‹nternetin bafl›na geçtiklerinde istenmeyen site-
lere ulaflabilirler. Bu duruma flu örnek verilebilir. Örne¤in, ö¤rencilerinize Sosyal
Bilgiler dersi kapsam›nda Atatürk ile ilgili bir ödev verebilirsiniz. Ö¤rencileriniz di-
yelim ki Google arama motoruna “Atatürk” sözcü¤ünü girdi¤inde, Atatürk konu-
sunda do¤ru, yanl›fl, çarp›t›lm›fl bilgilerin oldu¤u web sayfalar›na ulaflabilirler. 

‹nternette ö¤rencilerin uygunsuz içeri¤e eriflmemeleri ve güvenli kaynaklara
ulaflabilmeleri için ö¤retmen kimi stratejileri ifle koflmal›d›r. Bu stratejiler flunlar
olabilir (Akkoyunlu, 2002):

• ‹nternetten eriflilen bilgilerin do¤rulu¤u kitap, ansiklopedi gibi di¤er kay-
naklarla kontrol edilebilir. ‹nternetten eriflti¤iniz bilgileri, karfl›laflt›rd›¤›n›z
di¤er kaynaklar da içeriyorsa ulaflt›¤›n›z bilgiler do¤rudur.

• ‹nternetteki yazar› ve kayna¤› belli olmayan, anonim bilgiler konusunda flüp-
heci olmal›s›n›z. Genelde, böyle durumlar için resmi kurumlar›n web siteleri
güvenli bilgiler sunar. Bu kurumlar›n web adresleri .gov, .edu uzant›l›d›r.

• ‹nternetten eriflti¤iniz bilgiler, bir kayna¤a dayan›yorsa ve kaynaklar veril-
miflse genelde, bu bilgilerin do¤ru olma olas›l›¤› yüksektir.

• ‹nternetten eriflti¤iniz bilginin güncelli¤ini, sitenin “son güncellenme tari-
hi”ne bakarak kontrol edebilirsiniz.

Yukar›daki stratejilere ek olarak, ilkö¤retim ö¤rencileri ve ö¤retmenleri, ‹nter-
nette do¤ru ve güvenilir bilgilere ulaflabilmek için derslerde yararland›klar› web si-
telerini afla¤›daki sorular› dikkate alarak de¤erlendirmelidirler (Zarrillo, 2004,
s.147):
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• Site kim taraf›ndan kurulmufltur?
• Sitedeki bilgilerin kayna¤› var m›d›r?
• Sitedeki bilgiler güncel midir?
• Sitedeki bilgiler, önyarg› ve olumsuz tutumlar› yans›tmakta m›d›r?
Sosyal Bilgiler dersi arac›l›¤›yla çocuklara de¤er e¤itimi verilmektedir. Bu an-

lamda, ‹nternet ve etik konusu önemli bir konudur. Etik konusu, özellikle, ö¤ren-
cilerin ‹nternet kaynaklar›n› kullanarak yapt›klar› ödev ve projelerde ortaya ç›k-
maktad›r. ‹lkö¤retim ö¤rencileri ‹nternet kaynaklar›n› aynen kopyalay›p ödevlerin-
de kullanabilmektedirler. Hatta, kimi durumlarda, haz›r ödevler ö¤retmene geti-
rilip sunulabilmektedir. Bunun için ö¤rencilere, mutlaka ‹nternetten erifltikleri bil-
gilerin kaynaklar›n› göstermeleri gerekti¤i vurgulanmal›d›r. Bu davran›fl›n ö¤renci-
lerde oluflmas› için örnekler verilerek ö¤renciler bu konuda e¤itilmelidir.

S›n›f ortam›nda ö¤renciler ‹nternet kullan›rken ö¤retmenin, her zaman ö¤renci-
lerin ne yapt›¤›n› bilmesi gerekir. Çünkü, ‹nternet ö¤renciler için önemli bir bilgi
potansiyeline sahipken çocuklar için önemli tehlikeleri de bar›nd›rmaktad›r. Ö¤-
retmenler, çocuklar›n kötü niyetli kiflilerle iletiflime geçmedi¤inden, porno siteleri-
ne girmedi¤inden, uygunsuz içerikle karfl›laflmad›¤›ndan emin olmal›d›r. Ö¤renci-
leri bu durumdan koruman›n en iyi yolu, ö¤retmenin, sürekli çocuklar› denetleme-
si ve takip etmesidir. Bu konudan s›n›f ortam›nda birinci derecede ö¤retmen so-
rumludur. Bunun için, s›n›ftaki tüm bilgisayar ekranlar›n›n ö¤retmen taraf›ndan
görülecek biçimde yerlefltirilmesi gerekmektedir (Zarrillo, 2004, s.144).

Sosyal Bilgiler ö¤retiminde, ‹nternet, proje tabanl› ö¤renme yaklafl›m›yla ifllev-
sel olarak ifle koflulabilir. Web tabanl› projeler, ö¤rencilerin, herhangi bir konuyu
araflt›rmalar› için ‹nternet kaynaklar›ndan sa¤lad›klar› bilgileri bir araya getirip bir
ürün ortaya koymalar›n› amaçlar. Projeler, bireysel ya da grup projeleri biçiminde
olabilir. Web tabanl› projeler, ö¤retim sürecinde ‹nternet kullan›m›na iyi bir bafl-
lang›ç olabilir. Bir web tabanl› proje planlad›¤›n›zda, flu noktalara dikkat etmeniz-
de yarar bulunmaktad›r (Akkoyunlu, 2002, s. 69):

• Ö¤rencilerinizin araflt›rmas›n› istedi¤iniz konunun s›n›rlar›n› belirleyip ko-
nunun, belli bir derinlikte olmas›na özen gösteriniz.

• Verece¤iniz konuyu önceden mutlaka araflt›r›n›z. Böylece, ö¤rencilerinizin
verece¤iniz konuda yeterli kayna¤a ulafl›p ulaflamayaca¤›n› da kontrol etmifl
olursunuz.

• Ö¤rencilerinize yönlendirici ipuçlar› (kullanabilecekleri kaynak türleri, ya-
rarlanabilecekleri kurum ve kifliler vb.) veriniz.

• ‹yi tasarlanm›fl bir Web tabanl› proje, ö¤rencilerin iflbirli¤i içinde çal›flmas›-
n› gerektirir. Ö¤rencilerin bir grup oluflturarak bir araya gelmesi, projenin
baflar›s› için yeterli de¤ildir. Bu nedenle, ö¤rencilerinizi etkili bir biçimde ça-
l›flmalar› için yönlendiriniz.

‹nternetten eriflilecek kaynaklar›n do¤ru ve güvenilir oldu¤unu kontrol etmede kullan›la-
bilecek stratejileri tart›fl›n›z.

ÇOKLU ORTAM
Çoklu ortam, en genel tan›m› ile birçok ögenin (metin, grafik, ses, video, müzik gi-
bi) dijital ortamda ve bir arada kullan›m biçimi olarak tan›mlanabilir (Aflkar ve Al-
tun, 2006). Çoklu ortam, yaln›zca, e¤itim içerikli CD’ler anlam›na gelmemektedir.
CD’lerle sunulan çoklu ortam ö¤elerinin tümünü ‹nternet ortam›nda görmek ola-
nakl›d›r. Bu nedenle, Sosyal Bilgiler ö¤retiminde, çoklu ortam uygulamalar›n› CD
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ve ‹nternet ba¤lam›nda düflünmek ve uygulamalar›n› bu düflünceye göre gerçek-
lefltirmek gerekir.

Çoklu ortamlar s›n›f içinde bir plan kapsam›nda kullan›lmal›d›r. E¤er böyle ya-
p›lmazsa, çoklu ortam ö¤renmeyi kolaylaflt›rmayaca¤› gibi ö¤rencilerin dikkatleri-
ni da¤›tabilir ve onlar›n as›l ö¤renme materyallerine odaklanmalar›n› engelleyebi-
lir. Bilgisayar›n teknik özellikleri ve tasar›mdaki cazip çoklu ortam ö¤eleri içeri¤in
sunumunun önüne geçebilir. Bu durumu engellemek için ö¤retmen derste kullan-
may› düflündü¤ü çoklu ortam materyallerinin seçiminde titiz davranmal› ve bunla-
r›n nas›l kullan›laca¤› konusunda plan yapmal›d›r. Afla¤›da ö¤retmenlere yol gös-
terebilecek kimi ölçütler ve aç›klamalara yer verilmifltir (Aflkar ve Altun, 2006,
ss.113-115):

• Ö¤retimsel içerik: CD içindeki bilgiler güncel, geçerli ve kapsaml› olmal›d›r.
Konu ile ilgili verilen örnekler, ve gelifltirilen okuma parçalar› bir bütün olufl-
turmal›d›r. Sunulan bilgilerin kaynaklar› belirtilmifl ve etkinlikler ö¤renciler-
de düflünme becerilerini gelifltirici ve ö¤rendiklerini uygulat›c› olmal›d›r.

• Ö¤retim program› ba¤lant›lar›: CD içindeki içerik ile dersin içeri¤i paralel
olmal›d›r. Sunulan örnekler, gerçek yaflamla iliflkili ve ö¤rencilerin önceki
bilgileriyle iliflkilendirilebilir olmal›d›r.

• Grafik/çoklu ortam: Seçilen grafik ögeleri, ö¤rencilerin düzeylerine ve ilgi-
lerine yönelik olmal›, bunlar›n ekrandaki konumlar›nda tutarl› ve ö¤renme-
yi destekleyici bir s›ralama olmal›d›r. Renk ve animasyon kullan›m›nda afl›-
r›ya kaç›lmamal›, arka plan ve metinlerin yaz›m›nda kullan›lan punto bü-
yüklü¤ü ve rengi okumay› kolaylaflt›r›c› olmal›d›r. E¤er film ve sesli ortam-
lar kullan›lm›flsa, bunlar›n ekrandaki konumland›rmalar› ve kontrolü kulla-
n›c›lar›n eriflebilece¤i biçimde düzenlenmifl olmal›d›r.

• Tasar›m: Tüm ekranlar›n tasar›m›nda tutarl›l›k gözlenmeli ve ekranlar ara-
s›nda mant›ksal bir iliflki kurulmufl olmal›d›r. Tasar›mda, sunulan materyal-
lerin ekranda hizalanmas›na, yak›nl›k ve uzakl›k ayarlamas›na, materyallerin
tekrar edilebilirli¤ine, tutarl›l›¤›na, arka plan ve ekran üzerinde sunulan ma-
teryallerdeki renk z›tl›¤›na ve metinler aras›ndaki okunabilirlik ilkelerine uy-
gunluk aranmal›d›r.

• Teknik konular: Ekranlar aras› geçifller için kullan›lan tüm ba¤lant›lar çal›fl-
mal›d›r. Web ortam›nda sunulan destekler için Web taray›c›s› uyumu ve ge-
rekli programlar hakk›nda destek bilgi sunulmufl olmal›d›r. Ayr›ca, yönerge-
ler eksiksiz ve anlafl›l›r bir biçimde verilmelidir.

• Eriflilebilirlik: Kullan›lan puntolar›n seçimi ve içerik tasar›m› hedef kitle için
uygun seçilmifl olmal›d›r.

• Etkileflim: Ö¤retim program›n›n her aflamas› için tutarl› ve uygun etkileflim
ortamlar› sunulmufl olmal›d›r. Ö¤retimsel materyal ile birlikte verilen dönüt-
ler de etkileflimin bir parças› olarak tasarlanm›fl olmal›d›r.

• Ö¤retmen/ö¤renci destek materyali: Program›n her aflamas›nda ö¤rencinin
ve ö¤retmenin eriflebilece¤i “YARDIM” menüsü olmal›d›r. Yard›m menüsü
alt›nda teknik destek, ek materyal ve Web siteleri konusunda bilgiler veril-
mifl olmal›d›r. Ö¤renme ve ö¤retme basamaklar› izlenebilmeli ve bunlar
gözlenebilmelidir.

• De¤erlendirme: De¤erlendirme yöntemleri ve de¤erlendirme sorular›, ö¤-
rencilerin düzeyine uygun olmal›d›r. 

• Yafl/s›n›f uygunlu¤u: Okuma ve konu sunumu için seçilmifl materyaller yafl
ve s›n›f düzeylerine uygun olmal›d›r.
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• Esneklik: Kullan›c›lar, programda istedikleri yere kolayca eriflebilmelidir.
Bunun için girifl köprüleri anlafl›l›r biçimde tasarlanmal›d›r. Ayr›ca, prog-
ramda bireysel, s›n›f içi ve tüm s›n›f için kullan›labilecek özellikte etkinlik-
ler bulunmal›d›r.

Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde Çoklu Ortam Kullan›m›
Sosyal Bilgiler dersi ö¤retim program›, sosyal bilim disiplinlerine dayal› olarak
oluflturulan, toplumsal kültürün aktar›m›na katk›da bulunan, düflünme, karar ver-
me, topluma etkin kat›l›m için gerekli bireysel yeterliklerin, bilgi, beceri ve de¤er-
lerin, ö¤rencilerin geliflim özelliklerine uygun bir biçimde kazand›r›lmaya çal›fl›ld›-
¤› bir programd›r (Michaelis ve Garcia, 1996, s.2). Dolay›s›yla, Sosyal Bilgiler içeri-
¤inin güncel yaflamla iliflkilendirilmesi güç olabilir. Çünkü, bu konular›n soyut ve
birebir gerçeklefltirilerek ö¤rencilere gösterilmesi olanaks›zd›r. Bu gibi durumlarda
çoklu ortam ifle koflulabilir. Sosyal Bilgiler dersi, tarih, co¤rafya, ekonomi, arkeolo-
ji, antropoloji, kültür vb. birçok sosyal bilim disiplininden oluflur. Bu yönüyle Sos-
yal Bilgiler dersi disiplinler aras› bir özellik tafl›r. Örne¤in; tarih konular›n› metin-
lere dayal› okuma ya da anlatma yerine, konu resim, foto¤raf, animasyon, ses, film
gibi çoklu ortamlar arac›l›¤›yla somutlaflt›r›labilir. 

Sosyal Bilgiler ö¤retiminde, çoklu ortamlar, ö¤rencinin, örne¤in; Tarih ile ilgili
bir metni okurken konuya iliflkin haz›rlanm›fl bir video filmine metin içinde veri-
len ba¤lant›y› (Link) t›klayarak ulaflmas›n› olanakl› k›lar. Ö¤renci, filmi izleyerek
metinde konuya iliflkin anlat›lanlar› görsellefltirebilir ya da okuduklar›n› destekle-
yecek görsel malzemeleri inceleyebilir. Yine bir ülkeye iliflkin co¤rafi ve demogra-
fik bilgiler, bir bilgi a¤› biçiminde verilebilir. ‹lgili ülkede konuflulan diller ve di¤er
kültürel özellikler de görsel ve iflitsel olarak desteklenebilir. Bu biçimde haz›rlan-
m›fl birçok CD okullar›n kullan›m›na sunulmaktad›r. Örne¤in, bu konuda MS World
Atlasta Türkiye maddesi incelenebilir (Akp›nar, 2005, s.107).
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Bilgi ve iletiflim teknolojileriyle ilgili temel kav-
ramlar› tan›mlamak
Bilgi ve iletiflim teknolojileri kapsam›ndaki temel
kavramlar; bilgi, iletiflim, teknoloji, veri ve bilinti
olarak ele al›nabilir. Bilgi; bilintilere, verilere ve
daha önce sahip olunan bilgilere dayal› olarak
oluflturulan bir kar›fl›md›r. ‹letiflim; davran›fl de-
¤iflikli¤i meydana getirmek üzere haber, bilgi,
düflünce, duygu, tutum ve becerilerin paylafl›lma
sürecidir. Teknoloji; belli bir sanayi dal›yla ilgili
araç, gereç, yol ve yöntem bilgisidir. Veri; topla-
nan, ulafl›lan, elde edilen say›sal, yaz›l› metin,
görüntü, ses gibi bulgulard›r. Bilinti; verilerin uy-
gun biçimde düzenlenerek sunulmufl halidir. Ör-
ne¤in, bilgisayara bilinti ve veri girilerek yeni bil-
gi üretilir. Bilinti, herhangi bir konudan haberdar
olma iken bilgi; birey taraf›ndan ifllenmifl ve iç-
sellefltirilmifl, bilintiler kullan›larak yeni bilgi üre-
timini içerir. Bu kapsamda, bilgi ve iletiflim tek-
nolojileri, bilgi üretmek için bilinti ve veri sa¤la-
mada önemli kaynaklard›r.

Sosyal Bilgiler ö¤retiminde kullan›lan belli bafll›
bilgi ve iletiflim teknolojilerini aç›klamak
Sosyal Bilgiler ö¤retimi kapsam›nda kullan›lan
belli bafll› bilgi ve iletiflim teknolojileri, bilgisa-
yar, ‹nternet ve çoklu ortam olarak s›n›fland›r›la-
bilir. Bilgisayarlar, ö¤retme-ö¤renme sürecinde
yaz›l›m programlar› arac›l›¤›yla kullan›l›r. ‹nter-
net ve çoklu ortamlar ise, Sosyal Bilgiler ö¤reti-
minde içeri¤in somutlaflt›r›lmas›nda, ö¤rencilerin
etkin olmas›nda ve ö¤renmelerinde sorumluluk
almalar›nda ifle koflulabilir.

Sosyal Bilgiler ö¤retiminde bilgisayardan
yararlanmak
Sosyal Bilgiler ö¤retiminde bilgisayar, ö¤retim ya-
z›l›mlar› ve uygulama yaz›l›mlar› arac›l›¤›yla kulla-
n›l›r. Ö¤retim yaz›l›mlar›; özel ö¤retici yaz›l›mlar,
al›flt›rma ve tekrar yaz›l›mlar›, benzeflim yaz›l›mla-
r›, e¤itsel oyun yaz›l›mlar› ve problem çözme ya-
z›l›mlar› biçiminde s›n›fland›r›l›r. Uygulama yaz›-
l›mlar›, kelime ifllemciler, elektronik tablolar, veri
tabanlar› ve sunu programlar› olarak dörde ayr›l›r.
Sosyal Bilgiler ö¤retiminde sözü edilen program-
lar farkl› içeriklerin ve farkl› becerilerin kazand›r›l-
mas›nda kullan›labilir. Ayr›ca, bu yaz›l›mlar arac›-
l›¤›yla ö¤rencilerin, hem Sosyal Bilgiler içeri¤ini
kazanmalar› hem de bilgi ve iletiflim teknoloji-
lerini kullanma becerisini elde etmeleri amaçlan›r.

Sosyal Bilgiler ö¤retiminde ‹nternetten yararlanmak
Sosyal Bilgiler ö¤retiminde ‹nternet birçok amaçla
kullan›labilir. ‹nternetin sunmufl oldu¤u tüm hiz-
metler ifle koflulabilir. Ancak, Sosyal Bilgiler der-
si ö¤retim program›nda ‹nternetin daha çok arafl-
t›rma yap›lmas› ve sanal alan gezisi gerçeklefltir-
ilmesi amac›yla kullan›lmas› öngörülmüfltür. Sos-
yal Bilgiler ö¤retiminde ‹nternetin etkili ve verim-
li bir biçimde kullan›lmas› için, öncelikle, ö¤ren-
cilerde ‹nternette arama yapma becerilerinin ge-
lifltirilmifl olmas› gerekir. Bunun için ö¤retmenle-
rin etkili arama stratejileri konusunda ö¤rencileri
bilgilendirmeleri gerekmektedir. Çünkü, ‹nternet
bugüne kadar gelifltirilmifl en önemli araflt›rma
ortamlar›ndan biridir. Ö¤retmenin ise, dersinde
‹nternet kullanmay› önceden planlamas› gerek-
mektedir. Bunun için ö¤retmen;
• kullanaca¤› araç gerecin haz›rl›¤›n› önceden 

yapmal›d›r. 
• uygun adresleri iflaretlemelidir.
• ön haz›rl›k etkinliklerini planlamal›d›r.
• uygulamalar› belirli bir amaç do¤rultusunda 

planlamal›d›r.
• yönlendirici olmal›d›r.
• etik ilkelere uymal›d›r.

Sosyal Bilgiler ö¤retiminde çoklu ortamlardan
yararlanmak
Çoklu ortam en genel tan›m› ile birçok medya
türünün dijital ortamda birlikte kullan›m› olarak
tan›mlanabilir. Sosyal Bilgiler dersinde çoklu or-
tam kullanmay› düflünen bir ö¤retmenin flu öl-
çütlere dikkat etmesi gerekir:
• Ö¤retimsel içerik
• Ö¤retim program› ba¤lant›lar›
• Grafik/çoklu ortam
• Tasar›m
• Teknik konular
• Eriflilebilirlik
• Etkileflim
• Ö¤retmen/ö¤renci destek materyali
• De¤erlendirme
• Yafl/s›n›f uygunlu¤u
• Esneklik
Sosyal Bilgiler ö¤retiminde soyut olan içeri¤in
somutlaflt›r›lmas›nda, ö¤rencilerin ö¤renme ma-
teryalleri ile etkileflime girmesinde, ö¤rencilerde
elefltirel düflünme, problem çözme gibi üst dü-
zey düflünme becerilerinin gelifltirilmesinde çok-
lu ortam ifle koflulabilir. Ancak, ö¤retmenin her
türlü çoklu ortam› ö¤rencilere sunmadan önce
incelemesi ve bir plan kapsam›nda ö¤renme sü-
recinde kullanmas› gerekir.
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1. Afla¤›daki kavramlardan hangisi “düzenlenerek sunu-
labilme, haber niteli¤i tafl›ma ve kullan›c›lar›n sonuç ç›-
karabilece¤i veriler içerme” gibi özellikleri tafl›r?

a. Bilinti
b. Bilgi
c. Veri
d. Teknoloji
e. ‹letiflim

2. Afla¤›dakilerden hangisi Sosyal Bilgiler ö¤retiminde
kullan›labilecek ö¤retim yaz›l›mlar›ndan biri de¤ildir?

a. Benzeflim yaz›l›mlar›
b. Kelime ifllemci yaz›l›mlar›
c. Özel ö¤retici yaz›l›mlar›
d. Al›flt›rma ve tekrar yaz›l›mlar›
e. E¤itsel oyun yaz›l›mlar›

3. Afla¤›dakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersi kapsa-
m›ndaki sosyal olay ve olgular›n ö¤renme sürecinde
gözlenmesini sa¤layan ö¤retim yaz›l›m›d›r?

a. Özel ö¤retici yaz›l›mlar
b. Al›flt›rma ve tekrar yaz›l›mlar›
c. Benzeflim yaz›l›mlar›
d. E¤itsel oyun yaz›l›mlar›
e. Problem çözme yaz›l›mlar›

4. Afla¤›daki yaz›l›mlardan hangisiyle Sosyal Bilgiler der-
sinde ö¤renciler Antalya iline gelen y›ll›k turist say›s›n›
aylara göre gösteren bir sütun grafi¤i haz›rlayabilirler?

a. Kelime ifllemci
b. Veri taban›
c. Sunum
d. Elektronik tablolama
e. Benzeflim

5. Afla¤›dakilerin hangisi Sosyal Bilgiler ö¤retim süre-
cinde ‹nternet kullanmay› düflünen bir ö¤retmenin dik-
kat etmesi gereken ilkelerden biri de¤ildir?

a. Kullan›lacak web sitesini/sitelerini önceden
belirleme

b. Uygun web adreslerini belirleme
c. Ön haz›rl›k etkinlikleri belirleme
d. Etik ilkelere dikkat etme
e. Ö¤rencileri, teknoloji kullan›m becerilerini ge-

lifltirmek için serbest b›rakma

6. Afla¤›dakilerden hangisi ‹nternette yap›lacak bir arafl-
t›rman›n sonucunu de¤ifltirmez?

a. Büyük/küçük harf kullanma
b. (+) ve (-) sembollerini kullanma
c. Anahtar sözcüklerle araflt›rma yapma
d. Boole ba¤laçlar›n› kullanma
e. (“ ”) sembolünü kullanma

7. Afla¤›dakilerden hangisi ‹nternet ortam›ndan elde edi-
len bir kayna¤›n do¤ru ve güvenilir oldu¤unu kontrol et-
mede yan›tlanacak sorulardan biri de¤ildir?

a. Site kurucusunun ad› var m›?
b. Sitede yer alan bilgilerin kayna¤› var m›?
c. Sitedeki bilgiler güncel mi?
d. Sitedeki bilgiler ön yarg› ve yanl›l›k içeriyor mu?
e. Site adresi .com uzant›l› m›?

8. Afla¤›dakilerden hangisi sanal alan gezisinin yararla-
r› kapsam›nda yer almaz?

a. Sanal alan gezisi, görsel gerçeklik yoluyla farkl›
yerlerin ziyaret edilmesini sa¤lar.

b. Sanal alan gezisi, gerçek bir geziye benzer ö¤-
renme yaflant›s› sunar.

c. Sanal alan gezisi, ö¤rencilerin elefltirel düflünme
ve keflif yapma becerisini gelifltirebilir.

d. Sanal alan gezisi, ö¤retmenin iflini kolaylaflt›r›r ve
ö¤retmenin bir haz›rl›k yapmas›n› gerektirmez.

e. Sanal alan gezisi s›ras›nda önemli bilgilere
odaklan›labilir.

9. Afla¤›dakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinde ö¤-
rencilerin web’e dayal› bir proje gelifltirmelerini tasarla-
yan bir ö¤retmenin dikkat etmesi gereken ilkelerden
biri de¤ildir?

a. ‹nternetten yap›lacak araflt›rma için konu
s›n›rland›r›l›r.

b. Proje konusu ö¤retmen taraf›ndan önceden ‹n-
ternetten araflt›r›l›r.

c. Ö¤rencilere yönlendirici ipuçlar› verilir.
d. Ö¤rencilerin ‹nternet ortam›nda iflbirli¤i yapma-

lar› özendirilir.
e. Ö¤rencilerin yarat›c›l›¤› ve projenin özgünlü¤ü-

nü engelleyece¤i için ö¤retmen yönlendirme-
sinden kaç›n›l›r.

10. Afla¤›dakilerden hangisi Sosyal Bilgiler ö¤retiminde
çoklu ortam kullanmaya karar veren bir ö¤retmenin
dikkat etmesi gereken ölçütlerden biri de¤ildir?

a. Ö¤retimsel içerik
b. Ticari kurumlar taraf›ndan haz›rlanma
c. Ö¤retim program› ba¤lant›lar›
d. Ö¤retmen/ö¤renci destek materyali
e. Etkileflim

Kendimizi S›nayal›m
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Ulaflt›rma Bakanl›¤›’ndan 1500 okula BTS (Bilgi
Teknolojileri S›n›f›) kurulacak...
Milli E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l› 1500 okula bilgi teknolo-
jileri s›n›f› kurulmas›, 17 bin okula ‹nternet eriflimi sa¤-
lanmas› ve ‹nternet abonelik maliyetlerinin Ulaflt›rma
Bakanl›¤›’nca karfl›lanmas›n› öngören protokol imza-
land›. Milli E¤itim Bakan› Çelik, Bilgi ve ‹letiflim tekno-
lojilerindeki h›zl› de¤iflime iflaret ederek, 8 ve üzeri
dersli¤e sahip her okulda bir bilgisayar teknolojisi s›n›-
f› olmas›n›, daha az derslikli okullarda belli say›larda
bilgisayar olmas›n› hedeflediklerini ifade etti. Çelik, ö¤-
rencilerin yüzde 90’›n›n ‹nternet ortam›na kavufltu¤u-
nu, ulafl›lamayan yerler için kablosuz ‹nternet sa¤layan
wimax teknolojisi üzerinde çal›fl›ld›¤›n›, bu sistemin
yayg›nlaflt›r›lmas› halinde ‹nternetin ulaflamayaca¤› ye-
rin kalmayaca¤›n› kaydetti. Protokol törenine kat›lan
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m da projenin maliyeti-
nin 110 trilyon lira (110 milyon YTL) oldu¤unu ifade
ederek, ‘’Evrensel Hizmet Fonu’ndan önemli bir bütçe-
yi Türk Milli E¤itimine, MEB’in ihtiyaçlar› için ay›rd›k’’
dedi. Protokole göre, Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n belirle-
di¤i illerdeki okullara bilgi teknolojileri s›n›f› kurulaca-
¤›n›, bunun için 24 bin bilgisayar al›naca¤›n› kaydeden
Y›ld›r›m, bunun 1500 bilgisayar teknolojileri s›n›f› ku-
rulmas› anlam›na geldi¤ini kaydetti. Y›ld›r›m, h›zl› ‹n-
ternet ba¤lant›s›nda, ö¤renci say›s› itibariyle yüzde 90’a
ulaflt›klar›n›, k›rsal kesimdeki yüzde 10 oran›nda ö¤ren-
ciyi kapsayan 17 bin okulda ise, uydu ya da baflka tek-
nolojilerle h›zl› ‹nternet ba¤lant›s› sa¤lamay› hedefle-
diklerini belirtti. Y›ld›r›m, gelecek e¤itim-ö¤retim y›l›na
kadar projedeki iflleri bitirmeyi hedeflediklerini, böyle-
ce büyük oranda bilgi iletiflim teknolojileriyle ilgili
önemli bir noktaya geleceklerini ifade etti.

Kaynak: http://www.egitimedestek.meb.gov.tr/ 12 May›s
2007.

1. a Ayr›nt›l› bilgi için “Temel Kavramlar” konusuna
bak›n›z.

2. b Ayr›nt›l› bilgi için “Bilgisayar” konusuna bak›n›z.
3. c Ayr›nt›l› bilgi için “Bilgisayar” konusuna bak›n›z.
4. d Ayr›nt›l› bilgi için “Bilgisayar” konusuna bak›n›z.
5. e Ayr›nt›l› bilgi için “‹nternet” konusuna bak›n›z.
6. a Ayr›nt›l› bilgi için “‹nternet” konusuna bak›n›z.
7. e Ayr›nt›l› bilgi için “‹nternet” konusuna bak›n›z.
8. e Ayr›nt›l› bilgi için “‹nternet” konusuna bak›n›z.
9. d Ayr›nt›l› bilgi için “‹nternet” konusuna bak›n›z.
10. b Ayr›nt›l› bilgi için “Çoklu Ortam” konusuna

bak›n›z.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Ö¤rencilerin haz›rlam›fl oldu¤u deprem konulu araflt›r-
ma raporunda sözgelimi, ‹nternetten elde edilmifl dün-
yada son 100 y›l içinde meydana gelen depremlere ilifl-
kin istatistik verilerine yer verilmifl olsun. Hatta, bu bil-
giler ‹nternette oldu¤u gibi, bir tablo biçiminde raporda
yer als›n. Yine raporda 1999 Marmara depremine iliflkin
foto¤raflar ve gazete haberleri olsun. Ancak raporlar›n
kimilerinde ulafl›lan kaynaklar hiçbir yorum yap›lma-
dan düzenlenmifl, kimileri ise ulafl›lan kaynaklar›n ana-
liz edildi¤i, karfl›laflt›r›ld›¤›, desteklendi¤i biçimde yo-
rumlanm›fl olsun. Örne¤in, yorum yap›lan raporlarda
en çok depremin kuzey yar›m kürede oldu¤u, Uzak
Do¤u ülkelerinde daha çok deprem görüldü¤ü gibi yo-
rumlara yer verilsin. Bu durumda, ö¤retmenin, hangi
raporun bilinti ve veri düzeyinde; hangi raporun bilgi
düzeyinde oldu¤unu de¤erlendirebilmesi gerekir. Bilgi;
veri, bilinti ve daha önceki bilgilere dayan›r. Bir baflka
ifadeyle, veri ve bilinti farkl› kaynaklarda vard›r. Ancak,
veri ve bilinti kullan›larak yeni bilgiler üretilir.

Yaflam›n ‹çinden

”

“
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 2

Sosyal Bilgiler dersi ö¤retim program›n›n içeri¤i kimi
zaman, ö¤renciler için soyut kalabilmekte, ö¤renciler
içeri¤i günlük yaflamlar›yla iliflkilendirmekte güçlük çek-
mektedir. Örne¤in, dünyan›n oluflumu, deprem, volkan
patlamas›, dünyan›n uzaydaki yeri, ortaça¤da günlük
yaflam, Kurtulufl Savafl›, buz devri vb. konular s›n›f or-
tam›nda ya da s›n›f d›fl› ortamlarda tekrar› olanakl› ol-
mayan olay ve olgulard›r. Ancak, bu olay ve olgular bil-
gisayar ortam›nda asl›na en yak›n bir biçimde benzeflim
programlar›nda canland›r›labilir. Böylece, ö¤renciler
derste incelenen konuya iliflkin gerçek bir yaflam dene-
yimine yak›n ö¤renme yaflant›s› içinde bulunurlar. Ör-
ne¤in, depremin nas›l olufltu¤unu do¤al olarak göster-
mek olanaks›zd›r. Ancak, benzeflim program›yla depre-
min oluflumunu ve sonuçlar›n› bir senaryoya dayal› ola-
rak tekrar tekrar gösterebilirsiniz. 

S›ra Sizde 3

Sosyal Bilgiler ö¤retiminde kullan›labilecek uygulama
yaz›l›mlar›, kelime ifllemciler, elektronik tablolama, veri
tabanlar› ve sunu programlar›d›r. Kelime ifllemcilerle, her
türlü metin yazma etkinlikleri yap›labilir. Örne¤in, ö¤re-
tim plan›, performans görevi, proje ödevi, çal›flma yapra-
¤›, s›nav sorusu haz›rlanabilir. Elektronik tablolama prog-
ram› ile ö¤rencilerin etkinliklerini izleyebilece¤iniz bir
veri taban› oluflturabilir, s›nav sonuçlar›n› izleyebilir, fark-
l› konularda çeflitli grafikler oluflturabiliriniz. Veri taban-
lar› ile ö¤rencilerin her türlü bilgilerini oluflturup, bu bil-
gileri farkl› amaçlar için kullanabilirsiniz. Yine, ö¤renci-
lerinizin ödev ve projelerinde, Sosyal Bilgiler konular›n-
dan oluflan bilgileri içeren bir veri taban› oluflturabilirsi-
niz. Sunu programlar›yla ise siz ya da ö¤rencileriniz Sos-
yal Bilgiler dersinde sunular haz›rlayabilir.

S›ra Sizde 4

Google arama moturuna anahtar sözcükler girilerek
farkl› amaçlar için aramalar yap›labilir. Örne¤in, “Ata-
türk” yazarsan›z içinde yaln›zca Atatürk geçen sayfala-
ra ulaflabilirsiniz. Atatürk yaz›p Grafikleri iflaretlersiniz,
sadece Atatürk’le ilgili resimlere eriflirsiniz. Atatürk +
‹nönü yazarsan›z Atatürk ve ‹nönü sözcüklerinin birlik-
te geçti¤i sayfalar arama sonucunda gelir. ‹nternette
“Arama Kurallar›” bölümündeki di¤er arama kurallar›n›
deneyebilirsiniz.

S›ra Sizde 5

‹nternette do¤ru ve güvenilir kaynaklara ulaflabilmeleri
için ö¤retmen olarak ifle koflabilece¤iniz stratejiler flun-
lar olabilir:

• ‹nternetten eriflilen bilgilerin do¤rulu¤u kitap,
ansiklopedi gibi di¤er kaynaklarla kontrol edile-
bilir. ‹nternetten eriflti¤iniz bilgileri karfl›laflt›rd›-
¤›n›z di¤er kaynaklar da içeriyorsa, ulaflt›¤›n›z
bilgiler do¤rudur.

• ‹nternetteki yazar› ve kayna¤› belli olmayan,
anonim bilgiler konusunda flüpheci olmal›s›n›z.
Genelde, böyle durumlar için resmi kurumlar›n
web siteleri güvenli bilgiler sunar. Bu kurumla-
r›n web adresleri .gov, .edu uzant›l›d›r.

• ‹nternetten eriflti¤iniz bilgiler bir kayna¤a daya-
n›yorsa ve kaynaklar verilmiflse, genelde bu bil-
gilerin do¤ru olma olas›l›¤› yüksektir.

• ‹nternetten eriflti¤iniz bilginin güncelli¤ini, site-
nin “son güncellenme tarihi”ne bakarak kontrol
edebilirsiniz.
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Sosyal Bilgilerde
Ö¤retim
Etkinliklerinin
Planlanmas›

Etkili ve anlaml› bir ö¤renme için yol haritas› oluflturan planlama, s›n›f içi ö¤re-
tim etkinliklerini anlaml› ve amaca dönük bir çerçeveye oturtmak ve ö¤retimde ve-
rimi art›rmak amac›yla ö¤retmenlerin baflvurmas› gereken kaç›n›lmaz bir süreç-
tir. Planlamadan yoksun bir ö¤retim etkinli¤i baflar›n›n rastlant›lara b›rak›lmas›-
na neden olmaktad›r. Bu nedenle, ö¤retim etkinliklerinin niteli¤i ve baflar›s› için
planlama yapmak gerekir.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra;

Ö¤retim etkinliklerini planlaman›n önemini kavramak,
Ö¤retimin planlanmas›nda göz önünde bulundurulmas› gereken etmenlerin
neler oldu¤unu aç›klamak,
Plan türlerinin temel özelliklerini kavramak için gerekli bilgi ve becerilere sa-
hip olabileceksiniz.

N
N

N

9
http://www.cleweb.org/Catalog_Old/Scheduling2.jpg
http://www.massagesolutions.com/calander.gif
http://www.proanswering.com/docs/scheduling.html



• G‹R‹fi
• Ö⁄RET‹M ETK‹NL‹KLER‹N‹ PLANLAMANIN ÖNEM‹
• Ö⁄RET‹M‹ PLANLAMADA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN
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• Ö¤renci Özellikleri
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• Yararlan›lacak Kaynaklar

• PLAN TÜRLER‹
• Ünitelendirilmifl Y›ll›k Plan
• Ders Plan›

• ÖRNEK DERS PLANI
• ÖRNEK ÇALIfiMA YAPRA⁄I VE KAVRAM HAR‹TASI

Örnek Olay

Ayfle ile Ifl›k Ö¤retmen bir ilkö¤retim okulunda Sosyal Bilgiler ö¤retmeni olarak ça-
l›flmaktad›rlar. Ayfle Ö¤retmen, deneyimli bir ö¤retmen oldu¤u için her fleyi ayr›n-
t›l› olarak planlamaya gereksinim duymaktad›r. Ayfle Ö¤retmen, zamanla derste
süreyi ekonomik kullanamad›¤›n›, dersin sonunda planlad›¤› hedeflerin büyük
ço¤unlu¤unun gerçekleflmedi¤ini fark eder. Ayr›ca, ö¤renciler için çok önemli
olan teneffüsün bir k›sm›n› da almaktad›r. Ö¤renciler de bu durumdan do¤al ola-
rak mutsuzluk duymaktad›r. Ancak, Ayfle Ö¤retmen, bu durumun, ö¤rencilerin s›-
nav kayg›lar›ndan kaynakland›¤›n› düflünmektedir. Ifl›k Ö¤retmen ise göreve yeni
atand›¤› için baflar›l› bir ö¤retmen olup olamayaca¤› konusunda endiflelidir. Ifl›k
Ö¤retmen, bu endiflesini yenmek için çal›flmalara bafllar. Etkili ve anlaml› bir ö¤-
retim etkinli¤i gerçeklefltirmede planlaman›n önemine inan›r. Derslerini ayr›nt›l›
biçimde planlayarak geçirir. Planlar›nda neyi, nas›l, hangi s›rada yapaca¤›n› ve
ö¤retim etkinliklerinin nas›l de¤erlendirilece¤ini önceden belirler. Okul müdürü
Ahmet Bey, dönem sonunda yap›lan genel de¤erlendirme sonucunda, Ifl›k Ö¤ret-
me’nin s›n›f›ndaki ö¤rencilerin s›nav ortalamalar›n›n Ayfle Ö¤retme’nin s›n›f›n-
daki ö¤rencilerin ortalamalar›ndan daha yüksek oldu¤unu söyler. Bu durum üze-
rine Ayfle Ö¤retme’nin kafas›nda kimi soru iflaretleri belirir. Acaba ö¤retmenlikte
yaln›zca deneyimli olmak baflar›n›n bir anahtar› m›d›r? 
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Anahtar Kavramlar
• Plan 
• Ünitelendirilmifl Y›ll›k Plan

• Ders Plan› 
• Kazan›m

‹çindekiler



G‹R‹fi
E¤itim, bireyin yaflam›n› dengeli ve verimli bir biçimde sürdürebilmesini ve içinde
yaflad›¤› topluma yap›c› ve yarat›c› bir üye olarak katk›da bulunabilmesini sa¤la-
yan bir araçt›r. E¤itimin temel amac›, çocuklar› ve gençleri Milli E¤itimin amaçlar›
do¤rultusunda yetifltirmektir. Ö¤retim kurumlar›n›n ifllevi de her türlü e¤itim etkin-
li¤ini, e¤itim basama¤›n›n ve Türk Milli E¤itiminin amaçlar›na uygun bir biçimde
düzenlemek ve sürdürmektir. Bu da, ancak, ö¤retim etkinliklerinin planlanmas›y-
la gerçekleflmektedir. Nitekim, Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n 226 say›l› ve 30.07.2003
tarihli “Milli E¤itim Bakanl›¤› E¤itim ve Ö¤retim Çal›flmalar›n›n Planl› Yürütülmesi-
ne ‹liflkin Yönergesi”nin 6. maddesinde, e¤itim ö¤retim kurumlar›nda derslere
planl› ve haz›rl›kl› girilmesinin yasal yönden zorunlu, e¤itsel yönden gerekli oldu-
¤u belirtilmektedir. 

Ö¤retim planlar›, ö¤retim hedeflerini s›n›f içi etkinliklerle iliflkilendirerek ö¤re-
tim sürecini daha etkili duruma getirmede ve belirlenen hedeflere ulaflmada önem-
li katk›lar sa¤lama yan›nda, ö¤retmenlere yol gösterme ve ö¤rencileri dersin amaç-
lar› konusunda bilgilendirme gibi ifllevlere de sahiptir. Bu nedenle, ö¤retim etkin-
liklerini planlama ö¤retmenlerin en önemli görevlerinden biridir. Ö¤retmenden
beklenen, ö¤retilecek içeri¤i, ö¤rencilerin ve konunun özelli¤ini göz önünde bu-
lundurarak planlamak ve haz›rlad›¤› plan› s›n›fta baflar›yla uygulamakt›r. Ö¤ret-
menlerin bu sorumlulu¤u etkili bir biçimde yerine getirebilmeleri ise ö¤retimi
planlama konusunda yeterli olmalar›n› gerektirmektedir. 

Bu ünitede, önce, ö¤retim etkinliklerini planlaman›n önemi vurgulanm›fl; daha
sonra da ö¤retimi planlama için gereksinim duyulan bilgiler ve plan türleri üzerin-
de durularak Sosyal Bilgiler dersine iliflkin bir ders plan› örne¤i verilmifltir. 

Ö⁄RET‹M ETK‹NL‹KLER‹N‹ PLANLAMANIN ÖNEM‹
Ö¤retim süreci, bir plan dahilinde önceden belirlenmifl amaçlar do¤rultusunda ya-
p›lan etkinlikler bütünüdür. Bu nedenle, ö¤retim etkinliklerinin sistemli ve düzen-
li bir biçimde gerçeklefltirilebilmesi için de önceden planlanmas› gerekmektedir.
Planlama, önceden belirlenen amaçlara ulaflmak için ö¤retim konusu içinde yer
alan etkinliklerin hangilerinin seçilece¤ini, bunlar›n ö¤rencilere niçin ve nas›l yap-
t›r›laca¤›n›, ne gibi yard›mc› ve tamamlay›c› kaynak ve araçlar›n kullan›laca¤›n›, el-
de edilen baflar›n›n nas›l de¤erlendirilece¤ini önceden tasarlay›p kâ¤›t üzerinde
saptamakt›r. Ö¤retimde önceden saptanm›fl olan amaçlara ulaflman›n en etkili yo-
lu da ö¤retimi planlamaktan geçmektedir. Plan yaparken e¤itim-ö¤retim konusu-
na giren etkinlikler, ö¤rencilerde gelifltirilmesi öngörülen niteliklere göre dikkatle
seçilir, bu konular›n hangi amaçlar› gerçeklefltirece¤i önceden belirlenir (MEB,
2003, s.440). 

