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ÖNSÖZ

Bu çalışmamızın siz değerli meslektaşlarımıza eğitim vermek gibi bir gayesi 
kesinlikle yoktur. Bununla beraber değişen ve gelişen öğretim programları 
ile birlikte ölçme ve değerlendirme yaklaşımları da farklılıklar kazanmış, bu 
noktada değerler eğitimi ön plana çıkmıştır. Bu değişikliklerin uygulanmasında 
tüm öğretmenlerimizin ortak bir tutum geliştirmesi önem arz etmektedir. Bu 
nedenlerle çeşitli başlıklara dikkatinizi çekmek ve yıl boyunca kullanabileceği-
niz çeşitli dokümanlara kolayca ulaşabilmenizi sağlamak amacıyla bu çalışma 
hazırlanmıştır.

 İlk defa üzerinde mesai harcadığımız böyle bir çalışmanın fark edeme-
diğimiz hata ve eksiklerinden dolayı hoşgörünüze sığınıyor, sizlerin de katkısı 
ile ileride daha güzel çalışmalar yapabileceğimizi biliyor ve çalışmamızın 
hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Ölçme ve Değerlendirme Birimi 

İiletişim;
web: sakaryaodm.meb.gov.tr
Mail: sosyalodm@gmail.com
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A. ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Müfredat (öğretim programı) en genel tanımıyla öğretmen rehberliğinde öğrencilerin
edinmesi hedeflenen temel bilgi ve beceriler çerçevesidir.

Sosyokültürel hayat, bilim ve teknolojideki hızlı değişim ve gelişmeler, toplumun ve 
ferdin ihtiyaç duyduğu vasıfların da farklılaşmasına sebep olmaktadır. Bu farklılaşma 
ise tabii olarak çağın gerekliliklerini karşılayabilecek fertlerin yetiştirilmesini sağlayacak 
olan müfredatların yenilenmesi ve güncellenmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Bu ihtiyaç 
ve Millî Eğitim Bakanlığının değişen felsefesi doğrultusunda müfredatları geliştirme, 
yenileme ve güncelleme çalışmaları 2005’te yeni bir rayda başlamış, 2015-2016 eğitim 
öğretim yılında tamamlanmıştır. Güncelleme, gözden geçirme  çalışmaları devam 
etmektedir.

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ORTAÖĞRETİM PROGRAMI

Güncellenen Ortaokul 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti 
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı 
ile öğrencilerin;

•  Atatürk’ün askerlik ve devlet adamlığı yetenekleri 
ile inkılapçı niteliklerini öğrenerek onun kişilik 
özelliklerini örnek almaları, 

• Millî Mücadele örneğinden hareketle Türk mille-
tinin millî birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde 
özgürlük, bağımsızlık ve vatanseverlik duyguları 
ile her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini 
anlamaları, 

• Türk Millî Mücadelesi ve inkılabının, millî ve 
evrensel özelliklerini kavramaları, 

• Dönemin ağır şartlarında büyük güçlüklere rağ-
men Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk 
İnkılâbının tarihî anlamını ve önemini kavrama-
ları, 

Öğretim programlarının gün-
cel haline aşağıdaki bağlantı 
adresinden veya karekod 
yardımı ile ulaşabilirsiniz.

Öğretim Programlarını 
İzleme ve Değerlendirme 
Sistemi

Yerel ağ adresi: http://mufre-
dat.meb.gov.tr/Programlar.
aspx

• İnsan hakları, ulusal egemenlik, tam bağımsızlık, milliyetçilik, demokrasi, çağdaş-
lık, laiklik ve cumhuriyet kavramlarının Türk milleti için ifade ettiği anlam ve önemi 
kavramaları,

• Bilim ve teknolojinin gelişim sürecini ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini kav-
rayarak bilgi ve iletişim teknolojilerini bilinçli kullanmaları,

• Bilimsel düşünmeyi temel alarak bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretmede 
bilimsel ahlakı gözetmeleri,

