
SOSYAL BİLGİLER 

Sosyal Bilgiler; ilköğretim okullarında iyi ve sorumlu vatandaş 

yetiştirmek amacıyla, Sosyal Bilimler disiplinlerinden seçilmiş 

bilgilere dayalı olarak, öğrencilere toplusal yaşamla ilgili 

temel bilgi, beceri, tutum ve değerlerin kazandmldığı bir 

çalışma alanıdır 

Sosyal Bilgiler, bireyin toplumsal varoluşunu 

gerçekleştirebilmesine yardımcı olması amacıyla; tarih, 

coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji. Psikoloji, felsefe, 

siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimleri ve vatandaşlık 

bilgileri konularım yansıtan; öğrenme alanlarının bir ünit€ da 

tema altında birleşmesini içeren; insanın sosyal ve fiziki 

çevresiyle etkileşiminin geçmiş, bugün ve gelecek 

bağlamında incelendiği; toplu öğretim anlayışından hareketle 

oluşturulmuş bir ilköğretim dersidir” (MEB. 2005)Sosyal 

Bilgileri tanımlamak, coğrafya ya da tarih gibi bir disiplini 

tanımlamaktan daha zordur; çünkü…..??? 

Sosyal Bilgiler ve Sosyal Bilimler İlişkisi 

Sosyal Bilimler, insan davranışının önemli boyutlarım 

inceleyen ve analiz eden disiplinlerin oluşturduğu bir 

çerçevedir.  Bir çalışma alanının bir disiplin alanı olabilmesi 

için kendi bilgisini üretmesı gerekir. Sosval Bilimler 

çerçevesindeki Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Psikoloji, 

Antropoloji gibi disiplinler kendi bilgisini üreten bilim 

dallarıdır. Oysa Sosyal Bilgiler kendi bilgisini üretmez; etkili 

vatandaş yetiştirme amacı doğrultusunda kullanacağı bilgileri 

Sosyal Bilimler’den alır . 

  

Sosyal bilgiler programı çok disiplinli ve disiplinler arası bir 

yaklaşımdır Bu durumun nedeni, sosyal bilgiler dersinin 

içeriğini birçok bilimin oluşturmasıdır. Sosyal bilgilerin bilgi 

temelini oluşturan bilimler arasında: tarih, coğrafya, hukuk, 

antropoloji, siyaset, ekonomi, edebiyat ve matematik gibi 

bilimler bulunmaktadır. Görüldüğü üzere sosyal bilgiler birçok 

bilim dalından bilgileri kullanmaktadır. Bu bilimler dikkate 

alındığında sosyal bilgilerin büyük bir kısmını sosyal 

bilimlerin oluşturduğu söylenebilir  

DÜNYADA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNİN GELİŞİMİ 

Sosyal bilgiler eğitiminin ne zaman ve nerede başladığı kesin 

olarak bilinmemekbirlikte, tarihsel zaman içerisinde, hem fen 

bilimlerinin hem de sosyal bilimlerin varolduğu söylenebilir. 

İnsan, doğal ve toplumsal bir varlık olarak, yaşamını anlamlı 

hale getirebilmek için bir taraftan doğayı anlamaya ve onun 

sırlarını keşfetmeye ça lışırken; diğer yandan ilişkide 

bulunduğu insanlarla anlaşmazlığa düşmeden birlikte 

yaşamanın yollarını bulma gayreti içinde olmuştur. 

Eski Çağclaki eğitim sisteminde okutulan tarih (Çin, İsrail, 

Roma), coğrafya (Roma), yurttaşlık (İsrail) v e hukuk (Roma) 

doğrudan sosyal bilgiler ile ilgilidir  Orta Çağ’da dinin etkisi ile 

sosyal bilimler dersleri dini bir  içerik kazanmıştır. Rönesans  

ve reform hareketlerinin görüldüğü yeni ve yakın çağlarda 

ise, sosyal bilimlerdeki dinin etkisi azaltılmaya başlamıştır.  