Ö¤retimde baflar›l› olmak, plan yapmay› ve planl› çal›flmay› gerektirir. Plan yap-
mak, ö¤retim sürecini daha amaçl› duruma getirir ve bu sürecin etkilili¤ini art›r›r.
Dikkatle haz›rlanan ö¤retim planlar›, dersin içeri¤ini ve bu içerikle iliflkili s›n›f içi
etkinlikleri anlaml› ve amaca dönük bir çerçeveye oturtma konusunda ö¤retmen-
lere önemli katk›lar sa¤lar (Y›ld›r›m ve Öztürk, 2002, s.17). ‹yi bir planlama, ö¤re-
tim etkinliklerinin ak›c› ve düzenli olarak yürütülmesine olanak sa¤lar. Yap›lacak
çal›flmalar› önceden planlayan bir ö¤retmen, s›n›fta herhangi bir güçlükle karfl›lafl-
maz. ‹fllerini gönül rahatl›¤› içinde sürdürür, verimli bir çal›flma gerçeklefltirerek
amaçlar›na en k›sa yoldan ulafl›r. Plans›z yap›lan etkinlikler ise ifllerin gelifligüzel
yürümesine, aksakl›klara, zaman ve emek kayb›na yol açarak ö¤retimi amac›ndan
uzaklaflt›r›r (Yaflar, 1998, s.143). 
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Ö¤retmenlerin, her türlü e¤itim-ö¤retim çal›flmalar›n› önceden haz›rlad›klar›
planlara göre yürütmeleri gerekti¤i ilgili yönetmeliklerde belirtilmifltir. Ö¤retim et-
kinliklerinin etkili, verimli ve yararl› olabilmesi planlamaya gereken önemin veril-
mesi ve ö¤retmenlerin s›n›flar›na planl› olarak girmeleri ile olanakl›d›r. Özellikle,
yeni göreve bafllayan ö¤retmenler, plan yaparak s›n›fa girdiklerinde kendilerini da-
ha rahat ve güvende hissederler; bilgi, beceri ve yarat›c›l›klar›n› ö¤rencilerin daha
iyi yetiflmeleri yönünde harekete geçirirler. Böylece, ö¤retim için ayr›lan zaman
daha ekonomik ve ak›ll›ca kullan›lm›fl, s›n›f içi çal›flmalar da daha düzenli ve ve-
rimli olarak gerçeklefltirilmifl olur. Ö¤retim etkinliklerini planlaman›n çeflitli yarar-
lar› bulunmaktad›r. Bu yararlar› flu flekilde s›ralamak olanakl›d›r (MEB, 2003, s.440):

Planlama;
• ö¤retmenin ö¤retim sürecinde neyi, niçin ve nas›l yapaca¤›n› düflünmesini

sa¤layarak verimini art›r›r.
• ö¤retmen ve ö¤rencileri da¤›n›kl›ktan kurtar›r ve onlara düzenli çal›flma al›fl-

kanl›¤› kazand›r›r.
• ö¤retim sürecinde uygun yöntem ve tekniklerle araç gerecin seçilmesini ve

kullan›lmas›n› sa¤lar. 
• ö¤retim etkinliklerinin güvenilir bir biçimde de¤erlendirilmesine olanak

sa¤lar.
• ö¤retim etkinliklerinin ak›c› bir biçimde ve düzenli olarak yürütülmesini

sa¤lar.
• ö¤retim etkinliklerinin önceden saptanm›fl olan zamanda tamamlanmas›n›

ve böylece, zaman›n etkili bir biçimde kullan›lmas›n› sa¤lar.

Ö¤retim etkinliklerini planlama ö¤retmen ve ö¤renciler aç›s›ndan ne tür yararlar sa¤lar?

Ö⁄RET‹M‹ PLANLANMADA GÖZ ÖNÜNDE
BULUNDURULMASI GEREKEN ETMENLER
Ö¤retmenlerin ö¤retim etkinliklerini planlamas› ve ö¤retim etkinliklerini planlara
uygun bir biçimde gerçeklefltirebilmesi büyük önem tafl›maktad›r. Ancak, haz›rla-
nacak planlar›n kimi özeliklere sahip olmas› gerekmektedir. Sosyal Bilgiler dersin-
de ö¤retim etkinliklerinin planlanmas›nda ö¤retmenler; ö¤renci özellikleri, içerik,
ö¤retim yöntemleri ve yararlan›lacak kaynaklar konusunda kimi bilgilere gereksi-
nim duyarlar.

Ö¤renci Özellikleri
Planlama yap›l›rken ö¤retmenin, dersi birlikte gerçeklefltirece¤i ö¤renci grubuna
iliflkin bilgileri göz önünde bulundurmas› gerekmektedir. Çünkü, s›n›f› oluflturan
ö¤renciler aras›nda bireysel farkl›l›klar söz konusudur. Ö¤renciler, içinde yaflad›k-
lar› sosyo-ekonomik çevre, sahip olduklar› kültürel yap›, cinsiyet, geliflim özellik-
leri, ö¤renme h›z›, ö¤renme yetene¤i ve ö¤renme stilleri bak›m›ndan birbirlerin-
den farkl›l›k gösterirler. Etkili ve verimli bir ö¤retme-ö¤renme sürecinin planlan-
mas›nda, uygulanmas›nda ve ö¤renme ortam›n›n düzenlenmesinde ö¤rencilerin
ö¤renme ortam›na getirdikleri bu bireysel farkl›l›klar›n bilinmesi ve ö¤retme-ö¤-
renme sürecinde dikkate al›nmas› önemli rol oynar. Bu nedenle, ö¤retmenler ders
planlar›n› haz›rlarken, ö¤rencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurma-
l›d›rlar. Bir baflka deyiflle, ö¤retmenler ö¤rencileri tan›mal›; bütün ö¤renciler için
ayn› ya da orta bir yetiflme düzeyine ulaflmay› amaçlamamal›; her bir ö¤rencinin
yeteneklerini tan›y›p en üst s›n›r›na kadar gelifltirmeye çaba göstermelidir (Yaflar,
2006, s.372). 
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‹çerik Bilgisi
Ö¤retmenin iyi bir planlama yapabilmesi için ö¤rencilerin içeri¤e iliflkin ö¤renme-
leri gereken belirli ö¤eleri tan›mlamas›, anahtar kavram ve fikirleri vurgulamas› ge-
rekmektedir. Bu nedenle, Sosyal Bilgiler ders içeri¤inin seçiminde ve düzenlenme-
sinde ö¤retmenin kimi sorulara yan›t aramas› ve bu sorular ›fl›¤›nda uygun bir bi-
çimde ö¤retim etkinliklerini planlamas› gerekir. Bu sorular flöyle s›ralanabilir (De-
mirel, 2000, s.35):

• ‹çerik do¤rudan do¤ruya amaçlarla iliflkili midir?
• ‹çerikte sunulan bilgiler bilimsel aç›dan do¤ru mudur?
• ‹çerik güncel bilgileri kapsamakta m›d›r?
• ‹çerikte sunulan bilgiler uygulanabilir ya da kullan›labilir nitelikte midir? 
• ‹çerikteki temel ayr›nt›lar ve önemli görülen noktalar vurgulanm›fl m›d›r? 

Ö¤retim Yöntemleri
Etkili bir ö¤retimin gerçeklefltirilmesi, planlama sürecinde, kullan›lacak ö¤retim
yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi ile olanakl›d›r. E¤itim ortam›nda, genellikle,
çeflitli yöntem ve teknikler bütünlefltirilerek kullan›l›r. Bu çeflitlilik, ö¤renenlerin il-
gisini harekete geçirir. Bu nedenle, ö¤retim yöntem ve teknikleri ö¤renci özellik-
leri dikkate al›narak belirlenmeli; amaçlar ve içerikle de uyumlu olmal›d›r (Savage
ve Armstrong, 1996, s.115). Ö¤renme etkinliklerini planlarken kullan›lacak yöntem
ve tekniklerin do¤ru seçimi, ö¤retim sürecinde baflar›l› bir sonuca ulaflmada önem-
li rol oynar. Ö¤retmen, Sosyal Bilgiler dersini planlama aflamas›nda, ö¤rencilerin
etkin olmalar›n› olanakl› k›lacak yöntem ve teknikleri seçmeye özen göstermeli;
yöntem seçiminde ö¤retim yapaca¤› grubun özelliklerini ve büyüklü¤ünü de göz
önünde bulundurmal›d›r (Sözer, 1998, s.86). Ö¤retmenin ö¤retim yöntemleri ko-
nusunda bilgi sahibi olmas›; özellikle, Sosyal Bilgiler dersinde kullan›lan ö¤retim
yöntemleri ile ilgili güncel yay›nlar› ve yap›lan araflt›rmalar› izlemesi, ö¤retim süre-
cinde baflar›l› bir sonuca ulaflmas›nda önemli bir etkendir.

Yararlan›lacak Kaynaklar
Ö¤retim sürecinde yararlan›lacak kaynaklar›n belirlenmesi, ö¤retimin niteli¤ini
önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle, ö¤retmenler planlama yaparken hangi kaynak-
lara ulaflabileceklerini bilmeli ve hangi araç gereçlere gereksinim duyacaklar›n› ön-
ceden belirlemelidirler. Ayr›ca, ö¤retmenler, ö¤retimde yararlan›labilecek araçlar›
çok iyi tan›y›p kullan›m özelliklerini bilmeli; gerekti¤inde ö¤renme materyalleri
haz›rlamal› ya da ö¤rencilerin onlar› haz›rlamas›na rehberlik etmelidirler. 

Bir ö¤retmenin, Sosyal Bilgiler dersine yönelik etkili bir plan haz›rlarken göz önünde bu-
lundurmas› gereken etmenler nelerdir?

PLAN TÜRLER‹
E¤itim-ö¤retim çal›flmalar›n›n planl› biçimde yürütülmesiyle ilgili olarak 2003 e¤i-
tim-ö¤retim y›l›na kadar, y›ll›k plan, ünite plan› ve ders plan› olmak üzere üç tür
plan yap›lmaktayd›. Ancak, Milli E¤itim Bakanl›¤›, 2003 y›l›nda yay›nlad›¤› 2551
Say›l› Tebli¤ler Dergisi’nin “E¤itim Ö¤retim Çal›flmalar›n›n Planl› Yürütülmesine
‹liflkin Yönergesi”nde e¤itim-ö¤retim çal›flmalar›nda ünite planlar›n›n yürürlükten
kald›r›ld›¤›n› ve ünite plan›n›n, y›ll›k plan bütünlü¤ü içerisinde ele al›nd›¤›n› belirt-
mifltir. Buna göre, yeni anlay›flta, ö¤retim çal›flmalar›nda, ünitelendirilmifl y›ll›k
plan ve ders plan› olmak üzere iki çeflit plan haz›rlanmas› gerekmektedir (Gülte-
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kin, 2005, s.194). Yönetmeli¤e göre, ilkö¤retim birinci basamakta s›n›f ö¤retmen-
leri ile okulöncesi ö¤retmenlerinin ünitelendirilmifl y›ll›k plan ile günlük plan yap-
malar›, ilkö¤retim ikinci basamaktaki ve ortaö¤retimdeki alan ö¤retmenlerinin ise
ünitelendirilmifl y›ll›k plan ile ders plan› yapmalar› bir zorunluluktur. Bu bölümde
ünitelendirilmifl y›ll›k plan ile ders plan›n›n özellikleri ve yap›sal niteli¤ine iliflkin
aç›klamalar yap›lm›flt›r.

Ünitelendirilmifl Y›ll›k Plan
Ünitelendirilmifl y›ll›k plan, ö¤retim y›l› süresince ders vermekle yükümlü olunan
s›n›flarda, program uyar›nca belli üniteleri ya da konular› hangi aylarda yaklafl›k
olarak ne kadar zamanda iflleyeceklerini gösteren, duruma göre zümre ö¤retmen-
ler kurulu taraf›ndan ortak haz›rlanarak ders y›l› bafl›nda okul yönetimine verilen
çal›flma plan›d›r.

Bir konu alan›n›n planlay›c›s›, o dersi okutmak ile sorumlu olan ö¤retmendir.
Bu nedenle, ünitelerin planlanmas› da bir ö¤retmenden di¤erine büyük farkl›l›klar
göstermektedir. Kimi ö¤retmenler, üniteleri ders kitab›nda yer alan bir konuyla il-
gili bölüm olarak alg›larken kimi ö¤retmenler ise üniteyi, okul program›yla ilgili
konular›, etkinlikleri ve becerileri içeren kapsaml› bir çal›flma olarak alg›lamakta-
d›r. Kimi ö¤retmenler, üniteleri aflamal› bir s›ra içinde yap›land›rarak planlamaya
çal›fl›rken kimileri ise çal›flmalar›n geliflimine göre üniteyi yönlendirmektedir (Par-
ker ve Jarolimek, 1997, s.232). Bu nedenle, ö¤renme sürecinde baflar› düzeyini
yükseltici nitelikteki bir plan›n flu dört temel soruya yan›t verecek nitelikte olmas›
gerekmektedir: 

1. Ünite sonunda ö¤renciler neyi ö¤renmelidir? 
2. Söz konusu ö¤renme hangi içerikle gerçeklefltirilmelidir?
3. Planlanan ö¤renme; hangi yöntem, teknik, araç gereç ve kaynaklarla ger-

çeklefltirilmelidir?
4. Amaçlara ne derece ulafl›ld›¤› nas›l saptanmal›d›r?
Birinci sorunun yan›t› amaçlar›n belirlenmesini, ikinci sorunun yan›t› konular›n

seçilmesini ve düzenlenmesini, üçüncü sorunun yan›t› ö¤retme-ö¤renme sürecinin
planlanmas›n› ve dördüncü sorunun yan›t› da ö¤renmenin de¤erlendirilmesini ve
sonuçland›r›lmas›n› kapsamaktad›r. Bu ba¤lamda, kapsaml› bir ünite plan› için ge-
rekli ö¤eleri; 

• Amaçlar›n belirlenmesi,
• Konular›n seçilmesi ve düzenlenmesi,
• Ö¤retme-ö¤renme sürecinin planlanmas›,
• Etkinliklerin belirlenmesi,
• Ö¤renmenin de¤erlendirilmesi,
• Ö¤renmenin sonuçland›r›lmas›,

biçiminde s›ralamak olanakl›d›r.
Amaçlar›n Belirlenmesi: Amaçlar, e¤itilecek bireylerde bulunmas› öngörü-

len, e¤itim yoluyla kazand›r›labilir istendik özelliklerdir. Bunlar; bilgi, beceri, tu-
tum, yetenek, al›flkanl›k, ilgi vb. biçiminde s›ralanabilir. Sosyal Bilgiler derslerinin
üniteleri, genelde, bilgi, beceri, tutum, de¤er ve vatandafll›k kapsam›ndaki amaç-
larla iliflkilidir. Ö¤retim amaçlar›; ö¤rencilerin neyi, nas›l ö¤renmeleri gerekti¤ini
aç›k biçimde ortaya koymal›d›r. Amaçlar belirlenirken ö¤rencilerin gereksinimleri
ve haz›rbulunuflluk düzeyleri göz önünde bulundurulmal›d›r. 

Konular›n Seçilmesi ve Düzenlenmesi: Bir ö¤renme ünitesi, bir derste ya da
ö¤retim program›n›n bir boyutunda ele al›nabilecek, parçalara ayr›labilir birtak›m
konulara sahiptir. Konular›n seçimi bir ders program›, bir ö¤retim ünitesi ya da bir
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e¤itim etkinli¤ine yönelik olarak hangi düflünce ya da ögelerin temel al›naca¤›n›;
hangi düzeylerde, ne tür bilgiye yer verilece¤ini; böyle bir seçim için hangi ölçütle-
rin kullan›larak; nas›l düzenlenece¤ini ortaya koyan bir çal›flmad›r (Sözer, 1998,
s.62). Üniteyi ya da dersi planlama sürecinde, ö¤rencinin zihinsel ve bedensel geli-
flimi, olgunluk ve haz›r bulunuflluk düzeyi göz önünde bulundurulmal›d›r. Bunun
yan›nda, içeri¤in, bireyin yaflam›na dönük olmas›na ve problem çözme becerisini ge-
lifltirebilir nitelikte olmas›na dikkat edilmelidir. ‹çerik ö¤rencinin yaflad›¤› do¤al, top-
lumsal koflullara ve kültürel de¤erlere göre düzenlenmelidir. Konuyla ilgili verilecek
örnekler yeterli say›da ve olabildi¤ince çocu¤un yak›n çevresinden seçilmelidir.

Ö¤retme-Ö¤renme Sürecinin Planlanmas›: E¤itimin temel amac›, bireyin
kendi yaflant›s› yoluyla davran›fllar›nda olumlu de¤iflmeler meydana getirmektir.
Bunun için e¤itim kurumlar›nda planl› ve programl› ö¤retim etkinlikleri haz›rlan›r
ve uygulamaya konulur. S›n›flar›nda, ö¤retme-ö¤renme etkinlikleri düzenleyecek
olan ö¤retmenlerin, ilginç yöntem ve teknikler kullanarak ö¤rencileri etkinliklerin
içine çekmesi ve onlar›n ö¤renmelerine yard›mc› olmas› gerekmektedir. Bu neden-
le, etkinlikler belirlenmeden önce amaçlar dikkatlice gözden geçirilmelidir. Planla-
ma aflamas›nda ö¤retmen, amaçlar› göz önünde bulundurarak ö¤retme-ö¤renme
sürecini planlamal›; problem, deneyim ve etkinlikleri belirlemelidir. Genelde bir
ünitenin aflamal› olarak gelifltirilmesi sürecinde flöyle bir yol izlenir (Parker ve Ja-
rolimek, 1997, s.244):

• Sorunu tan›mlama: Konu ile ilgili bilgi toplama ve toplanan bilgileri düzen-
leme yönünde etkinlikler gerçeklefltirme.

• Uygulama: Tart›flma, drama, resim çizme ve yazma vb. etkinlikleri ifle kofla-
rak uygulama yapma.

• Özetleme, genelleme ve transfer etme: Bildiklerini yeni ve daha karmafl›k du-
rumlara transfer etme.

Bu süreç, veri toplama ve veri iflleme etkinliklerini içerir. Bu süreçte yeni bilgi-
ler analiz edilir, yorumlan›r ve kullan›l›r.

Etkinliklerin Belirlenmesi: Ünitelerin planlanmas› sürecinde konunun ö¤re-
tilmesinde yararlan›lmas› düflünülen ö¤retim yöntem, teknik ve etkinliklerinin be-
lirlenmesi ayr› bir özen gerektirir. Ö¤retim etkinliklerini düzenlerken baflvurulacak
yöntem ve tekniklerin do¤ru seçimi, ö¤retme-ö¤renme sürecinde baflar›l› bir sonu-
ca ulaflmada önemli rol oynar. Bu nedenle, ö¤retmen, Sosyal Bilgiler dersiyle ilgi-
li etkinlikleri belirlerken kimi noktalar› göz önünde bulundurmal›d›r (Parker ve Ja-
rolimek, 1997, s.248). Örne¤in, belirlenen etkinlik; Sosyal Bilgiler dersiyle ilgili
amaçlar› gerçeklefltirmeye hizmet etmeli, önemli kavramlar› aç›klamal› ve genifllet-
melidir. Ö¤rencilerin dikkatli biçimde düflünmelerine ve plan yapmalar›na olanak
sa¤lamal›d›r. Ö¤rencilerin yapabilece¤i nitelikte ve onlar›n düzeyine uygun olma-
l›d›r. Ayr›ca, gereksinimlere uygun en geçerli etkinlikler belirlenmeli; konu alan›n-
dan uzak, uygun ve geçerli olmayan etkinliklere yer verilmemelidir.

Ö¤renmenin De¤erlendirilmesi: De¤erlendirme, ö¤retim etkinliklerinin ba-
flar›ya ulafl›p ulaflmad›¤›n› de¤iflik yollarla ölçerek ortaya ç›kan sonuçlar üzerinde
bir yarg›ya varma sürecidir. Bu nedenle, de¤erlendirme ö¤retim sürecindeki en
önemli ögelerden biridir. Ö¤retmen, ünite çal›flmalar› süresince s›k s›k de¤erlen-
dirmeler yapmal›, planlar›nda de¤erlendirme ile ilgili etkinliklere ve aç›klamalara
yer vermelidir. Günlük yap›lacak de¤erlendirmelerden sonra ünitenin sonunda
amaçlara ne derece ulafl›ld›¤›na yönelik bir ünite sonu de¤erlendirmesi yap›lmal›;
bu de¤erlendirmenin nas›l gerçeklefltirilece¤i ö¤retim ünitesinin planlanmas› afla-
mas›nda kararlaflt›r›lmal›d›r.
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Ö¤renmenin Sonuçland›r›lmas›: Bir üniteyi sonuçland›r›rken ö¤renilenlerle
ilgili ö¤rencilerin görüflünü almak ve ek çal›flmalara gereksinim duyulan konular›
belirlemek, ö¤renilenlerin de¤erlendirilmesi bak›m›ndan önemlidir (Parker ve Ja-
rolimek, 1997, s.250). Ö¤retimi sonuçland›rma etkinlikleri, ayn› zamanda, yeni ö¤-
renilecek ünite ya da konular için köprü ifllevi görür. Bu nedenle, ö¤retmenin,
planlama sürecinde, ö¤renmenin sonuçland›r›lmas› ile ilgili aç›klamalara da yer
vermesi gerekir.
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Çizelge 9.1
Ünitelendirilmifl 
Y›ll›k Plan Örne¤i

Kaynak: MEB,
(2003). Tebli¤ler
Dergisi. Say›, 2551,
s.445.



Ünitelendirilmifl y›ll›k plan, ö¤retim y›l›n›n bafl›nda haz›rlan›r ve dersler bu pla-
na uygun olarak ifllenir. Plan haz›rlama süreci, o y›l uygulanacak haftal›k ders da-
¤›l›m çizelgesinin kesin biçimini almas›ndan sonra bafllar. Ö¤retmen, ünitelendiril-
mifl y›ll›k plan› kendi bafl›na haz›rlayabilece¤i gibi ayn› dersi ayn› düzeyde okutan
zümre ö¤retmenleriyle birlikte de haz›rlayabilir. Haz›rlanan y›ll›k plan ö¤retim y›-
l›n›n bafllamas›ndan itibaren 15 gün içinde okul müdürüne onaylat›l›r. Ö¤retmen,
onaylanm›fl y›ll›k plan›n bir örne¤ini yararlanmak üzere yan›nda bulundurur. 

Ünitelendirilmifl bir y›ll›k planda; süre, kazan›mlar, ö¤retme-ö¤renme yöntem
ve teknikleri, ö¤retim teknolojileri kaynak ve araç gereçler ile de¤erlendirme bafll›k-
lar›n› tafl›yan bölümler yer almaktad›r. Çizelge 9.1’de ünitelendirilmifl bir y›ll›k plan
örne¤ine yer verilmifltir. 

Çizelge 9.1’den anlafl›laca¤› gibi ünitelendirilmifl bir y›ll›k planda üç bölüm bu-
lunmaktad›r. Tan›t›m ad›n›n verilebilece¤i birinci bölümde, plan›n uygulanaca¤›
ö¤retim y›l›, okulun ad›, dersin ad› ve s›n›flar belirtilir. Ayn› dersin ayn› düzeydeki
birden çok s›n›fta uygulanmas› durumunda, her bir s›n›f için ayr› bir plan yapmak
gerekmez, yap›lan y›ll›k plan tüm s›n›flar için geçerli olur. ‹kinci bölüm, derslerin
ifllenifline iliflkin ana bölümdür. Bu bölümün dikkatlice ve iyi düflünülerek düzen-
lenmesi gerekir. Üçüncü bölümde ise ders ya da zümre ö¤retmenlerinin ad› soya-
d› ve imzas› ile okul yöneticisinin onay› yer al›r. 

Ünitelendirilmifl y›ll›k plan›n ana bölümünü oluflturan ikinci bölümde bulun-
mas› gereken özellikler flöyle aç›klanabilir:

Süre: Ünitelendirilmifl y›ll›k plan yap›l›rken öncelikle, okulun aç›k oldu¤u gün-
ler takvime bak›larak belirlenir. Ö¤retim program› ile ders ve yard›mc› ders kitap-
lar›ndan yararlanarak her ünite ya da konuya, uzunluk ve yo¤unluk derecelerine
göre, yar›y›l tatilini de dikkate alarak ö¤retim y›l› içinde, hangi ay ve haftalarda kaç
saatlik bir sürenin ayr›lmas›n›n uygun olaca¤› kararlaflt›r›l›r. Bu konuda ö¤retmen-
ler, kendi deneyimlerinin yan› s›ra ayn› dersi okutmufl ya da okutmakta olan di¤er
ö¤retmenlerin deneyimlerinden yararlan›rlar.

Kazan›mlar: Ünitelendirilmifl y›ll›k planda kazan›mlar, ilgili dersin program›n-
dan al›narak yaz›l›r. Tema, ünite ya da konular s›n›fta bu kazan›mlar› gerçekleflti-
recek biçimde ifllenece¤inden, bu bölümün, kurallara uygun olarak özenle haz›r-
lanmas› gerekir.

Ö¤retme-Ö¤renme Yöntem ve Teknikleri: Konunun ö¤retilmesinde en çok
yararlan›lmas› düflünülen ö¤retim yöntem ve teknikleri bu bölümde yer al›r. Kul-
lan›lmas› düflünülen tüm yöntem ve tekniklerin hangi s›rayla ve nas›l uygulanaca-
¤›n› belirleyen anlat›mlara yer verilmesine gerek yoktur. Bu konudaki ayr›nt›l›
aç›klamalar ders plan›nda belirtilir.

Ö¤retim Teknolojileri, Kaynaklar ve Araç Gereçler: Konunun ifllenifli s›ra-
s›nda yararlan›labilecek ö¤retim teknolojileri, kaynak ya da araç gereçler bu bö-
lümde belirtilir. 

De¤erlendirme: Ö¤renci baflar›s›n› belirlemeye yönelik gerçeklefltirilecek de-
¤erlendirmelerin, hangi tema, ünite ya da konunun sonunda ve nas›l yap›laca¤›
önceden kararlaflt›r›larak y›ll›k planda belirtilir.

Ünitelendirilmifl bir y›ll›k planda bulunmas› gereken bölümleri ana çizgileriyle belirtiniz. 
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Ders Plan›
Ders plan›, bir ders için o dersle ilgili e¤itim programlar›nda yer alan ve birbirle-
riyle iliflkili ö¤renci kazan›mlar›n›, bir ya da birkaç ders saatinde ifllenecek konu
örüntüsünü, konuya iliflkin deney, tart›flma sorular›, proje ve ödevleri, uygulama
çal›flmalar›n›, ö¤retim yöntem ve tekniklerini, ders araç gerecini içine alan pland›r.
Ders plan›, belli bir ders için bir ya da birden çok ders saatinde ifllenecek konula-
r›n planlamas›d›r. Bir ö¤retmenin, ne kadar deneyimli olursa olsun, s›n›fta göstere-
ce¤i baflar›, büyük ölçüde ders öncesi haz›rlad›¤› plana ba¤l›d›r. Bununla birlikte,
plan çok iyi haz›rlanm›fl olsa da tek bafl›na baflar›n›n kesin güvencesi de¤ildir.
Çünkü, önemli olan haz›rlanan plan›n s›n›fta gerekti¤i gibi uygulanmas›d›r (Yaflar,
1998, s.147). 

‹yi bir ders plan›, konu ya da ünitenin ö¤retimi süresince, ö¤retmenin ö¤renci-
lere neyi, nas›l ö¤retece¤ini gösteren bir rehberdir. Kesinlikle, ders kitab›n›n izle-
nen bir bölümü de¤ildir. Ders plan›, zümre ö¤retmenleriyle birlikte yap›labilece¤i
gibi ö¤rencilerle birlikte de yap›labilir. Kuflkusuz, ders plan›n›n ö¤rencilerle birlik-
te yap›lmas› e¤itsel bak›mdan birçok yarar sa¤lar.

Ders plan› haz›rlaman›n önemli yararlar› bulunmaktad›r. Ders plan› e¤itim ö¤-
retim çal›flmalar›n› düzensizlikten kurtar›r. Ö¤retme-ö¤renme sürecinin etkili ve
verimli kullan›lmas›n› sa¤lar. Her dersin ö¤retim program›na ve konular›n özellik-
lerine uygun olarak ifllenmesini olanakl› k›lar. Derslerde süreklili¤i ve e¤itimde f›r-
sat eflitli¤ini gerçeklefltirmeye katk› sa¤lar. Ö¤retim sürecinin ve ders programlar›-
n›n de¤erlendirilmesinde dönüt sa¤lar. Ayr›ca, ö¤retme-ö¤renme sürecinde ger-
çeklefltirilen etkinlikleri belgeler (MEB, 2003, ss.442-443).

Ders plan› haz›rlaman›n ne gibi yararlar› bulunmaktad›r?

Ders planlar›n›n haz›rlanmas›nda dikkat edilmesi gereken noktalar flöyle s›rala-
nabilir (Yaflar, 1998, s.148): 

• Ders plan› haz›rlan›rken ö¤rencilerin gereksinimleri, ilgi ve yetenekleri mut-
laka göz önünde bulundurulmal›d›r.

• Plan esnek bir biçimde haz›rlanmal›, son anda yap›labilecek de¤iflikliklere
olanak sa¤layacak bir biçimde düzenlenmelidir.

• Plan, ifllenecek konuyla ö¤rencilere kazand›r›lmak istenen özelliklerin ne
ölçüde kazan›ld›¤›n› s›nayacak de¤erlendirme yollar›n› göstermelidir.

• Plan, ö¤retme-ö¤renme sürecinde uygulanacak ö¤retim stratejilerini, yön-
tem ve teknikleri, ö¤retimi kolaylaflt›rmada kullan›labilecek araç gereçleri
göstermelidir.

• Plan, yeni ders ile önceki ders aras›ndaki gerekli ba¤lant›y› kurmal› ve der-
si bir sonraki ö¤renme durumuna ba¤layacak nitelikte olmal›d›r.

• Plan, çok ayr›nt›l› ya da çok k›sa ve da¤›n›k olmamal›d›r.
• Plan, kolay izlenebilecek ve uygulanabilecek bir biçimde haz›rlanmal›d›r.

Sosyal Bilgiler ö¤retmenlerinin ders plan› haz›rlarken göz önünde bulundurmalar› gere-
ken etmenler nelerdir?
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Bir ö¤retmen dersi ne kadar iyi planlam›fl olursa olsun, her zaman eklenebile-
cek yeni kaynaklar vard›r. Bu nedenle, planlama aç›k uçlu bir süreçtir ve sonu
yoktur. Birçok ö¤retmen, özellikle, ö¤retmen adaylar› k›rk dakikal›k bir ders için
bütün günü planlama yaparak geçirirler. Planlama için bu denli çok zaman harcan-
mas›n› önlemek, bir ders plan›n›n sahip olmas› gereken özelliklere iliflkin sorula-
r›n belirlenmesi ile olanakl›d›r. Planlamada ö¤retmenlere ve ö¤retmen adaylar›na
kolayl›k sa¤layacak bu sorular flöyle s›ralanabilir:

• Dersin kazan›mlar›, ö¤rencilerden hangi ö¤renmelerin beklendi¤ini aç›kça
ortaya koyuyor mu?

• Ö¤renci için haz›rlanan etkinlikler do¤rudan kazan›mlar› gerçeklefltirmeye
yönelik mi? 

• Derse nas›l bafllanaca¤› belirlendi mi? 
• Planda, derste sorulmas› düflünülen önemli sorulara yer verildi mi?
• Gereksinim duyulan tüm ö¤retim materyalleri s›n›f ortam›na getirildi mi?
• Ö¤rencilere, yapacaklar› etkinliklere iliflkin yönlendirmeler yap›lacak m›?

Yap›lacaksa bu yönlendirmelere planda yer verildi mi?
• Derste gerçeklefltirilecek etkinlikler için ne kadar zaman harcanaca¤› belir-

lendi mi?
• Ö¤renciler gruplara ayr›lacaksa grup çal›flmalar› ö¤retim süresi göz önüne

al›narak planland› m›?
• Planda ö¤renciler aras›ndaki bireysel farkl›l›klar dikkate al›nd› m›? 
• Planda ö¤renmenin nas›l de¤erlendirilece¤ine yer verildi mi?
• Planda ö¤rencilerin konuyla ilgili daha sonra yapacaklar› tamamlay›c› etkin-

likler ve çal›flmalar belirtildi mi?
• Dersin nas›l bitirilece¤i belirlendi mi?
Ders planlar›, genelde birbirlerine benzer ögeleri içermekle birlikte, farkl› bi-

çimlerde düzenlenebilir. Ders planlar›n›n, de¤iflmeyen kal›plara göre haz›rlanmas›
durumunda, ö¤retimin tek düze bir nitelik kazanaca¤›, ö¤retmenlerin de yarat›c›-
l›klar›n›n engellenece¤i ileri sürülmektedir. Bununla birlikte, gerek planlamada
gerek ö¤retimde belli bir düzeyin alt›na düflmemek önemlidir. Bu bak›mdan, ders
planlar›n›n belli temel ögeleri kapsayacak bir biçimde haz›rlanmas› büyük yarar
sa¤lar. Çizelge 9.2’de bir “Ders Plan›” örne¤ine yer verilmifltir.

Çizelge 9.2’den de anlafl›laca¤› üzere bir ders plan› dört bölümden oluflmakta-
d›r. Birinci bölüm, tan›t›c› bölüm olarak adland›r›lmaktad›r. Bu bölümde, plan› ha-
z›rlanan dersin ad›, verilece¤i s›n›f ve flubesi, ünitenin ad›, konusu ve ders için
önerilen süreye yer verilir. 

Ders plan›n›n ikinci bölümünde, kazan›mlar ve ö¤retim yöntem ve teknikleri-
ne yer verilmektedir. Ö¤retim program› uyar›nca, y›ll›k planda ortaya konulmufl
olan kazan›mlar göz önünde bulundurularak gereksinim ölçüsünde ders plan›nda
yer al›r. Bu bölümde üniteye iliflkin kavramlar ve sembollere, bir baflka deyiflle,
davran›fl örüntüsüne, varsa güvenlik önlemlerine, ö¤retim yöntem ve tekniklerine,
kullan›lan e¤itim teknolojileri/araç gereçler ile kaynaklara yer verilir.

Ders plan›n›n ikinci bölümünde yer alan ö¤retme-ö¤renme etkinlikleri, ders
plan›n›n en önemli ve en fazla süre ayr›lan k›sm›d›r. Bir bak›ma plan›n uygulama-
ya dönük boyutudur. Bu k›s›m de¤iflik aflamalardan oluflur. 
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Girifl: Dikkat çekme, güdüleme, gözden geçirme ve derse geçifl aflamalar›ndan
oluflur. Dersin bafl›nda, ö¤rencilerin dersi ifllemeye haz›r duruma getirilmesi gere-
kir. Bu sürenin 3-5 dakikay› geçmemesi gerekir. Bu sürede ö¤retmen, ö¤rencilerin
dikkatini konuya çekmek için bir olay, an› ya da f›kra anlat›r. Sonra ifllenecek ko-
nunun bir sonraki derste ve yaflamda ne ifle yarayaca¤›n› ortaya koyarak ö¤renci-
leri güdüler. Daha sonra ö¤rencileri konuyla ilgili kazan›mlardan haberdar eder ve
derse geçifl yapar. Bu bölümde yap›lacak konuflmalar, ö¤renciler için yararl› olabi-
lece¤i gibi özellikle, yeni göreve bafllayan ö¤retmenlerin kendilerini derse ve s›n›-
fa haz›rlamalar› bak›m›ndan yararl› olabilir.

Gelifltirme: Dersin ifllenifli olarak da adland›r›lan bu bölümde, bireysel ya da
grupla yap›lacak çal›flmalar önceden belirlenen bir süre içinde s›rayla gerçeklefltiri-
lir. Derse iliflkin toplam sürenin büyük bir k›sm› bu bölüm için ayr›l›r. Bu bölüm,

176 Hayat  Bi lg is i  ve  Sosyal  Bi lg i ler  Ö¤ret imi

Çizelge 9.2
Ders Plan› Örne¤i

Kaynak: MEB,
(2003). Tebli¤ler
Dergisi. Say›, 2551
s.446’dan 
uyarlanm›flt›r.

BÖLÜM I

Dersin Ad›

S›n›f

Ünitenin Ad›/No

Konu

Önerilen Süre

BÖLÜM II

Kazan›mlar

Ünite Kavramlar› ve Sembolleri/Davran›fl
Örüntüsü

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

Ö¤retim Yöntem ve Teknikleri

Kullan›lan E¤itim Teknolojileri -Araç, 
Gereçler ve Kaynaklar

Ö¤retme-Ö¤renme Etkinlikleri:
• Girifl (Dikkat Çekme, Güdüleme, Gözden

Geçirme, Derse Geçifl) 
• Gelifltirme
• Özet

BÖLÜM III

Ölçme ve De¤erlendirme

• Bireysel ve grupla ö¤renme etkinliklerine
yönelik ölçme ve de¤erlendirme

• Ö¤renme güçlü¤ü olan ve ileri düzeyde
ö¤renme h›z›nda olan ö¤renciler için ek
ölçme ve de¤erlendirme etkinlikleri

Dersin Di¤er Derslerle ‹liflkisi

BÖLÜM IV

Plan›n Uygulanmas›na ‹liflkin Aç›klamalar

(‹mza)

Ö¤retmen

Ad› ve soyad›

(‹mza-Mühür)

Müdür

Ad› ve soyad›



dersin önemli noktalar›n›n özetlenmesi, tekrarlar›n yap›lmas›, karfl›laflt›rma ve ge-
nellemelere gidilmesi, düflündürücü al›flt›rma ve sorulara yer verilmesi gibi etkin-
liklerin yap›lmas›na iliflkin yaz›l› olarak dile getirilen rehber bilgileri kapsar.

Özet: Bu bölümde ifllenen konuyla ilgili olarak k›sa bir özet yap›larak ö¤renci-
lerin konuya dikkatleri bir kez daha çekilir. Burada yap›lacak etkinlikler kazan›lan
davran›fllar›n pekifltirilmesinde ve ö¤renmenin kal›c›l›¤›n›n sa¤lanmas›nda önemli
bir ifllevi yerine getirir.

Ders plan›n›n üçüncü bölümünü ise kazand›r›lmak istenen kazan›mlar›n edini-
lip edinilmedi¤ini saptamak amac›yla yap›lan de¤erlendirme oluflturur. Bunun için
plan›n bu bölümünde, ö¤rencilerin konuyla ilgili kazan›mlar› ne ölçüde edindikle-
rini s›namaya yönelik sorulara yer verilir. Bu sorular›n dersin iflleniflinden önce ha-
z›rlanarak ders plan›na yaz›lm›fl olmas› ö¤retmen için bir güvencedir. Ayr›ca, bu
bölümde dersin di¤er derslerle iliflkisi de belirtilir. Böylece, derste ö¤renilenlerin
di¤er derslere transferinde kolayl›k sa¤lanm›fl olur.

Ders plan›n›n dördüncü bölümünü oluflturan plan›n uygulanmas›na iliflkin aç›k-
lamalar bölümünde, plan›n uygulanmas›ndan sonra oluflan düflüncelere yer verilir.

ÖRNEK DERS PLANI

BÖLÜM I

Dersin Ad› : Sosyal Bilgiler
S›n›f : 5. S›n›f
Ünite Ad› : Bölgemizi Tan›yal›m
Etkinlik Ad› : Turist Rehberi Olal›m
Süre : 80 dakika

BÖLÜM II

Kazan›mlar : Bölgesinde görülen hava olaylar›n›n insan et-
kinliklerine etkisini, günlük yaflant›s›ndan ör-
nekler vererek aç›klar.
Bölgesinde insanlar›n yo¤un olarak yaflad›k-
lar› yerlerle co¤rafi özellikleri iliflkilendirir.
Bölgesindeki insanlar›n do¤al ortam› de¤ifl-
tirme ve ondan yararlanma flekillerine örnek-
ler gösterir.

Ünite Kavramlar› ve Sembolleri : Co¤rafi bölge, iklim
Güvenlik Önlemleri (Varsa) :
Ö¤retme- Ö¤renme Yöntem
ve Teknikleri : Drama, Probleme dayal› ö¤renme
Kullan›lan E¤itim Teknolojileri, 
Araç Gereçler ve Kaynaklar : Kâ¤›t, kalem, çeflitli foto¤raflar, resimler, ör-

nek çal›flma yapra¤› ve kavram haritas›.
Ö¤retme- Ö¤renme Süreci:

Girifl

Dikkat Çekme: Ö¤retmenin s›n›fa, “Yaflad›¤›m›z kentin ‹ç Anadolu Bölgesi’nde yer
ald›¤›n› biliyor muydunuz? Kentimizin do¤al ve befleri özelliklerine bakarak bölge-
mize iliflkin ipuçlar› ç›karabilir miyiz?” sorular›n› yöneltmesi.
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Güdüleme: Ö¤retmenin, “Bugün derste iflleyece¤imiz konular› iyi ö¤renirseniz
günlük yaflam›m›z› etkileyen co¤rafi ögeleri daha iyi anlayacaks›n›z,” demesi.

Gözden Geçirme: Ö¤retmenin ö¤rencilere, “Bu dersin sonunda yaflad›¤›m›z bölge-
nin co¤rafi özelliklerini, iklimini, nüfus yap›s› ve da¤›l›m› ile bölgemizdeki insan-
lar›n do¤al ortam› de¤ifltirme ve ondan yararlanma biçimlerini ö¤renmifl olacaks›-
n›z,” demesi.

Derse Geçifl: Ö¤retmenin ö¤rencilere bir drama etkinli¤i yapacaklar›n› bildirmesi.
“fiimdi içinizden gönüllü olan arkadafllar›n›z birbirine komflu iki aileyi canland›ra-
cak. Bu ailelerden biri kentimize yeni tafl›nm›fl ve kentin iklimi, nüfus özellikleri,
bafll›ca geçim kaynaklar›n› merak ediyor. Di¤er aile ise, kentimizi daha iyi tan›yor.
Bakal›m iki ailenin sohbetinde nas›l bir diyalog izleyece¤iz,” diyerek yapacaklar›
etkinlik hakk›nda bilgi vermesi.

Gelifltirme

• Ö¤retmenin dramada geçen diyalo¤a dayal› olarak ö¤rencilerden bölgenin co¤-
rafi özelliklerine iliflkin kestirimlerde bulunmalar›n› istemesi.

• Ö¤retmenin ö¤rencilere konu ile ilgili çal›flma yapraklar›n› da¤›tmas›. 
• Ö¤rencilerin çal›flma yapraklar›ndaki ilgili etkinlikleri yapmas›, etkinliklerin s›-

n›fla paylafl›lmas›. 
• Ö¤retmenin ö¤rencileri gruplara ay›rmas›. Gruplar›n bölgenin iklim özellikleri-

nin ekonomik etkinliklere etkisi ile insanlar›n do¤al ortam› de¤ifltirme ve ondan
yararlanma biçimleri konusunda bölgelerine özgü bir problem durumunu ör-
nek foto¤raf ve resimlerle ö¤rencilere sunmas›.

• Ö¤rencilerin problem durumlar› ile ilgili çözümler üretmeleri ve ürettikleri çö-
zümleri s›n›fla paylaflmalar›.

• S›n›fça ortak bir çözüme ulafl›lmas›.
• Ö¤retmenin ö¤rencilere, “‹nsanlar yaflamlar›n› sürdürmek için do¤al ortamdan

yararlanman›n yan› s›ra kimi zaman onu de¤ifltirmeye de gereksinim duyar. An-
cak bu de¤ifltirme etkinliklerinde do¤aya zarar vermeme konusunda duyarl›
davranmak önemlidir.” biçiminde bir konuflma yapmas›.

Özet

Ö¤retmenin, içinde yaflan›lan bölgenin co¤rafi özellikleri, iklimi, nüfus yap›s› ve
da¤›l›m› ile bölgedeki insanlar›n do¤al ortam› de¤ifltirme ve ondan yararlanma bi-
çimleri ile ilgili sorular yönelterek konuyu özetlemesi.

De¤erlendirme

Ö¤retmenin ö¤rencilere ders süreci ile ilgili kavram haritalar›n› da¤›tmas›. Ö¤ren-
cilerden kavram haritalar›nda bofl b›rak›lan yerleri uygun biçimde doldurmalar›n›
istemesi.

Dersin Di¤er Derslerle ‹liflkisi:

Plan›n Uygulanmas›na ‹liflkin Aç›klamalar:

Onay
Ö¤retmen Müdür
(‹mza) (‹mza- Mühür)
Ad› ve soyad› Ad› ve soyad›

178 Hayat  Bi lg is i  ve  Sosyal  Bi lg i ler  Ö¤ret imi
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Yaflad›¤›m Yer

Yaflad›¤›n›z bölgenin ve kentin ad›n› yan taraftaki
kutucu¤a yaz›n›z.

Afla¤›da yer alan kutucuklara, bölgenizle ile ilgili
bildiklerinizi ve bilmek istediklerinizi yaz›n›z.
Yazd›klar›n›z› ö¤retmeninizle ve arkadafllar›n›zla paylafl›n›z.

Bölge: .........................
Kent: ..........................

Bölgem ile ilgili bildiklerim: Bölgem ile ilgili ö¤renmek istediklerim:

ETK‹NL‹KLER‹M

‹LKBAHAR

YAZ

SONBAHAR

KIfi

Y‹YECEKLER‹MG‹YS‹LER‹M

Bölgenizin iklim özelliklerini düflünerek mevsimlere göre giysilerinize,
yiyeceklere, ve yapt›¤›n›z etkinliklere örnekler veriniz.
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Yaflad›¤›n›z bölgenin iklimi farkl› olsayd›
bölgenizde yaflam nas›l olurdu? Yandaki
kutucu¤a yaz›n›z.

