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EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları



Dersin Amacı

 Bu dersin amacı, öğrencilerin;

Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını,  

Öğretmenliğin özellikleri ilkeleri öğrenmelerini, 

 Sınıf ve okul ortamını tanımalarını, 

Eğitimde farklı perspektifleri keşfetmelerini 

Eğitimin temellerini öğrenmelerini

 Türk Eğitim Sistemini tanımalarını

sağlamaktır. 



Dersin İçeriği
Konular Konular

1 Eğitimin Temel Kavramları 8 Eğitimin Psikolojik Temelleri

2 Eğitimin Amaç ve İşlevleri 9 Eğitimin Psikolojik Temelleri

3 Eğitimin Tarihi Temelleri 10 Bir Meslek olarak Öğretmenlik

4 Eğitimin Sosyal Temelleri 11 Eğitim Bilimlerinde Araştırma 

Yöntemi

5 Eğitimin Hukuki Temelleri 12 Türkiye Eğitim Sisteminin Yapısı ve 

Özellikleri

6 Eğitimin Ekonomik Temelleri 13 21. Yüzyılda Eğitimde Yeni Yönelimler

7 Eğitimin FelsefiTemelleri 14 Genel Tekrar



EĞİTİM 

NEDİR?



EĞİTİM NEDİR?

 Eğitim, bedene ve ruha, yetenekli olduğu (yetkinliği)

mükemmelliği vermektir (Platon).

 Eğitim, çocuğu insan haline getirmek sanatıdır (Çiçeron).

 Eğitim, doğaya göre insan yetiştirmektir (J.J. Rousseu).

 Eğitim, yetileri, hep birden ve uyumlu olarak geliştirmektir

(Stein).



Eğitim Nedir?

 Çağlar boyunca geleneksel eğitim yaklaşımları eğitimin yaşama 
hazırlık olduğunu dile getirmiştir.

 Oysaki çağdaş yaklaşımlarda eğitim yaşama hazırlıktan öte 
yaşamın ta kendisidir. (John Dewey).

 Ülkemizdeki en yaygın tanıma göre ise eğitim;

Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla 
kasıtlı olarak istendik yönde değişiklik meydana 
getirme süreci olarak

ifade edilmiştir.



Eğitim Nedir?
 Bu tanımda 6 önemli unsur söz konusudur:



1) Birey: Biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel bir 

varlıktır.Bireyin bu özellikleri onun eğitim sürecine etki eden 

unsurlardır.

2) Davranış Değişikliği: Eğitim bir davranış değiştirme 

sürecidir.

Organizmanın gözlenebilen ya da gözlenemeyen örtük ya da açık 

etkinliklerinin tümüne davranış denilmektedir.3 türlü davranıştan 

söz edilebilir: 

i. Doğuştan Getirilen (Refleks , İçgüdü) 

ii. Geçici (Hastalık, Bağımlılık) 

iii. Sonradan Kazanılan (Öğrenme Ürünü)

i. İstendik (Planlı Eğitim , Gelişigüzel Kültürleme)

ii. İstenmedik (Eğitimin Hatalı Yan Ürünleri)



3) Kasıtlılık: Davranışlar bir hedefe-amaca yönelik biçimde 

değişmesidir. Kasıtlılık planlılığı gerektirir. 

4) İstendiklik: Belirlenen, istenen hedeflere ulaşma yolunda 

olmasıdır. 

İstendiklik iki kaynağa dayanmaktadır:

i. 1973 tarihli Türk Milli Eğitimi Temel Kanunu ile belirlenmiş olan 

‘Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri’ 

ii. Talim Terbiye Kurulunca hazırlanan, eğitim programlarınca 

belirlenmiş olan hedef davranışlar (öğrenci kazanımları)



5) Deneyim (Kendi Yaşantısı Yoluyla): Öğrenenin, öğrenmeye 

bizzat katılmasıdır. 