• Toplumsal ilişkileri düzenlemek ve karşılaştığı sorunları çözmek için temel iletişim 
becerileri ile sosyal bilimlerin temel kavram ve yöntemlerini kullanabilmeleri,

• Katılımın önemine inanmaları, kişisel ve toplumsal sorunların çözümü için görüşler 
belirtmeleri,

• İnsan hakları, ulusal egemenlik, demokrasi, laiklik, cumhuriyet kavramlarının 
tarihsel süreçlerini ve günümüz Türkiye’si üzerindeki etkilerini kavrayarak yaşamını 
demokratik kurallara göre düzenlemeleri,

• Millî, manevi değerleri ile evrensel değerleri benimseyerek erdemli insan olmanın 
önemini ve yollarını bilmeleri,
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DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

• 1. Atatürk’ün kişilik özellikleri (vatan ve millet sevgisi, idealist oluşu, mantıklı ve gerçekçi olu-
şu, sabır ve disiplin anlayışı, ileri görüşlülüğü, açık sözlülüğü, çok yönlülüğü, öğreticilik yönü, 
sanatseverliği, yöneticiliği, yenilikçi düşüncesi, önder oluşu, kararlı ve mücadeleci oluşu, planlı 
çalışması, inkılapçılığı, birleştirici ve bütünleştirici oluşu, insan sevgisi) her bir ünitenin uygun 
yerinde işlenmelidir. 

• Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde geçen tarih metodolojisine dair 
kavramlar (kanıt, sebep-sonuç, süreklilik-değişim, benzerlik-farklılık gibi) ile dersin içeriğine 
özgü kavramları (Tekalif-i Millîye, Kuvâ-yı Millîye, millî egemenlik, tam bağımsızlık, cum-
huriyet, demokrasi, meclis, insan hakları gibi) öğrencilerin öğrenmelerine ve bu kavramları 
doğru kullanmalarına dikkat edilmelidir.  

• Öğrencilerin millî, manevi ve evrensel değerlerini pekiştirmeli; Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı 
görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda onlara rol model/yol gösterici olma-
lıdır. 

• Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, tarihsel düşünme becerileri, öğrenmeyi öğrenme, 
sosyal beceriler, vatandaşlık becerileri, kültürel farkındalık, bilgi teknolojilerini kullanma, 
girişimcilik gibi becerilerin geliştirilebilmesi için farklı yöntem ve teknikler kullanılmalıdır. 

• Konuların işlenişinde birinci el kaynakların kullanılması önemlidir

 Eğitim sistemimiz yetkinliklerde bütünleşmiş bilgi, 
beceri ve davranışlara sahip karakterde bireyler 
yetiştirmeyi amaçlar. Öğrencilerin hem ulusal hem 
de uluslararası düzeyde; kişisel, sosyal, akade-
mik ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları beceri 
yelpazeleri olan yetkinlikler Türkiye Yeterlilikler 
Çerçevesinde (TYÇ) belirlenmiştir. 

B. YETKİNLİKLER
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi-
nin tanıtım broşürüne şağıdaki 
bağlantı adresinden veya ka-
rekod yardımı ile ulaşabilirsiniz.

Yerel ağ adresi: https://www.
myk.gov.tr/images/articles/
TYC/tyc_brosur.pdf

C. DEĞERLER EĞİTİMİ

Önceki müfredatlardan farklı olarak yenilenen müfre-
datlarda değerler ve değer eğitimi müfredatların ana 
odağını oluşturmuştur.

Mevcut müfredatları da kapsayan geniş bir literatür 
taraması yapılmış, disiplin alanlarının her birinde 
kazanımlarla (eğitim öğretim hedefleriyle) ilişkilen-
dirilerek öğrencilere aktarılması hedeflenen millî, 
manevi ve evrensel değerler bazı başlık altında 
toplanmış, bu değerlere ilişkin tutum ve davranışlar 
belirlenmiştir.