KAVRAM HAR‹TASI

‹KL‹M

Konut
tipleri

Ekonomik
etkinlikler

Nüfus
da¤›l›fl›

Bitki
örtüsü

Akarsu
rejimi

Nemlilik ve
ya¤›fl

Bas›nç ve
rüzgarlar

S›cakl›k

etkilenir etkiler
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Ö¤retim etkinliklerini planlaman›n önemini

kavramak

Ö¤retim etkinliklerinin en önemli özelli¤i planl›
olmas›d›r. Ö¤retimde baflar›l› olmak, plan yap-
may› ve planl› çal›flmay› gerektirir. Bu nedenle,
ö¤retim etkinliklerini planlama, ö¤retmenlerin
en önemli görevlerinden biridir. ‹yi bir planlan-
ma, ö¤retim etkinliklerinin ak›c› ve düzenli ola-
rak yürütülmesine olanak sa¤laman›n yan›nda,
ö¤retim sürecinin etkilili¤ini ve verimlili¤ini art›-
r›r. Amaçlara en k›sa yoldan ulaflmay› sa¤lar. Ay-
r›ca, planlar ö¤retmenlere yön gösterir ve ö¤ren-
cileri dersin amaçlar› konusunda bilgilendirir. S›-
n›f içi çal›flmalar›n daha düzenli ve verimli olarak
gerçekleflmesine olanak sa¤lar. 

Ö¤retimin planlanmas›nda göz önünde bulun-

durulmas› gereken etmenlerin neler oldu¤unu

aç›klamak

Ö¤retimin planlanmas›nda ö¤retmenler kimi et-
menleri göz önünde bulundururlar. Bu etmenler;
ö¤renci özellikleri, içerik, ö¤retim yöntemleri ve
yararlan›lacak kaynaklard›r. Ö¤retim yap›lacak
ö¤renci grubunun özellikleri ve gereksinimleri-
nin bilinmesi, ö¤retme-ö¤renme sürecinin etkili
ve verimli bir biçimde planlanmas›n›n temelidir.
Bunun yan›nda, ö¤retmenin içeri¤e ve ö¤retim
yöntemlerine iliflkin yeterli bilgi sahibi olmas›,
içeri¤i sistemli bir biçimde düzenlemesine ve uy-
gun yöntem ve teknikleri seçip kullanmas›na kat-
k›da bulunur. Son olarak, ö¤retmenin iyi bir plan-
lama yapabilmesinde yararlanabilece¤i kaynak-
lar konusunda bilgi sahibi olmas› ö¤retimi daha
etkili olarak gerçeklefltirmesine katk› sa¤lar. 

Plan türlerinin temel özelliklerini kavramak

E¤itim-ö¤retim çal›flmalar›n›n planl› biçimde yü-
rütülmesiyle ilgili olarak ünitelendirilmifl y›ll›k
plan ve ders plan› olmak üzere iki çeflit plan ha-
z›rlanmaktad›r. Ünitelendirilmifl y›ll›k plan, ö¤re-
tim y›l› süresince ders vermekle yükümlü olunan
s›n›flarda, program uyar›nca belli üniteleri ya da
konular› hangi aylarda yaklafl›k olarak ne kadar
zamanda iflleyeceklerini gösteren, duruma göre
zümre ö¤retmenler kurulu taraf›ndan ortak ha-
z›rlanarak ders y›l› bafl›nda okul yönetimine ve-
rilen çal›flma plan›d›r. Ünitelendirilmifl bir y›ll›k
planda süre, kazan›mlar, ö¤retme-ö¤renme yön-
tem ve teknikleri, ö¤retim teknolojileri ile araç
gereçler, kaynaklar ve de¤erlendirme bafll›klar›n›
içeren bölümler yer almaktad›r. 
Ders plan›, bir ya da birkaç ders saatinde ifllene-
cek bir konunun amaçlar›n›, ana çizgilerini, bu
konuya iliflkin deneyleri, tart›flma sorular›n›,
ödevleri, uygulama çal›flmalar›n›, ö¤retim yön-
tem ve tekniklerini, ders araç ve gereçlerini, de-
¤erlendirme yollar›n› belirten ve önceden ilgili
ö¤retmence haz›rlanan bir pland›r. Ders planlar›,
genelde birbirlerine benzer ögeleri içermekle bir-
likte, farkl› biçimlerde düzenlenebilmektedir. Ge-
nelde, bir ders plan›nda; tan›t›c› bölüm, kaza-
n›mlar, ö¤retme-ö¤renme etkinlikleri ve de¤er-
lendirme bölümlerine yer verilmektedir.

Özet

1
N
A M A Ç

3
N
A M A Ç

2
N
A M A Ç
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1. Afla¤›dakilerden hangisi ö¤retim etkinliklerini plan-
lanman›n sa¤lad›¤› yararlardan biri de¤ildir?

a. Ö¤retim etkinliklerinin düzenli olarak yürütül-
mesi 

b. Ö¤retmenlerin kendilerini daha rahat ve güven-
de hissetmesi

c. Ö¤retmenlerin bilgi, beceri ve yarat›c›l›klar›n›
ö¤rencilerin daha iyi yetiflmeleri yönünde hare-
kete geçirmesi

d. Ö¤retim için ayr›lan zaman›n daha ekonomik ve
ak›ll›ca kullan›lmas›

e. Okul yönetiminin ifllerini kolaylaflt›rmas›

2. Afla¤›dakilerden hangisi bir ö¤retmenin ö¤retimi
planlarken göz önünde bulundurmas› gereken etmen-
lerden biri de¤ildir?

a. ‹çerik bilgisi
b. Okul yönetiminin istekleri
c. Yararlan›lacak kaynaklar
d. Ö¤renci özellikleri
e. Ö¤retim yöntemleri

3. Afla¤›dakilerden hangisi kapsaml› bir ünite plan› için
gerekli ö¤eler aras›nda yer almaz?

a. Amaçlar›n belirlenmesi
b. Konular›n seçilmesi ve düzenlenmesi
c. Ö¤retmen niteliklerinin belirlenmesi
d. Ö¤renmenin de¤erlendirilmesi
e. Ö¤retme-ö¤renme sürecinin planlanmas›

4. Afla¤›dakilerden hangisi, ünitelendirilmifl y›ll›k pla-
n›n bölümleri aras›nda yer almaz?

a. Süre
b. Konular
c. Kazan›mlar
d. Ö¤retme-ö¤renme süreci
e. Ö¤retim yöntem ve teknikleri

5. Afla¤›dakilerden hangisi ders planlar›n›n haz›rlan-
mas›nda dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de-

¤ildir?

a. Ders plan› haz›rlan›rken ö¤rencilerin gereksi-
nimleri, ilgi ve yetenekleri göz önünde bulun-
durulmal›d›r.

b. Plan, ifllenecek konuyla ö¤rencilere kazand›r›l-
mak istenen özelliklerin ne ölçüde kazan›ld›¤›n›
s›nayacak de¤erlendirme yollar›n› göstermelidir.

c. Plan haz›rlan›rken ders kitaplar›ndaki düzen ve
s›raya aynen uyulmal›d›r. 

d. Plan yeni ders ile önceki ders aras›ndaki gerek-
li ba¤lant›y› kurmal›d›r.

e. Plan kolay izlenebilecek ve uygulanabilecek bir
biçimde haz›rlanmal›d›r.

6. Ö¤retmenlerin bireysel ya da grupça yap›lacak ça-
l›flmalar› önceden belirlenen bir s›rayla gerçeklefltirme-
si, ders plan›n›n hangi aflamas›nda gerçeklefltirilir?

a. Gelifltirme
b. Girifl
c. Özet
d. De¤erlendirme
e. Kazan›mlar 

7. Ö¤rencilerin konuyla ilgili kazan›mlar› edinip edin-
mediklerini s›namaya yönelik sorulara yer verilmesi
ders plan›n›n hangi aflamas›nda gerçeklefltirilir?

a. Kazan›mlar
b. Girifl
c. Ö¤retme-ö¤renme etkinlikleri
d. De¤erlendirme
e. Gelifltirme 

8. Afla¤›dakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinde ö¤-
retim etkinliklerinin belirlenmesinde göz önünde bu-
lundurulmas› gereken etmenlerden biri de¤ildir?

a. Dersin amaçlar›n› gerçeklefltirmeye hizmet
etmelidir.

b. Ö¤rencilerin dikkatli biçimde düflünmelerine ve
plan yapmalar›na olanak sa¤lamal›d›r. 

c. Ö¤rencilerin yapabilece¤i nitelikte ve onlar›n
düzeyine uygun olmal›d›r.

d. Ö¤rencilerin ilgi ve gereksinimlerine uygun
olmal›d›r.

e. Konu alan›ndan uzak ve geçerli olmayan etkin-
liklere de yer verilmelidir.

Kendimizi S›nayal›m
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9. Afla¤›dakilerden hangisi bir ders plan›n›n yeterlili¤i-
ni saptamada yan›tlanmas› gereken sorular aras›nda yer

almaz?

a. Dersin kazan›mlar›, ö¤rencilerden hangi ö¤ren-
melerin beklendi¤ini aç›kça ortaya koyuyor mu?

b. Plan, de¤iflmeyen kal›plara göre haz›rland› m›?
c. Ö¤renci için haz›rlanan etkinlikler do¤rudan ka-

zan›mlar› gerçeklefltirmeye yönelik mi? 
d. Derste gerçeklefltirilecek etkinlikler için ne ka-

dar zaman harcanaca¤› belirlendi mi?
e. Planda ö¤renciler aras›ndaki bireysel farkl›l›klar

dikkate al›nd› m›? 

10. Afla¤›dakilerden hangisi ö¤retmenin dersin girifl bö-
lümünde gerçeklefltirece¤i etkinliklerden biri de¤ildir?

a. Dikkat çekme
b. Güdüleme
c. Yöntem ve teknikleri kullanma
d. Gözden geçirme
e. Ön koflul bilgileri hat›rlatma

Planl› Çal›fl›n›z

Baflar›l› olmak için planl› çal›flmak gerekmektedir. Plan-
l› çal›flmak, bir ifli parçalara bölüfltürmek ve bölüflülen
ifli gerçeklefltirmektir. Plan, sizi belli zamanlarda belli
iflleri bitirmeye zorlayacakt›r ve bu plan do¤rultusunda
çal›flan ö¤rencinin baflar›s› mutlaka artacakt›r.
Planl› çal›flabilmek için günlük zaman cetveli haz›rla-
mak ilk ad›md›r. Günlük plan, sadece çal›flt›¤›n›z ko-
nularda de¤il günlük di¤er çal›flmalar›n›z›n, dinlenme,
e¤lenme konular›n›z›n neler olaca¤›n›, bunlara ne ka-
dar zaman ay›raca¤›n›z› da göstermelidir. Belirledi¤i-
niz bu zaman çizelgesini kullanmak kolay ifl de¤ildir.
Özellikle, bafllang›çta bu konuda kendinizi zorlaman›z
gerekmektedir. K›sa süreli bu s›k›nt›lar›n›z›n ileride si-
zi bekleyen mutlu, baflar›l› ve doyurucu y›llar için ya-
t›r›m oldu¤unu düflünmek sizi çal›flmaya yönlendire-
bilecektir. Al›flkanl›k oluflmaya bafllad›¤›nda ise belli
zamanlarda belli iflleri yapmad›¤›n›zda duyaca¤›n›z s›-
k›nt›, düzenli çal›flma al›flkanl›¤›n›n pekiflmesine ne-
den olacakt›r. En önemli nokta haz›rlad›¤›n›z plan›n›-
z›, zorunlu olmad›kça günü gününe, saati saatine hiç
de¤ifliklik yapmadan, herhangi birini atlamadan ger-
çeklefltirebilmektir.

Kaynak: http://www.egitim.com/ilkgenclik/0301/03
01.1.dikkatedin.3.asp?BID=03#Bolum3

Yaflam›n ‹çinden

”

“
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1. e Ayr›nt›l› bilgi için “Ö¤retim Etkinliklerini
Planlaman›n Önemi” konusuna bak›n›z. 

2. b Ayr›nt›l› bilgi için “Ö¤retimin Planlanmas›nda
Göz Önünde Bulundurulmas› Gereken
Etmenler” konusuna bak›n›z.

3. c Ayr›nt›l› bilgi için “Ünitelendirilmifl Y›ll›k Plan”
konusuna bak›n›z.

4. d Ayr›nt›l› bilgi için “Ünitelendirilmifl Y›ll›k Plan”
konusuna bak›n›z.

5. c Ayr›nt›l› bilgi için “Ders Plan›” konusuna
bak›n›z.

6. a Ayr›nt›l› bilgi için “Ders Plan›” konusuna
bak›n›z.

7. d Ayr›nt›l› bilgi için “Ders Plan›” konusuna
bak›n›z.

8. e Ayr›nt›l› bilgi için “Ders Plan›” konusuna
bak›n›z. 

9. b Ayr›nt›l› bilgi için “Ders Plan›” konusuna
bak›n›z. 

10. c Ayr›nt›l› bilgi için “Ders Plan›” konusuna
bak›n›z.

S›ra Sizde 1 

Ö¤retim etkinliklerini planlama, ö¤retim etkinliklerinin
sistemli ve düzenli bir biçimde gerçeklefltirilmesini
olanakl› k›lar. Dersin içeri¤ini ve bu içerikle ilgili s›n›f
içi etkinlikleri anlaml› ve amaca dönük bir çerçeveye
oturtma konusunda ö¤retmenlere önemli katk›lar sa¤-
lar. Bunun yan› s›ra, ö¤retmenin verimli bir çal›flma
gerçeklefltirerek amaçlar›na en k›sa yoldan ulaflmas›na
yard›mc› olur. Ö¤retmen ve ö¤rencileri da¤›n›kl›ktan
kurtararak onlara düzenli çal›flma al›flkanl›¤› kazand›-
r›r. Ö¤retim etkinliklerinin güvenilir bir biçimde de¤er-
lendirilmesini sa¤lar.

S›ra Sizde 2

Sosyal Bilgiler dersinde ö¤retim etkinliklerinin planlan-
mas›nda ö¤retmenler, ö¤renci özellikleri, içerik, ö¤re-
tim yöntemleri ve yararlan›lacak kaynaklar gibi kimi
bilgilere gereksinim duyarlar. Ö¤rencilere iliflkin bilgi-
ler, iyi bir planlama için gereksinim duyulan bilgiler
aras›nda büyük önem tafl›maktad›r. Bunun yan› s›ra,
ö¤retmenin içerik ve ö¤retim yöntemleriyle ö¤retimde
yararlan›labilecek kaynaklar konusunda da bilgi sahibi
olmas› gerekmektedir. 

S›ra Sizde 3 

Ünitelendirilmifl y›ll›k planda üç bölüm bulunmaktad›r.
Birinci bölümde, plan›n uygulanaca¤› ö¤retim y›l›, oku-
lun ad›, dersin ad› ve s›n›flar belirtilir. ‹kinci bölüm,
derslerin ifllenifline iliflkin ana bölümdür. Bu bölümün
dikkatlice ve iyi düflünülerek düzenlenmesi gerekir.
Üçüncü bölümde ise ders ya da zümre ö¤retmenlerinin
ad› soyad› ve imzas› ile okul yöneticisinin onay› yer
al›r. 

S›ra Sizde 4

Ders plan› e¤itim ö¤retim çal›flmalar›n› düzensizlikten
kurtar›r. Ö¤retme-ö¤renme sürecinin etkili ve verimli
kullan›lmas›n› sa¤lar. Her dersin ö¤retim program›na
ve konular›n özelliklerine uygun olarak ifllenmesini ola-
nakl› k›lar. Derslerde süreklili¤i ve e¤itimde f›rsat eflitli-
¤ini gerçeklefltirmeye katk› sa¤lar. Ö¤retim sürecinin
de¤erlendirilmesine yard›mc› olur. 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 5

Sosyal Bilgiler ö¤retmenlerinin ders plan› haz›rlarken
ö¤rencilerin gereksinimlerini, ilgi ve yeteneklerini mut-
laka göz önünde bulundurmalar›, plan› esnek bir bi-
çimde haz›rlamalar›; son anda yap›labilecek de¤ifliklik-
lere olanak sa¤layacak bir biçimde düzenlenmeleri,
planda, ifllenecek konuyla ö¤rencilere kazand›r›lmak
istenen özelliklerin ne ölçüde kazan›ld›¤›n› s›nayacak
de¤erlendirme yollar›n› göstermeleri, ö¤retme-ö¤ren-
me sürecinde uygulanacak ö¤retim stratejilerini, yön-
tem ve teknikleri, ö¤retimi kolaylaflt›rmada kullan›labi-
lecek araç gereçleri göstermeleri gerekmektedir. Bu-
nun yan› s›ra, ö¤retmenlerin göz önünde bulundurma-
lar› gereken bir di¤er etmen, plan›n yeni ders ile önce-
ki ders aras›ndaki gerekli ba¤lant›y› kurmas› ve dersi
bir sonraki ö¤renme durumuna ba¤layacak nitelikte
olmas›d›r.
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Sosyal Bilgilerde
Bilgi, Beceri ve 
De¤erlerin 
Kazand›r›lmas›

Sosyal Bilgiler ö¤retiminin temel amac›; ö¤rencilere yaflamla ilgili temel bilgi, bece-
ri, tutum ve de¤erleri kazand›rmakt›r. Ö¤rencilere bilgi, beceri, tutum ve de¤er ka-
zand›rmak, birçok derste oldu¤u gibi Sosyal Bilgiler dersinde de  üzerinde dikkat-
le durulmas› gereken önemli konulardan biridir. Sosyal Bilgiler dersinin, bireylere
yaflad›klar› toplumun etkin birer üyesi olarak yaflamlar›n› sürdürebilmeleri için
gerekli bilgi, beceri ve de¤erleri kazand›rmas› beklenmektedir. 

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;

Sosyal Bilgiler dersinde, bilgi kazanman›n önemini aç›klamak,
Sosyal Bilgiler dersinde; bilgi boyutunda kavram, ilke, olgu ve genelleme ö¤-
retiminin yerini kavramak, 
Sosyal Bilgiler dersinde, beceri e¤itiminin önemini aç›klamak,
Sosyal Bilgiler dersinde, ö¤rencilere kazand›r›lacak becerileri kavramak,
Sosyal Bilgiler dersinde, de¤er ö¤retiminin önemini aç›klamak için gerekli
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. 

N
N
N
N
N
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http://www.valueseducation.edu.au/values/
http://www.livingvalues.net/values/
http://www.teachersmind.com/knowledge.htm
http://www.google.com.tr/search?hl=tr&q=sosyal+bilgiler+resimleri&meta=



• G‹R‹fi
• B‹LG‹

• Kavramlar
• ‹lkeler
• Genellemeler
• Olgular
• Kavram, Olgu ve Genellemeler Aras›ndaki ‹liflki
• Bilgi Kazand›rmaya Yönelik Etkinlik Örnekleri

• BECER‹ 
• Harita ve Küre Okuma Becerisi
• Medya Okuryazarl›¤› Becerisi
• Sosyal Kat›l›m Becerisi
• ‹letiflim Becerisi
• Zaman ve Kronolojiyi Alg›lama Becerisi
• Düflünme Becerisi
• Problem Çözme Becerisi
• Beceri Kazand›rmaya Yönelik Etkinlik Örnekleri

• DE⁄ER
• De¤er S›n›flamas›
• De¤er Kazand›rmaya Yönelik Etkinlik Örnekleri

Örnek Olay

Dünya’y› Düzeltmek 
Murat Bey, pazar günü sabah› yata¤›ndan kalkt›¤›nda haftan›n yorgunlu¤unu
ç›karmak için eline gazetesini ald› ve bütün gün evde oturaca¤›n› düflündü. Tam
bunlar› düflünürken koflarak o¤lu Arda yan›na geldi ve sinemaya ne zaman gide-
ceklerini sordu. Murat Bey o¤luna hafta sonunda onu sinemaya götürece¤ine da-
ir söz vermiflti. Ancak d›flar›ya ç›kmay› hiç istemedi¤inden bir bahane bulmas› ge-
rekiyordu. Tam bu s›rada, gazetenin promosyon olarak da¤›tt›¤› Dünya haritas›
gözüne çarpt›. Önce Dünya haritas›n› küçük parçalara ay›rd› ve o¤luna “E¤er bu
haritay› düzeltebilirsen, seni sinemaya götürece¤im” dedi ve “Art›k kurtuldum, en
iyi Co¤rafya uzman› bile bu haritay› akflama kadar düzeltemez,” diye düflündü.
Henüz, aradan on dakika geçmiflti ki, Arda babas›n›n yan›na koflarak geldi ve
“Baba, haritay› düzelttim, art›k sinemaya gidebiliriz” dedi. Murat Bey, önce ina-
namad› ve haritay› görmek istedi. Haritay› gördü¤ünde hayretler içinde kald› ve
Arda’ya bunu nas›l yapt›¤›n› sordu. Arda; “Bana verdi¤in haritan›n arkas›nda bir
insan vard›. ‹nsan› düzeltti¤im zaman Dünya da kendili¤inden düzeldi…” Etkili
bir Sosyal Bilgiler dersi ile Dünyan›n düzelmesine katk› sa¤layabiliriz.

Kaynak: http://www.noktam. Net
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Anahtar Kavramlar
• Bilgi
• Beceri
• De¤er

‹çindekiler



G‹R‹fi
Sosyal Bilgiler ö¤retiminin, Tarih, Co¤rafya, Ekonomi gibi Sosyal Bilimler konu-
sunda bilgi ve kültürel anlay›fl gelifltirme; ulusal kimlik, anayasa, vatandafll›k, hak
ve sorumluluklar gibi konularda demokratik anlay›fl ve de¤erler kazand›rma; çal›fl-
ma, araflt›rma, düflünme ve sosyal kat›l›m becerileri gelifltirme gibi amaçlar› vard›r.
Sosyal Bilgiler ö¤retiminin bu amaçlar›na paralel olarak Sosyal Bilgiler program› da
ö¤rencilere bilginin yan› s›ra beceri ve de¤erler kazand›rarak onlar›n s›n›fta kazan-
d›klar› anlay›fl ile yaflad›klar› gerçek Dünya aras›nda ba¤ kurmalar›n› sa¤lamay›
amaçlamal›; böylece, etkili bir Sosyal Bilgiler ö¤retimi gerçeklefltirilmelidir.

Bu ünitede, önce Sosyal Bilgilerde bilgi e¤itimi üzerinde durularak; bilgi kap-
sam›nda kavramlar, ilkeler, genellemeler, olgular ve aralar›ndaki iliflkiler aç›klan-
m›fl; sonra beceri e¤itimine geçilerek bu kapsamda harita ve küre okuma becerisi,
medya okuryazarl›¤› becerisi, sosyal kat›l›m becerisi, iletiflim becerisi, zaman ve
kronolojiyi alg›lama becerisi, düflünme becerisi, problem çözme becerisi aç›klanm›fl
ve beceri kazand›rmaya yönelik etkinlik örneklerine yer verilmifltir. Ünitenin son
bölümünde de de¤er e¤itimi kapsam›nda de¤er s›n›flamas› üzerinde durularak
de¤er kazand›rmaya yönelik etkinlik örnekleri verilmifltir.

B‹LG‹
Geçmiflten günümüze bilgi kazan›m›, yaflam ve okulun temel amac› olarak görül-
mesine karfl›n, günümüzde bilgiye bak›fl de¤iflerek bilgi; olgular›, kavramlar›, ilke-
leri ve süreçleri ezberlemekten daha farkl› bir anlam kazanm›flt›r. Bilgiyi kullanma,
bilgiyi edinmeden daha önemli hale gelmifltir (MEB, 2005, s.51). Bilginin h›zla ço-
¤almas›, de¤iflmesi, bilgiyi saklama ve yayma yollar›n›n geliflmesi, bilgi ile ilgili
gerçeklerdir. Bu ba¤lamda geçmiflteki her fleyi bilen, bilgileri zihninde tutan bilgi-
li insan kavram› da de¤iflmektedir. Günümüzde bilgili insan denildi¤inde; gereksi-
nim duydu¤u bilginin fark›nda olan, bilgiye ulaflma yollar›n› bilen, ulaflt›¤› bilgiyi
anlamland›rabilen, bunlardan yeni bilgiler üreten, üretti¤i bilgileri sorunlar›n çözü-
münde kullanabilen insan anlafl›lmaktad›r (Öztürk ve Dilek, 2003, s.55).

Bilgi; alg›lama, iflleme, de¤erlendirme, karfl›laflt›rma sonucu zihinde üretilen,
insan›n d›fl dünyaya iliflkin alg›s›n› de¤ifltiren ya da bir bilinmeyeni aç›klayan
anlam parças› olarak tan›mlanabilir (Özden, 2005, s.2). Bilgi, bir konu hakk›n-
daki bilgi ve o konu ile ilgili bilginin nerede ve nas›l bulunabilece¤iyle ilgili ol-
mak üzere iki türlüdür. Ö¤rencilere, bilginin yeni bilgiler üretmek için bir araç
oldu¤u, kullan›lmamas› durumunda ise, önemli bir de¤eri olmad›¤› düflüncesi
kazand›r›lmal›d›r.

Sosyal Bilgiler kapsam›nda bilgi; Tarih, Co¤rafya, Sosyoloji, Psikoloji gibi Sos-
yal Bilimler ve güncel olaylardan oluflan içeri¤e iliflkin anlay›fl gelifltirme olarak ta-
n›mlanabilir (Michaelis ve Garcia, 1996, s.5). Bilgi, insanlar› ve onlar› etkileyen ko-
flullar› daha iyi anlamaya yard›m ederek geçmifl, bugün ve gelecek aras›nda insan
deneyimlerini anlamland›rmay› sa¤lar. ‹nsanlar etkili ve do¤ru kararlar alabilmek
için güvenilir bilgi kaynaklar›na gereksinim duyarlar. Bu nedenle, okulda edinilen
bilgiler, okul d›fl›ndaki yaflam› daha iyi anlamaya yard›mc› olmal›d›r (Öztürk ve Di-
lek, 2003, s.54). 

Sosyal Bilgiler kapsam›nda bilgi nas›l aç›klanabilir?
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Sosyal Bilgiler dersi ile ö¤rencilere kazand›r›lacak bilgiler afla¤›daki gibi s›rala-
nabilir  (Michaelis ve Garcia, 1996, s.5):

• Tarihsel, ahlâki, kültürel, co¤rafi, ekonomik  ve sosyo-politik okuryazarl›k,
• Ulusal kimlik, anayasal miras, insan hak, de¤er ve sorumluluklar›,
• Yerel ve ulusal tarih, co¤rafya ve yönetim,
• Farkl› yer ve ortamlardaki insanlar›n gereksinimlerinin geçmiflten bugüne

dek karfl›lanma biçimleri,
• Bilim ve teknolojinin insan iliflkileri üzerindeki etkisi,
• ‹nsan ile sosyal ve fiziksel çevre etkileflimi ve de¤iflime uyum sa¤layabilme,
• Yönetim, e¤itim, toplum, üretim, aile yaflam›, din gibi sosyal kurumlar  ve

görevleri,
• Dünya ülkeleri, onlar›n kültürleri, tarihi, co¤rafyas› ekonomik sistemleri,
• ‹nsan yaflam› üzerinde dini inançlar ve ahlâki özelliklerin etkisi,
• ‹nsan düflüncelerine, hislerine ve isteklerine sanat, edebiyat, mitoloji ve de-

¤erlerin yans›mas›.
Sosyal Bilgiler ö¤retiminde, bilginin üç önemli boyutunu kavramlar, olgular ve

genellemeler oluflturmaktad›r. Olgular, bilginin yap›s›n› oluflturan boyutlar›n en
özel ve en somut olan›d›r. Genelleme ise, bilginin en soyut ve en genel olan›d›r.
Kavramlar ise, ortak özelliklere sahip olay, nesne ve düflüncelerin ortak ad›d›r
(Do¤anay, 2003, s.229). Bilginin yap›s› içinde olan kavram ve genellemelerin ö¤-
retimi s›ras›nda ö¤rencilerin bireysel özellikleri dikkate al›nmal›d›r.

Kavramlar
‹nsan zihni; çeflitli nesne, olay, düflünce ve davran›fllar›n ortak yönlerini bularak
onlar›, bölümlere ay›rarak s›n›fland›r›r. Kavramlar, ortak özellikleri olan nesne,
olay, düflünce ve davran›fllar›n oluflturdu¤u s›n›flamalar›n soyut temsilcileri olarak
tan›mlan›r (Fidan, 1997, s.189). Sosyal Bilgiler dersinde, bireyin yaflama iliflkin alg›
gelifltirmesi, yaflam becerileri kazanmas›, yaflama anlam kazand›rabilmesi için etki-
li bir kavram ö¤retimi gelifltirilmesi gerekmektedir. Ayr›ca, ö¤renciler bu derste,
ö¤rendikleri kavramlara dayal› olarak beceri, tutum ve de¤er gibi duyuflsal özellik-
ler de gelifltirdi¤inden kavramlar›n ö¤retimi ayr› bir önem kazanmaktad›r.  

Kavram ö¤retiminde en çok kullan›lan iki yöntem bulunmaktad›r. 
• Kural-Örnek Yöntemi: Kavram önce temel özellikleriyle tan›mlan›r. Ta-

n›mdan sonra örnekler verilir. Bu yönteme göre örne¤in; da¤ kavram› ö¤re-
tilirken önce da¤›n,  “yer kabu¤unun yüksek, e¤imli yamaçlar›yla çevresine
hâkim ve genifl bir alana yay›lan bölümleri” biçiminde tan›m› yap›l›r; sonra,
A¤r› Da¤›, Hasan Da¤›, Nemrut Da¤› biçiminde da¤ örnekleri verilir. 

• Örnek-Kural Yöntemi: Kavram ö¤retiminde önce örnek ortaya konulur.
Daha sonra, bu örneklerden yararlan›larak tan›ma gidilir. Bu yönteme gö-
re da¤ kavram› ö¤retilirken A¤r› Da¤›, Hasan Da¤›, Nemrut Da¤› gibi da¤
örnekleri verilir; sonra bu örneklerden yola ç›karak da¤ kavram›n›n tan›m›
yap›l›r.

Sosyal Bilgiler dersinde etkili bir kavram ö¤retimi gerçeklefltirmek için belli bir
s›ra izlenmelidir. Kavram ö¤retimindeki aflamalar afla¤›daki gibi s›ralanabilir (Fi-
dan, 1997, s.193):

• Hangi kavram›n ö¤retilece¤inin belirtilmesi,
• Kavram› tan›mlayan özelliklerin s›ralanmas›, bu özelliklerin aç›klamas›n›n

ö¤rencilere yapt›r›lmas›,
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Sosyal Bilgiler dersi
yaflamsal anlam› büyük bir
ders oldu¤undan ö¤renciler
Sosyal Bilgiler dersinden
güvenilir bir bilgi kayna¤›
olarak yararlanarak yaflam›
daha iyi
anlamland›rabilirler.  

Kavramlar: Dünyay›
anlamay› sa¤layan,
düflünme ve  problem
çözmeyi kolaylaflt›ran
zihinsel araçlar. 



• Daha önce ö¤renilmifl kavramlarla iliflki kurulmas›,
• Kavram için uygun olan ve olmayan örneklerin verilerek ö¤rencilerin karfl›-

laflt›rma yapmas›n›n sa¤lanmas›,
• Kavram›n içinde geçti¤i ilke ve genellemelerin örneklerinin verilmesi,
• Gerçekçi problemler verilip kavramlar›n bu problemler içinde kullan›lmas›,
• Ö¤rencilerin verdikleri yan›tlar›n do¤rulanarak pekifltirilmesi.
2004 Sosyal Bilgiler ö¤retim program›nda kavram ve kavram ö¤retimi ile ilgili

aç›klamalar yap›larak Sosyal Bilgiler program› kapsam›nda ö¤rencilere kazand›r›-
lacak kavramlar›n listesine yer verilmifltir. Çizelge 10.1’de  Sosyal Bilgiler 4. ve 5.
s›n›f program›nda yer alan kavramlara örnekler sunulmufltur.

‹lkeler
Sosyal Bilgiler ö¤retiminin, düflünme becerilerini gelifltirme, ö¤rencilere ekonomik
bir bak›fl aç›s› kazand›rma gibi amaçlar›na ulafl›labilmesi için kavramlar›n yan› s›ra
kavramlar aras›ndaki iliflkilerin de ö¤retimine önem verilmelidir. Bu türlü bilgiler
do¤adaki ve toplumdaki olay, olgu, nesne ve düflünceler aras›nda kimi düzenli
iliflkilere ve çevredeki olaylara anlam vermeyi kolaylaflt›r›r (Erden ve Akman, 1997,
s.211). ‹lkeler, her durumda geçerli olarak kabul edilen, kavramlar aras›ndaki ilifl-
kiler olarak tan›mlanabilir. ‹lke ifadeleri, genel olarak do¤ru kabul edilmifl ifadeler-
dir (Senemo¤lu, 1997, s.535). Sosyal Bilgiler dersinde ilkelerin kazand›r›lmas›nda
örneklerden ve olaylardan yola ç›k›larak sonuçlar›n ö¤rencilere buldurulmas› da-
ha kal›c› ö¤renmeler oluflturabilir. Araflt›rmalar ve deneyimler sonunda, gelifltirilen
ilke ya da  kurallar, genelde gelifltirildikleri alanda, kimi zaman da baflka alanlar-
daki problemlerin çözümünde kullan›l›rlar. 

Genellemeler
Sosyal Bilgiler dersinde, bilgi kapsam›nda de¤iflik türden olgular ya da olgusal
önermeler aras›ndaki iliflkileri belirleyen ifadeler (Çilenti, 1985, s.9) olan genelle-
meler üzerinde de durulur. Genellemeler, birden  çok kavram aras›ndaki iliflkiyi
gösteren, çok say›da olay ya da duruma uygulanabilen, olaylar›n aç›klanmas›na
ve tahmin edilmesine yard›mc› olan, gözlem sonucu elde edilmifl bilgilerdir (Er-
den, tarihsiz, s.50). Genellemeler, bilinen istisnalar› da olan  kavramlar aras›nda-
ki iliflkilerdir. Genellemeler de ilkeler gibi büyük ölçüde bilgileri özetler (Senemo¤-
lu, 1997, ss.535-536). Örne¤in, ya¤›fl miktar› çok olan yerlerde zengin bir bitki ör-
tüsü vard›r. Az ya¤›fl alan yerler ise, bitki örtüsü bak›m›ndan zay›ft›r. Bu iki kav-
ram aras›ndaki iliflki, “Bir yerdeki ya¤›fl oran›, o yerin bitki örtüsünü etkiler”  bi-
çiminde ifade edilebilir. 

Genellemelerin ö¤retimi Sosyal Bilgiler ö¤retiminin kalbini oluflturur. Genelle-
meler ö¤rencilerin insan› ve çevresini anlamas›n› kolaylaflt›r›r. Genellemeler saye-
sinde, soyutlanm›fl bilgi parçac›klar› düzenlenir ve dünyaya anlam verme kolayla-
fl›r (Do¤anay, 2003, s.250).  
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Çevre Cumhuriyet Sorumluluk Davran›fl

Afet Kronoloji Yasa ‹klim

Kültür Aile Yönetim Meslek

Düflünce Hava Olay› Duygu Gelenek

Çizelge 10.1
Sosyal Bilgiler 4. ve
5. S›n›f Program›nda
Yer Alan Kavramlara
Örnekler

Kaynak: MEB. (2005). ‹lkö¤retim Sosyal Bilgiler Dersi Ö¤retim Program› ve
K›lavuzu (4. ve 5. S›n›flar). Ankara: Devlet Kitaplar› Müdürlü¤ü, ss.85-86.



Olgular
Sosyal Bilgiler dersi, Tarih, Co¤rafya, Sosyoloji, Ekonomi gibi pek çok Sosyal Bi-
lim disiplinini içerdi¤inden; Sosyal Bilgiler program›nda olgusal bilgilerin say›s›
çoktur. Savafllar›n ve antlaflmalar›n tarihleri, kimler aras›nda nerede yap›ld›¤›, göl-
lerin büyüklükleri, illerin, bölgelerin nüfuslar›, yüzölçümleri Sosyal Bilgiler dersin-
de ele al›nmas› gereken olgulara örnek olarak verilebilir. Sosyal Bilgiler dersinde
birey yak›n çevresinden bafllayarak yaflad›¤› ili, bölgeyi, ülkeyi, dünyay› tan›maya
ve anlamaya çal›flt›¤›ndan bu tür olgular›n ö¤retiminin önemli oldu¤u söylenebilir.

“29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi,” “Türkiye’nin baflkenti Ankara”d›r,
biçiminde olgulara verilen örneklerden de anlafl›laca¤› gibi, olgusal bilgiler belirli
durumlar› aç›klar. Ayr›ca, olgular›n transfer de¤erinin düflük oldu¤u ve zamanla
de¤iflikli¤e u¤rayabilece¤i söylenebilir.

Olgusal bilgilerin tek bafl›na pek anlam› yoktur. Olgusal bilgiler, daha genifl bir
kavram ya da düflünce ba¤lam›nda anlaml›d›r. Örne¤in, Türkiye’nin baflkentinin
Ankara oldu¤u bilgisi tek bafl›na bir anlam ifade etmezken bu bilgi baflkent kavra-
m› ba¤lam›nda anlaml›d›r. Baflkent kavram›n› bilmeyen bir çocu¤un, bu bilgiyi an-
lamas› olanakl› de¤ildir. Olgusal bilgiler, daha genifl ve soyut ba¤lamda, kavram ve
genellemelerin oluflturulmas›nda yap› tafl› görevi görürler. Olgular, kavram ve ge-
nellemelerin ö¤renilmesinde ham veriler olarak kullan›l›r (Do¤anay, 2003, s.229).

Kavram, Olgu ve Genellemeler Aras›ndaki ‹liflki
Kavramlar, belirli gerçeklerin de¤erlendirilmesini içerir. Günlük yaflam içinde her
konu ile ilgili pek çok olgu ile karfl› karfl›ya kal›nd›¤›ndan bunlar›n hepsini ö¤ren-
menin olanaks›z oldu¤u söylenebilir. 
fiekil 10.1’de bilginin yap›s› gösterilmifltir. 

fiekil 10.1’de görüldü¤ü gibi, zeminde çok say›da olgunun bulundu¤u  bölüm
vard›r. Sonra kavramlar, daha sonra da genellemeler gelmektedir. Olgular›n di¤er
zaman, yer ve olaylara transferi s›n›rl›d›r. Genelleme ve kavramlar›n daha fazla
transfer de¤eri vard›r; ancak olgulardan daha az belirlidir. Temel nokta olgu, kav-
ram ve genellemelerin hepsinin önemli olmas›d›r. Olgular, kavram ve genelleme-
ler için belirli örnekler sa¤lar. Sosyal Bilgiler ö¤retimi için seçilen olgular, ö¤renci-
lerin önemli kavram ve genellemeleri ö¤renmesine yard›m eder (Savage ve Arms-
trong, 1996, s.24). 

192 Hayat  Bi lg is i  ve  Sosyal  Bi lg i ler  Ö¤ret imi

Ö¤rencilerin önemli  kavram
ve genellemeleri yakalamas›
için önemli olan olgular›n
seçilmesi gerekir. 

Genellemeler

Kavramlar

Olgular

Artan Transfer
De¤eri

Artan Belirginlik
fiekil 10.1

Bilginin Yap›s›

Kaynak: Savage,
V. T. ve Armstrong,
G. D. (1996).
Effective 
Teaching in 
Elementary Social
Studies. Ohio:
Merrill, Prentice
Hall, s.25.



Genellemeler, kavramlar aras›ndaki anlaml› ifadeler olup, birçok kavram› içe-
rirler. Bununla birlikte, kavramlardan daha yüksek düzeyde soyutlama özelli¤ine
sahip olup kavram ve olgulardan daha karmafl›kt›rlar. Genifl kapsaml› bir ifade ya
da sonuç özelli¤i gösterirler. Genelde, ilgili kavram ve benzer yorumlardan ç›kan
sonuç olarak aç›klan›rlar. Ö¤renciler genellemelere ulaflmadan önce kavramlar›
anlamak isterler.

Sosyal Bilgiler dersi kapsam›nda önemli olan ö¤retmenlerin ve ö¤rencilerin
günlük yaflamda kullanabilecekleri bir dizi olguyu biriktirmeleri, kavramlar› olufl-
turmalar› ve kavramlardan genellemelere ulaflmalar›d›r. K›saca söylemek gerekirse
kavramlar, genellemeler ve olgular, bilginin ve düflünmenin yap› tafllar›d›r (Demir-
tafl ve Barth, 1997, s.10.7). 

Kavram, olgu ve genellemeler aras›ndaki iliflkiyi aç›klay›n›z.

Bilgi Kazand›rmaya Yönelik Etkinlik Örnekleri
Sosyal Bilgiler dersinde ö¤retme-ö¤renme süreçleri içerisinde bilgi kazand›rmak üze-
re çeflitli etkinlikler düzenlenebilir. Afla¤›da bu etkinliklere örnekler sunulmufltur.

Örnek Etkinlik 1
Ö¤rencilere sözcük çiftlerini kapsayan kartlar sunulur. Her karta bir kavram yaz›-
l›r. Ö¤rencilerden kart›n, hangi karta gitti¤inin bulunmas› istenir. Ayr›ca, ö¤renci-
lerden bunun aç›klamas› istenerek, do¤rular pekifltirilir, yanl›fllar düzeltilir.

Örne¤in, kartlarda flu kavramlar yer alabilir:
‹l, S›n›f, Ö¤retmen, Mahalle, Vali, Yönetici, Muhtar, Apartman 
Ö¤rencilerin kartlar› inceledikten sonra kartlar› flöyle efllefltirmeleri beklen-

mektedir:
Ö¤retmen-S›n›f, Vali-‹l, Muhtar-Mahalle, Yönetici-Apartman

Örnek Etkinlik 2
Bilgi haritalar›nda temel kavram ve olgular hücre denilen de¤iflik boyut ve biçim-
deki kutular içine yerlefltirilir. Temel kavramlar ve olgular aras›ndaki ba¤, oklarla
gösterilir. Bilgi haritalar›, iki boyutlu grafik gösterimleridir. Bilgiler, temel düflünce
ve düflünceler aras›ndaki iliflkiyi gösteren ba¤larla sunulur (Erden, tarihsiz, s.91).
Afla¤›da örne¤i verilen bilgi haritalar›, ö¤retmen taraf›ndan haz›rlanabilece¤i gibi
ö¤renciler taraf›ndan da haz›rlanabilir.
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fiekil 10.2

Sonuç: fiah ‹smail yenildi. Do¤u Anadolu Osmanl›’n›n
eline geçti.

Neden: fiah ‹smail’in Anadolu’yu ele geçirme iste¤i

Taraflar: Osmanl› (Yavuz Sultan Selim)-‹ran (fiah ‹smail)

Savafl: Çald›ran (1514)
Bilgi Haritas›
Örne¤i

Kaynak: Erden, M.
(Tarihsiz).  Sosyal
Bilgiler Ö¤retimi.
Ankara: Alk›m
Kitapç›l›k
Yay›nc›l›k, s.91.



Bilginin etkili kullan›m›, bilginin seçimine ve nas›l kazan›laca¤›n›n bilgisine
ba¤l›d›r. Bilgilerin kazand›r›lmas› sürecinde, ö¤retmenin, bilginin ne oldu¤u, han-
gi ölçütlerle, nas›l s›n›fland›rabilece¤i, ö¤rencinin bunlar›, özellikle, temel kavram
ve ilkeleri nas›l kazanabilece¤i konusunda bilgili ve yeterli olmas› gerekir (Ülgen,
2004, s.2).

BECER‹ 
Sosyal Bilgiler ö¤retimi s›ras›nda, sosyal yaflamla ilgili problemlere ö¤rencilerin dik-
kati çekildi¤inde, ö¤renciler do¤al olarak gözlem yapar; soru sorar; bilgiyi araflt›ra-
rak düflünceleri aç›klar ve görüfllerini tart›fl›r. Böylece, ö¤renciler, do¤al olarak be-
cerilerini gelifltirmeye yönelik etkinlikler gerçeklefltirmifl olurlar. Sosyal Bilgiler der-
sinde, ö¤rencilere, demokratik bir vatandafl›n sahip olmas› gereken harita ve küre
okuma, medya okuryazarl›¤›, sosyal kat›l›m, ileflitim, zaman ve kronolojiyi alg›lama,
düflünme, problem çözme gibi pek çok beceri kazand›r›labilir.

Sosyal Bilgiler dersinde ö¤rencilere kazand›r›lacak beceriler flöyle s›ralanabilir
(Michaelis ve Garcia, 1996, s.6):

• Elefltirel ve yarat›c› düflünme, problem çözme, karar verme ve s›n›flama, ge-
nelleme, analiz etme ve de¤erlendirme,

• Önyarg›, varsay›m ve düflünceleri belirleme ve analiz etme,
• Görsel, yaz›l› ve sözlü bilgi edinebilmek için çal›flma, okuma, yazma, dinle-

me ve konuflma becerilerini gelifltirme,
• Harita, küre, zaman fleridi, plan, çizelge, flekil, karikatür gibi görsel ögeleri

oluflturma ve yorumlama,
• Bilgisayar, video, elektronik medya, görsel ve toplumsal kaynaklar› kullanma,
• Kitle iletiflim araçlar›n›n iletilerini anlama, de¤erlendirme ve kendi mesaj›n›

oluflturabilme, bir baflka deyiflle, medya okuryazarl›¤› kazanma,
• Grupla çal›flma, tart›flma, de¤erlendirme, problem çözme ve karar verme. 