 Bireylerin birbirleriyle ve çevresiyle etkileşimi sonucu bireylerde 

davranış değişikliği oluşmasına yaşantı denir. Eğitim açısından 

yaşantı, kazanılmış ve yaşanılmış olarak iki kategoride ele 

alınabilir: 

i. Yaşanılmış yaşantı; bireylerin birbirleriyle olan etkileşimleri 

sonucundaki etkinliklerin tümü olarak ifade edilir.

ii. Kazanılmış yaşantı; ise bu etkileşim neticesinde bireyde iz bırakan 

ve bireyin davranışında değişiklik oluşturan etkinliklere verilen 

addır. Yani kazanılmış yaşantı neticesinde bireylerde öğrenme 

gerçekleşir.







6) Süreç: Öğrenenin aktif olduğu dinamik süreçtir. Süreç; 

olguların ya da olayların, belli bir taslağa uygun ve belli bir 

sonuca varacak biçimde düzenlenmesi olarak ifade edilir. 

 Bu yönüyle bakıldığında eğitim bir süreçtir. 

 Yaşam boyu devam eder. 

 Kapsamlı ve çok boyutludur. 

 Öğrenenin bu sürece etkin katılımı gerekmektedir.



Eğitimin Özellikleri
 Eğitim bir süreçtir,

 Eğitim sonunda bireyin davranışında  bir değişme   olmalıdır,

 Bu değişme istendik yönde olmalıdır,

 Eğitimde bir amaç ya da kazanım vardır,

 Eğitim bireyi geliştirir,

 Eğitim bireyi hayata hazırlar,

 İçsel ya da dışsal bir yaşantı sonucu oluşur 



Eğitim Türleri



Eğitim Türleri: Formal Eğitim

 Formal Eğitim: Okulda ve eğitim kurumlarında verilen 
eğitimdir:
 Uzmanlarca profesyonelce yürütülür. 

 Planlı ve programlıdır.

 Belli bir süre içinde tamamlanır. 

 Gelişimin yönü bellidir ve olumlu davranışlar kazandırmak 
esastır. 

 Kurumsal yapısı (belirli bir ortam) vardır. 

 Kontrollüdür. 

 Öğretim yoluyla gerçekleştirilir. 

 Belirli aşamalarında ve sonunda değerlendirme vardır. 

 Formal eğitim kendi içinde ikiye ayrılır. 



Eğitim Türleri: Formal Eğitim (Örgün Eğitim)

 Örgün Eğitim: Okul eğitimidir. 

 Birbirini takip eden kesitlerden örülmüş eğitim türüdür.

 Belirli bir yaş grubundaki bireylere, Milli Eğitimin temel 
amaçları doğrultusunda okul çatısı altında düzenli olarak 
yapılan eğitimdir. 

 Eğitim basamakları birbirinin önkoşuludur: 

 Örgün eğitim basamakları; 
 Okul Öncesi Eğitim (72 ay öncesi eğitimi) 

 İlkokul (6-10 yaş arası çocukların eğitim ve öğretimi) 

 Ortaokul (10-14 yaş arası çocukların eğitim ve öğretimi) 

 Ortaöğretim (İlköğretim sonrasındaki en az 4 yıllık eğitim)

 Yükseköğretim (Ortaöğretim sonucundaki en az 2 yıllık eğitim)



Eğitim Türleri: Formal Eğitim (Örgün Eğitim)

 Örgün Eğitim;

 Okullarda verilen eğitimdir;

 Yaş grupları yakındır

 Zaman bellidir

 Sonunda diploma vardır

 Usta öğreticileri vardır

 Resmidir



Eğitim Türleri: Formal Eğitim (Yaygın Eğitim)

 Yaygın Eğitim: Her yaş grubuna yayılmış olan eğitimdir. 

 Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, bu sistemin herhangi 
bir basamağından ayrılmış olan ya da örgün eğitime devam 
edip bir meslek kazanmak isteyen bireylere, kendi ilgi ve 
gereksinimleri doğrultusunda verilen eğitimdir. 