 Îlk kez “Sosyal Bilgiler” adı altında ilk ve orta 

dereceli okullarda bir dersin okutulması gerektiğini 

Fransız düşünür Condercet savunmuştur  

 Sosyal bilgiler bir ders adı olarak ilk kez 1916 

yılında ABD’de kullanılmıştır 

Sosyal Bilim Olarak Sosyal Bilgiler Öğretimi 

Sosyal bilim olarak  Sosyal Bilgiler öğretimi, sosyal bilimlere 

ait bilgi, beceri ve değerlerin kazanılmasının etkili vatandaşlık 

için en iyi hazırlık olduğu varsayımına dayanır.  Bu yaklaşıma 

göre öğrenciler, sosyal bilimlerin yapısı ( onların  temel 

yapısı, kavramları, genellemeleri ve kuramları)  ile ilgili bilgi 

toplama ve yorumlama süreçlerini öğrenmelidir . Bu nedenle 

sosyal bilimciler tarafından ianımlanan  önemli bulgular,bakış 

açıları ve sorunlar  Sosyal Bilgiler programlarının içeriğini 

oluşturur  

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE TEMEL 

YAKLAŞIMLAR 

1) Vatandaşlık Aktarımı Olarak Sosyal Bilgiler Öğretimi 

Sosyal Bilgiler öğretimi ile ilgili en eski yaklaşımdır 

Temel amacı, öğrencilere kültürel mirası aktararak, onların iyi 

bir vatandaş olmalarını sağlamaktır. Kültürel miras

 aktarılırken. Geçmişteki bilgiler ve olgular; temel 

toplumsal kurumlar, değerler, inançlar kazandırılmaya 

çalışılır. 

Yöntem olarak, vatandaşlıkla ilgili değer ve inanışların 

öğretmen merkezli bir  yaklaşımla aktarılması esastır. 

Öğretmen ideal vatandaşı örnek olarak gösterir veya 

vatandaşın sahip olduğu özelliklerin sorgulamadan 

kazanılması gerektiğini anlatır. Kısaca bu yöntem, bir telkin 

yöntemidir  

2) Sosyal Bilim Olarak Sosyal Bilgiler Öğretimi 

Sosyal bilim olarak Sosyal Bilgiler öğretimi, sosyal bilimlere 

ait bilgi, beceri ve değerlerin kazanılmasının etkili vatandaşlık 

için en iyi hazırlık olduğu varsayımına dayanır.  Bu yaklaşıma 

göre öğrenciler, sosyal bilimlerin yapısı ( onların  temel 

yapısı, kavramları, genellemeleri ve kuramları)  ile ilgili bilgi 

toplama ve yorumlama süreçlerini öğrenmelidir . Bu nedenle 

sosyal bilimciler  tarafından tanımlanan önemli bulgular, 

bakışaçıları ve sorunlar  Sosyal Bilgiler programlarının 

içeriğini oluşturur. Sosyal Bilgiler öğretiminde yöntem 

araştırma  incelemedir. Sosyal bilim dallarıyla ilgili bilgilerin 

kazanımı yanında bunlar öğrenme sürecine de özellikle 

önem verilir.  

3) Yansıtıcı İnceleme Olarak Sosyal Bilgiler Öğretimi 

Yansıtıcı inceleme olarak Sosyal Bilgiler öğretiminin amacı, 

öğrencilerin toplumsal ve bireysel problemler karşısında, 

makul, mantıklı ve düşünülerek alınmış kararlara varmalarını 

sağlamaktır (Barth ve Demirtaş, 1997; 1 İO) Yansıtıcı 

inceleme yaklaşımında içerik, geleneksel olarak ders 

kitaplarında lan içerikten oldukça farklıdır. Bu yaklaşımda 

içerik çocuklarda karar vtmie sürecinin geliştirilmesi için aracı 

olarak kullanılır. Öğrenciler problemleri çözerken, karar 

alırken bilgiyi kullanırlar; ancak odak noktasını bilgi değil 

problem çözme ve bilimsel akılyürütmeye dayalı karar verme 

becerisidir. Araştırma - inceleme yöntemi bu yaklaşımın 

temel yöntemidir.Çocuklar karşılaştıkları gerçek problemleri 

inceleyerek araştırma becerileri kazanırlar 

EĞİTİM: Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı 

yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme 

sürecidir . 

Öğretim Materyali Olarak Ders Kitapları 

• Ders kitapları ; 

• Eğitim programına uygunluğu, 

• Bilginin özünü sağlaması ve merkezi bilgi toplaması  



• Öğrencinin takip edilmesi ve kolaylıkla 

değerlendirilmesi 

• Açılarından bir öğretim aracı olarak rahatlıkla 

kullanılabilir.  

Eğitimde Yapılandırmacı Yaklaşımın Bazı Temel 

Kavramları 

• Tema: Tema birbiri ile ilişkili konu ve kavramların bir 

bütün olarak ele alınabildiği, öğrenmeyi organize 

eden yapıdır. Örneğin, Hayat bilgisi ders 

programında “okul heyecanım”", “benim eşsiz 

yuvam” ve “dün, bugün, yarın” adlı üç tema yer 

almaktadır. 