Sosyal Bilgiler dersinde ö¤rencilere kazand›r›lacak beceriler nelerdir?

Bu kesimde, Sosyal Bilgiler dersi ile ö¤rencilere kazand›r›labilecek harita ve
küre okuma, medya okuryazarl›¤›, sosyal kat›l›m, iletiflim, zaman ve kronoloji-
yi alg›lama, düflünme ve problem çözme becerilerine iliflkin aç›klamalara yer
verilmifltir.

Harita ve Küre Okuma Becerisi
Sosyal Bilgiler ö¤retiminde harita ve küre ile ilgili beceriler ö¤rencilerin Dünyay›
anlama yeteneklerini gelifltirir. Sosyal Bilgiler dersinde, ö¤rencilere, harita ve küre
ile ilgili beceriler kazand›r›lmas›na yönelik etkinlikler gerçeklefltirilmesine karfl›n
birçok yetiflkinin yerküre üzerinde yerleflim yerlerini kar›flt›rd›¤› söylenebilir. Hari-
ta ve küre ile ilgili beceriler, Sosyal Bilgiler, dersinde dönem boyunca birkaç haf-
ta içinde yer alan etkinliklerle de¤il, program›n uygulanmas› süresince ö¤rencilere
kazand›r›lmal›d›r. Sosyal Bilgiler dersinde ö¤rencilere kazand›r›lacak bafll›ca harita
ve küre becerileri flöyle belirtilmektedir (Chapin, 2006, s.190): 

• Küre ve harita üzerinde yer belirleme,
• Yön bulma,
• Harita üzerindeki sembolleri yorumlama,
• Harita üzerinde karfl›laflt›rmalar yaparak anlam ç›karma,
• Ölçek kullanma.
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Bilgiler, karfl›lafl›lan
sorunlar› çözerek yaflam›
kolaylaflt›ran araçlard›r. Bu
nedenle, Sosyal Bilgiler
dersinde, bilgi amaç olarak
görülmemelidir.
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Harita ve küre okuma
becerileri, Sosyal Bilgiler
dersinde birikimli olarak
ö¤rencilere kazand›r›lmaya
çal›fl›lmal›d›r. 



Harita ve küre okuma ile ilgili beceriler, bireylerin yaflamlar› boyunca kullana-
bilecekleri beceriler oldu¤undan bunlar›n ö¤rencilere Sosyal Bilgiler dersinde ka-
zand›r›lmas› büyük önem tafl›maktad›r. 

Medya Okuryazarl›¤› Becerisi
Ö¤rencilerin dünyay›, olaylar›, kiflisel ve küresel olarak anlamland›rabilmesi için
medya okuryazarl›¤›na sahip olmalar› gereklidir. Medya okuryazarl›¤›, ö¤retmen-
lerin, ö¤rencilerin yaflam› ile e¤itim program› aras›nda ba¤ kurmalar›na yard›mc›
olur. Medya okuryazarl›¤›, medya mesajlar›n› sorgulama, analiz etme, yorumlama
ve de¤erlendirme bilgi ve becerilerini kapsar. Ö¤rencilere, görüntü, dil ve sesin
kullan›ld›¤› mesajlar› elefltirel bak›mdan inceleme becerileri kazand›r›r.

Sosyal Bilgiler dersinde, güncel olaylar›n ö¤retimi s›ras›nda, medyadan yararla-
nabilmek için ö¤rencilere medya okuryazarl›¤› becerileri kazand›r›lmal›d›r. Sosyal
Bilgiler dersi kapsam›nda, medya okuryazarl›¤› ile ilgili olarak ö¤rencilere yaz›m
türleri, görsel imgeler ve inand›r›c›l›k konusunda e¤itim verilmelidir. Gazete, der-
gi, TV ve ‹nternet gibi kitle iletiflim araçlar›, Sosyal Bilgiler dersinin amaçlar›na
ulaflmas›na yard›mc› olur. Medya okuryazarl›¤› ile ilgili olarak ö¤rencilere flu bece-
riler kazand›r›labilir:

• Dikkat çekmek için kullan›lan teknikleri fark etme, 
• Farkl› insanlar›n mesaj›,  farkl› olarak nas›l alg›layabileceklerini düflünme,
• Mesaj›n amac›n› fark etme, ana fikrini bulma,
• Mesajlardan anlam üretme,
• Medya mesajlar› hakk›nda elefltirel düflünme,
• Bilginin do¤rulu¤u ve güvenirli¤ini sorgulama,
• Farkl› amaçlar için farkl› teknikleri kullanma durumunu belirleme,
• Haberi yapan kifli ve sponsoru hakk›nda bilgi edinme.
Medya okuryazarl›¤›, bilgiyi araflt›rma, teknolojiyi kullanarak etkili iletiflim kur-

ma ve teknoloji ça¤›nda sorumlu bir vatandafl olma gibi davran›fl ve  becerileri ge-
rektirmektedir. Bu durumda Sosyal Bilgiler ö¤retiminin amaçlar› göz önünde bu-
lunduruldu¤unda, her bireye kazand›r›lmas› gereken bir beceri olarak medya okur-
yazarl›¤› ile Sosyal Bilgiler dersi aras›nda iliflki kurulmas› gerekti¤i söylenebilir.

Medya okuryazarl›¤› nedir? Ö¤rencilere medya okuryazarl›¤› ile ilgili olarak  hangi bece-
riler kazand›r›labilir?

Sosyal Kat›l›m Becerisi
Sosyal kat›l›m, demokratik toplumda yak›n çevreyi etkileyen konularda bilgi sahi-
bi olma, sorunlar› çözmek için kiflisel ve grup etkileflimi gerçeklefltirme olarak ta-
n›mlanabilir. Sosyal kat›l›m becerisi geliflmifl kiflilerin afla¤›daki davran›fllar› göster-
mesi beklenmektedir (MEB, 2005, s.55; Michaelis ve Garcia, 1996, ss.6-7):

• Baflkalar›n›n ilgi, gereksinim, sorun ve amaçlar›na duyarl› olma,
• Farkl› grup ve durumlar›n dinamiklerine uyma,
• Lider ya da izleyen olarak kurum, sosyal örgüt ve topluma hizmet etme,
• Kat›l›m›n de¤erini bilme, yaflam koflullar›n›n, bireysel ve grup etkinliklerinin

gelifltirilmesine katk› sa¤lama,
• Yak›n çevreyi ve toplumu etkileyen konularda gereksinimlerin karfl›lanmas›

için düflünce üretme, bu düflünceleri çevresindekilere iletme, görüflme ve
tart›flma,

• Sosyal kat›l›m›n gerekli oldu¤u durumlar› belirleme.

195Ünite  10 -  Sosyal  Bi lg i lerde Bi lg i ,  Becer i  ve  De¤er ler in  Kazand›r › lmas›

Medya okuryazarl›¤›
becerileri ö¤rencilere Sosyal
Bilgiler dersi kapsam›nda
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önemli e¤itsel becerilerden
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‹letiflim Becerisi
Ö¤rencilere baflkalar›yla iletiflim kurma yeterli¤i kazand›r›lmal›d›r. Sosyal Bilgiler
ö¤retim program› ö¤rencilerin kendilerini yaz›l› ve sözlü olarak etkili bir biçimde
ifade edebilme yetene¤ini gelifltirmeyi amaçlamal›d›r. ‹letiflim k›saca, “Bilgi üret-
me, aktarma ve anlamland›rma süreci” olarak tan›mlanabilir (Dökmen, 1989, s.19).
Sosyal Bilgiler dersinde, ö¤rencilere kazand›r›lacak iletiflim becerileri flöyle belir-
lenmifltir:

• Dinleme,
• Sözlü ya da yaz›l› olarak kendini ifade etme,
• Tart›flma,
• ‹liflki kurma,
• Farkl› aç›lardan bakma,
• Aç›k fikirli olma,
• Baflkalar›n›n duygu ve düflüncelerini anlama,
• Görüfllerini gerekçeli olarak aç›klama. 
‹nsanlar›n günlük yaflamlar›nda baflka insanlarla, çevreleriyle iliflki kurmalar›

ve günlük yaflam›n› sürdürebilmeleri için etkili iletiflim kurma becerilerini kazan-
malar› gerekmektedir.  

Zaman ve Kronolojiyi Alg›lama Becerisi
Sosyal Bilgiler dersinin kapsam›nda yer alan Tarih konular›n›n etkili olarak ö¤retimi,
ö¤rencide zaman ve kronoloji duyarl›¤› gelifltirmeye yard›m eder. Kronoloji, ö¤ren-
cilerin kiflisel deneyimlerini kullanmay› gerektirir ve geçmifl ile gelecek zaman ara-
s›nda iliflki kurmaya yard›m eder (Chapin, 2006, s.151). 

Tarihsel anlay›fl gelifltirmek, zaman ve kronoloji ile ilgili düflünceleri de¤erlen-
dirmeye ba¤l›d›r. Bu düflünceler de ö¤rencilere, ilkö¤retim okullar›nda Hayat Bil-
gisi ve Sosyal Bilgiler derslerinde  sunulmaktad›r. Ö¤rencilerin olaylarla zaman
aras›nda iliflki kurmalar›n› sa¤lamak için zaman fleridi kullan›labilir. Ö¤retmen; ö¤-
rencilere, aileleri ve akrabalar› ile ilgili sorular yönelterek onlar›n geçmifl ile bugün
aras›nda ba¤ kurmalar›n› sa¤layabilir. Geçmiflle ilgili yaz›lm›fl hikâyeler, sözlü tarih
ve geçmifl hakk›nda yafll› akrabalar›n anlatt›¤› hikâyeler yaflam kavram›n›n sürek-
lili¤ini sa¤lar. Bu nedenle, ö¤rencilerin okuduklar› s›n›flara göre zaman ve krono-
loji ile alg›lar› dikkate al›narak Sosyal Bilgiler dersinde ö¤rencilerin Tarihi daha iyi
anlay›p yorumlamalar›na yönelik etkinlikler düzenlenmelidir. Örne¤in, içinde
yaflad›¤›m›z yüzy›lda meydana gelen önemli olaylar› göstererek tarihsel tema hak-
k›nda ö¤retim yap›lmas›n› sa¤layan zaman fleritleri kullan›labilir. 

Düflünme Becerisi
Sosyal Bilgiler dersi iyi vatandafl yetifltirmeyi amaçlad›¤›ndan ö¤rencilere düflün-
me becerilerinin kazand›r›lmas› ayr› bir önem tafl›maktad›r. Ayr›ca, Sosyal Bilgiler
ö¤retiminin amaçlar›ndan biri de ö¤rencilerin düflünme becerilerini gelifltirmektir.
‹lkö¤retim okullar›nda gerçeklefltirilen etkinliklerle ö¤renciler, iyi birer vatandafl
olarak önyarg›, çat›flma, ayr›mc›l›k, bilgilerin geçerli¤i ve güvenirli¤i konusunda
de¤erlendirme yapabilmeli; bir baflka deyiflle, elefltirel düflünebilmelidir.

Elefltirel düflünme becerilerini kazanm›fl ö¤renciler, olgu ile görüflü ay›rt etme,
temelsiz varsay›mlar› belirleme, önyarg› ya da propaganday› fark etme, mant›kl›
çözümler üretme ve olas› sonuçlar› tahmin etme gibi becerileri kazanm›fl olurlar
(Özden, 2005, s.146). Etkin ve demokratik bir vatandafl›n; insanlarla ve çevreleriy-
le etkilefliminin örüntüsünü anlay›p karfl›laflt›¤› sorunlara yeni, yarat›c› çözümler
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‹lkö¤retim okullar›nda Sosyal
Bilgiler dersinde Tarih
merkezli konular›n
ifllenmesi, ö¤rencilerin
zaman ve kronolojiye
duyarl›k göstermeleri
bak›mdan önemlidir. 

Zaman fleritleri ile bir
ülkenin, ülkedeki flehirlerin
tarihleri ayr›nt›l› olarak
ö¤renilebilir. Ö¤rencilere
yüzy›l kavram› ve yüzy›l
içinde meydana gelen
önemli olaylar ile ilgili
çal›flmalar yapt›r›labilir. 



bularak, yaflam› ve kültürü gelifltirmesi beklendi¤inden Sosyal Bilgiler dersinde ya-
rat›c› düflünme becerilerinin de kazand›r›lmas› gerekmektedir (Do¤anay, 2006,
s.199). Sosyal Bilgiler dersinde ö¤rencilere düflünme becerilerinin kazand›r›labil-
mesi için “S›n›fland›rma”, “Fark Nedir?”, “Benzerlik Nedir?”, “Ne Aç›klayabilir?”,
“Seçenek Çizelgesi Haz›rlama”, “Tahmin Etme”, “Özet Yazma” gibi stratejiler kulla-
n›labilir (Saban, 2000, ss.107-116 ). 

2004 Sosyal Bilgiler Program›nda da ö¤rencilere elefltirel ve yarat›c› düflünme
becerileri kapsam›nda kazand›r›lacak becerilerden kimileri  flöyle belirtilmifltir
(MEB, 2005, s.52):

Elefltirel Düflünme ‹le ‹lgili Beceriler:
• Bir kan›t› kullanma ya da referansa dayanma,
• Neden-sonuç iliflkisini belirleme,
• Farkl› bak›fl aç›lar›n› aç›klayarak karfl›laflt›rma yapma,
• ‹lgili ve ilgisiz bilgiyi ay›rt etme.
Yarat›c› Düflünme ‹le ‹lgili Beceriler:
• Esnek ve özgün olma,
• ‹mgeleme,
• Analiz, sentez, de¤erlendirme yapma,
• S›ra d›fl› ba¤lant›lar kurma.

Problem Çözme Becerisi
‹nsanlar geliflim süreci içinde, di¤er insanlarla iliflkilerinde belli amaçlar do¤rultu-
sunda yaflamlar›n› sürdürürken sürekli problemlerle karfl›lafl›rlar. Deneyimlerinden
edindikleri bilgilerin yard›m›yla problemlerini çözerken problem çözme becerile-
rini gelifltirerek yeni bilgiler üretirler (Ülgen, 2004, s.73).

Problem, bireyin karfl›laflt›¤› yeni bir güçlük durumudur. ‹nsanlar›n günlük ya-
flant›lar› problemlerle doludur. Örne¤in, bir bakkala ya da markete gidildi¤inde,
al›nacak ürünlere karar verirken para öderken seyahate gitmeden önce valize ko-
nulacaklara karar verilirken yeni bir adrese gitmeye çal›fl›rken problem çözmek
zorunda kal›n›r. Bunun yan›nda kültürel farkl›l›klardan do¤an iletiflim bozuklukla-
r›, toplumdaki k›t kaynaklar›n kullan›m›, göçler, toplumsal çat›flmalar da önemli
toplumsal problemlere neden olmaktad›r (Erden ve Akman, 1997, s.214; Erden, ta-
rihsiz, s.52). Sosyal Bilgiler dersindeki bu tür problemleri ele alabilmek için ö¤ren-
cilere problem çözme becerileri kazand›r›lmal›d›r.

Beceri Kazand›rmaya Yönelik Etkinlik Örnekleri
Sosyal Bilgiler dersinin amaçlar›na ulafl›labilmesi için bilginin yan› s›ra, beceri ka-
zand›rmaya yönelik etkinlikler de gerçeklefltirilmelidir. Afla¤›da bu etkinlikler için
örnekler sunulmufltur.

Örnek Etkinlik 1
Ö¤rencilerin problem çözme becerilerini gelifltirmek üzere, flöyle bir probleme da-
yal› ö¤renme materyali kullan›labilir:

Suna ile Leylâ s›n›fta yan yana oturan iki iyi arkadaflt›r. Suna ile Leylâ teneffüs-
te birlikte oynarken ö¤leden sonra birlikte ders çal›flma plan› yaparlar. 
Suna: Bugün bize gelir misin? Birlikte ders çal›fl›r›z.
Leylâ: Tabii gelirim, ama evinizi bilmiyorum. 
Suna: Ben sana adresi vereyim, o zaman. Sen bir ka¤›da yaz haydi! Ifl›klar Mah.
Cumhuriyet Cad. No: 42.
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Toplumsal yaflamda birçok
problemle karfl›lafl›ld›¤›ndan
toplumsal yaflam› konu
edinen Sosyal Bilgiler
dersinde ö¤rencilere
problem çözme becerilerinin
mutlaka kazand›r›lmas›
gerekir. 



Leylâ: ‹yi de, ben bu adresi nas›l bulaca¤›m?
Suna : Bak, flimdi okuldan ç›k›nca ana caddeden afla¤›ya do¤ru in. Karfl›na Be-
yaz Market ç›kacak. Oradan sa¤a dön. Sa¤dan üçüncü kap› bizim ev.
Leylâ : ‹yice kafam kar›flt›. San›r›m ben sizin evi bulamayaca¤›m. 
Ö¤rencilere yukar›daki problem durumu sunularak ö¤rencilerin gruplar halin-

de afla¤›daki sorulara yan›t bulmalar› istenir.
• Leylâ’n›n problemini tan›mlay›n.
• Leylâ’n›n problemine çözümler üretin.
• Üretti¤iniz çözümleri arkadafllar›n›zla birlikte tart›flarak tek bir çözüme ulafl›n. 

Örnek Etkinlik 2
Ö¤rencilere düflünme becerileri kazand›rmak üzere afla¤›da verilen örnekte ol-
du¤u gibi birbirine benzer olan kavramlar aras›ndaki fark ve birbiriyle ilgili ol-
mayan kavramlar aras›ndaki benzerlikler buldurulabilir (Saban, 2000, ss.108-
109). Örne¤in;

• Tepe ile Ova, Saat ile Takvim, Görüfl ile Yarg›, Anlaflma ile Bar›fl kavramla-
r› aras›ndaki farklar ile,

• Gazete ile fiefkat,  Kitap ile ‹klim
aras›ndaki benzerlikler gibi. 

DE⁄ER
Her toplum, kabul etti¤i ahlâki davran›fl kal›plar›n› ve de¤erleri benimseyen olgun
bireyler yetifltirmek ister. Bireylerin, toplumsal süreklili¤i sa¤lamak üzere, okul ya-
flamlar›nda zihinsel, sosyal ve kiflisel olarak kimi de¤er ve davran›fl kal›plar›n› ka-
zanmalar› beklenmektedir (Savage ve Armstrong, 1996, s.13). De¤er, “demokratik
vatandafl›n sahip olmas› gereken tutum” (Michaelis ve Garcia, 1996, s.6) olarak ta-
n›mlanabilir. 

Yirmi befl yüzy›l önce, Sokrates, e¤itimi, çocuklara erdem ve bilgi kazand›rma
olarak tan›mlam›flt›. Geçmiflten bu yana, okullar›n temel misyonu baflar›l› ve iyi in-
sanlar yetifltirmek olmufltur. Bu nedenle, e¤itim ve de¤er birbirinden ba¤›ms›z ola-
rak düflünülemez. Hatta, bilinçli, iyi insan yetifltirme çabalar›n›n, ço¤u zaman aka-
demik baflar›y› da yan›nda getirdi¤i söylenebilir. Bir toplumun gelece¤inin iyi ye-
tiflmifl, belirli de¤erleri kazanm›fl, karakter sahibi insanlara ba¤l› oldu¤u tart›flma
götürmez bir gerçektir (Ekfli, 2005, s.3). Sosyal Bilgiler ö¤retiminin temel amaçlar›-
na ulaflabilmesi için ö¤retmenlerin de¤er e¤itiminin önemine inanmalar› ve bu
amaçla planl› etkinlik düzenlemeleri gerekmektedir. Nitekim 2004 Sosyal Bilgiler
Program›nda da de¤er e¤itimine önem verilmifl ve ö¤rencilere kazand›r›lacak de-
¤erler Çizelge 10.2’de gösterilmifltir.

198 Hayat  Bi lg is i  ve  Sosyal  Bi lg i ler  Ö¤ret imi

Sosyal Bilgiler Dersi:
Günlük yaflam›n sosyal
dokusunu ö¤rencilere
sundu¤undan okul içi ve d›fl›
yaflant›larla ö¤rencilerin
de¤erleri kazanmalar› için
ilkö¤retim program›ndaki en
uygun derslerden biri. 

Aile birli¤ine

önem verme

Sa¤l›kl› olmaya

önem verme 
Sorumluluk Adil olma

Ba¤›ms›zl›k Çal›flkanl›k Yard›mseverlik Dayan›flma

Bilimsellik Hoflgörü Vatanseverlik Sevgi

Duyarl›l›k Misafirperverlik Bar›fl Sayg›

Estetik Özgürlük Temizlik Dürüstlük

Çizelge 10.2
Sosyal Bilgiler 4. ve
5. S›n›f Program›nda
Yer Alan De¤erler

Kaynak: MEB. (2005). ‹lkö¤retim Sosyal Bilgiler Dersi Ö¤retim Program› ve 
K›lavuzu (4. ve 5. S›n›flar). Ankara: Devlet Kitaplar› Müdürlü¤ü,  s.87.



De¤er e¤itimi, okul ile birlikte aile ve toplumda desteklenirse ö¤rencilerin ya-
flamlar›n› daha anlaml› k›lmaktad›r. De¤er e¤itimi ile ö¤renciler, do¤ru ve yanl›fl›
ö¤renebilmekte; böylece, olumlu aile, okul ve s›n›f ortam› oluflmaktad›r. ‹yinin,
do¤runun, güzelin fark›nda olan verdi¤i kararlar›n sorumlulu¤unu üstlenen birey-
lerin kendileri ve çevreleri için güzel bir gelecek oluflturabilece¤i söylenebilir.

Sosyal Bilgiler dersinde ö¤rencilere kazand›r›lacak de¤erler flöyle s›ralanabilir
(Michaelis ve Garcia, 1996, s.6; Öztürk, 2006, s.30):

• Baflka insanlara, grup ve kültürlere, etnik, dini ve di¤er farkl›l›klara olumlu
tutumlar gelifltirme,

• Adalet, eflitlik, otorite, kat›l›m, do¤ruluk, gerçeklik, vatanseverlik gibi birlefl-
tirici de¤erlere; özgürlük, farkl›l›k, mahremiyet, insan haklar› gibi bireysel
ve kamusal  de¤erlere ba¤l› olma,

• Anayasal güvenceleri, demokratik de¤er ve davran›fllar›, farkl› kültürlerin
kültüre katk›lar›, toplumlarda bulunan sosyal, ekonomik ve politik kurum-
lar›n görevlerini de¤erlendirme,

• Uzlaflmazl›klar› analiz ederken ve adalet, eflitlik gibi demokratik de¤erlerle
ilgili yarg›ya var›rken de¤er verme sürecini kullanma,

• ‹nsan iliflkilerinde sorumluluk duyma, iflbirli¤i yapma, baflkalar› için kayg›
duyma, aç›k fikirli olma ve yarat›c›l›¤›n önemini bilme.

Sosyal Bilgiler dersinde ö¤rencilere kazand›r›lacak de¤erler nelerdir?

De¤erler, e¤itim arac›l›¤›yla ö¤rencilere kazand›r›lmas› gereken önemli bir ala-
n› oluflturdu¤u halde, günümüze kadar genel e¤itim içinde oldu¤u gibi Sosyal Bil-
giler e¤itimi içinde de gereken yeri ve önemi alamam›flt›r. Ancak, 2004 Sosyal Bil-
giler ö¤retim program›na ö¤rencilere kazand›r›lacak özelliklerden biri olarak de-
¤erlerin konulmas› önemli bir geliflme olarak düflünülebilir.

De¤er S›n›flamas›
Çeflitli kaynaklarda, ö¤rencilere kazand›r›lacak de¤erler, farkl› s›n›flamalarla farkl›
adlarla belirtilmifl gibi görünse de ö¤rencilere kazand›r›lmas› gereken de¤erlerin
benzerlik gösterdi¤i söylenebilir.

Çizelge 10.3’te temel de¤erler ve bu de¤erleri kazanm›fl bireylerin göstermeleri
gereken davran›fllar sunulmufltur.

De¤er e¤itimi bütüncül bir süreç oldu¤undan de¤erlerin  okulda yaln›zca ö¤-
retmenin çabas› ile kazand›r›lmas› etkili sonuçlar yaratmayabilir. De¤er e¤itiminde
okul yönetimi, aile ve ö¤retmen birlikte hareket etmeli; evdeki ve okuldaki çal›fl-
malar›n birbirini destekler nitelikte olmas›na özen gösterilmelidir. Ö¤rencilere
birtak›m de¤erler kazand›r›l›rken flu  noktalara dikkat edilmelidir:

• De¤er e¤itiminde ö¤retmenler ö¤rencilere model olmal›d›r.
• Olumlu bir okul, s›n›f ve aile ortam› oluflturulmal›d›r.
• De¤er kazand›rmada örtük programlardan (okulda günlük etkinliklerin bir

parças› olarak planl› olmayan program) yararlan›lmal›d›r.
• Dolayl› ya da do¤rudan de¤er ö¤retimi yaklafl›mlar›na yer verilmelidir.
• Okul-aile iflbirli¤i gerçeklefltirilmelidir.

Ö¤rencilere kazand›r›lacak temel de¤erler neler olabilir?
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Temel De¤er Davran›fl

Merhamet • Di¤er insanlar›n hislerine ve  gereksinimlerine karfl› duyarl› olma
• Problemleri olan insanlara yard›m etme 
• Di¤er insanlar›n amaçlar›na sayg›l› olma
• Tüm canl›lara insanca davranma

Nezaket • Di¤er insanlara karfl› davran›fllar›nda dikkatli ve nazik olma
• Güler yüzlü olma

Hoflgörü • Farkl› kültürlere sahip insanlar hakk›nda bilgi sahibi olma
• Farkl›l›klara karfl› duyarl› olma
• Demokratik de¤erleri anlama ve sayg› duyma
• Kendi gereksinimleri ile baflkalar›n›n gereksinimleri aras›nda denge

kurma
• Hatalar›n› kabul etme
• Uzlaflma yetene¤ine sahip olma
• Baflkalar›n›n haklar›na sayg›l› olma

Dürüstlük • Di¤er insanlarla olan iliflkilerinde güvenilir olma
• Özgürce do¤ruyu dile getirme
• Gizli ve ayr›cal›kl› bilgiye sayg›l› olma

Çal›flkanl›k • Çaba harcama, azimli olma
• Ö¤renme sorumlulu¤una sahip olma
• Verilen görevleri yerine getirme
• Disiplinli olma
• Zaman› iyi kullanma

Sorumluluk • Ailesini, toplumu, ülkeyi ve dünyay› güçlendirmek için çal›flma
• Kendinden beklenenleri yerine getirme
• Disiplinli olma
• Okula düzenli devam etme
• Vatandafll›k hak ve sorumluluklar›n› yerine getirme
• Okul merkezli etkinliklere kat›lma
• Yasal otoriteye sayg› duyma

Cesaret • Ba¤›ms›z davranabilme
• Kendi kendini yönetme
• Kendini gelifltirmeye çal›flma

Tutarl›l›k • Birbirlerine uygun davran›fllar sergileme 
• Kurallara uyma
• Ahlâkl› davranma
• Çal›flmalar›nda etik kurallara uyma
• Vefal› olma
• Aç›k sözlü olma
• Adil olma

Çizelge 10.3 
Ö¤rencilere Kazan-
d›r›lacak De¤erlerin
S›n›fland›r›lmas›

Kaynak:
Ohio State E¤itim
Departmant, (1990).
“Character Educati-
on in Ohio: Sample
Strategies,” ED 350
196. 



De¤er Kazand›rmaya Yönelik Etkinlik Örnekleri
S›n›f ortam›nda ö¤rencilere de¤er kazand›rmak üzere flu türden etkinlikler düzen-
lenebilir: 

Örnek Etkinlik 1
Ö¤rencilere demokratik de¤erleri anlama ve sayg› duyma ile ilgili yoruma aç›k pa-
ragraflar ya da problem durumlar› verilip ö¤rencilerin kompozisyon yazmalar› is-
tenir. Bir resim, foto¤raf ya da karikatür sunularak onlar›n düflünmeleri sa¤lan›r.
Yaz›lan kompozisyonlar, çizilen karikatürler, yap›lan etkinlikler de¤er levhalar›n-
da sergilenebilir. De¤er levhalar› demokratik de¤erlerin ve davran›fllar›n gelifltiril-
mesinde yararl› bir ö¤retim arac›d›r. 

Örnek Etkinlik 2
Ö¤rencilere örnek bir durum verilerek, ö¤rencilerin kendi de¤erlerini ifade etme-
lerine olanak sa¤lan›r. Örne¤in, ö¤rencilere flöyle bir durum sunulabilir. 

Cumhuriyet’in kurulufl y›llar›nda yaflad›¤›n›z› varsayarak, afla¤›daki listede veri-
len maddeleri kendi önem s›ran›za göre 1’den 5’e kadar s›ralay›n›z.

(    ) Bar›fl,   (    ) E¤itim,     (    ) Yenilik,     (    ) Sa¤l›k,     (    ) Ba¤›ms›zl›k
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Özdenetim • K›sa ve uzun dönemli amaçlara sahip olma
• Kendi kendini yönetme
• Kendini gelifltirmek için çaba harcama
• Amaçlar›na ulaflmak için sürekli olarak kendini de¤erlendirme
• Problemleri mant›kl› bir biçimde çözme
• Kendi arzu ve iste¤i ile çat›flsa bile görevlerini tamamlama
• Fiziksel ve duygusal sa¤l›¤›n› koruma

Onurlu Olma • Ait olma duygusuna sahip olma
• Zay›fl›klar›n› ve hatalar›n› kabul etme
• Çevresindekilere yard›m etme
• Kendisi ile gurur duyma
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Sosyal Bilgiler dersinde bilgi kazanman›n öne-

mini  aç›klamak

Sosyal Bilgiler ö¤retiminin, Tarih, Co¤rafya, Eko-
nomi gibi Sosyal Bilimler konusunda bilgi ve kül-
türel anlay›fl gelifltirme amac›n› gerçeklefltirebil-
mesi için bilgi kazand›racak etkinlikler düzen-
lenmelidir. Bilgi, insanlar› ve onlar› etkileyen ko-
flullar› daha iyi anlamaya yard›m ederek geçmifl,
bugün ve gelecek aras›nda insan deneyimlerini
anlamland›rmay› sa¤lar. ‹nsanlar etkili ve do¤ru
kararlar alabilmek için güvenilir bilgi kaynaklar›-
na gereksinim duyarlar. Bu nedenle, okulda edi-
nilen bilgiler, okul d›fl›ndaki yaflam› daha iyi an-
lamaya yard›mc› olmal›d›r. Sosyal Bilgiler dersin-
de ö¤rencilere, bilginin yeni bilgiler üretmek için
bir araç oldu¤u bilginin kullan›lmamas› duru-
munda ise bilginin önemli bir de¤eri olmad›¤›
düflüncesi kazand›r›lmal›d›r.  

Sosyal Bilgiler dersinde bilgi boyutunda kav-

ram, ilke, olgu ve genelleme ö¤retiminin yerini

kavramak

Sosyal Bilgiler dersinde bireyin yaflama iliflkin al-
g› gelifltirmesi, yaflam becerileri edinmesi, yafla-
ma anlam kazand›rabilmesi için etkili bir kavram
ö¤retiminin gerçeklefltirilmesi gerekmektedir.
Sosyal Bilgiler ö¤retiminin düflünme becerileri
gelifltirme, ö¤rencilere ekonomik bir bak›fl aç›s›
kazand›rma gibi amaçlar›na ulafl›labilmesi için
Sosyal Bilgiler dersinde, kavramlar›n yan› s›ra,
kavramlar aras›ndaki iliflkilerin de ö¤retimine
önem verilmelidir. Genellemelerin ö¤retimi Sos-
yal Bilgiler ö¤retiminin kalbini oluflturarak ö¤-
rencilerin insanlar› ve çevresini anlamas›n› ko-
laylaflt›r›r. Sosyal Bilgiler dersinde; birey, yak›n
çevresinden bafllayarak yaflad›¤› ili, bölgeyi, ül-
keyi, dünyay› tan›maya ve anlamaya çal›flt›¤›n-
dan olgular›n ö¤retimi de önemlidir.

Sosyal Bilgiler dersinde beceri e¤itiminin önemi-

ni  aç›klamak

Sosyal Bilgiler ö¤retimi s›ras›nda, sosyal dünyay-
la ilgili ilginç problemlere ö¤rencilerin dikkati
çekildi¤inde, ö¤renciler do¤al olarak gözlem ya-
par; soru sorar; bilgiyi araflt›rarak, gözlemlerde-
ki, çizimlerdeki düflünceleri aç›klar ve görüflleri-

ni tart›fl›r. Böylece, ö¤renciler, do¤al olarak be-
cerilerini gelifltirmeye yönelik etkinlikler ger-
çeklefltirmifl olurlar. Sosyal Bilgiler dersinde, ö¤-
rencilere etkili demokratik vatandafl özellikleri
kazand›rabilmek için çeflitli becerilerin e¤itimi
gerçeklefltirilmelidir. 

Sosyal Bilgiler dersinde ö¤rencilere kazand›r›la-

cak becerileri kavramak

Sosyal Bilgiler dersinde elefltirel ve yarat›c› dü-
flünme, problem çözme, karar verme ve s›n›fla-
ma, genelleme, analiz etme ve de¤erlendirme sü-
reci ile ilgili beceriler; önyarg›lar›, varsay›mlar›,
düflünceleri belirleme ve analiz etme ile ilgili be-
ceriler kazand›r›lmal›d›r. Ayr›ca, görsel, yaz›l› ve
sözlü bilgi edinebilmek için çal›flma, okuma, yaz-
ma, dinleme, konuflma becerileri gelifltirme; ha-
rita, küre, zaman fleridi, plan, tablo, flekil, karika-
tür gibi görsel ö¤eleri oluflturma ve yorumlama;
bilgisayar, video, elektronik medya, görsel ve
toplumsal kaynaklar› kullanabilme becerileri de
Sosyal Bilgiler dersinde önemlidir. Kitle iletiflim
araçlar›n›n iletilerini anlama, de¤erlendirme ve
kendi mesaj›n› üretebilme; grupla çal›flma, tart›fl-
ma, de¤erlendirme, problem çözme ve karar ver-
me becerileri de Sosyal Bilgiler dersinde kazan-
d›r›lmas› gereken beceriler aras›ndad›r. 

Sosyal Bilgiler dersinde de¤er ö¤retiminin öne-

mini aç›klamak

Geçmiflten bu yana okullar›n temel misyonu
baflar›l› ve iyi insanlar yetifltirmektir. Bu neden-
le, e¤itim ve de¤er birbirinden ba¤›ms›z olarak
düflünülemez. Hatta bilinçli, iyi insan yetifltir-
me çabalar›n›n, ço¤u zaman akademik baflar›y›
da yan›nda getirdi¤i söylenebilir. Bir toplumun
gelece¤inin iyi yetiflmifl, belirli de¤erleri kazan-
m›fl, karakter sahibi insanlara ba¤l› oldu¤u tar-
t›flma götürmez bir gerçektir. Sosyal Bilgiler
dersinin amaçlar›na ulaflabilmesi için Sosyal Bil-
giler ö¤retiminde de¤er e¤itimine yer vermek
gerekmektedir. 

Özet
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1. Afla¤›dakilerden hangisi Sosyal Bilgiler ö¤retiminin
amaçlar› aras›nda yer almaz?

a. Sosyal Bilimler konusunda bilgi ve kültürel an-
lay›fl gelifltirme

b. Demokratik anlay›fl ve de¤erler gelifltirme
c. Çal›flma, araflt›rma ve düflünme gibi beceriler ka-

zand›rma
d. S›n›fta kazand›klar› anlay›fl ile yaflad›klar› gerçek

Dünya aras›nda ba¤ kurma
e. Ezber yetene¤ini gelifltirme

2. Savafllar›n ve antlaflmalar›n tarihleri, kimler aras›nda
ve nerede yap›ld›¤› afla¤›dakilerden hangisi ile ilgilidir?

a. Kavram
b. ‹lke
c. Genelleme
d. Olgu
e. Kural

3. Olgularla ilgili olarak afla¤›daki ifadelerden hangisi
yanl›flt›r?

a. Kavram ve genellemelerin oluflturulmas›nda ya-
p› tafl› görevi görürler. 

b. Tek bafllar›na fazla anlam ifade etmezler.
c. Sosyal Bilgiler program›nda olgusal bilgilerin sa-

y›s› çoktur.
d. Belirli durumlar› aç›klarlar.
e. Transfer de¤erleri yüksektir.

4. Afla¤›dakilerden hangisi günümüzdeki bilgili insan
anlay›fl›na ters düfler?

a. Gereksinimi olan bilginin fark›nda olan
b. Bilgiye ulaflma yollar›n› bilen
c. Üretti¤i bilgilerden yarar sa¤layamayan
d. Yeni bilgiler üreten
e. Ulaflt›¤› bilgiye anlam veren

5. Ortak özellikleri olan nesne, olay, düflünce ve dav-
ran›fllar›n oluflturdu¤u s›n›flamalar›n soyut temsilcileri
afla¤›dakilerden hangisi ile aç›klanabilir?

a. Kavram
b. ‹lke
c. Genelleme
d. Olgu
e. Kural

6. Gazete, dergi, TV ve ‹nternet gibi kitle iletiflim araçla-
r›n› alg›lama, sorgulama, analiz, yorumlama ve de¤erlen-
dirme afla¤›daki becerilerden hangisi ile aç›klanabilir?

a. Problem çözme
b. Sosyal kat›l›m
c. Zaman ve kronolojiyi alg›lama
d. Medya okuryazarl›¤›
e. Düflünme

7. Tarihsel anlay›fl gelifltirme için afla¤›daki beceriler-
den hangisi daha önemlidir?

a. Problem çözme
b. Zaman ve kronolojiyi alg›lama
c. Sosyal kat›l›m
d. Düflünme
e. ‹letiflim

8. Ö¤rencilerine demokratik bir vatandafl›n sahip ol-
mas› gereken tutumlar›  kazand›rmaya çal›flan bir ö¤ret-
men için afla¤›dakilerden hangisi söylenebilir?

a. Bilgi kazand›rmaya çal›fl›yor.
b. De¤er e¤itimine önem veriyor.
c. Kavramlar›n üzerinde duruyor.
d. Beceri kazand›rmaya çal›fl›yor. 
e. Kavramlar aras›ndaki iliflkileri vurguluyor. 

9. Afla¤›dakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinde
ö¤rencilere kazand›r›lmas› gereken de¤erlerden biri
de¤ildir?

a. Sorumluluk
b. Özdenetim
c. Hoflgörü
d. Düflünme
e. Tutarl›l›k

10. Afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. E¤itim ve de¤er birbirinden ba¤›ms›zd›r.
b. Sosyal Bilgiler, ö¤rencilerin de¤erleri kazanma-

lar› için en uygun derslerden biridir.
c. Ö¤retmenler de¤er e¤itiminin önemine inan-

mal›d›r.
d. De¤er e¤itimi, aile, okul ve toplumda desteklen-

melidir.
e. De¤er e¤itimi ile olumlu bir aile, okul ve  s›n›f

ortam› oluflabilir. 

Kendimizi S›nayal›m
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Do¤a karfl›s›nda yetiflkin olabilmek için do¤ay› ö¤ren-
meli, do¤ay› korumaya yönelik tutum ve de¤erler için-
de olmal›y›z. Denizlere uçup gidiveren bir avuç topra-
¤›n kaç y›lda oluflabildi¤ini; kolayca k›r›verdi¤imiz bir
dal›n kaç y›l›n ürünü oldu¤unu; zevk olsun diye vur-
du¤umuz bir kuflun ve eziverdi¤imiz solucanlar›n do-
¤adaki ifllevinin ne oldu¤unu bilmeliyiz. Aral Gölü’nün,
Beyflehir Gölü’nün neden kurumakta oldu¤unu, Kara-
deniz’in, Marmara’n›n nas›l ölmekte oldu¤unu ö¤ren-
meliyiz. Tar›m ilaçlar›n›n sebzelere ve etlerini yedi¤i-
miz hayvanlara nas›l geçti¤ini ve sonunda vücudumuz-
da nas›l birikti¤ini ö¤renmeliyiz. Ve trenin kaçmas›na
befl kala, çevremizi nas›l koruyabilece¤imizi ö¤renme-
li, ona göre önlemler almal›y›z. Do¤ay› bilen, seven ve
koruyan bir insan, do¤a ile empati kuruyor demektir.
Tafllarla, kufllarla empati kuran bir insan, insanlarla
kurmaz m›? 

Kaynak: Dökmen, Ü. (1989). Sanatta ve Günlük Ya-

flamda ‹letiflim Çat›flmalar› ve Empati. ‹stanbul: Sis-
tem Yay›nc›l›k, s.167. 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. e Ayr›nt›l› bilgi için “Girifl” konusuna bak›n›z.
2. d Ayr›nt›l› bilgi için “Bilgi”  konusuna bak›n›z.
3. e Ayr›nt›l› bilgi için “Bilgi”  konusuna bak›n›z.
4. c Ayr›nt›l› bilgi için “Bilgi” konusuna bak›n›z.
5. a Ayr›nt›l› bilgi için “Bilgi”  konusuna bak›n›z.
6. d Ayr›nt›l› bilgi için “Beceri”  konusuna bak›n›z.
7. b Ayr›nt›l› bilgi için “Beceri” konusuna bak›n›z.
8. b Ayr›nt›l› bilgi için “De¤er”  konusuna bak›n›z.
9. d Ayr›nt›l› bilgi için “De¤er” konusuna bak›n›z.
10. a Ayr›nt›l› bilgi için “De¤er” konusuna bak›n›z.

S›ra Sizde 1

Sosyal Bilgiler kapsam›nda bilgi; Tarih, Co¤rafya, Sos-
yoloji, Psikoloji gibi Sosyal Bilimler ve güncel olaylar-
dan oluflan içeri¤e iliflkin anlay›fl gelifltirme olarak ta-
n›mlanabilir. Bilgi, insanlar› ve onlar› etkileyen koflulla-
r› daha iyi anlamaya yard›m ederek; geçmifl, bugün ve
gelecek aras›nda insan deneyimlerini anlamland›rmay›
sa¤lar. ‹nsanlar, etkili ve do¤ru kararlar alabilmek için
güvenilir bilgi kaynaklar›na gereksinim duyarlar. Bu
nedenle, okulda edinilen bilgiler, okul d›fl›ndaki yaflam›
daha iyi anlamaya yard›mc› olmal›d›r. Bilgi, bir konu
hakk›ndaki bilgi ve o konu ile ilgili bilginin nerede ve
nas›l bulunabilece¤iyle ilgili olmak üzere iki türlüdür.
Sosyal Bilgiler dersinde ö¤rencilere bilginin yeni bilgi-
ler üretmek için bir araç oldu¤u, bilginin kullan›lmama-
s› durumunda ise önemli bir de¤erinin olmad›¤› düflün-
cesi kazand›r›lmal›d›r.

S›ra Sizde 2

Olgular, kavramlar ve genellemelerin hepsi önemlidir.
Olgular, kavramlar ve genellemeler için belirli örnekler
sa¤lar. Sosyal Bilgiler dersinde ö¤retim için seçilen ol-
gular, ö¤rencilerin, önemli kavram ve genellemeleri ö¤-
renmesine yard›m eder. Genellemeler, kavramlar ara-
s›ndaki ifadelerdir. Genellemeler birçok kavram› içerir.
Ö¤renciler, genellemelere ulaflmadan önce kavramlar›
anlamak ister. Genelleme, genifl kapsaml› bir ifade ya
da sonuç olarak, kavramdan daha yüksek düzeyde so-
yutlamad›r ve kavram ile olgudan daha karmafl›kt›r. Ge-
nelleme, ilgili kavramlardan ve benzer yorumlardan ç›-
kan sonuç olarak aç›klanabilir. Genelleme, kavramlar
aras›ndaki iliflkiyi yorumlayan bir düflünce; olgu ve kav-
ramlar›n anlaml› bir cümlesi olarak düflünülebilir. 

S›ra Sizde 3

Sosyal Bilgiler dersi, Sosyal Bilim disiplinlerinden seçil-
mifl bilgilere dayal› bir ders oldu¤undan, Sosyal Bilgiler-
de çeflitli Sosyal Bilim disiplinlerine dayal› olarak zaman
ve kronolojiyi alg›lama, iletiflim, problem çözme, düflün-
me, medya okuryazarl›¤›, sosyal kat›l›m, harita ve küre
okuma gibi beceriler kazand›r›lmal›d›r. Sosyal Bilgiler
dersinde ö¤rencilere, ayr›ca; s›n›flama, genelleme, ana-
liz etme ve de¤erlendirme süreci; önyarg›lar›, varsay›m-
lar›, düflünceleri belirleme; harita, küre, zaman fleridi,
karikatür gibi görsel ö¤eleri oluflturma ve yorumlama;
bilgisayar, elektronik medya, görsel ve toplumsal kay-

Yaflam›n ‹çinden

”

“
S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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naklar› kullanma; kitle iletiflim araçlar›n›n iletilerini anla-
ma, de¤erlendirme; grupla çal›flma, tart›flma, de¤erlen-
dirme becerilerinin kazand›r›lmas›na önem verilmelidir.