 Okullarda yeterli eğitimi alamamış,ya da sonradan ihtiyaç hasıl 
olmuş yeterliliklerin verildiği eğitimdir

 Planlıdır, programlıdır

 Zaman bellidir

 Usta öğreticileri vardır

 Yaş grupları değişkendir

 Sonunda bir sertifika verilir



Eğitim Türleri: Formal Eğitim(Yaygın Eğitim)

 Yaygın Eğitim Kurumlarından bazıları:

 Halk Eğitim Merkezleri ,

 Hizmet İçi Eğitim,

 Kurslar (YGS ,KPSS vb.),

 Çıraklık Okulları,

 Pratik kız sanat okulları, Olgunlaşma enstitüleri,

 Endüstri pratik sanat okulları,

 Mesleki eğitim merkezi,

 Uzaktan Eğitim







Eğitim Türleri: Informal Eğitim

 Informal Eğitim: Aile ve çevrede, yani yaşamın içerisinde 

kendiliğinden oluşan eğitim sürecidir. 

 Öğreticiler profesyonel değildir. 

 Plan ve program yoktur. 

 Gelişimin yönü belli değildir ve olumsuz yönde de gelişebilir.

 Kurumsal yapı yoktur. (Doğal ortamda kendiliğinden gelişebilir.)

 Kontrolü sağlanamaz.

 Herhangi bir değerlendirme aracı yoktur. 

 Başlıca öğrenme yolları gözlem ve taklittir. 

 Telkin ve tenkitler de informal öğrenmenin oluşmasına neden olur. 



Eğitim Türleri: Informal Eğitim

 Eğitim ailede başlar sözüyle kastedilen eğitim informal
eğitimdir.

 Plansız ve programsız, hayatın içerisinde
kendiliğinden oluşan eğitimdir.

 Diğer bir değişle bireyin sosyalleşme ve kültürlenme
sürecidir.

 Bu süreç sistemsiz ve denetimsiz bir şekilde doğuştan
ölünceye kadar devam eder.









DİĞER 

BAZI 

KAVRAMLAR



Amaç / Hedef

 Amaç / Hedef : Amaçlar, eğitim sürecine giren bireyin 

davranışlarında ve kişiliğinde meydana gelmesi istenilen 

farklılaşmaları belirtir. 

 Amaçlar, formal eğitimin temel taşlarıdır.



Davranış/Kazanım
 Bireyin göstermiş olduğu ölçülebilir eylem ve etkinliklerine

davranış denir. Ancak bu eylemlerin birey tarafından bilinçli ve
kasıtlı yapılması gerekmektedir

 Öğrenilmeyen şey davranış değildir.

 2005 yılından itibaren öğretim programında davranış yerine
kazanım ifadesi kullanılmaya başlanmıştır.



ÖĞRENME 

NE 

DEMEKTİR?



Öğrenme ne Demektir?

 Öğrenme kişide oluşan kalıcı – izli davranış değişikliğidir. 

Öğrenme kendi içinde 2’ye ayrılır. 

i. Kendiliğinden Öğrenme: Bireyin duyu organlarını 

kullanarak, deneme yanılma, model alma vb. yollarla plansız –

programsız ve dışarıdan herhangi bir yönlendirme olmadan 

kendi kendine gerçekleştirdiği öğrenmelerdir. 

ii. Yönlendirilmiş Öğrenme: Planlı ve programlı gerçekleşir. 

İstendik davranışlar geliştirmeye yönelik süreçleri içerir. 

Güdümlü bir öğrenme etkinliğidir. Öğrenen bireyin haricindeki 

birilerinin öğrenmeyi düzenlemesi ile gerçekleşir. Öğretim 

çerçevesinde gerçekleşen öğrenmeler yönlendirilmiş
öğrenmelerdir



ÖĞRETME ve 
ÖĞRETİM

NE 
DEMEKTİR?



ÖĞRETME ve ÖĞRETİM NE DEMEKTİR?

 Öğretme ise öğrenmeyi yönlendirme yani kılavuzlama işidir.

 Planlı – programlı öğretme etkinliklerine ise öğretim adı 

verilir. 

 Bir başka deyişle öğretim, öğretme işinin gerçekleştirildiği 

süreçtir.





Eğitim-Öğretim İlişkisi

 Eğitim öğretime göre daha kapsamlı bir kavramdır. 

