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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.



EEĞİĞİTTİİM PROGRAMI M PROGRAMI 
TASARIMITASARIMI



EEğğitim programitim programıı
tasartasarıımmıı, bir , bir 
programprogramıın hangi n hangi 
ööğğeler olueler oluşşacaacağığınnıın n 
ortaya ortaya ççııkarkarıılmaslmasıı
ssüürecidir.recidir.
Bir eBir eğğitim programitim programıı
planlanplanlanıırken irken işşe e 
ööncelikle programncelikle programıın n 
nasnasııl olacal olacağığınnıı
tasarlanmakla tasarlanmakla 
babaşşlanmallanmalııddıır.r.

Necati BUĞDAY



Program tasarProgram tasarıımlarmlarıı
bir ebir eğğitim programitim programıınnıı
oluoluşşturan temel turan temel 
ööğğelerden oluelerden oluşşmakta makta 
ve plan ve plan ççizmesi bu izmesi bu 
ööğğeler araseler arasıındaki ndaki 
iliilişşkiler akiler aççııssıından ndan 
farklfarklııllııklarklarıı ortaya ortaya 
koymakla farklkoymakla farklıı
tasartasarıımlar ortaya mlar ortaya 
ççııkmaktadkmaktadıır.r.

Necati BUĞDAY



Bir programBir programıın temel n temel 
ööğğeleri, hedef, eleri, hedef, 
iiççerik(konu erik(konu 
alanalanıı),),ööğğrenme renme 
yayaşşantantıılarlarıı ve ve 
dedeğğerlendirmedir.erlendirmedir.

Necati BUĞDAY



Bir eBir eğğitim programitim programıı tasartasarıımmıında sorulmasnda sorulmasıı

gereken gereken şşu du döört soruya yanrt soruya yanııt aranmaktadt aranmaktadıırr..
1.1. Ne yapNe yapıılmallmalııddıır?r?
2.2. Konu alanKonu alanıı neleri ineleri iççermelidir?ermelidir?
3.3. Hangi Hangi ööğğrenme stratejileri, kaynak ve renme stratejileri, kaynak ve 

etkinlikleri kullanetkinlikleri kullanıılmallmalııddıır?r?
4.4. SonuSonuççlarlarıı dedeğğerlendirmek ierlendirmek iççin hangi in hangi ööllççme me 

teknikleri ve arateknikleri ve araççlar kullanlar kullanıılmallmalııddıır?r?
Bu dört öğe birbiriyle ilişki içindedir, bir öğe 
hakkında verilen karar diğerlerini de 
etkilemektedir



PROGRAM TASARIMI YAKLAPROGRAM TASARIMI YAKLAŞŞIMLARI IMLARI 

Eğitim programları tasarımlarını
geliştirmede genelde üç temel 
yaklaşım izlenmektedir ;;

1.1. Konu merkezli program tasarKonu merkezli program tasarıımlarmlarıı
2.2. ÖÖğğrenen merkezli program renen merkezli program 

tasartasarıımlarmlarıı
3.3. Sorun merkezli program tasarSorun merkezli program tasarıımlarmlarıı



Konu tasarKonu tasarıımmıı:: Hem en Hem en 
eski yaklaeski yaklaşışım, hem de m, hem de 
ttüüm em eğğitimciler tarafitimciler tarafıından ndan 
en iyi bilinen yaklaen iyi bilinen yaklaşışımdmdıır. r. 
Bu yaklaBu yaklaşışımmıın dayanan dayanağığı
olan aklolan aklıın, insann, insanıı farklfarklıı
kkıılan bir unsur oldulan bir unsur olduğğuna una 
ve bilginin aranmasve bilginin aranmasıı ve ve 
elde edilmesinde buna elde edilmesinde buna 
gerek oldugerek olduğğuna una 
inaninanıılmaktadlmaktadıır.r.

Necati BUĞDAY

Ah şu 
nezle 

öldürdü
meni..