S›ra Sizde 4

Medya okuryazarl›¤›; medya mesajlar›n› sorgulama,
analiz etme, yorumlama ve de¤erlendirme ile ilgili bil-
gi ve becerileri kapsar. Medya okuryazarl›¤› ile ilgili
olarak; ö¤rencilere, mesaj›n amac›n› fark etme; mesa-
j›n ana fikrini bulma; mesajlardan anlam üretme; bilgi-
nin do¤rulu¤u ve güvenirli¤ini sorgulama; haberi ya-
pan kifli, ve sponsoru hakk›nda bilgi edinme becerile-
ri kazand›r›labilir.

S›ra Sizde 5

De¤iflik kaynaklara göre, ö¤rencilere kazand›r›lacak
de¤erler, farkl› s›n›flamalar içinde verilse de, merha-
met, nezaket, hoflgörü, cesaret, onurlu olma, tutarl›l›k,
dürüstlük, çal›flkanl›k, özdenetim, sorumluluk ö¤ren-
cilere kazand›r›lmas› gereken de¤erler aras›nda say›la-
bilir. Sosyal Bilgiler dersinde ö¤rencilere; baflka insan-
lara, grup ve kültürlere yönelik olumlu tutumlar gelifl-
tirme; adalet, eflitlik, gerçeklik, vatanseverlik gibi bir-
lefltirici de¤erlere ve özgürlük, insan haklar› gibi bi-
reysel ve kamusal  de¤erlere ba¤l› olma; anayasal gü-
venceleri, demokratik de¤er ve davran›fllar› farkl› olan
kültürlerin kültüre katk›lar›, toplumlarda bulunan ku-
rumlar›n görevlerini de¤erlendirme; uzlaflmazl›klar›
analiz ederken de¤er verme sürecini kullanma; insan
iliflkilerinde sorumluluk, iflbirli¤inin önemini bilme ile
ilgili de¤erler kazand›r›lmal›d›r. 
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Sosyal Bilgilerde 
Ölçme ve 
De¤erlendirme

E¤itimde ölçme ve de¤erlendirme, ö¤retmenin ve ailenin ö¤renciyi tan›mas›na, ge-
liflim düzeyini izlemesine, ö¤rencinin ise bireysel özelliklerini tan›mas›na ve gele-
ce¤ini planlamas›na yard›m eder. Ö¤rencilerin çok yönlü düflünmesini, karar ver-
mesini, insan iliflkilerini ve ekonomik verimlili¤ini gelifltirmeyi amaçlayan Sosyal
Bilgiler ö¤retiminde de¤erlendirmenin çok yönlü bir temele dayand›r›lmas›n› ge-
rektirmektedir. Bu nedenle, Sosyal Bilgiler dersinde kullan›lan ölçme ve de¤erlen-
dirme araç ve teknikleri ö¤rencinin geçmifli, kendisi, çevresi ve dünya hakk›ndaki
bilgisini, toplum içinde sorumlu ve bilinçli bir yurttafl olarak yaflam›n› sürdürme-
sine katk› sa¤layacak beceri, tutum ve de¤erlerini ölçmeye çal›flmal›d›r.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;

Ölçme ve de¤erlendirmeye iliflkin temel kavramlar› aç›klamak,
Ölçme ve de¤erlendirme ilkelerini ve türlerini kavramak,
Sosyal Bilgilerde kullan›labilecek bafll›ca ölçme araç ve tekniklerini aç›k-
lamak,
Sosyal Bilgilerde ö¤rencinin akademik baflar›s›n› de¤erlendirmek için gerek-
li bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. 

N
N
N
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• G‹R‹fi
• ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RMEYE ‹L‹fiK‹N TEMEL KAVRAMLAR
• ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME ‹LKELER‹ VE TÜRLER‹

• Ölçme ve De¤erlendirme ‹lkeleri
• Ölçme ve De¤erlendirme Türleri

• SOSYAL B‹LG‹LERDE KULLANILAB‹LECEK BAfiLICA ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME
ARAÇ VE TEKN‹KLER‹
• Ö¤renme Ürününü De¤erlendirmeye Yönelik Ölçme Araç ve Teknikleri
• Ö¤renme Sürecini De¤erlendirmeye Yönelik Ölçme Araç ve Teknikleri

• SOSYAL B‹LG‹LERDE Ö⁄RENC‹ BAfiARISINI DE⁄ERLEND‹RME: NOT VERME
• De¤erlendirme ve Not Verme
• Not Vermede Kullan›lan Ölçütler

Örnek Olay

Selma Ö¤retmen, Sosyal Bilgiler dersinden flafl›rarak ç›kar. Ö¤rencilerinden Nevin,
Sosyal Bilgiler dersine tafl örneklerinden oluflan çok güzel bir koleksiyon getirmifl-
tir. Nevin, ayn› zamanda, derse getirdi¤i tafl örneklerinin özelliklerini arkadaflla-
r›na heyecanla aç›klam›flt›r. Selma Ö¤retmen, o anda Nevin’in Sosyal Bilgilerle il-
gili s›navlarda hep düflük not ald›¤›n› hat›rlar. Buna karfl›n, Selma Ö¤retmen, Ne-
vin’in do¤aya olan sevgisi ve duyarl›l›¤›n› ö¤renmifl olur. Selma Ö¤retmen, yaflad›-
¤› bu durumu di¤er Ö¤retmen arkadafllar› ile paylaflt›¤›nda, onlar›n da bu duru-
ma benzer olaylar yaflad›klar›n› ö¤renir. Sosyal Bilgiler e¤itiminin amaçlar›ndan
birinin de, çocuklara do¤a ile ilgili bilgi vermenin yan› s›ra, çocuklara do¤ay› sev-
dirmek ve çevre bilinci kazand›rmak oldu¤unu bilen Selma Ö¤retmen, gün boyun-
ca çevresel duyarl›l›¤a sahip olan böyle bir çocu¤un s›navlarda sorular› yapama-
d›¤› için düflük notlar almas›n›n yaratt›¤› çeliflkiyi düflünür. Daha sonra, bu ko-
nuyla ilgili olarak Nevin’in ailesiyle görüflmeye karar verir. Nevin’in annesi, Ne-
vin’in do¤ay› çok sevdi¤ini, evde de çeflit çeflit çiçekleri oldu¤unu, evlerinin arka-
s›ndaki bahçede tavflan besledi¤ini söyler.

Selma Ö¤retmenin yerinde siz olsayd›n›z ne yapard›n›z? Selma Ö¤retmenin
Sosyal Bilgiler dersinde yapt›¤› s›navlar, ö¤rencilerin Sosyal Bilgiler dersinde ka-
zand›¤› bilgi, beceri ve tutumlar› ölçmede sizce yeterli midir? Selma Ö¤retmenin
ölçme ve de¤erlendirme konusunda eksik b›rakt›¤› noktalar neler olabilir?
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G‹R‹fi 
E¤itim bireylere bilgi, beceri ve de¤erler kazand›rarak onlar›n ileride kendini ger-
çeklefltiren ve topluma yararl› bireyler olmalar› yönünde çaba harcar. Bireylere ve-
rilen e¤itimin ne ölçüde gerçekleflti¤ini belirlemek için ölçme ve de¤erlendirmeye
baflvurulur. Bu yönüyle ölçme ve de¤erlendirme, e¤itimin niteli¤i ve ifllerli¤ini de-
netleyici bir rol oynar. Ölçme ve de¤erlendirme sonuçlar›, bireylere kazand›r›lacak
davran›fllar›n ve ö¤retme-ö¤renme sürecinin yeniden biçimlenmesine yard›mc›
olur. Ölçme ve de¤erlendirmenin bu rolü yerine getirebilmesi, ö¤retmenler taraf›n-
dan etkili bir biçimde planlanmas› ve yürütülmesine ba¤l›d›r. 

Bu ünite, ö¤retmenlere, Sosyal Bilgiler dersinde etkili ölçme ve de¤erlendirme
yapabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazand›rmay› amaçlamaktad›r. Bu
amaçla, bu ünitede önce, ölçme ve de¤erlendirmeye iliflkin temel kavramlar, ölç-
me ve de¤erlendirme ilkeleri ve türlerine yer verilmifltir. Daha sonra, Sosyal Bilgi-
lerde ölçme ve de¤erlendirmede kullan›labilecek bafll›ca ölçme de¤erlendirme
araç ve teknikleri ile Sosyal Bilgiler dersinde ö¤renci baflar›s›n› de¤erlendirmede
not verme sürecine de¤inilmifltir.

ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RMEYE ‹L‹fiK‹N TEMEL 
KAVRAMLAR
Ölçme, belli bir nesnenin ya da nesnelerin belli bir özelli¤e sahip olup olmad›k-
lar›n›n gözlenerek sonuçlar›n›n say› ya da sembollerle gösterilmesidir (Tekin, 1996,
s. 31). Sosyal Bilgiler dersinde ölçme, ö¤rencilere kazand›r›lacak olan biliflsel, du-
yuflsal ve devinimsel özelliklerin kazan›l›p kazan›lmad›¤›n› çeflitli ölçme araçlar› ile
belirlemeyi temel al›r.

De¤erlendirme, ölçme sonuçlar›n› bir ölçüt ile karfl›laflt›r›p de¤er yarg›s›na
varma olarak tan›mlan›r (Tekindal, 2006, s.436). Sosyal Bilgiler dersinde de¤erlen-
dirme, bir ünite ya ders sonunda ö¤rencilerin kazanmas› gereken davran›fllar›n
ölçme sonuçlar›na dayal› olarak yeterli düzeyde kazan›l›p kazan›lmad›¤›na iliflkin
karar verme sürecidir.

E¤itimde ölçme ve de¤erlendirme birbirini bütünleyen süreçlerdir. De¤erlen-
dirme yap›labilmesi için ölçme yap›l›r. Bu nedenle, bu kavramlar genellikle birlik-
te kullan›l›r. Ölçme ve de¤erlendirme, e¤itim sürecinin önemli bir parças›n› olufl-
turur. Çünkü, e¤itim ö¤rencilere davran›fl kazand›rmay› amaçlayan planl› bir süreç-
tir. Bu süreçte, ö¤rencilerin istenilen özellikleri kazan›p kazanmad›¤› ancak, ölçme
ve de¤erlendirme ile belirlenebilir. Ölçme ve de¤erlendirme sonras›nda, yeterli
düzeyde davran›fl de¤iflikli¤i gösterebilen ö¤renciler baflar›l› kabul edilir. Kimi dav-
ran›fllar› kazanma sürecinde güçlük çeken ö¤rencilerin bu davran›fllar› kazanama-
ma nedenlerini belirleyebilmek için yine ölçme ve de¤erlendirmeden yararlan›l›r
(Can, 2001, s.209). Ölçme ve de¤erlendirme, ö¤retmenin ö¤renme sürecindeki ek-
siklikleri belirlemesini ve ö¤retme-ö¤renme sürecinde gelifltirece¤i yaklafl›mlar›
planlamas›na yard›m eder. Ö¤retmenler, ölçme ve de¤erlendirme ile ö¤rencilerin
geliflim düzeylerini izleyebilir ve ö¤rencilerin ailelerine bilgi verebilirler. Ö¤renci-
ler ise, bireysel özelliklerini daha iyi fark eder ve gelece¤ini planlamada bu bilgi-
lerinden yararlanabilirler (Sunal ve Haas, 2002, s.376).
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Ölçme: Belli bir niteli¤i 
gözleyip gözlem sonuçlar›n›
say› ve sembollerle belirtme
ifli.

De¤erlendirme: Ölçme
sonuçlar›n› bir ölçüt ile 
karfl›laflt›r›p yarg›ya varma
süreci.



ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME ‹LKELER‹ VE TÜRLER‹

Ölçme ve De¤erlendirme ‹lkeleri
Sosyal Bilgiler dersinde etkili ölçme ve de¤erlendirme yap›labilmesi, ö¤retmenle-
rin kimi ilkeler do¤rultusunda hareket etmesine ba¤l›d›r. Bu ilkeleri flöyle aç›kla-
mak olanakl›d›r (Michaelis ve Garcia, 1996, s.423):

• De¤erlendirme; sistemli, planl› ve birikimli olmal›d›r: De¤erlendirme
süreci, sistemli ve planl› olmal›d›r. Bu kapsamda, önce amaçlar belirlenme-
li, de¤erlendirme tekni¤i seçilmeli, veriler toplanmal›, ö¤retimde yap›lacak
de¤iflikliklere karar verilmeli ve de¤erlendirme sürecine devam edilmelidir. 

• De¤erlendirme bütüncül olmal›d›r: Ö¤rencinin sahip oldu¤u bilgi, bece-
ri ve tutumlar birlikte de¤erlendirilmeli ve hiçbiri göz ard› edilmemelidir.

• De¤erlendirme sürekli yap›lmal›d›r: Ö¤rencilerin gereksinimlerini belir-
lemek için tan›ma ve yerlefltirmeye yönelik de¤erlendirme; ö¤retim boyun-
ca biçimlendirme ve yerlefltirmeye yönelik de¤erlendirme; amaçlar›n ger-
çekleflme düzeyini belirlemek için de de¤er biçmeye yönelik de¤erlendirme
(sonuç de¤erlendirme) yap›lmal›d›r. 

• Ö¤retim ve de¤erlendirme iç içe olmal›d›r: Birçok farkl› ö¤renme etkin-
li¤i ayn› zamanda bir de¤erlendirme arac› olarak kullan›labilir. Örne¤in, tar-
t›flma ve grup çal›flmalar› tutumlar›n de¤erlendirilmesini sa¤layabilir. 

• Uygun de¤erlendirme arac› ve tekni¤i seçilmelidir: Bilgi, beceri ve de-
¤erlerin de¤erlendirilmesinde uygun de¤erlendirme araçlar›ndan yararlan›l-
mal›d›r.

• De¤erlendirme kat›l›mc› olmal›d›r: Ö¤retmenin de¤erlendirmesine ek
olarak ö¤renci ve akran de¤erlendirilmesi yap›lmal›d›r.

• De¤erlendirme verileri ö¤retimi gelifltirmek için kullan›lmal›d›r: De-
¤erlendirmeden elde edilen sonuçlar, ö¤retimi gelifltirmek amac›yla kullan›l-
mal› ve de¤erlendirme sonuçlar› ö¤rencilere dönüt olarak verilmelidir.

Sosyal Bilgiler dersinde de¤erlendirme ilkelerine uymayan bir ölçme ve de¤erlendirmenin
sonuçlar› neler olabilir? Tart›fl›n›z.

Ölçme ve De¤erlendirme Türleri
Ö¤retme-ö¤renme sürecinde de¤erlendirme, ö¤retim sürecinde yararlan›lma duru-
muna göre “tan›ma ve yerlefltirmeye yönelik de¤erlendirme”, “biçimlendirmeye ve
yetifltirmeye yönelik de¤erlendirme” ve “de¤er biçmeye yönelik de¤erlendirme”
olmak üzere s›n›fland›r›l›r. Bu de¤erlendirme türleri afla¤›da ana çizgileriyle aç›k-
lanm›flt›r. 

• Tan›ma ve Yerlefltirmeye Yönelik De¤erlendirme: E¤itim sürecinde ö¤-
rencilerin sahip oldu¤u yeterlikleri ve e¤itim gereksinimlerini belirlemek
için yap›lan de¤erlendirmedir. Böylece, ö¤rencilerin düzeyleri belirlenir ve
buna uygun bir ö¤retim süreci planlan›r. Dersin amaçlar›na yönelik olarak
haz›rlanan ön test, öz de¤erlendirme ve gözlem tekniklerinden bu amaçla
yararlan›labilir. Ö¤rencilerin girifl davran›fllar› konusunda yetersizlik belir-
lendi¤inde, ek ö¤renme etkinlikleri planlanmal›, kazand›r›lacak davran›flla-
r›n önceden ö¤rencilere kazand›r›ld›¤› belirlendi¤inde ise, bu davran›fllar
dersin kazan›mlar› aras›ndan ç›kar›lmal›d›r.
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Tan›ma ve Yerlefltirmeye
Yönelik De¤erlendirme:
Ö¤rencilerin e¤itim 
gereksinimlerini belirlemek
amac›yla yap›lan 
de¤erlendirme.



• Biçimlendirmeye ve Yetifltirmeye Yönelik De¤erlendirme: E¤itim sürer-
ken bir ünite ya da bölüm sonunda ö¤renme sürecinin niteli¤ini ortaya koy-
mak, ö¤renme eksikliklerini ve bu eksikliklere neden olabilecek güçlükleri
belirlemek için yap›lan de¤erlendirmedir. Biçimlendirmeye yönelik de¤er-
lendirme, kazan›mlara ulaflma sürecindeki zorluklar›n belirlenmesine ve ö¤-
retim sürecine yönelik kararlar›n al›nmas›na olanak sa¤lar. Ayr›ca, ö¤renci-
lerin daha üst düzeylerdeki ö¤renmelerinin sa¤lam temeller üzerine kurul-
mas›na katk›da bulunur. 

• De¤er Biçmeye Yönelik De¤erlendirme: Bir ders ya da program sonun-
da, ö¤retim etkinli¤ine iliflkin karar vermek ve not vermek amac›yla yap›lan
de¤erlendirmedir. De¤er biçmeye yönelik de¤erlendirmeyle ö¤rencilerin
beklenilen kazan›mlara ulaflma derecesi belirlenerek ö¤renciye not takdir
edilir. Ayr›ca, de¤er biçmeye yönelik de¤erlendirme, ö¤rencilerin gelecek-
teki baflar›s›n› tahmin etme, ö¤retmene ve ö¤renciye ö¤renmenin yeterlili¤i-
ne iliflkin dönüt sa¤lama ve farkl› ö¤renci gruplar›n› karfl›laflt›rma amac›yla
da kullan›labilir. 

Sosyal Bilgilerde de¤erlendirme türlerinden nas›l yararlan›labilir? Tart›fl›n›z.

SOSYAL B‹LG‹LERDE KULLANILAB‹LECEK BAfiLICA 
ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE TEKN‹KLER‹
Sosyal Bilgiler dersinde ö¤renciler, toplumsal yaflam›n tüm alanlar›n› içeren genifl
bir bilgi birikiminin yan› s›ra demokratik topluma kat›lmay› gerçeklefltirmek için
gerekli kiflisel niteliklere sahip olurlar. Sosyal Bilgiler dersinde; ö¤rencilerin, ge-
reksinim duyduklar› bilgiyi toplamalar›, bu bilgiyi yorumlayabilmeleri, karfl›laflt›k-
lar› çeflitli durumlarda do¤ru kararlar verebilmeleri ve bunlar› gerçeklefltirmek için
de etkili iletiflim kurabilmeleri gerekir. 

Sosyal Bilgiler dersinde; ö¤renciler, çeflitli sosyal bilim disiplinlerine ait olgula-
r›, kavramlar›, genellemeleri ve kuramlar› ö¤renirken bir yandan da bilgilerini kul-
lanabilece¤i biliflsel ve sosyal becerilerini gelifltirirler. Bu beceriler; elefltirel düflün-
me becerisinden, problem çözme, mekân› alg›lama, sosyal kat›l›m becerisine ka-
dar uzanan genifl bir yelpazeyi kapsar. Ayr›ca, Sosyal Bilgiler dersinde de¤erler
e¤itimi de önemli rol oynamaktad›r. Sosyal Bilgiler program›nda, de¤erler, toplu-
mun süreklili¤ini sa¤lamak için ço¤unluk taraf›ndan do¤ru ve gerekli oldu¤u ka-
bul edilen inançlar olarak tan›mlanm›fl; ulusal ve uluslararas› birçok de¤erin ö¤re-
timine yer verilmifltir (MEB, 2005).

Sosyal Bilgiler dersinden sonra ö¤renciler, bir birey olarak toplumdaki rolleri-
ni, yak›n çevresinin fiziksel ve sosyal özelliklerini, ülkesinin kültürel ögelerini, is-
tekleri ile gereksinimleri aras›ndaki fark›, geliflmifl teknolojinin sosyal yaflama etki-
lerini, toplumsal yaflamdaki kurum ve kurulufllar›, bilinçli bir vatandafl olarak top-
luma kat›lma yollar›n› ve dünyan›n farkl› bölgelerindeki ülkeleri ö¤renir. Sosyal
Bilgiler dersinde, ö¤rencilerin bu bilgileri ö¤renebilmesi için ö¤retme-ö¤renme sü-
recinde farkl› etkinlikler gerçeklefltirilmelidir. Bu amaçla, ö¤renciler kimi zaman
‹nternette bir araflt›rma, kimi zaman bir drama, kimi zaman da çevresindeki birey-
lerle görüflme yapmal›d›r. Bu nedenle, Sosyal Bilgiler dersinde yap›lacak ölçme ve
de¤erlendirmenin kapsam› oldukça genifl tutulmal›d›r. Bu kapsamda, ö¤rencilerin
dersin temel kavramlar›na, beceri ve de¤erlere ne ölçüde sahip olduklar› belirle-
nerek bir yarg›ya var›lmas› amaçlanmal›d›r. Sosyal Bilgilerde ölçme ve de¤erlendir-
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me; ö¤rencilerin, yeterli ve kat›l›mc› vatandafl olmalar› için gerekli biliflsel ve sos-
yal becerilerin yan› s›ra kiflisel de¤erlerini de ölçebilecek nitelikte olmal›d›r.

E¤itimde ölçme ve de¤erlendirmeye iliflkin çeflitli s›n›flamalar olmas›na karfl›n
genelde ö¤renme ürünlerini de¤erlendirmeye yönelik ölçme araç ve teknikleri ve
ö¤renme sürecini de¤erlendirmeye yönelik ölçme araç ve teknikleri biçiminde ya-
p›lan s›n›fland›rma kabul görmektedir. Bu de¤erlendirme yaklafl›mlar›n›n çeflitli
yararlar› ve s›n›rl›l›klar› vard›r. Ö¤retmenler, bu de¤erlendirme türlerinin temel
özelliklerini bilmeli ve de¤erlendirmede bu özellikler do¤rultusunda hareket etme-
lidirler. Ö¤retmenler; bu de¤erlendirme yaklafl›mlar›ndan birini tercih etmemeli,
her iki de¤erlendirme yaklafl›m›ndan da yararlanmal›d›rlar.

Sosyal Bilgilerde yap›lacak de¤erlendirmeyle ö¤rencilerin Sosyal Bilgiler der-
sinde sa¤lad›¤› geliflme ve baflar› ölçülmeye çal›fl›l›r. Sosyal Bilgiler dersinde, yal-
n›zca çoktan seçmeli test gibi ö¤renme ürünlerini de¤erlendirmeye yönelik ölçme
araç ve tekniklerinin, ö¤rencilerin beceri ve davran›fllar›n›n de¤erlendirilmesinde
yeterli olmad›¤› söylenebilir. Bunun için Sosyal Bilgilerde ö¤retmenler, birçok de-
¤erlendirme tekni¤inden yararlanmay› gerektiren çoklu de¤erlendirme teknikleri-
ni kullan›rlar. Böylece, ö¤retmenler, ö¤rencilerin ö¤renme ürünleri ile ö¤renme
sürecini birlikte de¤erlendirmifl olurlar (MEB, 2005, ss.107-108). Sosyal Bilgiler der-
sinde, uygun ölçme ve de¤erlendirme araç ve tekniklerini seçme ya da haz›rlama,
ö¤retmenin sorumluluklar› aras›ndad›r. Ö¤retmenler, ö¤rencilere kazand›r›lmas›
istenen biliflsel, duyuflsal ve devinimsel davran›fllar› dikkate alarak uygun ölçme ve
de¤erlendirme araç ve tekniklerini kullanmal›d›rlar. Sosyal Bilgilerde ölçme arac›
seçilirken ya da haz›rlan›rken kimi ölçütler göz önünde bulundurulmal›d›r. Bu öl-
çütler flöyle s›ralanabilir (Sunal ve Haas, 2002, s.370):

Ölçme arac›; 
• program›n amaçlar›na uygun olmal›d›r.
• ö¤retimi gelifltirici nitelikler tafl›mal›d›r.
• gerek içeri¤i gerek süreci ölçmelidir.
• ö¤renme eksikliklerini teflhis edici olmal›d›r. 
• geçerli¤i yüksek olmal›d›r. 
Ö¤retmenler her zaman haz›r bir ölçme arac› bulamayabilirler. Bu nedenle, ö¤-

retmenlerin ölçmek istedi¤i özelliklere uygun ölçme arac›n› haz›rlayabilmeleri ge-
rekir. Ö¤retmenlerin etkili ve ifllevsel bir ölçme arac› haz›rlayabilmeleri ölçme
araçlar›n›n temel özelliklerini, kullan›m yerlerini, s›n›rl›l›klar›n› ve üstünlüklerini
bilmelerine ba¤l›d›r. 

Ö¤renme Ürününü De¤erlendirmeye Yönelik Ölçme Araç
ve Teknikleri
Ö¤renme ürününü de¤erlendirmeye yönelik ölçme araç ve teknikleri y›llard›r kul-
lan›lmaktad›r. Bu de¤erlendirme yaklafl›m›nda de¤erlendirme, belirli bir zaman di-
liminde gerçeklefltirilir. Ö¤renme ürününü de¤erlendirmede kullan›lan ölçme araç
ve teknikleri; kullan›lma yerleri, yararlar› ve s›n›rl›l›klar›, kullan›l›rken dikkat edil-
mesi gereken kimi ilkeler afla¤›da aç›klanm›flt›r.

Çoktan Seçmeli Testler
Çoktan seçmeli testler, çoktan seçmeli maddelerden oluflan testlerdir. Bu testler,
ö¤rencilerin sahip oldu¤u bilgi ve becerilerin ölçülmesinde kullan›l›r. Ö¤retmen-
ler, kendileri çoktan seçmeli test haz›rlayabilecekleri gibi haz›r testlerden de yarar-
lanabilirler. Ö¤retmenler haz›r testlerden yararlan›rken bu testlerin dersin amaçla-
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r›n› ölçüp ölçmedi¤ine dikkat etmelidirler. E¤er haz›r test dersin amaçlar›na uygun
de¤ilse kendileri çoktan seçmeli test haz›rlamal›d›rlar (Welton ve Mallan, 1999,
ss.267-274).

Çoktan seçmeli testler; kapsam geçerli¤inin yüksek olmas›, puanlamas›n›n nes-
nel olmas› ve biliflsel yeterlikleri ölçebilmesi gibi üstünlüklere sahiptir. Öte yan-
dan, çoktan seçmeli testlerin okuma yetene¤ini gerektirmesi, yarat›c›l›¤› engelle-
mesi, flans etkeninin etkili olmas›, haz›rlanmas›nda bilgi ve beceri gerektirmesi ve
çok zaman almas› gibi s›n›rl›l›klar› bulunmaktad›r (Bayrak, 2001, s.235). Çoktan
seçmeli testler haz›rlan›rken kimi ilkelerin göz önünde bulundurulmas› gerekir. Bu
ilkeler flöyle s›ralanabilir (At›lgan, 2006, ss.267-271):

• Her madde önemli bir davran›fl› ölçmelidir.
• Madde kökünde tek ve temel bir fikir bulunmal›d›r.
• Madde kökünde belirsizlik olmamal›d›r.
• Madde kökü yal›n, aç›k ve basit ifade edilmelidir.
• Madde kökünde gereksiz ayr›nt› ve ipucu olmamal›d›r.
• Maddelerin yan›t› bir materyale ba¤l› ise materyal madde kökünden fark

edilebilir biçimde ayr› yaz›lmal›d›r.
• Seçenekler dil bilgisi ve konu yönünden homojen olmal›d›r.
• Seçeneklerde “asla”, “bütün”, “daima”, “genellikle” gibi kelimeler yer alma-

mal›d›r.
• Maddelerin do¤ru yan›tlar› bir örüntü sergilememelidir. 
• Seçeneklerin uzunluklar› birbirine yak›n olmal›d›r.
• Seçenekler birbirini içermemelidir. 
• Seçenek say›s› 4 ya da 5 olmal›d›r.
• Seçenekler büyük harflerle belirtilmelidir. 
Çoktan seçmeli testlerde farkl› madde formlar› kullan›lmaktad›r. Bunlar; do¤ru

cevab› tek olan maddeler, en do¤ru cevab› isteyen maddeler, birleflik yan›t gerek-
tiren maddeler, kökü eksik cümle olan maddeler, kökü olumsuz olan maddeler,
ortak bir materyale dayal› maddeler ve ortak seçenekli maddelerdir (Tekindal,
2002, ss.424-425). Afla¤›da bu soru biçimlerinden birleflik yan›t gerektiren madde
ve kökü olumsuz olan madde türüne örnek verilmifltir. 

Çoktan Seçmeli Test Maddesi Örnekleri
Örnek 1: Birleflik yan›t gerektiren madde
Afla¤›da yemek yerken dikkat edilmesi gereken görgü kurallar›na iliflkin maddeler
verilmifltir. Bu önermelerden hangisi / hangileri do¤rudur?

I. Yiyecekler taze olmal›d›r.
II. A¤›zda lokma varken konuflulmamal›d›r.
III. A¤›zda yiyecek varken konuflulmal›d›r.

A) III B) I-II C) II D) II-III

Örnek 2: Kökü olumsuz olan madde
Afla¤›dakilerden hangisi ‹stanbul’daki tarihi mekânlar aras›nda yer almaz?

A) Topkap› Saray› C) Selimiye Cami
B) Ayasofya Müzesi D) K›z Kulesi
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Çoktan Seçmeli Testler:
Çoktan seçmeli
maddelerden oluflan
testlerdir. Genelde bu
testler, ö¤rencilerin sahip
olduklar› bilgi ve
becerilerinin ölçülmesinde
kullan›l›r.



Do¤ru-Yanl›fl Testleri
Ö¤rencilerin verilen bir önermenin do¤ru ya da yanl›fl oldu¤u konusunda yarg›la-
r›n› belirtmelerinin istendi¤i maddelerden oluflmufl testlere do¤ru-yanl›fl testleri de-
nir. Yan›tlamas› ve puanlamas› kolay bir test türü olmas›na karfl›n flans etmeninin
yüksek oldu¤u testlerdir. Ayr›ca, do¤ru-yanl›fl maddelerinin haz›rlanmas› zordur ve
ö¤rencinin yanl›fl yapma nedeni belirlenemez (Bayrak, 2001, s.234). Do¤ru yanl›fl-
maddeleri haz›rlan›rken her maddenin tek ve belirli bir fikri belirtmesine, kesinlik-
le do¤ru ya da yanl›fl bir yarg›y› içermesine, maddenin olumsuz olmamas›na, k›sa
ve aç›k olmas›na, do¤ru ve yanl›fl maddelerin ayn› say›da olmamas›na ve belirli bir
örüntüye göre yerlefltirilmemesine dikkat edilmelidir. Sosyal Bilgiler dersinde ke-
sin do¤ru oldu¤u kabul edilen birçok olgusal bilgi do¤ru-yanl›fl testleri biçiminde
düzenlenebilir. Afla¤›da do¤ru-yanl›fl testlerine iliflkin örnekler verilmifltir.

Do¤ru-Yanl›fl Test Sorusu Örnekleri
Afla¤›da verilen cümlelerin her birinin yan›na do¤ru ise D yanl›fl ise Y harfini ko-
yunuz

(...) Haritada yeflil renk su kütlelerini gösterir.
(...) Kroki bir yerin kufl bak›fl› görünüflüdür.
(...) Bir ifl yerine getirilirken bireyin üzerine düflen göreve sorumluluk denir.
(...) Resmi kurumlar gönüllülük ilkesiyle çal›fl›r.
(...) Aile her zaman anne, baba ve çocuklardan oluflur.

Efllefltirmeli Testler
‹ki grup halinde verilen ve birbiriyle iliflkili olan ögelerin bir aç›klamaya göre efl-
lefltirilmesinin istendi¤i testlerdir. Efllefltirmeli testler, olgusal düzeydeki bilgilerin
ölçülmesinde etkilidir ve haz›rlanmas› kolayd›r. Ancak, yaln›zca olgusal düzeyde-
ki bilgileri ölçer, flans etmeni yüksektir ve her konu efllefltirmeye uygun olmayabi-
lir. Efllefltirmeli testler oluflturulurken öncüller ve yan›tlar listesinin benzeflik öge-
lerden oluflmas›na, öncüller ve yan›tlar listesinin eflit say›da olmamas›na, yönerge-
nin aç›k ve anlafl›l›r olmas›na dikkat edilmelidir (Tekin, 1996, ss.135-136). Sosyal
Bilgiler dersinde illerin özellikleri ile iller, bölgelerin özellikleri ile bölgeler, devlet-
ler ile baflkentleri efllefltirme testleri yoluyla düzenlenebilir. Afla¤›da efllefltirmeli
testlere örnek verilmifltir. 

Efllefltirmeli Test Sorusu Örne¤i
Sol tarafta verilen cümlelerin her biri için afla¤›daki maddelerden uygun olan›n› se-
çiniz ve ilgili harfi ilgili cümlenin soluna yaz›n›z.

Öncüller Yan›tlar
(....)  Çok kahve yetifltirilir. A. Almanya
(....)  Çok pirinç yetifltirilir. B. Avusturalya
(....)  Kangurular yaflar. C. Brezilya

D. Bulgaristan
E. Çin Halk Cumhuriyeti
F. Hindistan
G. Yunanistan
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Do¤ru-Yanl›fl Testleri:
Ö¤rencilerin, verilen bir
önermenin do¤ru ya da 
yanl›fl oldu¤u konusunda
yarg›lar›n› belirtmelerinin
istendi¤i maddelerden 
oluflmufl testlerdir. Kesin
do¤rulu¤u kabul edilen 
olgusal bilgileri ölçmede
kullan›l›r.

Efllefltirme Testleri: ‹ki grup
halinde verilen ve birbiriyle
iliflkili olan ögelerin bir 
aç›klamaya göre 
efllefltirilmesini gerektiren
testlerdir. Efllefltirmeli 
testler, ö¤rencilerin 
birbiriyle çeflitli yönlerden
iliflkili bilgi gruplar›
aras›ndaki iliflkiyi 
alg›lamas›n› ölçmede 
kullan›l›r.



K›sa Yan›tl› Testler
Ö¤rencilerin bir kelime, bir cümle ya da bir sembol ile yan›t vermesini gerektiren
soru maddelerinden oluflur. K›sa yan›tl› testler, k›sa bir cevab›n verilmesi ve bofl-
luk doldurma biçiminde de düzenlenebilir. Bu testler, yaln›zca bilgi düzeyindeki
davran›fllar›n de¤erlendirilmesinde kullan›l›r. Çok soru sorulabilmesi, flans etmeni-
nin düflük olmas›, puanlanmas›n›n nesnel olmas› gibi üstünlüklere sahipken, bilgi
düzeyinin üzerindeki davran›fllar› ölçememesi ve yaz›l› ifade gücünün geliflmesine
katk› sa¤lamamas› gibi s›n›rl›l›klara sahiptir. K›sa yan›tl› sorular haz›rlan›rken kitap-
taki cümlelerin aynen kullan›lmamas›na, eksik soru cümlesi yap›s› yerine tam so-
ru ifadesi kullan›lmas›na özen gösterilmelidir (Berbero¤lu, 2006, s.27). Sosyal Bil-
giler dersinde ünitelerde geçen önemli kavramlar ya da semboller k›sa yan›tl› so-
ru biçiminde düzenlenebilir. Bir harita üzerindeki yerlerin isimleri, trafik iflaretleri-
nin anlamlar› gibi konularda kullan›labilir. Afla¤›da k›sa yan›tl› test sorusu örne¤i
verilmifltir. 

K›sa Yan›tl› Test Sorusu Örne¤i
Afla¤›da verilen sorular›n sonunda bofl b›rak›lan k›s›mlara sorunun cevab›n› yaz›n›z.

1. Türkiye’nin en büyük gölü hangisidir? (...................)
2. Türkiye’nin nüfusu en fazla olan bölgesi hangisidir? (...................)
3. Türkiye’nin en ya¤›fll› bölgesi hangisidir? (...................)
4. Türkiye’nin yüzölçümü bak›m›ndan en büyük ili hangisidir? (...................)
5. Türkiye’de büyükbafl hayvan en çok hangi bölgede yetifltirilmektedir?

(.................)
6. Türkiye’nin Suriye s›n›r›nda bulunan gümrük kap›s› hangisidir? (...................)

Yaz›l› Yoklama S›navlar›
Sorular›n genellikle yaz›l› olarak soruldu¤u ve yan›t›n da yaz›l› olarak istendi¤i s›-
nav biçimine yaz›l› yoklama denir. Yaz›l› yoklama s›navlar›nda ö¤rencinin bilgiyi
kendi cümleleri ile düzenlemesi, analiz etmesi, sentez yapmas›, uygulamas› ve de-
¤erlendirmesi istenir. Yaz›l› yoklama s›navlar›, ö¤rencilerin genifl biçimde düflün-
melerine ve kendini farkl› yollarla ifade etmelerine olanak sa¤lar. Bu de¤erlendir-
me türü, ö¤rencilerin bilgilerinin yan› s›ra düflünme becerileri ve de¤erlerin ölçül-
mesinde kullan›l›r (Martorella, 1998, s.396). 

Yaz›l› yoklama; ö¤retmenin, ö¤rencinin nas›l düflündü¤ü ve bilgiyi nas›l iflledi-
¤ini de¤erlendirmesine olanak verir. Bu nedenle, elefltirel düflünme gibi becerile-
rin ölçülmesinde kullan›labilir (Welton ve Mallan, 1999, s.272). Yaz›l› yoklama s›-
navlar›n›n, ö¤rencilerin yaz›l› yoklama yeterliklerini ölçmeye elveriflli olmas›, ö¤-
rencilere yan›t› gözden geçirip düzeltme flans› vermesi, ö¤rencilerin tüm konular›
derinlemesine çal›flmas›n› gerektirmesi ve haz›rlanmas›n›n kolay olmas› gibi yarar-
lar› vard›r. Ancak, bu s›nav biçimi, az say›da soru sorulmas›, sorular›n yan›tlar›n›n
s›n›rland›r›lamamas›, puanlaman›n güç olmas›, her konunun dengeli bir biçimde
yoklanamamas› gibi s›n›rl›l›klar› içermektedir (Bayrak, 2001, s.231). Yaz›l› yoklama
s›navlar› haz›rlan›rken s›n›rl› yan›t gerektiren sorular›n sorulmas›na ve yan›t anah-
tar› haz›rlanarak geçerli¤inin ve güvenirli¤inin yükseltilmesine özen gösterilmeli-
dir. Afla¤›da Sosyal Bilgiler dersinde teknolojiyi do¤ru kullanmaya iliflkin olarak ör-
nek yaz›l› yoklama s›nav› sorusu ve yan›t anahtar› verilmifltir.
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K›sa Yan›tl› Testler:
Ö¤rencilerin bir kelime, bir
cümle ya da bir sembol ile
yan›t vermesini gerektiren
soru maddelerinden oluflan
testlerdir. Bilgi düzeyindeki
davran›fllar›n 
de¤erlendirilmesinde 
kullan›l›r.

Yaz›l› Yoklama S›navlar›:
Sorular›n yaz›l› olarak 
yan›tlanmas›n›n istendi¤i
s›navlard›r. Ö¤rencilerin 
bilgilerinin yan› s›ra 
düflünme becerileri ve 
de¤erlerin ölçülmesinde 
kullan›l›r. 



Yaz›l› Yoklama S›nav Sorusu Örne¤i
Soru: Bilgisayar kullan›rken nelere dikkat etmeliyiz? 

Yan›t anahtar›: 
Bilgisayar kullan›rken

• ekrana çok yaklaflmamal›y›z. (2 puan)
• ekran koruyucu kullanmal›y›z. (2 puan)
• bilgisayar bafl›nda çok zaman geçirmemeliyiz. (2 puan)
• vücut duruflumuza dikkat etmeliyiz (2 puan)
• günlük ifllerimizi aksatmayacak biçimde kullanmal›y›z. (2 puan)

Toplam 10 puan

Ö¤renme ürününü de¤erlendirmeye yönelik kullan›lan ölçme araçlar›n›n ortak özellikleri
nelerdir?

Ö¤renme Sürecini De¤erlendirmeye Yönelik Ölçme Araç
ve Teknikleri
Ö¤renme sürecini de¤erlendirmeyi temel alan bir yaklafl›md›r. Bu de¤erlendirme
yaklafl›m›, ö¤renme ürününü de¤erlendirmeye göre daha özgün ve ö¤renci mer-
kezlidir. Ö¤renme sürecini de¤erlendirmede kullan›lan bafll›ca ölçme araç ve tek-
nikleri, kullan›lma yerleri, yararlar› ve s›n›rl›l›klar›, kullan›l›rken dikkat edilecek ki-
mi ilkeler afla¤›da aç›klanm›flt›r. 

Performans De¤erlendirme 
Ö¤rencilerin bilgi ve becerilerini ortaya koyan ürün ya da etkinliklerin de¤erlendi-
rilmesi olarak tan›mlanabilir. Performans de¤erlendirme ö¤rencilerin gerçe¤e ben-
zer ürünler ortaya koymalar›na olanak sa¤lar. Performans de¤erlendirme; amac›n
belirlenmesi, performans ölçütlerinin oluflturulmas›, performans›n ve ürünün göz-
lenebilece¤i bir ortam oluflturulmas› ve performans›n puanlanmas› gibi aflamalar-
dan oluflur (MEB, 2006a). Bir de¤erlendirme sürecinin performansa dayal› olabil-
mesi kimi özellikleri içermesine ba¤l›d›r. Bu özellikler flunlard›r (Berbero¤lu, 2006,
ss.117-118):

• Ürün: Ö¤renciler proje raporu ve inceleme yaz›s› gibi ürünler ortaya koyar.
• Gözlenebilir performans: Ürünün ortaya ç›kar›lmas› aflamas›nda ö¤renci

gözlenebilir davran›fllar sergiler.
• Üst düzey düflünme gücü: Ö¤renciler; bilgiyi elde etme, düzenleme, kul-

lanma, elefltirel düflünme ve yarat›c›l›k gibi düflünme süreçlerini kullan›rlar.
• Sosyal beceriler ve grup çal›flmas›: Ö¤renciler, yaln›zca biliflsel süreçle-

rini de¤il duyuflsal ve sosyal becerilerini de kullan›rlar.
• Disiplinleraras› geçifl ve bilgi al›flveriflinin sa¤lanm›fl olmas›: Ö¤ren-

ciler, farkl› disiplinlerden elde ettikleri bilgileri birlefltirir ve bunlar› yaflam
becerilerini gelifltirme için kullan›rlar.