• Kazanım: Öğrenme süreci içerisinde, planlanmış ve 

düzenlenmiş yaşantılar yoluyla öğrencinin 

erişebileceği doğrudan gözlenebilen davranışların 

yanı sıra bilgi, beceri, tutum ve değerleri 

içermektedir. 

• Öz değerlendirme: Belli bir konuda bireyin kendi 

kendisini değerlendirme öz değerlendirme denir. Öz 

değerlendirme bireyin kendi yeteneklerini 

kendilerinin keşfetmelerine yardımcı bir yaklaşımdır. 

Öz değerlendirme öğrencilerin okulda yaptıkları 

çalışmaları nasıl düşündüğü ve nasıl yaptığını 

değerlendirmelerini gerektirir.  

• Performans değerlendirme: Performans 

değerlendirme, öğrencilerin, öğrenme türleri gibi 

bireysel özellikleri dikkate alınarak, bunları eyleme 

dönüştürmelerini sağlayacak durum ve ödevler 

olarak tanımlanabilir. 

• Öğrenci ürün dosyası (Portfolio): En genel anlamı 

ile öğrencilerin dönem ve yıl boyunca yaptıkları 

çalışmaların belli standartlara göre organize edilmiş 

bir koleksiyonu olan öğrenci ürün dosyaları, 

öğrencinin bir veya birden fazla konu alanında 

yaptığı çalışmaların sistematik amaçlı ve anlamlı bir 

koleksiyonu olarak tanımlanabilir. Ürün dosyaları 

sergileme, çalışma ve değerlendirme amaçlı olarak 

da kullanılabilir. 

• Ders programı, öğretim programlarında yer alan 

bilgi kategorilerinin disiplinlerin ve faaliyet 

alanlarının, eğitim amaçları ile ilişkili olan özel 

amaçlarını gerçekleştirmeleri için öğretim ilkelerini 

konuların alt kategorilerini ve değerlendirme 

esaslarını içeren ve eğitim öğretim programındaki 

esasları öğrenci davranışına dönüştüren programdır  

• Eğitim Programı, bir eğitim kurumunun, çocuklar, 

gençler ve yetişkinler için sağladığı milli eğitimin ve 

kurumun amaçlarının gerçekleşmesine dönük tüm 

faaliyetleri kapsar. Öğretim, ders dışı faaliyetler, 

özel günlerin kutlanması, geziler, kısa kurslar, 

rehberlik, sağlık vb. hizmetler bu çerçeve içine girer  

Program 

• Programlama, belli amaçlara göre bir seçme, 

ayıklama, sınıflama, uygulama ve değerlendirme 

işlemidir. Başarılı bir programlama işleminde 

yanıtlanması gereken sorular şöyle sıralanabilir: 

• Ne öğretilecek? (İçerik) 

• Nasıl öğretilecek (Ortamlar, Yöntemler, Teknikler) 

• Niçin Öğretilecek (Amaç) 

• Hangi zaman diliminde öğretilecek? (Süre) 

• Hangi konunun ne ölçüce öğrenildiği nasıl 

anlaşılacak   (Değerlendirme)  

 Yapılandırmacı öğrenmede ise temel özellikler 

şöyledir:  

• Öğretmenin değil öğrenmenin ön planda olması.  

• Öğrencinin özerkliğinin ve girişimciliğinin  

cesaretlendirilmesi. 

• Öğrencide öğrenme isteği yaratılmasının temel 

amacı oluşturması. 

• Öğrencinin bilgiyi sorgulamasının sağlanması. 

• Öğrenmede yaşantının önemli yer tutması. 

• Öğrencinin doğal merakının desteklenmesi. 

• Öğrenmenin öğrencinin zihinsel modelini temele 

alarak kurulması. 

• Öğretmenin öğrencinin hem ne öğrendiği ile hem de 

nasıl öğrendiği ile de ilgilenmesi. 

• Öğrenmenin içinde oluştuğu bağlamın 

önemsenmesi. 

• Öğrencilere kendi deneyimlerinden öğrenme fırsatı 

sunulması. 

• Öğrenmede tahmin etme, yaratma ve analizin 

önemli yer tutması 

• Öğrencinin inanç ve tutumlarının onun öğrenmesini 

etkilediğinin kabul edilmesi  

Öğrenme kavramının özellikleri yaklaşımlara göre farklılıklar 

göstermektedir. 

