
Dr. Emrah Akman
emrahakman@odu.edu.tr

Eğitime Giriş



İnsan

İnsan, doğuştan getirdiği nitelikleriyle evrensel; toplumsal 
çevreden kazandıklarıyla da sosyokültürel bir varlıktır.
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Toplum

Toplum, belirli bir amacı olan ve bu amaca ulaşmak için 
işbirliği yapabilen insanların tümüdür.
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Kültür

Kültür, İnsanların birbirleriyle ve çevreleriyle etkileşimlerinin 
örgütlenmiş ve birikmiş ürünüdür. Toplumun maddi manevi 
ürettiği her şey kültürdür. 
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Kültür

Tylor’a göre kültür; “Toplumun bir üyesi olarak insanın elde 
ettiği bilgi, inanç, sanat, ahlak, hukuk, adet ve diğer yetenek ve 
alışkanlıkları kapsayan karmaşık bir bütündür.”
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Alt Kültür

Üst kültür içindeki din, dil, töre ve etnik köken bakımından
kendine özgü özelliklere sahip toplulukların kültürüdür.
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Kültürlenme

Bireyin içinde yaşadığı kültürdeki özellikleri kazanmasına 
kültürlenme denir. 
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Kültürlenme

Kendiliğinden kültürlenme: Belli bir eğitim maksadıyla 
düzenlenmemiş bir ortamdaki uyarıcıların bireyde davranış 
değişmesi meydana getirmesidir.

Kasıtlı kültürleme (sosyalleştirme): Kültürleyici uyarıcıların 
belli bir davranış değiştirme amacıyla tertiplenerek belli bir 
bireye yöneltilmesidir.
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Kültürlenme ve Eğitim

Kültürlenmenin kasıtlı bir şekilde yapılması eğitimdir. 
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Eğitim

Geçmişten günümüze bilim 
adamları ve düşünürler tarafından 
eğitimin değişik tanımları 
yapılmıştır. 
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Eğitim

“Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Öğretmeyi 
seviyorum ve öğrenmeye çalışıyorum.” – Kongzi Konfüçyüs

“Tüm yaşam eğitimdir. Herkes öğretmendir ve herkes sürekli 
olarak öğrencidir.” – Abraham Harold Maslow

“Eğitim, bedene ve ruha yetenekli olduğu mükemmelliği 
vermektir.” – Platon (Eflatun) 
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Eğitim

“Eğitim, çocuğu insan haline getirmek sanatıdır.” – Marcus
Tullius Cicero

“Eğitim, doğaya göre insan yetiştirmektir.” - Jean-Jacques
Rousseau

“Eğitim, doğaya ve insanlara karşı zihinsel ve duygusal temelli 
tutumlar meydana getirmektir.” – John Dewey
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Eğitim

İdealistlere göre: Özgür ve bilinçli insanoğlunun yaratıcıya 
ulaşma çabalarından oluşan süreç

Realistlere göre: Yeni kuşaklara kültürel mirasın aktarması 
yoluyla onların topluma uyumunun sağlanması süreci
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Eğitim

Pragmatistlere göre: Bireyi yaşantılarını yapılandırma yoluyla 
yetiştirme süreci

Varoluşçulara göre: Bireyin geliştirilmesi ve en üst düzeye 
çıkarılması süreci
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Eğitim

Bir ülkenin ihtiyaç duyduğu yetişmiş nitelikli insan gücünü 
sağlayabilmesi, temelde o ülkenin eğitim sisteminin verimli ve 
etkili çalışması ile yakından ilişkilidir. Hızla değişen ve gelişen 
bir dünyada eğitim sistemlerinin kendilerini sürekli olarak 
yenilemeleri ve geliştirmeleri beklenir. Çünkü toplumun ihtiyaç 
duyduğu insan gücünden beklenen nitelikler hızla değişmekte 
ve bu durum da eğitim sistemlerini doğrudan etkilemektedir.
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Eğitim Nedir?

Eğitim, bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı
olarak istendik yönde davranış değişikliği meydana getirme 
sürecidir (Ertürk, 1984). 
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Eğitim Nedir?

Eğitim, bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak 
istendik yönde davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. 

• Bireyde davranış değişikliği kendi yaşantıları yoluyla 
meydana gelir. 

• Yaşantı bireyin çevresiyle kurduğu etkileşim sonucu bireyde 
kalan izler olarak tanımlanabilir.
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Eğitim Nedir?

Eğitim, bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak 
istendik yönde davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. 

• Eğitimin tanımındaki "kasıt" ifadesiyle, önceden tasarlanmış olan 
bilgi, beceri ve davranışlardaki değişikliğin planlı olarak yani 
rastlantılara bırakılmadan gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

• Eğitim en geniş anlamıyla bireyde kendi yaşantıları yoluyla 
davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.
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Eğitim Süreci

Süreç, bir amaca yönelmiş olan sürekli değişmelerin tümüdür. 
Eğitimle, bireyin bir amaca doğru sürekli olarak değiştirilmesi 
ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bireyin aldığı eğitimle sürekli 
gelişmesi, yetersiz durumdan daha yeterli duruma gelmesi 
sağlanmaktadır. Bu değişiklikler birbirini izleyen ve birbiri 
üzerine biriken öğretme ve öğrenmeler sonucunda 
gerçekleşmektedir. Bireyin eğitimi doğduğu andan itibaren 
başlamakta ve ölünceye kadar devam etmektedir. Bu 
nedenlerle eğitim çok kapsamlı bir süreçtir.
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Eğitimin Özellikleri

• Eğitim bir süreçtir.
• Eğitim yaşam boyu sürer. 
• Bireyin davranışında istendik bir değişme olmalıdır.
• Eğitimde bir amaç ya da kazanım vardır.
• Eğitim bireyi geliştirir.
• Eğitim bireyi hayata hazırlar.
• İçsel ya da dışsal bir yaşantı sonucu oluşur.
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