Sosyal Bilgiler dersinde; üniteler kapsam›nda, performans görevleri, projeler ve
örnek çal›flmalardan ö¤rencilerin performanslar›n› de¤erlendirmek amac›yla yarar-
lan›labilir. Performans de¤erlendirmesi, kontrol listeleri ve dereceleme ölçekleri
kullan›larak gerçeklefltirilebilir (MEB, 2006a). fiekil 11.1’de performans de¤erlen-
dirme türleri ve araçlar› gösterilmifltir.
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Performans De¤erlendirme:
Ö¤rencilerin bilgi ve 
becerilerini ortaya koyan
ürün ya da etkinliklerin
de¤erlendirilmesidir. 
Performans de¤erlendirme
amac›yla ürün dosyalar›,
performans görevleri ve 
projelerden yararlan›l›r.



a) Ürün dosyas›: Ürün dosyas›na dayal› de¤erlendirme hem ürün hem de sü-
recin de¤erlendirildi¤i ve ö¤rencinin geliflim düzeyinin izlenebilece¤i de¤er-
lendirme tekni¤idir. Ancak, biliflsel süreçleri ölçmede ö¤renme ürünlerini
de¤erlendirmede kullan›lan ölçme araç ve teknikleri kadar etkili de¤ildir.
Ayr›ca, zaman alan ve mekân sorunu yaflanabilecek bir tekniktir. Özellikle,
s›n›f d›fl›nda yürütülen ödevlerin ö¤renciler taraf›ndan haz›rlanmas› konu-
sunda daha dikkatli davran›lmal›d›r (Bahar ve di¤erleri, 2006, ss.80-81). Ö¤-
renciler, ürün dosyas›na yapt›klar› günlük çal›flmalardan seçtikleri örnekle-
ri, proje ve performans ödevlerini koyabilirler. Bir ürün dosyas›, temel ola-
rak üç ana bölümden oluflur. Bunlar; özgeçmifl, ürünler ve yans›tmad›r. Öz-
geçmifl bölümünde, ö¤renciler yapt›klar› çal›flmalar›n hangi aflamalardan
geçti¤ini belirtir. Ürünler, ö¤renci taraf›ndan konulan çal›flmalar› kapsar.
Yans›tma ise, ö¤rencilerin çal›flmalar›n› de¤erlendirmelerini içeren bölüm-
dür. Ö¤retmenler ürün dosyalar›n›n de¤erlendirilmesinde dereceleme ölçe-
¤i gelifltirerek kullanmal›d›r. Bunlar›n yan› s›ra ö¤renciler ve veliler de de-
¤erlendirme sürecine kat›labilir.

b) Proje: Genifl içerikli ve uzun süreli performans görevleri proje çal›flmalar›
olarak de¤erlendirilebilir. Proje ödevleri bilimsel süreç ve bilimsel düflünme
becerilerinin, yarat›c›l›¤›n, elefltirel düflünmenin, ilginin gelifltirilmesi aç›s›n-
dan önemli yararlar sa¤lar. Projeler; performans görevlerinden farkl› olarak
daha uzun süreli, bireysel ya da grup olarak yap›labilen, günlük ifllenen ko-
nular›n ötesinde ö¤rencinin tasar›m, araflt›rma, özgün bir ürün ortaya koy-
ma gibi daha üst düzey davran›fllar gerektiren çal›flmalard›r. Proje çal›flmala-
r›nda, proje konular›n›n her grup için farkl› olmas›na, ö¤rencinin ilgi ve is-
teklerine uygun olmas›na dikkat edilmeli ve proje sürecinde ö¤rencilere
rehberlik yap›lmal›d›r. Ö¤renciler muhtar, belediye baflkan› gibi yerel yöne-
ticilerle görüflme yapma, bir meslek çal›flan›n›n bir gününü gözleme, okul
dergisi ya da s›n›f gazetesi ç›karma, çevre sorunlar›na çözüm üretme gibi
konularda proje çal›flmalar› yapabilirler. Projelerin okul d›fl›nda gerçekleflti-
rilmesi gerekti¤inden ö¤retmenler puanlamada bunu göz önünde tutmal›-
d›r. Proje de¤erlendirme için gelifltirilmifl bir dereceleme ölçe¤ine Çizelge
11.1’de yer verilmifltir.
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fiekil 11.1

Performans De¤erlendirme

Proje

Ürün dosyas›

Performans görevi

Performans De¤erlendirme Türleri Performans De¤erlendirme Araçlar›

Kontrol listeleri

Derecelendirme ölçekleri

Performans
De¤erlendirme

Ö¤rencilerin belirli bir 
sürede yapt›¤› örnek 
çal›flmalar› toplad›¤› 
dosyalara ürün dosyalar›, bu
dosyan›n de¤erlendirilmesine
de ürün dosyas›na dayal› 
de¤erlendirme denir.

Projeler; genifl içerikli, uzun
süreli, bireysel ya da grup
olarak yap›labilen, günlük
ifllenen konular›n ötesinde
ö¤rencinin tasar›m, 
araflt›rma, özgün bir ürün
ortaya koyma gibi daha üst
düzey davran›fllar gerektiren
çal›flmalard›r.



c) Performans görevi: Ö¤rencilerin sahip olduklar› bilgi ve becerileri günlük
yaflamla iliflkilendirerek ortaya koymas›na olanak sa¤layan k›sa süreli çal›fl-
malard›r. Performans görevleri bir konuda yaz› yazma, bir haritadan sonuç-
lar ç›karma, bilimsel gözlemleri çizelge biçimine dönüfltürme, bir konuya ilifl-
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Çizelge 11.1
Proje De¤erlendirme
‹çin Gelifltirilmifl 
Dereceleme Ölçe¤i
Örne¤i

Proje Ödevi 

Afla¤›da verilen ve ülkemiz için önemli olan çevre sorunlar›ndan birini seçerek çözüm önerisi

gelifltiriniz. Bu çevre sorunlar› flunlard›r:

• Su kirlili¤i

• Erozyon

• Hava kirlili¤i

• Çöplerin tekrar kazan›m›

Önerinizi seçmifl oldu¤unuz soruna çözüm getirecek biçimde yaz›n›z. Öneriniz bilimsel verile-

re dayanmal›, grafik ve tablo gibi görsel materyallerle desteklenmelidir. Öneriler s›n›fta sunu-

lacakt›r. 

Önerinin uzunlu¤u: 10 sayfa

Bitirme süresi: 8 hafta 

Sözel sunum süresi: 10 dakika

Derecelendirme Ölçe¤i

Aç›klama: Ö¤rencilerin proje çal›flmalar›n düzeyine uygun puan› ilgili ölçütün alt›na yaz›n›z.  

5: Çok iyi 4: ‹yi 3: Orta 2: Gelifltirilmeli 1: Zay›f 

De¤erlendirme: Bu ölçekten ö¤renciler en fazla 70 puan (ölçüt say›s› X en yüksek düzey)

alabilirler. 

Ö¤rencinin puan: Ö¤rencinin ald›¤› puan/en yüksek puan x100 olarak hesaplan›r. Örnek: 

56/70X100=80 

Ö¤rencinin

Ad›-Soyad›

Projeyi haz›rlama Proje içeri¤i Projeyi sunma
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Performans Görevi:
Ö¤rencilerin sahip olduklar›
bilgi ve becerileri günlük 
yaflamla iliflkilendirerek 
ortaya koymas›na olanak
sa¤layan k›sa süreli 
çal›flmalar.



kin afifl ve poster haz›rlama, deney yapma, bir yerin plan›n› çizme, çevre so-
runlar›na iliflkin rapor yazma gibi konularda verilebilir. Performans görevleri,
bir ifllemin uygulama basamaklar›n›n görülmesine olanak sa¤lar. Ayr›ca, bir
amaca ulaflmak için yarat›c› çözümler üretilebilece¤ini gösterir ve ö¤rencile-
ri yaflama haz›rlar. Ancak, gösterilmesi gereken performans›n karmafl›k oldu-
¤u durumlarda de¤erlendirme ölçütlerinin aç›k ve net ifade edilmesinde güç-
lükler yaflanabilir (Bahar ve di¤erleri, 2006, ss.102-103). Performans görev-
lerinin de¤erlendirilmesinde dereceleme ölçeklerinden yararlan›l›r. Sosyal
Bilgiler dersinde verilebilecek bir performans görevinin de¤erlendirmesi
amac›yla gelifltirilmifl dereceleme ölçe¤i örne¤i Çizelge 11.2’de verilmifltir.
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Performans görevi

‹çerik S›n›f Beklenen baflar› Puanlama

Sosyal bilgiler 4. s›n›f Bölgesi hakk›nda elde Bütüncül
etti¤i bilgiyi kullanarak bir turist derecelendirme
rehberi kitapç›¤› oluflturma ölçe¤i

NOT: Bölgenize gelen turistlere bölgenizin tan›t›m›n› yapmak için bir turist rehberi kitapç›¤›
haz›rlay›n›z. Çeflitli kaynaklardan araflt›rtma yap›n›z. Foto¤raflar, bilgiler, ilginç hikayeler ve fliir-
ler gibi çeflitli kaynaklardan yararlan›n›z.

Derecelendirme Ölçe¤i
Aç›klama: Ö¤rencilerinizin çal›flmalar›n›n düzeyine uygun puan› bu performans görevi için
gelifltirilmifl derecelendirme ölçe¤ine yaz›n›z. 

4: Çok iyi 3: ‹yi 2: Orta 1: Zay›f

Puan Ölçütler

4

Bölgesinin genel özelliklerini ayr›nt›l› bir biçimde anlatm›fl.
Bölgesinin turistik yerlerinin özelliklerini ayr›nt›l› bir biçimde anlatm›fl.
Bölgesinin kültürel özelliklerini ayr›nt›l› bir biçimde anlatm›fl.
Resim, foto¤raf, metin ve benzeri görsel materyallere yer vermifl.
Bütünüyle temiz ve düzenli bir çal›flma olmufl.

3

Bölgesinin genel özelliklerinden baz›lar›n› anlatm›fl.
Bölgesinin turistik yerlerinin baz›lar›n› anlatm›fl
Bölgesinin kültürel özelliklerinden baz›lar›n› anlatm›fl.
Resim, foto¤raf, metin ve benzeri görsel materyallere yeterince
yer vermifl.
Baz› yerleri temiz ve düzenli haz›rlanm›fl.

2

Bölgesinin genel özelliklerinden yaln›zca birkaç›n› anlatm›fl.
Bölgesinin turistik yerlerinin özelliklerinden birkaç›n› anlatm›fl.
Bölgesinin kültürel özelliklerinden birkaç›n› anlatm›fl.
Resim, foto¤raf, metin ve benzeri görsel materyallere az yer vermifl. 
Çok az yeri temiz ve düzenli olmufl.

1

Bölgesinin genel özelliklerinden bir ikisini anlatm›fl.
Bölgesinin turistik yerlerinden bir ikisini anlatm›fl.
Bölgesinin kültürel özelliklerine çok az yer vermifl.
Resim, foto¤raf, metin ve benzeri görsel materyallere yer vermemifl.
Temiz ve düzenli bir biçimde haz›rlanmam›fl.

De¤erlendirme: Bu ödevden ö¤rencinin alabilece¤i en yüksek puan dörttür. Buradan ö¤renci-
lerin yüzde olarak puan› hesaplan›r.

Çizelge 11.2
Performans Görevini
De¤erlendirme ‹çin
Gelifltirilmifl
Dereceleme Ölçe¤i
Örne¤i



Gözlem
Gözlemlerle ö¤rencilerin ilgileri, tutumlar›, al›flkanl›klar› ve di¤er davran›fllar› de-
¤erlendirilebilir. Gözlemin etkili yap›labilmesi için birkaç ö¤rencinin belirli davra-
n›fllar›na odaklan›lmas›, olumlu ve olumsuz noktalar›n birlikte gözlenmesi, gözlem
sonuçlar›n›n kay›t edilmesi ve nesnel olarak de¤erlendirilmesi gerekir (Michaelis
ve Garcia, 1996, s.426). Ö¤retmenler; ö¤rencilerin sorulara verdikleri yan›tlar›n›, s›-
n›f içi tart›flmalara kat›l›mlar›n›, grup çal›flmalar›na kat›l›mlar›n› ya da tepkilerini
gözlemleyebilir. Gözlemler rastgele ve sistematik olarak yapabilece¤i gibi s›n›f
içinde ve s›n›f d›fl›nda da yapabilir. Gözlemlerde anekdot, kontrol listesi ve dere-
celeme ölçe¤i kullan›l›r. Afla¤›da gözlem sürecinde kullan›lan anekdot, kontrol lis-
tesi ve dereceleme ölçe¤i aç›klanm›flt›r. 

a) Anekdot: Ö¤retmenlerin ö¤rencilerin ilgileri, davran›fllar›, ö¤renme zorluk-
lar› ve özel gereksinimleri üzerine tuttuklar› k›sa notlard›r. Bu notlara ö¤ret-
men ö¤renmeyi gelifltirmek için yapt›¤› yorumlar› ekleyebilir. Anekdotlar,
çok zaman ald›¤› için özel öneme sahip durumlarda kullan›l›r. Ayr›ca, anek-
dotta ö¤rencinin tüm davran›fllar› de¤il, gözlenmesine gereksinim duyulan
davran›fllar› gözlenip kaydedilir. Anekdot kay›tlar› için her ö¤renciye farkl›
bir kart haz›rlanmal›, gözlem ve yorumlar› ayr› yaz›lmal› ve gözlemden he-
men sonra kay›t edilmelidir (Tekindal, 2006, s.405). 

b) Kontrol listeleri: ‹stenilen davran›fllar›n varl›¤›n› ya da yoklu¤unu belirle-
mek için kullan›lan ölçü araçlar›d›r. Kontrol listeleri, gözlem sürecinde yay-
g›n olarak kullan›r. Kontrol listeleri bir davran›fl›n varl›¤›n› ve yoklu¤unu be-
lirlemeye yönelik oldu¤u için davran›fl›n karfl›s›na (√) iflareti konulabilir. Ör-
ne¤in, ö¤rencilerin giyim al›flkanl›klar›, ders materyallerini getirip getirme-
dikleri gibi durumlarda kullan›l›r (Erkufl, 2006, s.81). Grup çal›flmalar›na ka-
t›l›ma iliflkin bir kontrol listesi örne¤i Çizelge 11.3’te verilmifltir. 

c) Dereceleme ölçe¤i: ‹stenen davran›fl›n ne kadar gerçeklefltirildi¤inin s›fat,
zarf ya da bunlara karfl›l›k gelen say›sal de¤erlerle derecelendirilmesidir.
Dereceleme ölçe¤inin kontrol listesinden fark› ö¤rencinin sahip oldu¤u be-
cerinin düzeyini göstermesidir (Martorella, 1998, s.396). Dereceleme ölçek-
leri oluflturulurken de¤erlendirilecek kapsam çok iyi oluflturulmal›, bölüm-
lemeler birbiriyle uyumlu olmal› ve gere¤inden çok ya da az bölme yap›l-
mamal›d›r. Sözlü sunum becerisini de¤erlendirmek için gelifltirilmifl derece-
leme ölçe¤ine iliflkin bir örnek Çizelge 11.4’te verilmifltir.
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Gözlem: Ö¤rencilerin ortaya
koydu¤u gözlenebilir 
davran›fllar›n› 
de¤erlendirme amac›yla 
yap›lan izleme ve 
de¤erlendirme süreci.

Anekdot, belirli bir zamanda
bir olay›n kay›t edildi¤i form
ya da kart›n ad›d›r. Her 
ö¤renci için ayr› ayr› tutulur.

‹stenilen davran›fllar›n 
varl›¤›n› ya da yoklu¤unu
belirlemek için kullan›lan
ölçme arac›na kontrol 
listesi denir.

Ö¤rencinin Ad›-Soyad›:………. Tarih:………………….
S›n›f›:……... No:………… Saat:……………………

Davran›fllar Evet Hay›r

1. Grup içinde arkadafllar›n› dinler.

2. Görüfllerini grup arkadafllar›yla
paylafl›r.

3. Grup kararlar›na kat›l›r.

4. Grup içinde ald›¤› görevini yerine
getirir.

5. Grup çal›flmalar›nda arkadafllar› ile
birlikte hareket eder. 

Çizelge 11.3
Grup Çal›flmalar›na
Kat›l›ma ‹liflkin 
Kontrol Listesi 
Örne¤i

‹stenilen davran›fllar›n
yeterlik düzeyini belirlemek
için kullan›lan ölçme
araçlar›na dereceleme
ölçekleri denir.



Öz De¤erlendirme 
Öz de¤erlendirme; ö¤rencilerin kendi ö¤renme stratejileri, baflar› düzeyleri ve ö¤-
renme sonuçlar› konusunda yarg›ya varmalar›d›r. Öz de¤erlendirmenin temel ama-
c›; ö¤rencilerin, kendilerini de¤erlendirme becerilerini gelifltirmektir. Böylece, ya-
flam boyu ö¤renme için gerekli olan kendi baflar›s›n› ve geliflimini de¤erlendirme
yetisini kazanm›fl olur. Bununla birlikte, öz de¤erlendirme ve akran de¤erlendirme
sonuçlar› not vermede kullan›lmamal›d›r (MEB, 2006a). Bu süreçte ö¤retmen, ö¤-
rencilere kendi eksikliklerini görme konusunda yard›mc› olmal› ve biçimlendirme-
ye ve yetifltirmeye yönelik de¤erlendirme yapmal›d›r. 

Akran De¤erlendirme
Akran de¤erlendirme, bir grup içerisinde yer alan ö¤rencilerin arkadafllar›n› de¤er-
lendirmeleridir. Akran de¤erlendirme, ö¤rencilerin ö¤retmen d›fl›nda birinden dö-
nüt almalar›n› sa¤lar. Ö¤rencilere de¤erlendirme ölçütleri konusunda bak›fl aç›s›
kazand›r›r. Ancak, ö¤rencilerin arkadafll›k iliflkileri birbirlerini tarafs›z olarak de-
¤erlendirmelerini engelleyebilir. Bu nedenle akran de¤erlendirmesinde, akranlar›n
ö¤retmen kadar bilinçli olmad›klar› göz önünde tutulmal›d›r (MEB, 2006a). Öz de-
¤erlendirme ve akran de¤erlendirme formlar›, kontrol listeleri ya da dereceleme
ölçekleri biçiminde düzenlenebilir. 

Kavram Haritas›
Kavram haritalar›, bir konudaki kavram ve kavramlar aras› örgütleme aflamalar›n›
gösterir. Kavram haritalar›n›n bir ölçme arac› olarak kullan›lmas› için ö¤rencilerin
bir alandaki bilgi yap›s›n› ortaya ç›karacak bir ödev ya da etkinlik, ö¤rencilerin ya-
n›tlamalar› için bir format ve de¤erlendirilmesi için gelifltirilen bir puanlama siste-
mine gereksinim vard›r. Kavram haritas›, de¤erlendirme amac›yla de¤iflik biçimler-
de kullan›labilir. Ö¤rencilerin kavram haritas›n› tamamen kendilerinin oluflturma-
lar› istenebilece¤i gibi kimi bölümleri bofl b›rak›lm›fl bir kavram haritas› da kulla-
n›labilir. De¤erlendirme amac›yla kavram haritalar›n› kullanmadan önce ö¤rencile-
re kavram haritas›n›n özellikleri aç›klanmal› ve birkaç uygulama yapt›r›lmal›d›r
(Bahar ve di¤erleri, 2006, ss.126-127). 

Ö¤renme sürecini de¤erlendirmeye yönelik ölçme araç ve tekniklerinin ortak özellikleri
nelerdir? Tart›fl›n›z. 
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Ö¤rencinin Ad›-Soyad›:………. Tarih:………………….

Ölçütler

Dereceler

Çok iyi
4

‹yi
3

Orta
2

Zay›f
1

1. Dinleyici ile göz temas› kuruyor.

2. Beden dilini etkili kullan›yor.

3. Anlafl›l›r bir tonda konufluyor.

4. Yerinde vurgulamalar yap›yor.

5. Ak›c› konufluyor.

6. Düzgün ifadeler seçiyor.

7. Gereksiz tekrar yapm›yor.

8. Düflüncelerini ifade ediyor.

Çizelge 11.4
Sözlü Sunum 
Becerisini 
De¤erlendirme ‹çin
Gelifltirilmifl
Dereceleme Ölçe¤i

Öz De¤erlendirme:
Ö¤rencilerin kendi ö¤renme
stratejileri, baflar› düzeyleri
ve ö¤renme sonuçlar› 
konusunda yarg›ya 
varmalar›.

Akran De¤erlendirme: Bir
grup içerisinde yer alan
ö¤rencilerin arkadafllar›n›n
baflar›lar› konusunda
yarg›ya varmalar›.

Kavram Haritalar›: Bir 
konudaki kavram ve 
kavramlar aras› örgütleme
aflamalar›n› gösteren 
flekillerdir. Ö¤rencilerin 
kavramlar ve bunlar›n 
aras›ndaki örgütlenmelere
iliflkin bilgi ve becerilerini
ölçmede kullan›l›r.

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

4



SOSYAL B‹LG‹LERDE Ö⁄RENC‹ BAfiARISINI 
DE⁄ERLEND‹RME: NOT VERME 

De¤erlendirme ve Not Verme 
Ö¤rencilere, e¤itimleri boyunca yap›lan çeflitli ölçmeler sonucu puanlar verilir. Ve-
rilen bu puanlar tek bafl›na ö¤renci baflar›s›n› belirlemede yeterli de¤ildir. Ö¤ren-
cilerin baflar›s›n› belirlemek için ald›klar› puanlar› belirli ölçütlerle karfl›laflt›rmak
ve bu ölçütler do¤rultusunda yorum yapmak gerekir. Bu karfl›laflt›rma sonucunda
ö¤rencilere not verilir. Notlar, ö¤rencinin baflar› durumunu gösterir ve ö¤rencinin
bir dersi ya da s›n›f› geçme ya da kalma durumunu belirler. Bu nedenle, not ver-
me de¤erlendirmeyi, de¤erlendirme ise bir ölçme sonucu ile bir ölçütü karfl›laflt›r-
may› gerektirir (Gültekin, 2001, s.243). 

Mili E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan benimsenen ve uygulamaya konulan yap›lan-
d›rmac› ö¤retim anlay›fl›nda, ö¤rencinin akademik baflar›n› de¤erlendirmek için
ö¤renme ürününü de¤erlendirmeye yönelik ölçme sonuçlar› ile ö¤renme sürecini
de¤erlendirmeye yönelik ölçme sonuçlar› birlikte de¤erlendirilmelidir. Bu amaçla,
Milli E¤itim Bakanl›¤›, yap›land›rmac› yaklafl›ma uygun bir de¤erlendirme ve not
verme sistemini benimsemifltir. Bunun sonucu olarak ‹lkö¤retim Kurumlar› Yönet-
meli¤i’nde ö¤renci baflar›s›n›n de¤erlendirilmesi ile ilgili de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.
‹lgili yönetmelikte, ö¤renci baflar›s›n›n; s›navlar, projeler, performans görevleri ve
derse kat›l›m, ders içi performans ile al›nan puanlara göre belirlenece¤i ve biliflsel,
duyuflsal, sosyal ve devinimsel özellikleri bir bütün olarak de¤erlendirilece¤i belir-
tilmektedir (MEB, 2006b).

Not Vermede Kullan›lan Ölçütler
Ölçüt, ölçülen özelli¤in belirlenen amaca hizmet etme gücünü gösterir. E¤itim sü-
recinde çeflitli ölçme araçlar› ile elde edilen puanlar› nota çevirebilmek için bir öl-
çüt seçmek ve puanlar› bu ölçütle karfl›laflt›rmak gereklidir. 

E¤itim sürecinde mutlak ve ba¤›l ölçüt olmak üzere iki ölçüt kullan›lmaktad›r.
Bunlardan program hedefleri ve ö¤retmen kan›s› mutlak ölçüt, s›n›ftaki ö¤renci
baflar›s› ya da ülke çap›nda ö¤renci baflar›s› ba¤›l ölçüttür. Mutlak ölçüt, önceden
belirlenen standart olan ölçütlerdir. Ba¤›l ölçütler ise, ö¤rencinin durumunun için-
de bulundu¤u grubun baflar›s›na göre de¤erlendirildi¤i ölçütlerdir (Gültekin, 2001,
ss.254-257). Mutlak ölçüt bireyin kendi gücünün ortaya ç›km›fl halini temel al›rken,
ba¤›l ölçüt grup içindeki durumunu temel al›r. E¤itim sürecinde ö¤retmenler ders-
lerdeki ö¤renci baflar›s›n› de¤erlendirirken mutlak ölçüt do¤rultusunda hareket
ederler.

‹lkö¤retim Kurumlar› Yönetmeli¤i’ne göre, yar›y›l notu, 1, 2 ve 3. s›n›flarda ö¤-
rencilerin proje, performans ödevi ve ders içi performanslar›n› temel alan ö¤ret-
men gözlemlerine dayal› olarak belirlenen puanlar›n›n aritmetik ortalamas›n›n no-
ta çevrilmesi ile belirlenir. ‹lkö¤retim 4, 5, 6, 7 ve 8. s›n›flarda ise, ö¤rencilerin pro-
je çal›flmalar›ndan, performans ödevlerinden ve ders içi performanslar›ndan al›nan
puanlar›n ayr› ayr› al›nacak ortalamalar› ile s›navlardan al›nan puanlar›n toplam›-
n›n aritmetik ortalamas›n›n nota çevrilmesiyle belirlenir. Ö¤renciler, her ders y›l›n-
da bir derste en az bir proje ve her yar› y›l her dersten en az bir performans göre-
vi haz›rlar, haftal›k ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla
olan derslerde ise en az üç s›nav olurlar. Yönetmeli¤e göre, ö¤rencilerin baflar›s›
dört ayr› not ile baflar›s›zl›¤› ise, tek notla de¤erlendirilir (MEB, 2006b). Buna göre
verilecek puanlar ve bunlar›n not karfl›l›¤› Çizelge 11.5’de verilmifltir.
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Ölçüt: Ölçülen özeli¤in ifle
yarama durumunu ya da
amaca hizmet etme 
durumunu gösteren 
de¤er.



Örne¤in; Sosyal Bilgiler dersinden 4. s›n›fta 3 s›navdan 50, 60 ve 65, projeden
75, iki performans görevinden 70 ve 80 puan alan ve s›n›f içi performans› 80 olan
bir ö¤rencinin notu flöyle hesaplanmaktad›r: S›navlar›n puanlar› ile projenin orta-
lamas›, performans görevlerinin ortalamas› ve ders içi performans›n ortalamas›n›n
toplam›n›n aritmetik ortalamas› yar›y›l notu olarak hesaplan›r. Çizelge 11.6’da ö¤-
retmen not çizelgesinde, ö¤rencinin ald›¤› notlar›n kaydedilmifl biçimi verilmifltir. 

Bu örnekte, ö¤rencinin yar›y›l puan›n›n hesaplanmas› flöyle yap›lm›flt›r. 

Puanlar Yar›y›l Notu
(Yaz›l› notlar›)+(Proje ort) + (Performans görevi ort)+ (Ders içi performans ort)  

Sosyal Bilgiler dersi, ö¤rencilerin yaflam boyunca gereksinim duyacaklar› temel
bilgi, beceri ve kiflilik özeliklerini kazand›rmay› amaçlar. Bu nedenle, ö¤retmenler
Sosyal Bilgiler dersinde sa¤l›kl› bir ölçme de¤erlendirme yapmal›d›r.

6
50+ 60+ 65 + 75 + 75 + 80

= 68 & 3 ( ORTA
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DERECE NOT PUAN

Pekiyi 5 85-100

‹yi 4 70-84

orta 3 55-69

Geçer 2 45-54

Baflar›s›z 1 0-44

Çizelge 11.5
Not Verme ve
De¤erlendirme
Ölçütü

S›n›f ve fiube: 5
Dersin Ad›: Sosyal Bilgiler
Haftal›k Ders Saati: 3

Ö¤rencinin Yaz›l› Proje Performans
görevi

Ders içi
performans

Y
ar

›y
›l

N
o

tu

No
Ad›-

Soyad›
1 2 3 1 2 3 Ort 1 2 3 Ort 1 2 3 Ort

50 60 65 75 75 70 80 75 80 80 3

Çizelge 11.6
‹lkö¤retim 4, 5, 6, 7
ve 8. S›n›flar Ö¤ret-
men Not Çizelgesi
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Ölçme ve de¤erlendirmeye iliflkin temel kavram-

lar› aç›klamak

Ölçme bir niteli¤i gözleyip gözlem sonuçlar›n›
say› ve sembollerle belirtme iflidir. De¤erlendir-
me ise ölçme sonuçlar›n› bir ölçüt ile karfl›laflt›r›p
de¤er yarg›s›na varma sürecidir. De¤erlendirme
yap›labilmesi için ölçme yap›lmas› gerekir. Bu
nedenle, ölçme ve de¤erlendirme birbirini bü-
tünleyen süreçlerdir.

Ölçme ve de¤erlendirme ilkelerini ve türlerini

kavramak

Sosyal Bilgilerde ölçme ve de¤erlendirme, sis-
temli, planl›, bütüncül ve kat›l›mc›, ö¤renme sü-
reciyle iç içe olmal›d›r. De¤erlendirme uygun
ölçme ve de¤erlendirme teknikleri ile sürekli ola-
rak yap›lmal› ve de¤erlendirme verileri ö¤retimi
gelifltirmek için kullan›lmal›d›r. E¤itimde “tan›ma
ve yerlefltirmeye yönelik de¤erlendirme”, “bi-
çimlendirme ve yetifltirmeye yönelik de¤erlen-
dirme” ve “de¤er biçmeye yönelik de¤erlendir-
me” olmak üzere üç tür de¤erlendirme yap›l-
maktad›r. Tan›ma ve yerlefltirmeye yönelik de-
¤erlendirmeye ö¤rencilerin sahip oldu¤u yeter-
likleri ve e¤itim gereksinimlerini belirlemek ama-
c›yla baflvurulur. Biçimlendirme ve yetifltirmeye
yönelik de¤erlendirme ise ö¤rencilerin ö¤renme
eksikliklerini belirlemek amac›yla yap›l›r. De¤er
biçmeye yönelik de¤erlendirme de ö¤retim et-
kinli¤ine iliflkin karar verme ve not verme ama-
c›yla yap›l›r.

Sosyal Bilgilerde kullan›labilecek bafll›ca ölçme

araç ve tekniklerini aç›klamak

Sosyal Bilgilerde ö¤renci baflar›s›n› de¤erlendir-
mek amac›yla ö¤renme ürününü de¤erlendirme-
ye yönelik ölçme araç ve teknikleri ile ö¤renme
sürecini de¤erlendirmeye yönelik ölçme araç ve
tekniklerinden birlikte yararlan›l›r. Ö¤renme ürü-
nünü de¤erlendirmek için çoktan seçmeli testler,
efllefltirmeli testler, k›sa yan›tl› testler, do¤ru-yan-
l›fl testleri ve yaz›l› yoklama s›navlar› gibi ölçme
araç ve tekniklerinden yararlan›l›r. Ö¤renme sü-
recini de¤erlendirmek için ise ürün dosyalar›,
performans görevleri, projeler, gözlemler ve kav-
ram haritalar›ndan yararlan›l›r. Bunlarla birlikte,
ö¤rencilerin yaflamboyu ö¤renmelerinde kendi-
lerini tan›malar› için öz de¤erlendirme ve akran
de¤erlendirmesi yapmalar›na olanak sa¤lan›r.

Sosyal Bilgilerde ö¤rencinin akademik baflar›s›-

n› de¤erlendirmek 

Sosyal Bilgilerde ö¤retmenler, her yar›y›lda en az
üç yaz›l› yoklama s›nav› yapmal› ve ö¤rencilere
en az bir performans görevi vermelidir. Ayr›ca,
ö¤retmenler, bir ders y›l›nda ö¤rencilere en az
bir proje çal›flmas› yapt›rmal›d›r. Yar›y›l notu, ö¤-
rencilerin proje çal›flmalar›ndan, performans gö-
revlerinden ve ders içi performanslar›ndan al›-
nan puanlar›n ayr› ayr› al›nacak ortalamalar› ile
s›navlardan al›nan puanlar›n toplam›n›n aritme-
tik ortalamas›n›n nota çevrilmesiyle belirlenir.
Ö¤retmenler, ö¤renci baflar›s›n› Milli E¤itim Ba-
kanl›¤› taraf›ndan belirlenen mutlak ölçütü dik-
kate alarak belirlerler.

Özet

1
N
A M A Ç

2
N
A M A Ç

3
N
A M A Ç

4
N
A M A Ç
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1. Afla¤›dakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinde et-
kili ölçme ve de¤erlendirme yap›labilmesi için dikkat
edilmesi gereken ilkelerden biri de¤ildir?

a. De¤erlendirme belirli bir zaman diliminde yap›l-
mal›d›r.

b. De¤erlendirme planl› yap›lmal›d›r.
c. De¤erlendirme verileri ö¤rencilerle paylafl›l-

mal›d›r.
d. De¤erlendirme bütüncül olmal›d›r.
e. De¤erlendirme kat›l›mc› olmal›d›r.

2. Sosyal Bilgiler dersinde bir ünite sonras›nda temel
kavramlar›n ne düzeyde ö¤renildi¤ini belirlemeye çal›-
flan bir ö¤retmenin, afla¤›da verilen de¤erlendirme tür-
lerinden hangisinden yararlanmas› gerekir? 

a. Özgün de¤erlendirme
b. Tan›maya ve yerlefltirmeye yönelik de¤erlendirme
c. Performans de¤erlendirme
d. Biçimlendirme ve yetifltirmeye yönelik de¤er-

lendirme 
e. Ö¤renme ürününü de¤erlendirme

3. Afla¤›dakilerden hangisi ölçme araç ve teknikleri se-
çilirken göz önünde bulundurulmas› gereken ilkelerden
biri de¤ildir?

a. Gerek içeri¤i gerekse süreci ölçmeye yönelik
olmal›

b. Dersin amaçlar›na uygun olmal›
c. Bireysel farkl›l›klar› belirlemeye yönelik olmal›
d. Ö¤retimi gelifltirmeye yönelik olmal›
e. Geçerlik ve güvenirli¤i yüksek olmal›

I Proje IV  Performans görevi
II   Gözlem V   Çoktan seçmeli test
III  Yaz›l› yoklama s›nav› VI  K›sa cevapl› test 

4. Yukar›da verilenlerden hangileri ö¤renme ürününü
de¤erlendirmeye yönelik ölçme araç ve tekniklerindendir?

a. II-III-VI
b. III-V-VI
c. II-IV-VI
d. I-II-V
e. I-III-VI

5. Afla¤›daki çal›flmalardan hangisinde performans de-
¤erlendirme çal›flmas› yap›lamaz?

a. Gruba kat›l›m becerilerinin de¤erlendirilmesi
b. Ürün dosyas›n›n de¤erlendirilmesi
c. Kabartma harita etkinli¤inin de¤erlendirilmesi
d. S›n›f gazetesi ç›karma etkinli¤inin de¤erlendirilmesi
e. Sosyal bir sorunun çözümüne yönelik yaz›lan

raporlar›n de¤erlendirilmesi

6. Afla¤›dakilerden hangisi ö¤renme sürecini de¤erlen-
dirmeye yönelik ölçme ve de¤erlendirme yaklafl›m›n›n
özelliklerinden biridir?

a. De¤er biçmeye yönelik olmas›
b. Ö¤rencilerin yarat›c›l›klar›n› yans›tmalar›na ola-

nak sa¤lamas›
c. Ö¤rencilerin ayn› zamanda de¤erlendirilmesi
d. Temel bilgilerin de¤erlendirilmesi
e. Ö¤renme sürecinin de¤erlendirilmesi

7. Afla¤›dakilerden hangisi ürün dosyas›na dayal› de-
¤erlendirmenin özelliklerden biri de¤ildir?

a. Ürün ve süreç birlikte de¤erlendirilir.
b. Aile de¤erlendirme sürecine kat›l›r.
c. Ö¤rencilerin geliflim süreçleri izlenir. 
d. Ö¤renciler yaln›zca biliflsel olarak de¤erlendi-

rilir.
e. Zaman alan bir de¤erlendirme türüdür.

8. Ö¤rencilerin kiflisel temizlik al›flkanl›klar› konusun-
da sa¤l›kl› bir de¤erlendirme yapmay› düflünen bir ö¤-
retmen, afla¤›daki tekniklerden hangisini kullan›r? 

a. Yaz›l› yoklama s›nav›
b. Gözlem
c. K›sa yan›tl› test
d. Do¤ru-yanl›fl testi
e. Öz de¤erlendirme 

9. Afla¤›dakilerden hangileri not vermek amac›yla
kullan›lmaz?

a. Öz de¤erlendirme, proje
b. Performans görevi, anekdot
c. Ürün dosyalar›, yaz›l› yoklama s›nav›
d. Performans görevi, gözlem
e. Öz de¤erlendirme, akran de¤erlendirme

10. Sosyal Bilgiler dersinde not verme ile ilgili olarak
verilen afla¤›daki yarg›lardan hangisi do¤rudur?

a. Sosyal Bilgiler dersinde her yar›y›l en az bir pro-
je çal›flmas› verilmelidir.

b. Sosyal Bilgiler dersinde her yar› y›l iki yaz›l› s›-
nav yap›lmal›d›r.

c. Sosyal Bilgiler dersinde verilen performans öde-
vi de¤erlendirmeye kat›lmaz.

d. Sosyal Bilgiler dersinde her yar›y›l en az bir per-
formans görevi verilmelidir. 

e. Sosyal Bilgiler dersinde yar›y›l notunun belirlen-
mesinde ba¤›l ölçütten yararlan›l›r. 

Kendimizi S›nayal›m 
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Davran›fl notu önemli kriter haline geliyor

Klasik karneler tarih oluyor. Gelecek y›l uygulanacak
not de¤erlendirme sistemi karneleri büyük ölçüde de-
¤ifltirecek. Davran›fl notu önem kazanacak. Milli E¤itim
Bakanl›¤›’n›n gelecek y›ldan itibaren uygulayaca¤› yeni
“not de¤erlendirme” sisteminde, davran›fl notlar› baflar›
de¤erlendirmesinde etkili olacak. Klasik ö¤renci karne-
leri de tarihe kar›flacak. MEB Talim ve Terbiye Kurulu
Baflkanl›¤›’nca haz›rlanan yeni karne sistemi “iki afla-
mal›” olacak. Yeni karnelerde ö¤rencilerin 4, 5, 6 ve
7’nci s›n›f baflar›s› ile 8, 9, 10, 11, 12’nci s›n›ftaki baflar›-
s› iki ayr› aflama olarak de¤erlendirilecek. Ö¤rencinin
7’nci s›n›f karnesinde 4, 5 ve 6’nc› s›n›f notlar› da yer
alacak. Ayr›ca, ilk kez hayata geçirilecek uygulamayla,
ö¤rencinin davran›fl notu önemli kriter haline dönüfle-
cek. Kurala uyana “Aferin.” Okul kurallar›na uymak, ar-
kadafllar›yla iyi geçinmek, temiz ve titiz olmak gibi mad-
delerden oluflan davran›fl notlar› genel ortalamaya etki
edecek. Genel ortalamada davran›fl notlar›n›n pay› yüz-
delik dilim olarak belirlenecek ve genel ortalamaya yüz-
de 10 - 20 oran›nda etkili olacak. Talim ve Terbiye Ku-
rulu Baflkan› ‹rfan Erdo¤an, “Karnelerdeki davran›fllarla
ilgili belirli alanlar›n daha sa¤l›kl› ifllemesini amaçl›yo-
ruz. Bu notlar ortalamaya etki edebilir. Bu notlar› ‘veril-
mifl olmak için verilmesi’nden kurtarmaya çal›flaca¤›z”
dedi. Erdo¤an, karneyi s›k›c› havas›ndan kurtarmaya
çal›flt›klar›n› belirterek, “Yaln›zca notlar›n bulundu¤u
karneye daha istatistiki hava vermeye çal›fl›yoruz. Ö¤-
renci karneye bakt›kça, kendini bir önceki y›lla karfl›-
laflt›rma olana¤› bulacak. Yeni karneler 2006-2007 e¤i-
tim-ö¤retim y›l›na yetiflecek” diye konufltu. Ortaö¤retim
ö¤rencilerine s›navlarda 100’lük sisteme göre puan ve-
rilmesine karfl›n bunlar›n karneye 5’lik sisteme göre
yans›t›ld›¤›n› söyleyen Erdo¤an, “not sistemine adalet
getirilece¤ini” aç›klad›.

Kaynak: Atakan, B. (2006). Milliyet Gazetesi web site-
sindeki http://www.milliyet.com/2006/08/30/guncel/
gun01.html adresinden 30.08.2006 tarihinde al›nm›flt›r. 

1. a Ayr›nt›l› bilgi için “Ölçme ve De¤erlendirme ‹l-
keleri ve Türleri” konusuna bak›n›z. 

2. d Ayr›nt›l› bilgi için “Ölçme ve De¤erlendirme ‹l-
keleri ve Türleri” konusuna bak›n›z. 

3. c Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgilerde Kullan›labi-
lecek Bafll›ca Ölçme Araç ve Teknikleri” konu-
suna bak›n›z.

4. b Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgilerde Kullan›labi-
lecek Bafll›ca Ölçme Araç ve Teknikleri” konu-
suna bak›n›z. 

5. a Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgilerde Kullan›labi-
lecek Bafll›ca Ölçme Araç ve Teknikleri” konu-
suna bak›n›z.

6. b Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgilerde Kullan›labi-
lecek Bafll›ca Ölçme Araç ve Teknikleri” konu-
suna bak›n›z. 

7. d Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgilerde Kullan›labi-
lecek Bafll›ca Ölçme Araç ve Teknikleri” konu-
suna bak›n›z.

8. b Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgilerde Kullan›labi-
lecek Bafll›ca Ölçme Araç ve Teknikleri” konu-
suna bak›n›z. 

9. e Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgilerde Kullan›labi-
lecek Bafll›ca Ölçme Araç ve Teknikleri” konu-
suna bak›n›z.

10. d Ayr›nt›l› bilgi için “Sosyal Bilgilerde Ö¤renci Ba-
flar›s›n› De¤erlendirme: Not Verme” konusuna
bak›n›z.

Yaflam›n ‹çinden Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

“
30.08.2006

”
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S›ra Sizde 1

Sosyal Bilgilerde, ölçme ve de¤erlendirme ilkelerini
dikkate almaks›z›n yap›lan bir ölçme ve de¤erlendirme
sa¤l›kl› olmaz. Bunun sonucu olarak, ö¤renci baflar›s›
tam olarak de¤erlendirilemez ve ö¤renciye akademik
baflar›s›n› yans›tan not takdir edilemez.

S›ra Sizde 2

Sosyal Bilgilerde birçok de¤erlendirme türlerinden ya-
rarlan›labilir. Örne¤in, bir ünitede geçen kavramlar ko-
nusunda; ö¤rencilerin ön bilgilerini belirlemek amac›y-
la ünite ile ilgili temel kavramlar› efllefltirmeli, k›sa ya-
n›tl› ya da çoktan seçmeli sorulardan oluflan bir test ha-
z›rlanarak tan›ma ve yerlefltirmeye yönelik de¤erlendir-
me yap›labilir. Ünite sonras›nda ö¤rencilerin kavramla-
r› yeterli düzeyde ö¤renip ö¤renmediklerini belirlemek
için bir kavram haritas›, biçimlendirmeye ve yetifltirme-
ye yönelik de¤erlendirme amac›yla kullan›labilir. Kav-
ram haritas›yla, ö¤renilemeyen kavramlar belirlenip ye-
ni bir etkinlik haz›rlanabilir. Ders sonras›nda ise kav-
ramlara iliflkin sorular› içeren çoktan seçmeli testler ile
de¤er biçmeye yönelik bir de¤erlendirme yap›labilir. 

S›ra Sizde 3

Ö¤renme ürününü de¤erlendirmeye yönelik ölçme
araçlar›nda, kapsam geçerli¤i yüksek, puanlanmas› nes-
nel ve flans etmeni yüksektir. Bu araçlar›n bir di¤er özel-
li¤i ise ö¤retme ö¤renme sürecinin sonunda uygulan›-
yor olmalar›d›r. 

S›ra Sizde 4

Ö¤renme sürecini de¤erlendirmeye yönelik ölçme araç
ve teknikleri ö¤renme sürecinin niteli¤ini belirler. Bu
araç ve teknikler, beceri ve de¤erlerin de¤erlendirilme-
sine de olanak sa¤lar. De¤erlendirme süreci ve ö¤ren-
me süreci iç içe ve sürekli olarak yap›l›r. Ö¤rencilerin
bireysel farkl›l›klar›n› ortaya koymalar›n› sa¤lar. 
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Giderek küreselleflen bir Dünyada bireylerin haklar›n› kullan›p sorumluluklar›n›
etkin bir biçimde yerine getirebilmeleri, onlar›n ayn› zamanda birçok grubun
ve/veya toplulu¤un üyesi olduklar›n›n bilincine varmalar› ile olanakl›d›r. Günü-
müzde birey ailesinin oldu¤u kadar yaflad›¤› yerleflim merkezinin, üyesi bulundu-
¤u farkl› gruplar›n, ülkesinin, sonuçta tüm dünya toplumunun bir üyesi ya da va-
tandafl›d›r.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra;

Vatandafl, vatandafll›k ve etkili vatandafll›k kavramlar›n› aç›klamak, 
Dünya vatandafll›¤› kavram›n›n anlam›n› aç›klamak,
Dünya vatandafl› bir bireyin sahip olmas› gereken özellikleri kavramak,
Dünya vatandafll›¤› e¤itiminin nas›l gerçeklefltirilebilece¤ini aç›klamak, 
Dünya vatandafll›¤› ve küresel e¤itim aras›ndaki iliflkiyi kavramak,
Dünya vatandafll›¤› bilincini kazand›rmada Sosyal Bilgiler dersinin

yerini ve önemini aç›klamak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

N
N
N
N
N
N
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• G‹R‹fi
• VATANDAfiLIK KAVRAMI VE ETK‹L‹ VATANDAfiLIK 
• DÜNYA VATANDAfiLI⁄I
• DÜNYA VATANDAfiLI⁄I E⁄‹T‹M‹
• DÜNYA VATANDAfiLI⁄I VE KÜRESEL E⁄‹T‹M
• DÜNYA VATANDAfiI YET‹fiT‹RMEDE SOSYAL B‹LG‹LER‹N YER‹ VE ÖNEM‹

Örnek Olay

‹lkö¤retim beflinci s›n›f ö¤rencisi olan Tu¤çe, yaz tatilini geçirmek üzere ailesiyle
birlikte Antalya’ya gider. Tu¤çe’nin ailesi konaklamak için yurt d›fl›ndan gelen
turistlerin kald›¤› bir oteli tercih etmifltir. Tu¤çe tatil boyunca farkl› ülkelerden
birçok arkadafl edinir. Ortak dil olarak oyunu benimserler ve çok güzel zaman
geçirirler. Tu¤çe tatilden dönünce arkadafllar›n› çok özler. Tu¤çe, ailesine farkl›
uluslara sahip insanlar›n birbirleriyle dostluklar kurabilecekleri hâlde, ülkeler
aras›nda neden anlaflmazl›klar yafland›¤›n› ve savafllar›n yap›ld›¤›n› sorar. Aile-
si Tu¤çe’ye tüm insanlar›n kendi uluslar› yan›nda içinde yaflad›¤›m›z dünyan›n
da bir vatandafl› oldu¤unu, dünyada meydana gelen olaylardan tüm insanl›¤›n
etkilendi¤ini anlat›r. Tu¤çe ö¤rendiklerinden çok etkilenir. Art›k, Tu¤çe, yaln›zca
kendi ülkesine de¤il tüm dünyaya karfl› sorumluluklar›n›n ve görevlerinin oldu-
¤unun bilincindedir.
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Anahtar Kavramlar
• Vatandafl ve Vatandafll›k 
• Etkili Vatandafll›k
• Dünya Vatandafll›¤›

• Dünya Vatandafll›¤› E¤itimi
• Küresel E¤itim

‹çindekiler



G‹R‹fi
Bir yandan kültür, ekonomi ve siyaset alanlar›nda yaflanan geliflmeler, öte yandan,
bilgi ve iletiflim teknolojilerindeki ilerlemeler, dünyan›n herhangi bir ülkesinde ya-
flayan bir bireyi, dünya toplulu¤unun bir üyesi durumuna getirmektedir. Bu durum
bireye; evrensel düflünme, de¤iflik kültürlere, cinslere ve ›rklara karfl› anlay›fll› ve
hoflgörülü olma vb. birtak›m görev ve sorumluluklar yüklemektedir. Bireyin bu tür
görev ve sorumluluklar› kazanmas› ise onun dünya vatandafl› olarak yetiflmesine
olanak sa¤layacak bir e¤itim anlay›fl›n› gerektirmektedir. Bu anlay›fl, “evrensel dü-
flünme al›flkanl›¤› kazanma ve sonunda dünya vatandafll›¤›na ulaflma” görüflüne
dayanmaktad›r. Bu anlay›fl, uluslararas› e¤itim sorunlar›n›n tart›fl›ld›¤› toplant›larda,
özellikle çok kültürlü ortamlara sahip Amerika Birleflik Devletleri (ABD), Kanada,
Avustralya, Almanya ve ‹ngiltere gibi geliflmifl ülkeler taraf›ndan sürekli dile geti-
rilmifl ve sonunda tüm ülkelerin ulusal e¤itim sistemlerinin bu yaklafl›m› temel al-
mas› görüflü benimsenmifltir. Kuflkusuz, bireylere verilecek evrensel düzeyde e¤i-
tim, ülke halklar›n›n dünya vatandafll›¤› flemsiyesi alt›nda toplanmas›na, dolay›s›y-
la dünyada sürekli bar›fl ve adaletin egemen olmas›na ve toplumlar aras› iliflkilerin
geliflmesine olumlu yönde katk›da bulunacakt›r. Bu süreçte e¤itim kurumlar›nda
okutulan Sosyal Bilgiler dersine önemli görev ve sorumluluklar düflmektedir.

