


 
İLK VE ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK 
BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI TEMEL 

YAKLAŞIMI 
 



A. Eğitimsel Yaklaşım 
 

B. Dinbilimsel Yaklaşım 



Eğitimsel Yaklaşım 

 Yapılandırıcılık 

  Aktif Öğrenme 

  Öğrenci Merkezlilik 

  Çoklu Zeka Yaklaşımı 

  Alternatif/Sürece Dayalı Ölçme-değerlendirme 

 



Yapılandırıcılık 
 

 Yapılandırmacı yaklaşıma göre, öğrenme 
sürecinde ön bilgileri harekete geçirme, gelişim 
düzeyini dikkate alma, etkili iletişim kurma, 
anlam kurma, uygulama ve değerlendirme 
önemli kavramlardır.  

 Öğrenci merkezli öğrenmeyi temel alan 
yapılandırmacı yaklaşım, öğrenme sürecinde 
öğrenci katılımına ve öğretmen rehberliğine 
ağırlık vermektedir.  



ÖĞRENME FAALİYETLERİ 

Dikkat çekme 
 

Keşfetme 

Açıklama 
 

Bilgiyi 
anlamlandırma 

Değerlendirme 
 



Geleneksel Sınıf Ortamı Yapılandırmacı Yaklaşıma Sahip Sınıf 

Ortamı 
Eğitim programı, temel beceriler vurgulanarak 

parçadan bütüne doğru işlenir. 

Eğitim programı, ana kavramlar vurgulanarak bütünden parçaya 

doğru işlenir. 

Önceden hazırlanmış bir öğretim programın 

sıkı sıkıya bağlılık söz konusudur.  

Öğrencilerin istekleri, ilgileri, ihtiyaçları ve çeşitli konularla ilgili 

sorularına göre program yönlendirilir.  

Eğitim programı ile ilgili etkinlikler, ders 

kitaplarıyla sınırlıdır. 

Eğitim programı ile ilgili etkinlikler, geniş ölçüde birincil derecedeki 

kaynaklar ve kullanılan materyaller üzerine kuruludur. 

Öğrenciler, öğretmenlerin üzerine bilgi 

ekleyeceği boş birer pano olarak görülür. 

Öğrenciler, kendi öğrenmelerinden sorumlu olan, çevreden 

edindikleri bilgilere kendi zihinlerinde anlam veren ve bu nedenle de 

öğretimde aktif olan bireyler olarak algılanırlar. 

Öğretmenler, bilgiyi öğrencilere aktaran 

yegane kaynak olarak algılanırlar. 

Öğretmenler, öğrenme sürecinde bir öğrenen olarak, öğrencilerle 

karşılıklı etkileşime girerler ve öğrenme çevresini düzenlerler.  

Öğrenme, öğretimden tamamen bağımsız 

olarak sınavlar ile değerlendirilir. Sorulara 

kesin ve tek doğru cevap beklenir 

Öğrenme, öğrencinin verilen görevleri yerine getirirken yapılan 

öğretmen gözlemleri ile de değerlendirilir. 

Öğrenci temel olarak yalnız çalışır. Öğrenci, sınıfta genellikle grup içinde ve diğerleri ile birlikte 

çalışırlar.  

Sınıf Ortamları 



 
 

Öğretmeninin            
Rolü 

 

Aile ile işbirliği yapar 

 
Becerilerin ve kişisel 

niteliklerin 
kazanılmasına yardım 

eder 

 

Kişisel sosyal ve 
kültürel eğitim için 

kolaylaştırıcıdır 

Aktif öğrenicidir beceri ve 
kişisel niteliklerin 

kazanılmasında öğrenciye 
model olur 

 
Çocukların öğrenme 

sürecindeki gelişimlerini 
ölçer ve değerlendirir 

 
Sınıf içi etkinlikler 

düzenlenirken bireysel 
farklılıkları göz önünde 

bulundurur ve uygulamalarında 
bunları dikkate alır 

  

Öğretimi 
planlar 

 

Öğrencileri ekip 
çalışmasına yönlendirir ve 

işbirliği içerisinde 
çalışmalarını  sağlar 

 

Öğretimi kaliteli 
kılabilmek için 

meslektaşlarıyla 
işbirliği yapar 

   
Öğrencilerin   

çalışmalarına rehberlik 
eder 



• Bilimsel ve araştırmaya dayalı 

• Kur’an ve sünnet merkezli 

• Kök değerler 

• Mezhepler üstü 

• Dinler arası açılımlı 

 

B. Dinbilimsel Yaklaşım 


