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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.



PROĞRAM GELİŞTİRMENİN FELSEFİ TEMELLERİ

• Felsefe;eğitimcilere,özellikle program geliştirme 
uzmanlarına okul ve sınıf ortamlarını düzenlemede bir 
yapı ve taban sağlar.

-Okulların “ne için” olduğunu
-Hangi konuların değerli olduğunu
-Öğrencilerin nasıl öğrendiğini
-Hangi yöntem ve tekniklerin kullanılması

gerektiğine yardımcı olur.

Ayrıca,Eğitimin;
-Hedeflerini
-içeriğin seçilmesini ve örgütlenmesini
-Öğrenme –öğretme sürecini belirlemede yardımcı olur



BAŞLICA FELSEFİ YAKLAŞIMLAR

İdealizm(idealistlik):Gerçekçiliği 
ruhsal sayan öğretidir.

-Bilginin kaynağı sezgisel 
düşüncelerdir

-Gerçek bilgi akıl tarafından üretilir
-Okul kültürel mirası oluşturan 

değerler üretmelidir.
-İyi,doğru,güzel gibi değerler 

mutlaktır ve evrenseldir.



Realizm(Gerçekçilik):Bu 
öğretiye göre;

-Var olan her şey gerçektir.
- Asıl olan maddedir.
-Bilginin kaynağı yaşanan 

çevredir.
-Toplumsal değerleri 

koruma ve yeni kuşaklara 
aktarma

-Bilgiyi elde etmede deney 
ve gözlemi kullanır.

-Gerçek konular ve bu 
konularda zihnin ilişkisi 
esastır.



• Pragmatizm(Yararcılık):Bu 
öğretiye göre;

-Deneyimlerle faydalı
sonuçları elde etme.

-Bireysel özellikler ve öğrenci 
katılımı önemlidir.

-Eğitim yaşama hazırlıktan 
öte yaşamın kendisidir.

http://img140.imageshack.us/img140/7691/bentham3nk.jpg


• Existentializm(Var 
oluşçuluk):

Bu öğretiye göre:

-Özgürlükler temeldir.
-Her birey değerli ve 

özgürdür.
-Saygı duyulmalıdır.

http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=existentialism/v=2/SID=e/l=II/R=17/SS=i/OID=81c3a4c71f757d84/;_ylt=A9iby4GozA1EoXsBnDuJzbkF;_ylu=X3oDMTBkNXYybjcwBHBvcwMxNwRzZWMDc3I-/SIG=1j6r3cjgo/EXP=1141841448/*-http%3A/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dexistentialism%26ei%3DUTF-8%26fr%3DFP-tab-img-t%26b%3D1&w=295&h=381&imgurl=www.msnusers.com%2Fisapi%2Ffetch.dll%3Faction%3DMyPhotos_GetPubPhoto%26PhotoID%3DnGQAAAMMGsD8V0m4goza%2AbWCse6axU0t6VprOVRYkmO1mO26jMD44OaLeTA9O0H%210&rurl=http%3A%2F%2Fwww.msnusers.com%2Fkosmosgenesis%2Fexistentialism.msnw&size=20.1kB&name=fetch.dll?action=MyPhotos_GetPubPhoto&PhotoID=nGQAAAMMGsD8V0m4goza*bWCse6axU0t6VprOVRYkmO1mO26jMD44OaLeTA9O0H!0&p=existentialism&type=jpeg&no=17&tt=2,185&ei=UTF-8


EĞİTİM FELSEFESİ AKIMLARI
Daimicilik(Prennialism):
Bu görüşe göre:
-Eğitim sağlam karakterli ve doğru insanlar 

yetiştirmelidir.
-Çocuklara maddi ve manevi öğeler birlikte 

verilmelidir.
-Öğretmen öğrencilerin düşünmesine 

yardımcı olmalıdır.
-Eğitim evrensel ve entelektüel olmalıdır.
-Eğitim hayatın kopyası değil,ona 

hazırlıktır.
-Üstün zekalı,akıllı bireyleri seçme ve elit 

kişileri ayırt etmek temel özelliğidir.

