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Öğrenme

Wittrock’a (1977) göre öğrenme; “anlama, tutum, bilgi, 
yetenek ve beceride yaşantı yoluyla meydana gelen ve belli 
bir süre kalıcılığı olan değişiklikler oluşturma sürecidir. 

Öğrenme kavramı ile ilgili tanımlar incelendiğinde, öğrenmenin 
kalıcılığı, yaşantı ürünü olması ve kişide bir değişmeyi 
sağlaması özelliklerinin öğrenmede ortak olarak yer aldığı 
görülmektedir. 
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Öğretme

Gagne ve Dick’e (1983) göre öğretme, içsel düşünme süreçlerini 
destekleyen öğrencinin dışında gerçekleşen olaylar takımıdır. 
Ertürk’e (1978) göre ise herhangi bir öğrenmeyi kılavuzlama ve 
sağlama faaliyetidir. 

Öğretme tanımları incelendiğinde, öğretme kavramının özünde 
“öğrenmeyi gerçekleştirme amacıyla öğrenciye yardım etme” 
özelliğinin bulunduğu dikkat çekmektedir.
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Öğretim

Okullar, öğretme etkinliklerinin önceden hazırlanmış bir 
program çerçevesinde amaçlı, planlı, düzenli ve kontrollü
olarak yapıldığı yerlerdir. 

Okullarda gerçekleştirilen öğrenme-öğretme etkinlikleri 
öğretim olarak adlandırılır. 

Yani öğretim, öğretme ve öğrenmeyi kapsamaktadır. 
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Öğretimde Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Öğrencinin kavrama gücü göz önünde bulundurulmalıdır.
• Güdülenmiş (motive olmuş) birey daha kolay öğrenir.
• Motivasyonun ölçülü olmasına dikkat edilmelidir. Çok şiddetli 

uyarım (korku, endişe vb.) dengeyi bozabilir ve öğrenmeyi 
engeller.

• Öğrenmede içsel motivasyon dışsal motivasyondan daha 
etkilidir.
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Öğretimde Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Öğretimde esas olan başarıdır. 
• Bireylerin kendileri için gerçekçi amaçları saptamaları 

konusunda yetişmeleri gerekir.
• Öğrenmede geçmiş tecrübeler önemlidir. Bu tecrübeler 

öğrenmeyi kolaylaştırabilir ya da zorlaştırabilir. 
• Öğrenme sürecinde aktif katılım önemlidir. 
• Bireyin çalışma alışkanlıkları öğrenmeye yardım eder. 
• Öğrenciye göre anlamlı konular daha kolay öğrenilir. 
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Öğretimde Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Öğrenme tecrübeleri öğrencinin ne kadar fazla duyu 
organına yöneltilirse o kadar etkin olur. 

• Becerilerin öğretiminde tekrar çok önemlidir. 
• Öğrenci öğrenme tecrübeleri arasındaki ilişkiyi kendisi bulur 

ve gerekli durumlara uygulama tecrübesi kazanırsa 
öğrendiklerini transfer etmesi kolaylaşır.

• Konuları uzun süre hatırlamak için ara sıra yapılan 
hatırlamalar yararlıdır (Hilgard, 1956).
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Eğitim
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Eğitim

İnformal eğitim
(Plansız, programsız)

Formal eğitim
(Planlı, programlı)

Örgün eğitim

Yaygın eğitim



İnformal Eğitim

Bir plana ya da programa bağlı olmaksızın yapılan eğitim 
etkinlikleridir.

• Bireyler yaşıtlarıyla oluşturdukları gruplar içinde 
yardımlaşmayı, dayanışmayı, işbirliğini, kurallara uymayı, 
grubun değerlerini benimsemeyi öğrenirler ve 
toplumsallaşırlar. 
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İnformal Eğitim

• Doğal ortamda kendiliğinden gerçekleşir.
• Planlı ve programlı değildir.
• Öğreticiler profesyonel değildir.
• Olumlu ve olumsuz yönde gelişebilir.
• Yer, zaman ve eğitimin gerçekleştiği ortam önceden belli 

değildir.
• Bireyin sosyalleşme ve kültürlenme sürecidir.
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Formal Eğitim

Planlı eğitim etkinlikleri formal eğitim olarak adlandırılır.
Formal eğitimde davranış değişikliğinde hedef istendik 
davranışlardır.

• Bu etkinlik eğitimin kurumsallaştırılmasıdır.
• Okullar, formal eğitimin gerçekleştiği ortamlardır.
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Formal Eğitim

• Planlı ve programlıdır.
• Varılmak istenen hedefler bellidir.
• Eğitim profesyonel kişiler tarafından verilir.
• Olumlu davranışlar kazandırmak esastır.
• Belli bir yer ve ortam gereklidir.
• Eğitimde amaca yönelik araç ve gereçler kullanılır.
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Örgün eğitim Yaygın eğitim



Örgün Eğitim

Belli bir yaş kümesindeki bireylere milli eğitim amaçlarına göre 
hazırlanmış eğitim programlarıyla okul çatısı altında düzenli 
olarak yapılan eğitimdir.
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Okul Öncesi İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim



Yaygın Eğitim

Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da bu sistemin 
herhangi bir basamağından ayrılmış olan kişilere ilgi ve 
gereksinme duydukları alanlarda yapılan eğitimdir. 
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Kurslar Yaşam boyu eğitim Hizmet içi eğitim 
etkinlikleri



Eğitim Programı

• Bir eğitim kurumunun, çocuklar, gençler ve yetişkinler için 
sağladığı, Milli Eğitimin ve kurumun amaçlarının 
gerçekleşmesine dönük tüm faaliyetlerdir (Varış, 1976).

• Genel ve özel hedefler, konu alanı ve bunun örgütleniş biçimi, 
belirlenmiş öğretim-öğrenme düzeni ve hedeflere ulaşılıp 
ulaşılmadığını saptayıcı nitelikte olan değerlendirme sürecidir 
(Taba, 1962).
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Eğitim Programının Öğeleri
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İçerik (Ne?)

Öğretme-
Öğrenme Süreci 

(Nasıl?)

Ölçme ve 
Değerlendirme

(Ne kadar?)

Hedefler (Niçin?)



Eğitim Programının Yararları

• Eğitim faaliyetlerine yön verir. 
• Aynı eğitim basamaklarındaki okullarda amaçların aynı 

yönde gerçekleşmesini sağlar.
• Eğitimde verimi arttırır.
• Öğretmenlere rehberlik eder.
• Zamandan tasarruf sağlar.
• Öğrenmeyi kolaylaştırır.
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