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Program Türleri

 

1- Resmi /Prosedürsel / Açık / Yazılı Program
Bu program ülkenin eğit im polit ikasını yansıt ır.

Eğit im – öğret im programı olarak da ifade edilebilir.

Okulun kasıt lı eğit im amaçlarını açıklar.

Yazılıdır, kâğıt tadır, dokümandır.

Açıkt ır, ilan edilmişt ir.

Tasarıdır, teorikt ir.

Standart t ır, ölçülüp değerlendirilebilir.

Ayrınt ılı ve ideal özellikleri taşıyan programdır.

2) Uygulamadaki / Uygulanan / Öğretilen / Gerçekleştirilen Program
Bu program kâğıt tan uygulamaya dökülendir.

Teoriden prat iğe dönüşendir.

Resmi programın somut,gerçekleşen ve gözlenen boyutu olarak ifade edilir.

Öğretmenin elinde hayat bulan programdır.

Öğretmenlerce hazırlanmış yıllık plan ve ders programlarında yer alan etkinliklerdir

3- İhmal Edilen / Atlanan / Görmezden Gelinen / Geçersiz Program
Resmi programın kasıt lı bir biçimde öğret ilmeyen, at lanan, eksik bırakılan boyut larını
oluşturur.

Neleri öğretmeyelim? sorusunun cevaplarının bulunacağı programdır.

Soru çıkmayan konular, ortalamaya katılmayan dersler ve öncelikli olarak gerekli
görülmeyen duyuşsal özellikler çeşit li gerekçelerle ihmal edilebilir.
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4) Örtük / Gizli / Saklanan / Üstü Kapalı / İnformal Program
Jackson taraf ından ortaya at ılmışt ır.

Okuldaki sosyal ve psikolojik etkileşimle oluşan yan ve informal öğrenmeleri kapsar.

Olumlu ya da olumsuz öğrenmeler gerçekleşebilir.

Açık ve yazılı değildir.

İnformal, kendiliğinden gizil öğrenmeleri kapsar.

Değerler, normlar, tutumlarla ilişkilidir.

Örtük programa okul iklimi ve sınıf  iklimi örnek gösterilebilir.

* Okul iklimi içerisinde okulun, f iziksel özellikleri, araşt ırma olanakları, beklent ileri, kuralları,
forması-amblemi-maskotu, yayınları vb.

* Sınıf  iklimi içerisinde ise sınıf ın f iziksel özellikleri, kuralları, öğretmen beklent ileri ve
görüşleri, sınıf taki ilet işim, öğrenci özellikleri yer alır.

5) Ekstra / Fazladan Program:
Resmi programın dışındaki planlı, sosyal, kültürel, sport if  ve sanatsal etkinliklerdir.

Planlıdır. Öğretmenlerin gözet imi ve rehberliği alt ında yapılır.

Öğrenci toplulukları ve kulüpleri, atölye çalışmaları, okul korosu,okul bandosu, vb.
çalışmalar bu kapsamdadır.

Katılım seçmelidir ve gönüllülük esastır.

Resmi program, planlı – programlı eğit imsel faaliyet leri içerir. Resmi programın dışındaki planlı-
programlı sosyal-kültürel-sport if  ve sanatsal faaliyet ler ekstra programda yer alır. Örtük
program ise resmi programın uygulamaya dökülmesi sürecinde doğal olarak ortaya çıkabilen
gizli programdır.

Bir öğretmenin yıllık planda 10 Kasım’da Anıtkabir ziyaret ine yer vermesi resmi program,
planda yer aldığı üzere 10 Kasım’da öğrencilerini Anıtkabire götürmesi uygulamadaki program,
okulun Atatürkçülük kulübünün herhangi bir tarihte tasarlayarak Anıtkabiri ziyaret  etmesi ekstra



program, sınıfça ya da okulca düzenlenen bir Ankara gezisinde planda olmadığı halde
Anıtkabire uğranması örtük program kapsamında değerlendirilebilir. Planda yer verdiği halde
hava şart ları nedeniyle bu etkinliğe yer vermemesi ise ihmal edilen program dır.

 

Kaynak: oguzhanhoca.com 

Bir önceki Alışma(Alışkanlık,duyarsızlaşma): içeriğimizi okumanızı tavsiye ederiz

Tarih: 08 Kasım 2012  

 

http://www.oguzhanhoca.com
http://egitimvaktim.com/alismaaliskanlikduyarsizlasma
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