Bu ünitede, önce vatandafl, vatandafll›k ve etkili vatandafll›k kavramlar›na yer
verilmifl, dünya vatandafll›¤›n›n tan›m›, ilkeleri ve özellikleri üzerinde durulmufl;
daha sonra, dünya vatandafll›¤› e¤itiminin nas›l gerçeklefltirilebilece¤i aç›klanm›fl-
t›r. Dünya vatandafl› yetifltirmede Sosyal Bilgiler dersinin yeri ve önemi ele al›na-
rak bireylere dünya vatandafll›¤› bilincini kazand›rmada yararlan›labilecek en etki-
li araçlardan birinin Sosyal Bilgiler dersi oldu¤u vurgulanm›flt›r.

VATANDAfiLIK KAVRAMI VE ETK‹L‹ VATANDAfiLIK 
Vatandafl kavram›, genel anlamda bir devletin yasal olarak tan›m›fl oldu¤u üyesi
anlam›na gelmektedir. Vatandafll›k, devlet ile birey aras›ndaki iliflkilerden olufl-
maktad›r. Bu iliflkiler kapsam›nda hak ve sorumluluklar önemli yer tutar. Yöneti-
me kat›lma hakk› ve yasalar önünde eflitlik, uzlaflma kültürüne sahip olma, yasala-
ra uyma, örgütlenme hakk› ve vatanseverlik bu hak ve sorumluluklar aras›ndad›r.
Baflka bir deyiflle, vatandafll›k, bireyin hak ve sorumluluklar›n›n bilincinde olmas›-
n›, do¤al ve toplumsal çevresine karfl› sayg›l› ve duyarl› davranmas›n› gerektirir
(Do¤anay, 2002, ss.15-46).

Vatandafll›k düflüncesinin gelifliminde Frans›z Devrimi önemli bir dönüm nok-
tas›d›r. Frans›z Devrimi’yle birlikte, y›k›lan imparatorluklar›n yerine kurulan ulus
devletlerinde, “ulus vatandafll›k” anlay›fl› geliflmeye bafllam›flt›r. Bu dönemde va-
tandafll›k e¤itimiyle vatanseverlik desteklenerek ülkede tek tip kiflilikte bireyler ye-
tifltirmek ve tarihten pay ç›karmak amaçlanm›flt›r. Frans›z Devrimi ve sonras›nda
yaflanan geliflmeler, vatandafll›k kavram›n›n yeniden tan›mlanmas›na neden ol-
mufltur (Lawson, 2001, ss.164-165). 

“Vatandafl” kavram›, “vatanlar› ve vatan duygular› ortak olan insanlardan biri”
(TDK, 1992, s.1647) olarak tan›mlan›rken, “vatandafll›k” kavram›na iliflkin flu ta-
n›mlar yap›lmaktad›r:

• Bir vatanda do¤up büyüme ya da yaflam›fl olma durumu (TDK, 1992, s.1647). 
• Demokratik devletlerde birey ve toplum aras›ndaki sosyal ve yasal iliflki

(Patrick, 1999).
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Vatandafl: Vatanlar› ve
vatan duygular› ortak olan
insanlar›n her biri. 

Vatandafll›k: Bir vatanda
do¤up büyüme ya da
yaflam›fl olma durumu;
demokratik devletlerde birey
ve toplum aras›ndaki sosyal
ve yasal iliflki; bireyin,
devlete yaln›zca hukuksal ve
siyasal aç›dan ba¤l›l›¤›
de¤il; farkl› aidiyet,  konum
ve duyarl›l›k biçimlerini
içeren sivil konumu. 



• Bireyin, devlete yaln›zca hukuksal ve siyasal aç›dan ba¤l›l›¤› de¤il; farkl› ai-
diyet,  konum ve duyarl›l›k biçimlerini içeren sivil konumu (Üstel, 1999,
s.13).

Vatandafll›¤a iliflkin yap›lan bu tan›mlarda, genelde devlet ile birey aras›ndaki
iliflkilere dikkat çekilmektedir. Geçmiflten günümüze de¤in vatandafll›k kavram›,
siyasal, sosyal, ekonomik ve küresel geliflmelerin etkisiyle farkl›laflm›flt›r. Nitekim,
geçmiflte devlet otoritesine ba¤l› “edilgen vatandafll›k” geçerliyken, günümüzde bi-
reylerde “etkili  vatandafll›k” nitelikleri aran›r olmufltur.

“Etkili vatandafl” niteliklerini flöyle s›ralamak olanakl›d›r (NCSS, 2002):
Etkili vatandafl;
• demokratik de¤erleri benimseyerek yaflama geçirir.
• kendisinin, ailesinin ve toplumun huzur ve refah› için sorumluluk üstlenir.
• toplumunu, ulusunu ve dünyay› biçimlendiren insanlar, tarihsel olaylar ve

gelenekler konusunda bilgi sahibidir.
• insanlar› etkileyen yerel, ulusal ve küresel nitelikteki sorunlar›n ve olaylar›n

fark›ndad›r.
• çeflitli kaynaklardan bilgi toplay›p yarat›c› görüfl ve öneriler gelifltirebilir.
• anlaml› sorular sorar; bilgi ve görüflleri analiz ederek de¤erlendirebilir.
• gerek toplumsal gerekse özel yaflam›nda karar verme ve problem çözme

becerilerini etkili biçimde kullanabilir.
• grubunun bir üyesi olarak etkili biçimde iflbirli¤i yapma yetene¤ine sahiptir.
• toplumsal yaflama etkin biçimde kat›l›r.
Günümüzün demokratik toplumlar›nda “etkili vatandafll›k” kavram›n›n önem

kazanmas›, demokrasinin gücünü, vatandafllar›n niteli¤inden almas›ndan kaynak-
lanmaktad›r. Demokrasinin temel kayna¤› insand›r ve demokrasi insan›n nitelikle-
ri do¤rultusunda geliflir. Ayr›ca, günümüz vatandafllar›n›n bir ülkeye ba¤›ml›l›¤›
azalm›flt›r. Küreselleflme nedeniyle insanlar birden çok ülke ile iletiflim hâlindedir.
Bu nedenle, vatandafll›k yerel bir kavram olmaktan ç›km›fl, evrensel düzeyde bir
anlam kazanm›flt›r (Yaflar, 2004).

Vatandafll›kla ilgili temel bilgi, beceri ve de¤erler bireylere çeflitli gruplar için-
de toplumsallaflma süreci yoluyla kazand›r›l›r. Bu gruplar aile ve okul gibi amaçl›
ve örgütlenmifl topluluklar ya da medya, komfluluk ve akran gruplar› gibi amaçl›
olmayan ve örgütlenmemifl topluluklar olabilir (Veldhuis, 1997). Kuflkusuz, resmî
vatandafll›k e¤itiminde en önemli rolü okullar üstlenmektedir. Etkili vatandafll›k
e¤itimi, e¤itim sisteminin tüm basamaklar›nda yer alan her yafl düzeyindeki birey-
lere planl› ve programl› bir biçimde verilmektedir (Patrick, 2003).

Etkili vatandafl›n sahip olmas› gereken özellikler nelerdir? 

DÜNYA VATANDAfiLI⁄I
Dünya vatandafll›¤› kavram›n› ilk olarak Yunan filozofu Diojen’in M.Ö. 300’de kul-
land›¤› ileri sürülmektedir. Daha sonra, ayn› kavram›n Çiçero, Montaigne, Voltaire
ve Kant gibi düflünür ve yazarlar taraf›ndan da kullan›ld›¤› bilinmektedir (McGill,
2003). Küresel ve uluslararas› vatandafll›k düflüncesinin eski ça¤da Yunan ve Ro-
ma filozoflar› taraf›ndan site devletlerinde ya da polislerde ortaya at›ld›¤› söylen-
mektedir. O dönemdeki stoik (stoic) düflüncenin temelini kozmopolis (cosmopo-
lis) ve kozmik polis (cosmikpolis) oluflturmaktayd›. Bu düflünceye göre, dünya fle-
hirleri ya da dünya toplumu ancak dünya çap›ndaki yasalar ile bar›fl içinde insan
haklar›na sayg›l› bir biçimde yönetilebilirdi. Stoik düflünce, dünyadaki farkl› insan-
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Etkili Vatandafll›k:
Demokratik de¤erleri
benimseyerek yaflama
geçirme; kendisinin,
ailesinin ve toplumun huzur
ve refah› için sorumluluk
üstlenme; insanlar› etkileyen
yerel, ulusal ve küresel
nitelikteki sorunlar›n ve
olaylar›n fark›nda olma ve
toplumsal yaflama etkin
biçimde kat›lmay› kapsayan
vatandafll›k anlay›fl›.
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lar›n ve vatandafllar›n, kendi devletlerine gösterdikleri ba¤l›l›¤›n üzerinde dünya
çap›nda vatandafll›k sorumlulu¤unu tart›flmaya açm›flt›r.

Dünya vatandafll›¤› idealine 17. yüzy›ldan bafllayarak Montaigne, Kant ve Pai-
ne’in yaz›lar›nda rastlanmaktad›r. 1837 y›l›nda Paine taraf›ndan söylenen “Benim
ülkem dünya, benim vatandafl›m insano¤lu.” sözü dünya vatandafll›¤›n› ortaya
koymas› aç›s›ndan oldukça anlaml›d›r (Carter, 1997).

20. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda dünya vatandafll›¤› yeniden ilgi çeker duruma gel-
mifltir. Dünya vatandafll›¤›, Birleflmifl Milletler Örgütü bildirgelerinde ve toplant›la-
r›nda hak ve sorumluluklar düzeyinde yasal, ahlâki ve sembolik ölçülerde de olsa
artarak yerini almay› sürdürmektedir. Held (1995), küresel ba¤l›l›¤›n, ulus devlet-
lerin siyasal ve ekonomik ba¤l›l›¤›na ek olarak uluslararas› kurumsal iflbirli¤i ve
küresel demokrasi ölçüsünde tart›fl›lmas› gerekti¤ini ileri sürmektedir.

Günümüzde bireyler, yaln›zca yak›n çevre ya da ülke sorunlar› ile de¤il dünya
sorunlar› ile karfl› karfl›ya gelmekte ve art›k onlara çözüm yollar› üretme çabas›n-
da olmaktad›rlar. Bu koflullar bireyleri dünya vatandafll›¤›na zorlamaktad›r. 

Dünya vatandafll›¤› kavram›, insanl›k ailesi ve yeryüzündeki uluslar›n birlikteli-
¤inin kabulü ile bafllar. Dünya vatandafll›¤› çeflitlilik içinde birli¤i ifade eder. Dün-
ya vatandafl› olmak vatanperverlik duygusundan vazgeçmeyi gerektirmez. Tam
tersine, bireye ülkesiyle gurur duyma hakk›n› sa¤lar.

Dünya vatandafll›¤›; uluslar›n gerek kendi içlerinde gerekse birbirleri aras›nda
sosyal ve ekonomik adaleti sa¤lama, toplumun tüm katmanlar›nda uzlaflarak karar
alma, cinslerin eflitli¤i, etnik, ulusal ve dinsel uyum ve ortak yararlar için özveride
bulunmaya istekli olma vb. ilkeleri kapsamaktad›r. Bu ilkelerin yan› s›ra dünya va-
tandafll›¤›, insan onuru, anlay›fl, iflbirli¤i, dürüstlük, sevgi ve hizmet etme arzusu gi-
bi özellikleri de gerektirmektedir (UNCSD, 1993).

Dünya vatandafll›¤›n›n ilkeleri nelerdir?

Dünya vatandafll›¤› üzerine yap›lan bilimsel çal›flmalara dayal› olarak “dünya
vatandafll›¤›”n›n özellikleri flöyle s›ralanabilir:

• Adil olmak,
• Uzlaflarak karar almak,
• Farkl› cins, yafl, ›rk, engel, kültür ve inanç vb. özelliklere sahip bireylere eflit

davranmak,
• Haks›zl›k ve eflitsizli¤e karfl› durabilmek,
• Özverili olmak, hizmet etme iste¤iyle dolu olmak, toplumsal çal›flmalara

destek vermek, 
• Onurlu olmak,
• Anlay›fll› ve hoflgörülü olmak,
• ‹flbirli¤ine yatk›n olmak,
• Kendi rolü ve sorumlulu¤unu bilmek,
• Farkl› de¤erlere, hak ve özgürlüklere, düflüncelere sayg›l› olmak,
• Çat›flmalara çözüm üretebilmek,
• Bar›flç› olmak,
• Çevrenin korunmas› ve gelifltirilmesi için çaba harcamak,
• Sürdürülebilir geliflime destek vermek,
• ‹nsan haklar›n› koruma çabas›nda olmak,
• Birbirine gereksinim duyma bilincinde olmak,
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• Dünya ekonomisi, politikas›, toplumlar›, kültürleri, teknolojisi ve çevresini
alg›layarak dünya sorunlar›n› bilmek,

• Tüm insanl›¤a sevgi beslemek.
Dünya vatandafll›¤›, yerel ve küresel standartlar ile de¤erleri destekler. Birçok

insan, dünyan›n farkl› yerlerinde çal›flmak amac›yla ailesiyle birlikte ya da yaln›z
bafl›na ancak farkl› uluslarla iç içe yaflam›n› sürdürmektedir. Birçok insan da çeflit-
li ülkeleri gezerek dünya toplumunun oluflumuna katk›da bulunmaktad›r (C.E.,
2003).

Dünya vatandafl› olma, genelde evrensel düflünmeyi, dünyada meydana gelen
olaylar› ya da sorunlar› evrensel bak›fl aç›s›ndan irdelemeyi, do¤al ve toplumsal
çevreye karfl› duyarl› olmay› gerektirir. Evrensel bak›fl, dünyan›n herhangi bir böl-
gesinde açl›k, ilgisizlik, fliddet vb. nedenlerden dolay› ölen insanlar›n ac›s›n› duy-
may›; yine dünyan›n herhangi bir bölgesinde meydana gelen olay ya da olaylar›n
tüm dünyay› ilgilendirdi¤ine ve etkiledi¤ine inanmay› gerektirir (Laszlo, 2000, s.9).
Bireylerin ortak sorumluluk almak istemeleri ve bu yönde çaba göstermeleri dünya
vatandafll›¤›n› gündeme getirmifltir. Bu, ayn› zamanda küresel kalk›nman›n da vaz-
geçilmez bir kofluludur. Birey, bir yandan kendisini yak›n çevresi ile iliflkilendirir-
ken bir yandan da kendini dünya içinde bir yere yerlefltirmek durumundad›r. Bi-
reyin gerek yerel gerekse küresel toplumda onurlu bir yaflam sürdürme çabas›,
onun dünya vatandafll›¤› sorumluluklar›na sahip olmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. Ay-
r›ca, dünya bar›fl›n›n sa¤lanmas› bireylerin ulusal de¤erler üzerinde ortak de¤erler-
de birleflmesini gerektirmektedir.

Dünya vatandafl› olan bir birey hangi özelliklere sahip olmal›d›r?

DÜNYA VATANDAfiLI⁄I E⁄‹T‹M‹
H›zla küreselleflen dünyada, bireylerin, de¤iflen ve geliflen koflullara uyum sa¤la-
yabilmeleri, farkl› kültürlere karfl› hoflgörülü olabilmeleri ve anlay›fl gelifltirebilme-
leri, bar›fl ve adaletin egemen oldu¤u bir toplumsal düzeni sürdürebilmeleri dünya
vatandafl› olarak yetifltirilmelerini gerektirmektedir. Nitekim, Atatürk’ün de vurgu-
lad›¤› gibi “E¤er sürekli bar›fl isteniyorsa halklar›n durumlar›n› iyilefltirecek ulusla-
raras› önlemler al›nmal›d›r. ‹nsanl›¤›n bütününün refah›, açl›k ve bask›n›n yerine
geçmelidir. Dünya vatandafllar› k›skançl›k, aç gözlülük ve kinden uzaklaflacak bi-
çimde e¤itilmelidir.” (Nas, 2000, s.250).

Dünya vatandafll›¤› e¤itimi sorumluluk temeli üzerinde yükselmektedir. Sorum-
lulu¤u her koflulda duyan birey, do¤al çevrenin gelecek kuflaklara korunarak ak-
tar›lmas› gereken bir miras oldu¤u düflüncesini sürekli korur ve yaflama geçirir.
Dünya vatandafl› olabilmenin ça¤›m›zda bir anlamda bilim okuryazar› olarak yetifl-
meyle iliflkili oldu¤u iddia edilebilir. Çünkü, bilim okuryazar› olarak yetiflen birey-
ler do¤al ve toplumsal çevrelerindeki olaylara karfl› duyarl›d›rlar. Günlük yaflamda
karfl›laflt›klar› sorunlara somut ve ak›lc› çözüm yollar› önerebilirler. Bu insanlar bil-
giye daha h›zl› ulaflabilir, yeni bilgiler üretebilir, ça¤dafl teknolojileri etkili ve ve-
rimli kullanabilir, yeni sistem ve teknolojiler gelifltirebilirler. Bilim okuryazarlar›,
gerek do¤al gerekse toplumsal yaflamda karfl›laflt›klar› sorunlara iliflkin görüfl ve
düflüncelerini her ortamda yans›z olarak aç›k ve anlafl›l›r bir biçimde ortaya koya-
bilirler. Bu bireyler asit ya¤murlar›, nükleer serpintiler, küresel ›s›nma, kal›t›m›n ifl-
leyifli, hücrelerin ifllevleri, AIDS, kanser, afl›r› nüfus art›fl›, enerji kaynaklar›n›n tü-
kenifli, yeflil alanlar›n ve ormanlar›n azalmas›, büyük kentlerde yaflanan trafik kar-

234 Hayat  Bi lg is i  ve  Sosyal  Bi lg i ler  Ö¤ret imi

Dünya Vatandafll›¤›:
Evrensel düflünmeyi,
dünyada meydana gelen
olaylar› ya da sorunlar›
evrensel bak›fl aç›s›ndan
irdelemeyi, do¤al ve
toplumsal çevreye karfl›
duyarl› olmay› gerektiren
vatandafll›k anlay›fl›.

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

3

Dünya Vatandafll›¤› E¤itimi:
Sorumluluk temeli üzerinde
yükselen, bilim
okuryazarl›¤›n› rehber
edinen, demokratik e¤itim
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uluslararas› olay ve
sorunlara duyarl› dünya
vatandafllar›n› yetifltirmeye
yönelik gerçeklefltirilen
e¤itim.



maflas› gibi güncel sorun ve konulara yönelik görüfl ya da aç›klamalar getirebilir-
ler (Yaflar, 1998, s.155).

Kuflkusuz, dünya vatandafllar›n›n yetifltirilebilece¤i en etkili sistem demokrasi-
dir. Demokrasi, genifl anlamda devlet ifllerinin, toplumsal iliflkilerin ve birey iliflki-
lerinin bir uzlaflma ve anlaflma havas› içinde yürütülmesidir. Demokrasi, zamanla
siyasal bir kavram olmaktan ç›km›fl toplumun tüm katmanlar›na yay›lm›flt›r (Özsa-
¤›r, 2000, s.229). Demokrasinin alt ö¤eleri; eflitlik, özgürlük, halk egemenli¤i ve uz-
laflmad›r. Demokratik toplumu oluflturma çabas›, ayn› zamanda, dünya vatandafl-
lar›ndan oluflan toplumu oluflturma çabas› olacakt›r. Böyle bir toplumu olufltura-
cak kurum ise e¤itimdir.

Dünya vatandafll›¤› e¤itimi, demokrasi e¤itimi yoluyla gerçekleflir. Demokrasi
e¤itimi demokratik e¤itimle olur. Demokratik e¤itim, amac›, programlar› ve yön-
temleri, demokrasinin dayand›¤› temel ilkelere göre belirlenmifl olan e¤itimdir (Er-
kul, 2000, ss.389-400). Demokratik e¤itim yoluyla birey, gizil gücünü gelifltirip ken-
dini tan›ma olana¤› bulur, toplumsal yaflamdaki üstlenece¤i rolleri için kendisini ha-
z›rlar, ayn› zamanda, bir dünya vatandafl› olarak yetiflme yönünde çaba gösterir.

Dünya vatandafl› olma, sosyal ve çevresel birtak›m hak ve sorumluluklar› içerir.
Bu kapsamda e¤itim sürecinde ö¤rencilere kazand›r›labilecek özelliklerin kimileri
flöyle s›ralanabilir (Andrzejewski ve Alessio, 1999):

Ö¤rencilerin;
• kendi toplumlar›na ve di¤er toplumlara karfl› çeflitli hak ve sorumluluklar›

oldu¤unun bilincine varmalar›,
• kendi yaflamlar›n› göz önünde bulundurarak demokrasiye katk›lar›n›n öne-

mini anlamalar›,
• dünya toplumunun genel refah› için çal›flmalar›,
• do¤al ve toplumsal çevreye karfl› duyarl›l›k bilinci gelifltirmeleri,
• vatandafll›k sorumluluklar›n› kazanma yönünde kendilerini yetifltirmeye ça-

l›flmalar›,
• ulus, devlet, toplum vb. kavramlar› anlamaya çal›flmalar›,
• bireyler ile meslekler aras›ndaki etkileflimi sosyal ve çevresel boyutta ele al-

malar›,
• çok kültürlü toplum hakk›ndaki bilgilerini art›rmaya yönelik çaba göster-

meleri,
• dürüstlü¤e yönelik de¤erlerin alt›nda yatan yerel kültür özelliklerini tan›ma-

ya çal›flmalar›d›r.

Ö¤rencilere dünya vatandafll›¤› e¤itimi nas›l verilebilir?

DÜNYA VATANDAfiLI⁄I VE KÜRESEL E⁄‹T‹M
Küresel duyarl›l›k, uluslar›n do¤as›n› ve birbirine karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n› anlama ve
onlar›n refah› ile ilgilenmeyi kapsamaktad›r. Ulusal duyarl›l›¤›n yan›nda dünyan›n
geliflimine katk›da bulunabilecek önemli kararlar almay› gerektirmektedir. Küresel
e¤itim ise vatandafllarda küresel duyarl›l›¤› oluflturma süreci olarak tan›mlanabilir
(Martorella, 1998, s.255). NCSS (Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi) ise küresel e¤itimi,
genç bireylerde kültürler, türler ve gezegenler aras›ndaki karfl›l›kl› iliflkiyi vurgula-
yan bir dünya anlay›fl› oluflturma çabas› olarak tan›mlamaktad›r (2002). Küresel
e¤itimin amac›, bireylere, etnik farkl›l›k, çoklu kültürel yap› ve karfl›l›kl› ba¤›ml›l›-
¤›n artt›¤› bir dünyada, etkili bir biçimde yaflayabilmeleri için gereksinim duyacak-
lar› bilgi, beceri ve tutumlar› kazand›rmakt›r.
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Küresel E¤itim:
Vatandafllarda küresel
duyarl›l›¤› oluflturma süreci. 



Küresel e¤itim, ulus vatandafll›¤›n›n vurguland›¤› geleneksel vatandafll›k e¤iti-
mi ile birçok noktada ayr›lmaktad›r. Ulusal vatandafll›k hâlâ önemli bir güçtür ve
büyük ölçüde ulus devlete hizmet etmektedir. Bununla birlikte, küreselleflme kar-
fl›s›nda vatandafll›¤›n yeni biçimleri ortaya ç›kmaktad›r. Geleneksel vatandafll›k e¤i-
timi ve küresel e¤itim aras›ndaki fark› ortaya koyan birtak›m anahtar noktalar bu-
lunmaktad›r. Bu anahtar noktalar flöyle s›ralanabilir (Davies, Evans ve Reid, 2005,
s.84):

• Vatandafll›k e¤itimi topluma kat›l›m› ya da s›n›f temelli biliflsel yans›tmay›
vurgulamaktad›r. Küresel e¤itim ise duyuflsald›r. 

• Vatandafll›k e¤itimi sosyal bilimlerin içeri¤inden yararlan›larak oluflturul-
maktad›r. Küresel e¤itim ise acil dikkat gerektiren güncel konu ve olaylara
odaklanmaktad›r.

• Vatandafll›k e¤itiminin konular› ulus devletten oluflur. Bu durum, kesinlikle,
uluslararas› ya da küresel konulardan kaç›n›ld›¤› anlam›na gelmez. Küresel
konulara ulusal bak›fl aç›s›yla yaklafl›l›r. Küresel e¤itimde ise ulus devlet ev-
rensel konular›n odak noktas›nda yer almaz.

Vatandafll›k e¤itimindeki son geliflmeler küresel anlay›fl›n önem kazanmaya
bafllad›¤›n› göstermektedir. Bununla ilgili olarak, vatandafll›k e¤itiminde ulusal ba-
k›fl aç›s›n›n ön planda tutulmas›ndan vazgeçilmeye baflland›¤›; küresel konular›n
evrensel düzeyde ele al›nmas›n›n vurguland›¤› görülmektedir. Bu ba¤lamda evren-
sel bilinç ve duyarl›l›¤a yer veren küresel e¤itimin dünya vatandafll›¤› anlay›fl›n›
destekledi¤i söylenebilir.

Küresel e¤itim ile geleneksel vatandafll›k e¤itimi aras›ndaki farkl›l›klar nelerdir?

DÜNYA VATANDAfiI YET‹fiT‹RMEDE SOSYAL 
B‹LG‹LER‹N YER‹ VE ÖNEM‹
Dünyada ülkeler aras›nda yaflanan bütünleflme çabalar› ve e¤itimde yaflanan ev-
renselleflme hareketi, bu olgunun giderek küresel bir boyut kazanmas›na yol aç-
maktad›r. Evrensel boyutta küresel e¤itimin gerçeklefltirilmesinde en uygun konu
alan›n›n Sosyal Bilgiler dersi oldu¤u söylenebilir (Sözer, 1998, s.35).

Sosyal Bilgiler, yaflam›m›zda önemli rol oynayan, gençleri demokrasinin etkin
ve sorumlu vatandafllar› olarak yetifltirmeyi amaçlayan ve a¤›rl›kl› olarak Sosyal Bi-
limler ve Tarih temeline dayal› disiplinler aras› bir yaklafl›md›r (Sunal ve Haas,
2002, s.9). Sosyal Bilgiler vatandafll›k yeterli¤ini gelifltirmek için Sosyal Bilimlerin
bütünlefltirildi¤i bir çal›flma alan›d›r. NCSS taraf›ndan yap›lan Sosyal Bilgiler tan›-
m›nda, demokrasinin gereksinim duydu¤u vatandafllar›n yetifltirilmesine Antropo-
loji, Arkeoloji, Ekonomi, Co¤rafya, Tarih, Hukuk, Felsefe ve Sosyoloji gibi disiplin-
lerin katk› sa¤lad›¤› belirtilmektedir. Sosyal Bilgilerin birincil amac› kültürel farkl›-
l›klar› bar›nd›ran demokratik bir toplumda, toplumun yarar›na karar verebilme be-
cerilerini gelifltirmede ö¤rencilere yard›mc› olmakt›r. Bu ifadeden Sosyal Bilgiler
dersinin en önemli ifllevinin ö¤rencilere vatandafll›k e¤itimi vermek oldu¤u kolay-
ca anlafl›labilir (NCSS, 1994, s.7).

Vatandafll›k e¤itimi ile ö¤rencilere yerel, ulusal ve küresel düzeyde topluma et-
kin kat›lmalar›n› olanakl› k›lacak bilgi, beceri ve anlay›fllar›n kazand›r›lmas› amaç-
lan›r. Sosyal Bilgiler, ö¤rencilerin hak ve sorumluluklar›n›n bilincinde sorumlu va-
tandafllar olarak yetiflmelerine katk›da bulunur. Ayr›ca, onlar›n gerek okul içinde
gerekse okul d›fl›nda kendilerine güvenmelerini ve sorumluluk almalar›n› sa¤laya-
rak ruhsal, toplumsal, ahlâki ve kültürel bak›mdan geliflmelerine yard›mc› olur.
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Onlar› okulda, çevrede, toplumda ve dünya genelinde yararl› bireyler olmalar› için
yüreklendirir. Bütün bunlar›n yan› s›ra, Sosyal Bilgiler, ö¤rencilere, ekonomiye ilifl-
kin bilgiler verir; demokratik kurumlar› ve de¤erleri tan›t›r; farkl› ulusal, dinsel ve
etnik ögelere sayg›l› olmalar›n› teflvik eder; onlar›n çeflitli konulara iliflkin görüflle-
rini aç›klama ve tart›flmalara kat›lma yetene¤ini gelifltirir (Yaflar, 2003). Sosyal Bil-
giler dersi toplumsal yap› içerisinde bireysel, toplumsal ve kültürel kimli¤inin bi-
lincinde olan; demokratik de¤erleri ve yaflam biçimini benimsemifl; ülkesini ve
tüm dünyay› ilgilendiren sorunlara duyarl›; problem çözebilen, karar verebilen ve
vatandafll›k sorumlulu¤unun gerektirdi¤i kat›l›m becerilerini kazanm›fl, baflka bir
deyiflle, yaflama ve topluma etkin biçimde kat›labilen, etkin bireyler yetifltirilmesi-
ni vurgulamaktad›r.

Sosyal Bilgiler dersi ile demokratik yaflam›n vazgeçilmezli¤ini benimsemifl va-
tandafllara kimi tutum ve de¤erlerin kazand›r›lmas› amaçlanmaktad›r. Bu tutum ve
de¤erlerin odakland›¤› konular flöyle aç›klanabilir (Öztürk, 2006, s.30):

• Di¤er insanlara, grup ve kültürlere, etnik, ›rk ve di¤er farkl›l›klara karfl›
olumlu tutum gelifltirme,

• Adalet, eflitlik, kat›l›m, vatanseverlik gibi birlefltirici de¤erlere, özgürlük,
farkl›l›k, mahremiyet, mal ve insan haklar› gibi bireysel ve kamusal de¤erle-
re ba¤l› olma,

• Anayasal güvenceleri, demokratik de¤er ve davran›fllar›, farkl› gruplar›n kül-
türe katk›lar›n›, kendi toplumunda ve di¤er toplumlarda bulunan sosyal,
ekonomik ve siyasal gruplar›n görevlerini takdir etme,

• Uzlaflmazl›klar› analiz ederken; adalet, eflitlik ve demokrasi ile ilgili konular-
da yarg›ya var›rken de¤er verme sürecini kullanma,

• ‹nsan iliflkilerinde sorumluluk, iflbirli¤i, baflkalar› için endiflelenme, aç›k fi-
kirlilik ve yarat›c›l›¤›n önemini bilme.

Sosyal Bilgiler dersinin vatandafll›k e¤itimine katk›s›nda vurgulanmas› gereken
en önemli nokta, vatandafll›k e¤itiminin küresel boyutudur. Çünkü, bireyler art›k
giderek küreselleflen bir ortamda yetiflmektedirler. Örne¤in, günümüzde birçok ai-
le ya da aile bireyi, ya bir yabanc› ülkeye seyahat etmekte ya da bir yabanc› ülke-
de çal›flarak yaflam›n› sürdürmektedir. Bunun sonucu olarak toplumsal kültür, flu
ya da bu flekilde küresel etmenlerden etkilenmekte; hatta, o etmenlerle biçimlen-
mektedir. Bir baflka deyiflle, üretici, tüketici ya da seçici olarak verilen her karar
küresel toplum üzerinde önemli bir etki yaratmaktad›r.

Dünya vatandafl› olma, bireye onurlu bir yaflam hakk› sa¤lamakta, ancak, insan
haklar›na sayg›l› olma sorumlulu¤unu da yüklemektedir. Benzer biçimde, bireye
sa¤l›kl› bir çevrede yaflama hakk› sa¤lama, ayn› zamanda o çevreyi bozmama so-
rumlulu¤unu yüklemektedir. Dünya vatandafll›¤› bilincinde olmas› gereken ça¤dafl
insan›n, bu bilinçle hareket etmesi, bu hak ve sorumluluklar›n geliflimine katk›da
bulunmas› ve bunlar› geçmifliyle birlikte yeni kuflaklara aktarmas› gerekmektedir.
Bu aktar›mda insan haklar›n›n oluflumu, çevre hareketi ve toplumsal cinsiyetin ta-
rihi özel bir anlam tafl›maktad›r (Tekeli, 2002, s.16). De¤iflime ba¤l› olarak karma-
fl›klaflan dünya vatandafll›¤› bilinci, Sosyal Bilgiler e¤itiminde gerçeklefltirilecek dü-
zenlemelerle bireylere daha anlafl›l›r bir biçimde kazand›r›labilecektir.

E¤itim sisteminin bireylere, dünya vatandafll›¤› bilincini kazand›rabilmesi siste-
mi iflletecek olan ö¤retmenlerin ve di¤er e¤itim personelinin niteliklerine ba¤l›d›r.
Bu nedenle, ö¤retmen ö¤rencilere demokratik anlay›fl, tutum ve idealleri kazand›r-
ma bak›m›ndan en uygun öge, Sosyal Bilgiler ise en uygun derstir. Kuflkusuz, ö¤-
rencilerin vatandafll›k ve demokrasi ile ilgili ilk temel bilgi ve becerileri Sosyal Bil-
giler derslerinde kazanmalar› beklenmektedir.
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Sosyal Bilgiler dersi, karar verme becerisini gelifltirmeye yönelik yaflant›larla
ö¤rencilerin kendilerini gerçeklefltirmelerine, demokrasinin ilkelerini uygulama ve
demokratik tutum kazanmalar›na olanak sa¤lar. Vatandafll›k e¤itimi ve demokrasi-
nin uygulama alan› olarak kabul edilen Sosyal Bilgiler dersinde ö¤rencilerin gelifl-
tirdi¤i tutum, demokrasinin gelece¤i ile ilgili ipuçlar› verir. Demokratik bir devlet-
te vatansever vatandafllar yetifltirilebilmesi için Sosyal Bilgiler program›ndan ulusal
konulara oldu¤u kadar uluslararas› konulara ve çal›flmalara da eflit düzeyde a¤›rl›k
vermesi beklenmektedir. Aksi takdirde, genç vatandafllar›n demokratik kurumlar›n
de¤erini bilmeleri, sivil topluma etkin biçimde kat›lmalar› sa¤lanamaz (Dunn,
2002). Sa¤l›kl› iflleyen bir demokrasi, bireyin tam olarak geliflmesine olanak sa¤lar.
Bu ders sürecinde demokrasinin geliflmesine engel oluflturacak tutum ve davran›fl-
lar›n önüne geçilerek ö¤rencilerin iyi birer birey, ülke, bölge ve dünya vatandafl›
olmalar› sa¤lanabilir. 

Türkiye’de 2004 y›l›nda haz›rlanan yeni Sosyal Bilgiler Ö¤retimi Program›n›n
bilim ve teknolojideki geliflmelerin e¤itim bilimlerine yans›mas›, e¤itimde kalite ve
eflitli¤in art›r›lmas›, ekonomiye ve demokrasiye duyarl›¤›n sa¤lanmas›, bireysel ve
ulusal de¤erlerin küresel de¤erler içinde gelifltirilmesi, sekiz y›ll›k temel e¤itim için
program bütünlü¤ünün oluflturulmas›, ö¤retim programlar›n›n Avrupa Birli¤i norm-
lar› ile uyumlu duruma getirilmesi gibi gerekçelerle haz›rland›¤› belirtilmektedir
(Yaflar, 2005, s.330). Sözü edilen gerekçeler incelendi¤inde, demokrasinin vurgu-
land›¤›, bireysel ve ulusal de¤erlerle küresel de¤erlerin bütünlefltirilmesinin önemi
üzerinde duruldu¤u görülmektedir. Ayr›ca, Avrupa Birli¤i normlar› ile uyumlu ol-
ma çabas› da ulusall›ktan küresele yönelmenin bir göstergesi olarak de¤erlendiri-
lebilir. Bu ba¤lamda haz›rlanma gerekçeleri bak›m›ndan 2004 Sosyal Bilgiler Ö¤-
retimi Program›n›n dünya vatandafll›¤› bilincini gelifltirmede, Türkiye’de daha ön-
ce uygulanan programlara k›yasla önemli bir farkl›l›k getirdi¤i söylenebilir. 

2004 Sosyal Bilgiler Program›n›n içeri¤ine bak›ld›¤›nda, “Birey ve Kimlik; Kül-
tür ve Miras; ‹nsanlar, Yerler ve Çevreler; Üretim, Da¤›t›m ve Tüketim; Bilim, Tek-
noloji ve Toplum; Gruplar, Kurumlar Sosyal Örgütler; Güç, Yönetim ve Toplum ile
Küresel Ba¤lant›lar” biçiminde s›ralanan ö¤renme alanlar›n›n dünya vatandafllar›n›
yetifltirmeye bir zemin oluflturabilece¤i düflünülebilir. Özellikle, “Küresel Ba¤lant›-
lar” ö¤renme alan›nda yer alan “Uzaktaki Arkadafllar›m” ile “Hepimizin Dünyas›”
üniteleri ile ö¤rencilere kendi yaflad›klar› kent ve ülke d›fl›nda, dünyada farkl› in-
sanlar›n ve toplumlar›n da yaflad›¤›n›n kavrat›lmas› amaçlanmaktad›r. 2004 Sosyal
Bilgiler E¤itimi Program›nda bu ö¤renme alan›, Co¤rafya, Antropoloji, Ekonomi gi-
bi bilimlerin temalar› yoluyla ö¤rencilerin toplumlar aras›ndaki her türlü iliflkilerle
ilgili fikir sahibi olmalar›n› sa¤lamay› amaçlamaktad›r. ‹lkö¤retimde ö¤renciler, bu
ö¤renme alan›nda, Co¤rafya ile ilgili konularda dünyan›n farkl› bölgelerinde bulu-
nan ülkelerin genel özelliklerini tan›rken kendi ülkeleriyle di¤er ülkeleri karfl›lafl-
t›rma olana¤›na da sahip olurlar (MEB, 2005, s.105). 2004 Sosyal Bilgiler Ö¤retimi
Program›, her ne kadar ulusall›¤› ön planda tuttu¤u gerekçesiyle elefltirilse de, ge-
nelde haz›rlanma gerekçeleri, vizyonu, kazan›mlar› ve ö¤renme alanlar› ile dünya
vatandafl› yetifltirmeye hizmet etmekte; özellikle, “Küresel Ba¤lant›lar” ö¤renme
alan› ile evrensel düzeyde duyarl›, sorumlu vatandafllar yetifltirme idealine ulaflma-
y› amaçlamaktad›r.

2004 Sosyal Bilgiler E¤itimi Program›nda dünya vatandafll›¤› e¤itimine hizmet edebilecek
ö¤renme alanlar› nelerdir?
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Vatandafl, vatandafll›k ve etkili vatandafll›k kav-

ramlar›n› aç›klamak

“Vatandafl” kavram›, “vatanlar› ve vatan duygula-
r› ortak olan insanlardan her biri” olarak tan›mla-
n›rken “vatandafll›k” kavram›na iliflkin yap›lan ta-
n›mlar; “bir vatanda do¤up büyüme ya da yafla-
m›fl olma durumu”, “demokratik devletlerde bi-
rey ve toplum aras›ndaki sosyal ve yasal iliflki”,
“bireyin, devlete sadece hukuksal ve siyasal aç›-
dan ba¤l›l›¤› de¤il; farkl› aidiyet,  konum ve du-
yarl›l›k biçimlerini içeren sivil konumu” biçimin-
de s›ralanabilir. “Etkili vatandafll›k” ise demokra-
tik de¤erleri benimseyerek yaflama geçirme, ken-
disinin, ailesinin ve toplumun huzur ve refah›
için sorumluluk üstlenme, toplumunu, ulusunu
ve dünyay› biçimlendiren insanlar, tarihsel olay-
lar ve gelenekler konusunda bilgi sahibi olma,
insanlar› etkileyen yerel, ulusal ve küresel nite-
likteki sorunlar›n ve olaylar›n fark›nda olma, ge-
rek toplumsal gerekse özel yaflam›nda karar ver-
me ve problem çözme becerilerini etkili biçimde
kullanabilme, toplumsal yaflama etkin biçimde
kat›lmay› kapsayan vatandafll›k anlay›fl›d›r.

Dünya vatandafll›¤› kavram›n›n anlam›n›

aç›klamak

Dünya vatandafll›¤› kavram›, insanl›k ailesi ve
yeryüzündeki uluslar›n birlikteli¤inin kabulü ile
bafllar. Bu kavram, uluslar›n gerek içlerinde ge-
rekse aralar›nda sosyal ve ekonomik adalet, top-
lumun tüm katmanlar›nda dostça kararlar alma,
cinslerin eflitli¤i, etnik, ulusal ve dinsel uyum, or-
tak yararlar için özveride bulunmaya istekli olma
ilkelerini kapsar. Dünya vatandafll›¤› çeflitlilik
içinde birli¤i ifade eder. Dünya vatandafl› olmak
vatanperverlik duygusundan vazgeçmeyi gerek-
tirmez. Tam tersine, bireye ülkesiyle gurur duy-
ma hakk›n› sa¤lar.

Dünya vatandafl› bir bireyin sahip olmas› gere-

ken özellikleri kavramak

Dünya vatandafl› bir bireyin sahip olmas› gere-
ken özellikler flöyle s›ralanabilir: Adil olmak, uz-
laflarak karar almak, farkl› cins, yafl, ›rk, engel,
kültür ve inanç gibi özelliklere sahip bireylere
eflit davranmak, haks›zl›k ve eflitsizli¤e karfl› ç›-
kabilmek, özverili olmak, hizmet etme iste¤iyle
dolu olmak, toplumsal çal›flmalara destek ver-
mek, öteki insanlara yard›mc› olmak, onurlu ol-
mak, anlay›fll›, hoflgörülü olmak, iflbirli¤ine yat-
k›n olmak, kendi rolü ve sorumlulu¤unu bilmek,
farkl› de¤erlere, hak ve özgürlüklere, düflüncele-
re sayg›l› olmak, çat›flmalara çözüm üretebilmek,
bar›flç› olmak, çevrenin korunmas› ve geliflti-
rilmesi için çaba harcamak, sürdürülebilir gelifli-
me destek vermek, insan haklar›n› koruma çaba-
s›nda olmak, birbirine gereksinim duyma bilin-
cinde olmak, dünya ekonomisi, politikas›, top-
lumlar›, kültürleri, teknolojisi ve çevresini alg›la-
yarak dünya sorunlar›n› bilmek, tüm insanl›¤a
sevgi beslemek.