 Eğitim yaşamın tümünü kapsayan bir süreçken öğretim belirli bir 

dönemde yapılır. 

 Eğitim her yerde olabilir. Zaman ve mekan sınırı yoktur. 

 Oysaki öğretim belirli ortamlarda (eğitim kurumlarında) 

gerçekleşir. Zaman yönünden de kesitli ve kısıtlıdır. 

 Öğretim eğitimin planlı ve programlı kısmını oluşturur. 

 Bir ifadeye göre ise eğitimin okullarda yapılanına öğretim denir.

 Eğitim her türlü bilgi ve deneyimi kapsarken öğretim önceden 

belirlenmiş, hedeflere ulaşmak için düzenlenmiş etkinlikleri 

kapsar. Yani öğretim eğitimin bir parçasıdır. 





Eğitim Teknolojisi 
 Teknolojinin ürünü olarak ortaya çıkan yeni araç ve eğitim

kurumlarına sokulması ve bunların öğretmenler tarafından,

eğitim ve öğretimde kullanılmasını ifade etmektedir



ZORUNLU EĞİTİM
 Bir ülkede tüm yurttaşların alması gerekli olan mecburi

eğitimdir.

 Yasalarla düzenlenir.

 Ülkemizde zorunlu eğitim 12 yıldır.



Temel Eğitim

 Bir ülkede yurttaşların kendilerini ifade ve idame

edebilmeleri için almaları gerekli eğitimdir. Gerekli bilgi ve

becerileri kazanmalarıdır.

 Zorunlu ya da isteğe bağlı olabilir



HİZMET ÖNCESİ EĞİTİM
 Herhangi bir mesleğe başlamadan önce alınması gerekli 

eğitimdir.

 Eğitim fakültelerinde öğretmenlik mesleği için hizmet öncesi 

eğitim verilir



HİZMET İÇİ EĞİTİM
 Bireylerin hizmet yürütürken , çalıştıkları kurum tarafından 

niteliklerinin arttırılması için verilen eğitimdir.

Ör: Bir okuldaki öğretmenlere Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından akıllı tahta kullanım kursunun verilmesi



Sistem olarak Eğitim
 Eğitim bir sistemdir ve sistemi oluşturan değişkenler vardır. 

 Girdi: Sistemin hedefini gerçekleştirebilmek için gerekli olan her şey. 
Öğrenci, öğretmen, yönetici, personel, araç-gereç, mevcut bilgi ve 
beceri, para vb. 

 İşlem: Girdinin biçimlenmesi yani işlenmesi (Öğrenmenin gerçekleştiği 
boyut bu boyuttur.) Öğretim etkinlikleri, öğretmen kılavuzluğu, öğrenci 
katılımı, zaman, strateji, yöntem ve teknikler 

 Çıktı: Öğretim süreci sonunda ortaya konan ürünler Öğrencilerde 
meydana gelen davranış değişikliği, kültürel ve sosyal kazanımlar, 
ekonomik kazanımlar, istenmeyen davranışlar (eğitimin hatalı yan 
ürünleri) 

 Dönüt: Sistemin çıktılarına göre girdi veya işlem boyutunda iyileştirme 
amacıyla yapılan çalışmalardır. Sistemin işleyişiyle ilgili olarak sisteme 
bilgi veren, sistemin nasıl düzenleneceğini ve yenileneceği belirleyen öge
(Sistemin işleyişinde gerçekleşen tüm düzeltme, iyileştirme ve yenileme 
etkinlikleri)



GİRDİ İŞLEM ÇIKTI

GERİ BİLDİRİM 

(DÖNÜT) 

DÜZELTME

Sistem olarak Eğitim



Sistem Çeşitleri: Açık Sistem



Sistem Çeşitleri: Yarı Açık Sistem



Sistem Çeşitleri: Kapalı Sistem



Program 

Ne 

Demektir?



PROGRAM  NEDİR? 
 Hedeflere ulaşmak için yapılacak etkinlikler dizgesidir.

 Eğitimde dört çeşit programdan söz edilebilir:

 Eğitim Programı,

 Öğretim Programı,

 Ders Programı  

 Örtük (gizil ) Program’dır. 