Değerlerin toplumlarda farklılık 
göstermesi onların sonradan 
öğrenilmiş olduğunu gösterir. 
Bu demektir ki değerler, 
eğitim ile kazandırılabilir. De-
ğerler eğitimi bilişsel alandan 
ziyade duyuşsal alanı ilgilen-
dirdiğinden bu eğitim, sadece 
okullarda verilen derslerden 
ibaret değildir. Eğitimin tüm ak-
törleri hatta toplum bu eğitimde 
doğrudan etkili ve sorumludur.

• Ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık göstermeleri,
• Özgür birer birey olarak fiziksel, duygusal özelliklerinin; ilgi, istek ve yeteneklerinin 

farkına varması
amaçlanmaktadır.
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ÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞERLER

Değerlerimiz öğretim programlarının perspektifini oluşturan ilkeler toplamıdır. Kökleri 
geleneklerimiz ve dünümüz içinde, gövdesi ve dalları bu köklerden beslenerek bugü-
nümüze ve yarınlarımıza uzanmaktadır. Temel insani özelliklerimizi oluşturan değer-
lerimiz, hayatımızın rutin akışında ve karşılaştığımız sorunlarla başa çıkmada eyleme 
geçmemizi sağlayan kudretin ve gücün kaynağıdır.

Öğretim programlarında yer alan “kök değerler” ve bunlara ilişkin tutum ve davranışlar 
aşağıdaki tabloda verilmiştir.

DEĞERLER TUTUM VE DAVRANIŞLAR

DOSTLUK
Diğerkâmlık, güven duyma, anlayışlı olma, dayanışma, sadık 
olma, vefalı olma, yardımlaşma

DÜRÜSTLÜK
Açık ve anlaşılır olma, doğru sözlü olma, güvenilir olma, sö-
zünde durma

ÖZ DENETİM
Davranışlarını kontrol etme, davranışlarının sorumluluğunu 
üstlenme, öz güven sahibi olma, gerektiğinde özür dileme

SABIR
Azimli olma, tahammül etme, beklemeyi bilme

SAYGI

Alçak gönüllü olma, başkalarına kendine davranılmasını 
istediği biçimde davranma, diğer insanların kişiliklerine değer 
verme, muhatabının konumunu, özelliklerini ve durumunu 
gözetme

SEVGİ
Aile birliğine önem verme, fedakârlık yapma, güven duyma, 
merhametli olma, vefalı olma

SORUMLULUK
Kendine, çevresine, vatanına, ailesine karşı sorumlu olma, 
sözünde durma, tutarlı ve güvenilir olma, davranışlarının 
sonuçlarını üstlenme

VATANSEVERLİK
Çalışkan olma, dayanışma, kurallara ve kanunlara uyma, 
sadık olma, tarihsel ve doğal mirasa duyarlı olma, toplumu 
önemseme

YARDIMSEVERLİK
Cömert olma, iş birliği yapma, merhametli olma, misafirperver 
olma, paylaşma

ADALET Adil olma, eşit davranma, paylaşma 
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• Çok yönlü öğrenmedir.
• İnsanlaştırma sanatıdır.
• Kişilik oluşturmaktır.
• Şimdiye ve geleceğe biçim verme 

gayretidir.
• Süreç gerektirir Sosyo-kültüreldir.

• Mekanik öğrenme değildir.
• Robotlaştırma değildir.
• Bilgi küpü inşa etmek değildir.
• Yalnızca kuralları nakletmek 

değildir.
• Anlık değildir.
• Kalıtsal değildir.

NEDİR? NE DEĞİLDİR

DEĞERLER NEDİR? NE DEĞİLDİR

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ

Her şeyden önce değerlerin kazandırılması, duyuşsal alan ile ilgili olduğundan daha 
çok sosyal öğrenme ve örtük öğrenme ile ilgilidir. Bu durumda biz öğretenlere büyük bir 
sorumluluk düşmektededir. Değerleri kazandırmak istiyorsak önce o değeri özümsemiş 
ve yaşıyor olmamız gerekir.

