
SOSYAL BİLGİLER DERSİ 

Öğretim Programı Tanıtım Sunusu 



Programın Güncellenme  Gerekçeleri 

 Mevcut programa yönelik araştırmalar 

 Sosyal bilgiler eğitimi alan yazınındaki gelişmeler 

 Öğretmenler başta olmak üzere yapılan eleştirilerin 
belirginleşmesi 

 Zümre toplantı tutanakları 

 Araştırmalar 

 Türkiye Yeterlikler Çerçevesi’nin (TYÇ) yansıtılma 
gerekliliği. 

 

 



Yeni Programın Kaynakları 

 Nicel araştırma sonuçları (öğretmen ve veli anketleri) 

 Literatür tarama sonuçları 

 Mevcut programa yönelik yapılan lisansüstü tezler ve 
makaleler 

 Sosyal Bilgiler eğitimindeki yenilikler 

 Eğitim Fakültelerinin görüşleri 

 Değerler eğitimine yönelik Bakanlık çalışmaları 

 Diğer paydaşların görüş ve katkıları  

 (kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör) 

 Stratejik Planlar ve eylem planları 

 Temel beceriler  

 Türkiye Yeterlikler Çerçevesi 

 Askıdaki programa yönelik görüşler 

 



Programın Yaklaşımı ve Felsefesi 

ÖĞRETİM 
PROGRAMLARI 

BÜTÜNCÜL 

İNSAN DOĞASI 
BİR BÜTÜN 

EKLEKTİK 
ÖĞRETİM 

YAKLAŞIMI 

ÇEVRE İLE 
İŞBİRLİĞİ 

YAPMA 

YAŞAMA 
DÖNÜK 

BECERİ 
TEMELLİ 

DEĞER TEMELLİ 



PROGRAMIN YAKLAŞIMI ve FELSEFESİ 

SOSYAL 
BİLGİLER 

YAKLAŞIMLARI 

ETKİN VATANDAŞLIK 

SOSYAL BİLİMLER 

YANSITICI  İNCELEME 

UYGULAMADA 

DİSİPLİNLERARASI 

GÜNCELLİK 

YEREL/MİLLİ/KÜRESEL 



Genel Amaçlarda Değişenler 

Çıkartılan 

Bilgiyi uygun ve çeşitli biçimlerde (harita, grafik, tablo, küre, diyagram, 

zaman şeridi vb.) kullanır, düzenler ve geliştirir. 

Birey, toplum ve devlet arasındaki ilişkileri açıklarken, sosyal bilimlerin 

temel kavramlarından yararlanır.  

Farklı dönem ve mekânlardaki toplumlararası siyasal, sosyal, kültürel ve 

ekonomik etkileşimi analiz eder.  

  

  

Eklenen 

Doğal çevrenin ve kaynakların sınırlılığının farkına varıp 

çevre duyarlılığı içerisinde doğal kaynakları korumaya 

çalışmaları ve sürdürülebilir bir çevre anlayışına sahip olmaları, 

Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma yollarını bilen bireyler 

olarak eleştirel düşünme becerisine sahip olmaları, 

  

Toplumsal ilişkileri düzenlemek ve karşılaştığı sorunları 

çözmek için temel iletişim becerileri ile sosyal bilimlerin temel 

kavram ve yöntemlerini kullanabilmeleri, 

Millî, manevi değerleri temel alarak ve evrensel değerleri 

benimseyerek erdemli insan olmanın önemini ve yollarını 

bilmeleri, 

  



GENEL AMAÇLAR 
 



GENEL AMAÇLAR 
 



Öğretim Programının Yapısı 

GENEL HEDEFLER 

BİLGİ BECERİ DEĞER 

KAZANIM 

ÖĞRENME ALANI 

DEĞERLENDİRME 



Öğretim Programının Yapısı 



Öğretim Programının Yapısı 

 4. ve 5. sınıflarda “Gruplar, 

Kurumlar ve Sosyal Örgütler ile 

Güç, Yönetim, Toplum” 

öğrenme alanları birleştirilerek 

“Etkin Vatandaşlık” adı altında 

birleştirilmiştir. Bu haliyle 4. 5. 

6. ve 7. sınıfların hepsinde 7 

öğrenme alanı oluşturularak 

program bütünlüğü 

sağlanmıştır. 



Öğretim Programının Yapısı 

 Mevcut 2005 programında toplam 175 kazanım yer 
almakta iken güncellenen programda toplam 134 
kazanım yer almaktadır.  

 

 41 kazanım eksiltilerek mevcut program 
sadeleştirilmiştir.  

 

 Güncellenen programda her bir kazanımın özelliği, 
içeriği, materyal vb. hususlar gerekli olduğu 
noktalarda kazanımların altında açıklanmıştır.  