 Davranışçı yaklaşıma göre öğrenmenin özellikleri 

şöyle sıralanabilir:  

• Davranışta gözlenebilir bir değişme olması. 

• Davranıştaki değişmenin nispeten sürekli olması. 

• Davranıştaki değişmenin yaşantı kazanma sonucu 

oluşması. 

• Davranıştaki değişmenin yorgunluk hastalık, ilaç 

alma vb. etkenlerle geçici bir biçimde meydana 

gelmemesi. 

• Davranıştaki değişmenin sadece büyüme 

sonucunda oluşmaması  

ÖĞRETME-ÖĞRENME KAVRAMLARI 

Öğretme, öğrenmenin sağlanması amacıyla çevrenin 

düzenlenmesi olarak tanımlanabilir. Bu süreç, dış kaynak 

açısından değerlendirildiğinde yapılan şey öğretme, davranış 

değişikliğine uğrayan birey açısından değerlendirildiğinde ise 

öğrenme olarak tanımlanabilir  

Eğitim ve Öğretim Kavramları Arasındaki Farklar 

Eğitim, öğretimi kapsayan daha geniş bir anlama sahiptir.  

• Eğitimin okulda planlı ve programlı olarak yürütülen 

kısmı bireyin öğretimini oluşturur. Bu, birey 



açısından dile getirildiğinde öğrenim olur. Bireyin 

öğrenimi 3 yıl sürdü gibi.  

• Öğretimde zaman ve mekân kadar öğretmenin, 

velinin, öğrencinin beklentileri de saptanmıştır.  

• Öğretim, güdümlüdür, planlıdır, programlıdır, 

desteklidir. Öğrencinin öğretmen ile ve onun 

sağladığı ortamla etkileşimi önem taşır.  

• Eğitim zaman ve mekân yönünden kapsamlı, sürekli 

ve çok boyutludur.  

• Eğitimde bilgi dahil her türlü tecrübe üzerinde 

durulur. Bu tecrübeler tesadüfî olabilir. Tesadüfî 

tecrübeler ise her zaman eğitsel nitelikli 

olamayabilir.  

ÖĞRETİM  

 

Öğretim, eğitim faaliyetlerinin amaçlı, planlı, düzenli bir 

şekilde öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları da dikkate alınarak 

belirli bir zaman dilimi içerisinde çeşitli yöntemler ve 

araçlar kullanılarak gerçekleştirilmesidir. 

GENEL  OLARAK ÖĞRETİM ARAÇ-CEREÇ VE 

MATERYALLERİ KULLANIMININ YARARLARI 

 Çoklu Öğrenme Ortamı Sağlama 

  Farklı Öğrenme İhtiyaçlarım Karşılama 

 Dikkati Çekme 

 Hatırlamayı Kolaylaştırma 

 Soyut Şeyleri Ya Da Durumları Somutlaştırma 

  Zamandan Tasarruf Sağlama 

  Güvenli Gözlem Yapma İmkânt Sağlama 

 Tekrar Kullanabilme 

  İçeriği Tutarlı Bir Şekilde Suntna 

 İçeriği Basitleştirerek Anlamayı Kolaylaştırma 

ÖĞRETİM ARAÇ-CEREÇ VE MATERYALLERİ 

KULLANIMININ ÖĞRETMEN AÇISINDAN YARARLAR I 

 Öğretmenin önemli noktaları hatırlamasına yardımcı 

olur.  

 Öğretmenlerin; dersleri daha rahat ve kolay 

anlatmalarına,  

 Sözel ağırlıklı anlatım yöntemlerini fazla 

kullanmamalarına, 

 Dersleri daha zevkli ve verimli şekilde işlemesine 

olanak sağlar.  

 Öğrencilere daha fazla bilgibeceri kazandırma 

imkânı sağlar. 

 Deney düzenekleri hazırlamak için zaman 

harcamaya gerek kalmaz 

  Somut yaşantıların sunularak derslerin öğrenci 

tarafından daha iyi anlaşıldığını görünce zevkli ders 

işlemelerine katkı sağlar. 

 Öğretmenin ders anlatmak için harcadığı zamanın 

ve tahta kullanımının önemli ölçüde azalmasına 

sebep olur. 

  Etkili bir materyali farklı sınıflarda tekrar kullanan 

bir öğıct içeriği öğrencilerine tutarlı olarak sunmakla 

kalmaz, zaman ve maliyetten tasarruf eder. 

  

Öğretim Araç-Gereç ve Materyalleri Kullanımının Dersin 

İşlenişi Açısından Yararları 

 Dersi monotonluktan kurtarır.  

