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Derse Bakış (Ünite 1)
• Eğitim, öğrenme ve öğretme kavramları

• Öğrencinin giriş özellikleri (Bilişsel ve Duyuşsal)

• Öğretim Sürecinde Faydanılan Değişkenler 
• Öğretim İlkeleri
• Strateji
• Yöntem ve Teknik
• Araç ve Gereç

• Öğretim Hizmetinin Niteliğini Belirleyen Etkenler
• İpucu (İşaret ve Açıklamalar)
• Pekiştirme
• Katılım (Katılma)
• Dönüt
• Düzeltme

• Program Kavramı
• Eğitim Programı
• Öğretim Programı
• Ders Programı
• Örtük Programı

• Program Geliştirme ve Program Değerlendirme



Ünite 2
• Öğretim Hedefleri

• Öğretimin aşamalı sınıflandırılması
• Bilişsel alan (bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme)

• Bloom’un Bilişsel alanla ilgili güncellenmiş hali

• Duyuşsal alan (alma, tepkide bulunma, değer verme, örgütleme, 
nitelenmişlik)

• Psikomotor alan (algılama, kuruluş, klavuz denetiminde yapma, 

• mekanizma, komplek tepki faaliyetleri, adaptasyon, yaratma)

• Aşamalı sınıflamaya uygun  hedef ve davranış yazımım

• Hedef yazımında dikkat edilecek hususlar

• Davranış yazımında dikkat edilecek hususlar

• Öğretim hedeflerinden etkin olarak faydalanma



Öğretim Programları ve Hedefleri

• Öğretim programı 4 temel öğeden oluşur:
• Hedef ve davranışlar

• İçerik

• Öğrenme-öğretme aktiviteleri

• Ölçme ve değerlendirme

• Hedef ve davranışlar:

• Öğretim programının belirlenmesindeki ilk basamaktır.

• Öğretmenlerin en az önem verdikleri kısımdır.

• Öğretim hedefleri hangi konuyu hangi düzeyde öğretmemizi sağlar.



Hedeflerin Aşamalı Sınıflandırılması

• Öğretim hedeflerinin daha etkin oluşmasına yarar sağlar 

• Bilişsel Alan

• Duyuşsal Alan

• Psikomotor Alan



Bilişsel Alan

1. Bilgi (knowledge)

2. Kavrama (Comprehension)

3. Uygulama (Application)

4. Analiz (Analysis)

5. Sentez (Synthesis)

6. Değerlendirme (Evaluation)



Bilişsel Alan

1. Bilgi 

• Öğrencinin hatırlama davranışını göstermesidir.

• Bu basamakta çok sayıda hedef vardır.

• Diğer basamakların temelini oluşturur

• Örnek: bir alana ait kavramlar, simge ve semboller

• Hedef: Açı çeşitleri bilgisi

• Davranışlar:
1. Açı çeşitlerini yazma/söyleme

2. Dik açının 90 derece olduğunu söyleme

3. Dar açınınn 90 dereceden küçük olduğunu söyleme



Bilişsel Alan

2. Kavrama 
• Öğrenci hatırlamadan daha fazlasını yapar.
• Konuyu kendine has bir biçimde açıklar ve tarif eder.
• Anlam bütünlüğünü bozmadan farklı biçimlerde ifade eder.
• Bildiklerinden faydalanarak çıkarım yapar.
• Kavrama basamağının 3 alt düzeyi vardır: çevirme, yorumlama, öteleme

• Hedef: Paydası 7 olan basit kesirleri kavrayabilme
• Davranışlar:
1. Bir bütünü 7 eş parçaya ayırma
2. Verilen kesri şekilde gösterme



Bilişsel Alan

3. Uygulama 

• Öğrenci anladığı içerik ve ilkeleri yani durumlara uygular.

• Bilinen somut durumdan faydalanarak soyutlaştırma kullanılır.

• Öğrenci aynı problemle karşılaştığınında problemin çözümü bu düzeyde 
değildir.

• Hedef: Dildeki yapı, işlev ve kavramları doğru olarak kullanabilme

• Davranışlar:

1. Basit cümleler kullanarak kendini sözlü ifade etme

2. Mektup, tebrik kartı yazma



Bilişsel Alan

4. Analiz

• Öğrenci bütünü öğelere ayırır.

• Alt düzeyleri: Öğelere dönük, ilişkilere dönük ve örgütleme ilkelerine 
dönük analizleri ortaya koyar.

• Hedef: Sağlık kuralları ile dengesiz beslenme konusunda karşılıklı ilişkileri saptayabilme

• Davranışlar

1. Sağlık kurallarını yazma/söyleme

2. Sağlık kurallarını sınıflandırıp yazma/söyleme

3. Kurallarla ilgili ilkeleri gerekçeleri ile birlikte yazma/söyleme



Bilişsel Alan

5. Sentez 

• Öğrenci öğelerden orjinal bir bütün oluşturur.

