
Program geliştirme, çözümlü sorular 

SORU 73 

Örtük program ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden 

hangisi doğru değildir? 

A) Resmi programda belirtilenlerin dışında 

öğrencilerin kazandıkları bilgi, görüş ve değerleri 

içeren programdır. 

B) Formal program dışında, yazılı olmayan 

programdır. 

C) Resmi programda belirtilmediği halde öğrencilerin 

bilişsel duyuşsal özelliklerini önemli ölçüde etkiler. 

D) Öğretmenin, okulun, toplumun norm ve değerlerini 

içerir. 

E)  Resmi programa göre öğrenciler üzerindeki etkisi 

daha zayıftır. 

ÇÖZÜM: 

Örtük programlar öğrenciler üzerinde daha derin ve 

kalıcı izler bırakır. Bu programlar resmi programda 

belirtilmediği halde öğrencilerin bilişsel duyuşsal 

özelliklerini önemli ölçüde etkiler. 

CEVAP E 

 

 

SORU 74 

I.  Öğretmenin yıl sonunda müfredatı yetiştirme 

çabası 

II. Öğretmenin sınıfa girdiğinde ayağa kalkma 

davranışı. 

III. Okulda öğrencinin söz almak için parmak 

kaldırması gerektiğini öğrenmesi bir örnektir. 

Yukarıda verilen durumlardan hangileri örtük 

program kapsamında yapılan davranışlardır? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) II ve III  E) I, II ve III 

 

ÇÖZÜM:  

Örtük program resmi programda belirtilenlerin dışında 

öğrencilerin kazandıkları bilgi, görüş ve değerleri 

içeren programdır. Formal program dışında, yazılı 

olmayan program olduğu için II ve III’te verilen 

durumlar örtük program ile ilgilidir. 

CEVAP D 

 

 

SORU 75 

Eğitimde program türlerinden biri resmi programdır 

Resmi program ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden 

hangisi doğru değildir? 

A) Resmî metinlerde açıkça belirtilen biçimde 

geliştirilen; hedefleri, konuları ve işleniş sırasını; 

kullanılacak araç gereçleri ve değerlendirmeyi 

içeren bir programdır.  

B) Ders planı hazırlama konusunda öğretmene temel 

oluşturan bu program türünün en temel özelliği, 

belli bir kapsamının ve düzeninin olmasıdır.  

C)  Okul müdürleri isterse bu programı uygulamaya 

koymayabilir ve bu durum hukuki bir durum ortaya 

çıkarmaz. 

D) Okul, eğitim programında neyin öğretilmesi 

gerektiğini önerir ve anayasa ile ilgili yasalar temel 

alınarak bu program oluşturulur.  

E)  Ülkemizde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tüm 

eğitim basamakları için geliştirilen programlar, 

resmî programa örnek gösterilebilir ve bu yönüyle 

de zorunlu bir özellik gösterir.  

 

ÇÖZÜM:  

Bu tür programlar devlet tarafından hazırlanıp eğitim 

bakanlığınca yürütülür ve bu yönüyle eğitim programı 

hukuki bir nitelik taşır. Okul müdürleri için bağlayıcı 

bir yanı vardır. 

CEVAP C 
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SORU 76 

Eğitim programlarının öncelikli olarak geliştirme 

süreçlerinde kimlerin, hangi amaçla yer alması 

gerektiğine karar verilir.  

I.  konu alanı uzmanları,  

II.  programın geliştirilmesine karar veren yetkililer,  

III.  konuyu farklı açılardan irdelemeye destek olacak 

danışmanlar 

Yukarıda verilenlerden hangileri eğitim 

programlarının planlama aşamasında yer alır? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) II ve III  E) I, II ve III 

 

ÇÖZÜM 

Planlama aşamasında geliştirilecek programla ilgili 

konu alanı uzmanları, programın geliştirilmesine karar 

veren yetkililer, programın tasarımında etkili olan ve 

kararlara yön veren kişiler, konuyu farklı açılardan 

irdelemeye destek olacak danışmanlar vb. yer 

almaktadır. Bunun yanı sıra öğretmenler, öğrenciler, 

sivil toplum örgütleri üyeleri de bu çalışmalarda 

doğrudan ya da dolaylı bir biçimde yer alabilmektedir.  

 

CEVAP E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORU 77 

I.  Programın etkililiği hakkında karar verme süreci 

olarak adlandırılan bu aşama, program geliştirme 

çalışmalarının sürekliliğinin bir parçasıdır.  

II.  Değerlendirme sürecinde programın tüm ögeleri ve 

bu ögeler arasındaki ilişkiler değerlendirilir, 

uygulama süreci incelenir ve programın çeşitli 

açılardan uygunluğuna karar verilir.  

III.  Bilimsel bir anlayışın izlenmesiyle işletilen süreç 

sonunda değerlendirilen tüm programlar 

uygulamaya konulur.   

Eğitim programlarının değerlendirilmesi süreci ile 

ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğru 

değildir? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) II ve III  E) I, II ve III 

 

ÇÖZÜM 

Bu sürecin sonunda program olduğu gibi uygulamaya 

konabilir, geliştirilerek uygulamaya başlanabilir ya 

da sonlandırılabilir. Bu süreçte alınacak kararların 

uygunluğu bilimsel bir anlayışın izlenmesiyle 

olanaklıdır. 

Bu nedenle verilen III. ifade yanlıştır.  

CEVAP C 

 

 