EĞİTİM PROGRAMI

ÖĞRETİM PROGREMI

DERS PROGREMI

ÜNİTELENDİRİLMİŞ
YILLIK PLAN

DERS PLANI

PROGRAM ÇEŞİTLERİ



1. Eğitim Programı ( Yetişek, Müfredat ) 

• Eğitim programı; öğrenene, okulda ve okul dışında 

planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme 

yaşantıları düzeneğidir.

•Eğitim programının yararları

1. Eğitim faaliyetlerine yön verir. 

2. Aynı eğitim basamaklarındaki okullarda amaçların aynı yönde 

gerçekleşmesini sağlar.

3. Eğitimde verimi arttırır.

4. Öğretmenlere rehberlik eder.

5. Zamandan tasarruf sağlar

6. Öğrenmeyi kolaylaştırır.



2. Öğretim Programı 

• Eğitim programı doğrultusunda öğrenciye kazandırılması düşünülen

özelliklerin ders kümeleri olarak planlanmasıdır.

•Ya da , Okulda ya da okul dışında bireye kazandırılması planlanan bir

dersin öğretimiyle ilgili tüm etkinlikleri kapsayan yaşantılar

düzeneğidir.

Ör: Ortaokul Matematik Öğretim Programı



3. Ders Programı

•Bir ders süresi içinde planlanan hedeflerin bireye nasıl

kazandırılacağını gösteren tüm etkinliklerin yer aldığı bir

plandır.

Ör: Ortaokul 5 Sınıf Matematik Programı



4. ÖRTÜK ( GİZİL )  PROGRAM

• Bu program okuldaki sosyal ve psikolojik etkileşimle oluşan

informal öğrenmeleri kapsar.

•Örtük program;

•açık ve yazılı değildir,

•tasarlanmamıştır,

•informal, kendiliğinden ve gizil öğrenmeleri kapsar,

•kasıtlı değildir,

•ima edilen programdır,

•resmi programın dışındadır,

•değerler, normlar, tutumlarla ilişkilidir.

Ör: Okuldaki iletişim ortamı öğrenmeyi etkiler







Cevap: A



Cevap: A



EĞİTİM 

VE 

KÜLTÜR İLİŞKİSİ



EĞİTİM VE KÜLTÜR İLİŞKİSİ
 Eğitim kasıtlı kültürleme süreci olup, kültürün 

aktarılmasında önemli bir araçtır. Kültürü etkileyen ve 

kültürden etkilenen bir yapıya sahiptir.

 Eğitim kültüre göre değişime daha açıktır. Kültür değişime 

dirençlidir. Ancak bu kültürün değişime tamamen kapalı olduğu 

anlamına gelmez. Eğitim görevini yerine getirirken kültürel 

olanaklardan yararlanır ve kültürel değerlerin izlerini taşır.

 Eğitim kültürel değerlerin izlerini taşır.



EĞİTİM VE KÜLTÜR İLİŞKİSİ

 Kültürleme kendi içinde 3 dala ayrılmıştır:

 Zoraki Kültürleme: Bireye hür iradesi dışında kültürel değerlerin zoraki 

olarak kabul ettirilmesi (Örnek: Propaganda, beyin yıkama)

 Gelişigüzel Kültürleme: Bireylere plansız, sistemsiz ve gelişigüzel bir 

biçimde kültürel değerlerin benimsettirilmesi.(Örnek: Örf ve adetler, cinselliğin 

öğrenilmesi (İnformal eğitim))

 Kasıtlı Kültürleme: Kültürel değerlerin belli amaçlar dahilinde ve belirli 

bir plan çerçevesinde bireylere aktarımı (Örnek: Ali’nin çıraklık eğitim 

merkezine devam etmesi (Formal Eğitim))

 Eğitim; kasıtlı ve gelişigüzel kültürleme süreçlerinin 

toplamından oluşur.
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EĞİTİM VE KÜLTÜR İLİŞKİSİ









SORU?

YORUM?

ÖNERİ?



TEŞEKKÜRLER