Disiplin tasarDisiplin tasarıımmıı:: Bu Bu 
yaklayaklaşışımda emda eğğitim itim 
programprogramıı, akademik , akademik 
disiplinler disiplinler üüzerinde zerinde 
yoyoğğunlaunlaşşmasmasıına karna karşışın, n, 
aslaslıı yine konu tasaryine konu tasarıımmıı ile ile 
aynaynııddıır. Bu yaklar. Bu yaklaşışımda mda 
konularkonularıın nasn nasııl verildil verildiğği ve i ve 
bu bilgilerin ne bu bilgilerin ne şşekilde ekilde 
kullankullanıılacalacağığı öönemli nemli 
ggöörrüülmektedir lmektedir 

Necati BUĞDAYYatakta bile 
disiplin şart !



GeniGenişş alanlalanlıı tasartasarıım:m:
Bu yaklaBu yaklaşışım da konu m da konu 
merkezli tasarmerkezli tasarıımmıın neden n neden 
olduolduğğu paru parççalanma ve alanma ve 
bbööllüünmelerdeki ayrnmelerdeki ayrıılma lma 
sorununa sorununa çöçözzüüm getirme m getirme 
amacamacıı ile oluile oluşşturulmuturulmuşştur. tur. 
AmacAmacıı, konular, konularıı mantmantığığa a 
uygun bir uygun bir şşekilde bir ekilde bir 
araya getirmektir.araya getirmektir.
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Geniş
düşünelim 

arkadaşlar…



SSüürereçç tasartasarıımmıı:: Her Her 
konu ikonu iççin ayrin ayrıı ayrayrıı
ööğğrenme yollarrenme yollarıınnıı
ddüüzenleme yerine, tzenleme yerine, tüüm m 
konular ikonular iççin ortak bir in ortak bir 
ööğğrenme yolunu renme yolunu öön plana n plana 
ççııkaran bir tasarkaran bir tasarıım m 
yaklayaklaşışımmııddıır.r.””EleEleşştirici tirici 
ddüüşşüüncence”” bu yaklabu yaklaşışımmıın n 
en en öönemli nemli üürrüünlerinden nlerinden 
biridir.biridir.
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ÖÖĞĞRENEN MERKEZLRENEN MERKEZLİİ PROGRAM PROGRAM 
TASARIMLARI TASARIMLARI 

ÇÇocuk merkezli ocuk merkezli 
tasartasarıımlar:mlar: Bu Bu 
tasartasarıımmıın savunucularn savunucularıı, , 
ööğğrencinin en iyi rencinin en iyi şşekilde ekilde 
ööğğrenebilmesi irenebilmesi iççin etkin in etkin 
duruma geduruma geççirilmesi irilmesi 
gerektigerektiğğini ini ööne ne 
ssüürmrmüüşşlerdir. Onlara glerdir. Onlara gööre re 
ööğğrenme, renme, ööğğrencinin rencinin 
yayaşşantantııssıından ndan 
ayrayrıılmamallmamalııddıır, ikisi r, ikisi 
birbirisiyle babirbirisiyle bağğlantlantııllııddıır. r. 
ÖÖğğrencinin ilgisi ve rencinin ilgisi ve 
ihtiyaihtiyaççlarlarıı öön plandn plandıır.r.

Ohhh
ne 

rahatNecati BUĞDAY



YaYaşşantantıı merkezli merkezli 
tasartasarıımlar:mlar: Bu Bu 
yaklayaklaşışımlar da mlar da ççocuk ocuk 
merkezli yaklamerkezli yaklaşışımlar mlar 
gibidir. Fakat burada gibidir. Fakat burada 
ççocuklarocuklarıın ihtiyan ihtiyaççlarlarıı ve ve 
ilgilerinin ilgilerinin öönceden nceden 
tasarlanamayacatasarlanamayacağığı fikri fikri 
öön plandadn plandadıır, dolayr, dolayııssıı ile ile 
eeğğitim programitim programıı
ççererççevesinin tevesinin tüüm m 
ççocuklara gocuklara gööre re 
planlanamayacaplanlanamayacağığı ileri ileri 
ssüürrüüllüür.r.