 



Öğretim Programının Yapısı 

  "Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler" ile "Güç, Yönetim ve Toplum" 
öğrenme alanları 6. Öğrenme alanı olarak “Etkin Vatandaşlık” adı altında 
birleştirilmiştir. Öğrenme alanlarının yeni sıralanışı şu şekilde oluşmuştur: 

1. Birey ve toplum 

2. Kültür ve miras 

3. İnsanlar, yerler ve çevreler 

4. Üretim, dağıtım ve tüketim 

5. Bilim, teknoloji ve toplum 

6. Etkin vatandaşlık 

7. Küresel bağlantılar 



Öğretim Programının Yapısı 

  Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda 
yer alan kazanımlar, öğrenme alanlarına göre 
numaralandırılmıştır. Numaralandırma sisteminde 
dersin adı, sınıf düzeyi, öğrenme alanı numarası ve 
kazanım numarasına yer verilmiştir. Kazanımlarla 
ilgili sınırlamalar ve açıklamalar kazanımı izleyen 
satırda ifade edilmiştir. 



2005 Öğretim Programı 



2017 Öğretim Programı 

AÇIKLAMA 

KAZANIM 

Beceri ve Değer 

İlişkilendirmeleri 

 Kazanımların ifade tekniği açısından, açıklamaya ihtiyaç duyulmamasına dikkat edilmiştir. 

Bununla bağlantılı olarak kazanımlarla beceri ve değerler arasında doğrudan ilişki kurulmuştur. 

Açıklamaya ihtiyaç olduğu düşünülen kazanımların altına kısa cümleler ile açıklamalar yapılmıştır. 



Programda Anahtar Yetkinlikler 

1 
• Ana Dilde İletişim 

2 
• Yabancı Dilde İletişim 

3 
• Matematiksel Yetkinlik  ve Fen ve Teknolojide Yetkinlikler 

4 
• Dijital Yetkinlik 

5 
• Öğrenmeyi Öğrenme 

6 
•  Sosyal ve Vatandaşlık İle İlgili Yetkinlik 

7 
• İnisiyatif Alma ve Girişimcilik 

8 
• Kültürel Farkındalık ve İfade 



Programda Beceriler 

 Yapılan düzenleme ile dersin öğretim programında ulaşılması beklenen beceriler şunlardır: 

 Araştırma 

 Çevre okuryazarlığı 

 Değişim ve sürekliliği algılama 

 Dijital okuryazarlık 

 Eleştirel düşünme 

 Empati 

 Finansal okuryazarlık 

 Girişimcilik 

 Gözlem 

 Harita okuryazarlığı 

 İletişim 

 İş birliği 

 Kalıp yargı ve önyargıyı fark etme 

 Kanıt kullanma 

 Karar verme 

 Konum analizi 

 Medya okuryazarlığı 

 Mekânı algılama 

 Öz denetim 

 Politik okuryazarlık 

 Problem çözme 

 Sosyal katılım 

 Tablo, grafik ve diyagram çizme ve 

yorumlama 

 Türkçeyi doğru, güzel ve etkili 

kullanma 

 Yenilikçi düşünme 

 Zaman ve kronolojiyi algılama 



Programda Değerler Eğitimi 

 Uygulanmakta olan 

ve güncellenen öğretim 

programında yer alan 

değer listeleri yandaki 

gibidir: 

Güncellenen  programdaki  değerler: 

2005 programındaki  değerler: 



Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı 

 Öğretim Programı’nda eğitim ve öğretim sürecinde gerçekleştirilecek ölçme ve 

değerlendirme uygulamaları üç aşamada ele alınmıştır. Bu aşamalar;  



Programda Rehberlik 

Okula ve 
Çevreye Uyum 

Kendini Kabul 

Kişiler Arası 
İlişkiler 

Eğitsel Başarı 

Güvenli ve 
Sağlıklı Yaşam 

Toplum ve 
Aile 



Programın Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar 

 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim 

Programı’nın uygulanmasında aşağıdaki 

hususlara dikkat edilmesi beklenmektedir. 

 

1. Sosyal Bilgiler öğrenme alanlarında; tarih, 

coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, 

psikoloji, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk gibi 

sosyal bilimler ile insan hakları ve vatandaşlık 

bilgisi konuları bütünleştirilmiş olarak ele 

alınmaktadır. Konular tarih, coğrafya, insan 

hakları ve vatandaşlık diye ayrı ayrı değil, 

disiplinler arası yaklaşımla işlenmelidir. 