 Öğrenmenin niteliğini arttırır.  

 Öğrenilenlerin geç unutulmasını sağlar. 

  Eğitimi verimli ve ekonomik hale getirir. 

  Ö ğre nme –öğretme daha ilgi çekici olur.  

 Eğitime katılanların eğitime karşı olan tutumları 

değişir. 

 Şekiller yoluyla bilginin düzenlenmesini ve 

alınmadım kolaylaştırır. 

 Öğrencilerin ve öğretmenlerin hedefe ulaşma 

zamanını azaltır.  

 Öğrencilerin yenilikler üretmelerineimkân 

sağlayarak psiko-motor becerilerin gelişimine de 

katkı sağlar. 

  Eğitimde fırsat eşitliğine imkân sağlar. 

Öğretim Araç-Gereç ve Materyalleri Kullanımının Öğrenci 

Açısından Yararları 

 Öğrencilerde hızlı öğrenmesini sağlar.  

 Öğrencilerin öğrenme oranlarını arttırır. 

 Öğrencileri okul dışıetkinliklere yöneltir. 

 Öğrencilere grupla çalışma fırsatı sunar.  

 Öğrencilerin yaşam boyu öğrenmesini sağlar. 

 Öğrencilerin psikomotor becerilerini geliştirir. 

 Öğrencilerin kalıcı öğrenmelerine yardımcı olur. 

 Öğrencilerin duygusal tepkiler vermelerini sağlar. 

 Öğrencilerin istedikleri kadar tekrar yapmalarım 

sağlar. 

Materyal Geliştirmede Öğretmen nitelikleri 

1. Öğretmen araçları tanımalı ve nasıl  kullanılacağını 

bilmelidir.  

2. Öğretmen öğretimi tasarlama bilgisine sahip olmalıdır.  

3. Öğretmen materyal tasarlama ilkelerini bilmeli ve 

kullanabilmelidir.  

4. Öğretmen öğrencilerin materyal oluşturmalarına da 

rehberlik edebilmelidir.   

5. Öğretmen materyal çeşitlerini bilmelidir.   

6. Öğretmen öğrenme ilkelerini bilmelidir.  

Öğretim Ortamında Kullanılabilecek Materyal Çeşitleri 

 Yazılı Materyaller 

 Resim ve Grafikler 



 Tepegöz Asetatları 

 Gerçek kişi, nesneler ve Modeller 

 Ses Kasetleri 

 Televizyon Programları ve video kasetler 

 Bilgisayar yazılımları 

MATERYAL  HAZIRLAMA İLKELERİ 

 Öğretim materyali, basit, sade ve anlaşılabilir 

olmalıdır. 

  Öğretim materyali, ders programlarını destekleyici 

biçimde dersin hedef ve kazanımlarına uygun 

seçilmeli ve hazırlanmalıdır. 

  Öğretim materyali, dersin konusunu oluşturan 

bütün bilgilerle değil, önemli ve özet bilgilerle 

donatılmalıdır. 

 Öğretim materyalinde kullanılacak görsel özellikler 

(resim, grafik, renk, v.b.) materyalin önemli 

noktalarını vurgulamak amacıyla kullanılmalı, aşırı 

kullanımdan kaçınılmalıdır. 

 Öğretim materyalinde kullanılan yazılı metinler, 

görsel-işitsel öğeler, öğrencinin pedagojik 

özelliklerine uygun olmalı ve öğrencinin gerçek 

hayatıyla tutarlılık göstermelidir. 

 Öğretim materyali, öğrenciye alıştırma ve uygulama 

imkanı sağlamalıdır. 

 Öğretim materyalleri mümkün olduğunca gerçek 

hayatı yansıtmalıdır. 

 Öğretim materyali her öğrencinin erişimine ve 

kullanımına açık olmalıdır. 

 Materyaller sadece öğretmenin rahatlıkla 

kullanabildiği türden değil, öğrencilerin de 

kullanabileceği düzeyde basit olmalıdır. 

 Zaman içinde tekrar kullanılacak materyaller 

dayanıklı hazırlanmalı, bir defalık kullanımlarda 

zarar görmemelidir. 

 Hazırlanan öğretim materyalleri, gerektiği taktirde, 

kolaylıkla geliştirilebilir ve güncelleştirilebilir 

olmalıdır. 

  Materyal hazırlarken yakın çevreden her türlü 

yardım için çaba harcanmalı ve yardım alınmalıdır. 

 Materyalin hazırlama ve kullanım kılavuzları 

oluşturulmalıdır 

 

 

 