Sosyal ve örtük öğrenmelerin dışında değerler, ders içerinde etkinlikler ve sorular yo-
luyla sezdirilebilir. Örneğin aşağıda değerleri sezdiren bir soru verilmiştir. 
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D. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Hiçbir insan bir başkasının 
birebir aynısı değildir. Bu 
sebeple öğretim program-
larının ve buna bağlı olarak 
ölçme ve değerlendirme 
sürecinin “herkese uygun”, 
“herkes için geçerli ve 
standart olması” insanın 
doğasına terstir. Bu sebep-
le ölçme ve değerlendirme 
sürecinde azami çeşitlilik 

Bazen gece yarısı uyanıyorum ve 
kendime soruyorum, 
“Hayat çoktan seçmeli
bir test mi yoksa doğru/yanlış testi 
mi?” Sonra karanlıktan bir ses geliyor 
ve diyor ki “Bunu söylemeği sevmiyo-
ruz ama hayat milyonlarca kelimelik 
açık uçlu bir sınavdır.” 
          Charlie Brown

ve esneklik anlayışıyla hareket edilmesi şarttır. Öğretim programları bu açıdan bir yol 
göstericidir. 

Öğretim programlarından ölçme değerlendirmeye ait bütün unsurları içermesini bekle-
mek gerçekçi bir beklenti olarak değerlendirilemez. Eğitimde çeşitlilik; birey, eğitim dü-
zeyi, ders içeriği, sosyal ortam, okul imkânları vb. iç ve dış dinamiklerden ciddi şekilde 
etkilendiği için, ölçme ve değerlendirme uygulamalarının etkililiğini sağlamada öncelik 
öğretim programlarından değil öğretmen ve eğitim uygulayıcılarından beklenir. 
Bu noktada özgünlük ve yaratıcılık öğretmenlerden temel beklentidir.
Bu bakış açısından hareketle öğretim programlarında ölçme ve değerlendirme uygula-
malarına yön veren ilkeleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

• Ölçme ve değerlendirme çalışmaları öğretim programının tüm bileşenleri ile azami 
uyum sağlamalı, kazanım ve açıklamaların sınırları esas alınmalıdır.

• Öğretim programı, ölçme sürecinde kullanılabilecek ölçme araç ve yöntemleri 
açısından uygulayıcılara kesin sınırlar çizmez, sadece yol gösterir. Ancak tercih 
edilen ölçme ve değerlendirme araç ve yönteminde, gereken teknik ve akademik 
standartlara uyulmalıdır.

• Eğitimde ölçme ve değerlendirme uygulamaları eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır ve 
eğitim süreci boyunca yapılır. Ölçme sonuçları tek başına değil izlenen süreçlerle 
birlikte bütünlük içinde ele alınır.

• Bireysel farklılıklar gerçeğinden dolayı bütün öğrencileri kapsayan, bütün öğren-
ciler için genel geçer, tek tip bir ölçme ve değerlendirme yönteminden söz etmek 
uygun değildir. Öğrencinin akademik gelişimi tek bir yöntemle veya teknikle ölçülüp 
değerlendirilmez.

• Eğitim sadece “bilme (düşünce)” için değil, “hissetme (duygu)” ve “yapma (eylem)” 
için de verilir; dolayısıyla sadece bilişsel ölçümler yeterli kabul edilemez.

• Çok odaklı ölçme değerlendirme esastır. Ölçme ve değerlendirme uygulamaları 
öğretmen ve öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleştirilir.

• Bireylerin ölçme ve değerlendirmeye konu olan ilgi, tutum, değer ve başarı gibi 
özellikleri zamanla değişebilir. Bu sebeple söz konusu özellikleri tek bir zamanda 
ölçmek yerine süreç içindeki değişimleri dikkate alan ölçümler kullanmak esastır.



SÖDEM 11

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI

Ölçme ve değerlendirme yaklaşımında genel olarak bilgiyi ölçme yerine bilgiyi gündelik 
hayatta kullanma becerilerini ölçmeye doğru bir dönüşüm çabası var. Nitekim bu yılki 
LGS ve TYT soru yapıları bu fikri desteklemektedir.