 



Programın Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar 

2. Kazanımların gerçekleştirilmesinde Sosyal Bilgiler 
öğretiminin temel ilkeleri dikkate alınmalıdır.  

• yerellik,  

• güncellik,  

• disiplinler arasılık,  

• yansıtıcı sorgulama,  

• geçmiş bugün-gelecek bağlantısı,  

• zaman-süreklilik-değişim ve  

• esneklik” gibi 

Vurgulanan bu ilkeler açısından gerektiğinde işleniş 
sürelerinde değişiklik yapılabilir. 



Programın Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar 

3. “Sosyal bilimler olarak sosyal bilgiler” ve 
“yansıtıcı düşünme olarak sosyal bilgiler” 
anlayışlarına önem verilmelidir. Öğrencilere, 
sosyal bilimcilerin (coğrafyacının, tarihçinin vb.) 
kullandıkları bilimsel yöntemler sezdirilmelidir. 
Okulun içindeki ve dışındaki olaylardan 
yararlanılarak öğrenciler sık sık gerçek hayat 
problemleri ve çelişkili durumlarla 
karşılaştırılmalı ve karşılaştıkları sosyal 
problemler üzerine yansıtıcı düşünmeleri 
sağlanmalıdır. 

 



Programın Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar 

4. Program’da değer ve beceriler 
kazanımlarla ilişkilendirilmiştir. Ancak 
değer ve beceri öğretiminin hayat boyu 
öğrenme çerçevesinde ele alınması için 
söz konusu değer veya beceriler uygun 
görülen farklı kazanım ve öğrenme 
alanlarıyla da ilişkilendirilmelidir. 

 



5. Program’da kavram öğretimi 
önemli bir yer tutmaktadır. Bu 
nedenle kavram öğretiminde 
sınıflamalar ve farklı kavram 
öğretimi yaklaşımları dikkate 
alınmalıdır. Anlam karmaşası, 
kavram karmaşası ve kavram 
yanılgılarının giderilmesine 
yardımcı olunmalıdır. 

Programın Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar 



Programın Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar 

6. Millî ve dinî bayramlar, mahallî kurtuluş ve kutlama 
günleri, önemli olaylar, belirli gün ve haftalardan 
yararlanılarak öğrencilerin tarihsel duyarlılığı 
geliştirilmelidir. 



Programın Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar 

7. Sosyal Bilgiler öğretiminde okul dışı 
ortamlardan da faydalanmaya önem 
verilmelidir. Bu çalışmalar okulun yakın 
çevresinden (okul bahçesi gibi) 
pazaryerine, resmî dairelere, fabrikalara, 
sergilere, arkeolojik kazı alanlarına, 
atölyelere, müzelere ve tarihî mekânlara 
(tarihî yapılar, anıtlar, müze-kentler, 
savaş alanları, sanal müze gezisi vb.) 
yönelik olabilir. 



8. Efsane, destan, masal, atasözü, halk 
hikâyesi, türkü ve şiir gibi türlerden 
yararlanılarak Sosyal Bilgiler dersi edebî 
ürünlerle desteklenmeli ve öğrenciler; 
konuları sevdirecek roman, tarihî roman, 
hikâye, hatıra, gezi yazısı ve fıkra gibi 
edebî ürünler okumaya teşvik edilmelidir. 
Ayrıca uygun görülen kazanımlar resim, 
musiki, minyatür, gravür, hat, heykel, 
mimari, tiyatro, sinema gibi geleneksel 
veya modern sanat ürünleriyle 
desteklenmelidir. 

Programın Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar 



9. Kazanımlarla ilgili güncel ve 
tartışmalı konular, farklı tartışma 
teknikleri kullanılarak problem 
çözme, eleştirel düşünme, kanıt 
kullanma, karar verme ve araştırma 
becerileriyle ilişkilendirilerek sınıfa 
taşınabilir. 

Programın Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar 



Programın Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar 

10. Son yıllarda dijital teknolojideki 
gelişmelere bağlı olarak vatandaşlık hak ve 
sorumluluklarıyla ilgili yeni durumlar (dijital 
vatandaşlık, e-Devlet, sanal ticaret, sosyal 
medya vb.) ve birtakım sorunlar (dijital 
bölünmüşlük, kimlik hırsızlığı, kişisel bilginin 
gizliliği, siber dolandırıcılık, siber zorbalık vb.) 
ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin dijital vatandaşlık 
yeterliliklerini geliştirmek amacıyla konuyla 
ilgili ders içi ve ders dışı etkinliklere yer 
verilmelidir.  



11. Öğrenme alanlarının ünite olmadığı, her 
öğrenme alanının farklı sınıf seviyelerinde 
farklı isimlerle üniteye dönüştürülebileceği 
dikkate alınmalıdır. 

Programın Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar 



Teşekkürler… 


