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1-Önce Soruları Tıklayın Yanıtlamaya Çalışın.  
2-Verdiğiniz Yanıtların Şıklarını Kenara Yazın. 
3-Sonra  Yanıtlarınızı Kontrol Ediniz.
4-Yanlış Yanıtları Muhakeme Ediniz.
5-Gösteriyi İzleyin Tekrar Aynı İşlemi Yapınız.



AVRUPAAVRUPA’’DA YAYGIN OLAN DA YAYGIN OLAN 
PROGRAM MODELLERPROGRAM MODELLERİİ

Program geliProgram gelişştirme tirme ççalalışışmlarmlarıınnıınn toplumun toplumun 
dedeğğer er sisitemlerinesisitemlerine ve ideolojilerini yansve ideolojilerini yansııttttığıığınnıı

belirten belirten whitewhite ingilizingiliz eeğğitim sisteminde  itim sisteminde  üçüç farklfarklıı
program modelinden program modelinden sozsoz etmektedir.etmektedir.
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Kaynak II;Kaynak II; EEğğitimde Program Geliitimde Program Gelişştirme tirme 

Yazar;Yazar;ÖÖ.DEM.DEMİİRELREL

Sunuyu HazSunuyu Hazıırlayanrlayan; NEVAF ABAY; NEVAF ABAY 20062006

Ders Sor.;Ders Sor.; DoDoçç. Dr. Nasip DEM. Dr. Nasip DEMİİRKURKUŞŞ ,,

11--ÖÖnce Sorularnce Sorularıı TTııklayklayıın n YanYanııtlamaya tlamaya ÇÇalalışıışın.  n.  
22--VerdiVerdiğğiniz Yaniniz Yanııtlartlarıın n ŞıŞıklarklarıınnıı Kenara YazKenara Yazıın. n. 
33--Sonra  YanSonra  Yanııtlartlarıınnıızzıı Kontrol Ediniz.Kontrol Ediniz.
44--YanlYanlışış YanYanııtlartlarıı Muhakeme Ediniz.Muhakeme Ediniz.
55--GGöösteriyi steriyi İİzleyin Tekrar Aynzleyin Tekrar Aynıı İşİşlemi Yaplemi Yapıınnıızz



RASYONEL PLANLAMA MODELRASYONEL PLANLAMA MODELİİ

Bu modele gBu modele gööre  ere  eğğitim programitim programıında 5 nda 5 öögege
bulunur.bulunur.
Genel amaGenel amaççlar,amalar,amaççlar ,lar ,ööğğrenme durumlarrenme durumlarıı, , 
dedeğğerlendirme.erlendirme.
Bu model yeniden kurmacBu model yeniden kurmacııllıık felsefi gk felsefi göörrüüşşüüne ne 
dayandayanıır.r.
Durumsal modelle Durumsal modelle ççok yakok yakıındndıırr



YENYENİİLLİİKCKCİİ--DURUMSAL MODELDURUMSAL MODEL

Bu modelde de eBu modelde de eğğitim sitim süürecinin 5 temel recinin 5 temel öögesigesi bulunur.bulunur.
Durum Durum çöçözzüümlenmesi,amamlenmesi,amaççlar ,lar ,ööğğrenme renme 
,,ööğğretmeprogramretmeprogramıı desenleme desenleme ––programprogramıı uygulama, uygulama, 
dedeğğerlendirme.erlendirme.
Okulu merkeze aldOkulu merkeze aldığıığından okul ve yakndan okul ve yakıın n ççevresindeki evresindeki 
durumun dedurumun değğerlendirmesini erlendirmesini öönemli gnemli göörmektedir.rmektedir.
Rasyonel modelle Rasyonel modelle ççok benzer.ok benzer.



SSÜÜREREÇÇ YAKLAYAKLAŞŞIMI MODELIMI MODELİİ

Bu modele gBu modele gööre de ere de eğğitim programitim programıında temel olarak 5 nda temel olarak 5 öögege
bulunur.bulunur.
İİççerikerik--babağğlam, lam, ööğğrenme durumlarrenme durumlarıı,genel ama,genel amaççlar, lar, 
dedeğğerlendirme.erlendirme.
Bu model diBu model diğğer iki modelden er iki modelden ççok farklok farklııddıır.r.
En bEn büüyyüük fakk fakıı ssıınnııf f ööğğretmenine retmenine öözerklik sazerklik sağğladladığıığı iiççin in 

ööğğretmenlerin retmenlerin ççok iyi yetiok iyi yetişşmimişş olmasolmasıınnıı gerekli kgerekli kıılmaktadlmaktadıırr..