Ne yaparsın 
abee konfor 
şart..!
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Romantik(radikal) 
tasarımlar:
Savunucuları, okulun işlev 
ve iş görünün tamamen 
gözden geçirilip 
değiştirilmesinin 
gerektirdiği ileri 
sürülmektedir. Bu 
tasarımcılardan pestallozzi
“kişiler kendilerini en iyi 
kendi doğalarında 
bulabilir” demişti.

Hey ne 
zaman 

bana sıra 
gelecek.
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HHüümanistikmanistik
tasartasarıımlar:mlar: Bu Bu 
tasartasarıımcmcıılar, lar, HHüümanistikmanistik
psikolojiyi psikolojiyi öön planda n planda 
tutmututmuşşlardlardıır. Bu psikolojik r. Bu psikolojik 
yaklayaklaşışımda insan mda insan 
davrandavranışıışı basit bir etkibasit bir etki--
tepki ilitepki ilişşkisinden kisinden ççok daha ok daha 
karmakarmaşışık olduk olduğğu ileri u ileri 
ssüürrüülmlmüüşşttüür.r.

Büyük orta 
doğun’un
meyvesi
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SORUN MERKEZLSORUN MERKEZLİİ TASARIMLAR TASARIMLAR 

YaYaşşam am şşartlarartlarıı
tasartasarıımlarmlarıı:: Bu Bu 
tasartasarıımla, emla, eğğitimciler itimciler 
ööğğrencilerin kavrayrencilerin kavrayışışlarlarıınnıı
geligelişştirmekte ve tirmekte ve ““gergerççek ek ““
ddüünya ile ilgili sorunlarnya ile ilgili sorunlarıı
konusunda genelleme konusunda genelleme 
becerisi kazanmalarbecerisi kazanmalarıında nda 
yardyardıımcmcıı olmaktadolmaktadıır.r.
Bu tasarBu tasarıım m üçüç ana ana 
varsayvarsayıım m üüzerine zerine 
kurulmukurulmuşştur.tur.

Ne ihtiyarı daha 
çok gencim..ha ha 

ha!
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1.1. Toplumun deToplumun değğiişşen en 
yayaşşam ortamam ortamıına na 
uyum sauyum sağğlamaslamasıı

2.2. Konular, toplumun Konular, toplumun 
yayaşşamamıına gna gööre re 
ddüüzenlenecekzenlenecek

3.3. ööğğrencileri rencileri 
ööğğrenmeye ve sorun renmeye ve sorun 
çöçözme szme süürereççlerini lerini 
kullanmaya kullanmaya 
öözendirmesidir.zendirmesidir.

Yeni 
tasarımımın 
keyfi sürem 

bari
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ÇÇekirdek (CORE) Tasarekirdek (CORE) Tasarıımmıı::

Bu tasarBu tasarıım da konu m da konu 
merkezlidir ve genel merkezlidir ve genel 
eeğğitim itim üüzerinde zerinde 
odaklanmodaklanmışışttıır. Tasarr. Tasarıımlar, mlar, 
ööğğrenci sisteme girmeden renci sisteme girmeden 
öönce yapnce yapııllıır. Fakat bazr. Fakat bazıı
dedeğğiişşiklere de olanak iklere de olanak 
sasağğlar. Tolumun lar. Tolumun 
sorunlarsorunlarıınnıı öön plana n plana 
koyar. koyar. ÖÖğğrencini rencini 
toplumun sorunlartoplumun sorunlarıınnıı
ggöörmesini ve bu konulara rmesini ve bu konulara 
eeğğilmesini amailmesini amaçç edinir.edinir.

Tasarımımı
beyendinizmi?

Necati BUĞDAY



Toplumsal Sorunlar ve Yeniden Toplumsal Sorunlar ve Yeniden 
KurmacKurmacııllıık tasark tasarıımmıı ::

Bu tasarBu tasarıımcmcıılar toplumun lar toplumun 
sosyal, ekonomik, politik, sosyal, ekonomik, politik, 
geligelişşmelerinin program melerinin program 
tasartasarıımmıı ile baile bağğlantlantııssıı
konusu konusu üüzerinde zerinde 
ilgilenirler. Program ilgilenirler. Program 
tasartasarıımmıı ile eile eğğitimcilerin, itimcilerin, 
toplumun iyiletoplumun iyileşştirilmesine tirilmesine 
katkkatkııda da 
bulunabileceklerine bulunabileceklerine 
inaninanıırlar. rlar. 