• Alt düzeyi: İletişim ürünü oluşturma, bir plan ya da bir takım önerisi 
oluşturma, bir soyut ilşkiler takımı geliştirme

• Hedef: Güneş enerjisinden daha fazla yararlanabilmek için özgün bir sistem formule etme

• Davranışlar

1. Güneş enerjisinin önemini yazma/söyleme

2. Güneş enerjisinin diğer enerji türlerinden farkını yazma/söyleme

3. Güneş enerjisinde mevcut sistemlerden çok daha etkin bir şekilde 

yararlanabilmek için bir sistem yazma/söyleme



Bilişsel Alan

6. Değerlendirme 

• Öğrenci bir sentezin değerini yargılar.
• Ortaya konmuş bir ürünün hangi durumlarda olduğu ve olmadığı 

durumları ortaya koyar
• Alt düzeyleri: İç ölçütler bakımından yargılama ve dış ölçütler bakımından 

yargılama

• Hedef: Özgün olarak geliştirilmiş bir sınav türünü değerlendirme
Davranışlar
• Yeni sınav türünüm istendik kriterleri ne düzeyde sağlayacağını yazma/söyleme



Bloom’un Bilişsel Alanının Güncellenmiş Hali

Bilgi Çeşidi Boyutunda

• Olgusal bilgi (Terimlerin bilgisi)

• Kavramsal bilgi (Sınıflamalar)

• İşlemsel Bilgi (Alana özel beceri ve algoritmaların bilgisi)

• Üstbilişsel Bilgi (Stratejik Bilgi)



Bloom’un Bilişsel Alanının Güncellenmiş Hali

Bilişsel süreçler Boyutunda

1. Hatırlama (Tanıma-Hatırlama)

2. Anlama(Yorumlama, örneklendirme, sınıflama, özetleme, sonuç çıkarma, 

karşılaştırma ve açıklama)

3. Uygulama (Yapma ve yararlanma)

4. Çözümleme (Ayrıştırma, örgütleme ve irdeleme)

5. Değerlendirme (Denetleme, eleştirme)

6. Yaratma (Oluşturma, planlama ve üretme)



Bloom’un Bilişsel Alanının Güncellenmiş Hali

Basamak Bloom’un Sınıflandırılması Güncellenen Sınıflama

1 Bilgi Hatırlama

2 Kavrama Anlama

3 Uygulama Uygulama

4 Analiz Çözümleme

5 Sentez Değerlendirme

6 Değerlendirme Yaratma



Duyuşsal Alan

1. Alma

2. Tepkide Bulunma

3. Değer Verme

4. Örgütleme

5. Nitelenmişlik



Duyuşsal Alan

1. Alma

• Öğrencinin belirli bir olayı fark etme isteği.

• Öğrenci çok basit bir şekilde iletişimdeki alıcı işlevini yerine getirir.

• Hedef: Sınıftaki öğretim faaliyetlerinin farkında oluş

• Davranışlar:
1. Derse katılma

2. Öğretmeni dinleme



Duyuşsal Alan

2. Tepkide Bulunma

• Öğrencinin belirli bir olayı fark etmesinde ziyade ona tepki gösterir.

• Öğrenci derse aktif katılır, verilen ödevleri yapar ve bunlardan zevk alır.

• Hedef: Matematik dersinden zevk alış

• Davranışlar:
1. Derste sorulan sorulara cevap verme

2. Anlatılan konuları not alma



Duyuşsal Alan

3. Değer Verme

• Öğrenci değere karşı kuvvetli ilgi ve bağlılık gösterir.

• Öğrenci bir davranışın gösterilmesinde gerçek bir motivasyon gösterir

• Hedef: Filozofların düşüncelerini takdir ediş

• Davranışlar:
1. Filozofların düşüncelerini önemseme

2. Filozofların düşüncelerini örnek alma



Duyuşsal Alan

4. Örgütleme

• Diğer insanları veya bir değeri organize etme

• Tutarlı bir değer sistemi oluşturulur

• Hedef: Arkadaşlarında kitap okuma alışkanlığı getirmede kararlı oluş

• Davranışlar:
1. Tüm şartlarda kararlı bir şekilde kitap okuma isteği

2. Arkadaşlarını kitap okumaya ikna etme



Duyuşsal Alan

5. Nitelenmişlik

• Ömrü süresince geliştirdiği kendine ait bir değer sistemi oluşturur ve kendi 
davranışlarını buna göre kontrol eder. 

• Hedef: Yardımsever bir kişiliğe sahip oluş

• Davranışlar:
1. Her zaman insanlara yardımcı olma

2. Başka insanlara yardımseverlik açısında iyi bir örnek olma



Psiko-Motor Alan

1. Algılama

2. Kuruluş

3. Kılavuz Denetiminde yapma

4. Mekanizma

5. Komleks Tepki Faaliyeti

6. Adaptasyon

7. Yaratma



Psiko-motor

1. Algılama

• Öğrenci duyu organları ile fark eder

• Hedef: Laboratuarda yapılacak deney için gerekli malzemeleri duyu organıyla 
algılayabilme

• Davranışlar:
1. Deney malzemelerini eksiksiz olarak söyleme

2. Gerekli deney malzemelerini gösterme

3. Varsa eksik malzemelerin neler olduğunu söyleme



Psiko-motor

2. Kuruluş

• Öğrenci bir hareket için hazır olur.