Dünya vatandafll›¤› e¤itiminin nas›l gerçekleflti-

rilebilece¤ini aç›klamak 

Dünya vatandafll›¤› e¤itimi sorumluluk temeli
üzerinde yükselmektedir. Sorumlulu¤u her ko-
flulda duyan birey, do¤al çevrenin gelecek ku-
flaklara korunarak aktar›lmas› gereken bir miras
oldu¤u düflüncesini sürekli korur ve yaflama ge-
çirir. Dünya vatandafl› olabilmenin ça¤›m›zda bir
anlamda bilim okuryazar› olarak yetiflmeyle ilifl-
kili oldu¤u iddia edilebilir. Çünkü, bilim okurya-
zar› olarak yetiflen bireyler, do¤al ve toplumsal
çevrelerindeki olaylara karfl› duyarl›d›rlar. Gün-
lük yaflamda karfl›laflt›klar› sorunlara somut ve
ak›lc› çözüm yollar› önerebilirler. Dünya vatan-
dafll›¤› e¤itimi, demokrasi e¤itimi yoluyla ger-
çekleflir. Demokratik e¤itim yoluyla birey, gizil
gücünü gelifltirip kendini tan›ma olana¤› bulur,
toplumsal yaflamda üstlenece¤i rolleri için kendi-
sini haz›rlar, ayn› zamanda, bir dünya vatandafl›
olarak yetiflme yönünde çaba gösterir.
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Dünya vatandafll›¤› ve küresel e¤itim aras›ndaki

iliflkiyi kavramak

Vatandafll›k e¤itimindeki son geliflmeler küresel
anlay›fl›n önem kazanmaya bafllad›¤›n› göster-
mektedir. Bu ba¤lamda vatandafll›k e¤itiminde
ulusal bak›fl aç›s›n›n ön planda tutulmas›ndan
vazgeçilmeye baflland›¤›; küresel konular›n ev-
rensel düzeyde ele al›nmas›n›n vurguland›¤› gö-
rülmektedir. Bu ba¤lamda evrensel bilinç ve du-
yarl›l›¤a yer veren küresel e¤itimin dünya vatan-
dafll›¤› anlay›fl›n› destekledi¤i söylenebilir.  

Dünya vatandafll›¤› bilincini kazand›rmada Sos-

yal Bilgiler dersinin yerini ve önemini aç›klamak

E¤itim sisteminin bireylere, dünya vatandafll›¤›
bilincini kazand›rabilmesi sistemi iflletecek olan
ö¤retmenlerin ve di¤er e¤itim personelinin nite-
liklerine ba¤l›d›r. Bu nedenle, ö¤retmen ö¤renci-
lere demokratik anlay›fl, tutum ve idealleri ka-
zand›rma bak›m›ndan en uygun öge, Sosyal Bil-
giler ise en uygun derstir. Kuflkusuz, ö¤rencilerin
vatandafll›k ve demokrasi ile ilgili ilk temel bilgi
ve becerileri Sosyal Bilgiler derslerinde kazan-
malar› beklenmektedir. Bu ders sürecinde de-
mokrasinin geliflmesine engel oluflturacak tutum
ve davran›fllar›n önüne geçilerek ö¤rencilerin iyi
birer birey, ülke, bölge ve dünya vatandafl› ol-
malar› sa¤lanabilir.
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1. Vatanlar› ve vatan duygular› ortak olan insanlardan
herbirine ne ad verilir?

a. Vatandafl
b. Birey
c. Dünya vatandafl›
d. Toplum
e. Grup

2. Afla¤›dakilerden hangisi etkili vatandafl›n niteliklerin-
den biri de¤ildir?

a. Demokratik de¤erleri benimseyerek yaflama ge-
çirme

b. Yerel, ulusal ve küresel nitelikteki sorun ve olay-
lar›n fark›nda olma

c. Karar verme ve sorun çözme becerilerini etkili
biçimde kullanma

d. Üyesi oldu¤u gruplarda di¤er bireylerle iflbirli¤i
yapma

e. Yaln›zca hukuksal ve siyasal aç›dan devlete ba¤-
l› olma

3. Afla¤›dakilerden hangisi dünya vatandafll›¤›n›n ilke-
lerinden biridir?

a. Do¤al kaynaklar› en çok kâr getirecek biçimde
kullanma

b. Farkl› de¤erlere, hak ve özgürlüklere sayg›l› olma
c. Kendi ulusunun üstünlü¤ünü kan›tlamaya çal›flma
d. Devletine karfl› hukukî sorumluluklar›n› yeri-

ne getirme
e. Ülkedeki siyasi geliflmeleri izleme

4. Haberlerde küresel ›s›nman›n dünyan›n farkl› yerle-
rindeki etkilerini izleyen dünya vatandafl› bir bireyin
gösterece¤i davran›fl afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Ucuz ürünleri seçerek kullanmaya özen gösterme
b. Dünyan›n farkl› yerlerinde küresel ›s›nmadan

etkilenen insanlar için üzüntü duyma
c. Küresel ›s›nma konusunda  bireysel, ulusal ve

evrensel düzeyde yap›labilecekleri düflünerek
harekete geçme

d. Küresel ›s›nman›n kendisine yönelik olas› etki-
lerini belirlemeye çal›flma

e. Küresel ›s›nman›n etkili olmad›¤› ülkeleri araflt›-
rarak daha güvenli bir bölgeye yerleflme

5. Afla¤›daki ifadelerden hangisi küresel e¤itim ile
dünya vatandafll›¤› e¤itimi aras›ndaki iliflkiyi genel bi-
çimde yans›tmaktad›r?

a. Küresel e¤itim duyuflsal, dünya vatandafll›¤› e¤i-
timi biliflsel süreçlere a¤›rl›k verir.

b. Küresel e¤itim siyaset bilimini temel al›r; dünya
vatandafll›¤› e¤itimi tüm Sosyal Bilimlerin içeri-
¤inden yararlan›r.

c. Küresel e¤itim güncel konulara odaklan›rken
dünya vatandafll›¤› e¤itiminde demokrasi, insan
haklar› gibi daha genel konu bafll›klar› ele al›n›r.

d. Küresel e¤itim, tüm dünyaya karfl› sorumluluk
ve duyarl›l›¤› savunan dünya vatandafll›¤› e¤iti-
mini destekler.

e. Küresel e¤itimde evrensel bilinç ve duyarl›l›¤a
yer verilir, küresel e¤itim ise dünya vatandafll›¤›
e¤itimini kapsar.

6. Küresel e¤itimin tan›m› afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Bireylerde demokratik de¤erleri gelifltirme süreci 
b. Vatandafllarda küresel duyarl›l›¤› oluflturma süreci
c. Çok kültürlü yap›lar› tan›ma ve onlara karfl› hofl-

görülü olma süreci
d. Do¤al ve toplumsal çevreye karfl› duyarl›l›k ge-

lifltirme süreci 
e. Ulus, devlet ve toplum gibi kavramlar› ö¤renme

süreci

7. Afla¤›dakilerden hangisi dünya vatandafll›¤›n›n so-
rumluluk boyutu ile ilgili bir davran›flt›r?

a. Dürüstlü¤e yönelik de¤erlerin alt›nda yatan ye-
rel kültür özelliklerini tan›maya çal›flma

b. Çok kültürlü topluma iliflkin bilgilerini art›rmaya
yönelik çaba gösterme

c. Do¤al çevrenin gelecek kuflaklara korunarak ak-
tar›lmas› gereken bir miras oldu¤u düflüncesini
benimseyerek eylemde bulunma

d. Günlük yaflamda karfl›lafl›lan sorunlara somut ve
ak›lc› çözümleri önerebilme

e. Bilgiye h›zl› ulaflabilme

Kendimizi S›nayal›m
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8. “Benim ülkem dünya, benim vatandafl›m insano¤lu”
sözüyle anlat›lmak istenen düflünce afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Uluslararas›ndaki çat›flmalar›n gereksizli¤i
b. Farkl› kültürlere karfl› hoflgörülü olman›n önemi
c. Evrensel düzeyde iflbirli¤ine duyulan gereksinim
d. ‹nsanl›k ailesi ve yeryüzündeki uluslar›n birlik-

teli¤i
e. Demokrasinin vazgeçilmezli¤i

9. ‹lkö¤retim Sosyal Bilgiler Ö¤retimi Program›na ba-
k›ld›¤›nda dünya vatandafll›¤› e¤itiminin gerçeklefltiril-
mesine en çok hizmet edecek ö¤renme alan› afla¤›da-
kilerden hangisidir?

a. Kültür ve Miras
b. Üretim, Da¤›t›m ve Tüketim
c. Birey ve Kimlik
d. ‹nsanlar, Yerler ve Çevreler
e. Küresel Ba¤lant›lar

10. Afla¤›dakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinde
dünya vatandafll›¤› e¤itiminin gerçeklefltirilmesinde vur-
gulanmas› gereken noktalardan biri de¤ildir?

a. Konular ulusal devlet odakl› ele al›nmal›d›r.
b. Karar verme ve problem çözme becerileri üze-

rinde durulmal›d›r.
c. ‹nsan iliflkilerinde sorumluluk ve iflbirli¤inin öne-

mi vurgulanmal›d›r.
d. Demokratik bir topluma etkin kat›l›m için ge-

rekli bilgi, beceri, tutum ve de¤erler vurgulan-
mal›d›r.

e. Yerel, ulusal ve evrensel düzeyde olgu ve olay-
lar için duyarl›l›k gelifltirilmelidir.

Dünya halklar›n›n, insanl›k ailesi ve yeryüzündeki ulus-
lar›n birlikteli¤inin kabulü ilkesinden hareket ederek
bu do¤rultuda çal›flmalar yapan uluslararas› kurulufllar-
dan biri UNICEF’tir (Birleflmifl Milletler Uluslararas› Ço-
cuklara Acil Yard›m Fonu). UNICEF, Birleflmifl Milletler
taraf›ndan ‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda, 11 Aral›k
1946’da önce Avrupa, daha sonraki y›llarda ise, Ortado-
¤u ve Çin’deki çocuklar›n acil gereksinimlerini karfl›la-
mak amac›yla kurulmufltur. 1950’de örgütün görev ala-
n› geniflletilerek, dünyan›n geliflmekte olan ülkelerin-
deki çocuk ve kad›nlar›n gereksinimlerini karfl›lamak
için çal›flmas›na karar verilmifltir. UNICEF 1953’te Bir-
leflmifl Milletler (BM) sisteminin kal›c› bir parças› haline
getirilerek ad› BM Çocuk Fonu biçiminde k›salt›lm›fl an-
cak bafllang›çtaki k›saltma de¤ifltirilmemifltir. BM Çocuk
Fonu yaln›zca çocuklar ve onlar›n gereksinimleri için
çal›flan tek dünya örgütüdür. Her çocu¤un yetenekleri-
nin en üst seviyede geliflmesi için sa¤l›k, e¤itim ve ko-
ruma alanlar›nda uzun vadeli programlar yürütmekte
ve acil durumlarda yard›m çal›flmalar› yapmaktad›r. Gü-
nümüzde UNICEF 158 ülke ve bölgede programlar yü-
rütmektedir. Örgütteki 5594 görevlinin % 86’s› prog-
ramlar›n uyguland›¤› yerlerde çal›flmaktad›r. UNICEF’in
8 bölge ofisi, 125 ülke ofisi, Floransa’da bir araflt›rma
merkezi, Kopenhag’da depolar›, Tokyo ve Brüksel’de
yönetim ofisleri vard›r. 37 ülkede UNICEF için gelir top-
layan ve örgüt ile çal›flma yapt›¤› konular› tan›tan milli
komiteler bulunmaktad›r. UNICEF’in ana merkezi New
York’ta, Avrupa merkezi ise Cenevre’dedir. Türkiye hem
UNICEF Temsilcili¤i hem de UNICEF Milli Komitesi bu-
lunan tek ülke olarak özel bir konumdad›r. UNICEF
Temsilcili¤i, UNICEF’in programlar› do¤rultusunda ilgi-
li bakanl›klar, devlet kurumlar› ve sivil toplum kurulufl-
lar› ile ortak olarak projeler haz›rlar, haz›rlat›r ve uygu-
lanmas›na kat›l›r. UNICEF Türkiye Milli Komitesi ise,
kamu yarar›na çal›flan bir dernektir. UNICEF’in prog-
ramlar› için çeflitli yollardan gelir toplar, devlet kurulufl-
lar›, sivil toplum örgütleri, özel sektör, meslek örgütle-
ri, gönüllü kifliler ve gruplarla iflbirli¤i yaparak, UNI-
CEF’i tan›t›r ve UNICEF’in çal›flma yapt›¤› alanlarda ka-
muoyunu bilinçlendirmeye çal›fl›r.

Kaynak: UNICEF Türkiye Milli Komitesi. (2007). 
‹nternet Adresi: http://www.unicefturk.org/menu-
var02list05-6.php, Eriflim Tarihi: 01.04.2007.

Yaflam›n ‹çinden

”

“
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1. a Ayr›nt›l› bilgi için “Vatandafll›k Kavram› ve Etkili
Vatandafll›k E¤itimi” konusuna bak›n›z.

2. e Ayr›nt›l› bilgi için “Vatandafll›k Kavram› ve Etkili
Vatandafll›k E¤itimi” konusuna bak›n›z.

3. b Ayr›nt›l› bilgi için “Dünya Vatandafll›¤›”
konusuna bak›n›z.

4. c Ayr›nt›l› bilgi için “Dünya Vatandafll›¤›”
konusuna bak›n›z.

5. d Ayr›nt›l› bilgi için “Dünya Vatandafll›¤› ve
Küresel E¤itim” konusuna bak›n›z.

6. b Ayr›nt›l› bilgi için “Dünya Vatandafll›¤› ve
Küresel E¤itim” konusuna bak›n›z.

7. c Ayr›nt›l› bilgi için “Dünya Vatandafll›¤› E¤itimi”
konusuna bak›n›z.

8. d Ayr›nt›l› bilgi için “Dünya Vatandafll›¤›”
konusuna bak›n›z.

9. e Ayr›nt›l› bilgi için “Dünya Vatandafl›
Yetifltirmede Sosyal Bilgilerin Yeri ve Önemi”
konusuna bak›n›z.

10. a Ayr›nt›l› bilgi için “Dünya Vatandafl›
Yetifltirmede Sosyal Bilgilerin Yeri ve Önemi”
konusuna bak›n›z.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Etkili vatandafl;
• demokratik de¤erleri benimseyerek yaflama geçirir.
• kendisinin, ailesinin ve toplumun huzur ve refah›

için sorumluluk üstlenir.
• toplumunu, ulusunu ve dünyay› biçimlendiren in-

sanlar, tarihsel olaylar ve gelenekler konusunda bil-
gi sahibidir.

• insanlar› etkileyen yerel, ulusal ve küresel nitelikte-
ki sorunlar›n ve olaylar›n fark›ndad›r.

• çeflitli kaynaklardan bilgi toplay›p yarat›c› görüfl ve
öneriler gelifltirebilir.

• anlaml› sorular sorar; bilgi ve görüflleri analiz ede-
rek de¤erlendirebilir.

• gerek toplumsal gerekse özel yaflam›nda karar ver-
me ve problem çözme becerilerini etkili biçimde
kullanabilir.

• grubun bir üyesi olarak etkili biçimde iflbirli¤i yap-
ma yetene¤ine sahiptir.

• toplumsal yaflama etkin biçimde kat›l›r.

S›ra Sizde 2

Dünya vatandafll›¤›; 
• uluslar›n gerek kendi içlerinde gerekse birbirleri

aras›nda sosyal ve ekonomik adaleti sa¤lama, 
• toplumun tüm katmanlar›nda uzlaflarak karar alma,
• cinslerin eflitli¤ini sa¤lama, 
• etnik, ulusal ve dinsel uyumu sa¤lama,
• ortak yararlar için özveride bulunmaya istekli olma
ilkelerini kapsamaktad›r.

S›ra Sizde 3

Dünya vatandafli olan bir bireyin sahip olmas› gereken
özellikler flöyle s›ralanabilir:
• Adil olmak,
• Uzlaflarak karar almak,
• Farkl› cins, yafl, ›rk, engel, kültür ve inanç vb. özel-

liklere sahip bireylere eflit davranmak,
• Haks›zl›k ve eflitsizli¤e karfl› durabilmek,
• Özverili olmak, hizmet etme iste¤iyle dolu olmak,

toplumsal çal›flmalara destek vermek, 
• Onurlu olmak,
• Anlay›fll› ve hoflgörülü olmak,
• ‹flbirli¤ine yatk›n olmak,
• Kendi rolü ve sorumlulu¤unu bilmek,
• Farkl› de¤erlere, hak ve özgürlüklere, düflüncelere

sayg›l› olmak,
• Çat›flmalara çözüm üretebilmek,
• Bar›flç› olmak,
• Çevrenin korunmas› ve gelifltirilmesi için çaba har-

camak,
• Sürdürülebilir geliflime destek vermek,
• ‹nsan haklar›n› koruma çabas›nda olmak,
• Birbirine gereksinim duyma bilincinde olmak,
• Dünya ekonomisi, politikas›, toplumlar›, kültürleri,

teknolojisi ve çevresini alg›layarak dünya sorunlar›-
n› bilmek,

• Tüm insanl›¤a sevgi beslemek.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 4

Dünya vatandafll›¤› e¤itimi sorumluluk temeli üzerinde
yükselmektedir. Sorumlulu¤u her koflulda duyan birey,
do¤al çevrenin gelecek kuflaklara korunarak aktar›lma-
s› gereken bir miras oldu¤u düflüncesini sürekli korur
ve yaflama geçirir. Dünya vatandafl› olma bilim okurya-
zar› olarak yetiflmeyle iliflkilidir. Bilim okuryazar› olarak
yetiflen bireyler do¤al ve toplumsal çevrelerindeki olay-
lara karfl› duyarl›d›rlar. Günlük yaflamda karfl›laflt›klar›
sorunlara somut ve ak›lc› çözüm yollar› önerebilirler.
Dünya vatandafll›¤› e¤itimi, demokrasi e¤itimi yoluyla
gerçekleflir. Demokratik e¤itim yoluyla birey, gizil gü-
cünü gelifltirip kendini tan›ma olana¤› bulur, toplumsal
yaflamdaki üstlenece¤i rolleri için kendisini haz›rlar, ay-
n› zamanda bir dünya vatandafl› olarak yetiflme yönün-
de çaba gösterir.

S›ra Sizde 5

Küresel e¤itim ile geleneksel vatandafll›k e¤itimi aras›n-
daki fark› ortaya koyan anahtar noktalar bulunmakta-
d›r. Bu anahtar noktalar flöyle s›ralanabilir:
• Vatandafll›k e¤itimi topluma kat›l›m› ya da s›n›f te-

melli biliflsel yans›tmay› vurgulamaktad›r. Küresel
e¤itim ise duyuflsald›r. 

• Vatandafll›k e¤itimi sosyal bilimlerin içeri¤inden ya-
rarlan›larak oluflturulmaktad›r. Küresel e¤itim ise
acil dikkat gerektiren güncel konu ve olaylara odak-
lanmaktad›r.

• Vatandafll›k e¤itiminde konular ulus devletten olufl-
maktad›r. Bu durum, uluslararas› ya da küresel ko-
nulardan kaç›n›ld›¤› anlam›na gelmez. Küresel ko-
nulara ulusal bir bak›fl aç›s›yla yaklafl›l›r. Küresel
e¤itimde ise ulus devlet evrensel konular›n odak
noktas›nda yer almaz.

S›ra Sizde 6

2004 Sosyal Bilgiler Program›n›n içeri¤ine bak›ld›¤›nda,
“Birey ve Kimlik; Kültür ve Miras; ‹nsanlar, Yerler ve
Çevreler; Üretim, Da¤›t›m ve Tüketim; Bilim, Teknoloji
ve Toplum; Gruplar, Kurumlar Sosyal Örgütler; Güç,
Yönetim ve Toplum ile Küresel Ba¤lant›lar” biçiminde
s›ralanan ö¤renme alanlar›n›n dünya vatandafllar›n› ye-
tifltirmeye bir zemin oluflturabilece¤i düflünülebilir.
Özellikle, “Küresel Ba¤lant›lar” ö¤renme alan›nda yer
alan “Uzaktaki Arkadafllar›m” ve “Hepimizin Dünyas›”
üniteleri ile ö¤rencilere kendi yaflad›¤› kent ve ülke d›-
fl›nda, dünyada farkl› insanlar›n ve toplumlar›n yaflad›-
¤›n›n kavrat›lmas› amaçlanmaktad›r. 
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A
Aç›koturum: Genellikle 3-7 kifliden oluflan küçük bir konufl-

mac› kümesinin, ilgi çekici bir konuyu ya da sorunu bü-

yük bir topluluk karfl›s›nda tart›flmas› amac›yla yapt›kla-

r› toplant›.  

Afifl: Levhalara benzer biçimde düzenlenen, daha çok reklam

amac› tafl›yan araçlar.

Alan Gezileri: Ö¤rencilerin, ö¤renilenlerle ilgili mekânlara

yapt›klar› inceleme gezileri.

Anekdot: Her ö¤renci için ayr› ayr› doldurulan, belirli bir za-

manda gerçekleflen bir olay›n kay›t edildi¤i form ya da

kart.

Ara Disiplin: Program haz›rlama sürecinde göz önünde bu-

lundurulan ana disiplinlerle aç›k ve kapsay›c› biçimde

örtüflen di¤er disiplinler.

Araç: Ö¤rencinin ö¤renmesini sa¤lamak ve etkili bir ö¤retim

gerçeklefltirmek için özel olarak haz›rlanm›fl mekanik

nitelikte ö¤retme-ö¤renme yard›mc›lar›.

B
Benzeflim Yaz›l›mlar›: ‹fllenecek konunun, gerçe¤e uygun

bir modelin sanal olarak oluflturulmas›na olanak sa¤la-

yan yaz›l›m program›.

Benzetim: Bir ölçüde oyunlaflt›rmaya benzeyen, s›n›f orta-

m›nda ö¤rencilerin bir olay ya da durumu gerçekmifl gi-

bi göstererek, üzerinde birtak›m ö¤renme etkinliklerini

gerçeklefltirmeyi temel alan bir ö¤retim tekni¤i.

Beyin F›rt›nas›: Yarat›c› sorun çözme gücünü heyecanl› bir

ortamda gelifltirmeyi amaçlayan; ö¤rencilerin, hayal ku-

rarak bir sorun ya da konu üzerinde görüfl ve düflünce-

lerini f›rt›na h›z›yla aç›klay›p tart›flarak ortaya koymalar›-

na ve bu yolla ö¤renmelerine olanak sa¤layan bir küme

tart›flmas› tekni¤i.

Bilgi: Alg›lama, iflleme, de¤erlendirme, karfl›laflt›rma sonucu

zihinde üretilen, insan›n d›fl dünyaya iliflkin alg›s›n› de-

¤ifltiren ya da bir bilinmeyeni aç›klayan anlam parças›.

Bilinti: Verilerin uygun biçimde düzenlenerek sunulmufl

hali.

Bireysel Çal›flma: Ö¤rencilerin genellikle tek bafllar›na, an-

cak bir ö¤retmenin gözlemi ve k›lavuzlu¤unda girifltikle-

ri ö¤renme etkinli¤i; her ö¤rencinin kiflisel yetenek ve il-

gisini dikkate alarak gerçeklefltirilen ö¤retim uygulamas›.

C-Ç
CD (Kompakt Disk): Kullan›c› taraf›ndan girilen veri ve bil-

gilerin daha sonraki kullan›mlar için depoland›¤› araç.

Çoklu Ortam: En genel tan›m› ile birçok ögenin (metin, gra-

fik, ses, video, müzik gibi) bir arada kullan›m biçimi.

Çoklu Zekâ Kuram›: Bireylerin ö¤renmek ve ö¤rendi¤ini

göstermek için çeflitli zekâ alanlar›na sahip oldu¤unu sa-

vunan bir ö¤renme kuram›.

D
De¤erlendirme: Bir ölçme sonunda elde edilen ölçme so-

nuçlar›n›n bir ölçütle karfl›laflt›r›lmas› ve buna ba¤l› ola-

rak bir de¤er yarg›s›na ulaflma.

Derecelendirme Ölçe¤i: Ölçülmesi istenilen özelli¤in yeterlik

düzeyini belirlemek amac›yla kullan›lan ölçme arac›. 

Ders Plan›: Bir veya birkaç ders saatinde ifllenecek bir konu-

nun amaçlar›n›, konuya iliflkin etkinlikleri, tart›flma soru-

lar›n›, ödevleri, uygulama çal›flmalar›n›, ders araç gereç-

lerini ve de¤erlendirme yollar›n› belirten ve ders öncesi

ilgili ö¤retmen taraf›ndan haz›rlanan plan.

Dünya Vatandafll›¤›: Evrensel düflünmeyi, dünyada meyda-

na gelen olaylar› ya da sorunlar› evrensel bak›fl aç›s›n-

dan irdelemeyi, do¤al ve toplumsal çevreye karfl› duyar-

l› olmay› gerektiren vatandafll›k anlay›fl›.

Dünya Vatandafll›¤› E¤itimi: Sorumluluk temeli üzerinde

yükselen, bilim okuryazarl›¤›n› rehber edinen, elefltirel

ve yarat›c› düflünen, problem çözen, yerel, ulusal ve

uluslararas› olay ve sorunlara duyarl› dünya vatandaflla-

r›n› yetifltirmeye yönelik olarak gerçeklefltirilen e¤itim.

Düzanlat›m Yöntemi: S›n›f içi çal›flmalarda, daha çok, ö¤-

retmenin etkin olmas›n› gerektiren, ö¤retim program›n-

da yer alan konular›n anlat›l›p aç›klanmas›n› ö¤retmen-

den bekleyen ve yine ö¤retmenin uyand›raca¤› ilgi ile

ö¤rencilerin duygu, düflünce ve görüfllerinde istenilen

geliflmelerin sa¤lanmas›n› öngören bir ö¤retim yöntemi.

E
E¤itim Ortam›: Ö¤retme-ö¤renme sürecinde etkileflimde bu-

lunulan araç gereç, personel, tesis ve organizasyon gibi

ö¤elerin oluflturdu¤u alan.

E¤itsel Oyun Yaz›l›mlar›: Ö¤rencilerin oyun oynama istek-

lerinden ders konular›n› oynayarak ö¤renmelerini ya da

problem çözme becerilerini oyun oynayarak gelifltirme-

lerini sa¤layan yaz›l›m program›.

Elektronik Tablolar: Verilerin bilgisayara girilmesi, düzen-

lenmesi, hesaplamalar›n yap›l›p grafiksel olarak sunul-

mas›n› sa¤layan programlar.

Elefltirel Düflünme: Herhangi bir durum, sav ya da olay›n

do¤rulu¤unu ve yanl›fll›¤›n› de¤erlendirerek karar ver-

meyi sa¤layan bir düflünme biçimi.

Sözlük
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Epidiyaskop: Episkoba bir parça eklenerek slayt (dia) ve film

fleridi gösterme özelli¤i kazand›r›lm›fl araç.

Episkop (Opak Projektör): Saydam olmayan her türlü yaz›,

resim, foto¤raf, grafik vb. çizimlerin renkli olarak büyü-

tülerek perde ya da duvara yans›t›lmas›na olanak veren

bir ö¤retim arac›.

Etkili Vatandafll›k: Toplumsal yaflama etkin biçimde kat›l-

may› kapsayan vatandafll›k anlay›fl›.

G
Gazete: Politika, ekonomi, kültür ve daha baflka konularda

haber ve bilgi vermek amac›yla her gün veya belirli za-

man aral›klar›yla ç›kar›lan yay›n.

Genelleme: Bilgi kapsam›nda de¤iflik türden olgular ya da ol-

gusal önermeler aras›ndaki iliflkileri belirleyen ifadeler.

Gereç: Yaz›l› bas›l› nitelikte yard›mc›, araç kayna¤›n ögesi.

Gösteri: Bir izleyici kümesinin önünde, bir iflin, bir davran›fl›n

nas›l gerçeklefltirilece¤ini göstermek ya da bir ilkeyi, bir

beceriyi aç›klamak için baflvurulan bir ö¤retim tekni¤i.

Gözlem: Bir olay›, bir gerçe¤i ya da bir nesneyi iyi anlamak

için bu olay, gerçek ya da nesnenin türlü belirti ve ko-

flullar›n› izleme ve inceleme ifli. 

Grafik: Say›sal verilerin görsellefltirilerek karfl›laflt›r›lmas› ya

da veriler aras›ndaki iliflkilerin aç›klanmas›n› sa¤layan

çizim.

Güncel Olay: Bireyin yak›n çevresinde geliflen, birey ve top-

lum için önemli ve yeni olay.

H
Harita: Ülkelerle ilgili siyasi ve fiziki bilgilerin ö¤rencilere so-

mut olarak aktar›lmas›nda etkili olarak kullan›lan araç.

Hayat Bilgisi: ‹lkö¤retim okullar› 1, 2 ve 3. s›n›flarda okutu-

lan, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri gibi birçok disiplinin

bir araya gelmesi ile oluflan ve ö¤rencinin yaflad›¤› top-

lumla uyum içinde olmas›n› sa¤layan bilgi, beceri ve tu-

tumlar› içeren bir ders.

‹
‹çerik: Program›n amaçlar›na ulaflmak için, amaçlarla tutarl›,

ça¤dafl bilimsel, sanatsal ve felsefi bilgiyle donanm›fl,

ö¤rencilerin haz›r bulunuflluk düzeyine ve ö¤renme il-

kelerine uygun olarak düzenlenmesi gereken konular.

‹letiflim: Anlamlar› ortak k›lma süreci.

‹lke: Karar ve eylemlerin tutarl› biçimde de¤erlendirilmesine

olanak sa¤layan ve her türlü tart›flman›n d›fl›nda say›lan

ana kural.

‹nternet: Dünya çap›ndaki bilgisayarlar›n ba¤l› oldu¤u sürek-

li büyüyen bir iletiflim ve bilgi paylafl›m a¤›.

‹flbirli¤ine Dayal› Ö¤renme: Ö¤rencilerin ortak bir amaç

do¤rultusunda küçük gruplar halinde birbirlerinin ö¤-

renmesine yard›m ederek çal›flmalar›. 

K
Kavram: Ortak özellikleri olan nesne, olay, düflünce ve dav-

ran›fllar›n oluflturdu¤u s›n›flamalar›n soyut temsilcisi.

Kavram Haritas› Oluflturma: Konu ile ilgili bafll›ca kavram-

lar›n, merkezi bir kavram etraf›nda birbirleriyle iliflkileri-

ni gösterecek bir haritan›n oluflturulmas›.

Kaynak Kifli: Belirli bir alan ya da konuyla ilgili olarak ken-

disinden güvenilir ve do¤ru bilgiler edinilen kimse.

Kazan›m: Ö¤renme süreci içinde planlanm›fl ve düzenlenmifl

yaflant›lar sayesinde ö¤rencilerde görülmesi beklenen

bilgi, beceri, tutum ve de¤erler.

Kelime ‹fllemciler: Bilgisayar ortam›nda bir metin oluflturul-

mas›, düzenlenmesi, biçimlendirilmesi, metinlere grafik,

resim ve tablo eklenmesini, gerekti¤inde saklanarak, ye-

niden eriflimini olanakl› k›lan ve istenilen niteli¤e ulafl›n-

ca yaz›c›dan ç›kt›s›n› almak için kullan›lan program.

Kontrol Listesi: Ölçülmesi istenilen davran›fl›n varl›¤›n› ya da

yoklu¤unu belirlemek amac›yla kullan›lan ölçme arac›. 

Küme Çal›flmas›: Bireylerin, ö¤retme ö¤renme sürecine et-

kin kat›l›m›n›, etkili iletiflim kurma becerisini, iflbirli¤i

yapmas›n› ve olaylar› gözden geçirip birlikte sonuca ulafl-

mas›n› öngören bir ö¤retim yöntemi.

Küme Tart›flmas› Yöntemi: Bireylerin ö¤retme ö¤renme sü-

recine etkin kat›l›m›n›, etkili iletiflim kurma becerisini, ifl-

birli¤i yapmas›n› ve olaylar› gözden geçirip birlikte so-

nuca ulaflmas›n› öngören bir ö¤retim yöntemi.

Küresel E¤itim: Vatandafllarda küresel duyarl›l›¤› oluflturma

sürecidir.

L
Levha: Kal›n bir karton üzerinde yaz› ve renkli-renksiz resim-

lerin birlikte görüntülenmesi.

M
Medya Okuryazarl›¤›: Medya mesajlar›n› sorgulama, analiz

etme, yorumlama ve de¤erlendirme bilgi ve becerileri.

O-Ö
Oyunlaflt›rma: Ö¤rencilerin, ö¤renilmesi amaçlanan bir ko-

nuyla ilgili olarak, kendilerini belirli kiflilerin yerine ko-

yarak çeflitli olay ve iliflkileri canland›rmalar› temeline

dayanan bir ö¤retim tekni¤i.

Ö¤renci Ürün Dosyas› (Portfolyo): Ö¤rencilerin dersle ilgi-

li çal›flmalar›, harcad›klar› çabalar›, geçirdi¤i evreleri gös-

teren ürünlerin topland›¤› dosya.
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Ö¤renme Alan›: Birbiriyle iliflkili beceri, tema, kavram ve de-

¤erlerin bir bütün olarak görülebildi¤i, ö¤renmeyi dü-

zenleyen yap›. 

Ö¤renme Yaflant›s›: Bireyde kal›c› izli bir davran›fl de¤iflme-

sine yol açan yaflant›.

Ö¤retim ‹lkeleri: Ö¤rencileri ö¤retim yoluyla belli e¤itim

amaçlar›na ulaflt›rmada ö¤retmenlere yol gösteren ilkeler.

Ö¤retim Stratejileri: Ö¤retmenin dersini ifllerken ö¤rencile-

rin ö¤renmesini sa¤lamak için izledi¤i genel yollar.

Ö¤retim Yaz›l›mlar›: Özel ö¤retici yaz›l›mlar, al›flt›rma ve

tekrar yaz›l›mlar›, benzeflim yaz›l›mlar›, e¤itsel oyun ya-

z›l›mlar› ve problem çözme yaz›l›mlar› gibi bilgisayar

programlar›.

Ölçme: Bir niteli¤in gözlenip gözlem sonuçlar›n›n say› ve

sembollerle gösterilmesi.

Özel Ö¤retici Yaz›l›mlar: Ö¤retmen rolünü üstlenerek, der-

sin içeri¤ini sunan, içeri¤in ö¤renilmesi için al›flt›rma ve

geri bildirim sa¤layan, ö¤rencinin performans›n› de¤er-

lendiren ve yönlendiren yaz›l›m program›.

Ö¤retme-Ö¤renme Süreci: E¤itim program›n›n “nas›l ö¤re-

telim?” sorusuna yan›t veren en ifle vuruk ö¤esi.

Örnek Olay Analizi (Çözümlemesi): Ö¤rencilerin ifllenen

konuyla ilgili örnek olaylar› ifllenen konu ilkeleri aç›s›n-

dan çözümlemesi. 

P
Performans De¤erlendirme: Ö¤rencilerin bilgi ve becerile-

rini ortaya koyduklar› ürün ya da etkinliklerin de¤erlen-

dirilmesi. 

Performans Görevi: Ö¤rencilerin sahip olduklar› bilgi ve

becerileri günlük yaflamla iliflkilendirerek ortaya koyma-

s›na olanak sa¤layan k›sa süreli çal›flma. 

Plan: Yap›lacak ö¤retim etkinliklerinin önemini, neden yap›-

laca¤›n›, ne tür etkinliklere yer verilece¤ini, bu etkinlik-

lerin nas›l yap›laca¤›n› gösteren ve gerekti¤inde ö¤renci-

lerin de kat›l›m›yla ö¤retmen taraf›ndan haz›rlanan bir

çal›flma k›lavuzu.

Planlama: Program›n amaçlar›na ulaflabilmesi için hangi ö¤re-

tim etkinliklerinin seçilece¤ini, bu etkinliklerin ö¤rencile-

re niçin ve nas›l yapt›r›laca¤›n›, hangi yöntem teknik ve

araç gereçlerin kullan›laca¤›n› ve ö¤renilenlerin nas›l de-

¤erlendirilece¤ini önceden ayr›nt›l› olarak tasarlama ifli.

Poster: Görsel imajlar›n, yaz›l› metnin, rengin ve çizgilerin bir

araya getirilmesiyle oluflturulmufl kompozisyon.

Problem Çözme ve Yans›t›c› Düflünme Olarak Sosyal Bil-

giler: Çeflitli toplumsal sorunlarla karfl› karfl›ya gelen ço-

cuklar›n sorunlar›n çözümünde çok yönlü düflünmeleri-

ni, araflt›rmaya dayanan bir yaklafl›m izlemelerini, man-

t›kl› ve analitik bir yaklafl›mla sonuca ulaflmalar›n› sa¤la-

may› amaçlayan Sosyal Bilgiler yaklafl›m›. 

Problem Çözme Yaz›l›mlar›: Problem çözme becerisini ka-

zand›rmay› amaçlayan yaz›l›m program›.

Probleme Dayal› Ö¤renme: Yaflamda karfl›lafl›lan prob-

lemlerin ya da problem durumuna sokulmufl konular›n

ö¤rencilerin etkin kat›l›mlar› ile sistemli bir biçimde

çözülmesi.

Proje Tabanl› Ö¤renme: Ö¤rencilerin, somut bir fleyler üret-

mek amac›yla tek bafllar›na ya da küçük gruplar halinde,

gerçek yaflam konular› ya da problemlerini disiplinlera-

ras› bir yaklafl›mla derinli¤ine incelemek için uzun süre

çal›flmalar› temeline dayanan bir ö¤renme yaklafl›m›.

R
Radyo: Belirli konulara iliflkin haber, bilgi ve müzik yay›nla-

r›n› an›nda yayma ve dinleme olana¤› sa¤layan tek yön-

lü iletiflim arac›.

S
Savl› Tart›flma: ‹ki konuflmac› kümesinin, belli bir konu ya

da sorun üzerinde kendi savlar›n› karfl›l›kl› olarak savun-

mas›ndan oluflan bir tart›flma türü.

Soru-Yan›t Yöntemi: Daha çok, ö¤retmenin, bir konuyla il-

gili olarak ö¤rencilere sorular sormas› ve ald›¤› yan›tlar›

elefltirel bir yaklafl›mla de¤erlendirerek ö¤retim yapmas›.

Sorun: Problem. Çözümü, yarat›c› düflünmeyi gerektiren

önemli ve güç durum.

Sorun Çözme: Yeni olay ya da durumlar karfl›s›nda var olan

iliflkileri ortaya ç›karma, yeni iliflkiler kurma ve güdülen

amaca göre belli bir sonuç elde etme ifli.

Sorun Çözme Yöntemi: Sorunu anlama ve tan›mlama, var-

say›ma dayal› bir çözüm biçimi tasarlama, bu çözüm bi-

çimini doyurucu kan›tlar buluncaya de¤in deneme gibi

etkinlikleri kapsayan düflünme ve uygulama yolu.

Sosyal Bilgiler: Bireyin toplumsal var oluflunu gerçeklefltire-

bilmesine yard›mc› olmas› amac›yla; Tarih, Co¤rafya,

Ekonomi, Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji, Felsefe, Siya-

set Bilimi ve Hukuk gibi Sosyal Bilimleri ve vatandafll›k

bilgisi konular›n› yans›tan; ö¤renme alanlar›n›n bir ünite

ya da tema alt›nda birlefltirilmesini içeren; insan›n sosyal

ve fizikî çevresiyle etkilefliminin geçmifl, bugün ve gele-

cek ba¤lam›nda incelendi¤i; toplu ö¤retim anlay›fl›ndan

hareketle oluflturulmufl bir ilkö¤retim dersi.

Sosyal Bilgiler Program›: Sosyal Bilim disiplinlerine dayal›

olarak oluflturulan, toplumsal kültürün aktar›m›na katk›-

da bulunan, düflünme, karar verme, topluma etkin kat›-

l›m için gerekli bireysel yeterliklerin, bilgi, beceri ve de-

¤erlerin ö¤rencilerin geliflim özelliklerine uygun bir bi-

çimde kazand›r›lmaya çal›fl›ld›¤› bir program.
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Sosyal Bilimler: ‹nsanlar›n, di¤er insanlarla ve toplumla olan

iliflkilerini inceleyen disiplinler toplulu¤u.

Sosyal Bilimler Olarak Sosyal Bilgiler: Sosyal Bilimlerin te-

mel ilke ve içeri¤ini anlamalar› ve Sosyal Bilimcilerin bi-

limsel bilgilere ulafl›rken kulland›klar› yöntemleri ö¤ren-

ciye kazand›rmay› amaçlayan Sosyal Bilgiler yaklafl›m›. 

Sosyal Kat›l›m: Demokratik toplumda yak›n çevresini etkile-

yen konularda bilgi sahibi olma, sorunlar› çözmek için

kiflisel ve grup etkileflimi gerçeklefltirme.

Sunulu Tart›flma: Belli bir konu üzerinde de¤iflik düflünce ve

görüfllerin ortaya konulmas› amac›n› güden ve say›s› ge-

nellikle dördü geçmeyen konuflmac›lar›n önceden haz›r-

lad›klar› bildirilerini sunmalar›yla bafllay›p geliflen bir

tart›flma düzeni ya da türü.

Sunu Programlar›: Herhangi bir konuda yürütülen çal›flma-

lar sonucunda ortaya ç›kan bilgi birikiminin belirli bir il-

gi grubu ile paylafl›m›nda çoklu ortam özelliklerinden de

yararlan›larak belirli bir s›ralama düzeni içerisinde sunu-

muna olanak sa¤layan yaz›l›m program›.

T
Teknik: Herhangi bir sanat, üretim ve ö¤retim etkinli¤i için

baflvurulmas› gereken beceri, ifllem ya da yol.

Televizyon: Bir olguya iliflkin görüntü ve seslerin elektro-

manyetik dalgalarla iletilmesi sonucunda, bunlar›n iki

boyutlu, sesli, siyah-beyaz ya da renkli olarak izlenmesi-

ne olanak sa¤layan araç.

Tepegöz: Saydam üzerindeki resim ya da yaz›lar› büyüterek

bir perdeye ya da duvara yans›tmaya yarayan ö¤retim

arac›.

Toplu Çal›flma: Bir konu üzerinde bilgi al›flveriflinde bu-

lunmak ya da tart›flma yapmak amac›yla düzenlenen

toplant›.

U-Ü
Uygulama Yaz›l›m›: Kelime ifllemci, elektronik tablolama, ve-

ri taban› ve sunum program› gibi bilgisayar programlar›.

Ünitelendirilmifl Y›ll›k Plan: Ö¤retim y›l› süresince ders ver-

mekle yükümlü olunan s›n›flarda, program uyar›nca bel-

li üniteleri ya da konular› hangi aylarda yaklafl›k olarak

ne kadar zamanda iflleyeceklerini gösteren, duruma göre

zümre ö¤retmenler kurulu taraf›ndan ortak haz›rlanarak

ders y›l› bafl›nda okul yönetimine verilen çal›flma plan›.

V
Vatandafl: Bir devletin yasal olarak tan›m›fl oldu¤u üyesi.

Vatandafll›k: Birey ve toplum aras›ndaki sosyal ve yasal iliflki. 

Vatandafll›k Bilgisi Aktar›m› Olarak Sosyal Bilgiler: Ö¤-

retmen merkezli ö¤renme yaklafl›m›na dayanan ve kül-

türün temel de¤er ve inançlar›n› gelecek kuflaklara akta-

r›m›n› sa¤lamay› amaçlayan Sosyal Bilgiler yaklafl›m›. 

Veri: Toplan›lan, eriflilen, elde edilen say›lar, yaz›l› metinler,

görüntüler, ses, koku, tat vb. bulgular.

Veri Tabanlar›: Verileri düzenlemeye, veri eklemeye, veri sil-

meye, veri de¤ifltirmeye, verileri analiz etmeye ve rapor-

laflt›rmaya yard›mc› olan programlar.

Video: Ses ve görüntünün manyetik bir bant üzerine kayde-

dilmesine ve görüntülerin siyah-beyaz ya da renkli ola-

rak gösterilmesine olanak sa¤layan ö¤renmeyi zamana

ve mekâna ba¤l› bir etkinlik olmaktan ç›karan bir ö¤re-

tim arac›.

Y
Yap›land›rmac›l›k: ‹nsanlar›n nas›l ö¤rendi¤i ve bilginin nas›l

oluflturuldu¤unu aç›klayan bir ö¤renme kuram›.

Yarat›c›l›k: Bireyin bilgi ve becerilerini kullanarak yeni, öz-

gün düflünce ya da ürün ortaya koymas›, farkl› bak›fl aç›-

lar› ile karfl›laflt›¤› sorunlara çözüm aramas› ve çevresini

düzenlemesi.

Yaflant›: Bireyin çevresi ile etkileflimi s›ras›nda, bireyde kalan

izler. 

Yöntem: Bir sorunu çözmek, bir deneyi sonuçland›rmak, bir

konuyu ö¤renmek ya da ö¤retmek gibi amaçlara ulafl-

mak için bilinçli olarak seçilen ve izlenen düzenli yol.
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