http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=perennialism/v=2/SID=e/l=II/R=25/SS=i/OID=1120a97600eb5b5a/;_ylt=A9iby4Yszg1EG4QB7RaJzbkF;_ylu=X3oDMTBkdHNpdDlqBHBvcwMyNQRzZWMDc3I-/SIG=1bk504adc/EXP=1141841836/*-http%3A/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dperennialism%26ei%3DUTF-8%26fr%3DFP-tab-img-t%26b%3D21&w=120&h=87&imgurl=www.religioperennis.org%2Fimages%2FEvents.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fwww.religioperennis.org%2F&size=8.8kB&name=Events.jpg&p=perennialism&type=jpeg&no=25&tt=26&ei=UTF-8


• Esasicilik(Essentialism):
-Konu alanı önemlidir.
-Eğitim kültürel mirası

aktarmalıdır.
-Öğretim sıkı tutulmalı ve 

disiplinli olmalıdır.
-Öğretmen merkezlidir.
-Eğitim sürecinin özünü konu 

alanlarının özümsenmesi 
oluşturur.

-Geleneksel öğretim yöntemi 
kullanılır.

-Temel beceriler ve konular 
öğretilir.

-Zihinsel gelişimi sağlamak ve 
yetenekli bireyleri eğitmek 
temel değerdir.

http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=essentialism/v=2/SID=e/l=II/R=206/SS=i/OID=c32ddb919731f7a8/;_ylt=A9gnMiPK0A1EgysBrbyJzbkF;_ylu=X3oDMTBlb2Q4ZGFyBHBvcwMyMDYEc2VjA3Ny/SIG=1bn9b3lin/EXP=1141842506/*-http%3A/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dessentialism%26ei%3DUTF-8%26fr%3DFP-tab-img-t%26b%3D201&w=159&h=175&imgurl=oaks.nvg.org%2Fskxprtm.gif&rurl=http%3A%2F%2Fhome.nvg.ntnu.no%2F%7Erikardb%2Fsa3ra3.html&size=14.4kB&name=skxprtm.gif&p=essentialism&type=gif&no=206&tt=230&ei=UTF-8


• İlerlemecilik(Progressivism)
-Öğrenci merkezli eğitim esasına 

dayanır.Öğretmen rehberlik 
eder.

-Üst düzey zihinsel beceriler 
geliştirilir.

-Eğitim yaşamla iç içe olmalıdır.
-Demokratik ve sosyal hayatı

geliştirmek temel özelliğidir.
-Problem çözme,bilimsel 

yöntem,proje,gözlem,deney gibi 
yöntemler kullanılır.

-Öğrenciler yarıştırılmamalı,iş
birliği içinde birlikte çalışmalıdır.

http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=progressivism/v=2/SID=e/l=II/R=19/SS=i/OID=77e2192f9d570268/;_ylt=A9gnMimV0g1EZSYALWiJzbkF;_ylu=X3oDMTBkbWJybHJzBHBvcwMxOQRzZWMDc3I-/SIG=1epej7scp/EXP=1141842965/*-http%3A/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dprogressivism%26ei%3DUTF-8%26fr%3DFP-tab-img-t%26b%3D1&w=878&h=1116&imgurl=www.historyteacher.net%2FUSProjects%2FDBQs2000%2FImages%2FMercado-ApeCartoon.JPG&rurl=http%3A%2F%2Fwww.historyteacher.net%2FUSProjects%2FDBQs2000%2FMercado-Progressivism.htm&size=132.8kB&name=Mercado-ApeCartoon.JPG&p=progressivism&type=jpeg&no=19&tt=231&ei=UTF-8


Yeniden kurmacılık(Reconstructionism):

Eğitim hedefi;

-Toplumda gerçek demokrasiyi sağlamak.
-Toplumun yeniden yapılanmasında 

eğitim önemlidir.
-Demokratik eğitim ilkelerinin okulda 

yaşatılması esastır.
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