• Hedef: 100 metre koşu yarışı için vücudu hazır hale getirme

• Davranışlar:
1. Isınma hareketlerini yapma

.........

5. Yarışa başlama düdüğünü bekleme



Psiko-motor

3. Klavuz Denetiminde Yapma

• Taklit veya bir rehber yardımıyla yapma

• Hedef: Yemek kitabından faydalanarak yemek yapma

• Davranışlar:
1. Yemek kitabında belirtilen malzemeleri hazırlama

2. Yemek kitabındaki tarifler doğrultusunda işlem sırasına uyarak yemek yapma



Psiko-motor

4. Mekanizma

• Psiko-motor bir beceri normal bir şekilde icra edilir (amatörce)

• Hedef: Dinlediği bir müziği bir müzik aletiyle amatörce çalabilme

• Davranışlar:
1. Müzik aleti seçme

2. Müziği dikkatle dinleme

3. Müziği bir müzik aletiyle amatörce çalma



Psiko-motor

5. Kompleks Tepki Faaliyeti

• Psiko-motor bir beceri profesyonel bir şekilde icra edilir 

• Hedef: Kusursuz bir şekilde org çalma

• Davranışlar:
1. Orgu hazırlama

2. Çalacağı şarkıyı belirleme

3. Seçtiği şarkıyı profesyonelce çalma



Psiko-motor

6. Adaptasyon (Uyum)

• Kazanılmış bir becerinin karşılaşılan yeni durumlara uyarlanması

• Hedef: İlk kez kullandığı bir arayı sürmede önceki becerilerini adapte etme

• Davranışlar:
1. Arabayı sürmeye hazır hale gelme

2. Önceki araba sürme becerilerini hatırlama

3. Yeni arabanın kullanımı için gerekli becerilerin neler olduğunu tespit etme 

4.   Önceki becerilerini yeni araba türüne adapte ederek arabayı kullanma



Psiko-motor

7. Yaratma

• İcat etme

• Hedef: yeni bir yemek icat etme

• Davranışlar:
1. Yemek için gerekli malzemeleri hazırlama

2. Gerekli işlemleri sırasıyla yapma

3. Yemeği en uygun şekilde hazırlama



Aşamalı Hedef ve Davranış Yazımı

• Öğretimi yönlendirir

• Ölçme ve değerlendirme için kriter belirlenir

• Öğretim hedeflerinin daha net ve açık olmasını sağlar

• Öğretmenlerin öğrencilere hangi nitelikleri kazandırılmasını netleştirir.



Hedef Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar

• Hedef: Öğrenciye kazandırılmak istenen niteliklerdir

1. Hangi düzeyde olduğu anlaşılmalıdır.

a. Öğretim kuram ve ilkelerini

b. Öğretim kuram ve ilkeleri arasındaki farkı anlayabilme

2. Hedefler gözlenebilir öğrenci performansını ifade eder

a. Öğretimde ilke kavramını anlatma

b. Öğretimde ilke kavramını anlayabilme



Hedef Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar

3. Hedefler öğrenci süreci değil, öğrenme ürünü olarak ifade edilmelidir.

a. Öğrenciler örnek olay hakkında bilgi kazanırlar          (Kazanır, geliştirir, kullanır)

b. Verilen bir içeriğin öğretimi için örnek olay yönteminin uygunluğunu 

yorumlayabilme

4. Hedefler konu başlığı şeklinde yazılmamalıdır

a. Bloom’un sınıflamasına göre bilişsel alanın aşamaları

b. Bloom’un sınıflamasına göre bilişsel alanın aşamalarını anlayabilme



Hedef Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar

5. Kapsamlı aynı zamanda sınırlı olmalı

• 45 dakikalık bir ders için 1-3 kadar ders hedefi

a. İngilizcede şimdiki zamanı ana dili gibi kullanabilme

b. İngilizcede şimdiki zaman cümle yapısını anlayabilme

6. Tek bir öğrenme ürünü olarak ifade etme

a. Öğretim ilkeleri bilgisi ve öğretim ilkelerini uygun durumlarda kullanabilme

b. Öğretim sürecinde, öğretim ilkelerini uygun olarak kullanabilme



Hedef Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar

7. Tamamlayıcı yani bitişik olmalı

Hedef 1: Bilişsel alanın Bilgi, kavrama, Uygulama ve Analiz basamakları bilgisi

Hedef 2: Bilişsel alanın Uygulama, Analiz, Sentez ve Değerlendirme basamakları bilgisi



Davranış Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar

• Hedeflerin öğrenciler tarafından ne derece öğrenildiğini belirler

• Davranış yazarken:

1. Davranış sonunda: “yazma, söyleme, seçip işaretleme, eşleştirme, kesme, çıkarma, 

düzenleme, isteme” gibi davranış ifade eden sözcükler olmalı

2. Hedefle tutarlı ve o hedefin kazanıldığı belirtem k için yeterli olmalı

3. Davranışlar aşamalı olmalı ve en son kritik davranış verilmeli

4. Gözlenebilir ve ölçülebilir olmalı