Bu dönüşümün sağlanmasında tüm eğitim camiasının ortak tutum içerisinde olması 
önem arz etmektedir. Bu sebeple hazırlanan ölçme araçlarındaki sorular zenginleştiril-
meli ve bilgiden ziyade bilgiyi kullanmaya yönelik problemler tercih edilmelidir.

KAZANIMLARIN YAPISI

E. ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI

Bir öğrenme kazanımı; öğrencinin öğrenme dönemi sonunda ne bilmesini, ne anlama-
sını ve/veya yapabilmesinin belirlendiği ifadelerdir.”

Öğrenme kazanımları, öğretilen konunun içeriğinden çok öğrencilerin neleri başardığı-
na odaklanır.

Öğrenme kazanımları öğrenme aktivitesi sonunda öğrencinin neyi yapabileceğine 
odaklanır.

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda yer alan kazanımlar, öğrenme alanlarına 
göre numaralandırılmıştır.
Aşağıda dersin kodu, sınıf düzeyi, öğrenme alanı numarası ve kazanım numarasına 
örnek verilmiştir. Kazanımlarla
ilgili sınırlamalar ve açıklamalar kazanımı izleyen satırda ifade edilmiştir.
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KAZANIM TABLOLARI
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ZÜMRE TOPLANTI GÜNDEMİ

EBA DERS KİTAPLARI

Zümre toplantılarında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmeniz faydalı olacaktır.

• İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin incelenmesi
• Öğretim programlarının incelenmesi
• Değerler eğitiminin ölçme araçlarında uygulanması
• Ölçme ve değerlendirme ile ilgili mevzuatın incelenmesi
• Alternatif ölçme yöntemleri

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

Yerel ağ adresi: http://www.
resmigazete.gov.tr/eski-
ler/2014/07/20140726-4.htm

Eğitim kurulları zümreleri yöner-
gesi

Yerel ağ adresi: https://ogm.
meb.gov.tr/meb_iys_dosya-
lar/2018_08/10102307_Cilt1.pdf

EBA üzerinden ders kitaplarının 
pdf haline ulaşabilirisİniz.

Yerel ağ adresi: http://www.eba.
gov.tr/ekitap?&channel=8
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F. ÇEŞİTLİ DÖKÜMANLAR

Bu bölümde yıl boyunca kullanabileceğiniz bazı dokümanlara yer verilecektir.

Yıllık planlarınızı http://e-mufredat.meb.gov.tr/ adresinden bireysel veya zümre olarak 
hazırlayabilirsiniz. Ayrıca yandaki bağlantıdan SÖDEM tarafından hazırlanan plandan 
da faydalanabilirsiniz. 

Yıllık planın güncel haline aşağıdaki 
bağlantı yardımı ile ulaşabilirsiniz.
Yerel ağ adresi: https://drive.google.
com/drive/folders/1mDGa88tHI4Ok-
8KRdYWABVGM3UTgVMyWL

YILLIK PLANLAR

Derslerinizde kullanabileceğiniz çeşitli 
görsellere aşağıdaki bağlantı yardımı ile 
erişebilirsiniz.

DERS GÖRSELLERİ

Derslerinizde kullanabileceğiniz 
görseller.

Yerel ağ adresi: https://drive.google.
com/open?id=1vsLpLAqy7tI4n2kA-
BXmDK_SxM3n-pEJj
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME

GEZİ REHBERİ

T.C İTA dersrinizde kullanabileceğiniz üni-
te değerlendirme test örneklerine yandaki 
bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Derslerinizde kullanabileceğiniz test 

örnekleri

Yerel ağ adresi: https://drive.google.
com/open?id=1o3VeHrohPuEo6Jay_
bwgWcjKjHJ3FX1C

Derslerinizde kullanabileceğiniz test 
örnekleri

Yerel ağ adresi: https://drive.google.
com/open?id=16fHcKMlQ5u7JbD-
ZUdvZg8KKG0BCCWUbZ

Okul gezilerinin yapılabileceği tarihi ve doğal 
mekanların listesine yandaki bağlantıdan 
ulaşabilirsiniz.
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NOTLARIM
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