Toplumsal 
sorun 

olsunda 
yicem seni

Necati BUĞDAY



Konu MerkezliKonu Merkezli

1.1. ÇÇocuk merkezli tasarocuk merkezli tasarıımlarmlar
2.2. YaYaşşantantıı merkezli tasarmerkezli tasarıımlarmlar
3.3. Romantik(radikal)tasarRomantik(radikal)tasarıımlarmlar
4.4. HHüümanistikmanistik

1.1. Konu tasarKonu tasarıımmıı
2.2. Disiplin tasarDisiplin tasarıımmıı
3.3. GeniGenişş alanlalanlıı tasartasarıımm
4.4. SSüürereçç tasartasarıımmıı

1.1. YaYaşşam am şşartlarartlarıı tasartasarıımmıı
2.2. ÇÇekirdek(CORE)tasarekirdek(CORE)tasarıımmıı
3.3. Toplumsal sorunlar ve yeniden Toplumsal sorunlar ve yeniden 

kurmackurmacııllıık tasark tasarıımmıı
Sorun MerkezliSorun Merkezli

ÖÖğğrenen Merkezlirenen Merkezli

Program tasarımı yaklaşımlarının şematik gösterimi



Program Program ÖÖğğelerinin Selerinin Sıırasrasıı ve ve İİlilişşkilerinin Kontrolkilerinin Kontrolüü

İİhtiyahtiyaççlarlarıı belirlenmesibelirlenmesi

AmaAmaççlarlarıın Belirlenmesin Belirlenmesi

İİççerieriğğin Sein Seççimiimi

İİççerieriğğin Din Düüzenlenmesizenlenmesi

ÖÖğğrenme Yarenme Yaşşantantıılarlarıınnıın Sen Seççimiimi

Neyin NasNeyin Nasııl Del Değğerlendirileceerlendirileceğğinin saptanmasinin saptanmasıı

EEĞİĞİTTİİMDE PROGRAM GELMDE PROGRAM GELİŞİŞTTİİRME MODELLERRME MODELLERİİ

ABDABD’’de Yaygde Yaygıın Olan En Olan Eğğitim Program Modelleriitim Program Modelleri
1.1. Taba ModeliTaba Modeli



Tyler ModeliTyler Modeli

Kaynak birey

Olası Genel Amaçlar

Kaynak Toplum Kaynak Konu-Alanı

Süzgeç eğitim Felsefesi Süzgeç Öğrenme psikolojisi

Kesinleşmiş Öğretim Araçları

Öğrenme Yaşantılarının Sağlanması

Öğrenme Yaşantılarının Düzenlenmesi

Öğrenme Yaşantılarının Yönlendirilmesi

Öğrenme Yaşantılarının değerlendirilmesi



TabaTaba--Tyler ModeliTyler Modeli

başla

İhtiyaçların belirlenmesi

Genel amaçları belirleme

Amaçları saptama

İçeriği seç

İçeriği düzenleme

Öğrenme yaşantılarını belirleme

Öğrenme yaşantılarını düzenle

Değerlendirme yap

Ayrıntılı işleri formüle

İşlemleri tekrar belirleme

bitir

Sonuç yeterlimi evet

hayır



Sistem YaklaSistem Yaklaşışımmıına Gna Gööre Program re Program 
GeliGelişştirme Modelitirme Modeli

Problemin tanProblemin tanıımmıı

GeliGelişşme me 

DeDeğğerlendirmeerlendirme

Aşama İşlem

1-Amacın belirlenmesi
2-Komisyon üyelerinin belirlenmesi

1-amaçların davranışa dönüşmesi

2-uygun ders planlarının yazılması

3-öğretim materyallerinin geliştirilmesi

4-öğrenme ortamının desenlenmesi

1-sonuçların değerlendirilmesi

2-sürekli dönüt sağlaması
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