
8. SINIF VATANDAŞLIK ve DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERS BİLGİLERİ 

 

1. TEMA: HER İNSAN DEĞERLİDİR 

KAZANIMLAR: 

1. Her insanın değerli ve onurlu olduğunu kabul eder. 

2. Her bireyin kendine has özelliklerinin olduğunu kabul eder. 

3. Kendi bireysel farklarının topluma neler katabileceğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 

4. Kendisine ve çevresindeki kişilere değer verir. 

5. İnsanlığın/toplumun insanî değerler ve insanın çabaları ile korunup geliştirileceğini kabul eder. 

6. İnsanın varlığının ve onurunun korunmasında insan haklarının rolünü fark eder. 

 

2. TEMA: DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ 

KAZANIMLAR: 

1. Farklı tanımlarından yola çıkarak demokrasinin temel özelliklerini kavrar. 

2. Demokrasinin insana ve insan iradesine verdiği önemi fark eder. 

3. Demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak benimser. 

4. Farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerlerin toplumsal yaşamı zenginleştirdiğini 

kavrar. 

5. Ayrımcılığın çeşitli biçimlerini sorgulayarak ayrımcılık yapmama konusunda duyarlılık gösterir.  

6. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesinde kendi konumuna uygun sorumluluklar üstlenir. 

7. Karşılaştığı sorunların çözümünde demokratik tutum ve davranışları benimseyerek bu konudaki 

eleştirel yaklaşımları olgunlukla karşılar. 

8. Birlikte yaşama kültürü için diyalog ve etkili iletişimin önemini fark eder. 

9. İşbölümü ve işbirliğinin, demokratik toplum yaşamı için taşıdığı önemi örneklerle açıklar. 

 

3. TEMA: HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZ 

KAZANIMLAR: 

1. Hak, özgürlük ve sorumluluk arasındaki ilişkiyi fark eder. 

2. İnsan haklarının ve özgürlüklerinin herkes için doğuştan ve vazgeçilmez olduğunu kavrar. 

3. Hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği durumlara ilişkin demokratik çözüm önerileri geliştirir. 

4. Hak ve özgürlüklerin demokratik bir ortamda gerçekleşebileceğini fark eder 

5. Hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesinde sivil toplum kuruluşlarının önemini kavrar. 

6. İnsan hakları ile ilgili gelişmeleri takip etmeye istekli olur. 

7. Hukukun üstünlüğünü kabul eder. 

 

4. TEMA: GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ 

KAZANIMLAR: 

1. Kendisinin ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi için sorumluluk üstlenmenin önemini fark 

eder. 

2. İçinde yaşadığı topluma ve tüm insanlığa karşı sorumluluklarının bulunduğunun bilincine varır ve 

bunları yerine getirmek için çaba harcar. 

3. Toplum yaşamını düzenleyen kurallara uymanın sorumluluğunu üstlenir. 

4. Karar verme süreçlerine katılmanın önemini bilir ve kendi konumuna uygun sorumluluklar üstlenir. 

5. Devletin vatandaşlarına karşı görev ve sorumluluklarına örnekler verir. 

6. Vatandaşlık görevlerinin ülkenin ve toplumun birlik ve beraberliği açısından önemini kavrar. 

7. Toplumun birlik ve beraberliğini sağlayan değerleri tanır ve bunları koruma/geliştirme konusunda 

sorumluluk üstlenir. 

8. Kamu mallarının ve ortak yaşam alanlarının korunmasında sorumluluk üstlenir. 

9. Engelli, yaşlı vb. kişilerin toplumla uyumlu ve mutlu bir yaşam sürdürebilmeleri için gerekli koşulların 

sağlanması konusunda önerilerde bulunur. 

10. Toplumsal sorunların çözümünde konumuna uygun çözüm önerileri geliştirir.olarak kavrar. 

13. Atatürk ilkelerinin amaçları ve ortak özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 

14. Atatürkçü düşünce sisteminden yola çıkarak, Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları 



belirler. 

15. Atatürk ilkelerinin modern Türkiye’nin kuruluşu ve gelişmesindeki yerine ve önemine inanır. 

16. Türk Milli Mücadelesinin ve Atatürkçülüğün, bağımsızlık savaşı veren mazlum milletlere örnek 

olduğunu fark eder. 

17. Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkma ve devamlılığını sağlama konusunda kişisel sorumluluk 

alır.  

 

ÜNİTE 6: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ  

1. Lozan Barış Antlaşması’nın Türk dış politikasının gelişimine yaptığı etkileri değerlendirir. 

2. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını analiz ederek Türk dış politikası 

hakkında çıkarımlarda bulunur. 

3. Atatürk’ün Hatay’ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarını ve bu uğurda gösterdiği özveriyi fark 

eder. 

4. Atatürk’ün ölümü üzerine yayımlanan yazılı ve görsel kanıtlardan hareketle onun kişilik özellikleri ile 

fikir ve görüşlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 

5. Türk milletinin ulu önderine ebedî bağlılığını ve minnet duygusunu ifade etmek yönündeki çabalarını 

fark eder. 

 

ÜNİTE 7: ATATÜRK’TEN SONRA TÜRKİYE: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI  

1. İkinci Dünya Savaşı’nın sebep, süreç ve sonuçlarını Türkiye’ye etkileri açısından değerlendirir. 

2. Türkiye’de çok partili siyasî hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri demokrasinin gerekleri açısından 

inceler. 

3. Türkiye’nin dünya üzerindeki konumunun öneminden yola çıkarak İkinci Dünya Savaşı sonrası 

değişen ülkeler arası ilişkileri değerlendirir. 

4. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de meydana gelen toplumsal, kültürel ve ekonomik 

gelişmeleri fark eder. 

5. 1945 sonrası insan hak ve özgürlükleri ile demokratik anlayışın gelişimine yönelik uygulamalara 

örnekler verir. 

6. Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemini ve görevlerini kavrar. 

7. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine yönelik iç ve dış tehditlere karşı korunması konusunda 

duyarlı olur. 

8. SSCB’nin dağılmasının dünyaya ve ülkemize etkileri hakkında çıkarımlarda bulunur. 

9. Türkiye ve yakın çevresindeki enerji kaynaklarının siyasî ve ekonomik önemini değerlendirir. 

10. Körfez Savaşlarının Türkiye’ye siyasî, sosyal, askeri ve ekonomik etkilerini değerlendirir. 

11. Doğal kaynaklardan verimli şekilde yararlanmaya yönelik projeleri ülkemizin kalkınma politikaları 

çerçevesinde değerlendirir. 

12. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini tarihsel gelişimi açısından analiz eder.  