TTÜÜRKRKİİYEYE’’DE YAYGIN OLAN PROGRAM DE YAYGIN OLAN PROGRAM 
MODELLERMODELLERİİ

TTüürkiyerkiye’’de bulunan program gelide bulunan program gelişştirme uzmanlartirme uzmanlarıınnıın n 
tamamtamamıına yakna yakıınnıı bir programbir programıın temel n temel öögelerinigelerini
amaamaççlar,ilar,iççerik,erik,ööğğrenme renme ööğğretme sretme süürereççleri leri vedevedeğğerlendirmeerlendirme
olduolduğğunu belirtmiunu belirtmişşlerdir.lerdir.
Bu konuda DemirelBu konuda Demirel’’in, in, öözgen zgen GGöönentnentüürkrküünn ççalalışışmalarmalarıı
olmuolmuşştur.tur.
ProgramProgramıın n ööğğrenmerenme--ööğğretme sretme süürecinin boyutunun recinin boyutunun 
merkezinde merkezinde ööğğrencinin bulunmasrencinin bulunmasıınnıın n gerktigerktiğğii konusunda konusunda 
uzmanlaruzmanlarıın tamamn tamamıı ortak bir gortak bir göörrüüşşte birlete birleşşmimişşlerdir.lerdir.



MEB PROGRAM GELMEB PROGRAM GELİŞİŞTTİİRME MODELRME MODELİİ

Modelin aModelin aşşamalaramalarıı
şşööyledir.yledir.

İhtiyaçların 
belirlenmesi 

 
Genel hedeflerin belirlenmesi 

 
Alanın,kavram,ike ve 
becerilerin belirlenmesi 

 
 

 
 

Öğrenme alanlarının kapsadığı 
ünitelerin/ temalrının 
belirlenmesi 

 
Kavram 
haritalarını 
oluşturulması 

Paydaşlarla paylaşımın 
sağlanması 

 
 

 
Programların denenmesi 
izlenmesi ve değerlendirilmesi 

 

Öğrenme alanlarıvealanı 
kapsayan kazanımların 
belirlenmesi 

Diğer alanlar 
bağlantılar 

Materyal  geliştirilmasi 



DEMDEMİİREL MODELREL MODELİİ

Bu modelin Bu modelin ööğğretmen eretmen eğğitimi programlaritimi programlarıın n 
hazhazıırlanmasrlanmasıından esinlenerek ortaya ndan esinlenerek ortaya ççııktktığıığı
ggöörrüülmektedir.lmektedir.
İİlk alk aşşamayamayıı planlama iplanlama iççerir.erir.
İİkinci akinci aşşamayamayıı ihtiyaihtiyaçç analizi ve analizi ve 
dedeğğerlendirilmesi erlendirilmesi ççalalışışmalarmalarıına yer  na yer  

üülkenin uzak hedefleri ile ilgili tutarllkenin uzak hedefleri ile ilgili tutarlıı bir yol izlenir.bir yol izlenir.
ÜçüÜçüncncüü aaşşamada hedefler belirtilir.amada hedefler belirtilir.
DDöördrdüüncncüü aaşşamada iamada iççerik belirtilir ve hedeferik belirtilir ve hedef--
iiççerik ilierik ilişşkisi kurulur.kisi kurulur.
Bundan sonraki aBundan sonraki aşşamalarda samalarda sıırasrasııyla taslak yla taslak 
programprogramıın denenmesinde n denenmesinde ööğğrenme renme ööğğretme retme 
ortamortamıınnıı ddüüzeltilmesi,zeltilmesi,ççok ortamok ortamıın sen seççilmesi ilmesi 
öönem tanem taşışır.r.
Sonucun deSonucun değğerlendirmesinde alan testi erlendirmesinde alan testi 
yapyapııllıır,sonur,sonuççlara glara gööre dre döönnüüt sat sağğlanlanıır br bööylece ylece 
program dprogram düüzeltilmesi yapzeltilmesi yapııllıır ve program r ve program 
tantanııttııltltııktanktan sonra sonra üülke genelinde yayglke genelinde yaygıınlanlaşşttıırrııllıır.r.
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